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 الحمد هلل الذي وفقنا ليذا و لم نكن لنصل إليو لوال فضل اهلل علينا.
سنوسي عبد الكريم"" نالفـاضــال  نقدم بخالص الشكر لألستاذتأأوال     
، وعلى  المذكرة هليذ  ماومتابعتي  ماعلى إشرافي "مزوز الغوثيو"

اليادفة.  ماالقيمة ونصائحي  ماتوجيياتي  
  نلتزم، التي سالمناقشةأعضاء لجنة    ةتقدم بالشكر الجزيل إلى أساتذأكما  

العلمية والموضوعية.  وانتقـاداتيابكل توجيياتيا    
التدريب  لكل أعضاء ىيئة التدريس في قسم    االمتنانتقدم بعظيم  أ

  ناالذين أناروا ل  تغانمسالتربية البدنية و الرياضية ملمعيد   الرياضي  
الدراسي.  مشوارناالطريق خالل    

أتقدم بالشكر الجزيل إلى الفريق المساعد وكذلك رئيس النادي  كما  
 الياوي وئام الحساسنة و مدربييا.       

وساىم من قريب أو من بعيد في إنجاز ىذا    اسند  ناكل من كان لل  و
"مدير متوسطة ساجي أحمد و السيد  سعيدي قويدرخاصة السيد "  العمل

"  وكل عماليا .عثماني الشيخمستشار التربية "  

.والتقدير  االحترامجميعا فـائق    الكم من   

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ىي لحظات الفرح التي نمر بيا ولكل منيا طعميا الخاص ولونيا المميز ولعل فرحة    كثيرة
 النجاح والتخرج تعد من أجمل وأحلى لحظات الفرح التي ننتظرىا ونسعى إلييا.

إلى من قـال فييما اهلل عزوجل:"وبالوالدين إحسانا" إلى من أدبتني فـأحسنت تأديبي  
منحتني الحب والحنان ورمز العطف واألمان "أمي  وشجعتني على مشواري الدراسي إلى من  

 الغالية " حفظيا اهلل.

 إلى روح أبي الطاىرة ،

إلى التي كانت لي عوناً وسنداً في مشواري الدراسي و الميني، إلى التي لم تتأخر يوما في   
مساندتي وإعانتي فكانت نعم السند وصاحبة العيد والوفـاء الدائم واإلخالص الكامل زوجتي  

لغالية. والى ابنتي الحبيبة خيرة قطر الندى.ا  

وإلى أخواتي و إخوتي.     

كما وجدت نفسي أمام مجموعة من اإلىداءات فـأرجو من المولى عز وجل التوفيق لي ولكم  
  وإلى من حمل معي على عاتقو ىذه المسيرة .

ر إلى  إلى من أرى التفـاؤل في عيونيم,والسعادة في ضحكتيم، إلى شعلة الذكاء والنو 
وإطاراتيا   -الحساسنة–الوجوه المفعمة بالبراءة ، إلى براعم النادي الرياضي الياوي الوئام  

 المشرفة علييا.
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 :مقدمة -1

 التكنولوجياإف الدور الذي يمكف أف تمعبو لعبة كرة القدـ في خضـ  كؿ تحديات عصر     

في النوادي سيحضوف حيث أف ممارسييا  ،يمة تربوية ال يمكف االستيانة بووسمبياتو كوس

رات و ميارات المفيدة بفرصة ثانية  بعد المدرسة ، لتطوير أنفسيـ و تمقي المزيد مف الخب

التي توفرىا الحصص التدريبية و مباريات كرة القدـ  ستساعد بال  التعميميةفالبيئة  ،والمتنوعة

ية. ويرى شؾ الالعب  ليتحمؿ مسؤوليتو نحو نفسو وجسمو وحياتو الشخصية واالجتماع

 ،الكثير مف العمماء و المتخصصوف  في مجاؿ تكويف و تدريب الناشئيف في اآلونة األخيرة

أف تركيز المدربيف و المربيف  أثناء التدريبات و المباريات يجب أف يكوف عمى تنمية ممكة 

التفكير لدى الالعبيف و منذ سف مبكرة و يجب العمؿ كذلؾ عمى استغالؿ وتقوية كؿ 

العقمية لدييـ .حيث لـ تعد عممية تدريب الناشئيف تقتصر عمى مجرد تدريب بدني الصفات 

شاؽ و ممؿ ليس لالعب فيو دور سوى تنفيذ أوامر مدربو ،إف الالعب الناشئ في حاجة 

ماسة إلى  التعود عمى التركيز و استعماؿ قدراتو العقمية  لمواجية التحديات و الضغوط 

باريات كرة القدـ. حيث سيقـو باتخاذ القرارات بشكؿ ذاتي التي تفرضيا  المنافسة في م

 ومستقؿ ويتعود عمى تحمؿ مسؤولية النتائج المترتبة عمى ىذه القرارات .

ويعتقد الطالب الباحث أف تعميـ رياضة الشطرنج ضمف العممية التدريبية  لالعبيف الناشئيف  

قدرات الذىنية لالعبيف ، حيث قد يقدـ  مساىمة واضحة و متميزة في تنمية و تطوير ال

تعتبر فكرة إدراج لعبة الشطرنج كمادة تعميمية في المدارس فكرة رائجة في  العديد مف الدوؿ 



تعريف ثبنجحثان  

3 
 

 أدخمتدولة قد  30المتقدمة ،حيث يشير إسحاؽ ليندر في ىذا الصدد أف ما يرـو عف 

ت جدوى ىذه حيث أثبتت العديد مف الدراسا بالفعؿ تعميـ لعبة الشطرنج داخؿ مناىجيا،

حيث قاـ ىذا  Fergusonالعممية و مف بيف ابرز ىذه الدراسات نجد دراسة فارغيسوف  

الباحث بدراسة امتدت ألربع سنوات عمى تالميذ الصؼ الثامف و التاسع في الواليات المتحدة 

األمريكية ،بيدؼ معرفة مدى مساىمة لعبة الشطرنج في تنمية التفكير الناقد و التفكير 

خمصت ىذه الدراسة إلى أف تعمـ  (Critical and Creative thinking)اعي اإلبد

بالمائة  17وممارسة الشطرنج قد ساىـ في تنمية التفكير الناقد و التفكير اإلبداعي بنسبة 

 Ferguson, Teaching)ذ الذيف مارسوا لعبة الشطرنج خالؿ ىذه الدراسة تالميلدى ال

the Fourth R (Reasoning) through Chess 1983, 3) .  

 مشكمة الدراسة 7-6

إف الكثير مف خبراء كرة القدـ يجادلوف و بحجج قوية أف مستوى األداء المثالي الذي     

ورغـ  .ة الناشئ أساسو العقؿ وليس الجسـيمكف أف يصؿ إليو أي العب كرة القدـ و خاص

أىمية جوانب التحضير األخرى التي تعنى بالقدرات الفسيولوجية و الحركية لالعب الناشئ 

إال أف التحضير العقمي يبقى المفتاح الوحيد لموصوؿ إلى المستويات العالية مف األداء في 

)أ.  .التدريبفي ىذه المعبة المعقدة و التي تتطمب مزيج متناغـ مف الموىبة و الجاىزية 

. وبعد االطالع عمى الدراسات والبحوث السابقة و حسب ما استطاع (94، 2004راتب 

الطالب الوصوؿ إليو  . و لقد ظيرت الكثير مف دراسات في األعواـ األخيرة تؤكد عمى 
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و ممارستيا في الوسط الفوائد األكاديمية و الفكرية الجمة التي يحققيا تعمـ لعبة الشطرنج 

لـ نجد إي استعماؿ لمعبة الشطرنج في ،غير أننا    (MARGULES 1992) المدرسي

المجاؿ التدريب الرياضي عموما و تدريب ناشئي كرة القدـ خصوصا و بحكـ أف الطالب 

الباحث يمارس مينة التدريب الميداني في قطاع الناشئيف لما يزيد عف عشر سنوات الحظ 

إعداد وجود قصور واضح في االىتماـ بالجانب الذىني وكذلؾ التفكير الخططي في 

كمحاولة القتحاـ ىذا الدراسة  الناشئيف خاصة في المراحؿ السنية المبكرة . و جاءت ىذه

 البعد المعقد مف التحضير في كرة القدـ و ىي تطرح التساؤؿ التالي :

: ىؿ يؤثر تعمـ و لعب الشطرنج في تنمية مستوى التفكير الخططي و  التساؤل العام -3

نتباه  لدى العبي كرة القدـ الناشئيف )أقؿ مف صفتي التصور الذىني و تركيز اال

 سنة(؟ 15

 : لسؤاؿ التساؤالت الفرعية التاليةو يتفرع مف ىذا ا

بيف االختباريف القبمي و البعدي في اختبار  إحصائيةىؿ توجد فروؽ ذات داللة  -

 التفكير الخططي لصالح البعدي؟

بيف االختباريف القبمي و البعدي في اختبار  إحصائيةىؿ توجد فروؽ ذات داللة  -

 التصور العقمي لصالح البعدي؟

بيف االختباريف القبمي و البعدي في اختبار  إحصائيةىؿ توجد فروؽ ذات داللة  -

 تركيز االنتباه لصالح االختبار البعدي؟
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بيف متوسطات العينة التجريبية و العينة  إحصائيةىؿ توجد فروؽ ذات داللة  -

 لصاح العينة التجريبية في كؿ المتغيرات قيد الدراسة؟ الضابطة

 أىداف البحث6 -0

اكتشاؼ مستوى التفكير الخططي و كذلؾ مستوى بعض الصفات العقمية )التصور  -

 .سنة 15لدى العبي كرة القدـ الناشئيف لفئة أفؿ مف  ،النتباه (الذىني و تركيز ا

مف إمكانية مساىمة تعمـ و لعب الشطرنج في تنمية التفكير الخططي  التحقؽ -

لدى العبي كرة القدـ الناشئيف )أقؿ مف التصور الذىني و تركيز االنتباه وصفتي 

 .سنة(15

 الذىني  اإلعداداقتراح تعميـ الشطرنج  كوسيمة قد تكوف ذات فعالية في عممية  -

 الذىني لدى الناشئيف . اداإلعدعف طريؽ طرح مقاربة ميدانية لعممية 

 الفرضية الرئيسية1-6

يؤثر تعمـ لشطرنج في تنمية التفكير الخططي و صفتي التصور الذىني و تركيز االنتباه  

 سنة(؟ 15لدى العبي كرة القدـ الناشئيف )أقؿ مف 

 الفرضيات الفرعية2-6

بيف االختباريف القبمي و البعدي في اختبار التفكير  إحصائيةتوجد فروؽ ذات داللة  -

 .الخططي لدى العينة التجريبية لصالح االختبار البعدي
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بيف االختباريف القبمي و البعدي في اختبار التصور  إحصائيةتوجد فروؽ ذات داللة  -

 .العقمي لدى العينة التجريبية لصالح االختبار البعدي

بيف االختباريف القبمي و البعدي في اختبار تركيز  إحصائيةتوجد فروؽ ذات داللة  -

 .االنتباه لدى العينة التجريبية لصالح االختبار البعدي

بيف متوسطات العينة التجريبية و العينة الضابطة  إحصائيةتوجد فروؽ ذات داللة   -

 .بية في كؿ المتغيرات قيد الدراسةلصاح العينة التجري

 البحث6 أىمية-3

تتجمى أىمية ىذا البحث مف الجانب العممي في كونو يقدـ مقاربة ميدانية في يد المدربيف     

الستخدميا في محاولتيـ لتطوير الجوانب المتعمقة بالقدرات الخططية و العقمية لالعبييـ. 

كما يمكف كذلؾ اإلفادة منو في ممتقيات تكويف المربييف والمدربيف الرياضيوف لتزويدىـ 

باإلضافة إلى أف إجراء مثؿ ىذه الدراسة يشجع  .زة لإلعداد الخططي و الذىنيجاى بوسيمة

متطمبات المستوى  أىـد الذي يعتبر  كمتطمب مف قالباحثيف عمى اقتحاـ ىذا البعد المع

العالي في المعبة أال وىو اإلعداد العقمي و الذي ال يزاؿ يحظى بقميؿ مف االىتماـ مف طرؼ 

  .و يمكف اعتباره كمساىمة في إثراء وتثميف المكتبة الجامعية ،في بالدناكاديمييف الباحثيف األ
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 :مصطمحات البحث -8

العالـ، وتعتبر لعبة ذىنية، حيث تمعب عمى  ىي مف أشير األلعاب في لعبة الشطرنج 6

مربعات موجودة عرضيا،  8مربعات موجودة طوليا و 8، بواقع مربعا 64لوحة مقسمة إلى 

تحتاج المعبة  ألسود واألبيض أو البني واألبيض.ا بمونيف مختمفيف، عادةف المربعات وتكو 

رة عقمية كبيرة وتركيز شديد، حيث إف وتحتاج إلى قد حجرا 16إلى العبيف يمتمؾ كؿ منيما 

مى وع أحجارهعب يحتاج إلى أف يضع االستراتيجيات والخطط التي تساعده عمى حماية الال

مؾ، د عمى الوصوؿ إلى حجر المالفوز في ىذه المعبة يعتم الفوز في ىذه المعبة، حيث إف

  (Soltis 1983).بحيث ال يستطيع اليروب ثانية

 الشطرنج )التعريف اإلجرائي(6لعبة 

الشديد مف أجؿ اتخاذ  تركيز ىإل باإلضافةلعبة ذىنية تعتمد عمى قدر كبير مف الذكاء ىي 

 قرارات صائبة لتحقيؽ الفوز

ىو نوع مف التفكير الذي يقـو بو الفرد الرياضي التعريف االصطالحي(6)التفكير الخططي 

و الذي تتأسس في ضوئو  ،المنافسات الرياضية أثناءخالؿ مرحمة التعمـ الخططي و في 

 .(99، 1998)عناف االستجابة المتعددة لمرياضي 

ىو حسف اختيار الالعب لالختيار المناسب مف بيف  التفكير الخططي )التعربف اإلجرائي(6

لذىنية مجموعة مف االختيارات المتاحة في اختبار التفكير الخططي التي تعبر عف القدرة ا

  .لالعب عمى اتخاذ القرار المناسب و الذي يعود بنتائج إيجابية عمى الفريؽ
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ىو وسيمة عقمية يمكف مف خالليا تكويف تصورات الخبرات السابقة أو  التصور العقمي6
تصورات جديدة لـ تحدث مف قبؿ بغرض اإلعداد العقمي لألداء ،ويطمؽ عمى ىذا النوع مف 

طة العقمية ،بحيث كمما كانت ىذه الخريطة واضحة في عقؿ الالعب التصورات العقمية الخري
)أ. راتب  أمكف لممخ إرساؿ إشارات واضحة لألجزاء الجسـ تحدد ما ىو مطموب منو .

2004 ،131). 
ىو عممية تخيؿ وتكويف صور في عقؿ الالعب العقمي )التعريف اإلجرائي(6 التصور 

 بغرض االعداد العقمي وتحديد ما ىو مطموب مف أجؿ تنفيذ أفضؿ أداء
إف اصطالح تركيز االنتباه يشير إلى تراكـ الطاقة العقمية و توجيييا المركز  6تركيز االنتباه

صوب فكرة معينة أو إلى إحدى محتويات الذاكرة الحركية أو إلى موضوع معيف بحيث 
 .(74، 1977)رزوقي تصب الطاقة العقمية أو تتجو صوبيا. 

ىو عممية عقمية موجية نحو عدة أشياء أو أنشطة في  االنتباه )التعريف االجرائي(6تركيز 
 وقت واحد

: ىو الالعب الذي يمارس كرة القدـ بشكؿ منتظـ ومنخرط سنة 02كرة القدم فئة أقل  ناشئ
في نادي رياضي الذي ينتمي إلى الييئة الرسمية التي تنظـ المنافسات و ىي االتحادية 

 الجزائرية لكرة القدـ.
 الدراسات السابقة 5-6
 (Johan Christiaen 1976)دراسة يوىان كريستيان -0

سة في بمجيكا ،بيدؼ معرفة اثر لعب الشطرنج في تنمية القدرات أجريت ىذه الدرا

سنوات ،  10.5 أعمارىـالمعرفية لتالميذ المدارس لمصؼ الخامس حيث كاف متوسط 

 Assenede Municipalفي مدرسة  76-1974ُأجري البحث خالؿ السنوات الدراسية 

School .في جنت ، بمجيكا 
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، تجريبية ـ تقسيميـ عشوائيًا إلى مجموعتيفت ،تمميذا 40تألفت عينة الدراسة مف 

تمميذ لكؿ مجموعة. أعطي جميع التالميذ مجموعة مف االختبارات  20مف  وضابطة،

المعرفية منيا اختبارات بياجيو لمتطور المعرفي،كانت تدار االختبارات لجميع الطالب في 

مجموعة التجريبية أخرى في نياية الصؼ السادس. تمقت النياية الصؼ الخامس ومرة 

حصة شطرنج لمدة ساعة واحدة باستخداـ كتاب دراسي مخصص لتعميـ الشطرنج  42

. ANOVA. وخمص التحميؿ اإلحصائي لنتائج التحقيؽ باستخداـ و المبتدئيف لألطفاؿ

إلى وجود اختالفات كبيرة بيف المجموعتيف لصالح المجوعة التجريبية في النتائج 

. و كانت 0.01صؼ الخامس كانت كبيرة عند مستوى داللة األكاديمية في نياية ال

الباحث  أوصىو  .0.05سادس كبيرة في مستوى داللة النتائج في نياية الصؼ ال

باستعماؿ الشطرنج كوسيمة تحفيز و وتدريب لمتالميذ عمى التفكير في المراحؿ الدراسية 

 المبكرة .

 ( Robert 1987-1988 Fergusonدراسة روبرت فرغيسون ) -7

قاـ الباحث فرغيسوف بيذه الدراسة بيدؼ معرفة أثر  1988 – 1987خالؿ العاـ الدراسي  

تعمـ ولعب الشطرنج في  تطوير التفكير والذاكرة ،حيث  كاف مطموًبا مف جميع الطالب في 

المشاركة في دروس  M.J. Ryanالفصؿ الدراسي المستقؿ في الصؼ السادس في مدرسة 

يسبؽ ألي مف التالميذ أف لعب الشطرنج. كانت ىذه التجربة أكثر كثافة مف  الشطرنج. لـ

عمى مدار المشروع. استمر  األف الطالب لعبوا الشطرنج يومي دراسات فيرغسوف األخرى
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. كانت المتغيرات التابعة ىي مدى 1988مايو  31حتى  1987سبتمبر  21البرنامج مف 

عند  Test of Cognitive Skills (TCS)لمعرفية التطور في نتائج   اختبار لمميارات ا

 pاالستدالؿ المفظي عند مستوى داللة ) اختبار( وكذلؾ P <0.001مستوى داللة)

( مف بطارية اختبارات اإلنجاز في كاليفورنيا. تـ قياس و التحميؿ اإلحصائي 0.002>

. تـ مقارنة المكاسب  ستيوذنت –لمفروؽ بيف النتائج القبمية و البعدية  باستخداـ اختبار ت 

في االختبارات مع المعايير الوطنية وكذلؾ داخؿ مجموعة العالج. فوجد فروؽ ذات داللة 

و أوصى الباحث بضرورة استغالؿ المعبة في المجاؿ التعميـ التجريبية، لصالح المجموعة

 خاصة في المرحمة االبتدائية .

 Michel Noir 2002 دراسة ميشال نوار -0

كاف عنواف ىذه الدراسة ىو : تطوير القدرات المعرفية و العقمية لمطفؿ مف خالؿ ممارسة 

، الشطرنج ، حيث قاـ ىذا الباحث بمجموعة مف الدراسات التجريبية داخؿ رسالتو لدكتوراه 

أجريت خصوصا عمى تالميذ المرحمة المتوسطة مف التعميـ في بعض المدارس الفرنسية ، 

 %50بة التطور لدى التالميذ الذيف مارسوا الشطرنج في تركيز االنتباه حيث كاف متوسط نس

  .،مقارنة مع التالميذ الذيف لـ يمارسوا الشطرنج %32، و التفكير المنطقي  %22و الذاكرة 

أسفرت التجارب التي أجريت عف نتائج مقنعة تدؿ بشكؿ كبير عمى فوائد لعب حيث 

عمى مدار أربع سنوات مف البحث  الدراسة و التحميؿالشطرنج لمنجاح األكاديمي مف خالؿ 

  .(Nior 2002) في عمـ النفس المعرفي وعمـ التربية .
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 7100عالء عبد الرحمن محمد الوتد  -0

 ىدفت  ىذه.مستوى التفكير الخططي لدى العبي أندية المحترفيف لكرة القدـ بالضفة الغربية 

الدراسة إلى التعرؼ عمى مستوى التفكير الخططي  لدى العبي أندية المحترفيف لكرة القدـ 

بالضفة الغربية ،إضافة إلى التعرؼ عمى مستوى اختالؼ التفكير التكتيكي بيف المواقؼ 

 أربعالعبا تـ اختيارىـ مف  48اليجومية و الدفاعية .وقد أجريت الدراسة عمى عينة قواميا 

ولقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي  ،ترفيف لكرة القدـ بالضفة الغربيةوري المحأندية في د

مواقؼ ىجومية  10مف خالؿ استخداـ أداة لقياس مستوى التفكير الخططي و تكونت مف 

أظيرت نتائج  و .المعامالت العممية ليذه األداة مواقؼ دفاعية ف وتـ التحقؽ مف 10و

المحترفة لكرة القدـ بالضفة الغربية  األنديةخططي لدى العبي الدراسة أف المستوى التفكير ال

أشارت نتائج الدراسة عمى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية  متوسطة، كماجاء بدرجة 

في المستوى التفكير الخططي لدى العبي األندية المحترفة في  0.5عند مستوى الداللة 

مية و الدفاعية . وفي ضوء نتائج الدراسة الضفة الغربية لكرة القدـ بيف المواقؼ اليجو 

واستنتاجاتيا أوصى الباحث بجممة مف التوصيات أبرزىا ضرورة اىتماـ مدربي كرة القدـ 

بالضفة الغربية باإلعداد الخططي و العقمي لالعبيف مف أجؿ تطوير مستوى التفكير 

 الخططي لدى الالعبيف لموصوؿ إلى المستويات الرياضية العميا .
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 6دراسة نبيل منصوري و آخرون-1

 الخططي التفكير بمستوى الخططية الميارات بيف العالقة عمى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت

 لمالئمتو التحميمي الوصفي المنيج الباحثوف استخدـ ذلؾ ولتحقيؽ ، القدـ العبي كرة لدى

 أندية مستوى عمى القدـ كرة عبي ال أندية 03 مف العبا 75 مف عمى عينة الدراسة طبيعة

 والتفكير الخططية الميارات مقياسي عمييـ وطبؽ ، بطريقة عشوائية اختيروا البويرة والية

 ومستوى الخططية الميارات بيف قوية موجبة توجد عالقة: إلى النتائج وتوصمت الخططي

 .الخططي التفكير

 :يمي بما الباحثوف أوصى النتيجة ضوء وفي

 الميارات او الجماعية المعب ميارات عمى المختصة الميارية التدريبات أثناء التركيز *

 .الخططي التفكير مع ذلؾ الخططية وربط

 .الرياضية الفرؽ داخؿ لالعبيف الطموح مسببات عمى التعرؼ ضرورة *

  التعميق عن الدراسات السابقة6 -01

 اشتركت الدراسات السابقة و المشابية لدراستنا في عدة نقاط منيا :

 خاصة البحوثمنيج البحث حيث  ال حظنا اعتماد جؿ البحوث عمى المنيج التجريبي 

لمستوى التفكير  بالنسبة أماكونو يتماشى و طبيعة ىذه البحوث، المتعمقة بأثر تعمـ الشطرنج 

 الخططي فقد تـ االعتماد عمى المنيج الوصفي كونيما مالئماف .



تعريف ثبنجحثان  

13 
 

لمتعمقة بالشطرنج فقد تـ استعماؿ االختبارات القبمية أما لألداة المستعممة بالنسبة لمدراسات ا

و البعيدة و الدراسات المتعمقة بالتفكير الخططي، فقد تـ استخداـ أداة لقياس التفكير 

الخططي. أما فيما يخص النتائج المتوصؿ إلييا فاغمبيا اتفقت عمى استعماؿ الشطرنج 

 ج التعميمية في المدارس.كوسيمة تحضير و تدريب عمى التفكير وذلؾ في البرام

كذلؾ االىتماـ بالتفكير الخططي و العقمي لالعبيف مف اجؿ تطوير مستوى األداء الخططي 

 لالعبيف.

 : نقد  الدراسات -00

ىذه الدراسة جمعت بيف تعمـ  أفالفرؽ بيف ىذه الدراسة و الدراسات السابقة يتجمى في    

و بعض القدرات العقمية، و ما ىو الدور الذي  الشطرنج و تنمية مستوى التفكير الخططي

يمعبو تعمـ الشطرنج في تنمية مستوى التفكير الخططي و بعض القدرات العقمية. و ذلؾ 

كما طبقت ىذه الدراسة  ،اختبارات قبمية و بعدية جراءبإالتجريبي  باعتمادي عمى المنيج 

 .القدـكرة  ناشئيعمى فئة مف 
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 6الباب األول مدخل

التي يبنى عمييا البحث فمنيا تتضح  األرضيةتعتبر الدراسة النظرية في كؿ البحوث بمثابة 

في المراحؿ التي تأتي مف بعد ، فخالؿ ىذا الباب سوؼ  إتباعياالخطوط العريضة الواجب 

يقـو الطالب الباحث بعرض حوؿ لعبة الشطرنج و القدرات العقمية و ذلؾ بتقديـ تعريؼ عاـ 

حوؿ لعبة الشطرنج شروطيا و قواعدىا بإبراز أىدافيا وأىميتيا. باإلضافة إلى التطرؽ 

ور العقمي و استخداماتو و أىميتو  في لبعض مفاىيـ القدرات العقمية موضحا أنواع التص

مجاؿ التدريب الرياضي. كما ال ننسى دور االنتباه و مظاىره في التأثير عمى األداء الحركي 

 في المجاؿ الرياضي. و يختـ الطالب باإلشارة إلى عالقة الشطرنج بالقدرات العقمية. 
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 تعريؼ لعبة الشطرنج.   1-1

 القدرات العقمية.    1-2 

                  التصور العقمي                           1-2-1 

  دور المدرب في عممية لتصور العقمي. 2-1-6 -1 

 االنتباه 2-2- 1

 بالقدرات العقمية.عالقة الشطرنج  1-3  

الخاتمة.
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 6تمييد

الشطرنج مف أكثر الرياضة استعماال لمقدرات العقمية لما تتطمبو مف  تعتبر لعبة   

 ذكاء، تركيز انتباه و تصور عقمي باإلضافة إلى اتخاذ القرارات و تحمؿ عواقبيا

ىذا الفصؿ اشرنا إلى لعبة الشطرنج أصميا و تاريخيا، ىدفيا و فوائدىا ثـ بعد  و في

ذلؾ قدمنا بعض القدرات العقمية مف تصور عقمي و تركيز االنتباه و عالقة الشطرنج 

 بالقدرات العقمية.
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   تعريف لعبة الشطرنج6  1-1

معب عمى ت العالـ، وتعتبر لعبة ذىنية، حيث تعتبر الشطرنج مف أشير األلعاب في   

مربعات موجودة  8مربعات موجودة طوليا و 8مربعا، بواقع  64لوحة مقسمة إلى 

األسود واألبيض أو البني واألبيض.  ف المربعات بمونيف مختمفيف، عادة، وتكو عرضيا

وفيميف، تقسـ إلى وزير، وممؾ،  حجرا 16العَبيف يمتمؾ كؿ منيما  تحتاج المعبة إلى

جنود في الصؼ  8وقمعتيف، وحصانيف وتكوف في الصؼ الخمفي باإلضافة إلى 

األمامي لكؿ العب، وتكوف أحجار الالعب األوؿ بالموف األسود وأحجار الالعب 

رة ، وتحتاج إلى قدشطرنج مف أكثر األلعاب انتشاراالثاني بالموف األبيض. تعتبر لعبة ال

عب يحتاج إلى أف يضع االستراتيجيات إف الالعقمية كبيرة وتركيز شديد، حيث 

الفوز  مى الفوز في ىذه المعبة، حيث إفوالخطط التي تساعده عمى حماية أحجاره وع

 .يع اليروب ثانيةفي ىذه المعبة يعتمد عمى الوصوؿ إلى حجر الممؾ، بحيث ال يستط

 أصل لعبة الشطرنج6 0-0-7

عمى أف  موثقةيوجد اختالؼ عمى أصؿ لعبة الشطرنج، حيث ال يوجد أدلة       

الشطرنج الحديثة قريبة مف المعبة القديمة قبؿ القرف السادس عشر ميالدي، حيث تـ 

تحديد القطع الموجودة في الصيف، وروسيا، واليند، وآسيا الوسطى، وباكستاف وغيرىا 

غيرىا الموجودة في األلعاب السابقة ذات صمة مف المناطؽ، بأنيا األكبر سنًا مف 

مربع أو  100بعيدة، وغالبًا ما تشبو الزىر، واستخداـ طاوالت المعب المكونة مف 
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أكثر. تعتبر لعبة الحرب تشاتورانغا واحدة مف تمؾ األلعاب السابقة، وكانت تسمى باسـ 

ية، حيث كانت ىذه السف سكريتي لتشكيؿ معركة مذكورة بالممحمية ماىابياراتا اليند

المعبة مف األلعاب المشتيرة في شماؿ غربي اليند في القرف السابع، وكانت مف أقدـ 

األلعاب الشبيية بمعبة الشطرنج الحديثة، حيث كانت تتشابو باثنتيف مف السمات 

وىي:) القوى المختمفة والقطع المختمفة(، ويعتمد النصر فييا عمى قطعة الممؾ. يعتقد 

مربع، ثـّ تحولت تدريجيًا  64يف بأف لعبة تشاتورانغا بدأت بالزىر عمى بعض المؤرخ

إلى شاترانج )أو تشاترانج(، وىي عبارة عف لعبة مكونة مف العبيف، تـ إضافة قطعة 

جديدة إلييا تسمى المستشار ) فرزاف(، ويعتمد الفوز في لعبة شترانج عف طريؽ 

القبض عمى الممؾ، لـ تتغير  القضاء عمى كؿ قطع الخصـ )تعرية الممؾ(، أو

قميمية  الحركات األولية لمعبة وحركات البيادؽ والفرساف، ولكف يوجد اختالفات زمنية وا 

 بيف القطع األخرى.

 تاريخ لعبة الشطرنج6 0-0-0

ال يزاؿ منشأ لعبة الشطرنج محؿ خالؼ بيف الدوؿ التي تدعي أف أصؿ ىذه المعبة  

إلى أنيا نشأت في دولة اليند عمى يد شخص  مف عندىـ، ولكف المؤرخيف يرجحوف

يدعى شانو نانا، وكاف أصميا لعبة اسميا الشاطر ونجا، والتي نشأت في القرف 

السادس ميالدي، ولكف ىناؾ لعبة في الصيف نشأت في القرف الثاني ميالدي وتمتمؾ 

 نفس شكؿ لعبة الشطرنج.
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 ىدف لعبة الشطرنج6 0-0-0

يتـّ تباري بيف الالعباف عمى أساس قوانيف ونظـ معروفة، و يستمر التنافس حتى     

يصؿ أحد الطرفيف لميدؼ األساسي لمعبة، وىو أسر الممؾ، والذي يأسر ممؾ الالعب 

اآلخر ىو الفائز في المعبة، فيجب عمى الشخص الذي يمعب أف تكوف لديو الميارات 

لميمة التي يعتبرىا البعض سيمة، لكنيا تحتاج لحنكٍة الالزمة؛ كي يستطيع الفوز بيذه ا

وذكاء، باألخص لو كاف الخصـ ذكيًا ولديو ميارات المعب، واليدؼ األساسي مف 

المعبة تنشيط القدرات العقمية، أي إّف المعب يكوف مبنيًا عمى أساس التسمية، فال يجوز 

 خص الذي يفوز بالمعبة.أف تحمؿ المعبة محمؿ الجدية والعصبية والحقد والكره لمش

 مكونات لعبة الشطرنج6 0-0-1

منيما مجموعة معينة  ف فريقيف )أي العبيف(، يأخذ كالتتكّوف لعبة الشطرنج م    

ومحددة ومتساوية مف القطع، تقسـ عمييما بالتساوي، ويكوف لكؿ واحد منيما الموف 

المخصص لو، وتتكوف المعبة مف قطعٍة خشبية أو ورقية، وتسمى طاولة الشطرنج أو 

مربع معاكس لموف  مييا مربعات بمونيف مختمفيف، كؿرقعة الشطرنج، تكوف محّددة ع

ؿ الرقعة عمى أربعٍة وستيف اوره. وتحتوي المربعات الصغيرة التي داخع الذي يجلمربا

ابؿ ، وبالمقأبيضا عايضاء عبارة عف اثنيف وثالثيف مرب، فيكوف عدد المربعات البمربعا

، وىذه الرقعة المكّونة مف مربعات صغيرة ىي عبارة عف اثنيف وثالثيف مربعا أسودا

مائمة، وعدد الخطوط األفقية عبارة عف خطوط أفقية وعمودية، وتنتج عنيا خطوط 



 انفصم األول: نعجخ انشطرنج وانقدراد انعقهيخ                         انجبة األول          

 

21 
 

ثمانية خطوط، فيكوف شكؿ الرقعة رباعي الشكؿ. وىذه الرقعة ىي المكاف الذي تكوف 

فيو الحرب بيف الطرفيف، وعمييا يتـ ترتيب القطع التي يتـ المعب بيا، والقطع التي يتـّ 

محّدد ليتـ  المعب بيا عبارة عف قطع موجودة مع كال الطرفيف، وكّؿ طرٍؼ لو لوف

التفريؽ بيف قطع الفريؽ األوؿ وقطع الفريؽ الثاني، ولكؿ فريؽ أربع مربعات لألماـ. 

وبناًء عمى ما سبؽ يتـّ ترتيب القطع التي معو مف حيث تقسيـ الصؼ األوؿ إلى 

قسميف: قسـ الممؾ، وقسـ الوزير، وفي المربع الرابع مف جية الممؾ يتـ وضع الممؾ، 

الوزير، ثـ بجوار الممؾ يتـ وضع الفيؿ، وبجوار الوزير نضع فيؿ وبجواره يتـ وضع 

الوزير، وبجوار الفيؿ نضع حصاف الممؾ، وعمى جية الوزير نضع حصاف الوزير، 

وعمى األطراؼ تكوف القمعة؛ فقمعة الممؾ عمى جية الممؾ، وقمعة الوزير عمى جية 

يا القطع في الصؼ الثاني، الوزير، وبيذا تكوف جميع المربعات الثمانية قد ُوضعت ب

ويتـّ وضع الجنود، وىي عبارة عف ثمانية جنود يتـّ صّفيا بجوار بعضيا البعض، وفي 

 .(2009)دحدوح  منطقة الفريؽ اآلخر يتـّ صؼ قطعة بنفس النظاـ.

 حركة القطع في لعبة الشطرنج6 0-0-2

كؿ قطعة في لعبة الشطرنج ليا حركة معينة مسموحة، وىذه الحركات ىي: الممؾ:  

 مربع واحد فقط في أي اتجاه )عامودي، أفقي، قطري(.
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الوزير: يتحرؾ بأي عدد مف المربعات وفي أي اتجاه، طالما لـ تعترض طريقيا قطعة  

ذا اعترضت طريقيا قطعة مف أحجار الالعب المنافس يستطيع ذا  أخرى، وا  قتميا، وا 

 اعترضتيا قطعة مف أحجار الالعب نفسو أي مف نفس الموف فال يستطيع المرور

، وىي  Lمربعات يمييا مربع باالتجاه األفقي أو العمودي عمى شكؿ حرؼ 3الحصاف: 

 القطعة الوحيدة في المعبة التي تستطيع التحرؾ والقفز فوؽ القطع األخرى.

 القمعة: أي عدد مف المربعات في االتجاه األفقي أو العمودي.  

 الجندي: مربع واحد نحو األماـ فقط، وال يستطيع الحركة لموراء أو باالتجاه األفقي.

(Soltis 1983). 

 وقت نياية لعبة الشطرنج6 0-0-3

يتـ التحكـ بوقت لعبة الشطرنج عف طريؽ مؤقت زمني يحتوي عدادًا لحساب الوقت  

الذي يستغرقو كؿ العب في كؿ حركة، فعند االنتياء مف الحركة التي يقـو بيا، يقـو 

الالعب بالضغط عمى ىذا العداد وىكذا يتـ حساب الوقت الذي استغرقو في المعبة، 

ىناؾ عدة تصنيفات لأللعاب، ومنيا المعب الخاطؼ،  ويخسر المعبة مف ينفذ وقتو أواًل.

دقيقة، أما في المعب السريع فيمتمؾ كؿ  15حيُث يمتمؾ كؿ العب وقتًا مف دقيقة إلى 

 ساعات وأكثر. 3دقيقة، وفي المعب التقميدي يمتد الوقت إلى  30إلى  15العب مف 
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 فوائد لعبة الّشطرنج6 0-0-4

الممارس ليا، وتقيو مف اإلصابة  الذاكرة وتزيد مف مرونتيا عند اّلالعب * تقوي  

الحركاِت  عمى تخزيف ودماغ ّودبمرض العصر " الزىايمر " مستقبال؛ ألف الالعب يع

 الّسابقة والالحقة لألحجار.

والتروي، وتدربو عمى  برعوده الصـ في األعصاب وت* تعمـ الالعب ميارات التحك 

 والمثابرة لموصوؿ إلى اليدؼ.ي التحد

بتكار واستخداـ أساليب الحيمة وسبؿ ة عمى اإلبداع واالالقدرات الذىني ز* تحف 

 ماغ.مى استخداـ النصؼ األيمف مف الدركيز عالمراوغة نتيجة الت

يـ في عمى زمالئ في زيادة التحصيؿ الدراسي والتفوؽ العقمي * تفيد الشباب واألطفاؿ 

 راسات. الدالصؼ حسبما أكدت 

 فكيرأليمف واأليسر، وتحسيف طريقة التا * تعمؿ عمى تنشيِط عمِؿ الدماغ بجزأيو

 والّتعامؿ مع األحداث. 

ركيز األولى في العالـ، الت ركيز فيي رياضة*تحسف مف قدرة العقؿ الباطف عمى الت

 كما تزيد مف قدرة اّلالعب عمى االستيعاب.

الت الحياتية الصعبة والتفكير بطريقة مختمفة * تعمؿ عمى تطوير تقنيات حؿ المشك 

الالعبيف بغض النظر عف أعمارىـ، والذي  لدى يد مف معدؿ الذكاء الحسيزة. تز وممي

 سيف.ات اليجـو والدفاع المتناوبة بيف المتنافمف خالؿ حرك ينشط
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* تعمـ الشخص حسف التصرؼ تجاه المواقؼ المفاجئة أو المحرجة. تنمي العقؿ 

ؾ. تكسب الالعب ميارات التخطيط وتطوير دار تدقيؽ المعرفي وتوسع المي الوتقو 

 دس لديوالح

)الجندي  بات فيو.شعالت الدماغ لسنوات أطوؿ، ألنيا تزيد عدد قاءب عمر * تطيؿ

2007). 

 شروط لعبة الشطرنج6 0-0-5

إلى  1المعب عمى رقعة تحتوي عمى: ثمانية صفوؼ ُيرمز ليا بأرقاـ مف رقـ  يتـ    

 .8رقـ 

 .hإلى حرؼ  aثمانية أعمدة يرمز ليا بحروؼ التينّية مف حرؼ 

 توضع الرقعة في بداية المعب بحيث تكوف الزاوية البيضاء عمى يميف الالعبيف.  

كّؿ العب يبدأ المعبة بست عشرة قطعة ذي لوف محّدد، وىي: قمعتاف، وممكة واحدة، 

 وثمانية بيادؽ )جنود(، وحصاناف، وممؾ واحد، وفيالف. 

يمعب الالعب الذي يممؾ  ممؾ القطع البيضاء بالحركة أوال، ثـيبدأ الالعب الذي ي

 القطع السوداء، وىكذا يتـّ التناوب بينيما في تحريؾ قطعة واحدة فقط في كّؿ دور. 

اة منتيية، عندما يحيف دور الالعب لتنفيذ نقمة ال يممؾ فييا أي حركة قانونية تعد المبار 

، فتكوف الوتعّد النتيجة تعادال، أما إف كاف ممؾ أحد الالعبيف يتعر  نتيجة ض ليجـو

 خسارة ىذا الالعب. 
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لمعبة حركتيا الخاّصة، كما لممربعات السوداء والبيضاء نقاط قطعة في ا لكؿ    

جاىات، كما يممؾ لمتحرؾ فييا مثال: يتحرؾ الممؾ مربعا واحدا فقط في مختمؼ االت

 فييا تحريؾ القمعة تحت شروط معينة. تعد نقمة خاّصة، تعرؼ باسـ التبييت، والتي يتـّ 

 أو عة؛ إذ تتحرؾ أفقيا أو قطرياكة الممكة )الوزير( حركة توليفة بيف حركة الفيؿ والقمحر 

 عات، كما ال تستطيع القفز فوؽ القطع.عموديا بعدد اختياري مف المرب

يا القفز ، كما ال يمكنعة )الرخ( بعدد اختياري مف المربعات، عموديا أو أفقياؾ القمتتحر 

ريؾ فييا تح صة تعرؼ باسـ التبييت، والتي يتـؾ نقمة خايا تممفوؽ القطع، وتتميز بأن

فقط لألماـ في العمود  الممؾ تحت شروط معّينة. يتحرؾ البيدؽ )الجندي( مربعا واحدا

األولى أف يتحرؾ إلى األماـ مربعيف، إف كانا شاغريف، نفسو، كما يمكنو في النقمة 

فقط لمصؼ المجاور،  ربعا واحدام ؽ أف: تأسر قطعة بالتحّرؾ قطريايمكف لمبياد وأيضا

وأخذ مكاف القطعة المراد أسرىا. لو نقمتاف خاّصتاف ىما: األخذ بالترقية، والتجاوز. 

  Lأو العكس، وحركتو تشبو حرؼ ؾ الحصاف مربعيف عموديا ثـ مربعا واحدا أفقيايتحر 

ّرؾ ع. يتحة، كما يعّد القطعة الوحيدة التي يمكنيا القفز فوؽ القطفي المغة اإلنجميزي

 . فقط، كما ال يستطيع القفز فوؽ القطع. الفيؿ بعدد اختياري مف المربعات قطريا

 .(2017)خميؼ 
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   القدرات العقمية 6 0-7

القدرات العقمية ىي مجموعة النشاط العقمي و التي تتمركز و تتمحور حوؿ  إف 

فعاليات وأنشطة معينة أو محددة مما يكسبيا صفة التميز و الوضوح و القوة عند 

 .(1995)الطريري  بعض اإلفراد و العكس مف ذلؾ عند البعض األخر.

 أىـ القدرات العقمية المتحكمة في نتائج الفعاليات الرياضية ىي: و لعؿ مف 

 :التصور العقمي 1-2-1     

ميارة نفسية أو ميارة عقمية يمكف تعمميا و اكتسابيا و ىو أداء عقمي يمكف مف  

 خاللو برمجة عقؿ الالعب الرياضي لكي يستجيب طبقا ليذه البرمجة. 

و التصور ىو انعكاس األشياء أو المظاىر أو األحداث التي سبؽ لمفرد في خبراتو    

و  Harrisالسابقة مف إدراكيا و التي ال تؤثر عميو في لحظة التصور، كما أشارت 

إلى أف التصور العقمي يتضمف استدعاء أو استحضار أو استرجاع  1987آخروف 

المختزنة مف واقع الخبرة الماضية كما يمكف  الذاكرة لألشياء أو المظاىر أو األحداث

 .(2002)ـ. عالوي  أف يتناوليا بالتعديؿ و التغيير و إنتاج صور وأفكار جديدة.

ال يقتصر التصور العقمي عمى مجرد إعادة الصور عف األحداث الماضية بؿ    

 .(1996)النبي  قبؿ.يتعدى ذلؾ إلى أحداث جديدة لـ تطرأ مف 
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بإمكاف عقؿ اإلنساف تصور أحداث لـ تسبؽ مف قبؿ، رغـ أف التصور العقمي يعتمد   

 WEINBERG) كثيرا عمى الذاكرة، التي بدورىا تستحضر صورا عف تعدد مياميا.

Robert 1997) 

 التصور العقمي6 أنواع 0-7-0-7

 التصور العقمي الخارجي6 0-7-0-7-0

ىو تصور الالعب لنفسو، كما لو كاف يشاىد فيمما سينمائيا، أو يشاىد نفسو عمى    

 .(52، 1996)النبي  شريط فيديو.

العقمية في كما تعتمد فكرة التصور العقمي الخارجي عمى أف الالعب يستحضر الصورة 

أداء شخص آخر مثؿ العب متميز أو بطؿ رياضي، و في ىذا النوع يستحضر 

  . (1997)أ. راتب  الرياضي الصورة العقمية كما ىي.

 التصور العقمي الداخمي6  0-7-0-7-7

ف الالعب يستحضر الصورة العقمية ألداء أتعتمد فكرة التصور العقمي الداخمي عمى    

ميارات أو أحداث معينة سبؽ اكتسابيا أو مشاىدتيا أو تعمميا، فيي عادة نابعة مف 

داخمو و ليس كنتيجة لمشاىدتو ألشياء خارجية. و في ىذا النوع مف التصور ينتقي 

)ـ. عالوي، مدخؿ الى عمـ  الرياضي ما يريد مشاىدة عند تنفيذ الميارات المعينة.

 .(250، 2002النفس الرياضي 
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 استخدامات التصور العقمي6 0-7-0-0

يستخدـ التصور العقمي في المجاؿ الرياضي في عدة حاالت و مف بيف ىذه    

 االستخدامات ما يمي:

تقانيا. -  المساعدة في سرعة تعمـ الميارات الحركية وا 

 المساعدة في سرعة تعمـ خطط المعب و إتقانيا. -

 المساعدة في حؿ مشكالت األداء. -

 المراف عمى بعض الميارات النفسية. -

 المساعدة عمى التحكـ في االستجابات الفسيولوجية. -

 تحسيف الثقة في النفس و التفكير االيجابي. -

 االستعداد لألداء في ظروؼ معينة. -

 استعادة الشفاء بعد اإلصابة.المساعدة في تحمؿ األلـ و سرعة  -

قاـ محمد حسف عالوي بتمخيص االستخدامات المختمفة لمتصور العقمي في الرياضة 

 بأمثمة تطبيقية ليذه االستخدامات في الجدوؿ الموالي:
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النفس  )ـ. عالوي، مدخؿ الى عمـ االستخدامات المختمفة لمتصور العقمي (1رقـ )جدوؿ 
  (256، 2002الرياضي 
استخدام التصور         
 العقمي

 أمثمة تطبيقية          

المساعدة في سرعة تعمم  -0
 الميارات الحركية واتقىنيا.

تصور النموذج الصحيح لمميارة الحركية مثل تصور أداء  -
 في الكرة الطائرة. اإلرسالميارة 

 تكتيكية في كرة القدم. تصور أداء جمل - المران الخططي. -7

تصور بعض مشكالت األداء و محاولة التوصل إلى الحل  - حل مشكالت األداء. -0
 األمثل.

المران عمى الميارات النفسية أو  -0
 العقمية.

تصور االسترخاء العضمي لمتحكم في االستثارة و الضغط و  -
 القمق.

التحكم في االستجابات  -1
 الفسيولوجية. 

دقات القمب و سرعة التنفس و درجة حرارة تصور سرعة  -
 الجمد.

تصور األداء السابق كمراجعة عقمية و تحميل نقاط القوة و  - مراجعة األداء و تحميمو. -2
 الضعف في ىذا األداء.

تحسين الثقة بالنفس و التفكير  -3
 االيجابي.

تصور األداءات الناجحة السابقة و تركيز التفكير االيجابي  -
 النجاحات.في ىذه 

االستعداد لألداء في ظروف  -4
 معينة.

تصور األداء الجيد في بعض الحاالت أو الظروف المعينة  -
 كرداءة الجو أو في مواجية منافسين معينين.

المساعدة في تحمل األلم و سرعة  -5
 استعادة الشفاء بعد اإلصابة.

العقمي أللم اإلصابة و محاولة تحممو و تصور  التصور -
عقمي ألداء حركي معين في عدم القدرة عمى األداء الفعمي 

 حركيا.
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 متى يمكن استعمال التصور العقمي؟ 0-7-0-0
رغـ إمكانية استعماؿ التصور العقمي في كؿ وقت ىناؾ بعض األوقات أيف تكوف    

 بالغة األىمية:
 قبؿ التدريب و بعده. -
 المنافسة و بعدىا. قبؿ -
 خالؿ أوقات الراحة لمتدريب أو المنافسات )كالوقت المستقطع(. -
 خالؿ مرحمة االسترجاع بعد اإلصابة. -
 أىمية التصور العقمي6 0-7-0-1
 التصور العقمي يسمح ب:   
 التعمـ و إتقاف الميارات الحركية. -
 االرتقاء بالمستوى و تحسيف نتائج أفضؿ. -
 قوية درجة اليقظة.التحكـ في التوتر و ت -
التدريب عمى الميارات العقمية األخرى كالثقة في النفس، تركيز االنتباه، االسترخاء  -

 و غيرىا.
 تصحيح األخطاء بتحميؿ التقنيات بصورة بطيئة. -
 االسترجاع السريع مف اإلصابة. -
 تحمؿ األلـ التعب في األداء الرياضي. -
 تطوير القدرات الخططية. -

 في عممية التصور العقمي6دور المدرب  0-7-0-2
لممدرب دور ميـ في االستفادة مف استخداـ عممية التصور العقمي كإحدى    

  :عمميات اإلعداد النفسي القصير المدى، نحاوؿ إبراز ىذا الدور في النقاط التالية
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مف الميـ إف يوضح المدرب لالعب أىمية و فائدة استخداـ عمميات التصور  -
االيجابي في المنافسة أو رفع كفاءة التعميـ، حيث يشكؿ  العقمي و مدى تأثيرىا

 االقتناع باستخدامو حجر زاوية في نجاح عممياتو.
 أف يييئ المدرب الظروؼ المحيطة المناسبة لتنفيذ عممية التصور العقمي. -
أف يعمـ المدرب الالعب بعض تمرينات االسترخاء التي تميد عمميات التصور  -

 العقمي.
الف ينفذ التصور العقمي بالسرعة المناسبة فال يكوف سريعا أو  أف يخطط المدرب -

 بطيئا بدرجات تؤدي إلى اإلخفاؽ في تحقيؽ األىداؼ.
أف يحدد المدرب لالعب أىداؼ التصور العقمي بكؿ دقة و التي تتناسب مع  -

 قدراتو.
أف يؤكد المدرب لالعب عمى استخداـ اكبر عدد مف الحواس خالؿ تنفيذ عممية  -

 .التصور
أف يعمؿ المدرب جاىدا عؿ أف يصبح التصور العقمي عادة مف عادات التدريب  -

 .(1997)حماد والمنافسة لتحسيف مستوى األداء. 
 االنتباه6  0-7-7
االنتباه احد األبعاد الحيوية المؤثرة في األداء في المجاؿ الرياضي، حيث أف  يعتبر   

انتباه الفرد في لحظة معينة ال يكوف عادة إال في موضوع معيف إال أف االنتباه ال 
)العربي  يتوقؼ و لكف ينتقؿ بصورة مستمرة و سرعة خاطفة خالؿ أجزاء مف الثانية.

2001). 
يفيـ مف االنتباه بأنو استعداد إدراكي عاـ يقـو بتوجيو شعور الفرد نحو موقؼ معيف    

 .(1994)صبحي  .ككؿ أو كجزء
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 و تشتمؿ مظاىر االنتباه عمى: 
 : حدة االنتباه 1-2-2-1
النفسية ىي اكبر طاقة عصبية يمكف فقدىا إثناء النشاط الذي تشترؾ فيو العمميات    

التي تحدث بدقة و وضوح و بسرعة، و تمعب حدة االنتباه دورا كبيرا و ميما و خاصة 
عند تعمـ الميارات الحركية المركبة إذ تؤدي إلى الفيـ الواضح و الدقيؽ ألجزاء الميارة 

 .(1978)احمد  الحركية.
  تركيز االنتباه6 0-7-7-7

إلى تراكـ الطاقة العقمية و توجيييا المركز نحو فكرة معينة  واصطالح يشار ب ىو    
أو إلى إحدى محتويات الذاكرة الحركية، أو إلى موضوع معيف تنصب الطاقة العصبية 

 أو تتجو صوبو، و تتميز ظاىرة تركيز االنتباه بوجود الفرد بحالة توتر شديد، و ىو 
 الحركية اليامة بالنسبة لالعب في إثناء النشاط.يعد شرط أساسيا لنجاح الميارات 

 .(1977)زروقي 

 توزيع االنتباه6  0-7-7-7
 ىي تمؾ العمميات و النشاط النفسي الموجو نحو عدة أشياء أو أنشطة في وقت واحد.

 .(1975)س. عالوي 
 6بالقدرات العقمية الشطرنج عالقة  0-0

. جاري "القدرة عمى التركيز ىي أساس كؿ شيء آخرأشار عيسى إلى المقولة الشييرة "    
)عيسى  كاسبروؼ، األستاذ الروسي الكبير في الشطرنج بطؿ العالـ األسبؽ في الشطرنج.

2016). 

حيث اشتير ىذا مف نظرية مفادىا إف لعب رقعة الشطرنج في سف مبكرة يؤدي إلى نمو 
أجزاء معينة مف دماغ الطفؿ بصورة أسرع مف المعتاد، و خاصة المناطؽ المرتبطة ببراعة 
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التخطيط. مرة أخرى يرتبط لعب الشطرنج البرقي و المباريات المتعددة في إف واحد بالتفكير 
عقؿ الواعي يجب إف يخضع لمعقؿ الالوعي المتفوؽ، ومف المتعارؼ السريع بحيث إف ال

عميو بيف فريؽ مف المراقبيف إف العبي الشطرنج غالبا ما يتمتعوف بمعدؿ ذكاء عاؿ جدا، 
ن  .(19، 2016)عيسى  يـ يظيروف عدد مف دالئؿ العبقرية.وا 

 في دماغ الطفؿ في سف مبكرة؟ما الذي تفعمو لعبة الشطرنج 

ال احد يعرؼ بصورة مؤكدة فضال عف إف نتائج االختبار ال تزاؿ غير حاسمة حتى أالف و 
ال شؾ إف ىذه الدراسة عمى وجو التحديد شيء صعب، ألنيا تتطمب دراسة العبي 
الشطرنج الصغار عمى مدى سنوات إف لـ تكف عقود، و مع ذلؾ جمعت النتائج التجريبية 

أمثاؿ معيد األستاذ يوجيف توري لمشطرنج في الفمبيف و االتحاد األمريكي لمشطرنج، و مف 
مف مدارس الشطرنج األخرى في إنحاء العالـ و اتفقت ىذه الييئات جميعيا عمى أف لعبة 

 الشطرنج تزيد الذكاء لدى اليافعيف.

لذاكرة و إضافة إلى أف دراسات صغيرة و قميمة أظيرت أف العبي الشطرنج يطورف ا
ميارات لفظية وقدرات رياضية، و كذلؾ ميارات حؿ المشكالت و الخياؿ أفضؿ مف 

عمى  1995الشخص العادي. فمثال اجري طبيب القمب روبرت فيرفسوف دراسة بحثية عاـ 
لعبة الشطرنج و الطالب، أظيرت أف الشطرنج يحسف ميارات التفكير النقدي عند الطفؿ، 

سنة نتائج  14و  11ف لدراسة فيرغسوف، و ىـ ما بيف و قد حسف الطالب الخاضعو 
 عف المعدؿ بعد إف أصبحوا العبي شطرنج حاذقيف. %17اختباراتيـ بنسبة 

 examined existenceسمط مقاؿ ظير عمى موقع العمـو العصبية و صحة الدماغ 
مزيدا مف الضوء عمى العالقة المحتممة بيف الشطرنج و الذكاء العالي كاف عنوانو ىؿ لعب 

 الشطرنج يحسف بالتأكيد معدؿ الذكاء؟



 انفصم األول: نعجخ انشطرنج وانقدراد انعقهيخ                         انجبة األول          

 

34 
 

يذكر التقرير انو بناء عمى دراسة أجريت في فنزويال أظيرت النتائج أف األطفاؿ الذيف 
عدؿ ذكائيـ و قد يمتحقوف بصفوؼ الشطرنج لمدة أربع أشير و نصؼ الشير قد زادت م

 Murray       Thompsonدراسة أجراىا  2003دعمت ىذا االستنتاج أيضا عاـ 
طالب دكتوراه التربية في جامعة فيمد رز االسترالية. فقد اظير المشاركوف في بحثو الذيف 

ىذا إلى التركيز  Thompsonيمعبوف الشطرنج تحسنا في مستويات معدؿ الذكاء، و يعزوا 
 .(80، 2016)عيسى  لمنطقي المذاف تتطمبيما لعبة الشطرنج.و التفكير ا

غيف و يذكر مقاؿ الموقع السابؽ أف الشطرنج يمكف إف يحسف القدرات العقمية لدى البال
ثبت إف لعبة الشطرنج فاعمية جدا في حماية كبار السف أيضا، و مف ضمنيـ كبار السف 

 لعصبي، مثؿ الخرؼ و مرض الزىايمر.االنحالؿ امف حاالت 
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 الخاتمة6

إف القدرات العقمية تعد عامؿ أساسي في االنجاز الرياضي إذ أصبح ليا دور في       

مدى تأثيرىا االيجابي في رفع كفاءة  إحداث الفارؽ في تفوؽ المتنافسيف الرياضييف و

تقانيا. و التعميـ  المساعدة في سرعة تعمـ الميارات الحركية وا 

قد عرضنا مف خالؿ ىذا الفصؿ مجموعة مف العناصر التي ليا صمة مباشرة وغير  و 

 يكتسبياو القدرات العقمية مف خالؿ إبراز األىمية البالغة التي  مع الشطرنجمباشرة 

 عامة.التصور العقمي و تركيز االنتباه في المجاؿ الرياضي بصفة 

 



 

 

 الفصل الثاني:

 التفكير الخططي و التدريب العقلي لناشئ كرة القدم 

 تمييد6  
 .اإلعداد الخططي 7-0
 .خطط المعب أنواع 7-7
 .فعاليات تحقيق اإلعداد الخططي 7-0
 .أقسام اإلعداد الخططي 7-0
  .مراحل اإلعداد الخططي 7-1
 .التفكير الخططي 2 -7
 .الالعب و الميارات العقمية 7-3
  .أىم الميارات العقمية األساسية 7-4
 .خطوات تعمم الميارات العقمية 7-5
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 .العالقة بين مراحل و مبادئ تطوير الميارات العقمية 7-07

خاتمة



 انفصم انثبني: انتفكير انخططي وانتدريت انعقهي ننبشئ كرح انقدو         انجبة األول  

 

37 
 

 تمييد6

تشترؾ معظـ الدراسات و األندية العاممة في المجاؿ الرياضي عمى أىمية التفكير    

و التدريب العقمي لما أصبح ليما مف دور في االرتقاء لمستوى األداء في  الخططي

األنشطة الرياضية لتحقيؽ النتائج المطموبة و مف ثـ يصبح     جزءا ميما في اإلعداد 

 الرياضي في مختمؼ مراحمو العمرية.

مف خالؿ ىذا الفصؿ سوؼ نتطرؽ إلى اإلعداد الخططي بأنواعو و أقسامو باإلضافة  

 ى مراحمو، ثـ نعرج بعد ذلؾ عمى الالعب و الميارات العقمية و خطوات تعمميا.إل
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 اإلعداد الخططي6 7-0

ييدؼ اإلعداد الخططي إلى اكتساب الفرد الرياضي المعمومات و المعارؼ          

تقانيا بالقدر الكافي الذي يمكنو مف حسف التصرؼ في مخت مؼ والقدرات الخططية وا 

)ـ. عالوي، عمـ التدريب  ثناء المنافسات الرياضيةأالمواقؼ المتعددة و المتغيرة 

 .(1990الرياضي 

في ىذا المجاؿ فف  ومف لغة الحروب و يقصد ب مستعارtaktik   ومصطمح الخطة 

ثناء أ فف التحركات وركة. أما المجاؿ الرياضي فيقصد بالحروب في غضوف المع

.     و يتأسس (Stiehler 1959) المباراة، أو فف إدارة أو قيادة المباراة الرياضية.

اإلعداد الخططي عمى اإلعداد المياري، إذ إف خطط المعب ما ىي إال عممية اختيار 

 .(L 1959)لميارة حركية معينة في موقؼ معيف 

 أىداف اإلعداد الخططي6 7-7

 ييدؼ اإلعداد الخططي إلى ما يمي:  

 االنتباه إلى مجريات التنافس.تحقيؽ أعمى درجات  -

 تحسيف مستوى التوقع خالؿ التنافس. -

 الموضوعية خالؿ التنافس. رفع القدرة عمى المالحظة -

تحسيف كفاءة اإلدراؾ بالمنافسة و المساحة المتاحة والموف و الصوت و معدؿ  -

 .(2005)الخوجة  تناقص الزمف خالؿ التنافس.
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 أنواع خطط المعب6 7-0

 يمكف تقسيـ خطط المعب في كثير مف أنواع األنشطة الرياضية إلى ما يمي:  

 خطط ىجومية. -1

 دفاعية. خطط -2

 خطط تسجيؿ األرقاـ. -3

 6الخطط اليجومية 7-0-0 

ىي نوع مف أنواع خطط المعب المستخدمة في غضوف المنافسات الرياضية في       

" و التي  Initiativeالعاب الرياضية و المنازالت الفردية التي تتميز بعنصر "المبادأة 

المنافس مع مراعاة عدـ إغفاؿ  تشكؿ نقطة االنطالؽ فييا محاولة اليجـو لمتغمب عمى

 النواحي الدفاعية

 الخطط الدفاعية6 7-0-7

و ىي خطط المعب التي يركف فييا الفرد لمدفاع و يترؾ زماـ المبادأة و أمر إدارة     

قيادة المباراة لممنافس. و تستخدـ مثؿ ىذه الخطط في حالة تفوؽ الفريؽ المنافس أو 

 ة، أو عند محاولة اإلقالؿ مف درجة اليزيمة مثال.عند محاولة تجميد نتيجة المبارا
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 خطط تسجيل األرقام6 7-0-0

و يقصد بيا مختمؼ األساليب التي يمكف استخداميا لمحاولة تسجيؿ رقـ أو     

مستوى معيف. و تستخدـ مثؿ ىذه الخطط في العاب القوى )الجري و الوثب و الرمي( 

 و السباحة، و رفع اإلثقاؿ...الخ.

 فعاليات تحقيق اإلعداد الخططي6 7-0

 لتحقيؽ اإلعداد الخططي يجب تحقيؽ الفعاليات التالية:     

إكساب الالعب أو الالعبات المعمومات النظرية المتعمقة بالخطط و قواعد  -

التصرؼ الخططي في المواقؼ المختمفة، و العناصر المؤثرة فييا و المعمومات 

 حوؿ المنافسيف.

إكساب الالعب أو الالعبات أنماط الخطط المعينة في ظؿ الظروؼ الثابتة و  -

 المتغيرة.

تطوير قدرات الالعبيف أو الالعبات في اإلبداع الخططي و ىو ما يتطمب تحفزىـ  -

عمى االبتكار و اإلبداع الخططي في منطمؽ ظروؼ المواقؼ التنافسية المختمفة 

 اراتيـ الحركية واعداىـ النفسي.والتي توافؽ مع قدراتيـ البدنية و مي

الربط و الدمج بيف الفعاليات المختمفة بما يحقؽ أفضؿ النتائج لألداء و التفكير  -

 .(2005)الخوجة  واإلبداع الخططي.

  



 انفصم انثبني: انتفكير انخططي وانتدريت انعقهي ننبشئ كرح انقدو         انجبة األول  

 

41 
 

 أقسام اإلعداد الخططي6 7-1

إلى نوعيف رئيسيف كما  كأي نوع مف أنواع اإلعداد ينقسـ اإلعداد الخططي  

 يمي:

 اإلعداد الخططي العاـ. -

 اإلعداد الخططي الخاص. -

 اإلعداد الخططي العام6 7-1-0

يعني تمؾ العمميات التي تيدؼ إلى إكساب الالعبيف قدرة عمى التفكير و السموؾ   

 الخططي بصورة عامة أو متدرجة في الرياضة بشكؿ عاـ.

 اإلعداد الخططي الخاص6 7-1-7

يعني تمؾ العمميات التي تيدؼ إلى إكساب الالعبيف المقدرة عمى إجادة الخطط   

 .(2005)الخوجة  الخاصة بالرياضة التخصصية.

 مراحل اإلعداد الخططي6  7-2

 تشتمؿ عممية اإلعداد الخططي عمى المراحؿ األساسية التالية التي ترتبط فييا بينيا  

 مكونة وحدة واحدة، و ىذه المراحؿ ىي:

 مرحمة اكتساب المعارؼ و المعمومات الخططية. -1

 اكتساب و إتقاف األداء الخططي.  -2

 مرحمة تنمية و تطوير القدرات. -3
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 اكتساب المعارف و المعمومات الخططية6 7-1-0

تحتؿ عممية اكتساب الفرد لممعمومات و المعارؼ المرتبطة بخطة المعب عمى      

درجة كبيرة مف األىمية. إذ أف ذلؾ يسيـ في اكتساب الفرد التصورات الالزمة لألداء 

الخططي، و يتأسس عميو اكتساب السموؾ الصحيح لمفرد في إثناء المنافسات 

 الرياضية.

رية التي يكتسبيا الفرد تساعد عمى حسف تحميؿ إف المعارؼ و المعمومات النظ     

مواقؼ المعب المختمفة و اختيار انسب الحموؿ الالزمة المجابية مثؿ ىذه المواقؼ 

 وبالتالي اإلسراع في األداء و التنفيذ.

تقان األداء الخططي6 7-1-7  اكتساب وا 

توى الرياضي اـ لممسعإف إتقاف الفرد و الفريؽ لألداء الخططي يشكؿ األساس ال     

العالي. و في ىذه المرحمة يجب العناية بأداء نموذج يوضح الطريقة الصحيحة لألداء 

 مع ارتباطو باإليضاح و الشرح، ثـ يعقب ذلؾ الممارسة العممية لالعب. 

 و يحسف تقسيـ عممية تعمـ األداء في المواقؼ الخططية إلى بعض المراحؿ، وىي:

 لخططي تحت ظروؼ سيمة و مبسطة.المرحمة األولى: تعمـ األداء ا

 المرحمة الثانية: تعمـ نفس األداء الخططي مع التغيير في طبيعة المواقؼ.

المرحمة الثالثة: تعمـ اختيار نوع معيف مف األداء الخططي المناسب لبعض المواقؼ 

  المعينة.
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 تنمية و تطوير القدرات الخالقة6  7-1-0

تقانو      ال يتطمب مف الفرد تكويف أنماط سموكية جامدة،  إف تعمـ السموؾ الخططي وا 

 36بؿ يتطمب قدرة الفرد عمى تغيير سموكو و تعديمو طبقا لمواقؼ المعب المتغيرة في

 .(Einhorn 1951)أثناء المنافسة الرياضية. 

ما لدى الفرد مف معمومات و ميارات و خيرات  و تتأسس القدرات الخالقة عمى  

حركية و خطية اكتسبيا أثناء عممية التعمـ. و مف أىـ القدرات الخالقة التي ينبغي 

عمى المدرب الرياضي تنميتيا و تطويرىا لدى الالعب ما يعرؼ "بالتفكير الخططي". 

 .(1969ي )ـ. عالوي، عمـ النفس في التدريب الرياض

 6التفكير الخططي 7-2

 أثناء" نوع مف التفكير الذي يقـو بو الفرد الرياضي خالؿ مرحمة التعمـ الخططي وفي  

)طبيؿ  المنافسات الرياضية ، والذي تتأسس في ضوئو االستجابات المتعددة لمرياضي "

206). 

التفكير ىو " سمسمة مف النشاطات العقمية التي يقـو بيا الدماغ عندما  إف

مف الحواس الخمسة " )الحيمة ،  أكثر أويتعرض لمثير يتـ استقبالو عف طريؽ واحد 

المباراة ، فعف  أثناءالالعب  أداء( ، "ويمعب التفكير دورا ىاما في 401، 2001

المباراة ثـ يقـو بتحميميا ويعقب ذلؾ  ناءأثيدرؾ المواقؼ المتعددة  أفطريقو يستطيع 

االستجابة الخططية ليذه المواقؼ ، وتستدعي المواقؼ المتغيرة في مباراة كرة القدـ 
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سرعة تفكير الالعب التخاذ القرارات الواجبة ، وتتوقؼ صحة ىذه القرارات عمى خبرات 

الالعب السابقة وشدة تركيزه وانتباىو عمى ما يحدث في الممعب " 

 ( .1977،316)مختار،

وتؤدي عمميات التفكير الخططي دورا ميما في نشاط الفرد واستجاباتو في 

الرياضية المختمفة وبخاصة تنفيذ خطط المعب  األنشطةغضوف ممارستو لنواحي 

دراؾالمتعددة وأداءىا ويتمثؿ ذلؾ في محاولة سرعة تقدير الفرد لموقفو  العالقات  وا 

قدرة عمى االستدالؿ والتعميؿ  حتى يستطيع االستجابة  المرتبطة بسير المعبة وال

الرياضية التي يقع فييا  األنشطةالصحيحة بما يتناسب والموقؼ ،وىناؾ الكثير مف 

االستجابات الخططية المختمفة  أثناءعمى عمميات التفكير في  األكبرالعبء 

(Cagajewa , G.M,1981 , P:56ومنيا كرة القدـ. ) 

المعب مما  أثناءيوجد في كرة القدـ العديد مف المواقؼ والحاالت المتغيرة  إذ 

مواقؼ الالعبيف زمالئو  إدراؾيتطمب مف الالعب تركيز انتباىو لمالحظة الموقؼ ثـ 

يترتب عميو استخالص معيف  إلىوالالعبيف المنافسيف فيفكر كيؼ يتحرؾ وينتيي 

 .(206)طبيؿ  .تصرفو الخططي المناسب
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الالعب و الميارات العقمية6 7-3  

مف الواجب تعمـ الميارات العقمية األساسية أوال و ليس ىناؾ بديال عف ذلؾ، ثـ      

، و كمما أتقف الالعب بعد ذلؾ يأتي توظيؼ ىذه الميارات العقمية في مواقؼ المنافسة

كمما أمكف تجنب بعض العوائؽ في  التدريب عمى الميارات العقمية األساسية مبكرا

األداء، مثؿ اإلحباط مف عدـ ثبات األداء، تشتيت االنتباه نتيجة األخطاء و االفتقار 

 .(95 -94، 2001)اسماعيؿ  إلى الثقة في النفس.

 أىم الميارات العقمية األساسية6 7-4

 االسترخاء. -

 العقمي. التصور -

 االنتباه. -

 التحكـ في الطاقة النفسية. -

 التحكـ في التوتر. -

 وضع األىداؼ. -

 االسترجاع العقمي. -

  حؿ المشكالت. -
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 خطوات تعمم الميارات العقمية6 7-5

 Educateالخطوة األولى6التعمم  7-5-0

 ف يتعرؼ الالعب عمى إبعاد كؿ ميارة عقمية حتى يمكف:أمف الميـ   

 ىذه الميارات يمكف تعمميا.ف أالتحقؽ مف  -1

 تفيـ الدور الذي تمعبو ىذه الميارات العقمية في التأثير عمى ىذه األىداؼ. -2

 تعمـ كيفية تطوير ىذه الميارات. -3

  Aquireالخطوة الثانية6 االكتساب  7-5-7

ىذه الخطوة يتـ مساعدة الالعب عمى اكتساب ىذه الميارات العقمية مف خالؿ  في

 برنامج تدريبي منتظـ يستخدـ أفضؿ المعمومات المتاحة.

 practiceالخطوة الثالثة6 الممارسة  7-5-0

الممارسة المنتظمة ليذه الميارات العقمية حتى يمكف الوصوؿ إلى مرحمة التكامؿ بيف   

ي المنافسة، و الطريؽ الوحيد لموصوؿ إلى مستوى عاؿ ىو مزيد مف العقؿ و الجسـ ف

 الممارسة حتى تصبح في مستوى العادة.



 انفصم انثبني: انتفكير انخططي وانتدريت انعقهي ننبشئ كرح انقدو         انجبة األول  

 

47 
 

و ىذه الخطوات السابقة و ىي التعمـ و االكتساب و الممارسة ىي نفس الخطوات التي 

 .(97، 2001)اسماعيؿ تستخدـ في تعميـ الميارات الحركية. 

 استراتجيات اكتساب الميارات العقمية6 7-01

 تتضمف استراتيجيات اكتساب الميارات العقمية العمميات التالية:  

 Self-monitoringالمتابعة الذاتية:  -1

يطمب مف الالعب بعد تقديـ ىذه الميارات العقمية االحتفاظ بمذكرة يسجؿ فييا تقدمو   

 في الميارات التي يقـو بتعمميا.

 Self-evaluation التقويـ الذاتي: -2

يقارف الالعب المعمومات التي تـ الحصوؿ عمييا مف المتابعة الذاتية مع المستوى   

 الذي وضعو ليذه الميارة عمى وجو التحديد.

 Self-reiforcementالتدعيـ الذاتي:  -3

الالعبيف في  يمثؿ ىذا البعد استجابة الالعب إلى التقويـ الذاتي و يفشؿ الكثير مف  

وضع طريقة مالئمة لعمؿ التقدـ في تحقيؽ أىداؼ األداء البدنية و العقمية و ىي 

 .(97، 2001)اسماعيؿ  خطوة ىامة في المساعدة عمى تطوير الميارات العقمية.
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 مبادئ و مراحل تطوير الميارات العقمية6 7-00

اإلطار العاـ ثالثة مبادئ أساسية و خمسة مراحؿ متعاقبة و يؤكد يتضمف ىذا       

ىذا اإلطار عمى النمو المستمر لمميارات العقمية و تطوير حاسة التدعيـ الذاتي و 

 تكامؿ التدريب العقمي مع مكونات التدريب الرياضي األخرى.

 مبادئ تطوير الميارات العقمية6 7-00-0

 ق الفردية6المبدأ األول6 الفرو 7-00-0-0

و يتـ ذلؾ عف طريؽ تطوير الميارات الفردية و الصفات التي يستطيع الالعب مف   

 خالليا أف يؤدي إلى أقصى ما تسمح بت قدراتو.

 المبدأ الثاني6 التوجيو الذاتي6 7-00-0-7

يستوجب األداء حتى أقصى ما تسمح بو قدرات الالعب في تطبيؽ خطة التدريب      

العقمي عف طريؽ التوجيو الذاتي، أو بطريقة أخرى يجب عمى الالعب إف يؤكد عمى 

ماذا يستطيع إف يفعؿ بمفرده، ة ينتقؿ مف االعتماد الكمي عمى المدرب إلى االستقالؿ 

 الذاتي و االعتماد عمى نفسو.
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 : المثالية األداءالمبدأ الثالث6 حالة  7-00-0-0

لكؿ العب حالة عقمية فريدة و التي تسمح لو باألداء إلى أقصى ما تسمح بو      

 قدراتو، ويحتاج كؿ العب إلى اكتشاؼ الظروؼ التي في ضوئيا يحقؽ ذلؾ.

 مراحل تطوير الميارات العقمية6 7-00-7

 المرحمة األولى6  7-00-7-0

تطوير جو ايجابي مف خالؿ خفض الضغط الخارجي و زيادة المساعدة       

الخارجية، و يجب إف يشعر الالعب بالقبوؿ و االتجاه االيجابي قبؿ البداية في تطوير 

 الميارات العقمية و تعطى في المرحمة األولى المساعدة التي يحتاجيا الالعب.

 المرحمة الثانية6 7-00-7-7

االنفعاؿ عف طريؽ االسترخاء العضمي و العقمي بيدؼ التحكـ  تطوير التحكـ في     

 في االنفعاؿ و خفض اإلزعاجات الداخمية.

 المرحمة الثالثة6 7-00-7-0

تطوير التحكـ في االنتباه، بغض النظر عف الرموز المرتبطة بالواجب الحركي،      

اه و االسترخاء الذي وتتضمف ميارات التحكـ في االنتباه التصور العقمي، تركيز االنتب

 يساعد الالعب عمى التصور البصري و االسترجاع العقمي بطريقة فعالة.
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 المرحمة الرابعة6 7-00-7-0

 تطوير استراتجيات ما قبؿ المنافسة، و إثناء المنافسة.     

 المرحمة الخامسة6 7-00-7-1

تتطمب ىذه  تطبيؽ الميارات و االستراتجيات في التدريب عمى شكؿ منافسة، و     

المرحمة التقويـ المتواصؿ، و صقؿ الميارات و االستراتجيات ففي حالة الفشؿ في 

 األداء فاف العمؿ الشاؽ عمى الميارات العقمية يصبح ضرورة قصوى.

 العالقة بين مراحل و مبادئ تطوير الميارات العقمية6 7-07

الث فعندما يكوف العمؿ ىناؾ عالقة ايجابية بيف المراحؿ الخمس و المبادئ الث     

عمى تطوير الميارات العقمية في المراحؿ الثالث األولى يجب التأكيد عمى المبدأ األوؿ 

و ىو الفروؽ الفردية و مبدأ التوجيو الذاتي و عند الوصوؿ إلى المرحمة الرابعة يجب 

بحالة تطبيؽ المبدأ الثالث و ىو حالة األداء المثالية و عندما يكوف الالعب عمى وعي 

األداء المثالية يختار الميارات مثؿ المراحؿ الثالث األولى و التي تستدعي 

 االستجابات االيجابية.

و قد أصبح واضحا إف تطوير و تنمية الميارات العقمية يجب إف يسير جنبا إلى   

جنب مع تطوير عناصر المياقة البدنية، و إف ميارات مثؿ التصور العقمي و تركيز 
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االسترجاع العقمي و غيرىا يجب التخطيط لتنميتيا مثؿ القوة و المرونة و  االنتباه و

السرعة مف خالؿ البرامج الطويمة المدى، و أف التكامؿ في اإلعداد و بصفة خاصة 

في المراحؿ األولى يجب أف ييدؼ إلى التكامؿ في تطوير الميارات البدنية و الميارية 

يمكف تحقيؽ أفضؿ النتائج في المنافسة و إغفاؿ إلى جانب العقمية و االنفعالية حتى 

)اسماعيؿ مثؿ ىذا التكامؿ في اإلعداد يعوؽ الوصوؿ إلى المستويات العالمية. 

2001 ،101). 

 

 

 

 

 

  



 انفصم انثبني: انتفكير انخططي وانتدريت انعقهي ننبشئ كرح انقدو         انجبة األول  

 

52 
 

    الخاتمة6

زىـ عمى يتحفو تطوير قدرات الالعبيف أو الالعبات في اإلبداع الخططي إف     

ظروؼ المواقؼ التنافسية المختمفة و التي  مختمؼ الخططي في  االبتكار و اإلبداع

ما ىي إال نتيجة  توافؽ مع قدراتيـ البدنية و مياراتيـ الحركية واعداىـ النفسي

  لالستغالؿ الجيد و العقالني لتكوينيـ في الجانب الذىني.

التدريب امة التي تخص تطرقنا إلى بعض العناصر ً المًاضيع اليؿ ىذا الفصوفي 

ً ىذا لما تمعبو الخططي،  اإلعدادمجاؿ التفكير و خاصة في  العقمي لناشئ كرة القدـ

ؿ تعمـ ً ىذا من خالمف جميع الجوانب و النواحي،  الناشئ إعدادفي  كبيردًر مف 

مف ً صقميا كيفية تطويرىا و توظيفيا في حياتو الرياضية  و أساسيةميارات عقمية 

 النواحي. جميع
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 6األول خاتمة الباب

الجانب  إلىر المناسبة لممرو  األرضيةمف عرض الجانب النظري ىذا وضع  اليدؼ   

لعبة  مف خالؿ ىذا العرض  تسميط الضوء عمى التطبيقي و قد حاوؿ الطالب الباحث

الشطرنج مف حيث األىمية و الدور األساسي الذي تمعبو في استغالؿ القدرات العقمية 

في المجاؿ الرياضي، باإلضافة إلى التفكير الخططي الذي يعتمد ىو األخر عمى مدى 

 حاولناكما  العقمية لالرتقاء بمستوى األداء و مدى نجاعتو.  استعماؿ الرياضي لقدراتو

عالقة الشطرنج بالقدرات العقمية و مدى ارتباط التفكير  توضيح في دراستنا ىاتو 

في توظيفيـ مف اجؿ اإلعداد  البالغة األىميةو تبياف  الخططي بالتدريب العقمي، 

 الرياضي المتكامؿ.

 



 

 

 اب الثاني:الب

 الدراسة الميدانية

 مدخل الباب الثاني 

 .منيجية البحث و اإلجراءات الميدانية 6 األولالفصل 

  .عرض و تحميل النتائج الفصل الثاني 6

 خاتمة الباب الثاني
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 مدخل الباب الثاني 6 

 اإلجراءاتلعرض منيجية البحث و  خصصو الطالب األوؿالباب فصميف  لقد شمؿ ىذا      

كما  االختباراتالميدانية مف خالؿ تبياف التجربة االستطالعية و صدؽ و ثبات و موضوعية 

  ،لمتغيرات البحث اإلجرائيشمؿ عمى منيجية البحث و عينة و مجاالت البحث ، و الضبط 

عرض  دـ فيو الباحثالفصؿ الثاني فق أماالمستخدمة ، اإلحصائيةو الوسائؿ  أدواتوو تبياف 

االستنتاجات و مقابمة النتائج  إلى كما تطرؽ الطالب االختبار، و مناقشة و تحميؿ نتائج

ىذا الباب بمجموعة مف التوصيات  و الخالصة العامة لمبحث ، و ختـبالفرضيات 

 واالقتراحات المستقبمية .



 

 

 الفصل األول

 الميدانية اإلجراءاتمنيجية البحث و 

 تمييد

  .منيج البحث  0-0
  .مجتمع و عينة البحث  0-7
  .مجاالت البحث  0-0
  .ضبط متغيرات البحث  0-0

  .البحث أدوات 0-1

  .العممية ألدوات البحث األسس 0-2  

 .المستعممة اإلحصائيةالوسائل  0-3   

  .صعوبات البحث 0-2    

 .خاتمة
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 :تمييد

 دراستو موضوع مف جمعيا التي العممية المادة تدعيـ إلى دراستو في باحث أي يمجأ    

 إلى البحث فيتعرض عمييا قاـ التي الفروض مصداقية مف لمتأكد بالدراسة التطبيقية

 طريؽ عف عمييا المتحصؿ النتائج مناقشة و ثـ عرض لدراستو الميدانية اإلجراءات المنيجية

مجموعة مف  عمى ىذا في بحثنا اعتمدنا قد و، البحث عينة عمى العممية األداة تطبيؽ

 يتـ نتائج إلى الوصوؿ قصد، االختبارات و دروس تعميمية تطبيقية عمى لعبة الشطرنج

حيث أجريت الدراسة عمى عينة مكونة مف العبيف  الفرضيات ضوء في وتفسيرىا تحميميا

دراستنا و التأكد  أسئمةعف  إجابات إلىلموصوؿ سنة  15-13ناشئيف تتراوح أعمارىـ مف 

 مف تحقؽ الفرضيات مف عدميا .
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 منـيج البحث6 0-0

كثير مف اإلجراءات البحثية تتوقؼ عمى نوع المنيج المستخدـ، و قد اعتمدنا في بحثنا    

 ىذا المنيج التجريبي الذي يعتبر أكثر مالئمة في الدراسات والبحوث العممية مف ىذا القبيؿ. 

 مجتمع البحث6 0-7

سنة  15قؿ مف يتمثؿ مجتمع البحث لمدراسة الحالية في الالعبيف الناشئيف لمفئة العمرية أ   

 (U15 ( و الناشطيف في البطولة الوالئية لكرة القدـ لمموسـ الرياضي )2017/2018 )

العبا  280و الذيف بمغ عددىـ المنظمة مف طرؼ الرابطة الوالئية لكرة القدـ لوالية سعيدة 

 فريقا . 12يمثموف 

 عينـة البحث 6 0-0

العب ناشئ تـ اختيارىـ بطريقة مقصودة وىـ  36تكونت عينة الدراسة األساسية مف       

كؿ مف أبدى رغبتو في المشاركة في الدراسة مف العبي فريقي الوئاـ الحساسنة و مولودية 

كعينة  األساسيةالعب مف مجتمع البحث وخارج العينة  16وتـ اختيار  بمدية الحساسنة ،

لتحقؽ مف صالحية أدوات و إجراءات الدراسة  .ولقد لجئ الطالب بغرض ا استطالعية

الباحث الختيار العينة التجريبية ،لعدة أسباب منيا رغبة الالعبيف في االشتراؾ في الدراسة 

وكذلؾ كونو يعمؿ كمدرب ألحدى ىذه الفرؽ و كذلؾ لوجود الكثير مف التسييالت التنظيمية 

مية التي أقيمة فييا التجربة. وبعد التأكد مف التجانس بيف لمعمؿ مع الفرؽ و المؤسسة التعمي

أفراد العينة في متغيرات السف ،العمر التدريبي و المستوى التحصيؿ الدراسي بطريقتيف 
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( 38بإيجاد معامؿ اللتواء )التوزيع الطبيعي( لممتغيرات الثالثة لكؿ أفراد العينة )ف= األولى

 (02ى تجريبية كما سيأتي في الجدوؿ رقـ )قبؿ تقسيـ إلى مجموعة ضابطة و أخر 

(6 توزيع أفراد عينة الدراسة تبعا إلى متغيرات العمر ،العمر 17الجدول رقم )
 (02التدريبي ،التحصيل الدراسي ) ن=

االنحراف  معامل اإللتواء
 المعياري

 المتغيرات وحدة القياس المتوسط

 العمر سنة 00.01 1.54 1.07 -

1.10 0.03 01.3 
عدد شيور 

الممارسة 
 الفعمية

 العمر التدريبي

المعدل ثالث  00.47 3.01 1.00 -
 التحصيل الدراسي سنوات أخيرة

(، يدؿ ذلؾ 1)± ( أف قيـ معامؿ االلتواء قد انحصرت ما بيف 02يتضح مف الجدوؿ رقـ )
عشوائية إلى عمى التجانس بيف أفراد عينة الدراسة ،وبالتالي تـ تقسيـ عينة الدراسة و بطريؽ 
 (.03مجموعتيف متكافئتيف قبؿ القياـ بالقياس القبمي كما ىو موضح في الجدوؿ رقـ )

 –العمر التدريبي  –( يبين المعالم اإلحصائية بين عناصر التجانس )العمر 10الجدول رقم )

 المستوى الدراسي( لمجموعتي البحث

 عناصر التجانس
 الضابطة التجريبية

 04العدد  04العدد  الفرق قيمة ت

 ع+ س   ع+ س   

 غير معنوي 0.11 1.13 13.56 1.10 13.71 العمر )السنة(

 غير معنوي 0.16 3.4 31.1 3.1 29.5 العمر التدريبي

 غير معنوي 1.22 3.39 11.85 3.62 11.61 المستوى الدراسي
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المستوى  –العمر التدريبي  -( أف قيـ ت المحسوبة لمتغيرات )العمر03يتضح مف الجدوؿ )

وىي اقؿ مف قيمتيا الجدولية والبالغة  1,22 – 0,16 – 0,11الدراسي( عمى التوالي تساوي

( وذلؾ يدؿ عمى عدـ وجود فروؽ ذات داللة معنوية بيف المتغيرات المختارة وىو 2,03)

 متغيرات .دليؿ عمى تكافؤ المجموعتيف في ىذه ال

 مجـــاالت البحث6 0-0

البحث عمى مجموعة مف العبي كرة القدـ ذكور لمفئة  أجريالمجال البشري6 0-0-0

 سنة . 16العمرية أقؿ مف 

أجريت الدراسة في المؤسسة التعميمية )متوسطة ساجي أحمد المجال المكاني6 -0-0-7

 بالحساسنة( في والية سعيدة.

 2017في ىذه الدراسة منذ شير سبتمبر شرع الطالب الباحث 6 ألزمانيالمجال -0-0-0

 .2018إلى غاية شير جواف 

 :التصميم التجريبي 0-1

في ضبط ودقة جميع  أىميةلقد وجب توضيح التصميـ التجريبي ليذه الدراسة لما لو مف    

الحصوؿ عمى  إمكانيةالتجربة لكي يضمف  إجراءالخطوات المتتالية التي تتخذ مسبقا قبؿ 

البيانات المناسبة بطريقة تسمح بتحميميا تحميال سميما وموضوعيا و لكي يمكف الحصوؿ في 

 النياية عمى استنتاجات صحيحة فيما يتعمؽ بالمشكمة التي حددت ليذه التجربة .
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وبناًء عمى ذلؾ استخدـ الطالب الباحث التصميـ التجريبي الذي يطمؽ عميو اسـ المجموعات 

ئة ذات االختبارات البعدية ويتـ ىذا التصميـ بإدخاؿ المتغير المستقؿ عمى المجموعة المتكاف

التجريبية وترؾ المجموعة الضابطة في ظروفيا الطبيعية ثـ إجراء اختبار بعدي ويمكف 

 تمثيؿ ىذا التصميـ عمى النحو اآلتي :

 

 ( يوضح التصميـ التجريبي المستخدـ في الدراسة01الشكؿ رقـ )

 الضبط اإلجرائي لمتغيرات البحث6 0-2

إف أي موضوع مف المواضيع الخاضعة لمدراسة يتوفر عمى متغيريف أوليما متغير        

 مستقؿ واآلخر متغير تابع.

إف المتغير المستقؿ ىو عبارة عف السبب في الدراسة وفي  المتغير المستقل6 - أ

 دراستنا المتغير المستقؿ ىو "اثر تعمـ و لعب الشطرنج".

ىذه الدراسة المتغير التابع  ىو نتيجة المتغير المستقؿ وفيالمتغير التابع6  - ب

التفكير الخططي و القدرات العقمية )التصور العقمي و تركيز االنتباه ( لدى "ىو

• المجموعة 
 التجرٌبٌة 

• المجموعة 
 الضابطة

االختبارات 
القبلٌة على 
 عٌنة الدراسة

 

• المجموعة 
 التجربٌة

ادخال المتغٌر 
تعلم " المستقل  

و  ممارسة 
 الشطرنج

• المجموعة 
 التجرٌبٌة 

• المجموعة 
 الضابطة

االختبارات 
البعدٌة على 
 عٌنة الدراسة
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سنة ". قيست كؿ ىذه المتغيرات بواسطة  15العبي كرة القدـ الناشئيف أقؿ مف 

 غرض. اختبارات خاصة مقننة أعدت مف أجؿ ىذا ال

متغيرات دخيمة البد مف عزليا لكي يمكف  إلىتتعرض كؿ تجربة  المتغيرات الدخيمة 6 - ج

تأثير المتغير المستقؿ وقد حاوؿ  إلىإرجاع التغير الحاصؿ في المتغير التابع 

الطالب الباحث قدر المستطاع السيطرة عمييا مف خالؿ إجراء السالمة الداخمية 

والخارجية لمتصميـ التجريبي ،حيث تـ استثناء الالعبيف الذيف كاف ليـ معرفة مسبقة 

إضافة إلى توقؼ الطالب  ،بمعبة الشطرنج وعددىـ أربعة مف المشاركة الدراسة

حث عف تدريب أفراد العينة الذيف كانوا تحت إمرتو  ،و تـ االتفاؽ مع مدربيف البا

مؤىميف لتولي تدريب أفراد العينة )التجريبية و الضابطة ( خالؿ مدة التجربة الرئيسية 

  في فريؽ واحد التي دامت حوالي ثالث أسير .  

 أدوات البحث6 0-3

في جمع البيانات المرتبطة بموضوع البحث مف "تعتبر األدوات التي يستخدميا الباحث       

 أىـ الخطوات وتعتبر المحور األساسي والضروري في الدراسة

 المصـادر والمراجع العربية واألجنبية6 0-3-0

قصد اإلحاطة الكمية واإللماـ النظري بموضوع البحث قاـ الطالب باالعتماد عمى كؿ      

ما توفر لديو مف مصادر ومراجع بالمغتيف العربية واألجنبية زيادة عمى المجالت والممتقيات 

العممية، فظال عف شبكة اإلنترنت، كما تـ االستعانة واالعتماد عمى الدراسات السابقة 
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التدريب العقمي و كذلؾ التفكير الخططي و كؿ مف أمكف الحصوؿ عميو والمرتبطة بحقؿ 

طوير القدرات مف أدبيات و دراسات فيما يخص لعبة الشطرنج و استخداماتيا في مجاؿ ت

 . العقمية و المعرفية

 المقـــابالت الشخصية6 0-3-7

ضي و في بإجراء مقابالت شخصية مع بعض المختصيف في التدريب الريا الطالبقاـ     

تدريب كرة القدـ عند الناشئيف خاصة الذيف لدييـ معرفة بمعبة الشطرنج  ،كما شممت 

المقابالت أساتذة ودكاترة مف معيد التربية البدنية والرياضية بمستغانـ وأساتذة ودكاترة مف 

( لمتعرؼ عمى و االستفادة مف أرائيـ في 04مختمؼ معاىد عمـو الرياضة بالبالد  )ممحؽ 

 راحؿ أنجاز ىذه الدراسة مف حيث المحتوى والنوعية وطرؽ تنفيذىا. كؿ م

 :االختبارات 0-3-0

و االجتماعية و خاصة الرياضة  اإلنسانيةمف أىـ الوسائؿ استخداما في مجاؿ العمـو      

،لجمع البيانات  حوؿ الظواىر و المتغيرات خاصة في البحوث التجريبية باعتبارىا أساس 

التقييـ الموضوعي، فيي تعد مف أنجع الطرؽ لموصوؿ إلى نتائج دقيقة، وعميو اعتمد 

تبار التفكير الطالب عمى مجموعة مف االختبارات المقننة ،حسب المتغيرات قيد القياس .و اخ

 الخططي ،اختبار التصور العقمي ،اختبار تركيز االنتباه .

 Chessmaster® Grandmasterأسـ برنامج برنامج الحاسوبي التفاعمي 6  0-3-0

Edition . وىو برنامج حاسوبي تفاعمي لمتعمـ و التدريب عمى لعبة الشطرنج  
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و  TOSHIBAعبارة كمبيوتر محموؿ مف نوع  الحاسوبحاسوب و أداة عرض6 0-3-1

 EPSONأداة العرض مف نوع 

سنتيمتر مربع ،مع كؿ  40عبارة عف ألواح لشطرنج قياسي 6 طرنجطاوالت ش 0-3-2

 العناصر المكونة لمعبة بالمونييف األبيض و البني .

وىذا القسـ موجود في متوسطة ساجي أحمد بورة 6 سقسم دراسي مجيز ب 0-3-3

 بالحساسنة ،حيث كاف مجيز بالتيار الكيربائي و اإلنارة و التدفئة وكؿ التسييالت.

لمتربية  أساتذةتكوف فريؽ العمؿ مف مدربي الفريقيف و ىـ فريق العمل المساعد 6 0-3-4

عمى شيادات تخصصية في تدريب كرة القدـ مف االتحادية  حاصميفالبدنية ومدربيف 

ة إلى أستاذ باحث مف معيد عمـو وتقنيات األنشطة البدنية الجزائرية لكرة القدـ ،إضاف

 المركز الجامعي بتيسمسيمت .–والرياضية 

تـ إجراء التحاليؿ اإلحصائية باستخداـ الحزمة اإلحصائية  :الــوسائل اإلحصائية 0-3-5

وذلؾ لحساب كال مف المتوسط  SPSS.22لمبيانات الوصفية عمى البرنامج اإلحصائي 

الحسابي و االنحراؼ المعياري ، التكرارات والنسب المئوية لعرض البيانات الخاصة ببعض 

 متغيرات الدراسة ، وكذلؾ معامؿ االرتباط بيرسوف و اختبار "ت" لالختبارات القبمية والبعدية 
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 :الدراسات االستطالعية 0-4

 االستطالعية األولى6 الدراسة 0-4-0

احتراما لمبادئ إعداد و بناء االختبارات قاـ الطالب الباحث و بمرافقة مف السيد المشرؼ    

عداد قائمة أولية مف االختبارات المتعمقة بمتغيرات البحث ) اختبارات لمتفكير الخططي اب

د واستكشاؼ كؿ اختبارات لتركيز االنتباه( و ذلؾ مف خالؿ رص ،اختبارات لمتصور العقمي

ما استطاع الطالب الباحث الوصوؿ إليو مف مراجع و مصادر ورقية أو الكترونية إضافة 

إلى إجراء العديد مف المقابالت مع ذوي االختصاص مف الخبراء و المختصيف )قائمة 

( قصد الخروج بجممة مف االختبارات التي ستطبؽ 04 الخبراء و المختصيف الممحؽ رقـ

 اسة الرئيسية.الحقا في الدر 

 ولقد استقرت مجمؿ أراء الخبراء و المختصيف عمى االختبارات الواردة في الجدوؿ التالي:

 ( يوضح االختبارات المستعممة في الدراسة10الجدول رقم )

 اليدف من االختبار اسم االختبار

 اختبار الجمعية الوطنية لممدربين االمريكيين

Tctical soccer situations test 
 قياس التفكير الخططي

 قياس التصور العقمي Vanderberg et Kuse(1978)اختبار 

 قياس تركيز االنتباه (Harris 1974)اختبار
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 شرح االختبارات6 0-5

  لقياس التفكير الخططي األمريكيين6اختبار الجمعية الوطنية لممدربين  0-5-0

(America 2004) 

تقييـ مستوى التفكير  أوقياس  االختبار إلى ييدؼ 6الغرض من االختبار 0-5-0-0

 .سنة ( 14-13-12الخططي لدى مجموعة مف العبي كرة القدـ الناشئيف )

، برنامج   TOSHIBAجياز كمبيوتر محموؿ مف نوع األدوات المستخدمة 6  0-5-0-7

،استمارة  DATA SHOW EPSON،جياز عرض  FLASH PLAYER   حاسوبي 

 .دراسي مجيز بالطاوالت و الكراسي مع قمـ ،قسـ اإلجابة

عيات الخططية التي الوضمف  قمنا باختيار مجموعة و التعميمات 6 اإلجراءات 0-5-0-0

 جاءت في اختبار

   (Tctical soccer situations test   عف جمعية المدربيف )األمريكييف 

 (National soccer coachs association of america)،  وأعدنا رسميا عمى

برنامج الفالش بحيث تظير كؿ وضعية لمدة عشروف ثانية ،حيث يجرى ىذا االختبار داخؿ 

قسـ دراسي يتوفر عمى كراسي و طاوالت لجموس الالعبيف ، و بمساعدة جياز العرض 

ف يختار تعرض الوضعيات بشكؿ واضح أماـ الالعبيف حيث يكوف عمى كؿ الالعب أ

االختيار الخططي األصح مف أربعة بدائؿ مرقمة مف واحد إلى أربعة ،و يؤشر عمى رقـ 
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 (01التي يراىا صحيحة عمى استمارة تقدـ لو قبؿ بداية االختبار . و الصورة رقـ ) جابةاإل

 تقدـ مثاال مع الشرح إلحدى الوضعيات المجودة في ىذا االختبار: 

 

 

 

 

 

 األمريكية( 6 توضح مثال عن الوضعيات الخططية في اختبار الجمعية 10الصورة رقم )

 لمدربي كرة القدم

كما سبؽ و أشرنا  ،رات خططية متنوعة في ىذا االختباو ىناؾ عشروف صورة لوضعي

تعرض تباعا عمى الالعب مع العمـ أف دواـ ظيور كؿ صورة ىو عشروف ثانية ،وخالؿ ىذه 

ر التصرؼ األكثر صحة و فعالية بالنسبة لو ولفريقو .و يضع الفترة يجب عمى الالعب اختيا

توضح مثاال عمى  (02) و الصورة رقـ ،ـ الموالي لمحؿ الذي يراه مناسبا( عمى الرقXإشارة )

 ذلؾ .
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 التي يسجؿ عمييا الالعب إجابتو. اإلجابة: توضح جزء مف استمارة (02الصورة رقـ )

 6طريقة التصحيح 0-5-0-0

المقترحة حسب صحتيا وفعاليتيا  معينة لمحموؿيتـ التصحيح عف طريؽ منح درجات  

حيث يأخذ الحؿ األفضؿ أربع نقاط و الحؿ الثاني مف حيث األفضمية ثالث نقاط  بالترتيب،

 رقـ:و ىكذا . وكمثاؿ و تطبيؽ عمى الوضعية التي تظير في الوضعية السابقة )الصورة 

فإذا (.3)( ثـ رقـ 4( ثـ رقـ )1( ثـ يميو رقـ )2الحؿ رقـ )( أعاله فإف أفضؿ حؿ ىو 1

( يمنح 1( يمنح أربع نقاط او درجات و إذا اختار الحؿ رقـ )2اختار الالعب الحؿ رقـ )

ذا اختار الحؿ رقـ )4ثالث نقاط  و إذا اختار الحؿ رقـ ) ( يمنح نقطة 3( يمنح نقطتيف ،وا 

 واحدة .
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 Test de Vanderberg et Kuse(1978) (AR 1978)اختبار  0-5-7

 قياس التصور العقمي مف خالؿ أحد أبعاده . الغرض من االختبار 6 0-5-7-0

جياز ، TOSHIBAجياز كمبيوتر محموؿ مف نوع  المستخدمة6األدوات  0-5-7-7

عمييا رسـو األشكاؿ مع قمـ ،قسـ  اإلجابة،استمارة  DATA SHOW EPSONعرض 

 دراسي مجيز بالطاوالت و الكراسي .

  و التعميمات 6 اإلجراءات 0-5-7-0

االختبار عبارة عف مجموعة مف الوضعيات ،تتكوف كؿ منيا مف شكؿ ىندسي ثالثي األبعاد 

موجود عمى أقصى يسار الورقة ،يقابمو أربعة أشكاؿ مف نفس الرسـ و لكف مف زاوية نظر 

مختمفة حيث يكمف المشكؿ في وجود شكميف فقط مف األربع أشكاؿ يتطابقاف مع الشكؿ 

 الموجود في أقصى اليسار .

في المربع الموجود تحت الشكؿ الذي  (Xعمى الالعب أو المختبر أف يقـو بوضع عالمة )
 .توضح ذلؾ (03يرى أنو يطابؽ الشكؿ الموجود عمى اليسار. و الصورة رقـ )

 

 

 

( 6توضح مثال عمى األشكال اليندسية الموجودة في اختبار 10الصورة رقم )

Vanderberg et Kuse(1978) . 
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وضعية رسمت و قسمت ىذه الوضعيات عمى أربع أوراؽ بواقع  20يتكوف ىذا االختبار مف 

خمس وضعيات في كؿ صفحة .وقسـ ىذا االختبار إلى جزئييف ،حيث لدى المختبر دقيقتيف 

عمى ورقتيف يتوقؼ لمدة دقيقتيف لمراحة ،ثـ  اإلجابةعمى كؿ ورقة . بعد االنتياء مف لإلجابة 

 يستمر في أداء الجزء الثاني مف االختبار بنفس الطريقة .

 طريقة التصحيح 6 0-5-7-0

 .نقطة لكؿ إجابة صحيحة 0.5 -

 نقطة لكؿ إجابة خاطئة . 00 -

 Dorothy) (Harris 1984)اختبار  اختبار ىاريس لقياس تركيز االنتباه 0-5-0

Harris 1984, 189) 

 عمى تركيز انتباىو . فاختبار قدرة الالعبي الغرض من االختبار6 0-5-0-0

جياز ،  TOSHIBAجياز كمبيوتر محموؿ مف نوع األدوات المستخدمة 6  0-5-0-7

طبعت عمييا شبكة  اإلجابةلغرض الشرح ،استمارة  DATA SHOW EPSONعرض 

 )ىاريس ( الختبار و تطوير تركيز االنتباه  ،قمـ ،قسـ دراسي مجيز بالطاوالت و الكراسي .

االختبار عبارة عف شبكة لكؿ األرقاـ المحصورة بيف  و التعميمات6 اإلجراءات 0-5-0-0

موضوعة بشكؿ عشوائي عمى ورقة ،حيث يكوف عمى المختبر أف يبحث ويشطب  100و  0

، بعد أف يأخذ كؿ العب مكانو  0عمى أقصى ما يستطيع مف األرقاـ بالترتيب بداية ـ مف 
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ستمارات و توضع مقموبة داخؿ القسـ و يشرح االختبار بمساعدة جياز العرض ،توزع اال

عمى الطاولة ،بعد سماع كممة " أبدأ" يقمب الالعب الورقة و يبدأ االختبار حيث لديو دقيقتيف 

 ( توضح مثاال عمى ىذا االختبار.04مف الزمف .و الصورة رقـ)

 6طريقة التصحيح 0-5-0-0

 .نقطة 20و أعمى عالمة ىي  ،تمنح نقطة عمى كؿ رقـ صحيح

 

 

 

 

 

 

( 6توضح شبكة ىاريس لتركيز االنتباه ،عمى اليسار قبل بداية االختبار 10رقم )الصورة 

 وعمى اليمن بعد بداية االختبار بمحظات.
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 الدراسة االستطالعية الثانية6 0-01

 المرحمة األولى6 0-01-0

 تحضير و إعداد كؿ الوسائؿ و المستمزمات إلجراء التجربة الرئيسية:

االتصاؿ بالييئات الرسمية الستصدار التراخيص الالزمة مف المراسالت اإلدارية،  -

 اجؿ اإلجراءات الميدانية لمدراسة.

 التحضير الورقي لالختبارات وااللكتروني بالشكؿ القابؿ لمتطبيؽ. -

 تحضير البرنامج التعميمي لرياضة الشطرنج و تحكيمو.  -

 المرحمة الثانية6 0-01-7

 :التحقؽ مف األسس العممية لالختبارات

بعد إيجاد عينة تتشابو في معظـ خصائصيا مع العينة الرئيسية لمدراسة )العينة التجريبية(. 

العب  16قاـ الطالب الباحث بمساعدة المشرؼ بإجراء االختبارات عمى العينة متكونة مف 

 قصد التحقؽ مف عدة جوانب و التي تمثمت في:

 .مدى فيـ العينة لمتطمبات االختبارات ومفرداتيا -  

 مدى مالئمة التوقيت الممنوح النجاز االختبارات. - 

 التحقؽ مف األسس العممية لالختبارات.  - 

و قد الحظ الطالب الباحث خالؿ الدراسة االستطالعية الثانية أف االختبارات كانت مناسبة 

 وىي في متناوؿ العينة مف حيث التوقيت، االنجاز و الفيـ.
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 التحقق من األسس العممية لالختبارات 6 0-00
 ( : يمخص معامالت األسس العممية لالختبارات : 05الجدوؿ رقـ )

 وطرق التوصل إلييا يمخص معامالت األسس العممية لالختبارات ( 116الجدول رقم )

 االختبار
 الموضوعية الثبات الصدؽ

 القيمة الطريقة القيمة الطريقة القيمة الطريقة

اختبار الجمعية 
األمريكية لمدربي كرة 
 القدم لمتفكير الخططي6

الصدؽ 
الظاىري أو 
صدؽ 

 المحكميف )*(

100% 

االختبار و 
أعادة 
االختبار 
)معامؿ 
االرتباط 
البسيط 
 بيرسوف(

0.83 

حساب معمؿ 
االرتباط 
البسيط 

بيرسوف بيف 
نتائج 

مصححيف 
 مختمفيف

0.98 

 0.84 الصدؽ العاممي

معامؿ ألفا 
كروبتخ 
لالتساؽ 
 الداخمي

0.71 

 Vanderbergاختبار 
et Kuse(1978) 
 لمتصور العقمي6

الصدؽ 
الظاىري أو 
صدؽ 
 المحكميف

91% 

االختبار و 
أعادة 
االختبار 
معامؿ 
االرتباط 
البسيط 
 بيرسوف

0.80 

0.98 

 0.89 الصدؽ العاممي

معامؿ ألفا 
كروبتخ 
لالتساؽ 
 الداخمي

0.79 

 Harris)اختبار
لقياس تركيز  (1984

 االنتباه6

الصدؽ الظاىر 
أو صدؽ 
 المحكميف

100% 
االختبار و 

أعادة االختبار 
معامؿ 
االرتباط 
البسيط 
 بيرسوف

0.83 0.98 

 0.91 الصدؽ العاممي
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 6نالحظ ما يمي( 11)من خالل الجدول رقم 

 صدق االختبارات6 0-00-0

 : طريقتيف و ىماالختبارات اعتمدنا بالنسبة إلى صدؽ ا

( فمف أجؿ التأكد مف صدؽ االختبارات المستخدمة تـ 04صدؽ المحكميف الممحؽ رقـ ) (1

خبيرا و متخصصا في كرة القدـ مف  12عرضيا عمى مجموعة مف الخبراء و عددىـ 

أكاديمييف و مدربيف مف أصحاب الخبرة العممية و الميدانية في المجاؿ تدريب كرة القدـ 

ريب الذىني خاصة و لقد حازت كؿ االختبارات عمى نسبة إجماع مقبولة جدا عامة و التد

 .(%100( و )%91تراوحت بيف )

، حيث و بالنسبة لألخبار األوؿ باتلمعامؿ الث ألتربيعيو ىو الجذع  ألعاممي( الصدؽ 2 

( و 0.84صدؽ )"اختبار الجمعية األمريكية لمدربي كرة القدـ لمتفكير الخططي" بمغ معامؿ ال

 Vanderberg etأما بالنسبة لالختبار الثاني "اختبار  ،ىو معامؿ مقبوؿ جدا

Kuse(1978) "ونفس  ،(0.89لى معامؿ مقبوؿ كذلؾ و ىو )فتوصمنا إ لمتصور العقمي

باه" حيث بمغ لقياس تركيز االنت (Harris 1984)اختبارالشيء بالنسبة لالختبار الثالث "

 .(0.91معامؿ الصدؽ )
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 معامل ثبات االختبار6 1-00-7

فيما يخص معامؿ الثبات لالختبارات فاستخدمنا كذلؾ طريقتيف مختمفتيف و ىما حساب 

االختبار بواسطة  إعادةمعامؿ ألفا كرونباخ ماعدا في االختبار الثالث ،و طريقة االختبار و 

عامؿ ألفا كرونباخ في حساب معامؿ االرتباط البسيط بيف نتائج االختباريف. وتراوحت قيمة م

( و ىما قيمتاف تؤكداف الثبات 0.79( و )0.71) :االختبار األوؿ و الثاني عمى التوالي

، أما قيـ معامالت (0.6ة في مثؿ ىذه الحاالت وىي )حيث أنيا اكبر مف القيمة دنيا المقبول

( ، 0.83رتيب )لتاالرتباط في طريقة االختبار و إعادة االختبار فجاءت عمى النحو التالي با

 وىي كذلؾ معامالت مرتفعة تأكد تحقؽ عامؿ الثبات في االختبارات .، (0.83( ، )0.80)

 موضوعية االختبار6 0-00-0

أما بالنسبة لموضوعية االختبارات فمقد حرص الطالب الباحث عمى االبتعاد عف التحيز قدر 

حيث و بتوجيو مف السيد المشرؼ قمنا باالعتماد عمى مصححيف أثنيف في عممية  اإلمكاف،

تفريغ و تصحيح نتائج االختبارات و قمنا بحساب معامؿ االرتباط البسيط بيرسوف بيف 

 .القيمة االرتباط التاـ إلىالنتائج فكاف االرتباط قوي جدا يكاد يصؿ 
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  6التجربة الرئيسة  0-07

 التجربة 6ممخص  0-07-0

 :ىيمية و اإلدارية التي اشتممت عمبعد ضبط كؿ األمور التنظ 

 مف أجؿ التنسيؽ  واتفاؽ عمى موعد توفير قاعة لدراسة  اإلداريةإجراء المراسالت  -

موافقة األولياء أمور الالعبيف لمشاركة أبنائيـ في الدراسة و التماس تعاونيـ  الحصوؿ -

 .المدة المقررة الدراسة خالؿمف خالؿ تسييؿ مشاركة أبنائيـ في ىذه 

 الوسائؿ البيداغوجية مف جياز عرض و كمبيوتر ،توفير رقع الشطرنج . إعداد -

 تحضير البرنامج الحاسوبي .دراسة و تحديد البرنامج و المحتوى المقرر مف خالؿ  -

 اختيار المقاربة البيداغوجية المناسبة لتحقيؽ األىداؼ التعميمية المسطرة . -

، بعد مجموعة ضابطة و مجموعة تجريبيةمجموعتيف، قسمت عينة الدراسة إلى 

التأكد مف التجانس تـ تطبيؽ االختبارات القبمية لقياس كؿ المتغيرات قيد الدراسة و ىي 

. تـ التحضير العقمي و اختبار تركيز االنتباه اختبار التفكير الخططي و اختبار التصور

العينة التجريبية و فريؽ  أفرادالنيائي لمتجربة الرئيسة و اتفاؽ مع كؿ المشاركيف فييا مف 

أفراد المجموعة الضابطة فقد تابعوا نشاطاتيـ  أما.عمى موعد بداية التجربة الرئيسيةلعمؿ ا

 اليومية التدريبية و الدراسية بصفة عادية .

( أشير قسمت عمى مرحميف ىدفت المرحمة األولى إلى 3استغرؽ تنفيذ التجربة  حوالي )

ى تمكيف أفراد العينة مف لعب تعميـ أساسيات لعبة الشطرنج ،و ىدفت المرحمة الثانية إل
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التي كانت في عطمة الشتاء )مف  األولىوممارسة لعبة الشطرنج ،حيث قمنا في المرحمة 

حصة تعميمية  بإحدى قاعات متوسطة  15( بتنفيذ 06/01/2018إلى  21/12/2017

زواال .  14:00ساجي احمد بالحساسنة بمعدؿ ساعة ونصؼ لكؿ حصة ابتدءا مف الساعة 

المرحمة الثانية ىذه المرحمة مباشرة بحيث اقتصر العمؿ خال ىذه المرحمة عمى و تمت 

بحكـ أف كؿ أفراد العينية التجريبية ىـ  ،ا )الثالثاء و الجمعة أو السبت (حصتيف أسبوعي

 تالميذ متمدرسيف و ال يمكف العمؿ معيـ إال خالؿ العطؿ األسبوعية . 

 6من حيث الطريقة و الشكل التجربة 0-07-7

تعممي تفاعمي  ونشط و  أسموبحاوؿ الطالب الباحث مع فريؽ العمؿ المساعد استخداـ  

عمى الجو الدراسي النظامي الذي قد يسبب ممؿ وعزوؼ الالعب عف  اإلمكافاالبتعاد قدر 

ة الممارسة بواسطالمشاركة ،و ذلؾ مف خالؿ العمؿ عمى توفير مناخ إيجابي لمتعمـ و 

 . Data show  بجياز العرض وشرح. وقد استخدمت طريقة عرض المتعة و المعب

بعد االستفسار مف بعض المختصيف ودارسيف في التجربة من حيث المحتوى 6  0-07-0

لعبة الشطرنج حوؿ أفضؿ و أنجع البرامج لتعميـ الشطرنج لألطفاؿ ،نصح الطالب الباحث 

.حيث جاء في ىذا   CHESSMASTERالتعميمي المسمىباالستعانة بالبرنامج الحاسوبي 

البرنامج كؿ ما يجب تعممو في المعبة بطريقة تفاعمية ،التمسنا مف خالليا سيولة و انسيابية 

 في العممية التعميمية حيث كانت مقبولة محببة لمعبي المجموعة التجريبية . 
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كمى التنفيذ البرنامج تـ إجراء االختبارات البعدية لعينة الدراسة )  بعد االنتياء مف

المجموعتيف ( و في نفس ظروؼ تنفيذ االختبارات القبمية . لتـ جمع البيانات و تحميميا لتأكد 

 عمى تساؤالت الدراسة. اإلجابةبالتالي  والفرضيات مف صحة 

 6صعوبات الدراسة 0-00

الدراسات المشابية عمى البيئة الجزائرية حيث وفي حدود إمكانيات الباحث و ما  تقم -

استخداـ الشطرنج لـ توجد أي دراسة تتناوؿ موضوع  مراجع،مف  استطاع الوصوؿ إليو

 . كوسيمة لتحضير و إعداد النفسي و الذىني لمرياضييف

ووسائؿ جمع البيانات في كذلؾ في إيجاد االختبارات وجد الطالب الباحث صعوبة كبيرة  -

المجاؿ النفسي و الذىني لدى الرياضييف الناشئيف عامة و لدى العبي كرة القدـ الناشئيف 

خاصة ،حيث أف أغمب االختبارات الموجودة تعتمد عمى االستبيانات و ىي غير مالئمة في 

ا عينة نظر الطالب الباحث لممستوى المعرفي و التعميمي لمفئة السنية التي تشكمت مني

 .الدراسة 



 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 عرض و تحليل و مناقشة النتائج
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 تمييد6

المتوصؿ إلييا مف استعماؿ أي وسيمة لجمع المعمومات ليس لو أي النتائج الخاـ  فإ    

مدلوؿ ما لـ تعرض و تحمؿ ىذه النتائج تحميال دقيقا يسمح مف استنباط الحقائؽ و الختبار 

الباحث بالتحميالت اإلحصائية الضرورية التي  الطالبصحة فرضيات الدراسة الحالية قاـ 

 تيا.و مناقش ياتحميم وختبارات االسيتـ عرضيا مف خالؿ تبياف نتائج 

سنحاوؿ مف خالؿ ىذا الفصؿ الوقوؼ عمى  إليياعمى النتائج المتوصؿ ا و بناء 

ض جممة مف الخالصة العامة و عر  أخيرابالفرضيات و  جالنتائاالستنتاجات اليامة و مقابمة 

 . االقتراحات و التوصيات
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 عرض نتائج الدراسة وتحميميا 6 7-0

أجؿ إعطاء صورة واضحة وشاممة لنتائج الدراسة قاـ الطالب الباحث بعرض النتائج  مف

 . ىداؼ الموضوعة في بداية الدراسةوتحميميا ومناقشتيا عمى أساس الفرضيات و األ

روسة قبل متغيرات المدالالتكافؤ بين المجموعتين الضابطة و التجريبية في كل  7-0-0

 6بداية التجربة الرئيسية

التأكد مف تكافؤ العينتيف التجريبية والضابطة في كؿ المتغيرات التابعة قيد الدراسة قبؿ  يعد

حيث يشكؿ عنصر التكافؤ بيف  ،أىـ الخطوات التي يتبناىا الباحثبدء التجربة الرئيسية مف 

لمتأكد مف التكافؤ بيف  وتفسيرىا. العينتيف عامؿ مفصمي في مصداقية النتائج و مدى صحة 

المجموعتيف الضابطة والتجريبية تـ استخداـ اختبار )ت( لمجموعتيف مستقمتيف العبي 

(Independent-Samples T Test(ونتائج الجدوؿ رقـ ،)06)  تبيف ذلؾ حيث نفترض

 :اآلتي

: توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في نتائج االختبارات القبمية بيف العينتيف الفرض الصفري

 .التالي ال يوجد تكافؤ(ابطة )و بالتجريبية و الض

: ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في نتائج االختبارات القبمية بيف العينتيف الفرض البديؿ

 التجريبية و الضابطة )و بالتالي يتحقؽ التكافؤ(
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 (83المجموعتين الضابطة والتجريبية) ن= العبينتائج اختبار )ت( للتكافؤ بين ( 60)الجدول رقم 

 
 مستوى
 الداللة*

 
 قيمة
 ) ت(

 
 الحرية درجة

 

 المجموعة التجريبية
 (18)ف= 

 المجموعة الضابطة
 (18)ف= 

 
 المتغيرات البدنية

 المتوسط االنحراؼ المتوسط االنحراؼ

 التفكير الخططي 2.98 0.15 2.93 0.14 17 0.951 0.355
 التصور العقمي 11.22 2.10 11.00 2.04 0.258 0.800
 تركيز االنتباه 8.44 3.80 9.05 3.73 0.538- 0.597

 ≥α( أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة)06يتضح مف الجدوؿ رقـ )

التابعة قيد الدراسة متغيرات كؿ الالمجموعتيف الضابطة والتجريبية في  العبيبيف  (0.05

النتائج تدؿ عمى التكافؤ بيف  ه،وىذالتصور العقمي و التركيز االنتباه  ،وىي التفكير الخططي

حيث تأكد عمى أف العبي المجموعتيف يمتمكوف نفس المستوى مف  المجموعتيف العبي 

 التفكير الخططي و التصور العقمي و التركيز االنتباه قبؿ بداية التجربة الرئيسية .  

الثانية و الثالثة حيث كان نص الفرضيات  ،األولى النتائج المتعمقة بالفرضية 7-0-7
 6 كما يمي

بيف االختباريف القبمي و البعدي في اختبار التفكير  إحصائيةتوجد فروؽ ذات داللة  -
 الخططي لدى العينة التجريبية لصالح االختبار البعدي.

بيف االختباريف القبمي و البعدي في اختبار التصور  إحصائيةتوجد فروؽ ذات داللة  -
 العقمي لدى العينة التجريبية لصالح االختبار البعدي.

بيف االختباريف القبمي و البعدي في اختبار تركيز  إحصائيةتوجد فروؽ ذات داللة  -
 االنتباه لدى العينة التجريبية لصالح االختبار البعدي.

 Paired- Samples T)ت( ) اختبار استخداـتـ  اتىذه الفرضيصحة ومف أجؿ فحص 

Test التفكير مستوى متوسطات في بيف االختباريف القبمي و البعدي ( لداللة الفروؽ
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بيف ي( 07الجدوؿ رقـ )لمعينة التجريبية و  الخططي و التصور العقمي و كذلؾ تركيز االنتباه

 ذلؾ.

النسبة المئوية للتغير و كذلك البعدي  بين القياسين القبلي ونتائج اختبار )ت( لداللة الفروق  (:60رقم )الجدول 

 (83)ن=  للعينة التجريبية التفكير الخططي و التصور العقلي و كذلك تركيز االنتباهمستوى متوسطات لمستوى في ا

النسبة المئوٌة 
 %للتحسن 

 
 مستوى
 الداللة*

 
درجة 
 الحرٌة

 قٌمة
 ) ت(

 
 القٌاس البعدي

 
 القٌاس القبلً

 

 
 االختبارات

 المتوسط االنحراف المتوسط االنحراف

41.41 
التفكٌر  3072 1.41 2051 1.32 70511 41 *10111

 الخططً

3024 
التصور  44033 3041 43033 3041 10351 41 10114

 العقلً

 تركٌز االنتباه 3011 2031 43024 1053 20133 41 *10111 31032

 

لداللة الفروؽ بيف متوسطي االختبار القبمي و  )ت(اف قيمة ( 07يتضح مف الجدوؿ رقـ )

،و في اختبار  9.507البعدي لدى العينة التجريبية في اختبار التفكير الخططي بمعت : 

بدرجة حرية  ،9.022ختبار تركيز انتباه بمغت : و في ا ،4.250 :التصور العقمي بمغت

 .  0.05و مستوى ثقة أكبر بكثير مف  17قدرت ب: 

( في α≤ 0.05وجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة)يأنو و منو نستنتج 

-2واألشكاؿ البيانية مف )، التصور العقمي و كذلؾ تركيز االنتباه ،التفكير الخططيمستوى 

كذلؾ مف خالؿ نفس الجدوؿ نسبة تحسف نتائج أفراد العينة  و نالحظ ذلؾ.( تبيف 3-4-5

: لمتحسف في التفكير الخططي بالنسبة المئوية التجريبية في متغيرات الدراسة حيث قدرت 
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و كانت  ،بة لمتحسف في قدرة التصور العقميكنس %8.31بينما حصمتا عمى : ،  14.10%

  .%20.83 أحسف نسبة لمتحسف في صفة تركيز االنتباه بحوالي

 وضح ذلؾ:شكاؿ البيانية تو األ 
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3,000
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1

2,939 

3,503 

 المتوسطات الحسابية

يوضح الفرق بين متوسطات االختبار ( 02)الشكل البياني رقم 
 القبلي و االختبار البعدي للعينة التجريبية في اختبار التفكير الخططي

 التفكٌر الخططً قبلً 

 التفكٌر الخططً بعدي

10,000

10,500

11,000

11,500

12,000

12,500

13,000

1

11,222 

12,883 

 المتوسطات الحسابية

يوضح الفرق بين متوسطات االختبار القبلي ( 03)الشكل البياني رقم 
 و االختبار البعدي للعينة التجريبية في اختبار التصور العقلي

 التصور العقلً  قبلً

 التصور العقلً  بعدي
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( يرى 2،3،4،5( و األشكاؿ البيانية رقـ )07مف خالؿ ما ورد في الجدوؿ رقـ ) 

الطالب الباحث أف عامؿ تعمـ و ممارسة لعبة الشطرنج الذي استعمؿ في ىذه الدراسة كمتغير 

مستقؿ قد أثر بشكؿ ممموس في تحسيف مستويات العبي العينة التجريبية في كؿ مف التفكير 

 .الخططي ،التصور العقمي و كذلؾ تركيز االنتباه 
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 المتوسطات الحسابية

يوضح الفرق بين متوسطات االختبار القبلي ( 04)الشكل البياني رقم 
 و االختبار البعدي للعينة التجريبية في اختبار تركيز النتباه

 تركٌز االنتباه قبلً

 تركٌز االنتباه بعدي

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00

 التفكٌر الخططً

 التصور العقلً 

 تركٌز االنتباه

14,10% 
 

8,31% 
 

20,83% 
 

يوضح نسبة التحسن  لدى أفراد العينة ( 05)الشكل البياني رقم 
 التجربية بين نتائج االختبارين القبلي و البعدي 
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عة التجريبية أثناء تعمميـ لعبيـ  الشطرنج و السبب في ذلؾ يعود الى أف العبي المجمو  

،يجدوف أنفسيـ دائما في حاجة إلى التركيز و استعماؿ قدراتيـ العقمية  لمواجية المشكالت 

التي تفرضيا  الوضعيات الدفاعية و اليجومية المختمفة ليذه المعبة. حيث سيقوموف و 

تحمؿ مسؤولية النتائج المترتبة  يتعودوف عمى باتخاذ القرارات بشكؿ ذاتي ومستقؿ و يجربوف

عمى ىذه القرارات ،و ال يقوموف بتحميؿ تحركات الخصـ و رد عمييا فحسب ،بؿ يمكنيـ 

المبادرة بحركات مبتكرة ومفاجئة كذلؾ .و اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع الكثير مف نتائج 

"   :ي كانت بعنوافدراستو الت أىمياومف الدراسات التي قاـ بيا البروفيسور روبرت فرغسوف 

 Developing Critical andتنمية التفكير اإلبداعي و التفكير الناقد مف خالؿ الشطرنج " 

Creative) (Thinking through Chess (Ferguson, A REVIEW OF KEY 

CHESS RESEARCH STUDIES 1995, 15). 

 بالفرضية الرابعة والذي نصيا6النتائج المتعمقة  7-0-0

لالختبارات البعدية بيف متوسطات العينة التجريبية  إحصائيةتوجد فروؽ ذات داللة   -

 والعينة الضابطة لصالح العينة التجريبية في كؿ المتغيرات قيد الدراسة .

( Paired- Samples T Testومف أجؿ فحص ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار )ت( )

البعدي لدى العبي المجموعة التجريبية  -الفروؽ في  المتوسطات بيف القياسيف البعديلداللة 

 ( تبيف ذلؾ.08و المجموعة الضابطة ، ونتائج الجدوؿ رقـ )
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البعدي  اتاالختبار فييبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت( المحسوبة  (00جدول )

 للمجموعتين الضابطة والتجريبية

 
 مستوى
رية الداللة*

الح
جة 
در

 
 
 قيمة
 ) ت(

 – المجموعة التجريبية
 القياس البعدي

 (18)ف= 

القياس  – المجموعة الضابطة
 البعدي
 (18)ف= 

 
 المتغيرات

 المتوسط االنحراؼ المتوسط االنحراؼ
0.000 
 داؿ

 التفكير الخططي 3.05 0.13 3.50 0.23 6.123 17

0.094 
 غير داؿ

 التصور العقمي 11.61 1.78 12.88 2.10 1.775 17

0.084 
 غير داؿ

 تركيز االنتباه 10.05 3.26 12.61 4.52 1.83 17

 

( نتػػػائج االختبػػػارات البعديػػػة لممجمػػػوعتيف الضػػػابطة والتجريبيػػػة حيػػػث 08يبػػػيف الجػػػدوؿ ) -

نالحػػػظ وجػػػود فروقػػػًا معنويػػػة بػػػيف االختبػػػارات البعديػػػة ولصػػػالح المجموعػػػة التجريبيػػػة فػػػي 

اختبػػار التفكيػػر الخططػػي إذ حققػػت المجموعػػة الضػػابطة فػػي ىػػذا االختبػػار وسػػطًا حسػػابيًا 

بينمػا حققػت المجموعػة التجريبيػة  0.13بانحراؼ معياري وصػؿ إلػى :   3.05قدر ب : 

يمػػة )ت( : .و بمغػػت ق 0.23 :وبػػانحراؼ معيػػاري قيمتػػو 3.50وسػػطًا حسػػابيًا قػػدر ب : 

( ممػا يػػدؿ عمػػى وجػػود فػػروؽ 0.000ومسػػتوى داللػػة ) 17: و تحػت درجػػة حريػػة 6.123

 معنوية ولصالح المجموعة التجريبية في اختبار التفكير الخططي . 

روؽ بيف متوسػطات العينػة التجريبيػة و العينػة الضػابطة فػي اختبػار فيما يخص داللة الف  -

  11.61البعػػػدي لمتصػػػور العقمػػػي فحققػػػت المجموعػػػة الضػػػابطة وسػػػطًا حسػػػابيًا قػػػدر ب : 
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بينما حققت المجموعة التجريبيػة وسػطًا حسػابيًا قػدر  1.78بانحراًؼ معياري وصؿ إلى : 

و تحت  1.775بمغت قيمة )ت( :  بينما 2.10وبانحراؼ معياري قيمتو :  12.88ب : 

( ممػا يػدؿ عمػى عػػدـ وجػود فػروؽ معنويػة بػػيف 0.094ومسػتوى داللػػة ) 17 حريػة:درجػة 

 المجموعتيف في االختبارات البعدية .

أمػػػا فيمػػػا يخػػػص داللػػػة الفػػػروؽ بػػػيف متوسػػػطات العينػػػة التجريبيػػػة و العينػػػة الضػػػابطة فػػػي  -

الضػػػابطة وسػػػػطًا حسػػػػابيًا قػػػػدر ب : اختبػػػار البعػػػػدي لتركيػػػػز االنتبػػػاه فحققػػػػت المجموعػػػػة 

بينمػػا حققػػت المجموعػػة التجريبيػػة وسػػطًا  3.26بػػانحراًؼ معيػػاري وصػػؿ إلػػى :   10.05

بينمػػػا بمغػػػت قيمػػػة )ت( :  4.61وبػػػانحراؼ معيػػػاري قيمتػػػو :  12.61حسػػػابيًا قػػػدر ب : 

( ممػػػا يػػػدؿ كػػػذلؾ عمػػػى عػػػدـ 0.084ومسػػػتوى داللػػػة ) 17 حريػػػة:و تحػػػت درجػػػة  1.83

 نوية بيف العينتيف . وجود فروؽ مع

بيػة فػػي ىنػاؾ تطػػورًا فػي المجمػوعتيف الضػػابطة والتجري أفمػف خػالؿ مػػا تقػدـ عرضػو نالحػػظ 

غيػػػر أف عمميػػػة التحميػػػؿ اإلحصػػػائي لنتػػػائج االختبػػػار البعػػػدي  ،كػػػؿ المتغيػػػرات قيػػػد الدراسػػػة

تعمػػـ لعػػب  أفكشػػفت لداللػػة الفػػروؽ بػػيف المتوسػػطات . (T-testلمعينتػػيف باسػػتخداـ اختبػػار )

قارنػػة مػع العبػػي المجموعػػة الشػطرنج أثػػر فػي تنميػػة التفكيػػر الخططػي لالعبػػيف بصػفة دالػػة م

في حيف لـ نتوصؿ إلى فروؽ دالة بيف المجموعتيف في صفتي التصور العقمػي و  ،الضابطة

التركيز االنتباه .حيػث يفسػر الطالػب الباحػث التطػور الحاصػؿ فػي مسػتوى التفكيػر الخططػي 

. ويعزو الطالب الباحث سبب أثير لممارسة وتعمـ لعبة الشطرنجالتجريبية بوجود ت لدى العينة
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عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف العينتيف التجريبية و الضابطة في متغيري التصور 

العقمػػي و تركيػػز االنتبػػاه إلػػى قصػػػر الفتػػرة التػػي مػػارس  خالليػػػا أفػػراد العينػػة التجريبيػػة لعبػػػة 

لػػػـ تتجػػػاوز ثػػػالث أشػػػير و نصػػػؼ و ىػػػي فتػػػرة قصػػػيرة جػػػدا ال تسػػػمح  يػػػاأنالشػػػطرنج حيػػػث 

باكتساب خبرة جيدة في ىذه المعبة المعقػدة ،بإضػافة إلػى تػدخؿ جممػة مػف المتغيػرات كالحالػة 

النفسػػية دافعيػػة الالعب.أمػػا التطػػور الحاصػػؿ لػػدى العبػػي المجموعػػة الضػػابطة فػػي الصػػفات 

الدخيمػة العوامػؿ النضػج و كػذلؾ التػدريب و خاصػة الذىنية قيد الدراسة فػيمكف تفسػيره بعامػؿ 

 .التدريب الذىني الموجود بطريقة  مدمجة بالتماريف المنافسة التطبيقية 

نظرنػػا إلػػى النتػػائج مػػف منظػػور إحصػػائي آخػػر وىػػو النسػػب المئويػػة لمتحسػػف فإننػػا نقػػدـ و إذا 

 :نتائج كما تظير في الجدوؿ التاليال

ثين نتبئج االختجبرين انقجهجي و انجعدي  ًستىيانتحسن ناننسجخ انًئىيخ يىضح  (90انجدول رقى )

 نعينتي اندراسخ

نسجخ انتحسن في 

 تركيز االنتجبه

نسبة التحسن التصور 

 العقلي

نسبة التحسن التفكير 

  الخططي

 نهعينخ انتجريجيخ 14,10 % 8,31 % % 20,83

 نهعينخ انضبثطخ 1,67 % 3,06 % 5,00 %

أفػػراد العينػػة التجريبيػػة حققػػوا نسػػب تحسػػف معتبػػرة فػػي  أفنجػػد ( 09)الجػػدوؿ رقػػـ مػػف خػػالؿ 

االختبارات البعدية مقارنة بنظرائيـ مف العينة الضػابطة ،حيػث بمغػت النسػبة المئويػة لمتحسػف 
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فقػػط لػػدى  %1.6مقابػػؿ :  %14.10فػػي مسػػتوى التفكيػػر الخططػػي لػػدى العينػػة التجريبيػػة : 

العينػػة الضػػابطة ، و بمغػػت النسػػبة المئويػػة لمتحسػػف فػػي مسػػتوى التصػػور العقمػػي لػػدى العينػػة 

فقػػػط لػػدى العينػػػة الضػػابطة أمػػا فيمػػػا يخػػص النسػػػبة  %3.06مقابػػؿ :  %8.31التجريبيػػة : 

المئويػػػة لمتحسػػػف فػػػي مسػػػتوى تركيػػػز االنتبػػػاه لػػػدى العينػػػة التجريبيػػػة فحقػػػؽ أكبػػػر نسػػػبة ب: 

يوضػػح ( 06)فقػػط لػػدى العينػػة الضػػابطة .و شػػكؿ البيػػاني رقػػـ  %5.00: مقابػػؿ 20.83%

 ىذه النسب بشكؿ أفضؿ :

 

مف خالؿ الجدوؿ و الشكؿ البياني السػابقيف يتضػح جميػا أنػو و رغػـ عػدـ أثبػات وجػود فػروؽ 

ذات داللة إحصائية بيف متوسػطات المجمػوعتيف الضػابطة و التجريبيػة فػي متغيػري التصػور 

 ،تأثير لتعمـ وممارسة الشطرنج ال يمكف إىمالو أو نفيوإال أنو يوجد  ،االنتباهالعقمي و تركيز 

فحسب عمـ الطالب الباحث فإف نسب التطور المعتبرة المحققة في  مستوى العبي المجموعة 

التجريبيػػػة فػػػي كػػػؿ مػػػف التفكيػػػر الخططػػػي و التصػػػور العقمػػػي و كػػػذلؾ تركيػػػز االنتبػػػاه و فػػػي  

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

نسبة التحسن فً التفكٌر 
 الخططً 

نسبة التحسن فً التصور 
 العقلً

نسبة التحسن فً تركٌز 
 االنتباه

14.09% 

8.30% 

20.83,% 

1.66% 
3.05% 

5% 

النسبة المئوية للتحسن في المستوي بين نتائج ( 06)الشكل البياني رقم 
 االختبارين القبلبي و البعدي لعينتي الدراسة 

 للعٌنة التجرٌبٌة

 للعٌنة الضابطة
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 )تعمػـ وممارسػة الشػطرنج(ظرؼ زمنػي وجيػز )ثػالث أشػير( مػف الخضػوع لممتغيػر التجريبػي 

،يصػعب تحقيقيػػا مػػف خػػالؿ الطػػرؽ التقميديػػة لعمميػة تحضػػير وتػػدريب الالعبػػيف الناشػػئيف فػػي 

الضػابطة و التجريبيػة ( كػانوا يتػابعوف )كرة القدـ . خاصة إذا عممنا أف العبي عينة الدراسػة 

موحػد و منػتظـ و تحػت قيػادة نفػس المػدربيف و ىػـ مػف ذوي الكفػاءة العمميػػة تػدريباتيـ بشػكؿ 

الػػذي يضػػمف أنيػػـ كػػانوا يطبقػػوف بػػرامج تدريبيػػة مناسػػبة  األمػػر، (05)والميدانيػػة الممحػػؽ رقػػـ 

لقػػدرات العبػػييـ مػػف حيػػث المحتػػوى ،ويعممػػوف باالنتظػػاـ فػػي الوحػػدات التدريبيػػة مػػف خػػالؿ 

لصػػحيحة . وعمػػى الػػرغـ مػػف ذلػػؾ لػػـ يصػػؿ العبػػي المجموعػػة اسػػتخداـ التمػػاريف والتكػػرارات ا

الضابطة إلى نصؼ ما حققو العبي العينة التجريبية في التطور مستوى التفكير الخططػي و 

التصػػػػور العقمػػػػي و كػػػػذلؾ تركيػػػػز االنتبػػػػاه . ولعػػػػؿ النسػػػػب المحققػػػػة لػػػػدى العبػػػػي المجموعػػػػة 

 باه تقدـ اكبر دليؿ عمى ذلؾ .التجريبية في مستويات التفكير الخططي و التركيز االنت

 االستنتاجات6 7-7

 وعرضػيا لمبيانػات اإلحصػائية المعالجػة ضػوء وفػي ووفرضػيات البحػث أىػداؼ ظػؿ فػي     

 إحصائية داللة ذات فروؽ وجود عدـ بينا في البداية حيث ،فيما سبؽ مف صفحات وتحميميا

قويػا عمػى  ممػا يقػدـ دلػيال والضػابطة، التجريبيػة القبمػي لممجمػوعتيف -القبمػي االختبػاريف بػيف

ممػا يخػوؿ الطالػب الباحػث  ،ة الرئيسية عمى العينػة التجريبيػةتكافؤ العينتيف قبؿ إجراء التجرب

أف يعزو التغير الحاصؿ في نتائج العينة التجريبية في نياية الدراسة إلى وجود تأثير لممتغير 

 المستقؿ . 
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الثانية و الثالثة حيث كان نص الفرضيات  ،األولىمقابمة النتائج بالفرضيات  7-0

 كما يمي6 

بػػػيف االختبػػػاريف القبمػػػي و البعػػػدي فػػػي  إحصػػػائيةالفرضػػػية األولػػػى : توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة 

 اختبار التفكير الخططي لدى العينة التجريبية لصالح االختبار البعدي.

لقبمػػػي و البعػػػدي فػػػي بػػػيف االختبػػػاريف ا إحصػػػائيةالفرضػػػية الثانيػػػة : توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة 

 اختبار التصور العقمي لدى العينة التجريبية لصالح االختبار البعدي.

بػػػيف االختبػػػاريف القبمػػػي و البعػػػدي فػػػي  إحصػػػائيةالفرضػػػية الثالثػػػة : توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة 

 اختبار تركيز االنتباه لدى العينة التجريبية لصالح االختبار البعدي.

( و ممثمػػػػة بيانيػػػػا فػػػػي األشػػػػكاؿ البيانيػػػػة 07الجػػػػدوؿ رقػػػػـ )مػػػػف خػػػػالؿ النتػػػػائج المبينػػػػة فػػػػي 

بػيف االختبػػاريف القبمػػي و البعػػدي  إحصػػائيةأنػػو توجػػد فػروؽ ذات داللػػة  ، نسػتنتج(2،3،4،5)

في اختبارات التفكير الخططي ،التصور العقمي و كػذلؾ تركيػز االنتبػاه لػدى العينػة التجريبيػة 

 األولى لمدراسة . الفرضيات الثالث صحة يؤكد ما لصالح االختبار البعدي . وىو

 6الفرضية الرابعة و التي كان نصيامقابمة النتائج ب 7-0

فػػػي االختبػػػارات البعديػػػة بػػػيف متوسػػػطات العينػػػة التجريبيػػػة  إحصػػػائيةتوجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة 

 والعينة الضابطة لصالح العينة التجريبية في كؿ المتغيرات قيد الدراسة .

( وجدنا أنو ىناؾ تطورًا في المجمػوعتيف الضػابطة والتجريبيػة فػي 08مف خالؿ الجدوؿ رقـ )

كػػػؿ المتغيػػػرات قيػػػد الدراسػػػة ،غيػػػر أف عمميػػػة التحميػػػؿ اإلحصػػػائي لنتػػػائج االختبػػػار البعػػػدي 
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( لداللػػة الفػػروؽ بػػيف المتوسػػطات .كشػػفت اف تعمػػـ لعػػب T-testلمعينتػػيف باسػػتخداـ اختبػػار )

الخططي لدى العبي المجموعة التجريبية بصػفة دالػة الشطرنج أثر في تنمية مستوى التفكير 

مقارنة مع العبي المجموعة الضابطة ،في حيف لـ نتوصؿ إلػى فػروؽ دالػة بػيف المجمػوعتيف 

أف الفرضية الرابعة لدراسة لـ  بالتالي نستنتجفي صفتي التصور العقمي و التركيز االنتباه ،و 

 تتحقؽ .

 التوصيات6 7-1

  إجػػراء المزيػػد مػػف الدراسػػات و البحػػوث فػػي ىػػذا الموضػػوع ،مػػع مػػدة الممارسػػة أطػػوؿ

مع  المعبةلمعبة الشطرنج و اكتشاؼ العالقة المحتممة لالكتساب مستويات متقدمة في 

 مستويات األداء لالعبي كرة القدـ   

 مف االتنويع في استخداـ الطرؽ و األساليب في المستخدمة في اإلعداد الذىني لما لي 

 كبير في تطوير مستوى األداء المياري والخططي لالعبيف .  ثرأ

 الشػػػطرنج ضػػػمف البػػػرامج  يػػػذىب الطالػػػب الباحػػػث إلػػػى أف تعمػػػيـ و ممارسػػػة رياضػػػة

مسػاىمة واضػحة و متميػزة فػي  الناشئيف قػد يقػدـ و لعبيا مف طرؼ الالعبيفالتدريبية 

و كػذلؾ تسػييؿ  ،ء الجيػد لالعػبالمستعممة فػي األداتنمية الكثير مف الممكات العقمية 

 .مو و تطوره خالؿ مسيرتو الرياضيةتعم

  تأخذ جانػب  أخرىدراسات مشابية عمى فئات عمرية  إجراءكما يقترح الطالب الباحث

 التدريب الذىني مع جوانب التعمـ والتدريب وتطوير المعرفة الخططية.
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 الخالصة العامة6 7-2

لـ تعد عممية تدريب الناشئيف تقتصر عمى مجرد تدريب بدني شاؽ و ممؿ ليس       

الالعب فيو  دور سوى تنفيذ أوامر مدربو، إف الالعب الناشئ في حاجة ماسة إلى التعود 

عمى التركيز واستعماؿ قدراتو العقمية لمواجية التحديات والضغوطات التي تفرضيا المنافسة 

يث سيقـو باتخاذ القرارات بشكؿ ذاتي و مستقؿ و يتعود عمى تحمؿ في مباريات كرة القدـ. ح

مسؤولية النتائج المترقبة عمى ىذه القرارات.و باعتبار رياضة الشطرنج الرياضة األكثر 

استعماال لمقدرات العقمية و القرارات الحاسمة، رأى الطالب الباحث افتراضا باف تعمـ لعبة 

ر الخططي باإلضافة إلى بعض القدرات العقمية لدى ناشئ الشطرنج لو دور في تنمية التفكي

 سنة. 15كرة القدـ اقؿ مف 

تبارات المتعمقة بالتفكير و إلثبات ىذه الفرضية قاـ الطالب الباحث بإجراء مجموعة مف االخ

التصور العقمي و تركيز االنتباه عمى مجموعتيف مف الالعبيف الناشئيف. ، الخططي

برنامج تعميمي خاص بمعبة الشطرنج، وبعد جمع النتائج و تحميميا المجموعة األولى تمقت 

ة لعبة الشطرنج الذي استعمؿ في ىذه الدراسة سار متوصمنا إلى تحقؽ أف عامؿ تعمـ و م

لمتغير مستقؿ قد اثر بشكؿ ممموس في تحسيف مستويات العبي العينة التجريبية في كؿ مف 

 ركيز االنتباه.  التفكير الخططي، التصور العقمي و كذلؾ ت
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 الممخص :

تحسيف مستوى التفكير  فيتأثير تعمـ وممارسة الشطرنج  معرفةليدؼ مف ىذه الدراسة ا

العبي كرة القدـ  لدى( التصور العقمي و تركيز االنتباه) العقميةقدرات بعض الو  خططيال

 سنة(. 15ناشئيف )اقؿ مف ال

إلى مجموعتيف ، المجموعة التجريبية  يفالعب مقسم 36تتألؼ عينة الدراسة مف   

عادة تصميميا مف قبؿ التحقؽ مف الباحث مع  الطالب والضابطة. تـ تحديد أدوات القياس وا 

تدريس وممارسة الشطرنج مف قبؿ عمى التجربة  اشتممتالسيكومترية ،و  الخصائصميع ج

ثالثة أشير ، قمنا بقياس مستوى المتغيرات  دامت في فترة يةالتجريب العبي المجموعة

،  وبغرض تحميؿ بيانات الخاـ ىذه القياساتكؿ مجموعة.لالمذكورة أعاله قبؿ وبعد تجربة 

ساىـ كشفت النتائج أف التعمـ وممارسة الشطرنج ، SPSS ائيالبرنامج اإلحص استخدمنا

بيف العبي كرة  التصور العقمي ،تركيز االنتباه، خططيمستوى التفكير ال إيجابيا في تنمية

سنة. باإلضافة إلى ذلؾ ، كانت النسب المئوية  15الذيف تقؿ أعمارىـ عف  ناشئيفالقدـ ال

العقمي و  تصور٪( في ال8.31) خططيالتفكير ال ٪( في14.10لمغاية ) معتبرةلمتحسيف 

 . تركيز االنتباه ٪(20.83)

عمى عممية التحضير الذىني  الشطرنجاستنادًا إلى النتائج ،أوصى الباحث بأىمية تطبيؽ 

 ناشئيف.لالعبي كرة القدـ ال

 القدـ .الكممات المفتاحية: الشطرنج ،التفكير الخططي ،القدرات العقمية ،الالعب الناشئ لكرة 
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RÉSUMÉ 

Le but de cette étude était d'identifier l'effet de l'apprentissage et la 

pratique d'échecs sur l'amélioration du niveau de la pensée tactique 

et certaines capacités mentales (imagination mentale et de la 

concentration) chez les jeunes joueurs de football U15, l'échantillon 

de cette étude était composée de 36 joueurs divisé en deux groupes, 

le expérimental et le groupe témoin. Les outils de mesure a été 

déterminée et redessinés par le chercheur avec toutes les 

caractéristiques psychométriques, l'expérience était constituée de 

l'enseignement et la pratique d'échecs par les joueurs du groupe 

expérimental en une période de trois mois, nous avons mesuré le 

niveau des variables mentionnées ci-dessus avant et après la 

expérience de chaque groupe.  

Pour analyser les données, nous avons utilisé SPSS pour trouver les 

moyennes, les pourcentages, le test T apparié, le test T indépendant. 

Les résultats ont révélé que l'apprentissage et la pratique des échecs 

développent le niveau de réflexion tactique, d'imagination mentale 

et de la concentration parmi les jeunes footballeurs de moins de 15 

ans. En outre, les pourcentages d'amélioration ont été très 

intéressants pour que (14,10%) dans la pensée tactique, (8,31%) dans 

l'imagination mentale et (20,83%) de la concentration. Sur la base 

des résultats, le chercheur a recommandé l’importance d’appliquer 

les échecs au processus de préparation mentale des jeunes joueurs 

de football. 

Mots-clés: échecs, pensée tactique, capacités mentales, jeunes 

joueurs de football. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to identify the effect of learning and 

practicing chess on the enhancement of the level of tactical thinking 

and certain mental abilities (Mental imagination and concentration) 

among young soccer players U15, The sample of this study was 

consisted of 36 players divided on two groups, experimental and 

control group. the tools of measurement was determined and 

redesigned by the researcher with all psychometric characteristics 

,the experiment was consisted of teaching and practicing chess by 

the players of experimental group in a period of three months, we 

measured the level of the aforementioned variables, before and after 

the experiment  for each group. to analyze data we used SPSS to find 

Means, percentages, paired t test, independent t test. The results 

revealed that learning and practicing chess developed  the level of 

tactical thinking, mental imagination and concentration among young 

soccer players U15. Furthermore, the percentages of enhancement 

were very interesting so that (14.10%) in tactical thinking, (8.31%) in 

mental imagination and (20.83%) in concentration. Based on the 

findings, the researcher recommended the importunacy of appling 

Chess in the process of preparing mentally the young players of 

soccer. 

Keywords: Chess, Tactical thinking, Mental abilities, Young players of 

soccer U15 
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 المالحـــق
 : اختبار التفكير الخططي . (1الملحق رقم )

 اختبار التصور العقلي .  ( :2الملحق رقم )

 ( : اختبار تركيز االنتباه .3الملحق رقم )

 ( : قائمة األساتذة المحكمين لالختبارات .4الملحق رقم )

 ( : قائمة المدربين و سواعد البحث .5الملحق رقم )

 

  



 

 

 

 

 

( : صور 1الملحق رقم )

وضعيات اختبار التفكير 

 الخططي .

  



 

 

 :صور الوضعٌات -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  استمارة اإلجابة على اختبار التفكٌر الخططً :

 



 

 

 

 

 

 

 

( : اختبار 2الملحق رقم )

 التصور العقلي .
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: اختبار  (3الملحق رقم )

تركيز االنتباه .



 

 

 شبكة األرقام :

 
 



 

 

 

 

( : قائمة 4الملحق رقم )

األساتذة المحكمين لالختبارات 

. 



 

 

 قائمة الدكاترة واألساتذة المحكمين6

 مكاف العمؿ التخصص  االسـ الرقـ
 مستغانـ تدريب رياضي أ.د/  بمكحؿ منصور  01

-المركز الجامعي  محاضر تدريب رياضي أستاذ د/بف رابح خير الديف 02
 تيسمسيمت

-المركز الجامعي  أستاذ محاضر تدريب رياضي د/بف نعجة محمد 03
 تيسمسيمت

-المركز الجامعي  أستاذ محاضر تدريب رياضي د/بارودي محمد أميف 04
 تيسمسيمت

 جامعة شمؼ أستاذ محاضر تدريب رياضي د/ مرسمي العربي 05

 مستغانـ أستاذ محاضر تدريب رياضي الكريـد/ سنوسي عبد  06
 مستغانـ أستاذ محاضر تدريب رياضي د/ كحمي  كماؿ 07

 مستغانـ أستاذ محاضر تدريب رياضي د/ حجار محمد خرفاف 08
 جامعة مستغانـ تدريب رياضي ساعدأستاذ م / ستاوتي جماؿ الديف أ 09

-المركز الجامعي  أستاذ مساعد التدريب الرياضي  أ/ مزوز غوثي 10
 تيسمسيمت

 

 

 

 



 

 

 

 

( : قائمة 5الملحق رقم )

 المدربين و سواعد البحث .

  



 

 

 قائمة المدربين و سواعد البحث

 

 

 سنوات الخبرة  الشيادة  االسـ الرقـ

 بركات عامر 01
درجة أستاذ التربية البدنية + 

ثانية مربي متخصص في تدريب 
 + CAF Cكرة القدـ 

15 

 صغير عبد العزيز 02
درجة أستاذ التربية البدنية + 

ثانية مربي متخصص في تدريب 
 + CAF Cكرة القدـ 

09 

 حشماوي عيسى 03
درجة أستاذ التربية البدنية + 

ثانية مربي متخصص في تدريب 
 + CAF Cكرة القدـ 

04 

 مزوز غوثي  04
مدرس  –تيسمسيمت  –أستاذ باحث المركز الجامعي 

 و مدرب لمعبة الشطرنج


