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األكادميية للدراسات 
اإلجتماعية واإلنسانية

املهارات اخلططية وعالقتها مبستوى التفكري اخلططي لدى العيب 
كرة القدم - دراسة ميدانية أجريت على أندية والية البويرة -

ملخص

هدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بين المهارات الخططية بمستوى التفكير الخططي لدى العبي 
كرة القدم ، ولتحقيق ذلك استخدم الباحثون المنهج الوصفي التحليلي لمالئمته طبيعة الدراسة على 
عينة من 75 العبا من 03 أندية ال عبي كرة القدم على مستوى أندية والية البويرة اختيروا بطريقة 
عشوائية ، وطبق عليهم مقياسي المهارات الخططية والتفكير الخططي، وتوصلت النتائج إلى :توجد 

عالقة موجبة  قوية بين المهارات الخططية ومستوى النفكير الخططي.
وفي ضوء النتيجة أوصى الباحثون فبما يلي:

* التركيز أثناء التدريبات المهارية المختصة على المهارات الللعب الجماعية او المهارات الخططية 
وربط ذلك مع التفكير الخططي.

* ضرورة التعرف على مسببات الطموح لالعبين داخل الفرق الرياضية.
الكلمات  الدالة : المهارات الخططية، التفكير الخططي، كرة القدم.  

Abstract 

This study aimed to identify the relationship between the tactical skills level of tactical thinking among football players. 

To achieve this, the researchers used the analytical descriptive approach to suitability nature of the study on a sample of 

75 players from 03 clubs are players of football at the level of clubs BOUIRA province, chosen at random and dish them 

tactical skills test and tactical thinking test, and found the results to: there is a strong positive relationship between the 

level of tactical skill and tactical Thinking.

In the light of the outcome, the researchers recommended mind the things of  the following:

* Focus during workouts competent footwork skills Game handlers collective or tactical skills and connect it with the 

tactical thinking.

* The need to identify the causes of the ambition of the players within the sports teams.

Keywords: Tactical Skills, Tactical Thinking, Foot-ball.
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مقدمة 

العاملي  االهتمام  القت  اليت  األلعاب  من  القدم  كرة  لعبة  تعد 
املتزايد يف كل بلدان العامل حيث شهدت تطورا هائال يف إعداد 
املهاري  األداء  مستوى  بارتفاع  التطور  هذا  ومتيز  الالعبني، 
حيث  من  لالعبني  والذهين  والنفسي  واخلططي  والبدني 
مبستوى  ومتتعهم   ، العالية  واملهارات  للقدرات  امتالكهم 
بدني جيد، وتطوير تفكريهم اجلماعي، وقدرتهم على تنظيم 
وعلى  للفريق  فكر  وحدة  لتكوين  اخلططية،  حتركاتهم 
أساس ذلك يتم تنفيذ التفكري اخلططي السليم يف كل موقف 

من مواقف املباراة .
للتقدم  يدفعنا  الذي  واألساس  القوة  هي  اللعب  خطط  ان 
عن  ناتج  اللعبة  يف  والتقدم   ، األيام  مر  على  باللعبة  والتطور 
واخلطط  والدفاعية(  )اهلجومية  اللعب  خطط  يف  التطور 
املباراة  أثناء  التحركات  " فن  القدم  بشكل عام تعين يف كرة 
دفاعي"  او  هجومي  هدف  ذات  احلركات  هذه  كانت  سواء 
أوقاتها  مجيع  يف  القدم  كرة  ومباراة   ،  )1994،29، )حممد 
فريق يهاجم خبطة معينة وفريق يدافع خبطة اخرى مهما 
من  يستدعي  مما  دفاع  من  يقابله  وما  اهلجوم  صور  تعددت 

العيب الفريق استخدامهم ملواطن قوتهم بذكاء.
انواع  كافة  فيه  متتزج  الذي  الوعاء  هو  اخلططي  االعداد  ان 
االعداد )البدني، واملهاري، والنفسي، واملعريف )الذهين( ، فتكامل 
انواع هذه اإلعدادات ومزجها وترابطها جيدا يساعد اجيابيا يف 
اعداد خططي جيد، وذلك كله يسهم يف حتقيق هدف التدريب 
من  القدم  كرة  لعبة  وتعد   ، باملباريات  الفوز  وهو  الرياضي 
االلعاب املهمة واملميزة ومن انواع الرياضات ذات احلاجة الكبرية 
من  وممارسة  خربة  وذات  كبري  خططي  اإلعداد  والضرورية 
القائمني بالتدريب على وضع اخلطط املناسبة ألداء الفريق يف 

املباريات. 
يكون  ان  الالعب  على  وجيب  قرارات  لعبة  القدم  كرة  ان 
سرعة  وتتطلب   " احلركة  سريع  هو  مثلما  التفكري  سريع 
اليه  تصل  اليت  املعلومات  هضم  على  الالعب  مقدرة  التصرف 
وكلما  املباراة  اثناء  املختلفة  املواقف  مالحظة  طريق  عن 
املعلومات  التصرف ومالحظة  الالعب قادرا على سرعة  كان 
السريع مستنتجا  التفكري  اليه وتفهمها متمكنا من  اليت تصل 
املناسب متاما  الوقت  التحرك املطلوب يف  ما جيب عمله منفذا 
املباراة"  اثناء  السليم  ادائه  يف  الفعال  اثره  كله  لذلك  كان 

)خمتار،1977ص،317( 
وتعد اهمية التفكري اخلططي لدى العيب كرة القدم، وتطور 
سرعة اللعب وكيفية التحرك واملقدرة على سرعة التصرف 
اخلططي  التفكري  مبستوى  ذلك  ارتباط  ومدى  القرار  واختاذ 
واملهارية  البدنية  قدراته  توظيف  على  ومقدرته  الالعب  لدى 
أفضل  وحتقيق  لديه  التكتيكي  املستوى  من  للرفع  والنفسية 

النتائج لفريقه. 
وتكمن أهمية البحث بتناول اجلانب اخلططي بالدراسة باعتباره 

من اجلوانب املهمة يف أعداد العيب كرة القدم، وعنصرا مهما من 
عناصر حتديد املستوى ملا له من أهمية كبرية يف حسم نتيجة 
املباراة بني فريقني متساويني يف احلالة البدنية واملهارية، لذلك 
فالقدرة على التفكري والتصرف اخلططي السليم هي الفيصل 
للتفكري  اختبار  وجود  وان   ، املباراة  يف  الفريقني  احد  جناح  يف 
والنادرة  املهمة  االختبارات  من  يعد  والذي  اهلجومي  اخلططي 
معرفة  على  والالعبني  القدم  كرة  مدربي  يساعد  الوجود 
وحتديد مستوياتهم واستعداداتهم التفكريية اخلططية والعمل 
مستمرا  ومترينا  تدريبا  منهم  يتطلب  وهذا   ، تطويرها  على 
حبيث يستطيع الالعبون أن يعرفوا مجيع إمكاناتهماخلططية 
وان يدركوا متاما ما سيقوم به كل زميل ، وان يعرفوا كيف 

يستغلون املميزات الفردية لكل منهم يف مجيع مواقف اللعب.
وهذا ما دفع الباحثني إىل البحث والتقصي من اجل احلصول 
يتطلب  اخلططي  املوقف  أن  عن  فضال  كهذا،  اختبار  على 
املرتبطة  العقلية  قدراتهم  تكون  أن  املباراة  أثناء  الالعبني  من 
املقرتبات  تدريبات  تعد  حيث  األداءاألمثل،  على  قادرة  باملوقف 
مستوى  تطوير  على  تعمل  اليت  التدريبات  أهم  من  اخلططية 
الالعب وتقدمه فنيا وخططيا وذلك من خالل كونها مشابهة 
لواجباته  يف املباراة كما إنها تعمل على تطوير عناصر اللياقة 
البدنية واملهارات األساسية وأسس العمل اخلططي وتعترب من 
الالعبني  مبستوى  التقدم  يف  تساهم  اليت  اخلاصة  التمرينات 
الفريق  عمل  من  يتجزأ  ال  جزءاً  وبذلك أصبحت  به  واالرتقاء 
داخل امللعب وبدونها أصبح الفوز صعبًا يف املباريات  نظرا لتطور 
أساليب العمل اخلططي للفرق املنافسة، وارتفاع مستوى األداء 
املدربني تطوير مستوى الالعبني واالرتقاء به  مما يتطلب من 
التدريبية   الربامج  إعداد  طريق  عن  املطلوبة  النتائج  لتحقيق 
التكتيكية اخلاصة اليت تساهم يف التقدم يف املستوى التكتيكي 
واخلططي لدى الالعبني ومن  خالل متابعة الباحثون ألغلب 
مفردات مناهج الفرق التدريبية  لألندية أتضح عدم ختصيص 
وموقعها  التدريبات  هذه  وأهمية  ينسجم  بشكل  الكايف  الوقت 
تعاني من عدم وضع  األندية  أغلب فرق  أن  املباريات كما  يف 
خطط تكتيكية من قبل املدربني، ثم  ان معرفة قدرات العيب 
كرة القدم ومستوياتهم التفكريية اخلططية تساعد املدربني 
ومبا  اهلجومي   اخلططي  التصرف  مستوى  حتديد  يف  كثريا 
أن الذكاء يعد جزءا من القدرات العقلية لذلك فان الالعبون 

خيتلفون يف درجة الذكاء والتصرف اخلططي واملهاري.
اشكالية الدراسة: يف ضوء مما طرح نطرح االشكالية التالية

التفكري  مستوى  حتسني  يف  دور  اخلططية  للمهارات  هل 
اخلططي املميز لدى العيب كرة القدم؟

املهارات  بني  موجية  طردية  عالقة  توجد  الدراسة:  فرضية 
اخلططية والتفكري اخلططي.

العالقة  التعرف على  البحث احلالي إىل  البحث: يسعى  أهداف 
بني املهارات اخلططية و مستوى التفكري اخلططي لدى العيب 

كرة القدم.
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حتديد املفاهيم واملصطلحات

املهارات اخلططية 

التعريف االصطالحي: قدرة الالعب الفردية يف تنفيذ االجراء 
متغريات  مع  التكيف  وبسرعة  املناسبة،  اللحظة  يف  املناسب 

.)ELFENRINK-ETAL2004,A( جديدة يف اللعب وتداول الكرة
التعريف االجرائي: فيقصد بها الدرجة اليت حيصل عليها الالعب 

على مقياس املهارات اخلططية الذي يستخدم يف الدراسة.
التفكري اخلططي

الفرد  به  يقوم  الذي  التفكري  من  نوع   " االصطالحي:  التعريف 
املنافسات  اثناء  ويف  اخلططي  التعلم  مرحلة  خالل  الرياضي 
املتعددة  االستجابات  ضوئه  يف  تتأسس  والذي  الرياضية، 

للرياضي)خلولي أمني و عنان حممود1999. ص98(.
التعريف اإلجرائي

هو طريقة تطبيق الالعب ملفهوم اخلطة يف امليدان او هو نقل 
اجلانب النظري للمدرب اىل تطبيق يف امليدان. 

خطط اللعب

التعريف االصطالحي:  تعين االستجابات والتحركات املبنية 
على اختيار نتيجة تفكري واليت تتناسب مع املواقف التنافسية 
ابراهيم  اجيابية.)مفيت  نتائج  حتقيق  خالهلا  من  ويرجى 

محاد2001 . ص 221(
التعريف اإلجرائي:هي جمموعة من االعمال و االجراءات اليت 
كتحقيق  اجيابية  نتيجة  حتقيق  اجل  من  الفريق  ينفذها 

الفوز او احلفاظ على نتيجة بالطرق املناسبة.
مستوى التفكري اخلططي

التعريف االجرائي: الدرجات اليت حيصل عليها الالعب يف اجابته 
على مقياس التفكري اخلططي.

جماالت الدراسة

اجملال البشري: العيب كرة القدم الندية والية البويرة .

اجملال املكاني : مت تطبيق الدارسة على مستوى مالعب االندية

الرياضي  املوسم  مع  الدراسة  تطبيق  مت   : الزماني  اجملال 
2017/2016

اخللفية النظرية والدراسات السابقة

ان  اىل   ،1986 واخرون"  "توماس  من  كل  يشري  اخلططية:  املهارات 
على:  تشتمل  واليت  املعرفية  القدرات  على  تعتمد  اخلططية  املهارات 
معرفة اللعبة واالهداف واحداثها وكذلك املعرفة يف السيطرة التحكم 
يف احداث املباراة، وتصنف املهارات املعرفية عادة اىل اجراءات معرفية 
 MARTINEK 1999، TURNER،THOMAS 1994،ANDERSON(

 MC( وتصنيفات املعرفة اخلططية كما يراها كل من ،)1982

معرفة  PHERSEN 1994،FRENCH، THOMAS 1987(،اىل 

كيف  ملعرفة  وهكذا،  اللعبة  يف  االهداف  وتسجيل  بالقوانني 
تعمل؟ واالجراءات املعرفية تصف اختيار فرصة خالل احداث 

املباراة مبعنى اخر فعل ذلك. 
واالبداع يف اللعب هو حتقيق املهارات اخلططية ليس فقط يف 
القدرة على اختاذ القرار املناسب يف الوضع الصحيح ولكن ايضا 
الفنية  النواحي  املعوقات يف  القرار بشكل صحيح، ولكن  تنفيذ 
تعمل على احلد من املهارات اخلططية املوجودة لدى الرياضي 

)HILLMAN،GANELLE 2003(

على  تؤثر  اليت  العوامل  ان  الوهاب،2006،  وعبد  "نصري  ويرى 
التنفيذ اخلططي هي:

الفريق. • مهارات وامكانيات العيب 

املنافس. الفريق  • مهارات وامكانيات العيب 

اللعبة)املباراة(. • ظروف 

ادراك الالعبني آللية تنفيذ اخلطط. • مدى 

املطر،  الرياح،  امللعب،  )ارضية  اخلارجية  الظروف  تأثري   •
احلر(.

املهارات  اهم  من  املعلومات(،  )برجمة  العقلية  املهارات  وتعد 
بها  مير  اليت  واحملددات  املعرفية  العمليات  "وهي  اخلططية 
الالعب يف عملية تعلم املهارات احلركية والقدرات اخلططية، 
)مفيت  وتفاعالتها  العقلية  العمليات  بها  متر  اليت  واملراحل 

.)2008

2- أنواع خطط اللعب: تقسم خطط اللعب اىل نوعني رئيسيني :

- خطط اللعب اهلجومية .
- خطط اللعب الدفاعية )حممد عبده،1994 ص 191(

الفرد  به  يقوم  الذي  التفكري  من  نوع   "  : اخلططي  التفكري 
املنافسات  اثناء  ويف  اخلططي  التعلم  مرحلة  خالل  الرياضي 
املتعددة  االستجابات  ضوئه  يف  تتأسس  الرياضية،والذي 

للرياضي")اخلولي وعنان،1999،98(.
التصرف اخلططي : " كيفية استغالل ما لدى الالعب من خربات 
لتحقيق  دائما  واملتغرية  املتعددة  اللعب  ملواقف  تعرضه  اثناء 

.)332  ، أقصى ما ميكن من النتائج " )عالوي ، 1992 
سلسلة  هو  التفكري  إن  اخلططي:  والتصرف  التفكري  مفهوم   3-2
يتعرض  عندما  الدماغ  بها  يقوم  اليت  العقلية  النشاطات  من 
احلواس  من  اكثر  او  واحد  طريق  عن  استقباله  يتم  ملثري 
اخلمسة  ويلعب التفكري دورا هاما يف أداء الالعب أثناء املباراة، 
فعن طريقه يستطيع ان يدرك املواقف املتعددة اثناء املباراة ثم 
يقوم بتحليلها ويعقب ذلك االستجابة اخلططية هلذه املواقف، 
املواقف املتغرية يف مباراة كرة القدم سرعة تفكري  وتستدعي 
الالعب الختاذ القرارات الواجبة، وتتوقف صحة هذه القرارات 
على خربات الالعب السابقة وشدة تركيزه وانتباهه على  ما 

حيدث يف امللعب)خمتار حنفي,1977-ص316.(
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)الذكاء  البعض  عليه  يطلق  الذي  اخلططي  التفكري  ويعد 
اخلططي( من اهم متطلبات االداء الرياضي التنافسي ويعرف 
الرياضي  الفرد  بها  يقوم  اليت  العقلية  العمليات  بأنه"إحدى 
خالل إدراكه للعالقات بني كافة العناصر املؤثرة يف املوقف 

املوجود فيه )مفيت ابراهيم محاد،2001 ص221.(
)Technique(: يعد  )Tac tic( واملهارات  العالقة بني اخلطط   -6
خطة  فكل  اللعب  خطط  تنفيذ  وسائل  أحد  املهاري  اإلعداد 
إتقان  فان  لذلك  لتنفيذها،  أكثر  أو  أساسية  مهارة  تتطلب 
املهارات ضروري لنجاح اخلطط، وكلما كان الالعب جيدا يف 
ذلك  بالتحركات اخلططية مثال  يقوم  ان  املهارات متكن من 
ذلك  من  يتمكن  ال  مضادا  العبا  يراوغ  ان  يريد  الذي  الالعب 
اال اذا مل يكن جييد اجلري بالكرة كمهارة ،ومثال اخر تعترب 
اليت  اجلماعية  اهلجومية  اخلططية  الوسائل  احدى  املناوالت 
الالعب  يتقن  مل  اذا  املطلوبة  وبالدقة  بنجاح  تنفيذها  الميكن 
يتقن  ال  الذي  والالعب  الطرق  مبختلف  بالقدم  الكرة  ضرب 
وطريقة  الكرة  على  يركز  أن  إىل  يضطر  األساسية  املهارات 
ال  وبذلك  اخلططية  الناحية  على  يركز  مما  اكثر  لعبها 
يستطيع ان يالحظ بدقة حتركات زميله او خصمه يف امللعب 
ال  التمرين  ويف  اخلططية  للناحية  تنفيذه  دقة  يف  يؤثر  مما 
ميكن الفصل بني املهارات وخطط اللعب لذلك اصبح التدريب 
احلديث يقتضي ان تعطى مترينات مهاريةخططية فالالعب 
يتدرب على التحركات يف امللعب وفقا خلطة فردية او مجاعية 

وبنفس الوقت يتدرب على إتقان املهارات األساسية.
 االجراءات املنهجية للدراسة

سوف نتناول يف هذا اجلانب املتعلق مبنهجية الدراسة امليدانية 
املستعملة  والوسائل  األدوات  وشرح  املناسب  املنهج  حيث  من 
جلمع املعلومات وحتليل ذلك ، مع إبراز عالقتها يف الفرضيات 
وحتليل  اإلحصائية  التقنيات  شرح  وكذا  النظري  واجلانب 

ومناقشة النتائج املتوصل اليها .
دراسة  أيدينا  بني  اليت  الدراسة  أن  مبا   : املستعمل  املنهج 
لدى  اخلططي  التفكري  مبستوى  اخلططية  املهارات  العالقة 
املوضوع  وطبيعة  الدراسة  ألهداف  وتبعا  القدم،  كرة  العيب 
الوصفي  املنهج  استعمال  علنا  حيتم  للمشكلة  تبعا  وكذلك 
من  يعترب  حيث  املطروح   اإلشكال  لطبيعة  ملناسبته  التحليلي 
البحوث  جمال  يف  وخاصة  استخداما  البحث  مناهج  أكثر 
يوصف  الذي  والرياضية،  واالجتماعية  والنفسية  الرتبوية 
الوضع الراهن وتفسريه ، وكذلك حتديد املمارسات الشائعة 
األفراد  عند  واالجتاهات  واملعتقدات  اآلراء  على  والتعرف 
أيضا  يهدف  كما  والتطور،  النمو  يف  وطرائقها   ، واجلماعات 
املختلفة.)إخالص،  الظواهر  بني  القائمة  العالقة  دراسة  إىل 

مصطفى باهي، 2000، ص83(
أفراد  مجيع  على  الدراسة  جمتمع  يتكون  الدراسة:  جمتمع 
العيب كرة القدم للرابطة الوالئية لوالية البويرة ، للموسم 

الرياضي ) 2017/2016(.

عينة البحث: العينة يف معناها هي جمتمع الدراسة الذي جيمع 
عدد  بذلك  وتعين   ، الكل  من  جزء  وهي  امليدانية  البيانات  منه 
األفراد املستخرج من اجملتمع املراد دراسته ، وتستخدم للداللة 
على جزء من مفردات اجملتمع اليت مت اختيارها يف الدراسة يف 
أغلب األحيان و تطبق نتائجها على اجملتمع  ويف عينة دراستنا 

تكونت من 03 نوادي أي 75 العبا  بنسبة ترواحت %25.
أداة الدراسة : تهدف هذه الدراسة إىل التعرف على العالقة بني 
املهارات اخلططية مبستوى التفكري اخلططي عند العيب كرة 
التحقق  وألجل  املسطرة  الدراسة  أهداف  مع  ،ومتاشيا  القدم 
بيانات  النظري وما تتطلبه  املسطرة يف اجلانب  من فرضياتها 
فقد  الدراسة  أهداف  حتقيق  يف  الباحث  إليها  يستند  ونتائج 

اختار الباحثون األدوات التالية :
اختبار التفكري اخلططي

حالة   )05( خططية  حاالت   )10( من  يتكون  االختبار:  وصف 
هدفها  هجومية  خططية  حاالت   )05( و  دفاعية  خططية 
التعرف على قابلية التفكري اخلططي امليداني عند العب كرة 
مواقف  جمموعة  على  خططية  حالة  كل  وحتتوي  القدم 
واملواقف  كلها  الصحيحة  املواقف  اختاذ  الالعب  من  يتطلب 

هي:)يوسف الزم كماش،1988(

التمريرة اهلجومية أو التهديف

تغيري املركز حنو اهلجوم 

الركض الحتالل موقع مناسب

املراوغة أو التمريرة اهلجومية

التغطية واحلماية حنو مرمى اخلصم

املواقف اهلجومية:

احلماية الصحيحة للمنطقة 

املضايقة والكفاح من أجل الكرة

الركض الحتالل موقع مناسب

التغطية واحلماية

السيطرة على املنطقة الدفاعية

املواقف الدفاعية :
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اختبار املهارات اخلططية

وصف املقياس:يف ضوء اهداف الدراسة وتساؤالتها ,وجلمع املعلومات 
El frenk,etal. 2004 والبيانات إستخدم الباحث مقياس  إيلفريك

وقد إعتمد الباحثون املقياس بعد القيام بعدة أمور :
1- تقسيم املقياس إىل 21 فقرة موزعة على أربع جماالت هي:

الفقرات  على  ويشتمل  الكرة  حبركة  املعرقة   : األول   *
)1،2،3،4(

* الثاني : جمال املعرفة باألخرين, ويشتمل على الفقرات)5،6،7 
)8،9،

على  القرارويشتمل  وإختاذ  التمركز  جمال  *الثالث: 
الفقرات)17،11ـ،12،13،14،15،16، 10(

على  ويشتمل  املتغرية,  املواقف  يف  التصرف  جمال   : الرابع   *
الفقرات )18,19,20,21(

درجات    )6(: التالي  النحو  على  اإلستجابة  سلم  تفريغ  ويتم 
دائما جداً )5(  درجات دائما   )4( درجات غالبا )3(  درجات أحيانا 

)2(  درجات نادرا )1(  درجات نادرا جدًا

ال  اجلودة  من  البحث  يبلغه  الذي  املستوى  إن   : املقياس  صدق 
الرشيد  االختبار  أو  للعينة  الصحيح  االختبار  على  يتوقف 
اليت  األدوات  البحث مع كل ذلك على كفاءة  ألنسب مناهج 
الصدق  مقاييس  وتعترب  البيانات،  جلمع  الباحث  يستخدمها 
عند  مراعاتها  على  البحث  حيرص  اليت  املقاييس  أهم  من 
القيام بالبحث ضمانا لعامل املوضوعية حتى ميكن التحكم يف 

اجلوانب الذاتية.
املقياسني يف صورتهما األولية على  صدق احملكمني: مت عرض 
علوم  يف  املتخصصني  من  جامعيني  أساتذة  من  جمموعة 
وتقنيان النشاطات البدنية والرياضية حيث قاموا بإبداء آرائهم 
مالئمة  ومدى  املقياسني،  فقرات  مناسبة  حول  ومالحظاتهم 
وكذلك  املقياسني،  جماالت  من  جمال  كل  إىل  الفقرات 

وضوحها.
املهارات  بني  موجبة  طردية  عالقة  توجد  الدراسة:  نتائج  عرض 

اخلططية و مستوى التفكري اخلططي.

و  اخلططية   املهارات  بني  العالقة  أن  نالحظ  اجلدول  من 
التفكري اخلططي فلعالمة الكلية له قد بلغت مستوى الداللة 
 ،)α  = الداللة)0,01  مستوى  عند  دالة  تكون  حيث  اإلحصائية، 

وميكن اعتبار هذه العالقة طردية  املوجبة مما حيقق الفرضية 
املهارات  بني  إحصائًيا  دال  ارتباط  هناك  أن  أي  سابقا  املصاغة 
اخلطية  والتفكري اخلططي ، حيث تراوح معامل االرتباط بني 
جماالت املهارات اخلططية والتفكري اخلططي  بني )0.31 و0.36 
و0.19 و0.34( و العالمة الكلية له )0.30(  وهي مجيعها معامالت 
ارتباط تعرب عن ارتباط مهم وله داللة إحصائية عند مستوى 

.)α = 0,01( الداللة
عالقة  وجود  يف  عليها  املتحصل  النتائج  الباحثون  ويفسر 
املهارات اخلططية والتفكري اخلططي وهذا راجع  اىل  ارتباط 
والتفكري  اخلططية  املهارات  ملفهومي  عامة  مشولية  نظرة 
من  اخلططية  املقرتبات  تدريبات  اهم  بني  من  وهي  اخلططي 
التدريبات اليت تعمل على تطوير مستوى الالعب مهارايا  أهم 
كما  لواجباته   مشابهة  كونها  خالل  من  وذلك  وخططيا 
ركزو على تطوير املهارات  اخلططية األساسية  وأسس العمل 
اخلططي وتعترب من التمرينات اخلاصة اليت تساهم يف التقدم 
الالعبني واالرتقاء به وبذلك أصبحت جزءاً اليتجزأ  مبستوى 
يف  صعبًا  الفوز  أصبح  وبدونها  امللعب  داخل  الفريق  عمل  من 
املباريات  نظرا لتطور أساليب العمل اخلططي للفرق املنافسة.

ومن هنا يرى الباحثون أن  مفاهيم املهارات اخلططية والتفكري 
اخلططي يعتربان من" املفاهيم احلديثة اليت تعتمد على أألداء 
املقرتبات اخلططية هي  اللعب ومفهوم مترينات  اخلططي يف 
أداء  تعلم  بني  اجلمع  إىل  تهدف  اليت  اخلططي  التعلم  حاالت 
القدرة  تطوير  خالل  من  املهارات  وتطوير  اخلططي  اللعب 
على استخدام املهارات األساسية وممارستها يف حاالت مشابهة 

حلاالت اللعب".
)قاسم لزام، موفق جميد املوىل،2007، ص97(،  وقد تطرق العديد من 
اخلرباء والعلماء إىل مفهوم سابق واسع االنتشار مت استخدامه 
يف العديد من الدراسات والبحوث وهو مفهوم التعليم بأسلوب 
اللعب وهو تعليم املهارات احلركية للعبة واستيعابها وإدراك 
تعليم  أي  اللعب.  استخدامها خالل  استخدامها ووقت  الكيفية 
ويرى  املباشر  اللعب  خالل  من  األساسية  املهارات  واكتساب 
خمتار امحد 1989 "انه اتضح يف السنوات األخرية عند الدراسة 
اخلرباء  يستخدم  أنواعها  بكل  البدنية  للمؤهالت  الصحيحة 
وحسب  املؤهالت  هذه  مع  تتجاوب  اليت  العلمية  الطرق  كل 
أعلى  إىل  للوصول  تدرييب  يوم  كل  يف  العمرية  مراحلهم 

النتائج الرياضية")خمتار أمحد إينوللي، ب س ص 16(.
ودور  –بل-  عالقة  هناك  فان  الدراسة  عينة  املدربني  وحسب 
كبري للمهارات اخلططية يف حتسني التفكري اخلططي وميكن 

االشارة اىل الدور من النواحي التالية:
1- املقرتبات اخلططية اهلجومية )املهارات اخلططية اهلجومية 

والتفكري اخلططي(
عليها  يعتمد  اليت  اهلامة  األسس  من  اهلجوم  خطط  تعد   "
الفريق يف حماولة إحراز النصر النهائي على اخلصم بعنصر 

الداللةاالرتباطالعينةاألبعاد
750.310.01املعرفة حبركة الكرة

750.360.01جمال املعرفة باألخرين
750.190.01جمال التمركز وإختاذ القرار

750.340.01جمال التصرف يف املواقف املتغرية

750.300.01املهارات اخلططية
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املهارات اخلططية وعالقتها مبستوى التفكري اخلططي لدى العيب كرة القدم - دراسة ميدانية أجريت على أندية والية البويرة -

سرعته  وحتديد  اهلجوم  وبناء  خلق  يف  والفرصة  املبادرة 
واجتاهه")يوسف الزم كماش،2002،ص67(. وتهدف خطط اللعب 
اهلجومية أساسًا اىل متكني الفريق من  إصابة مرمى الفريق 
تستدعي  عامة  وكقاعدة   . األهداف  من  عدد  بأكرب  املضاد 
اخلطط اهلجومية أن يكون العبو اهلجوم على مستوى عال من 
املهارات األساسية والقدرات احلركية أكثر من العيب الدفاع 
من  املهاجم  منع  الدفاع  العب  على  ما  نوعًا  سهاًل  يكون  وقد   ،
إصابة اهلدف ولذلك يصبح تدريب املهامجني أكثر أهمية من 
تدريب املدافعني ، وهذا الينفي الدور اهلام الذي يلعبه الدفاع يف 

جناح الفريق أو املباراة" )زهري اخلشاب،1999،ص173(
ثم "إن التحركات واملهارات اليت يقوم بها الالعب مبفرده هو 
اشرتاك يف اخلطط اجلماعية وقوة الالعب يف اخلطط الفردية 
على  تعتمد  اليت  اجلماعية  اخلطط  تقوية  إىل  بالتالي  تؤدي 
املختلفة  واخلططية  الفنية  الواجبات  أداء  يف  الالعب  كفاءة 

خالل لعب املهارة.) ثامر ، موفق املوىل،1998، ص43(
)املهارات  القدم:  بكرة  الدفاعية  اخلططية  املقرتبات   -2

اخلططية اهلجومية والتفكري اخلططي(
بها  يقوم  اليت  اجلماعية  واحلركات  احملاوالت  مجيع  "تعين 
الالعب أو الفريق عندما تكون الكرة مع اخلصم واللعب احلديث 
يتطلب من الالعب إن يعلم جيداً التكتيك الدفاعي مهما كان 
مركزه ضمن اخلطة واخلطة الناجحة هي اليت تساعد على 
تبادل الفريق بصورة سريعة يف حالة الدفاع إىل حالة الدفاع اىل 
حالة اهلجوم أو بالعكس . وملا كان للخطط اهلجومية أهميتها 
الكربى يف حتقيق النصر للفريق املضاد من تسجيل األهداف يف 
مرمى الفريق اخلصم وبذلك مينع اخلصم من حتقيق أهدافه 
األقل.  على  التعادل  أو  الفوز  لفريقه  ويضمن  بل  املباراة  يف 
والدفاع املتني املنظم يبعث الثقة واملثابرة يف هجوم الفريق إذا 
كلما نفذت وسائل الدفاع اخلططية بطريقة سليمة أستطاع 
الكرات تبدأ اخلطط اهلجومية  الدفاع مبجرد االستحواذ على 
للفريق بطريقة منظمة ،والدفاع الواعي املدرك لطرق اللعب 
بالواجب  الدفاع  العيب  قيام  يعين  ال  الدفاع  إن  يعلم  احلديثة 
الدفاعي فقط بل جيب أن يشارك أفراده يف اهلجوم وأن تكون 
الالعبون  يغطي  وان  سليمة  بطريقة  اللعب  يف  حتركاتهم 

بعضهم بعضا.  ) يوسف الزم كماش،2002،ص76(.
االستنتاجات: من خالل معاجلة وحتليل نتائج عينة الدراسة 

نستنتج ما يلي :
الكرة  حبركة  املعرفة  جمال  بني  طردية  عالقة  وجود   -1

والتفكري اخلططي لدى العيب كرة القدم.
2-  وجود عالقة طردية بني جمال املعرفة باألخرين والتفكري 

اخلططي لدى العيب كرة القدم.
القرار  وإختاذ  التمركز  جمال  بني  طردية  عالقة  وجود   -3

والتفكري اخلططي لدى العيب كرة القدم.
4- وجود عالقة طردية بني جمال التصرف يف املواقف املتغرية 

والتفكري اخلططي لدى العيب كرة القدم.
والتفكري  اخلططية  املهارات  بني  طردية  عالقة  وجود   -5

اخلططي لدى العيب كرة القدم.
خامتة

االعداد يف املهارات اخلططية هو الوعاء الذي ميتزج فيه كافة 
أنواع اإلعداد )البدني، املهاري، النفسي، املعريف، الذهين (، فتكامل 
اجيابيا  يساعد  جيدا  وترابطها  ومزجها  االعدادات  هذه  أنواع 
هدف  حتقيق  يف  يساهم  كله  وذلك  جيد،  خططي  اعداد  يف 
من  كرة  لعبة  وتعد  باملباريات،  الفوز  وهو  الراضي  التدريب 
األلعاب املهمة واملميزة ومن انواع الرياضات ذات احلاجة الكبرية 
والضرورية اىل اعداد خططي كبري وذات خربة وممارسة من 
القائمني بالتدريب على وضع اخلطط املناسبة ألداء الفريق يف 

املباريات.
و يلعب اإلعداد ) الذهين ( دورا هاما يف األداء اخلططي واملهاري، 
حيددوا  أن  القدم  لكرة  البويرة  والية  أندية  العيب  وعلى 
تساعدهم  سوف  اليت  العقلية  ومستوياتهم  قدراتهم  ويطوروا 
مواقف  يف  اخلططي  والتصرف  التفكري  وحسن  سرعة  على 
اللعب املختلفة مع صحة احساس الالعبني بتلك املواقف أثناء 
لالعبني  العقلية  القدرات  من  جزءا  يعد  الذكاء  أن  و  املباراة، 
الرياضية،  األنشطة  معظم  يف  للنجاح  هاما  شرطا  ويعد 
الصفة  اليت جتمع  املعقدة  العناصر  ويعد احلل احلركي من 
يعد  لذلك  احلركي  االداء  وفن  البدنية  والقابلية  الفكرية 
احلل احلركي نتيجة للحل الفكري املنتج ويرتبط ما ميكن 

من القابلية البدنية والنفسية.
توصيات الدراسة

بعد انتهائنا من اجناز الدراسة وتوصلنا إىل نتائج البحث اليت 
تكون  عللها  النقاط  بعض  نقرتح  سبق  فيما  استخالصها  مت 

دراسات يف املستقبل:
التوصيات واالقرتاحات

وتفكريهم  اخلططية  للمهارات  الالعبني  مبعرفة  االهتمام   -
اخلططي امليداني والعمل علي تطويره من خالل ربط التعليم 
بالتطبيق العملي ملا له من أهمية يف تنفيذ الواجبات اخلططية 

سواء كانت دفاعية أو هجومية.
املباريات  وحتليل  النظرية  باحملاضرات  االهتمام  ضرورة   -
احلاالت  جبل  الالعبني  مبشاركة  اخلططية  اللعب  ومواقف 

اخلططية.
الوحدات  يف  اخلططية  والوسائل  املبادئ  استخدام  ضرورة   -

التدريبية واستيعابها من قبل الالعبني.
- ضرورة االهتمام بالتمارين املزدوجة واملركبة واعتمادها يف 
تنمية التمرين اخلططي ملا له من اثر اجيابي يف تنمية وتطوير 

النواحي البدنية و املهارية والذهنية لالعبني.
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