
  م4235/أيلول     جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة     35العدد/

131 

 دراسة بعض المواقف الخططية في الثمث الهجومي
 لدى العبي أندية الدرجة الممتازة بكرة القدم في محافظة نينوى

 يحيى محمد محمد عمي .د     نشأت بشير إبراهيم .د     معن عبد الكريم جاسم .أ.م.د
 جامعة الموصل / كمية التربية الرياضية

 التعريف بالبحث -1
  البحث المقدمة وأهمية 1-1

تمقى األلعاب الرياضية االىتماـ الواسع والكبير مف قبؿ دوؿ العالـ مف اجؿ الوصوؿ إلى أعمى مستويات األداء وتحقيؽ 
وأضحى التطور العممي مف العوامؿ الرئيسية التي جعمت الرياضة تخطو خطوات ، أفضؿ االنجازات في المسابقات الرسمية
د الالعبيف إعدادا جيدا في مختمؼ النواحي البدنية والميارية والخططية والنفسية جيدة نحو التقدـ وذلؾ مف خالؿ إعدا

 .ووفقا لنوع النشاط الرياضي، والمعرفية )الذىنية( كافة
وتعد لعبة كرة القدـ مف األلعاب التي القت االىتماـ العالمي المتزايد في كؿ بمداف العالـ حيث شيدت تطورا ىائال 

تميز ىذا التطور بارتفاع مستوى األداء المياري والبدني والخططي والنفسي والذىني لالعبيف مف و ، في إعداد الالعبيف
والتقدـ في المعبة ناتج عف ، حيث امتالكيـ لمقدرات والميارات العالية وتمتعيـ بمستوى بدني جيد وتطوير تفكيرىـ الجماعي

فيي تمثؿ أحد الركائز التي يعتمد عمييا الفريؽ لتحقيؽ  (8، 2005، طبيؿ)اليجومية والدفاعية   التطور في خطط المعب
أفضؿ النتائج وخطط المعب في كرة القدـ تعني " فف التحركات أثناء المباراة سواء كانت ىذه الحركات ذات ىدؼ ىجومي 

 والذي يبدأ لحظة، وتعد خطط المعب اليجومية احد أىـ أسس اإلعداد الخططي، (29، 1994، أو دفاعي " )محمد
"موقؼ خططي يتواجد فيو الفريؽ في حالة استحواذه عمى الكرة  ويقصد باليجـو انو، استحواذ الفريؽ عمى الكرة أثناء المباراة

مما يجعمو قادرا عمى تحديد أحداث المعب بشكؿ كبير وىو يبدأ أوال باالستحواذ عمى الكرة ثـ ينتيي بفقدانيا ويعتبر كافة 
 .(187، 2001، الخياط والحيالي)اث المعب في ىذا الموقؼ " العبي الفريؽ مشتركيف في أحد

وىي منطقة ىجـو ، مف ممعب كرة القدـ مف المناطؽ الميمة والمؤثرة (األمامي)وتمثؿ منطقة الثمث اليجومي 
 وتعد المنطقة الخطرة عمى دفاع المنافس واف اغمب عممية التيديؼ تتـ مف ىذه المنطقة حيث تقع في داخميا، الفريؽ

منطقة جزاء المنافس وأكثرىا تتـ مف داخؿ آو خارج ىذه المنطقة باعتبار أف التيديؼ يعد السالح القوي الذي يجب أف 
وكما ىو معروؼ لمعظـ مدربي والعبي كرة القدـ باف اإلعداد المعرفي ، (8، 2005، طبيؿ)يحممو الفريؽ أثناء المباراة 

لذا عمى المدربيف زيادة االىتماـ بتطوير قدراتيـ ، األداء الخططي لالعبيف يمعب دورا ىاما في إضفاء الصفة المميزة في
مف  .ومستوياتيـ العقمية التي سوؼ تساعدىـ بال شؾ عمى تحسيف التفكير والتصرؼ الخططي في مواقؼ المعب المختمفة

ازة بكرة القدـ في محافظة ىنا تكمف أىمية البحث في دراسة مستوى بعض المواقؼ الخططية لالعبي أندية الدرجة الممت
مف اجؿ معرفة مستويات واستعدادات  نينوى باعتباره واحدا مف بيف أىـ اإلعدادات المستخدمة في أعداد العبي كرة القدـ

 العبييـ الخططية والعمؿ عمى تطويرىا في جميع مواقؼ المعب المختمفة.
  مشكمة البحث 1-2

توف في إمكانياتيـ البدنية والميارية وكذلؾ قدراتيـ في عممية التفكير مف المعروؼ أف معظـ العبي كرة القدـ يتفاو 
واف معرفة المواقؼ الخططية لالعبي كرة القدـ تساعد المدربيف بعممية تحديد مستوى التصرؼ ، الخططي ودرجة إتقانيـ ليا

كما أف عممية التعرؼ عمى ، الخططي اليجومي لالعبييـ لتوظيؼ ىذه الميارات والصفات البدنية بما يخدـ الفريؽ ككؿ
مستوى التفكير الخططي تعد مف العمميات المعقدة والتي تتطمب إيجاد أفضؿ األساليب واالختبارات العممية المقننة بصورة 

اختبار التصرؼ الخططي الذي يحوي مواقؼ خططية ىجومية التي يمكف أف تحدث ، ومف ىذه االختبارات، عممية صحيحة
وىذا ما منح الباحثاف حافزا عمميا بحثيا مف اجؿ تطبيؽ ىذا البحث عمى عينة ، ف ممعب كرة القدـفي الثمث اليجومي م



  م4235/أيلول     جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة     35العدد/

131 

لمتعرؼ عمى مستوى التفكير الخططي ليؤالء الالعبيف الذيف يمثموف ، مكونة مف العبي ناديي الموصؿ ونينوى بكرة القدـ
وذلؾ الف ىذه المواقؼ الخططية تتطمب مف ، ـ في العراؽأندية محافظة نينوى عمى مستوى دوري الدرجة الممتازة بكرة القد

 الالعبيف أف تكوف قدراتيـ العقمية المرتبطة بالموقؼ قادرة عمى األداء األمثؿ.
 : هدفا البحث  1-3
التعرؼ عمى مستوى بعض المواقؼ الخططية في الثمث اليجومي مف الممعب لدى العبي أندية الدرجة الممتازة  1-3-1

 .بكرة القدـ في محافظة نينوى (عماؿ نينوى –نينوى  –الموصؿ )
التعرؼ عمى الفروؽ في مستوى بعض المواقؼ الخططية في الثمث اليجومي مف الممعب لالعبي أندية الدرجة  1-3-2

 عماؿ نينوى( بكرة القدـ في محافظة نينوى. –نينوى –الممتازة )الموصؿ
 : فرضا البحث  1-4
بكرة القدـ في محافظة نينوى مستوى جيد  (عماؿ نينوى –نينوى  –الموصؿ )لدرجة الممتازة يمتمؾ العبو أندية ا 1-4-1

 .مف بعض المواقؼ الخططية في الثمث اليجومي مف الممعب
جود فروؽ معنوية في مستوى بعض المواقؼ الخططية في الثمث اليجومي لدى العبي أندية الدرجة الممتازة  1-4-2

 .وى( بكرة القدـ في محافظة نينوى ولمصمحة نادي الموصؿعماؿ نين–نينوى –)الموصؿ
 مجاالت البحث 1-5
 2012-2011العبو أندية الدرجة الممتازة بكرة القدـ في محافظة نينوى لمموسـ الكروي : المجاؿ البشري  1-5-1
 .212/ 3/ 15ولغاية  211/ 15/11 المدة مف: المجاؿ الزماني  1-5-2
 .العب تدريب أندية الموصؿ ونينوى وعماؿ نينوى بكرة القدـم: المجاؿ المكاني  1-5-3
  تحديد المصطمحات 1-6
تقانو عمميًا : التفكير الخططي( )المواقؼ الخططية  1-6-1 " اكتساب الالعب المعمومات والمعارؼ والمواقؼ الخططية وا 

محمد )   رة خالؿ المباراة "بالقدر الكافي الذي يمكنو مف حسف التصرؼ في مختمؼ المواقؼ المتعددة والمتغي
 (101، 2000، والوحش

وىي تمؾ االستجابات والتحركات المبنية عمى اختيار نتيجة تفكير والتي تتناسب مع المواقؼ : خطط المعب  1-6-2
  (221، 2001، حماد) التنافسية ويرجى مف خالليا تحقيؽ نتائج إيجابية

وىي المنطقة الخطرة عمى دفاع الفريؽ ، ىي منطقة ىجـو الفريؽ": (ثمث الممعب األمامي)الثمث اليجومي  1-6-3
، )مختار."المعب اليجومية لمفريؽ ونجاح الفريػػػػؽ الميػػػػػاجـ يتمثؿ في مفاجأة وسرعػػػػػة أداء خطػػػػط، المنػػػػافس
1998 ،205 ) 

 إجراءات البحث  -3
 .مالئمتو وطبيعة البحثاستخدـ الباحثوف المنيج الوصفي وذلؾ ل: منيج البحث  1 – 3
تـ اختيار عينة البحث بصورة عمدية والمتمثمة بالعبي أندية الموصؿ ونينوى وعماؿ نينوى بكرة القدـ : عينة البحث 2 – 3

( العبًا بعد أف تـ 62والبالغ عددىـ ) 2012 -2011العراقي الممتاز لمموسـ الكروي  الدوريالمشاركيف في 
، استبعاد الالعبيف الذيف لـ يجيبوا عمى استمارات االستبياف بشكميا الكامؿاستبعاد حراس المرمى وكذلؾ 

 .( يبيف بعض مواصفات عينة البحث1والجدوؿ)
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 (1)الجدوؿ 
 بعض مواصفات عينة البحث

 أسـ النادي

 العمر التدريبي العمر عدد الالعبيف

 ع± -س ع± -س

 4.1 8.78 5.43 24 23 الموصؿ
 3.75 7.35 3.62 23.5 20 نينوى

 2.41 7.52 2.59 22.94 19 عماؿ نينوى

 
 وسائل جمع البيانات 3-3
 : مقياس التفكير الخططي في الثمث الهجومي من الممعب( )االستبيان  3-3-1

( حالة مف حاالت مقياس التفكير الخططي في الثمث اليجومي مف 47( حالة مف أصؿ )27اعتمد الباحثاف ) 
( وذلؾ لشعور الباحثيف أف اإلجابة عمى جميع الحاالت سوؼ تولد الممؿ لدى عينة 2007، بيؿالممعب المعد مف قبؿ )ط

وتتـ اإلجابة مف قبؿ الالعب عمى ، ( خيارات4وتتضمف كؿ حالة )، مما قد يؤدي إلى عدـ اإلجابة عمييا بالشكؿ المطموب
( 4( درجة والدرجة العميا )1الدنيا لكؿ حالة ىي )والدرجة ، كؿ حالة وذلؾ بوضع إشارة صح عمى الخيار الذي يراه مناسباً 

( يوضح حاالت المقياس 1والممحؽ )، ( درجة108( درجة والعميا )27أما الدرجة الدنيا لمحاالت مجتمعة ىي )، درجات
         (.101 – 97، 2005، ( يوضح مفتاح التصحيح )طبيؿ2بينما الممحؽ )

 : األسس العممية لممقياس  3-3-1-1
، (الصدؽ -الثبات ) أجؿ التأكد مف مدى صالحية المقياس يجب أف يؤخذ بنظر االعتبار األسس العممية لومف  

يتمتع بمعامالت الثبات والصدؽ وتـ  (التفكير الخططي في الثمث اليجومي مف الممعب)وعمى الرغـ مف أف المقياس 
، السويقي)ذا المقياس لعينة البحث وقد أشار إلى ىذا تطبيقو في البيئة العراقية إال أنو يجب التأكد مف مدى مالئمة ى

نقاًل عف عالوي إلى أنو يجب حث الباحثيف وتشجيعيـ عمى بذؿ الجيد إليجاد األسس العممية لالختبارات التي  (1999
مية السابقة يرغبوف في استخداميا عمى العينات التي يتـ تطبيؽ االختبارات عميو وعدـ االعتماد عمى نتائج المعامالت العم

 .(10، 1999، السويقي)لالختبارات لضماف التحديث المستمر لالختبارات 
 : ثبات المقياس  3-3-1-1-1

يشير ثبات االختبار إلى مدى الدقة أو اإلتقاف أو االتساؽ الذي يقيس بو االختبار أو المقياس الظاىرة التي وضع  
 .(145، 2004، حسانيف)لقياسيا 
( في حساب تقديرات االتساؽ الداخمي αدى ثبات المقياس تـ اعتماد طريقة معامؿ ألفا )ولغرض التأكد مف م 
( لتقدير االتساؽ الداخمي لمثبات وىي تستخدـ 1951( عاـ )Cronbachوىذه الطريقة اقترحيا وطورىا كرونباخ )، لممقياس

( 16بيؽ المقياس عمى عينة مكونة مف )وقد تـ تط، (248، 2004، عندما ال يتـ تصحيح الفقرات بشكؿ ثنائي )النبياف
فوجدت أف قيمة ، (α)وتـ حساب معامؿ الثبات لممقياس عف طريؽ معادلة ألفا ، العبًا مف العبي نادي المستقبؿ بكرة القدـ

 .( يبيف ثبات االختبار2والجدوؿ )، ( وىذا يدؿ عمى ثبات المقياس0.701( تساوي )αألفا )
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 (2)الجدوؿ 
 (α)لفقرات وتبايف الدرجات الكمية لمعينة وعدد الفقرات وقيمة ألفا مجموع تبايف ا

 (αقيمة ألفا) عدد الحاالت تبايف الدرجات الكمية مجموع تبايف الفقرات المقياس
 0.701 27 77.195 25.079 التفكير الخططي في الثمث اليجومي

 
 : صدق المقياس  3-3-1-1-2
واستخدـ ، (132، 2000، كأداة لقياس ما وضع أصال لقياسو )القمش وآخراف يشير مفيـو الصدؽ إلى جودت المقياس  

( عمى مجموعة مف 1إذ تـ عرض المقياس الذي تـ توضيحو قي الممحؽ )، الباحثوف الظاىري لمتأكد مف صدؽ المقياس
وفرزىا موافقة جميع وقد أظيرت استمارات االستبياف بعد جمعيا ، لبياف رأييـ في مدى صالحية المقياس ذوي االختصاص

 .%( 100( مختصيف عمى المقياس أي بنسبة )6المختصيف والبالغ عددىـ )
 الوسائل اإلحصائية 3-3
( باستخداـ الحاسبة االلكترونية باستثناء النسبة Spss)تـ استخراج الوسائؿ اإلحصائية اعتمادًا عمى البرنامج اإلحصائي   

 المئوية وىي
ت( لمعينات المرتبطة )اختبار -المتوسط الفرضي-معامؿ ألفا -االنحراؼ المعياري-حسابيالوسط ال-النسبة المئوية[[

  ]] (L.S.Dاختبار قيمة أقؿ فرؽ معنوي ) -( F) اختبار تحميؿ التبايف -بمحؾ
    
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ص      االختصاص    مكاف العمؿأسـ المخت 
 أ. د محمد خضر أسمر      تعمم حركي / كرة قدم   كمية التربية الرياضية / جامعة الموصل

 أ. د زهير قاسم الخشاب      تدريب رياضي/ كرة قدم   كمية التربية الرياضية / جامعة الموصل
 لرياضية / جامعة الموصلأ. د هاشم احمد سميمان      قياس وتقويم    كمية التربية ا

 أ. د مكي محمود الراوي     قياس وتقويم / كرة قدم   كمية التربية الرياضية / جامعة الموصل
 أ. د ضرغام جاسم النعيمي     قياس وتقويم / كرة قدم   كمية التربية الرياضية / جامعة الموصل

 رياضية / جامعة الموصلأ. م. د وليد خالد رجب      قياس وتقويم    كمية التربية ال
 

    

 مجموع تبايف الفقرات   ف

 1  =    (αمعامؿ ألفا)

 تباين الدرجات الكلية للعينة    1ن     

 ن = عدد الفقرات 
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 : عرض وتحميل النتائج ومناقشتها -4
ثمث الهجومي لدى العبي أندية الموصل ونينوى وعمال نينوى بكرة عرض وتحميل نتائج بعض المواقف الخططية في ال 4-1

 .القدم
 (3)الجدوؿ 

المرتبطة بمحؾ لمقدرات الخططية في الثمث اليجومي لدى العبي أندية الموصؿ ونينوى  (T)الوصؼ اإلحصائي الختبار 
 وعماؿ نينوى بكرة القدـ

 النادي
 حجـ عينة البحث 

 العينة 
المتوسط 
 الفرضي

T 

 سوبةالمح

 نسبة

 الخطأ 
 ع± -س

 0.000 10.31 67.5 23 6.43 81.34 الموصؿ
 0.000 7.33 67.5 20 8.17 80.9 نينوى

 0.003 3.47 67.5 19 6.17 72.42 عماؿ نينوى

، (عماؿ نينوى –نينوى  –الموصؿ )يتبيف قيـ األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لألندية الثالثة  (3)مف الجدوؿ  
المحسوبة  (ت)وكذلؾ يتبيف مف الجدوؿ أف العبي األندية الثالثة يمتمكوف تفكير خططي في الثمث اليجومي وذلؾ ألف 

، 0.000)الجدولية عند نسب خطأ عمى التوالي  (ت)أكبر مف قيمة  (3.47، 7.33، 10.31والبالغ قيميا عمى التوالي )
  .(18، 19، 22)مى التوالي وأماـ درجة حرية والبالغ قيميا ع (0.003، 0.000

بين العبي أندية الدرجة الممتازة في  في الثمث الهجومي عرض وتحميل نتائج فروق بعض المواقف الخططية 4-2
 محافظة نينوى بكرة القدم.

 (4)الجدوؿ 
ة الدرجة أندي في مقياس التفكير الخططي في الثمث اليجومي بيف العبي (F)الوصؼ اإلحصائي الختبار تحميؿ التبايف 

 الممتازة في محافظة نينوى بكرة القدـ
 

 المربعات مجموع التبايف مصدر المقياس
درجة 
 الحرية

 النتيجة نسبة الخطأ ؼ المحتسبة متوسط المربعات

التفكير الخططي في 
 الثمث اليجومي

بيف 
 المجموعات

1003.78 2 501.893 
10.326 0.000 

وجود فروؽ 
داخؿ  معنوية

 المجموعات
2867.64 59 48.604 

 فيبيف أندية الموصؿ ونينوى وعماؿ نينوى  (F) والخاص بالوصؼ اإلحصائي الختبار تحميؿ التبايف (4)مف الجدوؿ   
المحسوبة والبالغ  (Fوجود فروؽ معنوية بيف األندية الثالثة وذلؾ ألف )مقياس التفكير الخططي في الثمث اليجومي يتبيف 

  .(59و 2)وأماـ درجة حرية  (0.000)الجدولية عند نسبة خطأ  (F)( أكبر مف 10.326قيمتيا )
ال يشير إلى مصمحة أي فريؽ كانت ىذه الفروؽ لذا لجأ الباحثوف إلى اختبار قيمة  (F)وبما أف اختبار تحميؿ التبايف   

ف الفروؽ المعنوية مف أجؿ المقارنة بيف الفرؽ الثالثة في متوسطات درجات المقياس لمكشؼ ع (LSD)أقؿ فرؽ معنوي 
 .وغير المعنوية
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LSD =  ت× MSE  ×(    (  
 (عدد المجاميع –عدد العينة ) 59وأماـ درجة حرية  0.05عند نسبة خطأ  (مف طرؼ) 1.67=  (الجدولية)ت 

MSE (48.604المربعات داخؿ المجموعات =  متوسط 
 19=  3ف   20 = 2ف   23 = 1ف

LSD  =4.45  
 التفكير الخططي في الثمث اليجومييبيف داللة الفروؽ المعنوية وغير المعنوية بيف األندية الثالثة في مقياس  (5)والجدوؿ 

 
 (5)الجدوؿ 
 لداللة الفروؽ (LSD)الوصؼ اإلحصائي الختبار

 بيف المتوسطات الحسابية في مقياس التفكير الخططي في الثمث اليجومي
 LSD عماؿ نينوى نينوى الموصؿ  -س النادي

 4.45 * 8.92  0.44  81.34 الموصؿ
 * 8.48   0.44 - 80.9 نينوى 

  * 9.1 - * 8.92 - 72.42 عماؿ نينوى
 
( لداللة فروؽ المتوسطات الحسابية بيف األندية الثالثة في مقياس التفكير LSDوالخاص باختبار ) (5)مف الجدوؿ  

 : الخططي في الثمث اليجومي يتبيف ما يأتي
فروقًا معنوية بيف نادي الموصؿ ونادي عماؿ نينوى بكرة القدـ ولمصمحة نادي الموصؿ وذلؾ ألف فرؽ الوسط وجود  -

 .(4.45( والبالغة قيمتيا)LSD)أكبر مف  (8.92)الحسابي والبالغ قيمتو 
ؽ الوسط الحسابي وجود فروقا معنوية بيف نادي نينوى ونادي عماؿ نينوى بكرة القدـ ولمصمحة نادي نينوى وذلؾ ألف فر  -

 .(4.45)والبالغة قيمتيا (LSD)أكبر مف  (8.48)والبالغ قيمتو 
عدـ وجود فروقًا معنوية بيف نادي الموصؿ ونادي نينوى بكرة القدـ وذلؾ ألف فرؽ الوسط الحسابي والبالغ قيمتو  -
  .(4.45( والبالغة قيمتيا)LSD)( أصغر مف 0.44)
بين العبي أندية الدرجة الممتازة بكرة القدم في  في الثمث الهجومي ف الخططيةمناقشة نتائج فروق بعض المواق 4-3

 .محافظة نينوى
( يتبيف وجود فروقا معنوية في مستوى بعض المواقؼ الخططية في الثمث اليجومي 5)و (4مف خالؿ الجدوليف ) 

ذلؾ بيف العبي نادي نينوى ونادي بيف العبي نادي الموصؿ ونادي عماؿ نينوى بكرة القدـ ولمصمحة نادي الموصؿ وك
وقد يعزو الباحثوف سبب ذلؾ إلى أف العبي ناديي الموصؿ ونينوى بكرة ، عماؿ نينوى بكرة القدـ ولمصمحة نادي نينوى

القدـ لدييـ خبرة لعب جيدة تكونت مف خالؿ مشاركتيـ في دوري النخبة والدرجة الممتازة لمموسـ الماضي عمى عكس 
نينوى كونيـ يشاركوف ألوؿ موسـ كروي ضمف الدرجة الممتازة وىذا ما يؤكد امتالؾ الالعبيف لمستوى العبي نادي عماؿ 

( 2001، وىذا يتفؽ مع ما ذىب إليو )حمادجيد مف بعض المواقؼ الخططية بشكؿ أفضؿ مف العبي نادي عماؿ نينوى 
وعميو فإف خبرات الالعب وسعة خزف المعمومات  بأف التفكير الخططي يعد مف أعقد أنواع التفكير الذي يتعرض لو الالعب

، في الذاكرة ومدى دقة إدراؾ المواقؼ التنافسية وسرعة تقديرىا تقديرًا صحيحًا لو دور رئيسي في تحديد نتائجو )حماد
( إلى أف اكتساب القابمية عمى أداء خطط المعب يتوقؼ عمى ما يتمتع بو الالعب 1998، ويشير )حسيف، (224، 2001

 1  +1  +1 

 3ن  1ن  1ن
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لذا نجد أف ، (739، 1998، معمومات وفف األداء الحركي وخبرات حركية اكتسبيا الالعب أثناء عممية التعمـ )حسيف مف
امتالؾ العبي نادي الموصؿ ليذا المستوى مف بعض المواقؼ الخططية نابع مف امتالكيـ لتراكـ في الخبرات الميدانية 

وىذا بدوره يؤثر ، الخبرة الميدانية تؤدي لزيادة الذكاء الميداني لالعبيفوىذا ما ذىب إليو )طبيؿ( إلى أف زيادة ، السابقة
( 2002، ( كما يؤكد كؿ مف )جابر وسمطاف68، 2005، ايجابيا في مستوى التصرؼ الخططي اليجومي لدييـ )طبيؿ

استخداميا في بأنو كمما زادت خبرة الالعب وتوزعت معرفتو أصبحت قدرتو عمى التصرؼ الخططي أكثر دقة واكبر في 
( في 2010، توصؿ )النعمافكما ، (115، 2002، المستقبؿ ويصبح أداءه سريعا وسيال ويتطور تفكيره )جابر وسمطاف

األمانة( لصالح نادي دىوؾ الرياضي وقد أعزا و  دراستو إلى وجود فػػػػػػػػروؽ في مقياس التفكير الخططي بيف ناديي )دىوؾ
، ؾ لدييـ خبرات وتجارب سابقة ويمثموف المنتخبات االولمبية والوطنية )النعمافذلؾ إلى أف اغمب العبي نادي دىو 

2010 ،81) . 
 االستنتاجات والتوصيات  -5
 من خالل النتائج التي تم التوصل إليها استنتج الباحثون ما يأتي: االستنتاجات  5-1
قدـ في محافظة نينوى يمتمكوف مستوى جيد في بكرة ال (عماؿ نينوى –نينوى  –الموصؿ )أف العبي الدرجة الممتازة  -1

 .بعض المواقؼ الخططية
أف مستوى بعض المواقؼ الخططية لدى العبي ناديي الموصؿ ونينوى كاف أفضؿ مما ىو لدى العبي نادي عمؿ  -2

 .نينوى
 التوصيات  5-2
 .شكيمة الفريؽ األساسية بكرة القدـعند اختيار الالعبيف لت (مقياس التفكير الخططي)ضرورة االسترشاد بمؤشر مقياس  -1
ضرورة االىتماـ بالوحدات التدريبية التي تنمي وتطور مستوى التفكير الخططي لدى العبي نادي عماؿ نينوى  -2

 .الرياضي بكرة القدـ
  .إجراء بحوث مشابية في مناطؽ جغرافية أخرى -3

 : قائمة المصادر
تأثير برنامج لمتدريب العقمي عمى مستوى قدرات : ( 2002يـ محمود )محمد إبراى، اشرؼ محمد عمي وسمطاف، جابر -1

، 14عدد ، بحث منشور في مجمة أسيوط لعمـو وفنوف التربية، التفكير االبتكاري والتصرؼ الخططي لناشئي كرة القدـ
 .جامعة أسيوط، كمية التربية الرياضية لمبنيف، 1ج

 .القاىرة، دار الفكر العربي ،6ط، يـ في التربية البدنية والرياضةالقياس والتقو : ( 2004محمد صبحي )، حسانيف -2
دار الفكر العربي لمطباعة ، 2ط، قيادة –تطبيؽ  –التدريب الرياضي الحديث تخطيط : ( 2001مفتي إبراىيـ )، حماد -3

 .القاىرة، والنشر
  .جامعة الموصؿ، عة والنشردار الكتب لمطبا، كرة اليد: ( 2001نوفؿ محمد )، ضياء والحيالي، الخياط -4
وقائع المؤتمر ، الفروؽ بيف العبي كرة الماء العرب في قمؽ المنافسة الرياضية: ( 1999أحمد مصطفى )، السويقي -5

 .جامعة اإلمارات العربية المتحدة، كمية التربية الرياضية، العممي ووقائع الرياضة العربي وطموحاتيا المستقبمية
بناء اختبار التفكير الخططي في الثمث اليجومي وعالقتو بالذكاء لالعبي الدرجة : ( 2005حمد )عمي حسيف م، طبيؿ -6

 .جامعة الموصؿ، كمية التربية الرياضية، رسالة ماجستير غير منشورة، الممتازة بكرة القدـ
، اعة والنشر والتوزيعدار الفكر لمطب، 1ط، القياس والتقويـ في التربية الخاصة: ( 2000مصطفى وآخراف )، القمش -7

 .األردف، عماف
دار الفكر العربي لمطباعة ، الجديد في اإلعداد المياري والخططي لالعب كرة القدـ: ( 1994مفتي إبراىيـ )، محمد -8

 .القاىرة، والنشر
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 ،والنشر لمطباعة المعرفة عالـ دار، أساسيات كرة القدـ: ( 2000محمد عبده صالح )، مفتي إبراىيـ والوحش، محمد -9
 .القاىرة

 .القاىرة، مركز الكتاب لمنشر، المدير الفني لكرة القدـ: ( 1998حنفي محمود )، مختار -10
 .عماف ،والتوزيع لمنشر الشروؽ دار ،1ط ،السموكية العمـو في القياس أساسيات : (2004) موسى ،النبياف -11
ططي وحالة قمؽ المنافسة وأساليب االنتباه في فترة مؤشرات لمتفكير الخ : (2010) أحمد سالـ أحمد ،النعماف -12

 .جامعة الموصؿ، كمية التربية الرياضية، رسالة ماجستير غير منشورة، المنافسات لالعبي كرة القدـ
(1الممحؽ )  

 جامعة الموصؿ
 كمية التربية الرياضيػة 
 القدـ استبياف مدى صالحية بعض المواقؼ الخططية في الثمث اليجومي مف ممعب كرة  

 المحتـر ……………………………………………................. حضرة األستاذ 
  :بعد التحية 

بعض المواقؼ الخططية في الثمث اليجومي لدى العبي أندية الدرجة يرـو الباحثوف إجراء البحث الموسـو " دراسة  
ا المجاؿ يرجى بياف مدى صالحية وبصفتكـ مف ذوي الخبرة واالختصاص في ىذالممتازة بكرة القدـ في محافظة نينوى " 

مف المواقؼ  48موقؼ مف أصؿ مف  27عممًا أنو تـ اعتماد ، المواقؼ الخططية في الثمث اليجومي مف ممعب كرة القدـ
 .الخططية لممقياس الذي أعده عمي حسيف طبيؿ

 شػاكريف تعاونكػـ معنػػا
 : الرموز المستخدمة في المواقؼ تمثؿ  -
 .كرةالعب مياجـ مع ال  
      .العب مياجـ بدوف كرة  
 العب مياجـ في حالة اإلسناد  
 .العب مدافع  
 العبي الجدار   
 .حركة الالعب المياجـ مع الكرة   
 .حركة الالعب المياجـ بدوف كرة  
 .(تيديؼ –حركة الكرة األرضية )مناولة   
  .(تيديؼ –حركة الكرة العالية )مناولة   
 .ائؿمربع البد  

 ضربة حرة مباشرة ض ح ـ
 الباحثوف           ضربة حرة غير مباشرة ض ح غ ـ

 : االختصاص       : التوقيع 
 : الجامعة والكمية       : االسـ 

 : التاريخ      : المقب العممي 

 برز دور الخبرة في تنفيذها.فن التصرف في أثناء المنافسة لمقابمة الظروف الفعمية الحادثة وي: يقصد ببعض المواقف الخططية 
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 (2الممحؽ )
 يبيف مفتاح التصحيح الختبار التفكير الخططي اليجومي )المواقؼ الخططية اليجومية(

 أ ب ج د
رقـ الموقؼ في 
 المقياس أألصمي

 أ ب ج د ت
رقـ الموقؼ في 
 المقياس أألصمي

 ت

 1 األولى 1 2 3 4 15 واحد عشروف 2 4 3 1
 2 الثانية 2 1 4 3 16 فالثالثة وعشرو  1 4 3 1
 3 الخامسة 3 2 4 1 17 السادسة وعشروف 2 4 1 3
 4 الرابعة 1 3 4 2 18 سبعة وأربعوف 1 4 3 2
 5 السابعة 1 2 4 3 19 التاسعة وعشروف 4 1 2 3
 6 السادسة 3 4 2 1 20 واحد وثالثوف 3 4 1 2
 7 التاسعة 3 1 4 2 21 اثناف وثالثوف 4 2 3 1
 8 الثامنة 3 2 4 1 22 ة وثالثوفثالث 4 3 2 1
 9 الثالثة عشر 4 2 1 3 23 أربعة وثالثوف 3 4 1 2
 10 العاشرة 3 2 4 1 24 أربعوف 2 3 4 1
 11 الحادية عشر 1 4 3 2 25 اثناف وأربعوف 2 4 3 1
 12 الثامنة عشر 1 3 2 4 26 أربعة وأربعوف 4 2 3 1
 13 عشروف 3 2 1 4 27 خمسة وأربعوف 1 4 3 2
 14 الرابعة عشر 4 2 1 3      

 
 يتـ احتساب ترتيب البدائؿ )أ,ب,ج,د( في جميع المواقؼ مف اليميف إلى اليسار: مالحظة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


