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التعـــرف علـــى الفـــروق بمســـتوى التفكیـــر الخططـــي فـــي الثلـــث الهجـــومي بـــین العبـــي المراكـــز -

المختلفة (الدفاع ، الوسط ، الهجوم) بكرة القدم .

التعرف على مستوى التفكیر الخططي الهجومي لعینة البحث العبي المراكز المختلفة (الدفاع -

.، الوسط ، الهجوم) بكرة القدم 

لعینــة البحــث ، العبــي المراكــز المختلفــة (الــدفاع ، الوســط ، الهجــوم) درجــات معیاریــة وضــع-

بكرة القدم في اختبار التفكیر الخططي الهجومي .

واستخدم الباحثون المنهج الوصفي باالسلوب السببي المقارن ، وتكونت عینة البحـث مـن 

القـدم فـي المنطقـة الشـمالیة مـن العـراق للموسـم ) العبا من العبي اندیة الدرجـة الممتـازة بكـرة٧٠(

ـــون٢٠٠٧-٢٠٠٦الكـــروي ( ـــة ، ویمثل ـــارهم بطریقـــة عمدی ـــم اختی ـــهالریاضـــیةاالندیـــة) ، ت :االتی

، مـــوزعین علـــى )، وســـامراء(الموصـــل ، ودهـــوك ، واربیـــل ، وكركـــوك ، والســـلیمانیة ، وســـیروان

تــم اســتخدام اختبــار التفكیــر الخططــي فــي مراكــز اللعــب الــثالث (الــدفاع ، الوســط ، الهجــوم) ، و 

الثلث الهجومي من ملعب كرة القدم كوسائل لجمع البیانات ، واقتصرت الوسائل االحصائیة علـى 

المتوسط الحسابي ، والمنوال ، واالنحراف المعیاري ، ومعادلة معامل االلتواء لـ(كارل بیرسون) (:

سـكما) ،  – ٦درجـة () ، و L.S.Dاقل فرق معنـوي (، الدرجة المعیاریة ، وتحلیل التباین ، وقیمة

، والنسبة المئویة .والمتوسط الفرضي

وقد توصل الباحثون الى عدد من االستنتاجات هي ما یاتي : 

یوجــد اخــتالف بمســتوى التفكیــر الخططــي فــي الثلــث الهجــومي بــین العبــي المراكــز المختلفــة  -

(الدفاع ، الوسط ، الهجوم) بكرة القدم .

العبــو مركــز (الهجــوم) كــانوا افضــل مــن العبــي مركــزي (الــدفاع ، والوســط) باختبــار التفكیــر -

الخططي في الثلث الهجومي بكرة القدم .
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العبــو مركــز (الوســط) كــانوا افضــل مــن العبــي مركــز (الــدفاع) باختبــار التفكیــر الخططــي فــي -

الثلث  الهجومي من ملعب كرة القدم .

یتمتعــون بصــورة عامــة حســب مراكــزهم المختلفــة (الـدفاع ، الوســط ، الهجــوم)و كــرة القــدم العبـ-

بمستوى خططي هجومي ایجابي قد یعطیهم الدافع لالداء والعطاء في الملعب .

تم التوصل لمستویات ودرجات معیاریة لعینة البحث ، العبي المراكز المختلفة      (الـدفاع ، -

ختبار التفكیر الخططي الهجومي .الوسط ، الهجوم) بكرة القدم في ا

A Comparative Study of Schematic Thinking in Attacked
One Third between Players of The Different Positions in

Football

Assist prof Dr : Makee Mahmmod Hussain .
Assist teacher : Ali Hassian Mohammed .

Assist teacher : Feras Mahmmod Ali .
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Abstract:
The research aimed at :

- Recognizing the differences of schematic thinking level in the

attacked (one – third) between players of different positions (the

defense , the middle , the attack) in football .

- Recognizing the attacked schematic thinking level the research sample

for players of different positions (the defense , the middle , the attack)

in football .

- Putting standard degrees for the research sample players of different

positions (the defense , the middle , the attack) with football in the test

of the attacked schematic thinking .

The researchers used the descriptive approach with the

comparative causing style , and the research sample consisted of (70)

players from the players of the excellent – class football clubs in the

northern region Iraq for the foot ball season (2006-2007) This sample was
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chosen deliberately , representing the following sport clubs (Mosul ,

Duhok , Irbi , Kirkuk , Al- Sulaimanya , Sirwan , and Samara) and was

dismbuded on the three playing positions (the defense , the middle , the

attack) , The schematic thinking test in the attacked third from the

football stadium ,was used as ameans to collecting the data, and the

statistical means confined on (the Arithmetic mean , Medeam , Standard

deviation , Sekweuss Coefficient (Karl Pearson) , Standard degree ,

ANOVA , (L.S D) , (6 - scma) degree , Proposeal mean and the

Percentage) .

The researchers coucluoded the following :

- there is adifference the schematic thinking level the attacked (one-

third) between players of the different positions (the defense , the

middle , the attack) in Football .

- players of (the attack) positions were better than players of the two

positions (the defense , and the middle) with the schematic thinking

lest in the attacked (one – third) in football .

- players of (the middle) positions were better than players of (the

defense) positions with the schematic thinking test of the attacked

(one- third) from the football stadium .

- Football players of the different positions (the defense , middle , attack)

The vesearcherspul have positive attacked schematic thinking level .

- it has been putting standard degrees at the research sample players of

the different positions (the defense , the middle , the attack) in football

of the attacked schematic thinking lest .
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التعریف البحث-١
مقدمة واھمیة البحث ١-١

تعــد لعبــة كــرة القــدم مــن االلعــاب الریاضــیة التــي تحتــل الصــدارة واالهتمــام فــي كــل بلــدان 

العــالم نســبة الــى االلعــاب الریاضــیة االخــرى ، وقــد اســتوجب ذلــك دراســة هــذه اللعبــة مــن مختلــف 

للوصول الى المسـتویات الریاضـیة العالیـة جوانبها البدنیة والمهاریة والخططیة والنفسیة والذهنیة ، 

، وان الوصول الى هذه المستویات یتطلب االعداد المتكامل لالعبین وبـاختالف مراكـزهم ولجمیـع 

تلـــك الجوانـــب ، ولالعـــداد الخططـــي دورا هامـــا فـــي الوصـــول الـــى المســـتویات الریاضـــیة العالیـــة ، 

لفته لالنظار .وبالتالي اداء الالعبین بمستوى عالي وبدرجة جیدة وم

والتفكیر الخططي یعد من اهم متطلبات االداء الریاضي التنافسي ، وتـؤدي عملیاتـه دورا 

مهمـــا واساســـیا فـــي نشـــاط الفـــرد اثنـــاء االداء الریاضـــي وخاصـــة فـــي المنافســـات التـــي تتطلـــب اداء 

خططي متنوع یترتب علیه تصرف خططي جید في مواقف اللعب المختلفـة ، ویقصـد بـه " احـدى 

العملیات العقلیة التـي یقـوم بهـا الفـرد الریاضـي خـالل ادراكـه للعالقـات كافـة بـین العناصـر المـؤثرة 

  ) .٢٢٣ -٢٢٢،  ١٩٩٨في الموقف الموجود فیه " (حماد ، 

،  اولعبــــة كــــرة القــــدم واحــــدة مــــن االلعــــاب المهمــــة التــــي تتطلــــب ممارســــتها ، اداءا مهاریــــ

قویة ثابتة ، وقدرات عقلیة وخبرات جیدة في تحركـات وامتالك صفات بدنیة عالیة وصفات ارادیة

واعیة فـي االداء اثنـاء المبـاراة ، ویعنـي ان یقـوم الفریـق بـاداء خطـط هجومیـة جیـدة لتسـجیل اكبـر 

عدد من االهداف ، لذلك تعتمد خطط اللعب في االساس على التفكیر الخططـي الجیـد واالختیـار 

ة المتاحة في المواقف المختلفة ، وخطط اللعب تعني لنـا " بین بدائل االستجابات الحركیة المتنوع

االســتجابات والتحركــات المبنیــة علــى اختیــار نتیجــة تفكیــر والتــي تتناســب مــع المواقــف التنافســیة 

) ، وفــي كــرة القــدم تعنــي لنــا خطــط ٢٢١،  ٢٠٠١ویرجــى مــن خاللهــا نتــائج ایجابیــة " (حمــاد ، 

دنیــة والمهاریــة والنفســیة والذهنیــة لالعبــي الفریــق مــن خــالل اللعــب " محاولــة اســتخدام الممیــزات الب

تحركات معینة طبقا لظروف المباراة بهدف الحد من ممیزات الفریق المنافس واالسـتفادة مـن نقـاط 

) ، فیجــــب تطــــویر قــــدرة الالعبــــین ٢٩،  ١٩٩٤ضــــعفه فــــي اطــــار قــــانون كــــرة القــــدم " (محمــــد ، 

فكیـــــرهم الخططـــــي الجمـــــاعي ، وقـــــدرتهم علـــــى تنظـــــیم المهاریـــــة والبدنیـــــة والخططیـــــة ، وتطـــــویر ت

تحركاتهم الخططیة في اللعب اثناء االداء .

ان وجهــة ســیر اللعــب فــي كــرة القــدم هجومیــة أي الوصــول الــى مرمــى المنــافس وتســجیل 

اكبر عدد من االهداف ، وعلیه فان لخطط اللعب الهجومیة االثر الفعال في تحدید نتیجة المباراة 

ب الهجومي لحظة استالم الفریـق للكـرة مـن قبـل احـد العبـي الفریـق لحـین التهـدیف او ، ویبدا اللع

فقــدان الكـــرة ، وفـــن الهجـــوم یعتمــد فـــي اساســـه علـــى القــدرات البدنیـــة والمهـــارات االساســـیة الفردیـــة 

لالعبـــین ، وثبــــات الصــــفات االرادیــــة كالكفــــاح والمثــــابرة والتصــــمیم وتحمــــل المســــؤولیة ، وســــالمة 
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خططي ، فضال عن التقدیر الصحیح للموقف ، وحسن التصرف الخططي اثناء مواقـف التفكیر ال

اللعب المختلفة .

ومن المهم ان یضع الفریق في اعتباره ان ملعب كرة القدم مقسم الى ثالث مناطق تسمى 

منــاطق اللعــب الهجومیــة وهــي : منطقــة مرمــى الالعــب او (ثلــث الملعــب امــام فریقــه) ، ومنطقــة 

ــــث من ــــافس  (الثل ــــرة امــــام مرمــــى المن ــــة األخی ــــث الوســــط للملعــــب) ، والمنطق تصــــف الملعــــب (الثل

الهجومي) ، لذلك یستدعي االداء الخططي الحدیث ان تكون هنـاك خطـط متنوعـة یؤدیهـا العبـي 

(الــدفاع والوســط والهجــوم) ، وان یســتوعبها الالعبــون نظریــا وعملیــا ، مــع مالحظــة االداء فــي كــل 

طق اللعـب ، واللعــب الهجــومي الجیــد هـو تغییــر اســلوب الهجـوم خاصــة عنــد تكتــل منطقـة مــن منــا

الفریق المنافس امام مرماه للدفاع ، " ان مبدأ ان یلعب الالعب باكثر من مركز اصبح سائدا فـي 

الكــرة الشــاملة حیــث ان لعــب المراكــز كاســلوب للعــب الفریــق لــه فاعلیــة فــي نظــام ســیر اللعــب مــع 

ي من المحتمل ان یلعـب بهـا الالعـب اثنـاء حركتـه والواجـب الـذي یقـوم بـه فـي توضیح المراكز الت

كل مركز ، وان تثبیت مبدا االسـناد وتطبیقـه سـوف یجعـل الفریـق اكثـر تماسـكا وقـوة فـي كـل خـط 

،  ١٩٩٩من خطوط الفریق للوصول الـى هـدف المنـافس والقیـام بالتهـدیف" (الخشـاب والحیـاني ، 

٣٠٦. (  

وف ان العبي فریق كرة القدم یشغلون مراكـز مختلفـة فـي الملعـب ، وهـي ثـالث ومن المعر 

ـــثالث الهجومیـــة تعـــد مهمـــة  مراكـــز رئیســـیة (الـــدفاع ، الوســـط ، الهجـــوم) ، وان منـــاطق اللعـــب ال

وخاصة منطقة الثلث الهجومي ، اذ تعد المنطقة المؤثرة والفعالة التي یسجل الالعبون من خاللها 

ل المراكــز الخاصــة والمهمــة مــن حیــث وجــود الالعــب المناســب فــي الموقــع االهــداف ، ویجــب شــغ

المناسب حسب قدراته ومستویاته في االداء ، ولكل العب في مركزه واجب خططـي معـین یترتـب 

علیه اداءه ، وواجبات كل العب تختلف باختالف مركزه .

العبي المراكز المختلفة ، وتكمن اهمیة البحث بدراسة مستوى التفكیر الخططي الهجومي ل

لمعرفة أي من العبي (الدفاع ، الوسط ، الهجوم) من العبي الدرجـة الممتـازة بكـرة القـدم االفضـل 

في التفكیر الخططي في الثلث الهجومي من ملعب كرة القدم ، والمقارنـة فیمـا بیـنهم ، فضـال عـن 

، فعنــد تســاوي انــواع االعــداد ان التفكیــر الخططــي الجیــد یهــدف بــال شــك الــى الفــوز فــي المبــاراة

(البدني ، المهاري ، والنفسي) ، فان الفوز یكون بفضل اللعب الـذكي والقـدرة علـى االبـدع الفكـري 

في ارض الملعب .
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مشكلة البحث ٢-١
لقد اصبحت سرعة تحركـات الالعبـین ، واجـادة تبـادل المراكـز الطـابع الممیـز فـي اسـلوب 

واجـب الالعبـین المشـاركة فـي الهجـوم والـدفاع حسـب الخطـة الموضـوعة اللعب الحـدیث ، وصـار

للمباراة ، فضال عن واجباتهم في المراكـز التـي یشـغلونها ، وان مرحلـة الهجـوم یشـارك فیهـا جمیـع 

الالعبون (دفاع ، وسط ، هجوم) .

اكــزهم ، وان االخــتالف فــي الواجبــات الملقــاة علــى عــاتق الالعبــین یرجــع الــى اخــتالف مر 

وعلى ما یتمتع به كل العب بمستوى یؤهله للعب في مركز دون االخر ، وكلما امكنه التحكم في 

سیر المباراة ، اذ نالحظ ان بعض المدربین یعطون االهتمام واالعتماد بشكل مكثـف علـى بعـض 

یــات الالعبــین او بعــض المراكــز فــي بنــاء وانهــاء العمــل الخططــي دون غیــرهم ، مــع العلــم ان قابل

وقدرات الالعبین تكون متفاوتة فیما بینهم .

لـذلك فـان معرفــة قـدرات الالعبـین ومســتویاتهم الخططیـة مهمـة فــي منطقـة الثلـث الهجــومي 

وحسـب مراكــزهم ، اذ تســاعد المــدربین علــى تحدیــد مســتوى التفكیــر والتصــرف الخططــي الهجــومي 

عـن تشـخیص الالعبـین الجیـدین للعـب فـي في تلك المنطقة ، ومحاولة تطویرها لالفضل ، فضال

هذا المركز .

ومن هنا برزت مشكلة البحث ویمكن اختصارها على شكل التساؤالت االتیة :

هل یوجد اختالف بمستوى التفكیر الخططي في الثلث الهجومي بین العبي المراكز المختلفة -

(الدفاع ، الوسط ، الهجوم) بكرة القدم .

فكیـــر الخططـــي فـــي الثلـــث الهجـــومي لالعبـــي المراكـــز المختلفـــة  (الـــدفاع ، مـــاهو مســـتوى الت-

الوسط ، الهجوم) بكرة القدم .

اھداف البحث٣-١
التعرف على الفروق بمستوى التفكیر الخططي في الثلث الهجومي بین العبي المراكز ١-٣-١

المختلفة (الدفاع ، الوسط ، الهجوم) بكرة القدم .

لــــى مســــتوى التفكیــــر الخططــــي فــــي الثلــــث الهجــــومي لــــدى العبــــي المراكــــز التعــــرف ع  ٢-٣-١

المختلفة (الدفاع ، الوسط ، الهجوم) بكرة القدم  .

وضـــع درجـــات معیاریـــة لكــــل مركـــز مـــن مراكـــز اللعــــب المختلفـــة (الـــدفاع ، الوســــط ، ٣-٣-١

الهجوم) بكرة القدم باختبار التفكیر الخططي الهجومي .
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فرض البحث    ٤-١
فـي الثلـث الهجـومي بـین العبـي المراكـز الخططـي فكیـرالتة بمستوىق معنویو هناك فر  ١-٤-١

المختلفة (الدفاع ، الوسط ، الهجوم) بكرة القدم .

مجاالت البحث    ٥-١
العبــي اندیــة الدرجــة الممتــازة بكــرة القــدم فــي المنطقــة الشــمالیة مــن المجــال البشــري :  ١-٥-١

  . )٢٠٠٧ – ٢٠٠٦للموسم الكروي ( العراق

  . ٢٠٠٧/ ٤/  ٢٠ولغایة   ٢٠٠٦/ ٥/١٠المدة من  المجال الزماني :  ٢-٥-١

فـي المنطقـة الشـمالیة بكرة القـدممراكز وقاعات أندیة الدرجة الممتازةالمجال المكاني : ٣-٥-١

.من العراق

تحدید المصطلحات    ٦-١
الـذي یقـوم بـه الفـرد الریاضـي خـالل ویعرف بانه " نوع من التفكیـر الخططي :فكیرالت  ١-٦-١

مرحلـــة الـــتعلم الخططـــي وفـــي اثنـــاء المنافســـات الریاضـــیة ، الـــذي تتاســـس فـــي ضـــوئه 

  . )٩٨ ، ١٩٩٩ ،االستجابات المتعددة للریاضي" (الخولي وعنان

وهـي المنطقـة ،" هـي منطقـة هجـوم الفریـق:)الثلث الهجومي (ثلث الملعب االمامي  ٢-٦-١

الفریق المنافس ، ونجاح الفریـق المهـاجم یتمثـل فـي مفاجـاة وسـرعة الخطرة على دفاع

) .٢٠٥،  ١٩٩٨اداء خطط اللعب الهجومیة للفریق " (مختار ، 

والبحوث المشابھھ ةالنظریالدراسات-٢
  ةالنظریالدراسات١-٢
الخططي  فكیروالتخطط اللعبمفھوم ١-١-٢

والبـــد ان یتحـــرك بعقلیـــة واحـــدة ،خـــل الملعـــبان فریـــق كـــرة القـــدم یلعـــب كوحـــدة واحـــدة دا

ـــًا ، وبصـــفة عامـــة نجـــد ان جمیـــع القـــدرات الفردیـــة  تنســـجم فیهـــا جمیـــع عقـــول االحـــد عشـــر العب

،١٩٨٨ (ســالم ،الفریــقلحةصــموالمواهــب الخاصــة یجــب ان تنصــب اوال واخیــرا لغــرض واحــد ول

العبـو الفریـق اثنـاء المبـاراة ، ، وخطط اللعب تعنـي " التحركـات والمنـاورات التـي یقـوم بهـا) ١٢٩

ـــافس "  ـــدأ فـــان هـــذه ) ١٨٥ ، ١٩٩٨ ،(مختـــاروكیـــف یتعـــاملون بهـــا مـــع المن ، ومـــن حیـــث المب

الخطـط یعـدها ویضـعها المـدرب ، عــدا ذلـك توزیـع االدوار والواجبـات التــي یجـب علـى كـل العــب 

اســیة فــي نفــس الوقــت االلتــزام بهــا ، وخطــط اللعــب ترفــع مــن مســتوى اداء الالعبــین للمهــارات االس

االثــر التربــوي والنفســي علــى الالعبــین والفریــق ككــل ، فضــال عــنالــذي تزیــد فیــه لیــاقتهم البدنیــة 

وتهــدف خطــط اللعــب الــى االقتصــاد فــي جهــد الالعــب البــدني بســبب العمــل الجمــاعي المخطـــط 
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٢٠٥

الـة الهجـوم ، للفریق ، والذي یقوم به كل العب بمساعدة زمیله ، " وهناك الخطط التعاونیة فـي ح

، ویطلـــق علیهـــا احیانـــا لعـــب االســـتعداد او اللعـــب ط الحـــاالت الثابتـــة اثنـــاء التهـــدیفوتشـــمل خطـــ

المحدد ، ویمكن تعریفها بانها عبارة عن تحركات تتكرر دائما في المباریـات تحـت نفـس الظـروف 

  ) .٣٢٣،  ١٩٩٩" (الخشاب والحیاني ، بالمواقف الثابته اوهي ما نسمیه

، ولـیس ب الالعب المستحوذ على الكرة في اللعب الجماعي هو تمریر الكرةوان من واج

فالالعـــب یجــب ان یـــتعلم كیــف یالحـــظ الملعــب جیـــدا لیــدرك موقـــف ،تمریــر الكــرة بـــاالمر الهــین

ویجـب ان یكــون فـي مكــان انسـب مــن ،وعندئـذ یفكــر جیـدا لمــن یمـرر الكــرة،زمالئـه والمنافســین

كرة ویتصرف بها جیدا او یجـري بهـا بخطـورة علـى الفریـق المنـافس ، جمیع زمالئه بحیث یتسلم ال

ومســـاندة ، امـــا واجبـــات زمـــالء الالعـــب المســـتحوذ علـــى الكـــرة فهـــي التحـــرك وفقـــا لخطـــة اللعـــب 

لتغطیة او  ،والجري لمكان شاغر،وتبادل المراكز،والجري الحر،الالعب المستحوذ على الكرة

  ) .٢٠٣-٢٠١ ، ١٩٩٨ ،(مختاروالوقوف بین العبین مدافعین، 

وتنقسم خطط اللعب الهجومیة (خطط الهجوم) الى ما یاتي :

خطط اللعب الهجومیة الفردیة .-

خطط اللعب الهجومیة الجماعیة .-

خطط اللعب الهجومیة الفرقیة .-

هـــي كـــل " لة ویقصـــد بـــالخطط الهجومیـــة فـــي االلعـــاب الریاضـــیة ككـــرة القـــدم او كـــرة الســـ

، وهـي  )٢٧٤ ،١٩٧٩ ،التحركات التي یقوم بها الفریق عندما تكون الكرة في حیازتـه " (عـالوي

" احـــد اقســـام خطـــط اللعـــب بكـــرة القـــدم ینفـــذها الالعبـــون منـــذ لحضـــة اســـتحواذ الفریـــق علـــى الكـــرة 

یمــا مســتثمرا المهــارات الفردیــة ووضــعها فــي خدمــة العمــل الجمــاعي عــن طریــق التحــرك المنســق ف

بینهم بهدف اختراق دفاع المنافس ، والوصول الى المرمى لتسجیل االهداف "          (عباس ، 

٢٣،  ١٩٩٤. (  

ویجب ان یاخذ اللعب وجهة هجومیة ، واللعب الهجومي الجید هو تغییـر الهجـوم وخاصـة 

عي للفریـق، وان الـدفاع ، والهجوم یبـدا مـن الثلـث الـدفارماه للدفاععند تكتل الفریق المنافس امام م

یبــدا مــن الثلــث الهجــومي للفریــق المنــافس ، " وان اشــتراك المــدافعین والعبــي الوســط فــي الهجــوم 

سینتج عنه كسبا للفریق ، واصـبح اللعـب الهجـومي العامـل االساسـي فـي مواجهـة العـدد الزائـد مـن 

والجماعیــة فــي ثلــث الســاحة المــدافعین وحســم نتیجــة المبــاراة باســتخدام الوســائل الهجومیــة الفردیــة 

الهجـــومي لخلخلـــة الـــدفاع ، وایجـــاد الثغـــرات للوصـــول الـــى المرمـــى وتســـجیل االهـــداف (عبـــاس ، 

" ویتطلب لعـب الفریـق ضـرورة تطبیـق خطـط هجومیـة ودفاعیـة تخطـط للمواقـف ) ، ٣٢،  ١٩٩٤

ستلزم ، وتحتاج بعض االلعاب الى مراكز محددة لالعبین تالخاصة حسب مقتضیات سیر اللعب

مراكــز تخصصــیة لالعبــین  بال تتطلــ، بینمــا تتواجــد العــاب واجبــات ومهــارات خاصــة لكــل مركــز
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مما یستوجب معرفة الالعب لمهام المركز الذي یشغله في كل موقف من مواقف اللعـب " (فـرج ،

٢٨٧،  ٢٠٠٢. (  

العملیة التي ان التفكیر الخططي یشكل جزءا من نشاط الریاضي ، ویقصد بالتفكیر " تلك

یـنظم بهـا العقـل خبراتـه بطریقـة معینـة كـل مشـكلة مـا ، او هـو كـل نشـاط عقلـي ادواتـه الرمـوز أي 

یستعیض عن االشیاء واالشخاص والمواقف واالحداث برموز لها داللة بدال من معالجتها معالجة 

اداء الالعـب دورا هامـا فـي الخططـيیلعـب التفكیـر) ، و ١٧٧،  ٢٠٠٠فعلیة واقعیة " (الضمد ، 

، وان المتطلبــات الذهنیــة هامــة جــدا لالعــب اثنــاء المبــاراة ، وتــزداد اهمیتهــا وتظهــر اثنــاء المبــاراة 

بوضــوح كلمــا اشــتد التنــافس ، واالعــداد الــذهني واجــب هــام مــن واجبــات المــدرب التعلیمیــة ، وان 

، فالمـدرب یعمـل عملیة التـدریب المخططـة تعمـل علـى تنمیـة وتطـویر قـدرة الالعـب علـى التفكیـر 

دائمـــا علـــى وضـــع الالعـــب اثنـــاء وحـــدة التـــدریب فـــي مواقـــف مختلفـــة تجعلـــه یفكـــر فـــي التحـــرك 

الخططي المطلوب ، والتكرار المستمر لهذه المواقف ینمي في الالعب القـدرة علـى الفهـم واالدراك 

ب الالعـــب الصــحیح للمواقـــف التـــي تنشـــا اثنـــاء المبـــاراة ، وكیفیــة االســـتجابة لهـــا ، ومـــن ثـــم یكتســـ

خبــرات ومعرفــة تجعلــه قــادرا علــى التفكیــر والتصــرف الســریع اثنــاء المبــاراة بالدقــة والثبــات والثقــة 

  ) .٣١٧-٣١٦،  ١٩٧٧والتوقیت السلیم (مختار ، 

طرق التنافس  نوللحصول على الفوز في المباریات فانه من الضروري ان یمتلك الالعبو 

الى مرمى المنافس في اقصر زمـن ممكـن ، والتفكیـر یعتمـد علـى االكثر هدوءا والكفیلة بالوصول 

شــكل محــدد یعكــس الظــواهر والموضــوعات الموضــوعیة للنشــاط ، ویتصــرف الریاضــیون فــي أي 

موقــــف باســــتخدام المهــــارات التــــي تعلموهــــا ، حیــــث تتطــــابق مــــع انتقــــال الكــــرة ووضــــعیة زمالئــــه 

عملیة التفكیر الخططي هو السرعة والدقة ) ، واهم ما یمیز ١٨٦،  ٢٠٠٠والمنافسین (الضمد ، 

التي تتطلب استنفار كل القوى النفسیة لالعب .

مناطق اللعب ٢-١-٢
یجب على الفریق ان یقوم بتقسیم مناطق اللعب تقسیما جیدا بحیث یخدم عملیات الهجوم 

ة الكـــرة ، حیـــث یلـــزم وكـــذلك الـــدفاع ، ویعنـــي ذلـــك فـــي المقـــام االول التوزیـــع والمتابعـــة عنـــد حیـــاز 

االنتشار عرضیا في محاولة سحب المنافس ، ویعتبر تقدم الالعب الـى االمـام ثـم التراجـع وقیامـه 

باالســناد والتغطیــة كوحــدات خططیــة لهــا اهمیتهــا ، والتعــرض لفاعلیــة المنــافس فــي منتصــف ثلــث 

وتشـــكل خطـــورة منطقـــة الجـــزاء بعیـــدة الـــى االمـــام  حالملعـــب لـــه ممیـــزات مختلفـــة ، حیـــث ال تصـــب

بســیطة علــى الهــدف ، ویمكــن ســحب الالعبــین المنافســین امامــا اذا تراجــع عــدد كبیــر مــنهم الــى 

  ) .١٠٧-١٠٦،  ١٩٨١الخلف (كونزا ، 

وعلى المدرب ان یضع في اعتباره انه باالضافة الى االسس والمبـادئ العامـة للهجـوم ان 

من مناطق اللعب الثالث الهجومیة ، ونجد ان یدرب الالعبین على مالحظة االداء في كل مركز 

ملعب كرة القدم مقسم الى ثالث مناطق وكما یاتي : 

ثلث الملعب امام فریقه (منطقة مرمى الالعب)(الثلث الدفاعي)  ١-٢-١-٢
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الثلث االوسط للملعب (منطقة منتصف الملعب)  ٢-٢-١-٢

مام مرمى المنافس)الثلث الهجومي (االمامي) (المنطقة االخیرة ا  ٣-٢-١-٢

وهــي منطقــة هجــوم الفریــق ، والمنطقــة الخطــرة علــى دفــاع الفریــق المنــافس ، فعنــدما یصــل 

الفریق الى هذه المنطقة المهمة فـال بـد ان یزیـد مـن سـرعة اللعـب عـن طریـق سـرعة التحـرك الخـذ 

اداء خطـط اللعـب االماكن وسرعة وقوة االداء ، ونجاح الفریق المهاجم یتمثل فـي مفاجئـة وسـرعة

الهجومیة للفریق ، وذلك عن طریق اللعب المباشر والتمریرات الحائطیة والدوامة والمحاورة الجیـدة 

المؤثرة وخاصة داخل منطقة الجزاء ، ومن الخطا الحقیقي لالعب المهاجم ان یخرج خارج منطقة 

مرمـى الفریـق المـدافع مـع الجزاء اذا كان یحاور داخلها بـل علیـه ان یحـاور مـع االتجـاه بقـوة نحـو

العنایة بوضع الكرة بین قدمیه وعدم ابتعادها عنه وحمایتهـا بجسـمه ، ان هـذا االسـلوب قـد یترتـب 

علیه حصول المهاجم على ركلة جزاء بدون أي ادعاء ، ولكي یكون الهجوم قویا ومؤثرا یجب ان 

العبــو الفریــق المهــاجم یشــارك فیــه العبــو الوســط وان امكــن الظهیــر ، ومــن المستحســن ان یقــوم

  ) .٢٠٥،  ١٩٩٨بالتصویب القوي المتقن من على حدود منطقة الجزاء (مختار ، 

  ةالدراسات المشابھ١-٢
)٢٠٠٦الرومي واخران ، دراسة (١-٢-٢

" دراسة مقارنة لبعض المهارات االساسیة بكرة القدم بین المراكز المختلفة لالعبین "

لتعـــرف الفـــروق فـــي بعـــض المهـــارات االساســـیة بـــین العبـــي المراكـــز هـــدفت البحـــث الـــى ا

المختلفة بكرة القدم (الدفاع ، الوسط ، الهجوم) .

اســتخدم البــاحثون المــنهج الوصــفي باســلوب المقارنــة الســببیة ، وتكونــت عینــة البحــث مــن 

عض االختبــارات ) العبــا مــن العبــي منتخــب جامعــة الموصــل بكــرة القــدم ، وتــم اختبــارهم بــب٢٠(

الخاصـــة بقیـــاس المهـــارات االساســـیة االتیـــة (الدحرجـــة ، المناولـــة القصـــیرة ، الســـیطرة علـــى الكـــرة 

(تنطـیط الكــرة) الكبـر عــدد مـن المــرات) ، امـا الوســائل االحصـائیة فقــد اسـتخدم البــاحثون مـا یــاتي  

بـاین ، وقیمـة اقـل فـرق المتوسط الحسـابي ، واالنحـراف المعیـاري ، ومعامـل االلتـواء ، وتحلیـل الت(

L.S(معنوي  D. ((

وقد استنتج الباحثون ما یاتي :

تقارب مستوى  الالعبین على وفق مراكزهم المختلفة (الدفاع ، الوسط ، الهجوم) في المهارات -

االساسیة االتیة (الدحرجة ، والمناولة القصیرة ، واالخماد) .

فاع في مهارة السیطرة على الكرة ، وتقارب مستوى العبي تفوق العبي الوسط على العبي الد-

  ).١٣٤-١١٥، ٢٠٠٦، الرومي واخران(مع العبي الهجوم في هذه المهارةالوسط



…ة مقارنة بالتفكیر الخططي في الثلث الهجومي بین العبي المراكز دراس

٢٠٨

اجراءات البحث-٣
منھج البحث ١-٣

.طبیعة البحث و لمالءمته السببي المقارنتم استخدام المنهج الوصفي باالسلوب 

مجتمع البحث وعینتھ٢-٣
مجتمع البحث١-٢-٣

اشتمل مجتمع البحث على العبي اندیة الدرجة الممتازة بكرة القدم فـي المنطقـة الشـمالیة 

) العبـــا ، مـــوزعین علـــى ١٧٠) ، والبـــالغ عـــددهم (٢٠٠٧-٢٠٠٦مـــن العـــراق للموســـم الكـــروي (

، انیة ، وســـیرواناالندیـــة الریاضـــیة االتیـــه : (الموصـــل ، ودهـــوك ، واربیـــل ، وكركـــوك ، والســـلیم

.) یبین ذلك١والجدول (، )وسامراء

  )١الجدول (

ن تفاصیل مجتمع البحثییب

اسم النادي  ت
العبي 

  الدفاع

العبي 

الوسط

العبي 

الهجوم

عدد 

الالعبین

٩٩٧٢٥نـادي الموصل الریاضي١

١٠٨٦٢٤نـادي دهوك الریاضي٢

٩٩٦٢٤نـادي اربیل الریاضي٣

١٠٩٦٢٥كركوك الریاضينـادي ٤

١٠١٠٥٢٥نـادي السلیمانیة الریاضي٥

٩١٠٥٢٤نـادي سیروان الریاضي٦

٨٩٦٢٣الریاضيسامراءنـادي ٧

٦٥٦٤٤١١٧٠عمو المج

%١٠٠%٢٤.١١%٣٧.٦٤%٣٨.٢النسبة المئویة

عینة البحث٢-٢-٣
%) ، تـم اختیـارهم بطریقـة عمدیـة ٤١.٢سـبة () العبـا وبن٧٠اشتملت عینـة البحـث علـى (

مــن مجتمــع البحــث ، مــوزعین علــى مراكــز اللعــب الــثالث (الــدفاع ، الوســط ، الهجــوم) ، اذ كــان 

) ، %٣٢.٣) العبــا وبنســبة مئویــة قــدرها (٦٥) العبــا مــن اصــل (٢١عــدد الالعبــین المــدافعین (

) ، وعــدد ٤٣.٧٥ئویـة قـدرها () العبـا وبنسـبة م٦٤) العبـا مـن اصـل (٢٨وعـدد العبـي الوسـط (

) ، وتـم اسـتبعاد %٥١.٢) العبا وبنسبة مئویة قدرها (٤١) العبا من اصل (٢١العبي الهجوم (
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والتفكیـــر الخططـــي الـــذي ،حـــراس المرمـــى مـــن كـــل فریـــق ، وذلـــك الخـــتالف الواجبـــات الخططیـــة 

.) یبین ذلك٢والجدول (،یتطلبه مركز حارس المرمى عن بقیة مراكز الالعبین

  )٢الجدول (

البحثعینةیبین تفاصیل 

  اديـاسم الن  ت
العدد نالعبیالعدد 

الهجومالوسطالدفاع  الكلي

٣٤٣١٠نـادي الموصل الریاضي١

٣٤٣١٠نـادي دهوك الریاضي٢

٣٤٣١٠نـادي اربیل الریاضي٣

٣٤٣١٠نـادي كركوك الریاضي٤

٣٤٣١٠نـادي السلیمانیة الریاضي٥

٣٤٣١٠نـادي سیروان الریاضي٦

٣٤٣١٠الریاضيسامراءنـادي ٧

٢١٢٨٢١٧٠المجموع

%٤١.٢%٥١.٢%٤٣.٧٥%٣٢.٣النسبة المئویة من مجتمع البحث

وسائل جمع البیانات ٣-٣
فــي  یــة)الهجــومي (المواقــف الخططیــة الهجوماســتخدم البــاحثون اختبــار التفكیــر الخططــي

كاداة لجمع البیانات .الثلث الهجومي من ملعب كرة القدم

وصف االختبار وتصحیحة١-٣-٣
لالعبــي اندیــة الدرجــة اختبــار التفكیــر الخططــي الهجــومي (المواقــف الخططیــة الهجومیــة) 

مــد) ، صــمم مـن قبـل الســید (علـي حسـین محالممتـازة بكـرة القــدم فـي المنطقـة الشــمالیة مـن العـراق

الــى تــوفیر اداة قیــاس صــادقة االختبــار) ، وهــدف٢٠٠٥-٢٠٠٤فــي رســالة الماجســتیر ، عــام (

 كـرة القـدمالخططي لالعبي كرة القدم في الثلث الهجومي مـن ملعـب تفكیروثابتة لدراسة مستوى ال

) موقفـا خططیـا١٤و( ،خططیـا هجومیـة) موقفـا ٣٣، منهـا () موقفـا ٤٧مـن (االختبار، وتالف 

مـن االختبـار، وتتم االجابـة علـى مواقـف  )١، وكما مبین في الملحق (الت الثابتة الهجومیةاللح

) درجـــة ، اذ یقـــدم لالعـــب موقفـــا ویطلـــب منـــه تحدیـــد ٤-١خـــالل اربعـــة بـــدائل تحمـــل اوزان بـــین (

اجابتـــه باختیـــار البـــدیل االكثـــر اهمیـــة (بالنســـبة لالعـــب المهـــاجم المســـتحوذ علـــى الكـــرة) مـــن بـــین 

بوســاطة مفتــاح تصــحیح بشــكل عشــوائي ، حســب درجــة االختبــارل االربعــة ، ویــتم تصــحیح البـدائ
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البدیل الذي یختاره الالعـب فـي كـل موقـف ، ونتیجـة الختیـاره البـدیل االكثـر أهمیـة نجـد ان درجـة 

) درجـة ، امـا ١٨٨هـي ( لالختبـاربدائل كـل موقـف تكـون عشـوائیة ، وتكـون الدرجـة الكلیـة العلیـا 

هــي  االختبــار) درجــة ، وبهــذا تكــون درجــة الالعــب علــى ٤٧فهــي ( لالختبــارلیــة الــدنیا الدرجــة الك

جمیعا .مواقف االختبارمجموع درجاته على

المعامالت العلمیة لالختبار٢-٣-٣
العبي اندیة الدرجة الممتازة بكرة القدم فـي لاالختبار یعد من االختبارات المقننة ، تم بنائه 

الخبــــراء ، وصــــدق البنــــاء ، وتمتــــع االختبــــار لصــــدق، اذ اخضــــعشــــمالیة مــــن العــــراقالمنطقـــة ال

  ) .٠.٨٤بلغ (ثباتبمعامل 

لالختبارالتطبیق النھائي  ٤-٣
وزعــت علـــیهم كراســـات  اذ) العبـــا ، ٧٠البالغــة (و  بحـــثعلـــى عینــة الاالختبــارتــم تطبیـــق 

االختبـــار ،اذ بـــین لالعبـــین الغـــرض مـــن ، االختبـــاروتـــم شـــرح طریقـــة االجابـــة علـــى ، االختبـــار

داخـــل مربـــع البـــدیل الـــذي یـــدل علـــى االجابـــة )(وذلـــك بوضـــع عالمـــة ،وكیفیـــة االجابـــة علیـــه

ــیهم لالجابــة علــى  االكثــر أهمیــة بالنســبة لالعــب المهــاجم المســتحوذ علــى الكــرة ، وتــم التأكیــد عل

نفسـه ، ثـم االختبـارتكـون علـى كراسـة ، علمـا ان االجابـةامانـةبكل دقة و االختبارجمیع مواقف 

،  )٢، الملحــق (مــن الالعبــین وتصــحیحها بوســاطة مفتــاح التصــحیحختبــارتــم جمــع كراســات اال

جمیعها .االختبارهي مجموع درجاته على مواقفختباروبهذا تكون درجة الالعب على اال

حصائیة الالوسائل ا ٥-٣
وسط الحسابي متال  -

المنوال-

نحراف المعیارياال  -

.)معادلة معامل االلتواء لـ(كارل بیرسون-

الدرجة المعیاریة -

تحلیل التباین -

  ) .٣١٢ - ١٠١،  ١٩٩٩ (التكریتي والعبیدي ،)L.S.Dقیمة اقل فرق معنوي (-

Kirkendallسكما) (–6(درجة - and Others , 1986 , 31(.

  ) .١٤٦،  ١٩٩٨المتوسط الفرضي (عالوي ، -

  ) .٩٠-٨٨،  ٢٠٠١عمر واخران ، النسبة المئویة (-
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عرض وتحلیل النتائج ومناقشتھا  -٤
١-٤�ρѧγϭϟ�ˬ�ωΎϓΩѧϟ��ΔϔϠΗΧϣϟ�ί ϛέϣϟ�ϲΑϋϻ�ˬ�Ι ΣΑϟ�Δϧϳϋ�ΞΎΗϧ�ν έϋ

،  الھجوم) بكرة القدم باختبار التفكیر الخططي في الثلث الھجومي 
تــم التاكــد خططــي فــي الثلــث الهجــومي علــى عینــة البحــث ، بعــد تطبیــق اختبــار التفكیــر ال

وان التوزیــع طبیعـــي (معتـــدل) عـــن طریــق معادلـــة معامـــل االلتـــواء ، عینـــة لمــن مالئمـــة االختبـــار ل

) یبین ذلك .٣ومنحنى التوزیع الطبیعي (االعتدالي) ، والجدول (،لـ(كارل بیرسون)

  )٣الجدول (

ة والمنوال ومعامل االلتواءالمعیاری اتواالنحراف ةسابیالح اتالمتوسطو  المتوسط الفرضيیبین

الهجوميفي الثلثالخططيباختبارالتفكیر الجابات عینة البحث 

اختبـار  ت
عدد 

الالعبین

وحدة 

القیاس

المتوسط 

الفرضي

المتوسط

الحسابي

االنحراف

المعیاري
المنوال

معامل 

االلتواء
النتیجة

١.  

التفكیر 

الخططي 

الهجومي 

عبي لال

  الدفاع

*طبیعي٠.٣٣-  ١٤٢  ١١٧.٥١٣٩.٩٥٦.٠٧  درجة  ٢١

٢.

التفكیر 

الخططي 

الهجومي 

لالعبي 

الوسط

*طبیعي  ٠.٤٤  ١٤٧  ١١٧.٥١٤٩.٢٥٥.٠٧  درجة  ٢٨

٣.

التفكیر 

الخططي 

الهجومي 

لالعبي 

الهجوم

*طبیعي٠.٣١-  ١٦٠  ١١٧.٥١٥٨.٣٨٥.١٩  درجة  ٢١

  ) ١+مالئمة للعینة اذا وقع معامل االلتواء بین (* یعد االلتواء طبیعیا ، واالختبارات

  ) .٢٠٦- ٢٠٤،  ١٩٨٠(االطرقجي ، 

اختبــار تطبیــق  االــذي اظهرهــ ةالحســابی اتوســطمت) : نالحــظ ان ال٣مــن خــالل الجــدول (

العبي المراكز المختلفة (الدفاع ، الوسط ، الهجوم) على عینة البحثالهجوميالخططيالتفكیر

ــــد بلــــغ علــــى التــــوال المتوســــط قیمــــةتفــــوق موهــــي قــــی، )١٥٨.٣٨،  ١٤٩.٢٥،  ١٣٩.٩٥(ي ق
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كــرة القــدم حســب مراكــزهم یــدل علــى ان العبــي وهــذا ، )١١٧.٥( والبالغــةختبــارلال) *(الفرضــي

بصـورة عامـة یتمتعـون بمسـتوى خططـي هجـومي ایجـابي قـد المختلفة (الدفاع ، الوسط ، الهجوم)

  لعب .یعطیهم الدافع لالداء والعطاء في الم

٢-٤�ˬ�ωΎϓΩѧϟ��ΔѧϔϠΗΧϣϟ�ϥϳѧΑϋϼϟ�ί ѧϛέϣ�ϥϳΑ��ϥϳΎΑΗϟ�ϝϳϠΣΗ��ΞΎΗϧ�ν έϋ
�ϲϣϭѧѧΟϬϟ�ϲѧѧρρΧϟ�έѧѧϳϛϔΗϟ�έΎѧѧΑΗΧ�ϲѧѧϓ�ϡΩѧѧϘϟ�ΓέѧѧϛΑ��ϡϭѧѧΟϬϟ�ˬ�ρѧѧγϭϟ

ومناقشتھا
بعـــد ان حصـــل البـــاحثون علـــى البیانـــات الخاصـــة باختبـــار التفكیـــر الخططـــي فـــي الثلـــث 

مختلفــة لالعبــین (الــدفاع ، الوســط ، الهجــوم) بكــرة الهجــومي لعینــة البحــث وعلــى وفــق المراكــز ال

القدم ، لجأ الباحثون الى استخدام تحلیـل التبـاین باتجـاه واحـد لتحقیـق هـدف البحـث االول ، وكمـا 

  ) .٤مبین في الجدول (

  )٤الجدول (

یبین نتائج تحلیل التباین بین مراكز الالعبین المختلفة (الدفاع ، الوسط ، الهجوم)

في اختبار التفكیر الخططي في الثلث الهجوميبكرة القدم

مصدر التبایناختبـار
درجات 

الحریة

مجموع 

المربعات

متوسط 

المربعات

قیمة (ف) 

المحتسبة

التفكیر الخططي في 

الثلث الهجومي

  ١٧٨٣.٠٢٣  ٣٥٦٦.٠٤٥  ٢  بین المجموعات

٥٦.٩٦٤*   ٣١.٣٠١  ٢٠٩٧.١٥٥  ٦٧  داخل المجموعات

    ٥٦٦٣.٢  ٦٩  المجموع الكلي

) ٣.١٥٠٤( ) الجدولیـة تسـاويف، قیمـة ()٦٧،  ٢( تي حریـة)، وامام درج٠.٠٥(معنوي عند مستوى معنویة*

  ) ٤٥٨،  ١٩٨٤(الراوي ، 

(الـدفاع ، الوسـط ، ) : نتائج تحلیل التباین بین مراكز الالعبـین المختلفـة ٤یبین الجدول (

ث الهجــــــومي ، اذ بلغــــــت قیمــــــة (ف) المحتســــــبة الهجــــــوم) باختبــــــار التفكیــــــر الخططــــــي فــــــي الثلــــــ

ــــر مــــن قیمــــة (ف) الجدولیــــة البالغــــة (٥٦.٩٦٤( ) ، وبمــــا ان قیمــــة (ف) ٣.١٥٠٤) ، وهــــي اكب

یـدل علـى جـود فـروق معنویـة بـین العبـي المراكـز المحتسبة اكبر مـن قیمـة (ف) الجدولیـة ، فهـذا 

في الثلث الهجومي من ملعـب كـرة المختلفة (الدفاع ، الوسط ، الهجوم) باختبار التفكیر الخططي

  القدم .

ــار) المتوســط الفرضــي لال*( وتكــون االجابــة علیــه علــى وفــق مقیــاس ،) موقــف٤٧یتكــون مــن (ختبــاراال :ختب

عـدد الفقـرات (المواقـف)×) ، وبمـا ان المتوسـط الفرضـي = مجمـوع اوزان البـدائل١،٢،٣،٤ربـاعي التـدرج (

  ) ١٤٦،  ١٩٩٨(عالوي ، عدد البدائل÷

درجة . ١١٧.٥=  ٤ ÷ ٤٧×  ١+٢+٣+٤المتوسط الفرضي = 
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ویرى الباحثون ان وجود هذه الفروق یعود الى االختالف في مراكز اللعب التي یشـغلونها 

، واختالف الواجبات الخططیة والمهاریة ، (وسائل تنفیذ خطط اللعب) التي یحتاجها الالعـب فـي 

دافعین فـي منطقـة الثلـث الـدفاعي تختلـف تلك المراكز المختلفة ، فنالحظ ان واجبات الالعبین المـ

عن واجبات العبي الوسط في الثلث االوسط من الملعب ، وكذلك الحال بالنسـبة لالعبـي الهجـوم 

في منطقة الثلث الهجومي من الملعب ، فلكل العب في مركزه واجب خططي معـین یترتـب علیـة 

اداءه ، وواجبات كل العب تختلف باختالف مركزه .

القــدم تحتــاج الــى مراكــز تخصصــیة محــددة لالعبــین تســتلزم واجبــات ومهــارات ولعبــة كــرة 

، أي الفردي لالعبي الفریق في المركزخاصة لكل مركز من مراكز اللعب المختلفة ، فالتخصص 

) لـــه االثـــر الفعـــال فــــي م، او الهجـــو  طتخصـــص الالعـــب باللعـــب فـــي مركـــزه (الـــدفاع ، او الوســـ

ي مركز الثلث الهجومي من الملعب ، اذ " ان المنهج الحدیث اختالف مستوى التفكیر الخططي ف

لكرة القدم قائم على االهتمـام بالتخصصـات الفردیـة لالعبـین ، واتسـاع مجـال التـرابط فـي العمـل ، 

ومع وجود اختالفات في الواجبات اال ان الفریق یجب ان یعمـل دائمـا كوحـدة واحـدة متماسـكة فـي 

یالت فــي الفصــل والتقســیم الخططــي العمــال مراكــز افــراد الفریــق " الــدفاع وفــي الهجــوم بایجــاد تعــد

فكیــر خططــي ) ، لــذلك فالعبــي مركــز الهجــوم یتمتعــون بمســتوى ت١٣٣-١٣٢،  ١٩٨١(كــونزا ، 

هجومي جید وفعال نتیجة لممارسـتهم المسـتمرة فـي هـذا المركـز " وتنفیـذ وسـائل الخطـط الهجومیـة 

الفردیة والجماعیة لخلخلة دفاع الفریق المنافس ، وتحطیم تنظیماتـه ، واحـداث ثغـرات فـي صـفوفه 

كاسـلوب ) ، وان " لعـب المراكـز ٤٤،  ١٩٨٨من اجل استغاللها فـي تسـجیل اصـابة " (سـلمان ، 

للعب الفریق له فاعلیة في نظام سیر اللعب مع توضـیح المراكـز التـي مـن المحتمـل ان یلعـب بهـا 

) ٣٠٦،  ١٩٩٩الالعب اثناء حركته والواجب الذي یقوم به في كل مركز " (الخشاب والحیاني ، 

.

وان قـــدرات وقابلیـــات الالعبـــین ومســـتویاتهم الخططیـــة تكـــون مختلفـــة فیمـــا بیـــنهم بحســـب 

مركـــز الـــذي یشـــغلونه ، وحســـب الخطـــة الموضـــوعة لالعبـــین فـــي كـــل مركـــز مـــن مراكـــز اللعـــب ال

ویجب ان یقتنع كـل مـن المـدرب والالعـب فـي ان القـدرات العقلیـة تحتـاج الـى تـدریب المختلفة ، " 

مستمر حتى یمكن استخدامها االستخدام المتقن اثناء المباراة ، وممـا الشـك فیـه ان الالعـب الـذي 

 مال یسـتخددراتـه العقلیـة فـي االداء اثنـاء المبـاراة یتمیـز بشـكل واضـح عـن الالعـب الـذي یستخدم ق

ویظهر ذلك بوضوح في اختالف القدرة على التصرف الخططي السلیم بـین كـل عقله في االداء ،

ـــار ، "الالعبـــین ـــین مختلفـــة ، ومـــا ٢٩٢،  ١٩٩٨(مخت ) ، " وممـــا الشـــك فیـــه ان قـــدرات الالعب

العـب اخـر تادیتـه فـي نفـس الموقـف "  عیـه العـب بنجـاح فـي موقـف قـد ال یسـتطییستطیع ان یؤد

) ، وهـــذا لـــه اهمیـــة فـــي " مـــدى ارتبـــاط الخطـــة الفردیـــة او الجماعیـــة او ١٠٨،  ١٩٩٤(محمـــد ، 

) ، ویجــب شــغل ٧٥،  ١٩٨٧الفرقیــة (التوزیعــه) بقابلیــات الالعــب االخــرى " (الصــفار واخــرون ، 
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حیــث وجــود الالعــب المناســب فــي المركــز المناســب حســب قدراتــه المراكــز الخاصــة والمهمــة مــن

ومســتویاته فــي االداء بالملعــب ، وهــذا مااكــده (محســن ونــاجي) فــي انــه " یجــب االهتمــام بــالمواقع 

المهمـــة فـــي الملعـــب عنـــد وضـــع الخطـــة ثـــم تنســـیب الالعبـــین الجیـــدین للعـــب فـــي هـــذه المنـــاطق " 

  ) .١٦٦،  ١٩٧٢(محسن وناجي ، 

یؤخذ بعین االعتبار تشكیل الفریق باختالف مراكـزه فـي الملعـب اثنـاء التـدریب وینبغي ان

واللعـــب ، فـــذلك یـــؤدي الـــى تخصـــص الالعبـــین فـــي المركـــز الـــذي یشـــغلونه ، واتقـــانهم للواجبـــات 

الخططیــة والمهــارات االساســیة التــي یتطلبهــا كــل مركــز مــن مراكــز لعــب الفریــق (التخصــص) فــي 

مــاد) فــي انــه " یجــب ان یحقــق التشــكیل عنصــر االتــزان فــي خطــوط الملعــب ، وهــذا مــا اكــده (ح

اللعـــب ومجموعاتهـــا فـــي كافـــة الجوانـــب البدنیـــة والمهاریـــة والخططیـــة ،     وان یســـتخدم التشـــكیل 

  ) .  ٢٤٤،  ١٩٩٧عناصر الفریق الممیزة خططیا سواء كان ذلك هجومیا ام دفاعیا "  (حماد ، 

١-٢-٤ΎργϭΗϣϟ�ΔϧέΎϘϣ�ΞΎΗϧ�ν έϋ�ϱϭѧϧόϣ�ϕέѧϓ�ϝѧϗ�ΔѧϣϳϘΑ�ΔϳΑΎѧγΣϟ�Ε
)L.S.D��ϡϭѧѧΟϬϟ�ˬ�ρѧѧγϭϟ�ˬ�ωΎϓΩѧѧϟ��ΔѧѧϔϠΗΧϣϟ�ϥϳѧѧΑϋϼϟ�ί ѧѧϛέϣ�ϥϳѧѧΑ��

باختبار التفكیر الخططي في الثلث الھجومي ومناقشتھا 
الى ان الفرق لصالح من بین مراكـز الالعبـین المختلفـة  ران اختبار تحلیل التباین ال یشی

) ، L.S.Dلك لجا الباحثون الى استخدام قیمـة اقـل فـرق معنـوي (، لذ(الدفاع ، الوسط ، الهجوم) 

الثلـــث للمقارنـــة بـــین المتوســـطات الحســـابیة لـــدرجات الالعبـــین فـــي اختبـــار التفكیـــر الخططـــي فـــي 

.) یبین ذلك٥الهجومي من ملعب كرة القدم، وعلى وفق مراكزهم المختلفة،والجدول(

  )٥الجدول (

) بین مراكز الالعبین L.S.D(قیمة اقل فرق معنويیبین مقارنة المتوسطات الحسابیة ب

باختبار التفكیر الخططي في الثلث الهجومي(الدفاع ، الوسط ، الهجوم)

الهجومالوسطالدفاعمراكز الالعبین

١٣٩.٩٥١٤٩.٢٥١٥٨.٣٨المتوسط الحسابي

*١٨.٤٣*٩.٣-١٣٩.٩٥الدفاع

*٩.١٣--١٤٩.٢٥الوسط

---١٥٨.٣٨الهجوم

  .)٣.٣٨تساوي ()L.S.D(اقل فرق معنويقیمة و ) ، ٠.٠٥( معنوي عند مستوى معنویة  *

  )٣١٢،  ١٩٩٩(التكریتي والعبیدي ، 
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بــین العبــي  )٠.٠٥( ) : ان الفــرق معنــوي عنــد مســتوى معنویــة ٥یتبــین مــن الجــدول (

) ، وهــو اكبــر مــن ١٨.٤٣الــدفاع ، والعبــي الهجــوم ، اذ بلــغ الفــرق بــین المتوســطات الحســابیة (

) ، ولصالح العبي الهجوم .٣.٣٨) ، والبالغة (L.S.Dقیمة اقل فرق معنوي (

وعند المقارنة بین العبي الوسط ، والعبي الهجوم كان الفرق معنوي عند مسـتوى معنویـة 

 )وهــو اكبــر مــن قیمــة اقــل فــرق ٩.١٣، اذ بلــغ الفــرق بــین المتوســطات الحســابیة ( )٠.٠٥ ، (

) ، ولصالح العبي الهجوم .٣.٣٨) ، والبالغة (L.S.Dمعنوي (

امـــا عنـــد المقارنـــة بـــین العبـــي الـــدفاع ، والعبـــي الوســـط فكـــان الفـــرق معنـــوي ایضـــا عنـــد 

) ، وهو اكبر من قیمة ٩.٣، اذ بلغ الفرق بین المتوسطات الحسابیة ( )٠.٠٥( مستوى معنویة 

عبي الوسط .) ، ولصالح ال٣.٣٨) ، والبالغة (L.S.Dاقل فرق معنوي (

) تبــین : وجــود فــروق معنویــة باختبــار التفكیــر الخططــي الهجــومي بــین  ٥ومــن الجــدول (

بین العبي الدفاع ، والعبي الهجوم ، ولمصلحة العبي الهجوم .

ویرى الباحثون ان الفرق یعود الـى تمیـز العبـو الهجـوم بمسـتوى تفكیـر وتصـرف خططـي 

الهجـــومي مـــن الملعـــب ، واعـــدادهم وتـــدریبهم علـــى جیـــد نتیجـــة لتخصصـــهم للعـــب بمنطقـــة الثلـــث 

مختلف النواحي البدنیة والمهاریة والخططیة والنفسیة التـي یتطلبهـا هـذا المركـز المهـم مـن الملعـب 

، فضــال عــن قــدرتهم الكبیــرة علــى تبــادل المراكــز فــي ثلــث الســاحة الهجومیــة للتوغــل فــي منطقــة 

داف العبــي مركــز الهجــوم الوصــول الــى مرمــى الــدفاع باتجــاه مرمــى المنــافس ، وان مــن اهــم اهــ

المنــافس وتســجیل اكبــر عــدد مــن االهــداف ، " وهــذا مــا یعمــل علیــه العبــو الفریــق بصــورة عامــة ، 

والعبــو الهجــوم بصــورة خاصــة معتمــدین علــى االمكانــات والقــدرات والمهــارات الفردیــة والجماعیــة 

، وهـذا یتفـق )١٩، ٢٠٠٥یـة "(طبیـل،صـفات االرادلالعبین مـع سـالمة التفكیـر الخططـي وثبـات ال

الیـه العبــو الهجـوم بصــورة خاصـة ، والفریـق بوجــه عـام هــو مــا یصـبومـع (عبـاس) فــي ان " اهـم 

تســجیل هــدف فــي مرمــى المنــافس ، واالســلوب الــذي یســتطیع الفریــق عــن طریقــة تحقیــق ذلــك هــو 

) ، وان ٣٢،  ١٩٩٤، اللعب الهجومي الناجح معتمدا على االمكانات الفردیة لالعبـین " (عبـاس 

" الالعــب قلــب الهجــوم توكــل الیــه اساســا مهمــة التهــدیف ، ویجــب ان یتمیــز بالمقــدرة علــى خلــق 

،  ١٩٨٥" (ابـراهیم ، القالفرص للتهدیف ، مفیدا وطریقته في ذلـك المهـارات العالیـة والتفكیـر الخـ

لـى مسـتوى عـالي ) ، " وكقاعدة عامة تستدعي الخطط الهجومیـة ان یكـون العبـو الهجـوم ع١٩٠

،  ١٩٧٧من المهارات االساسیة والقدرات الحركیة والخططیة اكثر من العبي الـدفاع " (مختـار ، 

) ، والهدف االساس من خطط الهجـوم هـو خلـق الفـرص واسـتثمارها لصـالح الفریـق المهـاجم ١٨٢

لفریــق ان مــن اجــل احــراز اصــابة فــي مرمــى المنــافس ، وبالتــالي الفــوز بالمبــاراة ، ویتحــتم علــى ا

یعمل على عدم فقدان الكرة فـي هـذه المنطقـة مـرة اخـرى لخطـورة ذلـك علـى الفریـق المـدافع ، " ان 

نمــو مهــارة الالعبــین وتفــوق خطــط الهجــوم علــى الــدفاع قــاد بالضــرورة الــى تطــویر عمــل الــدفاع ، 
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ن خطـط) ، " وا٧٢،  ١٩٨٧، عبین في الساحة " (الصفار واخـرونوالى اعادة النظر بتوزیع الال

، امـــا خطـــط الـــدفاع فهـــي اســـتجابة لخطـــط الفریـــق المنـــافس الهجـــوم یمكـــن التخطـــیط لهـــا وحفظهـــا

ــــــار ،  ــــــة " (مخت ــــــاس) فــــــي " ان الخطــــــط ١٩٤-١٩٣،  ١٩٩٨الهجومی ) ، وهــــــذا مــــــا اكــــــده (عب

الموضوعة للمباراة تبنى ویكتب لهـا النجـاح عـن طریـق تنفیـذ اللعـب الهجـومي الفـردي الـذي یعتمـد 

الفردیـة لالعبـین ، فالتصـرف السـلیم لمواقـف اللعـب مـن قبـل الالعبـین المهـاجمین على االمكانـات

كثیــرا مــا یفســح المجــال       امــامهم للوصــول الــى المرمــى والتهــدیف الصــحیح وادخــال الكــرة فــي 

منافس"مرمى ال

  )٣٣،  ١٩٩٤(عباس ، 

طي الهجومي ) : وجود فروق معنویة باختبار التفكیر الخط٥في حین یتبین من الجدول (

، بین العبو الوسط ، والعبو الهجوم ، ولمصلحة العبو الهجوم .

ویرى الباحثون ان هذا الفرق یعود الى تخصص العبـو مركـز الهجـوم بمركـزهم الهجـومي 

الفعـــال ، وخاصـــة فـــي منطقـــة الثلـــث الهجـــومي مـــن الملعـــب ، لكـــون العبـــو الوســـط یعـــدون حلقـــة 

هـاجمین ، فهـم غالبـا مـا یلعبـون فـي ثالثـة مراكـز فـي الملعـب الوصل بـین الالعبـین المـدافعین والم

بحســب متطلبــات مواقــف اللعــب ، وان اعتمــاد كــرة القــدم الحدیثــة علــى اللعــب فــي منطقــة الوســط 

جعلــت العبــو مركــز الوســط یتحملــون مســؤولیة كبیــرة اثنــاء المبــاراة لمشــاركتهم فــي الــدفاع والهجــوم 

خططیة المكلفین بها في منطقة الوسط ، اذ یعدون مفتاح بصورة مستمرة ، فضال عن الواجبات ال

اللعب الهجومي والدفاعي ، وان العبو مركز الوسط " یلعبـون فـي الطـرق العادیـة خلـف الهجـوم ، 

وهـــم یقومـــون بـــاداء دورهـــم الهجـــومي مـــن خـــالل مســـاحات كبیـــر مـــن الملعـــب ، باالضـــافة لـــدورهم 

وان الواجبـات الخططیـة لالعبـین المهـاجمین اكثـر ) ،١٨٨،  ١٩٨٥الدفاعي الفعال " (ابراهیم ، 

اهمیـــة مـــن العبـــي مركـــز الوســـط نتیجـــة للتحـــدي واالرادة القویـــة التـــي یتمتـــع بهـــا العبـــو الهجـــوم 

للوصــول الــى مرمــى المنــافس واحــراز اصــابة ، وهــذا مــا اكــده (بــاتي) فــي " ان العبــي الوســط ال 

لمهـاجمون ، اذ تـم احالـة مسـالة اسـناد الهجـوم قدرا كبیرا مـن التحـدي مثـل الـذي یجابهـه ا نیجابهو 

  ) .٤٨،  ١٩٨٢والدفاع الى هؤالء الالعبین " (باتي ، 

ان العبي مركز الوسط لهم الدور المهم والفعال في نجاح خطط اللعب الدفاعیـة ، نتیجـة 

ي لواجباتهم الخططیة الدفاعیة ، اذ ان من واجباتهم الخططیـة ان یشـاركو العبـو مركـز الـدفاع  فـ

الـــدفاع عـــن مرمـــاهم عنـــد فقـــدان الكـــرة ، وفـــي حالـــة الهجـــوم المضـــاد مـــن الفریـــق المنـــافس باتجـــاه 

مرمــاهم ، فضــال عــن تفویــت الفرصــة امــام المهــاجم وقطــع الكــرة منــه او االســتحواذ علیهــا وافشــال 

الهجمـــة ، وهـــذا مـــا اكـــده (عبـــاس) فـــي ان " العبـــي الوســـط عنـــد فقـــدان الكـــرة یتراجعـــون بالســـرعة 

نة لسد الثغرات في الدفاع ، وتشكیل خط دفاع اول مبتدا من وسط الساحة ، وتوفیر االسناد الممك

  ) .٢٧،  ١٩٩٤لزمالئهم المدافعین " (عباس ، 
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) : وجــود فــروق معنویــة باختبــار التفكیــر الخططــي الهجــومي بــین ٥وتبــین مــن الجــدول (

العبو الدفاع ، والعبو الوسط ، ولمصلحة العبو الوسط .

البــاحثون ان الفــرق یعــود الــى التخصــص فــي مركــز الــدفاع ، وان واجبــات العبــي ویــرى 

مراكز الـدفاع الخططیـة هـو " ابعـاد الخطـر عـن المرمـى باسـرع مـا یمكـن ، وال یعنـي هـذا ان یقـوم 

الــدفاع بتشــتیت الكــرة بــاي اســلوب ، ولكــن البــد وان یعمــل الالعــب المــدافع علــى االســتحواذ علــى 

ــ وة او قطعهــا امامــه وتمریرهــا بســرعة ، ولكــن بدقــة ولمســافة معقولــة للزمیــل الكــرة مــن المنــافس بق

ــــا یلعبــــون بمركــــز الوســــط ١٢٢،  ١٩٨١الموجــــود فــــي منتصــــف الملعــــب " (مختــــار ،  ) ، واحیان

لالسناد في اثناء المشاركة في عملیة هجوم تقدم بها العبو مركز الوسط لالمام لمساندة الالعبین 

ع (باتي) في ان " اذا كنا قادرین على البدء بالهجوم فعلى وحـدة الوسـط المهاجمین ، وهذا یتفق م

التحرك لالمام مع الوحدة الهجومیة ، بینما تتحرك الوحدة الدفاعیة بسـرعة خـارج مراكزهـا الدفاعیـة 

الى خط الوسط البقاء الترابط والتماسك بین الفریق ، ولكي یستطیع    العبو خط الخلف التحرك 

،  ١٩٨٤ل مراكـز فـي الوسـط ، وحتـى فـي الهجـوم عنـدما تبـرز  الفرصـة " (بــاتي ، لالمـام واحـتال

٥١   . (  

، كذلك في نجـاح خطـط اللعـب الهجومیـةان العبي مركز الوسط لهم الدور المهم والفعال 

نتیجة لواجباتهم الخططیة الهجومیة في اغلب االحیان ، باالضافة الى الواجبات الدفاعیة ، اذ ان 

ات الخططیــة لالعبـي مركــز الوســط كـذلك المشــاركة فــي الهجـوم ، " ففــي حالــة حصــول مـن الواجبــ

الفریــق علــى الكــرة فالعدیــد مــن العبــي الوســط ســیكونون فــي مراكــز هجومیــة ویســاندون الهجــوم " 

) ، وان البنـــاء الخططـــي الـــدفاعي ینتهـــي بنقـــل الكـــرة او مناولتهـــا لمنطقـــة ٢٧،  ١٩٩٤(عبـــاس ، 

كز الوسط یعتبرون مفتاح اللعب الهجومي ویحددون نـوع الهجـوم وشـكله ، الوسط ، وان العبو مر 

" وعلى هذا االساس فان الالعب مفتـاح الفریـق الـذي یكـون عـادة فـي خـط الوسـط هـو الـذي یقـرر 

  ) . ٣٠٧،  ١٩٩٩الخطوة التالیة من الهجوم " (الخشاب والحیاني ، 

ت (وسائل تنفیذ خطط اللعب) ویتمیز العبو مركز الوسط بنواحي خططیة وبعض المهارا

الجیدة ، نتیجة للعـبهم بمركـز منتصـف الملعـب ، وهـذا یتفـق مـع (الرومـي واخـران) فـي " ان تمیـز 

العبـــو الوســـط بالعدیـــد مـــن المهـــارات االساســـیة ومنهـــا مهـــارة الســـیطرة علـــى الكـــرة النهـــم یمتلكـــون 

ان یفوز یسیطر علـى وسـط مفاتیح اللعب ، فضال عن كونهم صانعي اللعب ، والفریق الذي یرید

) ، والمحصــــلة ان العبــــو مركــــز الوســــط یتمتعــــون ١٢٩،  ٢٠٠٦الملعــــب " (الرومــــي واخــــران ، 

بمســتوى تفكیــر خططــي هجــومي افضــل مــن العبــي مركــز الــدفاع فــي اثنــاء المشــاركة فــي عملیــة 

هجـوم ، الهجوم في الثلث الهجـومي مـن ملعـب كـرة القـدم ، نتیجـة لمشـاركتهم فـي الغالـب بعملیـة ال

وبالتالي ینمي لدیهم مستوى التفكیر الخططي الهجـومي هم لهم لیصبح الهجوم قویا ومؤثرا، واسناد

اثناء اللعب، وفي اللعـب الحـدیث ونظـرا للمالزمـة الشـدیدة لالعبـي الهجـوم جعـل المـدربین یفكـرون 
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االن فــي كــرة ، اذ " یقــوم عبــي الوسـط فــي االختــراق والتهــدیفبایجـاد طــرق جدیــدة لالســتفادة مــن ال

القـدم الحدیثـة العبـو خــط الوسـط والظهـر بالتصــویب القـوي مـن خـارج منطقــة الجـزاء ، حیـث انهــم 

یكونـــون واقعـــین تحـــت ضـــغط دفـــاعي اقـــل مـــن العبـــي الهجـــوم داخـــل منطقـــة الجـــزاء " (مختـــار ، 

١٨٩،  ١٩٩٨. (  

٣-٤�έѧѧѧѧϳϛϔΗϟ�έΎѧѧѧѧΑΗΧ�ΞΎѧѧѧѧΗϧϟ�ΔѧѧѧѧϳέΎϳόϣϟ�ΕΎΟέΩѧѧѧѧϟϭ�ΕΎϳϭΗѧѧѧѧγϣϟ�ν έѧѧѧѧϋ
جومي الخططي الھ

ونتیجـــة لعـــدم وضـــوح الرؤیـــا مـــن خـــالل الـــدرجات الخـــام قـــام ،اســـتكماال الهـــداف البحـــث

لالعبي المراكز المختلفة (الدفاع ، الوسط ،  الهجوم) درجات معیاریة و مستویات بوضع ونالباحث

" اذ تسـاعد هـذه المسـتویات لغـرض تقویمهـا ،، في اختبار التفكیر الخططـي الهجـوميبكرة القدم 

تفسیرالدرجات الخام وتعطیها معنى له داللة مما یجعلها اكثر موضـوعیة فـي اثنـاء اسـتخدامها  في

العبـــي المراكـــز ، اذ تـــم تقـــویم عینـــة البحـــث ،  )١٠٢ ، ١٩٩٧فـــي عملیـــة التقـــویم " (الجـــوادي ، 

وكما یاتي :المختلفة (الدفاع ، الوسط ،  الهجوم) بكرة القدم ، 

١-٣-٤ΟέΩѧѧѧϟϭ�ΕΎϳϭΗѧѧѧγϣϟ�ν έѧѧѧϋ�ί ѧѧѧϛέϣ��ϲѧѧѧΑϋϻ�ΞΎѧѧѧΗϧϟ�ΔѧѧѧϳέΎϳόϣϟ�ΕΎ
الدفاع) بكرة القدم في اختبار التفكیر الخططي الھجومي وتحلیلھا

  )٦الجدول (

بكرة القدم  الدفاع)لالعبي (مركز یبین المستویات المعیاریة وعدد الالعبین والنسبة المئویة 

لخططي الهجوميفي اختبار التفكیر ا

النسبة المئویةدد الالعبینعالمستوى المعیاريالدرجة الخام

%١٤.٧٦جید جدافاكثر١٥٣

%١٤.٧٦جید١٥٢-١٤٧

%١٠٤٧.٦٢متوسط١٤٦–١٤٠

%٦٢٨.٥٧مقبول١٣٩–١٣٤

%٣١٤.٢٨ضعیف١٣٣–١٢٨

صفر%-ضعیف جدافاقل١٢٧

%٦.٠٧٢١١٠٠ع = ١٣٩.٩٥َس = 

تي :ابین ما ییت) ٦ومن الجدول (

%) ، امـــا ٤.٧٦تكـــرار ، بنســـبة مئویـــة مقـــدارها () ١((جیـــد جـــدا) علـــى صـــل المســـتوىح

%) ، وحصـل ٤.٧٦) تكـرار ، وبنسـبة مئویـة مقـدارها (١علـى ( ایضـاالمستوى (جید) فقـد حصـل
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%) ، بینمــــا حصــــل ٤٧.٦٢) تكــــرار ، وبنســــبة مئویــــة مقــــدارها (١٠المســــتوى (متوســــط) علــــى (

%) ، وحصــــل المســــتوى ٢٨.٥٧ویــــة مقــــدارها () تكــــرار ، وبنســـبة مئ٦المســـتوى (مقبــــول) علــــى (

%) ، واخیــــرا حصــــل المســـــتوى ١٤.٢٨) تكـــــرار ، وبنســــبة مئویــــة مقـــــدارها (٣(ضــــعیف) علــــى (

%) ، وذلـك مـن مجمـوع العینـة صـفر) تكرار ، وبنسبة مئویة مقـدارها (صفرعلى ( )(ضعیف جدا

  %) .١٠٠یمثلون النسبة المئویة (، و ) العبا ٢١المتكونة من (

  )٧الجدول (

  الدفاع)سكما) لالعبي (مركز –6ودرجة (یبین الدرجات الخام والدرجات المعیاریة 

الهجوميالخططيبكرة القدم في اختبار التفكیر

  ت
الدرجة 

الخام

الدرجة 

المعیاریة

درجة

سكما)–6(
  ت

الدرجة 

الخام

الدرجة 

المعیاریة

درجة

سكما)–6(

٠.١٥٦٥٤٧-١١٥٨٢.٩٧٣٦١٠٠٢٠١٣٩

٠.٣٢١٢٤٥-٢١٥٧٢.٨٠٨٨٩٧٢١١٣٨

٠.٤٨٥٩٤٢-٣١٥٦٢.٦٤٤١٩٤٢٢١٣٧

٠.٦٥٠٧٣٩-٤١٥٥٢.٤٧٩٤٩١٢٣١٣٦

٠.٨١٥٤٣٦-٥١٥٤٢.٣١٤٨٩٢٤١٣٥

٠.٩٨٠٢٣٤-٦١٥٣٢.١٤٩٩٨٦٢٥١٣٤

١.٤٤٩٣١-٧١٥٢١.٩٨٥١٨٣٢٦١٣٣

١.٣٠٩٧٢٨-٨١٥١١.٨٢٠٤٨٠٢٧١٣٢

١.٤٧٤٤٢٥-٩١٥٠١.٦٥٥٦٧٨٢٨١٣١

١.٦٣٩٢٢٣-١٠١٤٩١.٤٩٠٩٧٥٢٩١٣٠

١.٨٠٣٩٢٠-١١١٤٨١.٣٢٦١٧٢٣٠١٢٩

١.٩٦٨٦١٧-١٢١٤٧١.١٦١٤٦٩٣١١٢٨

٢.١٣٣٤١٤-١٣١٤٦٠.٩٩٦٧٦٧٣٢١٢٧

٢.٩٨١١٢-١٤١٤٥٠.٨٣١٩٦٤٣٣١٢٦

٢.٤٦٢٩٩-١٥١٤٤٠.٦٦٧٢٦١٣٤١٢٥

٢.٦٢٧٦٦-١٦١٤٣٠.٥٠٢٤٥٨٣٥١٢٤

٢.٧٩٢٤٣-١٧١٤٢٠.٣٣٧٧٥٦٣٦١٢٣

٢.٩٥٧١١-١٨١٤١٠.١٧٢٩٥٣٣٧١٢٢

١٩١٤٠٠.٠٠٨٢٥٠
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٦.٠٧ع = ١٣٩.٩٥َس = 

٢-٣-٤�ί ѧѧѧϛέϣ��ϲѧѧѧΑϋϻ�ΞΎѧѧѧΗϧϟ�ΔѧѧѧϳέΎϳόϣϟ�ΕΎΟέΩѧѧѧϟϭ�ΕΎϳϭΗѧѧѧγϣϟ�ν έѧѧѧϋ
ھجومي وتحلیلھاالوسط) بكرة القدم في اختبار التفكیر الخططي ال

  )٨الجدول (

بكرة القدم الوسط)لالعبي (مركز یبین المستویات المعیاریة وعدد الالعبین والنسبة المئویة 

لخططي الهجوميفي اختبار التفكیر ا

النسبة المئویةعدد الالعبینالمستوى المعیاريالدرجة الخام

%١٣.٥٧جید جدافاكثر١٦٠

%٤١٤.٢٩جید١٥٩–١٥٥

%٧٢٥متوسط١٥٤-١٥٠

%١٢٤٢.٨٦مقبول١٤٩–١٤٥

%٤١٤.٢٨ضعیف١٤٤–١٤٠

--ضعیف جدافاقل١٣٩

%٥.٠٧٢٨١٠٠ع = ١٤٩.٢٥َس = 

تي :ا) تبین ما ی٨ومن الجدول (

%) ، امــا ٣.٥٧تكــرار ، بنســبة مئویــة مقــدارها ( )١(صــل المســتوى (جیــد جــدا) علــى ح

ـــد)  ـــى (المســـتوى (جی ـــدارها (٤فقـــد حصـــل عل ـــة مق %) ، وحصـــل ١٤.٢٩) تكـــرار ، وبنســـبة مئوی

%) ، بینمـــا حصـــل المســـتوى ٢٥) تكـــرار ، وبنســـبة مئویـــة مقـــدارها (٧المســـتوى (متوســـط) علـــى (

%) ، وحصــل المســتوى (ضــعیف) ٤٢.٨٦) تكــرار ، وبنســبة مئویــة مقــدارها (١٢(مقبــول) علــى (

%) ، واخیــرا حصــل المســتوى (ضــعیف جــدا) ١٤.٢٨) تكــرار ، وبنســبة مئویــة مقــدارها (٤علــى (

%) ، وذلــك مــن مجمــوع العینــة المتكونــة مــن صــفر) تكــرار ، وبنســبة مئویــة مقــدارها (صــفرعلــى (

  %) .١٠٠یمثلون النسبة المئویة (، و ) العبا ٢٨(
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٢٢١

  )٩الجدول (

بكرة الوسط)    سكما) لالعبي (مركز –6ودرجة (یبین الدرجات الخام والدرجات المعیاریة 

القدم في اختبار التفكیر الخططي الهجومي

  ت
الدرجة 

الخام

الدرجة 

المعیاریة

درجة

سكما)–6(
  ت

الدرجة 

الخام

الدرجة 

المعیاریة

درجة

سكما)–6(

٠.٠٤٩٣٤٩-١١٦٥٣١٠٠١٧١٤٩

٠.٢٤٦٥٤٦-٢١٦٤٢.٩٠٩٢٩٨١٨١٤٨

٠.٤٤٣٧٤٣-٣١٦٣٢.٧١٢٠٩٥١٩١٤٧

٠.٦٤١٠٣٩-٤١٦٢٢.٥١٤٧٩٢٢٠١٤٦

٠.٨٣٨٢٣٦-٥١٦١٢.٣١٧٥٨٩٢١١٤٥

١.٠٣٥٥٣٣-٦١٦٠٢.١٢٠٣٨٥٢٢١٤٤

١.٢٣٢٧٢٩-٧١٥٩١.٩٢٣٠٨٢٢٣١٤٣

١.٤٢٩٩٢٦-٨١٥٨١.٧٢٥٨٧٩٢٤١٤٢

١.٦٢٧٢٢٣-٩١٥٧١.٥٢٨٥٧٥٢٥١٤١

١.٨٢٤٤١٩-١٠١٥٦١.٣٣١٣٧٢٢٦١٤٠

٢.٠٢١٦١٦-١١١٥٥١.١٣٤١٦٩٢٧١٣٩

٢.٢١٨٩١٣-١٢١٥٤٠.٩٣٦٨٨٦٦٢٨١٣٨

٢.٤١٦١١٠-١٣١٥٣٠.٧٣٩٦٦٢٢٩١٣٧

٢.٦١٣٤٦-١٤١٥٢٠.٥٤٢٤٥٩٣٠١٣٦

٢.٨١٠٦٣-١٥١٥١٠.٣٤٥١٥٦٣١١٣٥

صفر٣-١٦١٥٠٠.١٤٧٩٥٢٣٢١٣٤

٥.٠٧ع = ١٤٩.٢٥َس = 
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٣-٣-٤�ΕΎϳϭΗѧѧѧγϣϟ�ν έѧѧѧϋ�ί ѧѧѧϛέϣ��ϲѧѧѧΑϋϻ�ΞΎѧѧѧΗϧϟ�ΔѧѧѧϳέΎϳόϣϟ�ΕΎΟέΩѧѧѧϟϭ
الھجوم) بكرة القدم  في اختبار التفكیر الخططي الھجومي وتحلیلھا

  )١٠الجدول (

بكرة القدم الهجوم)لالعبي (مركز یبین المستویات المعیاریة وعدد الالعبین والنسبة المئویة 

لخططي الهجوميفي اختبار التفكیر ا

النسبة المئویةعدد الالعبینلمعیاريالمستوى االدرجة الخام

صفر%-جید جدافاكثر١٦٨

%٣١٤.٣١جید١٦٧-١٥٨

%٨٣٨.١متوسط١٥٧-١٤٧

%٥٢٣.٨مقبول١٤٦-١٣٦

%٥٢٣.٨ضعیف١٣٥-١٢٥

صفر%-ضعیف جدافاقل١٢٤

%٥.١٩٢١١٠٠ع = ١٥٨.٣٨َس = 

تي :ا) تبین ما ی١٠من الجدول (

%) ، امــا صــفرتكــرار ، بنســبة مئویــة مقــدارها ( ايالمســتوى (جیــد جــدا) علــى صــللــم یح

%) ، وحصــــل ١٤.٣) تكــــرار ، وبنســــبة مئویــــة مقــــدارها (٣المســــتوى (جیــــد) فقــــد حصــــل علــــى (

%) ، بینمــا حصـل المســتوى ٣٨.١) تكــرار ، وبنسـبة مئویــة مقـدارها (٨المسـتوى (متوســط) علـى (

%) ، وحصـل المسـتوى (ضـعیف) علـى ٢٣.٨ة مقـدارها () تكـرار ، وبنسـبة مئویـ٥(مقبـول) علـى 

علـــى  )%) ، واخیـــرا حصـــل المســـتوى (ضـــعیف جـــدا٢٣.٨) تكـــرار ، وبنســـبة مئویـــة مقـــدارها (٥(

) ٢١%) ، وذلـك مـن مجمـوع العینـة المتكونـة مـن (صـفر) تكرار ، وبنسـبة مئویـة مقـدارها (صفر(

  .%)  ١٠٠یمثلون النسبة المئویة (و  العبا
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٢٢٣

  )١١الجدول (

بكرة القدم  الهجوم)سكما) لالعبي (مركز –6(ودرجة بین الدرجات الخام والدرجات المعیاریة ی

في اختبار التفكیر الخططي الهجومي

  ت
الدرجة 

الخام

الدرجة 

المعیاریة

درجة

سكما)–6(
  ت

الدرجة 

الخام

الدرجة 

المعیاریة

درجة

سكما)–6(

٠.٠٧٣٢٤٩-١١٧٤٣١٠٠١٧١٥٨

٠.٢٦٥٨٤٦-٢١٧٣٢.٨١٦٩٩٧١٨١٥٧

٠.٤٥٨٥٤٢-٣١٧٢٢.٦٢٤٢٩٤١٩١٥٦

٠.٦٥١٢٣٩-٤١٧١٢.٤٣١٥٩١٢٠١٥٥

٠.٨٤٣٩٣٦-٥١٧٠٢.٢٣٨٩٨٧٢١١٥٤

١.٠٣٦٦٣٣-٦١٦٩٢.٠٤٦٢٨٤٢٢١٥٣

١.٢٢٩٢٣٠-٧١٦٨١.٨٥٣٥٨١٢٣١٥٢

١.٤٢١٩٢٦-٨١٦٧١.٦٦٠٨٧٨٢٤١٥١

١.٦١٤٦٢٣-٩١٦٦١.٤٦٨٢٧٤٢٥١٥٠

١.٨٠٧٣٢٠-١٠١٦٥١.٢٧٥٥٧١٢٦١٤٩

٢١٧-١١١٦٤١.٠٨٢٨٦٨٢٧١٤٨

٢.١٩٢٦١٣-١٢١٦٣٠.٨٩٠١٦٥٢٨١٤٧

٢.٣٨٥٣١٠-١٣١٦٢٠.٦٩٧٤٦٢٢٩١٤٦

٢.٥٧٨٧-١٤١٦١٠.٥٠٤٨٥٨٣٠١٤٥

٢.٧٧٠٧٤-١٥١٦٠٠.٣١٢١٥٥٣١١٤٤

٢.٩٦٣٣١-١٦١٥٩٠.١١٩٤٥٢٣٢١٤٣

٥.١٩ع = ١٥٨.٣٨َس =
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االستنتاجات والتوصیات و المقترحات  -٥
االستنتاجات١-٥

تي :اما ی ونمن خالل ما تم عرضه لنتائج البحث الحالي استنتج الباحث

یوجــد اخــتالف بمســتوى التفكیــر الخططــي فــي الثلــث الهجــومي بــین العبــي المراكــز المختلفــة  -

الدفاع ، الوسط ، الهجوم) بكرة القدم .(

العبــو مركــز (الهجــوم) كــانوا افضــل مــن العبــي مركــزي (الــدفاع ، والوســط) باختبــار التفكیــر -

الخططي في الثلث الهجومي بكرة القدم .

العبـو مركـز (الوسـط) كـانوا افضــل مـن العبـي مركـز (الــدفاع) باختبـار التفكیـر الخططـي فــي -

ن ملعب كرة القدم .الثلث  الهجومي م

ــــدفاع ، الوســــط ، الهجــــوم)العبــــي- ــــدم حســــب مراكــــزهم المختلفــــة (ال بصــــورة عامــــة كــــرة الق

یتمتعون بمستوى خططي هجومي ایجابي قد یعطیهم الدافع لالداء والعطاء في الملعب .

ع ، تــم التوصــل لمســتویات ودرجــات معیاریــة لعینــة البحــث ، العبــي المراكــز المختلفــة (الــدفا-

الوسط ، الهجوم) بكرة القدم في اختبار التفكیر الخططي الهجومي .

التوصیات ٢-٥
االهتمــام بتطــویر مســتوى التفكیــر الخططــي الهجــومي لالعبــي كــرة القــدم ، مــن خــالل اكســاب -

الالعبین المعلومات النظریة المتعلقة بالخطط ، وقواعـد التصـرف الخططـي فـي مواقـف اللعـب 

المختلفة .

تطـــویر قـــدرات العبـــي المراكـــز المختلفـــة (الـــدفاع ، الوســـط ، الهجـــوم) باالبـــداع الخططـــي فـــي -

الثلث الهجومي ، وتحفیزهم على االبتكار الخططي من منطلق ظـروف نطقةمراكزهم ، وفي م

المباراة المختلفة . 

الهجـــومي التاكیـــد فـــي الوحـــدات التدریبیـــة علـــى تـــدریب الالعبـــین علـــى اللعـــب بمنطقـــة الثلـــث -

لمشاركتهم فیها ، وبما یتالءم مع المتطلبات البدنیة والمهاریة والخططیة والنفسیة .

المقترحات٣-٥
اجراء دراسة مشابهه على جمیع العبي اندیة الدرجة االولى وعلى جمیع المناطق .-

الشباب بكرة القدم . نالعبیالاجراء دراسة مشابهه على -
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المصــادر
، دار الفكــر ٢) : االعــداد المهــاري والخططــي لالعــب كــرة القــدم ، ط١٩٨٥مفتــي (ابــراهیم ،.١

العربي للطباعة والنشر ، القاهرة .

، دار  ١) : الوســائل التطبیقیــة فــي الطــرق االحصــائیة ، ط١٩٨٠االطرقجــي ، محمــد علــي (.٢

الطلیعة للطباعة والنشر ، بیروت .

دیثـة فـي تـدریب كـرة القـدم ، ترجمـة ولیـد یوسـف ) : الطریقة االوربیـة الح١٩٨٩باتي ، اریك (.٣

طبرة ، مطبعة سلمى الحدیثة الفنیة ، بغداد .

) : التطبیقـات االحصـائیة فـي ١٩٩٩تكریتي ، ودیع یاسین ، والعبیدي ، حسن محمد عبـد (ال.٤

بحوث التربیة الریاضیة ، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل .

) : بنـــاء بطاریـــة اختبـــار المهـــارات الهجومیـــة بكـــرة الیـــد ١٩٩٧( الجـــوادي ، عبـــد الكـــریم قاســـم.٥

لطالب كلیة التربیة الریاضیة جامعة الموصل ، اطروحـة دكتـوراه غیـر منشـورة ، كلیـة التربیـة 

الریاضیة ، جامعة الموصل .

، دار الفكـر العربـي ١) : كرة القدم للفتیات االسـس التربویـة ، ط١٩٩٦حماد ، مفتي ابراهیم (.٦

اعة والنشر ، القاهرة .للطب

) : موســوعة الــتعلم والتــدریب فــي كــرة القــدم (البــرامج التدریبیــة ١٩٩٧حمــاد ، مفتــي ابــراهیم (.٧

، مركز الكتاب للطباعة والنشر ، القاهرة . ١، ج ١المخططة لفریق كرة القدم) ، ط

، دار قیـادة–تطبیـق –) : التدریب الریاضي الحـدیث تخطـیط ١٩٩٨حماد ، مفتي ابراهیم (.٨

الفكر العربي للطباعة والنشر ، القاهرة .

، ٢قیادة ، ط–تطبیق –) : التدریب الریاضي الحدیث تخطیط ٢٠٠١حماد ، مفتي ابراهیم (.٩

دار الفكر العربي للطباعة والنشر ، القاهرة .

، دار  ٢القــدم ، ط ) : كــرة١٩٩٩خشــاب ، زهیــر قاســم و الحیــاني ، محمــد خضــر اســمر (ال.١٠

اعة والنشر ، الموصل . الكتب للطب

–االطـــــار المفـــــاهیمي –) : المعرفـــــة الریاضـــــیة ١٩٩٩خـــــولي ، امـــــین وعنـــــان ، محمـــــود (ال.١١

، دار الفكـــر العربـــي للطباعـــة  ١، ط)المعرفـــة الریاضـــیة (اســـس بناءهـــا ونمـــاذج كاملـــة منهـــا

والنشر ، القاهرة .

.، جامعة الموصللجامعةمدیریة مطبعة ا،المدخل الى االحصاء: )١٩٨٤راوي، خاشع محمد (ال.١٢

) : دراسة مقارنة لبعض المهارات االساسیة بكرة ٢٠٠٦الرومي ، جاسم محمد نایف واخران (.١٣

، المجلـد ث منشور في مجلـة العلـوم الریاضـیة، بحمراكز الالعبین المختلفة لالعبینالقدم بین 

) ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل .٤١) ، العدد (١٢(

.، منشورات مؤسسة المعارف، بیروت٣): كرة القدم لعبة المالیین، ط١٩٨٨ر (سالم،مختا.١٤
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) : برنامج مقترح لتطویر المعرفة الخططیـة عنـد العبـي ١٩٨٨كماش (، یوسف الزمسلمان .١٥

) سـنة ، رسـالة ماجسـتیر غیـر منشـورة ، كلیـة التربیـة الریاضــیة ، ١٩-١٧كـرة القـدم باعمـار (

جامعة البصرة .

) : كرة القدم كتاب منهجي لطالب كلیات التربیة الریاضـیة ١٩٨٧ي واخرون (صفار ، سامال.١٦

، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل . ٢، ج ٢، ط

–) : فســیولوجیا العملیــات العقلیــة فــي الریاضــة (تحلیــل ٢٠٠٠الســتار جبــار (ضــمد ، عبــدال.١٧

، عمان . ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ١، ط)قیاس–تدریب 

الخططــــي فــــي الثلــــث التفكیــــر اختبــــاربنــــاء) : ٢٠٠٥طبیــــل ، علــــي حســــین محمــــد احمــــد (.١٨

منشـورة ،رسالة ماجستیر غیر، الدرجة الممتازة بكرة القدملالعبيوعالقته بالذكاء الهجومي 

، جامعة الموصل .الریاضیةالتربیةكلیة

ومي والـدفاعي لالعبـي خـط الوسـط ) : تحلیـل اللعـب الهجـ١٩٩٤عباس ، محمد عبد الواحد (.١٩

، جامعة الموصل .الریاضیةالتربیةكلیة،، رسالة ماجستیر غیر منشورة بكرة القدم

ارف للطباعــــة ، دار المعــــ ٦) : علــــم التــــدریب الریاضــــي ، ط١٩٧٩، محمــــد حســــن (عــــالوي.٢٠

، القاهرة.والنشر

المعارف للطباعة ، دار ٣) : مدخل علم النفس الریاضي ، ط١٩٩٨عالوي ، محمد حسن (.٢١

والنشر ، القاهرة .

ـــة البدنیـــة والریاضـــیة ، ط٢٠٠١عمـــر ، واخـــران (.٢٢ ، دار  ٢) : االحصـــاء التعلیمـــي فـــي التربی

الفكر العربي ، القاهرة .

ـــین ودیـــع (.٢٣ ـــار ، ط٢٠٠٢فـــرج ، ال ، دار المعـــارف  ٢) : خبـــرات فـــي االلعـــاب للصـــغار والكب

للطباعة والنشر ، االسكندریة .

) : كرة القدم ، ترجمة ماهر البیـاتي وسـلیمان علـي حسـن ، دار الكتـب ١٩٨١فرید (كونزا ، ال.٢٤

للطباعة والنشر ، جامعة الموصل .

) : كــرة القــدم وعناصــرها االساســیة ، مطبعــة جامعــة ١٩٧٢محســن ، ثــامر ونــاجي ، واثــق (.٢٥

بغداد للطباعة والنشر ، بغداد .

د المهــاري والخططــي لالعــب كــرة القــدم ، ) :الجدیــد فــي االعــدا١٩٩٤محمــد ، مفتــي ابــراهیم (.٢٦

دار الفكر العربي للطباعة والنشر ، القاهرة .

) : االسس العلمیة في تدریب كرة القدم ، دار الكتاب الحدیث ١٩٧٧مختار ، حنفي محمود (.٢٧

للطباعة والنشر والتوزیع ، الكویت .

بي للطباعة والنشر، القاهرة ، دار الفكر العر ): كرة القدم للناشئین١٩٨١مختار، حنفي محمود (.٢٨

) : المدیر الفني لكرة القدم ، مركز الكتاب للنشر ، القاهرة.١٩٩٨مختار ، حنفي محمود (.٢٩

30. Kirkendall , Donr and Others (1986) : Measurement and Evaluation
for physical Educators , second Edition , by Human Kinetics
publishers , Inc . Champaign , llinois , U.S.A .
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بسم هللا الرحمن الرحیم
)١الملحق (

جامعة الموصل
كلیة التربیة الریاضیـة

من) في الثلث الھجوميةالخططي الھجومي (المواقف الخططیة الھجومییبین اختبار التفكیر
كرة القدمملعب

رم المحت………….....…………………..........………………عزیزي الالعب 
بعد التحیة :
ѧѧѧΑ�ϙϳΩѧѧѧϳ�ϥϳέΎѧѧѧΑΗΧ)*(ΗϟέѧѧѧϳϛϔΔѧѧѧϳρρΧϟ�ϑ ѧѧѧϗϭϣϟ��ϲѧѧѧρρΧϟΔѧѧѧϳϣϭΟϬϟϲѧѧѧϓ��)**(�Ι ѧѧѧϠΛϟ

�ΔѧΟέΩ�ϲϓ�ϑ ϠΗΧΗ�ΎϬϧϛϟϭ�ΔΣϳΣλ �ΎϬϠϛ�ϝΩΑ�ΔόΑέ�ϑ ϗϭϣ�ϝϛϟϭ�ˬ�ϡΩϘϟ�Γέϛ�ΏόϠϣ�ϥϣ�ϲϣϭΟϬϟ
Γέѧѧϛϟ�ϰѧѧϠϋ�ΫϭΣΗѧѧγϣϟ�ϡΟΎѧϬϣϟ�ΏѧѧϋϼϠϟ�ΔΑѧѧγϧϟΎΑ�Δѧѧϳϣϫ�έѧΛϛϻ�ϝϳΩѧѧΑϟ�έΎѧѧϳΗΧ�ϰѧѧΟέϳ�ˬ�ΎѧϬΗϳϣϫ ،

داخل مربع البدیل الذي یدل على ذلك)(وبالنسبة لالعب اإلسناد المھاجم وذلك بوضع عالمة
�ˬϻ�ϑ ѧѧϗϭϣ�ϊ ѧѧϳϣΟ�ϰѧѧϠϋ�ΔѧѧΑΎΟϻ�ϰѧѧΟέϳέΎѧѧΑΗΧϰѧѧϠϋ�ϥϭѧѧϛΗ�ΔѧѧΑΎΟϻ�ϥ�ΎѧѧϣϠϋ�ˬ�ϪѧѧϧΎϣϭ�ΔѧѧϗΩ�ϝѧѧϛΑ

نفسھ .ختباراالكراسة
شــاكرین تعاونكــم معنـا

الرموز المستخدمة في المواقف تمثل :
العب مھاجم مع الكرة .

العب مھاجم بدون كرة .
العب مھاجم في حالة االسناد .

العب مدافع .
العبي الجدار .

حركة الالعب المھاجم مع الكرة  .
عب المھاجم بدون كرة .حركة الال

.)تھدیف–حركة الكرة االرضیة (مناولة 
.)تھدیف–حركة الكرة العالیة (مناولة 

مربع البدائل .
ضربة حرة مباشرة .ض ح م     
ضربة حرة غیر مباشرة .ض ح غ م 

ما یا تي :مالحظة : یرجى تدوین
اسم النادي :-١
عدد سنوات التدریب واللعب :-٢
موقع اللعب في الملعب :-٣
العمـر :  - ٤

�ΓέѧΑΧϟ�έϭΩ�ίالخططي : فكیریقصد بالت)*( έѧΑϳϭ�ΔѧΛΩΎΣϟ�ΔѧϳϠόϔϟ�ϑ ϭέѧυϟ�ΔѧϠΑΎϘϣϟ�ΔѧγϓΎϧϣϟ�˯ΎϧΛ�ϲϓ�ϑ έλ Ηϟ

في تنفیذھا

ھي منطقة ھجوم الفریق ، وھي المنطقة الخطرة على دفاع الفریق المنافس .ثلث الملعب الھجومي : )**(

ـثونالباح

أ.م.د. مكي محمود حسین

دمن محیي حسـعلم.م.

م.م.فراس محمود علي

مثـال :
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…ة مقارنة بالتفكیر الخططي في الثلث الهجومي بین العبي المراكز دراس

٢٣٠



وآخرانمكي محمود 

٢٣١

  )٢الملحق (

الخططي الهجومي (المواقف الخططیة الهجومیة)فكیرالتختباریبین مفتاح التصحیح ال

رقم 

الموقف
  د  ج  ب  ا

رقم 

الموقف
  د  ج  ب  ا

١١٢٣٤٢٥١٤٣٢

٢٢١٤٣٢٦٢٤١٣

٣٤٣٢١٢٧٢١٤٣

٤١٣٤٢٢٨١٢٣٤

٥٣٢٤١٢٩٤١٢٣

٦٣٤٢١٣٠١٤٢٣

٧١٢٤٣٣١٣٤١٢

٨٣٢٤١٣٢٤٢٣١

٩٣١٤٢٣٣٤٣٢١

١٠٣٢٤١٣٤٣٤١٢

١١١٤٣٢٣٥٤٣١٢

١٢٤٢٣١٣٦٣٢٤١

١٣٤٢١٣٣٧٣١٢٤

١٤٤٢١٣٣٨٣٤١٢

١٥٢٤٣١٣٩٤٣١٢

١٦١٢٤٣٤٠٢٣٤١

١٧٣٤٢١٤١٤٣١٢

١٨١٣٢٤٤٢٢٤٣١

١٩٣٤١٢٤٣١٣٤٢

٢٠٣٢١٤٤٤٤٢٣١

٢١٢٤٣١٤٥٣١٢٤

٢٢٢١٤٣٤٦٣٢٤١

٢٣١٤٣٢٤٧١٤٣٢

٢٤٣٢٤١


