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. 24/6/2016، وتاريخ قبوله 12/3/2016تاريخ استالم البحث  .األردنك، بية والتعليم، مديرية تربية الكر كلية علوم الرياضة، جامعة مؤتة؛ وزارة التر *

  
  ىلتفكير الخططي واتخاذ القرار لدأثر تعليم الجوانب الخططية في كرة القدم على ا

  طلبة كلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة
  

  *محمود عقل الوديان، بالل عوض خلف الضمور
  

  صـلخم
هدف هذه الدراسة التعرف إلى أثر تعليم برنامج الجوانب الخططية على التفكير الخططي واتخاذ القرار لدى طلبة كلية علوم ت

) طالبًا من طالب كلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة ممن 20الرياضة في جامعة مؤتة، حيث تكونت عينة الدراسة من (
أندية كرة القدم في المملكة األردنية الهاشمية، المسجلين على الفصل الثاني ) وغير مسجلين لدى 2أنهوا مساق كرة قدم (

، تم توزيعهم عشوائيًا إلى مجموعتين متكافئتين على مقياس التفكير الخططي، حيث قام 2014/2015من العام الدراسي 
 أفراد عينة الدراسة بتطبيق برنامج الخططي.

الباحثان المنهج شبه التجريبي لمالءمة طبيعة الدراسة، وتم استخدام األساليب ولغرض تحقيق أهداف الدراسة استخدم 
  اإلحصائية: (المتوسطات الحسابية، االنحرافات المعيارية، قيمة (ت).

وأظهرت نتائج الدراسة أن تعليم الجوانب الخططية كان له أثر إيجابي، وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة 
  قياس البعدي ألفراد عينة الدراسة في مستوى التفكير الخططي واتخاذ القرار.إحصائية في ال

وفي ضوء نتائج الدراسة أوصت الدراسة بعمل برنامج للتفكير الخططي باإلضافة إلى بعض الصفات النفسية مثل "االسترخاء، 
  .والتصور العقلي"

  .، اتخاذ القرارالجوانب الخططية، كرة القدم، التفكير الخططي :الدالة الكلمات
  

  مقدمــةال
  

يتعرض الفرد إلى مواقف كثيرة على مستوى الحياة اليومية تحتاج إلى تفكير وحسن التدبير والتصرف، والقدرة على الخروج من 
وصول هذه المواقف بأفضل النتائج وأقل الخسائر مع مراعاة المصلحة العامة، وهذا يعد من المتطلبات األساسية للنهوض باألفراد وال

 أفضل المستويات األدائية في الحياة العامة. بهم إلى

بأن جميع الرياضات تتطلب بعض القدرات التقنية، ولمعرفة استخدام تلك األساليب وتطبيقها، يتطلب ذلك  Adams (2010ويرى (
" الركض والرمي واإلمساك  وجود تكتيكات يكون الالعب واعيًا لها. بعضها يكون عامًا ُيستخدم في جميع أنواع الرياضة ومنها

(االلتقاط)" وبعضها اآلخر خاص يقتصر على نوع معين من الرياضة، أو رياضة معينة مثل ضربة الرأس في كرة القدم. والتكتيكات 
، وكرة موجودة في جميع األلعاب، ولكنها تظهر واضحة في األلعاب الجماعية، ومنهًا في كرة القدم وكرة اليد وكرة السلة وكرة الطائرة

  القدم األمريكية.
ويعد التفكير الخططي تعد الجوانب الخططية من األمور الواجب مراعاتها لالرتقاء بقدرات الالعبين وتحسين مستوياتهم األدائية. و

"إحدى من أهم متطلبات األداء الرياضي التنافسي مع مجموعة من العناصر، ومنها اإلعداد البدني، والنفسي. وُيعرف التفكير بأنه: 
العمليات العقلية التي يقوم بها الفرد الرياضي خالل إدراكه للعالقات بين كافة العناصر المؤثرة في الموقف الموجود فيه" (حماد، 

) إلى أن التفكير الخططي أحد أهم متطلبات األداء الرياضي التنافسي، حيث تلعب عمليات التفكير 2003). ويشير الجبالي (1998
نشاطات الفرد واستجاباته في غضون ممارسته لنواحي األنشطة الرياضية المختلفة عند تنفيذه لخطة ما، وذلك من  دورًا مهًما في

  خالل تقديره لموقف أو إدراكه لعالقة مرتبطة بسير اللعب.
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وٕاتقانه ال يتطلب من الالعب تكوين أنماط سلوكية جامدة؛ بل يتطلب قدرة على تغيير سلوكه وتعديله  إن تعلم السلوك الخططي
طبقًا لمواقف اللعب المتغيرة في أثناء المنافسة نحو سرعة استدعاء خبرات المواقف السابقة التي مر بها، ومن هنا تأتي أهمية سرعة 

لى أرض الواقع والخبرات السابقة التي تساعد الالعب على اتخاذ القرار مع مراعاة اتخاذ القرار بناًء على المعطيات الموجودة ع
  ).1996المصلحة العامة للفريق (شعالن وابو المجد، 

) أنَّ التفكير الخططي في موافق اللعب ال يتأسس على استخدام النواحي البدنية والمهاريه فقط، بل يتعدى 2003ويشير (الوقاد، 
بالنواحي العقليه، وأنَّ المعارف والمعلومات النظرية التي اكتسبها الالعب والخبرة السابقة لدية تسهم في تطوير  دوره في ارتباطه

  التفكير الخططي وتظهر أهميته لدى الالعبين وقدرتهم على اتخاذ القرار والتصرف الصحيح والمناسب لمواقف اللعب المختلفة.
إلى اكتساب الفرد المعلومات والمعارف والقدرات الخططية وٕاتقانها بالقدر الكافي  يهدف التعلم الخططي (تعلم خطط اللعب)و 

الذي يمكنه من حسن التصرف في مختلف المواقف المتعددة والمتغيرة في أثناء المنافسات، ويتأسس "التعلم الخططي" على التعلم 
نة في موقف معين، كما يختلف التعلم الخططي عن التعلم الحركي، إذ إن خطط اللعب ما هي إال عملية اختياره لمهارة حركية معي

الحركي وتثبيتهاً، ألن األداء في هذه الحالة يكون بصورة آلية لدرجة كبيرة، بينما يتطلب األداء الخططي دائمًا وفي كل وقت إتمام 
في أثناء المنافسات أو المباريات (شعالن و ابو  العمليات التفكيرية المتعددة في أثناء األداء نظرًا لطبيعة المواقف المتعددة والمتغيرة

  ).1996المجد، 
إن التفكير الماهر ليس أمرًا سيظهر طبيعيًا في مدارج النمو والنضج، كما أنه ليس نتيجة خبرات عارضة وحتمية من قراءة 

من خالل التدريس والترتيبات والتدريبات  وكتابة المواد الدراسية، وٕانما هو أمر في حاجة إلى أعمال كثيرة إلظهاره وقيادته، وتحريره
). ويرى الباحثان بأن التطور في أداء الخطط ال بد أن يتم 2005المفيدة في إطالقه وتنميته وتطويره إلى أقصى طاقاتِه (الفتالوي، 

  تكرارها حتى يتم تثبيتها كما سيساعد األداء المتكرر المستمر لها في مواقف اللعب في تثبيتها.
إن اإلبداع الذي يظهر لدى العديد من العبي كرة القدم وفي األلعاب الرياضية المختلفة يرجع في األساس إلى تكامل فريد بين 
مجموعة من العناصر تبدأ من مستوى اللياقة البدنية، ثم مستوى إتقان المهارات وقدرة الالعب على الربط بين المهارات فيما يسمى 

ثم إلى القدرات اإلبداعية الخالقة من خالل القدرة على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب. وال ننسى المهارات المركبة، ومن 
وجود الخبرة المتمثلة في عدد المباريات التي اشترك فيها الالعب وموقعه في الملعب، وتتدرج هذه العناصر في ترتيب يصعب 

  ).2011(الضمور، تحقيقه إال بالتدريب والتكرار
  

  أهمية الدراسة:
يعد العمل الخططي في كرة القدم الحديثة هو ذلك العمل التكتيكي الذي يحتوي على عناصر التكتيك الفردية والجماعية بهدف 
تنفيذ التحركات الهادفة واالقتصادية التي يقوم بها مجموعة من الالعبين سواء في الهجوم أو الدفاع التي تنحصر في التعاون المباشر 

عبين أثنين (كأصغر وحدة جماعية) أو مجموعة العبين ويكون أساسها االستخدام الصحيح المتقن الذي يقترب من آلية األداء بين ال
  ).2001للمهارات والقدرات الفردية وتشتمل على النواحي البدنية والمهارية والخططية والسمات اإلرادية والنفسية لالعبين (أبو عبده، 

أنها تسعى إلى اإلسهام في تطوير نوعية المخرجات التعليمية التعلميه ومواكبة التطورات العلمية في مجال ترجع أهمية الدراسة ب
التعليم والتعلم، وكذلك في مجال كرة القدم، التي تعد من أهم متطلبات العصر، والعمل على تنمية التفكير الخططي واتخاذ القرار 

  انتقال أثر التعلم في المواقف التعليمية المختلفة. لدى طلبة كلية علوم الرياضة، مما يسهم في
التي تطرقت إلى إدخال تعليم الجوانب الخططية في  -في حدود علم الباحثان –تعد هذه الدراسة من الدراسات القليلة جدا 

ين وغير الملتحقين كرة القدم على التفكير الخططي واتخاذ القرار لدى أفراد عينة الدراسة. وتتعامل مع فئة الشباب الجامعي
  بأندية رياضية.

وتكمن أهمية هذه الدراسة في أنها قد تسهم في تشجيع الطلبة على تنمية مهاراتهم الخاصة بكرة القدم، وليست مهارات أساسية 
معلمين  ولكن مهارات متقدمة في تنفيذ الخطط، وهذا مفاده أن يؤدي إلى االرتقاء بالمستوى الفني للطلبة الذين هم في المستقبل

  ومدربين.
حيث يتضح أن لخطط اللعب أهمية كبيرة، إذ تلعب دورًا مهمًا وكبيرًا في تطوير قدرة الالعب الذهنية في سرعة التفكير وسرعة 

  ).2000اتخاذ القرار، والتهيؤ لمواجهة طريقة لعب المنافس مع استخدام الالعب لكل ما لدية من قدرات وٕامكانات (راتب، 
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  :مشكلة الدراسة
يعد التفكير الخططي واتخاذ القرار من الجوانب المهمة التي نسعى إلى االرتقاء بها في لعبة كرة القدم، ومن خالل اطالع 

)، ودراسة  ,Holt & Sparkes 2001دراسة (الباحثان على العديد من الدراسات واألبحاث العلمية المتعلقة بموضوع الدراسة، ومنها: 
، ومن خالل التقاء العديد من مدربي والعبي كرة القدم، ومدرسي ومشرفي كرة القدم ) 2006سة ناصيف () ، ودرا2007أبو علياء (

في جامعة مؤتة، ومن خالل الخبرة للباحثين العب وتدريب وتدريس، لوحظ أن هناك ضعف عام لدى العبي كرة القدم اتجاه التفكير 
أثر تعليم الجوانب الخططية في كرة القدم على التفكير الخططي واتخاذ القرار  الخططي واتخاذ القرار، لذا قرر الباحثان التعرف إلى

  لدى طلبة كلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة.
وكون الباحثان من مدرسي ومشرفي كرة القدم واأللعاب الجماعية وخالل مقابلتهما لعدد من مدرسي ومشرفي كرة القدم في جامعة 

رس في مواد كرة القدم فقط مهارات اللعبة من تمرير واستقبال وتصويب وغيرها من المهارات البسيطة، مؤتة أكدوا جميعًا أن ما ُيد
ويظهر هذا جليًا سواء في التدريب وفي اللقاءات التي تقام بين فرق الكليات، ويجب أن يكون التخصص رافدًا لهؤالء الطلبة في هذه 

هذا المجال، ومن جهة أخرى يجب أن يتم تعليم هذه الخطط للطلبة لينقلوها إلى  المهارات، ويجب أن يكون هنالك تعبئة معرفية في
ميدان العمل سواء في المدارس وفي األندية الرياضية وغيرها من مواقع العمل. ويعتبر التفكير الخططي واتخاذ القرار هو المحك 

  بالنسبة لألندية والمراكز للعمل لديها.
  

  أهداف الدراسة:
  :تهدف الدراسة

التعرف إلى أثر تعليم برنامج النواحي الخططية في كرة القدم على مستوى التفكير الخططي لدى طلبة كلية علوم الرياضة الذين  .1
  أنهوا مستوى السنة الثانية.

في كرة القدم على مستوى مهارات اتخاذ القرار لدى طلبة كلية علوم الرياضة  التعرف إلى أثر تعليم برنامج النواحي الخططية .2
 الذين أنهوا مستوى السنة الثانية.

  
 تساؤالت الدراسة:

  سعت الدراسة لإلجابة عن التساؤالت التالية:
القياسين القبلي والبعدي لدى أفراد العينة في مستوى  بين  (α≤0.05)ةاللة إحصائية عند مستوى الداللهل توجد فروق ذات د .1

  التفكير الخططي؟
في مستوى  بين القياسين القبلي والبعدي لدى أفراد العينة (α≤0.05) ةمستوى الداللهل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  .2

 مهارة اتخاذ القرار؟

  
 الدِّراسات السابقة:

دراسة بهدف التَّعرف إلى كيفية تقييم الالعبين الذكور لقدراتهم في صنع  Turner & Martinek (1995أجرى تونير ومارتنك (
القرار، في أثناء اللعبة بعد ممارسة التدريب على صنع القرار لمدة سبعة أسابيع. وأجريت هذه الدراسة في نيوزلندا، على عينة مكونة 

استخدم الباحث المنهج الوصفي بناًء على مقابالت قبل وأثناء ) سنة، 15) العبين من العبي الرَّجبي، متوسط أعمارهم (6من (
وبعد عمليات التدريب، وكانت المقابالت عبارة عن أسئلة على نمط تقييمي للذات، وحول ما يعتقدونة مشجعًا لتطوير عملية صنع 

ين هما: األول: التدريب الجسدي القرار لديهم. وفي مختلف مراكز اللعب (هجوم، دفاع، أو حراسة). وتكونت الدراسة من برنامج
والتقني لمهارات لعبة الرجبي. واآلخر: برنامج تداخل صنع القرار في لعبة الرجبي، حيث احتوى على سبع جلسات، مّدة كل جلسة 

التي أدت ساعة واحدة في األسبوع األول. وأظهرت نتائج الدراسة أن الالعبين قد بدؤوا بالبحث عن النقاط المهمة والحساسة مبكرًا 
  للوصول إلى قرارات دقيقة بسرعة. وأظهر الالعبون تفهمًا عميقًا للمتطلبات المطلوبة منهم سواء في الهجوم أم في الدفاع.

بهدف التعرف إلى تأثير التدريب على اتخاذ القرار المناسب لالعبي كرة  Morris & Graydon) 1996دراسة مورس وجرايدون(
القدم واتخاذ القرار المناسب السريع لإلجابات على مقياس اتخاذ القرار، واتخاذ القرار المناسب السريع في المواقف الخططية، واستخدم 

موعتين بالتساوي وهما: مجموعة الالعبين أصحاب الخبرة، ) العًبا وقسمة العينة إلى مج20الباحث المنهج التجريبي لعينة بلغت (
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ومجموعة قليلي الخبرة. وأظهرت الدراسة أن الالعبين أصحاب الخبرة لديهم سرعة في اتخاذ القرار في أثناء مواقف اللعب وسرعة 
  يل والمنافس وحركة الكرة.في اإلجابة على مقياس اتخاذ القرار، وأظهرت أيضا أن لدى هذه المجموعة إدراك سريع لحركة الزم

) دراسة بهدف قياس تحليل التمايز لقدرة التفكير الخططي الهجومي لدى العبي كرة القدم من مسابقتي 1997وأجرى يوسف (
الدور الممتاز والدرجة األولى في مصر، وأظهرت نتائج الدراسة على محور سرعة التفكير الخططي الهجومي أن التمايز بين 

ين قيد البحث يرتبط بمحور مرونة التفكير الخططي الهجومي ويرتبط بها المحور الثالث المتمثل في ترتيب وتنظيم مجموعة الالعب
التفكير الخططي الهجومي، واستخدام الدالة المميزة في تصنيف مستوى الالعب بمعلومية الدرجات المتحصل عليها من مقياس قدرة 

جموعة الالعبين قيد البحث وفق مستوى الالعب الفكري، حيث وصلت قدرة الدالة التفكير الخططي الهجومي، وٕاعادة تصنيف م
%. وأوصى الباحث باستخدام مقياس التفكير الخططي الهجومي في التصنيف والتشخيص والتنبؤ بمستوى 85.94على التمايز إلى 

  الالعب.
هاري الفعال ومدى تأثيره على األداء الخططي ) دراسة هدفت التعرف إلى األداء المHans Dwilr, 1997أجرى هانز دويلر (

) عامًا، وأظهرت نتائج 20) العبًا بالمرحلة السنية (40الجماعي، استخدم الباحث المنهج التجريبي، تكونت عينة الدراسة من (
ذهم لخطط اللعب العامة الدراسة التي توصل إليها الباحث أّن التدريب المهاري الجيد قد ساعد بشكل كبير على إتقان الالعبين وتنفي

  والخاصة بشكل افضل.
دراسة بهدف التَّعرف إلى قدرة الالعبات اإلناث على مهارات صنع القرار  Holt & Sparkes (2001( وأجرى هولت وسباركس

من طالبات والتنفيذ في أثناء اللعبة، وذلك بعد المشاركة في تداخالت تدريبية استمرت مدة خمسة أسابيع. وتكونت عينة الدراسة 
في نيوزلندا. وقد تم تطبيق اختبارات قبلية وبعدية وهي: أ. اختبار  Charlesالمنتخب الجامعي في كلية التربية الرياضية في جامعة 

  ) فقرة حول كرة القدم.30(معرفي مكون من 
  ب. اختبار معياري لمهارات كرة القدم من أجل تقييم المهارات التقنية.

طبيق الخاصة بالنواحي التكتيكية أظهرت نتائج الدراسة ما يلي: أن طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة وبعد انتهاء فترة الت
الضابطة ظهر لديهن تحسن ملحوظ في عملية صنع القرار. ولقد تساوت المجموعتان في تحسن معدل تمرير الكرة ومعدل التنفيذ 

  ة في معرفة التكتيكات لدى المجموعة التجريبية.الناجح والتصويب نحو المرمى، وظهور تغيرات ايجابي
) بدراسة هدفت إلى الكشف عن أثر البرنامج التعليمي، والجنس، والتخصص في مستوى اتخاذ القرار 2003كما قام القرعان (

الحكومية في  طالبًا وطالبة من طلبة المدارس 222لدى طلبة الصف األول الثانوي (أدبي / علمي)، وقد تكونت عينة الدراسة من 
المجموعة الضابطة، وتّم تطبيق مقياس اتخاذ  102طالبًا وطالبة، و 120محافظة جرش، حيث تم تقسيمهم إلى مجموعتين: تجريبية 

القرار على عينة الدراسة، وكشفت النتائج عن: وجود أثر دال إحصائيًا ُيعزى للبرنامج التعليمي لصالح المجموعة التجريبية، ووجود 
إحصائيا على متغير اتخاذ القرار لصالح طلبة الفرع العلمي، وعدم وجود اثر دال إحصائيا لمتغير الجنس. وأوصى الباحث أثر دال 

  بإجراء دراسات للكشف على مستوى اتخاذ القرار لدى طلبة الجامعات.
العبي سالح الشيش لدى  ) بدراسة هدفت التعرف إلى العالقة بين المعرفة الخططية والتَّصرف الخططي عند2005قام علي(

) 2001/2002) العباً للموسم (18العبي منتخب البصرة لسالح الشيش، استخدم الباحث المنهج الوصفي، تكونت عينة الدراسة من (
واعتمد على اختبار المعرفة الخططية ومجموعة من األجهزة المساعدة واألدوات لجمع البيانات وأظهرت النتائج أَن المعرفة الخططية 
تساعد وعلى تطوير مستوى التصرفات الخططية لدى الالعبين وأكد على ضرورة التعليم المعرفي على أن يكون هذا التعليم مقنَّنًا 
في أثناء الوحدات التدريبية ويوصي الباحث بتخصيص جزء للمعرفة الخططية من ناحية نظرية وتطبيقها عمليًا واالهتمام بشرح 

  وبدائلها وحركة الخصم في أثناء التمرين. الحركات ومتغيراتها الكثيرة
) بهدف التعرف إلى اثر برنامج تدريبي لتنمية القدرة على التفكير الخططي لفاعلية الهجوم الخططي 2005دراسة محمود (

الخاطف الخاطف والدفاع المرتد السريع لدى العب كرة القدم، وبناء مقياس لقياس القدرة على التفكير الخططي لفاعلية الهجوم 
) فريًقا دولًيا ممثلين لمدارس 16والدفاع المرتد السريع، حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي والمنهج التجريبي لعينة مكونة من (

). وكانت أهم النتائج أن البرنامج له أثر 16كرة القدم العالمية، وعينة الدراسة األخرى من فريق نادي حرس الحدود تحت سن الـ(
تنمية القدرة على التفكير الخططي لفاعلية الهجوم الخاطف والدفاع المرتد السريع لدى كرة القدم في أثناء المباريات، ايجابي على 

  والتوصل إلى مقياس يمثل الموقف الخططي للهجوم الخاطف والدفاع المرتد.
ى اتخاذ القرار المناسب في بعض المواقف ) بدراسة هدفت التعرف إلى قدرة معلم التربية الرياضية عل2006قام الحايك والخالدي (
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التي ُتواجهه في المدرسة في ضوء متغيرات السن والخبرة التدريسية والمؤهل التعليمي والمرحلة التعليمية، استخدم الباحث المنهج 
التربية الرياضية معلم تربية رياضية في محافظة المفرق، وأظهرت نتائج الدراسة أن مدرس  63الوصفي ،تكونت عينة الدراسة من 

لدية قدرة على اتخاذ القرارات المناسبة في العديد من المواقف وخاصة المواقف المرتبطة بالطالب بالدرجة األولى، والمواقف المرتبطة 
ة على بالزمالء بالدرجة الثانية، وأخيرًا المواقف المرتبطة بإدارة المدرسة، وأوصى الباحثان ضرورة تشجيع مدرسي التربية الرياضي

  اتخاذ القرارات المناسبة في المواقف المدرسية التي تواجههم ودون تردد.
) بدراسة هدفت التَّعرف إلى مستوى التفكير الخططي لدى العبي كرة اليد في األردن، والتعرف إلى مستوى 2006قام ناصيف (

ب).استخدم الباحث المنهج الوصفي، تكونت عينة اختالف التفكير الخططي تبعًا لمتغيرات (سنوات الخبرة، العمر، ومستوى الالع
) موقفًا خططيًا هجوميًا ليقيس 20) العبًا من العبي كرة اليد من العبي أندية الدرجة األولى، وتضمن المقياس (70الدراسة من (

تيكي ُتعزى لمتغيرات مستوى التفكير الخططي، وأظهرت النتائج أنَّه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التفكير التك
  (سنوات الخبرة، العمر، مستوى الالعب).

) بهدف التعرف إلى اثر برنامج تدريبي لتطوير السلوك الخططي الهجومي لناشئ كرة القدم، وقسمت 2006دراسة األهدل (
، واستخدم 2002س العالم الدراسة لدراستين فرعيتين وأستخدم الباحث المنهج الوصفي للدراسة األولى من خالل تحليل مباريات كأ

سنة، وكانت أهم النتائج التوصل إلى مقياس يمثل  16) العب من فريق بلدية المحلة تحت 18المنهج التجريبي لعينة مكونة من (
) موقف خططي هجومي اختباري للسلوك الخططي الهجومي لناشئ كرة القدم باستخدام الحاسب اآللي، ودلت النتائج على 30(

  تطور سرعة التفكير الخططي. -أيضاً –ابي للبرنامج التدريبي المقترح، وأظهرت النتائج وجود اثر ايج
) بدراسة هدفت التَّعرف إلى مستوى التفكير الخططي لدى العبي كرة السلة في األردن، والتَّعرف إلى مستوى 2007قام أبو عليا (

، واستخدم الباحث المنهج الوصفي، تكونت عينة الدراسة من اختالف التفكير الخططي تبعًا الختالف مستويات الممارسة والعمر
) موقفًا 20) العبًا من العبي أندية الدرجة األولى لكرة السلة وتم استخدام أداة لقياس مستوى التفكير الخططي تكونت من (70(

هرت نتائج الدراسة أّن مستوى التفكير خططيًا، وتم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري وتحليل التباين الثنائي، وأظ
الخططي لدى العبي كرة السلَّة جاء بدرجة متدنية، وأنه ال يوجد فروق دالة إحصائيًا في مستوى التفكير الخططي يعزى لمتغير 

  ) سنة.30العمر ولصالح الفئة العمرية أكثر من (
 -التصور العقلي -مقترح لبعض المهارات النفسية "االسترخاء ) بدراسة هدفت التَّعرف إلى أثر برنامج تدريبي2008قام األطرش (

) 30تركيز االنتباه" لالرتقاء باألداء المهاري والخططي في كرة القدم. استخدم الباحث المنهج التجريبي، تكونت عينة الدراسة من (
سة بالطريقة العمديه. واستغرق تطبيق البرنامج ) سنة، وقد اختيرت عينة الدرا15)، وللفئة العمرية (2008ناشئًا من نادي جنين لعام (

) أسابيع بواقع أربع جلسات تدريبية أسبوعيًا. وأشارت نتائج البحث إلى أن برنامج المهارات النفسية ذو فاعلية في االرتقاء بمستوى 8(
  األداء المهاري والخططي في كرة القدم.

والتعرف على العاقة بين  ،الذكاء االنفعالي لدى طلبة جامعة مؤتة ) دراسة هدفت إلى معرفة على مستوى2011أجرت الهواري (
ومعرفة داللة الفروق في كل من الذكاء االنفعالي واتخاذ القرار تبعًا لمتغيرات النوع  ،الذكاء االنفعالي لدى الطلبة واتخاذ القرار

وطالبة من طلبة المرحلة الجامعية األولى في ) طالبًا 897االجتماعي والتخصص والمستوى الدراسي. تكونت عينة الدراسة من(
طبق عليهم مقياس الذكاء االنفعالي  ،تم اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية ،من مختلف التخصصات والسنوات الدراسية ،الجامعة

ون طلبة جامعة مؤتة يمتلك وخلصت الدراسة إلى النتائج اآلتية: أن ،وتم التحقق من دالالت صدقهما وثباتهما ،ومقياس اتخاذ القرار
كما  ،ووجود أثر ألبعاد الذكاء االنفعالي مجتمعة في القدرة على اتخاذ القرار لدى طلبة الجامعة ة،الذكاء االنفعالي بدرجة متوسط

ووجود  ،تبين عدم وجود فروق بين كل من الذكاء االنفعالي واتخاذ القرار لدى طلبة الجامعة تعزى للنوع االجتماعي والتخصص
  فروق في الذكاء االنفعالي تعزى للمستوى الدراسي، وبالنسبة لمتغير اتخاذ القرار فكانت الفروق لصالح طلبة السنة الرابعة.

وعالقته بالتفكير الخططي لدى العبي اندية الدرجة الممتازة  ) دراسة هدفت التعرف إلى العزو السببي2015وأجرى الحسنات (
 متهالمنهج الوصفي لمالئ تبعا لمتغيرات الدراسة (النادي، سنوات اللعب، وتصنيف الالعب)، استخدم الباحث لكرة الطائرة في األردن

) نادي 12) من مجتمع الدراسة والبالغ (%88.3العبا بنسبة بلغت ( )144وطبيعة أهداف هذه الدراسة، تكونت عينة الدراسة من (
الباحث استبانة لقياس  ) العب من كل نادي، حيث استخدم12ردن وشملت العينة (الممتازة لكرة الطائرة في األ من أندية الدرجة

) موقف، استخدم الباحث 12استبانة للتفكير الخططي من خالل ( )، وتم بناء1998) موقف (عالوي، 32العزو السببي من خالل (
العزو جاءت بدرجة  ج الدراسة أن مستوى أبعادتحليل التباين المتعدد ومعامل ارتباط بيرسون، وأظهرت نتائ األساليب اإلحصائية
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كما أظهرت الدراسة وجود عالقة ارتباطية بين العزو السببي  متوسطة لعينة الدراسة، وجاء مستوى التفكير الخططي بدرجة مرتفعة،
الخططي والعقلي  داألبعاد، وأوصت الدراسة بضرورة اهتمام مدربي كرة الطائرة في األردن باإلعدا والتفكير الخططي على كافة

 للمستويات العليا. لالعبين من اجل تطوير مستوى التفكير الخططي لدى الالعبين للوصول

  التَّعليق على الدراسات السابقة:
في عدد من  أّن عددًا من هذه الدراسات قد تناولت موضوع التفكير الخططيبعد االطالع على الدراسات السابقة وجد الباحثان 

). ولقد تناولت دراسة ناصيف 2006)، ودراسة األهدل (1997)، ودراسة يوسف (2008، ومنها دراسة األطرش (األلعاب الرياضية
) التفكير الخططي لدى العبي كرة السلة في 2007) التفكير الخططي لدى العبي كرة اليد في األردن، ودراسة أبو علياء (2006(

  ) التي تناولت العبي الكرة الطائرة.Hans Dwilr, 1997) التفكير الخططي لدى العبي الشيش، ودراسة (2005األردن، ودراسة علي (
)، 1995( Turner & Martinek)، ودراسة Holt & Sparkes )2001دراسة  ومن الدراسات التي تناولت جانب اتخاذ القرار

) هذه الدراسات جميعها في مجال التربية الرياضية، ودراسة 1996(Morris & Graydon )، ودراسة 2006ودراسة الحايك والخالدي (
  ) في المجال التربوي.2011)، ودراسة الهواري (2003القرعان (

في دراسة الجوانب الخططية واتخاذ القرار لدى العبات منتخب  Holt & Sparkes) 2001وتتشابه هذه الدراسة مع دراسة (
  ة العمرية تقريبًا.جامعي لكرة القدم أي بنفس المرحل

  
  وقد استفاد الباحثان من هذه الدراسات:

  تعضيد مناقشة النتائج. .1
 التعرف إلى األساليب اإلحصائية المستخدمة والمفاضلة بينها للدراسة الحالية. .2

 معرفة أهمية البحث في مجال التفكير الخططي وأهم اإلجراءات الواجب اتباعها عند تطبيق دراسة مشابهة. .3

  
  ه الدراسة بما يلي:تتميز هذ

  تعليم الجوانب الخططية في كرة القدم لمجموعة من الطلبة الجامعيين، وبتخصص التربية الرياضية. -
  بدراسة جانب اتخاذ القرار لدى عينة من الذكور من المرحلة الجامعية األولى. -أيضاً –وتميزت  -
  ي كرة القدم.أنها من الدراسات القليلة في مجال تعليم التفكير الخططي ف -

  الدراسة على طلبة كلية علوم الرياضة غير المشاركين في فرق األندية والجامعة. اقتصرت محددات الدراسة:
  محافظة الكرك –كلية علوم الرياضة /جامعة مؤتة  المحدد المكاني:
  م.2014/2015الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي  المحدد الزماني:

  ) لقاءات أسبوعيا.3) أسابيع بواقع (8) خطة لمدة (34( تشمل الدِّراسة الحالية -
  ) في كلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة والمسجلين على الفصل الثاني.2الطلبة الذين أنهوا مساق كرة قدم ( المحدد البشري:

  
  منهج الدراسة

  إجراءات الدراسة:
عينة الدراسة باستخدام القياسين القبلي والبعدي، وذلك لمناسبته استخدم الباحثان المنهج شبه التجريبي ألفراد منهج الدراسة: 

  لطبيعة الدراسة.
تكون مجتمع الدراسة من طلبة كلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة الذين أنهوا مستوى السنة الثانية. والمسجلين  مجتمع الدراسة:

  فرق كرة القدم سواء على مستوى االتحاد أو الجامعات. ، وغيرهم غير مسجلين في2014/2015على الفصل الثاني للعام الدراسي 
  

  عينة الدراسة:
، وفيما يلي عرضًا للمتوسطات مستوى السنة الثانية) طالبًا من طلبة كلية علوم الرياضة ممن أنهو 20تكونت عينة الدراسة من (

  الحسابية واالنحرافات المعيارية لعينة الدراسة.
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  واالنحرافات المعيارية ألفراد عينة الدراسة ) المتوسطات الحسابية1جدول (
  

  المعياري االنحراف المتوسط الحسابي المتغير
  1.89 20.7 العمر
  6.88 1.67 الطول
  4.14 58.09 الوزن

  
تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة، حيث تم رصد أسماء جميع الطلبة اللذين تنطبق عليهم شرط المشاركة وكتابتها على 

تم  ) قصاصة، وهكذا20، ثم طلب من شخص أن يسحب () طالباً 158والبالغ عددهم ( قصاصات ورقية وطيها ووضعت في إناء
  ثلوا عينة الدراسة. وبعد ذلك شرع الباحثان بتطبيق برنامج الجوانب الخططية.يمتحديد أسماء الطلبة الذين س

  
  التجربة االستطالعية:

  
عشوائيا،  اختيارهم ) العبين من مجتمع الدراسة ومن خارج عينتها. حيث تم8تكونت من ( عينة على استطالعية تم أجراء تجربة

هو التأكد من سالمة إجراءات الدراسة والصعوبات المتوقعة والتأكد بدقة من الوقت  االستطالعية التجربة هدف ) أيام كان7ولمدة (
 االختبارات وتسجيل تنفيذ طريقة العمل على فريق تعريف وكذلك ئمتها.مال ومعرفة مدى القياس طرق كذلك تطبيق ،الالزم لتطبيقها

  :إلى االستطالعية التجربة إجراء خالل الباحثان من توصل وقد ،والقياسات
  

  مناسبة أدوات الدراسة ووضوحها. .1
 قدرة أفراد العينة على التعامل مع أدوات الدراسة . .2

) دقيقة للجانب 45) دقيقة للجانب النظري و (15تدريبية، حيث تم اعتماد (تحديد الوقت الالزم لتطبيق مفردات كل وحدة  .3
 العملي.

 

  أدوات الدراسة:
  

  أ. برنامج الجوانب الخططية:
حيث ). 2011تم تطبيق الدراسة على العينة باستخدام البرنامج التعليمي لخطط كرة القدم الذي تم تصميمه من قبل (الضمور، 

ب مرسومة ومشروحة بتسلسل تبعًا لتحركات الالعبين، وتبين خاللها تحركات أعضاء الفريق في ) موقف لع34ضم البرنامج (
الهجوم، وتكون الطريقة بشرح الموقف أمام الطلبة، ثم يقوم أفراد العينة بتطبيق ذلك في الملعب، حيث يتم توزيع األفراد في الموقف 

ميع المواقع ليتسنى للجميع معرفة أهمية كل حركة في الموقف. وتم تطبيق ويتم التطبيق بانتقال كل فرد في الموقف الواحد إلى ج
وتم اعتماد تطبيق المواقف الخططية ) دقيقة لكل وحدة دراسية. 60) مرات في األسبوع، و(2البرنامج لمدة سبعة أسابيع بمعدل (

  الموجودة في البرنامج بناًء على التوزيع التالي:
  
  

  طيةخطط تنفيذ برنامج الجوانب الخط) م2جدول رقم (
  الوقت الالزم للتطبيق  رقم الموقف (الشكل) رقم الوحدة  رقم االسبوع
  دقيقة 60  2+  1 االولى األسبوع األول
  دقيقة 60  4+  3 الثانية األسبوع األول
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  دقيقة 60  6+  5 الثالثة األسبوع األول
  دقيقة 60  8+  7 الرابعة األسبوع الثاني

  دقيقة 60  10+  9 الخامسة الثاني األسبوع
  دقيقة 60  11 السادسة األسبوع الثاني
  دقيقة 60  13+  12 السابعة األسبوع الثالث
  دقيقة 60  14 الثامنة األسبوع الثالث
  دقيقة 60  15 التاسعة األسبوع الثالث
  دقيقة 60  17+  16 العاشرة األسبوع الرابع
  دقيقة 60  18 الحادية عشر األسبوع الرابع
  دقيقة 60  20+  19 الثانية عشر األسبوع الرابع
  دقيقة 60  21 الثالثة عشر األسبوع الخامس
  دقيقة 60  23+  22 الرابعة عشر األسبوع الخامس
  دقيقة 60  25+  24 الخامسة عشر األسبوع الخامس
  دقيقة 60  26 السادسة عشر األسبوع السادس
  دقيقة 60  27 السابعة عشر األسبوع السادس
  دقيقة 60  28 الثامنة عشر األسبوع السادس
  دقيقة 60  29 التاسعة عشر األسبوع السابع
  دقيقة 60  31+  30 عشرون األسبوع السابع
  دقيقة 60  33+  32 الحادية وعشرون األسبوع السابع

  
تعليمية تحتوي على موقف لعب واحد. ) وحدات 9(و تعليمية تحتوي على موقفي لعب، ) وحدة12والبرنامج المحدد يبين أن (

 وذلك تبعًا لمدى صعوبة(تعقيد) الموقف التعليمي وحاجته إلى توضيح وفهم أعمق ومرات تكرار أكثر.

  
  )، وهو ينسجم وأهداف الدراسة.2011ب. مقياس التفكير الخططي: تم استخدام مقياس التفكير الخططي والذي استخدمه (الضمور، 

  
)، وهو ينسجم وأهداف 2011خاذ القرار: تم استخدام مقياس مهارات اتخاذ القرار والذي استخدمه (الضمور، مقياس مهارات اتج. 

  الدراسة.
 . االختبارات القبلية: قام الباحثان بإجراء اختبارات قبلية ألفراد عينة الدراسة في التفكير الخططي ومهارة واتخاذ القرار قبل تطبيق1

  البرنامج.
البعدية: قام الباحثان بإجراء االختبارات البعدية بعد تطبيق البرنامج التعليمي في التفكير الخططي، علمًا بأنَّه تم . االختبارات 2

  استخدام مقياس التفكير الخططي بنفس الصورة لالختبارات القبلية والبعدية.
  

  المعامالت العلمية لألدوات
  

  صدق مقياس اتخاذ القرار
اعتمد الباحثان على صدق المحتوى، وذلك عن طريق عرض المقياس على عدد من أصحاب االختصاص بصورته األولية، 

الشمولية في األداة، وضوح الفقرات وسالمتها اللغوية، إضافة ) محكمين ، وطلب منهم تحكيم المقياس من حيث 10والبالغ عددهم (
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) وتعديل 24حيث تم حذف الفقرة رقم ( ،ع األداة تم األخذ بمالحظاتهم وتعديالتهموبعد جمأو حذف أو تقدير ما يرونه مناسبًا. 
)، ولم يتم إضافة أي فقرة، وبعد إجراء التعديالت المناسبة تم عرضة على نفس المحكمين للمرة 15، 5، 3الفقرات ذوات األرقام (

  ) فقرة.24( الثانية. وقد استقر المقياس بصورته النهائية بعد إجراء التعديل على
  

  صدق مقياس التفكير الخططي
اعتمد الباحثان على صدق المحتوى، وذلك عن طريق عرض المقياس على عدد من محكمين من أصحاب االختصاص لم يتم 

  حذف أو إضافة أي موقف، وبعد إجراء التعديالت المناسبة تم عرضة على نفس المحكمين للمرة الثانية.
  

  ثبات مقياسي الدراسة:
) على عينة استطالعية Test – Re Testاعتمد الباحثان من أجل إيجاد ثبات المقياس طريقة تطبيق االختبار وٕاعادة التطبيق (

) أفراد من مجتمع الدراسة وخارج عينتها، وتم ذلك من خالل اإلجابة على فقرات مقياس التفكير الخططي ثم بعد أسبوع 8قوامها (
) وهو مقبول لمثل 0.846وأظهرت نتائج العينة االستطالعية أن ثبات مقياس تفكير الخططي بلغ (تم تطبيق االختبار مرة أخرى 

  ) يوضح ذلك.3هذا النوع من الدراسات، والجدول رقم (
  

  ) نتائج ثبات أداة تقييم الجانب الخططي بأسلوب تطبيق االختبار وٕاعادة التطبيق3جدول (

  التطبيق الثاني  التطبيق االول
المتوسط   مستوى الداللة  االرتباطمعامل 

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

1.78  0.61  1.93  0.53  0.846  0.003  
بأسلوب تطبيق االختبار وٕاعادة التطبيق وقد بلغت قيمة معامل االرتباط بين  ) نتائج ثبات أداة الجانب الخططي3يبين الجدول (

ناسب لثبات مقياس الجانب ) وهي قيمة دالة إحصائيا وتعبر عن مستوى مقبول وم0.003) بمستوى داللة (0.846التطبيقين (
  .الخططي

  
  أسلوب كرونباخ ألفا) نتائج ثبات مقياس اتخاذ القرار عن طريق االتساق الداخلي ب4جدول رقم (

  الكلي التخاذ القرار
  قيمة كرونباخ الفا  عدد الفقرات

24  0.923  

  
ألفا  ) نتائج ثبات مقياس اتخاذ القرار عن طريق االتساق الداخلي بأسلوب كرونباخ ألفا، وقد بلغت قيمة كرونباخ4يبين الجدول (

  ) وهي قيمة مناسبة وكافية ألغراض هذه الدراسة؛ ألنها تشير إلى قيم اتساق داخلي بدرجة عالية.0.923لألداة (
  خطوات إجراء الدراسة

  قام الباحثان باتخاذ بعض اإلجراءات اإلدارية والتنظيمية الخاصة بإجراء الدراسة، ومن هذه الخطوات ما يلي:
سجالت دائرة القبول والتسجيل في جامعة مؤتة، حيث تم التأكد من أنهم طلبة كلية علوم  تم حصر مجتمع الدراسة بواسطة .1

  ) بنجاح.2الرياضة، وأنهم من الذين اجتازوا مساق كرة قدم (
 تم اختيار أفراد عينة الدراسة كما تم ذكره سابقًا في عينة الدراسة. .2

بمراجعة المساعد لهذا الغرض، وتم إعالمهم بموعد التقائهم  تم دعوة هؤالء الطلبة من خالل إعالن لهم، حيث قام الطلبة .3
 بالباحثان.
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تم التقاء الباحثان بأفراد عينة الدراسة في الموعد المحدد، حيث تم تعريف الطلبة بالباحثان، وأيضًا تم تعريف المشاركين  .4
دد لتطبيق برنامج الدراسة، بحيث  بإجراءات تطبيق الدراسة وأهميتها وأهدافها، وأيضًا تمَّ االتفاق مع الطلبة على موعد ُمحَّ

ال يتعارض مع برنامجهم الدراسي، وكيفية تطبيق الوحدات التعليمية الموجودة في البرنامج، وكانت فترة التطبيق من الساعة 
غاية ول 4/10/2015) حيث اعتمد الباحثان أيام (االحد، والثالثاء، والخميس) للتطبيق في الفترة من (10.30 – 9.30(

14/11/2015.( 

، حيث تمَّ توزيع كل من مقياس اتخاذ القرار ومقياس 01/10/2015. تمَّ االلتقاء بأفراد عينة الدراسة في الوحدة األولى بتاريخ 8
 التفكير الخططي إلجراء االختبارات القبلية.

  ) دقيقة، مقسمة إلى جانبين، هما:.60. كانت الوحدة التعليمية تستغرق (9
 ) دقيقة.15لنظري من خالل الرسومات الخاصة بالبرنامج لمدة (الجانب ا  .أ

  ) دقيقة.45الجانب العملي الذي يتضمَّن أداء ما تم عرضه من البرنامج لمدة (  .ب
 .16/11/2015ثم بعد ذلك تم تطبيق االختبارات البعديه في يوم  .10

ى أفراد عينة الدراسة باستخدام األسلوب علمًا بأنه تم تطبيق البرنامج التعليمي للجوانب الخططية في كرة القدم عل .11
  التعاوني وٕاستراتيجية المجموعات.

  
 متغيرات الدراسة:

  المتغير المستقل: برنامج الجوانب الخططية في كرة القدم.
  المتغير التابع: استجابات الطلبة على أ. مقياس التفكير الخططي.

  ب. مقياس اتخاذ القرار.
  

  :المعالجة اإلحصائية
)، وتحليل التغاير المشترك لجمع البيانات T-test (استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، واختبارات (ت) تّم 

  .Spssالالزمة باستخدام برنامج 
  

  عرض النتائج ومناقشتها
  

  أوًال: عرض النتائج:
يتضمن هذا الفصل عرضًا للنتائج التي تم التوصل إليها بعد جمع البيانات الخاصة بمقياس التفكير الخططي واتخاذ القرار 

  وفيما يلي عرض لنتائج الدراسة ومناقشتها وفقًا لتسلسل أسئلة الدراسة. ،)Spssوتحليلها باستخدام برنامج (
بين القياسين القبلي  (α≤0.05روق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (هل توجد ف عرض النتائج المتعلقة بالسؤال األول:

  والبعدي لدى أفراد عينة الدراسة في مستوى التفكير الخططي؟
 وقيمة (ت) المحسوبة. لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

  
  ن أشكال مقياس التفكير الخططي فيواالنحرافات المعيارية لكل شكل م) المتوسطات الحسابية 5جدول (

  ةقبلي والبعدي ألفراد عينة الدراسالقياسين ال

  رقم الشكل
  مستوى الداللة  قيمة ت  بعدي  القبلي

المتوسط
 الحسابي

االنحراف
 المعياري

المتوسط
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  
  
  
  

 0.67 1.30 0.42 1.20  1الشكل   0.007

 0.63 1.20 0.00 1.00 2الشكل 
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   0.70 1.40 0.00 1.00 3الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

3.51  

 0.67 1.30 0.32 1.10 4 الشكل

 0.42 1.20 0.00 1.00 5 الشكل

 0.67 1.30 0.32 1.10 6 الشكل

 0.67 1.30 0.53 1.50 7 الشكل

 0.32 1.10 0.00 1.00 8 الشكل

 0.42 1.20 0.00 1.00 9 الشكل

 0.63 1.20 0.00 1.00 10 الشكل

 0.32 1.10 0.32 1.10 11 الشكل

 0.63 1.20 0.00 1.00 12 الشكل

 0.32 1.10 0.67 1.30 13 الشكل

 0.00 1.00 0.00 1.00 14 الشكل

 0.32 1.10 0.32 1.10 15 الشكل

 0.67 1.30 0.32 1.10 16 الشكل

 0.07 1.21 0.04 1.09 الخططيالكلي للجانب 

في القياسين القبلي  ) المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل شكل من أشكال مقياس التفكير الخططي5يبين الجدول (
والبعدي، ويبين أيضًا المتوسط الكلي لألشكال للقياسين القبلي والبعدي ألفراد عينة الدراسة، حيث أظهر الجدول أن متوسط كلي 

) وبانحراف معياري 1.21في القياس القبلي. كما ويظهر الجدول أيضًا أن متوسط كلي ( )0.04) وبانحراف معياري بلغ (1.09(
 .) في القياس البعدي0.07بلغ (

) قيمة (ت) المحسوبة بين متوسطات القياس القبلي والبعدي في الجانب الخططي لدى أفراد عينة الدراسة وقد 5ويبين الجدول (
) ما يشير إلى 0.05) نجد أن قيمة مستوى الداللة كانت أقل من القيمة (0.007) بمستوى داللة (3.51بلغت قيمة (ت) المحسوبة (

وق ذات داللة إحصائية بين القياسين القبلي والبعدي بحيث أن هذه الداللة كانت لصالح القياس البعدي صاحب المتوسط وجود فر 
  ).1.21الحسابي األفضل والذي بلغ (

  
القياسين القبلي  بين  (α ≤ 0.05)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  عرض النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:

  والبعدي لدى أفراد عينة الدراسة في مستوى مهارة اتخاذ القرار؟
 وقيمة (ت) المحسوبة. لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

  
  من فقرات مقياس اتخاذ القرار في ) المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة6جدول (

  القياسين القبلي والبعدي ألفراد عينة الدراسة

  العبارات  الرقم
  البعدي  القبلي

مستوى   قيمة ت
  ع  س ع س  الداللة

ال أجد صعوبة في تحديد مالبسات مواقف 1
 1.26 3.40 0.97  3.60 اللعب التي تواجهني بشكل دقيق.

0.011 0.991 
عندما أواجه موقف لعب، أسترجع 2

المعلومات التى استطيع من خاللها تحديد 
 الحلول بشكل دقيق.

4.90  0.32 4.30 0.82 

أضع بدائل لمواجهة مواقف اللعب التي 3
 0.99 4.10 0.92  4.20  تواجهني.
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أشعر بنوع من القلق عند اتخاذ القرارات في 4
 1.43 2.60 1.17  2.40  أثناء اللعب.

عندما تواجهني مواقف لعب جديدة، فأنني 5
 1.17 3.40 1.07  3.40 أختار أول الحلول التي استطيع إيجادها.

أحاول التنبؤ بكافة النتائج المترتبة على 6
 1.45 3.10 1.06  2.70  اتخاذ القرار.

عند اتخاذي لقرار ما، أحاول أن يكون 7
 0.92 4.20 0.70  4.40  مرضي لفريقي

عندما يفشل الحل األول للموقف، اشعر 8
بأني غير قادر على التعامل مع المواقف 

  المختلفة.
2.70  1.70 2.50 1.43 

أكثر المواقف التي أواجهها في اللعب 9
 0.97 2.60 0.70  2.40 صعبة، واستطيع حلها.

أتوقع أفضل النتائج عندما اتخذ قرار بشأن 10
 0.84 3.40 0.99  3.90  موقف لعب.

عندما اتخذ قرار بشأن موقف لعب، فأنني 11
أقارن بين النتائج المترتبة على قراري مع 

 النتائج المتوقع حدوثها قبل اتخاذ القرار.
3.70  0.95 3.50 1.18 

أبحث عن بدائل أخرى في حالة فشل البديل 12
 1.84 3.40 1.42  3.30 األول لالستفادة من موقف اللعب.

دائمًا عن الحل األكثر نجاحًا عندأبحث  13
 1.37 3.90 1.26  3.60 مواجهة الخصم.

أعمل موازنًة بين نتائج كل بديل قبل أن 14
 1.14 3.80 0.95  3.70 أقوم باتخاذ القرار.

عندما اتخذ قرارًا ما، أركز على النتائج 15
 1.29 3.10 1.14  3.20 اإليجابية فقط المترتبة عليه.

كل المعلومات التي أحصل عليهاأوظف  16
 0.42 4.80 1.23  4.20 للوصول للحل األفضل.

أفسر المعلومات التي أحصل عليها بناءًا 17
 1.45 2.10 1.17  2.40 على رغبتي وبعيدًا عن الواقع.

أقارن نتيجة قرارتي ونتائج قرارات زمالئي 18
 0.94 4.00 1.05  4.00 في مواقف اللعب

مواقف اللعب استطيع أن اتخذ قراريفي  19
وال اعتمد على أعضاء الفريق التخاذ 

  القرار.
2.20  1.55 1.80 1.32 

اشعر بأن لدي قدرة على اتخاذ القرارات في 20
 1.40 3.20 1.18  3.50  مواقف اللعب.

ال أخشى تحمل المسؤولية عند اتخاذ 21
 1.55 2.80 0.99  2.10 القرارات في مواقف اللعب.

أنفذ القرار الذي أتخذه، رغم عدم تأكدي من 22
 1.43 2.40 1.03  1.80  صحته.

 1.34 3.30 1.26 3.40يوجد رضا عن قراراتي في مواقف اللعب 23
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 لدى زمالئي في الفريق.
اتخذ قراراتي بناءًا على مواقع زمالئي في 24

 0.48 4.70 0.97  4.60  الملعب

    0.75 3.35 0.65 3.35 التخاذ القرارالمجموع الكلي  
) المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات مقياس اتخاذ القرار في القياسين القبلي والبعدي، 6يبين الجدول (

الجدول بأن عينة الدراسة  ويبين أيضا المتوسط الكلي للفقرات في المقياس للقياسين القبلي والبعدي ألفراد عينة الدراسة، حيث أظهر
في القياس القبلي. كما ويظهر الجدول أيضًا أن العينة حصلت  )0.65) وبانحراف معياري بلغ (3.35حصلت على متوسط كلي (

. ومن خالل مالحظة قيم المتوسطات الكلية في الجدول ) في القياس البعدي0.75) وبانحراف معياري بلغ (3.35على متوسط كلي (
  وحظ بأن أفراد عينة الدراسة قد حصلوا في القياس القبلي والبعدي على نفس المتوسط الحسابي.) فقط ل6(

) قيمة (ت) المحسوبة بين متوسطات القياس القبلي والبعدي في اتخاذ القرار لدى أفراد عينة الدراسة وقد 10ويبين الجدول (
ما يشير  0.05ن قيمة مستوى الداللة كانت أكبر من القيمة ) نجد أ0.991) بمستوى داللة (0.011بلغت قيمة (ت) المحسوبة (

  إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين القبلي والبعدي.
  

  ثانيًا: مناقشة النتائج:
 مناقشة النتائج المتعلقة بالتساؤل الثاني:

بين القياسين القبلي والبعدي لدى أفراد عينة  (α≤0.05) ) فروقًا ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة5أظهرت نتائج الجدول (
) وانحراف معياري بلغ 1.21الدراسة في مستوى التفكير الخططي لصالح القياس البعدي، حيث حصلت على متوسط حسابي (

المحدد في إجراءات الدراسة،  )، ويعزو الباحثان هذه النتيجة والتطور الحاصل هو نتيجة تعليمهم لبرنامج التفكير الخططي0.07(
وأن هذا التطور في مستوى التفكير الخططي ويعزو الباحثان هذا المستوى المنخفض من التطور إلى أن األسلوب التقليدي في تعليم 

  التفكير الخططي.
و التعليم على الجوانب ويرجع الباحثان هذه النتيجة إلى أن الطلبة المشاركين في الدراسة لم يخضعوا إلى أي نوع من التدريب أ

الخططية في كرة القدم من قبل، وأن ما ظهر لديهم من تفكير خططي منخفض البد وأن يكون مكتسب من المشاهدة يعود إلى 
  البرنامج الذي خضعوا له، كما يعزو الباحثان إلى الفترة الزمنية التي تم اعتمادها لتنفيذ الدراسة.

  ) في عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في مستوى التفكير الخططي.2007وتتفق هذه الدراسة مع دراسة أبو عليا (
التي أظهرت نتائجها وجود اثر ايجابي للبرنامج التدريبي المقترح، وأظهرت ) 2006وتختلف نتائج هذه الدراسة مع دراسة األهدل (

) النتائج أن البرنامج له اثر ايجابي على 2005. وكذلك تختلف مع دراسة محمود (تطور سرعة التفكير الخططي -أيضاً –النتائج 
  تنمية القدرة على التفكير الخططي لفاعلية الهجوم الخاطف والدفاع المرتد السريع لدى كرة القدم في أثناء المباريات

  
  مناقشة النتائج المتعلقة بالتساؤل الثاني:

بين القياسين القبلي والبعدي  (α≤0.05( د فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة) عدم وجو 10أظهرت نتائج الجدول (
لدى أفراد عينة الدراسة في مستوى اتخاذ القرار، ويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى أن أفراد عينة الدراسة كان لديهم مستوى مرتفع من 

د عينة الدراسة ويتوافق مع مهاراتهم، ومن الممكن أن الطريقة التقليدية في اتخاذ القرار وهو باعتقاد الباحثان يتناسب ومستوى أفرا
) حيث Holt & Sparkes, 2001(تعليم التفكير الخططي ال تتناسب وعقليتهم، واختلفت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة هولت وسباركس 

هذا االختالف إلى عينة دراستهم وهي العبات منتخب  ظهر تحسن في عملية اتخاذ القرار لدى أفراد عينة الدراسة، ويعزو الباحثان
) وجود أثر 2003جامعي، والبد من وجود تدريبات لهذه العينة خارج نطاق التجربة. وتختلف نتائج هذه الدراسة مع دراسة القرعان (

  دال إحصائيًا ُيعزى للبرنامج التعليمي لصالح المجموعة التجريبية.
ة الدراسة تم تعليمها كيفية التفكير الخططي في مواقف اللعب، وقد تم اختبارهم في ظروف غير ويعزو الباحثان أن أفراد عين

تنافسية؛ وبهذا قد يكون اتخاذ القرار بحاجة إلى موقف تنافسي حقيقي ويتم رصده من قبل الباحثين وتسجيله على نموذج خاص 
بشأن موقف لعب، وهذا ما يتفق مع ما أشار إليه محمدي وعلي  يحقق الغاية من إجراء الدراسة، التي يكون نتيجتها اتخاذ قرار

) على أن الالعب ال يكفيه التميز بالقدرة العامة على الذكاء فقط؛ بل ينبغي أن تكون لدية القدرة العقلية على استيعاب 1998(



 2018، 5، ملحق 4، العدد 45، العلوم التربوية، المجّلد دراسات

- 405 - 

  مواقف اللعب الحقيقية، وتغيراتها لتصرف مناسب في المواقف التي سيتعامل معها.
 

  جات:ستنتااال
  إن جوهر عملية التدريب والتعليم في كرة القدم هو الوصول إلى قرارات مناسبة وصحيحة على ارض الملعب. .1
إن دراسة اتخاذ القرار ستصبح ذو أهمية كبرى في المجال النفسي الرياضي، ألن المجال الرياضي أصبح أقرب ما يكون إلى  .2

  مشروع استثماري.
 يحتاج إلى مواقف لعب حقيقية تميز قدرات الالعبين (األفراد) على اتخاذ القرار المناسبإن اتخاذ القرار في كرة القدم  .3

  
  ات:صيـــالتو 

  تطبيق هذه األدوات (البرنامج ومقياس التفكير الخططي) على فئات عمرية أخرى. .1
 يقة التقليدية.إجراء دراسة باستخدام البرنامج باستخدام أسلوب تعليمي يعتمد على استراتيجيات تعليم غير الطر  .2

) للطالب، كون الكثير من الطلبة ال يدرسون مساق كرة قدم متقدم، وهذا 2تدريس بعض الجوانب الخططية في مساق كرة قدم ( .3
 .ألن أغلب الخريجين من قسم التربية الرياضية يعملون في مجال التدريس أو التدريب

  
  عـالمراج

  
). تأثير برنامج تدريبي مقترح للمهارات النفسية على تطوير مستوى األداء المهاري والخططي لدى العبي كرة القدم، 2008األطرش، محمود (

 1652 - 1625)، 5، (22مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم األنسانية)، مجلد 
الخططي الهجومي لناشئ كرة القدم. رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة  ). تأثير برنامج تدريبي لتطوير السلوك2006األهدل، أحمد محمد (

 اإلسكندرية.
  )، التدريب الرياضي /النظرية والتطبيق، جامعة حلوان، القاهرة، مصر.2003الجبالي، عويس.(

ض المواقف المدرسية، المؤتمر العلمي )، قدرة معلم التربية الرياضية على أتخاذ القرارات المناسبة في بع2006الحايك، صادق والخالدي، حسن.(
  .234-215): 2الدولي الخامس، المجلد (

". رسالة  الدرجة الممتازة لكرة الطائرة في االردن العزو السببي وعالقته بالتفكير الخططي لدى العبي اندية)." 2015الحسنات، أسامة علي. (
  ماجستير غير منشورة، جامعة مؤتة، األردن.

  )، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر.1)، التدريب الرياضي الحديث/تخطيط وتطبيق وقيادة. (ط1998هيم.(حماد، مفتي إبرا
  ، القاهرة، مصر.1). تدريب المهارات النفسية/تطبيقات في المجال الرياضي، دار المعارف، ط2000راتب، أسامة.(

  ، المكتبة األكاديمية ، القاهرة ، مصر.1الشاملة، ط). أسس بناء كرة القدم 1996شعالن، ابراهيم و ابو المجد، عمرو. (
). اثر تعليم برنامج التفكير الخططي باستخدام الحاسوب على التفكير الخططي واتخاذ القرار لدى طلبة كلية علوم 2011الضمور، بالل. (

  الرياضة في جامعة مؤتة، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية، األردن، عمان.
  ). االتجاهات الحديثة في تخطيط وتدريب كرة القدم، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، اإلسكندرية، مصر.2001عبده، حسن السيد ( أبو

)، المعرفة الخططية وعالقتها بالتصرف الخططي في سالح الشيش، مجلة التربية الرياضية، جامعة بغداد، المجلد 2005علي، عادل فاضل (
)14 :(191 – 200.  

  )، التفكير الخططي لدى العبي كرة السلة في األردن، رسالة ماجستير (غير منشورة)، جامعة اليرموك، أربد، األردن.2007و عليا، معتصم (أب
  ، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، األردن.1). تعديل السلوك في التدريس، ط2005الفتالوي، سهيلة محسن كاظم. (

). أثر برنامج تعليمي مستند "لنظرية ستيرنبيرغ الثالثية لتحسين مستوى أتخاذ القرار لدى طلبة الصف 2003ي (القرعان، عبدالجليل عبدالنب
  األول الثانوي (أدبي/ علمي). رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان، االردن.

  ير التفكير الخططي لالعبي كرة القدم، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر). اإلعداد الذهني وتطو 1998محمدي، ممدوح؛ علي، محمد (
). برنامج تدريبي لتنمية القدرة على التفكير الخططي لفاعلية الهجوم الخططي الخاطف والدفاع المرتد السريع لدى 2005محمود، محمد حميدة (

  غير منشورة، جامعة اإلسكندرية، مصر. العب كرة القدم. رسالة دكتوراة
  )، دار دجلة ناشرون وموزعون، عمان، األردن.1(ط ). التعلم والمهارات األساسية في كرة القدم،2008محمود، موفق أسعد.(

لدى العبي كرة اليد في األردن، رسالة ماجستير (غير منشورة)، جامعة اليرموك، أربد،  ). التفكير الخططي2006ناصيف، غيث محمود. (
  األردن.
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The Impact of Teaching the Tactical Aspects in Football on the Tactical Thinking and 
Decision Making among the Students of the Sports Sciences Faculty at Mu’tah University 

 

Mahmoud A. Al-Wedyan, Belal Kh. Al-Dmour* 

 

ABSTRACT 
This study aimed at identifying the impact of teaching the tactical aspects in football on the tactical 

thinking and decision making among the students of the sports sciences faculty at Mu’tah University. 

The study sample consisted of 20 students from the students of the sports sciences faculty at Mu’tah 

University from those who finished the course of football (2) And it is registered with the football clubs 

in the Hashemite Kingdom of Jordan and enrolled in the second semester of the academic year 

2014/2015, that were distributed randomly into two identical groups on the tactical thinking scale, where 

the study sample individuals applied the tactical program. 

In order to achieve the study objectives, the researchers used the quasi-experimental approach due to its 

compatibility to the nature of the study, the following statistical methods were used (means, standard 

deviations, T value). 

The study results showed that teaching the tactical aspects have a positive impact. The results also 

showed that there are statistically significant differences in the post measurement for the study sample 

individuals in the level of tactical thinking and decision making. 

In the light of the study results, the study recommended about designing a program for tactical thinking 

in addition to some of the psychological traits, such as relaxation and mental conceptualization. 

Keywords: Tactical aspects, Football, Tactical thinking; Decision making. 
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