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لطالما شكمت كرة القدم شغفا كبي ار لدى الكثيرين النيا فرصة لمتباري و التنافس وفقا السس و قوانين

عادلة  ،فتطورت أساليب التدريب لتمثل تقدما كبي ار في استخدام طرائق جديدة تعتمد عمى أسس عممية و الى
الحاجة الفعمية لالعبين كأفراد و جماعات لموصول بيم الى اعمى مستويات الجاىزية في مختمف النواحي

البدنية – الميارية – الخططية – النفسية و غيرىا

ومن ىنا كانت اىمية البحث باعداد الباحث لتمارين خططية وفقا لمساحات محددة لتطويرالتصرف

الخططي.

ولتحقيق اىداف البحث تم أعداد تمك التمارين والتعرف عمى تاثيرىا في تطوير متغيرات البحث  ،وافترض

الباحث ان لتمك التمارين الخططية تاثير إيجابي في متغيرات بحث الرسالة.

واشتمل مجتمع بحث الدراسة عمى العبي اندية كربالء لفئة الشباب لمموسم الرياضي ، 2018 – 2017

حيث تم اختيار عينة البحث بطريقة (القرعة) واستخدم الباحث منيج البحث التجريبي وبأسموب المجموعتين
الم تكافئتين بحيث تم تقسيم عينة البحث الى مجموعتين متساويتين مجموعة ضابطة و مجموعة تجريبية
استمرت التدريبات لفترة  8اسابيع وبواقع  3وحدات تدريبية في االسبوع.
و من خالل مسيرة العمل توصل الباحث الى عدة استنتاجات من بينيا،

ان التمارين الخططية وفقا لمساحات محددة كان ليا تأثير ايجابي واضح في تطوير مستوى التصرف الخططي
اليجومي نتيجة التطبيقات العممية الخططية التي تم تطبيقيا عمى الالعبين .

و خمص الباحث في رسالتو الى عدد من التوصيات منيا :

التأكيد عمى استخدام التمارين الخططية في التدريبات و خالل فترة االعداد العام و الخاص لالعبين في فرق

الشباب وحتى الناشئين بكرة القدم.
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Abstract
Football has always been a great passion for many because it is an

opportunity for competition and competition in accordance with fair rules and
rules. The training methods have evolved to represent a great advance in the
use of new methods based on scientific grounds and the actual need for

players as individuals and groups to reach them to the highest levels of
readiness in different skills Physical, psychological and other

The importance of research in the preparation of researcher for planning

exercises according to specific areas for development of behavior.

In order to achieve the objectives of the research was number of those
exercises and identify the impact in development of research variables, and
the researcher assumed that these exercises are a positive effect.

The research community included the Kerbala players for youth category for
2017-2018 season. The sample was selected using the lottery method. The

researcher used the experimental research method and two groups method.
The research sample was divided into two equal groups. With 3 training units
per week.

And through the process of work, the researcher reached several conclusions,
including،

Plane exercises according to specific areas had a significant positive effect in

developing the level of offensive tactical behavior as a result of the practical
applications applied to the players.
Researchers recommendations:

Emphasis on the use of exercises in the exercises and during the preparation
of general and special for players in youth teams and even beginners in
football.

 التعريف بالبحث.1

-: مقدمة البحث واىميتو1-1
يعتبر التدريب الرياضي العممية المثمى لموصول بالرياضيين الى المستويات المطموبة والتي تؤىميم
لخوض المنافسات في مختمف البطوالت وبشكل يتالئم وينسجم مع امكانياتيم وقدراتيم البدنية ومع طبيعة

الحركات المطموبة والميارة ونوع تمك المنافسات  ،وذلك الن التدريب الرياضي يركز عمى اعداد الرياضي

بشكل متكامل من حيث القدرات البدنية والمتغيرات الميارية والنفسية والخططية.

وقد شيد مجال تدريب كرة القدم في السنوات االخيرة تطو ار الفتا من حيث التخطيط لمتدريب واالىتمام

بمختمف الجوانب التي تؤثر في االرتقاء بكل الجوانب التي تؤثر باالنجاز بشكل كبير  ،بحيث جعل العاممين في
مجال المعبة يتطمعون الى مستقبل اكثر اشراقا من خالل ايجاد الحمول الناجحة عن طريق الوسائل واالساليب

التدريبية الحديثة والتي يكون ليا تأثير حاسم في النتائج الرياضية .

ويعتبر الجانب الخططي واحد من عوامل التفوق الميمة والرئيسة في المعبة الى جانب تكامل العناصر البدنية
والحركية االخرى لدى الالعب فالالعب ميما امتمك من تمك القدرات والصفات فانيا ستكون قاصرة عمى تحقيق

التفوق والمستوى الرياضي المطموب مالم يتسمح بقدرة مميزة عمى فيم الجوانب الخططية المرتبطة بالمعبة

وتوظيف تمك المعرفة والقدرة لمصمحة الفريق مما يعني تحقيق التفوق والنجاح.

والتصرف او التفكير الخططي بكرة القدم يعد من القدرات التي تعكس واقع تطبيق الفريق لمميارات اليجومية

او الدفاعية والتي تنعكس عمى امتالك الالعبين لمقدرات البدنية والميارية والخططية العالية وارتفاع مستوى

اعداد ىم النفسي والذىني  ،ويظير ذلك جميا في جماعية االداء الواضحة وديناميكية التحركات ليم بالكرة
وبدون كرة  ،مما يظير قدرة الفريق عمى التفكير الجماعي واالداء الخططي الجيد في مواقف المعب اليجومية

والدفاعية المتغيرة خالل المباريات.

ويرى الباحث انو كمما كان الالعب عمى مستوى عال من الجاىزية البدنية والنفسية والمعرفية كان اكثر
استعدادا لتمبية المتطمبات الخططية لمعبة واكثر قدرة عمى فيميا وتنفيذىا.

ومن ىنا جاءت اىمية البحث باستخدام الباحث تمارين خططية وفقا لمساحات محددة في تطوير التصرف
الخططي اليجومي ومعرفة اثر ىذه التمارين في كل تمك النواحي.

2-1

مشكمة البحث-:

لما تمثمو لعبة كرة القدم من اىمية كبيرة في حياة الشعوب وباعتبارىا المعبة الشعبية االكثر انتشا ار ونتيجة

لمتقارب الكبير بين المستويات لمختمف الفرق لذا اىتم الكثيرون بمحاولة وضع واستحداث تمارين جديدة

ووفقا لمناىج وبرامج تدريبية مقننة تسعى بالوصول بالالعبين الى اعمى المستويات .

ومن خالل تجربة الباحث وخبرتو الميدانية  ،الحظ ان ىناك تفاوت بين العبي كرة القدم داخل الفريق الواحد

في امتالكيم القدرة عمى التفكير والتصرف وسرعة اتخاذ القرار السميم في التوقيت المناسب مما ينعكس عمى

مستوى التصرف الخططي السميم لدييم في المباراة  ،ومن ثم فان المدربين يضعوا دائما خطط المعب المتنوعة

وفق امتالك الالعبين لتمك القدرة لموصول الى مستويات عالية من التصرف الخططي تتفق مع ىذه القدرة ،
وكمما ارتفع مستوى التفكير لالعب كمما زادت لديو القدرة عمى اظيار التصرف الخططي الذكي في مواقف

المعب المختمفة .

وجد الباحث ان اغمب المدربين ال يعيرون اىمية كبيرة لتدريب الالعبين وبالذات الشباب منيم عمى النواحي
الخططية والمرتبطة بالجانب البدني والتي تشكل حجر الزاوية في احداث التفوق المطموب  ،وانما يركزون أو

ييتمون بنواحي اخرى ،مثل التركيز عمى الجوانب البدنية باالعتماد عمى قدرات الالعبين البدنية وحماسيم ،
او التركيز عمى الجوانب التربوية او االنضباطية وغيرىا  ،اذ لم يجد الباحث تركي از كبير عمى ىذه التطبيقات

خصوصا عند الالعبين الشباب  ،وخصوصا تطبيق التمرينات اليجومية وفقا لمساحات محددة.

لذا أرتأى الباحث القيام باعداد تمارين خططية وفقا لمساحات محددة في تطوير التصرف الخططي اليجومي

لالعبي كرة القدم الشباب  ،عسى ان يجد حموال عممية ليذه المشكمة التي تيم تحقيق تقدم في المستويات
بمعبة كرة القدم واالرتقاء بيا نحو االفضل وصوال الى المستويات االقميمية و الدولية .

3-1

اىداف البحث-:

 اعداد تمارين خططية وفقا لمساحات محددة في تطوير التصرف الخططي اليجومي لالعبي كرة القدم
الشباب.

 التعرف عمى تأثير التمارين الخططية وفقا لمساحات محددة في تطوير التصرف الخططي اليجومي

4-1

لالعبي كرة القدم الشباب.
-:

فروض البحث

 ىناك فروق معنوية بين القياسات القبمية والبعدية لنتائج التصرف الخططي اليجومي لعينة البحث.

 5-1مجاالت البحث-:

 1-5-1المجال البشري-:العبو نادي كربالء بكرة القدم فئة الشباب لمموسم
الرياضي ( .)2018 -2017

 2-5-1المجال الزماني  -:الفترة من  2017-10-15ولغاية .2018-5-15

 3-5-1المجال المكاني  -:المركز الوطني لمموىبة الرياضية في كربالء  /ممعب الشباب وممحقاتو.

 6-1مصطمحات البحث:

التصرف الخططي  :ىو استفادة الالعب بأكثر قدر من معموماتو وخبراتو لتنفيذ افضل استجابة واداء لحل

الموقف الخططي  ،بمعنى انو جزء من السموك الذي تسبقو عممية التفكير الخططي  ،والتصرف الخططي

اليجومي في لعبة كرة القدم بحسب راي الباحث ىو حالة التكامل بين القدرات البدنية-الميارية-الخططية-

العقمية-والنفسية والتي يكتسبيا الالعب من مصادر متعددة تساعده عمى مواجية مختمف المواقف والمتغيرات

في المعبة والتغمب عمييا.

 -2الدراسات النظرية والدراسات السابقة

 1-2مفيوم التفكير والتصرف الخططي:
التفكير كقدرة عقمية يحتاج الييا العب كرة القدم خالل المعب وخالل المنافسة والمباراة  ،والتي غالبا ما تتميز

مواقفيا بالتغيير والتي تتطمب سرعة ادراك عالقات المواقف التنافسية المتعددة كتحرك الزميل والمنافس
واتجاىات وسرعة الكرة

(، )1

وتحتاج بذلك الى اتخاذ القرار السريع والمناسب في التوقيت الصحيح ،ويتضمن

ايضا حموال بديمو مع القدرة عمى تركيب وترتيب ىذه الحمول وفق ردود االفعال المتوقعة من عناصر الموقف

لضمان حل الموقف الخططي

()2

ويمعب التفكير دو ار ميما في اداء العبي كرة القدم اثناء المباريات فمن خاللو يستطيع ان يدرك ابعاد المواقف

المتغير ىو المتنوعة والتي تتطمب منو سرعة اتخاذ القرارات الصحيحة الواجبة في التوقيت المناسب معتمدا

(1(Alan ahargreaves and Richard Bate: Skills and strategies for cooching soccer
,second edition , Human kinetics ,Inc, U.S.A. (2010)p93
) )2موفق المولى  :المدرب والعمل التكتيكي ،ط ، 1دار الينابيع  ،دمشق  ، 2008 ،ص71

عمى معموماتو السابقة والراىنة عن الموقف وخبراتو  ،مع قدرتو عمى تركيز االنتباه لما يحدث من تغيرات

محتممو في ىذه المواقف

()3

ويتفق كل من حنفي مختار 1994

()4

و ابراىيم شعال ن وعمرو ابو المجد 1996

()5

في ان القدرة عمى

التصرف الخططي السميم لمشق اليجومي والدفاعي ىو العامل الحاسم لمفوز بالمباراة  ،اذ قد تكتمل عناصر
المياقة البدنية والمستوى الفني الجيد لميارات المعب والصفات االرادية والنفسية لالعبي الفريقين المتنافسين ،

اال ان ىناك صعوبة كبيرة في تحقيق التطابق بين الفريقين من حيث الفكر والتحركات  ،لذا فان تركيز
المدربين عمى تحقيقيا لالعبييم يعد من العوامل الجوىرية لحسم نتيجة المباراة.

وتمعب التمرينات الخططية دو ار ميما في مختمف مراحل االعداد الفريق بشكل عام و يتفق الباحث مع موفق

المولى و اخرون

()6

بحسب الجدول المرفق ادناه:

جدول ()1

يوضح النسب المئوية ألنواع التدريبات في فترات االعداد المختمفة
نوع التدريب

االعداد العام

االعداد الخاص

فترة االعداد لممباريات

االعداد البدني

%45

%35

%20

االعداد المياري

%30

%40

%30

االعداد الخططي

%25

%30

%45

من خالل مالحظة الجدول اعاله يمكن لنا ان نفيم ان لكل مرحمة من مراحل اعداد الفريق يجب ان

تتضمن كل نوع من التمرينات او االعدادات و بنسب معينة حيث يتم تفضيل جانب عمى اخر تبعا لطبيعة
المرحمة و ظروف االعداد و اليدف المراد تحقيقو في تمك المرحمة حيث يظير ىنا بوضوح أىمية

التمرينات الخططية او التدريب الخططي لمفريق و الذي ترتفع نسبة وجوده في التمرينات داخل الوحدات

التدريبية كمما تقدمت مراحل االعداد لموصول الى االستعداد األمثل لمدخول في فترة المنافسات و قد

تختمف النسب بشكل طفيف تبعا لطبيعة الفئة العمرية التي يتم التعامل معيا او تدريبيا  ،و يرى الباحث

ان التمرينات الخططية اوالتدريب الخططي ضمن ما يمكن تسميتو باالعداد الخططي يكون في اعمى
مستوياتو كما موضح في الجدول أعاله في فئة المتقدمين و الشباب و يقل بشكل تدريجي في فئة

الناشئين عنيا في فئة االشبال و البراعم و التي تكون من اىم أولوياتيا التحضير المياري و رفع

مستوى اإلمكانيات الفنية و تعزيز الميارات األساسية لمعبة و تعمم الالعبين لتمك الميارات و اتقانيا في

تمك المراحل مع وجود نسبة بسيطة لمتمارين الخططية حتى ال تكون تمك التمرينات غريبة نوعما عندما
تزداد بشكل ممحوظ في الفترات العمرية القادمة .
(3(Terry morris and Joan groydon): The effect of exercise on the design performance
of experienced and inexperienced Soccer players ,reserechquartely of exercise
,A.A.for h-ph, Re,da(1996pp39-42
) (4حنفي مختار :األسس العممية في تدريب كرة القدم ،دار الفكر العربي ،القاىرة ،1994 ،ص.133

) (5إبراىيم شعالن ،عمرو أبو المجد :أسس بناء كرة القدم الشاممة ،ط ،1المكتبة االكاديمية ،القاىرة ،1996 ،ص.11
) (6موفق المولى ،واخرون :المنيجية الحديثة في التخطيط الحديث بكرة القدم ،ط ،1بغداد ،دار الفيصل لمتوزيع
والنشر ،2017 ،ص.65-63

ويعتقد الباحث بأنو كمما اتقن الالعب الميارات األساسية و الرئيسة في المعبة كان اكثر قدرة و اسرع

استجابة لتطبيق مفردات االعداد و التحضير الخططي في مراحل متقدمة.

 -3منيجية البحث وأجراءاتو الميدانية
 1-3منيج البحث

عمى الرغم من تعدد مناىج البحث العممي لكن الباحث استخدم

المنيج التجريبي بأسموب المجوعتين

المتكافئتين أليمانو بانو الطريقة االمثل والمالئمة لحل المشكمة المطروحة بالبحث (( ألن البحث التجريبي

يتضمن محاولة لضبط كل العوامل االساسية المؤثرة في تغيير المتغيرات التابعة في التجربة ما عدا عامل واحد
()7

يتحكم فيو الباحث ويغيره عمى نحو معين يقصد تحديد وقياس تأثيره في المتغير أو المتغيرات التابعة ))
جدول ()2

يبين التصميم التجريبي المستخدم في البحث
المجموعة

االختبارات القبمية

التعامل التجريبي

االختبارات البعدية

المجموعة التجريبية

اختبار التصرف الخططي

تمرينات خططية وفقا لمساحات

اختبار التصرف

المجموعة الضابطة

اختبارالتصرف الخططي

اليجومي

الخططي اليجومي

محددة  +المنيج المعد من
قبل المدرب

المنيج المعد من قبل المدرب

اليجومي

اختبار التصرف

الخططي اليجومي

 2-3مجتمع البحث وعينتو :
اشتمل مجتمع البحث عمى العبي كرة القدم الشباب ألندية محافظة كربالء لمموسم الرياضي – 2017
 ( 2018وعددىا  10أندية ) بواقع ( )220العبا مسجال رسميا ضمن كشوفات االتحاد الفرعي لكرة القدم في
المحافظة وقام الباحث باختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية وعن طريق القرعة  ،ووقع االختيار عمى

العبي نادي كربالء الرياضي وعددىم ( )20العبا بعد استبعاد حراس المرمى وعددىم ( ) 3والعب ()1

مصاب مثموا مانسبتو  %9.1من مجتمع البحث االصمي  ،وقسم الباحث العينة الى مجموعتين وبنفس
الطريقة  ،مجموعة تجريبية بعدد ( 10العبين) ومجموعة ضابطة بعدد ( 10العبين).
جدول ()3

يبين مجتمع البحث وعينة بناء اختبار تحمل األداء وعينة التطبيق الرئيسية

)(7

العينة

ت

النادي

عدد الالعبين

.1

كربالء

24

-

.2

الجماىير

22

5

.3

العراق

21

االستطالعية

-

عينة التطبيق الرئيسة
نادي كربالء
 20العب

 10مج تجريبية
 10مج ضابطة

وجيو محجوب  :طرائق البحث العممي ومناىجو  ،ط ، 1بغداد  ،دار الحكمة لمطباعة  ، 1992 ،ص. 327

.4

شباب الحسين

20

-

.5

الحر

21

5

.6

اليندية

23

-

.7

الروضتين

22

-

.8

امام المتقين

21

-

.9

الغدير

24

-

.10

الحسينية

22

-

220

10

المجموع

20

 3-3الوسائل واالجيزة واالدوات المستخدمة في البحث :
استخدم الباحث الوسائل واالجيزة واالدوات االتية :
-

االستبانة .

المالحظة .

-

االختبار والقياس .

-

المقابمة الشخصية .

-

منصات التواصل االجتماعي (فيسبوك – واتس اب – تمغرام )

-

ساعة توقيت نوع كاسيو الكترونية عدد ( . ) 5

-

كامي ار نوع سوني ياباني ذات سرعة ( ) 120صورة.

-

كومبيوتر نوع دل صناعة كورية .
ميزان طبي .

-

شريط قطني قياس بطول ()10م .

-

شواخص وأقمعة مختمفة االحجام عدد(  ) 20بالستيكية .

-

ساحة كرة قدم قانونية .

صافرة عدد( . ) 2

-

آلو حاسبة عممية من نوع كاسيو (صينية الصنع).

-

كرات قدم قانونية عدد . 20

 4-3أجراءات البحث الميدانية :

تحديد متغيرات التصرف الخططي اليجومي:

من خالل االطالع عمى بعض الرسائل واالطاريح التي تناولت متغير التصرف الخططي سوف يعتمد الباحث
اختبارات التصرف الخططي لعماد عودة( )8بصيغتيا النيائية.
اسم االختبار  :التصرف الخططي :

اليدف من االختبار  :قياس التصرف الخططي لعدة مسافات

) (8عماد عودة جودة :تأثير تمرينات المعب الطولي والعرضي لتطوير بعض المتغيرات البدنية والميارية والعقمية
والتصرف الخططي لالعبين الشباب بكرة القدم ،أطروحة دكتوراه ،جامعة القادسية.2015 ،

االدوات المستخدمة :اشكال منظوره ومقرؤه من المواقف التي تعبر عن حاالت المعب والتصرف الخططي

طريقة تنفيذ االختبار :قراءة المواقف بدقة وتركيز  ،ثم وضع عالمة (  ) تحت البديل المناسب الذي
يمثل قراءة الموقف .

التسجيل:

 -1اذا كان جوابك االختيار االول فضع عالمة (  )عمى االختيار االول .

 -2اذا كان جوابك االختيار الثاني فضع عالمة (  )عمى االختيار الثاني .
 -3اذا كان جوابك االختيار الثالث فضع عالمة (  ) عمى االختيار الثالث.

تجمع درجات االجابات التي تم اختيارىا لكل فرد من افراد كل مجموعة ووفقا لمفاتيح التصحيح ولكل موقف

عمى حدة ( وحدة القياس الدرجو)

كما في المثال االتي:

االختيار
األول

االختيار
الثاني

االختيار
الثالث

شكل ()2

اختبار التصرف الخططي

جدول ()4
يبين مفاتيح التصحيح لمتصرفات الخططية
المواقف

االختيار االول

االختيار الثاني

االختيار الثالث

الموقف االول

3

2

1

الموقف الثاني

1

2

3

الموقف الثالث

2

1

3

الموقف الرابع

3

1

2

الموقف الخامس

1

3

2

الموقف السادس

2

1

3

الموقف السابع

2

1

3

الموقف الثامن

1

3

2

الموقف التاسع

3

2

1

الموقف العاشر

2

3

1

ويجرى ىذا االختبار لعشرة مواقف ىجومية ( يمحظ الممحق).

 3-4-3التجربة االستطالعية :

تتطمب البحوث التجريبية أجراء تجارب أستطالعية لضمان الشروط والصفات العممية لألختبارات وكذلك

لمتأكد من صالحية االختبارات والتمارين التي ستطبق في البحوث  ،واجري الباحث تجربتين أستطالعيتين عمى
العينة االستطالعية وكما يمي :

اوالً  :التجربة االستطالعية االولى :

اجريت يوم الثالثاء  2017 /12 /19عمى العبين من افراد العينة االستطالعية المتكونة من ( )10العبين

من ناديي الجماىير والحر بواقع ( )5العبين من كل نادي تم من خالل التجربة تطبيق اختبارات (التصرف

الخططي) وىدفت التجربة الى التأكد من فيم افراد العينة االستطالعية لمفردات اختبار التصرف الخططي وفيم

المواقف العشرة وبحسب مسافات المعب وكيفية االجابة .

 4-4-3االختبارات القبمية :

اجرى الباحث االختبارات القبمية في يوم الجمعة  2018 / 1 / 4عمى المجموعتين التجريبية والضابطة.

 : 5-4-3اجراءات التجانس والتكافؤ :

ىناك العديد من القياسات التي تؤثر بشكل مباشر في متغيرات بحث الدراسة وبعد ان تم التعرف عمى تمك

القياسات وىي الطول  ،الك تمة  ،العمر التدريبي  ،اجرى الباحث التجانس لعينة البحث في متغيرات الطول
والوزن والعمر التدريبي لما ليا من عالقة بمتغيرات البحث قيد الدراسة التصرف الخططي اليجومي و ذلك

عن طريق معامل االلتواء.

جدول ()5
يبين تجانس عينة بحث الدراسة

ت

المتغير

وحدة

الوسط

القياس

الحسابي

االنحراف

الوسيط

االلتواء

.1

الطول

سم

170.35

4.620

171.500

0.747-

.2

الكتمة

كغم

64.52

2.280

64

0.684

.3

العمر التدريبي

سنة

3.380

0.489

3.250

0.798

.4

التصرف

درجة

16.083

0.104

16.095

0.346-

الخططي

يتبين من جدول ( )5ان قيم معامل االلتواء كانت أقل من

 1±من مستويات توزيع المنحنى الطبيعي وىذا

يدل عمى ان افراد العينة متجانسين في ىذه المتغيرات مما يعني ان أفراد العينة متوزعة اعتداليا.

ثم اجرى الباحث التكافؤ بين المجموعتين بعد تقسيميم باستخدام اختبار ( )tلمعينات المستقمة كما في الجدول

(.)7

جدول ()6
يبين تكافؤ افراد عينة البحث في المتغيرات المبحوثة
المتغير

المجموعة التجريبية

المجموعة الضابطة

قيمة t

مستوى

نوع

س
التصرف

الخططي

اليجومي

15.700

ع
1.337

س
15.900

ع
1.729

المحسوبة

الداللة

0.776 0.289 -

الداللة
غير

معنوي

يتبين من جدول ( )6ان مستويات الداللة عند متغير التصرف الخططي اليجومي كانت أقل من مستوى داللة
( )0.05مما يدل عمى تكافؤ المجموعتين الضابطة والتجريبية في ىذين المتغيرين .

 6-4-3التجربة الرئيسة :

بعد االنتياء من تنفيذ االختبارات القبمية قام الباحث باالطالع عمى المراجع العممية والدراسات النظرية السابقة

التي تناولت المناىج التدريبية الخططية  ،فقام الباحث وبمساعدة السادة مشرفي البحث بأعداد التمرينات
الخططية وفقا لمساحات محددة ومختمفة وضمن المواقف العشرة التي تضمنيا اختبار التصرف الخططي

اليجومي

تم البدء بتطبيق مفردات التدريب يوم السبت الموافق  2018/1/13وانتيت وحدات التدريب يوم االربعاء

الموافق  2018/3/14وقد تضمنت التدريبات ( )24وحدة تدريبية باستخدام مساحات ومسافات متنوعة ،
وقد استغرق تنفيذ التدريبات (  )8اسابيع وبواقع ( )3وحدات تدريبية باألسبوع الواحد  ،اشتممت كل وحدة

تدريبية عمى  3تمارين  ،وقد راعى الباحث مايأتي عند تطبيق التدريبات:
-

تضمنت الوحدة التدريبية الواحدة (  )3تمرينات  ،بحيث بمغ مجموع التمارين في مجمل التدريبات ()72

تمرينا اشتممت عمى كافة المواقف الخططية والميارية والبدنية وبكافة اساليب المعب الحديث  ،اذ تضمنت

تمارين المعب وتمارين كرات والتمارين المركبة وتمارين ىدفت الى تطوير متغيرات بحث الدراسة وىي
تحمل االداء والتصرف الخططي اليجومي .

-

تراوحت الشدة التي استخدمت في التمرينات ( )%95 - %85من اقصى ما يتحممو الالعب وذلك
باالعتماد عمى نتائج االختبارات القبمية التي اجراىا الباحث والتجربة االستطالعية الثانية التي تم من

خالليا تحديد شدة وزمن أداء كل تمرين.
-

استخدم الباحث طريقة التدريب الفتري المرتفع الشدة والتدريب التكراري .

اعتمد الباحث عمى النبض وعدد ضربات القمب في تحديد فترة الراحة بين التك اررات او حتى المجاميع .

راعى الباحث وبشدة مبدا التنوع في التدريب والتمرينات والتي تم استخداميا وكانت كل التمارين مع
الكرات لرفع الروح المعنوية لالعب وضمان عدم الشعور بالممل من خالل إعادة او تكرار بعض التمارين

 ،وكذلك من خالل تنويع أماكن وطريقة العمل في التمرين.

-

انتيى تطبيق تنفيذ التمرينات يوم االربعاء .2018/3/14

 7-4-3االختبارات البعدية :

اجرى الباحث االختبارات البعدية عمى عينة البحث بعد االنتياء من مفردات التدريبات يومي الجمعة والسبت
الموافق(  ) 2018/3/17-16مع مراعاة توفير نفس الظروف والشروط التي كانت في االختبارات القبمية قدر

االمكان  ،وبنفس تسمسل الذي جرى بو االختبار القبمي  ،وسجمت النتائج في استمارات خاصة تم اعدادىا
مسبقا طبقا بحسب الشروط والمواصفات المحددة لكل اختبار.

 5-3الوسائل االحصائية :

استخدم الباحث نظام ( )spssاالحصائي في ضوء المعالجات االحصائية االتية :



الوسط الحسابي



الوسيط .




االنحراف المعياري .
معامل االلتواء.



( )tلمعينات المتناظرة .



) (tلمعينات المستقمة .

-4عرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا:
لمجموعتي البحث التجريبية

 1-4عرض وتحميل نتائج االختبارات لمتغير التصرف الخططي اليجومي
والضابطة ومناقشتيا:

 1-1-4عرض وتحميل نتائج االختبارات القبمية والبعدية لمتغير التصرف الخططي اليجومي لمجموعتي
البحث التجريبية والضابطة ومناقشتيا :

جدول ( ) 7

يبين قيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومتوسط الفروق واالنحراف المعياري لمفروق وقيمة ()t
المحسوبة وداللتيا اإلحصائية لالختبار القبمي والبعدي ولكال المجموعتين

قيمة ( )tتحت درجة حرية ( )9عند مستوى داللة(2.262= )0.05
المتغير

المجموعة

التصرف

االختبار القبمي
س-

الخططي

االختبار البعدي
س-

ع

ف¯

ع

التجريبية

15.700

2.404 21.00 1.337

-

الضابطة

15.900

1.932 17.80 1.729

-

0
0

ع

ف

5.300
1.900

0.775
0.752

قيمة()t

مستوى

المحسوبة

الداللة

-6.836

0.000

-2.526

نوع

الداللة
معنوي

 0.032معنوي

يبين الجدول ( )7المؤشرات االحصائية لنتائج االختبارات القبميةة والبعديةة لمتغيةر التصةرف الخططةي اليجةومي
والذي خضع لو افراد البحث في المجموعتين التجريبية والضابطة  ،اذ اظيرت النتائج بان قيم الوسط الحسةابي
كانت اعمى في االختبار البعدي عن االختبار القبمي وحدث ىناك تغير معنوي بين االختبارين ولصةالح االختبةار

البعةةةدي  ،وكةةةان السةةةبب فةةةي التطةةةور الةةةذي حةةةدث لمقةةةدرات الذىنيةةةة والخططيةةةة ليةةةذه المجموعةةةة مةةةن خةةةالل
استخداميم التمرينات المقترحو خالل الوحةدات التدريبيةة ولمسةاحات محةددة ومختمفةة ممةا اظيةر تةاثي ار ايجابيةا

عمييم  ،فضال عن التنظيم الجيد الذي استخدم خالل الوحةدات التدريبيةة والمتمثةل بعةدد التكة اررات فةي الموقةف

الخططةةي الواحةةد وعةةدد المواقةةف لكةةل العةةب  ،وىةةذا مةةا سةةاعد افةراد المجموعةةة التجريبيةةة عمةةى رفةةع مسةةتوى
السيطرة الحركية ومستوى االداء الحركي الذي انعكس عمى االداء الخططي ليم بشكل ايجابي  ،اذ " يتم تطوير

نشاط الجياز العصبي المركزي من خالل سمسمة التك اررات في التمرينات والنشاطات المختمفة المرتبطة بالجياز
)(1

العصبي  ،وبالتالي تكون مجمل األفعال اإلرادية مسترخية وتحت السيطرة"

وان زيةةادة التك ة اررات فةةي إثنةةاء االداء بصةةورة تدريجيةةة خةةالل تعاقةةب الوحةةدات التدريبيةةة دليةةل عمةةى قةةدرة اف ةراد

التجريبية أصبحت ايجابية في تطبيق الخطط و تنشيط الذاكرة وكفاية في عممية االنتباه واإلدراك والمالحظة.

كما أكد بعض الخبراء في ان تطوير العمميةات العقميةة يكةون نةاتج مةن عةدة جوانةب أىميةا ىةو تفعيةل القةدرات

الذىنية بشكل أساسي والى الطريقة المستخدمة في ذلك لتتماشى مع الحالة النفسية لمفرد فضال عن ان ىةدف
إعداد الالعب بأي شكل مةن إشةكال الةتعمم والتةدريب سةواء كةان ذىنيةاً او حركيةاً فةان اليةدف منةو ىةو السةيطرة
عمى الحركات من خالل المنافسة وزيادة السرعة في التفكير .

كما يعزو الباحث التطةور فةي مواقةف التصةرف الخططةي الةى التطبيةق الجيةد لمتمرينةات الخططيةة فةي الوحةدات
التدريبية ومن مساحات مختمفة الذي ساعد عمى زيادة االستقرار النفسي وعمى فيم واستيعاب مفردات الخطةة

التدريبية المطبقة واليدف منيا وتأثير ذلك عمى زيةادة فاعميةة القةدرات الذىنيةة مةن خةالل زمةن وعةدد التكة اررات

وعدد السالسل المستخدمة والتي ساعدت عمى تفعيل القدرات االدراكية .

ان التمرينات الخططية التي استخدميا الباحث والتي ىدفت تطوير التصرف الخططي اليجومي وتميةزت بوجةود

حاالت خططية مشابية لحاالت المواقف الخططيةة المبحوثةة ممةا اجبةر ذلةك الالعةب ان يسةتخدم عةدة مظةاىر
مةن االنتبةةاه وأىميةةا ىةةو توزيةةع االنتبةةاه عنةةد أداء ىةةذه المواقةةف وعنةةد االجابةةة عمةةى حةةاالت التصةةرف الخططةةي

كاختبار.

 2-1-1-4عرض وتحميل نتائج االختبارات البعدية لمتغير التصرف الخططي اليجومي
لمجموعتي البحث التجريبية والضابطة ومناقشتيا :

جدول ( ) 8

يبين قيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومتوسط الفروق واالنحراف المعياري لمفروق وقيمة ()t
المحسوبة وداللتيا اإلحصائية لالختبار البعدي ولكال المجموعتين
المتغير
التصرف
الخططي

المجموعة التجريبية
س

-

21.000

المجموعة الضابطة

قيمة t

مستوى

ع

المحسوبة

الداللة

1.932

3.281

0.004

-

ع

س

2.404

17.800

*قيمة ( )tتحت بدرجة حرية ( )18عند مستوى داللة(. 2.101= )0.05

يبين الجدول ( )8المؤشرات االحصائية لنتائج االختبارات البعدية لمتغير التصرف الخططي اليجومي

لمجموعتي البحث التجريبية والضابطة والتي تمثل طبيعة اداء المجموعتين بعد االنتياء من تنفيذ التجربة
الرئيسة حيث اظيرت النتائج ان قيمة الوسط الحسابي لممجموعة التجريبية اعمى من الوسط الحسابي

لممجموعة الضابطة وحدث تغير معنوي ولصالح المجموعة التجريبية  ،وىذا ما أشارت اليو مستويات اداللة
Sehubert f. frank , psychology from stast to finish (yugos/avia, 1988) p.132.

)1

نوع الداللة
معنوي

من خالل استخدام القانون االحصائي ( )Tلمعينات المستقمة اذ كانت اقل من مستوى داللة ( )0.05مما يدل
عمى وجود فروق معنوية بين المجموعتين ولصالح المجموعة التجريبية .

من ىنا يتضح فاعمية تمك التمارين وتاثيرىا الواضح في عينة البحث التجريبية والذي اظير تفوقا

واضحا لدى العبي ىذه المجموعة والذي يعزوه الباحث الى المنيجية التي أتبعيا في صياغة مفردات

ال تمارين داخل الجزء الرئيسي في الوحدات التدريبية وعمى اساس وأسموب عممي والتدرج الصحيح في إعادة
التمارين وتكرارىا مما أدى الى إتقان الالعبين لمميارات الحركية وان استخدام مساحات محددة ومختمفة وفر
لالعبين أجواء مشابية لمعب الحقيقي مع إعطاء دافعيو أكثر نحو التدريب

ان تطةةور مسةةتوى الالعبةةين فةةي المواقةةف الخاصةةة بالتصةةرف الخططةةي العشةةرة (جميعيةةا) ولممجموعةةة

التجريبية  ،كان بسةبب التطةور الحاصةل فةي مسةتوى المعرفةة الحقيقيةة الداء التصةرف الخططةي اثنةاء تطبيةق

الميارات والمواقف الخططية والذي انعكس بشكل ايجابي عمى الدافعية الكبيرة من الالعبين والرغبةة فةي مزاولةة
التدريب وبانتظام والتعرف عمى نقاط القوة والضعف لدييم من خالل تطوير الوعي واالدراك والقةدرة عمةى الةتحكم

بحركاتيم لتحقيق النجاح والتفوق مما ساعد في تطوير مستوى قدراتيم العقمية  ،وىذا مةا أكةده( Goldman

 )1995،Danielان" الذكاء او النضةج االنفعةالي ىةو مجموعةة مةن القةدرات تتمثةل فةي معرفةة انفعةاالت الفةرد
وادارة تمك االنفعاالت وتخميق الدافعية "(.)9

ويةةرى الباحةةث ان الب ةرامج الخططيةةة الحديثةةة والتةةي تتفةةق مةةع مسةةتوى الةةذكاء والتصةةرف الحركةةي ،

يساعد عمى ادراك المواقف الصةحيحة  ،والتعةرف عمةى اسةباب االخطةاء التةي يرتكبيةا الالعةب وبشةكل دقيةق ،
وبالتالي يسعى الالعب الى تطوير قدراتو العقمية وذاكرتو ألجل تطبيق الميارات والحركات بالشكل الةذي يحقةق

النجاح مع زمالئو وبأقل وقت وجيد  ،اذ يشير(نجاح شمش )2011،بان ((البرامج الحركية تساعد الالعب في
ان يتعرف عمى مقدار النضج الذي وصل اليو لكي يتمكن من تنظيم المواقف الحركية التي توصمو الةى النتةائج
الصحيحة كما وانو يتمكن مةن معرفةة اسةباب االخطةاء التةي يرتكبيةا عنةد اكتسةاب الميةارة ،والتةدريب المناسةب

ليةةذه المواقةةف يعنةةي التةةدريب الفاعةةل الةةذي يحقةةق النتةةائج الصةةحيحة ،ذلةةك ألنةةو اذا لةةم يكةةن ذلةةك فانةةو سةةيكون

مضيعة لموقت والجيد ))"(.)10

وكما ىو معموم ان إختبار التصرف الخططي يجب ان يكون وفق الحاجات والةدوافع ومةدى عالقتيةا

بالنشاط الذي يمارسو الالعب  ،إذ تؤثر عمى الجانب الجسمي واالنفعةالي والعقمةي  ،حيةث تكةون ىةذه المواقةف

الخططية بمثابة محركات لخمق حالة من التفكير االيجابي  ،مما يؤثر عمى مستوى سموك لالعةب وزيةادة الثقةة
بةةةالنفس والقةةةدرة عمةةةى ضةةةبط تصةةةرفاتو فةةةي المواقةةةف التةةةي تسةةةتثير ردود افعالةةةو  ،وىةةةذا مةةةا اكةةةده (حمةةةدي

الفرمةةاوي )2009،بةةأن" سةةيطرة االنسةةان عمةةى انفعاالتةةو ودوافعةةو ويةةرى الباحةةث أن اتخةةاذ الق ة اررات المناسةةبة
والدقيقةةة فةةي لحظةةة ظيةةور المثي ةرات  ،او الحةةافز ألداء الميةةارة المطموبةةة  ،والوصةةول إلةةى الدقةةة فةةي االداء

الحركي لمميارة وايصال الكرة بالشكل المضبوط جعل الحركات التي يصةعب توقعيةا لالعبةين حركةات مةن السةيل

(9) Goldman Daniel .Emotional Intelligence,Bantman Books, New York.1995,p;67.
) )10نجاح ميدي شمش .نجاح ميدي شمش .التعمم والتطور الحركي لمميارات الرياضية ،ط(:1بغداد ،االيك لمتصميم
والطباعة ،)2011،ص.118

القيةةام بيةةا بصةةورة افضةةل  ،إذ يةةذكر )"(Schmidt 2000أن المفتةةاح الميةةم لةةألداء ىةةو جعةةل الحركةةات غيةةر
المتوقعة من الممكن توقعيا وتوقيتيا"(.)11

مما يدل عمى ان تطور مستوى الالعبين في دقة االختيار المناسب لمموقف الخططي وفةق المسةاحات المحةددة

فةةي الممعةةب ،كنتيجةةة تةةأثير الوحةةدات التدريبيةةة المتكةةررة والمسةةتمرة دون انقطةةاع وىةةذا الةةذي نفذتةةو المجموعةةة

التجريبية  ،مما ادى الى تفوقيا عمى المجموعة الضابطة.

ويةةرى الباحةةث ان كةةل موقةةف مةةن المواقةةف العشةةرة الةةذي تضةةمنيا اختبةةار التصةةرف الخططةةي  ،يمثةةل

تصرفا خططيا مطموب من الالعةب ان يؤديةو بشةعور تةام منةو فةي ان ذلةك الموقةف يمثةل اعمةى حةاالت التفكيةر
والتحكم بالحركات المتكونو منو في ذلك الموقف  ،ومدى استعداده الةذىني والعقمةي والبةدني لمنجةاح فةي تنفيةذ

ذلك الموقف ،والذي من شأنو أن يؤدي الى تطوير الحافز والدافعية لدييم نحو ممارسةة التةدريب ،وىةذا الشة

يجب ان ينعكس عمى استخدام ىذه التصرفات الخططية فةي المباريةات وان عمةى الالعةب ان يقةرر اي نةوع مةن
الخطط وفق المساحة الموجود بيا يجب تطبيقيا وعمى المدرب ان يساعد العبيو في اتخاذ القةرار السةميم اثنةاء

المباراة فان ذلك سوف يساىم في تحقيق النجاح في تمثيل ذلك في واقع ما يحدث في المباراة  ،وان استخدام
تمارين جديدة لم يتدرب عمييا الالعبون ( المجموعة التجريبية) ادى الى تطوير قدرات الالعبةين وىةذا مةا أكةده

عبد عمي نصيف وقاسم حسن حسين (( يرتفةع مسةتوى االنجةاز الرياضةي بسةرعة فةي اثنةاء تمةارين جديةدة لةم

يتعود عمييا الرياضي))(.)12

 -5االستنتاجات والتوصيات :
 1-5االستنتاجات :

 كان لمتمرينات الخططية االثرالواضح في تطوير النواحي العقمية والتفكير الخططي عند تنفيذ مختمف
الحاالت الخططية وفق المساحات المختمفة والمحددة .

 تطور مستوى التفكير او التصرف الخططي اليجومي نتيجة التطبيقات العممية الخططية التي طبقت
عمى الالعبين

 ظير تحسن في استيعاب الالعبين لمفردات المواقف اليجومية العشرة التي تضمنيا اختبار التصرف
الخططي.

 لم تكن التدريبات التقميدية مؤثرة في تطوير الجوانب العقمية والتصرفات الخططية.

 2-5التوصيات :

 التأكيد عمى استخدام ىذا األسموب في التدريب خالل فترات األعداد المختمفة العامة والخاصة.
 استخدام التمرينات الخططية المقترحة في تدريب فرق الشباب وحتى الناشئين بكرة القدم.

 التأكيد عمى استخدام التدريب باستخدام مساحات محددة من الممعب ومتغيرة ومسافات مختمفة في
أثناء الوحدات التدريبية الخاصة لمفئات العمرية المختمفة األخرى.

(11) Richard A.Schmidt and Craig A.Wrisberge. Motor Learning and Performance. 2nd
. Human Kinetics. 2000. PP.63-64.

) )12عبد عمي نصيف ،قاسم حسن حسين :مبادئ عمم التدريب الرياضي  ،مطبعة التعميم العالي ،
بغداد،1988،ص.105
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