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 ةالتدرٌبٌ ةلدى المدربٌن المشاركٌن بالدور ةالخططٌ ةللمعرف ةتحلٌلٌ ةدراس
 بكرة القدم B)األسٌوي فئة )

 
 د ناجً كاظم0م                    د ٌوسف عبد األمٌر0م0ا                د صباح رضا 0م0ا

 / كلٌة التربٌة الرٌاضٌة بغدادجامعة 
 مستخلص البحث

المعرفة أهمٌة تعتبر المعرفة الخططٌة هً احدى ابرز الجوانب المعرفٌة لدى مدربً كرة القدم وتزداد 
وذلك للحاجة الماسة لى التعاون الجماعً  الخططٌة اهتماما اثناء المنافسات وخصوصا فً االلعاب الجماعٌة

الفرق فً مستوٌاتها فً االداء  والتوافق على مستوى االداء.وتبرز اهمٌة المعرفة الخططٌة عندما تتقارب 
البدنً والمهاري وٌشكل التفكٌر الخططً وتنفٌذ الواجبات الدور الحاسم فً نتٌجة المبارٌات .وٌعتقد 

اب المدرب لفنون اللعبة واسالٌبها الخططٌة والمعرفٌة كلما مكنه من القدرة على الباحثون انه كلما كان استٌع
تنفٌذ هذه المهام فً الجوانب المٌدانٌة والعملٌة .وتكمن اهمٌة البحث على رفع مستوى المدربٌن وتطورهم 

عابها ,وقد بالمعرفه الخططٌه وزٌادة قدراتهم الذهنٌه وخبراتهم العملٌه عن طرٌق كسب المعلومات واستٌ
  وهدفت الدراسة الى( بكرة القدم .B( مدربا مشاركا بالدورة التدرٌبٌه االسٌوٌه )  41البحث ) شملت عٌنة

 ( بكرة القدم.(Bالتعرف على واقع المعرفه الخططٌه للمدربٌن المشاركٌن فً الدوره التدرٌبٌه االسٌوٌه فئة  
الخططً  ومفهوم  نظرٌه تخص موضوع البحث .كاالعدادوتناول الباحثٌن فً الباب الثانً عدة موضوعات 

 االعداد الخططً واالعداد الخططً المعرفً.
و اهم استنتاجات كان الختبارات المعرفه الخططٌه الدور المهم فً معرفة المستوى ا الخططً لدى 

رك التً ٌعمل بها ادت اختبارات المعرفه الخططٌه بتوضٌح الفهم والمعلومات والمدا -المشاركٌنو المدربٌن 
ضرورة اجراء بحوث اخرى على دورات  فهً اهم التوصٌات   اما  المدربٌن ومستوى استٌعابهم لها.

ضرورة استخدام اختبارات المعرفه  وتدرٌبٌه اخرى للتعرف على مستوى المعرفه الخططٌه للمدربٌن. 
 الخططٌه لجمٌع الخطط   بكرة القدم لتقوٌم  اآلداء و  المدربً
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Abstract                                                              
Chapter One - definition of research and its importance: 
The tactical knowledge is one of the most prominent aspects of cognitive 
football. coaches and the increasing importance of knowledge tactical 
attention during the.competition, especially in team sports and the urgent 
need to collective cooperation and consensus on the level of performance. 
And highlight the importance of tactical knowledge when teams converge in 
their physical performance levels and skills, and a tactical thinking and 
implementation duties decisive role in the outcome of matches.The 
researchers believe that whenever accommodate coach Art game genres 
tactical knowledge and whenever enabled him of the ability to perform 
these tasks in the field and practical aspects.The sudden change of play 
within the game plan or the way you play, where he plays  
the tactical level of the coach and the player a distinct role in the retrieval 
method which increases the ability to recall and abide required to be. 
The research aims to know the possibility of intellectual and mental side of 
the level of knowledge and tactical trainers participating in the Asian 
session.The second section has included some theoretical topics of interest 
to the search.While the third chapter included the door on the methodology 
used, where researchers used the descriptive style survey and through the 
use of form identifying tactical situations and answered .The research 
sample was included instructors participating in the Asian session level( B) 
and their number The spatial domain was golf Faculty of Physical 
Education in Applied Jadiriyah is where practical to search.The temporal 
area may determine the period from to Chapter four has included 
presenting and analyzing results. Chapter five has reached the researchers 
to determine the proportion of tactical. knowledge of the participants then 
researchers recommended using a variety of methods in the development 
of tactical competence of trainers and the need to rely .on change through 
the presentation of films and animated tactical use. 
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 التعرٌف بالبحث  -1
 المقدمه وأهمٌة البحث1 -1
 

والنفسٌه لالعبٌن دون ٌهدف التدرٌب الرٌاضً الى رفع مستوى الكفاءه البدنٌه والمهارٌه والخططٌه 
التدرٌب بطرٌقه علمٌه لغرض تحقٌق االهداف  االضراربالصحه العامه,لذا كان من الواجب ان تتم عملٌة

وعلى المدرب تقع مهمة اعداد الفرٌق من النواحً المذكوره وٌخص بالتحدٌد الجانب المعرفً ,مما ٌستلزم 
لنجاح المدرب فً مسؤلٌتة اضافه الى  ان تتوفر شروط وخصائص ومهارات وقدرات ومعارف معٌنه

البحوث والدراسات والدورات التاهٌلٌه ولكً ٌكون كما هو ٌمكن ان ٌمتلك القدره على اٌصال المعلومات 
نعتقد ان حجم الجهد وشدة التدرٌب لها تاثٌر على مستوى اداء الالعبٌن من الناحٌه 1باسلوب تربوي 

ٌن واختالف واجباتهم الخططٌه واختالف مستوٌاتهم المعرفٌه له الخططٌه كما ان اختالف امكانٌة الالعب
تاثٌر كبٌر على مستوى االداء الخططً كلها مهمه توجب على المدرب التزود العالً بالمعرفه الخططٌه من 

وان نظم الحاسوب وشبكة المعلومات سارعت وتٌره التعرف والتزود    1اجل اٌصال االفكار بشكل واضح
متقدمه وقد اسهمت بشكل كبٌر فً اضافة اسالٌب جدٌده ومبتكره كما ان زٌادة االمكانٌات بالمعلومات ال

والقدره العالٌه على التواصل الفنً من خالل النقل المباشرللمبارٌات اسهم بشكل كبٌر فً تطور وتحسٌن 
ٌه ونحقق لذا ال بد ان ٌصاحب العمل الرٌاضً تقوٌم للعملٌه التدرٌب1المستوى المعرفً للمدربٌن 

 بالذكرالمعرفه الخططٌه وان خطة العمل انجزت بما هو مرسوم لها.فالحاجه الماسه لكشف مواطن القوه 
 والضعف وتحدٌد مستوى االداء بشكل فردي او جماعً ستزٌد من وحدة االنسجام بٌن المدرب والالعبٌن.

نوعٌة التدخل للمدربٌن ومع ذلك ان تحلٌل المباراة فً االلعاب الرٌاضٌة الجماعٌة أمر أساسً لتحسٌن 
 (0)تستند عمومٌة ما نظم على تحلٌل التمٌزٌة التً ال تسمح بفهم 

عمٌق حول السلوك الجماعً للفرٌق. ومن خالل ماتقدم نعتقد باألهمٌه البالغه بضرورة معرفة مستوى 
 الجوانب المعرفٌه للمدربٌن لغرض اشراكهم فً دورات متقدمه لالستفاده المثلى.

 

 مشكلة البحث1-2
من خالل المعاٌشه المٌدانٌه للباحثٌن اضافه للخبرات العلمٌه والبحثٌه وجدوا ان تنمٌه القدرات 
المعرفٌه والخططٌه للمدربٌن وان التسلح بهذه االمكانٌه سوف ٌنعكس اٌجابٌا فً تطوٌر امكانٌة المدربٌن 

بالمنافسات والسباقات لها مردود اٌجابً  الخططٌه والمعرفٌه وانعكاساتها على الالعبٌن وان االشتراك
للمدرب والالعبٌن وزٌادة خبراتهم بما ان الباحثٌن لهم خبره مهنٌه مٌدانٌه فً المنتخبات الوطنٌه ,والكفاءه 
العلمٌه األكادٌمٌه ومن خالل المتابعه والمشاهده واالطالع والتعرف  على مستوٌات المدربٌن وجد ان هناك 

المعرفه الخططٌه لمعظم المدربٌن العاملٌن فً الفرق العراقٌه والمشاركٌن  ضعف واضح فً مستوى
(وعدم االطالع على الجوانب المعرفٌه والخططٌه وكذلك وجود فوارق بٌنهم وعدم Bبالدوره التدرٌبٌه)

استٌعاب المعلومات عن الفرق االخرى واسالٌب لعبهاواٌصالها بالطرٌقه الصحٌحه لالعبٌن وتبسٌطها 
ان مضمون المهاره الٌعنً تعلم 0891(knapالكتسابهم تلك المعارف الخططٌه وٌؤكد )ناب() بوضوح

ومن خالل ماتقدم ٌعتقد 1( واسالٌب خطط اللعب الممتع0االسالٌب الفنٌه ألدائها ولكن ٌعنً لذلك تعلم طرق)
خططٌه والكشف عنها الباحثٌن بأهمٌة هذا الموضوع الحٌوي لتاثٌره المباشر على تحسٌن مستوى المعرفه ال

ومعرفة مستوى المشاركٌن بالدورات التدرٌبٌه والتمكن من وضع التوصٌات المهمه الختٌارالمؤهلٌن لها,لذا 
ارتاى الباحثٌن دراسة هذه المشكله ووضع الحلول المناسبه لها من خالل دراسة وتقٌٌم المعرفه الخططٌه 

 1للمدربٌن

                                                           
1 Filipe M.Clemente and others.An Online Tactical Metrics Applied to Football 

Game,published:February 11,2013. p.1700, 
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 هدف البحث1-3
 ٌهدف البحث الى

( بكرة  Bالتعرف على واقع المعرفه الخططٌه للمدربٌن المشاركٌن فً الدوره التدرٌبٌه االسٌوٌه فئة )   -
 1القدم

 

 مجاالت البحث1-4
(  B( مدربا المشاركٌن بالدوره التدرٌبٌه االسٌوٌه فئة) 44مدربا(من مجموع )41(المجال البشري :0-2-0

 بكرة القدم
 ( المده المقرره للدوره48/00/4104لغاٌة )8/00/4104من)المجال الزمانً :الفتره 0-2-4
 المجال المكانً :مالعب وقاعات كلٌة التربٌه الرٌاضٌه/ جامعة بغداد0-2-1
 

 الدراسات النظرٌه والسابقه -2
 المعرفه الرٌاضٌه2-1

وحضاري متمٌز المعرفه الرٌاضٌه احد المعارف لتنمٌة برامج التربٌه البدنٌه كما انها تعبر عن وجه ثقافً 
  (0)وان على االنسان ان ٌعرف قبل ان ٌمارس

  (4)االعدادالمعرفً واهمٌته فً التدرٌب الرٌاض4-0-4ً
( ,ان االعداد المعرفً تعتبر الحاله الذهنٌه )المعرفٌه (احدى مكونات الحاله التدرٌبٌه )الفورمه الرٌاضٌه

ٌؤثر اٌجابٌا او سلبٌا على الالعبٌن اثناء المبارٌات , لقد اثبتت االبحاث والدراسات ان الحاله المعرفٌه 
واالعداد الذهنً الجٌد ٌلعب دورا اساسٌا  فً نتائج المبارٌات ,ان هناك عالقه طردٌه بٌن المعارف 

ٌب او المبارٌات.وبٌن االداء الحركً لالعبٌن سواء من الناحٌه والمعلومات التً تعطى لالعبٌن قبل بدا التدر
وكلما زادت المعارف والمعلومات عن –البدنٌه وصحة اداء المهارات الفنٌه ام التصرف الخططً السلٌم 

النواحً البدنٌه والمهارٌه والخططٌه لدى الالعبٌن كانت لهم القدره على مجابهة التحدٌات التً تظهر اثناء 
وان هذه المعرفه تؤدي الى تغٌٌر سلوك الالعبٌن الى االفضل نتٌجه تحسن 1رٌات والتغلب علٌهاالمبا

تفكٌره, وان هذه المعرفه تستمر طول حٌات اللعبٌن والٌمكن ان تنسى عكس ان قدرته البدنٌه  على اداه 
 .مهاره او خطه ولكن الٌفقدمعرفته الصحٌحه الداء المهاره

 

 خططًمفهوم االعداد ال2-1-3
ٌرى زهٌر الخشاب وآخرون بان االعداد الخططً "هو حلقة فً سلسلة اعداد العبً كرة القدم كما أنه جزء 
من البناء المتكامل للحالة التدرٌبٌة إذ ٌرفع من مستوى اداء الالعبٌن للمهارات االساسٌة وتزٌد لٌاقتهم البدنٌة 

 .(1)باالضافة الى االثر التربوي والنفسً على الفرٌق 
وٌعرف الباحثٌن االعداد الخططً هو االعداد الشامل الذي ٌحتوي على كل مفردات مكونات الخطة الكاملة 

 (2)لالعبً كرة القدم البدنٌة والمهارٌةوالنفسٌه الطول فترة ممكنة 
 
 

                                                           

مصادر المعرفه لطلبة وطالبات جامعة حلوان,القاهره.المؤتمر العلمً الرابع لدراسات البحوث التربٌه الرٌلضٌه. 1انور الخولً (1)

 041ص0882,دار المعارف. مصر ,4ط

 1القاهره,مركز الكتاب للنشر-مامونشارع الخلٌفه ال1المدٌر الفنً لكرة القدم,مصر الجدٌده’حنفً محمود (2)

 023( ص0888)الموصل , دار الكتب ،  4كرة القدم , ط’ زهٌر الخشاب واخرون(3)

 428ص-4111  00ط’تطبٌقات –التدرٌب  الرٌاضً ، نظرٌات ’ عصام عبد الخالق(4)
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 الدراسات السابقه  2-2
 
 (1)1811دراسة ٌوسف الزم كماش سلمان   2-2-1

 بعنوان :" اثر منهج تدرٌبً مقترح فً تطور المعرفة الخططٌة عند العبً كرة القدم"
 تحدد أهمٌة البحث فً تطوٌر المعرفة الخططٌة ورفع مستوى الالعبٌن وتنمٌة 

قدراتهم عن طرٌق وضع منهج تدرٌبً مقترح وهدفت الدراسة إلى إعداد منهج تدرٌبً مقترح على تطوٌر 
وأٌضا التعرف على مدى تأثٌر المنهج  1سنة 08-02العبً كرة القدم بأعمار  المعرفة الخططٌة عند

 1التدرٌبً المقترح على تطوٌر المعرفة الخططٌة عند العبً كرة القدم
 ( للموسم 08-02العبا من نادي الشرطة بأعمار)  08طبق البحث على عٌنة 

مسة عشراسبوعا( وتضمنت اجراءات والذي ٌمثلون المجموعة التجرٌبٌة التدرٌبً لمدة )خ0892-0899
 –البحث: تقٌم المعرفة الخططٌة من خالل التحلٌل عن طرٌق فٌلم الفٌدٌوتٌب وكذلك  بالصور الضوئٌة 

   1وأٌضا استخدم توزٌع استمارات توضٌحٌة لالعبٌن من خالل المنهج التدرٌبً المقترح  -سالٌدات
عمل على تطوٌر المعرفة الخططٌة  وذو تاثٌر اٌجابً  وتوصل البحث الى ان المنهج التدرٌبً المقترح قد

 1على عٌنة البحث
 التعلٌق على الدراسة :

ان دراسة ٌوسف الزم كماش كان اتجاهها اتجاها معرفٌا خططٌا ونظرٌا ،و طبقت على عٌنة من العبً 
الٌة فقد كان سنة واستخدم الباحث  مجموعة تجرٌبٌة واحدة إما دراستنا الح 09-02نادي الشرطة باعمار

اتجاهها اٌضا اتجاها معرفٌا خططٌا ونظرٌا,وكانت مجموعه واحده واختلفت بالعٌنه عن الدراسه السابقه 
(مدرباوكانوباعمار 41فكانت على المدربٌن المشاركٌن بالدوره التدرٌبٌه لالتحاد االسٌوي البلغ عددهم )

ش باستخدام المنهج التجرٌبً على عٌنة مختلفه ،واٌضا اختلفت بالمنهج حٌث كانت  دراسة ٌوسف كما
 .لمالئمة مشكلة البحثالبحث اما دراستنا فاستخدمت المنهج الوصفً 

 

 منهج البحث -3
 

 المنهج المستخدم3-1
 اىستخدم الباحث المنهج الوصفً باالسلوب المسحً كونه افضل المناهج لحل مشكلة البحث.    

 

 عٌنة البحث3-2
( 4( تم استبعاد ) B(مدربا مشاركا بالدوره التدرٌبٌه لالتحاد االسٌوي فئة ) 44اشتملت عٌنة البحث على )  

(مدربا وكانت االستماره تحتوي على 41مدربٌن لمخالفتهم تعلٌمات وفقرات االستماره المرفقه فاصبحوا )
 حسن حاله من( حاالت وعلى المدربٌن المشاركٌن اختٌار ا2( مواقف لكل موقف )01)
الحاالت لكل موقف وبحرٌه تامه وبما ٌراه مناسبا لمعلوماته ثم قام الباحثٌن بفرز االستماره واخراج الحاله  

االحسن من الحاالت االربعه لكل موقف من المواقف المعرفٌه ومن ثم اخراج االهمٌه النسبٌه لهامن خالل 
 1قانون االهمٌه النسبٌه

 
 

                                                           

جامعة البصرة ،  –عند العيب كرة القدم ، رسالة ماجستري ، كلية الرتبية الرياضية  وسف الزم كماش سلمان :اثر منهج تدرييب مقرتح يف تطوير ادلعرفة اخلططية  (1) 
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 واألدوات ووسائل جمع البٌانات االجهزه 3-3
ان أدوات البحث هً التً ٌستطٌع الباحث من خالل جمع البٌانات حل المشكله وتحقٌق اهداف البحث    

 (0)مهما كانت تللك االدوات من بٌانات وعٌنات واجهزه 
 

 وسائل جمع البٌانات 1 -3-3
 صالحٌه اختبارات( -استبانه -راتتسجٌل االختبا -استمارات توضٌحٌه )تسجٌل المواقف والحاالت -
 

 االختبارات المستخدمة  3-3-2
اعتمد الباحث على االختبارات الخططٌة المعرفٌه التً استخدمت فً اختبارات خططٌه معرفٌه سابقه 

( مواقع  وكل موقع تمثل موقع 01معتمده من قبل االتحاد العراقً لكرة القدم. وٌحتوي االختبار على )
ٌاخططٌا فٌه اربع حاالت)اختبارات( وٌقوم المختبر بالتاشٌر على االختباراالفضل من وجهة هجومٌا او دفاع

نظره . وتعطى اعلى درجه  واقل درجه هو مجموع ما ٌحصل علٌه المختبرٌن من درجات االختبارات 
   والتً اشرت اقل هً االقل . االربعه التً اشرت اكثر باعتبارها هً االنسب

 واالختبارات كما ٌاتً 

                                                           
 178( ص1883بغداد ,دار احلكمه للطباعه والنشر ’)وجيه حمجوب: طرائق البحث العلمي ومناهجه 1
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 الشروط العلمٌه لالختبارات    3-3-3
ٌستخدم هذا االختبار من قبل االتحاد العراقً لكرة القدم كمقٌاس ٌعرف لقٌاس المقدره التحلٌلٌه الخططٌه 

ة وكما لالعبٌن وقد ارتاى الباحثٌن تحقٌق الشروط العلمٌه لهذااالختبار لمعرفة مدى مناسبتة لهذه الدراس
 -ٌلً:

 
صدق االختبار: للحصول على صدق االختبار قام الباحثون بعرضه على مجموعة من الخبراء لمعرفة -0

مدى مناسبة االختبارات بفقراته لدراسة هذه الظاهره وعٌنة البحث ومن خالل صدق المحتوى وقد كانت 
 %( وهً درجة صدق عالٌه.91درجة الصدق )

على ثبات االختبار من خالل اجراء االختبارات على عٌنة مماثله من خارج  ثبات االختبار: تم الحصول-4
( وهذه الدرجة تمثل 81/90عٌتة البحث واعادة االختبار وعند ابجاد العالقة بٌن درجتً االختبار كانت )

 عالقه قوٌه جدا تدل على ثبات عالً لالختبار.
من خالل اتقان الخبراء على تقارب ارائهم فً قٌاس  الموضوعٌه : ٌعد االختبار ذو موضوعٌه عالٌه -1

 الظاهره المدروسه.
 

 عرض وتحلٌل ومناقشه -4
بعد جمع البٌانات وتفرٌغها ولتحقٌق هدف البحث أستخدم الباحثٌن مدى تكرارالحاالت للمواقف وكما مبٌن 

 (0بالجدول رقم)
 

 (1) جدول رقم
 ٌبٌن واقع المدربٌن للمعرفه الخططٌه

 

 
االولى قد اخذت اكثر تكرارات   ( فً البحث  كانت الحاله0اتضح من استمارات المدربٌن بان الموقف رقم)

(  فكانت االعلى 4تكرارات والحاله الرابعه تكرارٌن فقط. اما الموقف رقم ) 1والحاله الثانٌه والثالثه اخذت 
اختٌارا هً الحاله الثانٌه بثمان تكرارات والحاله الرابعه خمس تكرارات والحا له واحد باربعة تكرارات اما 

( فكانت االختٌارات االكثر تكرارا من قبل المدربٌن هً 1اما الموقف رقم)1رارات الحاله الثالثه بثالث تك
الحاله الثالثه بعشرة تكرارات والحاله االولى والرابعه باربعة تكرارات لكل منها والحاله الثانٌه تكرارٌن فقط 

ه الرابعه بخمس ( احسن اختٌاراته هً الحاله الثانٌه باحد عشر تكرارا والحال2وكان الموقف رقم) 1

 4الحاله   3الحاله    2الحاله     1الحاله   المواقف
1 12 3 3 2 

2 4 1 3 5 

3 4 2 10 4 

 5 4 11 صفر 4

5 5 12 2 1 

6 6 10 2 2 

7 8 5 3 3 

1 1 7 3 2 

 صفر 2 11 7 8

10 3 8 2 6 
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( 3وكان الموقف رقم) 1تكرارات والحاله الثالثه باربعة تكرارات اما الحاله واحد صفرا من التكرارات 
اخذت الحاله الثانٌه اكثر التكرارات باثنى عشر تكرارا والحاله واحد احتوت على خمسة تكرارات والتً 

اما  1فهً االضعف فً هذا الموقف بتكرار واحد فقطتلٌها الحاله الثالثه بتكرارٌن فقط اما الحاله الرابعه 
( فكانت االكثر تكرارا هً الحاله الثانٌه وكانت بعشرة تكرارات  والتً تلٌها الحاله االولى 4الموقف رقم )

( فكان 2واما الموقف رقم ) 1بستة تكرارات وكانت الحاله الثالثه والحاله الرابعه لكل منها تكرارٌن فقط
من قبل المدربٌن هً الحاله االولى اذ تحتوي على تسعة تكرارات والتً تلٌها االكثر هً  االكثر تكرارا

اما الموقف  1الحاله الثانٌه ولها خمس تكرارات واما الحاله الثالثه والرابعه فكانت بثالث تكرارات لكل منها
لتً تلٌها بالتكرارات االكثر ( فاالكثر اختٌارا من قبل المدربٌن هً الحاله االولى بثمان تكرارات وا9رقم)

هً الحاله الثانٌه بسبعة تكرارات والتً تلٌها هً الحاله الثالثه بثالث تكرارات واما الحاله الرابعه بتكرارٌن 
( فكانت الحاله الثانٌه هً االكثر تكرارا باحدى عشر تكرارا والحاله االولى كانت 8اما الموقف رقم)1فقط 

وكان  1واما الحاله الرابعه فكانت صفرا من التكرارات1الثه باختٌارٌن فقطبسبعة تكرارات والحاله الث
( فٌها االكثر تكرارا هً الحاله الثانٌه بتسعة اختٌارات والتً تلٌها الحاله الرابعه بستة 01الموقف رقم)

سبٌه لكل موقف ولبٌان االهمٌه الن 1تكرارات اما الحاله االولى بثالث تكرارات والحاله الثالثه بتكرارٌن فقط
 (4من المواقف استخدم الباحثٌن قانون االهمٌه النسبٌه كما مبٌن بالجدول رقم )

 (4جدول رقم )
 ٌوضح المواقف الخططٌه واهمٌتها النسبٌه

 

 االهمٌه النسبٌه المواقف الخططٌه

0 
4 
1 
2 
3 
4 
2 
9 
8 
01 

212’1 
423 ’1 
423’1 
423’1 
292’1 
3’1 
3’1 

423’1 
212’1 
412’1 

 
 

( ان الموقف الثانً والثالث والرابع والثامن اخذت االهمٌه النسبٌه االكثر من بٌن 4ٌالحظ من الجدول رقم)
( وذلك بسب انها كانت واضحه للوصول الى الهدف وكان تمركز  1’423المواقف االخرى بنسبة )

منطقة الجزاء باالخص الالعبٌن المهاجمٌن بمستوى جٌد بعٌدا عن الرقابه واستغالل المساحات المحٌطه ب
الجانبٌه منها وٌعتبر التمركز هو االنسب لالسراع والدخول بعد تمرٌر الكره لالعبٌن وذلك لعدم وجود 
مضاٌقه وضغط مباشر من المنافس وبعضها لقرب الحاله من الهدف داخل منطقة الجزاء وسهولة الوصول 

والبعض منه لوجود ثغره ٌستطٌع المنافس  للمرمى مما ٌسهل استغالل الفرصه السانحه باسرع وقت ممكن
 النفوذ من خاللها وتسجٌل هدف . 
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باالضافه لوجود بعض الحاالت الخططٌه بالنسبه للمنافس هو تجمع خط الدفاع وتمركزه غٌرالصحٌح بعٌدا 
عن الالعب القادم من الخلف والغٌر مراقب وكذلك تمركز المهاجم الصحٌح واخذ المكان المناسب بالوقت 

( الذي هو  1’412( بنسبة )01اما المواقف االخرى التً تاتً من حٌث االهمٌه هً الموقف رقم)1المناسب
االقرب للمواقف السابقه من حٌث االهمٌه لشموله ببعض ظروف الحاالت فً هذه المواقف ومن ثم تاتً 

( باالضافه 1’212)و1(1’292( االقل اهمٌه بنسبه   )8()0( )3المواقف االخرى التً هً الموقف رقم)
( وذلك بسبب التنظٌم الدفاعً فً اغلبها او اللعب رجل لرجل 1’3( باهمٌه نسبتها )2( و)4للمواقف  )

مما جعل المدربٌن المشاركٌن من عدم اختٌار هذه المواقف  1مالزمه للمنافس وبعضها مناطق مغلقه 
 .والحاالت التً تحتوٌها وصعوبة وجود ثغره اوفرصه للتسجٌل 

 
ن الواضح ان النسبه االغلب من المدربٌن المشاركٌن بالدوره التدرٌبٌه لٌس لهم اهتمام بالمعرفه الخططٌه م

وبما ان الجانب  1وان قابلٌاتهم المعرفٌه غٌر جٌده ولٌست كبٌره وذلك من خالل النسبه المئوٌه التً ظهرت
ه ومن غٌرها التكتمل الحاله الحاله الخططً ٌعتبر هو السلسله التً ترتبط بها جمٌع الحلقات التدرٌبٌ

لذا من الواجب االهتمام بالمعرفه الخططٌه من قبل المدربٌن  1التدرٌبٌه وعدم الوصول للهدف المراد تحقٌقه
واالطالع على كل ماهو جدٌد من المعلومات والمعارف واستٌعابها لتعمٌق وتطوٌر الجوانب الخططٌه التً 

المبارٌات والمنافسات وتحوٌلها لما ٌخدم العقلٌه التً ٌمل بها المدربٌن  هً نتاج كل ما ٌمكن اكتسابه من
 .وبطرق ووسائل صحٌحه واٌصالها لالعبٌن

 

 االستنتاجات والتوصٌات -5
 االستنتاجات   5-1
 
 1ان اختبارات المعرفه الخططٌه كان لها الدور المهم فً تقٌٌم المدربٌن المشاركٌن بالدوره التدرٌبٌه   -0
 1كان  مستوى المعرفه الخططٌه ٌوضح المعلومات والفهم والمدارك التً ٌعمل بها المدربٌن -4
 ان تكرار المواقف والحاالت الخططٌه جعلت المدربٌن المتابعه واالهتمام بهذه  -1

 1المواقف والحاالت بسبب الصعوبة والتشابه بالحلول الخططٌه لها
 

 التوصٌات   5-2
 
 1اجراء بحوث اخرى مشابه للمعرفه الخططٌه على فئات مختلفه ودورات تدرٌبٌه اخرى ضروره - 0
التاكٌد على اهمٌة المعرفه الخططٌه والعمل بها طٌلة فترات االعداد العام والخاص والمنافسات وبنسب   -4

 1مختلفه بالتدرج والتزود بالمعلومات واستٌعابها من المدربٌن وكٌفٌة اٌصالها لالعبٌن
 1ضرورة اجراء بحوث معرفٌه خططٌه هجومٌه ودفاعٌه او االثنٌن معا -1
 التاكٌد على وضع اسالٌب معرفٌه خططٌه واقعٌه اكثر ارتباطا باللعب  -2
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قاهره.المؤتمر العلمً الرابع لدراسات مصادر المعرفه لطلبة وطالبات جامعة حلوان,ال1( انور الخول0ً)
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