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 إهداء:
 

 

 أهدي هذا العمل إلى والدي الكريمين، رزقني اهلل برهما. 
 إلى زوجتي  

 إلى أخي  

 إلى أخواتي  
 إلى أصدق ائي و زمالئي و أق اربي  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 كلمة شكر: 
 

 

 .الحمد هلل الذي الذي وفقني بفضله التمام هذا العمل
على البحث األستاذ  أتقدم بالشكر الجزيل إلى المشرف  

 الدكتور  بن لكحل منصور على نصائحه و توجيهاته القيمة  .
 كما أشكر أعضاء لجنة المناقشة .

دون أن أنسى أساتذة قسم علوم و تقنيات النشاطات  
 البدنية و الرياضية بجامعة عنابة .

  
مدربي فئة  العبي و  و أشكر األساتذة محكمي الدراسة و  

بفريقي أهلي برج بوعريريج و شباب العلمة : عزيز  األواسط  
 عاطف أمين .عبادة و  

 

 



 قائمة  المحتويات 

  التعريف بالبحث

 01 المقدمة

 20 المشكلة

 26 السؤال العام

 26 تساؤالت الدراسة

 27 الفرضية العامة

 27 الفرضيات الجزئية

 28 أسباب اختيار الموضوع

 28 أىداف البحث

 29 أىمية البحث

 29 تحديد المفاىيم

 20 الدراسات السابقة و المشابهة

  الجانب النظري – الباب األول

 الفصل األول

 دريب الرياضي و تكنولوجيا الكمبيوتر الت

 

 05 التدريب الرياضي1-

 06 خصائص التدريب الرياضي 2-2

 07 التدريب الحديث في كرة القدم 1-0

 08 واجبات التدريب في كرة القدم 1-3



 08 ىدف التدريب في كرة القدم 2-4

 09 مقومات العب كرة القدم 1-5

 09 التكنولوجيا الحديثة في التدريب الرياضي -0

 32 التكنولوجيا 0-2

 32 أىداف التكنولوجيا 2-0

 32 التعليمية الوسائل تعريف 2-3

 32 الفعالة التعليمية الوسائل مواصفات 2-4

 32 التعليمية الوسائل أىمية 0-5

 30 التعلمية التعليمية الوسائل أنواع 2-6

 33 الحاسوب 3

 33 )الكمبيوتر(تعريف الحاسوب  3-2

 34 تطوره ومراحل الحاسوب 3-0

 35 الحاسوب استخدام تطور مراحل -ب 

 36 الحاسوب خصائص 3-3

 36   الحاسوب استخدام مميزات 3-4

 37 التعليم بالحاسوب استراتيجيات إليها تستند التي النظريات 3-5

 38 للحاسوب التربوية االستخدامات 3-6

 38 مميزات استخدام الحاسب اآللي بصورة عامة 3-7

 42 الحاسب اآللي في التربية البدنية و الرياضة  - 4

 42 إسهامات الحاسب اآللي في مجال التربية البدنية والرياضة 4-2

 42  تطبيقات الحاسب اآللي في مجاالت التربية البدنية و الرياضة 4-0



 47 في مجال  الرياضة معوقات استخدام الحاسب اآللي 4-3

 47 التحليل و أىميتو للنشاط الرياضي -5

 48 أساليب تحليل األداء المهاري لمباريات كرة القدم 5-2

 48 ماىية تحليل المباريات و أىميتو 5-2-2

 52 شروط اختيار الطريقة المناسبة لتحليل المباراة 5-2-0

 52 التحليل عن طريق الفيديو  5-0

 الثانيالفصل 

  العمليات العقلية و التفكير التكتيكي

 

 54 مفهوم المهارة العقلية1-

 55 تعريـف التدريـب العقلـي2-

 56 أىميـة التدريـب العقلـي3-

  مـزايا التدريـب العقلـي4-

 62 استخدامات التدريب العقلي7-

 60 مـفـهـوم التصـور العقـلـي -2

 63 استخدامات التصور العقلي 2-3

 65 أمثلة تطبيقيةباستخدام التصور العقلي 2-4

 66 أىمية التصور العقلي 0-6

  دور المدرب في عمليات التصور العقلي 2-8

 69 الذكاء -3

  العوامل المؤثرة في الذكاء 3-0

 74 الذكاء والرياضة  3-7



 74 االحساس -4

 76 االنتباه   – 5

 77 االدراك -6

 79 التذكر7-

 82 التفكير8-

 80 التفكير التكتيكـي9-

 80 مظاىر التفكير التكتيكي1-9-

 84 السلوك الخططي10-

 85 – السلوك الخططي األدائي -التصرف الخططي : 

 87 التنفيذ الخططي11-

 الفصل الثالث

  التحضير التقني و التكتيكي في كرة القدم

 

 92 اإلعداد المهاري -1

  تعلم المهاراتميكانيزم )آلية(  1-3

 99 مراحل تعلم المهارات و التقدم بها حتى اآللية 2-4

 222 عالقة التكنيك بالتكتيك - 0

 222 اإلعداد التكتيكي في كرة القدم - 3

 222 تقسيم تكتيك اللعب في كرة القدم -4

  اللعب الجماعي 4-2

  اللعب الفردي 4-0

 220 القواعد التكتيكية الهجومية -5



 224 القواعد الخططية الدفاعية-6

 225 خطط اللعب )تكتيك اللعب ( في كرة القدم-7

 227 أنـــواع الخطـــط 7-2

 228 مواصفات و واجبات الالعبيـن 7-0

 229 األقسام الرئيسيـة لمراكز اللعـــب 7-4

 229 التحضير التكتيكي لالعب كرة القدم-8

  تعريف التحضير التكتيكي 8-2

 229 مراحل التحضير التكتيكي في كرة القدم 8-0

  -الجانب التطبيقي  -الباب الثاني 

 الفصل الرابع

 منهج البحث و إجراءاتو الميدانية 

 

 206 منهج البحث 1-

 207 الدراسة االستطالعية -2

 207 خطوات الدراسة االستطالعية -2-2

 208 مجتمع وعينة البحث -3

 208 العينةمعايير اختيار  -3-0-2

 208 خصائص العينة 3-0-0

 208 التجانس  -أ

 234 تكافؤ أفراد العينة -ب 

 239 مجاالت البحث -4



 239 متغيرات البحث -5

 242 أدوات البحث المستخدمة -6

 242 اختبار الذكاء المصور لمؤلفو: أحمد زكي صالح 6-2

 242 اختبارات  المهارات األساسية في كرة القدم  6-0

 243 االختبارات البدنية 6-3

 244 البرنامج التدريبي باستخدام الكمبيوتر 6-4

 244 أسس إعداد البرنامج 6-4-2

 248 الهجومي التفكير التكتيكي اختبار 5-6 

 249 صدق اختبار التفكير التكتيكي 6-5-2

 249 ثبات اختبار التفكير التكتيكي 6-5-0

 252 التكتيكي الهجومي في كرة القدمموضوعية اختبار التفكير  5-3-

  -Tactics manager –برنامج  -66

 252 شبكة المالحظة

 250 تطبيق الدرات فش 6-8

 253 البرنامج الخاص بتحليل المباريات  و مناقشتها مع الالعبين 6-9

 254 أدوات التحليل التكتيكي و التصوير و عرض الحصص التدريبية 6-22

 255 البحث الميدانيةإجراءات  -7

 255 االجراءات اإلدارية1-7 

 255 االجراءات الميدانية2-7 

 257 المعالجة اإلحصائية -8

 258 صعوبات البحث -9



 الفصل الخامس

 عرض و تحليل و مناقشة النتائج

 

 160 أوال: عرض و تحليل و تفسير النتائج المتعلقة بالفرضية الجزئية األولى

 160 المتعلقة بالفرضية الجزئية األولىعرض النتائج 

 162 المتعلقة بالفرضية الجزئية األولىتحليل و تفسير  النتائج   –ب 

 264 ثانيا: عرض و تحليل و تفسير النتائج المتعلقة بالفرضية الجزئية الثانية

 264 عرض النتائج المتعلقة بالفرضية الجزئية الثانية   - أ

 265 المتعلقة بالفرضية الجزئية الثانيةتحليل و تفسير  النتائج   -ب

 266 عرض و تحليل و تفسير النتائج المتعلقة بالفرضية الجزئية الثالثةثالثا: 

 266 عرض النتائج المتعلقة بالفرضية الجزئية الثالثة - أ

 267 المتعلقة بالفرضية الجزئية الثالثةتحليل و تفسير  النتائج   –ب 

 268 عرض و تحليل  و تقسير النتائج المتعلقة بالفرضية الجزئية الرابعةرابعا : 

 268 بالفرضية الجزئية الرابعة عرض النتائج المتعلقة -أ

 269 تحليل  و تفسير النتائج المتعلقة بالفرضية الجزئية الرابعة  -ب

 272 الجزئية الخامسةعرض و تحليل و تفسير النتائج المتعلقة بالفرضية : خامسا

 272 عرض النتائج المتعلقة بالفرضية الجزئية الخامسة -أ

 279 تحليل و تفسير النتائج المتعلقة بالفرضية الجزئية الخامسة-ب

 282 عرض و تحليل و تفسير النتائج المتعلقة بالفرضية الجزئية السادسة: سادسا

 282 السادسةعرض النتائج المتعلقة بالفرضية الجزئية  -أ

 292 تفسير النتائج المتعلقة بالفرضية الجزئية السادسة -ب

 290 عرض و تحليل و تفسير النتائج المتعلقة بالفرضية الجزئية السابعة: سابعا



 290 عرض النتائج المتعلقة بالفرضية الجزئية السابعة -أ

 022 تفسير النتائج المتعلقة بالفرضية الجزئية السابعة –ب 

 023 عرض و تحليل و تفسير النتائج المتعلقة بالفرضية الجزئية الثامنة: ثامنا

 023 عرض النتائج المتعلقة بالفرضية الجزئية الثامنة -أ

 002 تحليل و تفسير النتائج المتعلقة بالفرضية الجزئية الثامنة -ب

 000 التاسعةتاسعا: عرض و تحليل و تفسير النتائج المتعلقة بالفرضية الجزئية 

 000 عرض النتائج المتعلقة بالفرضية الجزئية التاسعة - أ

 042 تحليل و تفسير النتائج المتعلقة بالفرضية الجزئية التاسعة -ب

 043 عاشرا: عرض و تحليل و تفسير النتائج المتعلقة بالفرضية الجزئية العاشرة

 043 عرض النتائج المتعلقة بالفرضية الجزئية العاشرة - أ

 062 تحليل و تفسير النتائج المتعلقة بالفرضية الجزئية العاشرة -ب

 063 االستنتاج العام

 064 مناقشة الفرضيات

 069 التوصيات

 072 خاتمة

 073 المراجع

 084 المالحق

    



 قائمة الجداول : 
 الصفحة  عنوان الجدول  الرقم 

 031 تجانس المجموعة التجريبية و المجموعة الضابطة في العمر و الوزن و الطول 10
 030 تجانس أفراد المجموعة التجريبية  و أفراد المجموعة الضابطة في متغير الذكاء 10
الضابطة في المهارات األساسية في كرة  تجانس أفراد المجموعة التجريبية و أفراد المجموعة 13

  القدم
030 

تجانس أفراد المجموعة التجريبية و أفراد المجموعة الضابطة  في القدرات البدنية في كرة  10
 القدم  

033 

 030 تجانس المجموعة التجريبية في التفكير الهجومي في كرة القدم 10
 030 معدالت النموتكافؤ المجموعتين التجريبية و الضابطة في  10
 030 تكافؤ المجموعتين التجريبية و الضابطة في الذكاء 10
 030 تكافؤ المجموعتين التجريبية و الضابطة في المهارات األساسية في كرة القدم 10
 030 تكافؤ المجموعتين التجريبية و الضابطة في القدرات البدنية 10
 030 في التفكير التكتيكي الهجوميتكافؤ المجموعتين التجريبية و الضابطة  01
 030 تكافؤ المجموعتين التجريبية و الضابطة في األداء التكتيكي الهجومي الجماعي 00
 000 التدريبية الوحدات على الهجومية التكتيكية المواقف توزيع 00
 000 توزيع المواقف التكتيكية الهجومية  حسب الهدف التعليمي لكل موقف 03
 000 اختبار التفكير التكتيكي الهجوميثبات  00
المتوسط الحسابي للمدة الزمنية التي استغرقها أفراد الدراسة االستطالعية لإلجابة على  00

 مواقف االختبار
001 

 000 رزنامة  المباريات المصورة وتاريخ  عرضها و مناقشتها 00
 000 تاريخ إجراء المقابالت القبلية  للفريقين 00
 000 تاريخ إجراء المقابالت البعدية   للفريقين 00
 001 الفروق في اختبار التفكير التكتيكي الهجومي بين القياس القبلي و البعدي للعينة التجريبية 00
التجريبية و  لبحثاعينة الفروق في اختبار التفكير التكتيكي الهجومي بين القياس البعدي  ل 01

 الضابطة
000 

 000 القبلي و البعدي للعينة الضابطة  في اختبار التفكير التكتيكي الهجومي نتائج القياس 00
 000 تحليل التباين لدرجات اختبار التفكير التكتيكي الهجومي 00
 001 الفروق بين القياس القبلي و البعدي لعدد التمريرات القصيرة  و الطويلة  للعينة التجريبية. 03
 000 على الكرة بين القياسين القبلي و البعدي للعينة التجريبيةالفروق لمدة االستحواذ  00



 003 عدد و نوع الهجمات  للقياس القبلي و البعدي للعينة التجريبية   00
 000 دراسة الفروق لعدد التسديدات و األهداف المسجلة القياس القبلي و البعدي للعينة التجريبية  00
عدد مرات  تغيير جهة الهجوم و حاالت تبادل المراكز للقياس القبلي و البعدي للعينة  00

 التجريبية 
000 

 000 عدد حاالت التسلل للقياس القبلي و البعدي للعينة التجريبية 00
دراسة الفروق في عدد التمريرات القصيرة و الطويلة بين القياس البعدي للعينة التجريبية و  00

 الضابطة
000 

 003 دراسة الفروق في مدة االستحواذ على الكرة بين القياس البعدي للعينة التجريبية و الضابطة   31
 000 الفروق في عدد ونوع الهجمات للقياس البعدي للعينة التجريبية و الضابطة 30
دراسة الفروق في كل من عدد التسديدات و األهداف المسجلة للقياس البعدي للعينة  30

 التجريبية و الضابطة
000 

الفروق في عدد مرات تغيير  جهة الهجوم و عدد حاالت تبادل المراكز بين القياس البعدي  33
 للعينة التجريبية و الضابطة

000 

 001 الفروق في عدد حاالت التسلل بين القياس البعدي للعينة التجريبية و الضابطة 30
 000 ةالطويلة بين القياس القبلي و البعدي للمجموعة الضابط الفروق لعدد التمريرات القصيرة  و 30
 000 الفروق لمدة االستحواذ على الكرة بين القياس القبلي و البعدي  للمجموعة الضابطة 30
 000 دراسة الفروق في عدد و نوع الهجمات بين القياس القبلي و البعدي للعينة الضابطة 30
 000 األهداف المسجلة بين القياس القبلي و البعدي للعينة الضابطةالفروق في عدد التسديدات و  30
 000 فروق جهة الهجوم و تبادل المراكز القياس بين القبلي و البعدي  للعينة الضابطة 30
 011 دراسة الفروق في عدد حاالت التسلل بين القياس القبلي و البعدي للعينة الضابطة 01
 013 عينة التجريبيةلظهيري الدراسة الفروق في عدد و نوع التمرير بين القياس القبلي و البعدي  00
 010 التجريبية العينة الفروق في اآلداء التكتيكي الهجومي بين القياس القبلي و البعدي لظهيري 00
 عدي لظهيريبين القياس القبلي و البالتسديد نحو المرمى و األهداف المسجلة الفروق في  03

 التجريبية العينة
010 

للعينة للمدافعين المحوريين  الفروق في عدد و نوع التمريرات بين القياس القبلي و البعدي  00
 التجريبية

010 

 010 التجريبية للعينة المحوريين الفروق في اآلداء التكتيكي بين القياس القبلي و البعدي للمدافعين 00
عينة لمتوسطي ميدان ال الفروق في عدد و نوع التمريرات بين القياس القبلي و البعدي  00

 التجريبية
010 

 000 التجريبية العينة ميدان الفروق في اآلداء التكتيكي بين القياس القبلي و البعدي لمتوسطي 00
 000 التسديد و األهدافالفروق بين القياس القبلي و البعدي للعينة التجريبية في المجازفة و  00



 000 لعينة التجريبيةا لمهاجمي الفروق في  عدد ونوع التمريرات بين القياس القبلي و البعدي 00
 000 التجريبية العينة الفروق في اآلداء التكتيكي بين القياس القبلي و البعدي لمهاجمي 01
المسجلة بين القياس القبلي و التسلل واألهداف ، التسديد ،دراسة الفروق في المجازفة  00

 التجريبية العينة البعدي لمهاجمي
000 

 003 لعينة التجريبية و الضابطةبين ظهيري االقياس البعدي  فيالفروق في عدد و نوع التمريرات  00
 و التجريبية العينة ظهيري القياس البعدي بين فيالفروق في اآلداء التكتيكي الهجومي  03

 الضابطة
000 

 000 بين القياس البعدي للعينة التجريبية و الضابطةو األهداف المسجلة الفروق في التسديد  00
للعينة التجريبية و لالعبين المحوريين  ينالبعدي ينالقياس فيالفروق في عدد ونوع التمريرات  00

 الضابطة
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 المقدمة : 
تعد لعبة كرة القدم أحد أىم األلعاب الشعبية يف العامل إن مل تكن اللعبة األوىل على اإلطالق ، وادلتتبع للتطور         

الكبري الذي صاحب أداء الفرق العادلية يرى أن ىذا التطور مل يعد يستمد عناصره من نظريات التدريب الرياضي كعلم ذو 
فحسب ، بل أخذ يهتم بدراسة العلوم األخرى ادلساعدة اليت تدعم وتعزز ىذا االجناز ، و من بني  باإلجنازصلة مباشرة 

  .ىذه العلوم علم الكمبيوتر
فتقنيات االتصاالت تتفجر يومًا بعد يوم وال َيكن  ، َحقًا إن العامل ََيُر حبقبة جديدة يف تطور سبل إيصال ادلعلومات 

 ( 2002) راكان ،  ستقبل.ادلالتنبؤ لعامل االتصاالت يف 
إن مواكبة ادلستحدثات التكنولوجية وما تقدم من كم ىائل من ادلعلومات سلتلفة ادلصادر تفرض علي التدريب      

الرياضي االندماج يف الثورة ادلعلوماتية لالنفتاح علي سلتلف ثقافات العامل وزلاولة التكيف مع متغرياتو اخلاصة بالتدريب 
والقياس والتقومي ، األمر الذي كان دافعا إيل التفكري يف االستعانة باألجهزة التكنولوجية واألساليب احلديثة للقيام الرياضي 

 ) 2007فقيو و أبو سامل ،  ( .  بعض ادلهام اليت قد تسهم يف زيادة فعالية التدريب الرياضي من خالل القياس الدقيق
هدىا اجملتمع العادلي مع دخول عصر ادلعلومات وثورة االتصاالت، فإن برامج نظرا للتغريات الكبرية اليت يش        

يف    التدريب يف كرة القدم  حباجة إىل إعادة النظر والتطوير لتواكب ىذه التغريات يف رلال احلاسب اآليل  خاصة
ادلعارف اخلططية النظرية و  إمداد الالعب بأكرب قسط من ادلعلومات و البيانات و  التحضري التكتيكي لالعبني  و ىو 

العملية اليت سبكنو من األداء  بصورة جيدة ، مع حسن التصرف يف ادلواقف ادلختلفة  اليت يتعرض ذلا أو يتعامل معها 
 . خالل ادلباراة ، وذلك باستخدام كافة الوسائل و القدرات البدنية و ادلهارية و النفسية لتحقيق التفوق على اخلصم  

  ) 214، ص :  2003الوقاد ،   (
ربتل عملية اكتساب العب كرة القدم للمعلومات و ادلعارف ادلرتبطة خبطة اللعب درجة كبرية من األمهية ، إذ أن        

ذلك يسهم يف اكتسابو التصورات الالزمة لألداء التكتيكي ، و يتأسس عليو اكتساب السلوك الصحيح للفرد أثناء 
 (  1980كا ، ) شوت ادلباريات .
و اختيار  ادلختلفة،إن ادلعارف و ادلعلومات النظرية اليت يكتسبها الفرد تساعده على حسن ربليل مواقف اللعب        

 و بالتايل اإلسراع يف األداء و التنفيذ . ادلواقف،أنسب احللول جملاهبة مثل ىذه 
ختلفة للفرد الرياضي و اليت يطلق عليها مصطلح خربة و ىذه ادلعارف و ادلعلومات النظرية ىي اليت تشكل اخلربات ادل

   ادلباريات.
يكتسب العب كرة القدم ادلعارف بالشرح و ادلناقشات النظرية للمواقف ادلختلفة ، و من خالل تطبيق نتائج ذلك بصورة 

ىدىا ففي غضون الشرح و عملية ، كما ينتج أيضا من خالل عمليات التقومي دلختلف ادلنافسات اليت يؤديها الفرد أو يشا
ادلناقشات النظرية ، يتمكن العب كرة القدم من اكتساب سلتلف ادلعلومات و ادلعارف عن قوانني ادلنافسة و عن طرق 
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اللعب و عن كيفية رلاهبة بعض ادلواقف ادلعينة اليت ربدث أثناء اللعب ، و عن أثر العوامل اخلارجية ، و غري ذلك من 
 . لومات اليت ترتبط حبسن أداء خطة اللعب سلتلف ادلعارف و ادلع

على مدرب كرة القدم توجيو انتباه الفرد إىل ضرورة استخدامو للمعارف و ادلعلومات ادلكتسبة بصورة خالقة مبدعة، 
 تتناسب مع ما يتميز بو من صفات و مسات ، و ليس بطريقة روتينية جامدة .

التدرج التعليمي الذي يضمن لالعب اكتساب ادلعارف و ادلعلومات اخلططية و القدرة على األداء األويل يبدأ         
خلطة اللعب يف كرة القدم بشرح قواعد و قوانني كرة القدم و وصف طريقة اللعب مع شرح مراكز الالعبني و واجبات كل 

 أىم األخطاء اليت تحتمل حدوثها أو اليت حدث  بالفعل منهم مث ربليل كل مرحلة من مراحل اللعب ، و توجيو النظر إىل
ويف األخري معاجلة بعض ادلواقف التكتيكية اليت زبتلف يف درجة صعوبتها ، و وضع أنسب احللول ذلا ، مع توجيو النظر 

                                (  180، ص :  1980) شوتكا ،      ألىم األخطاء الشائعة . 
رورة إشراك الالعب بصورة إجيابية يف ادلناقشات ، و أال يكتفي باالستماع بصورة سلبية ، إذ جيب على ادلدرب و يراعى ض

 سؤال الالعبني عن وجهة نظرىم و مناقشتها حىت يكونوا  مقتنعني سبام االقتناع ، و حىت ينجح ىذا ادلوقف التعليمي .
ادلواقف التكتيكية اليت اشًتك فيها الالعب أو الفريق لضمان زيادة  باإلضافة لذلك َيكن ربليل بعض ادلباريات ، أو بعض

 خرباتو باألساليب التكتيكية ، و كيفية رلاهبتها .
عملية التعلم النظري بصورة تتميز بالوضوح و التشويق ، إذ َيكنو استخدام سلتلف الوسائل ادلساعدة على  يشكل ادلدرب

ومات أو النماذج ادلختلفة للملعب و الالعبني و غري ذلك من سلتلف الوسائل اليت التعلم ، كاألفالم أو اللوحات أو الرس
 تساعد على اإليضاح و الشرح و التحليل ، و اليت تعطي لعملية التعلم طابعا زلببا للنفس .

أن الذي تحدد مدى اكتساب الالعب ذلذه ادلعارف و ادلعلومات ىي قدرتو على األداء العملي  ىيف كرة القدم يراع     
إذ أن األداء العملي ما ىو إال ،الذي يسهم يف ربط التصورات السمعية البصرية اليت اكتسبها الفرد بالتصورات احلركية 

                                                                                                 تطبيق للمعارف و ادلعلومات ادلكتسبة .
، و من الوسائل احلديثة اليت تساعد الالعب على فهم األدوار و  االلتزام باخلطط التكتيكية الكمبيوتر و برارلو ادلتطورة  

تزداد اتساعا ،و اجملاالت التقليدية اليت تبذل الفجوة بني الدول ادلتقدمة و النامية  يف رلال التدريب تعترب واسعة ، بل 
اجلهد من أجل اللحاق هبذا الركب احلضاري ادلتقدم  ىو أن نقفز قفزات كبرية ، وىذا لن يأيت يف غياب استخدام 

 ( 34، ص :  2005) الفتالوي ،  .التكنولوجيا  على وجو العموم  و الربرليات على وجو اخلصوص 
يساعد ادلدرب على توصيل ادلعلومات لالعبني  قد السمعية البصرية كالفيديو و الكمبيوترإن استعمال الوسائل 

كما يسمح بعرض ادلباريات  و شرح اخلطط التكتيكية و ربديد دور كل العب سواء من الناحية اذلجومية أو الدفاعية
  ما تبني نقاط قوة اخلصم و نقاط ضعفوالسابقة للفريق و ربليلها و مناقشتها ، و توضيح األخطاء و االستفادة منها ك

هتيئة الظروف البيداغوجية الضرورية الستخدام مثل ىذه الوسائل يف التعلم كتهيئة .(  66، ص  2006) بن لكحل ،  
قاعات خاصة للعرض ، عوامل تسمح يف ربسني من مستوى التفكري التكتيكي لالعبني ، و تتيح للمدرب أن يتواصل 
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بشكل جيد مع العبيو ، حيث ذبعل ادلعلومات جيدة و جذابة ، و تساعد الالعبني يف عملية التصور الذىين للجمل 
 التكتيكية ادلطلوب اجنازىا أثناء ادلباراة . 

 تتميز بالنمو العقلي مقارنة بادلراحل السابقة حيث يكتسب  -سنة  19أقل من - عمرية الدراسة زبص فئةىذه     
قدرة على التفكري والتصرف التكتيكي يف ضوء اعتبارات زلددة إىل جانب امتالكو القدرة على إجياد احللول الالالعب 

هتدف إىل التعرف على أثر برنامج تدرييب باستعمال برامج  و  ، السريعة للتغريات ادلفاجئة يف سلتلف ادلوافق الرياضية 
و األداء التكتيكي اذلجومي الفردي و اجلماعي لالعيب كرة القدم، كمبيوتر حديثة يف تطوير التفكري التكتيكي اذلجومي  

العبا من فريق  15ادلنهج التجرييب بتصميم اجملموعتني التجريبية و الضابطة و تكون  العينة من   و استخدم الباحث
 سنة . 19ألقل من   -ضابطة  –العبا من شباب العلمة  15و  -ذبريبية –أىلي برج بوعريريج 
موقفا، و شبكة مالحظة خاصة  26الباحث  اختبار التفكري التكتيكي اذلجومي الذي يشتمل على  استخدم

 15بلغ  مدتو  الذي اخلاص باجملموعة التجريبية داء التكتيكي اذلجومي  الفردي و اجلماعي  و الربنامج التدرييبباأل
دبساعدة    -قبل بداية احلصص التطبيقية  –أسبوعا ، حيث يعتمد على عرض التمارين و ادلواقف التكتيكية نظريا 

الكمبيوتر على شكل رسومات ثابتة متبوعة بشرح اذلدف من التمرين و دور كل العب ، باالضافة إىل ربليل ادلباريات 
و اختار الباحث برنارلني مها: ، أما اجملموعة الضابطة فطبق عليها الربنامج التكتيكي ميدانيا فقط ادلسجلة بالفيديو 

Tactics Manager     وdartfish  ،أن للربنامج التدرييب باستعمال برامج الكمبيوتر أثر  و استنتج الباحث
 القدم.لالعيب كرة إجيايب على التفكري التكتيكي اذلجومي و األداء التكتيكي اذلجومي الفردي و اجلماعي 

الشكالية ، التساؤالت و الفرضيات ، أمهية و و  احتوت الدراسة على جزء سبهيدي للتعريف بالبحث يشمل ادلقدمة و ا
 أىداف الدراسة و التعريف بادلصطلحات  مث التطرق للدراسات السابقة .

الباب األول اخلاص بالدراسة النظرية فقد احتوى على ثالثة فصول ، الفصل األول خاص بالتدريب الرياضي و     
ات العقلية ادلختلفة و أمهيتها يف التفكري التكتيكي لالعب كرة القدم ، ،  الفصل الثاين تناول العمليالتكنولوجيا احلديثة 

 أما الفصل الثالث خيص التحضري التكتيكي لالعب كرة القدم .

الباب الثاين خاص بالدراسة التطبيقية حيث قسم إىل فصلني ، فصل خاص دبنهج البحث و إجراءلتو ادليدانية اشتمل 
  أدوات ، البحث متغريات، رلاالت البحث ،  البحث وعينتو رلتمع ، منهج البحث،الدراسة االستطالعية على : 

 . وصعوباتو  إجراءات البحث ادليدانية  ، اإلحصائية الوسائل،البحث 

النتائج ادلتحصل عليها و ربليلها مث مناقشتها يف ضوء الفرضيات ، كما تحتوي ىذا و الفصل اآلخر تطرقنا فيو إىل : 
 .االستنتاج العام  و التوصيات و اخلاسبةالفصل على 
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 : المشكلة

 بدورىا تؤدي واليت ، باألخرى منها كال وتتأثر تؤثر عناصر عدة من تتكوف متكاملة منظومة القدـ كرة تعترب         
 و البدين كاجلانب األخرى للجوانب النهائي ادلنتج وىو اخلططي اجلانب العناصر ىذه ومن ، فشلو أو الفريق صلاح إىل

 األخرى األلعاب من بغريىا قورنت ما إذا كبرية مساحة يف فريقني بني بالتنافس تتميز أهنا كما ، والذىين والنفسي ادلهاري
 واليت ، ادلختلفة ادلواقف يف اخلططي السلوؾ أثناء التفكري عملية علي يقع التنافسية ادلباريات تلك يف األكرب العبء فإف ،

 سرعة الكرة ميتلك الذي الالعب من تتطلب فهي لذا ، ومنافسو الالعب من كال تفكري بني الدائم الصراع فيها يظهر
  .ميكن ما بأفضل فيها التصرؼ وحسن ادلختلفة اللعب مواقف بني العالقة إدراؾ

  سريع ىو مثلما التفكري سريع يكوف فأ غلب وعليو ، قرارات لعبة القدـ كرة أف(  3002 ،حملسنا ويشري)عبد      
 ومعرفة اللعب مفاتيح فهم أي ادلناسبة للمواقف السريع التصنيف علي القدرة ىي القدـ كرة يف التفكري وسرعة ، احلركة

 . ادلعني اللعب موقف ينتهي وأين وكيف مىت

 التفكري فيتميز ،ربقيقها و هبا لالرتقاء ادلدربوف يسعى اليت اجلوانب أىم من لالعبني التكتيكيو األداء التفكري  يعدو       
 حلظة يف الالعب يستطيع حىت  ، غريىا و التصور و التذكر و باإلدراؾ ترتبط اليتالعقلية  العمليات بسرعة التكتيكي

 ( 3002بن لكحل ، ) . ادلباشرة االستجابةو  ادلوقف إدراؾ خاطفة

 العقلية العمليات زيسبي أو مالحظة نستطيع ال فإننا التفكريية للعمليات السرعة يف ادلتناىية اللحظات غضوف يف و       
 ، ادلختلفة للمواقف الفرد استجابة نوع يف تتمثل اليت النهائية نتائجها من إال عليها احلكم نستطيع ال أننا كما ، ادلشًتكة

 ادلختلفة التفكريية للعمليات كنتيجة بصحتها بإقناعو ذلك ارتبط إذا إال احلركية باالستجابة الفرد يقـو ال احلاؿ بطبيعة و
 أىداؼ استنتاج على القدرة بو نقصد و التوقع على بالقدرة مباشرا ارتباطا التكتيكي التفكري يرتبطو  ادلشًتكة و

 هبا يقـو اليت االستجابات أىداؼ أو ،(  الغري استجابات توقع تسمى و)  اخلصم الفريق هبا يقـو اليت االستجابات
 ( 00، ص :  8991عالوي ،  ) . (الذات استجابات توقع تسمى و)     نفسو الالعب

 نسبأ واختيار اللعب مواقف ربليل حسن على تساعده الالعب يكتسبها اليت النظرية ادلعارؼ و ادلعلومات أف حيث
 ( 3082زوجي ،  ) .  التنفيذ و األداء يف اإلسراع بالتايل و ادلواقف ىذه مثل دلواجهة احللوؿ

 اجلزائري الالعب ضعف على  يؤكدوف و غلمعوف  و الثانية بكل فئاهتا  األوىل احملًتفة الوطنية للبطولة وفادلتتبع و        
 الالزمة التصورات و اللعب خبطط ادلرتبطة ادلعارؼ و ادلعلومات  اكتسابو صعوبة  و ، التكتيكياء و األ التفكري ناحية من

عدـ  و  اخلطوط سباسك عدـ و للفرؽ الدفاعية و اذلجومية اخلطط يف ضعفا الباحث الحظ كما ، ادلقابالت أثناء
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 أداء يف تذبذب ىناؾ أف أي ، مدربيهم طرؼ من منهم طلب ما تنفيذ و  والتوجيهات التعليمات احًتاـ على ادلداومة
  ، األدوار

الواجبات كما ال حظ الباحث من خالؿ مشاىدتو  و ربليلو لبعض ادلباريات اخلاصة بالفئات الصغرى ، ضعفا يف أداء 
 اذلجومية من طرؼ العيب الدفاع .

من خالؿ ذبربة الباحث يف رلاؿ التدريب الرياضي ) العب و مدرب ( و  من  خالؿ احتكاكو دبدريب الفئات و  
غياب شرح  ىدؼ  و زلتوى احلصص التدريبية عدـ االىتماـ باجلانب ادلعريف لالعبني ب ناالحظ،   الصغرى يف كرة القدـ 

  .لالعبني

 ادلوكلة التكتيكية باألدوار يلتزموا مل الالعبني أف سلبية النتيجة كانت إذا خاصة ، ادلباريات انتهاء بعد ادلدربوف يصرح  و
 . التعليمات ػلًتموا مل و إليهم

 شرح عند كالسيكية و بسيطة وسائل على يعتمدوف  القدـ كرة فرؽ مدريبجل  أف الباحث الحظ كما
و البعض األخر يكتفي بشرح سلتصر ال يتعدى   ،(  شلغنطة سبورة– أوراؽ– طباشري و سبورة)  لالعبني التكتيكية اخلطط

 جهاز و الكمبيوتر كربامج متطورة وسائل وفر الذي الكبري التكنولوجي التطور رغمو قتو نصف الساعة من الزمن ، 
 الوسائط ادلتعددة . و الضوئي العارض

نذكر  ، رغم أف بعض الدراسات الوسائل ىذه استعماؿ أغفل ادلدربوف االحًتاؼ عامل اجلزائرية الكرة ولوج مع 
 على بن : مستور دراسة،   (م1001) نبيو الدين حسام:  دراسة ، (م1002) سالمة النبوي:   دراسة  )منها : 
 تسهيلأثبتت أعليتها يف   ( الضمور عوض بالل:  دراسةو   -1020-المختار ميم دراسة : ،   الفقيو إبراىيم
 الفيديو و  الكمبيوتر جهاز استعماؿ أف  وأكدت واضحة و شيقة بطريقة العب كل دور شرح و الالعبني مع التواصل
 و الالعبني أخطاء تصحيح عملية عليو يسهل ادلدرب طرؼ من ادلنافسة الفرؽ مباريات و الفريق مباريات لتحليل

 .وضوح أكثر بشكل ادلعلومات ذلم يوصل و ينتقدىم

 على قدراتو من تزيد و تكتيكية ثقافة الالعب تكسب تنمي اجلانب ادلعريف و قد النظرية احلصص ىذه مثل إف
 و ببعضهم العالقات بتحسني لالعبني تسمح كما ، تصحيحها كيفية و ادلرتكبة األخطاء فهم و اللعب مواقف ربليل
 يف الكبرية الفرؽ ففي ، ككل الفريق تفاعل و سباسك على إغلابا تؤثر مث ومن يبعضهم االتصالية مهاراهتم من ربسن

 يبني و ادلدرب ػللل و اخلصم للفريق مباريات و يشاىدوف مباراة كلبتحليل أداء فرقهم بعد    يقوموف األوروبية الدوريات
 .   وضعف و ةتقو  نقاط
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 و( األسبوع بداية) ادلباراة لتحليل الوقت الكايف اجلزائري بتخصيصيهتم ادلدرب  الفريق ال مباراة هناية بعد و
 بل يكتفي فقط حبديث سلتصر عن رلريات اللعب. الالعبني، مع األخطاء مناقشة

 على ادلباريات وبعد قبل الكمبيوتر برامج باستعماؿ تدرييب برنامج تأثري مدى لنعرؼ ىذا البحث ىذا أجرينا كل من
 سنة . 89ألقل من  القدـ كرة اذلجومي العيب التكتيكي األداء و التفكري

 :العام السؤال

  :التايل العاـ السؤاؿ نطرح سبق ما خالؿ من      

 التكتيكيألداء ا و التفكير للبرنامج التدريبي باستعمال برامج الكمبيوتر أثر إيجابي على ىل
 ؟ لالعبي كرة القدم  الفردي و الجماعي الهجومي

 

  :الدراسة تساؤالت

 اجلماعي و الفردي اذلجومي التكتيكي التفكري على إغلايب أثر الكمبيوتر برامج باستعماؿ التدرييب للربنامج ىل  01-
 ؟  القدـ كرة لالعيب

 التكتيكي التفكري ناحية من التجريبية للمجموعة الثالثة اخلطوط العيب بني إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ىل -03
 اذلجومي؟

  كرة لالعيب اجلماعي اذلجومي  التكتيكي األداء على إغلايب أثر الكمبيوتر برامج باستعماؿ التدرييب للربنامج ىل -02

 ؟  القدـ

  كرة الفردي لالعيب اذلجومي التكتيكي األداء على إغلايب أثر الكمبيوتر برامج باستعماؿ التدرييب للربنامج ىل -00
 ؟  القدـ
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 :العامة الفرضية

 

الهجومي التكتيكي  األداء و التفكير للبرنامج التدريبي باستعمال برامج الكمبيوتر أثر إيجابي على
  القدم.لالعبي كرة الفردي و الجماعي 

 

 :الجزئية الفرضيات

 

 اجلماعي و الفردي اذلجومي التكتيكي التفكري على إغلايب أثر الكمبيوتر برامج باستعماؿ التدرييب للربنامج   01-
 .  القدـ كرة لالعيب

 التكتيكي التفكري ناحية من التجريبية للمجموعة الثالثة اخلطوط العيب بني إحصائية داللة ذات فروؽ توجد  02-
 . اذلجومي

  كرة لالعيب اجلماعي اذلجومي  التكتيكي األداء على إغلايب أثر الكمبيوتر برامج باستعماؿ التدرييب للربنامج  03-

   القدـ

  القدـ  كرة لالعيب الفردي اذلجومي التكتيكي األداء على إغلايب أثر الكمبيوتر برامج باستعماؿ التدرييب للربنامج  -00
. 
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 :الموضوع اختيار أسباب

 الباحث تعلق الذاتية األسباب فمن ، ادلوضوع ىذا اختيار إىل بالباحث أدت موضوعية أخرى و ذاتية أسباب ىناؾ    
 بغية مطروحة إشكالية معاجلة يف يسهم ميداين دلوضوع التطرؽ يف رغبتو و مدرب و سابق شلارس بصفتو  القدـ بكرة

 .القدـ كرة يف الرياضي األداء ربسني أجل من اقًتاحات و نصائح تقدمي و إغلابية بنتائج اخلروج

 :يلي فيما تتلخص ادلوضوعية األسباب أما

 و لالعبني التكتيكي التفكري على احلديثة الكمبيوتر برامج استعماؿ تأثري تتناوؿ اليت الدراسات من النوع ىذا قلة *
  .إليهم ادلوكلة اذلجومية باألدوار التزامهم

 .فيو البحث و للدراسة قابل موضوع *

 . ( الفريق مقر من الباحث )قرب العينة أفراد على التدرييب الربنامج تطبيق سهولة *

  .الكمبيوتر برامج الباحث اقتناء إمكانية *

 :البحث أىداف

 :إىل البحث يهدؼ    

 اذلجومي التكتيكي التفكري على يف التدريب   الكمبيوتر مجابر  استعماؿ تأثري على التعرؼ 
 .القدـ كرة لالعيب

 درت فيش   الكمبيوتر برنامج استعماؿ تأثري على التعرؼ(durtfish اخلاص   )يل لحتب
 .القدـ كرة لالعيب الفردي و اجلماعي  اذلجومي التكتيكي داءاألعلى   ادلباريات ادلسجلة

  تقدمي ظلاذج عن كيفية رسم التمارين و ادلواقف التكتيكية باستعماؿ برنامجTactics 
manager 

 اذلجومي.التكتيكي التفكري  ناحية من الثالثة اخلطوط العيب بني الفروؽ على التعرؼ 
  اذلجومي يف كرة القدـ .بناء اختبار التفكري التكتيكي 
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  تقدمي ظلوذج عن شبكة مالحظة خاصة بتحليل األداء التكتيكي اجلماعي و الفردي يف كرة
 القدـ .

 

 :البحث أىمية

 و التدريب رلاؿ يف احلاصلة التطورات مواكبة الضروري من أصبح ، االحًتاؼ عامل اجلزائرية القدـ كرة ولوج مع     
 ادلساعدة الوسائل كأحد ادلتطورة الكمبيوتر برامج باستعماؿ الدراسة هبذه الباحث قاـ لذلك ، فيو الرائدة الدوؿ مسايرة

 .التنافسية ادلواقف يف التعلم أثر انتقاؿ يف يسهم شلا ، التكتيكي ألداءا و التفكري رلاؿ يف خاصة التدريبية العملية يف

 كيفية عن اجلزائريني للمدربني أفكار و ومناىج طرؽ و ظلاذج تقدمي و إعطاء يف الدراسة ىذه تفيد كما
 لو تسهل وسيلة الالعب منح و التكتيكي اجلانب منها خاصة ،  التدريبية العملية مراحل سلتلف يف الكمبيوتر استعماؿ
 . جذابة و شيقة بطريقة ادلختلفة اللعب خطط و اذلجومية باألدوار ادلتعلقة النظرية ادلعلومات و ادلعارؼ فهم و اكتساب

 و النظرية احلصص يف ادلسجلة ادلباريات ربليل يف الكمبيوتر برنامج استعماؿ أعلية إبراز أيضا الدراسة ىذه خالؿ من ونود
 و شاملة إحصائيات على احلصوؿ و الالعبني مع مناقشتها و ادلرتكبة لألخطاء التطرؽ و ادلباراة أطوار سلتلف عرض
 .ككل الفريق حدة و على العب كل أداء عن دقيقة

 :المفاىيم تحديد

 :الكمبيوتر برامج -

 و الثابتة الرسـو و الصور بواسطة ادلعلومة تقدـ حيث التدريبية ادلادة حملتوى تدرغلي ىيكل أو بناء عن عبارة ىي     " 
 الوسائط ىذه تتكامل و الصوتية ادلؤثرات و الثابتة و ادلتحركة الفيديو لقطات و األفالـ و التوضيحية األشكاؿ و ادلتحركة

 أجل من عالية بكفاءة ادلرغوبة األىداؼ ربقيق من ادلتعلم سبكن بدرجة الكمبيوتر جهاز طريق عن البعض بعضها مع
  ( 52،ص2001، فقيو و سامل أبو) ".تكلفة أقل و وقت بأسرع ادلعلومات إىل الوصوؿ

 بأساليب ادلعلومات لعرض إلكًتونية أنظمة إىل التدريبية احملتويات فيها ربوؿ برامج:" أهنا على سامل أبو يعرفها و      
." احلاسوب بني و بينو التفاعل طريق عن ادلتدرب لسلوؾ ضبطا أدؽ و ، االستخداـ يف مرونة و سرعة و دقة و ، متنوعة

 (  86،ص2007، فقيو و سامل أبو)
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 عرض خالؿ من ذلك يتم و للمتدرب ادلعلومات توفري إىل هتدؼ ادلمارسة و التدريب من أظلاط" أهنا على تعرؼ و     
 ، ادلتدربني بني الفردية الفروؽ دلراعاة الصعوبة إىل السهولة من متدرجة و العلمية ادلادة تغطي كافية سبرينات و تدريبات

 النمط ىذا و ادلدرب خالؿ من الراجعة بالتغذية إمدادىم و العلمية ادلادة جزئيات من جزئية كل إتقاف من يتمكنوا حىت
 ( 31ص،2007، سرايا )       " .  ادلدرب و الربنامج على يعتمد

   : -Tactics manager –  برنامج 

 األدوار شرح يف يساىم حيث التدريب عملية يف مساعدة كوسيلة ادلدربوف يستعملو حديث كمبيوتر برنامج ىو      
  : استعماالتو ومن األدوار ىذه فهم ذلم يسهل و لالعبني اذلجومية و منها الدفاعية اجلماعية و الفردية التكتيكية

 .التكتيكية التدريبات و للمباريات التخطيط -

 .الشاشة على عرضها أو الورؽ على ة احلصص التدريبيةطباع إمكانية -

 .الالعبني لدى التكتيكي الفهم تطوير و ربسني -

    

 الوصوؿ بقصد جديدة تشكيالت و تنظيمات منها ليكوف الشخص يتذكرىا اليت ادلعلومات أخذ عملية ىو":  التفكير
 ."  ادلستقبل يف مرغوبة نتائج إىل

 عن استقبالو بعد معني دلؤثر تعرضو بعد الدماغ هبا يقـو اليت العقلية النشاطات من سلسلة ميثل":  بأنو   Barell  وعرفو
 ( 802 ،ص 2003عصر ، ) . "احلواس إحدى طريق

 ادلعلومات تشغيل إىل ، تذكرىا و ادلعلومات باستدعاء بدء متعددة إجراءات يف االطلراط الفرد فيها ميارس عملية: "  وىو 
 ( 66 ،ص 3002 ، عصر)      " .القرار ازباذ ىي اليت التقومي عملية إىل و  ، نفسها اإلجراءات و

  : الرياضي  التدريب و التفكير

 الرياضية و البدنية األنشطة لنواحي شلارستو غضوف يف استجاباتو و الفرد نشاط يف ىاما دورا التفكري عملية تلعب "   
 زلاولة و ، دلوقفو الرياضي الفرد تقدير سرعة يف  ذلك يتمثل و ، ادلتعددة اللعب خطط تنفيذ زلاوالتو يف ،خاصة ادلختلفة

 يقع اليت ادلختلفة الرياضية األنشطة من الكثري وىنالك.  خططية نواح من ذلك يناسب دبا القياـ و الصحيحة االستجابة
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 يتمثل اليت الطائرة الكرة و ، السلة ، القدـ ككرة اجلماعية األلعاب خاصة ، التفكري عمليات على فيها األكرب احلمل
 ( 46 ص ، 1987، عالوي. " ) منافسو  تفكري و الالعب تفكري بني الدائم الصراع فيها

  :    Tactics التكتيك

 الرياضي اجملاؿ يف يعرؼ حني يف ، ادلعركة خالؿ احلرب فن بأنو احلروب لغة يف التكتيك أو اخلطة مصطلح يعرؼ "   
 ) 62 ص 1999،البصري عبد. " )الرياضية ادلباراة قيادة و إدارة فن أو ادلباراة أثناء التحركات فن أنو على

 عبد" ) الفوز اذلدؼ يكوف ما غالبا و ، األىداؼ ربقيق و إلصلاز سلططة اسًتاتيجيات و أفعاؿ عن عبارة: "  وىو 
  ( 33 ص،1999 ، البصري

  :التكتيكي التفكير

.   ىو عملية عقلية متعددة ربدث قبل االستجابات احلركية الظاىرة وتعمل على توجيهها، ويتم ىذا النشاط بصورة خفية
 (360،ص : 8919 بيومي ، )

 األداء:
ىو انعكاس لقدرات ودافعية كل فرد ألفضل سلوؾ شلكن نتيجة للتأثريات ادلتبادلة للقوى الداخلية، 

وىو ادلقياس الذي تقاس بو ،  وغالبا ما يؤدى بصورة فردية، وىو نشاط أو سلوؾ يوصل إىل نتيجة 
                                           .  نتائج التعلم، وىو وسيلة للتعبري عن عملية التعلم تعبريا سلوكيا

 (821 :ص، 8993 ، اخلالق عبد)

  :  التكتيكياألداء 

 أف  أفراده من فرد كل و الرياضي قيالفر  فيها يدرؾ اليت الدرجة دبثابة ىو و ، دورلل السلوكي أو النزعوي اجلانب ىو
 ( 444 ص ، 1998، عالوي)      ."  تنفيذىا أو هبا القياـ مت قد احملددة ادلسؤوليات

                        .ربليلها مث ادلباراة أثناء ادلتعددة للمواقف الالعب دراؾإ عن تنشأ اليت اخلططية االستجابة تلكو ىو  
 (32،ص: 8962امساعيل، )
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 :المشابهة و السابقة الدراسات

 يف منها االستفادة اجل من إليها يلجا دائما فهو الباحث اىتماـ موضوع تناولت اليت الدراسات كل هبا  نقصد
 يف ادلتبع األسلوب و للموضوع معاجلتها طرؽ يف منها يستفيد انو أو ذىنو يف تدور اليت لألسئلة إجابات على احلصوؿ
 :  النتائج نفس على واحلصوؿ التكرار يف الباحث يقع ال حىت ادلعاجلة

 كنتيجة الموقف وتغيير الطالب لنجاح مقارنة"  بعنواف بدراسة  Ila Mariss (1980)  ميرس أيليا قاـ - 08
 الوسائط واسلوب للمدرس ادلعتاد الشرح من كل فعالية مقارنة:  اىل الدراسة ىذه وهتدؼ " مختلفتين تعليميتين لحالتين
 قوامها عينة على الدراسة اجريت وقد ، التجرييب ادلنهج الباحث استخدـ وقد.  واذباىاهتم الطالب ربصيل يف ادلتعددة

 استخدـ وقد ، ذبريبية واالخرى ضابطة واحدة رلموعتني اىل العينة قسمت وقد ، التاسع الصف طالب من طالب( 10)
:  النتائج أىم من وكاف.  الباحث تصميم من ربصيلى اختبار( ادلربمج الفيلم -تشغيل شرائط - زبطيطية رسـو) الباحث
 داللة ذات فروؽ ىناؾ كانت حيث الوسائط رلموعة استخدامهم نتيجة التجريبية اجملموعة طالب ربصيل مستوى ارتفاع

 . الوسائط ادلستخدمة التجريبية اجملموعة طالب لصاحل التحصيل متوسطات بني إحصائية

 القدم كرة العبي لدى الخططي التفكير دراسةبدراسة عنواهنا : -8912 – ماتساك و بيزاك: قاـ  -03
 :  و ىدفت الدراسة إىل .سلوفاكيا بتشيكو

 .القدـ كرة العيب لدى اخلططي التصرؼ على التعرؼ -

 .لو اخلططي احلل وكيفية ادلواقف تقدير وسرعة ادلالحظة قدرة على احلكم -

 . الالعبني لدى اخلططية للمستويات تبعا اخلططية الناحية من واالعداد التدريب خطة وضع إمكانية -
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الناشئني ، و  من العبا 83 األوىل، الدرجة من العبا 86و استخدـ ادلنهج الوصفي ، و تكونت عينة البحث من 
 .اخلططية الالعبني إمكانيات لتقدير كوسيلة ويستخدـ استخدـ التاخستوسكوب

 و توصل إىل النتائج التالية :

 اجملاؿ يف للمدربني وميكن التطبيق يف واغلابتها فاعليتها أوضحت وحيث التاخستوسكوب طريقة استخداـ -
 .اخلططية الالعبني إمكانيات لتقدير كوسيلة الطريقة ىذه استخداـ من القدـ لكرة التطبيقي

 وسائل كإحدى وأيضا ادلعقدة اخلططية ادلواقف حل إمكانية لتقدير تطبيقها ميكن ادلستخدمة القياس طريقة -
 .النفسي اإلعداد وجهة من الالعبني اختيار

 والتخوؼ كالتسرع العب بكل وخاصة ذاتية خصائص على التعرؼ ميكن القياس يف األسلوب ىذا باستخداـ -
 .واحلرص

 .العبيو لقدرات طبقا التدريب زلتوى يف تعديل من ادلدرب وسبكن التدريب خطة لتقومي وسيلة القياس أسلوب -

 .اخلططي استعدادىم حيث من االوىل الدرجة والعيب الناشئني الالعبني بني واضحة فروؽ ىناؾ -

 

 مهارتي على المتعددة الوسائط استخدام اثر "بعنواف 2994)محمد ويوسف زغلول سعد محمد دراسة - 02
 وهتدؼ" األساسي التعليم من الثانية الحلقة لتالميذ الطائرة الكرة في أسفل من المواجو واإلرسال أعلى من التمرير

 من ادلواجو واالرساؿ اعلى التمرير من مهارايت على ادلتعددة الوسائط بعض استخداـ اثر على التعرؼ اىل الدراسة ىذه
 اشتملت وقد ، التجرييب ادلنهج الباحثاف استخدـ وقد.  األساسي التعليم من الثانية احللقة لتالميذ الطائرة الكرة ىف اسفل
 ، الشرائح جهاز ، ادلضيئة الرسـو عرض جهاز الباحثاف استخدـ وقد ، سامل صالح مدرسة من تلميذاً ( 20) على العينة
 ادلتعددة الوسائط نظاـ أف  النتائج أىم من وكاف وجداين،  معريف، استبياف ربصيل اختبار ، التليفزيوف ، العرض جهاز
 .ادلهارة استيعاب درجة من يزيد شلا أسفل من ادلواجو واالرساؿ أعلى من التمرير مهاريت اكتساب على فاعلية لو كاف

أثر الوسائل السمعية البصرية ) فيديو ( في تعلم بعض ( بعنواف : 8992)  عبد اليمين بوداوددراسة :  -00
، و هتدؼ للتعرؼ على الطريقة الصحيحة يف تعلم ادلهارات  المهارات األساسية في المدرسة الجزائرية لكرة القدم

 لبصرية مستعمال الفيديو كوسيلة .األساسية يف كرة القدـ بواسطة الوسائل السمعية ا

 العبا مبتدئا يف مدارس كرة القدـ اجلزائرية.  830استخدـ الباحث ادلنهج التجرييب على عينة متمثلة يف 
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 و توصل إىل وجود سهولة يف اكتساب ادلهارات األساسية يف كرة القدـ بواسطة الوسائل السمعية البصرية .

 

 الهجومية الخطط لبعض تحليلية دراسة: بدراسة عنواهنا   - 2995 – القاضي الحميد عبد عادل قاـ  -02
 القدم. كرة في العالمية المستويات لفرق

 من النتائج أفضل لتحقيق القدـ كرة يف التدريب عمليات لتوجيو كأساس اذلجومية اخلطط بعض على و ىدؼ للتعرؼ
 بعض الباحث ادلسحي ، اختار األسلوب باستخداـ الوصفي ادلنهج ادلتغرية ، و استخدـ ومواقفها الفعلية ادلمارسة واقع

 اإلفريقية األمم وكاس 8993 األوروبية األمم وكأس بإيطاليا 8990 العامل كأس لبطولة النهائية لألدوار تأىلت اليت الفرؽ
 .8990 العامل كأس مث 8990

 دلالئمتها معنوي فرؽ أقل اختيار التباين، ربليل ادلعيارية، االضلرافات احلسابية، ادلتوسطات ادلئوية النسبة الباحث استخدـ
 :التالية   البحث و حقق الباحث النتائج لطبيعة

 يف سيما وال اجلماعي اذلجومي اخلططي العمل تنفيذ وسائل من وسيلة أىم يعترب احلركة من القصري التمرير أف -
 (2( )2) ادلرباعات

 .فيها واحلركة الثبات من العايل التمرير أداء يف متوسط أعلى حققت قد( 2) ،(3) ،(8) ادلربعات أف -

 .الثبات من بأنواعو بالتمرير مقارنتها عند عالية متوسطات حقق قد احلركة من بأنواعو التمرير إف -

 .والثبات احلركة من القصري التمرير متغريات أداء يف متوسطات أعلى حققت قد وىولندا الربازي، فرؽ من كل -

 أثر على التعرؼ اىل وىدفت  Hillier & Wilkinson  (1997 ويلكنسون ) :ىيلر  دراسة -02
 حجم التجرييب ،وبلغ ادلنهج واستخدـ العليا ادلدرسة طالبات أداء مستوى على الطائرة للكرة كمبيوتر برنامج استخداـ

 النتائج وأىم ذبريبية، واألخرى ضابطة إحداعلا متساويتني رلموعتني إىل تقسيمهن مت التاسعة ادلرحلة يف طالبة(29)العينة
 استخداـ من الطائرة للكرة العليا ادلدرسة طالبات أداء مستوى تأثريا على أكثر الكمبيوتر التعليمي برنامج استخداـ أف

 . فاعليتو على يدؿ شلا التقليدية الطريقة

 من الرئيسي اجلزء يف التعليم تقنيات استخداـ تأثري على التعرؼ إىل وىدفت( م2999) خطاب : تامر  دراسة -06
 رلموعات لثالث ذبرييب بتصميم التجرييب ادلنهج واستخدـ ، اإلعدادية ادلرحلة لتالميذ ادلهارى األداء مستوى على الدرس

 ثالث إىل قسموا اإلعدادي األوؿ الصف تالميذ من تلميذا( 02) العينة حجم وبلغ ،(  ذبريبيتني واثنتني ضابطة) 
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 بصورة تؤثر التعليم تقنيات النتائج أىم ومن ، الدرس من الرئيسي اجلزء يف التعليم تقنيات واستخداـ متساوية رلموعات
 احلركية ادلهارات عن واضحا ذىنيا تصورا تعطي كما ، الصعبة احلركية ادلهارات تعليم يف وخباصة التعليم عملية يف إغلابية
 اجملموعة على الثانية التجريبية اجملموعة تفوؽ.  ادلهارى األداء مستوى ربسني إىل يؤدى شلا التقليدية الطريقة من أفضل

 .  اجلمباز يف الرأس على الوقوؼ مهارة يف الضابطة

 المتعددة الوسائط باستخدام تعليمي برنامج أثر على التعرؼ إىل وىدفت (م2999) فليفل فاطمة دراسة -01
 بتصميم التجرييب ادلنهج واستخدمت ، بالمنيا الرياضية التربية كلية لطالبات السلة كرة مهارات بعض تعليم على

 الرياضية الًتبية بكلية الثانية الفرقة طالبات من طالبة( 20) العينة حجم وبلغ ، ذبريبية واألخرى ضابطة إحداعلا رلموعتني
 كاف ادلتعددة الوسائط أسلوب اف النتائج أىم ومن متساويتني رلموعتني إىل قسموا العشوائية بالطريقة اختيارىن ومت بادلنيا
 ، فاعليتو على يدؿ شلا التقليدي الربنامج من ادلعريف التحصيل مستوى وكذلك البحث قيد ادلهارات تعليم على تأثريا أكثر

 . الوجداين اجلانب ربقيق على ساعد شلا البحث عينة أفراد وانطباعات آراء على فاعلية ذو كاف ادلتعددة الوسائط أسلوب

 على واثرىا المتعددة للوسائط منظومة تصميم" بعنواف بدراسة (1000)الجيالني القادر عبد مصطفى قاـ -09
 الوسائط اسلوب باستخداـ تعليمي برنامج تصميم اىل الدراسة ىذه وهتدؼ" للمبتدئين القدم كرة مهارات بعض تعلم

 واشتملت ، التجرييب ادلنهج الباحث استخدـ وقد ، للمبتدئني القدـ كرة مهارات بعض تعلم على أثره ومعرفة ادلتعددة
 بدنية، اختبارات اختبارات الباحث استخدـ وقد ، السادات دبدينة القدـ كرة مدرسة من مبتدئ( 20) على البحث عينة

 اسلوب اف النتائج اىم من ، و كاف(عملي وبياف وشرائح صور) للوسائط مقًتح معريف، برنامج ربصيل مهارية، اختبارات
 االسلوب عن للمبتدئني ادلعريف التحصيل مستوى وعلى القدـ كرة مهارات تعلم على تأثري أكثر لو كاف ادلتعددة الوسائط
 . ادلتبع التقليدي

 الخططي التفكير على القدرة تقويمبدراسة بعنواف :   -1002 –الرحمان  عبد يوسف حسن مجديقاـ  -80
 .القدم كرة العبي لدى الهجومي

اذلجـو  -الوسط– الدفاع) الثالثة اخلطوط العيب بني اخلططي التفكري قدرة يف الفروؽ على البحث إىل التعرؼ و ىدؼ
 :كالتايل موزعة العبا 800 على اشتملت (و استخدـ ادلنهج الوصفي على عينة

 مصر منتخب من العب 16 -

 األىلي من العب 21 -

 الزمالك من العب 22 -
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 السكندري االرباد من العب 20 -

 األلومنيـو من العب 22 -

 أسيتا من العب 21 -

 مسوحة من العب 22 -

   مهارية للتفكري ، اختبارات مقياس :البيانات التالية  مجع و استخدـ أدوات

 :إىل الباحث توصل

 اذلجومي اخلططي التفكري لقدرة واضح مفهـو -

  زلور كل قياس أسلوب وزلددات اذلجومي اخلططي التفكري قدرة خصائص -

 يف الدفاع خطوط العيب -فرؽ العيب– اخلطوط العيب بني اخلططي التفكري قدرة زلاور يف معنوية فروؽ وجود -
 .اذلجـو خطوط العيب -الفرؽ يف الوسط خطوط العيب -الفرؽ

 الوسائط متعدد اآللي الحاسب استخدام تأثير على التعرؼ اىل ىدفت  (م1002) سالمة النبوي:   دراسة -88
 تالميذ من مبتدئا( 20) العينة حجم وبلغ ، التجرييب ادلنهج واستخدـ ، الجمباز رياضة مهارات بعض تعليم على

 ضابطة إحداعلا متساويتني رلموعتني اىل عشوائيا تقسيمهم مت عمدية بطريقة اختيارىم ومت اإلعدادي الثاين الصف
 للمتعلمني وإغلابية فعالية أكثر الوسائط متعدد اآليل احلاسب بواسطة التعليم طريقة اف النتائج أىم ومن ، ذبريبية واألخرى

 رياضة مهارات لبعض الوسائط متعدد اآليل احلاسب بواسطة والتعليم ، البحث قيد ادلهارات لتعليم التقليدية الطريقة عن
 . التقليدية بالطريقة تعلمها من أفضل نتائج حقق اجلمباز

 الوسائط باستخدام تعليمي برنامج إعداد على التعرؼ اىل ىدفت  (م1002) فتحي : أيهاب  دراسة -83
 في للمبتدئين الوجداني والجانب المعرفي والتحصيل األساسية المهارات بعض تعليم على أثره ومعرفة المتعددة

 الًتبية بكلية الثانية الفرقة طالب من طالبا( 20) العينة حجم وبلغ ، التجرييب ادلنهج واستخدـ ،  المالكمة رياضة
 ، ضابطة واألخرى ذبريبية إحداعلا متساويتني رلموعتني إىل قسموا ، مث  العشوائية  بالطريقة اختيارىم ومت بطنطا الرياضية

 تعليم يف إغلابية بطريقة ساىم وادلعلم والفيديو الشرائح الصور باستخداـ ادلتعددة الوسائط أسلوب اف النتائج أىم ومن
 . التقليدي األسلوب عن ادلالكمة ادلهارات تعليم على تأثريا أكثر كاف ادلتعددة الوسائط وأسلوب ، ادلالكمة مهارات
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 التعليم تكنولوجيا وسائل بعض استخداـ تأثري على التعرؼ اىل ىدفت (م1001) نبيو الدين حسام:  دراسة -82
 العينة حجم وبلغ ، رلموعات ثالث باستخداـ التجرييب ادلنهج واستخدـ ، اليد لكرة األساسية ادلهارات بعض تعليم يف
 األساليب مجيع أف النتائج أىم ومن ، بالقاىرة للبنني الرياضية الًتبية بكلية األوىل الفرقة طالب من طالب( 90)

 . ادلهارى األداء مستوى ربسني على إغلايب تأثري ذلا اليد كرة للعبة األساسية ادلهارات لتعليم البحث يف ادلستخدمة

 

 بدراسة عنواهنا :  -1001 -السالم عبد أحمد زكريا المحسن عبد: الباحث قاـ - 80

 .القدم كرة لالعبي والخططي المهاري باألداء االرتقاء في النفسية المهارات بعض فعالية

: على " االنتباه تركيز -العقلي التصور -االسًتخاء" النفسية ادلهارات لبعض مقًتح تدرييب برنامج وىدفت إىل معرفة أثر 
التجرييب على عينة اختارىا  القدـ ، و استخدـ ادلنهج كرة لالعيب ادلهاري و اخلططي  األداء دبستوى االرتقاء 

 اختبارات التالية :  سنة، و استعمل األدوات 82 ربت للناشئني الرياضي اجليش نادي فريق العيب من العمدية بالطريقة
 على القدرة للذكاء ، مقياس كاتل خططية ، اختبار بدنية، اختبارات مهارية مهارية ، اختبارات بدنية  ، اختبارات

 .االنتباه تركيز لقياس الشبكة الرياضي و اختبار اجملاؿ يف العقلي التصور االسًتخاء  ، مقياس

 :و توصل للنتائج التالية  

 .القدـ كرة يف ادلهاري األداء دبستوى االرتقاء يف فعالية ذو النفسية ادلهارات برنامج -

 .القدـ كرة يف اذلجومي اخلططي األداء دبستوى االرتقاء يف فعالية ذو النفسية ادلهارات برنامج -

 .االنتباه وتركيز العقلي والتصور االسًتخاء دبهارات االرتقاء يف فعالية ذو النفسية ادلهارات برنامج -

 من أفضل نتائج ربقيق إىل يؤدي القدـ كرة يف التدريب وبرامج العقلي التدريب بني اجلمع و الدمج إف -
 .فقط التقليدية النمطية التدريب برامج استخداـ

 الناشئات النتقاء األلي الحاسب باستخدام برنامج تصميم اىل ىدفت  (م1002) فوزى : منال  دراسة -82
 الربنامج لتطبيق ناشئة( 81) العينة حجم وبلغ التجرييب، ادلنهج واستخدمت ، الطائرة الكرة في سنة 23-22 سن من
 صلاح يف ساعد الكمبيوتر أف النتائج أىم ومن ، الربنامج صالحية على للتعرؼ البحث عينة خارج من ناشئة( 82)و

 . ادلدارس يف الناشئات النتقاء الربنامج
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 ـ3002 والرياضة البدنية الًتبية يف دكتوراه درجة على احلصوؿ متطلبات ضمن  حميدة محمد محمود:  دراسة - 82
 الخططي الهجوم لفاعلية الخططي التفكير على القدرة لتنمية تدريبي برنامج: " عنواف ربت ، اإلسكندرية جبامعة

  " القدم كرة العب لدى السريع المرتد الدفاع و الخاطف

 لفاعلية اخلططي التفكري على القدرة لتنمية على  ادلقًتح التدرييب الربنامج تأثري على التعرؼ:  إىل دراستو ىدفت    
       .  القدـ كرة العب لدى السريع ادلرتد الدفاع و اخلاطف اخلططي اذلجـو

 لفاعلية اخلططي التفكري على القدرة لتنمية على  ادلقًتح التدرييب الربنامج  تأثري مدى ما:  التالية اإلشكالية طرح قد و
 توجد:  يلي كما البحث فرضية جاءت و   ، القدـ كرة العب لدى السريع ادلرتد الدفاع و اخلاطف اخلططي اذلجـو
 اذلجـو لفاعلية اخلططي التفكري على القدرة يف العينة أفراد لدى البعدي و القبلي القياسني بني إحصائية داللة ذات فروؽ

 . السريع ادلرتد الدفاع و اخلاطف اخلططي

 ، العادلية القدـ كرة مدارس يف شلثلني دويل فريق 83 من مكونة لعينة التجرييب ادلنهج و الوصفي ادلنهج الباحث استخدـ
 إغلايب أثر لو الربنامج أف النتائج أىم كانت و سنة 83 سن ربت احلدود حرس نادي فريق يف شلثلة الثانية الدراسة عينة و

 توصل و ادلباريات أثناء السريع ادلرتد الدفاع و اخلاطف اخلططي اذلجـو لفاعلية اخلططي التفكري على القدرة تنمية على
   . ادلرتد الدفاع و اخلاطف للهجـو اخلططي ادلوقف ميثل مقياس إىل

(  الكمبيوتر) اآللي الحاسب استخدام تأثير على التعرؼ اىل هتدؼ( م1004) دسوقي شرين  : دراسة -86
 العينة حجم وبلغ ، التجرييب ادلنهج واستخدمت ، الثانوية المرحلة لتلميذات الطائرة الكرة مهارات بعض تعليم على

 ومن ، ضابطة واألخرى ذبريبية إحداعلا متساويتني رلموعتني اىل قسموا مث العشوائية بالطريقة اختيارىن مت طالبة( 20)
 الطائرة الكرة يف ادلهارات اكتساب على التجريبية اجملموعة طالبات ساعدت التكنولوجية الوسائل استخداـ أف النتائج أىم

 . للتعليم دافعيتهن وزيادة التعليم ضلو الطالبات توجيو يف فاعلية اثبت كما ، التقليدية الطريقة من أكرب تأثري ذلا وكاف

 

 جبامعة ـ3002 والرياضة البدنية الًتبية يف دكتوراه درجة على للحصوؿ  ، األىدل محمد أحمد:  دراسة -81
  " القدم كرة لناشئي  الهجومي الخططي السلوك لتطوير تدريبي برنامج تأثير: "  عنواف ربت ، اإلسكندرية

 كرة لناشئي  اذلجومي اخلططي السلوؾ تطوير على  ادلقًتح التدرييب الربنامج تأثري على التعرؼ:  إىل دراستو ىدفت   
 . القدـ



19 
 

 لناشئي  اذلجومي اخلططي السلوؾ تطوير على ادلقًتح التدرييب الربنامج  تأثري مدى ما:  التالية اإلشكالية طرح قد و
 ؟ القدـ كرة

 . اخلططي التفكري لسرعة  كبري تطور يوجد و  ادلقًتح التدرييب للربنامج إغلابية آثار توجد التالية: الفرضية طرح و 

 00 من الدراسة عينة تكونت حيث الكمبيوتر باستعماؿ تعليمية بررلية بتصميم الباحث قاـ اذلدؼ ىذا لتحقيق و 
 ادلادة درست و ، ضابطة األخرى و ، طالبة و طالبا 30 من مكونة ذبريبية األوىل:  رلموعتني على موزعني طالبة و طالبا
  . بعديا و قبليا االختبار ىذا مطبقا الربنامج أثر لقياس  ربصيليا اختبارا الباحث استخدـ و ، العادية بالطريقة ذاهتا

  .التجريبية اجملموعة لصاحل التحصيل يف فروؽ وجود النتائج أظهرت و

    التدريب يف أثرىا دراسة و سلتلفة دلستويات و متنوعة تعليمية بررليات تصميم بضرورة الدراسة أوصت

 

 البدنية الًتبية يف الفلسفة دكتوراه درجة على احلصوؿ متطلبات ضمن الفقيو إبراىيم على بن : مستور دراسة - 89 
  اآللي الحاسب باستخدام الخططي  السلوك لتنمية مقترح تدريبي برنامج:   " عنواف ربت ـ3001 والرياضة
 ". القدم كرة  لالعبي

 . القدـ كرة يف للناشئني اخلططي السلوؾ تطوير على ادلقًتح التدرييب الربنامج تأثري على التعرؼ:  إىل دراستو ىدفت

 السعودية العربية بادلملكة القدـ كرة يف للناشئني اخلططي السلوؾ تطوير ميكن كيف:   التالية اإلشكالية طرح قد و
 اللعب مراكز بني والبعدي القبلي للقياسني إحصائية داللة ذات فروؽ توجد أنو افًتض و اآليل؟ احلاسب باستخداـ

 كرة يف للناشئني اخلططي السلوؾ مقياس يف( واذلجومية والثابتة، الدفاعية،) اللعب مواقف يف( اذلجـو الوسط، الدفاع،)
 .البعدي القياس لصاحل القدـ

 دلالءمتو الواحدة اجملموعة بتصميم( البعدي القياس القبلي، القياس)  بطريقة التجرييب ادلنهج الباحث واستخدـ       
 .البحث وإجراءات ىدؼ

 يف ادلسجلوف القدـ لكرة سنة( 82-82) الناشئني درجة من العباً ( 33) من تكونت عينة على البحث وأجري 
  .)الناشئني لدرجة السعودي ادلنتخب ميثلوف وىم)ىػ8039 - ىػ8031 لعاـ القدـ لكرة السعودي اإلرباد كشوؼ

 :البيانات جلمع التالية األدوات الباحث واستخدـ
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 .  )صاحل زكي امحد للدكتور)ادلصور الذكاء اختبار * 

  . وادلهارية البدنية الفسيولوجية االختبارات * 

 . )الباحث إعداد ) القدـ كرة يف للناشئني اخلططي السلوؾ مقياس *

 الالعبني لدى اخلططي السلوؾ وتطوير لتنمية ادلتوقعة األىداؼ  حقق ادلقًتح التدرييب الربنامج أف إىل وتوصل 
 لدى اخلططي السلوؾ وتطوير لتنمية التدرييب للربنامج اغلايب تأثري وجود على النتائج دلت  و، (البحث عينة)الناشئني
 -الوسط-ادلدافعني)القدـ كرة لالعيب اخلططي السلوؾ مقياس حملاور واذلجومية والثابتة الدفاعية ادلواقف يف الالعبني
 . )ادلهامجني

فاعلية استخدام الوسائط المتعددة في تطوير خطط اللعب بعنواف :  -1020-المختار ميم دراسة :  -30
 –دراسة على أكابر وداد مستغانم  –الدفاعية لالعبي كرة القدم 

العبني من اكابر وداد مستغاًل  ، و  80و استخدـ الباحث ادلنهج التجرييب بتصميم اجملموعة الواحدة على عينة قوامها 
 الذىين و اخلططي الدفاعي بالوسائط ادلتعددة و ىو برنامج حاسب آيل متعدد الوسائط .أعد برنامج تدرييب لإلعداد 

 و توصل الباحث للنتائج التالية :

  التغذية الراجعة عن طريق الوسائل السمعية البصرية ) الفيديو ( تساعد على اكتساب و تطوير اخلطط الدفاعية
 يف كرة القدـ .

 ة ) الفيديو ( تساعد على التقليل من األخطاء الدفاعية ادلرتكبة يف ادلواقف استعماؿ الوسائل السمعية البصري
 الثابتة للمنافس كرة القدـ.

 

 باجلامعة والرياضة البدنية الًتبية يف  ادلاجستري درجة على احلصوؿ متطلبات ضمن  الضمور عوض بالل:  دراسة -38
 على الحاسوب باستخدام القدم كرة في الخططية الجوانب تعليم أثر: " التايل العنواف ربمل  ـ 3088 سنة األردنية
 " مؤتة جامعة في الرياضة علوم كلية طلبة لدى القرار اتخاذ و الخططي التفكير

 ازباذ و التكتيكي التفكري  تعلم على  احلاسوب باستعماؿ ادلقًتح التدرييب الربنامج تأثري على التعرؼ:  إىل دراستو ىدفت
 .  القدـ كرة يف  القرار



21 
 

 التكتيكي التفكري  تعلم على  احلاسوب باستعماؿ ادلقًتح التدرييب الربنامج  تأثري مدى ما:  التالية اإلشكالية طرح قد و 
 ؟  القدـ كرة يف  القرار ازباذ و

 يف العينة أفراد لدى البعدي و القبلي القياسني بني إحصائية داللة ذات فروؽ توجد:  يلي كما البحث فرضية جاءت و 
 . القرار ازباذ و اخلططي التفكري مستوى

 ىدؼ دلالءمتو الواحدة اجملموعة بتصميم( البعدي القياس القبلي، القياس)  بطريقة التجرييب ادلنهج الباحث واستخدـ
  : التالية األدوات استعمل و 3 القدـ كرة مساؽ أهنوا شلن طالب 80 من الدراسة عينة وتكونت. البحث وإجراءات

 : Visual Basic 6.0   التايل الربنامج باستعماؿ اخلططية اجلوانب برنامج * 

 . اخلططي التفكري مقياس   *

 . القرار ازباذ مقياس *

 ظهر حيث ، العينة أفراد على إغلايب أثر ذو كاف احلاسوب باستعماؿ اخلططية اجلوانب تعليم أف الدراسة نتائج أظهرت و
 . البعدي و القبلي القياسني نتائج مقارنة عند ، القرار ازباذ و اخلططي التفكري مستوى يف إحصائية داللة ذو أثر

  : الدراسات على التعليق

 بعد الفروض صحة من التأكد حاولوا حيث التجرييب، ادلنهج على اعتمدت لبحثنا ادلشاهبة الدراسات  أغلب       
 استخدموىا اليت األدوات على النتائج دقة يف واعتمدوا الكمبيوتر، برامج على ارتكزت اليت التدريبية الربامج تطبيق

 .  جديدة مقاييس منهم البعض وضع كما ادلقاييس، و كاالختبارات

 و ، ذاهتا العينة على البعدي و القبلي القياس على يعتمد الذي   األسلوب بني التجرييب ادلنهج أسلوب وتنوع      
 .  ضابطة ى أخر و ذبريبية رلموعة على يعتمد الذي األسلوب

 : التالية النقاط يف السابقة الدراسات عن  الدراسة ىذه تتميز و

 بطاقة و التكتيكي التفكري اختبار يف تتمثل و السابقة الدراسات يف ادلذكورة األدوات عن سلتلفة البحث ىذا أدوات  * 
 .ادلسجلة ادلباريات بتحليل اخلاصة ادلالحظة

 التدريبية احلصص عرض من األوؿ ميكن متطورين برنارلني على يعتمد حيث ، سلتلف الدراسة ىذه يف ادلطبق الربنامج *
 .  ادلسجلة ادلباريات ربليل على يساعد الثاين و ، رسـو شكل على
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   ( . ادلباراة بعد و قبل التكتيكية، التدريبات يف)  التدريبية العملية مراحل سلتلف يف الدراسة هبذه اخلاص الربنامج يطبق* 

زبتلف ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة يف التطرؽ لألداء  اجلماعي اذلجومي للفريق ككل و األداء الفردي حسب  *
 منصب اللعب .

تتميز ىذه الدراسة عن باقي الدراسات بادلدة الزمنية الطويلة يف تطبيق الربنامج التدرييب التكتيكي و بتنوع ادلواقف  *
موقفا تنوعت بني التمارين و األلعاب اليت ربقق األىداؼ ادلسطرة ، كما سبيزت   01التكتيكية حيث احتوى على 

 .بتصوير عدد كبري من ادلباريات من أجل ربليلها 

 

 

 

  استفادة الباحث من الدراسات المشابهة : 

 .الدراسة  وظروؼ إجراء لطبيعة ادلالئم ادلنهج اختيار كيفية يف السابقة الدارسات من احلالية الدراسة استفادت .8
 .الدراسة وطبيعة تتناسب اليت ادلعاجلات إىل الباحث وجهت السابقة الدراسات يف اإلحصائية ادلعاجلات .3
 الوسيلة اختيار لكيفية الباحث وجهت حيث وادلرتبطة السابقة بالدراسات اخلاصة البيانات مجع وسائل اختيار .2

 .البحث لطبيعة ادلالئمة
   .ومناقشتها النتائج عرض طريقة من الباحث استفاد فقد األىداؼ ربقيق حيث من كذلك .0
اذلجومي و بناء الربنامج التدرييب استعاف الباحث ببعض الدراسات السابقة إلعداد اختبار التفكري التكتيكي  .2

   التكتيكي .
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 : تمهيد

يتسم عصرنا احلايل بالتقدم العلمي والتقٍت اذلائل والذي ساىم يف إحداث كثَت من التغَتات يف شىت           
وقد دخل رلتمعنا عصر التقنية من أوسع  ،االجتماعية والثقافية واالقتصادية والًتبوية وغَتىا  ميادين احلياة ادلختلفة،

أبواهبا فهو أحد ادلستهلكُت دلنتجاهتا ادلتنوعة ،لتنمي الدولة ذاهتا وأفرادىا عليها مواكبة غَتىا من الدول ادلتقدمة 
 . وادلتحضرة

سايرة التطورات السريعة دبراحلها ادلختلفة دون أن تتناول ىذه التكنولوجيا احلديثة دل تدريبيةومل يعد شلكناً ترك العملية ال
 دربونيف ىذا العصر ، لذا غدا التطوير والتحديث من خالل التخطيط اجليد من أىم األىداف اليت يسعى ادل

 .لتحقيقها

 :الرياضي التدريب -10

 التعليمي شقُت ويتضمن عملية ومبادئ أسس على تعتمد اليت الًتبوية العملية بأنو الرياضي، التدريب يعرف
 واحلفاظ الرياضية ادلستويات أعلى ربقيق هبدف ادليدانية، والقيادة التخطيط عملية كل خالل من تتم واليت والتنموي،

 اإلجراءات من رلموعة ىو أمحد اهلل أمربساطي لل يعرفو كما،  (95ص :،  2002 محاد ،) شلكنة فًتة ألطول عليها
 ما رلال يف ما غرض أو اذلدف بتحقيق وموجهة زلددة لشروط وفقا تنفيذىا مت اليت علمية، أسس على ومبنية ادلخططة

 التوازن لتحقيق سلططة تربوية عملية بأنو اخلالق عبد عصام يعرف بينما. (2ص:  8551 ،البساطي )( التخصص رلال)
 ىذا يف شلكنة مستويات أعلى إىل بو للوصول واستعداداتو الفرد، وقدرات ادلمارس الرياضي النشاط متطلبات بُت

   ، (4و8ص:  8552عبد اخلالق، )      .النشاط

 على تعمل سلتلفة علمية نظريات على اعتمادا وادلصاغة اذلادفة، األنشطة من رلموعة بأنو اجلبايل عويس ويعرف كما
 مستويات أعلى إىل الوصول بغرض معُت، نشاط ذباه الالعب ومواىب وقدرات خصائص من ؽلكن ما أقصى استغالل

  (81ص:  2004،  اجلبايل)           .البطوالت وإحراز التنافس على القدرة المتالك النشاط يف األداء

 واخلططي وادلهاري، البدٍل، التحضَت ذلك أنو على الرياضي التدريب أن ماتفيف لسان على وايناك جيرقون ويعرف
   (Weineck, 1986 p 17)                   . بدنية سبرينات دبساعدة للرياضي والنفسي والفكري
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 :الرياضي التدريب خصائص 0-0

 على دئما ومتطورة جيدة دبتطلبات تلقت واليت وادلؤثرة اجلوىرية اخلصائص من بالعديد الرياضي التدريب يتميز
  :ىي اخلصائص واىم هبما والقائمُت التدريبية، العملية

 الفعلية ادلمارسة خالل من للفرد والعقلية والنفسية، البدنية القدرات ربسُت إىل أنواعو بشىت الرياضي التدريب يهدف
                .  اجملتمع يف وفعال نافعا عضوا الفرد ليصبح الشخصية وتكامل الصحة ربسُت قصد وىذا ادلعُت للنشاط

 .(  22 :. ص2008محاد )

 علوم يف إليها التوصل أمكن اليت العليمة وادلبادئ األسس إىل خبضوعو عملياتو بكافة الرياضي التدريب ميزتي وعليو 
  . البدنية والًتبية الرياضة

 طبيعة زبتلف كما واجلنس السن حيث من الفردية الفروق ومراعاة التدريب خبصوصية التدريب يتميز حيث
 األنشطة متطلبات تصنيف عند الفردية الفروق مراعاة عند األمر يقف وال الفردية وكذا اجلماعية للرياضات التدريب
 مسابقة أفراد بُت التدريبية واحلالة تطور مراحل خالل الفردية الفروق دبراعاة أيضا الرياضي التدريب يتميز بل الرياضية
 .   (2)أمر اهلل ، ص .     اجلماعية األلعاب يف واحدال التخصصي ادلركز وواذ لالعبُت واحدة

 القاعة إىل تتخطها بل فقط، الرياضية الساحة أو ادللعب على الرياضي التدريب عمليات فعاليات تقتصر ال
 واألدوات األجهزة دائرة اتسعت كما والتوجيو، واإلرشاد التخطيط جوانب لتحقيق الرياضية وادلعامل واحلجرات

 الوصول وحىت باالنتقاء مرورا ذلا التخطيط بدأ منذ الرياضي التدريب عمليات واستمرار فيها ادلستخدمة واإلمكانيات

 . (22ص: ،  2001محاد ، ) . التدريب و اللعب اعتزال حىت توقف دون الرياضية ادلستويات ألعلى

 مرحلة كل تتميز حيث ادلختلفة السنية عماراأل يف البدنية القدرات تطور دبراعاة الرياضي التدريب تميزيو  
 للفرد الدورية والًتبوية الطبية وادلراقبة التقوَل بعملية التدريب يتميز كما ،  البدنية القدرات لبعض طبيعي بتطور عمرية
 الطبية ادلراقبة وكذا األعلية بالغ أمر البدٍل للمجهود اللعب ربمل مدى تقييم أن إذ واإلعداد التدريب مراحل خالل

  (1 : )أمر اهلل ، ص .لالعب الصحية احلالة استقرار لضمان

 وإن. الرياضي التدريب مع اليومية احلياة توافق يتطلب الفرد حياة أسلوب بتأثَت الرياضي التدريب ويتأثر
                     . الرياضة أىداف ربقيق حرية وبالتايل الالعب وقيام شخصية على التأثَت يف حيويا علا دورا تلعب ادلدرب شخصية

 (22-21ص :،  2008محاد ، )
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  : القدم كرة في الحديث التدريب 0-2

 سلوك أظلاط يف تغَتات أحدث إىل يسعى إذا ادلعاصرة، معاتتاجمل يف ىاما دورا ؽلثل الرياضي التدريب صبحأ
 الفرد قدرات وتطوير تنمية على يعمل فهو الكفاءة، من مستوى بأعلى واجباتو لتأدية الكاملة الفرصة وإعطائو الفرد

 . والنفسية والوظيفية البدنية

 على تعمل سليمة، علمية أسس على مبنية سلططة تربوية عملية احلديث التدريب أن مختار حنفي ويشَت
 التدريب عملية من اذلدف ربقيق من ذلك على يًتتب وما ،القدم كرة يف الرياضي األداء يف التكامل إىل الالعبُت وصول

 والذىنية والفنية البدنية العبيو قدرات وتنظيم بتحقيق ادلدرب يقوم أن اذلدف ىذا ربقيق ويتطلب ، ادلباريات يف الفوز وىو

      . ادلباريات أثناء خاصة الرياضي األداء من مستوى أعلى إىل هبم للوصول موحد إطار يف واإلرادية اخللقية وصفاهتم

  ( 5، ص:   8511، حنفي)

 بالالعب وصول على تعمل علمية أسس على سلططة عملية الرياضي التدريب أن الوليلي توفيق محمد ويرى
 البدنية النواحي من ككل للفريق األداء مستوى ارتفاع من ذلك يعقب ما مث ، الرياضي األداء من شلكن مستوى أعلى إىل

 ( 20-85الوليلي ، ص: )         .واخلربات والذىنية واخلططية وادلهارية

 قيادة إىل هتدف واليت والعلمية الًتبوية العمليات ىو احلديث الرياضي التدريب أن إبراىيم ىمفت يذكر بينما  
         . ادلمارسة الرياضة يف النتائج أفضل لتحقيق جوانبها كافة يف  الرياضية وادلستويات القدرات وتطوير وإعداد

 (28،ص : 8551محاد ، )

 كرة العب إعداد على يعمل احلديث الرياضي التدريب أن المجد أبو وعمرو شعالن، إبراىيم يضيف و
 فرص وإعطاءه البناءة، القرارات ازباذ يف وربريره الالعب تقيد عدم على احلرص مع ادلباراة خالل اللعب دلتطلبات القدم

 وادلوقف التمرين ضغط ربت وذلك حلها وزلاولة ادلشكلة فهم على ادلبٍت وحركيا، مهاريا ادلناسب السلوك الزباذ التفكَت
 (81اجملد ، ص:  شعالن، أبو)     .منظم بأسلوب و يشكلو الذي

  .جيدة نتائج على للحصول كأساس العلم على يعتمد احلديث الرياضي فالتدريب لذا 
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 :القدم كرة في التدريب واجبات 0-3

 الوجبات أىم فمن التعلمية، والواجبات الًتبوية، الوجبات يف وآخرون إيدقار حددىا التدريب واجبات إن
 النفس وضبط وتواضع تسامح من اخللقية السمات وتطوير تربية على العمل ىو ربقيقها إىل ادلدرب يسعى اليت الًتبوية
 (Edgar et Aut, s 1977 p 45 )    .الرياضي واخللق

 ىو ربقيقها ادلدرب ػلاول اليت الًتبوية الوجبات أىم من أن وىورسكي كاكاني الباحثان يشَت النطاق ىذا ويف 
 واإلقدام واجلرأة والطموح والتصميم كادلثابرة ونتائجها ريات،اادلب سَت  يف تؤثر اليت اإلرادية والصفات اخلصائص تطوير

 خلدمة مستواىم لرفع اجلماعي والعمل األنانية اجتناب على الالعبُت وتربية االنتصار يف والرغبة النفس على واالعتماد
  ( Kacani et Horsky  1986 p29 )    .االجتماعي والوسط ناديهم

 على ادلدرب يعمل وىنا البدٍل، اإلعداد عملية يف فتتلخص ربقيقها ادلدرب ػلاول اليت التعليمية الوجبات أما
 تعلم طريق عن ادلهاري، اإلعداد وكذا والرشاقة، ادلرونة السرعة، القوة، التحمل، من للرياضي البدنية الصفات تطوير

 إمكانيات وفق واجلماعية الفردية اللعب خطط تعليم ادلدرب ػلاول أين اخلططي اإلعداد إىل باإلضافة األساسية ادلهارات
 (89،ص   8511، حنفي)  .لالعبُت احلقيقية

 :القدم كرة في التدريب ىدف 0-4 

 القوى كل تنمية خالل من الرياضية ادلستويات ألعلى بالالعب الوصول إىل لقدم كرة يف التدريب يهدف
 .متكاملة كوحدة واخلططية ادلهارية و والبدنية والعقلية والنفسية الوظيفية و الفيسيولوجية

 : علا عنصرين على القدم كرة لالعب الرياضي ادلستوى ويتوقف

 والفكرية واخلططية وادلهارية البدنية الالعب كفاءة. 
 لديو اإلرادة ومستوى عيةفالدا ودرجة الالعب استعداد. 

 اذلادئ والعمل وادلنظم ادلستمر التدريب خالل من يتحقق القدم كرة يف الرياضي للتدريب العام اذلدف إن
 وتطوير استكمال على العمل مع ، ذلك ربقيق يف الناجحة اخلربات واستخدام إصلاز أعلى لتحقيق العبيو مع للمدرب
 التدريب طرق انسب اختيار مع الفريق ألعضاء واإلدارية العضوية الصفات تنمية على إغلابيا تنعكس اليت البدنية الصفات
 .التقوَل وأساليب
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 ونفسيا وفكريا وخططيا ومهاريا بدنيا لالعب ادلتكامل اإلعداد ىو القدم كرة يف التدريب ىدف أن القول ؽلكن وأخَتا

 (22ص:   2008حسن السيد ،) . ادلتكامل باألداء مستوى أعلى لتحقيق

 :القدم كرة العب مقومات 0-5

 -الذكاء -للعبة األساسية ادلبادئ -الفردية ادلهارة ىي القدم كرة العب مقومات أن ويد ألن يذكر            
 أساسا ترتكز القدم كرة العب مقومات أن إبراىيم ومفيت صاحل عبده زلمد يرى بينما اإلرادية، الصفات -البدنية اللياقة
 يف لتسهم بعضا بعضها تكمل اجلوانب وىذه[ النفسي واخلططي البدٍل ادلهاري اإلعداد:] ىي أساسية جوانب أربعة على
 .األداء متكامل فريق بناء

 األمثل الرياضي األداء مستوى إىل بالالعب الوصول ىو احلديث التدريب من اذلدف أن سلتار حنفي ويذكر 
 احلالة] : تتضمن واليت( الرياضية الفورمة) تسمى ما وىي ادلمتازة التدريبية احلالة إىل الالعب يصل أن هبذا ويقصد
 [. لالعب واإلرادية النفسية احلالة -الذىنية احلالة -اخلططية احلالة -ادلهارية احلالة -البدنية

 -الالعب عليها اليت البدنية احلالة) تتضمن اجليدة التدريبية احلالة أن بيومي حسُت فرج عن أوزالين ويشَت
 يتضمن القدم كرة العب إعداد أن إبراىيم فىتو  م  العينُت أبو زلمود يرى نمايب،  ( الفنية احلالة -ادلهارية احلالة

 القدم كرة العب مقومات أن بسطاوي عوض يرى بينما،  [ اخلططي اإلعداد -ادلهاري اإلعداد -البدٍل اإلعداد]
 إىل باإلضافة -اإلرادي النفسي اجلانب -اخلططي اجلانب -ادلهاري اجلانب -ادلعريف اجلانب -البدٍل اجلانب: ] تتضمن
 (01، ص: 8511بيومي،  )    [.الذكاء

 التدريب الرياضي : التكنولوجيا الحديثة في  -2

إىل تطوير مظاىر العيش فيها وإذكاء روح النمو الشامل بُت  -والناميادلتقدم منها  –تسعى دول العامل أمجع 
 ، طلب العلم  يف السعيتتطلب  متسارعةدبا يعيشو العامل من تغَتات  اتصاذلاوتوطيد  ،فراد واجلماعات من مواطنيهااأل
سنة تتوارثها  يوى، إشاعة الروح العلمية بأبعادىا النظرية و التكنولوجية  يف و،  العلميةاألخذ بأسباب التطبيقات  ويف

 االتصاالتتكنولوجيا  يفاذلائل من أىم مظاىرىا التقدم  اليتوأمر تفرضو الثورة العلمية والتكنولوجية ، أجيال األمم 
 االتصالونظريات  CYBRNETICS   والتطبيقات األخرى اجلبارة على األرض وىف الفضاء لنظريات السيربنطيقا

 ( 828:  ص ،  8551عبد السميع ،).     األخرى 

و يتسم العامل اليوم دبعرفة سبخضت عنها ثقافات متعددة وىا ضلن نستقبل القرن الواحد والعشرين الذى يذخر 
 .واالجتماعية والرياضية واالقتصاديةدبتغَتات عديدة سبثل ثورة علمية وتكنولوجية ال حدود ألثارىا السياسية والثقافية 
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فكلما زادت ادلعلومات زادت احلاجة إىل  التكنولوجياجملال  يفكما يتسم ىذا القرن باإلصلازات العلمية وخباصة 
ضلصل عليها ولقد  اليتاستحداث وسائل تكنولوجية جديدة ومع استحداثات تلك الوسائل اجلديدة تزداد ادلعلومات 

        .  العملية التدريبية  ىيكل جانب من جوانب حياتنا وأحد ىذه اجلوانب   يفأصبحت التكنولوجيا تتدخل 
 .(82:  ص  ،  8554 اجلزار،)

 : التكنولوجيا 2-0

رلاالت متعددة تتعلق  يفإىل التطبيق ادلنظم للمعرفة العلمية  Technology يشَت مصطلح التكنولوجيا        
باألنشطة اإلنسانية كالزراعة والصناعة والفضاء والطب والرياضة وذلك بعكس ما ىو شائع أهنا رلرد استخدام األالت 

 ( 82: رابطة الًتبية ، ص).  واألجهزة ادلتطورة 

 يفخدمها االنسان يست اليتبأهنا الطرق  Encyclopedia ( 1995 ) دائرة ادلعارف يفكما تعرف كلمة تكنولوجيا 
 . أوجو احلياة ادلختلفة يفالسيطرة على الطبيعة وبناء احلضارة  يفاكتشافاتو لسد احتياجاتو ورغباتو كما تساعده 

(12Encyclopedia , P :  ) 

 : أىداف التكنولوجيا 2-2

 . توضيح أسلوب تناول مشكلة أو عدة مشكالت -

 . ربليل ادلشكالت إىل عناصرىا األساسية -

توظيف متكامل لكل اخلربات ادلتاحة بغرض أن يكون تأثَت ارباد وتكامل ىذه اخلربات أقوى من تأثَت كل خربة تعمل  -
  Synergistic Effect : بعيد عن اخلربة األخرى وىذا ما يسمى

 :التعليمية الوسائل تعريف 2-3

 لتحسُت  ادلتعلم و ادلعلم يستخدمها ومواد وأدوات أجهزة":اهنأ على التعليمية الوسائل سالمة الحافظ عبد عرف       
 8)ص  2009، إبراىيم فراس).   "والتعلم التعليم عملية

 يف لتستمر حسنا،ا إعداد تعد ادلواد من رلموعة":اهنأ على التعلم رلال يف التعليمية الوسائل 2009 جابر وليد ويعرف
 يتلقاىا اليت الدراسية ادلوضوعات مجيع يف تستخدم وىي ادلتعلمُت، أذىان يف أثرىا وتثبيت التعليمية ادلادة توضيح

 ) 361 ص ،  2005، جابر) ." راحلادل سلتلف يف ادلتعلمون
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أو  ادلعلم يستخدمها اليت األجهزة و األدوات مجيع سبثل اهنأ نستنتج التعليمية للوسائل السابقُت التعريفُت خالل ومن
 .توضيحها و اتفسَتى و أو الالعبُت الطلبة أذىان إىل ادلعلومة إليصالادلدرب 

 :الفعالة التعليمية الوسائل مواصفات 2-4

 إذ الًتبوية األغراض ربقيق أجل من ادلدرب  يستخدمها اليت الوسائل يف تتوفر أن غلب الشروط من رلموعة ىناك         
 للمادة تعلم ادل فهم يف اغلابية نتائج من ربققو دلا عنها، االستغناء ؽلكن وال التعليمية، العملية يف أساسي جزء تعترب

 .الدراسية

 :يلي ما الوسائل ىذه يف تتوفر أن غلب اليت الشروط أىم ولعل

 .معلومات ادلتعلمُت معرفة إىل تضيف كأن لتحقيقو، الوسيلة تستعمل واضح ىدف وجود أي :الهدفية 1-

 .والضجرة والسأم ادللل تعلمادل ذبنب واليت التعليم يف ادلستخدمة التعليمية الوسائل أشكال تنوع ىذا ويعٍت : التنوع 2-

 الدرس   ػلتاج اليت اللحظة يف عرضها عدم ألن الدرس تنفيذ أثناء الوسيلة فيو تعرض الذي للوقت بدقة يخطط أن -3
 سيجعل ذلك فإن ادلناسبة اللحظة يف عرضها أما الدرس، غرفة إىل اصطحاهبا من نتيجة أي ػلقق ال فيو، عرضها إىل

 .متحققا الًتبوي مردوىا

 وادلعارف ادلفاىيم توضيح على التعليمية الوسائل تعمل :والعلمية اللغوية السالمة والدقة الوضوح 4-

 .ادلختلفة الدروس يف تعلمُتادل على صعبا يبدوا أن ؽلكن ما وتبسيط وادلعلومات

 كما أجلها،  من تعد اليت ادلختلفة العلمية األمور تقسيم يف العلمية والدقة السالمة مضموهنا يف تراعي أن غلب كما 5-
 .موضحة الوسيلة تعترب حىت اللغوية السالمة فيها نراعي أن غلب

                           .النهائية مراحلهم وفق ذلك ويكون :إحضارىا أو إعدادىا في لمتعلمينا دور يراعي أن 6-
  (363ص  ،  2005 ، )جابر 

 : التعليمية الوسائل أىمية 2-5

 :يلي فيما   التعليمية الوسائل استخدام أعلية تتمثل

 ونشاطهم فاعليتهم من وتزيد دافعيتهم، وتثَتهم انتباى من فتزيد وجذابا أو الالعب للطالب مشوقا لشرحا ذبعل - 1
 .  ومشاركتهم الذايت
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 تطبيقية قيمة ذات وذبعلها  احليوية،  ادلعلومات إىل وتضيف القدؽلة، بادلعلومات اجلديدة ادلعلومات ربط على عملت - 2
 .علمية

  الوقت توفَت على وتعمل العب ال ذىن يف دربادل يعرضو ما تثبيت على التعليمية الوسائل استخدام يساعد - 3
 .واجلهد

 .وترابطها األفكار تسلسل توضيح يف وتساعد الفكر يف استمرارتدرب دلا يف تنمي - 4

   ( 45ص ، 2004مسارة فوزي ،  ) .جيدا فهما وفهمها ادلعلومات ربليل على ادلتدرب تساعد -  5

 وطيدة  راسخة عالقات إغلاد على تساعد بذلك ىي وادلتدرب  حواس مجيع إشراك يف التعليمية الوسائل تساعد - 6 
 . التعلم أثر بقاء ذلك على يًتتب و تعلمو فيما

 األلفاظ  معاٍل بُت التطابق و التقارب فيزداد احلقيقة من وتقًتب ادلعٌت و للفظ سليمة مفاىيم تكوين على تساعد -  7
 . ادلتدرب إىل إيصاذلا ادلراد

 يف تعلمو يكون إليو وصل إذا للتعلم استعداد أكثر غلعلو شلا ادلتدرب خربة زيادة على التعليمية الوسائل تعمل - 1
 .صورة أفضل

 (25 ص، 2009،  فراس) . اخلربة اكتساب يف االغلابية دلتعلما مشاركة زيادة - 5

  األىداف لتحقيق دربادل يهيئها اليت واإلجراءات األنشطة من ىاما جزء التعلمية التعليمية الوسائل تعترب ذاهبو   
 علىعبُت لال أفضل تعليم على تساعد أن ؽلكن اهنوأ   درييبالت احملتوى خالل من ربقيقها إىل يرمي اليت والغايات
 .دربادل كاىل عن العبء فتخفف  اجلهد وتوفر الزمنية، وأعمارىم العقلية، مهتمستويا اختالف

 :التعلمية التعليمية الوسائل أنواع 2-6
 وطرق  وأدوات الوسائل من كبَتة رلموعة تضم بل واألفالم الصور على تقتصر تعد فلم التعليمية، الوسائل تتعدد       

 :أنواع ثالث إىل الوسائل ىذه وتنقسم اللفظية والرموز الكلمات استخدام على أساسا تعتمد ال اليت و
 .وبصرية مسعية ووسائل مسعية، ووسائل بصرية، وسائل

 :على  موعةجملا ىذه وتشمل عليها وتعتمد البصر حاسة تستغل اليت والطرق األدوات من رلموعة تضم :البصرية الوسائل
 والرسوم التوضيحية والرسوم ادلختلفة، بأنواعها والشرائح األفالم، وصور الصامتة، ادلتحركة الصور الفوتوغرافية، الصور

 .والنماذج والعينات، ادلبسطة، واألشياء ادلتحركة، والرسوم البيانية،
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 ورللة  الوبرية، واللوحة الصبورة، واستخدام وادلتاحف ادلعارض، العرض، ذبارب والرحالت، التمثيليات،:أيضا وتتضمن
 .الرمل ومنضدة الكهربائية، واللوحة ادلغناطيسية، واللوحة النشرات ولوحة احلائط،
 اإلذاعة  وبرامج الراديو، :وتشمل السمع، حاسة على وتعتمد التعلم، فاعلية زيادة على تساعد أدوات:السمعية الوسائل

 .الصوتية وتسجيالت واالسطوانات ،
 ادلتحركة  الصور وتشمل والسمع، البصر حاسيت على أساسا تعتمد اليت ادلواد رلموعة :والبصرية السمعية الوسائل
 دبصاحبة تستخدم عندما والصور والشرائح الثابتة األفالم على أيضا تشمل كما والتلفزيون، األفالم تتضمن وىي الناطقة،

 (78ص :  ، 2001،  كاظم )          .تسجيل شرائط أو اسطوانات على مناسبة صوتية تسجيالت
 
 :الحاسوب 3

دلتخصصُت ابُت ادلتخصصُت وغَت  االىتمامقد نال حظا وافرا من  " الكمبيوتر" اآليلشلا ال شك فيو أن احلاسب          
وبُت ادلربُت أصحاب ،  االجتماعبُت الساسة والعسكريُت , بُت علماء النفس وعلماء  ،وبُت ادلنظرين وادلطبقُت ، 

ن الكمبيوتر بأشكالو أولعل مرد ىذا االىتمام  ، الرمسيوغَت  الرمسيمدارس التعليم  يفالفلسفات ادلختلفة وبُت ادلنفذين 
شلا يتطلب  ،الناس اخلاصة والعامة  اةون حيؤ كافة ش  يفو  وإشكالياتو قد غزا كل بيت عن رضا أىلو أو بالقصر  ادلختلفة

 (822: ص ،8551عبد السميع ،) .  الكمبيوتريةتوافر حد أدٌل من ادلعرفة لكل فرد ربدده أساليب استهالكو لآلالت 
حيث غلرى تسجيل كميو ضخمو من ادلعلومات على وسائط صغَتة  اإللكًتوٍلويعيش عامل اليوم عصر احلاسب       

, وقد أصبحت  ادلختلفةجوانبها  يف ادلذىلةىذا العصر تتواىل تطورات تكنولوجيا ادلعلومات  يفو  ،احلجم وسهلة التداول 
ادلعلومات وذبميعها  يفووظيفة ىذا العلم التحكم  ،زمن وجيز  يفإىل األمام  احلضارةدفع ركب  يفعلما فائق التطور صلح 

أجهزة الكمبيوتر وتقنيات ادلصغرات الفيلمية  يفك ويتجلى ذل ، واستخدامهاونقلها  واسًتجاعها واختزاهناومعاجلتها 
 (92:  ،ص 2000السيد ، ) .    إطار تكنولوجيا ادلعلومات يفمعا  وارتباطهاعن بعد  االتصالووسائل 

كفاءة وفرت الكثَت من اجلهد والوقت   احلياة, وأثبتسلتلف ميادين  يفاآلونة األخَتة  يفو قد شاع استخدام الكمبيوتر 
 ادلعماريةالتصميمات وادليزانيات و واألعمال التجارية   السكاٍلاإلحصاء و  والبنوك ، الفضاءمعاىد أحباث  يف والتكلفة

  .وغَتىا من اجملاالت ادلختلفة الرياضياجملال  واذلندسية ويف

  تعريف الحاسوب ) الكمبيوتر ( : 3-0
صورة حقائق وأرقام يتوىل معاجلاهتا وفقا لتعليمات سلزنة فيو  يفبأنو جهاز يستقبل البيانات  اآليليعرف احلاسب         

  عملية معاجلة البيانات يفوالواقع أن ىذا اجلهاز يستخدم  ،صورة معلومات مفيدة  يفتسمى الربنامج فيعطى النتائج 
Data Processing  البيانات و    Dataيلزم معاجلاهتا لتحويلها إىل معلومات مفيدة اليتادلادة  ىي 

Information   (220:  ،ص  2002،  علي السيد )  .    القرار  ازباذ يفوتساعد  لالستخدامتصلح 
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 فيو يتوفر دلا التعلم عملية تيسَت يف فعال بشكل أسهمت اليت احلديثة التكنولوجية الوسائل أىم من احلاسوب يعد        
 وربسُت التعلمية التعليمية العملية لتطوير عالية بكفاية سخر فقد األخرى، الوسائل من الكثَت يف تتوفر ال شليزات من

 احلاسوب أصبح ولقد  احلياة، يف جيدة خبربات وادلرور التعلم على التعليمية ادلراحل مجيع يف الطالب ومساعدة نتائجها
 ثورة ربدث مل اليت البصرية السمعية اآلالت مثل عادية آلة ليس ألنو وذلك تربوية كأداة البلدان من كثَت يف يستعمل اآلن
 .ادلعرفة اكتساب طرق ويف توصيلال طرق  يف النظر إعادة إىل استعمالو أدى وقد الًتبوي، العمل يف درلها عند كبَتة
 احلكومية اجلهات واذليئات يف أو ادلنرل أو ادلدرسة يف سواء احلياة رلاالت كافة على احلاسوب سيطرة من الرغم على

 واإلدراك الوعي من قدر من خالل ولكن دبفردىا، شيئا تفعل أن ؽلكن ال أداة كونو عن ؼلرج ال أنو إال ادلختلفة واخلاصة
 .ائيةهن ال استخدامو إمكانات تصبح اجلادة العلمية والدراسات

 وسلزنة Hardware) (  مادي كيان من ومتكونة مربرلة آلة عن عبارة أنو" :الرماحي حسن كاظم سامي ويعرفو      
 تشغل ايعازات من مكونة برامج شكل على تصاغ اليت ادلهمات مع التعامل يف ادلرونة تعطيو  (Software) بررليات
   ."بنتائجها موثوق وكفاءة فائقة بسرعة البيانات دلعاجلة االلكًتونية احلاسبة

 التخزين وادلعاجلة على بالقدرة ويتصف للربرلة قابل الكًتوٍل جهاز":أنو على احلاسوب السيد رياض ويعرف          
 على للحصول البيانات معاجلة وظائفو أىم ومن سلتلفة، وسائط باستخدام أخرى ومكونات وبأجهزة باإلنسان واالتصال
 ( 24ص :  ،  2000، السيد. ) "ادلعلومات

 :تطوره ومراحل الحاسوب 3-2
 :الحاسوب تاريخ -أ

 اليد للعد، أصابع باستخدام فبدأ سلتلفة، بطرق الطبيعية احلسابية قدراتو ربسُت الزمن قدَل منذ اإلنسان حاول
 للحساب واستعملوه (ABACOS)لباكوس عداد يسمى جهاز تطوير الصينيون استطاع م،.ق 2000 حوايل ويف

 1000 حوايل أوروبا إىل مث انتقل القدماء، وادلصريُت والرومان اليونان قبل من استخدامو مت ذلك وبعد يدويا وكان والعد
 اخًتع ادليالدي عشر الثاٍل حوايل القرن يف واذلندية العربية العد أنظمة انتشار بعد اجلهاز ىذا أعلية وتضاعفت سنة،

  (Leibniz)ليبًت طرف من طورت مث والطرح، للجمع آلية نصف أداة1642 عام يف  (Pascal) باسكال الفرنسي
 .الضرب عمليات تنفيذ على قادرة فأصبحت مهمة إضافات عليها وأجرى

 مث ادلثقبة، البطاقات بواسطة تشغيلها ؽلكن مربرلة آلة اخًتع 1806 عام يف (Jacgward)جاكوارد  الفرنسي سبكن وقد
 من رلموعة إىل فيها احتاج اليت التحليلية اآللة بتطوير وقام ميكانيكية، حاسبة آلة أول  (Charles)شارلز صمم

 العلمية اجلهود الربنامج ، وتواصلت بعد فيما مسيت ربكم وحدة بواسطة وتنفذ معُت تسلسل ضمن العمليات مرتبة
 االلكًتوٍل احلاسب يؤديو أن ؽلكن الذي الستينات الدور بداية ومنذ ادلتقدمة اجملتمعات أدركت وقد الذكية اآلالت لتطوير
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 تدريس يف الستخدامها بررليات وإعداد بتطوير 1963ستانفورد عام    جامعة فقامت التعليمية ادلؤسسات تطور يف
 و العلوم االجتماعية . الرياضيات ماديت
 احلاسب االلكًتوٍل يف جامعية دراسية مقررات  (University of California)كاليفورنيا  قدمت جامعة كما

 مشاريع عدة األمريكية بتشجيع ادلتحدة الواليات يف تربوية مؤسسات وقامت التعليمية، واآلالت ادلربمج التعليم مشلت
 .االلكًتوٍل احلاسب إلدخال

 :الحاسوب استخدام تطور مراحل -ب 
 :مراحل بأربع احلاسوب تطور حدد

 :  Tubes ( األنابيب   1950  - 1958األولى :   ) المرحلة
 اقتصر األجهزة، لربرلة اآللة لغة واستخدام احلجم كبَتة أنابيب التفريغ باستخدام ادلرحلة ىذه يف األجهزة امتازت         

 ادلغناطيسية األسطوانات استخدمت وقد احلسابية، العمليات بعض والتمارين وأداء التدريبات بعض على احلاسوب عمل
 .الذاكرة يف ادلعلومات حلفظ

 :  Transistorsالترانزستوارت    (   1964  - 1959)   :الثانية المرحلة
 األقراص وظهرت احلاسوب أداء سرعة وزاد احلجم صغَتة بالًتانزستوارت أساليب التفريغ استبدلت ادلرحلة ىذه يف         

 ادلرحلة ىذه اىتمت وقد والفورتران الكوبل لغة مثل الربرلة يف راقية لغات واستخدمت ىذه الفًتة حواسيب يف ادلغناطيسية
 .والتجارة األعمال يف احلاسوب باستخدام
 : Integrated circuitsالمتكاملة  الدارات   (   1971  - 1965الثالثة   ) المرحلة
 وقد ادلعلومات، معاجلة سرعة زيادة يف ساىم شلا الًتنواستورت من بدال ادلتكاملة ادلرحلة الدارات ىذه يف ظهرت        
 ىذه جهاز ويستطيع الفًتة ىذه يف احلواسيب واستخدامات تطبيقات وازدادت احلجم متوسطة أجهزة احلواسيب ظهرت

 .والعلمية اإلدارية العمليات ادلرحلة إجراء
 

 :  Microeletronics(   حتى الثمانينات  1972)الرابعة   المرحلة
 السيليكون، مادة من مصنوعة مدرلة متكاملة دارات من الدقيق ادلتكون ادلشغل باخًتاع الفًتة ىذه امتازت           

 يف احلاسوب واستخدام انتشارىا، وزاد احلواسيب أسعار واطلفضت يف ادلكاتب ادلستخدمة الصغَتة احلواسيب وظهرت
 سريعة الرابعة ادلرحلة جيل حواسيب أصبحت وىكذا وغَتىا، وللتسلية واإلدارية االقتصادية والًتبوية منها سلتلفة رلاالت
 (  145) بشتة ، ص : . رخيصة  وأسعارىا ومتقن دقيق بشكل تقوم بالعمليات ولكن ومعقدة
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 :الحاسوب خصائص 3-3
 :يلي ما في الحاسوب خصائص تتمثل

 مجع على قادرة فهي العمليات، تنفيذ يف الفائقة بالسرعة احلواسيب تتميز :العمليات تنفيذ في الفائقة السرعة.0
 ىائل كم من واستخالص ادلعلومات ادلعقدة الرياضية احلسابات بإجراء تقوم وكذلك واحدة، ثانية يف األعداد من ادلاليُت

 يستطيع ال ما وىذا الواحدة الثانية حسابية يف عملية مليون ألف تتجاوز فائقة سرعة احلديثة وللحواسيب البيانات، من
 .فعلو اإلنسان

 اليت والنتائج عشرية، كسور ذات أعداد مع التعامل تستطيع حيث بالدقة احلواسيب سبتاز :النتائج حساب في الدقة .2
 .ادلرات ماليُت العملية ىذه قامت ولو دقيقة تعطيها

 ادلعلومات من الكثَت زبزين احلاسوب يستطيع :جدا صغيرة وحدات في المعلومات من ضخمة كميات تخزين.2
 زبزين ؽلكن إذ ادلصغرة األقراص أو والبطاقات كالكتب األخرى الوسائل مع بادلقارنة جدا صغَتة أبعاد ذات أقراص ضمن
 .إنشا 12 يتجاوز ال قطره ضوئي قرص على كتاب 2500 حوايل

 وؽلكن  زلددة، بوظائف تقوم اليت األخرى الوسائل غرار على متعددة بوظائف احلاسوب يقوم:االستعمال تعدد.4
 لرسم أداة أو وادلسموعة وادلرئية ادلكتوبة ادلعلومات عن للبحث أداة أو حاسبة، آلة كاتبة، كآلة يعمل أن للحاسوب
 .ادلهام من اتصاالت وغَتىا زلطة أو التجملوا الصحف ألعداد أداة أو والصور البيانية األشكال

 .دون أخطاء طويلة لفًتات العمل على بالقدرة وؽلتاز تنفيذىا، اإلنسان على يصعب بأعمال احلاسوب يقوم.9
 .البيانات إدارة يف العالية بالكفاية احلاسوب ؽلتاز .2
                      . عملها  ومراقبة الفضائية ادلركبات قيادة مثل اإلنسان تدخل دون آليا معقدة أنظمة احلاسوب يدير .1

 ( 45ص  ،  2000) السيد ،

  :  الحاسوب استخدام مميزات 3-4
 تعليمية بررليات إنتاج يتطلب وىو ربصيلو، وزيادة تعلمادل دور تفعيل يف تساعد تعليمية وسيلة احلاسوب يعد            

 شجعت شليزات من بو ؽلتاز دلا األخرى التعليمية الوسائل جانب إىل تعليمية وسيلة بوصفة وتوظيفو الدراسية ادلناىج عرب
 . تعلمية تعليمية وسيلة استعمالو على ادليدان يف ادلعلمُت

 احلاسوب خالل من متنوعة تعليمية برامج إنتاج لسهولة وذلك للمتعلم ادلقدمة التعليمية الفرص احلاسوب ينوع -  1 
 .ربصيلو ويزيد مستواه ػلسن شلا ػلتاجو ما ؼلتار حىت لمتعلمل وتوفَتىا

 آمن وبشكل سهلة بطريقة منها ادلعقدة وخاصة العلمية التجارب إلجراء عالية فنية إمكانات احلاسوب يوفر -   2
 .تعلمُتادل سالمة يضمن
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 والتعزيز  العالمات، وتسجيل الصحيحة، اإلجابة ومعرفة والتقوَل، ادلتابعة خالل من فنية إمكانات احلاسوب يوفر -  3
 ( 211ص  ،  2001) عفانة ،       . التعلم  ضلو دافعية يثَت شلا بنفسو، ادلتعلم ثقة لزيادة يتيحها اليت وادلساعدة

 .وتركيبها وربليلها البيانات مجع و التفكَت و ادلشكالت حل مثل عليا عقلية مهارات تنمية -  4
 .ادلتقدمة التقنيات حول يتمحور لعامل الطلبة بتهيئة وذلك ادلستقبلية العمل فرص ربسُت -  5
 .ادلعقدة الرياضية والعمليات اإلعمال أداء يف واإلتقان ادلهارة إىل احلاجة - 6

 ادلعلومات حلفظ وسيلة عن يبحث اإلنسان جعل االتصاالت وسائل تطور يأ ادلعلومات وتدفق ادلعريف االنفجار -  7
 .الغرض ىذا تؤدي وسيلة احلاسوب وكان

 من يعانون  الذين الفئة لدى خاصة التعلم مشكالت حل على القدرة للحاسوب نأ ادلتعددة الدراسات أكدت - 8
 يف سهلة بطريقة الفنية و اإلدارية عمالاأل من الكثَت يؤدي نوأ باإلضافة االتصال مهارات يف مشكالت أو بسيط زبلف
 .اسًتجاعها و ادلعلومات إدخال

 لو ربقق عن وسيلة يبحث جعلو جهد قلأو  وقت بأسرع و ادلعلومات من اذلائل الكم مع التعامل إىل اإلنسان حاجة -9
   (15ص: ، 2002 )سعادة ، .  األصلع الوسيلة احلاسوب فكان ذلك

 
 :بالحاسوبعليم الت استراتيجيات إليها تستند التي النظريات 3-5

 :السلوكية النظرية 1-
 وؽلكن السلوك بعملية ادلرتبطة البيئة أعلية السلوك وتؤكد على نفس علم نظَتة على االسًتاتيجيات ىذه وتستند        

 :يلي دبا تلخيصها
   الربنامج يف ادلوجودة واألحداث البيئة تغيَت طريق عن يتغَت ادلتعلم سلوك ذبعل أن األعلية من فإنو شيء تعلم أجل من -
 :ىي
 االستعدادات وأخَتا اإلجابة صحة على تتطلع اليت ادلعززة واألحداث االستجابة كيفية حول توجيهات مع ادلواد عرض -

 .للمادة القادم للعرض
 أجل من لتؤديو دور ذلا يكون أن غلب البيئة يف التعليمية األحداث بسبب اإلجابة تكرار نتيجة اجلديدة التعليم نتائج -

 .التعليم حدوث
 .وأدق أسرع تكون اليت الطالقة مستوى إىل بطيئا يكون ما عادة الذي األدٌل ادلستوى من يتقدم التعليم -
 -بالضبط شفوية رسائل- مستنبطة ادلعززات اإلغلابية من نوعان وىناك ادلستمرة االستجابة السلوكية تشجيع ادلعززات -

  .الكامل بالعمل الطالب نتائج إظهار وطبيعية مثل
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     . ادلتعلم معنويات تقوي فقد رسالة اخلطأ أما صحيح والعكس ادلتعلم لتقنية مدمرة تكون الضعيفة قد اخلطأ رسالة -
  (  94ص  :  ،  2001 ) السلييت ،

 
 : المعرفية النظرية -2

 ادلعرفة عمليات وزيادة الذاكرة يف الداخلية العقلية العمليات استكشاف رباول فهي ادلتعلم فيو يفكر دبا تمهت        
 ا،هننسيا أو اهنفقدا يتم كيف وكذلك اهب واالحتفاظ اكتشافها ؽلكن وكيف للمعرفة، خاصا اىتماما تعرض فهي العميقة
 :التالية باخلصائص النظرية ىذه إىل ادلستندة االسًتاتيجيات وسبتاز
 زيادة يف يساعدىم سوف شرحال أن حيث منتبهاتعلم ادل يكون عندما (Memory)الذاكرة فعالية من تزيد اهنأ 1-
 .االنتباه درجة

 .تعلمادل عند االستطالع حب ربفز معلومات تقدَل أو التايل ادلوضوع عن باألسئلةصة احل استهالة– 2 
 .الذاكرة فعالية زيادة أجل من الزمٍت الًتتيب استخدام طريق عن القدؽلة بادلعلومات اجلديدة ادلعلومات ربط 3-
              االنتباه.  ذبذب استخدام كلمات بل الكلمات نفس تكرار طريق عن ادلتعمُت الضجر إىل إدخال عدم 4-

 ( 70ص :  ، 2001) السلييت ،
 
 :للحاسوب التربوية االستخدامات 3-6

 برامج وبعض الرياضي والتحليل البيانات معاجلة يف تنحصر التسعينات يف للحاسوب الًتبوية االستخدامات كانت        
 سنوات أواخر ويف التعليم يف للكمبيوتر أخرى استخدامات ظهرت أنو إال األساسية، ادلهارات اكتساب على التدريب

 أىم ومن التعليمية ادلؤسسات  يف انتشاره بعد اخلاصة ادلدارس يف لالستخدام متاحة األفكار ىذه أصبحت السبعينات
 :يلي ما الًتبية رلال يف احلاسوب رلاالت

 

 دراسة : كمادة الحاسوب 1- :
 :الحاسوب عن التثقيف

 وطرق معرفة الكمبيوتر فأصبحت عديدة، ووظائف رلاالت يف استخدامو إىل الثمانينات يف الكمبيوتر انتشار أدى       
 الوعي رلال من كل دراسة الكمبيوتر رلاالت وتتمثل ، يوم عن يوما أعلية تتزايد اليت ادلهارات من واستخدامو فيو التحكم

 ادلتنوعة االستخدام تطبيقات ذلك دبا يف احلياة رلاالت كافة يف االستخدام ذلك وأثار استخدامو، كيفية مثل بالكمبيوتر
 دبا وعملو الكمبيوتر بررلة كيفية مثل األمية رلال زلو وكذلك واسًتجاعها البيانات خطط ووسائل الدقيقة وااللكًتونيات

 .وتطبيقاهتا ادلختلفة وأنظمة التشغيل األجهزة مكونات وكذلك ادلختلفة الربرلة لغات ذلك يف
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 تعليمية :  كوسيلة الحاسوب
 االتصال  شبكات باستخدام وذلك التعليمية ادلواد من الكثَت وتوزيع لنقل متطورة تعليمية وسيلة احلاسوب يعترب       
 :يلي ما تعليمية كوسيلة الكمبيوتر وشليزات خصائص ومن احلديثة

 .وادلتعلم الربنامج من كل بُت اإلغلايب التفاعل خاصية يوفر -
 .الفردية الستجاباتو وفقا بادلتعلم فريدا اىتماما يوفر -
 .خوفا أو خطورة دون لتجريب للتالميذ كبَتة فرصا يتيح -
 .ادلعلم جهد ويوفر بالصرب يتصف حيث التدريب مهام يالءم -
 .الرياضيات مثل الطبيعية ادلواد بعض يف خاصة للتعلم، دافعية ؼللق -
 ( 98ص  ،  2002 ،) سالمة   باالكتشاف. التعلم مثل احلديثة الًتبوية االذباىات من الكثَت يناسب -
 

 بالحاسوب  :  المدار التعليم
 الفعلي القيام دون التعليم عملية أداء يف ادلعلم تساعد اليت ادلهام من بالعديد احلاسوب يقوم النمط ىذا ويف      

 :ادلهام ىذه ومن بالتدريس
 التعليمية ادلادة تقدَل. 
 للتالميذ التدريبية والتمارين االختبارات إدارة. 
 االختبارات إجابات درجات وتقدير تقوَل. 
 القبلية االختبارات إدارة. 
 التعليمية وادلصادر ادلواد تدريب إدارة. 
 ( 109ص ،  2001) سرايا،        .تلميذ لكل الدرجات متوسطات وحساب التالميذ بيانات ذبميع 

 

 - : بصورة عامة اآلليالحاسب  استخداممميزات  3-7
 : بعض النقاط التالية يفبصورة عامة  اآليلاحلاسب  استخدامؽلكننا توضيح شليزات  
 صدق و ثبات النتائجمع  تقدَل ادلعلومات بشكل متكرر و القدرة على التميز بُت كميات كبَتة من البيانات . 
  األجهزة أثناء التشغيل استخدامحركة القياس عند  يفالتحكم . 
  حدوقت وا يفاحلصول على أكثر من قياس  وبالتايلالتغَت من برنامج إىل برنامج بسهولو . 
 العمل فًتات طويلة دون أعطال . 
 يسمح للمتعلمُت بأن يعملوا طبقا دلعدل أداء كال منهم. 
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 الدقة ادلتناىية و السرعة الفائقة و بالتايل اختصار الوقت واجلهد .  
 التحكم يف القياس باستخدام االجهزة أثناء التشغيل . 
   كبَتةمجع ادلعلومات و ربليلها و زبزينها و اسًتجاعها بسرعة . 
 يساعد علي ربليل احلركات وادلهارات اليت ػلتويها الربنامج . 
 دلعلومات شلا غلعل استخدامو يف التعلم الفردي مسألة ىامة جدا وحيويةاحفظ  يساعد علي . 
  القدرة علي االستجابة للحاسب تسهل للمتعلم أن ػلفظ أدائو السابق حىت ؽلكن أن يستخدمو يف خطوات

  . مستقبال تالية قد ػلتاجها
 زيادة كفاءة ادلتعلم -زيادة محاس ادلتعلم كنتيجة للتجديد يف العملية التعليمية . 
 إمكانية تعلم أفراد سلتلفون بصرف النظر عن شخص ادلعلم أو ادلدرب. 
  لدي ادلعلم وادلتعلم و يعمل علي بث روح التحدي لدي ادلتعلم االبتكاريةينمي القدرات . 
 الربنامج  دة داخلو  التحصيل ادلعريف ادلرتبطة باألنشطة الرياضية ادلختلفة وادلوجيقوم بعمل اختبارات يف .   

 ( 55،  51: عمر و احلليب ، ص )

 -:البدنية و الرياضة الحاسب اآللي في التربية  - 4

الكثَت من اجلهد والوقت ، كما أهنا رفعت من  اختصار يفالتكنولوجيا  إصلازاتكأحد   اإللكًتونيةلقد صلحت العقول       
لتستخدم  اإللكًتونيةصناعة العديد من العقول  يفدرجة صدق النتائج إىل قدرات تقًتب من الكمال ، كما صلح العلماء 

 (22: ، ص 2004زلمود , ) .    ىذا يفنصيب كبَت  الرياضيكافة اجملاالت وادليادين ولقد كان للمجال   يف

زبزين  يف اآليلالواقع إذا نظرنا إىل الرياضة وعالقتها بالعلوم األخرى صلد أن مجيع العلوم تستخدم احلاسب  ويف      
 الرياضيإىل اجملال  اآليلومن مث وجب إدخال احلاسب ،  البيانات والتحليل اخلاص بالعمليات احلسابية الدقيقة  واستعادة

عنها  ال غٌت اليتمن األدوات  اآليلالعلوم األخرى , وقد أصبح احلاسب  باقيأدخلت على  اليتليواكب الطفرة العلمية 
 ( 809: فرحات، ص ) .    العديد من اجملاالت الرياضية  يففيتم أستخدمو  الرياضياجملال  يف

 : مجال التربية البدنية والرياضة فيإسهامات الحاسب اآللي  4-0

رلال التعليم  يفرلاالت الًتبية البدنية والرياضية إسهامات عديده وأصبح ضرورة حتمية  يفلقد أسهم احلاسب اآليل 
 -: النقاط التالية يفذلك جملال وتتلخص أىم ىذه اإلسهامات  يفوالتعلم 

 ت ادلرتبطة بادلدرب وادلدرس وكذلك الالعبُت والتالميذ وادلستويات ادلهارية والبدنية ونتائج احفظ البيان
 . االختبارات
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 ربضَت وإخراج الدروس والتدريبات وشرحها وإخراجها وكذلك زلتويات الوحدات التدريبية 
  والوسائط وادلالعب ومدى صالحيتها واألجهزةتسجيل كل ما يتعلق باألدوات.  
  ذلا  ادلناسبةدريب لكل مهارة وطريقة التعليم والت الفنيةػلتويها ادلنهج وربديد النقاط  اليتربليل احلركات وادلهارات

 ., و التحليل الكامل لكل مفردات ادلهارات
  الرياضيةاألمثل دلختلف ادلهارات  الرياضيإعداد النموذج. 
  التعليمية العمليةوقت  واختصارتسهيل عمليات تعليم ادلهارات احلركية . 
 وتصحيح األخطاء للمتعلمُت والالعبُت ادلختلفة تقوَل رلاالت الًتبية الرياضية . 
  تتعلق دبجاالت علوم احلركة اليتإجراء البحوث العلمية خاصة األحباث  يفادلساعلة . 
 تصميم ورسم تشكيالت العروض الرياضية.  
 (92، 92: شحاتة ، ص ) .      إدارة البطوالت والدورات الرياضية 

 : تطبيقات الحاسب اآللي في مجاالت التربية البدنية و الرياضة 4-2

من خالل التحطيم ادلستمر لؤلرقام العادلية واألوليمبية  الرياضياجملال  يفيعترب التطور السريع الذى نالحظو اليوم        
فرع من فروع العلم قد يساىم  أي يفتطور  فأيكافة اجملاالت العلمية والتطبيقية األخرى ،   يف التكنولوجيانعكاسا للتقدم 

 . لبدنية والرياضيةتطوير الًتبية ا يفبأخرى  بوسيلة أو

األرقام نتيجة الستخدام األساليب العلمية والتكنولوجية احلديثة ىف شىت رلاالت ادلعرفة  يففلقد جاء ىذا التطور السريع 
تطوير البحوث والدراسات ىف اجملاالت الرياضية وأدى إىل ربسُت األداء  يفشلا أسهم  الرياضياجملال  يفبطريقة تطبيقية 

 (880:  ،ص8554 ،زلمد صربي)      .    الرياضيوتطوير أساليب التدريب لالرتفاع دبستوى اإلصلاز 

 : أوالً : في مجال البحث العلمي

 التحليل اإلحصائي :  .0

ذبرييب ىو رلموعة من البيانات العددية اجملمعة وعلى احملقق أن ػللل تلك إن النتائج النهائية ألي حبث , إجراء          
مقابلة ( , و بالتايل فإن تلك اإلحصائيات تعتمد  –رسوم  –البيانات بالطرق ادلعتادة وىى التحليل اإلحصائي )مقارنة 

رق ادلعتادة لكن يف بعض العمليات على ادلتغَتات , وىف بعض األحيان ؽلكن إجراء بعض العمليات احلسابية يدويا أو بالط
احلسابية يكون تدخل أجهزه الكمبيوتر وبرارلها من الركائز األساسية لتلك العمليات احلسابية فالكمبيوتر لو فائدة كربة يف 

 .إجراء العمليات احلسابية وخاصة ادلعقدة منها
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 DBMP : فاءة عالية وغاية يف الدقة و منهاو ىناك العديد من الربامج ادلعدة خصيصاً إلجراء التحليل اإلحصائي بك
– SPSS – SAS – STAT.PRO – SX , NCSS - - Statistica - Microsoft Excel - 

MIMITAB-bmdp.   (  ، 249 ، ص:  2005عمر و احلليب   ) 

التحليل  ىعالية علو مع زيادة التطور و ظهور الشرائح اجلديدة اليت تستوعب )الرتب( أصبح ألجهزة ادليكروكمبيوتر قدرة 
 . اإلحصائي

و التغَت السريع من مسات علوم احلاسب و علي مستخدمي اجلهاز متابعة رلاالت الكمبيوتر و منها ما يصدر شهرياً 
)الكمبيوتر و التحكم يف اجملردات( ، و منها ما يصدر كل شهرين )دليل ادلايكروكمبيوتر( ، و غلب علي مستخدم 

مج الذي يليب احتياجاتو و غالبا ما تكون الربامج متداولة ذباريًا أو بتتبع بعض اجلرائد و احلاسب أن يبحث عن الربا
طرق  –القياس السيكولوجي التطبيقي  -اجملالت ادلتخصصة يف ىذا اجملال )و صحف القياس التعليمي و السيكولوجي

م القياس أو علم اإلحصاء و طرق أدوات و كمبيوترات( ، و إما يف الكتب اخلاصة دبجال عل –البحث يف السلوك 
 (51 فرحات ، ص : )            .   البحث

 

 

 :  القياس و االختبار .2

التجميع و حصر ادلشكالت شلا يساىم يف حل  بأسلوبالواقع ان االذباه السائد يف العلم احلديث ىو االخذ            
 : تلك ادلشكالت باستخدام تكنولوجيا العصر و ىو الكمبيوتر كما يلي

 . (ن غلمعو و كيفية مجعوأمجع ادلعلومات وفقاً خلطة معدة مسبقاً )حيث يقوم بتحديد ما غلب  .8
 .( ربليل ادلعلومات يف صورة احصائية أو رياضية )تلخيص ادلعلومات .2
 . يف اصدار القرارات الفعالة ذباه موضوع اىتمام الباحث استخدام ادلعلومات .2
و لذلك قد يكون البحث علمي حينما يبحث عن مدي ترابط ادلتغَتات و قد يكون تطبيقي حول فرض حبثي  .4

تفكَت اخلاصة و زلاولة التحقق من ىذا الفرض سواء بالقياس او التجربة و ىناك عدد من االسئلة ؽلكن ان تكون رلال لل
 : بالقياس و ىي

 علي السلوك ؟ تأثَتىاالقياس سبتلك مصداقية يف  متغَتاتىل 

 مدي تقدَل ادلقاييس ادلستعان هبا حلوال صرػلة حول موضوع القياس ؟
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 امكانية استخدام النتائج يف صورة احصائية أو رياضية بدال من استخدام البيانات اخلام ؟

 . دوات ادلقننة و اليت يتم استخدامها يف القياسمن األ بأنواعرة ما االختبار فهو يتصل مباشأ

ن ادلربُت الرياضيُت و الباحثُت ؽلكنهم استخدام احلاسب اآليل فيما بينهم علي سبيل ادلثال و ليس أو ؽلكننا القول 
 : احلصر فيما يلي

 . الرياضية يف مجيع التخصصات للمعلوماتيل بنكا يعد احلاسب اآل .8
 . ادلعرفية االختباراتادلناسبة و انتقاء العبارات ادلالئمة يف  االختباراتؽلكن اعداد  .2
 .االختباراتيساعد يف ربليل اسئلة  .2
 .يساعد يف حساب الدرجات بسهولة و البعد عن الذاتية يف التقدير .4
 . يعمل علي تزويد الباحثُت بنتائج االختبارات عامة سواء افراد او مؤسسات .9
عداد معايَت زللية و معايَت قومية لالختبار و كذلك يف ادلقارنة بُت العينات ادلختلفة من إيل يف احلاسب اآليفيد  .2

 . اجملتمع
اجلديد يف رلال القياس دلالحقة التطور العلمي السريع يف اعداد الالعبُت علي  ىو التعرف عل االختباراتوضع  .1

 (809 -802:  فرحات ، ص).  ادلستوي الدويل و من مث العادلي

 : التحليل الحركي  -3

من خالل البعد الثنائي و الثالثي للحركة الرياضية و باستخدام حزم احلاسب اآليل ادلخصصة للتحليل ومعاجلة نتائج      
 . التحليل الستخراج النتائج ادلطلوبة

 : التعلم الحركي -4

الفنية لؤلداء الفٍت و التحركات التكنيكية إلعطاء صورة متكاملة باستخدام الربامج التعليمة للتعرف علي النواحي       
 . دلواصفات األداء ادلثايل ليستفيد هبا ادلتعلم

  : تقويم فعالية األداء ميكانيكياً    -5

و من خالل التحليل احلركي باحلاسب اآليل لؤلداء االمثل ووضع منحنيات ذلك سبكننا من تقوَل أداء الرياضيُت و      
   ( 802: فرحات ، ص ) . اجلة البيانات ادلستخلصة من التحليل احلركي للحصول علي معلومات بيوميكانيكيةمع
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 : فسيولوجيا الرياضة و االصاباتثانيا :

معدل  –العمر  –بواسطة احلاسب اآليل يتم عمل سجل مستحدث لبيانات الرياضي احليوية التالية ) الوزن  .8
عدد ادلباريات ( و مراعاة حجم و كثافة الوحدات التدريبية ذبنبًا سلاطر احلمل التدرييب  –مسافات التدريب  –النبض 

 . الزائد
وكذلك مت استخدام الكمبيوتر يف القياسات الفسيولوجية حيث يتم توصيل وصالت معينة جبسم الالعب أثناء  .2

 . ند األداء على مقاومة معينةأدائو على سبيل ادلثال على الدرجة الثابتة للحصول على بيانات عن النبض ع
 . مل الالعبرب ىمن مؤشرات التعب و بالتايل مؤشر دلستو  -قياس نسبة حامض الالكتيك يف الدم  .2
يستخدم اجلراحُت احلاسب يف عمليات الركبة و الغضروف و الرباط الصلييب من خالل متابعة العملية علي  .4

تاريخ الالعب و اإلصابات و كيف ؽلكن تفاديها و الوقاية  شاشة و تسجيل العمليات لتبادل اخلربات كذلك تسجيل
 . منها مستقبالً 

لتحديد أنواع التدريب ادلختلفة لكل العب حسب نوع اللعبة آلية ىناك أجهزة مثل العجلة الثابتة مزودة بربامج  .9
ة اليت فقدىا اللعب و ذلك و ىي مزودة جبهاز لقياس النبض أثناء العمل نفسو و أيضا تعطي قراءة لعدد السعرات احلراري

 . بعد االنتهاء من الزمن ادلخصص للربنامج
موجات الدماغ دلساعدة الرياضي  أجهزة ادلسح اإلحصائي لقياس شليزات فسيولوجية ابتداء من إيقاع القلب إىل .2

 . يف تعديل و ضبط األداء بدقة
ربدد حسب نوع التدريب و هبا أيضا  –يستخدم فيها احلاسب و هبا عدة برامج سلتلفة  –أجهزة للجري  .1

نسبة استهالك األوكسجُت و السعة  ىدلسافة اليت قطعها و السعرات احلرارية اليت فقدىا و أقصاإمكانية لقياس النبض و 
  .. احليوية

   أجهزة لقياس الكفاءة البدنية عن طريق برامج معدة باحلاسبأجهزة لقياس نسبة الدىون باجلسم باحلاسب ،  .1
  . ؽلكن باحلاسب ربديد صالبة العظام و االنتقاء و خاصة يف ألعاب النزال العنيفة .5

 : : في مجال اإلدارة الرياضية لثاثا

 :(  اللجنة االولمبية -مراكز الشباب  -األندية  -الهيئات الرياضية )االتحادات 

تقوم بدورىا يف التغذية الرجعية  ة بادلعلومات حىتنيتزويد ادلؤسسات الًتبوية و التعليمية واألجهزة ادلعيعمل علي  .8
 . شلا يساعد علي استغالل تلك النتائج يف ربسُت العملية التعليمية



  

45 

 

حالة كل ويستخدم كذلك يف االربادات لتخزين أمساء الالعبُت وترتيبهم وأرقامهم واألندية اليت ينتمون إليها و  .2
وكذلك مواعيد السباقات الدولية والقارية ويتم كذلك استخدام احلاسب اآليل يف االتصال بشبكة  ، العب منهم 

 . للحصول على نتائج أو معلومات عن فرق معينة أو أرقام مت تسجيلها يف لعبة ما EnterNet االنًتنت
 . العمل علي انتشار احلاسب يف مراكز الشباب و ادلديريات .2
تسجيل كل مدرب و تارؼلو  –من الناحية اإلدارية و التنظيمية  –يف النشاط الرياضي  –يف األندية الرياضية  مت .4

تسجيل و حفظ جداول التدريب األسبوعية  –تسجيل بيانات كل العب كاملة  –و لعبتو و اإلصلازات اليت حققها فريقو 
 . لكل فريق النادي و مواعيد بدء البطوالت

 . بية تستخدم احلاسب للربط بُت االربادات الرياضية لتبادل ادلعلومات بينهااللجنة االودل .9

 (801، 802:  معوض ، ص ) 

 : : في مجال التعليم رابعا

 :في المدارس و الجامعات

يفيد ادلريب الرياضي يف اختيار النشاط ادلناسب و طرق التدريب ادلالئمة لالعبُت و فقا دلستواىم شلا يسهم يف  .8
 . قدراهتم البدنية و ادلهاريةتطوير 

 ىأو عل  ادلستوي احمللي  ىبادلدارس يف سرعة تصحيح االختبارات العامة سواء عل العاملُتيفيد ادلدرسُت و  .2
 .الوطٍت ىادلستو 

يفيد ادلريب الرياضي يف تشخيص حالة التالميذ و التعرف علي نواحي الضعف و القوة شلا يسهم يف اعداد  .2
 . التعليمية ادلالئمة الربامج

 .يساىم يف استدعاء ادلعلومات يف اقل زمن شلكن شلا يسهم يف حل العديد من ادلشاكل اليت تواجو عملية التعليم .4
رعاية الشباب و تنظيم مواعيد إقامة دوري اجلامعات و منتخب اجلامعة للمشاركة يف تنظيم  –يف اجلامعات  .9

 ة .اصة بكل لعبتدريب و البطوالت اخلأماكن و مواعيد ال

 : : في التدريب الرياضيخامسا 

يساعد ادلدربُت باالتصال بادلدربُت االجانب يف الدول ادلتقدمة باستخدام شبكة ادلعلومات و االستفادة من  .8
 . اخلربات يف الدول ادلتقدمة يف رلال التدريب

 . استخدام برامج احلاسب االيل يف تقوَل اللياقة البدنية .2
 . جملموعات طبقا للمستوي تصنيف الالعبُت .2
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 . لؤلداءالتحليل الفٍت  .4
جراء مقارنات إالالعبُت مستقباًل و ذلك بتحديد نسب تقدمهم يف ادلراحل ادلختلفة و  ىبؤ دبستو نيسهم يف الت .9

 . و الفرق الرياضية لؤلفرادللنتائج و الدرجات لتحديد الدرجات ادلتوقعة 
 . عداد االختبارات ادلالئمة ذلمإو يسهم يف تقوَل برامج التدريب و الالعبُت  .2
عداد إيفيد ادلريب الرياضي يف تشخيص حالة الالعبُت و التعرف علي نواحي الضعف و القوة شلا يسهم يف  .1

 . التدريبية ادلالئمة الربامج
قل زمن شلكن شلا يسهم يف حل العديد من ادلشاكل اليت تواجو عملية أيساىم يف استدعاء ادلعلومات يف  .1

 . بالتدري
 ىعداد الالعبُت علإو التعرف علي اجلديد يف رلال القياس دلالحقة التطور العلمي السريع يف  االختباراتوضع  .5

 .  الدويل  ىادلستو 

 : تصميم البرامج الخاصة بالرياضيين سادسا :

الرياضي ادلثايل يف لربامج اخلاصة بالرياضيُت و من مث زبزين مواصفات و مقاييس للبطل ااىتم العلماء بتصميم     
األلعاب ادلختلفة يف ذاكرة احلاسب و عرض صور رلسمة للحركات أثناء األداء لكل لعبة موضحا العضالت الرئيسية يف 

 : العمل العضلي و العضالت ادلساعدة و ذلك يؤدي إىل

 . تقنُت ادلواصفات القياسية لؤلبطال الرياضيُت يف سلتلف األلعاب .8
 . أثناء التدريبنقد و توجيو الالعبُت  .2
 . اختيار لعبتو ادلناسبة دلواصفات جسمو و قدراتوى مساعدة النشء عل .2
    .                  ربديد عدد الساعات التدريبية ادلناسبة لكل العب حىت نقي الالعب من احلمل الزائد .4
 (802:  فرحات ،ص)
 

 :  ( : االشتراك في شبكة المعلومات )االنترنتسابعا 

العامل لتبادل ادلعلومات و نقل ادللفات يف سلتلف نواحي اجملال  ىاالشًتاك يف شبكة ادلعلومات الدولية علي مستو    
 . اخلططي  البدٍل و الفٍت و النفسي و  ىالرياضي و الرسائل للمساعلة يف تطوير الربامج لالرتقاء بادلستو 
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 -:الرياضة مجال  فيمعوقات استخدام الحاسب اآللي  4-3

 -: يالرياضة وسوف نلخصها فيما يل رلال  يف اآليلاحلاسب  استخدامربول من  اليتىناك بعض ادلعوقات     

 . حد ما ىلمكلفا إ  يعترب استخدامو  .8
تصميم وإنتاج أجهزتو خاصة للتعليم قد تراجع أمام تصميم أجهزة تستخدم ألغراض أخرى خاصة  .2

 . بالتصميمات اذلندسية والنظم احلسابية
 . اجملاالتالرياضة ضمن برامج احلاسب اآليل مثل باقي  عدم توفر الربامج العربية اخلاصة بأنشطة  .2
 . تدريب شامل علي احلاسب اآليل يف حاجة إىل   ادلدربُتمعظم  .4
 . لالستخدام بواسطتو يعترب مهمة شاقة وػلتاج دلهارات معينة دريبيةتصميم مواد ت .9
 (808: عثمان ،ص) اآليل .احلاسب  تعلم  إىل التدريب على  ةحاجيف معظم ادلتعلمُت   .2
 

  :الرياضي للنشاط أىميتو و التحليل -5

 و فرقهم عن اخلططية و الفنية ادلعلومات زلتوى فهم على التدريب عملية على القائمُت و ادلدربُت التحليل يساعد       
 األساليب أحد إال ىو ما التحليل و الفرق، العيب بُت الضعف و القوة مواطن مالحظة حيث من ادلنافسة األخرى الفرق

 .    األفضل ضلو التدريب أو للمباريات الالعبُت أداء خالل خططهم تعديل يف ادلدربون تفيد أن ؽلكن اليت ادلتقدمة
 (89م، ص: 8552)دبور، 

 اليت األوقات جلميع األداء تقوَل يف لالستخدام صاحل نظام ادلباراة ربليل أسلوب أن مرعى حسُت مرعى ويذكر         
 تقوَل و تتبع يف التحليل نظام يستخدم بل فقط احلد ىذا عند األمر يقتصر ال كما اللعب، الفريق أو الالعب فيها ؽلارس
 حد يف ىذا و فيها، الضعف و القوة نقاط على الفرق ىذه بدراسة اإلجراء ذلك يسمح حيث أيضا ادلنافسة الفرق أداء
 لتحليل سلتلفة طرق ىناك و ادلنافسة الفرق ثغرات من االستفادة على تعتمد اليت ادلضادة اخلطط بناء على يساعد ذاتو

 َلتقو  و ادلالحظة إىل يسعى االختالف ىذا أن إال ، فيها تستخدمها اليت ظروفها و رلاالت ذلا طريقة كل و ادلباراة
 . الفريق و الفرد ألداء القياس

 ما عرض يف تساعد اليت األساليب من الفيديو باستخدام أو سينمائيا كان سواء التصوير باستخدام التحليل يعترب و      
 ىذا يف الالعب معاناة دون وقت أي يف ادلالحظة تكرار فرصة يتيح التسجيل أن حيث ادلباراة أداء أثناء مالحظتو ًل

 (08ص ، ابراىيم)  .  التكرار
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 :القدم كرة لمباريات المهاري األداء تحليل أساليب 5-0

 :أىميتو و المباريات تحليل ماىية 5-0-0

 من البدنية لقدراهتم إتقان تطوير، من الالعبون إليو وصل ما دلستوى حقيقية ترمجة ادلباراة يف الالعبُت أداء يعترب          
 الشخصية تكوين إىل باإلضافة اخلططية و ادلهارية الناحية من عليو التدريب مت دلا استيعاب و البدٍل، اإلعداد خالل

                                    .ادلباراة أثناء النفسية و االنفعالية احلالة ضبط و ادلنافسة على القدرة تطوير و الرياضية
 ( 252ص :   ،  2008عبده، أبو )

 كرة يف الالعبُت مستويات قياس و تقوَل يف الفعالة األساليب أفضل من ادلباريات ربليل أسلوب يعترب حيث  
 ادلنافسات يف ذلك كان سواء الفريق كذلك و الالعبُت أداء تقوَل و لقياس، متكامال نظاما يعترب ادلباراة فتحليل. القدم

 .التدريب يف أو

 كان سواء ادلباراة خالل حدة، على ما العب أداء تتبع( ادلباراة ربليل) نظام باستخدام الالعبُت أداء بتقوَل يقصد و
 يف كعضو الالعب هبا ادلكلف اللعب طرق و كاخلطط اخلاصة ادلهام تنفيذ خالل من أو األساسية ادلهارات ربليل الغرض

 (08،ص:  2004ابراىيم، )  . رلتمعة ادلهام ىذه لكل الالعب تنفيذ تتبع خالل من أو الفريق

 الطرق خالل من ذلك و بلحظة حلظة ادلباراة أحداث لتتبع ادلناسبة الفرصة شلارستها سلوبأ و اللعبة ظروف تتيح حيث 

 (49حسانُت، عبد ادلنعم ، ص: )     . التقوؽلية ادلتابعة من النوع ىذا يف ادلستخدمة ادلتعددة األساليب و

 و أيضا ادلنافسة الفرق أداء تقوَل و ادلباراة خالل كلو الفريق أداء فيعٍت الفريق، أداء تقوَل و بقياس نقصده ما أما        
 . برباعة ادلباراة بإدارة تسمح اسًتاتيجية يهيئ ىذا و بتدريبها يقومون اليت للفرق القوة نقاط على التأكيد كذلك

 بالفرق قيالفر  مقارنة مثل ادلقارنات من بكثَت يسمح التدريباتيف   أو ادلباريات قبل للفريق أو لالعب ادلباراة ربليل و
 . معو ادلتنافسة األخرى

 بالتايل و الفريق، و الالعب هبا يتمتع اليت القدرات توضيح و ربليل على أيضا يعتمد ادلباراة ربليل أسلوب أن دبا و     
 األىداف ربقيق بالتايل و ، ادلباريات يف الفوز و النجاح فرص يوفر شلا مدروس بأسلوب التقوَل إمكانات و طرق ربديد
 يف اجلدية و ادلنافسة روح إبراز و التفوق و للمارسة الدفاعية زيادة من األسلوب ىذا يوفره دلا باإلضافة ىذا للفريق احملددة
 (02،ص:  2004)ابراىيم،          .  تكاملو و الفريق روح و األداء
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 فقط، التدريب أو ادلنافسات يف سواء ككل الفريق أو الالعبُت أداء لتقوَل طريقة أو نظام ليس ادلباراة ربليل إن إ        
 كانت سواء ، العادلية للمستويات للوصول النشاط نوع شلارسة يف النجاح متطلبات على التعرف ادلباراة ربليل يتيح بل

 أن غلب و( ادلختار النشاط لنوع الرياضية للفورمة الفردية ادلكونات)  نفسية أو بدنية أو خططية أو مهارية ادلتطلبات
 يف ىاما دورا ادلمارس النشاط قوانُت و التعليم و التدريب نظريات و الدقيقة، التشرػلية و الفيسيولوجية، القوانُت تلعب
 يف النشاط أداء متطلبات أو ادلنافسة، خالل الفريق أو الالعب، على تقع اليت التغَتات جانب سواء راةاادلب ربليل و دراسة

 (02،ص:  2004)ابراىيم،               . العالية ادلستويات

 ، الفريق يف كعضو هبا ادلكلف اللعب وطرق كاخلطط اخلاصة ادلهام أدائو تتبع خالل من الالعب أداء تقوَل ويتم       
 بعض ىناك أن الدين مجال عن نقال دبور حسن ياسر ويرى  رلتمع ادلهام ىذه لكل الالعب تنفيذ خالل من أو

 أو الفنية ادلهارات عدد بكثرة تتميز اجلماعية األنشطة أن حيث ادلهاري، األداء مستوى لتقييم ادلوضوعية وادلعاير األساليب
 ربديد عند كبَتة صعوبات ىناك غلعل بشكل التنافسية ادلواقف وتتنوع تتعدد حيث هبا ادلنافسة ظروف تغَت رلال اتساع
 ةيفن عناصر إىل القدم كرة يف ادلهاري األداء مكونات وتنقسم ، ادلهاري األداء إتقان مستوى لتقيم كمية ومؤشرات معايَت
 اجلماعية اخلططية التكوينات يف بوضوح ىذا ويظهر الفريق داخال الالعبُت بُت اجلماعي التفاعل على تقوم أخرى

 وأن االعتبار يف اخلصائص ىذه نأخذ أن ادلهاري األداء لتقييم معايَت إعداد عند ينبغي كذلك( الثالثيات -الثنائيات)

 (215دبور ، ص: ) : التالية ادلؤشرات على ربتوي

 القدم كرة بلعبة اخلاصة الفنية ادلهارات ثروة. 
 اخلاصة الفنية ادلهارات أداء فعالية مدى. 
 ادلباراة خالل الصعبة اللعب ظروف يف ادلهارات أداء بفعالية االحتفاظ على القدرة مدى. 

 عناصر عدة من تتكون متكاملة منظومة تعترب القدم كرة أن على محمد علي ومحمد محمدي ممدوح من كل ويتفق
 لذا اإلطالق على اجلوانب أىم من وىو. الفٍت فشلو أو الفريق صلاح إىل بدورىا تؤدي واليت األخر يف منها كل وتؤثر تتأثر
 نسبة زيادة خالذلا من ؽلكن اليت الفنية النقاط أىم على لوقوف الكربى والبطوالت ادلباريات بتحليل ادلتخصصون يقوم

                                     .  للمدربُت واألساس األول اذلدف وىو للمشاىدين وادلمتع اذلام اجلانب وىو األىداف
 (295،ص:  8551زلمدي و علي ، )

 أو فريقو العيب من العب كل مستوى على موضوعية بطريقة التعرف يف ادلدرب أدوات أحد يعترب مباراة ربليل فأسلوب 
 حان قد الوقت أن يرتوكي بوب يرى بينما ، ادلباريات يف أو التدريب فًتات خالل ذلك كان سواء ككل الفريق مستوى

 يف تفيدىم حبيث ادلنافسة والفرق فريقو عن رلانية معلومات على احلصول من ادلدربُت سبكن متقدمة أساليب الستخدام
 أسلوب فإن وذلذا ، ميسرة األساليب ىذه تكون أن على ؼلوضها اليت الرياضية والبطوالت ادلنافسات يف فرقهم قيادة حُت
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 والفرق الالعبُت أداء وتقوَل ادلباراة أحداث مجيع على التعرف من ؽلكن ألنو ادلباراة ألحداث كامال ربليال ؽلثل التحليل
                              .ادلباراة زلطات مجيع يف الفرقُت كال من ادلستخدمة اللعب طرق على التعرف وكذلك وخططيا مهاريا

 (04،ص:  2004)ابراىيم، 

 ذبعل واالستمرارية فادلالحظة التقوَل موضوعية درجة ربديد يف كبَتا دورا ادلباراة ربليل يف ادلستخدمة األداة وتلعب      
حسانُت، ) .ادلوضوعي التقوَل إىل اإلحصائي والتحليل والفيديو السنيمائي الفيلم يدفع حُت يف االعتباري إىل ؽليل التقوَل

 (41-42عبد ادلنعم ، ص 

 (285عبد ادلقصود ، ص: ) : وىي ادلباراة ربليل عملية يف التالية الوسائل استخدام وؽلكن 

 التحليل أدوات من كأداة التسجيل. 
 التحليل يف( فيديو) - السينمائي التصوير استخدام. 
 اللعب مالحظة عند والفيديو الكمبيوتر بُت الربط. 

 :المباراة لتحليل المناسبة الطريقة اختيار شروط 5-0-2

 اختالف من مرغال وعلى تستخدم، لكي وظروفها رلاالهتا ىذه من طريقة وكل ادلباراة لتحليل سلتلفة طرق توجد     
 الطرق ىذه استخدمت اءو وس ، للفريق أو للفرد األداء وقياس وتقوَل مالحظة إىل ىتسع يعامج أهنا إال الطرق ىذه

 فادلالحظة ،التقوَل موضوعية درجة ربديد يف كبَتا دورا تحليلال يف ادلستخدمة األداة وتلعب ةموضوعي أو اعتبارية ساليبأ
 والتحليل( الفديو) السينمائي التصوير يدفع حُت يف االعتباري، التقوَل إىل ميال أكثر التقوَل ذبعل واالستمارات

 العوامل بعض على تتوقف فأهنا التحليل يف ادلستخدمة الطريقة كانت وآيا التحليل يف ادلوضوعية إىل بالتقوَل اإلحصائي
 (412-412، ص :   8559حسانُت ،  )                                  :منها نذكر

 .التحليل إجراء من اذلدف -
 .والدراسة للتسجيل وإخضاعها وتقوؽلها مراقبتها ادلراد احلاالت -
 .متابعتها الواجب القيمة ذات ادلالحظات عدد -
 .عليها احلوصل ادلراد وادلعارف ادلعلومات ونوع حاجة -
 .التحليل لعملية اخلاضعُت األفراد عدد -
 .التحليل بعملية القائمُت األفراد كفاءة -
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 :الفيديو طريق عن التحليل  5-2

 األعلية من جانب على األنشطة كانت إذا وخاصة ادلالحظة، يف عالية قيمة ذات الفيديو طريق عن التحليل إن       
 حول القلق إىل احلاجة عدم يف واضحة األداة ىذه أعلية وتبدو ذلك، بعد مالحظتها مث بالفيديو تصويرىا ؽلكن حيث

 يف األفراد من عدد تسجيل إمكانية جانب إىل ىذا التسجيل، يف الفًتية الطرق سلبيات تتالقى حيث ادلالحظات تسجيل
 واألجهزة ادلالحظ، تعليقات وكذلك للمالحظة ادلصاحبة األصوات بإمكانية أيضا الطريقة ىذه وتتميز ، واحد وقت

 بعض وىناك ،العادي الضوء يف واضحة صور إنتاج على وقادرة بسهولة محلها وؽلكن الوزن خفيفة الفيديو من احلديثة
 ادلرتبطة الفنية اإلمكانيات من درجة بو التصوير يتطلب التكاليف، باىظ إنو أوذلا الفيديو أجهزة استخدام يف السلبيات
 تغيَت   إىل أيضا الكامَتا وجود يؤدي وقد السلوك، دلتابعة احلاالت بعض يف صعبة تكون أن ؽلكن اليت وألوضاع باإلضاءة

 . عادية غَت بطريقة الفرد فيها يسلك قد اليت درجة إىل سلوك

 طريق عن التحليل يف مؤثرة وسيلة يكون أن ؽلكن الفيديو فإن العقبات ىذه على التغلب مت فإذا األمر كان ومهما     
 (811-811مشعون ، ص :)       .  ادلالحظة

 خالصة :

دلقومات التدريب الرياضي احلديث الذي أصبح يف أمس احلاجة العتماده على التكنولوجيا تطرقنا يف ىذا الفصل     
منو وخصوصا ىف  نصيبوغلب أن ينال التدريب الرياضي احلديثة و االستفادة من التطور احلاصل يف رلال الكمبيوتر حيث  

إىل أساليب حديثة  شرح ادلدرب تمد على تعكالسيكية طرق   يبفينتقل التدر  ادلواقف التكتيكية يف كرة القدم ،تعلم 
 يستعُت فيها على الوسائل احلديثة .

ال يستطيع أن يفهم بالشرح إال ىف حدود معارفو ومعلوماتو ولكن ؽلكن باستخدام  العب، فا ين الشرح اللفظى ال يكفأل
. لنشاط ادلراد تعلمو ل اتوفَت حدود أكثر وضوحل الصور و الفيديو   
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 : تمهيد

 وحدىا ادلوىبة تكفي ال حيث جي د، عقلي إعداد إذل حاجتو ىي ، اليـو رياضي تواجو اليت الكربى ادلشكلة إف  
 على بالقدرة و بالذات اإلؽلاف و العقلية القوة إذل حباجة إن و ،  رياضيا يتفػو ؽ لكي البدنية لياقتو ال و الفني ة، قدرتو وال

 .احلرج و الشػدة حلظات يف الًتكيػز

 وسائل يف يشغلها اليت اذلامة ادلنزلة و السامية ادلكانة تلك ، الرياضي اجملاؿ يف أي امنا يف العقلي اجلانب أعلية يبُت   ما و
 العقلي اجلانب أعلية يؤكدوف فاجلميع الرياضيُت، و ادلديرين و ادلربيُت أحاديث و الرياضية اجملبلت و الصحف و اإلعبلـ

 .ادلنافسة يف
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 :العقلية المهارة مفهوم -1

 لن الرياضي فالبلعب ، الت دريب و وادلػراف التعل م طريق عن إتقاهنا و تعل مها ؽلكن قدرة عن عبارة العقلية ادلهارة  
 إال   احلركية ادلهارات من ذلك غَت أو واإلرساؿ التمرير أو كالتصويب احلركية ادلهارات إتقاف و تعل م و اكتساب يستطيع

 البل عب يستطيع فلن العقلية ادلهارات على ذلك ينطبق و اإلتقاف، درجة إذل عليها تدر ب و ادلهارات ىذه تعل م إذا
 (192 ص  ،2002 ، عبلوي)                         .عليها وتدر ب تعل مها إذا إال   إتقاهنا الرياضي

 غضوهنا يف يتم اليت العملية إذل لئلشارة الرياضي النفس علم يف النفسية ادلهارات تدريب مصطلح يستخدـ
 لؤلساليب ادلنظ م ادلنهجي الت طبيق بو يقصد الذي و العقلي الت دريب عملية إطار يف العقلية ادلهارات وتدريب تعليم

 ليس الر ياضيُت لبل عبُت العقلية ادلهارات تدريب و الرياضي، البلعب أداء دبستوى لبلرتقاء العقلية و النفسية العلمية
 البل عبُت دلساعدة يهػدؼ مقػن ن، و منظ م تعليمي و تربوي برنامج لكن و سريًعا، عبلجًيا برنارًلا أو طبية أو سحرية وصفة

                      .الرياضي األداء دبستوى لبلرتقاء بدورىا هتدؼ اليت و العقليػة ادلهارات إتقاف و الكتساب الر ياضيُت
 (192 ص  ،2002 ، عبلوي)  

 :بالرياضـة المرتبـطة العقليـة المهارات تحـديد -2

 من كبَت عدد وجود إذل أشاروا الرياضي النفس علم يف الباحثُت من العديد أف   إذل عبلوي حسن زلمد أشار     
 ىذه أنواع لتحديد بالنسبة بينهم فيما اختلفوا الباحثُت ىؤالء أف   إال   بالرياضة، ادلرتبطة ادلعرفية أو العقلية النفسية، ادلهارات
 راينر قدمو الذي النموذج بالرياضة، ادلرتبطة العقلي الن فسية ادلهارات ربديد حاولت اليت الن ماذج أبرز بُت من ادلهارات

 :يلي ما يتضمن أف ينبغي العقلية ادلهارات لتدريب األساسي الربنامج أف   إذل فيو أشار الذي و( 1987)مارتنز

   .األىداؼ وضع مهارات االنتباه، مهارات الضغط، إدارة النفسية، الطاقة إدارة التصور، مهارات

 يوضحها كما اآلخر بالبعض بعضها اخلمس ادلهارات ىذه بُت التفاعل و الًتابط من كبَتة درجة وجود إذل مارتنز أشار
 .(1) رقم الشكل
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 :عن اخلمس النفسية ادلهارات بُت التفاعلية و اإلرتباطية العبلقات (:1) رقم شكل

 Martens (1987)مارتنز راينر

 

 :العقلـي التدريـب تعريـف -3

 (13ص ،1996 النيب، عبد و مشعوف ):  كاآلتية ىي و العقلي للتدريب تعاريف عد ة ىناؾ       

 العقلية، ادلهارات و لبلذباىات ادلدى طويل متتابع نظاـ بأنو العقلي التدريبUnestahl    أونشتاىل يعرؼ -
  .العامة الصحة تطوير و العالية، الرياضية ادلستويات إذل الوصوؿ علا و أساسُت بعدين ؼلدـ إذ

 االنتباه تركيز و التحكم على للحصوؿ الرئيسية الطرؽ إحدى بأنوRushall    روشاؿ يرى -

 .التعلم وتعزيز السلوؾ تغيَت على ادلؤثرة اخلاصة التدريب طرؽ إحدى بأنوMorgane  مورجاف يرى حُت يف -

 (78 ص ،1994  راتب،)      .حركيا رؤيتػها دوف تفاصلها بكل مهارة تكرار بأنو العقلي التدريب سنجر يعرؼ -

 ىو أو قبل من الرياضي هبا قاـ قد ظاىرة، حركة دوف أداء تكرار دبػثابة بأنو العقلي التدريب يعرؼ فإنو( 1979)نيدفر أما
 .ادلستقبل يف هبا القياـ على مقبل

إدارة الطاقة 

 النفسية

 إدارة الضغط

 

مهارات وضع 

 األهداف

مهارات  مهارات اإلنتباه

 التصور
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 ."التعل م قصد ىذا و ظاىرة حركة دوف دلهمة تكرار" بأنو يعرفو فإنو 1972 سنة Corbin  كوربُت بينما
THOMAS, 1987, p268))   

 و 1975 يف Fuhrer فوىرر ،1972 سنة أعمالو يفVolkmar  فولكمار منهم الباحثُت من العديد يتفق      
 األداء دوف  حاد، ذىٍت بتمثيل حركي أداء إتقاف أو تعلم أنو العقلي التدريب مفهـو على ،1977 عاـBeck  بيك

 ).(WEINECK2001, p461.  للحركة احلقيقي

 األداء دون  عقليا حركية مهارات تكرار ىو العقلي التدريب بأف القوؿ ؽلكننا األخَتة التعاريف ىذه خبلؿ من
 إلى الوصول قصد ىذا و المستقبل، في بها للقيام نفسو الرياضي يحّضر أو أداءىا سبق بحيث لها، الحقيقي

 .العالية الرياضية المستويات

 :العقلـي التدريـب أىميـة -4

 ألف   الرياضي التدريب من مهم جزء وىو للمنافسات اإلعداد يف اجلوىرية احللقات إحدى العقلي التدريب ؽلثل      
 القدرة البلعب يتمل ك أف غلب و القرارات، إصدار و العقلية االستخدامات من كبَتًا قدرًا تتطل ب الرياضية اإلصلازات

 إمكانياتو تطوير فعليو بذلك القياـ من البلعب يتمك ن حىت و ادلنافس، أداء ربليل و ادلوضوعة اخلطط تطبيق على
 .العقلية

 من النوع ىذا مثل ؽلارسوف ال الذين البل عبُت من غَته عن ميزة البلعب إعطاء يف العقلي التدريب يساىم أف ؽلكن    
 (193 ص ،2002، عبلوي)      .الرياضي التفو ؽ و الن جاح يف الفاصل ىو يكوف األحياف بعض يف و التدريب،

 العقلية، ادلهارات تطوير يف ادلشاركة طريق عن احلركية ادلهارات تنمية و اكتساب يف العقلي التدريب يساىم كما
 كافية تكوف خفيفة عصبية استثارة ربدث للمهارة العقلي التصو ر عند أنو حيث احلركي التعل م مراحل يف كذلك و

                       . ادلوالية ادلر ات يف األداء زلاولة عند ادلهارة تصحيح يف استخدامها ؽلكن اليت احلسية الرجعية التغذية حلدوث

 (14ص   النيب، عبد و مشعوف)

 التحكم جانب إذل االنتباه تركيز و الذايت التحكم على للحصوؿ العوامل أحد العقلي التدريب يعترب    
 أفضل توقع على تعمل اليت اإلغلابية اجلوانب على الًتكيز و النفس، يف الثقة من دبزيد الشعور يف ادلساعلة و االنفعارل،

 .الن جاح فرص من تقلل اليت السلبية ادلشاعر خبلؿ من باألداء يضر   الذي السليب التصور حدوث سبنع و لؤلداء

 على يعمل الت مكن من درجة إذل البلعب وصوؿ عند كونو أخرى، أعلية لو العقلي التدريب فإف ذلك على زيادة    
 احلياة رلاالت من أخرى أبعاد إذل الرياضي اجملاؿ حدود التدريب من النوع ىذا تعدى قد و التنب ؤ، على قدرتو زيادة
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 يف التحكم ادلهارات، تعلم على ادلساعدة يف أعليتو إذل ذلك يرجع و. غَتىا و الفنوف الطب، الصحة، كالعمل، العادية
 (15ص ، النيب، عبد و مشعوف) .احلياة ضلو اإلغلايب واالذباه الذات تقدير و العصيب الضغط

 :العقلـي التدريـب مـزايا -5

 تثبيت يف يساىم ذىنيا حركية مهارة تكرار حبيث الرياضية، ادلهارات إتقاف و تعل م وقت من يقلص العقلي التدريب     
 األداء بررلة بإعادة يسمح العقلي التدريب. احلركي األداء سرعة و الدق ػة يف يزيد العقػلي فالتدريب إذف ادلهارة، تلك

 أكثر ادلهارات أداء غلعل ما ىذا و بطيئة بصورة احلركية للمهارة عقلية بدراسة يسمح إذ أفضل ألداء دبخطط اخلاطئ
 .الرياضي طاقة و جهد اقتػصاد يف يساعػد أنػو كما. األخطاء تصحيح يتم بالتارل و سهولة

 و القاعات ادلرافق، مثل اإلمكانيات لنقص الراجع التدريب مد ة كفاية عدـ يسببو الذي النقص العقلي التدريب يغطي 
 وقت من يقل ل العقلي التدريب فإف ذلك، غَت أو إصابة بسبب تدريباتو البلعب يعتزؿ عندما. التدريب وسائل

Processus d’atrophie، على الرياضي يساعد إذ لئلصابات، عرضة األكثر الرياضات يف ىاًما دورًا يلعب كما 
 .مستمرة يقظة و تركيز يف البقاء

 ربضَت يف العقلي التصور بفضل يساىم كما مدتو من يقلص إذ التسخُت عملية يف العقلي التدريب يساعد
 لعدة ذىنيا أداءه تكرار ػلاوؿ فعندما التوتر، من عالية درجة إذل يتعرض ألنو ذلا، خوضو عند و ادلنافسة، قبل البلعب

 (. (WEINECK2001, p467 .األداء يف دخولو عند توتره حد ة من يقل ل فذلك مرات
. العامة الصحة تطوير و الشخصية تطوير إذل للوصوؿ ذلك تتعدى بل فقط، ذكر فيما العقلي التدريب مزايا تكمن ال
 (16ص ، النيب، عبد و مشعوف)

 :التالية البنود يف العقلي التدريب مزايا تلخيص يف اجلماؿ النيب عبد و مشعوف العريب زلمد يقـو

 .ذلا ادلرتبطة  العقلية ادلػهارات تنميػة و تطوير بواسطة ادلثالية األداء حالػة نوعية زيادة -

 .ادلثارل األداء يف التحكم و التثبيت و التكرار إعادة على القدرة زيادة -

 لؤلداء العاـ التطور أماـ العوائق إزالة -

  .األداء مستوى بتدىور ادلرتبطة األسباب استبعاد -

 استعادة و الراحة على القدرة تطوير و التدريب نظاـ و نوعية تطوير طريق عن البدين التدريب من االستفادة -
 .التدريبية الفًتات من الشفاء
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 .للمنافسات اإلعداد و العقلية ادلهارات أداء تطوير -

 .الشخصية تنمية و تطوير -

 .العامة الصحة تطوير -

 

 :العقلـي التـدريب شـروط  -6

 بعض ىناؾ للمنافسات اإلعداد أو احلركية ادلهارات اكتساب يف العقلي التدريب من عائد أفضل لتحقيق
 النفسانػي األخصائي بُت ثقػة عبلقػة تكػوف أف غلب بأنو  Taylor تايلور يذكر الصدد ىذا يف توفَتىا، الواجب الشروط

 . الرياضيُت و العقلػي التدريب يطبػق الذي

( THILL et FLEURENCE, 1998, p 7)    

 درجات يواجهوف الرياضية ادلنافسات بتحضَت ادلعنيُت ألف للرياضيُت، النفسية احلالة االعتبار بعُت األخذ غلب
 أف عوًضا العقلية، ادلهارات ذلذه منخفضة درجة لديهم فالذين ،..اخل..النفس يف الثقة الًتكيز، الدافعية، من سلتلفة

 ؽلكنهم ال ادلنافسة يـو بالتارل و ادللل من بعض عندىم ؼللق ذلك فإف اجلي د للتحضَت العقلي التدريب من يستفيدوا
 إذل يؤدي يواجهوهنا، اليت احلاالت و رياضي لكل اخلاصةادلوجود بُت الشخصية  التفاعل. احلقيقية قدراهتم إظهار

 .لآلخر رياضي من سلتلفة استجابات

 إذل نصل حىت رياضي كل عند تطويرىا ؽلكن اليت النقاط و القوة نقاط بتشخيص القياـ األولويات من أنو يبدو
 التدريب تطبيق يف التالية النقاط االعتبار بعُت األخذ يقًتح Taylor تايلور ادلناسب، العقلي التدريب اسًتاتيجيات

 (   THILL et FLEURENCE, 1998, p 8) العقلي

 .مداومة أو الىوائية الرياضة كانت إف ادلمارسة للرياضة البدنية ادلتطلبات•

 .ادلمارسة الرياضة تقنيات دقة درجة•

 .ادلنافسة مدة•

 .ادلدى طويل أـ ادلدى قصَت التخطيط، نوع•

 (24ص ، النيب، عبد و مشعوف):  العقلي التدريب لنجاح التالية الشروط نضيف ذكرناه ما إذل باإلضافة



59 
 

 :اإليجابي االتجاه 6-1

 الدور و العقلي التدريب بأعلية البلعب اقتناع و العقلي للتدريب برنامج تطبيق بعد إغلابية نتائج توقع يتضمن    
 .ادلستوى يف االرتقاء بالتارل و العقلية ادلهارات تطوير يف يلعبو أف ؽلكن الذي

 :الذكاء 6-2

 التدريب أف من Perry بَتي أكده دلا وفًقا الذكاء من عالية درجة التنافسية الرياضية ادلستويات تتطلب   
 ضغوط ربت و وجيزة فًتة يف القرارات إصدار يف أعلية لو حيث ادلرتفع، الذكاء ذوي لبلعبُت نفعا أكثر العقلي

 .التنافس

 :السابقة الخبرة  6-3

 )1967)  شراـ الحظ فقد العقلي، التدريب من عائد أفضل ربقيق يف ادلؤثرة األساسية األبعاد أحد سبثل
Schram  يُعترب و سابقة، خربة على العقلي التدريب يعتمد عندما مستوياتو أعلى يف يكوف العضلي النشاط أف 
 .العقلي التدريب فاعلية على السابقة اخلربة  تأثَت إذل أشار من أوؿJakobson )1930)  جاكوبسوف

 :الصحيح األداء  6-4

 نفس يف الوقوع إذل ادليل من يزيد السليب العقلي التصور أف حيث بو، العمل الواجب الشروط أحد يعترب
 بالتارل و األخطاء تثبيت يف عامبل يصبح األداء تطوير على مساعد عامبل العقلي التدريب يكوف أف من بدال و. األخطاء

 العبلقة تعميق على يعمل حيث العقلي، التدريب عليها يبٌت اليت الدعامات أحد ىو الصحيح األداء و. األداء يف الفشل
 .األىداؼ إذل الوصوؿ و النتائػج أفضل ربقيق وبالتالػي األداء دعم بذلك يتم و االستجابة و ادلثَت بيػن

 :الحركي اإليقاع و اإلحساس  6-5

  فيوجيتا يوضح حيث تعلمها ادلراد للمهارات احلركي اإليقاع و السرعة نفس يف العقلي التدريب يكوف أف غلب    
Fuigita ىذا. األداء يف ادلشًتكة العصبية األظلاط يف اختبلؼ ػلدث السرعة يف سلتلفة ظروؼ ربت مهارة أداء عند أنو 

 .احلركة يف التحكم على تعمل اليت ادلثَتات إغلاد يف يساىم ذلك أف حيث احلركي اإلحساس على التأكد أعلية جانب إذل

 :التدريب في االنتظام  6-6

 يساعد العقلي التدريب يف االنتظاـ أف إذل Luebke (1967) لوبكي و Start (1960) ستارت من كل أشار    
 .العقلي التدريب فاعلية زيادة يف يساىم التدريب فًتات تتابع أف   و األداء تطوير على
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 :التـدريـب جـوّ  6-7

 ساعد كلما أجهزة و أدوات من الرياضية األنشطة بظروؼ احمليط اجلو   نفس يف العقلي التدريب كاف كلما   
 احلالة إذل بالوصوؿ تتعلق اليت تلك خاصةً  و االسًتجاع، إعادة عند العقلي التصور يف األبعاد كافة استكماؿ على ذلك

 .لؤلداء ادلثالية االنفعالية

 :البدنية اللياقة من مستوى  6-8

 و Whitely (1962) وايتلي من كل دراسات أكدت ولكن. ادلوضوع عن بعيًدا الشرط ىذا يبدو قد    
 ذو البلعب من أكثر العقلي التدريب من يستفيد عالية عضلية قدرة يتملك الذي البلعب أف   Doyle (1968) دويل

 .العقلي التدريب من عائد أفضل لتحقيق الشرط ىذا أعلية يدعم شلا. احملدودة العضلية القدرة

 :المطلـوبة المهـارة 6-9

 تامة و كلية بصورة النشاط من ادلتكرر ادلقطع أو احلركات رلموعة أو تطويرىا ادلراد ادلهارة تؤدى أف يشًتط   
 .لؤلداء الكلي اإلدراؾ إذل الوصوؿ من البلعب يتمكن حىت الطبيعية الظروؼ يف ػلدث مثلما

 

 : استخدامات التدريب العقلي   -7

 :الحركية المهارات تنـمية و اكـتساب 7-1

 ادلرتبطة ادلعلومات و تعلمها، ادلطلوب للمهارة الكلي اإلطار احلركي، التعلم من األوذل ادلرحلة يف العقلي التدريب يقدـ    
 احلركي، األداء مع التبادؿ طريق عن ادلهارات إتقاف و تنمية على العقلي التصور خبلؿ من يساعد الثانية ادلرحلة يف و. هبا
 .األداء على الًتكيز و  االنتبػاه مشتتػات كافػة عزؿ يف العقلي اإلعداد يساىم اآللية، ىػي و الثالثة ادلرحػلة يف و

 :للمنافـسات اإلعـداد 7-2

 البلعب هتيئ اليت احلركية األظلاط يتضمن ألنو ادلنافسات اسًتاتيجية يف اإلجرائية اذلامة األبعاد أحد العقلي التدريب      
 .اجليد لؤلداء
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 :مباشـرة المنافـسة قبـل 7-3

 قبل العقلي التدريب يؤدوف العالية ادلستويات العيب أفBarago  بارجو يوضح السابق، ادلرجع نفس حسب     
 طرؽ ادلرحلة ىذه يف تستخدـ و األداء، من مستوى األقل البلعبُت من أطوؿ دلدة مباشرة ادلنافسات يف االشًتاؾ

 .مباشرة ادلنافسة قبل التحكم على البلعب دلساعدة العقلي و العضلي االسًتخاء

 :التـكرار ذات الرياضيـة األنـشطة 7-4

 طبيعة تتسم اليت األنشطة يف الدخوؿ قبل ادلطلوب لؤلداء العقلي التصور إعادة طريق عن العقلي التدريب ُيستخدـ   
 .أنواعو بكل القفز و الطويل الوثب العارل، الوثب مثل أخرى بعد مرة األداء بتكرار فيها التنافس

 :طويـال وقـتا تسـتغرق التي الرياضيـة األنـشطة  7-5

 عن ذلك و ادلاراتوف، مثل طويلة لفًتات األداء فيها يستمر اليت األنشطة تلك مثل يف العقلي التدريب استخداـ ؽلكن     
 .الكلي األداء اسًتجاع يصعب حيث األداء، من جلزء العقلي التصور طريق

 :المـغلقة الدوائر ذات الرياضيـة األنـشطة 7-6

 ادلطلوب احلركي األداء ادلنافسات يف الدخوؿ قبل مسبقا البلعب يعرؼ اليت األنشطة يف العقلي التدريب يستخدـ       
 .القفزات أو األجهزة بُت العقلي التدريب بأداء طبيعتها تسمح اليت و الغطس و اجلمباز مثل التفاصيل بكافة منو

 القدـ، كرة: اجلماعية األلعاب مثل ادلفتوحة الدوائر يف العقلي التدريب يستخدـ ال أنو التقسيم ىذا يعٍت ال         
 ادلهاـ تنفيذ و اخلططي اإلعداد على األلعاب ذلذه العقلي التدريب يف الًتكيز يتم إذ. وغَتىا اذلوكي و اليد الطائرة، السلة،

   .حده على العب لكل الفريق من ادلطلوبة

 :الخاصة الظـروف و السفـر و اإلصابة حاالت 7-7

 مواصلة عدـ من ربوؿ اليت الظروؼ تلك أو السفر أو اإلصابة سواء التدريب عن االبتعاد عن ذبرب اليت احلاالت يف      
 التصور طريق عن ادلواقف ىػذه مثل من لبلستفادة الكاملػة الفرصة العقلػي التدريب يقدـ غَتىا، و األمطار مثل التدريب
 .العقلية ادلهارات على التدريب و اللعب خطط اسًتجاع و العقػلي

 

 



62 
 

 :العقـلـي التصـور مـفـهـوم -2

 أو تنافسيا موقفا البلعب بتجسيد ادلدى قصَت النفسي اإلعداد عمليات إحدى العقلي التصور باستخداـ يقصد     
"  بأنو العقلي التصور يعرؼ و ربدث، أف ؽلكن اليت االنفعاالت و بادلشاعر الػموقف ىػذا ربط مع الذىن يف معينا تدريبيا
 )246ص ،1997 محاد،(                  "الذىن يف حدوثها يسبق دل أو سابقة خربات و مواقف ذبسيد

 بررلة خبللو من ؽلكن عقلي أداء ىو و اكتساهبا و تعلمها ؽلكن عقلية مهارة أو نفسية مهارة العقلي التصور
 سبق اليت األحداث أو ادلظاىػر أو األشياء انعكاس ىو التصور و. الربرلة ذلذه طبقا يستجيب لكي الرياضي البلعب عقػل
 آخروف و Harris   ىاريس أشارت كما التصور، حلظة قي عليو تؤثر ال اليت و إدراكها من السابقة خرباتو يف للفرد

 األحداث أو ادلظاىػر أو لؤلشياء الذاكرة اسًتجاع أو استحضار أو استدعاء يتضمن العقلي التصور أف إذل( 1987)
 ، عبلوي( .   جديدة أفكػار و صػور إنتاج و التغيػَت و بالتعديل يتناوذلا أف ؽلكن كما ادلاضية اخلربة واقع من ادلختزنة
 )248ص ،2002

 تطرأ دل جديدة أحداث إذل ذلك يتعدى بل ادلاضية األحداث عن الصور إعادة رلرد على العقلي التصور يقتصر ال    
  ) 50ص 1996 ، اجلماؿ ، مشعوف( .قبل من

 بدورىا اليت الذاكرة، على كثَتا يعتمد العقلي التصور أف رغم قبل، من تسبق دل أحداث تصور اإلنساف عقل بإمكاف
  (WEINBERG,1997, p 290 )". مهامها تعدد عن صورا تستحضر

 احلواس كل استعماؿ عند ػلدث العقلي التصور فإف Vealey et Greenleaf(2001)  قرينلي و فارل حسب
     (.COX, 2005 p 220 ) الذىن يف خربة اسًتجاع أو لتكوين

  .ادلعريف النفس علم يؤكده ما ىذا و اإلدراؾ من مستوحاة نتاج ىي العقلي التصور سلرجات

( DENIS , paris 1989, p 64)  

 :العقلـي التصـور أنـواع 2-2

 :يلي كما وعلا نوعُت إذل العقلي التصور تقسيم ؽلكن   
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 :الخارجي العقلي التصور - أ

 )مشعوف ."فيديو شريط على نفسو يشاىد أو سينمائيا، فيلما يشاىد كاف لو كما لنفسو، البلعب تصور ىو " 
 ( 52ص 1996 ، اجلماؿ ،

 متميز العب مثل أخر شخص ألداء العقلية الصورة يستحضر البلعب أف على اخلارجي العقلي التصور فكرة تعتمد كما
 (318ص ،1997 )راتب،     .ىي كما العقلية الصورة الرياضػي يستحضر النوع ىذا يف و رياضػي، بطل أو

 :الداخلي العقلي التصور -ب 

 معينة أحداث أو مهارات ألداء العقلية الصورة يستحضر البلعب أف على الداخلي العقلي التصور فكرة تعتمد 
 ىذا يف و ، خارجيػة ألشياء دلشاىدتو كنتيجة ليس و داخلو من نابعة عادة فهي. تعلمها أو مشاىدهتا أو اكتساهبا سبق
 (250ص ،2002 ، )عبلوي.   ادلعينة ادلهارات تنفيذ عند مشاىدتو يريد ما الرياضي ينتػقي التصور من النوع

 من معينة حركة يؤدي نفسو الفرد تصور أي الفرد بداخل ػلدث الذي التصور ذلك ىو اخلارجي العقلي التصور 
 إذل اإلشارة ذبدر و. حركي و بصري العصيب النشاط يكوف احلالة ىذه يف و خارجي مشاىد إنو حيث من ليس و داخلو

 يساىم احلركي اإلحساس بينما اخلارجي، العقلي التصور ظلط استخداـ عند األساسي بالدور تساىم البصر حاسة أف
 (318ص ،1997 راتب،).  الداخلي العقلي التصور ظلط يف األخرى باحلواس مقارنة أكثر بفعالية

 :العقلي التصور استخدامات 2-3 

 :يلي ما االستخدامات ىذه بُت من و حاالت عدة يف الرياضي اجملاؿ يف العقلي التصور يستخدـ 

 :إتقانها و الحركية المهارات تعلم سرعة في المساعدة 2-3-1

 طريق عن ادلختلفػة احلركية ادلهارات تعلم سرعة على للمساعدة العقلي التصور تدريبات استخداـ ؽلكن 
 أداء لتكرار العقلي التصور طريق عن كذلك و تقليده زلاولة و احلركيػة للمهارة الصحيػح للنموذج العقلػي االستدعاء

 (251ص ،2002 ، عبلوي)   .             إتقاهنا أو تعلمها البلعب ػلاوؿ اليت احلركية ادلهارة

 ضربة السلة، كرة يف حرة رمية: مثبل بالرياضة اخلاصة التقنيات تكرار ىو العقلي للتصور ادلعروؼ االستعماؿ إف   
) ادلهارات تُتقن و األخطاء ُتصحح التقنيات ىذه تصور تكرار خبلؿ. العارل الوثب اجللة، رمي القدـ، كرة يف سلالفة

WEINBERG,1997, p 296) 



64 
 

 :إتقانها و الّلعب خطط تعّلم سرعة في المساعدة 2-3-2

 على يساعد ادللعب إذل النزوؿ قبل األداء على التدريب و ادلباراة، قبل ما خطة وضع يف العقلي التصور يساىم 
 ( 53ص 1996 ، اجلماؿ ، مشعوف) .ادلباراة أثناء أفضل قرارات ازباذ

 لرجل رجل دفاع طريقة أو ادلنطقة، دفاع طريقة: مثل مجاعية أو فردية خططية اسًتاتيجيات تكرار العقلي التصور بإمكاف
 .الطائرة كرة يف العب من أكثر بُت الساحقة الضربة أداء يف اخلداع طرؽ أو السلة، كرة يف

WEINBERG,1997, p 296)) 

 يف التكتيكية اجلمل بعض يف حركاتو تصور على البلعب مساعدة يف العقلي التصور استخداـ ؽلكن كما 
 اخلطػط بعض تعلػم ةسرع من سبكنػوا البلعبيػن أف إلػى الرياضيػُت ادلدربُت من العديػد أشار إذ ادلختلفة، الرياضية األلعاب
 (253ص ،2002 ، عبلوي) . العقلي التصور على التدريب برامج استخداـ خبلؿ من الدفاعية و اذلجوميػة

 :األداء مشكالت حل في المساعدة 2-3-3

 فيها يواجو اليت ادلواقف بعض يف العقلي التصور استخداـ ؽلكن فإنو لعبلوي، السابق ادلرجع نفس حسب 
 ىذه دلثل األمثل احلل إذل التوصل زلاولة و األداء جبوانب الناقد التصػور طريق عن األداء مشكبلت بعض البلعب
 حلوؿ إذل التوصل طريقو عن ؽلكن الناقد بالتفكَت ادلرتبطة أو اإلبداعية  بالنواحي ادلرتبط العقلي التصور أف إذ ادلواقف،
 .األداء مشكبلت من للعديد مبتكرة و جديدة

 :النفسية المهارات بعض على المران 2-3-4

 مهارات و االنتباه يف التحكم كمهارة العقلية أو النفسية ادلهارات بعض على للتمرف العقلي التصور يستخدـ 
 دبا إدراكا و وعيػا أكثر يصبح أف على البلعب يساعد العقلي للتصور ادلنتظم ادلراف غَتىا، و التنشيط مهارات االسًتخاء،

 تفاصيل على االنتباه تركيز كذلك و استثارة و القلق و الضغط يف التحكم كذلك و حولو، من و داخلػو يف يدور
  .الرياضي باألداء ادلرتبطة ادلختلفة اجلوانب

 :اإليجابي التفكير و  النفس في  الثقة تحسين 2-3-5

 أداء صورة ذىنو يف البلعب يستحضر فعندما البلعب، لدى النفس يف الثقة بناء تطوير  على التصور يساعد      
 اإلغلابػي ادلفهـو ىذا و ادلهاريػة، و البدنيػة لقدراتو اإلغلايب التقدير يدع م فذلك دق ة، و اقتدار و بتمك ن احلركية ادلهارات
  (320ص ،1997 راتب،)        .بالنفس الثقة البلعب يكسب ادلهارية و البدنيػة البلعب لقدرات
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 :معينة ظروف في لألداء االستعداد   2-3-6

 اجلو رداءة حاالت مثل الظروؼ أو احلاالت بعض يف اجليد األداء لتكرار العقلي التصور استعماؿ لبل عب ؽلكن 
 يف أو الناشئُت البلعبُت أو للفريق ادلتفرجُت تشجيع حالة يف أو العنيف باللعب يتميزوف منافسُت مواجهة يف التنافس أو

 .ادلعنيُت احلكاـ بعض حالة

 أو الرياضي النفسي األخصائي يقـو اليت اذلامة النصائح بعض بتصور البلعب قياـ العقلي التصور طريق عن ؽلكن كما
                                  .لبلعب اإلغلابية النفسية التعبئة يف تساىم أف ؽلكن اليت و لبلعب بتقدؽلها الرياضي ادلدرب

 (254ص ،2002 ، عبلوي)

 تطبيقية بأمثلة الرياضة يف العقلي للتصور ادلختلفة االستخدامات بتلخيص (256ص ،2002 ، عبلوي) قاـ 
 : ما يلي يف االستخدامات ذلذه

 :تطبيقية أمثلةب العقلي التصور استخدام      2-4

 أداء تصور مثل احلركية للمهارة الصحيح النموذج تصور مثل : إتقاهنا و احلركية ادلهارات تعلم سرعة يف دلساعدةا -1
 . اجلمباز يف مركبة حركة أو الطائرة الكرة يف اإلرساؿ مهارة

 . القدـ كرة يف(  خططية)تكتيكية مجلة أداء: مثلاخلططي ادلراف2-

 و ادلواقف ىذه مثل يف  األمثل  احلل إذل التوصل زلاولة  و األداء مشكبلت بعض تصور: مثل األداء مشكبلت حل3-
 . األفضل األداء ربقيق

 و القلق و الضغط و االستثارة يف للتحكم العضلي االسًتخاء تصور : مثل العقلية أو النفسية ادلهارات على ادلراف4-
 . معينة جوانب على للًتكيز االنتباه تصور كذلك

 . اجللد  حرارة درجة و  التنفس سرعة و القلب دقات  سرعة  تصور : مثل  الفيزيولوجية االستجابات يف التحكم5-

 أداء ىذا يف  الضعف و  القوة  نقاط ربليل و عقلية كمراجعة  السابق  األداء تصور  : مثل ربليلو و  األداء  مراجعة6-

 ىذه يف اإلغلايب التفكَت  تركيز و السابقة  الناجحة  األداءات تصور : مثل اإلغلايب التفكَت و بالنفس الثقة ربسُت7-
    .النجاحات
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 يف أو اجلو كرداءة ادلعينة الظروؼ أو احلاالت بعض يف اجليد األداء تصور  : مثل معينة ظروؼ يف لؤلداء االستعداد8-
 .نفسيا البلعب تعبئة رباوؿ اليت اذلامة النصائح بعض تصور أو معينُت منافسُت مواجهة

 و ربملو زلاولة و اإلصابة ألدل العقلي التصور : مثل اإلصابة بعد الشفاء  استعادة سرعة و األدل ربمل يف ادلساعدة9-
   . حركيا الفعلي األداء على القدرة عدـ يف معُت حركي ألداء عقلي تصور

 العقلي؟ التصور استعمال يمكن  متى  2-5

 :   األعلية بالغة تكوف أين األوقات بعض ىناؾ وقت كل يف العقلي التصور استعماؿ إمكانية رغم  

 .بعده و التدريب قبل - 

 .بعدىا و ادلنافسة قبل -   

 (.ادلستقطع كالوقت) ادلنافسات أو للتدريب الراحة أوقات خبلؿ -   

 .اإلصابة من االسًتجاع مرحلة بلؿخ -  

 :العقلي التصور أىمية 2-6 

 : بػ يسمح العقلي التصور

 احلركية ادلهارات إتقاف و تعلم. 
 أفضل نتائج ربصيل و بادلستوى االرتقاء. 
 اليقظة درجة تقوية و التوتر يف التحكم. 
 وغَتىا  االسًتخاء االنتباه، تركيز النفس، يف كالثقة األخرى العقلية ادلهارات على التدريب. 
 بطيئة بصورة التقنيات بتحليل األخطاء تصحيح. 
 اإلصابة من السريع االسًتجاع. 
 الرياضي األداء يف التعب آالـ ربمل. 
 اخلطية القدرات تطوير. 

 ادلعرفية العقلية قدراتو مستوى على يتوقف ىذا و التصور، على الرياضي بقدرة مرىونة العقلي التصور فعالية إف 
 .ادلبتدئ الرياضي عكس على دلهاراتو دقة أكثر صورا إحضار احملًتؼ الرياضي على السهل من ألنو
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 أيضا مرتبطة و رياضية، بتدريبات اشًتاكها عند فعالة تكوف العقلي التصور بأف الدراسات بعض بينت 
 .فعالية أكثر غلعلو ما ىذا و باالسًتخاء

 العقلي؟ التصور نجاعة تطوير يمكن كيف 2-7

 تسمح اليت الظروؼ بعض بإحصاء   (Thill et Fleurance1998, P 42 )  فلورانس و تيل قاـ 
 :كاآليت ىي و العقلي التصور صلاعة بتحسُت للرياضي

  :مالئمة نفسية حالة عن البحث 2-7-1

 باستعماؿ مرػلة نفسية ظروؼ عن البلعب يبحث أف بدا ال زلكمة، و حية عقلية صور لتشكيل 
 .التأمل و االسًتخاء طرؽ مثبل

 :العقلية الصور استحضار في يساعد ىو ما كل استعمال 2-7-2

 باألداء القياـ يستحسن ادلرحلة ىذه ففي حركية، أو بصرية عقلية صور استحضار يف صعوبات غلدوف ادلبتدئُت معظم -
 .بالتصور القياـ و العينُت غلق غلب بعدىا تصورىا، يراد اليت للمهارة احلقيقي احلركي

 صلومو أحد أداء أو الشاشة يف أداءه كمشاىدة بسهولة التصور ليتمكن احلركي لؤلداء بنموذج البلعب مساعدة ؽلكن -
 .موسيقية دبقاطع النموذجية الصور ىذه دمج ؽلكن كما ادلفضل

 :العقلي التصور تطوير قصد للرياضيُت النصائح بعضweinberg  وينربؽ قدـ

THOMAS, 1994, p 109)                              ) 

 .بالًتكيز لبلعب يسمح ىادئ مكاف اختيار -

 .احلواس كل استعماؿ زلاولة غلب العقلي التصور بعملية القياـ عند -

 .جيدة حركية مهارة تكوين من تتمكن حىت تصورؾ يف االنتباه تركيز -

 .اللعب يف تطبيقها تريد اليت لبلسًتاتيجيات العقلي التصور استعماؿ -
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 : العقلي التصور عمليات في المدرب دور 2-8

 قصَت النفسي اإلعداد عمليات كإحدى العقلي التصور عمليات استخداـ من االستفادة يف مهم دور للمدرب
   (. 246 ص ،1997 محاد،) :التالية النقاط يف الدور ىذا إبراز ضلاوؿ ادلدى،

 يف االغلايب تأثَتىا مدى و العقلي التصور عمليات استخداـ وفائدة أعلية لبلعب ادلدرب يوضح أف ادلهم من -
 .عملياتو صلاح يف زاوية حجر باستخدامو االقتناع يشكل حيث التعلم، كفاءة رفع أو ادلنافسة

  .العقلي التصور عمليات لتنفيذ ادلناسبة احمليطة الظروؼ ادلدرب يهيئ أف -

 إذل تؤدي بدرجات بطيئا أو سريعػا يكوف فبل ادلناسبة بالسرعة العقلي التصور ينفػذ ألف ادلدرب ؼلطط أف -
 . األىداؼ ربقيق يف اإلخفاؽ

 .قدراتو مع تتناسب اليت و دقة بكل العقلي التصور أىداؼ لبلعب ادلدرب ػلدد أف  -

 مستوى لتحسُت ادلنافسة و التدريب عادات من عادة العقلي التصور يصبح أف على جاىػدا ادلدرب يعمل أف -
     .األداء

 :العقلي التصور مهارات على األساسي التدريب 2-9

 و"  التدريب و ادلراف خبلؿ من تطويرىا يستطيعوف أهنم إال العقلي، التصور على قدراهتم يف ؼلتلفوف البلعبُت إف      
 ادلرحلة يف احلركية ادلهارات أو البدنية للصفات األساسي التدريب العقلي التصور دلهارات األساسي  التدريب يشبو

 .(257 ص ،2002 ، عبلوي)"الرياضي التدريب لعملية اإلعدادية

 :التمرينات من رلموعات ثبلث العقلي للتصور األساسي التدريب يتضمن

 :(الفعالة أو النشطة) الحية الصور تنمية - أ

 تأثَتىا كاف كلما الواقع من قريبة الصور كانت كلما الواقع من ادلستطاع قدر قريبة عقلية صور استحضار ادلهم من      
 رفقاء، مجهور، مكاف، من الصورة، بتلك ػليط ما كل على تصوره يف يركز أف البلعب على غلب النتائج، تطوير على

 (WEINBERG,1997, p 298) .مدرب
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 :التصور في اإلرادي التحكم على القدرة تنمية - ب

. العقلي التصور لنجاح مفتاح يعترب ىذا و تكوف، أف نريدىا ما حسب العقلية الصور مع التعامل على القدرة 
 يساعد التصور يف التحكم أخطائهم، تكرار و تصورىم يف التحكم صعوبات لديهم الذين البلعبُت من العديد ىناؾ

 ((WEINBERG,1997, p299  .  أخطاء فيها اليت ليس و بدقة يريدىا اليت الصور استحضار على البلعب

 :الرياضي باألداء الذاتية اإلدراكات تنمية -ج 

: مثل. التصور خبلؿ من ذاتو رؤية على الفرد قدرة تتضمن ألهنا مهمة لنفسو الفرد ألداء الذايت اإلدراؾ يعترب 
 اإلغلابية باالنفعاالت مستشعرا األداء، يف متوفقا احلواس، كل باستخداـ ناجحة بصورة بو القياـ سبق حركي أداء اختيار

  (.القلق درجة اطلفاض أو النفس يف بالثقة الشعور أو العميق كالًتكيز) النجاح ذلذا ادلؤدية األسباب و ادلصاحبة،

 .(262 ص ،2002 ، عبلوي)

 :العقلي التصور برامج تنفيذ 2-11

 بذاتو وعيا أكثر يصبح لكي التصور استخداـ و فيها التحكم و احلية الصور خبربات الشعور البلعب إتقاف بعد 
 يف للبدء مؤىبل البلعب يكوف العقلي التصور عمليػة غضوف يف انفعاالتو و حواسو كل استخداـ يتقن عندما كذلك و

  .العقلي التصور على للتدريب ادلنتظمة و ادلقػننة الربامج استخداـ

 الذكاء : -3

  : كاءذ ال ماىية 3-1

 لفهمها، كبَتا عناء تتطلب ال ذلم بالنسبة وىي الناس، بُت وتداوال شيوعا األلفاظ أكثر من كاءذ ال كلمة إف
 ابن فيقوؿ العربية الفلسفية اللغة يف ادلعٌت هبذا كاءذ ال لفظا احتفظ وقد. الفهم سرعة على القدرة ىو نظرىم يف كاءذ فال

 األوسط احلد الدكاء طريق عن يستنبط الدي الدىن بو ويقـو الفهم، دبعٌت ىنا واحلدس احلدس قوة ىو كاءذ ال أف سينا
 ادلواقف فهم يف سرعة أقل يكوف كاءذ  األقل والشخص الفهم سرعة يف األوسط احلد ىدا يتعدى ذكاء األكثر والشخص

 الزماف من قرف من يقري ما مند النفس علماء الدكاء موضع شغل ولقد. يسمعها اليت الكلمات أو ذلا يتعرض اليت
 اتفقوا ولكنهم العقلي التنظيم لتوضيح نظريات من اقدمو  وفيما تعريفو يف اواختلفو  قياسو يف اواتفقو  تصوره يف اواختلفو 

 ةعديد زلاوالت بدلت ولقد آخر إذل شحص من ؼلتلف ادلقدار ىدا وأف دبقدار موجودة عقلية صفة الدكاء أف على مجيعا
 ادلصطلح حوؿ كامل اتفاؽ إذل التوصل يستطيعوا دل النفس وعلماء ادلعلمُت معظم فإف ىدا يومنا وحىت ،كاءذ ال لتعريف

 ( 8ص : ، 1991 ) مصطفى ،.يشملها اليت األفكار حوؿ أو
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 لتذب اليت احملاوالت من نتج قد التقدـ اذى فإف حاؿ كل على ،كاءذ ال اختبارات يف حدث قد حقيقيا تقدما أف أو
 صلاحا، أقل وآخرين ادلدرسي العمل يف الناجحُت ذالتبلمي أو العاديُت واألطفاؿ عقليا ادلختلفُت األطفاؿ بُت للتفريق

                        .بادلدارس ؼلتص فيما األقل على صحيح اذوى األكادؽلي العمل يف النجاح إذل يقودنا يذال لكذو 
(Harre Dietrich ,1967 , P : 215 ) 

 فما لكذ ومع ادليداف اذى يف كثَتة تعريفات ظهرت وبالفعل كاءذ لل تعريف إذل الوصوؿ النفس علماء وؿاح ولقد      
 أثر يظهر ففريق بناءه، حيث من يعرفو ومن وغايتو وظيفتو حيث من يعرفو من العلماء فمن بينها، واضحا االختبلؼ زاؿ

 من عليو يستجد دلا وفقا َتهغ عن تفكَته هبا يكيف للفرد عامة مقدرة كاءذ لل -شيًتف – تعريف يف يتضح كنا البيئة
 ( 25ص:  ،  1994)الوليلي ، .احلياة دلشاكل طبقا عقليا التكيف على العامة القدرة ىو أو مطالب

 فإف كدلك احلياة يف اجلديدة للعبلقات بنجاح بُت التوفق على الفرد مقدرة أنو اعتبار على كاءذ ال يعرؼ بنتز فإف لكذك 
 ( 40ص : ،   1996) جابر ،          .التعلم على القدرة أنو باعتباره الدكاء يؤكد آخر فريقا

 ىو كاءذ ال بأف جودارد ويقوؿ منها واالستفادة اخلربة مع التعامل على القدرة بأنو يعرؼ الذكاء  ديربورن أف فنجد    
                          .ادلستقبلية بادلشكبلت والتنبؤ احلاضرة ادلشكبلت حل يف السابقة اخلربات من االستفادة على القدرة

 (404،ص :1980، )راجح 

 كاف كاؤهذ  ازداد كلما، الشامل، بادلعٌت للتعلم قابليتو دبدى مرىونا الفرد كاءذ  يصبح التعريفات ذلده ووفقا           
  .ونشاطو خربتو رلاؿ واتسع للتعلم استعدادا أكثر

 على القدرة بأنو عرفو يذال الفرنسي بينيو الفريد ىؤالء أمثلة وربليلو بناءه حيث من كاءذ ال عرؼ ثالث فريق وىناؾ
 (535ص : ،  2004 ) صاحل ،  :رئيسية عناصر أربعة يشمل وىو السليم التحكم

 . االذباه اذى يف واالستمرار معُت اذباه يف الفكر توجيو -1
  الفهم  -2
 االبتكار -3
 .قيمتها ووزف األفكار نقد -4

  (404ص:  ، 1980. ) راجح ،أولية عقلية قدرات بضع من يتألف اءكذ ال أف ترستون يقرر وبينما

 ما وأف بعض عن بعضها مستقلة خاصة قدرات من كبَت عدد بل العاـ، كاءذ ال امسو شيء ىناؾ ليس أنو ثورندايك ويرى
                (404) راجح ، ص:     .    الفرد عند القدرات هذذل احلسايب ادلتوسط إال ليس ءذكابال العامة يسميو
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 أف على العلماء معظم ويتفق مانعا جامعا منطقيا تعريفا كاءذ ال تعريف على سلتلفُت ازالو  ما العلماء أف الباحث يرى
 تقيسو ما أنو على للدكاء اإلجرائي التعريف إذل ايتجهو  أف على النفس علماء اذى محل وردبا اءالذك سيدبقاي يقاس اءكذ ال

 القدرة أي القدرات، قدرة أنو و العامة العقلية القدرة بأنو كاءذ ال عرؼ قد األمريكي ثرستوف كاف اذفإ كاء،ذ ال اختبارات
  : ىي ىنا كاءذ ال منها يتألف اليت القدرات كانت وإف ادلعريف النشاط أساليب مجع عن لةو ادلسؤ 

  اللغوية القدرة -أوال

  العددية القدرة -ثانيا

 ادلكانية القدرة -ثالثا

  التفكَت على القدرة -رابعا

  : كاءذ ال في المؤثرة العوامل 3-2

  : ىي عوامل أربعة البعض غلملها كما العوامل ىده أف صلد كاءذ ال يف ادلؤثرة للعوامل تعرضنا اذوإ    

 .ادلخ إصابات -4 الفيسيولوجية، اإلضطرابات -3 البيئية، العوامل -2 الوراثية، العوامل -1
 

  :الثالثة كاءذ ال محاور 3-3

 على كاءذ ال قياس فكرة الغرب يف راجت وقد العقلي، بالنشاط كاءذ ال يربطوا أف اتعودو  الناس أف نفهم تقدـ شلا    
 بالنسبة أما اجملتمع يف كاءذ ال متوسط إذل الفرد كاءذ  نسبة ىو عندىم ادلهم كاف لكذوب النشاط، ىدا قوة قياس أساس

 يعترب نظاـ قواعد بينيو ستانفورد مدرسة أرست وقد العقلي بعمره مقارنة للطفل، الزمٍت العمر باحلسباف فيأخذوف لؤلطفاؿ
 امتحانات ىي كاء،ذ ال قياس وآلية فيعترب 100 فوؽ كاءذ ال ؽللك من كل وأف 100 ىو اجملتمع يف الفرد كاءذ  معدؿ أف

 والرباعة ادلنطق احلساب، على القدرة ىي أساسية زلاور ثبلثة على اعتمادا للفرد، العقلية القدرة تقيس وقلم، بورقة عادية
  .اللفظية

    :كاءذ ال أنواع  3-4

 وحدث قياسها، االمتحانات ىده تستطيع ال الفردية وادلواىب القدرات من أنواعا ىناؾ أف العلماء بعض الحظ لقد    
 يف لكذ بعد ابرزو  ولكنهم مثبل، للجامعة دخوذلم عند التقليدية، كاءذ ال امتحانات يف فشلو قد ادلوىوبُت من الكثَتين أف
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 توسيع إذل العلماء عضبب أدى ما اذوى ، خارجها أو وقبلتهم، عادت اليت اجلامعة يف سواء احلياة، رلاالت من الكثَت
 أطر -جاردنر ىوارد كتاب ويف ، ادلنطقية أو احلسابية القدرات غَت للفرد ومواىب قدرات تشمل حبيث الدكاء، مفهـو
 على وعرفو أنواع، سبعةب كاءذ ال حدد قد ىارفرد جامعة يف ذاأستا األخَت اذى يعترب يذال ،1987 سنة الصادر -العقل

 .كثَتة رلاالت يف األشخاص ؽللكها اليت األخرى عن الواحدة ادلستقلة القدرات من رلموعة أنو

  :اللغوي كاءذ ال 3-4-1

 ؽلكلوف القـو ورؤساء غَتىم، من أكثر أفراد ؽللكها قدرة وىي الكلمات واستعماؿ اللغوي، التعبَت على القدرة وىو      
 وحضبو  لنا يظهر لشكسبَت قيصر يوليوس مسرحية ويف الناس، عقوؿ إذل الوصوؿ يف يستغلونو وردبا كاء،ذ ال من النوع اذى

 وىو يوسف، بن فاحلجاج كثَت، العريب التاريخ يف وأمثلة خطابو، قوة معتمدا جلانبو العاـ الرأي بروتوس يكسب كيف
 اآلونة ويف معروفة، العراؽ أىل يف وخطبتو تعبَته بقوة ؽلتاز شلا أكثر العسكرية، حبنكتو ؽلتاز يكن دل سابق أوالد معلم

 ضرر أي بروكا منطقة تدعى العقل يف منطقة أصاب لو أنو دلك والعقل، اللغة بُت الوثيقة العبلقة اكتشفت األخَتة
 اليت الكلمات معٌت يفهم يضل ادلصاب أف من الرغم وعلى الكبلـ، على العقل قدرة على سيأثر اذى فإف مادي،

 يطوروف والصغار الصم األطفاؿ أف جاردنر الحظ وقد. للجملة القواعدي الًتكيب عن عاجزا يصبح أنو إال يستعملها
 من زبتلف قد وبنائها اللغة فهم ىعل القدرة إف يستعملوهنا، عامة للغة أخرى خيارات ؽللكوف ال عندما هبم اخلاصة لغتهم

 .عادلية ظاىرة ىي معرفية كسمة اللغة ولكن آخر إذل شخص

  :والرياضي المنطقي كاءذ ال  3-4-2

 ما وىو كاء،ذ لل جيذالنمو  األب إنو كاء،ذ  أنو على مجيعا بو نقر ما األكثر وىو كاء،ذ ال أنواع من الثاين النوع وىو     
 العمليات من وغَتىا والتعميم، كاالستنتاج ادلعروفة، التفكَت أدوات باستعماؿ الصحيح، التفكَت من األشخاص ؽلكن

 عقلو يف رياضية مسألة يعاجل أف يستطيع ءادلر  اف دلك عادة، اللفظي التعبَت إذل ربتاج ال الرياضية القدرة وىده ادلنطقية،
 اليت ادلسائل جل معاجلة يستطيعوف عالية، حسابية قدرة ؽللكوف ينذال األشخاص إف مث لغويا، يفعل عما يعرب أف وفد

 .ادلنطق قوة على حلها يعتمد

 

  :الفراغي كاءذ ال 3-4-3

 نستعُت وضلن بعاد،أ الثبلثة يذ ادلكاف أي ، -الفضاء – الفراغ يف واألشياء والصور األشكاؿ تصور على القدرة وىو     
 يف التواجد إدراؾ يسمى دبا القدرة ىده وترتبط الفضاء، يف صلم استكشاؼ أو سبثاؿ صنع يف رغبنا كلما ادلهارة هذهب



73 
 

 يعرفوف وال السفر، عند مثبل األمكنة عليهم زبتلط من ففيهم الناس بعض ؼلص فيما كاءذ ال اذى على أمثلة فنرى ادلكاف،
 أثبتتو ما اذوى سنوات، قبل فيو اكانو  يذال ادلكاف رؾاتد و الرجوع آخروف يستطيع كما فيو، يتواجدوف يذال ادلكاف

 ادلنطقة، ىده تضررت لو حبيث ادلخ، من ؽلناأل النصف يف تقع دبنطقة كاءذ ال من النوع اذى يرتبط حيث ادلخربية البحوث
 .سابقا لديو ادلعروفة حىت األمكنة سبييز على القدرة يفقد اإلنساف فإف

  :الجسدي كاءذ ال 3-4-4

 مالتحك على القدرة أنو حوذلا، ادلختلف السبعة كاءذ ال أنواع أكثر وىو واحلركي، اجلسدي كاءذ بال غادتر يسميو ما      
 من وغَتىم األزياء، وعارضو والرياضيوف الراقصوف ؽللكها شك ال مهارة وىو بديع، بشكل وحركاتو اجلسم بنشاط

 بتوازنو التحكم على القدرة ؽللك السليم والشخص ادلهارة، هذى من نصيب فرد ولكل. هبا وادلعتزين بأجسامهم ادلتأنقُت
 أف ودبا جدا، واضحة بادلخ ادلهارة ىده عبلقة أف نلحظ كما. القدرات هذى من يزيد قد ادلتواصل التمرين وأف وتناسقو،

 تاـ عجز إذل يؤدي قد ادلخ، نصفي أحد يصيب ضرر فأي لو، ادلضاد اجلسم نصف حركات على يسيطر مخ نصف كل
 كرة العب بأف اإلقرار إذل يضطرنا كاءذ ال من كنوع ادلهارة هبده واإلقرار. ادلضاد النصف يف إرادية حبركات القياـ عنء للمر 

 .النفس علم يف ادلختصُت ادلخالفُت العلماء بعض يعارضو ما وىو كي،ذ  شخص ىو اجمليد القدـ

  : كاءذ ال من أخرى أنواع 3-4-5

 البعض بعضها عن زبتلف تبقى واليت التعريفات من أنواع عدة ىناؾ يوجد كاءذ ال أنواع من كرذ  ما إذل باإلضافة     
 وجود من نلحظ ما وىو ادلوسيقي اإليقاعي كاءذ ال كرذ ن كاءذ ال أنواع بُت ومن العلماء ومفاىيم آراء الختبلؼ لكذو 

 كاءذ ال وىو الدكاء من آخر نوع وىناؾ اإليقاع، مع والتفاعل اإلحساس يف غَتىم من أكثر موسيقيُت الناس بعض
 واألشخاص واسعة، بشعبية ػلضوف شلن والسياسيوف اآلخرين، مع التواصل على الفرد ؽللكها اليت القدرة أي االجتماعي،

 . القدرة هبده ؽلتازوف القياديُت من خاصة، جبادبية ؽلتازوف الدين

 يذال والعادل نفسو االنساف يعي يذال والعادل نفسو أف االنساف يعي أف وىو اخلارجي أو الروحي كاءذ ال وىناؾ     
 األخرى عن الواحدة منفصلة أو بعيدة بدت مهما بو، احمليطة والظواىر األمور، تربط اليت العبلقات ويدرؾ فيو، يعيش
  www.edref.mi.th4.edwebproject .وجوده وماىية مشاعره، نوعية يف ادلرء يتعمق أف يعٍت وىدا

  :كاءذ ال تنوع أىمية 3-5

 من ألنواع مقدرين النفس وعلماء واألىل ادلربُت وخصوصا الناس، غلعل أف وىو القيمة، فائق كاءذ ال  بتنوع والقوؿ        
 يكن دل لو وحىت كي،ذ  شخص ىو ادلتفوؽ القدـ كرة فبلعب كاء،ذ ال من كنوع مصنفة تكن دل والقدرات ادلواىب

http://www.edref.mi.th4.edwebproject/
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 كاءذ ال امتحاف يستطيع ال كاءذ ال من األنواع هذوى اجلمهور، أماـ كلمة القاء يستطيع يكن دل أو احلساب، يف متفوقا
 ما نادرا أهنم إال أصحابو، يقدروف عندما وحىت اىتماما، يعَتونو ال الناس أف دلك من واألىم قياسها، الغربية الطريقة على

 رأينا كما معقولة، حبجة هذى كاءذ ال نواعأ بُت ىوارد ويفصل اجتماعية طفرات أو كشواذ بل كياء،ذ أ أهنم على يصفوهنم
 يف طبلهبم بعض تفوؽ يبلحظوف ادلدارس يف ادلعلموف و األخرى امتبلكو عن مستقبل يكوف منها لواحد شخص فامتبلؾ
 مبلحظة وقمة ادلقدار، بنفس اللغات يف يتفوؽ وال احلساب يف طالب يتفوؽ مثبل آخر مضمار يف تفوقهم وعدـ مضمار،

 نفس يف وموسيقيا مثبل رياضيا فيكوف ، واحدة كاءذ  ملكة من أكثر يوىب قد الفرد أف وىي ، أعلية أقل ليست أخرى
 إذل يتعدا ال هبا يقـو بوظيفة الفرد وربديد التخصيص، شأف بإعبلهنا مسحها الغربية الثقافة حاولت فكرة وىي الوقت،
 ملئ البشري التاريخ ولكن ادلثاؿ، سبيل على ، بارعا قائدا يكوف أف ؽلكن ال مثبل موسيقيا كاف من كل أف بالرغم غَتىا،

 ادلثاؿ، سبيل على ادلوسوعيُت كاءذ ال من واحد نوع من ألكثر امتبلكهم بفعل ، ادلواىب متعددي للناس ادلناقضة باألمثلة
 يتقن وأف واحدة وظيفة، من أكثر يؤدي أف ستطيع نراه ،بأدائها فو يقوم اليت الوظيفة اختيار يف حرا الفرد يكوف وعندما

 .واحد عمل من أكثر

  : الفكرية العمالت بناء مراحل 3-6

 أو اللغة بروز فمند احلسي احلركي كاءذ ال تكوين تطبع اليت تلك إثر رئيسية مراحل أربعة توجد النمو ىدا آلية لفهم     
 حىت سبتد مرجلة تبدأ السنتُت حىت الستة األشهر سن مند شلكنا اكتساهبا ذبعل اليت الرمزية الوظيفة بروز مند أدؽ بشكل
 تقريبا اتو سن الثماين أو السبع حىت األربعة سن يف أما ، التصوري قبل وما الرمزي الفكر ظلو وتشهد سنوات األربع

 والثماين السبع وبُت ، الفكرية العمليات بداية أي يالتدرغل لوثيسب إذل يقود حدسي فكر األوذل، مع محيم باتصاؿ فيشكل
 قابلة أىداؼ إذل تستند اليت العلنية الفكر تكتبلت أي احلسية العمليات تنظم عشر الثانية أو عشر احلادية حىت سنوات
 الشكلي الفكر هتيئة ذبري ادلراىقة سن وخبلؿ عشر والثانية عشر احلادية  ومند ، حدسية تكوف بأف سلولة أو للتغليب

 (125-124ص : ، 2002) بياجيو ، . ادلكتمل التأملي كاءذ ال تكتبلهتا سبيز اليت

  :والرياضة كاءذ ال  3-7

 األدلاين النفس دلاع أكده ما اذى ، العقلية قدراتك من تنقص أف ؽلكن الكسل على ادلشجعة اإلجازات إف    
 ما وىو نقطة عشرين بنحو صخبالش اخلاص كاءذ ال مقياس زبفض اخلموؿ من أسابيع ثبلثة أف وأضاؼ ريلر فريدجسي

 اإلجازات يف ينصح لكذ ولتفادي العامة من عادي شخص كاءذ  ومتوسط طالب كاءذ  متوسط بُت الفارؽ على يزيد
 واليت فقط وادلتاحف التارؼلية االماكن لزيارة اإلجازات تكوف وأال والتفكَت كاءذ ال بألعاب يوميا مرتُت ولو العقل بتمرين
 الدىنية والقدرات كاءذ ال من يزيد اجلري أف جديدة دراسة أكدت امك التفكَت على القدرة وليس اإلدراكي احلس ذبرب
 الدراسة أجرت وقد سبلمتو على وػلافظ الدماغ ػلمي شلا واالكسجُت للدـ سليم تدفق على ػلافظ ألنو االنساف لدى
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 ثبلثة ولفًتة أسبوعيا مرات ثبلث إذل مرتُت دقيقة ُتثثبل دلدة الركض رياضة امارسو  الشباب من شخص مائة على الفرنسية
 الوظائف من كبَتا ربسنا اشهدو  الركض امارسو  الدين أف الدراسة وجدت االختبارات بعض إجراء وبعد األقل على أشهر

 العبلجية الطرؽ دحكأ واستخدام باإلمكاف أف الباحثوف ويرى ، االختبارات على اإلجابة يف أسرع اوكانو ،  الدماغية
 أداء ُتوربس لتنشيط مفيد ليس  ادلشي إف لكذ على زيادة ادلصابُت واألشخاص ادلسنُت عند اإلدراكية الوظائف لتحسُت

 مارس أشهر ستة استمرت دراسة يف الباحثوف الحظا فقد الدىن وتوقد الدكاء مستويات وزيادة الدماغ ائفظوو  القلب
 رياضة أتبعت اليت اجملموعة أداء وكاف الشد سبارين آخروف مارس حُت يف ادلشي رياضة األشخاص من رلموعة خبلذلا
 االرتباط قوة إذل يشَت شلا اكرةذوال بالتخطيط ادلتعلقة اجملاالت يف وخاصة اإلدراؾ، كاءذ ال اختبارات من أفضل كاف ادلشي

 (259 -257ص :  ،  2003) سليم أمحد ،        . األمرين بُت

 : االحساس -4 

يتمثل يف القدرة على استثارة اخلبليا احلسية اليت تستقبل ادلنبهات اخلارجية, حيث اف اثارة ىذه اخلبليا يعتمد 
كانت الطاقة اليت ػلدثها ادلثَت أقل من مستوى عتبة االحساس فمن   على شدة الطاقة ادلنبعثة عن ادلثَتات اخلارجية, فاذا

و لكن غالبا ما تتفاعل  ، الصعب حدوث االستثارة لعضو االحساس ادلستقبل, و بالتارل يصعب عملية سبييزه و ادراكو
ى ذبميع ىذه أكثر من حاسة يف استقباؿ اخلصائص ادلختلفة للمنبهات اخلارجية, و ىنا يعمل النظاـ االدراكي عل

       ( Anderson,1995  )    .   ادلنبهات شلا يسهل بالتارل عملية االدراؾ  

( االحساس بأنو عملية نفسية النعكاس اخلصائص ادلفردة لؤلشياء اخلارجية و كذلك 2000، راتب )و عرؼ 
عضاء احلواس. و ىي من أىم للحاالت الداخلية الرياضي و اليت تنشأ بسبب التأثَت ادلباشر دلؤثرات مادية على أ

 ( ادلرتبطة بالنشاط الرياضي :2005بٍت عطا و الكيبلين و عبد احلق  )االحساسات كما يوضحها كل من

 :الحساس بالحركةا - أ

ف مؤثرات االحساسات احلركية عبارة عن انقباضات و ارزباء العضبلت و األوتار عند القياـ باحلركات, كذلك إ
و ىذه ادلؤثرات ال ربدث منفصلة عن بعضها و لكنها ربدث  ، اليت تنشأ من حركة أعضاء اجلسمالتأثَتات على ادلفاصل 

و  ، دائما كوحدة مركبة, و االحساس باحلركة عملية معقدة نظرا إلثارة بعض األعضاء احلسية ادلختلفة يف وقت واحد
 ادلركبة اليت تتطلب التمييز بُت أجزائها ادلختلفة.تلعب االحساسات احلركية  دورا ىاما يف عملية التوافق بالنسبة للحركات 

                                                                                                                        :بالتوازن االحساس - ب
ف بعض األلعاب الرياضية تتميز بكثرة الدوراف و األرجحات و القياـ حبركات غَت متوقعة, كذلك السرعة الفجائية إ
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حلركة اجلسم شلا يتطلب احساس الفرد بتوازنو, و يقع العبء األكرب بالنسبة لتلك احلركات على أعضاء حفظ 
 التوازف و ومركزىا يف األذف الداخلية.

 ة:االحساسات اللمسي -ج

حيث يساعد االحساس اللمسي باإلضافة اذل االحساس احلركي على ادراؾ العبلقات ادلكانية لؤلشياء, و بدوف 
 (.2000 ، راتب)       االحساس اللمسي ال ؽلكننا السيطرة على الكرة أو التمرير أو احملاورة بالكرة.

 :  االنتباه – 5

كوهنا أحد ادلتطلبات الرئيسية للعديد من العمليات العقلية كاإلدراؾ يعد االنتباه عملية حيوية تكمن أعليتها يف  
و التذكر و التفكَت, فبدوف ىذه العمليات ردبا ال يكوف ادراؾ الفرد دلا يدور حولو واضحا و قد يواجو الفرد صعوبة يف 

 اء السلوؾ و تنفيذه.عملية التذكر شلا ينتج عنو الوقوع يف العديد من األخطاء سواء على صعيد التفكَت أو أد

االنتباه بأنو العملية اليت يتم من خبلذلا اختيار بعض اخلربات احلسية   Sternberg(   2003و عرؼ سيًتنربغ )
 اخلارجية أو الداخلية و الًتكيز فيها من أجل معاجلتها.

ًتكيز على الرموز ادلرتبطة فقد عرؼ االنتباه يف اجملاؿ الرياضي بأنو القدرة على ال Weinberg ( 1988أما وينربج )
 بالبيئة, و االحتفاظ هبذا الًتكيز طوؿ فًتة ادلنافسة.

فاالنتباه يوجو الوعي ضلو ادلثَتات ادلعينة حبيث تصبح يف متناوؿ احلواس و عندما يكوف لدى الفرد الوعي و 
زيد من االنتباه لؤلشياء اليت ندركها. ادلعرفة بتلك ادلثَتات فذلك يعٍت االدراؾ, كما أف االستمرار يف االدراؾ يتطلب ادل

 (.2000)راتب, 

كما أف لسعة االنتباه لدى الرياضي دور مهم يف عمليات التفكَت اليت يقـو هبا أثناء مواقف اللعب ادلختلفة اليت 
بلعب يف وقت يتعرض ذلا أثناء ادلنافسات الرياضية. فسعة االنتباه ىي كم أو مقدار ادلثَتات اليت غلب أف يتعامل معها ال

 معُت. حيث تتضمن سعة االنتباه نوعُت:

حيث يسمح لبلعب بادراؾ العديد من األحداث يف وقت واحد, و ىذا النوع ؽلثل أعلية خاصة االنتباه الواسع:  -أ 
 ادلتعددة.لؤلنشطة اليت تتطلب اليقظة و احلساسية للتغَتات السريعة يف البيئة, أي االستجابة اذل ادلثَتات أو الرموز 

ػلدث عندما يكمن ادلطلوب من البلعب االستجابة دلثَت واحد أو اثنُت فقط مثل ضربة اجلزاء يف  االنتباه الضيق :  -ب
 (.2000كرة القدـ. )راتب, 
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كما أف األنشطة احلركية يف كرة القدـ تسهم بشكل ملموس يف النمو االغلايب للشخصية الفردية و مجاعية 
 يبديها من خبلؿ نطاؽ اللعب و التزامن الشديد بُت االدراؾ و التفكَت التكتيكي, و النشاط احلركي الفريق أو صورتو اليت

يصبح جزءا من نشاط و طبيعة البلعب و يتطلب منو التحوؿ السريع و ادلستمر ما بُت االنتباه الواسع و الضيق خاصة 
يرتبط ىذا التزامن يف تأثَتاتو بصورة كبَتة بالدقة و القدرة  أثناء ادلباريات اليت تتطلب سرعة احلركة و التصرؼ البداعي, و

على ربويل االنتباه من اجملاؿ الواسع اذل اجملاؿ الضيق, و تبدو أعلية ذلك بوجو خاص أثناء زلاوالت التمرير أو التصويب 
ده اذل درجة كبَتة ادلستوى على ادلرمى, كما أف النجاح التكتيكي لبلعب كرة القدـ يف ادلستويات الرياضية العالية ربد

ادلرتفع و ادلتميز لنمو خاصية االنتباه, فاختبلؼ ادلستوي التكتيكي ادلرتفع يرجع لكيفية تتبع اللعب بانتباه, حيث يتمكن 
البلعب فعبل من أف ػلدد مكانو داخل ادللعب, و ما غلب أف يفعلو, و االنتباه أثناء ادلباراة لو طبيعة ارادية, حبيث يركز 

بلعب انتباىو عن وعي يف عمليات اللعب و يعزؿ نفسو عن كل ادلؤثرات احمليطة. و خاصية االنتباه دائمة التغيَت ألهنا ال
مرتبطة بادلواقف ادلتغَتة للعب و العوامل الداخلة فيها, فتارة بالشدة و تارة أخرى بالتشتت, و تشتت االنتباه على 

 (2003أف يؤدي اذل أخطاء مهارية و خططية سهلة. )عبلوي و آخروف,  األىداؼ ادلختلفة يف كافة االذباىات ؽلكن

 أىمية االنتباه : 5-1 

على أف     (,1996( و باريل )2001( و الراتب )1996تتفق أراء العديد من العلماء أمثاؿ مشعوف )
و أف أىم ما ؽليزىا ىو أف   ، حدوث االصلازات الرياضية العالية ترتبط بوجود البلعب يف منطقة الطاقة النفسية ادلثلى

و االنتباه مهارة ؽلكن تعلمها و تنميتها من خبلؿ التدريب و بذؿ  ، يكوف االنتباه قد مت توجيهو كليا اذل أداة ادلهارة
اجلهد ادلتواصل, حيث أنو غالبا ما يتقرر مصَت مباراة من خبلؿ األخطاء الصغَتة اليت يف كثَت من األحياف ؽلكن ارجاعها 

 اذل فقداف تركيز االنتباه.

َت يف االعداد التكتيكي, فبدوف انتباه لكافة ( اف االنتباه قدرة عقلية شديدة التأث1998 ،  محاد)و يضيف 
كما أنو على البلعبُت سرعة االختيار بُت ،    العناصر ادلؤثرة يف ادلوقف التكتيكي ستكوف ىناؾ استجابات غَت كاملة

 ادلثَتات اليت تظهر أمامهم خبلؿ ادلوقف التكتيكي و بسرعة االنتقاء من بينها لبلستفادة هبا خبلؿ االستجابة لو.

 :  االدراك - 6

فهو عملية تتضمن  ،   ف عملية التفسَت و التحديد لئلحساسات ادلنبعثة عن مؤثرات حسية تسمى االدراؾإ
و يتوقف تفسَت الفرد  ، التأثَت على األعضاء احلسية دبؤثرات معينة حيث يقـو الفرد بإعطاء تفسَت و ربديد ذلذه ادلؤثرات

ذلذه ادلؤثرات على ادلؤثرات نفسها, و على الفرد نفسو أثناء حدوث ادلؤثرات, فاذا وقع تأثَت مؤثر ما على الفرد فقد 
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                يستثَت ىذا ادلؤثر مدركا سبق اكتسابو و يكوف ادلدرؾ عبارة عن استجابة متعلمة احتفظ هبا ادلتعلم كأي استجابة أخرى. 
 (1982)جبلؿ و عبلوي, 

، االدراؾ  بأنو زلاولة تفسَت ادلعلومات اليت تصل إذل الدماغ   Anderson(   1995و عرؼ اندرسوف )
(فعرفو بالعملية اليت يتم من خبلذلا التعرؼ على ادلثَتات احلسية القادمة من   Sternberg - 2003 ، اما )سيًتنربغ

 احلواس و تنظيمها و فهمها  .

( أف االدراؾ ىو زلاولة فهم العادل من حولنا من خبلؿ  تفسَت ادلعلومات القادمة 2004ح )العتـو ،و لقد وض
من احلواس إذل الدماغ ، و قد ربطت غالبية تعريفات  االدراؾ بقدرة االنساف على تنظيم االحساسات اليت تزودنا هبا 

ذات معٌت ، و بناء على ذلك فإف االحساس ىو ادلصدر احلواس او العملية اليت يتم من خبلذلا تنسيق احلواس و جعلها 
 األوؿ الذي يغذي عمليات االدراؾ ، باالضافة للمعلومات ادلستقاة من اخلربات السابقة .

 و من أىم العمليات العقلية االدراكية اخلاصة ببلعب كرة القدـ ما يلي : 

 االدراك الحسي الحركي : 6-1

و يشَت االدراؾ احلسي احلركي بصفة عامة إذل االحساس باحلركة و اليت  يشعر هبا البلعب عند أدائو للمتطلبات          
احلركية للنشاط الرياضي ادلعُت ، و يتجلى االدراؾ احلسي احلركي عندما يتحكم البلعب بصورة كبَتة يف ادلهارات احلركية 

 و خويلة    (2005،الكيبلين و بٍت عطا و عبد احلق )اسات مثل دراسة اليت يؤديها فقد أظهرت نتائج األحباث و الدر 
اليت أجريت يف رلاؿ األلعاب اجلماعية بشكل عاـ وكرة القدـ  بشكل خاص أعلية اإلدراؾ احلسي /احلركي  2007

حلركية أثناء األداء ،اليت لبلعبُت إلسباـ  أداء  ادلتطلبات احلركية بصورة صحيحة وتظهر أعليتو يف التنفيذ الدقيق للمهارات ا
 ربتاج إرل نوعية خاصة من القوة و السرعة و الرشاقة و الدقة و اإليقاع و التفكَت.

 اإلدراك الحسي البصري:  6-2

إف صلاح العب كرة القدـ يف عملية االستدالؿ و ربليل مواقف اللعب   1997ويشَت ماىينكي و آخروف ،        
سرعة و دقة استيعابو لكل ادلدخبلت قدر اإلمكاف ،لذا فإف قدرة البلعب علي رؤية ادللعب و ة ػلدده اادلختلفة أثناء ادلبار 

مبلحظة مواقف اللعب ادلختلفة أثناء ادلباراة ترتبط بنمو و تطوير خاصية اإلدراؾ احلسي البصري علي وجو التحديد ،مث 
و مدي واسع من الرؤية و اإلدراؾ ادلكاين ،مث خاصية االنتباه ولكي يستوعب البلعب ىذه ادلعلومات غلب أف يكوف لدي

عمق الرؤية يف مبلحظة األىداؼ ليس فقط من الناحية التشرػلية و إظلا أيضا من الناحية الوظيفية للعدسة اليت تنقل 
انبية عند فاألداء أثناء التدريب أو ادلباراة يف كرة القدـ يتطلب ضلوا كبَتا يف الرؤية اجل الصورة كاملة إرل شبكة العُت،

البلعبُت ،حبيث يستوعب البلعب يف بعض األحياف أكثر من حلظة هتمو ،مث يأيت التحكم يف الرؤية اجلانبية ،و النمو غَت 
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الكايف للرؤية  اجلانبية يؤدي إرل قياـ البلعب بتنفيذ مهارات و تنفيذ و ازباذ قرارات خططية و تصرفات يف ضوء مواقف 
فإف نشاطو اخلططي يصبح غَت كافيا ،كذلك احلجم احملدود لعمق الرؤية يؤدي إرل ازباذ  اللعب اليت أمامو فقط ،لذلك

لذا غلب تنمية و تطوير عملية اإلدراؾ  احلسي اخلاصة بعمق الرؤية لدي البلعبُت أثناء التدريب  قرارات غَت صحيحة،
كرة القدـ و ىي اإلدراؾ احلسي لؤلىداؼ ادلتحركة يف الفراغ فكلما كانت ىذه   ،كما أف ىناؾ صفة أخري تلـز العيب

 القدرة متطورة كاف التصرؼ يف ادلواقف ادلختلفة للعب أكرب و أفضل.

( ارل أف البلعب ؽلكن أف يتصرؼ يف بعض ادلواقف اليت دل تكن ذلم هبا خربة سابقة يف 1998ويشَت )محاد،        
معُت ، إذا ما كانت  متشاهبة لتلك اليت خزنت يف ذاكرهتم مسبقا ،وىذا يفيد  يف ادلراحل موقف تكتيكي  خططي 

  ادلختلفة لئلعداد التكتيكي .

 

     :التذكر   -7

( التذكر بأنو العملية العقلية اليت تتطلب من الفرد أف يقرر شيئا ما حدث يف ادلاضي ،وىذا 2002عرؼ) أنويا ،       
 ريق استجابات لفظية  أو حركية .التقرير قد يكوف عن ط

و التذكر عملية الحقة لئلدراؾ و سابقة للتفكَت ،و ىذه العمليات الثبلث ىي ادلكونة للتنظيم العقلي   للفرد ، وىي 
 عمليات ترتبط كل منها باألخرى ،و يبُت انويا ثبلثة أنواع التذكر و ىي :

 .الذاكرة الحسية قصيرة المدي 

  الذاكرة قصيرة المدي. 

 . الذاكرة طويلة المدي 

(  أف ادلعلومات اليت يتلقاىا الفرد مبدئيا ألكثر قليبل من الثانية الواحدة يف الذاكرة  1998ويوضح )محاد ،           
احلسية قصَتة ادلدي ،مث ؽلر جزء بسيط منها إرل الذاكرة قصَتة ادلدي ،كما تستطيع الذاكرة قصَتة ادلدي من حفظم ما 

ثانية وىذه  النماذج  سوؼ تضمحلن الذاكرة إذا دل     تكرر ، لذا غلب علي   30مليوف ظلوذج دلدة    9و  5بُت  
 ادلدربُت ضرورة االستمرار يف تكرار ادلواقف اخلططية ادلختلفة لكي زبتزف يف الذاكرة الستخدامها يف ادلواقف ادلشاهبة.
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  :التفكير -8

 العمليات ضمن التفكَت يدخل حيث التفكَت على قدرتو ىو احلية الكائنات كل على االنساف ؽليز ما أىم إف     
 حبل اساسا التفكَت يرتبط كاء،ذ وال والتخيل كرذ والت كاإلدراؾ ادلخ فئوظا أحد أو للمخ نشاؾ أنو أي العقلية،

 اعتاده يذال وباألسلوب الفرد لدى ادلتوافرة بادلعلومات زلكومة معرفية كعملية التفكَت علمية فاف وعليو ادلشكبلت،
.                                  لو تعرض اليت ادلشاكل دلواجهة تداولو يف تتضح واليت اكتسبها اليت واخلربة بادلمارية وتعلمو

 (34ص :  ،1996 ) عويضة ،

 ، يقظة يف االنساف أف طادلا مستمر نشاط يف فالعقل ، مشكلة صادفتو اذإ إال يفكر ال العقل أف اذى معٌت وليس    
 إدراؾ أو ، ما مشكلة حلل معينة بطريقة خرباتو العقل  هبا تنظم اليت العملية تلك بأنو التفكَت عبلوي حسن دزلم يعرؼ
  ( 261،ص : 1997) عبلوي ،   .، العبلقة ىده نوع عن النضر بغض أكثر أو موضوعُت بُت جديدة لعبلقة

 أداء يف ىاما دورا ويلعب  ،لبلعب ىنيةذال ادلقدرة مكونات أىم من يعد أنو التفكَت عن سلتار حنفي يقوؿ كما     
 سرعة القدـ كرة مباراة يف ادلتغَتة ادلواقف وتستدعي ، ادلواقف يدرؾ أف اللعب يستطيع طريقو فعن ادلباراة أثناء اللعب
 دلا وانتباىو تركيزه وشدة السابقة البلعب خربات على القرارات هذى صحة وتتوقف الواجبة، القرارات ذالزبا اللعب تفكَت

 يعمل فادلدرب التفكَت، على البلعب مقدرة تطوير و تنمية على تعمل ادلنظمة ادلخططة التدريب وعملية ادللعب يف ثدػل
 التكرار،و  ادلطلوب اخلططي التحرؾ يف يفكر ذبعلو سلتلفة مواقف يف التدريب وحدة أثناء البلعب وضع على دائما

 ادلباراة ءأثنا تنشأ اليت ادلختلفة للمواقف الصحيح واإلدراؾ الفهم على ادلقدرة البلعب يف ينمي ادلواقف هذذل ادلستمر
 ادلباراة أثناء عيالسر  والتصرؼ التفكَت على قادرا ذبعلو ومعرفة خربات البلعب يكتسب مث زمن ، ذلا االستجابة وكيفية
 ( 317-316، ص:  1990، )سلتار  .السليم والتوقيت قةدوال والثبات بالدقة

 وادلكتسبة زبزف اليت واألشكاؿ ادلعلومات بُت ادلًتابطة الوظيفة ؽلثل أنو على وظيفيا التفكَت الراوي رياض ػلدد كما      
 وىنا والفهم الوعي مستوى إذل ادلخزونة ادلعلومات إظهار كارىاذ واست -اكرةذال – خزهنا على والقابلية التعلم عملية عن

 بصرية صورة وتصور فهم بواسطة عنو التعبَت شلكن ولكن للتفكَت رلرد تعريف إعطاء يف صعوبة بوجود االعًتاؼ ػلب
 إدراؾ أو رياضية معادلة ادلثاؿ سبيل عل تصور أو ةددزل أىداؼ لو حركية، محل وفهم إدراؾ أو ، فكرة ولد آين دلوقف
 أو اجلسم زليط يف معُت تعبَت أي إدراؾ أو رياضية معادلة ادلثاؿ سبيل على تصور أو زلددة أىداؼ ذلا حركية، مجل وفهم

 أو البصرية الصور عن لتعرب الرموز تستعمل دماغية فعالية يكوف قد أو للشخص مفهومة أفكار تولد حيث ، منو جزء أي
 .احلوادث أو األشخاص أو األشياء
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  :التفكير أنواع 8-1

  :الحر التداعي 8-1-1

 بدوره وىدا آخر خاطر استدعاء اذل منها واحدة يف التفكَت ويؤدي البعض، بعضها العقلية احلياة يف اخلواطر ترتبط   
 حُت ػلدث وىدا ربددىا، خاصة قيود دوف البعض بعضها وراء اخلواطر تتسلل اذوىك ثالث خاطر استدعاء اذل يؤدي
                                             . احلر بالتداعي التفكَت نم النوع ىدا يسمى اذذل فتتداعى نافلعا خلواطره ويدع الفرد غللس

 (261ص :  ،  1997) عبلوي ،

  : اتيذال التفكير 8-1-2   

 ايتذال بالتفكَت ىدا فيسمى االجتماعية القيود أو احلقائق أو ادلنطق إذل النظر دوف الفرد لرغبات تبعا التفكَت مت اذإ     
 اليقظة أحبلـ تتلوف وىدا ادلشروعة وغَت ادلشروعة رغباتو من كثَتا الفرد ػلقق وفيها ، ةظاليق أحبلـ يف ػلدث ما مثل

 . ايتذال بالتفكَت كَتفالت من النوع ىدا مسي اذول اخلارجي، بالواقع ال اخلاصة الفرد حباجات

 اخلربة لقلة خاصة وادلراىقة الطفولة يف النوع اذى ويسود بو، القائم شخصية على التفكَت من النوع اذى ويتوقف
 إذل فيلجأوف ، حاجاهتم من كثَت إشباع يف فشلهم إذل وتؤدي وادلراىقُت األطفاؿ على تقع اليت االجتماعية وللضغوط

 (265ص :  ،  1997 ) عبلوي ،            . احلاجات هذى إشباع ذلم يتحقق كي اليقظة أحبلـ

  :العلمي التفكير المشاكل حل في المنظم التفكير 8-1-3

 بادلشكلة الشعور يف صختتل ادلنظم التفكَت فيها يسَت اليت واخلطوات مشكلة االنساف صادفت اذإ ادلنظم كَتفالت يتم    
 دببلحظات بالقياـ احملتملة احللوؿ ىده واختيار ، ادلشكلة حلل زلتملة اتنكتخمي تكوف اليت روضفال ، ادلشكلة ربديد ،

  . احللوؿ إذل والتوصل ذبارب، أو

 

  :-االبداعي– االبتكاري التفكير 8-1-4

 يصل أف أو جديدة عبلقات اكتشاؼ إذل الفرد خبللو من يسعى الدي جديدة التفكَت أساليب من أسلوب ىو       
 اخلاصة القدرات أىم ومن معينة، أجهزة أو جديدة طرقا أو مناىج يبتكر أو ؼلًتع أف أو ، للمشكبلت جديدة حلوؿ إذل
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                                        .والطبلقة ادلرونة، ، األصالة للمشكبلت، احلساسية ىي االبتكاري التفكَت تشكل اليت
 (264ص :  ،  1997 ) عبلوي ،

  : الخرافي التفكير  8-1-5

 مشكبلت حل أو لتفسَت موضوعية أو طبيعية غَت أسباب إذل العلمي التفكَت عكس على يستند اخلرايف التفكَت     
 ارتباطها يرتبط وال فيها التحكم أو بدقة ربديدىا يستطيع ال صحيحة غَت أو عيبية علل أو أسباب إذل فَتجعها طبيعية
 (264ص :  ،  1997 ) عبلوي ،         . ذلا حل إغلاد إو تفسَتىا ػلاوؿ اليت ادلشكلة أو بالظاىرة أصيبل

 : التكتيكـي التفكير -9

 الرياضية األنشطة لنواحي شلارستو غضوف يف استجاباتو و البلعب نشاط يف ىاما  دورا التفكَت عمليات تلعب    
 . ادلتعددة اللعب خطط أداء و تنفيذ زلاوالتو يف خاصة و ادلختلفة

 االستدالؿ على القدرة و ، ادلباراة بسَت ادلرتبطة العبلقات إدراؾ و ، دلوقفو البلعب تقدير سرعة زلاولة يف ذلك يتمثل و 
 . ادلوقف مع يتناسب دبا الصحيحة االستجابة يستطيع حىت التعليل و ، التعميم و

 االستجابات أثناء التفكيػػر عمليات على تعتمػد اليت الرياضية األنشطة أنواع من الكثَت ىناؾ و         

 النفس علم يستخدـ و منافسيهم تفكَت و البلعبُت بُت الدائم الصراع فيها يتمثل اليت خاصة ، ادلختلفة التكتيكية
 أثناء الرياضي الفرد بو يقـو الذي التفكَت من النوع ىذا إذل لئلشارة التكتيكي أو اخلططي التفكَت مصطلح الرياضي

 . لبلعبُت ادلتعددة االستجابات عليو يتأسس الذي و ادلباريات أثناء و اخلططي التعلم عملية

 . التفكَت من األخرى األنواع عن تفرقو اليت ادلظاىر ببعض التكتيكي التفكَت يتميز و 

 : يلي ما التكتيكي التفكَت مظاىر أىم من فإف *gagajeuwa غاغاجيوا*  حسب و

 : التكتيكي التفكير مظاىر 9-1

 : معينة خطة وجود على يتأسس 9-1-1

 لبلعبُت معينة خطة توفر أف ،إذ لتحقيقو يسعى معُت زبطيطي اذباه وجود على لبلعب التكتيكي التفكَت يتأسس      
 و توجيو حسن يف يسهم ، متعددة احتماالت أو استجابات من اخلطة هبذه يرتبط ما و ، ادلباراة أثناء تنفيذىا ػلاولوف

 . الصحيحة االستجابة على قدرهتم بالتارل و ، التفكَتية عملياهتم تنظيم
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 شليزاهتا من يكوف أف و ، بادلرونة اخلطة سبيز ضرورة و ، عليها متفق للعب أساسية خطة البلعبُت لدى يكوف أف غلب لذا
 .  ادلتغَتة ادلواقف مواجهة على القدرة

 بو يتميز ما و ادلنافس لدى الضعف و القوة نواحي – اخلطط وضع عند – مراعاة القدـ كرة مدرب على غلب و      
 و قدرات تقرير إغفاؿ عدـ ضرورة مع ، ادلختلفة للمواقف استجابتو مقدار و ، نفسية خصائص و إمكانيات من

 .  اخلطة بتنفيذ يقوموف الذين البلعبُت إمكانيات

 : للتفكيـــر االيجابي الطابع يتطلب 9-1-2

 األداء أو بالسلوؾ مباشرة بصورة يرتبط و ، االغلايب بالطابع يتسم الذي التفكَت أنواع من نوع التكتيكي التفكَت إف      
 . استجابات و حركات إذل التكتيكي تفكَته ترمجة بسرعة البلعب يقـو حيث ، احلركة أثناء حبدوثو يتميز إذ ،

 : التفكيرية العمليات بسرعة يتميز  9-1-3

 العمليات من غَتىا و التصور و التذكر و باإلدراؾ ترتبط اليت التفكَتية العمليات بسرعة التكتيكي التفكَت يتميز    
 . األخرى العقلية

 خاطفة حلظة يف البلعب يستطيع حىت ، التفكَت يف ادلشًتكة العقلية العمليات سرعة يتطلب التكتيكي فالتفكَت      
 . ادلباشرة االستجابة إذل ادلوقف إدراؾ

 العقلية العمليات سبيز أو مبلحظة نستطيع ال فإننا التفكَتية للعمليات السرعة يف ادلتناىية اللحظات غضوف يف و       
 ، ادلختلفة للمواقف الفرد استجابة نوع يف تتمثل اليت النهائية نتائجها من إال عليها احلكم نستطيع ال أننا كما ، ادلشًتكة

 ادلختلفة التفكَتية للعمليات كنتيجة بصحتها بإقناعو ذلك ارتبط إذا إال احلركية باالستجابة الفرد يقـو ال احلاؿ بطبيعة و
 . لبلعب التكتيكي التفكَت يف ادلشًتكة و

 : السابقـة الخبرات من االستفادة 9-1-4

 التدريب و التعلم عمليات أثناء القدـ كرة العب اكتسبها اليت تكتيكية قدرات و ادلعارؼ من السابقة اخلربات تعترب     
 التوجيو على تعمل اليت العوامل أىم من ، اكتسبو و تعلمو ما لتطبيق الرياضية ادلباريات يف أشراكو أثناء و ، التكتيكي
  . لبلعبُت التكتيكي للتفكَت الصحيح
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 و التحركات أداء لتنظيم التفكَتية العمليات يف كبَت جهد بذؿ بعدـ يسمح القدـ كرة دلهارات إتقاف أف كما     
 و ، للفريق التكتيكي األداء خلدمة الفكرية قواه كل حشد و بتوجيو يسمح الوقت يف و ، ادلباراة أثناء الزمبلء مع التنسيق
  . ادلدرب طرؼ من ادلوضوعية اخلطة تطبيق

 : الجيدة العصبية الوظيفية الحالة توافر ضرورة 9-1-5

 الًتكيز على تساعد أهنا إذ ، التكتيكي التفكَت عمليات يف ىاما دورا تلعب العصبية للخبليا اجليدة الوظيفية احلالة إف     
 . ادلتعددة لبلستجابات سبهد اليت التفكَتية بالعمليات للقياـ التاـ

 : المتعددة االنفعالية بالخبرات ارتباطو 9-1-6

 نتائج على واضحة و مباشرة بصورة يؤثر الذي األمر ، ادلتعددة االنفعالية باخلربات التكتيكي التفكَت يرتبط      
 تؤثر احلاؿ بطبيعة و ، ألخرى خطة من  ادلتغَتة و ادلتعددة باالنفعاالت ترتبط القدـ كرة فمباريات ، التفكَتية العمليات

 . التفكَت على الفرد قدرة على ادلختلفة االنفعاالت ىذه

 . ادلباريات أثناء لبلعبُت التفكَتي النشاط على السليب التأثَت إذل  تؤدي االضطراب و كالفشل االنفعالية فاخلربات

 

 : التوقع على بالقدرة ارتباطو 9-1-7

 أىداؼ استنتاج على القدرة* بالتوقع* نقصد و التوقع على بالقدرة مباشرا ارتباطا التكتيكي التفكَت يرتبط     
 هبا يقـو اليت االستجابات أىداؼ أو ،(  الغَت استجابات توقع تسمى و)  اخلصم الفريق هبا يقـو اليت االستجابات

 (155 – 151ص  ، 1997 ، عبلوي) ″( .  الذات استجابات توقع تسمى و)  نفسو البلعب

   : الخططي السلوك -11

 بالتصرؼ ادلرتبط وؾلوالس -التفكَت – العقلية العمليات من كل تشمل اليت العملية:  بأنو فوزي أمُت أمحد يعرفو      
 ( 310ص:  ،  2001) فوزي ، . الرياضية ادلنافسات أثناء للعب اخلططي

 عن لبلعب احلركي السلوؾ يف لكذ ويبلحظ التعلم نتيجة اإلنساف سلوؾ يف تغيَت من ػلدث فيما النفس فعلم      
 من نقيسو أف ؽلكن اخلططي والسلوؾ احلركي، لبلعب السلوؾ تعديل على والعمل ادلباراة يف ادلهارة أعلية شرح طريق

 (08) سبلمة ، ص :        . اخلططي والتصرؼ التفكَت من كل يف ادلتمثل اخلارجي مظهره خبلؿ
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 لو تؤصل الدي التعلم لنظاـ وفقا اخلططي السلوؾ يتحسن احلركي األداء خبلؿ من 1971 سنة ىارديتش ويوضح    
 يف التكامل درجة إذل للوصوؿ يتعداه إظلا لؤلداء، شلكن نظاـ أحسن إغلاد على ىدفو يقتصر ال يذوال السربتاكتيكية نظرية

 ( 17ص :  ، 1993) زلمد أمحد ، . الواجبات حل مراحل

  :ىي مراحل ثبلث على ويتم حركية النفس للعمليات ادلعقد الناتج عن عبارة اخلططي والسلوؾ      

  ادلنافسة وضعية وربليل مبلحظة -1
 – اخلططي التفكَت – اخلططي للواجب التفكَتي احلل  -2
 – اخلططي التصرؼ – اخلططي للواجب احلركي احلل  -3

 .رئيسيا دورا فيها التفكَت ويلعب ، بينهم متبادلة عبلقة وجود مع

 نتيجة وتكوف بأدائو البلعب يقـو اخلططي للواجب ادلناسب اخلططي التصرؼ إغلاد عند ىارديتش ويضيف      
 نفس صادفتو اذإ ادلستقبل يف احلل طرؽ نفس اختيار البلعب ػلاوؿ إغلابيا احلل كاف اذفإ،  إغلابية أو سلبية إما التصرؼ
                              الفشل أسباب دلعرفة التصرفات ليلرب عليو سلبيا، اخلططي للواجب احلل كاف ذا وإ الوضعية،

 ( 18، ص:   1993أمحد ،)زلمد 

 – األدائي الخططي السلوك -:  الخططي التصرف 11-1

 ما أقصى لتحقيق دائما وادلتغَتة ادلتعددة اللعب دلواقف تعرضو أثناء خربات من البلعب لدى ما استغبلؿ كيفية ىو      
 ( 06) سبلمة ، ص : . نتائج من ؽلكن

 ؽلكنو يذال الكايف بالقدر وإتقاهنا اخلططية والقدرات ادلعلومات البلعب اكتساب إذل يهدؼ اخلططي فاإلعداد       
 ( 11ص:   ، 1991) سبلمة ،    .الرياضية ادلنافسات أثناء وادلتغَتة ادلتعددة ادلواقف سلتلف يف التصرؼ حسن من

 دلهارة اختيار عملية إال ىي ما اللعب خطط أف إد ادلهاري اإلعداد على يتأسس اخلططي اإلعداد أف عبلوي ويرى  
 األداء يتطلب بينما التفكَت، من الكبَت القدر يتطلب ال كبَتة بدرجة آلية بصورة وأداؤىا ، معُت موقف يف معينة حركية

 أثناء وادلتغَتة ادلتعددة ادلواقف لطبيعة نظرا األداء، أثناء ادلتعددة التفكَتية العمليات إسهاـ وقت كل يف دائما اخلططي
 يعرؼ يذوال دائما وادلتغَت اجلديد للموقف ادلناسب التصرؼ اختيار كيفية لبلعب يسهل شلا الرياضية ادلنافسات
 (  274، ص :  1997، ) عبلوي      . اخلططي  بالتصرؼ

 البلعب لدى ما استثمار كيفية يف التصرؼ اذى القدـ كرة لعبة مقومات من ىاما جانبا اخلططي التصرؼ ويعترب       
 ادلنافس زبطي هبدؼ ودلك النتائج، أفضل لتحقيق دائما وادلتغَتة وادلتعددة ادلختلفة اللعب دلواقف تعرضو أثناء خربات من
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                               .  ادلباراة بنتيجة للفوز األىداؼ وإحراز التصويب دائرة إذل ادللعب من مساحات واكتساب
       (  12ص :  و الوحش،) نعماف 

 من معُت موقف يف تشكيلها أو اللعب خطة استيعاب على القدرة لديهم يكوف أف القدـ كرة العيب على ينبغي    
 ( 02ص :  1997) حفٍت ،   .لبلعب اخلططي التصرؼ يف يتمثل اذوى اخلطة هذى ذتنفي وعلى العملي اللعب مواقف

 دائما وادلتغَتة ادلتعددة اللعب دلواقف تعرضو أثناء كاءذ  من البلعب لدى ما استغبلؿ كيفية يف التصرؼ اذى ويتمثل    
 حلظة كل واستغبلؿ اخلططي التصرؼ حسن ىو وآخر فريق فوز بُت يفرؽ يذفال نتائج من ؽلكن ما أفضل لتحقيق

 ( 3، ص : 1985 ،) حفٍت  . اذلجومية اخلطط تنفيد وسائل من ؽلكن ما وبأمثل ؽلكن ما بأسرع فيها والتصرؼ

ادلنافسات دلقابلة الظروؼ الفعلية  أثناء التحركات فن يعٍت دبعناه اخلططي التصرؼ أف حجازي المنعم عبد عليو وتوضح 
 (  18ص :  ،  1988احلادثة و يربز دور اخلربة يف تنفيذىا . ) حجازي ،

 ادلناسبة احللوؿ باختيار والسليم السريع التصرؼ يتطلب شلا ادلتطورة واالحتماالت ادلواقف من العديد يوجد يف ادلباريات
  .ادلناسب وادلكاف

 على يتأسس اخلططي التفكَت أف إذل وشيلًت عبيو بوأ حسن زلمد من كل على اعتمادا مراد الدين جمال ويشَت       
 ادلنظمة التصرفات حيث من اذلجومية اخلطط تقسم حيث األساسية ادلهارات إذل باإلضافة اخلططية والعادات ادلعلومات

  : إذل  لبلعبُت

  : الفردي الخططي السلوك:  فردية تصرفات  - أ

 بواسطة إصلازىا غلب معينة خططية واجبات إصلاز ضلو توجو التصرفات وىده ، لبلعبُت مستقلة تصرفات وىي       
 .الفريق أفراد مشاركة بدوف اصلزت ولكنها ككل الفريق

 

  : جماعية تصرفات  - ب

  : إذل فيها ادلشاركُت البلعبُت لعدد تبعا اجلماعية التصرفات تقسيم وؽلكن

  : العبين مجموعة تصرفات -1

 .خططي واحب منهم لكل فريق من ثبلثة أو العبُت بُت بالتعاوف تتميز تصرفات وىي     
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  :الفريق تصرفات -2

 الفريق أفراد كل بواسطة عاـ تكتيكي واجب ربقيق إذل وهتدؼ الفريق العيب كل بُت التعاوف تتضمن تصرفات وىي     
 أحد األساسية للمهارات البلعبُت إجادة أف يروا كما. ادلختلفة اللعب وبأساليب بالتشكيبلت الفريق تصرفات وتتأثر

 التصويب وقوة بدقة البلعبُت بعض سبيز جبانب واالستبلـ التمرير مهارة وخاصة تكتيك أي لنجاح والبلزمة اذلامة العوامل
 ( 26، ص:  1994،) عبد العزيز .     األخرى األساسية ادلهارات بعض جانب إذل

 يف كبَتة بدرجة يسهم يذال فإف والنفسية وادلهارية البدنية اجلوانب مجيع يف فريقاف تساوى اذإ حالة يف أنو الباحث ويرى
  ادلباراة أثناء البلعبوف ذلا يتعرض اليت ادلواقف يف التصرؼ حيث من اخلططي اجلانب يف التفوؽ ىو اآلخر على فريق فوز
 مواقف دراسة يتطلب شلا مجاعية، أو فردية كانت سواء اللعب خطط من بالعديد تتميز اليت األلعاب  من القدـ وكرة، 

 البلعبوف يستطيع حىت ادلختلفة احتماالهتا على اذلجومية التدريب اللعب خطط لفهم وافية دراسة ادلختلفة اللعب
 ..ادلباريات أثناء تواجههم قد اليت ادلواقف يف التصرؼ

  : طيطالخ التنفيذ - 11

 حيث اآلداء دلستوى اذلاـ ساساأل يشكل الصحيح اخلططي عدادلئل والفريق البلعب تقافإ أف على ىارا يؤكد      
 ربليل ةمراعا مع رلاهبتها طرؽ لكذوك ادلنافس هبا يقـو اليت ادلختلفة االستجابات لنوع لبلعب دلعرفة اآلداء ارتباط ينبغي
 .ادلتغَتة ادلواقف بعض يناسب دبا اخلططي األداء من ادلعُت النوع اختيار مث كافيا ربليبل ادلواقف ىده

 لدى االبتكاري التفكَت دراسة يتطلب اخلططي للتنفيذ ادلواقف ربليل أف حجازي المنعم عبد علية ترى حيث       
 ( 22، ص :  1988،) حجازي .        اجلماعية األلعاب يف لكذو  ادلنافس الفريق اذوك الفريق العيب

 ادلتعددة للمواقف البلعب إدراؾ عن شأتن اليت اخلططية االستجابة تلك اخلططي بالتنفيذ يقصد       
 ( 26ص :  ، 1978.) أمحد ، لكذ يف الرئيسي الدور اخلططي التفكَت ويلعب ربليلها مث ادلباراة أثناء

 يشكل الصحيح اخلططي لئلعداد والفريق البلعب إتقاف أف إذل ىارا عن نقبل عالوي حسن محمد ويشَت      
 ادلنافس، هبا يقـو اليت ادلختلفة االستجابات لنوع البلعب دبعرفة األداء ارتباط ينبغي حيث األداء دلستوى اذلاـ األساس
 دبا اخلططي األداء من ادلعُت النوع اختيار مث كافيا، ربيليبل ادلواقف    هذى ربليل مراعات مع رلاهبتها طرؽ وكدلك
 ( 83، ص:  1992) عبلوي ، .  ادلتغَتة ادلواقف بعض يناسب

 



88 
 

 :خـالصـة  

  

 ربقيقها، و هبا لبلرتقاء ادلدربوف يسعى اليت اجلوانب أىم من  لبلعبُت التكتيكي األداء و التكتيكي التفكَت يعد      
  العقلية العمليات من غَتىا و التصور و التذكر و باإلدراؾ ترتبط اليت التفكَتية العمليات بسرعة التكتيكي التفكَت فيتميز

 و ادلوقف إدراؾ خاطفة حلظة يف البلعب يستطيع حىت ، التفكَت يف ادلشًتكة العقلية العمليات سرعة يتطلب و  ، األخرى
 . ادلباشرة االستجابة

 كذا و الرياضي، اجملاؿ يف ادلهارة ىذه تدريب أىداؼ و العقلي الفصل أعلية العمليات العقلية كالتصور ىذا يف تناولنا
 و الذكاء و التفكَت و التفكَت التكتيكي . ادلهارة، ذلذه ادلفسرة النظريات
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 :تمهيد

 مهاـ و وظائف إىل مقسم زلدد و معروؼ ىدؼ ربقيق إىل موجهة تنظيمية وحدة القدـ كرة مباراة تعترب
 احلالة ىذه ففي اذلدؼ ذلك لتحقيق األجزاء بقية يكمل أف جزء كل حياوؿ الالعبُت، مراكز يف فمثال األجزاء، متشاهبة

 نقنع لكي و تعقيدا أكثر التعامل يكوف ككل فريق مع للتعامل تأيت عندما و بسيطة القرارات ازباذ مشكلة تكوف
 األوىل األساسية القواعد خالؿ من ذلك و القرار صنع يف يشاركوف ذبعلهم أف جيب إجيايب بشكل بعمل بالقياـ الالعبُت

 . القرار ازباذ عملية و اخلططي التفكَت قواعد من

 :المهاري اإلعداد -1 

 و اإلتقاف و الدقة إىل الالعب وصوؿ هبدؼ ادلدرب يتبعها اليت اإلجراءات كل ادلهاري باإلعداد يقصد
 ظرؼ أي ربت متقنة آلية بصورة الالعب يؤديها أف ديكن حبيث القدـ كرة للعبة األساسية ادلهارات مجيع أداء يف التكامل

 (65ص  ،4006قوة، بن )  .ادلباراة ظروؼ من

 تتوقف. القدـ كرة قانوف إطار يف اللعبة يف تستخدـ اليت اذلادفة الفردية احلركات كل تعٍت القدـ كرة يف ادلهارة أو التقنية
 و للفريق، اجلماعي األداء لصاحل لتوظيفها قدرهتم و ادلختلفة األساسية للمهارات الالعبُت إجادة على ادلباراة نتائج

 يكتسب و قيمػة ذو العب ادلهارات، أداء يف ادلتميز الالعب يعترب كما ،اللعب خطط تنفيذ إمكانية حيدد التقٍت التحكم
 جيري كي فالالعب. اآلخر منها كل يكمل القدـ لكرة ادلتعددة التقنية ادلهارات بأف العلم مع الفريق، يف خاصة أمهية

 و فيها، سباما متحكما يكوف أف بد ال راوغ ما إذا كذلك و عليها، سيطر قد يكوف أف البد يصوهبا كي أو بالكرة
 )57 ص ،;;;9 محاد،( .طويال أو قصَتاً  كاف سواء التمرير أو بالتصويب ادلراوغة ترتبط ما غالبا كذلك

 :األساسية التقنية المهارات مفهوم 1-1

 ادلباراة أثناء الفردي الالعب لنشاط أخرى عوامل إىل باإلضافة يكوف، الذي احلركي العامل القدـ كرة تكنيك يعترب   "
 (87 ،ص 4006،بوداود) " كرة بدوف و بالكرة احلركات مجيع ويشمل

 ادلهارات أف على إبراىيم، مفيت و صالػح عبػد زلمد سلتار، حنفي العدوي، صبػري و جابر اشرؼ من كل يتفق     
 سواء القدـ كرة قانوف إطار يف معُت بغرض تؤدى اليت اذلادفة الضرورية التحركات كل تعٍت القدـ كرة يف األساسية التقنية
 .كرة بدوف أو بالكرة احلركات ىذه كانت
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 :األساسية المهارات أقسام 1-2

 :قسمُت إىل القدـ كرة يف ادلهارات تنقسم

   .بالكرة أساسية مهارات -كرة بدوف أساسية مهارات -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 ( 954 ص ، 4007، علي قاصد بن)القدـ    لكرة األساسية ادلهارات أقساـ (:2) رقم شكل

 تغيَت االذباهاجلري و 

 اخلداع و التمويو

 الوثب

 ضرب الكرة

 السيطرة على الكرة

 ادلراوغة

 ضرب الكرة بالرأس

 اجلري بالكرة

 رمية التماس

 ادلهامجة

 حراسة ادلرمى

 المهارات األساسية

المهارات األساسية بدون 

 كرة

المهارات األساسية 

 بالكرة
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 :كرة بدون األساسية المهارات 1-2-1

 احلركات ىذه أىم من و الكرة استعماؿ دوف اللعبة إطار يف ادلباراة أثناء الالعب هبا يقـو اليت احلركات مجيع ىي      
 و الوثب مهارة على زيادة جانيب أو خلفي أمامي، اجلري كاف سواء االذباه تغيَت و اجلري مهارة مالحظتها، ديكن اليت

 من و البدنية بادلهػارات كرة بػدوف األساسية ادلهارات تسمية على يصطلح كما. باجلذع اخلداع أو بالنظر اخلداع مهارة
 السهل من يصبح و البدنية صفاتو على ذلك ينعكس متعددة و متنوعػة حركية مهارات الالعب ديتلك عندما أنػو ادلعروؼ

 جانب من البدنية الصفات و ادلهارات من ادلخزوف بُت ارتباط ىناؾ أنو أي القدـ، كرة يف األساسية ادلهارات إتقاف عليو
 (.;99 ص ،4;;9 اللػو، رزؽ)      .آخر

 :بالكرة األساسية المهارات 2-2- 1

 ادلهارات تعتمد. الكرة للعب ادلختلفة الطرؽ تشمل و ادلباراة أثناء بالكرة الالعب هبا يقـو اليت احلركات مجيع ىي و      
 بالرأس، الكرة ضرب ادلراوغة، بالكرة، اجلري الكرة، على السيطرة بالقدـ، الكرة ضرب مهارات على بالكرة األساسية
 (69 ص ،;:;9 واثق، )زلسن و         .ادلرمى حارس مهارات و التماس رمية ادلهامجة،

 :بالكرة اإلحساس مهارة2-1 2-1-

 إحساس مدى التقنية ىذه تعكس ، ادلختلفة جسمو بأجزاء ربريكها و الكرة تطويع على الالعب مقدرة تعٍت      
 .شكلها و دوراهنا حركة و سَتىا خط تقدير و ملمسها و الكرة بوزف الالعب جلسم ادلختلفة األجزاء

 طبقا القوة من سلتلفة بدرجات بدفعها الكرة مع التعامل يف ادلختلفة اجلسم أجزاء عضالت مقدرة التقنية ىذه تنمي      
 (57 ص ،;;;9 ، محاد)         . اذلواء يف أو األرض على ربريكها و ذاتو، الالعب إلرادة

 

 :بالقدم الكرة تمرير مهارات 1-2-2-2

 :القدـ بباطن القصَت التمرير -

 مثبت الكرة بباطن منتصفها من الكرة ضرب مث اجلسم، بتوازف االحتفاظ مع لألماـ اجلذع دييل جيدا التقنية ىذه  ألداء 
 .متابعتها مع ادلناسبة بالقوة

 :القدـ خبارج سبرير -
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 .ادلرغوب االذباه يف بالقوة الكرة ليضرب القدـ مشط يثبت الكرة، من اجلانب إىل و خلف الضاربة القدـ توضع 

 :بالقدـ الطويل التمرير -

 حبيث ادلناسبة بالقوة أسفلها من الداخلي القدـ بوجو الكرة يضرب مث مناسبة، سرعة و بزاوية الكرة إىل الالعب يقًتب 
 .الكرة خلف احلركة الضاربة الساؽ تتابع

 :بالرأس التمرير -

 باتزاف االحتفاظ مع منتصفها، أو اجلبهة جبانب الكرة لتضرب الفم إغالؽ و العينُت فتح مع الرقبة عضالت تثبيت 
 .الضرب بعد اجلسم

 :بالكرة الجري تقنية 1-2-2-3

 مع القدـ داخل أو خبػارج بلمسها الكػرة دفع ىي القدـ خارج و بداخل بالكرة للجري الفنية النقاط أىم  
 .احمليطة ادلساحة و للكرة بسرعة النظر توجو تبادؿ و اجلسم، ألجزاء ادلناسب االسًتخاء

( LOUIS, 1991, p 34) 

 

 :الكرة على السيطرة 1-2-2-4

  .اذلواء يف الكرات امتصاص و لألرض ادلالمسة الكرة كتم مها و بعنصرين الكرة على السيطرة عن كالمنا يف نتطرؽ  

 :لألرض بمالمستها الكرة كتم

 .القدـ بأسفل الكرة كتم -

 .خارجها و القدـ بباطن الكرة كتم -

 بالبطن الكرة كتم -

 .الساؽ بقصبة الكرة كتم -
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 :الهواء في الكرة امتصاص

 الذي اجلزء ارزباء على العمل و للسيطرة، االستعداد وضع ازباذ مع الكرة خلف أو أسفل ادلكاف إىل االقًتاب جيب     
 اذلواء يف الكرة امتصاص تقنيات بُت من ،التالية احلركة اذباه إىل الكرة توجيو مع للخلف قليال سحبو و الكرة على يسيطر

 :صلد

 األرض مالمستها قبل بالصدر الكرة امتصاص -

 األرض مالمستها بعد بالصدر الكرة امتصاص -

 القدـ بباطن الكرة امتصاص -

 القدـ بوجو الكرة امتصاص -

 .بالفخذ الكرة امتصاص -

 .بالرأس الكرة امتصاص -
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 (996 ص ، 8;;9، بوداود )الكرة استقباؿ أنواع (:3) رقم شكل

  :التصويب تقنيات1-2-2-5

 :يلي فيما نذكرىا اليت و القدـ كرة يف لتصويبل تقنيات عدة ىناؾ 

 للكرة القدم بوجو التصويب

 :اذلامة النقاط أىم

 للكرة السريع االقًتاب - 

 . الكرة وفق الركبة و  مفرودا الكرة القدـ وجو يالقي أف أماما مث خلفا الضاربة للقدـ ادلناسبة ادلرجحة -

 الكرات ادلرتدة من األرض

بباطن القدـ -  

بأسفل القدـ -  

احلافة اخلارجية للقدـ -

 إيقاؼ الكرات الطائرة

بباطن القدـ -  

باحلافة اخلارجية -  

دبشط القدـ -

ل الكرةستقباا  

يقاؼ الكرات ادلتحركة إ  

بأسفل القدـ  -  
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  .التصويب مركز متابعة مث التصويب أثناء لألسفل موجها بالرأس االحتفاظ - 

 :الرجل بخارج التصويب

 مفرود القدـ خارج مالقاة و قليػال للداخل لفها مع للضرب ادلناسبة القػدـ باختيار الكرة إىل بسرعة االقًتاب جيب    
 .التصويب حركة متابعة و ثابتة بالرأس االحتفاظ مع الكرة دلنتصف مشدود

 :الهابطة للكرة الصاعد التصويب

 مع اجلسم بتوازف االحتفاظ مع مباشرة، األرض من ارتدادىا بعد الكرة لضرب ادلفرود ادلشدود القدـ بوجو زاوية عمل     
 .الكرة مالمسة أثناء للخلف خفيف ميل

  :بالرأس التصويب

 :ىي بالرأس اجليد للتصويب الفنية النقاط أىم

 و الكرة ضرب متابعة مع منتصفها، يف الرأس جببهة الكرة مقابلة و لألماـ مث للخلف اجلذع دبيل للتصويب قوة توليد
 :مها و فانوع ىناؾ و باالتزاف، زلتفظا اذلبوط

 . بالقدمُت االرتقاء من بالرأس التصويب -

 (58 ص :;;9  اجلواد، عبد) .واحد بقدـ االرتقاء من بالرأس التصويب -

 

 :الخداع و التمويو و المراوغة تقنيات1-2-2-6

 على التامة السيطرة مراعاة مع ادلطلوب االذباه يف االنطالؽ مث متقن خداع تنفيذ جيب التقنيات ذلذه اجليد لألداء    
 .األداء يف الرشاقة و ادلراوغة تنفيذ أثناء الكرة

 :مايلي ادلراوغة تقنيات أىم

 .  اجلانب إىل بالتمويو ادلراوغة -

 .الثالثة يف ادلرور و عكسيُت جانبُت يف بالتمويو ادلراوغة -
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 .للتصويب بالتمويو ادلراوغة  -

 . لألماـ  دفعها مث للخلف الكرة حبسب ادلراوغة -

 .العكسي اجلانب إىل سحبها مث القدـ بباطن الكرة لتمرير بالتمويو ادلراوغة -

 .اجلري اذباه نفس يف أخرى مرة دفعها مث القدـ بأسفل الكرة بإيقاؼ ادلراوغة -

 .الذات حوؿ دائرة عمل و فجأة الكرة بإيقاؼ ادلراوغة -

 .االذباه تغيَت و القدـ خبارج للتمرير بالتمويو ادلراوغة -

 .االذباه تغيَت و القدـ بأسفل الكرة بسحب ادلراوغة -

 (970 ص، ،0;;9 محاد،) .ادلنافس عن بعيدا لالذباه الدائم بالتغيَت ادلراوغة -

 :الكرة مهاجمة تقنيات 1-2-2-7

 جيب كما عليها، النظر تركيز مع الكرة على ادلستحوذ ادلهاجم اذباه يف ادلناسبة بالسرعة االقًتاب جيب أداءىا يف     
 على للعمل بقوة ادلهاجم قدـ من فيها زبرج اليت اللحظة يف الكرة مهامجة مث الالعب، جسم ليس و الكرة مع التفاعل

  .تشتيتها أو استخالصها

 :يلي ما الكرة مهامجة تقنيات أىم و

 .آخر دلنافس منافس من سبريرىا أثناء الكرة طريق قطع -

 .اجلري أثناء ادلهاجم من الكرة استخالص -

 .إليو ذىاهبا أثناء ادلهاجم عن بعيدا العالية الكرة تشتيت -

   ( Garel, 1977,p 143 )      .للمنافس وصوذلا أثناء الكرة مهامجة -

 :التماس رمية مهارة   1-2-2-8

 رمي مع أماما للجذع السريعة ادلرجحة مث للخلف، اجلذع ميل و بقوة اليدين بأصابع الكرة  إمساؾ جيب ألدائها      
 (547 ص ،:;;9 محاد،). احلركة متابعة و الرأس خلف من الكرة



98 

 

 قدرتو استغالؿ من يتمكن حىت الالعب، جييدىا أف جيب اليت األساسية ادلهارات من التماس رمية بأف   القوؿ ديكن      
 يستعملها اليت ادلهارات من التماس رمية أصبحت. اللعب خطة صلاح على للعمل شلكنة مسافة أكرب إىل الكرة رمي يف

 تستعمل أصبحت كما القانوف، هبا يسمح التسلل وضعية يف لالعب التماس من الكرة سبرير ألف   ادلباغت للهجـو الفريق
 .اذلدؼ لتحقيق اذلجـو بناء يف الفريق يستغلها أف جيب ذلذا و كالر كنية،

 :يلي كما ىي و التماس رمية لتنفيذ أنواع عدة ىناؾ و

 :متالصقاف القدماف و التماس رمية -

 االقًتاب من -      

 الثبات من -      

 > خلفا األخرى و أماما الساؽ وضع من التماس رمية -

 االقًتاب من -      

 الثبات من -      

 . الثبات من متباعدتاف القدماف و التماس رمية -

  

 :المرمى حراسة  1-2-2-9

 خيتلف حيث الفريق يف األخرى ادلراكز يف الالعبُت باقي عن زبتلف ادلرمى حلارس األساسية ادلهارات طبيعة
 جزاءه، منطقة داخل ليديو ادلرمى حارس استخداـ إمكانية إىل احلاؿ بطبيعة ذلك يرجع و ملحوظا اختالؼ عنهم أداؤه
 جزاء منطقة داخل حركتو حملدودية نظرا الالعبُت زمالئو باقي عن أيضا خيتلف للفريق اخلططية اجلوانب يف إسهامو أف كما
 (:54 ص ،6;;9 محاد،).    فريقو

 اخلططية كفاءتو و الفني ة مقدرتو إلػى باإلضافة معينة بدنية بصفات الالعبُت بقية عن ادلرمى حارس ديتاز
 تلبية بسرعة و عالياً، الوثب على القدرة و ادلرونة الرشاقة، بصفة ادلرمى حارس ديتاز كما بامتياز، مرماه محاية ليستطيع

 الوعي و التصميم علػى القدرة العزدية، الشجاعػة، الًتكيز، منهػا النفسية بالصفات ديتاز كمػا البدء، سرعة و االستجابة،
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 و زمالئو توجيو يف كبَتة مسئولية يتحمل فلهذا الدفاع خط آخر ىو ادلرمى حارس أف نالحظ ىذا من. دلسئوليتو الكامل
 .الكرة اللتقاط ادلناسب ادلكاف أخذ

 :المهارات تعلم( آلية) ميكانيزم 1-3

 . الالعب ذىن يف للمهارة العقلية الصورة تكوين -

 . ادلهارات تلخيص -

 .للمهارة احلركي الربنامج استخراج -

  :اآللية حتى بها التقدم و المهارات تعلم مراحل 1-4

 :يلي كما رئيسية مراحل ثالث خالؿ من ادلهارات تعلم يتم 

 :العقلية المرحلة 1-4-1 

 باألداء الالعب إلدراؾ النموذج و الشرح خالؿ من لالعب احلركية ادلهارة تقدمي يف ادلرحلة ىذه هتدؼ           
 .للمهارة عقلية صورة تكوين من الالعب يتمكن حىت للمهارة ادلكونة الفنية النقاط أو الصحيح

 :(التطبيقية) العملية المرحلة 1-4-2

 خاصة األداء تنفيذ و التطبيق كفاءة على خالذلا الًتكيز يتم حبيث التنفيذ حيز للمهارة العقلي النموذج وضع       
 .ادلهارة تتايل أوجو من وجو كل توافق و توقيت

 :اآللية المرحلة 1-4-3

 درجة و الدقة، من عالية بدرجة ادلرحلة ىذه تتميز. اآليل األداء إىل بو الوصوؿ حىت باألداء التدرجيي التقدـ بعد      
 جهد أقل بذؿ ادلتتالية، األداء زلاوالت يف متذبذب غَت و ادلستوى ثابت أداء تقطعو، عدـ و األداء انسيابية من عالية
 احمليطة لألداء الظروؼ مع التكيف و ادلرونة من عالية درجة و للدافعية استثارة درجات أعلى و ادلهارة، تنفيذ أثناء شلكن

 .بادلباراة
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 :بالتكتيك التكنيك عالقة - 2

 اجلماعية و الفردية الدفاع و اذلجـو طرؽ رلمػوع يشمل القدـ كرة تكتيك بأف   حبثو يف بوداود الدكتور يذكر       
 .اللعب يف اخلصم أسلوب و اللعبة قانػوف مراعاة مع نتيجة أفضػل لتحقيق ادلستخدمة

 اللعب يسَت لكي عالية، بفاعلية ادلباراة يف اللعب وسائل مجيع يستخدـ أف يستطيع جيدا تكتيكا ديتلك الذي الالعب إف
 :على أساسا التكتيكي ادلستوى يتوقف و ناجعة، و ىادفة بصورة و جهد، بأقل

 .البدنية القدرات -

 .ادلهارية أو التكنيكية القدرات -

 .النفسية القدرات -

 التكنيكي التدريب يرتبط أف يتطلب الذي األمر الفردي، التكتيك خاصة التكتيك و التكنيك بُت وثيق ترابط يوجد "
 تدريب و تعليم من اذلدؼ يتلخص و معينة، تكنيكية مهارة تأدية عن اجليد التكتيكي بالتصرؼ خاصة دبتطلبات مبكرا

 اليت ادلختلفة التكتيكية ادلتطلبات ضوء على التكنيكية مهارات تطبيق بإمكانو و للتكنيك متقن العب إعداد يف اللعب
 (946 ص ،1994, بوداود )           ."القدـ كرة مقابالت تفرضها

 االعتبار بعُت اخذ ادلدربُت على يشًتط الفردي التكتيك باخلصوص و بالتكتيك التكنيك سبيز اليت الوطيدة للعالقة نظرا  
 الالعب مردود لتحقيق راميا ىذا و اجلانبُت، بُت التكامل يكوف حىت الناشئُت، تكوين مراحل خالؿ مبكرا   األمر ىذا

     .فعالية بأكثر

 .كرة بدوف و بالكرة القدـ لكرة أساسية مهارات من أعاله، ذكرناىا اليت التكنكية اجلوانب أىم من و

 :ادلوالية البنود يف بالتفصيل اآلف سنخوضو التكتيكي للجانب بالنسبة أما

 .اجلماعي التكتيك -

 . الفردي التكتيك -

 .اذلجومي التكتيك -

 . الدفاعي التكتيك -
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 :القدم كرة في التكتيكي اإلعداد - 3

. منو اذلدؼ لتحقيق تتخذ إجراءات خالؿ من يتم أف بد ال شيء ألي اإلعداد و التحضَت، تعٍت اإلعداد كلمة إف      
 اإلعداد من اذلدؼ يتحقق كي معينة إجراءات يتخذ أنو يعٍت فهذا خططيا إعداد العبيو بإعداد يقـو مدرب قلنا ما إذا و
 (50 ص ،6;;9 ) محاد، .التكتيكي االستعداد ىو و

 ىو و النتائج أفضل ربقيق هبدؼ الالعبُت جهود فيها تذوب و تنصهر اجلماعي اللعب أساسها مجاعية رياضة القدـ كرة 
 .الفوز

 بدنيا، الالعبُت، يف ادلتوفرة اإلمكانيات و الطاقات كافة استغالؿ يتطلب القدـ كرة لعب يف  اجلماعي التنفيذ إف      
 أو اإلعداد. اخلصم مرمى يف ىدؼ تسجيل إىل هتدؼ واعية ىجومية ربركات إحداث يتم لكي ذلك كل نفسيا، تقنيا،

 و الشامػل البنػاء من جػزء أن و كمػا الفريق، إلعداد ادلتكاملة ادلختلفة اإلعدادات سلسلة من حلقة ىي التكتيكي التحضَت
      .التدريبية احلالة دلرحلة ادلتكامل

 :القدم كرة في اللعب تكتيك تقسيم -4

 :إىل القدـ كرة يف التكتيك ينقسم

 . مجاعي و فردي> ىجومي تكتيك -

 .مجاعي و فردي> دفاعي تكتيك -

 التكتيك باستمرار زبدـ الفردية التكتيك أف بل اجلماعية اللعب تكتيك و الفردية اللعب تكتيك ارتباط ادلؤكد من و
 فبدوف كذلك و ىدؼ تسجيل و ادلنافس الفريق مرمى إىل يصل أف للفريق ديكن ال مجاعية تكتيك بدوف و ، اجلماعية
 تسجيل و اذلجـو يف ادلنافس الفريق يستغلها ثغرات ىناؾ تكوف و الدفاع يف ترابط ىناؾ يكوف ال مجاعية دفاعية تكتيك

 (54 ص ،7;;9 زلمود،) .األىداؼ

 :الجماعي اللعب 4-1

 اجلماىَت يشد جذابا طعما و رائحة القدـ كرة للعبة جيعل الذي ىو دفاعا أو ىجوما أكثر أو العبُت بُت التحرؾ إف     
 ىي ىذه و الدفاعية، و اذلجومية اللعب تكتيك تطورت لقد و اللعب، تكتيك أساس ىو اجلماعي اللعب إف،  يثَتىا و

 .خططو و اجلماعي اللعب يف النقاط أىم
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 :الفردي اللعب 4-2

 ادليداف يف تسود اليت اخلاطئة ادلفاىيم من ىذه لكن و اجلماعي، باللعب فقط يرتبط التكتيك أف الكثَت يعتقد 
 نتكلم عندما و. الفردية باأللعاب حىت عالقة لو التكتيك ذلذا الفردي باللعب وثيقا ارتباطا يرتبط التكتيك ألف   الرياضي،

 التقنيات استعماؿ الل عب، أثناء ادلناسبة القرارات ازباذ الل عب، قراءة على الالعب بقدرة نقصد الفردي التكتيك عن
 .الالعب هبا ديتاز اليت ادلعرفية بالقدرات مرىوف ىذا و ادلواقف، حسب ادلناسبة

 :الهجومية التكتيكية القواعد -5

 (130 ص ،;;;9  محاد، )  >ادلوالية التكتيكية القواعد احًتاـ الالعبُت من البد اذلجـو بفاعلية الفريق يتصف لكي

 :انتظارىا ليس و اآلتية الكرة إلى التحرك 5-1

 .اللعب رلريات مع للتفاعل التحرؾ بل للكرة انتظارا الوقوؼ عدـ -

 التحرؾ قرار ازباذ يف تساعد باستنتاجات اخلروج و احمليط ادلوقف قراءة -

 للموقف مالئمة األكثر القرار ازباذ و ادلتاحة التحرؾ فرص بُت ادلفاضلة -

 الكرة إىل التحرؾ تنفيذ أثناء و قبل اخلداع على العمل -

 الكرة سيستلم الذي اجلسم جزء هتيئة جيب للكرة االقًتاب أثناء -

 استالمها مت ما إذا فيها التصرؼ قرار ازباذ جيب للكرة االقًتاب أثناء -

 :الكرة في التصرف بعد و خالل و قبل الخداع و التمويو 5-2

 احلقيقي التصرؼ أو التحرؾ اذباه يف احلركة إىل اخلداع من االنتقاؿ و ادلنافس، للمدافع مقنعا اخلداع يكوف أف جيب     
 .اخلداع حقيقة ادلنافس ادلدافع يدرؾ أف قبل سريع التصرؼ يكوف أف جيب كما. سريعا يتم أف جيب الكرة يف

 :الكرة على المستحوذ للزميل الظهور 5-3

 فشلت ما إذا و منو، الستالمها كبَتة فرصة أو آمن شلر لو يشكل بإجياد الكرة على ادلستحوذ للزميل الظهور         
 على ادلستحوذ لزميل الظهور يكوف أف جيب كما احملاولة، تكرار فيجب الكرة على ادلستحوذ لزميل للظهور األوىل احملاولة
 .لذلك األمر استدعى ما إذا الوقت نفس يف العبُت عدة طرؼ من الكرة
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    :الكرة على المستحوذ الزميل( مساعدة) سند 5-4

 .السند فعالية مراعاة و السند مسافة السند، زاوية مراعاة جيب الكرة على ادلستحوذ الزميل بسند القياـ خالؿ      

 :عليها السيطرة أثناء الكرة على التحجيز 5-5

 على التحجيز يؤثر ال أف جيب كما الكرة، اكتساب أثناء بالساؽ أو كلو باجلسم ادلنافس ادلدافع عن الكرة حجب       
 .تنفيذ جملرد ليس و لالعب فيو ادلتواجد ادلوقف خيدـ أف جيب الكرة على التحجيز. الكرة يف التصرؼ يف الالعب مقدرة

   :المنافس من ىروبا أو فعال موجودة خالية مساحة الستغالل الحر الجري 5-6

 تنفيذ يف بفاعلية ليشارؾ الكرة استالـ من خالذلا يتمكن خالية مسافة عن البحث على يعمل أف الالعب على -
 .مفيد ىجـو

 . القصوى السرعة بالضرورة ليس و ادلناسبة بالسرعة يتم أف جيب خالية مساحة الستغالؿ التحرؾ -

 .الكرة تلقى إىل أو التايل للتصرؼ مستعدا يكوف أف فعليو خالية مساحة الالعب احتل ما إذا -

 .أخرى خالية مساحة عن حبثا احملاولة يكرر أف فعليو يستغلها مل و خالية مساحة الالعب احتل ما إذا -

 .منافسيو و زمالئو جري و جريو حرية بُت التنسيق يراعي أف الالعب على -

 .اخلداع مستخدما ادلنافس ادلدافع من يهرب أف الالعب على -

 .فيو ادلوجود ادلوقف مع الالعب ىروب سرعة توافق مراعاة الالعب على -

 :الموقف لظروف طبقا كرة بدون الجري سرعة تغيير 5-7 

 اجلري سرعة معدؿ لقرار ازباذه يف يفاضل أف الالعب على لذا كرة، بدوف للتحرؾ مناسبة سرعة موقف لكل -
 .للموقف طبقا

 قد تكتيكي ربرؾ لتنفيذ أو الكرة لتلقي مستعداً  يكوف أف عليو كرة، بدوف الالعب ربرؾ أثناء وقت كل يف -
 .فجأة فيو ادلشاركة األمر يتطلب

 .بالكرة زميلو ربرؾ سرعة و زمالئو و منافسيو جري يراعي أف الالعب على -
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  :محددة مواقف في إال تخطاه أن إليو اآلتية للكرة الالعب ترك عدم 5-8

 اذباه يف الكرة على السيطرة تتم أف جيب حيث الكرة، على السيطرة ىي الالعب بو يقـو بديل أوؿ الكرة تلقي عند      
 سيطرتو، ربت تكوف أف فيجب يلمسها أف دوف إليو اآلتية الكرة اذباه نفس يف الالعب ربرؾ ما إذا و. يلي الذي التحرؾ
 .غَته دوف منها متمكنا يكوف و سرعتها بنفس معها جيري إنو حيث

 :التمرير ثم المدافع جذب 5-9

 .خلفو ادلساحة إخالء على بالتايل و جذبو على يعمل ادلنافس ادلدافع اذباه يف التحرؾ -

 على قادراً  يصبح و اخلناؽ يضيق أف قبل التصرؼ و وسرعتو ادلسافة مراعاة جيب ادلنافس اذباه يف التحرؾ أثناء -
 .الكرة مهامجة

 .للزمالء وادلفيدة اجليدة التمرير فرص تأجيل يعٍت ال ادلنافس جذب -

 :لمسة من بأكثر الكرة لعب و واحدة لمسة من الكرة للعب المناسب الوقت اختيار 5-11

 اللعب سرعة إف حيث دلسة، من بأكثر الكرة لعب و واحدة دلسة من الكرة لعب يستحسن مىت معرفة الالعب على      
 بو احمليط ادلوقف قراءة الالعب على إذف ادلواقف، كل يف النموذجي احلل ىو ليس واحدة بلمسة الكرة لعب حيققها اليت

 .النتائج أفضل ربقق بصورة التمرير قرار يتخذ حىت الكرة تصلو أف قبل جي داً 

 :الدفاعية الخططية القواعد   -6

                                                         >التالية القواعد احًتاـ الالعبُت من بد ال الدفاع يف فعاال الفريق يكوف لكي
 (939 ص ،;;;9 ، محاد،) 

 :الصحيح الدفاعي للمكان المدافع اتخاذ 6-1

 إىل الكرة على ادلستحوذ ادلهاجم طريق يسد حبيث وقت كل يف ادلناسب ادلكاف يتخذ أف ادلدافع على جيب          
 .ادلناسب الوضع يتخذ أف وقت كل يف عليو للخلف ادلدافع تقهقر وعند ادلرمى،

 ادلكاف من الكرة موقع مراعاة جيب كما ادلناسب، الدفاعي ادلكاف ازباذ يف اجملاورين زمالءه مع ينسق أف ادلدافع على
 خالؿ برقابتو يقـو الذي ادلهاجم موقع مراعاة ادلدافع على يستوجب. الصحيح الدفاعي للمكاف ازباذه خالؿ فيو ادلتواجد

 .ادلسنود الالعب مكاف على يتوقف ادلناسب للمكاف ازباذه بالسند ادلدافع قياـ حالة يف و ادلناسب، ادلكاف ازباذ
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 :السريع التدخل على االستعداد 6-2

 أكرب يتطلب ما ىذا و الدفاعية، بالواجبات للقياـ االستعداد درجات أقصى يف ادلدافع الالعب يكوف أف جيب          
 .ادلوقف مع تفاعال السريعة االستجابة و االتزاف من درجة

 :الخطر منطقة خارج على الكرة على المستحوذ الالعب طرد 6-3

 ادلوقع و للخارج، للمهاجم طرده أثناء ادلناسبة اللحظة يف الكرة دلهامجة دائما مستعداً  ادلدافع يكوف أف جيب         
 ادلدافع يقـو أف يستحسن كما. اللعب يف الكرة موقع على يتوقف للخارج طرده أثناء ادلهاجم من ادلدافع يتخذه الذي

 .سرعتو تقليل على ادلدافع إجبار شأهنا من اليت التمويو حبركات

         :الخطرة المناطق في المساحات تغطية المدافعين على 6-4

 أف   كما ادلهامجُت، على التمرير أو التصويب طريق إغالؽ و اخلطرة ادلناطق يف ادلساحات تغطية عملية ربقيق جيب        
 حارس و جانب من بغضهم مع ادلدافعُت بُت التنسيق. اخلطَتة ادلساحات تغطية خالؿ جي د عمق ازباذ ادلدافع على

 .ضروري آخر جانب من ادلرمى

  :الكرة في الصحيح التصرف من المهاجم منع 6-5

 خاصة الصحيح التصرؼ من دلنعو الكرة على ادلستحوذ ادلهاجم بُت و بينو ادلسافة تضييق ادلدافع على           
 .العمق يف التمرير أو ادلرمى على التصويب

 أفضل تالية فرصة لتحسُت االنتظار بُت و تشتيتها أو عليها االستحواذ بغرض الكرة مهامجة بُت ادلدافع، اختيار ضرورة
 .ذلك لتنفيذ

 :الدفاع إلى الهجوم من السريع التحول 6-6

 الالعب على يكوف قد و الدفاع، إىل اذلجـو من السريع التحوؿ الالعبُت مجيع على للكرة الفريق فقد دبجرد        
 موقعو الزباذ سريعا يرتد قد أو ادلهاجم على الطريق بإغالؽ ادلنافس الفريق ىجـو تعطيل على العمل الكرة من القريب

 .للفريق اجلماعية الدفاعية اخلطة على يتوقف األمر و الدفاعي،
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 :القدم كرة في القرار اتخاذ 6-7

 األداء لنجاح خاصة و بالغة أمهية القرار ازباذ يلعب إذ القراري، الطابع ذات مجاعية لعبة القدـ كرة رياضة         
 .اجلماعي أو الفردي اخلططي

 و لالعب النفسية باحلالة عالقة لو اذلجومية، و الدفاعية احلالتُت كلتا يف القدـ، لكرة  اخلططية ادلواقف يف القرار ازباذ
 .الالعب عند القرار ازباذ يف تأثَتا ذلما ادلهارية و البدنية احلالة أف كما العقلية، احلالة و ذكاءه

 : القدم كرة في(  اللعب تكتيك) اللعب خطط - 7

 لالعبُت اجلماعية و الفردية ، اذلجومية و الدفاعية احلركات تنظيم على يطلق ما ىو اللعب تكتيك أو اللعب خطط      
 زلددة خطط تنفيذ على الواحد الفريق العيب ،تعاوف آخر دبعٌت و اخلصم على التفوؽ و النجاح ربقيق إىل هتدؼ اليت و

 . التفوؽ ربقيق هبدؼ

 و ادلهامجوف خالذلا من يستطيع اليت للتحركات األشكاؿ و األساليب و الوسائل أمثل ربديد إىل اللعب خطط هتدؼ و
 . األىداؼ ربقيق ادلدافعوف

 من بد فال مرماه عن الدفاع يف فريق بدأ فإذا اذلجـو و الدفاع يف فريقُت بُت صراع عن عبارة القدـ كرة مباريات و      
 اخلطة إجياد يف الفريق فشل فإذا ، ىجومو إفساد أو النهاية يف منو الكرة قطع و اخلصم على للتغلب مناسبة خطة وجود

 ، موفقة ىجمة بناء يف سينجح األقل على أو ، ىدؼ تسجيل إىل سينتهي اخلصم فإف بنجاح اخلطة تنفيذ يف أو ادلناسبة
 و اخلصم الفريق دفاع و مقاومة على للتغلب مناسبة خطة إىل حاجة يف فإنو اآلخر الفريق على اذلجـو يف الفريق بدأ إذا و

 أحد تنفيذىا يف قصر أو بدأىا اليت اذلجومية اخلطة يف فشل فإذا ، ىدؼ تسجيل و اخلصم الفريق دلرمى بالكرة الوصوؿ
 و....... الدفاع إىل أخرى مرة الفريق يتحوؿ و.  اذلجـو يتبدد أف بعد اخلصم إىل تنتقل سوؼ الكرة فإف ، الالعبُت

 الفريق ادلباراة يف الفوز حيقق و ، العكس و الدفاع و اذلجـو ينب متعددة و متكررة ربوالت عن عبارة القدـ فكرة ىكذا
 . إحكاـ و بدقة تنفيذىا يف يوفق الذي و(  ىجومية و دفاعية) ادلناسبة اخلطط استخداـ يف ينجح الذي

 يتوقف اخلطة تنفيذ يف النجاح ربقيق فإف لذلك ، أىدافها و أمهيتها مع تتفق اليت و ، ادلناسبة خططها مباراة لكل و ″
 : منها عوامل عدة على

 . أفراده هبا يتصف اليت السلبية و االجيابية النواحي و للفريق الفنية الظروؼ .9
 . أفراده  هبا يتميز اليت السلبية و االجيابية النواحي و اخلصم للفريق الفنية الظروؼ .4
 . اخلصم الفريق و الفريق من لكل البدنية اللياقة مستوى .5
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 . التنفيذ قبل نظريا للخطة الدقيق و ادلفصل الشرح .6
  . ادلباراة يف تطبيقها قبل اخلطة تنفيذ على الكايف التدريب .7
 . ادلناسبة للخطة الصحيح االختيار .8
 .اخلطة يف العب كل مسؤوليات و واجبات ربديد يف الوضوح .9
 . اخلطة تنفيذ يف الالعبُت تعاوف .:
 . ادللعب مساحة كذلك و ادلباراة إقامة مكاف و ادللعب حالة .;

 ........... رياح أو عالية رطوبة أو مشمس حار جو أو مطر من( الطقس) اجلوية الظروؼ .90
 ....... ربضَتية أو كأس أو بطولة مباراة أهنا حيث من ادلباراة نوعية .99
 حالة يف أو ، طرده بسبب(  اذلجـو أو الدفاع يف) الالعبُت أحد نقص إذا تتأثر اللعب فخطة ، الالعبُت عدد .94

             ″.  اخلطة تنفيذ يف ادلدرب عليهم يعتمد شلن ، الفريق يف ادلهمُت أو األساسيُت الالعبُت أحد إصابة
 (400 ص ، 4005 ،  الوقاد)

 

 : الخطـــط أنـــواع 7-1

 : نوعُت إىل اخلطط تنقسم

 : الالعبيــن عدد حيث من

 .واحد العب بتنفيذىا يقـو>  فرديػػة خطط – أ

 . الفريق أو الالعبُت من رلموعة سواء ، العب من أكثر بتنفيذىا يقـو>  مجاعية خطط – ب

 : الخطة من الغرض حيث من

 . ادلرمى عن الدفاع ربقيق منها األساسي الغرض يكوف اليت اخلطط ىي و دفاعيػػػة> خطط – أ

 . اخلصم  مرمى على اذلجـو ربقيق منها األساسي الغرض يكوف اليت اخلطط ىي و : ىجوميػة خطط – ب

 حىت أو الفريق يف مراكزىم أو مواقعهم عن النظر بصرؼ الفريق، يف الالعبُت كافة اخلطط ىذه تنفيذ يف يشارؾ و
 . اذلجومية كذلك و الدفاعية اخلطة تنفيذ يف يشارؾ فهو ، ادلرمى حارس ذلك يف دبا واجباهتم
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 : الالعبيـن و واجبات مواصفات 7-2

 ، واحدة وحدة كلو فالفريق ، متوازنا و متكامال إعدادا القدـ كرة العب إعداد إىل احلديث التدريب يهدؼ         
 يتم حىت ، ادللعب داخل زلددة واجبات و وظائف العب لكل يكوف أف الضروري من فإف ادلعٌت ىذا من يفهم ما فرغم
 . ادلباراة خالؿ الظروؼ كافة يف ادلسؤوليات توزيع

 مرور رغم و ، اذلجـو و الدفاع>  مها اذباىُت يف اللعبة شلارسة بدء منذ عامة بصفة الالعبُت واجبات ربددت قد و    
 و الفرؽ إعداد يف األساليب و اخلطط من العظيم الكم ىذا ظهور و ، اللعب طرؽ تعدد و ، اللعبة انتشار و  الزمن

 ضلن ما و قدديا كاف ما بُت ادلستمر االختالؼ و ، االذباىُت نفس يف تتحدد تزاؿ ال الالعبُت واجبات أف إال ، الالعبُت
 ألخرى لعب طريقة من ادلستمر االنتقاؿ أو التغيَت ىو الرئيسي السبب لعل و ، اذلجـو أو الدفاع أسلوب ىو ، اليـو عليو

 الالعبُت أف صلد فإننا ، قرف ربع زىاء يستخدمها العامل ظل اليت (WM)القددية اللعب طريقة عن احلديث بدأنا فلو ،
 . خطوط أربع على ادللعب يف ينتشروف

 أكثر أو خطوط ثالثة على ادللعب يف ينتشروف الالعبُت فإف ، ادلختلفة أشكاذلا و 4 – 6 – 6 اللعب طريقة يف و    
 . العبيو و ادلضاد الفريق إلمكانيات وفقا كذلك و ، الالعبيػن و الفريق إلمكانيات وفقا

 ما و ،....... 4 – 5 – 7 أو 4 – 7 – 5 أو 4 – 6 – 6 مثل تباعػا ظهػرت اليت احلديثػػة اللعب طػرؽ يف و ″
 أشكاذلا و صورىا و الطرؽ ىذه كل فاف اخلطوط من خط يف العب تأخر أو العب بتقدـ عديدة أشكاؿ من منها خيرج

 توزيع يقتضي اذلجـو و الدفاع أسلوب لكن و ،(  اذلجـو و الدفاع) إطارين يف الالعبُت واجبات فيها تتحدد ادلختلفة
 . خطوط عدة أو خط على الالعبُت

 يف الالعبُت مجيع يبدأ و مهامجا يصبح كلو فريقو فإف الكرة على الالعبُت أحد يستحوذ أف دبجرد فإنو ذلك رغم و   
 ″.  مدافعُت إىل يتحوؿ كلو الفريق فإف ، اخلصم العيب أحد إىل انتقلت و الكرة قطع مت ما إذا و ، اذلجومية ادلهاـ تنفيذ

 (202 ص ، 4005 ،  الوقاد)

 و وظائف عن احلديث خالؿ من يظهر سوؼ ما ىذا و ، ىجومية أخرى و دفاعية مهاـ العب لكل إذف           
 ، خطوط ثالث على الالعبوف فيػػػػها يتوزع اليت اللعب طريقػػػػػػة خالؿ من عنها نتحدث سوؼ اليت الالعبُت واجبات
 زيادة لتحقيق أو ىجـو فاعلية زيادة أو الدفاع لتدعيم آلخر خط من العب تأخر أو العب تقدـ عن النظر بصرؼ
 ظروؼ و ، فريقو إمكانيات وفق يبنيها اليت و ، لتحقيقها ادلدرب يسعى اليت التكتيكية األمور من ذلك غَت أو عددية
 . ادلباراة ظروؼ و اخلصم
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 : القدم كرة في اللعب مراكز مفهوم 7-3

 بتنفيذ خاللو من يقـو حيث الفريق لالعيب ادلتكامل البناء يف لالعب حيدد الذي بادلوقع ربديده ديكن اللعب مركز    
 . ادلوضوعية اخلطط إطار يف الدفاعية و اذلجومية واجباتو

        لكل ادلراكز لواجبات الالعبُت تنفيذ على أساسا يعتمد ادلباراة خالؿ واحدة كوحدة ظهوره و الفريق أداء تكامل إف
 . منهم

 تساعد و ، ادلستخدمة اخلطط و اللعب طريقة من انطالقا ادلباراة خالؿ الالعب يؤديها زلددة  واجبات مركز لكل و   
 واتسعت زادت فمهما الفريق يف العب كل عاتق على  ادللقاة الواجبات و ادلهاـ ربديد يف اللعب مراكز ربديد عملية

 من ادلختلفة اخلطط تنفيذ و ادلهاـ أداء يف التعارض عدـ كبَت حد إىل يضمن ادلراكز ربديد فإف ، الواجبات و ادلهاـ ىذه
 جوانب تغطية يف التنظيم و التنسيق أخرى جهة من يضمن اللعب دلراكز التحديد ىذا فإف ذلك إىل باإلضافة و ، ادللعب
 صورة يف األداء و ادلهاـ توزيع إف.  ادلباراة رلريات سَت يف أمهية ذات تكوف قد معينة دلساحة إمهاؿ دوف ادلختلفة ادللعب
           ″. القدـ كرة يف اجلهػػد توفَت و األداء لتكامل ملما و حيويا مازاؿ أمػػػر هبا اخلاصػػة األداء متطلبػات ذلا مراكز

 (57 ص ، 6;;9 ، محاد)

 : اللعـــب لمراكز الرئيسيـة األقسام 7-4

 : الدفـاع خط العبو 7-4-1

  : ( األيسر الظهير و األيمن الظهير)  الجنب ظهير - أ

 األجنحة منطقة يف النافسُت ادلهامجيػػػن الالعبيػن أماـ الدفاع ىو األيسر أو األدين سواء اجلنب لظهَتي األوىل ادلهمة إف ″
 (Stanley ,1991, p 19 . 20  )             ″.التخػػػاذؿ عػػػػػدـ و التصميم و باجلرأة الظهيػػػر يتميز أف جيب و ،

 : ( األول واجبهم) الجنب لظهيري الدفاعية الخططية الواجبات

 : التالية النقاط فيو يراعي الذي الصحيح ادلكاف اخذ – أ

 . ادلرمى و الكرة بُت الواصل اخلط امتداد على الالعب يقف -

 . آخر مهاجم إىل الكرة على ادلستحوذ ادلهاجم سبريرات إعاقة يستطيع حبيث الظهَت يقف -

   لألماـ التقدـ و بادلراوغة القياـ منطقتو يف ادلتواجد ادلهاجم فيها يستطيع اليت ادلساحة الظهَت قيضي -
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 (95  ص ، 4000 ، )اخلويل ″. تغطية وضع إىل السريع التحرؾ ادلكاف ىذا من الظهَت يستطيع -

 و ، الستخالصها  الكرة مهامجة على العمل مع التماس خط من بالقرب الكرة إبقاء و اذلجمات دفع على العمل – ب
  تعرؼ إىل باإلضافة الكرة مهامجة مهمة صلاح التوقيت دقة و الفعل رد سرعة ربدد

 . ادلهاجم حوزة يف اليت الكرة دلهامجة أسلوب أفضل على الظهَت

  اآلخر البعض و الداخل إىل بالكرة ادلرور حياوؿ فبعضهم ، اجلناح هبا يقـو اليت اخلداعية احلركات من االحًتاس – ج
 . سرعتو من االستفادة زمالءه حياوؿ حيث  اجلناح إىل الطويلة التمريرات من حذرا يكوف أف الظهَت على و ، للخارج

 . التغطية واجبات جبميع القياـ – د

 : (الثاني واجبهم) الجنب لظهيري الهجومية الخططية الواجبات

 الدفاعي ادللعب ثلث يف منها األرضية خاصة و الطويلة األرضية التمريرات تشكل حيث التمرير يف األماف مراعاة – أ ″
 داخل يف أو ادلرمى منطقة من بالقرب العرضية التمريرات عن االبتعاد يفضل فإنو ىذا على و ، الفريق مرمى على خطورة
 . عامة بصورة اجلزاء منطقة

 أحد بواسطة  إعاقتها أو قطعها من سلاطرة أدين بدوف ذلك يؤدي أف الالعب فعلى ، بالكرة اجلري تتطلب ما إذا – ب
 أف يراعي أف على ذلك ألداء الكايف الوقت و اخلالية ادلساحة وجود من متأكدا ادلدافع يكوف أف جيب لذلك ، ادلنافسُت

 الكرة خبروج سواء اذلجمة انتهت ما إذا فيو يتواجد أال ادلفروض التغطية إىل أو مكانو إىل السريع باجلري ادلدافع يعود
 . عليها ادلنافسُت باستحواذ أو ادللعب خارج

  :وسطاأل المدافع  –ب 

 زللو حيل من أو ادلضاد الفريق ىجـو قلب أماـ مدافعا يلعب حيث الظهَتين بُت موضعو يتخذ الذي الالعب ىو      
 ضربات إجادة و اذلواء  يف أو األرض على الكرة مهامجة على دبقدرتو الالعب ىذا يتميز أف جيب و لو احملددة ادلنطقة يف

 و ادلهاجم على الضغط و الرقابة إجادة كذلك و أمامو أـ عرضػػية إليو آتيػة  كانت سواء الطويلػػة الكرات من الرأس
 . القامة بطوؿ متميز الالعب ىذا يكوف أف يفضل و السليمة التغطية
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 : ( األول واجبو) الوسط لظهير الدفاعية الخططية الواجبات

 جيب حيث اجلنب لظهَتي الدفاعية اخلططية الواجبات كبَت حد إىل تشبو الوسط لظهَت الدفاعية اخلططية الواجبات    
 الواجبات إىل باإلضافة إليو تلعب اليت التمريرات بقطع ذلك و كاملة، مراقبة منطقتو يف يلعب الذي ادلهاجم يراقب أف

 : التالية

 . اذلواء يف أو األرض على كانت سواء منطقتو يف تلعب بينية عرضية سبريرات أي قطع – أ

 أف فعليو يتبعو أف الوسط الظهَت على الواجب من كاف و اجلناح منطقة إىل اللعب أثناء يف احلربة رأس ربرؾ ما إذا – ب
 . احلالة ىذه يف اجلنب ظهَت واجبات ينفذ أف و ذلك يفعل

 أو لرجل رجل بدفاع كاف سواء احلر الظهَت و اجلنب مع كامال بتنسيق للفريق الدفاعي الثلث تغطية على العمل – ج
 . ادلنطقة دفاع

 ، ادلرمى  إىل سهل طريق ازباذ من دينعو أف عليو جيب الكرة على ادلستحوذ ادلهاجم الالعب الوسط ظهَت إعاقة أثناء – د
  يف بدوره يقـو أف الظهَت فعلى اآلخر اجلانب من ادلهاجم على الدخوؿ إىل الوسط ظهَت أضطر و حدث ما إذا و

 (:; ، ص ، 8;;9 ، )حلفي ″. التغطية

 : (الثاني واجبو) الوسط لظهير الهجومية الخططية الواجبات

 على خطورة تشكيل يف كبَت أثر لتمريراتو يكوف حيث لألماـ التقدـ يف الفرصة لو تتاح عندما اذلجـو يف االشًتاؾ – أ
 خط العيب باقي بُت و بينو التنسيق دبدى يتحدد اذلجومي بالدور الوسط ظهَت قياـ أف مراعاة جيب و ادلنافسُت مرمى

 . ادلرمى على خطورة ادلنافسُت ذلجـو يكوف ال حىت الوسط خط و الظهَت

 اذباه تغيَت هبدؼ سواء للزمالء، اجلناحُت منطقة إىل اذلواء يف أو األرض على سواء الطويلة التمريرات أداء – ب
 . خالية مساحة استغالؿ هبدؼ أو اذلجمات

 :الحر الظهير -ج 

 خلف ضعو و ادلركز ىذا يشغل الذي الالعب يتخذ و القدـ كرة بتاريخ قيست ما إذا قصَتة فًتة يف ادلركز ىذا ظهر    
 . منهم مناسبة مسافة على و اجلنب  ظهَت و الوسط الظهَت
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 يفضل و متكامل بدين تكوين إىل باإلضافة القيادة على ادلقدرة و اخلربة و العالية بادلهارات الالعب ىذا يتميز أف جيب و
 (98 ص ، 4005 ، )إمساعيل. "   القامة طويل يكوف أف

 :( األول واجبو) الحر للظهير الدفاعية الواجبات

 لقطع مستعدا يكوف و ، خلفهم العميق وضعو خالؿ من يغطيهم الظهر خط العيب زمالئو خلف حرا يلعب – أ
 . خالذلم االخًتاقية التمريرات

 أحدىم مر ما إذا ادلهامجُت حوزة يف اليت الكرة مهامجة على العمل و الزمالء، خلف ادلساحات تغطية على العمل – ب
 . ادلدافعُت زمالئو من

 يف اليت الكرة دبهامجة إعراضو على يعمل حيث الفريق دفاع على العددية الزيادة يسبب الذي الالعب مهمة يتوىل – ج
 خطورتو من حيد حىت ادلناسب الوقت يف لو خيرج أف ذلك يف عليو و ، ذلك األمر يتطلب عندما دبراقبتو يقـو أو ، حوزتو
 . منو التخلص سهولة إىل يؤدي ذلك أداء يف التأخر أو ادلهاجم إلعاقة ادلبكر فاخلروج ، ادلرمى عن بعيدا

 العيب بُت وصل مهزة يعترب كما أخطائهم تصحيح و إرشادىم و زمالئو بتوجيو يقـو حيث الدفاع أثناء الفريق قيادة – د
 . مجيعا الظهر خط

 : (الثاني الواجب) الحر للظهير الهجومية الخططية الواجبات

 و ادلنافسُت مرمى على عددية زيادة اذلجـو يف إشراكو يسبب حيث لو، أساسي واجب اذلجومي بالدور القياـ    
 باقي بُت و بينو الكامل التنسيق يالحظ و ، ادلرمى على التصويب و التمريرة عمل و االخًتاؽ تنفيذ احلر الظهَت يستطيع

 . احلاالت ىذه مثل يف زمالئو

  : الوســـط خط العبو 7-4-2

 فالتحكم لذلك القدـ، كرة مباريات أمور رلريات يف يتحكم الذي الفقري العمود ىي ادللعب وسط منطقة تعترب     
 أنواع ثالثة إىل تقسيمهم ديكن أنو إال ىجومي واجبهم الوسط خط العيب أف من بالرغم ، للفريق أساسي مطلب فيها

 : يلي كما رئيسية

 . األلعاب صانع الوسط خط العب   - أ

 . الدفاعي الطابع عليو يغلب الذي الوسط خط العب -ب
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 (6:،ص 4009، محاد) . اذلجومي الطابع عليو يغلب الذي الوسط خط العب  -ج    

 :األلعاب صانع الوسط خط العب - أ

 و اذلجومات إهناء و بناء يف واضح أثر ذلا بتحركات يقـو و األحياف، اغلب يف اذلجمات يدير و يبدأ الذي الالعب     
 ىذا أداء يف النجاح من سبكنو اليت األماكن أخذ على القدرة إىل باإلضافة العالية بادلهارات الالعب ىذا يتميز  أف جيب
 يلعبو الذي األساسي الدور الدفاعية ادلهاـ إجادتو تكمل كما ، ادلتقن التصويب على بقدرتو يتميز أف جيب كما ، الدور

  .اذلجمات صنع يف ربركاتو الدفاعي موقعو من يبدأ إذ

 : األلعاب صانع الوسط خط لالعب الهجومية  الخططية الواجبات

 سرعة لتحديد ادلختلفة ادلواقف من شلكنة درجة ألقصى االستفادة و التفكَت خالؿ من اذلجمات بناء على العمل – أ
،  . ادلنافسُت مرمى على اخلطورة تشكيل يف مباشرا تأثَتا تؤثر اليت التمريرات أنواع اختيار و اذباىو و اذلجـو

 . ادلختلفة اللعب دلواقف واضحة رؤية خالؿ من اذلجومات بناء اذباىات ربديد – ب

 . ادلنافسُت دفاع اخًتاؽ على ادلهامجُت و الوسط خط العيب الزمالء باقي مع التعاوف – ج

 . ادلرمى على ادلتقن التصويب – د

 : األلعاب صانع الوسط خط لالعب الدفاعية الخططية الواجبات

   الفريق خلطة طبقا لرجل رجل دفاع أو ادلنطقة دفاع خالؿ من الدفاعي بالواجب للقياـ للمدافعُت االنضماـ – أ
 . الدفاعية

  . ادلنافس الفريق العيب من معُت العب دبراقبة يكلف قد – ب

  :الدفاعي الطابع عليو يغلب الذي الوسط خط العب - ب

 قلب مع يشكل الذي ادلهاجم دبراقبة يكلف ما غالبا و كبَتة بنسبة دفاعية بواجبات يكلف الذي الالعب ىو     
 و عالية بكفاءة الدفاعية الواجبات أداء على دبقدرتو الالعب يتصف أف جيب و ، ثاين حربة رأس ادلنافس الفريق ىجـو
 . البدنية لياقتو ارتفاع مع القوي باألداء  يتميز
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 : الدفاعي الطابع عليو يغلب الذي الوسط خط لالعب الدفاعية الخططية الواجبات

 التحرؾ ، الظهر خط لالعيب باالنضماـ لرجل رجل الدفاع أو ادلنطقة خالؿ من الدفاعي بالواجب القياـ على العمل – أ
 . ادلهاجم الفريق العيب من العددية الزيادة وجود عند أمامهم

 . لرجل رجل بأسلوب مهاجم مراقبة بواجب يكلف قد – ب

 . فريقو دفاع على الكرة ارتداد حالة يف ادلتقدـ الظهَت خط العب تغطية – ج

 . الفريق على اذلجمة ارتداد عند اللعب تعطيل و الوسط خط العب تغطية – د

 : الدفاعي الطابع عليو يغلب الذي الوسط خط لالعب الهجومية الخططية الواجبات

 . ادلهامجُت زمالئو خلف العميق وضعو خالؿ من التصويب – أ

 . تنظيمها و اذلجمات بناء يف ادلساعدة -ب

 خلق أو العددية الزيادة لتحقيق كرة بدوف األمامي اجلري أو احلائطية التمريرة لتنفيذ بالكرة االخًتاقي باجلري القياـ – ج
  .الدفاعي اجلانب من ادللعب نصف منطقة تأمُت يراعي أف على اخلالية ادلساحات

 :الهجومي الطابع عليو يغلب الذي الوسط  خط العب -ج

، قلب خلف العادية الطرؽ يف الالعب ىذا يلعب      من الكبَتة ادلساحات خالؿ من اذلجومي بدوره يقـو ىو و اذلجـو
 . الفعاؿ الدفاعي لدوره باإلضافة ادللعب

 :  الهجومي الطابع عليو يغلب الذي الوسط لالعب الهجومية الخططية الواجبات

 . اذلجـو خط العب كأي اذلجـو يف ادلشاركة – أ

 العمل إىل باإلضافة اخلالية، ادلساحات باستغالؿ ذلك و الكرة على فريقو يستحوذ عندما ادلالئمة األماكن ازباذ – ب
 . الزمالء بُت ادلراكز تبادؿ على العمل و إجيادىا على

 . بالتصويب إهنائها و معهم استثمارىا و الدفاع خط العيب و الوسط خط العيب زمالئو سبريرات استغالؿ – ج
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 : الهجومي الطابع عليو يغلب الذي الوسط خط لالعب الدفاعية الواجبات

 الواجب ألداء الدفاع خط العيب أحد أو اآلخرين، الوسط العيب أحد اندفاع حالة يف الوسط خط تأمُت على يعمل – أ
 . اذلجومي

 للبناء االنضماـ إىل باإلضافة الكرة على ادلستحوذ ادلنافس دبهامجة أو اللعب بتعطيل ادلنافسُت ىجمات عرقلة – ب
 . ادلرمى على ادلنافسُت ىجـو حالة يف للفريق الدفاعي

 : الهجــوم خط العبو 7-4-3

 :  الجناحان - أ

 العرضية التمريرات عمل إىل باإلضافة عاؿ، دبستوى ادلراوغة مهارة أداء و بالسرعة ادلركز ىذا يشغل من يتميز أف جيب   
 .  الزوايا مجيع من الدقيق القوي التصويب ،و القوية

 . ادلرمى أماـ تكتلهم و ادلدافعُت عدد كثافة على التغلب يف أساسية و ىامة منطقة اجلناح يشغلها اليت ادلنطقة تعترب و

 : للجناح الهجومية الخططية الواجبات

 . ادلرمى أماـ العرضية بالكرات ادلهامجُت باقي إمداد و اجلناح منطقة يف الثغرات فتح – أ

 إىل باإلضافة ىجوميا استغالذلا و اخلالية ادلساحات خلق على الظهَت و احلربة رأس و الوسط خط العيب مع العمل – ب
 . ادلراكز تبادؿ و احلر اجلري

 . ادلهامجُت الزمالء باقي مع ادلتقن القوي بالتصويب اذلجمات إهناء على العمل – ج

 : للجناح الدفاعية الخططية الواجبات

 . مكاف ىذا يف حيل من أو تقدمو حالة يف الظهَت مراقبة – أ

 خط العب و الظهَت مع بالتعاوف يعمل حيث منطقتو خالؿ من ذلك و لفريقو الدفاعي التشكيل إىل ينضم – ب
 . فيها ادلتواجدين ادلنافسُت الالعبُت تغطية على الوسط
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 :(  الحربة رأس) الهجوم قلب  -ب  

 و للتهديف الفرص  خلق على بالقدرة يتميز أف جيب و ، التهديف مهمة أساسا إليو توكل الذي الالعب ىو     
 يتقن أف ادلركز ىذا يشغل دلن البد و.  الصحيح التفكَت و العالية ادلهارات ذلك يف طريقو و ، مفيدا استغالال استغالذلا

 . ادلنافس ضغط ربت و بالرأس أو بالقدـ سواء الزوايا، و األوضاع مجيع من التصويب و ادلراوغة

 : الهجوم لقلب الهجومية الخططية الواجبات 

  . للفريق اذلجومي ادللعب ثلث يف التحركات خالؿ من األىداؼ إحراز – أ

 إىل بتصويبها ذلك و اجلزاء، منطقة داخل إليو تلعب اليت األمامية و العرضية التمريرات مجيع استغالؿ على العمل – ب
 . ادلرمى

 من االخًتاقية اذلجومية اخلطط صلاح على الالعبُت زمالئو باقي مساعدة ىدفها يكوف اليت التحركات جبميع يقـو – ج
 . اخلالية ادلساحات خلق و ادلراكز تبادؿ و اجلري حيث

 : الهجوم لقلب الدفاعية الخططية الواجبات  

 غضوف يف ادلنافسُت حوزة يف أصبحت ما إذا منو، الكرة على لالستحواذ بالكفاح اخلصم تقدـ عرقلة على العمل   
 (89،ص 4009 محاد،)  ″. للفريق اجلماعية الدفاعية اخلطة لو ربددىا اليت ادلنطقة

 

 

 

 

 

 

 

 



117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   اذلجوميػػػػػة اللعب خطط يبُت>  4  رقم شكل

 هجىٍِــت

 وً اٌفرٌــــك جّاػٍــــــت فردٌــــت

اٌحرواث  اٌنشاط اٌتىتٍىً

 اٌّروبــت

طرق 

 اٌٍؼــــب

حارش 

 اٌّرِى
 اٌالػبــــىْ

ِىالف 

 ثابتت

حجُ 

 اٌّشاروت

(3- 5 - 2(.)4 – 3 – 3 

) 

(4 – 4 – 2 (.)4 – 5 - 

1)  

(5 – 4 – 1 (.)5 – 3 - 

2)  

اٌىثب  - ............................  

اٌمفـــس -  

االرتماء  -  

االرتّاء -  

اٌتّرٌر -  

األبؼاد  -  

...........  

 بدوْ وــرة باٌىـــرة

 

فتــــح  -

 اٌٍؼب

اٌتّىٌه -  

ٌتحرن -  

تبــادي    -

 اٌّىالغ

........ 

 

رٍِت تّاش -  

اٌّراوغــــت  -  

اٌجـــــري  -

 باٌىرة

اٌتسدٌـــد -  

اٌتىزٌـــغ -  

ِرالبت اٌىرة  -  

اٌتسجٍــــً -  

هجىَ ِتبدد 

 ِنظُ
 هجىَ

 سرٌـغ

ِٓ وسط اٌٍّؼب -  

ِٓ اٌجناحٍٓ -  

ػرض اٌٍّؼب -  

زوجــً -  

- 3 

 الػبٍٓ

بّشاروت  -

 اٌحارش

 

 

اٌتّــــاش -  

اٌرونٍــــت -  

رٍِت  -

 اٌجساء 

رٍِت  -

 حــرة

روٍت  -

 اٌّرِى
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 الدفاعية اللعب خطط يبُت>  5  رقم شكل

 دفاػٍـــــــت

 وً اٌفرٌــــك جّاػٍــــــت فردٌــــت

 صد اٌحروــــاث اٌنشاط اٌتىتٍىً

 المركبة

طرق 

 اٌٍؼــــب

حارش 

 اٌّرِى
لطغ اٌىرة  - اٌالػبــــىْ  

ِنعععععععععععععععععععغ  -

اٌالػعععب ِعععٓ 

اٌىصععععععععععععىي 

 ٌٍىرة 

ِنؼععععه ِععععٓ  -

اٌجععععععععععععععععري 

بععععععععععععاٌىرة و 

 اٌتصىٌب 

 

(3- 5 - 2(.)4 – 3 – 3 

) 

(4 – 4 – 2 (.)4 – 5 - 

1)  

(5 – 4 – 1 (.)5 – 3 - 

2)  

.................. 
صعععععععععععععد  -

 اٌالػب

ِسه  -

 اٌىرة

اٌتّرٌعععععر  -

بؼععععععععععععععععععععد 

 االسترجاع

تنظٍُ  -

 جدار اٌصد

إخعععععععرا   -

 اٌىرة 

صعععععععععععععد  -

 اٌعععععععروالث

 اٌثابتت

اػتراض  -

 اٌالػب

اٌتّروس  -

 اٌجٍد

تؼطًٍ  -

 اٌٍؼب

 

 

صعععععععععععععععععد 

اٌهجععععععععععىَ 

اٌّتعععععععدر  

 اٌّنظُ

صعععععععععععععععععد 

اٌهجععععععععععىَ 

 اٌسرٌغ

 اٌجّغ

بٍنهّا   

 دفاع

 اٌّنطمت

 رجً

 ٌرجً
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 : القدم كرة لالعب التكتيكي التحضير  - 8

 : التكتيكي التحضير تعريف 8-1

 من سبكنو اليت النظرية و العملية اخلططية ادلعارؼ و البيانات و ادلعلومات من قسط بأكرب الالعب إمداد ىو       ″
 ذلك و ، ادلباراة خالؿ معها يتعامل أو ذلا يتعرض اليت ادلختلفة ادلواقع يف التصرؼ حسن مع ، جيدة بصورة اآلداء

         ″.  اخلصػػم على التفػػوؽ لتحقيق النفسية و ادلهاريػػة و البدنية القدرات و اإلمكانيات و الوسائل كافة باستخداـ
 (496 ص ، 4005، الوقاد)

 ، اذلجومية اللعب خطط>  الشكلُت يف مبُت ىو كما نوعُت إىل الغرض حيث من اخلطط تنقسم احلديث  سبق كما و
 . الدفاعية اللعب خطط و

 : القدم كرة في التكتيكي التحضير مراحل 8-2

 : التالية األساسية ادلراحل على التكتيكي التحضَت عملية تشمل

 . التكتيكية ادلعلومات و ادلعارؼ اكتساب مرحلة -

 .التكتيكي األداء إتقاف و اكتساب مرحلة -

 .اخلالقة القدرات تطوير و تنمية مرحلة -

 : الخططية المعلومات و المعارف اكتساب 8-2-1

 إذ ، األمهية من كبَتة درجة اللعب خبطة ادلرتبطة ادلعارؼ و للمعلومات القدـ كرة العب اكتساب عملية ربتل     ″  
 للفرد الصحيح السلوؾ اكتساب عليو يتأسس و ، التكتيكي لألداء الالزمة التصورات الفرد اكتساب يف يسهم ذلك أف

 . ادلباريات أثناء

 اختيار و ، ادلختلفة اللعب مواقف ربليل حسن على تساعده الفرد يكتسبها اليت النظرية ادلعلومات و ادلعارؼ إف       
 . التنفيذ و األداء يف اإلسراع بالتايل و ، ادلواقف ىذه مثل جملاهبة احللوؿ أنسب

 خربة مصطلح عليها يطلق اليت و الرياضي للفرد ادلختلفة اخلربات تشكل اليت ىي النظرية ادلعلومات و ادلعارؼ ىذه و
 (choutka.1980 p 110 )     . " ادلباريات
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 ذلك نتائج تطبيق خالؿ من و ، ادلختلفة للمواقف النظرية ادلناقشات و بالشرح ادلعارؼ القدـ كرة العب يكتسب    
 غضوف ففي يشاىدىا أو الفرد يؤديها اليت ادلنافسات دلختلف التقومي عمليات خالؿ من أيضا ينتج كما ، عملية بصورة
 و ادلنافسة قوانُت عن ادلعارؼ و ادلعلومات سلتلف اكتساب من القدـ كرة العب يتمكن ، النظرية ادلناقشات و الشرح

 غَت و ، اخلارجية العوامل أثر عن و ، اللعب أثناء ربدث اليت ادلعينة ادلواقف بعض رلاهبة كيفية عن و اللعب طرؽ عن
 .  اللعب خطة أداء حبسن ترتبط اليت ادلعلومات و ادلعارؼ سلتلف من ذلك

 خالقة بصورة ادلكتسبة ادلعلومات و للمعارؼ استخدامو ضرورة إىل الفرد انتباه توجيو القدـ كرة مدرب على جيب و    
 . جامدة  روتينية بطريقة ليس و ، مسات و صفات بو يتميز ما مع تتناسب مبدعة،

 ادلعلومات و ادلعارؼ اكتساب لالعب يضمن الذي التايل التعليمي التدرج باستخداـ  choutka شوتكا)  ينصح و
 : القدـ كرة يف اللعب خلطة األويل األداء على القدرة و اخلططية

 : األولـــى المرحلة

 . القدـ كرة قوانُت و قواعد شرح -

 : الثانيــة المرحلة -

 . منهم كل واجبات و الالعبُت مراكز شرح مع اللعب طريقة وصف -

 : الثالثــة المرحلة -

 . بالفعل حدثت اليت أو حدوثها حيتمل اليت األخطاء أىم إىل النظر توجيو و  اللعب مراحل من مرحلة كل ربليل -

 : الرابعــة المرحلة -

 ألىم النظر توجيو مع ، ذلا احللوؿ أنسب وضع و ، صعوبتها درجة يف زبتلف اليت التكتيكية ادلواقف بعض معاجلة -
 (       (choutka.1980 p 110  ″.  الشائعة األخطاء

 على جيب إذ ، سلبية بصورة باالستماع يكتفي أال و ، ادلناقشات يف إجيابية بصورة الالعب إشراؾ ضرورة يراعى و     
 ادلوقف ىذا ينجح حىت و ، االقتناع سباـ مقتنعا الفرد يكوف حىت مناقشتها و نظرىم وجهة عن األفراد سؤاؿ ادلدرب

 . التعليمي
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 لضماف الفريق أو الالعب فيها اشًتؾ اليت التكتيكية ادلواقف بعض أو ، ادلباريات بعض ربليل ديكن لذلك باإلضافة  
 . رلاهبتها كيفية و ، التكتيكية باألساليب خرباتو زيادة

 استخداـ ديكنو إذ ، التشويق و بالوضوح تتميز بصورة النظري التعلم عملية تشكيل الرياضي ادلدرب على جيب و       
 غَت و الالعبُت و للملعب ادلختلفة النماذج أو الرسومات أو اللوحات أو كاألفالـ ، التعلم على ادلساعدة الوسائل سلتلف

 . للنفس زلببا طابعا التعلم لعملية تعطي اليت و ، التحليل و الشرح و اإليضاح على تساعد اليت الوسائل سلتلف من ذلك

 و كالفيديو البصرية السمعية الوسائل التكتيكية اخلطط و األدوار فهم على الالعب تساعد اليت احلديثة الوسائل من و
 . الكمبيوتر

 قدرتو ىي ادلعلومات و ادلعارؼ ذلذه الالعب اكتساب مدى حيدد الذي أف يراعي أف القدـ كرة يف ادلدرب على جيب ″
 األداء أف إذ. احلركية بالتصورات الفرد اكتسبها اليت البصرية السمعية التصورات ربط يف يسهم الذي العملي األداء على

 (:96ص ، ;8;9 ، عالوي ) ″. ادلكتسبة ادلعلومات و للمعارؼ تطبيق إال ىو ما العملي

 : التكتيكي األداء إتقان و اكتساب 8-2-2

 ىذه يف و ، العايل الرياضي للمستوى اذلاـ األساس يشكل الصحيح التكتيكي لألداء الفريق و الالعب إتقاف إف    
 ادلمارسة ذلك يعقب مث ، الشرح و باإليضاح ارتباطو مع لألداء الصحيحة الطريقة يوضح منوذج بأداء العناية جيب احلالة

 و ، ادلنافس هبا يقـو أف حيتمل اليت ادلختلفة االستجابات لنوع الالعب دبعرفة األداء ارتباط ينبغي و ، لالعب العملية
 على الفرد قدرة يضمن كافيا ربليال ادلواقف ىذه ربليل لضماف األداء تكرار ضرورة مراعاة مع مواجهتها طريقة كذلك

 . اكتسابو و األداء استيعاب

 األداء إتقاف و اكتساب يف تسهم اليت ادلراحل بعض إىل التكتيكية ادلواقف يف األداء تعلم عملية تقسيم األفضل من و
 : ىي ادلراحل ىذه و ، اخلططي

 : األولــى المرحلـــة -

 . مبسطة سهلة ظروف تحت التكتيكي األداء تعلم *  

 العمل مع اخلاصة، التحضَتية التمرينات باستخداـ القدـ كرة يف التكتيكي األداء دلفردات الالعب تعلم ديكن إذ     
 . وجو أكمل على األداء لتحقيق الالزمة النفسية و البدنية الصفات سلتلف تطوير على
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 يصبح فانو ادلطلوب التكتيكي األداء رلموعها يف تشكل اليت ادلختلفة ادلفردات اكتساب من الالعب يتمكن عندما و 
 .  العملي  التطبيق حبسن تسمح بصورة التدريبات سلتلف تشكيل زلاولة و ككل األداء تعلم ذلك بعد الضروري من

 : الثانيـة المرحــلة -

 . المواقف طبيعة في التغيير مع التكتيكي األداء نفس تعلم *

 و  ادلختلفة اللعب مواقف من أكثر يف التكتيكي األداء نفس إتقاف من الالعب يتمكن عندما ادلرحلة ىذه تبدأ و    
 . للموقف ادلناسب األداء اختيار سرعة على القدرة الالعب اكتساب إىل ادلرحلة ىذه هتدؼ

 التعليمات إعطاء ديكن كما.  ادلطلوب التكتيكي األداء مع يناسب دبا التعليمي ادلوقف تشكيل ديكن ادلرحلة ىذه يف و
 . ادلدرب طرؼ من لالعبُت التكتيكي اآلداء على احلكم و ، ادلوضوعية باخلطة اإلخالؿ دبحاولة يقـو الذي لالعب

  : الثالثـــة المرحلة -

 : المواقف لبعض المناسب التكتيكي األداء من معين نوع اختيار تعلم

 تتبع ،و ادلستوى حيث من خيتلفوف منافسُت مع تدريبية منافسات يف القدـ كرة العب إشراؾ ديكن ادلرحلة ىذه يف و   
 يف الالعب إخفاؽ حالة يف و ، االختبار ىذا نتائج تسجيل و للموقف ادلناسب التكتيكي األداء نوع اختبار على قدرتو

 ″.  األداء بإعادة مطالبتو مث لالعب شرحها و ذلك أسباب عن البحث ادلدرب على جيب ادلناسب األداء نوع اختيار
(Harre. 1994.p162) 

 : اإلبداع في القدرات تطوير و تنمية 8-2-3

 الالعب قدرة يتطلب بل ، جامدة سلوكية أمناط تكوين الالعب من يتطلب ال إتقانو و التكتيكي السلوؾ تعلم إف  ″  
 (Einhorn . 1991.p202)   ″.  ادلباراة أثناء ادلتغَتة اللعب دلواقف طبقا ، تعديلو و سلوكو يف التغيَت على

 أثناء اللعب مواقف إدراؾ بسرعة للفرد تسمح اليت اخلالقة القدرات سلتلف تنمية على يعمل أف ادلدرب على ينبغي    
 القياـ ادلنافس ينوي ما  تصور سرعة ،و هبا مر اليت السابقة ادلواقف خربات استدعاء بسرعة تسمح و ، القدـ كرة مباراة

 . الصحيحة و السريعة االستجابة من ديكنو ،شلا ادلوقف على احلكم الالعب يستطيع حىت بو

 و ، تكتيكية و حركية خربات و مهارات و معلومات و معارؼ من الالعب لدى ما على اخلالقة القدرات تتأسس     
 خربات من لديو ما استخداـ الالعب زلاولة يف ينحصر اإلبداع يف القدرات إسهاـ أف إذ ، التعلم عملية أثناء اكتساهبا
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 اليت القدرات أىم من و الفائدة من ديكن ما أقصى ربقق لكي ادلختلفة اللعب دلواقف مناسبة و مالئمة بصورة سابقة
 . * اخلططي التفكَت* أو*  التكتيكي التفكَت* ، يسمى ما الالعب لدى تطويرىا و تنميتها القدـ كرة مدرب على ينبغي

 

  :خالصـــة

 منصب كل واجبات حددنا و تكتيكيا الالعب ربضَت مراحل إىل الفصل ىذا يف تطرقنا              
 .  القدـ كرة رياضة يف لعب

 أثناء ناجح بشكل التكتيكية اخلطة تطبيق ىو التكتيكي التحضَت مراحل كل من الغرض إف      
 الثالثة األبعاد على ىذا يرتكز و ، إليهم ادلوكلة( اخلططية)  التكتيكية بأدوارىم الالعبُت التزاـ و ادلباريات
 توصيل يف مهما دورا ادلدرب يلعب حيث ، الدور آداء و الدور ،تقبل الدور فهم ىي و التكتيكي لاللتزاـ

 ربفيز و بو كلف الذي بالدور العب كل إقناع و التكتيكي تفكَتىم تنمية و لالعبُت اخلططية ادلعلومات
 يف النتائج ربقيق مث من و ادلمتعة الكروية العروض و اآلداء من للرفع جيد بشكل األدوار آداء على الفريق

 .    ادلباريات
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  : البحث منهجية

 تمهيد : 

 الدراسة إىل ادلستعمل بادلنهج بداية  البحث ىذا إجراء يف سنعتمدىا اليت ادلنهجية اخلطوات سنتناول الفصل ىذا يف   
 .البحث  عينة و رلتمع و أدوات و  االستطالعية

 :التطبيقي للجانب المنهجية خطواتلل الباحث تطبيق إجراءات 

  البحث.منهج 
  الدراسة االستطالعية 
 وعينتو البحث رلتمع حتديد. 
  رلاالت البحث 
 البحث متغَتات  
 البحث أدوات . 
 اإلحصائية الوسائل  . 
  .إجراءات البحث ادليدانية 
  صعوبات البحث 

 

 : البحث منهج -10

 وادلعروفة الكم، تستخدم اليت ادلناىج بُت التمييز بذلك نقصد و ادلناىج من نوعُت بُت التمييز من البد شك دون     
 طبيعة إىل احلقيقة يف يعود التمييز وىذا الكيفية، ادلناىج عليها يطلق اليت و الكيف على تعتمد اليت و الكمية بادلناىج

 علوم فهناك ىذا يف دور األخر ىو لو العلوم تصنيف يف االختالف أن كما العلمي ادلنهج عليها يطبق اليت ادلوضوعات
                         .واالجتماعية اإلنسانية بالعلوم عليها نصطلح ما ىي و ذلا زلور اإلنسان من جتعل وعلوم ادلادة،

 ( 21 ص، 2009 ، بوحفص)

 اعتبار على للظاىرة ادليدانية ادلعاجلة مبوجبو تتم الذي و ادلنهج اختيار ىو علمية دراسة أي عليو تبٌت أساس أول إن      
 الكلمة على بذلك جييب ىو و البحث موضوع ادلشكلة دراسة يف الباحث يتبعها اليت الطريقة أو الكيفية ىو ادلنهج أن

 ( 107 ص ، 2009 ، السامرائي و قنديلجي)  .      كيف االستفهامية
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 تتوقف ادلنهج طبيعة الن ذلك و قبل من ادلدروس ادلوضوع طبيعة ضلدد فإننا نتبعو الذي ادلنهج طبيعة ضلدد لكي و       
  ، احلميد عبد و رشوان) .  للدراسة ادلناسب ادلنهج اختيار ىي الباحث تصادف مشكلة أول أن و الظاىرة طبيعة على

 (108 ص،  2006

 ادلوضوع لطبيعة دلالءمتو الضابطةبتصميم المجموعتين التجريبية و  التجريبي المنهج الباحث اختار قد و
  . الربنامج ىذا أثر من التحقق و العينة أفراد على تدرييب برنامج تطبيق عل يرتكز موضوع باعتباره

 بصورة العلمية الطريقة معامل فيو تتمثل الذي ادلنهج ،فهو العلمية البحوث إجراء يف األساسية ادلناىج أحد ويعد " 
      ادلتكافئ التجرييب التصميم باستخدام وذلك. عنها التحري ادلراد الظاىرة قياس يف التجربة يستخدم ،باعتباره واضحة

 ( 65 ، ص 2000 ، شفيق) " ( البعدي و القبلي القياس) 

  : االستطالعية الدراسة -2

 و األساسية دراستنا ميدان الستكشاف ذلك  و ، ضرورية أولية خطوات عدة بإجراء قمنا الدراسة ىذه خالل  
 قد اليت الصعوبات بعض على للوقوف  باإلضافة ،  الدراسة ىذه يف ادلستخدمة األدوات مالءمة مدى على التعرف
 . البحث مسار تعًتض

 :االستطالعية الدراسة خطوات -2-0

 سالمة مدى اختبار وبقصد التنفيذ إمكانيات استطالع بقصد الدراسة جتريب مرحلة االستطالعية الدراسة تعترب
 .صالحيتها ومدى البحث يف ادلستخدمة األدوات

 أن قبل الباحث أمام معادلو واستطالع الطريق اكتشاف تستهدف وىي للبحث مصغرة صورة الدراسة ىذه اعتبار وديكن
 .ة التنفيذي للخطوات الكامل التطبيق يبدأ

    : يف االستطالعية الدراسة أىداف تتمثل و

 .قرب عن  ُتالفريق ومعرفة العينة من التقرب -

  .الربنامج تطبيق على ُتالفريق  مدريب و مسَتي مع االتفاق -

 العبُت من فريق أىلي برج بو عريريج . 8، بتوزيع اختبار التفكَت التكتيكي على   الدراسة أدوات ثبات من التأكد -

 التعرف على الصعوبات اليت قد تواجو الباحث عند تطبيق الدراسة األساسية . -



128 
 

إجراء مقابالت مع ادلدربُت  دلعرفة  كيفية شرح التمارين التكتيكية و خطط اللعب و مدى  استعماذلم للوسائل  -
 التعليمية كالكمبيوتر  و إذا ما كانوا  يسجلون مباريات فرقهم بالفيديو أم ال .

اخلاصة باألداء التكتيكي حظات ب أىلي الربج و مولودية العلمة و تدوين ادلالايق شبر مشاىدة الباحث  دلبارتُت لف  -
 الفردي و اجلماعي .

 :وعينة البحث مجتمع -10 

 مجتمع البحث :  -0-0

 دراستنا يف البحث رلتمع ويتكونالدراسة،  دلوضوع وفقا حتدد معينة خصائص عليها تنطبق اليت احلاالت رلموع ىو    
  الثانية. احملًتفة الوطنية البطولة األواسط يف فرق من

 :البحث عينة -0-2

 وحُت  صحيحا دتثيال البحث رلتمع دتثل أن جيب حيث ، العلمي البحث ضرورات من ضرورة البحث عينة تعد"   
           "  اجملتمع. ىذا دتثل عينة من أو كلو األصلي اجملتمع من إما مجعها إىل يلجأ قد معلوماتو و بياناتو الباحث جيمع

 ( 343 ص، 2007 زروايت،)

 صفاتو حتمل حبيث لو شلثلة تكون بالبحث ادلعٍت األصلي اجملتمع وحدات من جزء أو جانبا يشمل منوذج" ىي و         
 صعوبة حالة يف خاصة األصلي اجملتمع مفردات و وحدات كل دراسة عن الباحث يعٍت اجلزء أو النموذج ىذا و ادلشًتكة

 ( 255 : ص،  2003، إبراىيم)     . " الوحدات كل دراسة استحالة أو

  أىلي برج بوعريريج يفريقأواسط   العيب يف دتثلت و(   العمدية)   القصدية بالطريقة العينة الباحث اختار قد و
رلموعتُت  إىل العينة تقسيم مت وقد العبا 30:  وعددىم  القسم الوطٍت الثاين  بطولة يف انينشط نالذيو شباب العلمة 

 باستخدام التكتيكي الربنامج طبق عليها عشرة العبا من فريق  أىلي برج بوعريريج ديثلون اجملموعة التجريبية  مخسة(15)،
تلقوا نفس الربنامج  من فريق شباب العلمة  عشرة العبا مخسة( 15) قوامها ضابطة خرىواأل برامج كمبيوتر حديثة ،

  تر . لكن بدون استخدام برامج الكمبيو  يف ادليدان التدرييب

 معايير اختيار العينة: -0-2-0

 :التالية ادلعايَت أساس على العينة أفراد اختيار مت
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 لسَت اجليد التطبيق من الباحث يتمكن حىت سلوكا أحسنهم و انضباطا األكثر الالعبُت اختيار 
 الفريقُت. امدرب االختيار ىذا يف ساعدنا حيث التجربة،

 مبارياهتم تسجيل قصد التشكيلة يف أساسيُت الالعبون يكون أن . 
 التجربة على تعتمد اليت الدراسة رلريات يف التحكم قصد صغَتة عينة اختيار . 
  رلموعة.مهامجُت من كل  5العيب الوسط و  5مدافعُت و  5اختيار 
 .مت استبعاد حراس ادلرمى 

 خصائص العينة : 0-2-2

 التجانس :   -أ 

ضوء ادلتغَتات  يف و اجملموعة الضابطة   اجملموعة التجريبيةكال من    التجانس بُت أفراد لتأكد منبا  قام الباحث
القدرات البدنية كالسرعة و  التالية : معدالت النمو "العمر الزمٌت، الطول ، الوزن " ، الذكاء كأحد القدرات العقلية ،

و التفكَت  ادلراقبة ، اجلري بالكرة ، التسديد ضلو ادلرمى .الرشاقة و القوة ، ادلهارات األساسية يف كرة القدة كالتمرير و 
 اذلجومي يف كرة القدم .

  و النتائج ادلتحصل عليها  موضحة فيما يلي :
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 النمـــو:معـــدالت  أوال:

 العمر و الوزن و الطول  الضابطة فيو المجموعة  يبين تجانس المجموعة التجريبية  01 جدول رقم

معامل 
 %ختالفاال

 الوسيط
االنحراف 

 المعياري
المتوسط 
 الحسابي

وحدة 
 القياس

 م المتغيرات

  المجموعة التجريبية

1 

2 

3 

 العمر الزمٌت  سنة  0,51 15,1 .0 % 28.2

 الطــــول  سم  011521 ,052 011 05%. 2

 الــــوزن   لغك 1,5,0 2501 .1 6.54%

  المجموعة الضابطة 

1 

2 

3 

 العمر الزمٌت  سنة  0,5,0 15,0 .0 2.90%

 الطــــول  سم  011 05,1 011 % 2822

 الــــوزن   لغك 1,52 05,1 .1 812%,

التجانس الكبَت ألفراد  ىذا يدل على،  % 10و ىو أقل من  صغَت  الختالف( أن معامـــل ا 1يتضح من جدول ) 
 البيانات من عيوب التوزيعات غَت االعتدالية .خلو و   اجملموعتُت  سواء التجريبية أو الضابطة 

 

 

 

 

 



131 
 

 : الذكاء ثانيا : 

 

 في متغير الذكاءو أفراد المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية  أفراد يبين تجانس   02:  جدول رقم

معامل 
 % ختالفاال

االنحراف  الوسيط
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

وحدة 
 القياس

 المتغيرات

 التجريبيةالمجموعة 

52.81%   الذكاء   درجة 36,53 6,67 34 

 المجموعة الضابطة

%5141.   الذكاء   درجة 32,66 7,56 30 

 

التجانس الكبَت ألفراد اجملموعتُت   ىذا يدل على  % 20أقل من   الختالف( أن معامـــل ا 2يتضح من جدول ) 
 التوزيعات غَت االعتدالية .خلو البيانات من عيوب و   التجريبية أو الضابطة 
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 المهارات األساسية في كرة القدم :ثالثا : 

المهارات األساسية في   الضابطة فيو أفراد المجموعة  التجريبية أفراد المجموعة يبين تجانس : 03 جدول رقم
 8 كرة القدم

معامل 
 ختالفاال

 االنحراف الوسيط
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 وحدة
 القياس

 المتغيرات

 المجموعة التجريبية

  قصيرة التمـريـرة ال عدد 25,0 1510 0 0,811%

  الطويلة التمــريـرة  عدد 02511 .252 02 01820%

  التسديد نحو المرمى   عدد 00500 2522 00 %,0181

  مراقبة الكرة  عدد 0052 0512 02 21811%

 المجموعة الضابطة

  قصيرة التمـريـرة ال عدد 25,0 0502 0 22821%

  الطويلة التمــريـرة  عدد 02 ,250 02 %,0,8

  التسديد نحو المرمى   عدد 0052 2520 00 018,2%

  مراقبة الكرة  عدد 0051 ,,25 02 %.2081

 

يف التمرير الطويل و التسديد  % 20بالنسبة للمجموعة التجريبية أقل من  الختالف( أن معامـــل ا 3يتضح من جدول ) 
معامل  التجانس الكبَت إال أن التجانس يف التمرير القصَت و مراقبة الكرة كان متوسطا ألن ىذا يدل علىضلو ادلرمى 

 . %  20أكرب من  ختالف اال

 ادلالحظة نفسها فيما خيص اجملموعة الضابطة .
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 القدرات البدنية في كرة القدم  : رابعا :  

في القدرات البدنية في كرة  و أفراد المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية أفراد يبين تجانس  4 جدول رقم
 8القدم  

معامل 
 ختالفاال

 االنحراف الوسيط
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 وحدة
 القياس

 المتغيرات

 

 المجموعة التجريبية

 م بدون كرة 01اختبار السرعة  ثانية  25,2 ,152 .,25 %,82,

  السرعة بالكرة  ثانية 15,0 1501 ,15 8,1%,

  متر  111اختبار    ثانية  0501 1512 052 %,.28

  االنفجارية القوة  سنتيمتر  51.5 3.27 50.5 1802%

 المجموعة الضابطة 

 م بدون كرة 01اختبار السرعة  ثانية  ,,25 1520 25.0 28.2%

  السرعة بالكرة  ثانية ,151 1521 15,2 811%,

  متر  111اختبار    ثانية  1.40 1510 1.40 2802%

  القوة االنفجارية سنتيمتر  .18, 2801 0, 2812%

التجانس الكبَت ألفراد اجملموعتُت   ىذا يدل على  % 10أقل من   الختالف( أن معامـــل ا 4يتضح من جدول )
 خلو البيانات من عيوب التوزيعات غَت االعتدالية .يف القدرات البدنية  و  التجريبية أو الضابطة 
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 الهجومي في كرة القدم : التكتيكي  التفكيرخامسا :  

 يبين تجانس المجموعة التجريبية في التفكير الهجومي في كرة القدم  5 جدول رقم

معامل 
 %ختالفاال

 الوسيط
االنحراف 

 المعياري
المتوسط 
 الحسابي

وحدة 
 القياس

 المتغيرات

 
 م

 المجموعة التجريبية

  التفكير الهجومي في كرة القدم   درجة 02500 ,252 02 820%,

 المجموعة الضابطة

  التفكير الهجومي في كرة القدم   درجة 02511 2511 32 802%.

 

التجانس الكبَت ألفراد اجملموعتُت   ىذا يدل على  %10أقل من   الختالف( أن معامـــل ا 2يتضح من جدول ) 
 خلو البيانات من عيوب التوزيعات غَت االعتدالية .و   التجريبية أو الضابطة  يف التفكَت التكتيكي اذلجومي 

  العينة:تكافؤ أفراد  -ب 

القدرات البدنية و ادلهارات  متغَتات معدالت النمو ، والذكاء ، يفالبحث  رلموعيتالتكافؤ بُت  بإجيادقام الباحث 
 .األساسية يف كرة القدم  و التفكَت التكتيكي اذلجومي يف كرة القدم 
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 النمــو: معـدالتأوال :  

 يوضح تكافؤ المجموعتين التجريبية و الضابطة في معدالت النمو  06 جدول رقم 

 م ف ت

 التجريبيــة الضابطــة
وحدة 
 المتغيرات القياس 

 س ع س ع

 العمر الزمنى  سنة 17,6 0,50 ,,003  83,0 8880 83,0

 الطـــول  سم  169,26 3,47 021 302, 8862 8501

 الـــوزن  كجم  65,73 4,30 2036 301, 0620 03060
 ت الجدولية 2.048

ادلتغَتات االساسية  يف( عدم وجود فروق دالة احصائيًا بُت اجملموعتُت التجريبية والضابطة 6) رقم :  دولاجليتضح من 
 تلك ادلتغَتات . يفالبحث  رلموعيتقيد البحث ، شلا يدل على تكافؤ 

 :  الذكاءثانيا :  

 يوضح تكافؤ المجموعتين التجريبية و الضابطة في الذكاء 07 جدول رقم 

 م ف ت

 التجريبيــة الضابطــة
وحدة 
 المتغيرات القياس 

 س ع س ع

 الذكاء درجة  36,53 6,67 32,66 7,56 7887 1,486

 ت الجدولية 2.048

، شلا  متغَت الذكاء يف( عدم وجود فروق دالة احصائيًا بُت اجملموعتُت التجريبية والضابطة 7)رقم :  دول اجليتضح من 
 . البحث رلموعيتيدل على تكافؤ 
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 المهارات األساسية في كرة القدم :ثالثا :  

 يوضح تكافؤ المجموعتين التجريبية و الضابطة في المهارات األساسية في كرة القدم  08 جدول رقم

 م ف ت
 التجريبيــة الضابطــة

وحدة 
 المتغيرات القياس 

 س ع س ع

  قصيرة التمـريـرة ال  درجة 2,53 0,91 ,,63 0306 8 8688

  الطويلة التمــريـرة   درجة 14,06 2,28 06 6300 8882 83806

  التسديد نحو المرمى   درجة 13,33 2,22 0,36 6360 ,880 8680

 الكرة مراقبة  درجة  11,2 3,02 0032 ,,63 886 83,10

 ت الجدولية  .2812

ادلتغَتات االساسية قيد  يف( عدم وجود فروق دالة احصائيًا بُت اجملموعتُت التجريبية والضابطة 8دول )اجليتضح من 
 تلك ادلتغَتات . يفالبحث  رلموعيتالبحث ، شلا يدل على تكافؤ 
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 القدرات البدنية : رابعا :  

 يوضح تكافؤ المجموعتين التجريبية و الضابطة في القدرات البدنية  09 جدول رقم

 م ف ت
 التجريبيــة الضابطــة

وحدة 
 المتغيرات القياس 

 س ع س ع

 كرة بدون م 01 السرعة اختبار  ث 4,74 0,25 6300 ,836 ,888 ,,83

   بالكرة السرعة ث  6,73 0,39 2320 8368 8882 83600

  متر 111 اختبار   ث 1,39 0,04 0368 ,838 8880 83022

  االنفجارية القوة  سم 5.85 78.7 860, 66,2 860 83200

 ت الجدولية 2.048

، شلا يدل القدرات البدنية  يف( عدم وجود فروق دالة احصائيًا بُت اجملموعتُت التجريبية والضابطة 9دول )اجليتضح من 
 تلك ادلتغَتات . يفالبحث  رلموعيتعلى تكافؤ 

  الهجومي:التفكير التكتيكي خامسا : 

 يوضح تكافؤ المجموعتين التجريبية و الضابطة في التفكير التكتيكي الهجومي 10 جدول رقم 

 م ف ت

 التجريبيــة الضابطــة
وحدة 
 المتغيرات القياس 

 س ع س ع

  الهجومي:التفكير التكتيكي  درجة  34,13 2,47 32,66 2,66 8.7. 1,566
 

 ت الجدولية 2.048

 



138 
 

متغَت التفكَت  يف( عدم وجود فروق دالة احصائيًا بُت اجملموعتُت التجريبية والضابطة 10) رقم :  دولاجليتضح من 
 . البحث رلموعيت، شلا يدل على تكافؤ  التكتيكي اذلجومي يف كرة القدم 

   :الجماعي  الهجومياألداء التكتيكي  سادسا:

 8الجماعي يوضح تكافؤ المجموعتين التجريبية و الضابطة في األداء التكتيكي الهجومي  11 جدول رقم

 م ف ت
 التجريبيــة الضابطــة

وحدة 
 المتغيرات القياس 

 س ع س ع

 القصير التمرير عدد 68.33 1.15 66.33 14.84 6 ,,836

 الطويل التمرير عدد 38.66 4.16 32.33 11.90 ,,86 ,8386

 على الكرة االستحواذ دقيقة 47,33 4,50 47 4,35 ,,86 83810

 المنظمة الهجومات عدد 8,33 2,51 51 2,51 0620 ,8300

 المعاكسة الهجومات عدد 2,33 1,15 3,33 1,15 0 ,8300

 االجنحة من الهجوم عدد 5 1 6 1 0 83200

 المحور من  الهجوم عدد 5,66 2,08 7,33 2,51 0620 03820

 م.0 داخل من التسديد عدد 3,33 0,57 3 1,73 ,,86 ,83,0

 م.0 خارج من التسديد عدد 3 1 2,66 1,52 ,,86 ,83,6

 االهداف المسجلة عدد 1.00 1 1,66 0,57 0 83110

 الهجوم جهة تغيير عدد 2,66 1,15 2,66 0,57 8 8

 المراكز تبادل عدد 3.33 0,57 5 1,73 8622 ,83,0

 التسلل عدد 4 1 3,33 0,57 8620 03882
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 ات األداءمتغَت  يف( عدم وجود فروق دالة احصائيًا بُت اجملموعتُت التجريبية والضابطة 11)رقم :  دولاجليتضح من 
 . البحث رلموعيت، شلا يدل على تكافؤ التكتيكي اذلجومي 

 :البحث مجاالت -2

، و بعض مالعب فرق البطولة و شباب العلمة    أىلي برج بوعريريج  ينادي مقر و ملعب: المكاني المجال 2-0
 -مت تصوير بعض ادلباريات أين   – احملًتفة 

 سنة  19و شباب العلمة أقل من    بوعريريج برج أىلي أواسط العبو :البشري المجال 2-2

 .و سيتم عرض اجملال الزماين بالتفصيل يف إجراءات البحث ادليدانية  2015/2016 موسم الزماني: المجال 2-0

 البحث :  متغيرات -,

تطبيق الربنامج التدرييب ف الظاىرة، هبذا على تأثَته معرفة ادلراد ادلتغَت التجرييب، ادلتغَت ىو :المستقلالمتغير  0-,
 .الدراسة ذلذه ادلستقل ادلتغَت مبثابة يعتربباستعمال الكمبيوتر 

 التكتيكي األداءالتفكَت و   ادلنفذ،ىو ادلتغَت الناتج من تأثَت ادلتغَت التجرييب أي من الربنامج  التابع:المتغير  2-,
 الدراسة.مها ادلتغَتان التابعان يف ىذه الفردي و اجلماعي   اذلجومي

 متغَّت  ليًتك التابع، ادلتغَت على تؤثر ال كي بضبطها الباحث يقوم اليت ىي الدخيلة، ادلتغَتات :الدخيلة المتغيرات 0-,
الذكاء ، ادلهارات  السن، متغَت بضبط الباحث قام فقد ذاذل ، التابع ادلتغَتّ  يف تأثَته مدى لَتى بتغَته يقوم فقط واحد

مع التأكيد على تلقي اجملموعتُت التجريبية و الضابطة للربنامج التدرييب نفسو  و القدرات البدنية  ، األساسية يف كرة القدم
، االختالف فقط يكون بتلقي و  شباب العلمة  برج بوعريريج  أواسط أىلي فريقي  على ُتادلشرف ُتبعد موافقة ادلدرب

و و أثناء شرح اخلطط التكتيكية بداية احلصص التكتيكية  قبل باستعمال احلاسوب  اجملموعة التجريبية للحصص النظرية
 .عند  حتليل ادلباريات ادلسجلة
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      :المستخدمة البحث أدوات -6

 : التالية األدوات الباحث استخدم

 اختبار الذكاء المصور 08
 اختبار المهارات األساسية في كرة القدم 8 28
 االختبارات البدنية 8 08
 8 باستخدام الكمبيوترالبرنامج التدريبي  28
 التكتيكي8 التفكير اختبار 8 8,
 Tactics manager 2.4  8 برنامج 18
 8 شبكة المالحظة 8,
 Dartfish 8برنامج الدارت فيش  8.
 برنامج تحليل المباريات المصورة 8 18

 محمول جهاز كمبيوتر –فيديو  التدريبية: كاميراأدوات التحليل التكتيكي و التصوير و عرض الحصص   018
 ضوئي8عارض  –

 

 صالح زكي أحمد: لمؤلفه المصور الذكاء اختبار 1-0

 فوق فما سنوات 8: عليو يطبق الذي العمر -
 "ادلؤلف ِقبل من زلدد الوقت" فقط دقيقة 15: للتطبيق الالزم الوقت -
 التشابو إدراك على القدرة قياس إىل هتدف اليت اللفظية غَت اجلمعية االختبارات من االختبار ىذا يعترب  -

 حاالت التشخيص يف الكبَتة فائدتو على االختبار ىذا استخدام دل كما ، واألشياء ادلوضوعات بُت واالختالف
 8لألفراد العامة القدرة لقياس اختبار فهو ، األوىل

 صور أو( 5)    من تتكون رلموعة وكل األشكال، أو الصور من رلموعة(  60)  من االختبار ىذا يتكون  -
ىو  فقط واحد وشكل أكثر، أو واحدة صفة يف متشاهبة أشكال أو صور( 4)  رلموعة بكل ويوجد ، أشكال

 .اجملموعة أشكال باقي عن ادلختلف
و  0.75   تراوحت بُت إذ عالية، بدرجة ثباتو على األحباث من عدد يف ادلصور الذكاء اختبار استخدام دل لقد -

 . صدقو أيضاً  تأكد كما   ،   0.85
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 : التصحيح نظام1-0-0

  االختبار كراسة سحب يتم لالختبار؛ احملدد الوقت انتهاء أو األسئلة عن اإلجابة من ادلفحوص انتهاء بعد      
 ( .0)  عنو بجي مل الذي والسؤال درجة، (1 ) ادلفحوص أجابو صحيح سؤال لكل حيسب مث  ، منو اإلجابة وورقة

 .االختبار ىذا يف ادلفحوص عليها حصل اليت الكلية الدرجة دلعرفة للمفحوص الصحيحة األسئلة درجات صلمع

 المهارات األساسية في كرة القدم :  ات اختبار   1-2

 اختبار دقة التمرير: .-.-6
 يهدف ىذا االختبار إىل قياس دقة التمرير عند العيب كرة القدم للناشئُت.هدف االختبار: 

 .عكرات، أقما األدوات المستعملة: 
 االختبار:طريقة أداء 
سم يوضع على 100-70(اتساع كل ىدف من ،ه  أىداف)ب , ج , دمًت حول نقطة أ حتدد أربعة  10من على بعد

البدء جيري الالعب باجتاه  مرمى, يقف الالعب عند النقطة )أ( وعند إشارة  واحدة  تقابل كل ات كر 4مًت من أ 2بعد 
 (.322، ص1997،) حنفي  .     كما ىو موضح يف الشكل   الكرة ليقوم بركلها باجتاه اذلدف احملدد

 

 

 
 

 

 

 

 محددة : مساحة في بالكتم الكرة على السيطرة اختبار 1-2-2

 زلددة مساحة يف بالكتم الكرة على السيطرة على الالعب قدرة مدى قياس:  االختبار من الغرض

 . ادلركز متحدتا دائرتان – قدم كرة:  االدوات

 : االداء مواصفات
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 على ةالدائر  وتكون ىذه م 2 قطرىا كربى دائرة ماموأو  م 1 قطرىا الصغرى الدائرة منتصف يف الالعب يقف 1.
 .للزميل الكرة يرمي الذي الالعب يقف حيث مًت 2 بعد

 .الدائرتُت مركز داخل للزميل برميها الكرة يرمي الذي الالعب يقوم البدء إشارة إعطاء عند 2.

 .اجلسم من جزء بأي بالكتم الكرة على السيطرة الالعب حياول 3.

 .الدائرتُت من جزء أي يف بالكتم الكرة على السيطرة دتت إذا صحيحة احملاولة تعترب 4.

 

 

 

 التصويب: اختبار دقة 1-2-0

 .   التصويب يف الدقة عنصر قياس:  االختبار من الغرض

 .ادلرمى لتقسيم عريض شريط – أقماع - قياس شريط – قدم كرات 5:  األدوات

 : االداء مواصفات

 .ادلرمى عن م 18 يبعد الذي القمع عند الالعب يقف 1.

 .بادلرمى كرات اخلمس بركل الالعب يقوم االشارة مساع عند 2.

 .الصحيحة الفنية وبالطريقة بقوة التصويب أنواع من نوع بأي الكرة تصويب يتم 3.



143 
 

 :  التسجيل

 .ن تسجيل اذلدف احسب مك الدرجات حساب يتم -

 .زلاوالت خلمس الدرجات متوسط حيتسب -

 : الطويل اختبار دقة التمرير 1-2-2

 

 

 .دوائر متزايدة يف قطرىا  4مًت من  22يقف الالعب على بعد 

 .كرات بشكل طويل  باجتاه الدوائر   4يقوم بتمرير 

 التنقيط يكون كما يلي :

 0 خارج الدوائر  نقطة واحدة ،   dالدائرة     نقاط ، c   2الدائرة  ، نقاط b  3الدئرة  نقاط ، a     4الدائرة   
  نقطة .

 االختبارات البدنية :  1-0

 متر :  01اختبار السرعة الحركية لمسافة   1-0-0

مًت ، االنطالق من وضعية الوقوف ، كل العب يقوم  مبحاولتُت  ، و حيسب لو أحسن  30جيري الالعب دلسافة  
 توقيت .

 متر: 111لمسافة  المقاومة جرياختبار  0-0-2

 مًت مع زلاولة حتقيق أقل زمن شلكن . 600اجلري حول ادللعب دلسافة 
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 : بالكرة الجري اختبار 1-0-2
حياول كل العب اجلري بالكرة ذىابا و رجوعا بُت أربعة أقماع ، مع احتساب الزمن احملقق ، كل العب يقوم 

 مبحاولتُت و حتسب أحسن نتيجة .
 

 
 : االنفجارية  اختبار القوة  1-0-0

 Sargent  8 استخدم الباحث اختبار سارجنت  
 كل العب يقوم مبحاولتُت و حتسب لو أحسن زلاولة .

 البرنامج التدريبي باستخدام الكمبيوتر : 1-2 

       سنة 19لمة ألقل من عشباب ال أواسط أىلي برج بو عريريج و يفريق قام الباحث و بالتنسيق مع مدريب
-  51 U -  من  السنوية بإجراء بعض التعديالت على زلتوى احلصص التكتيكية ،  ماباالطالع على خطة عملهو

االطالع على العديد من الكتب و ادلراجع اخلاصة بالتحضَت التكتيكي يف كرة القدم و األحباث و الدراسات خالل 
 .وع إىل بعض مواقع األنًتنيتالسابقة اليت تناولت تصميم الربامج التكتيكية و بالرج

  البرنامج:أسس إعداد  1-2-0

 الالعبُت و ادلرحلة العمرية شى الربنامج مع خصائص ان يتمأ . 
 تطبيق التمارين. يفادلنظم  ادلنطقيالربنامج التسلسل  يأن يراع 
 الالعبُت الربنامج الفروق الفردية بُت  ين يراعأ . 
 وادلكان ادلناسب لتنفيذ الربنامج . واألدواتالربنامج توفَت االمكانيات  يأن يراع 
 .أن يراعى يف اختيار التمارين التكتيكية مبدأ التدرج من السهل إىل الصعب و من البسيط إىل ادلركب 
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  .أن حيقق الربنامج األىداف التكتيكية ادلرجوة انطالقا من التشخيص األويل 
 لتكتيكية و األلعاب التنافسية .التنويع بُت التمارين ا 

            . ال وقام الباحث بعد ذلك بعرض ادلواقف و اجلمل التكتيكية على رلموعة من احملكمُت و اخلرباء يف ىذا اجمل
 .(5) ملحق رقم     

 و أمجعوا على  مراعاتو دلبادئ التدريب  و مالءمتو للمرحلة العمرية و أىدافو .

و  أسبوع،مواقف كل  4 مبعدل بوعاأس 15موزعُت على  ىجوميا،موقفا و ودترينا تكتيكيا  48على واشتمل الربنامج  
 التدريبية:توزيع ادلواقف التكتيكية اذلجومية على الوحدات  حاجلدول التايل يوض
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 التدريبية الوحدات على الهجومية التكتيكية المواقف يوضح توزيع  12 جدول رقم :

الحصة  األسبوع
 التدريبية

المواقف 
 التكتيكية

الحصة  األسبوع
 التدريبية

قف االمو 
 التكتيكية

 الحصة ألسبوع
 التدريبية

 المواقف
 التكتيكية

 
األسبوع 

 األول
 

  01 10رقم    
األسبوع 
 السادس
 

 األسبوع 31 01رقم
الحادي 

 عشر

 30  31رقم

 18  32رقم 4 ,0رقم 02 12رقم    
 26  33رقم 16 .0رقم 46-15 10رقم    

 
األسبوع 

 الثاني
 
 

  25 12رقم    
األسبوع 
 السابع
 
 

 
 01رقم 

3 
 األسبوع
 الثاني
 عشر

 40  34رقم

 13 ,1رقم    
 21رقم

 17  35رقم 24 

 23  36 رقم 14 20رقم 32 11رقم    

 
األسبوع 
 الثالث
 
 

  12 ,1رقم
األسبوع 

 الثامن
 
 

 11 22رقم
 األسبوع
 الثالث
 عشر

 41  37رقم

 5  38رقم *19 20رقم 33 .1رقم

 42  39رقم 36 22رقم 7 11رقم

 
األسبوع 

 الرابع
 

  20 01رقم 
األسبوع 
 التاسع
 
 

 6 ,2رقم
 األسبوع
 الرابع
 عشر

 27  40رقم

 35  41رقم 28 21رقم 43 00رقم

 ,2-22  42رقم 39 ,2رقم 8 02رقم
 

األسبوع 
 الخامس

 
 

  21 00رقم
األسبوع 
 العاشر
 
 

 29 .2رقم
 األسبوع
 الخامس
 عشر

 45  43رقم

 34  44رقم 9 21رقم 44 02رقم

 .2-10  45رقم 38 01رقم 37 ,0رقم
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 :  موقفحسب الهدف التعليمي لكل  الهجومية  توزيع المواقف التكتيكية يوضح 13 رقم جدول 

 المواقف التعليمية   الهدف التعليمي 
 43-40-39-36-28 – 2 -0 تنظيم الهجوم انطالقا من الدفاع

 36-21-16 الهجوم من المحور 
 47-43-39-35-6 الهجوم من الجانبين 
 46-13 االفالت من التسلل 

 45-41-39-36-35-5 االسناد في الهجوم و خلق التفوق العددي 
 34-33-24-23-17-14-10 -13- 25- االحتفاظ بالكرة 

 -40-38- 37-22-17-16 التمريرات في العمق 
 43-42-38-27-23-12-11 تغيير جهة الهجوم 

 41-38-37 33-31-30-19-9 – 3 التموقع و تغيير المكان لطلب الكرة 
 48-46-34-32-29- 27-24 -7 التمرير الطويل للمهاجمين  

 47-39-35 – 31 إنهاء الهجوم بالضربات الرأسية 
 41- 37- 8 التقاطعات و تبادل المراكز 

 36-29-22-21-19-18-16 انهاء الهجوم بالتسديد نحو المرمى 
 32-30- 28 المجازفة و الحل الفردي 
 48- 46 -40-15 الهجوم المعاكس السريع 

 38-30-29- 18 – 4 االرتكاز على المهاجم المحوري 
 47-45-43-42 تماسك الخطوط الثالثة 
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  الهجومي: التكتيكياختبار التفكير  ,-1
  

 خططي اختبار ولأ طالقإ من البصرة جامعة يف الرياضة علوم و البدنية الًتبية كليةأساتذة   من رلموعو استطاع           
 ىو االختبار نإف فيو شك ال شلا ، اللعب  ثناءأ اخططي اموقف 75 من ثرأك يضم ذإ العنكبوتية الشبكة على القدم بكرة
-2014) للموسم ادلمتاز االنكليزي لدوريا ةمشاىد خالل من ختطيطها مت اخططي اموقف( 75) ل حقيقية ةصور 

 فرق لعدة و االنكليزي الدوري من وىلاأل ةللمرحل وىلاأل دوارأ سبعة( 7) من ىي   ةاخلططي ادلواقف ىذه و(  2015
 و رمسو مت قد االختبار نأ يذكر،  ((  غَتىا و يونايتد مانشسًت ، ليفربول ، يلسيتش ، سيتمانشسًت ))    منها

 من االلكًتوين ادلوقع تصميم و بررلتو مت قد و البصرة جبامعة الرياضة علوم و البدنية الًتبية كليو أساتذة قبل من تصميمو
 . العرب شط كلية يف احلاسبات قسم تذةاسأ من رلموعو قبل

، الباحث بتعديل يف االختبار وىذا باستبعاد ادلواقف التكتيكية الدفاعية و االبقاء على ادلواقف التكتيكية اذلجومية   قام      
 موقفا يف صورتو األولية . 26وقد اشتمل على  

 

 و فيما يلي منوذج عن موقفُت من مواقف االختبار : 
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 :التكتيكي التفكير اختبار صدق 0-,-1

يف رلال تدريس  احملكمُت ادلختصُت من رلموعة االختبار على عرض عن طريق،  لظاىريصدق االاعتمد الباحث على   
  حيث:طلب منهم حتكيمو من  أساتذة حيث 6و عددىم  اجلامعات،سلتلف  القدم منو تدريب كرة 

 الشمولية . -
 اقًتاح بعض ادلواقف. -
 حذف ادلواقف غَت ادلناسبة . -
 .3إىل  1مساعدة الباحث يف وضع مفتاح التصحيح ادلدرج من  -
 و الكايف لإلجابة على كل موقف .اقًتاح الزمن ادلناسب  -

 وبعد مجع االستمارات أمجع أغلب احملكمُت على ما يلي : 

 حذف موقفُت من ادلواقف التكتيكية. -
 . 3إىل  1وضع مفتاح للتصحيح مدرج من  -
 ثواين . 8موقف ىو  الوقت ادلناسب لإلجابة على كل -
 الدفاع.إضافة بعض ادلواقف اخلاصة بالتحضَت للهجوم من منطقة  -

 ( 1ملحق رقم  ) النهائية.بصورتو  ختبارو مت اعتماد اال االعتبار،مت أخذ مالحظات األساتذة بعُت 

 :التكتيكي التفكير اختبار ثبات 2-,-1

حيث  أجري االختبار األول  االختبار و إعادةاستعمل الباحث طريقة االختبار  التكتيكي االلتزام اختبار ثبات حلساب 
العبُت من رلتمع البحث مث أعاد تطبيق االختبار على نفس اجملموعة بعد سبعة أيام و النتائج مسجلة يف اجلدول  8على 

 التايل : 

 يبين ثبات اختبار التفكير التكتيكي الهجومي    14جدول رقم 

 اإلحصائية المتغيرات

 االختبارات

 الفروق بين التطبيق الثاني التطبيق االول

 المتوسطات

معامل 
 ع س ع س االرتباط

 0.97 0.27 4.73 34.87 4.20 34.60 الهجوميالتكتيكي التفكير 
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ول والثاين يف مستوى التفكَت ( وجود داللة احصائية دلعامالت االرتباط بُت التطبيقُت األ 14) :  يوضح اجلدول رقم     
شلا يدل على ثبات  0.05وىى دالة عند مستوى  0.97التكتيكي  لالعيب كرة القدم ، حيث معامل االرتباط يساوي 

 االختبار.

 موضوعية اختبار التفكير التكتيكي الهجومي في كرة القدم :  0-,-1

صحيح واضح حبيث ديكن ألي زلكم أن يستخدم ىذا الختبار التفكَت التكتيكي اذلجومي يف كرة القدم مفتاح ت   
 متوفر.ذلذا فإن شرط ادلوضوعية  آخر،ادلفتاح دون أن خيتلف مع أي زلكم 

المتوسط الحسابي للمدة الزمنية التي استغرقها أفراد الدراسة االستطالعية لإلجابة على  2-,-1
 :  ختبارمواقف اال

على مواقف مقياس التفكَت  لإلجابةأثناء الدراسة االستطالعية قام الباحث حبساب ادلدة الزمنية اليت استغرقها الالعبون    
ا من أجل حتديد الوقت ادلناسب  يف الدراسة األساسية ، و النتائج مسجلة يف ذالتكتيكي اذلجومي يف كرة القدم ، و ى

 : اجلدول التايل 

يوضح المتوسط الحسابي للمدة الزمنية التي استغرقها أفراد الدراسة االستطالعية لإلجابة على    15جدول رقم : 
 :  ختبارمواقف اال

 المدة الزمنية /ثانية  الالعب 
01 272 
02 266 
03 250 
03 263 
05 255 
06 245 
07 268 
08 280 

 ,21250 المتوسط الحسابي
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نالحظ أن ادلتوسط احلسايب  للمدة الزمنية اليت استغرقها أفراد التجربة االستطالعية ادلكونة من     15  :من اجلدول رقم 
ثانية ، وعدد  262.37الختيار ادلوقف التكتيكي ادلناسب يف مقياس التفكَت التكتيكي اذلجومي يساوي : العبُت   8

 معدل ىو ثانية 10.09 أن  ادلواقف نستنتج موقفا و بقسمة الزمن الكلي على عدد 26مواقف ىذا ادلقياس ىو 
 . موقف كل على االجابة

ثواين ، و بالرجوع إىل بعض الدراسات  8و بالنظر إىل الزمن ادلقًتح من طرف األساتذة زلكمي الدراسة و ادلقدر ب : 
وقف  فقد حدد ثواين لإلجابة على كل م 8الذي حدد ( 2006بن لكحل )السابقة اليت تناولت ىذا ادلوضوع كدراسة 

 ثواين . 8الباحث الزمن ب :

 

 كوسيلة ادلدربون يستعملو حديث كمبيوتر برنامج ىو       :-Tactics manager – برنامج  1-1
 لالعبُت اذلجومية  و منها الدفاعية اجلماعية و الفردية التكتيكية األدوار شرح يف يساىم حيث التدريب عملية يف مساعدة

 اخلططية.برسم التمارين و ادلواقف  األدوار ىذه فهم ذلم يسهل و

 

  المالحظة:شبكة  ,-1

 بعد أيضا و ، القدم كرة  تدريب رلال يف اخلرباء من العديد إىل الرجوع خالل من ،  ادلالحظة شبكة الباحث صمم     
 . اجملال ىذا يف األحباث و الدراسات من العديد على االطالع

 على أداء الفريق ككل .و اشتملت على مالحظة أداء كل العب حدة و 

لفريق شباب العلمة قبل ثالث مباريات  لفريق أىلي برج بوعريريج و   ياتمبار  ثالث و مت ملء ىذه االستمارة بعد تصوير
 .ء من تطبيق الربنامج  بعد االنتهالكال الفريقُت ثالث مباريات  تصوير   إعادة ملئها بعدتنفيذ الربنامج ادلسطر و 

 صدق األداة: 0-,-1

 للتأكد من : رقم،ملحق  -احملكمُت بعرضها على رلموعة من  الباحث قام  ،ادلالحظةشبكة  من صدق لتأكدل     

 .الفردي و اجلماعي   التكتيكي اذلجومي األداء مناسبة متغَتات -

 تقييم النقاط األساسية لتحليل ادلباريات . -
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 ة دلوضوع الدراسة.ادلناسبعدد ادلباريات  -

 إضافة بعض ادلتغَتات اخلاصة باألداء التكتيكي اذلجومي الفردي و اجلماعي.  -

 إبداء الرأي على طريقة كتابة النتائج و التقييم الفردي و اجلماعي. -

بناء على  ام الباحث بإجراء التعديالت ادلناسبة على شبكة مالحظة االداء التكتيكي اذلجومي الفردي و اجلماعي ق      
 .( 3 ادللحق رقم )مالحظات السادة زلكمي الدراسة و صورهتا النهائية موضحة يف 

أي زلكم آخر، ذلذا فإن ديكن ألي زلكم أن ديأل بطاقة ادلالحظة ،دون  أن خيتلف مع :  موضوعية األداة  2-,-1
 شرط ادلوضوعية متوفر .

 فش: الدرات تطبيق .-1

 ميزات ثالث وىناك العامل يف تطورا   و تقدما   الفيديو بتكنولوجيا ادلختصة الربامج اكثر ىي فش دارت برامج رلموعة    
 :وىي الويندوز بيئة حتت ادلكررة التطبيقات بُت من التطبيق ذلذا مهمة

 االلكًتونية. األجهزة توظيف خالل من التحليلية ادلفاىيم بُت الربط كيفية معرفة 1-    

 ادلدرب. سلوبأ حسب ادلراقبة نظام وتطوير استخدام 2 -   

 الربنامج. خالل من اللعب أساليب ودراسة الفنية اإلمكانيات مناقشة -3  

 معا مشهدين كل بُت وادلقارنة الرياضي لنفس سلتلفة مشاىد اربعة او النافذة نفس يف فيديوىات 4 مبزامنة يسمح -
 على مشهد من صورة  سقاطإ طريق عن االختالف نقاط برازإو  معا مشهدين كل بُت الوقت مبرور ومراقبة بتحديد

 واحلركة. األداء على الضوء وإسقاط ،  اخرى زلاولة من ادلشهد لنفس صورة
 االفقية الشبكات ضافةإ وامكانية والزوايا ادلسافة وقياس اخلط رسم تتضمن واالدوات ادلباشر القياس على القابلية -

 . التحليل ألغراض والعمودية
ادلقطعة  ادلشاىد على والكتابة والتنقيح ادلسلسل والعرض التقطيع على أي القابلية ادلدمج وادلسلسل والعرض التقطيع -

 والطباعة.
 واالرشيف . الفيديو دارةإ -
 . معك خريناآل راءآ ومشاركة وعرضها عمالكأ حفظ من ديكنك -
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 بعد فورية بصرية ستكون تالتعليقا ىذه مثَت بشكل التعلم منحٌت تزيدو ( الراجعة التغذية) فورية تعليقات تعطي   -
 بإعادة بعد من التحكم جهاز خالل من واالستفادة النشاط تكرار على يساعد ثواين خالل داءاأل من االنتهاء
 . (منوذج باستخدام وأ) الزميل مع مقارنا الحتلي يقدم كما( السريعة االعادة على القابلية يضاأ)  ببطء ادلشهد

 البرنامج الخاص بتحليل المباريات  و مناقشتها مع الالعبين :  1-1

و التجريبية  -شباب العلمة  –جملموعيت البحث الضابطة ثالث مباريات  بعد إجراء االختبارات القبلية و تصوير        
 .قام الباحث بتصوير مباريات فريق أىلي برج بوعريريج  مع الًتكيز على ادلواقف اذلجومية  –أىلي برج بوعريريج –

باستعمال برنامج الدارت  الكمبيوتريف جهاز ألفراد اجملموعة التجريبية   مصورةكل مباراة قام الباحث بإدخال بيانات      
ادلقًتحة للتحليل و ادلناقشة و اليت ارتكبت فيها األخطاء الفردية و  مث اختار ادلواقف اذلجومية فيش ادلذكور سابقا  ، 

دقيقة ، و باستعمال جهاز  25و  15، و قبل بداية احلصة التدريبية األوىل يف األسبوع خصص زمن يًتاوح بُت  اجلماعية
مع الالعبُت و التطرق  ة تفاصيل ادلباراة مناقش جهاز العارض الضوئي داخل غرفة تغيَت ادلالبس يتم عرض و الكمبيوتر و 

، مع إتاحة الفرصة للمدرب للتطرق ادلمكنة وىذا مبساعدة ادلدرب  البديلة  لألخطاء الفردية و اجلماعية و إعطاء احللول
 لدراسة . اخلارجة عن رلال ىذه اإىل بعض األخطاء الدفاعية 

 و اجلدول التايل يوضح رزنامة  ادلباريات ادلصورة وتاريخ  عرضها و مناقشتها :
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 يوضح رزنامة  المباريات المصورة وتاريخ  عرضها و مناقشتها   16رقم ول جد

 تاريخ العرض تاريخ المباراة  المباراة

 15/11/2015 13/11/2015 إحتاد الربج  –شباب برج بوعريريج 

 22/11/2015 20/11/2015 أمل بوسعادة -شباب برج بوعريريج

 06/12/2015 04/12/2015 دفاع تاجنانت  -شباب برج بوعريريج

 20/12/2015 18/12/2016 شباب قسنطينة  -شباب برج بوعريريج

 10/01/2016 08/01/2016 وفاق سطيف  -شباب برج بوعريريج

 31/12/2016 29/01/2016 شباب باتنة -شباب برج بوعريريج

 14/02/2016 12/02/2016 شباب سكيكدة  -شباب برج بوعريريج

 28/02/2016 26/02/2016 شباب فيالج موسى-شباب برج بوعريريج

 06/03/2016 04/03/2016 شباب برج بوعريريج-مولودية قسنطينة 

 13/03/2016 11/03/2016 شباب برج بوعريريج-إحتاد الربج  

 

 

 أدوات التحليل التكتيكي و التصوير و عرض الحصص التدريبية: 1-00

 كامَتتا فيديو -

 . جهاز كمبيوتر زلمول –     

 عارض ضوئي  . –      
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 إجراءات البحث الميدانية :  -,

 االجراءات اإلدارية :  0-,
مدة زمنية  قام الباحث ببعض اإلجراءات  االدارية  و التنظيمية من أجل تسهيل ادلهام خاصة و أن الدراسة تتطلب  

 ، و دتثلت ىذه اخلطوات يف :طويلة  واحلضور ادلنتظم  دلقر فريقي  أىلي الربج و شباب العلمة 
  شباب  –و اجملموعة الضابطة  –برج بو عريريج  أواسط أىلي –مت اختيار عينة البحث ادلتمثلة يف اجملوعة التجريبية

 .و ىذا لقرب مقر الفريقُت من الباحث من جهة و للعالقات الطيبة اليت جتمعو مبدريب الفريقُت  -العلمة
  و ادلوافقة  ادلباريات،تقدمي طلب لرئيسي الفريقُت للحصول على ادلوافقة بإجراء الدراسة و مرافقة الفريقُت يف التدريبات و

 بالقبول.و مت الرد على الطلب  ادلقابالت،على إجراء االختبارات و تصوير 
  التدرييب.االختبارات و تطبيق الربنامج  على إجراءااللتقاء بادلدربُت و االتفاق 
 ومي و الربنامج توزيع أدوات الدراسة ادلتمثلة يف اختبار التفكَت التكتيكي اذلجومي و شبكة مالحظة األداء التكتيكي اذلج

 مُت  مث اسًتجاعها .كالتدرييب التكتيكي  على األساتذة احمل

 

 االجراءات الميدانية :  2-,
 الدراسة االستطالعية:  - أ

  ال ينتمون  العبُت  8و عددىم من أعضاء فريق أواسط برج بوعريريج   أفراد التجربة االستطالعية  الباحث باختيارقام
،  ثباتوأيام أعاد توزيعو مرة ثانية وىذا للتأكد من  8بعد مث وزع عليهم اختبار التفكَت التكتيكي اذلجومي و إىل عينة البحث 

 كما أشرنا إليو يف بداية الفصل .

  األساسية:الدراسة  –ب               

باإلضافة إىل الربنامج التدرييب  سابقا،مجيع االختبارات ادلذكورة  أعد الباحث ادليدانية،قبل البدء يف الدراسة  -
، كما قام بتثبيت برنامج     tactics managerبرنامج الكمبيوتر  التكتيكية بواسطةالتكتيكي أين قام برسم ادلواقف 

dart fish   اخلاص بتحليل ادلباريات و أعد كل الوسائل اخلاصة بالتصوير . 
على أفراد  ادلهارية و اختبار الذكاءاالختبارات البدنية و  و   -الوزن و الطول  – ةالقياسات ادلورفولوجي أجرى الباحث -

 01/10/2015إىل    20/9/2015 العينة  للتأكد من التجانس و تكافؤ اجملموعتُت يف الفًتة ادلمتدة من
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كرة القدم بتاريخ   قام الباحث بإجراء االختبار القبلي على اجملموعتُت يف اختبار التفكَت التكتيكي اذلجومي يف -
 للمجموعة الضابطة . بالنسبة 06/10/2015 تاريخ التجريبية وبالنسبة للمجموعة  07/10/2015

بعد انطالق ادلوسم الرياضي  فريق وىذالكل  ثالث مباريات الزمالء بتصويرو مبساعدة بعض  قام الباحث -
 ةالقبلي ياتادلبار  و تاريخ  ، وبرنامجالفردي و اجلماعي  باألداءمن أجل ملء شبكة ادلالحظة اخلاصة  2015/2016

 جملموعيت البحث موضح يف اجلدول التايل : 

 للفريقين   ةالقبلي تيوضح تاريخ إجراء المقابال  17جدول رقم 

 التاريخ  قابالت القبلية مال

 09/10/2015 شبيبة جباية   -أىلي برج بوعريريج  

 23/10/2015 احتاد الشاوية -  بوعريريج برج أىلي

 06/11/2015 مولودية قسنطينة -أىلي برج بوعريريج  

 02/10/2015 مولودية جباية  -شباب العلمة

 16/10/2015 شباب عُت الفكرون  –شباب العلمة 

 30/10/2015 مجعية اخلروب  –شباب العلمة 

 

التدرييب  نفس الربنامجومت فيها تطبيق  15/03/2016إىل  08/11/2016مرحلة الدراسة األساسية امتدت من  -
رلموعيت البحث االختالف يكون بعرض ادلواقف التكتيكية بواسطة جهاز الكمبيوتر لدى اجملموعة  التكتيكي على

 توضيحو.و بتحليل ادلباريات ادلصورة كما سبق   التدريبية،بداية احلصص  التجريبية قبل
داخل ملعبو  – فريقلكل  ثالث مباريات الزمالء بتصويرامج قام الباحث و مبساعدة بعض بعد االنتهاء من تطبيق الربن  -

جملموعيت  ةالبعدي ياتتاريخ  ادلبار  ،و اجلماعي  التكتيكي الفرديأجل ملء شبكة ادلالحظة اخلاصة باألداء  من -
 البحث موضح يف اجلدول التايل :
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 8 للفريقين   ةالبعدي تيوضح تاريخ إجراء المقابال  18 جدول رقم

 التاريخ  بعدية قابالت المال

 25/03/2016 جباية  مولودية   -أىلي برج بوعريريج  

 08/04/2016  شباب العلمة -  بوعريريج برج أىلي

 22/04/2016 مجعية اخلروب –  بوعريريج برج أىلي

 18/03/2016 إحتاد الشاوية  –شباب العلمة 

 04/01/2016  مولودية قسنطينة  –شباب العلمة 

  15/04/2016 شباب فيالج موسى –شباب العلمة 

 
قام الباحث بإجراء االختبار البعدي  على اجملموعتُت يف اختبار التفكَت التكتيكي اذلجومي يف كرة القدم بتاريخ  -

 الضابطة .بالنسبة للمجموعة   16/04/2016بالنسبة للمجموعة التجريبية  و تاريخ 23/04/2016
 مناقشتها.و حتليلها و  لتنظيم البياناتخصصها الباحث 15/11/2016إىل  22/04/2016الفًتة ادلمتدة من  -

 

 :اإلحصائية المعالجة -.

 صحة واختبار البيانات حتليل ختصصو رلال كان أياً  الباحث، هبا يستطيع اليت الوحيدة الوسيلة ىي اإلحصائية األساليب
 .النتائج إىل والتوصل دراستو فروض

 :  البحث ىذا يف نستعمل و

 معامل االختالف 
 ادلعيارية االضلرافات و احلسابية ادلتوسطات  
 ت اختبار  (T- test )  
  لبَتسون االرتباطمعامل 
  حتليل التباين 
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 برنامج استخدام APSS    . ادلعاجل العريب يف االحصاء االجتماعي 

  البحث: اتصعوب -1

 بدراستو منها: مصعوبات كثَتة أثناء القياصادف الباحث      

 .  قلة ادلراجع و الكتب  يف ادلكتبات اجلزائرية اليت تتحدث عن ىذا ادلوضوع 
   تعرض الباحث لبعض الصعوبات االدارية الناجتة عن عدم استقرار الطاقم االداري لنادي أىلي  برج بوعريريج

 تغيَت رئيس الفريق . -
  أوت بربج بوعريريج على قاعة سلصصة لعرض الربنامج التدرييب أو لتحليل ادلباريات شلا  20عدم توفر ملعب

 . اضطر الباحث الستعمال غرفة تغيَت ادلالبس  اليت ال حتتوي على مأخذ كهربائي 
  حتضَتىم لشهادة البكالوريا . تسجيل عدم انتظام الالعبُت يف احلصص التدريبية بذريعة 
 روف السيئة أثناء تصوير ادلقابالت خاصة يف ملعب أىلي الربج أين يتزامن وقت ادلباراة مع الضجيج الناتج الظ

 عن أشغال توسعتو.
 .صعوبة اقتناء برامج الكمبيوتر، مع االلتزام بتثبيتها على جهاز كمبيوتر واحد 
 شلا أجرب الباحث على االستعانة ببعض  صعوبة قياس األداء التكتيكي اذلجومي نظرا لكثرة ادلباريات و ادلتغَتات

 األساتذة.
  صعوبة كبَتة يف تطبيق احلصص التدريبية  يف ادللعب ، إما لنقص الوسائل أو لعدم توفر ادلساحة الكافية نظرا

 لتدرب عدة فئات يف وقت واحد و عدم وجود ادلالعب ادللحقة .
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 تمهيد : 

 على ادلباريات وبعدقبل  الكمبيوتر برامج باستعمال تدرييب برنامج تأثَت هتدف ىذه الدراسة لتعرف على مدى      
، و سنعرض يف ىذا الفصل النتائج ادلتحصل عليها و ربليلها مث مناقشتها  القدم كرة العيبل التكتيكي داء ألا و التفكَت

 حيتوي ىذا الفصل على االستنتاج العام  و التوصيات و اخلاسبة . كمايف ضوء الفرضيات ،  

و التصميم التجرييب يعتمد على دراسة الفروق بُت القياسات القبلية و البعدية ألفراد اجملموعة التجريبية  و الفروق بُت  
 و البعدية ألفراد اجملموعة الضابطة   القياسات البعدية للمجموعتُت التجريبية و الضابطة ، مث الفروق بُت  القياسات القبلية

 من ىنا قام الباحث بصياغة الفرضيات السابقة بالشكل التايل : 

 التفكَت يف  اجملموعة التجريبية  ألفراد البعدي االختبار و القبلي االختبار بُت إحصائية داللة ذات فروق توجد 01
 لصاحل االختبار البعدي. اذلجومي التكتيكي

و  اجملموعة التجريبية  بُت اذلجومي التكتيكي للتفكَت االختبار البعدي يف درجات إحصائية داللة ذات فروق توجد -20
 لصاحل اجملموعة التجريبية . اجملموعة الضابطة 

 يف مقياس  اجملموعة الضابطة  ألفراد البعدي االختبار و القبلي االختبار بُت إحصائية داللة ذات فروق ال توجد  -20
 اذلجومي . التكتيكي التفكَت

التكتيكي  العيب اخلطوط الثالثة للمجموعة التجريبية من ناحية التفكَت بُت إحصائية داللة ذات فروق توجد -20
 اذلجومي.

 األداء يف اجملموعة التجريبية  ألفراد البعدي االختبار و القبلي االختبار بُت إحصائية داللة ذات فروق توجد -20
 . اجلماعي اذلجومي لصاحل االختبار البعديالتكتيكي 

 اجملموعة التجريبية  بُت اذلجومي اجلماعي يف القياسات البعديةيف األداء التكتيكي  إحصائية داللة ذات فروق توجد -20
 . و اجملموعة الضابطة لصاحل اجملموعة التجريبية 

 األداء يف اجملموعة الضابطة  ألفراد البعدي االختبار و القبلي االختبار بُت إحصائية داللة ذات فروق ال توجد -20
 التكتيكي اجلماعي اذلجومي.

 األداء يف اجملموعة التجريبية  ألفراد البعدي االختبار و القبلي االختبار بُت إحصائية داللة ذات فروق توجد -20
 . التكتيكي الفردي اذلجومي لصاحل االختبار البعدي
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 اجملموعة التجريبية  بُت اذلجومي الفردي يف القياسات البعديةيف األداء التكتيكي  إحصائية داللة ذات فروق توجد -20
 .   التجريبيةو اجملموعة الضابطة لصاحل اجملموعة 

 األداء يف اجملموعة الضابطة  ألفراد البعدي االختبار و القبلي االختبار بُت إحصائية داللة ذات فروق ال توجد -02
 اذلجومي  الفردي اذلجومي .التكتيكي 

  األولى:النتائج المتعلقة بالفرضية الجزئية  و تحليل و تفسير عرض أوال:

 المتعلقة بالفرضية الجزئية األولى :  عرض النتائج - أ

يف  البعدي االختبار و القبلي االختبار بُت إحصائية داللة ذات فروق توجدتنص الفرضية اجلزئية األوىل على أنو       
 البعدي . لصاحل االختبار  التجريبية اجملموعة ألفراد  التفكَت التكتيكي اذلجومي اختبارمتوسطات 

 .19 و النتائج مسجلة يف اجلدول رقم ت  حبساب قيمةالباحث  الفرضية قامو للتحقق من صحة  

التفكير التكتيكي الهجومي بين القياس القبلي و البعدي  في اختبارالفروق  دراسةيوضح   19جدول رقم :  
 التجريبية للعينة

 االختبار
 القياس البعدي القياس القبلي

 قيمة ت
مستوى 
 الداللة

 الداللة

 االحصائية ع س ع س

 دال 8.884 48,11 3,13 34,13 7,12 31,43 الهجوميالتفكير التكتيكي 
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يتضح أن ادلتوسط احلسايب للقياس   60رقم و ادلبينة يف الشكل    91رقم  من خالل النتائج ادلسجلة يف اجلدول   
و ىي قيمة كبَتة    09.16البعدي ألفراد اجملموعة التجريبية يف مقياس التفكَت التكتيكي  اذلجومي يف كرة القدم يساوي 

 .  61.96للقياس القبلي للمجموعة نفسها و الذي بلغ   جدا  مقارنة بادلتوسط احلسايب 

عند مستوى الداللة  1.91و ىي أكرب من قيمة ت اجلدولية   96.11سوبة  و بلغت قيمة اختبار ت ستيودنت احمل
6.669 . 

التفكَت  اختباربُت االختبار القبلي و االختبار البعدي يف متوسطات وىذا يؤكد وجود فروق ذات داللة إحصائية  
 ألفراد اجملموعة التجريبية لصاحل االختبار البعدي .  التكتيكي اذلجومي

 

 

 

 

 

 

التفكير التكتيكي الهجومي بين القياس القبلي و  اختبارنتائج أعمدة بيانية توضح   06: رقم الشكل
 التجريبية البعدي للعينة
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 المتعلقة بالفرضية الجزئية األولى :   تحليل و تفسير  النتائج –ب 

إىل وجود فروق دالو احصائيًا بُت القياسُت القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية يف  91أشارت نتائج اجلدول رقم       
سلوب شرح أاستخدام  اختبار التفكَت التكتيكي اذلجومي يف كرة القدم ،  لصاحل القياس البعدي ، وىذا يشَت إىل أن

حلب  و أدى هبم  حفزىم و  الالعبُت ارة اىتمام إثساعد على  ن التكتيكية نظريا و باستعمال جهاز الكمبيوتر التماري
حيث أكد أن  (3666عبد احملسن ، )دراسة  معو اتفقت نتيجة ىذه الدراسة دم الشعور بادللل ، عو  االكتشاف 

مستوى التفكَت التكتيكي لالعبُت قد ارتفع بشكل كبَت نتيجة  تلقيهم لربنامج  تعليم اجلوانب التكتيكية باستخدام 
 احلاسوب . 

يعترب اجلانب العقلي ىو الفارق وادلؤىل لوصول العيب كرة القدم إيل ادلستويات العالية و خاصة ما يتعلق بالعمليات      
حيث ديثل التفكَت اخلططي الركيزة األساسية للنشاط العقلي الذي يقوم بو الالعب  حلل ادلشكالت اخلططية  العقلية العليا

على أساس مشويل دلتغَتات ادلوقف اخلططي و يرتبط ىذا بقدرة الالعب على اختيار و ترتيب االستجابات الصحيحة و 
القادر علي تآلف و انسجام قدرات الالعب األخرى يف  البديلة حلل ادلوقف اخلططي فالنشاط العقلي لالعب ىو و حده

و قد أشرنا يف الفصل الثاين من اجلانب النظري ألمهية تدريب القدرات العقلية  ، شكل متجانس لتنفيذ ادلوقف اخلططي
 يف   تطوير التفكَت التكتيكي .

يغتمد على عرض كل التمارين و اجلمل و ادلواقف  التكتيكية    أسبوعا 15يف مدة  الربنامج الذي طبقو الباحث      
على شكل صور واضحة تظهر مواقع االعبُت و منافسيهم يف     tactics manager  الكمبيوترباستعمال برنامج 

 ، مث تطبيقها ميدانيا يف ادللعب . سلتلف أجزاء ادللعب

عن اذلدف من ىذا التمرين و دور كل العب و كيفية سَت التمرين ،  بشرح مفصلدعمها الباحث و حبضور ادلدرب كما   
إىل تطور قدرة الالعبُت على التصور و الربط بُت عناصر مواقف اللعب  ما أدىىذا ، و سلتلف احلاالت و االحتماالت 

 .، و مكنهم من اكتساب معارف و  معلومات نظرية 

اللعب  أثناء ربليل ادلباريات ادلصورة باستخدام برنامج الدارت فيش   كما أن التطرق لألخطاء ادلرتكبة و مراجعة أطوار
أكسب الالعبُت قدرات كبَتة على معرفة احللول الصحيحة عند التعرض لوضعيات تتطلب التفكَت السريع إلجياد احلل 

 ادلناسب . 

و البيانات و ادلعارف  حيث أن إمداد الالعب بأكرب قسط من ادلعلومات″ (391 :الوقاد ، ص)و ىذا ما أكده  
داء بصورة جيدة ، مع حسن التصرف يف ادلواقع ادلختلفة اليت يتعرض ذلا أو اخلططية العملية و النظرية اليت سبكنو من األ
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يتعامل معها خالل ادلباراة ، و ذلك باستخدام كافة الوسائل و اإلمكانيات و القدرات البدنية و ادلهاريـة و النفسية 
   ″اخلصـم .  ق علىلتحقيق التفـو 

الذي خلص يف دراستو إىل أن الربنامج التدرييب ادلقًتح   3661كما اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة الفقيو       
و  ،باستعمال احلاسوب  حقق  األىداف ادلتوقعة لتنمية وتطوير السلوك اخلططي لدى الالعبُت الناشئُت)عينة البحث(

 اجيايب للربنامج التدرييب لتنمية وتطوير السلوك اخلططي لدى الالعبُت يف ادلواقف الدفاعية دلت النتائج على وجود تأثَت
 . والثابتة واذلجومية حملاور مقياس السلوك اخلططي لالعيب كرة القدم 

ذو اليت أظهرت أن تعليم اجلوانب اخلططية باستعمال احلاسوب كان  3699الضمور كما توافقت النتائج مع نتائج     
أثر إجيايب على أفراد العينة ، حيث ظهر أثر ذو داللة إحصائية يف مستوى التفكَت اخلططي و ازباذ القرار ، عند مقارنة 

 . نتائج القياسُت القبلي و البعدي

 االعبُت استيعاهبم ذلال على  سهلشلا استعمال الباحث لربنامج الكمبيوتر مكنو من رسم  بعض التمارين التكتيكية  إن   
، ىذا ما يفسر النتائج اجليدة اليت التصور  و التحليل  الفهم و  ،  و طور من قدرهتم على يف ادللعب  اقبل تطبيقه

حققها الالعبون يف  االجابة على  اختبار التفكَت  التكتيكي اذلجومي يف القياس البعدي ، عكس نتائجهم يف القياس 
 القبلي اليت كانت متوسطة .
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  الثانية:المتعلقة بالفرضية الجزئية  تفسير النتائجو تحليل و  عرض ثانيا:

 : الثانية عرض النتائج المتعلقة بالفرضية الجزئية  - أ

للتفكَت  ُتالبعدي ينتوجد فروق ذات داللة إحصائية يف درجات االختبار تنص الفرضية اجلزئية الثانية على أنو       
و للتحقق من صحة الفرضية  بُت اجملموعة التجريبية  و اجملموعة الضابطة  لصاحل اجملموعة التجريبية . اذلجوميالتكتيكي 

 36: قام الباحث حبساب قيمة ت و النتائج مسجلة يف اجلدول رقم 

 لبحثاعينة ل  البعدي التفكير التكتيكي الهجومي بين القياس في اختبارروق الفدراسة يوضح   20 جدول رقم :
 و الضابطة التجريبية

 االختبار
 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة

 قيمة ت
مستوى 
 الداللة

 الداللة

 االحصائية ع س ع س

 دال 8.884 3,23 3,13 34,13 1.83 31.3 الهجوميالتفكير التكتيكي 

 

 

 

 

 

 

 

 لعينة البحث التجريبية و الضابطة ل  البعدي اختبار التفكير التكتيكي الهجومي نتائجأعمدة بيانية  07الشكل رقم : 
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يتضح أن ادلتوسط احلسايب للقياس البعدي    82و ادلوضحة يف الشكل رقم  78 من خالل النتائج ادلسجلة يف اجلدول
و ىي قيمة كبَتة  جدا    34.13ألفراد اجملموعة التجريبية يف مقياس التفكَت التكتيكي  اذلجومي يف كرة القدم يساوي 

 .31.3و الذي بلغ  الضابطةللمجموعة  البعديمقارنة بادلتوسط احلسايب   للقياس 

عند مستوى الداللة  1.41و ىي أكرب من قيمة ت اجلدولية  3.23وبة  و بلغت قيمة اختبار ت ستيودنت احملس
8.884    

  يف متوسطات مقياس التفكَت التكتيكي اذلجومي البعديُت يناالختبار  بُتوىذا يؤكد وجود فروق ذات داللة إحصائية  
 . اجملموعة التجريبية لصاحل  و الضابطة  التجريبية تُتاجملموع ألفراد

 المتعلقة بالفرضية الجزئية الثانية  :  تحليل و تفسير  النتائج –ب 

البعديُت يف  االختبارين بُتوجود فروق ذات داللة إحصائية      78أظهرت النتائج ادلسجة يف اجلدول رقم  
اجملموعتُت التجريبية و الضابطة  لصاحل اجملموعة التجريبية ، حيث  ألفراد  التفكَت التكتيكي اذلجومي اختبار متوسطات

رنة بنتيجة اجملموعة الضابطة اليت بلغ او ىي نتيجة كبَتة مق  66.16بلغ ادلتوسط احلسايب ألفراد اجملموعة التجريبية 
 .   9..9و قيمة ت تساوي   61.6متوسط حساهبا  

للربنامج ادلبٍت على عرض  –أىلي برج بوعريريج  –باتباع أفراد اجملموعة التجريبية  و يفسر الباحث ىذه النتائج  
و ادلرفق بالشرح و التحليل و  التمارين و اجلمل التكتيكية على شكل صور ثابتة و متحركة   باستعمال برنارلي  الكمبيوتر

أين   –شباب العلمة  –بعو أفراد اجملموعة الضابطة الذي ات التقليدي سلوبألا من وفاعلية إجيابية أكثر فكان ادلناقشة ،  
يف ادللعب باالعتماد على شرح سلتصر من طرف ادلدرب دون التطرق قف التكتيكية اذلجومية اتطبق فيو التمارين و ادلو 

 ألىدافها و متغَتاهتا دور كل العب بصفة دقيقة .

 أن إذ األمهية، من كبَتة درجة اللعب خبطة تبطةادلر  ادلعارف و للمعلومات القدم كرة العب اكتساب إن عملية 
 أثناء للفرد الصحيح السلوك اكتساب عليو يتأسس و التكتيكي، لألداء الالزمة التصورات الفرد اكتساب يف يسهم ذلك

 اختيار و ادلختلفة، اللعب مواقف ربليل حسن على تساعده الفرد يكتسبها اليت النظرية ادلعلومات و ادلعارف ادلباريات.
 .التنفيذ و األداء يف اإلسراع بالتايل و ادلواقف، ىذه مثل جملاهبة احللول أنسب

 للفرد ادلختلفة اخلربات تشكل اليت ىي النظرية ادلعلومات و ادلعارف أن ىذهchoutka.1980 و يؤكد : 
غياب شرح  باجلانب ادلعريف لالعبُت بال يهتمون  و أغلب ادلدربُت  ادلباريات. خربة مصطلح عليها يطلق اليت و الرياضي

 ىدف  و زلتوى احلصص التدريبية لالعبُت رغم أمهيتو .
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 من غَتىا و التصور و التذكر و باإلدراك ترتبط اليت التفكَتية العمليات بسرعة التكتيكي يتميز التفكَت
 حلظة يف الالعب يستطيع حىت ، التفكَت يف ادلشًتكة العقلية العمليات سرعة يتطلب و  ، األخرى العقلية العمليات

 ادلباشرة . االستجابة إىل ادلوقف إدراك خاطفة

 الثالثة:المتعلقة بالفرضية الجزئية  و تفسير النتائجتحليل و  عرض ثالثا:

 : الثالثة  الجزئية بالفرضية المتعلقة النتائج عرض - أ

 البعدي االختبار و القبلي االختبار بُت إحصائية داللة ذات فروق ال توجدتنص الفرضية اجلزئية الثالثة  على أنو       
و للتحقق من صحة الفرضية قام الباحث حبساب قيمة  اذلجومي ، التكتيكي التفكَت  اختباريف  اجملموعة الضابطة  ألفراد

  . 74:  رقم ت و النتائج مسجلة يف اجلدول

 التفكير التكتيكي الهجومي  اختبارالضابطة  في للعينة القبلي و البعدي  نتائج القياسيوضح   21جدول رقم :   

 االختبار
 القياس البعدي القياس القبلي

 قيمة ت
مستوى 
 الداللة

 الداللة

 االحصائية ع س ع س

 دال 0.01 6,063 3.06 61.6 6.66 66.66 الهجوميالتفكير التكتيكي 

 

 

 

 

 

 

 
 الضابطة  في اختبار التفكير التكتيكي الهجوميللعينة القبلي و البعدي  نتائج القياسأعمدة بيانية توضح  8الشكل رقم :

 



168 
 

يتضح أن ادلتوسط احلسايب للقياس   1 و ادلوضحة يف الشكل رقم 74 من خالل النتائج ادلسجلة يف اجلدول     
ادلتوسط احلسايب    أما  31.3يف مقياس التفكَت التكتيكي  اذلجومي يف كرة القدم يساوي  الضابطةالبعدي ألفراد اجملموعة 

 .  37.33يساوي للقياس القبلي للمجموعة نفسها 

عند مستوى الداللة   7.81من قيمة ت اجلدولية  قلو ىي أ 7.841و بلغت قيمة اختبار ت ستيودنت احملسوبة      
ق دالة إحصائيا   بُت القياس القبلي و البعدي  ألفراد اجملموعة الضابطة  يف و ود فر و جعدم  ،شلا يؤكد على   8.81

  .8.81اختبار التفكَت التكتيكي اذلجومي عند مستوى الداللة 

 المتعلقة بالفرضية الجزئية الثالثة   :  تحليل و تفسير  النتائج –ب 

أن ادلتوسط احلسايب للقياس البعدي ألفراد اجملموعة  نالحظ   74من خالل النتائج ادلسجلة يف اجلدول رقم      
أما ادلتوسط احلسايب   للقياس القبلي   31.3الضابطة يف مقياس التفكَت التكتيكي  اذلجومي يف كرة القدم يساوي 

الفرق بو تعترب قيمة صغَتة مقارنة     3.31، و الفرق بُت ادلتوسطُت يقدر ب :  37.33للمجموعة نفسها يساوي 
 دالة إحصائيا . غَتقيمة ت  و 72.18ُت القياسُت البعدي و القبلي للمجموعة التجريبية الذي بلغ ب

بالربنامج التدرييب الذي تعرضت لو اجملموعة الضابطة و الذي  ارتفاع ادلتوسط احلسايب يف القياس البعدي و يفسر الباحث 
  مباراة . 12و لعب الفريق  أسبوعا 15دام 

مرونة التفكَت التكتيكي ،  –بأن الربامج التدريبية على زلاور السلوك اخلططي   7883كده األىدل ، أو ىذا ما      
تعمل على إحداث تأثَت إجيايب على تطوير التفكَت  –التفكَت اخلططي ، و سرعة التفكَت اخلططي  تنظيم و ترتيب

 التكتيكي لالعبُت يف كرة القدم .

قًتح الباحث يشتمل على أغلب التمارين ادلواقف التكتيكية اذلجومية يف سلتلف مساحات و الربنامج التدرييب الذي ا    
اال انو افتقر للشرح الكايف قبل تطبيقو يف ادليدان عكس اجملموعة التجريبية اليت  و خطوط اللعب و سلتلف مناصب اللعب

ف التكتيكية بواسطة جهاز العارض الضوئي استفادت من ربضَت عقلي رافقها يف مجيع احلصص ، بعرض التمارين و ادلواق
 صور واضحة متبوعة بالشرح الكامل ذلدف التمرين و دور كل العب . ادلوصول بالكمبيوتر على شكل 
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 النتائج المتعلقة بالفرضية الجزئية الرابعة  : و تقسير و تحليل  عرضرابعا : 

 بالفرضية الجزئية الرابعة :  عرض النتائج المتعلقة  - أ

يف العيب اخلطوط الثالثة للمجموعة التجريبية  بُت إحصائية داللة ذات فروق أنو توجد الرابعة علىتنص الفرضية اجلزئية   
و لتأكيد ىذه الفرضية قام الباحث حبساب ادلتوسطات احلسابية للمجموعات البعدي  التكتيكي اذلجومي التفكَت اختبار

 .  77التباين باستخدام أقل فرق دال كما ىو مبُت يف اجلدول رقم الثالث مث الفروق بُت ادلتوسطات و ربليل 

 رجات اختبار التفكير التكتيكي الهجومي.لد تحليل التباينيوضح   66جدول رقم :

 منصب اللعب
 وسط ميدان مدافع مهاجم االحصاء

 70,4 50,6 63,6 ادلتوسط احلسايب

 3,97 3,21 5,68 االضلراف ادلعياري

 25.99 ربليل التباين
 LSDأقل فرق دال ام دباستحتحليل التباين  

 الداللة االحصائية الفرق بُت ادلتوسطات منصب اللعب منصب اللعب

 مهاجم
 *** 66 مدافع

 * 6.6 - وسط ميدان
 *** 69.6 - وسط ميدان مدافع

 

 

 

 

 

 

 

  

 درجات اختبار التفكير التكتيكي الهجومي لالعبي الخطوط الثالثة  أعمدة بيانية توضح  09الشكل رقم :
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صلد أن ادلتوسط احلسايب لدرجات  9رقم:و ادلوضحة يف الشكل    77من خالل النتائج ادلسجلة يف اجلدول رقم      
لالعيب اذلجوم  ، و بالنسبة 18.3العيب الدفاع للمجموعة التجريبية يف اختبار التفكَت التكتيكي اذلجومي يساوي 

 . 28.1أما عند العيب خط الوسط فبلغ ادلتوسط احلسايب  33.3فيساوي 

و  43و بُت العيب الدفاع و اذلجوم يساوي  43.1الفرق بُت ادلتوسطُت احلسابيُت لالعيب الدفاع و الوسط قدر ب : 
 .  3.1الفرق بُت ادلتوسطُت احلسابيُت لالعيب الوسط و اذلجوم تساوي 

وجود فروق دالة إحصائيا بُت الدفاع و اذلجوم لصاحل اذلجوم، و وجود فروق ذات داللة إحصائية بُت دول و يوضح اجل
 الدفاع و الوسط لصاحل العيب الوسط، و وجود فروق بُت اذلجوم و الوسط لصاحل الوسط . 

 النتائج المتعلقة بالفرضية الجزئية الرابعة  : تفسيرتحليل  و -ب

نالحظ تفوق العيب الوسط و    3و ادلوضحة يف الشكل رقم :   77ائج ادلسجلة يف اجلدول رقم : من خالل النت      
بينما صلد العيب خط الدفاع أقل اخلطوط يف االجابة على مواقف   اذلجوم يف اختبار التفكَت التكتيكي اذلجومي ،

كما نالحظ تفوق العيب الوسط على  7883بن لكحل ، و جاءت ىذه النتائج مشاهبة لنتائج دراسة : االختبار ، 
 .العيب اذلجوم 

ويفسر الباحث ىذه النتائج بطبيعة الواجبات  اذلجومية لالعيب الوسط و اذلجوم حيث يتوجب عليهم حسن التصرف و 
ىجومية سرعة إجياد احلل ، بينما واجبات العيب الدفاع تًتكز أكثر يف ادلنطقة اخللفية  و بأداء أدوار دفاعية أكثر منها 

رغم أن كرة القدم احلديثة الشاملة تتطلب امتالك مجيع الالعبُت مهما كان منصب لعبهم نسبة عالية من الذكاء و ازباذ 
القرار الصحيح  و الفهم الصحيح للمواقف التكتيكية وكيفية اختيار أحسن احللول يف أي منطقة من ادللعب و مهما كان 

  ادلوقف دفاعيا أو ىجوميا .

العيب الوسط على العيب اذلجوم يفسره الباحث بذكائهم ودورىم ادلهم و الفعال يف صلاح خطط اللعب اذلجومية  و تفوق
 اذلجومية.و مشاركتهم يف أغلب العمليات 

 

 

 

 



171 
 

 لخامسة:اعرض و تحليل و تفسير النتائج المتعلقة بالفرضية الجزئية : خامسا

 الخامسة :عرض النتائج المتعلقة بالفرضية الجزئية  - أ

 ألفراد البعدي القياس و القبلي لقياسا بُت إحصائية داللة ذات فروقاخلامسة على وجود  تنص الفرضية اجلزئية       
، و للتحقق من صحة ىذه الفرضية قام  التكتيكي اجلماعي اذلجومي لصاحل االختبار البعدي األداء يف اجملموعة التجريبية 

 : ةول التاليازلاور ، و النتائج موضحة يف اجلد   الباحث حبساب قيمة ت بُت االختبار القبلي و البعدي  لعدة 

 :  و الطويلة  القصيرة  عدد التمريرات -06

و  القصيرة  دد التمريراتدراسة الفروق بين القياس القبلي و البعدي لعيوضح     66جدول رقم :   

 .التجريبية للعينة  الطويلة

 التقييم المتغير
ت  النتيجة

 المحسوبة
مستوى 
 الداللة

ت 
 الجدولية

الداللة 
 بعدي قبلي االحصائية

عدد التمريرات  
 القصيرة

 دال 7.73 8.81 7,137 80.33 68.33 ناجحة

 دال 3.71 8.84 3,112 31 41,33 فاشلة

عدد التمريرات  
 الطويلة

 دال 7.73 8.81 1,171 56.66 38.66 ناجحة

 دال 3.25 0.01 37020 25 38.66 فاشلة
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للعينة  للقياس القبلي و البعدي  الطويلة و  القصيرة التمريرات عددأعمدة بيانية توضح  60الشكل رقم : 
 التجريبية 

 

نالحظ أن ادلتوسط احلسايب لعدد  48 و ادلوضحة يف الشكل رقم   73 النتائج ادلسجلة يف اجلدول  رقممن خالل  
، وقيمة ت  18.33أما البعدي فيساوي  31.33التمريرات القصَتة الناجحة يف القياس القبلي للمجموعة التجريبية يساوي 

، وىذا ما يدل على وجود فروق دالة  7.73وىي أكرب من قيمة ت اجلدولية    7.137احملسوبة بُت القياسُت  تساوي 
 . الختبار البعدي لصاحل ا إحصائيا

 الفشلة  و نالحظ  كذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية بُت القياسُت القبلي و البعدي يف عدد التمريرات القصَتة
 . 3.112حيث بلغت قيمة ت لصاحل القياس القبلي 

لصاحل  1.171ناجحة و بلغت قيمة ت بُت االختبار القبلي و البعدي للمجموعة التجريبية يف  عدد التمريرات الطويلة ال
 االختبار البعدي  و ىي قيمة دالة إحصائيا .

و ىذا ما يثبت وجود فروق ذات داللة إحصائية   3.182و بلغت قيمة ت بُت القياسُت يف التمريرات الطويلة الفاشلة  
 لصاحل القياس القبلي .

 
  

 عدد التمريرات الطويلة
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 االستحواذ على الكرة :  مدة -06

 التجريبية  للعينةبين القياسين القبلي و البعدي لمدة االستحواذ على الكرة الفروق  دراسةيوضح   63جدول رقم : 

 

 

 

   

 

 

 

    .التجريبية للعينةلقياس القبلي و البعدي لمدة االستحواذ على الكرة   قيم وضحت أعمدة بيانية 66: الشكل رقم  

أن ادلتوسط احلسايب دلدة  نالحظ 44 و ادلوضحة يف الشكل رقم  71 اجلدول رقممن خالل النتائج ادلسجلة يف   
،   13.33أما البعدي فقد بلغت  12.33القياس القبلي للمجموعة التجريبية يساوي    الكرة يفاالستحواذ على 

، وىذا ما يدل على وجود  7.73وىي أكرب من قيمة ت اجلدولية    7.332وقيمة ت احملسوبة بُت القياسُت  تساوي 
 فروق دالة إحصائيا لصاحل االختبار البعدي  .

 

 

 

منطقة  المتغير
 االستحواذ

 ت النتيجة

 المحسوبة
مستوى 
 الداللة

ت 
 الجدولية

الداللة 
 بعدي قبلي االحصائية

مدة 
 االستحواذ

 دال 0.00 0.05 07000 56,66 47,33 المجموع
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  الهجمات:نوع و  عدد -6

  عينة التجريبية القبلي و البعدي لل للقياسالهجمات   و نوع عدديوضح      61جدول رقم :  

 التقييم المتغير
ت  النتيجة

 المحسوبة
مستوى 
 الداللة

 ت الجدولية
الداللة 
 بعدي قبلي االحصائية

عدد الهجومات 
 المنظمة

 دال 0.00 2.20 07000 13 8,33 ناجحة

 غير دال 2.26 0.05 0700 7,66 10 فاشلة

عدد الهجومات 
 المعاكسة

 دال 0.00 2.20 0720 5 2,33 ناجحة

 غير دال 0.00 2.20 07000 1,33 3,66 فاشلة

الهجومات من 
 الجانبين

 دال 0.00 2.20 07000 9 5 ناجحة

 غير دال 0.00 2.20 27000 5 5,66 فاشلة

الهجومات من 
 منتصف الملعب

 دال 0.00 2.20 07000 9 5,66 ناجحة

 غير دال 0.00 2.20 0700 3,66 8 فاشلة
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 المتوسطات الحسابية للقياسات القبلية و البعدية ألفراد أعمدة بيانية توضح  66الشكل رقم :

  عينة التجريبية القبلي و البعدي لل للقياسالهجمات   و نوع عدد توضح بيانية أعمدة 66: رقم الشكل

أن ادلتوسط احلسايب لعدد  نالحظ 47و ادلوضحة يف الشكل رقم  71 اجلدول رقممن خالل النتائج ادلسجلة يف  
، وقيمة ت احملسوبة 43أما البعدي فيساوي   1.33يف القياس القبلي للمجموعة التجريبية يساوي  الناجحةاذلجمات 

وىي أكرب من قيمة ت اجلدولية   ، وىذا ما يدل على وجود فروق دالة إحصائيا لصاحل  3.31بُت القياسُت  تساوي 
 االختبار البعدي  .

أما   1.33لناجحة يف القياس القبلي للمجموعة التجريبية يساوي ادلتوسط احلسايب لعدد اذلجمات ادلعاكسة  ا
وىي أكرب من قيمة ت اجلدولية   ، وىذا ما يدل  3.31، وقيمة ت احملسوبة بُت القياسُت  تساوي 43البعدي فيساوي 

ُت القياسُت و نالحظ  كذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية ب. على وجود فروق دالة إحصائيا لصاحل االختبار البعدي
حيث بلغت قيمة ت  القياس البعدي لصاحل   اذلجومات الناجحة من اجلانبُت األدين و األيسر القبلي و البعدي يف عدد 

بالنسبة للقياس  3بالنسبة للقياس القبلي و    1.33و بلغت قيمة ادلتوسط احلسايب لعدد اذلجمات من احملور  3.131
أي ىناك فروق ذات داللة إحصائية بُت القياسُت  . كما الحظ الباحث  3.133ي و قيمة ت بينهما تساوي البعد

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف عدد اذلجومات ونوع اذلجومات الفاشلة بُت القياسُت القبلي و البعدي ألفراد 
 اجملموعة التجريبية .

عدد 
الهجومات 

المنظمة

عدد الهجومات 
 المعاكسة

الهجومات من 
 الجانبين

 

الهجومات من 
 منتصف الملعب
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 :  و االهداف المسجلة  التسديدات -03

عينة القبلي و البعدي لل لقياساو األهداف المسجلة  الفروق لعدد التسديداتدراسة يوضح   66جدول رقم : 
 التجريبية 

 التقييم المتغير
ت  النتيجة

 المحسوبة
مستوى 
 الداللة

ت 
 الجدولية

الداللة 
 بعدي قبلي االحصائية

التسديد من داخل 
 منطقة الجزاء

 دال 0.00 2.20 07000 6 3,33 داخل المرمى

 غير دال 0.00 2.20 27000 2,66 2 المرمىخارج 

التسديد من  خارج 
 منطقة الجزاء

 دال 0.00 2.20 07220 6,33 3 داخل المرمى

 غير دال 0.00 2.20 27000 2,66 3 خارج المرمى

 دال 0.00 2.20 07000 3 2.00 األهداف المسجلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 التجريبية. للعينة عديو البللقياس القبلي عدد التسديدات أعمدة بيانية توضح  66الشكل رقم :

 

خارج منطقة الجزاء التسديد من التسديد من داخل منطقة الجزاء  
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نالحظ أن ادلتوسط احلسايب لعدد   43 و ادلوضحة يف الشكل رقم 73من خالل النتائج ادلبينة يف اجلدول رقم  
 –شباب أىلي برج بو عريريج  –التسديدات الناجحة من داخل منطقة العمليات  يف القياس القبلي للمجموعة التجريبية 

تدل على وجود فروق    3.131، و قيمة ت بُت القياسُت  اليت بلغت  3يف القياس البعدي فكان  و  3.33يساوي 
فال توجد فروق بُت القياسُت القبلي  –خارج ادلرمى  –لقياس البعدي ، بالنسبة للتسديدات الفاشلة دالة إحصائيا لصاحل ا

  8.81عند مستوى الداللة  7.73و ىي أقل من قيمة ت اجلدولية   8.213و البعدي ألن قيمة ت احملسوبة  تساوي 
 . 

نالحظ كذلك أن ادلتوسط احلسايب لعدد التسديدات الناجحة من خارج  منطقة العمليات  يف القياس القبلي للمجموعة 
، و قيمة ت بُت القياسُت   3.33يف القياس البعدي فكان  أما  3يساوي  –شباب أىلي برج بو عريريج  –التجريبية 

صاحل القياس البعدي ، بالنسبة للتسديدات الفاشلة من خارج تدل على وجود فروق  دالة إحصائيا ل 1.884اليت بلغت 
  8.731فال توجد فروق بُت القياسُت القبلي و البعدي ألن قيمة ت احملسوبة  تساوي  –خارج ادلرمى  –منطقة اجلزاء  

 .   8.81عند مستوى الداللة  7.73و ىي أقل من قيمة ت اجلدولية 

 

 التجريبية. للعينة  للقياس القبلي و البعديعدد االهداف المسجلة  أعمدة بيانية توضح  63الشكل رقم :

  8.33للمجموعة التجريبية بلغ  –القياس القبلي  –ادلتوسط احلسايب لعدد األىداف ادلسجلة يف ادلباريات الثالث األوىل 
أىداف ، و قيمة ت احملسوبة   3للمجموعة ذاهتا فقد بلغ   –القياس البعدي  –أما فيما خيص الثالث مباريات األخَتة 

، إذن توجد فروق  ذات  8.84و ىي قيمة أكرب من قيمة ت اجلدولية عند مستوى الداللة   3.141بينهما  تساوي 
 داللة إحصائية بُت القياسُت القبلي و البعدي .

0
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 : بادل المراكزو عدد حاالت ت -من اليمين لليسار و العكس –الهجوم  تغيير جهة -01

القبلي و البعدي  للقياس حاالت تبادل المراكزو جهة الهجوم  عدد مرات  تغييريوضح قيمة  .6جدول رقم : 
 للعينة التجريبية 

 التقييم المتغير
ت  النتيجة

 المحسوبة
مستوى 
 الداللة

ت 
 الجدولية

الداللة 
 بعدي  قبلي االحصائية

عدد مرات تغيير 
 جهة الهجوم 

 دال 1.21 8.884 3,277 7,66 2,66 ناجحة
 غير دال 7.73 8.81 8,384 2,66 3,33 فاشلة

عدد حاالت تبادل 
 المراكز 

 دال 7.73 8.81 7,311 9 1.33 ناجحة
 غير دال 7.73 8.81 8,133 3 2 فاشلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لمراكز للقياس عدد مرات  تغيير  جهة الهجوم و عدد حاالت تبادل اأعمدة بيانية توضح   61رقم :الشكل 
  للعينة التجريبية  القبلي و البعدي

 

 عدد حاالت تبادل المراكز عدد مرات تغيير جهة الهجوم
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نالحظ وجود فروق دالة إحصائيا بُت  41 و ادلوضحة يف الشكل رقم 72من خالل قراءتنا  لنتائج اجلدول رقم  
القياسُت القبلي و البعدي للمجموعة التجريبية  يف عدد ادلرات  الناجحة يف تغيَت اذلجومات من اجلهة اليمٌت إىل اليسرى 

عند مستوى  1.21و ىي أكرب من قيمة ت اجلدولية و اليت تساوي  3.27و العكس ألن قيمة ت احملسوبة  بلغت 
 . 8.884الداللة 

و نالحظ عدم  وجود فروق دالة إحصائيا بُت القياسُت القبلي و البعدي للمجموعة التجريبية  يف عدد ادلرات  الفاشلة    
و ىي أصغر من قيمة  8.384يف تغيَت اذلجومات من اجلهة اليمٌت إىل اليسرى و العكس ألن قيمة ت احملسوبة  بلغت 

 . 8.81الداللة عند مستوى  7.73ت اجلدولية و اليت تساوي 

اجملموعة التجريبية فقد بلغ ادلتوسط احلسايب  بُت أفرادأما يف متغَت عدد حاالت تبادل ادلراكز و التقاطعات الناجحة 
و ىي أكرب من قيمة ت اجلدولية أي   7.311للقياس البعدي ، و قيمة ت احملسوبة ىي   3و  1.33للقياس القبلي 

 اسُت . ىناك فروق دالة إحصائيا بُت القي

و نالحظ عدم  وجود فروق دالة إحصائيا بُت القياسُت القبلي و البعدي للمجموعة التجريبية  يف عدد ادلرات  الفاشلة يف 
و ىي أصغر من قيمة ت اجلدولية و اليت  8.133حاالت تبادل ادلراكز و التقاطعات ألن قيمة ت احملسوبة  بلغت 

  .  8.81  عند مستوى الداللة 7.73تساوي 

 حاالت التسلل:  -06

 التجريبية .    للقياس القبلي و البعدي للعينةعدد حاالت التسلل يوضح    66جدول رقم : 

 المتغير
ت  النتيجة

 المحسوبة
مستوى 
 الداللة

ت 
 الجدولية

الداللة 
 بعدي  قبلي االحصائية

 دال 3.71 8.84 3,141 1,66 4 التسلل
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 للعينة التجريبية  للقياس القبلي و البعدي عدد حاالت التسللأعمدة بيانية توضح  66الشكل رقم :

ول السابق الحظ الباحث و جود فروق دالة إحصائيا بُت القياسُت القبلي و البعدي  دمن خالل النتائج ادلوضحة يف اجل
يف حُت أن ت   3.141ءة بلغت لصاحل االختبار القبلي  يف عدد مرات الوقوع يف فخ التسلل ألن قيمة ت ادلقرو 

أما البعدي فيساوي  1و ادلتوسط احلسايب للقياس القبلي يساوي  ، 8.84عند مستوى الداللة  3.71اجلدولية تساوي 
 فقط .  4.33

 تحليل و تفسير النتائج المتعلقة بالفرضية الجزئية الخامسة:-ب
اجلزئية اخلامسة توصل الباحث إىل وجود فروق دالة إحصائيا من خالل العرض السابق للنتائج ادلتعلقة بالفرضية      

اجلماعي لصاحل  اذلجومي التكتيكي يف مجيع زلاور األداء للمجموعة التجريبية  بُت القياسات القبلية و القياسات البعدية
توضح التطور احلاصل يف عدد التمريرات القصَتة و الطويلة الناجحة ،   73، ونتائج اجلدول رقم االختبارات البعدية 

حيث ركز الباحث يف برنارلو على ادلواقف اليت تتيح توصيل الكرة إىل الزميل يف أحسن الظروف و التموقع اجليد من 
ل ، و ىذا بعرض التمارين التدريبية بواسطة داء التمرير الصحيح و إعطائو أكثر من حألأجل إتاحة الفرصة للزميل 

التدريبية مث مناقشتها و ربليلها مع الالعبُت ، و ركز  صقبل بداية احلص  Tactics Managerبرنامج الكمبيوتر 
الباحث يف برنارلو على  احتواء كل احلصص التدريبية على مواقف و سبارين خاصة بالتمرير القصَت و الطويل و كيفية 

 .اجليد لطلب الكرة من الزميل لتسهيل مهامو  التموقع
كما يفسر الباحث التحسن يف نتائج رلموعة البحث التجريبية يف عدد التمريرات الطويلة و القصَتة الناجحة بالربنامج 

حيث أن  بعد كل مباراة  نناقش األخطاء ادلرتكبة يف عملية التمرير و  – Dartfish –اخلاص بتحليل ادلباريات 
  نوضح احللول ادلمكنة . 

من  مدة امتالك الكرة  متوسط ربسن 71و انعكس ىذا التحسن على نسبة امتالك الكرة، فحسب اجلدول     
،  اليت أجري فيها القياس البعدي دقيقة يف الثالث مباريات 13.33إىل  دقيقة يف ادلباريات الثالث األوىل  12,33

االحتفاظ بالكرة أطول  والتوزيع الصحيح يف ادليدان  كانفالربنامج التدرييب احتوى على الكثَت من ادلواقف اليت ىدفها  
، و ربليل ادلباريات ادلسجلة مكن بشكل صحيح دون ضياعها  و بُت اخلطوط الثالثة  مدة شلكنة و انتقاذلا بُت الالعبُت

حث من التطرق إىل مواقع الالعبُت و ادلسافات ادلناسبة بُت اخلطوط و كيفية مساعدة حامل الكرة و إعطائو أكثر البا
 من حل. 

توصل الباحث إىل ربسن كبَت من طرف اجملموعة التجريبية يف القياس البعدي يف عدد اذلجمات  71يف اجلدول رقم  
طراف و يعزو الباحث ىذا التحسن إىل  تعرضهم لربنامج تدريبيي متكامل ادلنظمة و ادلعاكسة سواء من احملور أو من األ

حيث ربتوي احلصص التدريبية على سبارين و مواقف تكتيكية ىدفها بناء اللعب من اخللف و االنتقال بشكل منظم  
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عب مع توضيح إىل اذلجوم دبشاركة العيب اخلطوط الثالثة ، تسبق بشرح تفصيلي عن اذلدف من التمرين و دور كل ال
 أين يتم عرض صور واضحة للتمرين .   Tactics Managerالتنقالت و األدوار  باستعمال برنامج الكمبيوتر  

و ركز الباحث على التنويع يف اذلجومات بُت ادلنظمة و ادلعاكسة و اذلجومات من احملور و من األطراف ، و من بُت 
                 48- 46 -40-15- 34-36-63-63-1 -61-16-61التمارين اليت  حققت ىذا اذلدف ىي : رقم 

 . 2 ادلبينة يف ادللحق رقم 
من احملور أو األطراف من بُت أىم النقاط  –جهتها  كذا  و   -منظمة أو معاكسة  –و تعترب نوعية اذلجومات     

ادلدرجة ضمن برنامج ربليل مباريات فريق أىلي برج بوعريريج بواسطة برنامج الدارت فيش اليت ركز عليها الباحث بعد  
 كل مباراة  .

           و انعكس ىذا العمل على األىداف ادلسجلة ، حيث أن متوسط األىداف ادلسجلة من طرف  فريق أىلي 
أىداف يف الثالث  3يف ادلباريات الثالث اخلاصة بالقياس القبلي يف حُت  وصل إىل   8.33برج بو عريريج كان 

و  مباريات اخلاصة بالقياس البعدي ، فالربنامج التدرييب ادلتبع  حسن من مستوى الالعبُت من ناحية التفكَت التكتيكي
القدرة على ازباذ القرارات ادلناسبة و اختيار أنسب احللول للوصول ، و أكسبهم  اجلماعي  اذلجومي االداء التكتيكي 

دلرمى ادلنافس و التصور الصحيح للجمل التكتيكية قبل تطبيقها ، مع التأكيد على عدم الوقوع يف نفس األخطاء  بعد 
 مشاىدة ادلباريات ادلصورة و ربليل مراحل اللعب  باستعمال برنامج الدارت فيش  .

لنتائج السابقة ربسن اجملموعة التجريبية  يف عدد ادلرات اليت غَتوا فيها جهة اذلجوم بشكل ناجح ، و يفسر أثبتت ا    
الباحث ىذا التحسن بالتمارين و ادلواقف اليت اختارىا حيث  تتضمن كيفية بناء اذلجوم من جهة مث تغيَته للجهة 

-38-27-23-12-11كما  ىو مبُت يف التمرين رقم األخرى هبدف إجياد الثغرة ادلناسبة و استغالل الفراغات  
متبوعا بالشرح الكايف ، كما مت التطرق  أين مت عرضهم بواسطة جهاز العارض الضوئي  ، 7يف ادللحق رقم  42-43

ذلذه النقطة عند ربليل بعض ادلباريات ادلسجلة  أين استعرض الباحث احلاالت اليت كان من ادلفروض على الالعبُت 
 تغيَت جهة اذلجوم فيها .

و زعزعة دفاع كما ربسنت نتائج اجملموعة التجريبية يف عدد حاالت تبادل ادلراكز ، اليت سبكن من كسب الفراغات 
 ادلنافس و التخلص من الرقابة  .

كما تضمن الربنامج التدرييب التكتيكي على بعض التمارين التكتيكية اليت من خالذلا يتجنب الفريق الوقوع يف      
يف حاالت  كما قام الباحث بعرض مجيع اذلجمات اليت و قع فيها الالعبون  46-13سبرين رقم  -االت التسلل  ح

 .يف كل ادلباريات  بواسطة الكمبيوتر و ناقش معهم كيفية ذبنبها التسلل 
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 سادسة:عرض و تحليل و تفسير النتائج المتعلقة بالفرضية الجزئية ال: سادسا

 : سادسةعرض النتائج المتعلقة بالفرضية الجزئية ال - أ

اذلجومي اجلماعي يف يف األداء التكتيكي  إحصائية داللة ذات فروق وجود تنص الفرضية اجلزئية السادسة على 
و اجملموعة الضابطة لصاحل اجملموعة التجريبية ، و للتحقق من صحتها  قام  اجملموعة التجريبية  بُت القياسات البعدية

 ، و النتائج مسجلة يف اجلداول التالية : الباحث حبساب قيمة ت 

 :  عدد التمريرات القصيرة  و الطويلة  -84

 التجريبية عينةالبعدي لل بين القياسفي عدد التمريرات القصيرة و الطويلة دراسة الفروق يوضح  69جدول رقم : 
 و الضابطة

 التقييم المتغير
ت  النتيجة

 المحسوبة
مستوى 
 الداللة

ت 
 الجدولية

الداللة 
 ضابطة تجريبية االحصائية

عدد التمريرات  
 القصيرة

 ناجحة
 دال 3.71 8.84 3,342 32.33 18.33

 فاشلة
 غير دال 7.73 8.81 8,333 35 31

عدد التمريرات  
 الطويلة

 ناجحة
 دال 3.71 8.84 3,371 40 56.66

 فاشلة
 دال 3.71 8.84 3,143 16,33 7,33
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 من خالل النتائج ادلسجلة يف اجلدول  رقم نالحظ أن ادلتوسط احلسايب لعدد    

التجريبية و  عينةالبعدي لل بين القياسعدد التمريرات القصيرة و الطويلة أعمدة بيانية توضح  .6الشكل رقم :
 الضابطة
 

أما  32.33الناجحة يف القياس البعدي للمجموعة الضابطة يساوي ادلتوسط احلسايب لعدد التمريرات القصَتة      
   3.342، وقيمة ت احملسوبة بُت القياسُت  تساوي  18.33القياس البعدي للمجموعة التجريبية فيساوي  يف

 ، وىذا ما يدل على وجود فروق دالة إحصائيا لصاحل اجملموعة التجريبية    3.71وىي أكرب من قيمة ت اجلدولية  
يف عدد  ُت للمجموعتُت التجريبية و الضابطةوجود فروق ذات داللة إحصائية بُت القياسُت البعدي عدمو نالحظ  

 .8.333شلة  حيث بلغت قيمة ت االتمريرات القصَتة الف

يف  عدد التمريرات الطويلة الناجحة  و الضابطة التجريبية تُتللمجموع ُتالبعدي ينو بلغت قيمة ت بُت االختبار 
   اجملموعة التجريبية لصاحل وىذا ما يثبت و جود فروق دالة إحصائيا    3.000

و ىذا ما يثبت وجود فروق ذات داللة   3.143و بلغت قيمة ت بُت القياسُت يف التمريرات الطويلة الفاشلة  
 . اجملموعة الضابطة إحصائية لصاحل 

 
 

 

 

 عدد التمريرات  القصيرة
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 االستحواذ على الكرة :  مدة -06

التجريبية و  عينةلل بين القياس البعديمدة االستحواذ على الكرة في الفروق  دراسةيوضح    60جدول رقم : 
 .  الضابطة

مستوى  ت المحسوبة النتيجة المتغير
 الداللة

ت 
 الجدولية

الداللة 
 االحصائية

مدة  االستحواذ على 
 الكرة

 ضابطة تجريبية

 دال 3.71 8.84 1,771 48,33 56,66

 

 

 

 

 

 

 

 

 التجريبية و الضابطة. عينةلل بين القياس البعديمدة االستحواذ على الكرة أعمدة بيانية توضح  66رقم :الشكل 

نالحظ أن ادلتوسط احلسايب دلدة  41و ادلوضحة يف الشكل رقم  38من خالل النتائج ادلسجلة يف اجلدول رقم  
أما يف القياس البعدي للمجموعة  13.33االستحواذ على الكرة  يف القياس البعدي للمجموعة التجريبية يساوي   

وىي أكرب من قيمة ت اجلدولية   1.771، وقيمة ت احملسوبة بُت القياسُت  تساوي   11.33الضابطة  فقد بلغ 
 .  اجملموعة التجريبية فروق دالة إحصائيا لصاحل  ، وىذا ما يدل على وجود 3.71
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  الهجمات:و نوع  عدد -6

 التجريبية و الضابطة  عينةلل للقياس البعديالهجمات ونوع في عدد الفروق  دراسةيوضح    66جدول رقم : 

 التقييم المتغير
ت  النتيجة

 المحسوبة
مستوى 
 الداللة

ت 
 الجدولية

الداللة 
 ضابطة تجريبية االحصائية

عدد الهجومات 
 المنظمة

 ناجحة
 دال 3.71 8.84 3,372 11,33 13

 فاشلة
 غير دال 7.73 8.81 8,333 9,33 7,66

عدد الهجومات 
 المعاكسة

 ناجحة
 دال 7.73 8.81 3,321 2 5

 فاشلة
 غير دال 7.73 8.81 4,147 2,66 1,33

الهجومات من 
 الجانبين

 ناجحة
 دال 3.71 8.84 3,113 5,33 9

 فاشلة
 غير دال 7.73 8.81 8,433 4,66 5

الهجومات من 
 منتصف الملعب

 ناجحة
 دال 3.71 8.84 1,33 4 9

 فاشلة
 غير دال 7.73 8.81 4,371 7,33 3,66
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 التجريبية و الضابطة عينةلل للقياس البعديالهجمات ونوع عدد أعمدة بيانية توضح   69الشكل رقم :

نالحظ أن ادلتوسط احلسايب لعدد  43 و ادلوضحة يف الشكل رقم  34 من خالل النتائج ادلسجلة يف اجلدول  رقم     
أما ادلتوسط احلسايب لعدد اذلجمات  الناجحة    43اذلجمات  الناجحة يف القياس البعدي  للمجموعة التجريبية يساوي 

وىي   3.372، وقيمة ت احملسوبة بُت القياسُت  تساوي  44.33يف القياس البعدي للمجموعة الضابطة    فيساوي 
 أكرب من قيمة ت اجلدولية   ، وىذا ما يدل على وجود فروق دالة إحصائيا لصاحل اجملموعة التجريبية   .

أما القياس    1ادلتوسط احلسايب لعدد اذلجمات ادلعاكسة  الناجحة يف القياس البعدي للمجموعة التجريبية يساوي 
وىي أكرب من  3.321، وقيمة ت احملسوبة بُت القياسُت  تساوي 7البعدي للمجموعة الضابطة للمتغَت نفسو  فيساوي 

 قيمة ت اجلدولية   ، وىذا ما يدل على وجود فروق دالة إحصائيا لصاحل اجملموعة التجريبية .

جموعتُت التجريبية و الضابطة  يف عدد و نالحظ  كذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية بُت القياسُت البعديُت للم
و بلغت  3.113اذلجومات الناجحة من اجلانبُت األدين و األيسر   لصاحل اجملموعة التجريبية   حيث بلغت قيمة ت 

بالنسبة  1 و بلغ  البعدي للمجموعة التجريبية بالنسبة للقياس   1.33قيمة ادلتوسط احلسايب لعدد اذلجمات من احملور 
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،   أي ىناك فروق ذات داللة إحصائية بُت القياسُت  . كما  1.33و قيمة ت بينهما تساوي  الضابطة  للمجموعة
 ُت الحظ الباحث عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف عدد اذلجومات ونوع اذلجومات الفاشلة بُت القياسُت البعدي

 . و الضابطة  ألفراد اجملموعة التجريبية

 هداف المسجلة  : التسديدات و األ-03

للقياس البعدي عدد التسديدات و األهداف المسجلة  كل منفي  الفروق دراسة يوضح     66جدول رقم :   
 التجريبية و الضابطة عينةلل

 التقييم المتغير
ت  النتيجة

 المحسوبة
مستوى 
 الداللة

ت 
 الجدولية

الداللة 
 ضابطة تجريبية االحصائية

التسديد من داخل 
 منطقة الجزاء

 داخل المرمى
 دال 7.73 8.81 3,831 3 7

 خارج المرمى
 غير دال 7.73 8.81 4,837 1,66 2,66

التسديد من  خارج 
 منطقة الجزاء

 داخل المرمى
 دال 3.71 8.84 3,133 4 6,33

 خارج المرمى
 غير دال 7.73 8.81 8,731 2,33 2,66

 األهداف المسجلة
 دال 7.73 8.81 3,881 1,66 3
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 التجريبية و الضابطة عينةللللقياس البعدي عدد التسديدات أعمدة بيانية توضح   60الشكل رقم :

 

 

 

 

 

 

 

 التجريبية و الضابطة عينةللللقياس البعدي األهداف المسجلة أعمدة بيانية توضح   66الشكل رقم :

نالحظ أن ادلتوسط احلسايب لعدد  78 و ادلوضحة يف الشكل رقم    32من خالل النتائج ادلبينة يف اجلدول رقم
شباب أىلي برج بو عريريج  –التسديدات الناجحة من داخل منطقة العمليات  يف القياس البعدي للمجموعة التجريبية 

ادلتوسط احلسايب لعدد التسديدات الناجحة من داخل منطقة العمليات  يف القياس البعدي للمجموعة و    2يساوي  –
تدل على وجود فروق  دالة   3.831، و قيمة ت بُت القياسُت  اليت بلغت  3فكان   -شباب العلمة –الضابطة 

 

 



189 
 

فال توجد فروق بُت القياسُت القبلي  –دلرمى خارج ا –إحصائيا لصاحل اجملموعة التجريبية  ، بالنسبة للتسديدات الفاشلة 
  عند مستوى الداللة  7.73و ىي أقل من قيمة ت اجلدولية  4.837و البعدي ألن قيمة ت احملسوبة  تساوي 

8.81   . 

نالحظ كذلك أن ادلتوسط احلسايب لعدد التسديدات الناجحة من خارج  منطقة العمليات  يف القياس البعدي     
، و قيمة ت بُت  1و فيما خيص اجملموعة الضابطة فادلتوسط احلسايب بلغت قيمتو    3.33يساوي تجريبية للمجموعة ال

، بالنسبة للتسديدات  اجملموعة التجريبية تدل على وجود فروق  دالة إحصائيا لصاحل  3.133القياسُت  اليت بلغت 
ُت للمجموعتُت التجريبية و ق بُت القياسُت البعديمن خارج منطقة اجلزاء  فال توجد فرو   –خارج ادلرمى  –الفاشلة

  عند مستوى الداللة  7.73و ىي أقل من قيمة ت اجلدولية   8.731ألن قيمة ت احملسوبة  تساوي  الضابطة 
8.81   . 

 3للمجموعة التجريبية بلغ   البعديالقياس ب صة ااخلادلتوسط احلسايب لعدد األىداف ادلسجلة يف ادلباريات الثالث    
، و قيمة   4.33فقد بلغ  الضابطة للمجموعة  –القياس البعدي  –أما فيما خيص الثالث مباريات األخَتة   أىداف

، إذن توجد   8.81و ىي قيمة أكرب من قيمة ت اجلدولية عند مستوى الداللة   3.881ت احملسوبة  بينهما  تساوي 
 اجملموعتُت التجريبية و الضابطة لصاحل اجملموعة التجريبية .ُت فروق  ذات داللة إحصائية ب

 :  و عدد حاالت تبادل المراكز -من اليمين لليسار و العكس –الهجوم  تغيير جهة -01

بين  في عدد مرات تغيير  جهة الهجوم و عدد حاالت تبادل المراكزالفروق  دراسةيوضح   66جدول رقم : 
 .التجريبية و الضابطة  عينةلل القياس البعدي

 التقييم المتغير
ت  النتيجة

 المحسوبة
مستوى 
 الداللة

ت 
 الجدولية

الداللة 
 ضابطة تجريبية االحصائية

عدد مرات تغيير جهة 
 الهجوم

 ناجحة
 دال 3.71 8.84 1,132 4 7,66

 فاشلة
 غير دال 7.73 8.81 8,334 2 2,66

عدد حاالت تبادل 
 المراكز

 ناجحة
 دال 3.71 8.84 3,723 4 9

 فاشلة
 غير دال 7.73 8.81 8,713 2,66 3
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بين القياس  عدد مرات تغيير  جهة الهجوم و عدد حاالت تبادل المراكزأعمدة بيانية توضح  66الشكل رقم :
 التجريبية و الضابطةعينةلل البعدي

نالحظ وجود فروق دالة إحصائيا بُت  77 و ادلوضحة يف الشكل رقم   33من خالل قراءتنا  لنتائج اجلدول رقم      
القياسُت البعديُت للمجموعتُت التجريبية و الضابطة   يف عدد ادلرات  الناجحة يف تغيَت اذلجومات من اجلهة اليمٌت إىل 

عند   3.71تساوي و ىي أكرب من قيمة ت اجلدولية و اليت   1.132اليسرى و العكس ألن قيمة ت احملسوبة  بلغت 
 . 8.84مستوى الداللة 

و نالحظ عدم  وجود فروق دالة إحصائيا بُت القياسُت البعديُت  للمجموعتُت التجريبية و الضابطة  يف عدد ادلرات        
و ىي أصغر  8.334الفاشلة يف تغيَت اذلجومات من اجلهة اليمٌت إىل اليسرى و العكس ألن قيمة ت احملسوبة  بلغت 

 . 8.81عند مستوى الداللة  7.73يمة ت اجلدولية و اليت تساوي من ق

أما يف متغَت عدد حاالت تبادل ادلراكز و التقاطعات الناجحة بُت أفراد اجملموعتُت  التجريبية و الضابطة  فقد بلغ     
ة ، و قيمة ت احملسوبة للقياس البعدي للمجموعة الضابط  1و  3ادلتوسط احلسايب للقياس البعدي للمجموعة التجريبية  

 و ىي أكرب من قيمة ت اجلدولية أي ىناك فروق دالة إحصائيا بُت القياسُت .   3.723ىي 
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يف عدد ادلرات   و الضابطة  التجريبية  تُتللمجموع ُتو نالحظ عدم  وجود فروق دالة إحصائيا بُت القياسُت البعدي
و ىي أصغر من قيمة ت اجلدولية   8.713قيمة ت احملسوبة  بلغت الفاشلة يف حاالت تبادل ادلراكز و التقاطعات ألن 

8.81عند مستوى الداللة  7.73و اليت تساوي   

 حاالت التسلل:  -06

 التجريبية و الضابطة عينة لل بين القياس البعديعدد حاالت التسلل في الفروق  دراسةيوضح    63جدول رقم :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التجريبية و الضابطةعينة لل بين القياس البعديعدد حاالت التسلل أعمدة بيانية توضح   66الشكل رقم :

من خالل النتائج ادلوضحة يف اجلدول السابق الحظ الباحث و جود فروق دالة إحصائيا بُت القياسُت البعديُت      
للمجموعتُت التجريبية و الضابطة  يف عدد مرات الوقوع يف فخ التسلل لصاحل اجملموعة الضابطة  ألن قيمة ت ادلقروءة 

 المتغير
ت  النتيجة

 المحسوبة
مستوى 
 الداللة

ت 
 الجدولية

الداللة 
 ضابطة تجريبية االحصائية

 التسلل
 دال 1.21 8.884 2,871 2,66 1,66
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. و ادلتوسط احلسايب للقياس  8.884مستوى الداللة عند  1.21يف حُت أن ت اجلدولية تساوي    2.871بلغت 
أما ادلتوسط احلسايب  للقياس البعدي للمجموعة التجريبية  فيساوي   7.33البعدي للمجموعة الضابطة  يساوي 

4.33  . 

 :السادسة  الجزئية بالفرضية المتعلقة النتائج تفسير - ب

من خالل العرض السابق للنتائج ادلتعلقة بالفرضية اجلزئية السادسة توصل الباحث إىل وجود فروق دالة إحصائيا         
التكتيكي اذلجومي اجلماعي لصاحل  بُت اجملموعة التجريبية و اجملموعة الضابطة يف القياسات البعدية يف مجيع زلاور األداء

تؤكد على وجود فروق دالة إحصائيا بُت   31 -33-37-34-38- 73م االختبارات البعدية ، ونتائج اجلداول رق
 اجملموعتُت يف القياسُت البعديُت يف احملاور التالية : 

 .  عدد التمريرات القصَتة  و الطويلة 

 .   نسبة االستحواذ على الكرة 

 .   عدد اذلجمات  ادلنظمة  وادلعاكسة و جهة اذلجوم 

   .   عدد التسديدات  و األىداف ادلسجلة 

  و عدد حاالت تبادل ادلراكز.-من اليمُت لليسار و العكس –عدد مرات تغيَت جهة اذلجوم . 

 . عدد حاالت التسلل 

 –يفسر الباحث ىذه الفروق بالربنامج التدرييب التكتيكي دبساعدة جهاز الكمبيوتر الذي رافق العيب اجملموعة التجريبية 
، بينما اتبع أفراد اجملموعة الضابطة أسلوبا عاديا يف التدريب دون استعمال   أسبوعا  41طيلة   -برج بوعريريج أىلي 

 هم لنفس احلصص التطبيقية يف ادليدان .ئ، رغم أدابرامج الكمبيوتر 

يساعد  عرض التمارين بالصور الثابتة و ادلتحركة و مشاىدة و ربليل أداء الالعبُت يف ادلباريات سلوب استخدام أن إ   
للمواقف  العقليعلى التحليل  الالعب ن ىذا االسلوب يساعد أالذاكرة بطريقة معينة كما  يفعلى ترتيب ادلادة العلمية 

و ،  أثناء ادلباريات خرى عند احلاجة اليهاأو احلركية مرة أة شلا يسهل عملية اسًتجاع وتذكر ادلعلومات ادلعرفي التكتيكية 
الوسائل ادلرئية تعمل على ربسُت فهم ادلتعلم وتنمية قدراتو ومساعدتو على   أن  م( 4331: )رمي زلمد زلسن  تشَت

 أييفوق  ئيمر شكل  يف ادلادة التعليمية( على ان تقدمي 4313" )  Dennis" دنيس كما يشَت   احلركي دائو أربسُت 
ن التصميم اجليد للمادة التعليمية جيعل اذباه ادلتعلم ضلو ىذه أ، و  ادلادة التعليميةادلعرفية ادلتصلة  النواحيحول  لفظيشرح 
  .جيابيةإكثر أادلادة 
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 عرض و تحليل و تفسير النتائج المتعلقة بالفرضية الجزئية السابعة:: سابعا

 الجزئية السابعة :عرض النتائج المتعلقة بالفرضية  - أ

 البعدي القياس و القبلي القياس بُت إحصائية داللة ذات فروق وجود على عدم  السابعة  اجلزئية الفرضية تنص      
 حبساب الباحث قام الفرضية ىذه صحة من للتحقق و ، اذلجومي اجلماعي التكتيكي األداء يف  الضابطة اجملموعة ألفراد
 : التالية اجلداول يف موضحة النتائج و ، زلاور لعدة  البعدي و القبلي االختبار بُت ت قيمة

 :  عدد التمريرات القصيرة  و الطويلة  -84

و القبلي  بين القياسعدد التمريرات القصيرة  و الطويلة دراسة الفروق ليوضح  61جدول رقم : 
 البعدي للمجموعة الضابط

 المتغير
 التقييم

ت  النتيجة
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

ت 
 الجدولية

الداللة 
 بعدي قبلي االحصائية

عدد التمريرات  
 القصيرة

 8,412 32.33 66.33 ناجحة

8.81 7.73 

 غير دال

 غير دال 4,813 35 42.33 فاشلة

عدد التمريرات  
 الطويلة

 دال غير 8,771 40 38.33 ناجحة

 غير دال 4,31 16,33 23.33 فاشلة
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و البعدي القبلي  بين القياسعدد التمريرات القصيرة  و الطويلة أعمدة بيانية توضح  63الشكل رقم :
 للمجموعة الضابط

نالحظ أن ادلتوسط احلسايب لعدد   71 و ادلوضحة يف الشكل رقم 31من خالل النتائج ادلسجلة يف اجلدول  رقم  
أما يف القياس القبلي للمجموعة   32.33التمريرات القصَتة الناجحة يف القياس البعدي للمجموعة الضابطة يساوي 

،  7.73من قيمة ت اجلدولية   قلوىي أ 8.412احملسوبة بُت القياسُت  تساوي  ، و قيمة ت  33.33ذاهتا فقد 
    .بُت القياسُت د فروق دالة إحصائيا وجو  عدم  وىذا ما يدل على

لضابطة يف عدد ا القبلي و البعدي للمجموعةعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بُت القياسُت  كذلك و نالحظ  
 .4.813التمريرات القصَتة الفاشلة  حيث بلغت قيمة ت 

وىذا  8.771الضابطة يف  عدد التمريرات الطويلة الناجحة  القبلي و البعدي للمجموعة القياسُت و بلغت قيمة ت بُت
    .و جود فروق  عدم  ما يثبت

وجود فروق ذات داللة عدم  و ىذا ما يثبت   4.31و بلغت قيمة ت بُت القياسُت يف التمريرات الطويلة الفاشلة  
 .  بُت القياسُت إحصائية 
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 مدة االستحواذ على الكرة :  -06

للمجموعة القبلي و البعدي   بين القياس مدة االستحواذ على الكرةدراسة الفروق ليوضح    66جدول رقم : 
 الضابطة

ت  النتيجة المتغير
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

ت 
 الجدولية

الداللة 
 االحصائية

مدة  االستحواذ على 
 الكرة

 بعدي قبلي

 دال غير 7.73 8.81 8,133 48,33 47

 

 

 

 

 

 

 

 

 القبلي و البعدي  للمجموعة الضابطة بين القياس مدة االستحواذ على الكرةأعمدة بيانية توضح  61الشكل رقم :

نالحظ أن ادلتوسط احلسايب دلدة  71و ادلوضحة يف الشكل رقم  33 من خالل النتائج ادلسجلة يف اجلدول رقم     
أما يف القياس البعدي للمجموعة نفسها    12االستحواذ على الكرة  يف القياس القبلي للمجموعة الضابطة يساوي   

وىي أقل من قيمة ت  8.133، غَت أن قيمة ت احملسوبة بُت القياسُت  تساوي   11.33فقد ارتفع قليال  ليبلغ 
 ا يدل على عدم  وجود فروق دالة إحصائيا بُت القياسُت القبلي و البعدي .، وىذا م 7.73اجلدولية  
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 عدد و نوع الهجمات:  -6

 الضابطة للعينةالقبلي و البعدي  بين القياس و نوع الهجمات عدد فيدراسة الفروق يوضح    .6جدول رقم : 

 التقييم المتغير
ت  النتيجة

 المحسوبة
مستوى 
 الداللة

ت 
 الجدولية

الداللة 
 بعدي قبلي االحصائية

عدد الهجومات 
 المنظمة

 8,133 11,33 10 ناجحة

8.81 7.73 

 دال غير

 غير دال 8,32 9,33 7.66 فاشلة

عدد الهجومات 
 المعاكسة

 دال غير 4,183 2 3.33 ناجحة

 غير دال 4,381 2,66 4.66 فاشلة

الهجومات من 
 الجانبين

 دال غير 4,883 5,33 6 ناجحة

 غير دال 8,373 4,66 5.33 فاشلة

الهجومات من 
 منتصف الملعب

 دال غير 7,43 4 7.33 ناجحة

 غير دال 8,111 7,33 6 فاشلة
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 الضابطة للعينةالقبلي و البعدي  بين القياس و نوع الهجماتعدد أعمدة بيانية توضح   66الشكل رقم :

 لعدد احلسايب ادلتوسط أن نالحظ 73 و ادلوضحة يف الشكل رقم   32 اجلدول يف ادلسجلة النتائج خالل من     
 الناجحة  اذلجمات لعدد احلسايب ادلتوسط أما   48 يساوي الضابطة للمجموعة  القبلي القياس يف الناجحة  اذلجمات

 ت قيمة من أقل وىي  8.133 تساوي  القياسُت بُت احملسوبة ت وقيمة ، 44.33 فيساوي البعدي القياس يف
 . إحصائيا دالة فروق وجود عدم على يدل ما وىذا ،   اجلدولية

  القياس أما  3.33 يساوي الضابطة للمجموعة القبلي القياس يف الناجحة  ادلعاكسة اذلجمات لعدد احلسايب ادلتوسط
 أقل وىي 8.133 تساوي  القياسُت بُت احملسوبة ت وقيمة ، 7 فيساوي  نفسو للمتغَت  و نفسها للمجموعة البعدي

 . البعدي و القبلي القياسُت بُت فروق وجود عدم على يدل ما وىذا ،   اجلدولية ت قيمة من

 عدد يف  الضابطة للمجموعة البعدي و القبلي القياسُت بُت إحصائية داللة ذات فروق  وجود عدم كذلك  نالحظ و
 لعدد احلسايب ادلتوسط قيمة بلغت و 4.883 ت قيمة بلغت ،حيث األيسر و األدين اجلانبُت من الناجحة اذلجومات
   ،7.43 تساوي بينهما ت قيمة و  البعدي للقياس بالنسبة 1  بلغ و القبلي للقياس بالنسبة2.33 احملور من اذلجمات

 يف إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم الباحث الحظ كما.   القياسُت بُت إحصائية داللة ذات فروق توجد ال أي
 .  الضابطة اجملموعة ألفراد  البعدي و القبلي القياسُت بُت الفاشلة اذلجومات ونوع اذلجومات عدد
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 التسديدات و االهداف المسجلة  : -03

القبلي و البعدي  بين القياسفي عدد التسديدات و األهداف المسجلة  يوضح دراسة الفروق  66جدول رقم : 
 الضابطة.للعينة 

 التقييم المتغير
ت  النتيجة

 المحسوبة
مستوى 
 الداللة

ت 
 الجدولية

الداللة 
 بعدي قبلي االحصائية

التسديد من داخل 
 منطقة الجزاء

 0 3 3 داخل المرمى

8.81 7.73 

 دال غير

 غير دال 0 1,66 1.66 خارج المرمى

التسديد من  خارج 
 منطقة الجزاء

 دال غير 4,727 4 2.66 داخل المرمى

 غير دال 0 2,33 2.33 خارج المرمى

 دال غير 0 1,66 1.66 األهداف المسجلة

 

 

 

 

 

 

 

 الضابطة.للعينة القبلي و البعدي  بين القياسعدد التسديدات أعمدة بيانية  .6الشكل رقم :
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 الضابطة.للعينة القبلي و البعدي  بين القياسعدد األهداف المسجلة أعمدة بيانية توضح  66الشكل رقم :

نالحظ أن ادلتوسط احلسايب لعدد  72 و ادلوضحة يف الشكل رقم 31من خالل النتائج ادلبينة يف اجلدول رقم 
و    3يساوي  –شباب العلمة  –التسديدات الناجحة من داخل منطقة العمليات  يف القياس القبلي للمجموعة الضابطة 

  3فكان ادلتوسط احلسايب لعدد التسديدات الناجحة من داخل منطقة العمليات  يف القياس البعدي  للمجموعة  ذاهتا 
 –تدل على عدم  وجود فروق  دالة ، بالنسبة للتسديدات الفاشلة   8أيضا ، و قيمة ت بُت القياسُت  اليت تساوي  

 .   8قياسُت القبلي و البعدي ألن قيمة ت احملسوبة  تساوي فال توجد فروق بُت ال –خارج ادلرمى 

نالحظ كذلك أن ادلتوسط احلسايب لعدد التسديدات الناجحة من خارج  منطقة العمليات  يف القياس القبلي   
، و قيمة ت بُت  1و فيما خيص القياس البعدي  فادلتوسط احلسايب بلغت قيمتو  7.33يساوي للمجموعة الضابطة 

خارج ادلرمى  –تدل على عدم  وجود فروق  دالة إحصائيا ، بالنسبة للتسديدات الفاشلة 4.727اسُت  اليت بلغت القي
من خارج منطقة اجلزاء  فال توجد فروق بُت القياسُت القبلي و البعدي للمجموعة الضابطة   ألن قيمة ت احملسوبة    –

 .   8.81ى الداللة عند مستو  7.73و ىي أقل من قيمة ت اجلدولية 8تساوي 

   4.33ادلتوسط احلسايب لعدد األىداف ادلسجلة يف ادلباريات الثالث اخلاصة بالقياس القبلي للمجموعة التجريبية بلغ  
أيضا   ، و قيمة ت  4.33للمجموعة نفسها  فقد بلغ   –القياس البعدي  –أما فيما خيص الثالث مباريات األخَتة 

 ، إذن  ال توجد فروق  ذات داللة إحصائية بُت القياسُت يف عدد األىداف ادلسجلة  .  8احملسوبة  بينهما  تساوي 
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  المراكز:و عدد حاالت تبادل  -من اليمين لليسار و العكس –تغيير جهة الهجوم  -01

 الضابطة  عينةالقبلي و البعدي  للدراسة الفروق بين جهة الهجوم و تبادل المراكز القياس يوضح  69جدول رقم : 

 التقييم المتغير
ت  النتيجة

 المحسوبة
مستوى 
 الداللة

ت 
 الجدولية

الداللة 
 بعدي قبلي االحصائية

عدد مرات تغيير جهة 
 الهجوم

 7,843 4 2.66 ناجحة

8.81 7.73 

 دال غير

 غير دال 8,133 2 2.33 فاشلة

عدد حاالت تبادل 
 المراكز

 دال غير 4 4 5 ناجحة

 غير دال 8,373 2,66 3 فاشلة

 

 

 

 

 

 

 

 

      الضابطة عينةالقبلي و البعدي  للجهة الهجوم و تبادل المراكز القياس أعمدة بيانية توضح  69الشكل رقم :
وجود فروق دالة إحصائيا بُت  عدم  نالحظ 73 ادلوضحة يف الشكل رقمو  33من خالل قراءتنا  لنتائج اجلدول رقم  

الضابطة   يف عدد ادلرات  الناجحة يف تغيَت اذلجومات من اجلهة اليمٌت إىل  القبلي و البعدي للمجموعة القياسُت 
عند  7.00من قيمة ت اجلدولية و اليت تساوي  قلو ىي أ7.843اليسرى و العكس ألن قيمة ت احملسوبة  بلغت 

 . 8.81مستوى الداللة 
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و نالحظ عدم  وجود فروق دالة إحصائيا بُت القياسُت يف عدد ادلرات  الفاشلة يف تغيَت اذلجومات من اجلهة اليمٌت     
 7.73و ىي أصغر من قيمة ت اجلدولية و اليت تساوي  8.133إىل اليسرى و العكس ألن قيمة ت احملسوبة  بلغت 

 . 8.20عند مستوى الداللة 

فقد بلغ ادلتوسط احلسايب   اجملموعة الضابطة أما يف متغَت عدد حاالت تبادل ادلراكز و التقاطعات الناجحة بُت أفراد     
 ال توجد من قيمة ت اجلدولية أي  قلو ىي أ 4للقياس البعدي ، و قيمة ت احملسوبة ىي   1و  1 قبليلقياس اليف ا

 فروق دالة إحصائيا بُت القياسُت . 

الضابطة  يف عدد ادلرات  الفاشلة يف  القبلي و البعدي للمجموعة و نالحظ عدم  وجود فروق دالة إحصائيا بُت    
و ىي أصغر من قيمة ت اجلدولية اليت تساوي  8.373حاالت تبادل ادلراكز و التقاطعات ألن قيمة ت احملسوبة  بلغت 

 . 8.81عند مستوى الداللة  7.73

 حاالت التسلل:  -06

 عينةالقبلي و البعدي لل بين القياسعدد حاالت التسلل في الفروق  دراسةيوضح قيمة    30جدول رقم :     
 الضابطة

 

 

 

 

 

 الضابطة عينةالقبلي و البعدي لل بين القياسعدد حاالت التسلل أعمدة بيانية توضح  60الشكل رقم :

 متغيرال
ت  النتيجة

 المحسوبة
مستوى 
 الداللة

ت 
 الجدولية

الداللة 
 بعدي قبلي االحصائية

 دال غير 7.73 8.81 4,171 2,66 3.33 التسلل
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جود فروق دالة  عدمالحظ الباحث  38و ادلوضحة يف الشكل رقم من خالل النتائج ادلوضحة يف اجلدول السابق      
 فخ التسلل ألن قيمة ت ادلقروءة الضابطة  يف عدد مرات الوقوع يف القبلي و البعدي للمجموعة إحصائيا بُت القياسُت 

 .  8.81عند مستوى الداللة  7.73يف حُت أن ت اجلدولية تساوي    4.171بلغت 

 تفسير النتائج المتعلقة بالفرضية الجزئية السابعة :  –ب 

من خالل العرض السابق للنتائج ادلتعلقة بالفرضية اجلزئية السابعة توصل الباحث إىل عدم وجود فروق دالة         
 التالية : إحصائيا بُت القياس و القبلي و البعدي للمجموعة الضابطة يف مجيع زلاور االداء التكتيكي اذلجومي 

 .  عدد التمريرات القصَتة  و الطويلة 

  الكرة   .نسبة االستحواذ على 

 .   عدد اذلجمات  ادلنظمة  وادلعاكسة و جهة اذلجوم 

   .   عدد التسديدات  و األىداف ادلسجلة 

  و عدد حاالت تبادل ادلراكز. -من اليمُت لليسار و العكس –عدد مرات تغيَت جهة اذلجوم 

 . عدد حاالت التسلل 

موعة الضابطة كانت أقل من ت اجلدولية  عند حيث أن قيمة ت احملسوبة  بُت القياسُت القبلي و البعدي  للمج
، رغم أن  ادلتوسطات احلسابية يف القياس البعدي  اذلجومي  يف مجيع زلاور األداء التكتيكي  8.81مستوى الداللة 

 من متوسطات القياس القبلي  إال أهنا غَت دالة . بقليل كانت أكرب

الضابطة، أين افتقد ىذا من قبل أفراد اجملموعة  الكالسيكي ادلتبعو يفسر الباحث ىذه النتائج بالربنامج التدرييب 
 .اذلجوميةالربنامج للشرح الكايف لألدوار التكتيكية و خطط اللعب و توزيع ادلهام 

و افتقاد أفراد اجملموعة الضابطة لإلعداد الذىٍت ادلناسب أفقدىم القدرة على معرفة تفاصيل ادلواقف و التمارين 
 الكمبيوتر.النماذج ادلصورة عن طريق  أىدافها و دور كل العب مع الغياب التام لعرضالتكتيكية و 

 يف التكتيكية اجلمل بعض يف حركاتو تصور على الالعب يساعد العقلي الذي كما مل يتعرضوا لعملية التصور 
 بعض تعلـمة سرع من سبكنـوا الالعبيـن أن إلـى الرياضيـُت ادلدربُت من العديـد أشار إذ ادلختلفة، الرياضية األلعاب
 (253ص ،7887 ، عالوي)العقلي التصور على التدريب برامج استخدام خالل من الدفاعية و اذلجوميـة اخلطـط
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عدم بادلرتكبة أثناء ادلباريات ، من األخطاء  ضابطةكما يرجع الباحث ىذه النتائج  إىل عدم استفادة أفراد اجملموعة ال
يف األسبوع ، فمالحظة أفراد و عرضها على الالعبُت يف حصة نظرية  تكون قبل بداية التدريب األول   ىاتصوير 

   ديكنهم من القيام بالتقييم الذايت ،  و يسهل للمدرب من عملية ادلناقشة  و التقييم .الفريق ألداىم 

 بل فقط، التدريب أو ادلنافسات يف سواء ككل الفريق أو الالعبُت أداء لتقومي طريقة أو نظام ليس ادلباراة ربليل إن إذ
 كانت سواء. العادلية للمستويات للوصول النشاط نوع شلارسة يف النجاح متطلبات على التعرف ادلباراة ربليل يتيح

 أن جيب و( ادلختار النشاط لنوع الرياضية للفورمة الفردية ادلكونات)  نفسية أو بدنية أو خططية أو مهارية ادلتطلبات
 يف ىاما دورا ادلمارس النشاط قوانُت و التعليم و التدريب نظريات و الدقيقة، التشرحيية و الفيسيولوجية، القوانُت تلعب
 أداء متطلبات أو ادلنافسة، خالل الفريق أو الالعب، على تقع اليت التغَتات جانب سواء ادلباراة ربليل و دراسة

 (87،ص:  7881)ابراىيم، . العالية ادلستويات يف النشاط

 كرة يف الالعبُت مستويات قياس و تقومي يف الفعالة األساليب أفضل من ادلباريات ربليل أسلوب يعترب حيث       
 يف ذلك كان سواء الفريق كذلك و الالعبُت أداء تقومي و لقياس، متكامال نظاما يعترب ادلباراة فتحليل. القدم

 .التدريب يف أو ادلنافسات

 سواء ادلباراة خالل حدة، على ما العب أداء تتبع( ادلباراة ربليل) نظام باستخدام الالعبُت أداء بتقومي يقصد و       
 الالعب هبا ادلكلف اللعب طرق و كاخلطط اخلاصة ادلهام تنفيذ خالل من أو األساسية ادلهارات ربليل الغرض كان

 (84،ص:  7881)ابراىيم،  . رلتمعة ادلهام ىذه لكل الالعب تنفيذ تتبع خالل من أو الفريق يف كعضو

 عن اخلططية و الفنية ادلعلومات زلتوى فهم على التدريب عملية على القائمُت و ادلدربُت التحليل يساعد         
 إال ىو ما التحليل و الفرق، العيب بُت الضعف و القوة مواطن مالحظة حيث من ادلنافسة األخرى الفرق و فرقهم
ضلو  التدريب أو للمباريات الالعبُت أداء خالل خططهم تعديل يف ادلدربون تفيد أن ديكن اليت ادلتقدمة األساليب أحد

 (41م، ص: 4337)دبور، األفضل . 
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 :ثامنةعرض و تحليل و تفسير النتائج المتعلقة بالفرضية الجزئية ال: ثامنا
 : الثامنةعرض النتائج المتعلقة بالفرضية الجزئية -06

 ألفراد البعدي االختبار و القبلي االختبار بُت إحصائية داللة ذات فروقعلى وجود   الثامنةتنص الفرضية اجلزئية        
، و للتحقق من  لصاحل االختبار البعدي  لمنصب اللعبالتكتيكي اذلجومي الفردي تبعا  األداء يف اجملموعة التجريبية 

صحة ىذه الفرضية قام الباحث حبساب قيمة ت بُت االختبار القبلي و البعدي  لعدة زلاور ، و النتائج موضحة يف 
 اجلداول التالية : 

  األيسر:المدافعان الظهيران األيمن و   -06

 : و في عمق الدفاع و التوزيعات و الجدارية و الحاسمة عدد التمريرات القصيرة  و الطويلة  -6-6

 التجريبيةللعينة  القبلي و البعدي في عدد نوع التمرير بين القياسالفروق دراسة يوضح     36جدول رقم :  

 التقييم المتغير
ت  النتيجة

 المحسوبة
مستوى 
 الداللة

ت 
 الجدولية

الداللة 
 بعدي  قبلي االحصائية

 دال 1.38 8.81 1,213 21.33 15 ناجحة عدد التمريرات  القصيرة 

 غير دال 1.38 8.81 3,131 9 13 فاشلة

 عدد التمريرات  الطويلة
 دال 1.38 8.81 17000 6.66 2.66 ناجحة

 غير دال 1.38 8.81 3,141 4.66 7 فاشلة

 عدد التمريرات في العمق
 غير دال 1.38 8.81 3,13 3.33 1.66 ناجحة

 فاشلة
 غير دال 1.38 8.81 7,437 1.66 2.66

 التمريرات الجداريةعدد 
 دال 1.38 8.81 17000 4.66 2.33 ناجحة

 فاشلة
 غير دال 1.38 8.81 4,332 2 3.33

 دال 1.38 8.81 1,831 2 0.33 ناجحة عدد التمريرات الحاسمة

 عدد التوزيعات
 ناجحة

 دال 1.38 8.81 17113 6.66 3

 فاشلة
 غير دال 1.38 8.81 4,237 2 3
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رقم نالحظ أن ادلتوسط احلسايب لعدد التمريرات القصَتة الناجحة  14من خالل النتائج ادلسجلة يف اجلدول     
، وقيمة ت  74.33أما البعدي فيساوي  41يف القياس القبلي للمدافعُت الظهَتين للمجموعة التجريبية يساوي 

، وىذا ما يدل على وجود فروق  1.38ية  وىي أكرب من قيمة ت اجلدول  1.213احملسوبة بُت القياسُت  تساوي 
دالة إحصائيا لصاحل االختبار البعدي  ، و نالحظ  كذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية بُت القياسُت القبلي و 

 . 3.131البعدي يف عدد التمريرات القصَتة الفاشلة  لصاحل القياس القبلي حيث بلغت قيمة ت 

القبلي و البعدي للظهَتين  للمجموعة التجريبية يف  عدد التمريرات الطويلة و بلغت قيمة ت بُت االختبار 
 لصاحل االختبار البعدي  و ىي قيمة دالة إحصائيا .  3.374الناجحة 

و ىذا ما يثبت وجود فروق ذات داللة  3.141و بلغت قيمة ت بُت القياسُت يف التمريرات الطويلة الفاشلة  
 لي .إحصائية لصاحل القياس القب

ادلتوسط احلسايب لعدد التمريرات الناجحة  يف عمق دفاع اخلصم للظهَتين للمجموعة التجريبية يف القياس القبلي  
و   3.13وعند حساب قيمة ت بُت القياسُت ربصلنا على  3.33أما يف القياس البعدي فيساوي  4.33يساوي 

داللة إحصائية  لصاحل القياس البعدي ، أما فيما ىي قيمة أكرب من ت اجلدولية وىذا ما يؤكد وجود فروق ذات 
 أي ال توجد فروق بُت القياسُت .  7.43خيص التمريرات الفاشلة  يف العمق فقد بلغت  قيمة ت 

أما فيما خيص متغَت  عدد التمريرات اجلدارية الناجحة ادلنفذة من طرف ظهَتي اجملموعة التجريبية  فقد بلغ 
، و 1.000وقيمة ت احملسوبة  بينهما تساوي    1.33و يف البعدي   7.33س القبلي ادلتوسط احلسايب يف القيا

تعترب قيمة دالة إحصائيا، إذن توجد فروق ذات داللة إحصائية  بُت القياسُت القبلي و البعدي يف متغَت التمريرات 
 اجلدارية الناجحة  . 

ىذا يدل على  4.332قيمة ت احملسوبة بُت القياسُت القبلي  و البعدي دلتغَت التمريرات اجلدارية الفاشلة تساوي 
 عدم وجود فروق دالة إحصائيا.

بينما يف القياس البعدي  8.33الالعبُت الظهَتين احلامسة يف القياس القبلي  ىو  و ادلتوسط احلسايب لعدد سبريرات  
و ىي قيمة أكرب من قيمة ت اجلدولية اليت تساوي   1.831سوبة بُت القياسُت  بلغت و ت احمل 7وي  ايس

و ىذا ما يؤكد على و جود فروق ذات داللة إحصائية بُت القياسُت القبلي و  8.81عند مستوى الداللة  1.38
 البعدي لصاحل القياس البعدي .
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لظهَتي  إحصائيا بُت القياس القياسُت القبلي و البعدي و أثبتت النتائج ادلسجلة يف اجلدول على و جود فروق دالة
و  1.113يف عدد التوزيعات الناجحة لصاحل القياس البعدي ، حيث بلغت قيمة ت احملسوبة  اجملموعة التجريبية 

 يف البعدي . 3.33و  3بلغ ادلتوسط احلسايب يف القياس القبلي 

 عدد التوزيعات الفاشلة حيث بلغت قيمة ت احملسوبة و مل نسجل فروق بُت القياسُت القبلي و البعدي يف 
4.237 . 

تبادل المركز مع المهاجم في الرواق و التحرك لطلب الكرة عند بدء الهجوم و  -6-6
 حاالت خلق التفوق العددي و االسناد في الهجوم : 

 عينةالقبلي و البعدي لل الفروق في اآلداء التكتيكي الهجومي بين القياس دراسةيوضح   36جدول رقم  
 التجريبية

 التقييم المتغير
ت  النتيجة

 المحسوبة
مستوى 
 الداللة

ت 
 الجدولية

الداللة 
 بعدي قبلي االحصائية

تبادل المراكز مع 
 المهاجمين

 دال 1.38 8.81 17000 4.66 1.66 ناجحة

طلب الكرة عند بدء 
 الهجوم

 دال 1.38 8.81 1,132 7.66 4 ناجحة

التفوق العددي و االسناد 
 في الهجوم

 دال 1.38 8.81 17000 3.33 3 ناجحة

 

ادلدافعُت  يف تبادلاحلسايب لعدد ادلرات الناجحة  نالحظ أن ادلتوسط  17 من خالل النتائج ادلسجلة يف اجلدول    
للبعدي  ، و قيمة ت احملسوبة بينهما  1.33بالنسبة للقياس القبلي و  4.33الظهَتين للمراكز مع ادلهامجُت يساوي 

القياسُت  لصاحل القياس البعدي  و ادلتوسط  و منو نستنتج و جود فروق ذات داللة إحصائية بُت  1.000تساوي 
، اما يف القياس  1لقبلي لظهَتي اجملموعة التجريبية يساوي ا احلسايب لعدد مرات طلب الكرة عند بدء اذلجوم للقياس

،و  نتيجة  ت احملسوبة بُت القياسُت تساوي   2.33البعدي فادلتوسط أكرب بكثَت من القياس القبلي حيث بلغ 
من نستنتج وجود  8.81عند مستوى الداللة  1.38وىي قيمة كبَتة مقارنة ب ت اجلدولية اليت تساوي   1.132

 فروق ذات داللة إحصائية بُت القياسُت القبلي و البعدي لصاحل القياس البعدي .
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كما استنتج الباحث وجود فروق دالة إحصائيا  بُت القياسُت القبلي و البعدي للمدافعُت الظهَتين لفريق أىلي برج 
لعددي و االسناد يف اذلجوم لصاحل االختبار البعدي حيث بلغت قيمة ت الت ادلسامهة يف التفوق اابوعريريج يف ح

1.000 . 

  التسديد نحو المرمى و األهداف المسجلة: -6-6

القبلي و  بين القياسالتسديد نحو المرمى و األهداف المسجلة في الفروق دراسة يوضح   36جدول رقم   
 التجريبية عينةالبعدي لل

 التقييم المتغير
ت  النتيجة

 المحسوبة
مستوى 
 الداللة

ت 
 الجدولية

الداللة 
 بعدي  قبلي االحصائية

 التسديد نحو المرمى
 1,881 2.66 4 ناجحة

8.81 1.38 

 دال

 غير دال 7,437 8.33 4.33 فاشلة

 غير دال 8,331 8.33 8 األهداف المسجلة

صلد أن ادلتوسط احلسايب لعدد التسديدات الناجحة ضلو ادلرمى من طرف الالعبُت   13 بعد قراءة نتائج اجلدول رقم   
، و قيمة ت احملسوبة   7.33أما يف القياس البعدي فبلغ   4يساوي  يف القياس القبلي  الظهَتين للمجموعة التجريبية

فروق ذات داللة إحصائية بُت  وىي قيمة أكرب  من قيمة ت اجلدولية ، و منو نؤكد على وجود  1.881بينهما تساوي 
 و ال نالحظ أية فروق يف التسديدات الفاشلة . سُت لصاحل القياس البعدي ، القيا

و تبُت نتائج اجلدول أن الالعبُت الظهَتين للمجموعة التجريبية مل يتمكنا من تسجيل أي ىدف يف القياس القبلي  بينما  
، و قيمة  ت احملسوبة بُت القياسُت القبلي و البعدي   8.33قدره  يف القياس البعدي سجال ىدف واد دبتوسط حسايب

عند مستوى  1.38، و ال تشَت إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية  ألهنا أقل من قيمة ت اجلدولية   8.331تساوي 
 . 8.81الداللة 
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 المدافعان المحوريان:  -06

 : الدفاععدد التمريرات القصيرة  و الطويلة و في عمق  - 6-6

 التجريبيةللعينة القبلي و البعدي  بين القياسالتمريرات و نوع عدد  دراسة الفروقيوضح    33جدول رقم  

 التقييم المتغير
ت  النتيجة

 المحسوبة
مستوى 
 الداللة

ت 
 الجدولية

الداللة 
 بعدي قبلي االحصائية

 التمريرات القصيرة
 ناجحة

41 77 1,177 

8.81 1.38 

 دال

 فاشلة
 غير دال 4,311 1.33 2.33

 التمريرات الطويلة
 ناجحة

 غير دال 17000 43.33 47

 فاشلة
 غير دال 4,831 2 48.33

 التمرير في عمق الدفاع
 ناجحة

 دال 1700 6 7.33

 فاشلة
 غير دال 7,843 4.33 3

نالحظ أن ادلتوسط احلسايب لعدد التمريرات القصَتة الناجحة يف   11 من خالل النتائج ادلسجلة يف اجلدول  رقم    
، وقيمة ت احملسوبة بُت  77أما البعدي فيساوي  41القياس القبلي للمدافعُت احملوريُت للمجموعة التجريبية يساوي 

حصائيا ، وىذا ما يدل على وجود فروق دالة إ 1.38وىي أكرب من قيمة ت اجلدولية   1.177القياسُت  تساوي 
لصاحل االختبار البعدي  ، و ال  نالحظ  وجود فروق ذات داللة إحصائية بُت القياسُت القبلي و البعدي يف عدد 

و ىي أقل من قيمة ت اجلدولية عند مستوى الداللة   4.311التمريرات القصَتة ألن  قيمة ت احملسوبة  تساوي  
8.81  . 

عدي للمدافعُت احلوريُت   للمجموعة التجريبية يف  عدد التمريرات الطويلة و بلغت قيمة ت بُت االختبار القبلي و الب
لصاحل االختبار البعدي  و ىي قيمة دالة إحصائيا ،  و ىذا يؤكد وجود فروق  لصاحل االختبار   1.000الناجحة 

عدم وجود فروق ذات  و ىذا ما يثبت 4.831البعدي  . و بلغت قيمة ت بُت القياسُت يف التمريرات الطويلة الفاشلة 
ادلتوسط احلسايب لعدد التمريرات الناجحة  يف عمق دفاع اخلصم للمدافعُت احملوريُت  للمجموعة  ، داللة إحصائية

وعند حساب قيمة ت بُت القياسُت ربصلنا  3أما يف القياس البعدي فيساوي  7.33التجريبية يف القياس القبلي يساوي 
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اجلدولية وىذا ما يؤكد وجود فروق ذات داللة إحصائية  لصاحل القياس البعدي ،  و ىي قيمة أكرب من ت 1.00على 
 أي ال توجد فروق بُت القياسُت .  7.843أما فيما خيص التمريرات الفاشلة  يف العمق فقد بلغت  قيمة ت 

 الهجوم :طلب الكرة عند بدء الهجوم و خلق التفوق العددي و االسناد في الهجوم و تغيير جهة  -6-6

 للعينة التجريبةالقبلي و البعدي  دراسة الفروق في اآلداء التكتيكي بين القياسيوضح   31جدول رقم  

 التقييم المتغير
ت  النتيجة

 المحسوبة
مستوى 
 الداللة

ت 
 الجدولية

الداللة 
 بعدي قبلي  االحصائية

طلب الكرة عند بدء 
 الهجوم

 1,843 10 3.33 ناجحة

8.81 1.38 

 دال

التفوق العددي و 
 االسناد في الهجوم

 دال 2,811 1 4.33 ناجحة

 دال 17133 3.33 3.33 ناجحة تغيير جهة الهجوم

ادلتوسط احلسايب لعدد مرات طلب الكرة عند بدء اذلجوم للقياس القبلي للمدافعُت احملوريُت  للمجموعة التجريبية 
،و  نتيجة  ت   48، اما يف القياس البعدي فادلتوسط أكرب بكثَت من القياس القبلي حيث بلغ   3.33يساوي 

عند مستوى  1.38نة ب ت اجلدولية اليت تساوي وىي قيمة كبَتة مقار   1.843احملسوبة بُت القياسُت تساوي 
 من ىنا نستنتج وجود فروق ذات داللة إحصائية بُت القياسُت القبلي و البعدي لصاحل القياس البعدي .  8.81الداللة 

كما استنتج الباحث وجود فروق دالة إحصائيا  بُت القياسُت القبلي و البعدي للمدافعُت احملوريُت  لفريق أىلي برج 
بوعريريج يف حالت ادلسامهة يف التفوق العددي و االسناد يف اذلجوم لصاحل االختبار البعدي حيث بلغت قيمة ت 

و ادلتوسط احلسايب يف القياس القبلي لعدد ادلرات اليت صلح فيها الالعبان احملوريان للمجموعة التجريبية يف .  2.811
  1.13و قيمة ت احملسوبة بُت القياسُت تساوي   3.33بعدي فبلغ أما يف القياس ال  3.33تغيَت جهة اذلجوم يساوي 

، و منو نؤكد على وجود فروق دالة إحصائيا لصلح القياس  8.81و تعترب قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 
 البعدي . 
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  الميدان:العبو وسط -6 

 عمق الدفاع و التوزيعات : عدد التمريرات القصيرة  و الطويلة و الجدارية و الحاسمة  في  6-4

 التجريبية للعينة القبلي و البعدي  سبين القيا في عدد و نوع التمريرات الفروقدراسة يوضح   36جدول رقم :  

 بعدي قبلي التقييم المتغير
 ت

 المحسوبة
 مستوى
 الداللة

 ت
 الجدولية

 الداللة
 االحصائية

 عدد التمريرات  القصيرة
 1,11 32.33 72.33 ناجحة

8.81 1.38 

 دال

 غير دال 27000 00 00 فاشلة

 عدد التمريرات  الطويلة
 دال 0.000 00.00 00.00 ناجحة

 غير دال 07000 00.00 00 فاشلة

 عدد التمريرات في العمق
 دال 07000 00 9 ناجحة

 غير دال 07000 0 02.00 فاشلة

 عدد التمريرات الجدارية
 دال 07020 13 0.00 ناجحة

 غير دال 07000 0.00 0.00 فاشلة

 دال 07000 0 1.66 ناجحة عدد التمريرات الحاسمة

 عدد التوزيعات
 دال 070 0.00 5.33 ناجحة

 غير دال 07000 0.00 0.00 فاشلة
نالحظ أن ادلتوسط احلسايب لعدد التمريرات القصَتة   13 من خالل النتائج ادلسجلة يف اجلدول  رقم    

، 32.33أما البعدي فيساوي  72.33الناجحة يف القياس القبلي لالعيب وسط ادليدان للمجموعة التجريبية يساوي 
، وىذا ما يدل على وجود  1.38وىي أكرب من قيمة ت اجلدولية   1.11وقيمة ت احملسوبة بُت القياسُت  تساوي 

ة إحصائيا لصاحل االختبار البعدي  ، و نالحظ  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بُت القياسُت القبلي فروق دال
 . 8.373حيث بلغت قيمة ت الفاشلة  و البعدي يف عدد التمريرات القصَتة 
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مريرات و بلغت قيمة ت بُت االختبار القبلي و البعدي لالعيب وسط ادليدان  للمجموعة التجريبية يف  عدد الت
و ىي قيمة دالة إحصائيا إذن توجد فروق بُت القياسُت القبلي و البعدي  لصاحل   1.111الطويلة الناجحة   

 القياس البعدي  .
و ىذا ما يثبت عدم  وجود فروق ذات  4.243و بلغت قيمة ت بُت القياسُت يف التمريرات الطويلة الفاشلة  

 .داللة إحصائية 

موعة التجريبية يف اجملالتمريرات الناجحة  يف عمق دفاع اخلصم من طرف العيب وسط ادلتوسط احلسايب لعدد  
وعند حساب قيمة ت بُت القياسُت ربصلنا على  42أما يف القياس البعدي فيساوي  3القياس القبلي يساوي 

قياس البعدي ، و ىي قيمة أكرب من ت اجلدولية وىذا ما يؤكد وجود فروق ذات داللة إحصائية  لصاحل ال  1.313
 أي ال توجد فروق بُت القياسُت . 4.317أما فيما خيص التمريرات الفاشلة  يف العمق فقد بلغت  قيمة ت 

اجملموعة التجريبية  فقد بلغ  العيب وسطأما فيما خيص متغَت  عدد التمريرات اجلدارية الناجحة ادلنفذة من طرف 
، و  1.181وقيمة ت احملسوبة  بينهما تساوي     43البعدي  و يف  1.33ادلتوسط احلسايب يف القياس القبلي 

لصاحل  تعترب قيمة دالة إحصائيا، إذن توجد فروق بُت القياسُت القبلي و البعدي يف متغَت التمريرات اجلدارية الناجحة 
 .  القياس البعدي 

ىذا يدل على  4.147الفاشلة تساوي قيمة ت احملسوبة بُت القياسُت القبلي  و البعدي دلتغَت التمريرات اجلدارية 
 عدم وجود فروق دالة إحصائيا.

بينما يف القياس البعدي   4.33احلامسة يف القياس القبلي  ىو  الوسطو ادلتوسط احلسايب لعدد سبريرات  العيب  
و ىي قيمة أكرب من قيمة ت اجلدولية اليت تساوي   1.413و ت احملسوبة بُت القياسُت  بلغت  1وي  ايس

و ىذا ما يؤكد على و جود فروق ذات داللة إحصائية بُت القياسُت القبلي و  8.81عند مستوى الداللة   1.38
 البعدي لصاحل القياس البعدي .

دلتوسطي و أثبتت النتائج ادلسجلة يف اجلدول على و جود فروق دالة إحصائيا بُت القياس القياسُت القبلي و البعدي 
بية  يف عدد التوزيعات الناجحة لصاحل القياس البعدي ، حيث بلغت قيمة ت احملسوبة لمجموعة التجريل ادليدان
 يف البعدي . 1.00و  1.33و بلغ ادلتوسط احلسايب يف القياس القبلي   2.4

 . 7.437و مل نسجل فروق بُت القياسُت القبلي و البعدي يف عدد التوزيعات الفاشلة حيث بلغت قيمة ت احملسوبة 
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خلق التفوق العددي و االسناد في و  طلب الكرة من المدافعينو  ل المركز مع الزمالءتباد -6-6
 :  تغيير جهة اللعبو  الهجوم

التجريبية للعينة القبلي و البعدي  في اآلداء التكتيكي بين القياس الفروقدراسة يوضح   .3جدول رقم :   

 التقييم المتغير
ت  النتيجة

 المحسوبة
مستوى 
 الداللة

ت 
 الجدولية

الداللة 
 بعدي قبلي االحصائية

 دال 3.37 8.84 10,04 44.33 1 ناجحة تبادل المراكز

 1,836 42.33 41.33 ناجحة طلب الكرة من المدافعين

8.81 1.38 

 دال

 دال 5,167 41 7.33 ناجحة التفوق العددي و االسناد

 تغيير جهة اللعب
 دال 1,464 12 1 ناجحة

 غير دال 1,15 3.33 1 فاشلة

 

احلسايب لعدد ادلرات الناجحة يف تبادل  ادلراكز ادلنجزة من  نالحظ أن ادلتوسط 12 من خالل النتائج ادلسجلة يف اجلدول 
للبعدي  ، و قيمة ت احملسوبة بينهما تساوي  44.33بالنسبة للقياس القبلي و  1طرف العيب وسط ادليدان يساوي 

ايب و منو نستنتج و جود فروق ذات داللة إحصائية بُت القياسُت  لصاحل القياس البعدي  و ادلتوسط احلس  48.81
، اما يف القياس البعدي فادلتوسط  41.33لعدد مرات طلب الكرة من ادلدافعُت عند بدء اذلجوم للقياس القبلي يساوي 

وىي قيمة كبَتة   1.133،و  نتيجة  ت احملسوبة بُت القياسُت تساوي   42.33أكرب من القياس القبلي حيث بلغ 
من نستنتج وجود فروق ذات داللة إحصائية بُت  8.81الداللة عند مستوى  1.38مقارنة ب ت اجلدولية اليت تساوي 

 القياسُت القبلي و البعدي لصاحل القياس البعدي .

كما استنتج الباحث وجود فروق دالة إحصائيا  بُت القياسُت القبلي و البعدي دلتوسطي ادليدان لفريق أىلي برج بوعريريج 
 1.432يف اذلجوم لصاحل االختبار البعدي حيث بلغت قيمة ت  يف حالت ادلسامهة يف التفوق العددي و االسناد
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يبُت اجلدول أن  ادلتوسط احلسايب يف القياس القبلي لعدد ادلرات اليت صلح فيها العبو وسط اجملموعة التجريبية يف تغيَت 
و تعترب   1.000و قيمة ت احملسوبة بُت القياسُت تساوي    47أما يف القياس البعدي فبلغ   1جهة اذلجوم يساوي 

 ، و منو نؤكد على وجود فروق دالة إحصائيا لصلح القياس البعدي . 8.81قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 

  . 4.41و تبُت عدم وجود فروق يف احملاوالت الفاشلة يف تغيَت جهة اذلجوم  حيث قيمة ت بُت القياسُت تساوي 

التسديد نحو  الكرات الملعوبة بالرأس نحو المرمى و المجازفة و إيجاد الحل الفردي و 6-6
 األهداف المسجلة :    المرمى و

التسديد و و التجريبية في المجازفة  للعينةالقبلي و البعدي  دراسة الفروق بين القياسيوضح  36جدول رقم : 
 األهداف

 التقييم المتغير
ت  النتيجة

المحسو 
 بة

مستوى 
 الداللة

ت 
 الجدولية

الداللة 
 بعدي  قبلي االحصائية

 دال 3.37 8.84 10,14 2.33 4.33 ناجحة المجازفة و الحل الفردي

 الكرات الرأسية
 5,035 1 7.33 ناجحة

8.81 1.38 

 دال

 غير دال 2,132 4.33 7.33 فاشلة

 التسديد نحو المرمى
 دال 4,206 11 1.33 ناجحة

 غير دال 1,354 1.33 2.33 فاشلة

 دال 5,821 4.33 8.33 األهداف المسجلة

 

احلل  اجملازفة وادلتوسط احلسايب يف القياس القبلي لالعيب الوسط للمجموعة التجريبية دلتغَت   11 يبُت اجلدول رقم   
و  48.81، وقام الباحث حبساب قيمة ت فوجدىا  2.33أما يف القياس البعدي فقد بلغ  1.33الفردي حيث بلغ 

،  لذا ديكننا القول أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية بُت القياسُت 3.37ىي أكرب من قيمة ت اجلدولية اليت تساوي 
، كما يبُت اجلدول أنو توجد فروق ذات داللة   8.84القبلي و البعدي لصاحل القياس البعدي  عند مستوى الداللة 
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 بة ضلو ادلرمى بنجاحإحصائية بُت القياسُت القبلي و البعدي للمجموعة نفسها  يف متوسط  عدد الكرات الرأسية ادللعو 
و بالنسبة للكرات الرأسية الفاشلة ضلو ادلرمى  فال توجد  1.831تساوي ة ت احملسوبة مألن قي لصاحل القياس البعدي 

 أقل من ت اجلدولية .   7.437فروق بُت القياسُت القبلي و البعدي ألن قيمة ت 
 القياس القبلي من طرف العيب الوسط للمجموعة قيمة ادلتوسط احلسايب لعدد التسديدات الناجحة ضلو ادلرمى يف

، و قيمة ت  احملسوبة بُت القياسُت تساوي  44أما يف القياس البعدي فقد ارتفعت لتصل إىل   1.33التجريبية ىي 
وىي أكرب من قيمة ت اجلدولية ، من ىنا نستنتج وجود فروق ذات داللة إحصائية بُت القياسُت القبلي و  1.283

احل القياس البعدي  ، بالنسبة للتسديدات الفاشلة فال توجد فروق بُت القياسُت ألن ت احملسوبة تساوي البعدي لص
4.311 . 

و قام الباحث حبساب قيمة ت بُت القياسُت القبلي و البعدي لعدد األىداف السجلة من طرف العيب وسط ميدان 
، وىي قيمة أكرب من قيمة ت اجلدولية عند  1.174فتحصل على :  –أىلي برج بوعريريج  –اجملموعة التجريبية 

 وىي تؤكد وجود فروق دالة إحصائيا لصاحل القياس البعدي .  8.81مستوى الداللة 
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 المهاجمون : -4
       عدد التمريرات القصيرة  و الطويلة و الجدارية و الحاسمة  في عمق الدفاع و  -3-4

 التوزيعات  :

 التجريبية للعينةالقبلي و البعدي  في  عدد ونوع التمريرات بين القياسالفروق  دراسةيوضح   39جدول رقم : 

 التقييم المتغير
ت  النتيجة

 المحسوبة
مستوى 
 الداللة

ت 
 الجدولية

الداللة 
 بعدي  قبلي االحصائية

 عدد التمريرات  القصيرة
 3,374 42.33 44 ناجحة

8.81 1.38 

 دال

 غير دال 4,73 3.33 1 فاشلة

 عدد التمريرات  الطويلة
 دال 17000 1.33 7.33 ناجحة

 غير دال 7,437 4.33 7.33 فاشلة

 عدد التمريرات في العمق
 دال 17131 1.33 7.33 ناجحة

 غير دال 1,84 4 7.33 فاشلة

 عدد التمريرات الجدارية
 دال 17200 3.33 3 ناجحة

 غير دال 1,731 4.33 3.33 فاشلة

 دال 1700 7.33 8.33 ناجحة عدد التمريرات الحاسمة

 عدد التوزيعات
 دال 1,884 1.33 1 ناجحة

 غير دال 1,84 4 7.33 فاشلة

نالحظ أن ادلتوسط احلسايب لعدد التمريرات القصَتة الناجحة يف   13 من خالل النتائج ادلسجلة يف اجلدول  رقم    
، وقيمة ت احملسوبة بُت 42.33أما البعدي فيساوي  44القياس القبلي لالعيب اذلجوم  للمجموعة التجريبية يساوي 

ئيا ، وىذا ما يدل على وجود فروق دالة إحصا 7.73وىي أكرب من قيمة ت اجلدولية   3.374القياسُت  تساوي 
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لصاحل االختبار البعدي  ، و نالحظ  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بُت القياسُت القبلي و البعدي يف عدد 
 .  4.73التمريرات القصَتة  الفاشلة حيث بلغت قيمة ت 

و بلغت قيمة ت بُت االختبار القبلي و البعدي لالعيب اذلجوم   للمجموعة التجريبية يف  عدد التمريرات الطويلة 
 و ىي قيمة دالة إحصائيا إذن توجد فروق بُت القياسُت القبلي و البعدي  لصاحل القياس البعدي     1.000الناجحة   

و ىذا ما يثبت عدم  وجود فروق ذات داللة  7.437يلة الفاشلة و بلغت قيمة ت بُت القياسُت يف التمريرات الطو  
 إحصائية.

ادلتوسط احلسايب لعدد التمريرات الناجحة  يف عمق دفاع اخلصم من طرف العيب ىجوم اجملموعة التجريبية يف القياس  
ربصلنا على وعند حساب قيمة ت بُت القياسُت   1.33أما يف القياس البعدي فيساوي   7.33القبلي يساوي 

و ىي قيمة أكرب من ت اجلدولية وىذا ما يؤكد وجود فروق ذات داللة إحصائية  لصاحل القياس البعدي ، أما  1.131
 توجد فروق بُت القياسُت  .ال أي  1.84فيما خيص التمريرات الفاشلة  يف العمق فقد بلغت  قيمة ت 

اجملموعة التجريبية  فقد بلغ ادلتوسط  مهامجي ادلنفذة من طرف أما فيما خيص متغَت  عدد التمريرات اجلدارية الناجحة 
، و تعترب قيمة دالة  1.200وقيمة ت احملسوبة  بينهما تساوي      3.33و يف البعدي  3احلسايب يف القياس القبلي 

 حل القياس البعدي  . إحصائيا، إذن توجد فروق بُت القياسُت القبلي و البعدي يف متغَت التمريرات اجلدارية الناجحة  لصا

 عدم  ىذا يدل على  1.731قيمة ت احملسوبة بُت القياسُت القبلي  و البعدي دلتغَت التمريرات اجلدارية الفاشلة تساوي 
 وجود فروق دالة إحصائيا.

دي يسوي  بينما يف القياس البع 8.33احلامسة يف القياس القبلي  ىو  اذلجوم و ادلتوسط احلسايب لعدد سبريرات  العيب  
عند  1.38و ىي قيمة أكرب من قيمة ت اجلدولية اليت تساوي    1.00و ت احملسوبة بُت القياسُت  بلغت   7.33

و ىذا ما يؤكد على و جود فروق ذات داللة إحصائية بُت القياسُت القبلي و البعدي لصاحل  8.81مستوى الداللة 
 القياس البعدي .

 دلهامجي  ول على و جود فروق دالة إحصائيا بُت القياس القياسُت القبلي و البعدي و أثبتت النتائج ادلسجلة يف اجلد
و بلغ   1.884جملموعة التجريبية  يف عدد التوزيعات الناجحة لصاحل القياس البعدي ، حيث بلغت قيمة ت احملسوبة ا

 يف البعدي .  1.33و  1ادلتوسط احلسايب يف القياس القبلي 

وق بُت القياسُت القبلي و البعدي يف عدد التوزيعات الفاشلة لصاحل القياس القبلي حيث بلغت وجود فر عدم و سجلنا 
 .  1.84ة ت مقي



217 
 

  :تبادل المركز مع الزمالء و طلب الكرة في العمق و التموقع الصحيح و االرتكاز  -3-6

 التجريبية للعينة القبلي و البعدي  بين القياس دراسة الفروق في اآلداء التكتيكييوضح   10جدول رقم :     

 التقييم المتغير
ت  النتيجة

 المحسوبة
مستوى 
 الداللة

ت 
 الجدولية

الداللة 
 بعدي قبلي االحصائية

 دال 1.38 8.81 1,81 3 3.33 ناجحة تبادل المراكز

 دال 3.37 8.84 48,82 1 1.33 ناجحة طلب الكرة في العمق

 التموقع
 دال 3.37 8.84 48,33 47.33 2.33 صحيح

 دال 1.38 8.81 3,327 1.33 44.33 خاطئ

 تسليم الكرة
 دال 1.38 8.81 17133 1.33 7.33 ناجحة

 دال 1.38 8.81 2,871 7 1.33 فاشلة

 

ادلنجزة من طرف  تبادل ادلراكزاحلسايب لعدد ادلرات الناجحة يف  من خالل النتائج ادلسجلة يف اجلدول نالحظ أن ادلتوسط
و منو    1.81للبعدي  ، و قيمة ت احملسوبة بينهما تساوي   3 و  بالنسبة للقياس القبلي  3.33 ادلهامجُت يساوي

نستنتج و جود فروق ذات داللة إحصائية بُت القياسُت  لصاحل القياس البعدي  و ادلتوسط احلسايب لعدد مرات طلب 
   1 القياس البعدي فادلتوسط أكرب من القياس القبلي حيث بلغ ، اما يف  1.33للقياس القبلي يساوي  يف العمق الكرة 

  3.37وىي قيمة كبَتة مقارنة ب ت اجلدولية اليت تساوي    48.82،و  نتيجة  ت احملسوبة بُت القياسُت تساوي 
صاحل نستنتج وجود فروق ذات داللة إحصائية بُت القياسُت القبلي و البعدي ل ىنا  من 8.84عند مستوى الداللة 

 .البعدي  القياس 

لفريق أىلي برج بوعريريج  لالعيب اذلجوم كما استنتج الباحث وجود فروق دالة إحصائيا  بُت القياسُت القبلي و البعدي 
، بينما يف حاالت التموقع اخلاطئ  48.33لصاحل االختبار البعدي حيث بلغت قيمة ت  التموقع الصحيح الت ايف ح

  . 3.327إحصائية بُت القياسُت لكن لصاحل القياس القبلي حيث بلغت قيمة ت احملسوبة فتوجد فروق ذات داللة 
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تسليم اجملموعة التجريبية يف  ىجوم يبُت اجلدول أن  ادلتوسط احلسايب يف القياس القبلي لعدد ادلرات اليت صلح فيها العبو 
قيمة ت احملسوبة بُت القياسُت تساوي   و  1.33أما يف القياس البعدي فبلغ    7.33يساوي  الكرة بشكل جيد 

حل ا، و منو نؤكد على وجود فروق دالة إحصائيا لص 8.81و تعترب قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة   1.133
 القياس البعدي .

قيمة  حيث  تسليم الكرة اخلاطئ لصاحل االختبار القبلي يف  بُت القياسُت القبلي و البعدي  وجود فروقكذلك   و تبُت
 .  2.871 ت بُت القياسُت
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المجازفة و إيجاد الحل الفردي و الكرات الملعوبة بالرأس نحو المرمى و التسديد نحو  3-6
 األهداف المسجلة :    حاالت التسلل و المرمى و 

القبلي و  القياسبين  األهداف المسجلةو في المجازفة التسديد التسلل الفروق دراسة يوضح  16جدول رقم : 
 التجريبية للعينةالبعدي 

 التقييم المتغير
ت  النتيجة

 المحسوبة
مستوى 
 الداللة

ت 
 الجدولية

الداللة 
 بعدي قبلي االحصائية

 1,995 1.33 3 ناجحة المجازفة و الحل الفردي

8.81 1.38 

 دال

الكرات الرأسية نحو 
 المرمى

 دال 4,133 1.33 4.33 ناجحة

 غير دال 2,132 4 7.33 فاشلة

 التسديد نحو المرمى
 دال 1,499 1.33 3 ناجحة

 غير دال 4,01 4.33 1 فاشلة

 دال 4,364 4.33 3 التسلل

 دال 4,24 7 8.33 األهداف المسجلة

 

ادلتوسط احلسايب يف القياس القبلي لالعيب اذلجوم  للمجموعة التجريبية دلتغَت اجملازفة و احلل   14 يبُت اجلدول رقم
و ىي  1.000، وقام الباحث حبساب قيمة ت فوجدىا  1.33أما يف القياس البعدي فقد بلغ  3الفردي حيث بلغ 

روق ذات داللة إحصائية بُت القياسُت ،  لذا ديكننا القول أنو توجد ف1.38أكرب من قيمة ت اجلدولية اليت تساوي 
، كما يبُت اجلدول أنو توجد فروق ذات داللة   8.81القبلي و البعدي لصاحل القياس البعدي  عند مستوى الداللة 

إحصائية بُت القياسُت القبلي و البعدي للمجموعة نفسها  يف متوسط  عدد الكرات الرأسية ادللعوبة ضلو ادلرمى بنجاح 
و بالنسبة للكرات الرأسية الفاشلة ضلو ادلرمى  فال توجد  1.133اس البعدي  ألن قيمة ت احملسوبة تساوي لصاحل القي

 أقل من ت اجلدولية .   7.437فروق بُت القياسُت القبلي و البعدي ألن قيمة ت احملسوبة  
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رف ادلهامجُت يف  للمجموعة قيمة ادلتوسط احلسايب لعدد التسديدات الناجحة ضلو ادلرمى يف القياس القبلي من ط
، و قيمة ت  احملسوبة بُت القياسُت تساوي   1.33أما يف القياس البعدي فقد ارتفعت لتصل إىل  3التجريبية ىي 

وىي أكرب من قيمة ت اجلدولية ، من ىنا نستنتج وجود فروق ذات داللة إحصائية بُت القياسُت القبلي و  1.000
فروق بُت القياسُت ألن ت احملسوبة تساوي لد و وجفال ، بالنسبة للتسديدات الفاشلة البعدي لصاحل القياس البعدي  

1.84. 
و قيمة ت احملسوبة بُت   4.33، بينما يف البعدي فقارب  3متوسط حاالت التسلل يف القياس القبلي  يساوي  

ة التسلل يف القياسُت القبلي و ، إذن توجد فروق دالة إحصائيا يف عدد مرات الوقوع يف حال  1.331القياسُت بلغت 
 البعدي لصاحل القياس القبلي .

أىلي   مهامجي فريقسجلة من طرف و قام الباحث حبساب قيمة ت بُت القياسُت القبلي و البعدي لعدد األىداف ادل
ؤكد وىي ت  8.81، وىي قيمة أكرب من قيمة ت اجلدولية عند مستوى الداللة   1.21برج بوعريريج  فتحصل على : 

 وجود فروق دالة إحصائيا لصاحل القياس البعدي .
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 :  ثامنةتحليل و تفسير النتائج المتعلقة بالفرضية الجزئية ال -6

توصل الباحث إىل وجود فروق دالة إحصائيا بُت  ثامنةمن خالل العرض السابق للنتائج ادلتعلقة بالفرضية اجلزئية ال     
التكتيكي  القياسات القبلية و القياسات البعدية للمجموعة التجريبية  حسب منصب اللعب  يف مجيع زلاور األداء

تبُت و جود فروق بُت القياسُت    31،  32،  33،  31اذلجومي لصاحل االختبارات البعدية ، ونتائج اجلداول رقم 
 وىي :لالعبُت الظهَتين يف مجيع متغَتات االداء التكتيكي لصاحل القياس البعدي  و البعدي القبلي 

 . التوزيعات و احلامسة و اجلدارية و الطويلة و  القصَتة التمريرات عدد -
 االسناد و العددي التفوق خلق حاالت و اذلجوم بدء عند الكرة لطلب التحرك و الرواق يف ادلهاجم مع ادلركز تبادل- 
 . اذلجوم يف

 ادلسجلة.  األىداف و ادلرمى ضلو التسديد-
 بينما ال توجد فروق يف متغَت وحيد و ىو التمرير يف العمق .

من سبارين و مواقف تكتيكية تركز على  أسبوعا 41و يفسر الباحث ىذه النتائج دبا احتواه الربنامج التدرييب على مدى 
بينت أمهية الدور الفعال الذي يؤديانو يف تنفيذ الدور اذلجومي الذي يلعبو ادلدافعان الظهَتان ، فكرة القدم احلديثة 

 األداءات اخلططية اذلجومية يف طرق اللعب ادلختلفة ، كما بُت الباحث لالعيب اجلنب مجيع مهامهما اذلجومية أثناء عرض
 التمارين التطبيقية على شكل صور باستعمال جهاز الكمبيوتر .

ربليل ادلباريات ادلسجلة مكن الالعبُت الظهَتين من التعرف على األخطاء ادلرتكبة من ناحية التموقع الصحيح و طلب 
ة سامهت يف خلق بُت ذلم كيفية مساندة ادلهامجُت و إمدادىم بتوزيعات دقيقو  الكرة يف ادلكان و التوقيت ادلناسب 

 العديد من الفرص . 

احملوريُت يف بعض  زلاور  مدافعُتوجود فروق دالة إحصائيا بُت القياس و البعدي لل 18و  33كما نستنتج من اجلدولُت 
 خلق و اذلجوم بدء عند الكرة و طلب الدفاع عمق يف و الطويلة و  القصَتة التمريرات داء التكتيكي اذلجومي كعدداأل

 اذلجوم ، لصاحل االختبار البعدي . جهة تغيَت و اذلجوم يف االسناد و العددي التفوق

فرغم أن ادلدافعُت احملوريُت ترتكز مهامهما أثناء ادلباريات على اجلانب الدفاعي فقط ، إال أن كرة القدم احلديثة بينت أن 
 اذلجوم الناجح ىو الذي يبٌت بطريقة صحيحة من اخللف . 

التمارين اليت تبٌت فيها اذلجومات من اخللف و كيفية طلب الكرة من حارس ادلرمى على شكل صور قام الباحث بعرض 
و سبارين أخرى كالتمرين رقم   73-71-44-4كالتمرين رقم :     Tactis Managerباستعمال برنامج الكمبيوتر 

، و اليت هتدف إىل أداء سبريرات ىجومية  طويلة   خلف دفاع اخلصم  73-37-31-13-11- 71-72 -2
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-17-31-72-73-47-44التمارين اليت ىدفت إىل تغيَت اذلجوم من اجلانب األدين إىل األيسر و العكس مثل : 
 - 7ادللحق رقم  -13

بية يف القياس البعدي ربسن العيب وسط ميدان اجملموعة التجري 17-14-18و أكدت النتائج ادلوضحة يف اجلداول 
 عمق يف  احلامسة و اجلدارية و الطويلة و  القصَتة التمريرات مقارنة بالقبلي يف مجيع  زلاور األداء التكتيكي الفردي كعدد

 و اذلجوم يف االسناد و العددي التفوق خلق و ادلدافعُت من الكرة طلب و الزمالء مع ادلركز التوزيعات و تبادل و الدفاع
 األىداف و ادلرمى ضلو التسديد و ادلرمى ضلو بالرأس ادللعوبة الكرات و الفردي احلل إجياد و واجملازفة اللعب جهة تغيَت

 ادلسجلة . 

األسلوب التعليمي ادلتبع الذي يعتمد على شرح كل مفردات األداء التكتيكي دبساعدة و يعزو  الباحث ىذا التحسن إىل 
 العملية كبَتة يف بدرجة االجيايب دوره يربز اآليل احلاسب أن( م7883) حسيب زلسن ويوضح  ،  جهاز الكمبيوتر

 وإدراك فهم على ادلتعلم وتساعد واجلهد الوقت توفر مرئية تعليمية برامج تصميم عند وخاصة الرياضي اجملال يف التعليمية
 تعلمها . ادلراد ادلهمة

اللة إحصائية لالعيب ىجوم اجملموعة التجريبية بُت على وجود فروق ذات د 11-11-13و أسفرت نتائج اجلداول 
 القياسات القبلية و البعدية يف النقاط التالية : 

 . الدفاع عمق يف  احلامسة و اجلدارية و الطويلة و  القصَتة التمريرات عدد -
 .  التوزيعات  -

 . العمق يف الكرة طلب و الزمالء مع ادلركز تبادل -
 . تسليم الكرة و الصحيح التموقع -

 . الفردي احلل إجياد و اجملازفة -
 .  ادلسجلة األىداف  و التسلل وحاالت التسديد و ادلرمى ضلو بالرأس ادللعوبة الكرات -

يبُت تطرق الباحث ذلذه احملاور و وضع سبارين حسنت من أداء   3فمحتوى احلصص التدريبية ادلوضح يف ادللحق رقم 
 العيب اذلجوم يف القياسات البعدية .

 يف تصحيح األخطاء .  Dartfishو بينت النتائج احملققة فاعلية ربليل ادلباريات ادلصورة باستخدام برنامج 
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 :تاسعة لعرض و تحليل و تفسير النتائج المتعلقة بالفرضية الجزئية ا: تاسعا

 : تاسعةعرض النتائج المتعلقة بالفرضية الجزئية ال - أ

اذلجومي الفردي  يف األداء التكتيكي  إحصائية داللة ذات فروقعلى أنو توجد   التاسعةتنص الفرضية اجلزئية        
، و    التجريبيةو اجملموعة الضابطة لصاحل اجملموعة  اجملموعة التجريبية  بُت حسب منصب  اللعب يف القياسات البعدية

القياسُت البعديُت   لعدة زلاور ، و  للتحقق من صحة ىذه الفرضية قام الباحث حبساب قيمة ت بُت نتائج اجملموعتُت يف
 النتائج موضحة يف اجلداول التالية :
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 الظهيران:المدافعان  -6

عدد التمريرات القصيرة  و الطويلة و الجدارية و الحاسمة و في عمق الدفاع و  6-6
 التوزيعات : 

 و الضابطة التجريبيةللعينة البعدي  في عدد و نوع التمريرات بين القياس الفروقدراسة يوضح   16جدول رقم : 

 المتغير
ت  النتيجة التقييم

 المحسوبة
مستوى 
 الداللة

ت 
 الجدولية

الداللة 
 ضابطة تجريبية  االحصائية

 عدد التمريرات  القصيرة
 3,123 47.33 21.33 ناجحة

8.81 7.22 

 دال

 دال 3 47 9 فاشلة

 عدد التمريرات  الطويلة
 دال 3,841 1 6.66 ناجحة

 غير دال 0.8 1.33 4.66 فاشلة

 عدد التمريرات في العمق
 دال 1,731 1.33 3.33 ناجحة

 فاشلة
 غير دال 8,281 7.33 1.66

 عدد التمريرات الجدارية
 دال 3,437 2.33 4.66 ناجحة

 فاشلة
 غير دال 7,113 1 2

 دال 1,81 0.66 2 ناجحة عدد التمريرات الحاسمة

 عدد التوزيعات
 دال 1,833 3.33 6.66 ناجحة

 فاشلة
 غير دال 4,18 3.33 2

 

نالحظ أن ادلتوسط احلسايب لعدد التمريرات القصَتة   17 من خالل النتائج ادلسجلة يف اجلدول  رقم    
 البعدينتيجة القياس أما  47.33يساوي  الضابطةللمدافعُت الظهَتين للمجموعة  البعديالناجحة يف القياس 
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وىي أكرب من قيمة ت   3.123، وقيمة ت احملسوبة بُت القياسُت  تساوي  74.33ساوي تف للمجموعة التجريبية 
، و نالحظ  كذلك   اجملموعة التجريبية ، وىذا ما يدل على وجود فروق دالة إحصائيا لصاحل  7.22اجلدولية  

 البعديُت للمدفعُت األدين و األيسر للمجموعتُت التجريبية و الضابطة   وجود فروق ذات داللة إحصائية بُت القياسُت
 .3حيث بلغت قيمة ت  اجملموعة الضابطة يف عدد التمريرات القصَتة الفاشلة  لصاحل 

يف  عدد التمريرات الطويلة و الضابطة  التجريبية  تُتجملموعالظهَتي   ُتالبعدي ينو بلغت قيمة ت بُت االختبار 
تؤكد على وجود فروق بُت القياسُت البعديُت اجملموعتُت لصاحل اجملموعة  ىي قيمة دالة إحصائيا  3.841ة الناجح

 .التجريبية 
وجود فروق ذات داللة  عدم  و ىذا ما يثبت 8.1و بلغت قيمة ت بُت القياسُت يف التمريرات الطويلة الفاشلة  

 . إحصائية

 البعدييف القياس  الضابطة ةجملموعاادلتوسط احلسايب لعدد التمريرات الناجحة  يف عمق دفاع اخلصم لظهَتي  
وعند حساب قيمة ت بُت القياسُت ربصلنا  3.33فيساوي  بالنسبة للمجموعة التجريبية  أما يف  4.33يساوي 

اجملموعة ق ذات داللة إحصائية  لصاحل و ىي قيمة أكرب من ت اجلدولية وىذا ما يؤكد وجود فرو   1.731على 
أي ال توجد فروق بُت    8.281، أما فيما خيص التمريرات الفاشلة  يف العمق فقد بلغت  قيمة ت  التجريبية 
 . البعديُت للمجموعتُت التجريبية و الضابطة  القياسُت

و الضابطة يف  التجريبية   تُتجملموعفيما خيص متغَت  عدد التمريرات اجلدارية الناجحة ادلنفذة من طرف ظهَتي ا
وقيمة ت   1.33للمجموعة التجريبية  و   7.33 للمجموعة الضابطة فقد بلغ ادلتوسط احلسايب القياسُت البعديُت 

، و تعترب قيمة دالة إحصائيا، إذن توجد فروق ذات داللة إحصائية  بُت القياسُت 3.437احملسوبة  بينهما تساوي  
 .   لصاحل اجملموعة التجريبية يف متغَت التمريرات اجلدارية الناجحة عتُتُت للمجمو البعدي

ىذا   7.113متغَت التمريرات اجلدارية الفاشلة تساوي يف  للمجموعتُت  ُتقيمة ت احملسوبة بُت القياسُت البعدي
 يدل على عدم وجود فروق دالة إحصائيا.

  8.33ىو  البعدي للمجموعة الضابطة  الالعبُت الظهَتين احلامسة يف القياس  و ادلتوسط احلسايب لعدد سبريرات 
و ىي قيمة    1.81و ت احملسوبة بُت القياسُت  بلغت  7وي  ايس للمجموعة التجريبية  بينما يف القياس البعدي

ود فروق ذات و ىذا ما يؤكد على و ج 8.81عند مستوى الداللة  7.22أكرب من قيمة ت اجلدولية اليت تساوي 
 . اجملموعة التجريبية لصاحل  ُت للمجموعتُت التجريبية و الضابطة داللة إحصائية بُت القياسُت البعدي
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لظهَتي  ُتو أثبتت النتائج ادلسجلة يف اجلدول على و جود فروق دالة إحصائيا بُت القياس القياسُت البعدي
، حيث بلغت قيمة ت  اجملموعة التجريبية لناجحة لصاحل يف عدد التوزيعات ا و الضابطة التجريبية  تُتاجملموع

 . للمجموعة التجريبية   3.33و  3.33 للمجموعة الضابطة و بلغ ادلتوسط احلسايب  1.833احملسوبة 

يف عدد التوزيعات الفاشلة حيث بلغت قيمة ت احملسوبة  ُت للمجموعتُت و مل نسجل فروق بُت القياسُت البعدي
4.18 . 

ركز مع المهاجم في الرواق و التحرك لطلب الكرة عند بدء الهجوم و حاالت تبادل الم 6-6
 خلق التفوق العددي و االسناد في الهجوم : 

و  التجريبيةللعينة البعدي  في اآلداء التكتيكي الهجومي بين القياسالفروق دراسة يوضح   16جدول رقم   
 الضابطة

 التقييم المتغير
ت  النتيجة

 المحسوبة
مستوى 
 الداللة

ت 
 الجدولية

الداللة 
 ضابطة تجريبية االحصائية

تبادل المراكز مع 
 المهاجمين

 دال 0.00 2.20 07000 1.66 4.66 ناجحة

طلب الكرة عند بدء 
 الهجوم

 دال 0.02 2.20 07000 0.00 7.66 ناجحة

التفوق العددي و 
 االسناد في الهجوم

 دال 0.00 2.20 07000 2.66 0.00 ناجحة

 

احلسايب لعدد ادلرات الناجحة يف تبادل ادلدافعُت الظهَتين  نالحظ أن ادلتوسط  13 من خالل النتائج ادلسجلة يف اجلدول
، و قيمة ت   للمجموعة التجريبية  1.33و  بالنسبة للمجموعة الضابطة  4.33للمراكز مع ادلهامجُت يساوي 

البعديُت جملموعتُت  و منو نستنتج و جود فروق ذات داللة إحصائية بُت القياسُت  3.413احملسوبة بينهما تساوي 
و ادلتوسط احلسايب لعدد مرات طلب الكرة عند بدء اذلجوم لظهَتي   التجريبية و الضابطة لصاحل اجملموعة التجريبية 



227 
 

  2.33فادلتوسط أكرب بكثَت حيث بلغ  للمجموعة التجريبية  يف القياس البعدي ، اما 1.33يساوي  الضابطةاجملموعة 
عند  1.38وىي قيمة كبَتة مقارنة ب ت اجلدولية اليت تساوي    3.333،و  نتيجة  ت احملسوبة بُت القياسُت تساوي 

 .اجملموعة التجريبية صاحل ل ُتمن نستنتج وجود فروق ذات داللة إحصائية بُت القياسُت البعدي 8.84مستوى الداللة 

يف حالت  جملموعيت البحث  للمدافعُت الظهَتين ُت كما استنتج الباحث وجود فروق دالة إحصائيا  بُت القياسُت البعدي
 .  1.711حيث بلغت قيمة ت اجملموعة التجريبية ادلسامهة يف التفوق العددي و االسناد يف اذلجوم لصاحل 

 األهداف المسجلة: التسديد نحو المرمى و  -6-6

التجريبية و  للعينة بين القياس البعديو األهداف المسجلة في التسديد الفروق دراسة يوضح   13جدول رقم  
 الضابطة

 التقييم المتغير
ت  النتيجة

 المحسوبة
مستوى 
 الداللة

ت 
 الجدولية

الداللة 
 ضابطة تجريبية االحصائية

 التسديد نحو المرمى
 ناجحة

 دال 0.02 2.20 1,331 4 2.66

 فاشلة
 دال غير 7.22 8.81 4,171 8.33 8.33

 األهداف المسجلة
 دال غير 7.22 8.81 8,331 8 8.33

صلد أن ادلتوسط احلسايب لعدد التسديدات الناجحة ضلو ادلرمى من طرف الالعبُت  11 بعد قراءة نتائج اجلدول رقم
ادلتوسط احلسايب لعدد التسديدات الناجحة ضلو ادلرمى أما   4يساوي   البعدييف القياس  الضابطةالظهَتين للمجموعة 

، و قيمة ت احملسوبة  بينهما تساوي  7.33فبلغ من طرف الالعبُت الظهَتين للمجموعة  التجريبية يف القياس البعدي 
بُت القياسُت وىي قيمة أكرب  من قيمة ت اجلدولية ، و منو نؤكد على وجود فروق ذات داللة إحصائية  1.331

 . البعديُت للمجموعتُت التجريبية و الضابطة لصاحل اجملموعة التجريبية 

 و ال نالحظ أية فروق يف التسديدات الفاشلة . 

  البعدي  سالقيامل يتمكنا من تسجيل أي ىدف يف  الضابطة و تبُت نتائج اجلدول أن الالعبُت الظهَتين للمجموعة  
، و قيمة  ت احملسوبة بُت   8.33دبتوسط حسايب قدره  ا دحوا اسجال ىدف تجريبية ظهَتي اجملموعة البينما يف 
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، و ال تشَت إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية  ألهنا أقل من قيمة ت اجلدولية   8.331تساوي  ُتالقياسُت البعدي
 . 8.81عند مستوى الداللة   7.22

 المدافعان المحوريان:  -6

 القصيرة  و الطويلة و في عمق الدفاع :عدد التمريرات  - 6-6

  التجريبية و الضابطة للعينةالبعدي  القياسالتمريرات بين ونوع عدد في الفروق دراسة  11جدول رقم  

 التقييم المتغير
ت  النتيجة

 المحسوبة
مستوى 
 الداللة

ت 
 الجدولية

الداللة 
 ضابطة تجريبية االحصائية

 التمريرات القصيرة
 1,711 43.33 77 ناجحة

8.81 7.22 

 دال

 دال غير 4,114 3.33 1.33 فاشلة

 التمريرات الطويلة
 دال 3,111 12 43.33 ناجحة

 دال 3,373 11 2 فاشلة

 التمرير في عمق الدفاع
 دال 3 3 6 ناجحة

 دال غير 8,144 7 4.33 فاشلة

 

نالحظ أن ادلتوسط احلسايب لعدد التمريرات القصَتة الناجحة يف   11 من خالل النتائج ادلسجلة يف اجلدول  رقم    
،  77 عند اجملموعة التجريبية يساوي  أما   43.33يساوي  الضابطةللمدافعُت احملوريُت للمجموعة  البعديالقياس 

لى وجود ، وىذا ما يدل ع 7.22وىي أكرب من قيمة ت اجلدولية   1.711وقيمة ت احملسوبة بُت القياسُت  تساوي 
ُت ، و ال  نالحظ  وجود فروق ذات داللة إحصائية بُت القياسُت البعدي  اجملموعة التجريبية  فروق دالة إحصائيا لصاحل 

و ىي أقل من قيمة ت   4.114ألن  قيمة ت احملسوبة  تساوي   الفاشلة  يف عدد التمريرات القصَتة للمجموعتُت 
 .  8.81اجلدولية عند مستوى الداللة 
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يف  عدد التمريرات  و الضابطة  التجريبية تُتوريُت   للمجموعللمدافعُت احمل ُتالبعدي القياسُت بلغت قيمة ت بُت  و
،  و ىذا يؤكد وجود فروق  لصاحل   8.81عند مستوى الداللة  ىي قيمة دالة إحصائيا  3.111الطويلة الناجحة 
 .  اجملموعة التجريبية 

ىذا ما يثبت  وجود   3.373يف التمريرات الطويلة الفاشلة  البعديُت لنفس اجملموعتُت  و بلغت قيمة ت بُت القياسُت 
 لصاحل اجملموعة الضابطة .  فروق ذات داللة إحصائية

 يف القياس الضابطة ادلتوسط احلسايب لعدد التمريرات الناجحة  يف عمق دفاع اخلصم للمدافعُت احملوريُت  للمجموعة  
وعند حساب قيمة ت بُت القياسُت ربصلنا  3فيساوي  للمجموعة التجريبية  أما يف القياس البعدي  3يساوي  البعدي 

 و ىي قيمة أكرب من ت اجلدولية وىذا ما يؤكد وجود فروق ذات داللة إحصائية  لصاحل القياس البعدي  3على 
أي ال توجد فروق بُت  8.144ت  قيمة ت ، أما فيما خيص التمريرات الفاشلة  يف العمق فقد بلغ للمجموعة التجريبية 

 . البعديُت للمجموعتُت . القياسُت

طلب الكرة عند بدء الهجوم و خلق التفوق العددي و االسناد في الهجوم و تغيير جهة  -6-6
 الهجوم :

 التجريبية و الضابطة للعينة في اآلداء الهجومي بين القياس البعديالفروق  دراسةيوضح   16جدول رقم   

 التقييم المتغير
ت  النتيجة

 المحسوبة
مستوى 
 الداللة

ت 
 الجدولية

الداللة 
 ضابطة تجريبية االحصائية

 دال 7.22 8.81 1,843 3.33 10 ناجحة طلب الكرة عند بدء الهجوم

 دال 7.22 8.81 1,81 7.33 1 ناجحة التفوق العددي و االسناد في الهجوم

 دال 7.22 8.81 3,437 1.33 3.33 ناجحة تغيير جهة الهجوم

 

الضابطة للمدافعُت احملوريُت  للمجموعة  البعديادلتوسط احلسايب لعدد مرات طلب الكرة عند بدء اذلجوم للقياس 
،و  نتيجة  ت   48فادلتوسط أكرب بكثَت حيث بلغ  للمجموعة التجريبية  ، اما يف القياس البعدي  3.33يساوي 

عند مستوى  7.22وىي قيمة كبَتة مقارنة ب ت اجلدولية اليت تساوي   1.843احملسوبة بُت القياسُت تساوي 
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اجملموعة لصاحل  ُت للمجموعتُت من ىنا نستنتج وجود فروق ذات داللة إحصائية بُت القياسُت البعدي 8.81الداللة 
 .  التجريبية 

 أىلي برج بوعريريج يللمدافعُت احملوريُت  لفريق ُت كما استنتج الباحث وجود فروق دالة إحصائيا  بُت القياسُت البعدي
حيث بلغت قيمة ت  أىلي الربج يف حالت ادلسامهة يف التفوق العددي و االسناد يف اذلجوم لصاحل  و شباب العلمة 

1.81   . 

يف تغيَت جهة  الضابطة لعدد ادلرات اليت صلح فيها الالعبان احملوريان للمجموعة  لبعدي او ادلتوسط احلسايب يف القياس 
و قيمة ت احملسوبة بُت القياسُت تساوي   3.33فبلغ  بالنسبة للمجموعة التجريبية أما  1.33اذلجوم يساوي 

حل اجود فروق دالة إحصائيا لص، و منو نؤكد على و  8.81و تعترب قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة    3.437
 . للمجموعة التجريبية  القياس البعدي
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 العبو وسط الميدان : -6

 عدد التمريرات القصيرة  و الطويلة و الجدارية و الحاسمة  في عمق الدفاع و التوزيعات  :  6-4

التجريبية و  للعينة القياس البعدي عدد ونوع التمريرات بين في الفروق دراسةيوضح      .1جدول رقم :  
 الضابطة

 التقييم المتغير
ت  النتيجة

 المحسوبة
مستوى 
 الداللة

ت 
 الجدولية

الداللة 
 ضابطة تجريبية االحصائية

 عدد التمريرات  القصيرة
 دال 0.02 2.20 1,131 73.33 32.33 ناجحة

 دال غير 7.22 8.81 7,741 22.33 41 فاشلة

 التمريرات  الطويلةعدد 
 دال 7.22 8.81 3,383 43.33 71.33 ناجحة

 دال غير 7.22 8.81 8,237 43.33 44.33 فاشلة

 عدد التمريرات في العمق
 دال 7.22 8.81 3,413 10.33 42 ناجحة

 فاشلة
 دال غير 7.22 8.81 8,177 3.33 3

 عدد التمريرات الجدارية
 دال 0.02 2.20 3,813 2.33 13 ناجحة

 فاشلة
 دال غير 7.22 8.81 8,384 1.33 1.33

 دال 7.22 8.81 3,131 7 1 ناجحة عدد التمريرات الحاسمة

 عدد التوزيعات
 دال 7.22 8.81 3,121 4.33 1.33 ناجحة

 فاشلة
 دال غير 7.22 8.81 4,311 1.33 1.33

نالحظ أن ادلتوسط احلسايب لعدد التمريرات القصَتة الناجحة يف   12 من خالل النتائج ادلسجلة يف اجلدول  رقم
يف القياس البعدي للمجموعة  أما 73.33يساوي  الضابطة لالعيب وسط ادليدان للمجموعة  البعديالقياس 
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وىي أكرب من قيمة ت اجلدولية    1.131، وقيمة ت احملسوبة بُت القياسُت  تساوي 32.33فيساوي  التجريبية 
، و نالحظ    للمجموعة التجريبية  البعدي القياس ، وىذا ما يدل على وجود فروق دالة إحصائيا لصاحل  1.38

حيث الفاشلة  يف عدد التمريرات القصَتة  ُت للمجموعتُت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بُت القياسُت البعدي
   7.741بلغت قيمة ت 

يف  عدد التمريرات و الضابطة  التجريبية  تُتجملموعا عيب وسط ادليدانلال ُتالبعدي القياسُتو بلغت قيمة ت بُت 
 . للمجموعة التجريبية  و ىي قيمة دالة إحصائيا إذن توجد  لصاحل القياس البعدي    3.383الطويلة الناجحة   

فروق ذات و ىذا ما يثبت عدم  وجود  8.237و بلغت قيمة ت بُت القياسُت يف التمريرات الطويلة الفاشلة  
 داللة إحصائية.

يف  الضابطةادلتوسط احلسايب لعدد التمريرات الناجحة  يف عمق دفاع اخلصم من طرف العيب وسط اجملموعة  
وعند حساب قيمة ت  42فيساوي  للمجموعة التجريبية  أما يف القياس البعدي  48.33القياس القبلي يساوي 

و ىي قيمة أكرب من ت اجلدولية وىذا ما يؤكد وجود فروق ذات داللة إحصائية   3.413بُت القياسُت ربصلنا على 
أي ال توجد   8.177، أما فيما خيص التمريرات الفاشلة  يف العمق فقد بلغت  قيمة ت  اجملموعة التجريبية لصاحل 

 فروق بُت القياسُت .

فقد بلغ   الضابطةالعيب وسط اجملموعة  فيما خيص متغَت  عدد التمريرات اجلدارية الناجحة ادلنفذة من طرف
، و   3.813وقيمة ت احملسوبة  بينهما تساوي     43و يف البعدي  2.33 البعدي ادلتوسط احلسايب يف القياس 

يف متغَت التمريرات اجلدارية الناجحة   ُت للمجموعتُتتعترب قيمة دالة إحصائيا، إذن توجد فروق بُت القياسُت البعدي
 .   وعة التجريبية اجململصاحل 

ىذا يدل  8.384دلتغَت التمريرات اجلدارية الفاشلة تساوي  ُت للمجموعتُت قيمة ت احملسوبة بُت القياسُت البعدي
ادلتوسط احلسايب لعدد سبريرات  العيب الوسط احلامسة يف يوضح اجلدول أن  و   على عدم وجود فروق دالة إحصائيا.

و ت  1وي  ايس للمجموعة التجريبية  بينما يف القياس البعدي   7ىو   البعدي للمجموعة الضابطة القياس 
عند مستوى  7.00و ىي قيمة أكرب من قيمة ت اجلدولية اليت تساوي    3.131احملسوبة بُت القياسُت  بلغت 

 . اجملموعة التجريبية  لصاحل و ىذا ما يؤكد على و جود فروق ذات داللة إحصائية بُت القياسُت 8.81الداللة 

دلتوسطي ادليدان  ُتو أثبتت النتائج ادلسجلة يف اجلدول على و جود فروق دالة إحصائيا بُت القياسُت البعدي
، حيث بلغت قيمة ت  اجملموعة التجريبية يف عدد التوزيعات الناجحة لصاحل  و الضابطة  التجريبية  تُتللمجموع
و مل نسجل فروق ،  تجريبيةلل 1.33و  1.33 للمجموعة الضابطة و بلغ ادلتوسط احلسايب   3.121احملسوبة 

 .  4.311يف عدد التوزيعات الفاشلة حيث بلغت قيمة ت احملسوبة  ُت للمجموعتُت بُت القياسُت البعدي
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د في تبادل المركز مع الزمالء و طلب الكرة من المدافعين و خلق التفوق العددي و االسنا -6-6
 الهجوم و تغيير جهة اللعب  :

 .التجريبية و الضابطة للعينة القياس البعدي اآلداء التكتيكي بين الفروق دراسةيوضح  16جدول رقم : 

 التقييم المتغير
ت  النتيجة

 المحسوبة
مستوى 
 الداللة

ت 
 الجدولية

الداللة 
 ضابطة تجريبية االحصائية

 دال 1.34 8.884 3,182 5 44.33 ناجحة تبادل المراكز

 دال 1.38 8.84 1,342 41 42.33 ناجحة طلب الكرة من المدافعين

 دال 7.22 8.81 7,314 7 41 ناجحة التفوق العددي و االسناد

 تغيير جهة اللعب
 دال 7.22 8.81 3,131 8 12 ناجحة

 دال غير 7.22 8.81 8,324 2.33 3.33 فاشلة

 

لعدد ادلرات الناجحة يف تبادل  ادلراكز  للقياس البعدي  احلسايب اجلدول نالحظ أن ادلتوسطمن خالل النتائج ادلسجلة يف 
، و   للمجموعة التجريبية  44.33و  للمجموعة الضابطة بالنسبة   1ادلنجزة من طرف العيب وسط ادليدان يساوي 

البعديُت  إحصائية بُت القياسُت و منو نستنتج و جود فروق ذات داللة   3.182قيمة ت احملسوبة بينهما تساوي 
و ادلتوسط احلسايب لعدد مرات طلب الكرة من ادلدافعُت عند بدء اذلجوم   اجملموعة التجريبية لصاحل   للمجموعتُت 

  42.33فادلتوسط بلغ  للمجموعة التجريبية  ، اما يف القياس البعدي  41يساوي  البعدي للمجموعة الضابطة للقياس 
عند  1.38وىي قيمة كبَتة مقارنة ب ت اجلدولية اليت تساوي    1.342،و  نتيجة  ت احملسوبة بُت القياسُت تساوي 

للمجموعتُت لصاحل لصاحل  ُت من نستنتج وجود فروق ذات داللة إحصائية بُت القياسُت البعدي 8.84مستوى الداللة 
 اجملموعة التجريبية .

و  دلتوسطي ادليدان لفريق أىلي برج بوعريريج  ُت نتج الباحث وجود فروق دالة إحصائيا  بُت القياسُت البعديكما است
حيث بلغت قيمة ت  العيب أىلي الربج يف حالت ادلسامهة يف التفوق العددي و االسناد يف اذلجوم لصاحل شباب العلمة 

7.314 . 
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يف تغيَت  الضابطة لعدد ادلرات اليت صلح فيها العبو وسط اجملموعة  البعدي  يبُت اجلدول أن  ادلتوسط احلسايب يف القياس
و قيمة ت احملسوبة بُت القياسُت تساوي    47فبلغ  للمجموعة التجريبية  أما يف القياس البعدي  1جهة اذلجوم يساوي 

حل اد فروق دالة إحصائيا لص، و منو نؤكد على وجو  8.81و تعترب قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة   3.131
 .  -أىلي برج بو عريريج  –للمجموعة التجريبية  القياس البعدي

 . 8.324و تبُت عدم وجود فروق يف احملاوالت الفاشلة يف تغيَت جهة اذلجوم  حيث قيمة ت بُت القياسُت تساوي 

التسديد نحو  المجازفة و إيجاد الحل الفردي و الكرات الملعوبة بالرأس نحو المرمى و 6-6
 المرمى و األهداف المسجلة :   

التجريبية و  للعينة القياس البعديبين في المجازفة التسديد و األهداف الفروق  دراسةيوضح   19جدول رقم : 
 الضابطة

 التقييم المتغير
ت  النتيجة

 المحسوبة
مستوى 
 الداللة

ت 
 الجدولية

الداللة 
 ضابطة تجريبية االحصائية

 دال 7.22 8.81 3,121 4 2.33 ناجحة المجازفة و الحل الفردي

 الكرات الرأسية
 دال 7.22 8.81 3,141 1.66 1 ناجحة

 دال غير 7.22 8.81 8,281 4.33 4.33 فاشلة

 التسديد نحو المرمى
 دال 1.38 8.84 1,371 3.33 11 ناجحة

 دال 7.22 8.81 3,373 8.33 1.33 فاشلة

 دال 7.22 8.81 37000 8 4.33 األهداف المسجلة

دلتغَت اجملازفة و  الضابطة لالعيب الوسط للمجموعة  البعديادلتوسط احلسايب يف القياس  أن  13 يبُت اجلدول رقم  
، وقام الباحث حبساب قيمة ت  2.33فقد بلغ  للمجموعة التجريبية  أما يف القياس البعدي1احلل الفردي بلغ 

،  لذا ديكننا القول أنو توجد فروق ذات داللة  7.22و ىي أكرب من قيمة ت اجلدولية اليت تساوي  3.121فوجدىا 
عند   للمجموعة التجريبية  لصاحل القياس البعدي ُت للمجموعتُت التجريبية و الضابطة إحصائية بُت القياسُت البعدي

تُت للمجموع ُت ة إحصائية بُت القياسُت البعدي، كما يبُت اجلدول أنو توجد فروق ذات دالل  8.81مستوى الداللة 
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للمجموعة  يف متوسط  عدد الكرات الرأسية ادللعوبة ضلو ادلرمى بنجاح لصاحل القياس البعدي التجريبية و الضابطة 
توجد فروق بُت ال و بالنسبة للكرات الرأسية الفاشلة ضلو ادلرمى  ف 3.141ألن قيمة ت احملسوبة تساوي   التجريبية 
 أقل من ت اجلدولية .  وىي  8.281 اجلدولية تساوي  ألن قيمة ت القياسُت

من طرف العيب الوسط للمجموعة  البعدي قيمة ادلتوسط احلسايب لعدد التسديدات الناجحة ضلو ادلرمى يف القياس 
قيمة ت  احملسوبة ، و  44فقد ارتفعت لتصل إىل  للمجموعة التجريبية  أما يف القياس البعدي   3.33ىي  الضابطة 

وىي أكرب من قيمة ت اجلدولية ، من ىنا نستنتج وجود فروق ذات داللة إحصائية بُت  1.371بُت القياسُت تساوي 
، بالنسبة للتسديدات الفاشلة فتوجد  ُت للمجموعتُت التجريبية و الضابطة لصاحل اجملموعة التجريبية .القياسُت البعدي

 .أكرب من قيمة ت اجلدولية   3.373سوبة تساوي فروق بُت القياسُت ألن ت احمل
لعدد األىداف السجلة من طرف العيب وسط ميدان اجملموعة  ُت و قام الباحث حبساب قيمة ت بُت القياسُت البعدي

،  3.437فتحصل على :   -شباب العلمة  –و العيب وسط اجملموعة الضابطة  –أىلي برج بوعريريج  –التجريبية 
وىي تؤكد وجود فروق دالة إحصائيا لصاحل القياس   8.81من قيمة ت اجلدولية عند مستوى الداللة  وىي قيمة أكرب

 .ألىلي برج بو عريريج  البعدي
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 المهاجمون : -3

 عدد التمريرات القصيرة  و الطويلة و الجدارية و الحاسمة  في عمق الدفاع و التوزيعات  : -3-4

  و الضابطة  التجريبية للعينةالبعدي  في  عدد ونوع التمريرات بين القياسالفروق  دراسةيوضح  60جدول رقم : 

 التقييم المتغير
ت  النتيجة

 المحسوبة
مستوى 
 الداللة

ت 
 الجدولية

الداللة 
 ضابطة تجريبية االحصائية

 عدد التمريرات  القصيرة
 دال 7.22 8.81 1,173 43 42.33 ناجحة

 دال 7.22 8.81 1,711 7.33 3.33 فاشلة

 عدد التمريرات  الطويلة
 دال 1.38 8.84 1,884 3.33 1.33 ناجحة

 دال غير 7.22 8.81 7,87 7 4.33 فاشلة

 عدد التمريرات في العمق
 دال 7.22 8.81 3,13 2.66 1.33 ناجحة

 فاشلة
 دال 7.22 8.81 3,13 7 4

 عدد التمريرات الجدارية
 دال 7.22 8.81 3,813 3 3.33 ناجحة

 فاشلة
 دال 7.22 8.81 1,81 3 4.33

 دال 7.22 8.81 1,731 0.33 7.33 ناجحة عدد التمريرات الحاسمة

 عدد التوزيعات
 دال 7.22 8.81 3,133 3 1.33 ناجحة

 دال 7.22 8.81 1,84 7.33 4 فاشلة

 

نالحظ أن ادلتوسط احلسايب لعدد التمريرات القصَتة الناجحة يف القياس  38 من خالل النتائج ادلسجلة يف اجلدول  رقم
،  42.33أما يف القياس البعدي للمجموعة التجريبية  فيساوي  43البعدي لالعيب ىجوم  اجملموعة الضابطة  يساوي 
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ا يدل على وجود ، وىذا م7.22وىي أكرب من قيمة ت اجلدولية     1.173وقيمة ت احملسوبة بُت القياسُت  تساوي 
فروق دالة إحصائيا لصاحل القياس  البعدي للمجموعة التجريبية   ، و نالحظ  وجود فروق ذات داللة إحصائية بُت 
القياسُت البعديُت للمجموعتُت  يف عدد التمريرات القصَتة  الفاشلة لصاحل اجملموعة الضابطة ، حيث بلغت قيمة ت 

1.711   

القياسُت البعديُت لالعيب ىجوم  اجملموعتُت التجريبية  و الضابطة يف  عدد التمريرات الطويلة و بلغت قيمة ت بُت 
 و ىي قيمة دالة إحصائيا إذن توجد فروق   لصاحل القياس البعدي  للمجموعة التجريبية  .   1.884الناجحة   

ما يثبت عدم  وجود فروق ذات داللة  و ىذا 7.87و بلغت قيمة ت بُت القياسُت يف التمريرات الطويلة الفاشلة  
 إحصائية.

ادلتوسط احلسايب لعدد التمريرات الناجحة  يف عمق دفاع اخلصم من طرف العيب ىجوم  اجملموعة الضابطة يف القياس  
وعند حساب قيمة ت بُت   1.33أما يف القياس البعدي للمجموعة التجريبية  فيساوي   7.33البعدي يساوي 
و ىي قيمة أكرب من ت اجلدولية وىذا ما يؤكد وجود فروق ذات داللة إحصائية  لصاحل   3.13ا على القياسُت ربصلن

أي توجد فروق بُت  3.13اجملموعة التجريبية  ، أما فيما خيص التمريرات الفاشلة  يف العمق فقد بلغت  قيمة ت 
 القياسُت  لصاحل القياس البعدي للمجموعة الضابطة .

عدد التمريرات اجلدارية الناجحة ادلنفذة من طرف العيب ىجوم  اجملموعة الضابطة  فقد بلغ ادلتوسط فيما خيص متغَت  
وقيمة ت احملسوبة  بينهما      3.33و يف  القياس البعدي للمجموعة التجريبية  بلغ   3احلسايب يف القياس البعدي  

بُت القياسُت البعديُت للمجموعتُت يف متغَت  ، و تعترب قيمة دالة إحصائيا، إذن توجد فروق   3.813تساوي  
 التمريرات اجلدارية الناجحة  لصاحل اجملموعة التجريبية   . 

ىذا يدل على  1.81قيمة ت احملسوبة بُت القياسُت البعديُت للمجموعتُت  دلتغَت التمريرات اجلدارية الفاشلة تساوي 
 وجود فروق دالة إحصائيا لصاحل اجملموعة الضابطة .

و  يوضح اجلدول أن ادلتوسط احلسايب لعدد سبريرات  العيب اذلجوم  احلامسة يف القياس البعدي للمجموعة الضابطة   ىو  
 1.731و ت احملسوبة بُت القياسُت  بلغت   7.33بينما يف القياس البعدي للمجموعة التجريبية  يساوي      8.33

و ىذا ما يؤكد على و جود فروق  8.81عند مستوى الداللة  7.22 و ىي قيمة أكرب من قيمة ت اجلدولية اليت تساوي
 ذات داللة إحصائية بُت القياسُت لصاحل اجملموعة التجريبية  .
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للمجموعتُت  لالعيب اذلجوم و أثبتت النتائج ادلسجلة يف اجلدول على و جود فروق دالة إحصائيا بُت القياسُت البعديُت 
و  3.133التوزيعات الناجحة لصاحل اجملموعة التجريبية  ، حيث بلغت قيمة ت احملسوبة التجريبية  و الضابطة  يف عدد 

 .  للتجريبية  1.33و   3بلغ ادلتوسط احلسايب للمجموعة الضابطة  

يف عدد التوزيعات الفاشلة حيث   لصاحل اجملموعة الضابطة  فروق بُت القياسُت البعديُت للمجموعتُت سجلنا وجود  و 
 .   1.84ة ت احملسوبة بلغت قيم

 :تبادل المركز مع الزمالء و طلب الكرة في العمق و التموقع الصحيح و االرتكاز  3-6

 التجريبية و الضابطة للعينة بين القياس البعدي في اآلداء التكتيكي الفروقدراسة يوضح   66جدول رقم : 

 التقييم المتغير
ت  النتيجة

 المحسوبة
مستوى 
 الداللة

ت 
 الجدولية

الداللة 
 ضابطة تجريبية االحصائية

 دال 1.38 8.84 1,831 1.33 3 ناجحة تبادل المراكز

 دال 1.38 8.84 1,81 1.33 1 ناجحة طلب الكرة في العمق

 التموقع
 دال 1.38 8.84 2,171 1.33 47.33 صحيح

 دال 1.38 8.84 1,34 48.33 1.33 خاطئ

 التسليم
 دال 7.22 8.81 1,833 7.33 1.33 ناجحة

 دال 1.38 8.84 1,881 3.33 7 فاشلة

 

احلسايب لعدد ادلرات الناجحة يف تبادل ادلراكز ادلنجزة من طرف  من خالل النتائج ادلسجلة يف اجلدول نالحظ أن ادلتوسط
، و قيمة ت  للمجموعة التجريبية للبعدي   3و   البعدي للمجموعة الضابطة بالنسبة للقياس   1.33ادلهامجُت يساوي 

 و منو نستنتج و جود فروق ذات داللة إحصائية بُت القياسُت  لصاحل القياس البعدي    1.831احملسوبة بينهما تساوي 
يساوي  البعدي للمجموعة الضابطة و ادلتوسط احلسايب لعدد مرات طلب الكرة يف العمق  للقياس   للمجموعة التجريبية 

،و     1حيث بلغ  متوسط اجملموعة الضابطة فادلتوسط أكرب من  للمجموعة التجريبية  ، اما يف القياس البعدي  1.33
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عند  1.38وىي قيمة كبَتة مقارنة ب ت اجلدولية اليت تساوي     1.81نتيجة  ت احملسوبة بُت القياسُت تساوي 
 اجملموعة التجريبية . ية بُت القياسُت لصاحل من نستنتج وجود فروق ذات داللة إحصائ 8.84مستوى الداللة 

و شباب  لالعيب اذلجوم  لفريق أىلي برج بوعريريج ُتكما استنتج الباحث وجود فروق دالة إحصائيا  بُت القياسُت البعدي
، بينما يف حاالت   2.171حيث بلغت قيمة ت  أىلي برج بوعريريج يف حاالت التموقع الصحيح  لصاحل  العلمة 

حيث بلغت قيمة ت  اجملموعة الضابطة وقع اخلاطئ فتوجد فروق ذات داللة إحصائية بُت القياسُت لكن لصاحل التم
 .   1.34احملسوبة 

يف تسليم الكرة  الضابطة لعدد ادلرات اليت صلح فيها العبو ىجوم   البعدي يبُت اجلدول أن  ادلتوسط احلسايب يف القياس 
و قيمة ت احملسوبة بُت   1.33فبلغ  دلهامجي اجملموعة التجريبية  القياس البعدي أما يف   7.33بشكل جيد  يساوي 

، و منو نؤكد على وجود فروق دالة  8.81و تعترب قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة    1.833القياسُت تساوي  
 . دلهامجي اجملموعة التجريبية  إحصائيا لصاحل القياس البعدي

قيمة ت أن  حيث    اجملموعة الضابطة يف تسليم الكرة اخلاطئ لصاحل   ُتفروق بُت القياسُت البعديو تبُت كذلك وجود 
 . 1.881 بلغت  بُت القياسُت
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المجازفة و إيجاد الحل الفردي و الكرات الملعوبة بالرأس نحو المرمى و التسديد نحو  3-6
 المرمى وحاالت التسلل و  األهداف المسجلة :   

 للعينة بين القياس البعدياألهداف و في المجازفة التسديد التسلل الفروق  دراسةيوضح  66جدول رقم : 
 التجريبية و الضابطة

 التقييم المتغير
ت  النتيجة

 المحسوبة
مستوى 
 الداللة

ت 
 الجدولية

الداللة 
 ضابطة تجريبية االحصائية

 دال 7.22 8.81 3,331 1 1.33 ناجحة المجازفة و الحل الفردي

الكرات الرأسية نحو 
 المرمى

 دال 7.22 8.81 3,331 7 1.33 ناجحة

 دال غير 7.22 8.81 3,331 7 4 فاشلة

 التسديد نحو المرمى
 دال 7.22 8.81 3,437 3 1.33 ناجحة

 دال غير 1.38 8.84 1,81 1 4.33 فاشلة

 دال 7.22 8.81 1,731 7.33 4.33 التسلل

 دال 7.22 8.81 1,81 8.33 7 األهداف المسجلة

 

دلتغَت اجملازفة و احلل  ضابطة لالعيب اذلجوم  للمجموعة ال بعديادلتوسط احلسايب يف القياس ال 37 يبُت اجلدول رقم
، وقام الباحث حبساب قيمة  1.33فقد بلغ  دلهامجي اجملموعة التجريبية  أما يف القياس البعدي  1الفردي حيث بلغ 

،  لذا ديكننا القول أنو توجد فروق ذات  7.22و ىي أكرب من قيمة ت اجلدولية اليت تساوي  3.331ت فوجدىا 
، كما   8.81عند مستوى الداللة للمجموعة التجريبية  لصاحل القياس البعدي   ُت داللة إحصائية بُت القياسُت البعدي

يف متوسط  عدد الكرات    تُت للمجموع ُتأنو توجد فروق ذات داللة إحصائية بُت القياسُت البعدي يبُت اجلدول
  3.331ألن قيمة ت احملسوبة تساوي  للمجموعة التجريبية  الرأسية ادللعوبة ضلو ادلرمى بنجاح لصاحل القياس البعدي 
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ُت للمجموعتُت لصاحل اجملموعة روق بُت القياسُت البعديف كذلك   و بالنسبة للكرات الرأسية الفاشلة ضلو ادلرمى  فتوجد
 من ت اجلدولية .  أكرب   3.331ألن قيمة ت احملسوبة   الضابطة 

 الضابطة جملموعة اهامجي ممن طرف  البعديقيمة ادلتوسط احلسايب لعدد التسديدات الناجحة ضلو ادلرمى يف القياس 
، و قيمة ت  احملسوبة بُت   1.33فقد ارتفعت لتصل إىل  عة التجريبية دلهامجي اجملمو  أما يف القياس البعدي 3ىي 

وىي أكرب من قيمة ت اجلدولية ، من ىنا نستنتج وجود فروق ذات داللة إحصائية بُت  3.437القياسُت تساوي 
الفاشلة توجد  ، بالنسبة للتسديدات للمجموعة التجريبية  لصاحل القياس البعدي  ُت جملموعيت البحث القياسُت البعدي

 .1.84ت احملسوبة تساوي  قيمة ألن  اجملموعة الضابطة فروق بُت القياسُت لصاحل القياس 
 عند اجملموعة التجريبية ، بينما   7.33يساوي    البعدي للمجموعة الضابطة متوسط حاالت التسلل يف القياس 

، إذن توجد فروق دالة إحصائيا يف عدد مرات   1.731و قيمة ت احملسوبة بُت القياسُت بلغت   4.33فقارب 
 . لبعدي للمجموعة الضابطة لصاحل القياس ا ُت الوقوع يف حالة التسلل يف القياسُت البعدي

أىلي برج   يف مهامجي فريقلعدد األىداف ادلسجلة من طر  ُت و قام الباحث حبساب قيمة ت بُت القياسُت البعدي
، وىي قيمة أكرب من قيمة ت اجلدولية عند مستوى الداللة   1.81فتحصل على :  و شباب العلمة  بوعريريج 
 . مهامجي اجملموعة التجريبية وىي تؤكد وجود فروق دالة إحصائيا لصاحل   8.81
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 :  تاسعةال تحليل و تفسير النتائج المتعلقة بالفرضية الجزئية -ب

توصل الباحث إىل وجود فروق دالة إحصائيا يف   لتاسعةمن خالل العرض السابق للنتائج ادلتعلقة بالفرضية اجلزئية ا     
  التكتيكي اذلجومي القياسات البعدية بُت  اجملموعة التجريبية و الضابطة حسب منصب اللعب  يف مجيع زلاور األداء

تبُت و جود فروق بُت القياسُت البعديُت لصاحل  11و -13-17لصاحل اجملموعة التجريبية  ، ونتائج اجلداول رقم 
 يف مجيع متغَتات االداء التكتيكي وىي : للمجموعة التجريبية  اس البعدي  لالعبُت الظهَتينالقي

 . التوزيعات و الدفاع عمق يف و احلامسة و اجلدارية و الطويلة و  القصَتة التمريرات عدد -

 يف االسناد و العددي التفوق خلق حاالت و اذلجوم بدء عند الكرة لطلب التحرك و الرواق يف ادلهاجم مع ادلركز تبادل- 
 . اذلجوم

 ادلسجلة.  األىداف و ادلرمى ضلو التسديد-

من سبارين و مواقف تكتيكية تركز على  بوعاأس 41دبا احتواه الربنامج التدرييب على مدى   و يفسر الباحث ىذه النتائج
الدور اذلجومي الذي يلعبو ادلدافعان الظهَتان ، فكرة القدم احلديثة بينت أمهية الدور الفعال الذي يؤديانو يف تنفيذ 
 األداءات اخلططية اذلجومية يف طرق اللعب ادلختلفة ، كما بُت الباحث لالعيب اجلنب مجيع مهامهما اذلجومية أثناء عرض

 –أن ادلدافعُت الظهَتين للمجموعة الضابطة  حُت التمارين التطبيقية على شكل صور باستعمال جهاز الكمبيوتر  يف
 عكس  العيب أىلي برج بوعريريج . اكتفيا بالتدرب العادي  –شباب العلمة 

خطاء ادلرتكبة من ناحية من التعرف على األ للمجموعة التجريبية  ربليل ادلباريات ادلسجلة مكن الالعبُت الظهَتين
التموقع الصحيح و طلب الكرة يف ادلكان و التوقيت ادلناسب بُت ذلم كيفية مساندة ادلهامجُت و إمدادىم بتوزيعات دقيقة 

  ، ىذا ما يفسر تفوقهما على ظهَتي اجملوعة الضابطة يف مجيع احملاور .سامهت يف خلق العديد من الفرص 

للمجموعة التجريبية و اجملموعة  دافعُت احملوريُتبُت ادلوجود فروق دالة إحصائيا    13- 11كما نستنتج من اجلدولُت 
و  الدفاع عمق يف و الطويلة و  القصَتة التمريرات اور االداء التكتيكي اذلجومي كعددحمل يف القياسات البعدية الضابطة 

   اذلجوم ، لصاحل االختبار  جهة تغيَت و اذلجوم يف االسناد و العددي التفوق خلق و اذلجوم بدء عند الكرة طلب
 البعدي .

اليت تبٌت فيها اذلجومات من اخللف و كيفية طلب الكرة من حارس ادلرمى على شكل صور  قام الباحث بعرض التمارين
-71و سبارين أخرى كالتمرين رقم   44و  4كالتمرين رقم :     Tactis Managerباستعمال برنامج الكمبيوتر 
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اليت هتدف إىل أداء سبريرات ىجومية  طويلة   خلف دفاع اخلصم ، و التمارين اليت ىدفت إىل تغيَت اذلجوم     72-73
 - 7ادللحق رقم  -   72-73-47-44من اجلانب األدين إىل األيسر و العكس مثل : 

تجريبية يف القياس البعدي ربسن العيب وسط ميدان اجملموعة ال  13-11-12و أكدت النتائج ادلوضحة يف اجلداول 
 و الطويلة و  القصَتة التمريرات يف مجيع  زلاور األداء التكتيكي الفردي كعددبالعيب وسط اجملموعة الضابطة مقارنة 
 التفوق خلق و ادلدافعُت من الكرة طلب و الزمالء مع ادلركز التوزيعات و تبادل و الدفاع عمق يف  احلامسة و اجلدارية
 و ادلرمى ضلو بالرأس ادللعوبة الكرات و الفردي احلل إجياد و واجملازفة اللعب جهة تغيَت و اذلجوم يف االسناد و العددي
 ادلسجلة .  األىداف و ادلرمى ضلو التسديد

ىذا التحسن إىل األسلوب التعليمي ادلتبع الذي يعتمد على شرح كل مفردات األداء التكتيكي دبساعدة  يعزو الباحثو 
 لكمبيوتر.جهاز ا

و  العيب ىجوم اجملموعة التجريبيةبُت على وجود فروق ذات داللة إحصائية   37-34-38و أسفرت نتائج اجلداول 
 يف النقاط التالية :  يف القياسات البعدية  اجملموعة الضابطة 

 . الدفاع عمق يف  احلامسة و اجلدارية و الطويلة و  القصَتة التمريرات عدد -

 .  التوزيعات  -

 . العمق يف الكرة طلب و الزمالء مع ادلركز تبادل -

 تسليم الكرة . و الصحيح التموقع -

 . الفردي احلل إجياد و اجملازفة -

 .  ادلسجلة األىداف  و التسلل وحاالت التسديد و ادلرمى ضلو بالرأس ادللعوبة الكرات -

يبُت تطرق الباحث ذلذه احملاور و وضع سبارين حسنت من أداء   7فمحتوى احلصص التدريبية ادلوضح يف ادللحق رقم 
 . مقارنة بالضابطة  اجملموعة التجريبية  جومىالعيب 

 .األخطاء يف تصحيح   Dartfishو بينت النتائج احملققة فاعلية ربليل ادلباريات ادلصورة باستخدام برنامج 
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 :العاشرة عرض و تحليل و تفسير النتائج المتعلقة بالفرضية الجزئية : عاشرا

 : عاشرةالعرض النتائج المتعلقة بالفرضية الجزئية -60

 البعدي االختبار و القبلي االختبار بُت إحصائية داللة ذات فروقتنص الفرضية اجلزئية العاشرة  على أنو ال توجد        
، و للتحقق من صحة ىذه   لمنصب اللعبالتكتيكي اذلجومي الفردي تبعا  األداء زلاوريف  اجملموعة الضابطة  ألفراد

 الفرضية قام الباحث حبساب قيمة ت بُت االختبار القبلي و البعدي  لعدة زلاور ، و النتائج موضحة يف اجلداول التالية :
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 المدافعان الظهيران:-6

سمة و في عمق الدفاع و الطويلة و الجدارية و الحاعدد التمريرات القصيرة  و 6-6
 : التوزيعات

 الضابطةللعينة القبلي و البعدي  في  عدد و نوع التمريرات بين القياسالفروق  دراسةيوضح  66جدول رقم : 

 المتغير
ت  النتيجة التقييم

 المحسوبة
مستوى 
 الداللة

ت 
 الجدولية

الداللة 
 بعدي قبلي  االحصائية

 التمريرات  القصيرة عدد
 4,332 47.33 8.33 ناجحة

8.81 1.38 

 دال غير

 دال غير 7,483 47 14.33 فاشلة

 عدد التمريرات  الطويلة
 دال غير 8,333 1 3.33 ناجحة

 دال غير 8,711 1.33 6 فاشلة

 عدد التمريرات في العمق
 دال غير 7,181 1.33 3 ناجحة

 دال غير 4,883 7.33 3 فاشلة

 عدد التمريرات الجدارية
 دال غير 7,437 2.33 1.33 ناجحة

 دال غير 4,237 1 5 فاشلة

 دال غير 4,33 0.66 0 ناجحة عدد التمريرات الحاسمة

 عدد التوزيعات
 دال غير 7,437 3.33 2.66 ناجحة

 دال غير 4,221 3.33 1.66 فاشلة
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نالحظ أن ادلتوسط احلسايب لعدد التمريرات القصَتة الناجحة يف   33من خالل النتائج ادلسجلة يف اجلدول  رقم     
،   47.33أما نتيجة القياس البعدي فتساوي  1.33للمدافعُت الظهَتين للمجموعة الضابطة يساوي  القبليالقياس 

 عدم ، وىذا ما يدل على 1.38من قيمة ت اجلدولية   قلوىي أ  4.332وقيمة ت احملسوبة بُت القياسُت  تساوي 
يف القبلي و البعدي فروق ذات داللة إحصائية بُت القياسُت  وجود عدم وجود فروق دالة إحصائيا ، و نالحظ  كذلك 

 .7.181 ألن قيمة ت احملسوبة بينهما تساوي عدد التمريرات القصَتة الفاشلة  

الضابطة يف  عدد التمريرات الطويلة الناجحة  القبلي و البعدي لظهَتي  اجملموعة  ن و بلغت قيمة ت بُت االختباري   
 . وجود فروق بُت القياسُت  عدم  ىي قيمة تؤكد على  8.333

و ىذا ما يثبت عدم  وجود فروق ذات داللة   8.711و بلغت قيمة ت بُت القياسُت يف التمريرات الطويلة الفاشلة  
 إحصائية .

يساوي  القبلي ادلتوسط احلسايب لعدد التمريرات الناجحة  يف عمق دفاع اخلصم لظهَتي اجملموعة الضابطة يف القياس     
و ىي قيمة    7.181وعند حساب قيمة ت بُت القياسُت ربصلنا على  4.33فيساوي   القياس البعدي أما يف   3
لة إحصائية  ، أما فيما خيص التمريرات الفاشلة  يف العمق وجود فروق ذات دال عدم من ت اجلدولية وىذا ما يؤكد قل أ

 .  القبلي و البعدي للمجموعة الضابطة أي ال توجد فروق بُت القياسُت    4.883فقد بلغت  قيمة ت 

قبلي و الضابطة يف القياسُت ال ةفيما خيص متغَت  عدد التمريرات اجلدارية الناجحة ادلنفذة من طرف ظهَتي اجملموع    
وقيمة ت احملسوبة  بينهما تساوي   يف البعدي ، 7.33يف القبلي و   4.33 فقد بلغ ادلتوسط احلسايب  البعدي

 توجد فروق ذات داللة إحصائية  بُت القياسُت يف متغَت التمريرات اجلدارية الناجحة. ال  ، إذن   7.437

يف متغَت التمريرات اجلدارية الفاشلة تساوي   بطة القبلي و البعدي للمجموعة الضاقيمة ت احملسوبة بُت القياسُت   
 ىذا يدل على عدم وجود فروق دالة إحصائيا. 4.237

بينما يف  8للمجموعة الضابطة  ىو  القبلي و ادلتوسط احلسايب لعدد سبريرات الالعبُت الظهَتين احلامسة يف القياس         
من قيمة ت اجلدولية اليت  قلو ىي قيمة أ 4.33ياسُت  بلغت و ت احملسوبة بُت الق  8.33القياس البعدي يساوي  

 .وجود فروق ذات داللة إحصائية بُت القياسُت  عدم    و ىذا ما يؤكد على 8.81عند مستوى الداللة  1.38تساوي 

 القبلي و البعدي و جود فروق دالة إحصائيا بُت القياس القياسُت  عدم و أثبتت النتائج ادلسجلة يف اجلدول على    
 و بلغ ادلتوسط احلسايب  7.437الضابطة يف عدد التوزيعات الناجحة ، حيث بلغت قيمة ت احملسوبة ة لظهَتي اجملموع

 .  يف البعدي  3.33و   7.33يف القياس القبلي 
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 .   4.221و مل نسجل فروق بُت القياسُت يف عدد التوزيعات الفاشلة حيث بلغت قيمة ت احملسوبة 

 

تبادل المركز مع المهاجم في الرواق و التحرك لطلب الكرة عند بدء الهجوم و حاالت  6-6
 خلق التفوق العددي و االسناد في الهجوم : 

 الضابطة    للعينةالقبلي و البعدي  في اآلداء التكتيكي بين القياسالفروق دراسة يوضح   63جدول رقم  

 التقييم المتغير
ت  النتيجة

 المحسوبة
مستوى 
 الداللة

ت 
 الجدولية

الداللة 
 بعدي قبلي االحصائية

تبادل المراكز مع 
 المهاجمين

 دالغير  1.38 8.81 8,133 1.66 1.33 ناجحة

طلب الكرة عند بدء 
 الهجوم

 دالغير  1.38 8.81 4,332 1.33 3.33 ناجحة

التفوق العددي و 
 االسناد في الهجوم

 دالغير  1.38 8.81 4,33 2.66 2 ناجحة

 

 نالحظ أن ادلتوسط احلسايب لعدد ادلرات الناجحة يف تبادل ادلدافعُت الظهَتين  31من خالل النتائج ادلسجلة يف اجلدول 
، و قيمة    يف القياس البعدي   4.33 يف القياس القبلي و  4.33 للمراكز مع ادلهامجُت يساوي  للمجموعة الضابطة 

و ادلتوسط  ، وجود فروق ذات داللة إحصائية بُت القياسُت  عدم  و منو نستنتج   8.133ت احملسوبة بينهما تساوي 
، اما يف يف القياس القبلي   3.33احلسايب لعدد مرات طلب الكرة عند بدء اذلجوم لظهَتي اجملموعة الضابطة يساوي 

ت  من قيمة  أقل ي قيمة وى    4.332،و  نتيجة  ت احملسوبة بُت القياسُت تساوي    1.33القياس البعدي بلغ 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بُت  عدم  نستنتج ومنو   8.81عند مستوى الداللة  1.38اجلدولية اليت تساوي 

 القياسُت.

جملموعة للمدافعُت الظهَتين  القبلي و البعدي وجود فروق دالة إحصائيا  بُت القياسُت  كذلك عدم   كما استنتج الباحث
 . 4.33يف حالت ادلسامهة يف التفوق العددي و االسناد يف حيث بلغت قيمة ت  البحث الضابطة 
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 التسديد نحو المرمى و األهداف المسجلة:  -6-6

 الضابطة للعينةقبلي و البعدي ال بين القياس التسديد و األهداففي الفروق دراسة يوضح   61جدول رقم  

 التقييم المتغير
ت  النتيجة

 المحسوبة
مستوى 
 الداللة

ت 
 الجدولية

الداللة 
 بعدي قبلي االحصائية

التسديد 
 نحو المرمى

 دال غير 1.38 8.81 4,171 4 0.33 ناجحة

 دال غير 1.38 8.81 0 0.66 0.66 فاشلة

 دال غير 1.38 8.81 0 8 0 األهداف المسجلة

 

صلد أن ادلتوسط احلسايب لعدد التسديدات الناجحة ضلو ادلرمى من طرف الالعبُت  31بعد قراءة نتائج اجلدول رقم 
أما ادلتوسط احلسايب لعدد التسديدات الناجحة ضلو   8.33يساوي   القبلي الظهَتين للمجموعة الضابطة يف القياس 

من قيمة ت اجلدولية ،   قلة أوىي قيم 4.171، و قيمة ت احملسوبة  بينهما تساوي  4ادلرمى يف القياس البعدي فبلغ 
 وجود فروق ذات داللة إحصائية بُت القياسُت. عدم  و منو نؤكد على

 و ال نالحظ أية فروق يف التسديدات الفاشلة . 

س يف القيا سواء  و تبُت نتائج اجلدول أن الالعبُت الظهَتين للمجموعة الضابطة  مل يتمكنا من تسجيل أي ىدف 
    .القبلي أم البعدي 
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 المدافعان المحوريان: -6

 عدد التمريرات القصيرة  و الطويلة و في عمق الدفاع : - 6-6

 الضابطة للعينة القبلي و البعدي  بين القياسالتمريرات  ونوع في عددالفروق  دراسةيوضح  66جدول رقم 

 التقييم المتغير
ت  النتيجة

 المحسوبة
مستوى 
 الداللة

ت 
 الجدولية

الداللة 
 بعدي قبلي االحصائية

 التمريرات القصيرة
 4,221 43.33 13.66 ناجحة

8.81 1.38 

 دال غير

 دال غير 8,321 3.33 7.33 فاشلة

 التمريرات الطويلة
 دال غير 7,471 12 10 ناجحة

 دال غير 8,373 11 11.66 فاشلة

التمرير في عمق 
 الدفاع

 دال غير 4,43 3 2.33 ناجحة

 دال غير 4,237 7 1 فاشلة

نالحظ أن ادلتوسط احلسايب لعدد التمريرات القصَتة الناجحة يف   33من خالل النتائج ادلسجلة يف اجلدول  رقم      
يساوي   متوسط القياس البعدي أما    43.33للمدافعُت احملوريُت للمجموعة الضابطة يساوي  القبلي  القياس 
، وىذا ما يدل  1.38من قيمة ت اجلدولية   قل وىي أ  4.221، وقيمة ت احملسوبة بُت القياسُت  تساوي  43.33

القبلي و البعدي بُت القياسُت  أيضا  وجود فروق ، و ال  نالحظ  وجود فروق ذات داللة إحصائية عدم  على
و ىي أقل من قيمة   8.321حملسوبة  تساوي  يف عدد التمريرات القصَتة الفاشلة  ألن  قيمة ت ا  للمجموعة نفسها 

 .  8.81ت اجلدولية عند مستوى الداللة 

وجود فروق   عدم  و ىذا يؤكد   7.471 و بلغت قيمة ت بُت القياسُت  يف  عدد التمريرات الطويلة الناجحة      
وجود فروق ذات داللة  عدم  ىذا ما يثبت  8.373و بلغت قيمة ت يف التمريرات الطويلة الفاشلة  بُت القياسُت.

 .  بُت القياسُت القبلي و البعدي إحصائية 
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ادلتوسط احلسايب لعدد التمريرات الناجحة  يف عمق دفاع اخلصم للمدافعُت احملوريُت  للمجموعة الضابطة  يف القياس     
   4.43وعند حساب قيمة ت بُت القياسُت ربصلنا على   3أما يف القياس البعدي فيساوي    7.33يساوي   القبلي

، أما فيما   بُت القياسُت فروق ذات داللة إحصائية  على أنو ال توجد  من ت اجلدولية وىذا ما يؤكد  قلو ىي قيمة أ
دي القبلي و البعأي ال توجد فروق بُت القياسُت    4.237خيص التمريرات الفاشلة  يف العمق فقد بلغت  قيمة ت 

 . للمجموعة الضابطة 

طلب الكرة عند بدء الهجوم و خلق التفوق العددي و االسناد في الهجوم و تغيير جهة  -6-6
 الهجوم :

 الضابطة للعينة القبلي و البعدي  في اآلداء التكتيكي بين القياسالفروق  دراسةيوضح   .6جدول رقم   

 التقييم المتغير
ت  النتيجة

 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

ت 
 الجدولية

الداللة 
 بعدي قبلي االحصائية

طلب الكرة عند بدء 
 الهجوم

 8,334 3.33 6 ناجحة

8.81 1.38 

 دال غير

التفوق العددي و االسناد 
 في الهجوم

 دال غير 4,33 7.33 2 ناجحة

 دال غير 7,811 1.33 2.66 ناجحة تغيير جهة الهجوم

للمدافعُت احملوريُت  للمجموعة الضابطة  القبلي لقياس ا يف  مرات طلب الكرة عند بدء اذلجومادلتوسط احلسايب لعدد    
وىي قيمة    8.334،و  نتيجة  ت احملسوبة بُت القياسُت تساوي    3.33، اما يف القياس البعدي بلغ    3يساوي 

وجود فروق ذات  عدم  من ىنا نستنتج 8.81عند مستوى الداللة  7.73مقارنة ب ت اجلدولية اليت تساوي  أقل 
  القبلي و البعدي وجود فروق دالة إحصائيا  بُت القياسُت  عدم  كما استنتج الباحث. داللة إحصائية بُت القياسُت 

م حيث بلغت قيمة ت شباب العلمة  يف حالت ادلسامهة يف التفوق العددي و االسناد يف اذلجو   دلدافعُت احملوريُت  لفريق
لعدد ادلرات اليت صلح فيها الالعبان احملوريان للمجموعة الضابطة  يف تغيَت  القبلي و ادلتوسط احلسايب يف القياس   4.33

و قيمة ت احملسوبة بُت القياسُت تساوي    1.33فبلغ للقياس البعدي أما بالنسبة   7.33جهة اذلجوم يساوي 
 . بُت القياسُت   وجود فروق عدم  و منو نؤكد على  7.811
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 العبو وسط الميدان : -6

 عدد التمريرات القصيرة  و الطويلة و الجدارية و الحاسمة  في عمق الدفاع و التوزيعات  :  6-4

 الضابطة للعينةالقبلي و البعدي  في  عدد ونوع التمريرات بين القياسالفروق  دراسةيوضح  66جدول رقم :  

 التقييم المتغير
ت  النتيجة

 المحسوبة
مستوى 
 الداللة

ت 
 الجدولية

الداللة 
 بعدي قبلي االحصائية

 عدد التمريرات  القصيرة
 7,113 73.33 22.33 ناجحة

8.81 1.38 

 دال غير

 دال غير 4,781 22.33 19.66 فاشلة

 عدد التمريرات  الطويلة
 دال غير 7,477 43.33 15.33 ناجحة

 دال غير 4,431 43.33 14.33 فاشلة

 عدد التمريرات في العمق
 دال غير 4,211 10.33 8 ناجحة

 دال غير 8,711 3.33 10 فاشلة

 عدد التمريرات الجدارية
 دال غير 7,313 2.33 5.66 ناجحة

 دال غير 4,883 1.33 6 فاشلة

 دال غير 7,843 7 0.66 ناجحة عدد التمريرات الحاسمة

 التوزيعاتعدد 
 دال غير 8,187 4.33 3.33 ناجحة

 دال غير 8,384 1.33 6.33 فاشلة

نالحظ أن ادلتوسط احلسايب لعدد التمريرات القصَتة الناجحة يف القياس   31من خالل النتائج ادلسجلة يف اجلدول  رقم 
فيساوي  نفسهاأما يف القياس البعدي للمجموعة  77.33لالعيب وسط ادليدان للمجموعة الضابطة  يساوي  القبلي 

، وىذا ما يدل  7.73من قيمة ت اجلدولية   قلوىي أ 7.113، وقيمة ت احملسوبة بُت القياسُت  تساوي  73.733



252 
 

، و نالحظ  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بُت القياسُت    بُت القياسُتوجود فروق دالة إحصائيا  عدم  على
    4.781  يف عدد التمريرات القصَتة  الفاشلة حيث بلغت قيمة ت  ة الضابطةللمجموع بعديالقبلي و ال

الضابطة يف  عدد التمريرات الطويلة  للمجموعةلالعيب وسط ادليدان  القبلي و البعدي و بلغت قيمة ت بُت القياسُت 
فروق بُت  توجد ال  إذن  8.81لة أقل من قيمة ت اجلدولية عند مستوى الدالو ىي قيمة     7.477الناجحة   

 .  القياسُت

و ىذا ما يثبت عدم  وجود فروق ذات داللة   4.431و بلغت قيمة ت بُت القياسُت يف التمريرات الطويلة الفاشلة  
 إحصائية.

س ادلتوسط احلسايب لعدد التمريرات الناجحة  يف عمق دفاع اخلصم من طرف العيب وسط اجملموعة الضابطة يف القيا 
  4.211وعند حساب قيمة ت بُت القياسُت ربصلنا على   48.33أما يف القياس البعدي فيساوي  1القبلي يساوي 

وجود فروق ذات داللة إحصائية  ، أما فيما خيص التمريرات الفاشلة   عدم من ت اجلدولية وىذا ما يؤكد أقل و ىي قيمة 
 بُت القياسُت . أي ال توجد فروق 8.711يف العمق فقد بلغت  قيمة ت 

فيما خيص متغَت  عدد التمريرات اجلدارية الناجحة ادلنفذة من طرف العيب وسط اجملموعة الضابطة  فقد بلغ ادلتوسط 
توجد ال  ،     7.313وقيمة ت احملسوبة  بينهما تساوي      2.33و يف البعدي  1.33  القبلي  احلسايب يف القياس

 ألن ت احملسوبة أقل من ت اجلدولية .مريرات اجلدارية الناجحة  فروق بُت القياسُت يف متغَت الت

ىذا يدل على عدم  4.883دلتغَت التمريرات اجلدارية الفاشلة تساوي   القبلي و البعدي قيمة ت احملسوبة بُت القياسُت 
 وجود فروق دالة إحصائيا.

لمجموعة الضابطة   ىو القبلي لامسة يف القياس و  يوضح اجلدول أن ادلتوسط احلسايب لعدد سبريرات  العيب الوسط احل 
من قيمة  قل و ىي قيمة أ 7.843و ت احملسوبة بُت القياسُت  بلغت  7بينما يف القياس البعدي يساوي      8.33

و جود فروق ذات داللة  عدم  و ىذا ما يؤكد على 8.81عند مستوى الداللة  1.38ت اجلدولية اليت تساوي 
 اسُت.إحصائية بُت القي

دلتوسطي ادليدان القبلي و البعدي و جود فروق دالة إحصائيا بُت القياسُت  عدم  و أثبتت النتائج ادلسجلة يف اجلدول على
و بلغ ادلتوسط احلسايب يف  8.187الضابطة  يف عدد التوزيعات الناجحة ، حيث بلغت قيمة ت احملسوبة  عةللمجمو 

 .  يف القياس البعدي   1.33و  بلي يف القياس الق  3.33للمجموعة الضابطة  

 . 8.384و مل نسجل فروق بُت القياسُت يف عدد التوزيعات الفاشلة حيث بلغت قيمة ت احملسوبة 
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تبادل المركز مع الزمالء و طلب الكرة من المدافعين و خلق التفوق العددي و االسناد في  -6-6
 الهجوم و تغيير جهة اللعب  :

 الضابطة  للعينة القبلي و البعدي  في اآلداء التكتيكي بين القياسالفروق دراسة يوضح    69جدول رقم : 

 التقييم المتغير
ت  النتيجة

 المحسوبة
مستوى 
 الداللة

ت 
 الجدولية

الداللة 
 بعدي قبلي االحصائية

 7,181 5 3.33 ناجحة تبادل المراكز

8.81 1.38 

 دال غير

 دال غير 7,714 41 12 ناجحة طلب الكرة من المدافعين

 دال غير 8,334 7 5 ناجحة التفوق العددي و االسناد

 تغيير جهة اللعب
 دال غير 8,221 8 7 ناجحة

 دال غير 8,183 2.33 8 فاشلة

من خالل النتائج ادلسجلة يف اجلدول نالحظ أن ادلتوسط احلسايب لعدد ادلرات الناجحة يف تبادل  ادلراكز ادلنجزة من 
، و    يف القياس البعدي  1و   للقياس القبلي بالنسبة   3.33يساوي  اجملموعة الضابطة  يدانمطرف العيب وسط 

و  فروق ذات داللة إحصائية بُت القياسُت  أنو ال توجد و منو نستنتج  7.181قيمة ت احملسوبة بينهما تساوي 
   47للمجموعة الضابطة  يساوي  قبلي ادلتوسط احلسايب لعدد مرات طلب الكرة من ادلدافعُت عند بدء اذلجوم للقياس ال

أقل من وىي قيمة     7.714،و  نتيجة  ت احملسوبة بُت القياسُت تساوي  41، اما يف القياس البعدي فادلتوسط بلغ 
وجود فروق ذات داللة  عدم  نستنتج ىنا  من 8.81عند مستوى الداللة  1.38ت اجلدولية اليت تساوي  قيمة 

 إحصائية بُت القياسُت .

شباب  دلتوسطي ادليدان لفريق  القبلي و البعدي وجود فروق دالة إحصائيا  بُت القياسُت  عدم  كما استنتج الباحث
 .8.334حالت ادلسامهة يف التفوق العددي و االسناد يف اذلجوم  حيث بلغت قيمة ت العلمة يف 

لعدد ادلرات اليت صلح فيها العبو وسط اجملموعة الضابطة  يف تغيَت   لقبلييبُت اجلدول أن  ادلتوسط احلسايب يف القياس ا
و تعترب    8.221ُت القياسُت تساوي  و قيمة ت احملسوبة ب  1أما يف القياس البعدي فبلغ   2جهة اذلجوم يساوي 
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بُت وجود فروق دالة إحصائيا  عدم  ، و منو نؤكد على 8.81عند مستوى الداللة  أقل من قيمة ت اجلدولية  قيمة
 القياس القبلي و البعدي .

 .  8.183و تبُت عدم وجود فروق يف احملاوالت الفاشلة يف تغيَت جهة اذلجوم  حيث قيمة ت بُت القياسُت تساوي 

المجازفة و إيجاد الحل الفردي و الكرات الملعوبة بالرأس نحو المرمى و التسديد نحو  6-6
 المرمى و األهداف المسجلة :   

 للعينة القبلي و البعدي  بين القياسفي المجازفة التسديد و األهداف الفروق  دراسةيوضح  0.جدول رقم : 
 الضابطة

 التقييم المتغير
ت  النتيجة

 المحسوبة
مستوى 
 الداللة

ت 
 الجدولية

الداللة 
 بعدي قبلي االحصائية

المجازفة و الحل 
 الفردي

 4,771 4 3 ناجحة

8.81 1.38 

 دال غير

 الكرات الرأسية
 دال غير 8,334 1.66 1 ناجحة

 دال غير 8,373 4.33 2 فاشلة

 التسديد نحو المرمى
 دال غير 7,331 3.33 4 ناجحة

 دال غير 4,311 8.33 7.33 فاشلة

 دال غير 0 8 0 األهداف المسجلة

 

تغَت اجملازفة و يف ملالعيب الوسط للمجموعة الضابطة   القبلي أن ادلتوسط احلسايب يف القياس   28يبُت اجلدول رقم   
، وقام الباحث حبساب قيمة ت فوجدىا 1فقد بلغ   ذاهتا أما يف القياس البعدي للمجموعة  3احلل الفردي بلغ 

توجد فروق ذات داللة ال  ،  لذا ديكننا القول أنو 1.38من قيمة ت اجلدولية اليت تساوي  قلو ىي أ  4.771
ال  ، كما يبُت اجلدول أنو   8.81الضابطة  عند مستوى الداللة للمجموعة  القبلي و البعدي إحصائية بُت القياسُت 
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الضابطة  يف متوسط  عدد الكرات الرأسية  القبلي و البعدي للمجموعة ة إحصائية بُت القياسُت توجد فروق ذات دالل
و بالنسبة للكرات الرأسية الفاشلة ضلو ادلرمى  فال   8.334ادللعوبة ضلو ادلرمى بنجاح ألن قيمة ت احملسوبة تساوي 

 وىي  أقل من ت اجلدولية .  8.373 تساوي   احملسوبةبُت القياسُت ألن قيمة ت  أيضا توجد فروق

من طرف العيب الوسط للمجموعة   القبلي  قيمة ادلتوسط احلسايب لعدد التسديدات الناجحة ضلو ادلرمى يف القياس
قيمة ت  احملسوبة بُت القياسُت  إال أن ،   3.33أما يف القياس البعدي فقد ارتفعت لتصل إىل    1الضابطة  ىي 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بُت القياسُت  عدم يمة ت اجلدولية ، من ىنا نستنتجمن ق قلوىي أ 7.331تساوي 
جد فروق بُت القياسُت ألن ت احملسوبة تساوي ال تو ، بالنسبة للتسديدات الفاشلة ف الضابطة القبلي و البعدي للمجموعة

 من قيمة ت اجلدولية . قلأو ىي  4.311

 العلمة من تسجيل أي ىدف سواء يف القياس القبلي أو البعدي .و مل يتمكن العبو وسط ميدان شباب 
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 المهاجمون : -3

 عدد التمريرات القصيرة  و الطويلة و الجدارية و الحاسمة  في عمق الدفاع و التوزيعات  : -3-4

 الضابطة للعينةالقبلي و البعدي  في  عدد  ونوع التمريرات بين القياس دراسة الفروق يوضح    6.جدول رقم : 

 التقييم المتغير
ت  النتيجة

 المحسوبة
مستوى 
 الداللة

ت 
 الجدولية

الداللة 
 بعدي قبلي االحصائية

 عدد التمريرات  القصيرة
 7,131 43 10 ناجحة

8.81 1.38 

 دال غير

 دال غير 4,332 7.33 8.66 فاشلة

 عدد التمريرات  الطويلة
 دال غير 4,237 3.33 1.66 ناجحة

 دال غير 4,237 7 2.66 فاشلة

 عدد التمريرات في العمق
 دال غير 4,33 2.66 2 ناجحة

 دال غير 4,33 7 3 فاشلة

 عدد التمريرات الجدارية
 دال غير 8,333 3 2.33 ناجحة

 دال غير 8,333 3 4.33 فاشلة

 دال غير 8,331 0.33 0 ناجحة عدد التمريرات الحاسمة

 عدد التوزيعات
 دال غير 4,771 3 5 ناجحة

 دال غير 7,437 7.33 3.33 فاشلة

نالحظ أن ادلتوسط احلسايب لعدد التمريرات القصَتة الناجحة يف  24من خالل النتائج ادلسجلة يف اجلدول  رقم      
، وقيمة ت احملسوبة بُت 43أما يف القياس البعدي فيساوي  48لالعيب ىجوم  اجملموعة الضابطة  يساوي  القبليالقياس 

وجود فروق دالة إحصائيا  عدم ، وىذا ما يدل على 1.38من قيمة ت اجلدولية   أقلوىي  7.131القياسُت  تساوي 
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يف عدد   القبلي و البعدي وجود فروق ذات داللة إحصائية بُت القياسُت  كذلك عدم، و نالحظ     بُت القياسُت 
 . 4.332لتمريرات القصَتة  الفاشلة ، حيث بلغت قيمة ت ا

الضابطة يف  عدد التمريرات الطويلة  ةلالعيب ىجوم  اجملموع القبلي و البعدي و بلغت قيمة ت بُت القياسُت       
 بُت القياسُت ألن ت احملسوبة أقل من ت اجلدولية .توجد ال  إذن ،   4.237الناجحة   

و ىذا ما يثبت عدم  وجود فروق ذات داللة  4.237القياسُت يف التمريرات الطويلة الفاشلة  و بلغت قيمة ت بُت 
 إحصائية.

ادلتوسط احلسايب لعدد التمريرات الناجحة  يف عمق دفاع اخلصم من طرف العيب ىجوم  اجملموعة الضابطة يف      
وعند حساب قيمة ت بُت القياسُت ربصلنا على    7.33أما يف القياس البعدي فيساوي  7يساوي  القبلي القياس 
،   بُت القياسُت وجود فروق ذات داللة إحصائية   عدم  ت اجلدولية وىذا ما يؤكد قيمة  من أقل و ىي قيمة  4.33

القبلي و توجد فروق بُت القياسُت  ال  أي  4.33أما فيما خيص التمريرات الفاشلة  يف العمق فقد بلغت  قيمة ت 
 الضابطة . للمجموعة البعدي

فيما خيص متغَت  عدد التمريرات اجلدارية الناجحة ادلنفذة من طرف العيب ىجوم  اجملموعة الضابطة  فقد بلغ ادلتوسط 
وقيمة ت احملسوبة  بينهما تساوي   3بلغ   نفسهاو يف  القياس البعدي للمجموعة   7.33  القبلي احلسايب يف القياس 

    . الناجحة  توجد فروق بُت القياسُت يف متغَت التمريرات اجلداريةال  دالة إحصائيا، إذن  غَت  مة، و تعترب قي    8.333

أنو  ىذا يدل على  8.333دلتغَت التمريرات اجلدارية الفاشلة تساوي   القبلي و البعدي قيمة ت احملسوبة بُت القياسُت 
 . بُت القياسُت فروق دالة إحصائيا  ال توجد 

للمجموعة الضابطة    القبلي و  يوضح اجلدول أن ادلتوسط احلسايب لعدد سبريرات  العيب اذلجوم  احلامسة يف القياس        
  8.331ت احملسوبة بُت القياسُت  بلغت  قيمة و  8.33يساوي    ذاهتابينما يف القياس البعدي للمجموعة     8ىو 

و جود  عدم  و ىذا ما يؤكد على 8.81عند مستوى الداللة  7.73من قيمة ت اجلدولية اليت تساوي  قلو ىي قيمة أ
 فروق ذات داللة إحصائية بُت القياسُت.

لالعيب القبلي و البعدي و جود فروق دالة إحصائيا بُت القياسُت  عدم  و أثبتت النتائج ادلسجلة يف اجلدول على     
و بلغ ادلتوسط احلسايب  4.771بلغت قيمة ت احملسوبة  الضابطة  يف عدد التوزيعات الناجحة ، حيث اجملموعةىجوم  

 .   3 يف القياس البعدي  و  1  القياس القبلي يف 
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مجموعة الضابطة   يف عدد التوزيعات الفاشلة حيث لل القبلي و البعدي وجود  فروق بُت القياسُت عدم  و  سجلنا 
 . 7.437بلغت قيمة ت احملسوبة 

 : التسليم ء و طلب الكرة في العمق و التموقع الصحيح و تبادل المركز مع الزمال 3-6

 الضابطة للعينةالقبلي و البعدي  في اآلداء التكتيكي بين القياسالفروق دراسة يوضح     6.جدول رقم :   

 التقييم المتغير
ت  النتيجة

 المحسوبة
مستوى 
 الداللة

ت 
 الجدولية

الداللة 
 بعدي قبلي االحصائية

 4,171 1.33 3.66 ناجحة المراكزتبادل 

8.81 1.38 

 دال غير

 دال غير 8,187 1.33 4.33 ناجحة طلب الكرة في العمق

 التموقع
 دال غير 7,113 1.33 6.66 صحيح

 دال غير 4,821 48.33 12 خاطئ

 التسليم
 دال غير 8,331 7.33 2 ناجحة

 دال غير 8,281 3.33 3.33 فاشلة

 

من خالل النتائج ادلسجلة يف اجلدول نالحظ أن ادلتوسط احلسايب لعدد ادلرات الناجحة يف تبادل ادلراكز ادلنجزة من طرف 
للبعدي ، و قيمة ت احملسوبة بينهما   1.33للمجموعة الضابطة  و   القبليبالنسبة للقياس  3.33ادلهامجُت يساوي 

فروق ذات داللة إحصائية بُت القياسُت  و ادلتوسط احلسايب لعدد مرات  أنو ال توجد  و منو نستنتج  4.171تساوي 
  نفسها ، اما يف القياس البعدي للمجموعة  1.33للمجموعة الضابطة  يساوي  القبلي  طلب الكرة يف العمق  للقياس

قارنة ب ت اجلدولية م أقلوىي قيمة      8.187،و  نتيجة  ت احملسوبة بُت القياسُت تساوي     1.33فادلتوسط بلغ 
 وجود فروق ذات داللة إحصائية بُت القياسُت عدم  نستنتج ىنا من 8.81عند مستوى الداللة  1.38اليت تساوي 

 . القبلي و البعدي 
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لالعيب اذلجوم  لفريق شباب العلمة   القبلي و البعدي وجود فروق دالة إحصائيا  بُت القياسُت  عدم  كما استنتج الباحث
توجد فروق كذلك ال يف حاالت التموقع اخلاطئ ف و،  7.113حيث بلغت قيمة ت ، التموقع الصحيح   يف حاالت

 .    4.821حيث بلغت قيمة ت احملسوبة القبلي و البعدي  ذات داللة إحصائية بُت القياسُت 

الضابطة  يف تسليم  اجملموعةجوم لعدد ادلرات اليت صلح فيها العبو ى  القبلي يبُت اجلدول أن  ادلتوسط احلسايب يف القياس 
    8.331و قيمة ت احملسوبة بُت القياسُت تساوي   7.33أما يف القياس البعدي فبلغ  7الكرة بشكل جيد  يساوي 

بُت وجود فروق دالة إحصائيا  عدم  ، و منو نؤكد على 8.81دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  غَت و تعترب قيمة
 .  عدي القياسُت القبلي و الب

بُت القياس القبلي و البعدي يف تسليم الكرة اخلاطئ   القبلي و البعدي وجود فروق بُت القياسُت  عدم  و تبُت كذلك
 .  8.281اجملموعة الضابطة حيث  أن قيمة ت بُت القياسُت بلغت  دلهامجي 
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المجازفة و إيجاد الحل الفردي و الكرات الملعوبة بالرأس نحو المرمى و التسديد نحو  3-6
 المرمى وحاالت التسلل و  األهداف المسجلة :   

 للعينةالقبلي و بين القياسين األهداف و التسلل  لتسديدافي المجازفة الفروق  دراسةيوضح     6.جدول رقم : 
 الضابطة

 التقييم المتغير
ت  النتيجة

 المحسوبة
مستوى 
 الداللة

ت 
 الجدولية

الداللة 
 بعدي قبلي االحصائية

 7,843 1 1.66 ناجحة المجازفة و الحل الفردي

8.81 1.38 

 دال غير

الكرات الرأسية نحو 
 المرمى

 دال غير 7,87 7 1.33 ناجحة

 دال غير 7,87 7 1.66 فاشلة

 التسديد نحو المرمى
 دال غير 4,187 3 2 ناجحة

 دال غير 4,187 1 2.66 فاشلة

 دال غير 4,131 7.33 1.33 التسلل

 دال غير 8,281 8.33 8.33 األهداف المسجلة

 

موعة الضابطة  دلتغَت اجملازفة و احلل اجمللالعيب ىجوم   القبليادلتوسط احلسايب يف القياس  أن  23 يبُت اجلدول رقم      
 أقلو ىي  7.843، وقام الباحث حبساب قيمة ت فوجدىا   1أما يف القياس البعدي فقد بلغ    4.33الفردي بلغ 

القبلي توجد فروق ذات داللة إحصائية بُت القياسُت  ال  ،  لذا ديكننا القول أنو1.38من قيمة ت اجلدولية اليت تساوي 
توجد فروق ذات داللة إحصائية  ال  ُت اجلدول أنو، كما يب  8.81عند مستوى الداللة الضابطة للمجموعة  و البعدي

ألن قيمة  ،يف متوسط  عدد الكرات الرأسية ادللعوبة ضلو ادلرمى بنجاح القبلي و البعدي للمجموعة الضابطة بُت القياسُت 
ُت ألن توجد كذلك  فروق بُت القياسال و بالنسبة للكرات الرأسية الفاشلة ضلو ادلرمى  ف  7.87ت احملسوبة تساوي 

 من ت اجلدولية .   أقل تعترب   7.87قيمة ت احملسوبة  
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من طرف مهامجي اجملموعة الضابطة   القبليقيمة ادلتوسط احلسايب لعدد التسديدات الناجحة ضلو ادلرمى يف القياس      
احملسوبة بُت   قيمة ت غَت أن،   3فقد ارتفعت لتصل إىل   نفسهاأما يف القياس البعدي دلهامجي اجملموعة  7ىي 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بُت عدم  من قيمة ت اجلدولية ، من ىنا نستنتج  أقلوىي   4.187القياسُت تساوي 
توجد فروق بُت القياسُت ألن قيمة ت احملسوبة تساوي  ال  ، بالنسبة للتسديدات الفاشلة  القبلي و البعدي  القياسُت
 . 4.187كذلك 

فقارب   يف القياس البعدي ، بينما   1.33للمجموعة الضابطة يساوي   القبلي لتسلل يف القياسمتوسط حاالت ا      
توجد فروق دالة إحصائيا يف عدد مرات الوقوع  ال  ، إذن   4.131و قيمة ت احملسوبة بُت القياسُت بلغت   7.33

  .للمجموعة الضابطة  بُت القياسُت القبلي و البعدييف حالة التسلل 

فريق لعدد األىداف ادلسجلة من طرف مهامجي  القبلي و البعدي و قام الباحث حبساب قيمة ت بُت القياسُت     
 وىي تؤكد   8.81من قيمة ت اجلدولية عند مستوى الداللة  قيمة أقل، وىي    8.281شباب العلمة  فتحصل على : 

 .  بُت القياس القبلي و البعدي وجود فروق دالة إحصائيا عدم 
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 :  عاشرةتحليل و تفسير النتائج المتعلقة بالفرضية الجزئية ال -ب

من خالل العرض السابق للنتائج ادلتعلقة بالفرضية اجلزئية التاسعة  توصل الباحث إىل عدم  وجود فروق دالة      
التكتيكي اذلجومي   ،  إحصائيا يف القياسات القبلية و البعدية  الضابطة حسب منصب اللعب  يف مجيع زلاور األداء

فروق بُت القياسُت القبلي و  البعدي  لالعبُت الظهَتين  تبُت عدم وجود  31و  31، 33 ونتائج اجلداول رقم 
 يف مجيع متغَتات االداء التكتيكي اذلجومي  وىي :  -شباب العلمة  –للمجموعة الضابطة 

 . التوزيعات و الدفاع عمق يف و احلامسة و اجلدارية و الطويلة و  القصَتة التمريرات عدد -

 يف االسناد و العددي التفوق خلق حاالت و اذلجوم بدء عند الكرة لطلب التحرك و الرواق يف ادلهاجم مع ادلركز تبادل- 
 . اذلجوم

 ادلسجلة. األىداف و ادلرمى ضلو التسديد-

 للمجموعة احملوريُت  للمدافعُت  البعدي  و القبلي القياسُت بُت فروق وجود عدم  32،  33كما بُت اجلدوالن  
 : وىي  اذلجومي التكتيكي األداء متغَتات مجيع يف  - العلمة شباب – الضابطة

عدد التمريرات القصَتة  و الطويلة و يف عمق الدفاع  ، طلب الكرة عند بدء اذلجوم و خلق التفوق العددي و االسناد يف 
 اذلجوم و تغيَت جهة اذلجوم .

لالعيب وسط   البعدي  و ليالقب القياسُت بُت فروق وجود عدم  28، و  33،  31و نستنتج  كذلك من اجلداول  
 : وىي  اذلجومي التكتيكي األداء متغَتات مجيع يف  - العلمة شباب – الضابطة للمجموعة ادليدان 

 طلب و الزمالء مع ادلركز التوزيعات ، تبادل و الدفاع عمق يف  احلامسة و اجلدارية و الطويلة و  القصَتة التمريرات عدد
 و الفردي احلل إجياد و و اجملازفة   اللعب جهة تغيَت و اذلجوم يف االسناد و العددي التفوق خلق و ادلدافعُت من الكرة

 ادلسجلة. األىداف و ادلرمى ضلو التسديد و ادلرمى ضلو بالرأس ادللعوبة الكرات

 الضابطة جملموعةا  دلهامجي   البعدي  و القبلي القياسُت بُت فروق وجود تؤكد على عدم 23و   27،  24و اجلداول 
 : وىي  اذلجومي التكتيكي األداء متغَتات مجيع يف  - العلمة شباب –

 طلب و الزمالء مع ادلركز ، تبادل   التوزيعات و الدفاع عمق يف  احلامسة و اجلدارية و الطويلة و  القصَتة التمريرات عدد
 و ادلرمى ضلو بالرأس ادللعوبة الكرات و الفردي احلل إجياد و التسليم  ، اجملازفة و الصحيح التموقع و العمق يف الكرة

 ادلسجلة . األىداف  و التسلل وحاالت ادلرمى ضلو التسديد
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وبالرغم من أن ادلتوسطات احلسابية يف القياسات البعدية  جلميع أفراد العينة الضابطة و يف مجيع متغَتات األداء التكتيكي 
  بية يف القياسات القبلية  إال أنو الحظنا عدم وجود فروق ذات داللة اذلجومي كانت أكرب من ادلتوسطات احلسا

 إحصائية .

اكتفت  اليتو يفسر الباحث ىذه النتائج  بعدم الًتكيز على اجلانب العقلي يف احلصص التدريبية اخلاصة بالعينة الضابطة  
باإلضافة إىل عدم التطرق جملربات ادلباريات بتطبيق التمارين و ادلواقف التكتيكية يف ادللعب دون الًتكيز على اذلدف منها 

السابقة و التحدث مع الالعبُت عن األخطاء ادلرتكبة و إجراء عمية تقييم شاملة عن أداء كل العب على حدة حسب 
 .وكلة إليو م التكتيكية ادلامنصب اللعب و ادله
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 االستنتاج العام : 

 

  برنارلي الكمبيوتر الربنامج التدرييب دبساعدةTactics Manager   وDartfish   دى إىل ربسن كبَت أ
   يف درجات اختبار التفكَت التكتيكي اذلجومي يف كرة  –أىلي برج بو عريريج  –ألفراد اجملموعة التجريبية 

 القدم .
  ادلتبع مع أىلي الربج و أدائهم  لنفس الربنامج التدرييب – العلمة شباب– الضابطة اجملموعة أفرادرغم خضوع

، إال أن ربسنهم كان طفيفا يف متوسط درجات اختبار التفكَت التكتيكي  لنفس احلصص التدريبية يف ادليدان 
 ئية .اذلجومي ، و بدون داللة إحصا

 على العيب خط الدفاع للمجموعة التجريبية يف القياس البعدي الختبار  خط الوسط و اذلجوم  تفوق العيب
 التفكَت التكتيكي اذلجومي .

 الكمبيوتر برنارلي دبساعدة التدرييب الربنامج Tactics Manager  و Dartfish   كبَت ربسن إىل أدى 
و  القدم كرة يف اذلجومي التكتيكي مجيع زلاور األداء   يف – عريريج بو برج أىلي – التجريبية اجملموعة ألفراد

 .(ادلهامجون  –العبو وسط ادليدان  –ادلدافعان احملوريان  –يف مجيع مناصب اللعب ) ادلدافعان الظهَتان 
 زلاور مجيع يف بدون داللة إحصائيةبشكل بسيط جدا ربسن أداءىم  – العلمة شباب– الضابطة اجملموعة أفراد 

 احملوريان ادلدافعان – الظهَتان ادلدافعان)  اللعب مناصب مجيع يف و القدم كرة يف اذلجومي التكتيكي  األداء
 الربج أىلي من طرف العيب ادلتبع التدرييب الربنامج لنفس رغم تطبيقهم  ( ادلهامجون – ادليدان وسط العبو –
 .ادليدان يف التدريبية احلصص لنفس أدائهم و
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 مناقشة الفرضيات : 

 الفرضية الجزئية األولى :مناقشة 

البعدي يف  االختبار و القبلي االختبار بُت إحصائية داللة ذات فروق تنص الفرضية اجلزئية األوىل على أنو توجد      
 البعدي . اجملموعة التجريبية لصاحل االختبار  ألفراد  التفكَت التكتيكي اذلجومي اختبارمتوسطات 

وجود فروق دالو احصائياً بُت القياسُت القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية يف اختبار  إىل 91أشارت نتائج اجلدول رقم 
التفكَت التكتيكي اذلجومي يف كرة القدم ،  لصاحل القياس البعدي ، وىذا يشَت إىل أن استخدام أسلوب شرح التمارين 

العبُت  وحفزىم   و أدى هبم حلب االكتشاف  التكتيكية نظريا و باستعمال جهاز الكمبيوتر  ساعد على إثارة اىتمام ال
حيث أن إمداد الالعب بأكرب قسط من ادلعلومات و ″( 391 :الوقاد ، ص)و ىذا ما أكده  وعدم الشعور بادللل ،

داء بصورة جيدة ، مع حسن التصرف يف ادلواقع ادلختلفة البيانات و ادلعارف اخلططية العملية و النظرية اليت سبكنو من األ
 يتعرض ذلا أو يتعامل معها خالل ادلباراة ، و ذلك باستخدام كافة الوسائل و اإلمكانيات و القدرات البدنية و اليت

   ″اخلصـم .  ادلهاريـة و النفسية لتحقيق التفـوق على

(م0220 مستور )      : دراسةو ( 3666، عبد المحسن )دراسة  معو اتفقت نتيجة ىذه الدراسة    

ربقق الفرضية األوىل .و من ىنا نثبت   

 : الثانية الجزئية الفرضية مناقشة

 للتفكَت البعديُت االختبارين درجات يف إحصائية داللة ذات فروق توجد أنو على الثانية اجلزئية الفرضية تنص      
 ةلادلسج النتائج أظهرت حيث   التجريبية اجملموعة لصاحل  الضابطة اجملموعة و  التجريبية اجملموعة بُت اذلجومي التكتيكي

 التكتيكي التفكَت مقياس متوسطات يف البعديُت االختبارين بُت  إحصائية داللة ذات فروق وجود    36 رقم اجلدول يف
 . التجريبية اجملموعة لصاحل  الضابطة و التجريبية اجملموعتُت ألفراد  اذلجومي

               (0000) ويلكنسون  :هيلر  دراسةو  (1222)الجيالني القادر عبد مصطفىو توافقت  النتائج مع نتائج دراسة :  
 استخدام منيف كرة القدم  اذلجومي  التفكَت التكتيكي مستوى تأثَتا على أكثر كان  الكمبيوتر برنامج استخدام حيث أن

 و ىذا ما يدل على ربقق الفضية اجلزئية الثانية . فاعليتو على يدل شلا التقليدية الطريقة
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 : الثالثة الجزئية الفرضية مناقشة

 ألفراد البعدي االختبار و القبلي االختبار بُت إحصائية داللة ذات فروق توجد ال أنو على  الثالثة اجلزئية الفرضية تنص   
 . اذلجومي التكتيكي التفكَت  اختبار يف  الضابطة اجملموعة

 عدم وجود فروق دالة إحصائيا بُت القياسُت ، فبالرغم من أن   نالحظ  00 رقم اجلدول يف ادلسجلة النتائج خالل من

 و مساحات سلتلف يف اذلجومية التكتيكية ادلواقف التمارين أغلب على يشتمل الباحث اقًتح الذي التدرييب الربنامج
 اليت التجريبية اجملموعة عكس ادليدان يف تطبيقو قبل الكايف للشرح افتقر انو الإ اللعب مناصب سلتلف و اللعب خطوط

 الضوئي العارض جهاز بواسطة التكتيكية ادلواقف و التمارين بعرض ، احلصص مجيع يف رافقها عقلي ربضَت من استفادت
 . العب كل دور و التمرين ذلدف الكامل بالشرح متبوعة واضحة صور شكل على بالكمبيوتر ادلوصول

وىذا ما يؤكد ربقق   (م1226) سالمة النبوي:   راسةو د  (م6333) فليفل فاطمة دراسةو توافقت النتائج مع 
 الفرضية اجلزئية الثالثة .

للبرنامج التدريبي المقترح و من خالل النتائج ادلتعلقة بالفرضيات  اجلزئية األوىل ، الثانية و الثالثة نؤكد على أن 
أثر إيجابي على التفكير التكتيكي   dartfishو   tactics managerباستعمال برنامجي الكمبيوتر 

 . الهجومي  لالعبي كرة القدم

 

 : الرابعة الجزئية الفرضية مناقشة

 يف التجريبية للمجموعة الثالثة اخلطوط العيب بُت إحصائية داللة ذات فروق توجد أنو على الرابعة اجلزئية الفرضية تنص   
  البعدي اذلجومي التكتيكي التفكَت اختبار

 اذلجوم و الوسط العيب تفوق نالحظ   0:   رقم الشكل يف ادلوضحة و 00:  رقم اجلدول يف ادلسجلة النتائج خالل من
 و ، االختبار مواقف على االجابة يف اخلطوط أقل الدفاع خط العيب صلد بينما  ، اذلجومي التكتيكي التفكَت اختبار يف

 . اذلجوم العيب على الوسط العيب تفوق نالحظ كما 1221، لكحل بن:   دراسة لنتائج مشاهبة النتائج ىذه جاءت

 اذلجومية اللعب خطط صلاح يف الفعال و ادلهم ودورىم بذكائهم الباحث يفسره اذلجوم العيب على الوسط العيب تفوق و
 .اذلجومية العمليات أغلب يف مشاركتهم و

 و منو نستنتج ربقق الفرضية اجلزئية الرابعة .
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 : الخامسة الجزئية الفرضية مناقشة

 اجملموعة ألفراد البعدي القياس و القبلي القياس بُت إحصائية داللة ذات فروق وجود على اخلامسة  اجلزئية الفرضية تنص
 إحصائيا دالة فروق وجود إىل الباحث توصلو   البعدي االختبار لصاحل اذلجومي اجلماعي التكتيكي األداء يف  التجريبية

 لصاحل اجلماعي اذلجومي التكتيكي األداء زلاور مجيع يف  التجريبية للمجموعة البعدية القياسات و القبلية القياسات بُت
و ىذا ما يدل على فاعلية الربنامج ادلتبع ، إذن   المختار ميمدراسة : ،  و أكدت ىذه النتائج  البعدية االختبارات

 .نستطيع القول أن الفرضية اجلزئية اخلامسة قد ربققت 

 مناقشة الفرضية الجزئية السادسة:

اذلجومي اجلماعي يف القياسات يف األداء التكتيكي  إحصائية داللة ذات فروق وجود تنص الفرضية اجلزئية السادسة على 
توصل الباحث إىل وجود فروق دالة و و اجملموعة الضابطة لصاحل اجملموعة التجريبية  اجملموعة التجريبية  بُت البعدية

التكتيكي اذلجومي  إحصائيا بُت اجملموعة التجريبية و اجملموعة الضابطة يف القياسات البعدية يف مجيع زلاور األداء
تؤكد على وجود فروق   31 -33-37-34-38- 73اجلماعي لصاحل االختبارات البعدية ، ونتائج اجلداول رقم 

 اور التالية : دالة إحصائيا بُت اجملموعتُت يف القياسُت البعديُت يف احمل

 .  عدد التمريرات القصَتة  و الطويلة 

 .   نسبة االستحواذ على الكرة 

 .   عدد اذلجمات  ادلنظمة  وادلعاكسة و جهة اذلجوم 

   .   عدد التسديدات  و األىداف ادلسجلة 

  و عدد حاالت تبادل ادلراكز.-من اليمُت لليسار و العكس –عدد مرات تغيَت جهة اذلجوم . 

  حاالت التسلل .عدد 

يساعد  عرض التمارين بالصور الثابتة و ادلتحركة و مشاىدة و ربليل أداء الالعبُت يف ادلباريات سلوب استخدام أن إ   
للمواقف  العقليعلى التحليل  الالعب ن ىذا االسلوب يساعد أالذاكرة بطريقة معينة كما  يفعلى ترتيب ادلادة العلمية 

و ،  أثناء ادلباريات خرى عند احلاجة اليهاأو احلركية مرة ألية اسًتجاع وتذكر ادلعلومات ادلعرفية شلا يسهل عم التكتيكية 
الوسائل ادلرئية تعمل على ربسُت فهم ادلتعلم وتنمية قدراتو ومساعدتو على   أن  م( 4331: ) ريم محمد محسن تشَت

 أييفوق  مرئيشكل  يف ادلادة التعليميةعلى ان تقدمي  Dennis  ( "6969)دنيس"  كما يشَت   احلركي دائو أربسُت 
ن التصميم اجليد للمادة التعليمية جيعل اذباه ادلتعلم ضلو ىذه أ، و  ادلادة التعليميةادلعرفية ادلتصلة  النواحيحول  لفظيشرح 
 السادسة . من ىنا نستنتج ربقق الفرضية اجلزئية .جيابيةإكثر أادلادة 
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 : سابعةال يةالجزئ الفرضية مناقشة

 البعدي القياس و القبلي القياس بُت إحصائية داللة ذات فروق وجود على عدم  السابعة  اجلزئية الفرضية تنص      
توصل الباحث إىل عدم وجود فروق دالة إحصائيا بُت و   اذلجومي اجلماعي التكتيكي األداء يف  الضابطة اجملموعة ألفراد

 .القياس و القبلي و البعدي للمجموعة الضابطة يف مجيع زلاور االداء التكتيكي اذلجومي 

يفسر الباحث ىذه النتائج بالربنامج التدرييب الكالسيكي ادلتبع من قبل أفراد اجملموعة الضابطة، أين افتقد ىذا الربنامج 
 .لألدوار التكتيكية و خطط اللعب و توزيع ادلهام اذلجوميةللشرح الكايف 

و افتقاد أفراد اجملموعة الضابطة لإلعداد الذىٍت ادلناسب أفقدىم القدرة على معرفة تفاصيل ادلواقف و التمارين التكتيكية 
 و أىدافها و دور كل العب مع الغياب التام لعرض النماذج ادلصورة عن طريق الكمبيوتر.

 األلعاب يف التكتيكية اجلمل بعض يف حركاتو تصور على الالعب يساعد يتعرضوا لعملية التصور العقلي الذي  كما مل
 و اذلجوميـة اخلطـط بعض سرعة تعلـم من سبكنـوا الالعبيـن أن إلـى الرياضيـُت ادلدربُت من العديـد أشار إذ ادلختلفة، الرياضية
 (،6006 ، عالوي)العقلي التصور على التدريب برامج استخدام خالل من الدفاعية

 من ىنا نستنتج ربقق الفرضية اجلزئية السابعة .

للبرنامج التدريبي المقترح  باستعمال برامج بعد ربقق الفرضيات اجلزئية اخلامسة و السادسة و السابعة نؤكد على أن 
  ي كرة القدم .الكمبيوتر أثر إيجابي على األداء التكتيكي الهجومي الجماعي لالعب

 : ثامنةال الجزئية الفرضية مناقشة

 ألفراد البعدي االختبار و القبلي االختبار بُت إحصائية داللة ذات تنص الفرضية اجلزئية  الثامنة  على وجود فروق      
توصل الباحث و  التكتيكي اذلجومي الفردي تبعا دلنصب اللعب  لصاحل االختبار البعدي  األداء يف اجملموعة التجريبية 

إىل وجود فروق دالة إحصائيا بُت القياسات القبلية و القياسات البعدية للمجموعة التجريبية  حسب منصب اللعب  يف 
 7فمحتوى احلصص التدريبية ادلوضح يف ادللحق رقم  التكتيكي اذلجومي لصاحل االختبارات البعدية  مجيع زلاور األداء

 يف القياسات البعدية . العبُتالسبارين حسنت من أداء  اقًتح أين يبُت تطرق الباحث ذلذه احملاور 

 .يف تصحيح األخطاء   Dartfishو بينت النتائج احملققة فاعلية ربليل ادلباريات ادلصورة باستخدام برنامج 

 و ربققت الفرضية اجلزئية الثامنة .
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 : تاسعةال الجزئية الفرضية مناقشة

يف األداء التكتيكي اذلجومي الفردي   إحصائية داللة ذات تنص الفرضية اجلزئية  التاسعة على أنو توجد  فروق      
، و  و اجملموعة الضابطة لصاحل اجملموعة التجريبية اجملموعة التجريبية  بُت حسب منصب  اللعب يف القياسات البعدية

أىلي برج بوعريريج مقارنة بالعيب  –أكدت النتائج   السابقة ربقق ىذه الفرضية و ربسن أداء العيب اجملموعة التجريبية 
 وسط ميدان أو مهاجم ( –ظهَت –شباب  العلمة على اختالف مناصب اللعب ) مدافع زلوري  –اجملموعة الضابطة 

 : عاشرةال الجزئية الفرضية مناقشة

 البعدي االختبار و القبلي االختبار بُت إحصائية داللة ذات الفرضية اجلزئية العاشرة  على أنو ال توجد  فروق تنص      
التكتيكي اذلجومي الفردي تبعا دلنصب اللعب  وبالرغم من أن ادلتوسطات  األداء يف زلاور اجملموعة الضابطة  ألفراد

العينة الضابطة و يف مجيع متغَتات األداء التكتيكي اذلجومي كانت أكرب من احلسابية يف القياسات البعدية  جلميع أفراد 
 ادلتوسطات احلسابية يف القياسات القبلية  إال أنو الحظنا عدم وجود فروق ذات داللة   إحصائية .

ابطة  اليت اكتفت و يفسر الباحث ىذه النتائج  بعدم الًتكيز على اجلانب العقلي يف احلصص التدريبية اخلاصة بالعينة الض
 .بتطبيق التمارين و ادلواقف التكتيكية يف ادللعب دون الًتكيز على اذلدف منها 

 و من ىنا نثبت ربقق الفرضية اجلزئية العاشرة .

للبرنامج التدريبي المقترح  باستعمال و من خالل مناقشتنا للفرضيات اجلزئية الثامنة و التاسعة و العاشرة نستنتج أن 
 لالعبي كرة القدم . الفردي مبيوتر أثر إيجابي على األداء التكتيكي الهجومي برامج الك

 : و شلا سبق نثبت ربقق الفضية العامة للبحث اليت تنص على 

الفردي و التكتيكي الهجومي  األداء و التفكير للبرنامج التدريبي باستعمال برامج الكمبيوتر أثر إيجابي على
 لالعبي كرة القدم.الجماعي 

 

 

 

 



270 
 

 التوصيات :

االىتمام بتطوير مستوى التفكَت اخلططي اذلجومي لالعيب كرة القدم ، من خالل اكساب الالعبُت ادلعلومات النظرية  -
 ادلتعلقة باخلطط ، وقواعد التصرف اخلططي يف مواقف اللعب ادلختلفة .

باستخدام التكنولوجيا احلديثة يف جيب على ادلدربُت ادلشاركة يف الدورات التكوينية و ادللتقيات العلمية خاصة ادلتعلقة   -
 التدريب الرباضي .

 . الطرق  على ادلدربُت اجلزائريُت االستعانة بالتكنولوجيا احلديثة لتوصيل ادلعلومات اخلططية لالعبُت بأحسن -

مناقشة اخلطط ادلنتهجة و األدوار اخلاصة بكل العب و إقناعهم بطريقة ذكية لتقبل األدوار إشراك الالعبُت يف  -
 . التكتيكية ادلوكلة إليهم

على رؤساء الفرق زبصيص قاعات رلهزة دبختلف الوسائل السمعية البصرية ، و اقتناء بعض برامج الكمبيوتر احلديثة  -
 . دوار التكتيكية و شرحهاادلتطورة اليت تساعد ادلدرب على توزيع األ

و مناقشتها مع الالعبُت الكتشاف للفريق و الفرق ادلنافسة  زبصيص ساعة من كل أسبوع لتحليل ادلباريات ادلسجلة  -
 األخطاء التكتيكية و التعرف على نقاط قوة و ضعف النافس .

احلديثة و دورىا  دبوضوع التكنولوجياإنشاء سلابر حبث على مستوى معاىد الًتبية البدنية و الرياضية ، هتتم -  
. يف تطوير الرياضة  بالتنسيق مع سلابر يف االعالم األيل   

باستخدام التكتيكي الدفاعي يف كرة القدم و األداء  لتفكَت ا لتطوير  تتطرقذلذه الدراسة  إجراء دراسات مشاهبة  -
 تكنولوجيا االعالم اآليل .

 .و االنتقاء على العيب كرة القدم للتشخيص والتصنيف  ادلقًتح اخلططياختبار التفكَت استخدام  -

 .تطبيق الربنامج التدرييب ادلقًتح على عينات سلتلفة من الالعبُت سلتلفي ادلستويات وادلراحل السنية- 

 زبصيص جزء من وقت الوحدة التدريبية لتطوير القدرات اخلططية على شكل تدريبات عملية بعد شرحها نظرياً.  -

 .ضرورة االىتمام بالقدرات العقلية والذىنية عند انتقاء الناشئُت يف كرة القدم -   
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 خاتمة :

 ى،وتتميز كرة القدم بأهنا سبارس بُت فريقُت يتنافسان ىف مساحة كبَتة نسبياً إذا ما قورنت بغَتىا من األلعاب األخر       
فإن العبء األكرب ىف تلك ادلنافسات يقع على عملية التفكَت أثناء االستجابات اخلططية ادلختلفة ، واليت يظهر فيها 

سرعة إدراك العالقة بُت مواقف  اليت تتطلب باعلالصراع الدائم بُت تفكَت الالعب وتفكَت منافسو ، لذا فهي من األ
 .ديكن اللعب ادلختلفة وحسن التصرف فيها بأحسن ما 

سباسكو وإنتشاره  ىوتعترب اخلطط األساسية اذلجومية ىي ركيزة العمل اجلماعي للفريق خالل اذلجوم وىي اليت ربدد مد
يتميز ىجومو  وربركو كوحدة واحدة أو كمجموعة كبَتة منو ، وجيب أن يتقن الفريق خطط اللعب األساسية اذلجومية حىت

 . بالًتابط

رلاالت عملنا بل جيب الوصول إىل التعرف على أسباب القصور ىف ال نكتفي فقط بعصر التقدم والتكنولوجيا  ويف
 . عاجلنا فيو إحدى ادلشكالت ادلرتبطة  بالتفكَت  و باألداء يف كرة القدم  ، فهذا البحث  اجلانب العالجي 

 و األساليب زادت كلما و ، اخلططية أفكاره يف غنيا يكون ما بقدر اكتسبها اليت الالعب خربات زادت كلما 
 يف بصَتتو زادت و لديو التفكَت قدرات تعددت ، ادلواقف على السيطرة يف الالعب يستخدمها اليت اخلططية الطرق
 .  ادللعب

ويف ىذه ادلرحلة  ،  إن إتقان الفرد والفريق لألداء اخلططي الصحيح يشكل األساس اذلام دلستوى االداء الرياضي العايل
وذج يوحي الطريقة الصحيحة لألداء مع ارتباطو باإليضاح والشرح، مث يعقب ذلك ادلمارسة العملية جيب العناية بأداء من

 لالعب.

وينبغي إرتباط األداء دبعرفة الالعب لنوع االستجابات ادلختلفة اليت حيتمل أن يقوم هبا ادلنافس وكذلك طريقة رلاهبتها مع 
 رورية تكرار األداء لضمان ربليل ىذه ادلواقف ربليال كامال يضمن قدرة الفرد على استيعاب األداء واكتسابو.مراعاة ض

رلاالت عملنا بل جيب الوصول إىل التعرف على أسباب القصور ىف ال نكتفي فقط بعصر التقدم والتكنولوجيا  ويف
إجرائنا للبحث الذي عاجلنا فيو إحدى ادلشكالت ادلرتبطة  بالتفكَت  و باألداء يف كرة ومن خالل  اجلانب العالجي 

سهل على  شلا إن استعمال الباحث لربنامج الكمبيوتر مكنو من رسم  بعض التمارين التكتيكية    ، حيث القدم 
و  التصور  و التحليل ، ىذا ما يفسر ،  و طور من قدرهتم على الفهم  الالعبُت استيعاهبم ذلا قبل تطبيقها يف ادللعب 

النتائج اجليدة اليت حققها الالعبون يف  االجابة على  اختبار التفكَت  التكتيكي اذلجومي يف القياس البعدي ، عكس 
 نتائجهم يف القياس القبلي اليت كانت متوسطة .
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دلدرب من رسم مسارات الالعبُت و ربديد إن استعمال الربامج احلديثة يوضح ربركات الالعبُت بشكل جيد و سبكن ا    
أماكنهم بشكل واضح و فعال، وذبعل ىذه الوسيلة الالعبُت مركزين جيدا و تلفت انتباىهم ، و تسهل من فهمهم 

 ألدوارىم التكتيكية  .

يساعد على  ت عرض التمارين بالصور الثابتة و ادلتحركة و مشاىدة و ربليل أداء الالعبُت يف ادلبارياسلوب فاستخدام أ  
للمواقف  العقليعلى التحليل  الالعب ن ىذا االسلوب يساعد أالذاكرة بطريقة معينة كما  يفترتيب ادلادة العلمية 

 و، أثناء ادلباريات خرى عند احلاجة اليهاأو احلركية مرة أشلا يسهل عملية اسًتجاع وتذكر ادلعلومات ادلعرفية  التكتيكية 
 يف ادلادة التعليميةتقدمي  احلركي و دائو أالوسائل ادلرئية تعمل على ربسُت فهم ادلتعلم وتنمية قدراتو ومساعدتو على ربسُت 

ن التصميم اجليد للمادة التعليمية جيعل أ، و  ادلادة التعليميةادلعرفية ادلتصلة  النواحيحول  لفظيشرح  أييفوق  مرئيشكل 
 . جيابيةإكثر أدلادة اذباه ادلتعلم ضلو ىذه ا
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 غة العربية  : لقائمة المراجع بال -10 

 الكتب :  –أ 

،  0، ط  وظائف تدريس علوم الحاسوب و دورىا في تنمية التفكيرعادل  A   سالمةأبو العز    -10 
 .  2112دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع ، األردن ، 

12-A نظام  -البرمجيات -الماديةأساسيات الحاسبات الشخصية المكونات  إبراىيم أمحد سالمة
 .  0551، مكتبة دار ادلعارف ، القاىرة ،  التشغيل

، دار النشر  0ططرق و مناىج البحث العلمي في التربية البدنية ، براىيم مروان عبد اجمليد A إ -10
.  2110ردن ، عمان ، األ  

العملية التعليمية في التربية البدنية تطبيق تكنولوجيا التعليم و تفعيل   Aمصطفى فقيو و سامل أبو  -10
 . 2007، ، منشأة ادلعارف االسكندرية  0ط ،  و الرياضية

،  0، ج  تكنولوجيا التعليم و التعلم في التربية البدنية و الرياضيةفقيو مصطفى A   و سامل أبو  -11
 .  2001، ، منشأة ادلعارف ، االسكندرية  0ط

، مطبعة  0ط ، االتجاىات الحديثة في تخطيط و تدريب كرة القدمالسيدA  أبو عبده حسن -12 
 .  2110االشعاع الفنية ، االسكندرية ، 

7>- A 8، دار الفكر العريب ، القاىرة ،  ;ط ،  كرة القدمأمحد عبد احلميد@>?  . 

 . :977 ،  القاىرة العريب، الفكر دار ،  التطبيقية و النظرية بين القدم كرةA  إمساعيل طو -?7

7@-  A 9779، دار وائل للنشر ، عمان ، االردن  ،  دليل الرياضيين لإلعداد النفسيأنويا تريس . 

، مطبعة االنتصار  ، القاىرة أسس و قواعد التدريب الرياضي و تطبيقاتو أمحد A  اهلل أمر البساطي -01
 ،0554 .   
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، ديوان ادلطبوعات اجلامعية ،  و إخراج البحث العلمي إلعداددليل الطالب عبد الكرمي A  بوحفص -88
  . @977، اجلزائر ،  9ط    

89-  A 9779، عويدات للنشر و الطباعة ، بريوت ،  سيكولوجية الذكاءبياجيو جان . 

8:-  A 8، دار النهضة العربية ، القاىرة ،  الذكاء و مقاييسوجابر عبد احلميد جابر@@= . 

، دار الفكر للنشر و  02ط   -التخطيط و التطبيق  –طرق التدريب العامة وليد أمحد A   جابر -00
  .  2115التوزيع ، األردن ، 

01-  A مركز الكتاب للنشر ، القاىرة ،   0، ط التدريب الرياضي بين النظرية و التطبيقاجلبايل عويس ،
 .   2110مصر ،

، كلية البنات ، جامعة عني  جيا التعليم النظرية والعمليةتكنولو  فيمقدمة عبد اللطيف A  اجلزار -02
 .م0550مشس ، القاىرة ، 

8>-   A دار ادلعارف ،  =، ط  علم النفس التربوي الرياضيجالل سعيد  و عالوي زلمد حسن ،
 . 9?@8القاىرة ،   

، دار الفكر  الطائرةطرق تحليل المباراة في الكرة محدي A   ادلنعم عبد حسانني زلمد صبحي و  -04
 .  0554يب ، القاىرة ، ر الع

  . 2112، مؤسسة ادلختار للنشر و التوزيع ، القاىرة ،  التدريب الرياضيمفىت ابراىيم A   محاد -05

97-   A 8، دار الفكر العريب ، القاىرة ،   الهجوم في كرة القدممحاد مفىت إبراىيم@@?  . 

    . 7@@8،  القاىرة العريب، الفكر دار ،القدم كرة في الهجوم A  إبراىيم محاد مفىت -98

  .@@@8 القاىرة، العريب، الفكر دار ،8ط ،القدم كرة فريق بناء A  إبراىيم محاد مفىت -99

20-  A 2110  ، دار الفكر العريب ، القاىرة ، مصر ،  التدريب الرياضي الحديثمحاد مفىت ابراىيم  . 

 . ;@@8 القاىرة ،  العريب، الفكر دار ،القدم كرة في الهجوم لبناء الدفاع إبراىيمA  محاد مفىت -;9
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 مركز ،القدم كرة تدريب برامج في األساسية المهارات و اإلحماء تمرينات إبراىيمA  محاد مفىت ->9
 .  ?@@8 القاىرة، النشر، و الكتاب

 .>@@8 القاىرة، العريب، الفكر دار ،القدم كرة تدريب في العلمي التطبيق A تارسلزلمود  حنفي -=9

، دار زىران للنشر و التوزيع ، القاىرة  أسس تخطيط برامج التدريب الرياضيزلمود سلتار A  حنفي -23
 ،0544  . 

 مدينة العريب، الفكر ،دار  القدم كرة لالعبي والقياسات االختباراتA سلتار زلمود حنفي -?9
.<@@8نصر،مصر،  

 .  9777، القاىرة ، العريب الفكر دار ،  القدم كرةA  اخلويل أمني -@9

:7- A  دار ادلعارف  -تطبيقات في المجال الرياضي  –تدريب المهارات النفسية راتب أسامة كامل ،
 .  9777، القاىرة ، 

، دار 8، طالتدريب في المهارات العقلية، تطبيقات في المجال الرياضي :  أسامة كامل راتب -8:
 .;@@8العريب،الفكر 

:9-  A 7?@8، ادلكتب ادلصري احلديث ، القاىرة ،  :، ط أصول علم النفسراجح أمحد عزت . 

 التوزيع، و للنشر اذلدى ،دار االجتماعية العلوم في العلمي البحث أدوات و مناىجA زروايت راشد -::
.  <977 ، اجلزائر  ،8ط  

 مصر اإلسكندرية، مطبعة ،المهارية و البدنية القدم كرة العب متطلبات A  اللـو بطرس رزق -;:
8@@9. 

، مؤسسة شباب اجلامعة ،  أصول البحث العلميA   احلميد حسني  عبد و رشوان أمحد  ->:
.  =977  االسكندرية ،   

، دار وائل  0، ط  -رؤية تطبيقية  –تكنولوجيا التعليم المفرد و تنمية االبتكار A سرايا عادل -02
 . 2007للنشر و التوزيع ، عمان ، األردن ، 
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استخدام الحاسوب و االنترنيت في ميدان التربية و جودت أمحد و السرطاوي فايز A  سعادة -03
 .  2110، دار الشروق للنشر و التوزيع ، األردن ،  0، ط  التعليم

، عامل الكتب للنشر و  0، ط  ية و التطبيق (استراتيجيات التعلم ) بين النظر فراس  A  السلييت -04
 .  2114التوزيع ، األردن ، 

:@-  A ادلكتب اجلامعي احلديث ، االسكندرية ،  الوضع الراىن في بحوث الذكاءسليم أمحد مدثر ،
977: . 

 01-  A مؤسسة الطريق للنشر ، األردن ،  التدريس  مفاىيم ، أساليب و طرائقمسارة فوزي أمحد  ،
2110  . 

 ، ، دار احلامد للنشر و التوزيع ، عمان  0، ط  مدخل إلى علم الحاسوب Aالسيد رياض  -00
2111 . 

02-  Aم 2112، دار الفكر العريب ، القاىرة ،  تكنولوجيا التعليم و الوسائل التعليميةالسيد على زلمد 

00-  A منشأة ادلعارف ، اإلسكندرية ،  الرياضية ةاالمكانات في التريبشحاتو عفاف عبد ادلنعم ،
0554 . 

، ادلكتبة األكادميية ، القاىرة،   أسس بناء كرة القدم الشاملةعمرو A   اجملد أبو شعالن ابراىيم و  -00
0554 . 

;<-  A 9777 ، ، االسكندرية  8،  ادلكتبة اجلامعية ، ط البحث العلميشفيق زلمد .  

02-  A مركز الكتاب للنشر ، القاىرة  0، ط علم النفس الرياضي و القياس النفسيمشعون زلمد العريب ،
 ،0555  . 

 العريب، الفكر دار ،8ط ،التنس في العقلي التدريب A النيب عبد اجلمال. د العريبA  زلمد مشعون -<;
 . =@@8 القاىرة ، 

04-  A0541، موسكو ،   أسلوب تعليم الخطط في كرة القدمشوتكا . 
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;@-  A 977، مكتبة النهضة العربية ، القاىرة ،  8، ط علم النفس التربويصاحل أمحد زكي;  . 

، مركز الكتاب للنشر ،  0، ط  التدريب الرياضي بين النظرية و التطبيقالبصري علي عادل A   عبد -11
 . 1999القاىرة ، مصر ،  

 . ?@@8 القاىرة، العريب، الفكر دار القدم، كرة A  اجلواد حسن عبد -8>

، دار ادلعارف  ، القاىرة ،   –نظريات و تطبيقات  –التدريب الرياضي اخلالق عصام A  عبد -12
0552  . 

، مركز الكتاب للنشر ، القاىرة دراسات عربية  –تكنولوجيا التعليم مصطفي زلمد A   السميع عبد -10
 . م0554، 

<;-   A دار ادلسرية للنشر و التوزيع ،  علم النفس المعرفي بين النظرية و التطبيقالعتوم عدنان يوسف ،
 .  ;977عمان ، األردن ، 

11-  A مركز االسكندرية  0، ط -مهاراتو و استراتيجية تدريسو  –التفكير عصر حسن عبد الباري ،
 .   2003،   اإلسكندريةللكتاب ، 

، دار ادلسرية للنشر و التوزيع ،  0ط تدريس الحاسوب ،طرق عزو امساعيل و آخرون  A  عفانة -12
 . 2113األردن ، 

، مركز الكتاب  االعداد النفسي في كرة القدم و أبو زيد كمال الدين  A   عالوي درويش كمال  -13
 .  2003للنشر ، القاىرة ،  مصر ،

14-   A دار ادلعارف ، القاىرة ،  0، ط علم نفس المدرب و التدريب الرياضيعالوي زلمد حسن ،
0554    . 

15-  A دار ادلعارف ، القاىرة ، مصر  2، ط  سيكولوجية التدريب و المنافساتعالوي زلمد حسن ،
 ،0543  . 

=7-  A 9@@8، دار ادلعارف ، القاىرة ،  9، ط علم التدريب الرياضيعالوي زلمد حسن   . 
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20-  A القاىرة0، دار الفكر العريب، طالتدريب و المنافسة الرياضيةعلم النفس عالوي زلمد حسن ، 

 ، 2112 . 

=9-  A 8، دار ادلعارف ، القاىرة ،  درب و التدريب الرياضيمعلم نفس العالوي زلمد حسن@@>  . 

=:-  A977، مركز الكتاب للنشر ، القاىرة ،   االعداد النفسي في كرة اليدعالوي و آخرون: . 

 ، 0ط ، الرياضة و البدنية التربية في التطبيقي اإلحصاء Aأمحد حلليب آمالا و صربي زلمد عمر -20
 . م2111 ، اإلسكندرية ، للطباعة الفرسان دار

=<-  A دار الكتب العلمية ، بريوت ،  القدرات العقلية في علم النفسعويضة الشيخ كامل زلمد ،
8@@= . 

، دار أسامة للنشر و التوزيع ، األردن ،   و تقنياتوطرق التدريس و وسائلو إبراىيم A  فراس  -22
2111  . 

23-  A مركز الكتاب للنشر ، القاىرة ،  القياس واالختبار في التربية الرياضيةفرحات ليلى السيد ،
2110 .  

=?-  A9778، دار الفكر العريب ، القاىرة ،  سيكولوجية الفريق الرياضيفوزي أمحد أمني  . 

، مركز االسكندرية  تأثير الكمبيوتر على العالقات االجتماعية للطفلA رانيا زلمد  علي قاسم -25
  .   2115للكتاب ،مصر  ،

، دار البازوري ، عمان ،  البحث العلمي الكمي و النوعيالسامرائي إميان A  و ر مقنديلجي عا -7<
 @977 .       األردن،   

30-  A 2111، ، دار الفكر للنشر و التوزيع ، عمان  0، ط  الوسائل التعليميةكاظم أمحد خريي. 

 العراق، بغداد، اجلامعية ،  ادلطبعة ،األساسية عناصرىا و القدم كرة A ناجي واثق زلسن ثامر و -9<
8@?@. 
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،  ططي لالعبي  كرة القدمخاالعداد الذىني و تطوير التفكير العلي زلمد A  شلدوح و  زلمدي -30
  . 0554دار الفكر العريب ، القاىرة ، 

>;-  A 7@@8، دار الفكر العريب ، القاىرة ،  األسس العلمية في كرة القدمسلتار حنفي زلمود  . 

31-   A مكتبة الشقري ، الرياض ،  استخدام الحاسب اآللي في التعليمادلوسى عبد اهلل بن عبد العزيز ،
 . 2110ادلملكة العربية السعودية ، 

>=-  A دار الكتاب العريب للطباعة  كرة القدم تدريب و خططنعمان  عبد اجمليد و الوحش عبده صاحل،
 و النشر ، القاىرة . 

 . :977، دار الوفاء ، القاىرة ،  8، ط التخطيط الحديث في كرة القدمزلمد رضا A   الوقاد -<<

 

المذكرات:الرسائل و  –ب   

فاعلية أداء بعض المهارات و عالقتها باستراتيجية تنفيذ المواقف الثابتة الهجومية براىيم رضا A إ -34
، رسالة دكتوراه غري منشورة ، كلية الًتبية الرياضية ، جامعة  و أثره على نسبة التهديف في كرة القدم

  .2110 حلوان ، القاىرة ،

، مذكرة ماجيستري  استخدام الحاسوب و تأثيره على العقل لدى الطلبة الجامعيينحنان A  بشتة -35
 . 2102، جامعة باتنة ، اجلزائر ،  يف علم النفس و علوم الًتبية 

قويم برامج إعداد العبي الفئات الصغرى على مستوى بعض ت احلاج زلمد A  علي قاصد بن -7?
 . >977، رسالة دكتوراه ، معهد الًتبية البدنية و الرياضية ، اجلزائر ، مدارس كرة القدم الجزائرية 

 القدم كرة العبي عند األساسية المهارات لبعض معيارية مستويات تحديد عليA  قوة بن  -40
 . ;977اجلزائر، إبراىيم، دايل الرياضية و البدنية الًتبية معهد دكتوراه، رسالة ،(سنة 41 -41) الناشئين

?9-  A تحليل فاعلية االداء المهاري الهجومي و عالقتو بالتفكير الخططي لالعبي  بن لكحل منصور
.  =977، جامعة مستغامن،  كرة القدم أواسط ، رسالة دكتوراه ، معهد التربية البدنية و الرياضية  
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 األساسية التكنيكية المهارات تعلم على فيديو البصرية السمعية الوسائل أثر اليمنيA  عبد بوداود -:?
 جامعة إبراىيم، دايل الرياضية و البدنية الًتبية معهد دكتوراه، رسالة ،القدم لكرة الجزائرية المدرسة في

  . =@@8 اجلزائر،

40-  A دراسة عملية للتحركات الدفاعية و الهجومية األساسية لالعبي الفرق بيومي فرج حسني
 ، رسالة دكتوراه غري منشورة ، كلية الًتبية الرياضية ، جامعة حلوان ، القاىرة ، الممتازة في كرة القدم

0544 .  

41-   A مستوى االداء لالعبات  السمات االنفعالية و عالقتها بالتصرف الخططي و حفين أمحد رضا
.  0541، رسالة دكتوراه غري منشورة كلية الًتبية الرياضية للبنات ، جامعة حلوان ،  كرة السلة  

42-   A عالقة القدرات العقلية بالتصرف الخططي في كرة السلة لالعبات الدرجة حفين أمحد رضا
. 0535للبنات ، جامعة حلوان ، ، رسالة ماجيستري غري منشورة ، كلية الًتبية الرياضية  األولى  

43-   A دراسة فاعلية بعض التكوينات الخططية الهجومية بالنسبة للتشكيالت دبور ياسر حسن
، رسالة دكتوراه غري منشورة ، كلية الًتبية الرياضية جامعة االسكندرية ،  الدفاعية في مباريات كرة اليد

0552  .  

 في الوثبات بعض أداء مستوى على المرئية الوسائل بعض استخدام تأثيرA زلسن زلمد رمي -??
 ، حلوان جامعة ، للبنات الرياضية الًتبية كلية ، منشورة غري ، ماجستري رسالة ، الحديثة التمرينات

   .القاىرة>@@8

?@-  A عالقة السلوك الخططي ببعض المتغيرات البدنية المهارية و النفسية سالمة علي سالمة
.  8@@8رسالة دكتوراه غري منشورة ، كلية الًتبية الرياضية ، جامعة حلوان ، القاىرة ،  لالعبي الهوكي ،  

@7-  A العالقة بين مستوى أداء الالعبات للمهارات الهجومية في كرة السلة و عائشة رزق مصطفى
للبنات ، جامعة رسالة دكتوراه غري منشورة ، كلية الًتبية الرياضية  ،  بعض عناصر اللياقة البدنية الخاصة

.  8@@8حلوان ، القاىرة ،   
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50-  A فعالية بعض المهارات النفسية في االرتقاء باألداء المهاري  عبد احملسن زكريا أمحد عبد السالم
رسالة دكتوراه غري منشورة ، كلية الًتبية الرياضية للبنني ، جامعة حلوان ،   ،  و الخططي لالعبي كرة القدم

 .  2110مصر ، 

@9-  A التكوينات الخططية الهجومية باستخدام الضرب الساحق من زلمد أمحد زلمد صالح الدين
، رسالة ماجيستري غري منشورة ، كلية الًتبية المنطقة الخلفية و تأثيره على نتائج مباريات الكرة الطائرة 

 .   :@@8الرياضية للبنني ، جامعة حلوان ، القاىرة 

 رسالة ، لألطفال التوافقية للقدرات معايير وضع في اآللي الحاسب وظيفتA شيماء زلمود زلمد -50
 . م2110 ، اإلسكندرية جامعة ، للبنيني الرياضية الًتبية كلية ، منشورة غري ماجستري

50-  Aلعربيةابرنامج حاسب الي لتقييم مناطق االتحادات الرياضية بجمهورية مصر معوض صلالء لبيب 
 . 2110، رسالة دكتوراه غري منشورة ، كلية الًتبية الرياضية للبنني ، جامعة طنطا ، 

 غري ماجيستري رسالة، القدم كرة في الخططي والتنفيذ الذكاء بين العالقة:  امساعيل زلمود طو ->@ 
.0532 ، حلوان جامعة ،بالقاىرة للبنني الرياضية الًتبية كلية ، منشورة  

المجالت و المنشورات : –ج   

@=-  A العالقة بين التصرف الخططي و القدرة على التفكير االبتكاري و حجازي علية عبد ادلنعم
، ادلؤمتر الدويل للًتبية الرياضية  بعض القيم الشخصية لدى العبي الدرجة األولى لكرة اليد بدولة الكويت

.  ??@8، جامعة ادلنيا ،   

 الثاين اجلزء ، إبـريـل( :8-88)، عربي حضـاري مشروع نحو مؤتمر أبحاثA  احلديثة الًتبية رابطة -<@
  .م<?@8 ، القاىرة ،

54-  A دراسة التكتيك الهجومي كأحد العوامل المؤثرة على كفاءة فرق كرة عبد العزيز مجال الدين
 . ;?@8 حلوان ، جامعة ، الرياضية للًتبية الدويل اخلامس  ، ادلؤمتراليد في تحقيق النتائج 
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55-  A ثر برنامج تعليمي باستخدام الرسوم المتحركة أعثمان مصطفي عثمان ، ىشام زلمد عبد احلليم
بواسطة الحاسب اآللي علي تعلم بعض المهارات الحركية بدرس التربية الرياضية لتالميذ الحلقة 

بعون ، كلية الًتبية الرياضية للبنني ، رللة نظريات و تطبيقات ، العدد الثامن و األر  األولي من التعليم ،
 . 2110جامعة اإلسكندرية ، 

، رللة  المعرفة الخططية و عالقتها بالتصرف الخططي في سالح الشيشعلي عادل A  فاضل -877
  .  2005الًتبية الرياضية ، جامعة بغداد ، العراق  ،

010-  A مستوى االدراك الحسي الحركي نسبة إلى مستوى إنتاج القوة الكيالين ىاشم و آخرون
 .  >977، رللة العلوم الًتبوية و النفسية ، جامعة البحرين ، العضلية في بعض االختبارات البدنية 

012-  A استخدام الحاسب في دراسة وتطوير األداء الحركي في رياضة التجديفزلمد صربي عمر  ،
 . 0550ريل ، فادلؤمتر العلمي اخلاص لدراسات وحبوث الًتبية الرياضية ، أ

010-  A العالقة بين الذكاء و التصرف الخططي لالعبي الفرق االفريقية لكرة اليدالوليلي زلمد توفيق 
 .  0550، ادلؤمتر العلمي اخلامس لدراسات و حبوث الًتبية الرياضية ، جامعة االسكندرية ، 
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 الهجومي مقياس  التفكير التكتيكي
 

أثر برنامج تدريبي بعنوان :  بدراسة دكتوراهلرسالة يف إطار حتضريه عزيزي الالعب يقوم الباحث 
التكتيكي لالعبي كرة  داءبعد المباراة على التفكير و اال باستعمال برامج الكمبيوتر قبل و

 .القدم

 

حل الأمام   Xثم ضع إشارة  نقترح عليك ثالثة حلول ، ركز جيدا  الرسم التكتيكي ، في  
 .تراه مناسبا  الذي

 الالعب باللون األحمر مهاجم ، و الالعب باللون األصفر مدافع .

 .لكل موقف  فقط  الختيار احلل  املناسب   ثواني 8لديك  مالحظة :

 

 

  العمر  عدد سنوات ممارسة كرة القدم   منصب اللعب
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 اختبار الذكاء المصور

 

 ............................................................: االسم

 ...........................................................: السن

 

 

 يرمز الذي المربع داخل  )×( عالمة ضع ثم المجموعة، باقي عن المختلفة الصورة أو الشكل علىتعرف           
الصحيحة لإلجابة  

 :يلي بما االلتزام اآلن منك  المطلوب أمامك، اليت اجملموعات على اإلجابة لطريقة فهمك بعد

 عن لإلجابة لك املسموح فالوقت واحد، سؤال يف طويلً  وقتاً  تضيع وال أخطاء، ترتكب وأال ودقة بسرعة تعمل أن    
 .فقط دقيقة ( 15 ) هو سؤاالً  ( 60)

 مجيعاً  عنها جتيب أن شرطاً  ليس ولكن األسئلة، من ممكن قدر أكرب عن جتيب أن حاول. 
 تكتب ال و األسئلة، عن اإلجابة يف  ·(×)بالرمز تلتزم أن وجيب لإلجابة، فقط األزرق أو األمحر القلم استخدم 

 .االختبار كراسة يف شيئاً 
 األشكال أو الصور وضوح مبدى يتعلق سؤال أي تسأل ال. · 
 ذلك منك يطلب حينما فوراً  القلم وضع لك، املسموح بالوقت التزم. · 
 بذلك لك يسمح أن قبل الصفحة هذه تقلب ال. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 



 

  

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 
  

 

 

 
 

 



 
 

  jjjjjjj 

 

   

 



                 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 
 



 
 

 
 



 

 

 
 



 
 



 
  

         

 

          

         



 

         

 

           

 

 

 



 الدراسة: األساتذة محكميقائمة 

 

 

 الجامعة  التخصص الدرجة العلمية  االسم و اللقب 

 سوق أهراس  نظرية و منهجية التدريب  ا حماضر أ  عبد احلفيظ قميين 

 جامعة أم البواقي نظرية و منهجية التدريب أ حماضر أ  نور الدين غنام

 جامعة املسيلة  سي الرياضي االرشاد النف أ حماضر أ صاحل جميلي 

 جامعة فالنسيان كرة القدم  أ حماضر  بشري زوجي 

 جامعة عنابة نظرية و منهجية التدريب أ حماضر أ يوسف بن شيخ

 جامعة اجللفة تربية بدنية و رياضية أ حماضر أ عيسى اهلادي

    

 



 الجماعي :شبكة تحليل األداء التكتيكي الهجومي 

 مباراة  : .............................               

 التاريخ : ............................. 

 

 

 

 فاشلة  ناجحة النتيجة  المحاور  الرقم 
     القصرية عدد التمريرات  10
     الطويلةعدد التمريرات  10
    نسبة االستحواذ على الكرة  10
    نسبة االستحواذ على الكرة يف منطقة املنافس   10
    عدد اهلجومات املنظمة   10
    عدد اهلجومات املعاكسة السريعة  10
    حاالت التسلل  10
    األهداف  10
    من داخل منطقة اجلزاء عدد التسديدات 10
      من خارج منطقة اجلزاء عدد التسديدات 01
    عدد اهلجومات من اجلانبني  00
    عدد اهلجومات من منتصف  امللعب  00
    -من اليمني لليسار و العكس –تغيري  جهة اهلجوم  00
    عدد حاالت خلق التفوق العددي يف اهلجوم. 00
    الت تبادل املراكز اعدد ح 00



  :شبكة مالحظة األداء التكتيكي الهجومي حسب منصب اللعب 

 الظهيران :  -10

 
 النتيجة  احملاور الرقم 
  عدد التمريرات الناجحة  10

  عدد التمريرات يف العمق  10
  مع املهامجني  0-0اجلدارية   عدد التمريرات 10
  تبادل املركز مع املهاجم يف الرواق 10
  عدد التوزيعات الناجحة  10
  طلب الكرة عند بدء اهلجوم 10
  يف اهلجوم  و االسناد خلق التفوق العددي 10
  التمريرات احلامسة 10
  التسديد حنو املرمى  10
  األهداف املسجلة 01

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  المحوريان:العبا الدفاع  -10

 

  

 النتيجة  احملاور الرقم 
  عدد التمريرات الناجحة  10

  عدد التمريرات يف العمق  10
  الطويلة   عدد التمريرات 10
  الناجحة الطويلة  التمريرات عدد 10
  طلب الكرة عند بدء اهلجوم 10
  خلق التفوق العددي و االسناد يف اهلجوم  10
  التمريرات احلامسة 10
  التسديد حنو املرمى  10
  تغيري جهة اهلجوم  10

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 العبو خط الوسط :  -10

 
 

 النتيجة  احملاور الرقم 
  عدد التمريرات الناجحة  10

  عدد التمريرات يف العمق  10
   0-0اجلدارية   عدد التمريرات 10
  تبادل املركز مع الزمالء 10
  عدد التوزيعات الناجحة  10
  من املدافعنيطلب الكرة  10
  خلق التفوق العددي و االسناد يف اهلجوم  10
  التمريرات احلامسة 10
  التسديد حنو املرمى  10
  األهداف املسجلة 01
  اجملازفة و إجياد احلل الفردي  00
  الكرات امللعوبة بالرأس حنو املرمى  00
  تغيري جهة اللعب  00

 

 

 

 

 

 



 المهاجمون  :  -4

 

 النتيجة  احملاور الرقم 
  عدد التمريرات الناجحة  10

  عدد التمريرات يف العمق  10
   0-0اجلدارية   عدد التمريرات 10
  تبادل املركز مع الزمالء 10
  عدد التوزيعات الناجحة  10
  طلب الكرة يف العمق 10
  خلق التفوق العددي و االسناد يف اهلجوم  10
  التمريرات احلامسة 10
  التسديد حنو املرمى  10
  األهداف املسجلة 01
  اجملازفة و إجياد احلل الفردي  00
  الكرات امللعوبة بالرأس حنو املرمى  00
  تغيري جهة اللعب  00
  التسليم 00

 

 

 

 

 



 مفتاح تصحيح االختبار التكتيكي :

 

الحل رقم 
30 

الحل رقم 
30 

الحل رقم 
30 

رقم الموقف 
 التكتيكي

3 1 2 01 

1 3 2 02 

3 2 1 03 

3 1 2 04 

1 3 2 05 

3 1 2 06 

2 1 3 07 

3 2 1 08 

3 2 1 09 

3 1 2 10 

1 3 2 11 

3 2 1 12 

3 2 1 13 

2 3 1 14 

2 3 1 15 

3 1 2 16 

1 2 3 17 

2 3 1 18 

2 3 1 19 

3 1 2 20 

2 1 3 21 

3 1 2 22 

2 1 3 23 

1 2 3 24 

3 2 1 25 

3 1 2 26 
 



Summary: 

The present work consists of evaluating the effect of a training program by 

using modern computer software on the development of offensive tactical 

thinking and the individual and collective performance of football players. The 

researcher used the experimental method by planning two groups: an 

experimental group and a control group. The sample we worked on consisted 

of 15 players from the CABBA team - experimental - and 15 players from MC 

Eulma - control - U 19 years old. 

   An offensive tactical thinking test was used, which contains 26 positions and 

situation. the training program has reached 15 weeks, this program consists of 

theoretically exposing the training exercises and the tactical situations-before 

the practical sessions-by using static drawings followed by the explanation of 

the objective  of each exercise and the role of each player. 

The researcher chose two software packages: Tactics Manager and Dartfish, he 

found: 

- There are statistically significant differences between the first test and post-

test for experimental group members in tactical offensive thinking in favor of 

post-test. 

- There are statistically significant differences in post-test degrees between the 

two groups of the experiment and the control in favor of the experimental 

group. 

  The researcher concluded that the training program by using  a computer 

software packages has a positive impact on thinking and offensive tactical 

performance in football . 

 

Keywords: Computer Software - Tactical Thinking – Football- Tactical 

Performance . 

 

 

 

 

 



Résumé : 

Le présent travail consiste à évaluer l’effet d'un programme 

d’entrainement en utilisant des logiciels  informatiques modernes sur  le 

développement de la pensée  tactique offensive et la performance individuelle 

et collective     des joueurs de football. Le chercheur a utilisé la méthode 

expérimentale en planifiant deux groupes : un groupe  expérimental et un 

groupe témoin. L’échantillon dont on a travaillé se composait de 15 joueurs de 

l'équipe CABBA - expérimentale- et 15 joueurs de MC Eulma – TEMOIN  -  U 19 

ans. 

   On a  utilisé un  test de la pensée  tactique offensive, qui contient  26 

positions  et situation. Le programme  d’entrainement  a atteint 15 semaines, 

ce programme  consiste à exposer théoriquement les exercices d’entraiment et 

les situations tactiques-avant les séances  pratiques- en employant des dessins 

sous formes  statiques suivies par l’explication de l’objectif visé derrière chaque 

exercice et le rôle de chaque joueur.  

Le chercheur a choisi deux logiciels : Tactics  Manager et  Dartfish , il a 

constaté: 

- Il y a des différences statistiquement significatives entre le pré-test et  

le post-test pour les membres de groupe  expérimental dans la pensée 

offensive tactique en faveur de post-test. 

- Il y a des différences statistiquement significatives dans les dégrées du 

post-test entre les deux groupes de l’expérimentation et celui témoin  en 

faveur pour le groupe de l’expérimentation. 

  Le chercheur a conclu que l’emploi d’un programme d’entrainement en 

utilisant l'ordinateur a impact positif sur la pensée   et la performance tactique 

offensive chez les footballeurs. 

 

Mots clés : Logiciels informatiques – Pensée tactique – Football 

– la Performance tactique – Programme d’entrainement . 
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