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 ( 3102نيسان  7......... القبول  3102 كانون االول 9)االستالم 

 ادللخص
بناء مقياس التفكير الخططي لحاالت المعب الخاصة لالعبي كرة السمة.والتعرؼ عمى مستوى  ىدؼ البحث إلى:

منيج الوصفي لمالئمتو لطبيعة البحث واشتمل التفكير الخططي لمحاالت الخاصة لالعبي كرة السمة استخدـ الباحثاف ال
مجتمع البحث الحالي مف العبي اندية الدرجة الممتازة والدرجة االولى  بكرة السمة في العراؽ فئة المتقدميف  لمموسـ 

( العب وتحدد عينة البحث عمى قسميف عينة )بناء وتطبيق ( وقد تـ 086والبالغ عددىـ ) 2106 -2102الرياضي 
فة الخطوات واالجراءات العممية في التوصل الى اداة القياس )التفكير الخططي لحاالت المعب الخاصة بكرة اتباع كا

السمة( وبعد الوصل لمخصائص السيكومترية )صدؽ وثبات ( ألداة البحث  والتحقق منيا وتـ استخداـ الحقيبة اإلحصائية 
االنحراؼ المعياري، النسبة المئوية، معامل االرتباط لمحصوؿ عمى) الوسط الحسابي،   SPSSلمعمـو االجتماعية  

البسيط )بيرسوف(وتوصل الباحثاف إلى : بناء مقياس التفكير الخططي لحاالت المعب الخاصة بكرة السمة  ألندية الدرجة 
تفكير خططي يتمتع العبي كرة السمة افراد  عينة البحث بمستوى -الممتازة والدرجة االولى بكرة السمة فئة المتقدميف .

لحاالت المعب الخاصة اعمى بقميل مف درجة الوسط الحسابي.وأوصى الباحث بما يأتي : امكانية استخداـ مقياس التفكير 
الخططي لحاالت المعب الخاصة  الذي صممو الباحثاف مف قبل مدربي كرة السمة  لمعرفة مستويات العبييـ الخططية 

 في تمؾ الحاالت .
ـ في رفع مستوى التفكير الخططي لحاالت المعب الخاصة بشكل افضل مف قبل الكادر التأكيد عمى االىتما

التدريبي وذلؾ مف خالؿ تطوير التفكير والمعرفة الخططية لالعبي كرة السمة في اثناء  الوحدات التدريبية وبما يتالئـ مع 
 تطور المعبة .

Tactical thinking for the special playing situations for basketball players 

constructing and application 

Assist.Prof.Dr. Essam Mohammed A. Ridha       MA. Student Zaidoon Rashed Hamdoon    

   
Abstract 

The Research aims at : constructing scale of tactical thinking special playing situations for 

basketball players . And to identify the level of tactical thinking for special cases of the 

basketball players .The researcher used the descriptive approach for it's suitability to the 

nature of the research the current research community included players from the clubs, the 

Premier League and first division basketball in Iraq category applicants for season 2012 - 

2013 and numbered (186) player The sample of this research were divided into two groups 

(construction and application of) The steps and scientific have been followed inorder to get to 

tool of the research procedures in the scientific and research to reach a measurement tool 

(tactical thinking for the special play situations of basketball) and then the focal point for the 

psychometric properties (validity and reliability) of the research tool were verified.The 

researcher used statistical bag of Social Sciences, SPSS for (arithmetic mean , standard 

deviation, percentage, t-test , simple correlation coefficient ( Pearson ) .The researcher get to 
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construct a scale tactical for thinking for the special play situations of  basketball for the 

Premier League clubs and first-class basketball players applicants . the research sample have 

little be to higher level of thinking than mean score. The researcher recommended the 

following . The possibility of using a scale of tactical thinking of the special playing situations 

which was designed by the researchers by basketball coaches inorder to know their players 

tactical levels in those cases. 

- Emphasis on the interest in raising the level of tactical thinking for the special playing 

situations to better than before by training staff and through the development of thinking and 

tactical knowledge of basketball players during training modules and in line with the 

evolution of the game. 

Keywords: Tactical thinking for the special playing situations for basketball players 

constructing and application 

 التعريف بالبحث:-1
 المقدمة وأهمية البحث: 1-1

عف الجوانب  البشموليا عمى القدرات البدنية والميارية  والعقمية  فض عاب  التي تمتازلاالبيف مف  إف
داء المياري وتنفيذ وتنوع االفي المعب السريع وجمالية في  والتميز ليا مف الخصوصية التي لخططية لعبة كرة السمة ا

عبيف في الىذا التميز يجعل مف  استخداـ العمميات العقمية ل و الواجبات الخططية بشكل مستمر في اثناء المباراة
ىـ تمؾ العمميات العقمية ىو التفكير نافسات الرياضية ومف أ ؿ المالخ مستوى محؾ ميـ جدا في الوصوؿ الى افضل 

عبيف والتي تتطمب استيعابًا ذىنيا لكافة الدراكية  لمستوى الاالالطبيعة المعرفية  الخططي الذي يستند عمى 
ير ت ليذا النوع مف التفكالالمتطمبات الضرورية  التي تشكل المواقف الخططية في كرة السمة  ، وىي بمثابة مدخ

 ستعداد والتييئة لممنافسات الرياضية .االالذي يعتمد عمى اسس المعرفة الخططية والرياضية في 
نشطة والفعاليات االناء مزاولة في أثلذا تؤدي عمميات التفكير دورًا ميمًا في النشاط الرياضي واستجاباتو      

ؿ سرعة تقدير الرياضي لموقفو ومحاولة الثناء تنفيذ خطط المعب ، إف ذلؾ يظير مف خسيما في أالو الرياضية 
ت المعب الخاصة في مباراة  كرة السمة بشموليا االوتعد  حة والقياـ بما يناسب ذلؾ مف خطط ستجابة الصحيحاال

حسـ نتائج  اغمب   مف ثـعبيف في الحجز والتمرير والتصويب والوصوؿ لسمة الخصـ و العمى تنوع قدرات ال
داء  بأقصى القدرات  البدنية والميارية والخططية االصعدة  مما يتطمب االوعمى جميع  افةك تالالمباريات في البطو 

ؿ المباراة الت المعب الخاصة  التي تحدث خاالستعداد لبعض حاالعمى المدرب إف يعد فريقو لمتدريب و عبيف. اذ الل
، اضافة لذلؾ فاف  خطط المعب في  يمة سموب المناسب واستثمارىا في تسجيل النقاط الماال، وبذلؾ  يمكف ادائيا  ب

عب الذىنية في سرعة التفكير وسرعة اتخاذ القرار الىمية في تطوير قدرة الاالت الخاصة بكرة السمة  ليا مف  االالح
عب لكل ما لديو مف قدرات وامكانيات وخبرات وميارات الوالتييؤ لمواجية طريقة لعب الفريق  المنافس مع استخداـ ال

اقف المعب المتغيرة ونتيجة لذلؾ يتـ التاكيد عمى دور وفاعمية  التفكير الخططي في حل مجموعة مف ؿ مو الخ
ت الخاصة التي االالواجبات الخططية التي يتـ تطبيقيا في اثناء المباريات وبشكل خاص في مثل تمؾ المواقف والح

تطبيق خطط ىجومية ودفاعية تخطط لممواقف ىمية اذ"يتطمب لعب الفريق ضرورة االتمتاز بيا لعبة كرة السمة مف 
عبيف تستمـز واجبات وميارات اللعاب الى مراكز محددة لاالالخاصة حسب مقتضيات سير المعب، وتحتاج بعض 

 (287،  2112)فرج ، "خاصة لكل مركز
ضع عداد  لممنافسات الرياضية ضرورة و المر بالنسبة لاالتجاه  يتطمب اال(  اف ىذا 2112وي الويؤكد )ع

ثناء المنافسات وذلؾ عمى ضوء المعارؼ والمعمومات في تحدد الخصائص في أخطة معينة لمحاولة تنفيذىا 
قصى درجة العب او الفريق الف تعمل خطة المعب عمى اظيار معالـ قوة الأوالمميزات المختمفة لممنافس . اذ يجب 
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ة مف نواحي الضعف ومجابية نواحي القوة ستفاداال نفسو واخفاء وتغطية نواحي الضعف والقصور، وفي الوقت
بالنسبة لممنافس . و بذلؾ كمما ازادت المعارؼ والمعمومات الصادقة عف المنافس زادت درجة الدقة بالنسبة لخطة 

 ( 90-91، 2112وي ،الالمعب . )ع
عبي الب الخاصة لت المعااللتفكير الخططي لحؿ ماتقدـ تتجمى اىمية البحث الحالي في التعرؼ عمى االومف خ     

ؿ قدراتو العقمية الؿ حسف استغالء مف خأداالعب كرة السمة مف التطور وتحسيف مستوى الالتي تمكف  كرة السمة
 والبدنية  والميارية في اثناء اشتراكو في  المنافسات الرياضية .

 مشكمة البحث : 1-2
غمب الفعاليات الرياضية الجماعية منيا والفردية عمى ىتماـ مف قبل المدربيف في ا االغالبا ما يكوف  التركيز و        

اف النواحي الميارية  بوصفعبيف في أثناء المنافسة وتحديدا عند تطبيق الجوانب الخططية لمفريق الكيفية أداء ال
ف مف المشك  والبدنية قد وصمت الى مرحمة متقدمة لخوض تمؾ المنافسات عبيف ، الالتي تواجو ال ساسيةاالت الوا 

تكفي القدرة البدنية  الالذىني بشكل ميـ مف قبل الكادر التدريبي، حيث  عداداال إمكانيةي مدى حاجتيـ إلى ى
، بل انو في حاجة ايضا إلى القدرة العقمية  والتركيز عمى مدى   المستوى العاليعب  الوالميارية  لكي يصل ال

بداعية التي ينبغي عمى االالمتغيرة  "ومف اىـ القدرات عب لتذكر الواجبات الخططية  في مواقف المعب الامكانية ال
اف لعبة كرة  وبما (.86، 2112وي ،العب ىي التفكير الخططي ")عالالمدرب الرياضي تنميتيا وتطويرىا لدى ال

عب اللذا فاف المياـ الممقاة عمى  ،لعاب التي تتميز بكثرة الواجبات الخططية اليجومية منيا والدفاعية االالسمة مف 
ت المعب الخاصة في االعب لتمؾ الواجبات ومدى استيعابيا ذىنيا وتحديدا حالكرة السمة تتطمب المزيد مف اتقاف ال

وعند متابعة العديد مف مستوى نيا حسـ المباريات الميمة  والوصوؿ  الى افضل ألعبة كرة السمة التي مف ش
ت االفي تنفيذ الواجبات الخططية في تمؾ الح رباؾاالو عجاؿ ستاالنوع مف  اف ىناؾ  الباحثافالمباريات الرسمية وجد 

 الفشل في حسـ نتيجة المباريات مف ثـو تحديدا الخاصة 
وقد تناولت العديد مف الدراسات والبحوث موضوع التفكير الخططي  في الناحية اليجومية بشكل عاـ ولـ  

 دوالوقوؼ عندىا ومحاولة ايجاخاصة بكرة السمة ت المعب الاالدراسة تبحث في التفكير الخططي لح الباحثافيجد 
تجاه االفي ىذا التفكير الخططي ة مما دعت  الحاجة والضرورة  الى  اف يتـ الكشف عف اىمي المناسبة ليا الحموؿ

ت المعب  االفي  بناء مقياس التفكير الخططي  يحوي مجموعة مف المواقف الخططية لح  الباحثافوىي محاولة 
عبيف في الستفادة منيا كمرجع ميـ يتناولو المدربيف والاالتحدث في لعبة كرة السمة والتي يمكف الخاصة التي 

عبيف  لمخطط تحت ظروؼ المعب المتغيرة والضاغطة الت الرياضية ومدى  إتقاف وتطبيق  الالشتراؾ في البطو اال
ىذه اف  الباحثاف، ومف ىنا  يرى    شؾ تؤثر في حسـ نتائج المبارياتالت وىي باالداء في تمؾ الحاالفي تحسيف 

 .ت المعب الخاصة بكرة السمة االفي تناوليا لح العراقية ممكتبةل عف اضافة  الفضولى مف نوعيا االتعد  الدراسة
 اهداف البحث :  0-3
 عبي كرة السمة.الت المعب الخاصة لاالبناء مقياس التفكير الخططي لح 1-6-0
 .عبي كرة السمةالت الخاصة لاالر الخططي لمحالتعرؼ عمى مستوى التفكي 0-6-2
 ت البحث  االمج  1-5
ولى  بكرة السمة في العراؽ  لمموسـ الرياضي االعبي اندية الدرجة الممتازة والدرجة الالمجال البشري :  1-5-1

2102- 2106 
 . 2106/ 01/ 25ولغاية   2102/ 26/00ابتداءامف المجال الزماني : 0-5-2



 .....لتفكري اخلططي حلاالث اللعب اخلاصت لالعبي كرة السلتا

649 

 

 ولى بكرة السمة في العراؽ .االندية الدرجة الممتازة والدرجة الالقاعات الرياضية  المكاني :المجال  0-5-6
 تحديد المصطمحات: 1-6
 "  التفكير الخططي : -0-6-0

تخاذ قرار مناسب في اثناء المنافسات وفقا لمموقف ال( ىو عممية عقمية موجية 2101عرفو ىنداوي و السميتي )
 ( 692، 2101)السميتي وىنداوي ،                                    المشيود .            

ت الميمة والتي يمكف مواجيتيا االىي مجموعة مف المواقف والح :بكرة السمة ت المعب الخاصةاالح 1-6-2
 (206، 0997)زيداف ،ناسب واستثمارىا في تسجيل النقاطسموب الماالب
 طار النظري والدراسات السابقة اال-2
 طار النظري :اال2-1
 :  thinkingمفهوم التفكير  2-1-1

تناولت العديد مف الدراسات والبحوث في مجاؿ العمـو التربوية والنفسية موضوع التفكير، إذ أعطت كثيرًا مف       
 البد("كل نشاط عقمي يستخدـ الرموز 2118نساف.فقد عرفو الطمحة)االالمفاىيـ والتعاريف عف أىميتو وابعاده لدى 

ت التي  يتعرض ليا لفرد"   )الطمحة الشياء والمحسوسات وييدؼ إلى حل مشكمة الفرد مف بيف المشكاالمف 
( إف التفكير ىو العممية التي 2116عف )ناصيف  ال"(نقDe Bono 1985(كما عرفو دي بونو )61، 2118،

استخداـ الذكاء الموروث واخراجو إلى ليا نشاطو عمى الخبرة ، أي انو يتضمف القدرة عمى اليمارس الذكاء مف خ
( فقد عرؼ التفكير بانو يمثل سمسمة مف النشاطات العقمية التي يقـو بيا الدماغ Barell , 1991الواقع ، أما باريل )

 (06، 2116)ناصيف ،بعد تعرضو لمثير ميعف بعد استقبالو عف طريق إحدى الحواس .       
 الخصائص العامة لمتفكير:2-1-2

 : تياالبالعديد مف الخصائص العامة التي يحتوييا التفكير وتتمثل  ىناؾ
  خرى االؿ عميو شأنو شأف سائر التكوينات الفرضية الستداالالتفكير نشاط كامف غير محسوس ولكف يمكف. 

  واستخداماتياالتفكير نشاط رمزي يتضمف تعامل الفرد مع الرموز . 

 عقدا يتطمب عدد مف العمميات العقمية والتفاعل بيف الرموز قد يكوف التفكير سطحيا بسيطا وقد يكوف م                                               .      
 (62، 2118)الطمحة ،

 التفكير الخططي:2-1-3 
دراكية والتي تتطمب استيعابًا لكافة االالتفكير الخططي ىو نتائج العمميات العقمية ذات الطبيعة المعرفية      

ت ليذا النوع مف التفكير الذي يعتمد عمى اللمكونات والعناصر التي تشكل الموقف الخططي ، وىي بمثابة مدخا
 ( . 99 ،0999اسس المعرفة الخططية والرياضية .  )الخولي وعناف، 

عب ، إذ يتمكف الرياضي مف استحضار صورة ميارة او الويعتمد التفكير الخططي عمى التصور الذىني ل     
تو التي ترتبط بيذا الموقف المعيف االارات معنية كما يمكنو اف يستحضر مع ىذه الصورة الذىنية مشاعره وانفعمي

ئمة الئـ لمخطة المالسموب الماالعب الصورة الذىنية لمموقف فاف ذلؾ يحقق فرصة التفكير في الفعند استحضار ال
عب في تحسيف الاف يصبح اكثر الفة بالموقف ويساعد الوربما اقتراح البدائل المناسبة وفي ذلؾ تقديـ العوف في 

                                            ستجابات الصحيحة في الموقف المختمفة.االنتباه ومف ثـ اتخاذ القرارات و االتركيز 
       (607 – 606، 2111)راتب،
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 ت المعب الخاصة بكرة السمةاالح 2-1-4
ت المعب الخاصة لحسـ نتيجة االجنبية  في كرة السمة  اىمية حاالمف المصادر العربية و تناولت العديد         

عف  العداد المياري والبدني والخططي فضاالالمبارة وتحديدا عندما يكوف ىناؾ مستوى متقارب مف الفرؽ مف حيث 
في وحداتيـ التدريبية ومبارياتيـ  ىمية في اف يركز عمييا المدربيفاالت مف االنالت ىذه الحمف ثـ عداد النفسي و اال

( 0999( و)زيداف   0997التجريبية ونجاح تطبيقيا بشكل نيائي في المباريات التنافسية .وقد اتفق كل مف )زيداف   
 Patrickمريكي)اال(ومنشورا ت المدرب   Jeff & Joe     2008    Haefner( و ) 2116اسماعيل)و

Anderson2000 2119لمصري لكرة السمةتحاد ااال( )منشورات playbook عند عرضيـ لمجوانب الخططية في)
ت المعب الخاصة في لعبة كرة السمة والتي تحدث في  اثناء المنافسات االكرة السمة الى اف  ىناؾ عدد مف ح

ف فاف  عمى المدرب إف يعد فريقو لمواجية بعض المواق مف ثـالرياضية والتي تؤثر في مجريات المعب والنتيجة و 
سموب المناسب واستثمارىا في تسجيل النقاط كمما أمكف االؿ المباراة ، وذلؾ بحيث يمكف مواجيتيا بالخ الميمة

 :  يأتيويمكف استعراض ىذه المواقف كما 
)مف خطوط جانبي الممعب او الخط النيائي مف  out of Bunds playsلعب الكرة مف خارج الحدود -

 مامي (االتحت السمة لمممعب 
 لخطط اليجومية عند نياية المباريات المتقاربة .ا-
 خيرة لممباراة .االالثواني - 

ـ الجيد ليذه المواقف ىو الفارؽ المي ستعداداال( اف  2116( و)اسماعيل ،0997ويضيف كل مف )زيداف،      
كرة السمة تتحدد  % مف مباريات 81تقل عف  البيف كسب او خسارة المباريات المتقاربة النتيجة ، ذلؾ أف نسبة 

لذا عمى المدرب إف يحمل ىذه ،نقاط او أقل ( 4 )خيرة ، حيث يكوف الفارؽ االربع دقائق االو أث الؿ الثالنتائجيا خ
وتزيد الناجح ليا يضيف خبرة إيجابية لمفريق ترفع مف روحو المعنوية  ستثماراالإف  إذعمييا ،  العبيوالمواقف ويدرب 

  بأنفسيـعبيف المف ثقة ال
 ( 072، 2116( و)اسماعيل ،0997،56)زيداف،                                             

 الدراسات السابقة : 2-2
 (1995دراسة اسماعيل ، سمية مصطفى احمد ) 2-2-1

 بناء مقياس لمتفكير الخططي الهجومي في كرة السمة
حظة السموؾ الخططي اليجومي  وتحديد الرة مىدؼ البحث بناء مقياس لمتفكير الخططي اليجومي وتصميـ استما

في  ختالؼاالعبيف ولمراكز المعب . والتعرؼ عمى القة بيف التفكير اليجومي والسموؾ الخططي اليجومي لالالع
التفكير الخططي اليجومي والسموؾ الخططي اليجومي لمراكز المعب .والتعرؼ عمى مدى مساىمة التفكير الخططي 

ئمتو الة المنيج الوصفي لمالباحثعبيف ولمراكز المعب .واستخدمت اللخططي اليجومي لاليجومي في السموؾ ا
ولى لكرة السمة المتقدميف وبمغ حجـ االعبي ادرجة اللطبيعة البحث . وتكونت عينة البحث بالطريقة العمدية مف 

حظة النات كالمقابمة الشخصية والمة وسائل متعددة لجمع البياالباحثساسية . واستخدمت االلمعينة  ا"عبال( 51العينة )
ة الى وجود ارتباط ايجابي بيف التفكير الخططي اليجومي والسموؾ الخططي اليجومي الباحثوتوصمت  ستبيافاالو 
رتكاز( في التفكير الخططي اليجومي . االالقاطع   ،عبي كرة السمة . وجود تبايف بيف مراكز المعب )صانع المعب الل

رتكاز( في السموؾ الخططي اليجومي . اظيرت نتائج نسبة االالقاطع  ،ز المعب )صانع المعب وجود تبايف بيف مراك
عمى نسبة أ مساىمة التفكير الخططي اليجومي في السموؾ الخططي اليجومي اف التفكير الخططي اليجومي حقق 
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محاورة  ،ـ خاطف : )تصويب مف ىجو  تيةاالمساىمة في السموؾ الخططي اليجومي ثـ اشتركت معو المتغيرات 
 تصويب بعد المتابعة .  ،وتصويب بعد خداع  ،لبداية ىجـو منظـ 

 ردناال عب كرة السمة في الالتفكير الخططي لدى  (2007سة أبو عميا ، معتصم كامل )درا 2-2-2
ال" فضردف ، االعبي كرة السمة في الؼ التفكير الخططي لدى الىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ الى مستوى اخت      
ؼ مستويات الممارسة والعمر ، وتكونت عينة الدراسة الختالؼ التفكير الخططي تبعًا المتعرؼ الى مستوى اختعف ال
ولى لكرة السمة ، وتـ استخداـ ادارة لقياس مستوى التفكير الخططي االعبي اندية الدرجة العبًا مف ال( 71مف )

المعياري وتحميل التبايف الثنائي .  نحراؼاالو سطات الحسابية ( موقفًا خططيًا ، وتـ استخداـ المتو 21تكونت مف) 
عبي كرة السمة جاء بدرجة متدنية ، كما أشارت النتائج الى الأظيرت نتائج الدراسة اف مستوى التفكير الخططي لدى 

اؾ فروؽ عدـ وجود فروؽ دالة إحصائية في مستوى التفكير الخططي تبعًا لمتغير سنوات الممارسة في حيف كانت ىن
 سنة .  (61)الفئة العمرية اكثر مف مصمحة في مستوى التفكير الخططي يعزى لمتغير العمر ول

 اجراءات البحث -3
 ءمتو وطبيعة البحث الالمسحية لم منيج البحث :تـ استخداـ المنيج الوصفي بالطريقة 3-0
 مجتمع البحث وعينته 3-2
 مجتمع البحث 3-2-1

والمشاركيف في الدوري  يمثموف فئة المتقدميف بكرة السمة" رياضيا" ديا( نا05اشتمل مجتمع البحث عمى) 
، وكما مبيف في *عباً ال( 086( ، والبالغ عددىـ   )2106-2102ولى لمموسـ الرياضي )االالعراقي لمدرجة الممتاز و 

 ( 0الجدوؿ )
 يبين تفاصيل مجتمع البحث(1)رقم الجدول 

 عبيفالال الدرجة اسـ النادي ت
 12 ةممتاز جة الالدر  ي الكرخ الريــــاضينـاد 0
 12 الدرجة الممتازة نـادي التضامن الريــــاضي 2
 13 الدرجة الممتازة نـادي الكهرباء الريــــاضي 6
 14 الدرجة الممتازة نادي دهوك الريــــاضي  4
 14 الدرجة الممتازة نادي الحمة الريــــاضي 5
 14 الدرجة الممتازة نادي نفط الجنوب الريــــاضي 6
 14 الدرجة الممتازة نادي زاخو الرياضي  7
 11 ولىاال الدرجة  نـادي عمال نينوى  8
 14 ولىاال الدرجة  نـادي الميناء الريـــاضي 9
 12 ولىاال الدرجة  نـادي الصميخ الريـــاضي 01
 10 ولىاال الدرجة  نادي عنة الرياضي 00
 12 ولىال االدرجة  ف الجديدالنادي سو  02
 12 ولىاال الدرجة  ف الريــــاضيالنادي سو  06
 10 ولىاال الدرجة  نادي الناصرية الريــــاضي 04
 13 ولىاال الدرجة  ناد ي السماوة الريــــاضي 05
 186  الكمي المجموع 
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 عينة البحث  :   3-2-2
%(مػػػػػػػف مجتمػػػػػػػع البحػػػػػػػث  92.47والتػػػػػػػي تمثػػػػػػػل نسػػػػػػػبة ) "عبػػػػػػػاال( 072اشػػػػػػػتممت عينػػػػػػػة  البحػػػػػػػث  عمػػػػػػػى )        
 .الى عينة بناء وتطبيق  ثـ تقسيميـ ,جانب المحترفيف االمف  ا"عبال( 04بعد استبعاد ) ا"عبال(086والبالغ)

 عينة البناء :  3-2-2-1 
 : (2في الجدوؿ) مبيفوكما  وفقا لما يأتي عينة البناء قسمت

 ( 2) رقم الجدول
 عية والمستبعدون الستطاالالبناء( والتجربة  يبين العدد والنسبة المئوية لتفاصيل )عينة

 
 العينات

 عبين الال
 والنسبة المئوية

عينة التجربة 
 عية الستطاال

 عينة التمييز
ــــــــــــــل  حصــــــــــــــائي اال)التحمي

 لممواقف(
 المجموع المستبعدون 

 عبال 024 عبال   2 عبالل002 عبال 01 عبيفالعدد ال    
النسبة المئوية مف 

 %011 %0.60 %91.62 %8.16 عينة البناء

 عينة التطبيق  :   3-2-2-2
  2106 -2102ؼ(  لمموسـ الرياضي الؼ الجديد ، سو الأندية )زاخو, دىوؾ، سو  عمىعينة التطبيق شممت 

 ذلؾ ( يبيف6)والجدوؿ . ا"عبال( 086)(% مف أصل المجتمع 25.8عبًا والتي تمثل )ال( 48اذ بمغ  حجـ العينة  )
 (3)رقم الجدول 

 والنسبة المئوية عبي عينة التطبيقالندية وعدد اال  سماءيبين أ
 النسبة المئوية عبيفالعدد ال اسـ النادي ت
 %25 02 الرياضي نػادي دىوؾ 0
 %25 02 نػادي زاخو الريػػػػاضي 2
 %25 02 ؼ الجديدالنػادي ، سو  6
 %25 02 ؼ الريػػػػاضيالنػادي سو  4
 %011 48 المجموع الكمي  

 جمع البيانات وسائل 3-3
 تية كوسيمة لجمع البيانات:اال جراءات اال حثاناالباستخدم 

ت االخطػػط المعػػب فػػي الحػػ نظػػرا لعػػدـ وجػػود مقيػػاس لقيػػاس درجػػة التفكيػػر الخططػػياداة البحــث: 3-3-1
 الخاصة في لعبة كرة السمة قاـ الباحثاف بالشروع في اتباع الخطوات العممية لبناء المقاييس

 ت( المقياس :االمواقف)الحتحديد    3-3-1-1
التخصصية في مجاؿ لعبة كرة السمة والتي  جنبيةاالعمى المصادر العممية العربية و  حثافاالبع البعد اط

( 0999(و )زيداف ،0997ت الخاصة في لعبة كرة السمة  ومنيا )زيداف، االتناولت موضوع خطط المعب في الح
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(و Patrick Andersonمريكي)اال( ومنشورات المدرب Jeff & Joe , Haefner 2008(و)2116)واسماعيل، 
(  الحاالتستعانة بيا في تحديد المواقف)االاذ تـ .(playbook 2119المصري لكرة السمة ، االتحاد)منشورات 

 الخاصة الحاالته تـ اختيار العممية مسح لممصادر والدراسات أع إلجراءوتوظيفيا بما يخدـ وطبيعة البحث ونتيجة 
مامي( ،و االالكرة مف تحت السمة مف الحد النيائي لمممعب  إدخاؿوؿ)االوىي : ثالة  كرة السمة بأنواعيا الثفي لعب

الحصوؿ الى   تـ  خيرة مف المباراة ( وقداالالثاني)أدخاؿ الكرة مف جانبي الممعب(،و  الثالث )اليجـو في الثواني 
(, الحاالتفي كرة السمة عمى تحديد تمؾ المواقف) *يف%(مف قبل السادة  المختص011البالغة  ) االتفاؽنسبة 

 الخاصة في لعبة كرة السمة. الحاالت( يبيف مواقف 4*،والجدوؿ )0
 (4) رقم الجدول

 %(  100ت الخاصة في لعبة كرة السمة التي حصمت عمى نسبة )االيبين  الح
 النسبة المئوية المتفقيف عدد المختصيف ت(االالمواقف)الح

 7 7 مامياالة مف تحت السمة مف الحد النيائي لمممعب إدخاؿ الكر 
 7 7 مامياالإدخاؿ الكرة مف جانبي الممعب  011%

 7 7  خيرة مف المباراةاالاليجـو في الثواني 
 
 ت الخاصة بكرة السمة االالحمواقف إعداد  تحديد أسموب   3-3-1-2

مف متعدد اذ يقدـ  االختياروصياغتيا بأسموب الخاصة بكرة السمة   الحاالتفي إعداد  الباحثافاعتمد 
ليا أوزاف مختمفة ، "وفي ىذا النوع  عدة ويطمب منو تحديد إجابتو باختيار بديل مف بيف بدائل  احتماالتلممستجيب 

تكوف البدائل جميعيا صحيحة بصورة جزئية ، ولكف احدىا يكوف أكثر صحة مف البقية، أو أفضل مف غيره مف 
يكوف ىناؾ أكثر مف إجابة واحدة صحيحة ،ولكنيا تتفاوت فيما بينيا مف حيث درجة صحتيا ، أو مف جوبة ، أو اال

 ( 014، 2112أكثرىا دقة " )الظاىر وآخروف ، أو حيث درجة أىميتيا وعمى المفحوص أف يختار أفضميا

 ولية  اال ت الخاصة لممقياس بصورته االإعداد خطط الح3-3-1-3
سس الواردة في البحوث والدراسات العممية حوؿ أسػاليب بنػاء المقػاييس ، وبعػد اف تػـ االعتماد عمى االؿ المف خ

واألجنبيػة  التخصصػية فػي لعبػة المصػادر العربيػة   مسحؿ  الت ( مف خاالالحصوؿ عمى مجموعة مف المواقف )الح
 ( موقفػػػا52صػػػياغة )فػػػي ىػػػذه المعبػػػة ، اذ تمػػػت  ت(الخاصػػػةاالالتػػػي شػػػممت مجموعػػػة مػػػف المواقػػػف )الح كػػػرة السػػػمة 
مػػامي االمػػف الحػػد النيػػائي لمممعػػب  الكػػرة مػػف تحػػت السػػمة إلدخػػاؿ ا"( موقفػػ06وتضػػمنت ) ت الخاصػػةاالخططػػي لمحػػ

                                         
   

 كمية التربية الرياضية /جامعة الموصل ياس وتقويمق إ.د. هاشم احمد سميمان
 كمية التربية الرياضية/جامعة الموصل عمم النفس الرياضي أ.م.د. زهير يحيى دمحم عمي

 كمية التربية الرياضية/جامعة الموصل عمم النفس الرياضي أ.م.د. مؤيد عبد الرزاق الحسو
 مية التربية الرياضية/جامعة الموصلك عمم التدريب الرياضي أ.م.د نبيل دمحم عبدهللا

 كمية التربية الرياضية/جامعة الموصل ادارة وتنظيم أ.م.د. خالد محمود عزيز
 كمية التربية الرياضية/جامعة الموصل عمم التدريب الرياضي م. صباح جاسم دمحم

 مديرية النشاط الرياضي / تربية نينوى  عمم التدريب الرياضي م.م. دمحم مرعي
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 تفريػػغ وتـمػف المبػاراة. خيػػرةاال ( موقفػػا لميجػـو فػي الثػواف21امي )مػاالالكػرة مػػف جػانبي الممعػب  إلدخػاؿ ا"(موقفػ06و)
  الباحثيفمت مف قبل ت( عمى استمارة خاصة صماال)الحالمواقف

 -وقد تـ مراعاة ما يأتي في إعداد وصياغة المواقف :
 لحالة الخاصة في اثناء المعب .ا ؿ تحديدالطريقة  لعب الكرة مف خ-
 الذي ينسجـ مع  نوع الحالة الخاصة .)زمف اليجمة( المعب سرعة -
 طبيعة  لعب الفريق المنافس في الدفاع عف السمة. -
 المقياس ابة عفاالجمراعاة زمف -

بكػػرة السػػمة فانيػػػا تقػػـو عمػػى أسػػػاس عػػدد مػػػف  ت المعػػب الخاصػػػةااللحػػػ التفكيػػر الخططػػي اف  طبيعػػػة الباحثػػافويػػرى 
 -الواجبات منيا :

لتزاـ الخططي لمفريق  بالطريقة الصحيحة في تمرير الكرة داخػل الممعػب وبػدوف الوقػوع فػي الخطػأ ومحاولػة االمدى  -
 تسجيل النقاط.

عػػب الممػػر الػػذي يػػدخل الكػػرة مػػف الحػػد الخػػارجي لمممعػػب وقدرتػػو الذىنيػػة  فػػي اسػػتيعاب و الدقػػة أداء الوالالسػػرعة  -
 تطبيق الواجب الخططي .

حراز النقاط في سمة الفريق المنافس القابمية ال-  عبيف في ادراؾ وتنفيذ الواجب الخططي باسرع مايمكف وا 
 : Validityالصدق 3-3-1-4.

أىـ شروط المقياس الجيد ، فالمقياس الصادؽ ىو الذي ينجح في قياس ما وضػع مػف اجمػو".  "يعد صدؽ المقياس مف
الػػػى اسػػػتخداـ صػػػدؽ المحكمػػػيف  الباحثػػػاف أ(.ومػػػف اجػػػل الحصػػػوؿ عمػػػى صػػػدؽ المقيػػػاس لجػػػ086، 0995)حسػػػانيف، 

 لمتعبير عف الصدؽ الظاىري لممقياس
 :  Face validityالصدق الظاهري  1- 3-3-1-4 

ت ( الخاصػػة والمتضػػمنة النػػواحي الخططيػػة بكػػرة السػػمة االعمػػى مجموعػػة مػػف المواقػػف) الحػػ بعػػد  الحصػػوؿ
لغػرض   جػاؿ لعبػة كػرة السػمة وصياغتيا وا عداد التعميمات الخاصة بيا  تـ عرضػيا عمػى عػدد مػف المختصػيف فػي م

جراءالتحديد ص ت ( ، مػع االمواقػف) الحػؿ حذؼ أوا عػادة صػياغة عػدد مػف الالت المناسبة ليا مف خالالتعدي حيتيا وا 
وي اليشػير)ع جػراء وسػيمة مناسػبة لمتأكػد مػف صػدؽ المقيػاس ، إذاالىميػة,إذ يعػد ىػذا االإعطاء درجػة لممواقػف حسػب 

حكاـ الذاتيػة وتقػديرات الخبػراء والحكػاـ  اال( الى انو " غالبا مايتركز ىذا النوع مف الصدؽ عمى اساس  2111ورضواف
ؿ النسػبة ال، " وبعػد جمػع اسػتمارات المقيػاس تػـ اسػتخراج صػدؽ المحكمػيف مػف خػ( 295، 2111وي ورضوافال" )ع

بقائيػػا%( 011-81بػيف)بنسػػبة تقتػرب  تفػاؽ المحكمػػيف حػوؿ مواقػػف المقيػاسالالمئويػة  فػي المقيػػاس، وبموجػب ىػػذا  وا 
%( ليصػبح 75قػل مػف )أ( مواقػف مػف المحػور الثالػث  لحصػوليا عمػى نسػبة اتفػاؽ 4حصائي تػـ اسػتبعاد )االجراء اال

                                         
  

 كمية التربية الرياضية /جامعة الموصل قياس وتقويم إ.د. هاشم احمد سميمان
 كمية التربية الرياضية /جامعة الموصل ادارة وتنظيم  أ.م.د. رياض أحمد اسماعيل
 كمية التربية الرياضية/جامعة الموصل عمم النفس الرياضي أ.م.د. زهير يحيى دمحم عمي

 كمية التربية الرياضية/جامعة الموصل عمم النفس الرياضي أ.م.د. مؤيد عبد الرزاق الحسو
 كمية التربية الرياضية/جامعة الموصل عمم التدريب الرياضي أ.م.د نبيل دمحم عبدهللا

 كمية التربية الرياضية/جامعة الموصل ادارة وتنظيم أ.م.د. خالد محمود عزيز
 ة الرياضية/جامعة الموصلكمية التربي عمم التدريب الرياضي م. صباح جاسم دمحم
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عتماد عمى موافقػة آراء المحكمػيف بنسػبة اال( الى انو "يمكف 0986( فقرة ،إذ يشير )بمـو وآخروف، 48المقياس بواقع )
، وآخروف، 75 عتماد عمييا في عمميػات التحميػل االتـ  (. وبذلؾ026، 0986% في مثل ىذا النوع مف الصدؽ" )بمـو
جػػػػػراء التجربػػػػػة االتميزيػػػػػة لممجموعػػػػػات المتطرفػػػػػة و جػػػػػراء القػػػػػوة الالحصػػػػػائي و بنػػػػػاء المقيػػػػػاس اال تسػػػػػاؽ الػػػػػداخمي  وا 
 ( يبيف ذلؾ .5عية، والجدوؿ )الستطاال

 (5) رقم الجدول
 عب الخاصة بكرة السمةت المااليبين نسبة اتفاق المحكمين عمى مواقف مقياس التفكير الخططي لح

عدد المواقف الخططية  ت(االالمواقف)الح
 المقترحة 

 عدد  المواقف
 المتفق عمييا 

عدد المواقف 
 المستبعدة 

النسبة 
 المئوية 

أدخاؿ الكرة مف تحت السمة مف الحد 
 %011 - 06 06 مامي لمممعباالالنيائي  

 %011 - 06 06 مامي االأدخاؿ الكرة مف جانبي الممعب 
 %81 4 06 21 خيرة مف المباراةاالاليجـو في الثواني 

 
 ت المعب الخاصة بكرة السمة االخططي لحتصحيح مقياس التفكير ال3-3-2

سػتبياف االياس ، فقد وجو ت ( التي يتضمنيا المقاالربعة  لممواقف)الحاأللغرض الحصوؿ عمى أوزاف لمبدائل 
بإعطػاء تسمسػل  ، الػى عػدد مػف السػادة المختصػيف وطمػب مػنيـ ترتيػب بػدائل كػل موقػف وحسػب أىميتػو نفسػو السابق

ؿ ترتيػػػب الخبػػػراء ال، ومػػػف خػػػ ا(  ولكػػػل موقػػػف عمػػػى حػػػد4، 6، 2، 0رقػػػاـ )االىميػػػة بػػػدائل كػػػل موقػػػف تصػػػاعديا بال
 ات( درجػ6وؿ ( و )اال( درجات لمبديل الػذي حصػل عمػى تسمسػل أىميػة )4لتسمسل  أىمية بدائل كل موقف أعطيت )

حصػػل عمػػى تسمسػػل أىميػػة )الثالػػث(,و  لمبػػديل الػػذي ( درجتػػاف2تسمسػػل أىميػػة )الثػػاني( ، و)لمبػػديل الػػذي حصػػل عمػػى 
، وتػـ  فرغت درجات بدائل كل موقف عمى حدالمبديل الذي حصل عمى تسمسل أىمية )الرابع( ،  ثـ  واحدة ( درجة0)

ىميػة البػدائل ، ثػـ البػديل الثػاني الؿ تسمسػل الخبػراء الوؿ التي تـ وضعيا مف خاالوؿ لمموقف االجمع درجات البديل 
ىميػة بػػديل كػل موقػػف ، تػػـ المػػف مواقػف المقيػػاس ، وبحسػاب النسػػبة المئويػػة لكػل موقػػف عمػى حػػدا  ثالػث والرابػػع ،وال

 .تصحيح المقياس لعينة التمييزوضع مفتاح ال
 وضع تعميمات المقياس:  3-3-2-1

عتبػػار االخػػذ بنظػػر االنديػػة افػػراد عينػػة البحػػث , تػػـ االومػػف اجػػل أف تكتمػػل صػػورة لممقيػػاس وبغيػػة تطبيقيػػا عمػػى 
 جابة فاعمة وصحيحة وىي :االمور التي يجب عمى المفحوص إتباعيا لتكوف اال
 إجابة . العدـ ترؾ أي موقف ب -0
 جابة حسب تفكير المجيب بدقة . االضرورة  -2
نما بدرجات مختمفة . ال -6  توجد إجابات صحيحة أو إجابات  خاطئة وا 
 جيب .(  أماـ المربع الذي يتماشى مع تفكير الممة )الوضع ع -4
 عية :الستطاالالتجربة  6-4

مف نادي عماؿ نينوى الرياضي وىػو مػف ضػمف انديػة الدرجػة  يفعبال( 01تـ تطبيق المقياس عمى عينة قواميا )
 عية ما يأتي:الستطاالولى بكرة السمة وكاف الغرض مف إجراء التجربة اال
 عبيف  .الت ( لاالمدى وضوح المواقف الخططية )الح -



 .....لتفكري اخلططي حلاالث اللعب اخلاصت لالعبي كرة السلتا

656 

 

 ت الخططية في  المقياس .الوضوح الرموز والتشكيالتأكد مف مدى  -
 ستفسارات  اف وجدت .االت و الجابة عف التساؤ اال -
 . الباحثافتشخيص معوقات العمل التي قد تعترض  -

قد بمغ و ت الخاصة بكرة السمة.االعية عدـ وجود أي غموض حوؿ مواقف الحالستطاالوقد أظيرت نتيجة التجربة 
 .( دقيقة 25( دقيقة ، وبمعدؿ )61-21المقياس بيف ) ة عفجابالمعدؿ الوقت المحدد ل

 
 تطبيق المقياس عمى عينة البناء)التجربة الرئيسية( 3-5

 خطػط ا"(موقفػ48ت الخاصػة فػي  المقيػاس والبالغػة )االتسػاؽ الػداخمي لمحػااللغرض إيجاد القوة التميزيو ومعامػل 
مػػع توضػػيح  الباحثػػافالمقيػػاس مػػف قبػػل  عػػفجابػػة االيقػػة ، ، بعػػد اف تػػـ شػػرح طر  عبػػا"ال( 002يػػتـ تحميػػل اجابػػات )

إيضػػاح متمثمػػة) بالرسػػـ (لمرمػػوز المسػػتخدمة فػػي مواقػػف المقيػػاس ،  الرمػػوز المسػػتخدمة فػػي المواقػػف باسػػتخداـ وسػػيمة
 جابػةاال( فػي المربػع الػذي يػدؿ عمػى مػة )الجابػة عميػو ، وذلػؾ بوضػع عاالعف الغرض مف المقياس وكيفيػة  الفض
 جابػػة عمػػى جميػػع مواقػػف المقيػػاس بكػػل دقػػة وأمانػػو ، عممػػا أفالعػػب ، وتػػـ التأكيػػد عمػػييـ لالميػػة بالنسػػبة لأى كثػػراال
 جابة تكوف عمى كراسة المقياس نفسو .اال

ختيػار المواقػف الصػالحة وحػذؼ المواقػف الحصػائي لممواقػف االجراء ىو  عممية التحميل االواف اليدؼ مف ىذه  
عبػػيف البػػيف ال عمػػى حضػورىما الباحثػافالتمييزيػػة ومعامػل اتسػػاقيا الػداخمي .وقػػد حػػرص  غيػر الصػػالحة اسػتنادا لقوتيػػا

جابة بكل بشػكل صػحيح ."مػف مواصػفات االالمقياس وذلؾ لتوضيح الغرض مف البحث وحثيـ عمى  عفعند إجاباتيـ 
جػات عاليػػة والػػذيف حصػػموا فػراد الػػذيف حصػػموا عمػػى در االحصػائي لفقراتػػو لمتمييػػز بػػيف االالمقيػاس الجيػػد إجػػراء التحميػػل 

 (.272، 0976عمى درجات منخفضة في المقياس نفسو أي استخراج القوة التمييزية لمفقرات". )جابر وكاظـ، 
 المجموعات المتطرفة : بأسموب حصائياالالتحميل  3-5-1

زة فػي بنػاء حصائي باستخداـ أسموب المجموعات المتطرفة لمكشف عف الفقػرات المميػاالوقد تـ إجراء التحميل  
% مػف 27% مف الدرجات العميا و27إذ اعتمدت نسبة  "ت المعب الخاصة بكرة السمة ،االمقياس التفكير الخططي لح

بوصػػفو  اف ىػػذه النسػػبة  المختصػػوف فػػي القيػػاسالمجمػػوعتيف المتطػػرفتيف وىػػذه النسػػبة يؤيػػدىا  الالػػدرجات الػػدنيا لتمػػث
. "عتػػدالي االجػـ والقيػاس ، واف يكػوف التوزيػع قريبػًا مػف التوزيػع تجعػل المجمػوعتيف فػي افضػل مػا يكػوف مػف حيػث الح

(Anastasi, 1988. 213 ) 
 ( استمارة مف  61وقد شممت كل مجموعة في الحدود العميا والحدود الدنيا ) 
 فقرات المقياس عف( استمارة مف أفراد عينة التمييز وبعد اف رتبت درجاتيـ تنازليًا في ضوء إجاباتيـ 002اصل )

اعتمدت قيمة مقياس )ت( إذلي اال( عمى الحاسوب spssخططي  وباستخداـ نظاـ ) ا"( موقف48المؤلفة مف )
لة الفروؽ بيف متوسطات درجات اجابات المجموعتيف العميا والدنيا لكل موقف مف مواقف الالمحتسبة لمقياس د

ؿ عمييا مف الستداالتـ  ( موقف غير مميز08والمتبقية )  ا"( موقف61المقياس، وقد ظير اف عدد المواقف المميزة )
  ( يبيف ذلؾ.6لة، والجدوؿ )الؿ مقارنة مع مستوى الدالخ
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 (6) رقم  الجدول

 معامالت تمييز فقرات المقياس بطريقة المجموعتين المتطرفتين 
 
رقم 

 الموقف

قيمة )ت(  المجموعة الدنيا المجموعة العميا
 المحتسبة

مستوى 
 الداللة
Sig 

المتوسط  الفروق  داللة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 معنوي  0.000 8.330 0.025 0.911 1.592 6.866 1
 معنوي  0.000 10.801 1.679 0.466 1.776 6.467 2
 غير معنوي  0.064 1.887 0.096 2.467 1.986 6.111 3
 معنوي  0.000 13.026 1.807 0.466 1.592 6.866 4
 معنوي  0.042 2.083 1.700 2.667 1.650 2.611 5
 معنوي  0.005 2.944 1.417 2.211 1.867 2.711 6
 معنوي  0.019 2.416 1.877 2.711 1.592 6.067 7
 معنوي  0.000 6.692 1.819 0.967 1.690 6.267 8
 معنوي  0.013 2.554 1.891 2.667 1.828 2.966 9
 معنوي  0.022 2.354 1.547 0.666 0.285 0.966 10
 غير معنوي  0.164 1.408 1.970 2.466 1.858 2.767 11
 معنوي  0.000 4.182 0.180 2.267 1.741 6.267 12
 معنوي  0.000 7.347 0.167 2.211 1.646 6.867 13
 معنوي  0.000 4.052 0.248 2.411 1.626 6.466 14
 نوي مع 0.000 4.160 0.029 0.967 1.917 6.167 15
 غير معنوي  0.860 0.177 1.776 0.467 1.679 0.466 16
 غير معنوي  0.466 0.734 0.116 2.466 0.422 2.667 17
 معنوي  0.001 3.497 1.847 0.811 1.776 2.566 18
 غير معنوي  0.097 1.668 0.266 2.711 1.874 6.067 19
 غير معنوي  0.312 1.019 0.077 6.067 1.807 6.466 20
 غير معنوي  0.706 0.379 1.776 2.467 1.570 2.566 21
 معنوي  0.000 7.265 1.517 0.867 1.708 6.166 22
 معنوي  0.000 5.845 0.155 0.711 1.669 6.166 23
 معنوي  1.111 3.704 0.055 2.011 1.926 6.011 24
 معنوي  1.111 5.890 0.067 2.066 1.765 6.666 25
 غير معنوي  0.178 1.363 0.218 2.611 1.844 2.667 26
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رقم 

 الموقف

قيمة )ت(  المجموعة الدنيا المجموعة العميا
 المحتسبة

مستوى 
 الداللة
Sig 

المتوسط  الفروق  داللة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 معنوي  0.000 4.025 0.162 0.911 1.601 2.811 27
 معنوي  0.000 4.735 0.271 2.211 1.761 6.467 28
 غير معنوي  0.677 0.419 0.657 2.266 0.194 2.011 29
 غير معنوي  0.390 0.867 1.700 2.666 1.777 2.511 30
 ر معنوي غي 0.230 1.213 1.690 6.167 1.794 6.611 31
 غير معنوي  0.229 1.216 1.466 0.611 1.679 0.067 32
 غير معنوي  0.062 1.900 0.175 2.511 0.261 6.167 33
 معنوي  1.111 3.989 1.828 0.766 1.855 2.611 34
 غير معنوي  1.024 1.562 0.412 2.666 1.845 6.011 35
 غير معنوي  1.252 1.158 0.682 2.466 0.148 2.167 36
 غير معنوي  1.766 0.339 1.898 2.266 1.596 2.611 37
 غير معنوي  1.055 1.445 1.605 2.166 0.641 2.267 38
 معنوي  1.111 5.603 1.905 0.711 1.928 6.166 39
 معنوي  1.162 2.202 0.667 2.267 1.981 2.966 40
 معنوي  1.111 4.188 1.999 0.967 1.901 6.111 41
 غير معنوي  1.678 0.417 1.858 0.567 1.994 0.667 42
 معنوي  1.111 3.716 0.059 2.166 0.162 6.011 43
 معنوي  0.000 7.737 0.148 0.766 1.682 6.511 44
 معنوي  0.000 9.057 1.724 0.611 1.758 6.666 45
 معنوي  0.000 4.480 1.819 0.967 0.025 6.011 46
 نوي مع 0.000 5.775 1.967 0.566 0.002 6.167 47
 معنوي  0.000 4.333 1.774 0.567 0.615 2.767 48

 قة الفقرة بالدرجة الكمية (التساق الداخمي )عاال حصائي باسموب معامل االالتحميل 2 -3-5

يتوافر محؾ خارجي  الاف ارتباط درجة كل فقرة في المقياس بمحؾ خارجي أو محؾ داخمي مؤشرًا لصدقيا، وحينما 
، واف أفضل محؾ داخمي ىو درجة المفحوص الكمية عمى المقياس . )القمش وآخريف ، يستخدـ عادة محؾ داخمي 

سموب " االتساؽ الداخمي لموصوؿ الى القوة التمييزية لممواقف اذ اف ىذا اال(وقد تـ استخراج معامل 000،  2111
عف  السو المقياس ككل ، فضيقدـ لنا مقياسا متجانسا في مواقفو بحيث يقيس كل موقف البعد السموكي نفسو الذي يقي



 .....لتفكري اخلططي حلاالث اللعب اخلاصت لالعبي كرة السلتا

659 

 

رتباط البسيط اال( ،  وقد تـ استخداـ معامل 010،  0991قدرتو عمى ابراز الترابط بيف مواقف المقياس " )كاظـ ، 
 ( يبيف ذلؾ . 7)بيرسوف( لتحقيق ذلؾ ، والجدوؿ )

 
 (7) رقم الجدول

 الداخمي تساقاال ت( والدرجة الكمية بأسموب االرتباط بين المواقف)الحاال معامل 
 

رقم 
 الموقف

معامل 
 االرتباط

 مستوى الداللة
Sig 

داللة 
 االرتباط

رقم 
 الموقف

معامل 
 االرتباط

 مستوى الداللة
Sig 

داللة 
 االرتباط

 معنوي  1.111 0.431 23 معنوي  1.111 1.616 1
 معنوي  1.110 0.315 24 معنوي  1.111 1.766 2
 معنوي  1.111 0.521 25 معنوي  1.111 0.685 4
 معنوي  1.111 0.365 27 معنوي  1.101 1.246 5
 معنوي  1.111 0.356 28 معنوي  1.115 1.264 6
 معنوي  1.111 0.376 34 معنوي  1.102 1.265 7
 معنوي  1.111 0.479 39 معنوي  1.111 1.587 8
 معنوي  1.110 0.298 40 معنوي  1.111 1.241 9
 معنوي  1.111 0.425 41 معنوي  1.112 1.290 10
 معنوي  1.111 0.374 43 معنوي  1.111 0.391 12
 معنوي  1.111 0.607 44 معنوي  1.111 0.609 13
 معنوي  1.111 0.603 45 معنوي  1.111 0.386 14
 معنوي  1.111 1.492 46 معنوي  1.111 0.420 15
 معنوي  1.111 1.565 47 معنوي  1.111 0.362 18
 معنوي  1.111 1.480 48 معنوي  1.111 0.671 22

 
( ، وعمى ىذا االساس فاف 1.15( موقفا فقط أثبت قدرة تميزية عند مستوى معنوية )61في ضوء ذلؾ يتبيف اف )و 

 بأسموب( موقف ولـ تحذؼ أي فقرة 08عدد مواقف)الحاالت( المقياس التي تـ حذفيا باسموب المجموعات المتطرفة )
( موقفا 61ممية التحميل االحصائي تحتوي عمى )فاف الصيغة النيائية لممقياس بعد ع مف ثـاالتساؽ الداخمي ، 

 .  ( يبيف ذلؾ8خططيًا لحاالت المعب الخاصة بكرة السمة ، والجدوؿ )
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 (8) رقم الجدول
 تساق الداخمياال المواقف المحذوفة بأسموبي المجموعات المتطرفة ومعامل  وأرقاميبين مجموع 

المواقف 
 ت(اال)الح

 المواقف المحذوفة
تساؽ االباسموب  باسموب المجموعات المتطرفة لمتبقيةالمواقف ا

 الداخمي
(0-48 ) 6-00-06-07-09-21-20-26-61-29-

60-62-66-65-66-67-68-42 
  

 61 - 08 المجموع
 

 خططيًا. (موقفا 61حصائي تحتوي عمى ) االفاف الصيغة النيائية لممقياس بعد عممية التحميل  مف ثـو 
 ثبات المقياس3-4-2

ختبار الختبار يجب اف يقيس ما صمـ لو ، والثبات ليس صفة لاالتساؽ في النتائج واف االالثبات بأنو  يعد
ختبار مناسبًا ازداد ثبات النتائج التي االفراد فكمما كاف االختبار عندما يعطى لمجموعة مف البحد ذاتو بل ىو صفة ل

 يحصل عمييا افراد تمؾ المجموعة . 
 طريقة التجزئة النصفية  الباحثافومف اجل التوصل الى ثبات المقياس استخدـ ( 249،  2111)ممحـ ، 

 تساق( : اال طريقة التجزئة النصفية )معامل 3-4-2-1
 رات في قياس ما وضعت لقياسو تساؽ الداخمي لمفقااليعد الثبات بيذه الطريقة مؤشرًا عمى 

( 51بسػػحب ) الباحثػػافالحػػالي ، قػػاـ (ولغػػرض تحقيػػق ذلػػؾ لممقيػػاس 044،  0987)أبػػو حطػػب وآخػػروف ،  
ساسية وبشكل عشوائي بعد حذؼ المواقف غير المميزة وغير الصادقة ضمف إجػراءات االاستمارة مف استمارات العينة 

التمييػػز . وتقػػـو فكػػرة التجزئػػة النصػػفية عمػػى أسػػاس قسػػػمة مواقػػف المقيػػاس إلػػى نصػػفيف ، شػػرط اف يكػػوف النصػػػفاف 
 ( Guilford &Furthor, 1978. 69)  متجانسيف .

وؿ يضـ المواقف الزوجية ، ويضـ اال( موقف إلى نصفيف ، 61وتمت تجزئة مواقف المقياس البالغ عددىا )
جل الحصوؿ عمى ال( و 1،705رتباط بيف نصفي المقياس بمغت قيمتو )االالثاني المواقف الفردية وبحساب معامل 

 1,86ستخداـ معادلة التنبؤ لسبيرماف براوف وقد بمغت قيمتو )الثبات الكمي لممقياس تـ استخداـ معامل الثبات با
 (261،  2111وي ورضواف ، ال)ع    ف المقياس يتمتع بثبات عالي .(ممايدؿ عمى ا

 وصف المقياس وتصحيحه )الصورة النهائية لممقياس( 3-5-3
يػػاس  لدراسػػة مسػػتوى التفكيػػر ت المعػػب الخاصػػة بكػػرة السػػمة  ييػػدؼ الػػى تػػوفير اداة قاالالخططػػي لحػػ مقيػػاس التفكيػػر

مواقػف  عػفجابػة اال( موقفػا وتػتـ 61عبي كرة السمة عينة البحث ، وتألف المقياس بصورتو النيائيػة مػف )الالخططي ل
عػػب موقفػػا ويطمػػب منػػو تحديػػد اجابتػػو ال( درجػػة ، اذ يقػػدـ ل4-0ؿ اربعػػة بػػدائل تحمػػل اوزاف بػػيف )الالمقيػػاس مػػف خػػ
ربعة ، ويتـ تصحيح المقياس بوساطة مفتاح تصحيح بشكل عشوائي ، االمف بيف البدائل كثر اىمية االباختيار البديل 

كثػر أىميػة ، نجػد اف درجػة بػدائل االختيػاره البػديل العب في كػل موقػف ، ونتيجػة الحسب درجة البديل الذي يختاره ال
امػػػا الدرجػػػة الكميػػػة الػػػدنيا  ( درجػػػة ،021كػػػل موقػػػف تكػػػوف عشػػػوائية ، ، وتكػػػوف الدرجػػػة الكميػػػة العميػػػا لممقيػػػاس ىػػػي )

 ( درجة .61لممقياس فيي )
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 التجربة النهائية )التطبيق لممقياس(  3-5-4

عبيف كرة السمة لممتقدميف ولغرض الت الخاصة لدى االجل التعرؼ عمى درجة التفكير الخططي في الحالو 
اندية )زاخو ، دىوؾ ( مف  مف "اعبال( 48)تحقيق اىداؼ البحث وفروضو تـ تطبيق المقياس بصيغتو النيائية عمى

حصائية االولى وتـ الحصوؿ عمى البيانات االؼ الجديد( مف اندية الدرجة الؼ ، سو الالدرجة الممتازة ، و)سو 
 ومناقشتيا في الفصل الرابع .

 حصائية:االالوسائل 3-6
  لي بنظاـ االجتماعية باستخداـ الحاسوب االحصائية لمعمـو االتـ استخداـ الحقيبةspss 
 .الوسط الحسابي 
 نحراؼ المعياري.اال 
  المنواؿ. 
  لتواءاالمعامل. 
  رتباط البسيط.)بيرسوف(االمعامل. 
  متوسط فرضي. 
 (261،  2111وي ورضواف ، المعادلة سبيرماف براوف  )ع. 
 .قانوف النسبة المئوية 

 . عرض النتائج ومناقشتها: 4
 ت الخاصة  بكرة السمةاالول:  بناء مقياس التفكير الخططي لمحاال الهدف 4-1

ت الخاصة  االجراءات العممية في بناء  مقياس التفكير الخططي لمحاالىـ الخطوات  و أ وقد تـ التطرؽ الى       
تـ التأكد مف  ذلؾ عف "البكرة السمة في الباب الثالث  والوصل الى اداة تقيس التفكير الخططي في ىذا المجاؿ فض

لتواء )كارؿ بيرسوف( االموزعة توزيع  طبيعي )معتدؿ( عف طريق ، معادلة معامل  ئمة  عينة البحث)التطبيق (الم
 لؾ( يبيف ذ9عتدالي( والجدوؿ) االومنحنى التوزيع الطبيعي )

 (9)  رقم الجدول
 يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والمنوال ومعامل االلتواء الجابات عينة البحث

لوســــــــــــــــــــــط ا الالعبين المعالم اإلحصائية
 الحسابي 

االنحــــــــــــــراف 
معامـــــــــــــــــــــــل  المنوال المعياري 

 النتيجة االلتواء

التفكير الخططي 
لحاالت المعب 

 الخاصة

 طبيعي * -1,124 82 5,874 80,854 48

 ( .206-204،  1980( )االطرقجي ، 1* يعد االلتواء طبيعيا ، واالختبارات مالئمة لمعينة اذا وقع معامل االلتواء بين )+    
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 الهدف الثاني :  4-2
عبػي كػرة السػمة فئػة المتقػدميف الت المعب الخاصة لػدى االمف أجل التعرؼ عمى مستوى التفكير الخططي لح

نحرافػػات االوسػػاط الحسػػابية و االمقيػػاس التفكيػر الخططػػي  فقػػد تػػـ احتسػاب  الباحثػػافافػراد عينػػة البحػػث . وبعػد تطبيػػق 
 (.01وكما مبيف في جدوؿ )  والمتوسط الفرضي ( المحتسبةtقيمة )المعيارية 

 (10) رقم جدول
فراد عينة البحث في مستوى التفكير الوالمتوسط الفرضي  ( المحتسبة tوقيمة )نحراف المعياري  اال الوسط الحسابي و 

 ت المعب الخاصةاالالخططي لح

 2عدد الفقرات|×عدد الفقرات+القيـ الدنيا لمفقرات ×*المتوسط الفرضي =القيـ العميا لمفقرات 
وسط الفرضي في درجة ( المحتسبة والمتt( األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )01يبيف الجدوؿ )  

التفكير الخططي لحاالت المعب الخاصة لدى العبي كرة السمة فئة المتقدميف أفراد عينة البحث إذ بمغت قيمة الوسط 
( بينما بمغت قيمة الوسط الحسابي لالعبي الدرجة 5,86( وبانحراؼ معياري )84,06الحسابي لمدرجة الممتازة بمغت )

( لالعبي الدرجة الممتازة  كما  7.658( المحتسبة )t( وقد بمغمت قيمة )4,99ي )( وانحراؼ معيار 79,54االولى )
( عند 2.17( الجدولية والبالغة)t( لالعبي  الدرجة االولى وىي اكبر مف قيمة) 4.459( المحتسبة )tبمغمت قيمة )

الحسابية لفئات المعب  في (  وعند  التحقق مف اليدؼ الثاني مف خالؿ المقارنة بيف األوساط  1.15مستوى معنوية)
(أظيرت النتائج t(  ومعنوية الفروؽ في قيمة )75مقياس التفكير الخططي  مع المتوسط الفرضي لممقياس والبالغ)

الدرجة الممتازة والدرجة االولى لدييـ  مستوى  إلى أف سبب ذلؾ  الى اف الفرؽ المشاركة في الدوري العراقي وعمى
فوؽ المتوسط بقميل عمى الرغـ مف التفاوت القميل في  الت المعب الخاصة بكرة السمةدرجة مف التفكير الخططي لحا

تحتاج الى  تفكير مسبق وسرعة ودقة في ادراؾ المعرفة  وساط الحسابية فيما بينيـ وفي ىذا الصدد فافاألدرجات 
وامكانية تطبيقيا في  الخططية بشكل افضل  والى ضرورة تكامل الصفات البدنية والميارية والسمات النفسية 

عب لمثل تمؾ التقاف الذىني الاالالكادر التدريبي في التركيز عمى مدى  عف  إسياـ الالمنافسات الرياضية  فض
( باف 0995عبيف لمواجبات الخططية التي تممى عمييـ مف قبل المدربيف اذ يؤكد )اسماعيل الاداء ال الواجبات عند

قات العب عمى معمومات جديدة ومزجيا مع المعمومات السابقة لتكويف عالؿ الالتفكير عممية عقمية تتـ بعد حصو 
ختيار حركة مناسبة لمموقف )اسماعيل ال "مسبقا "عب يؤدي تفكيراالجديدة تساعده عمى حل مشكمة راىنة واف ال

عداد اال( اذ تشير الى  اف  2119(  وتتفق ىذه النتيجة  مع ما توصمت اليو دراسة )الشمري  75، 0995،
عممية اختبار لميارة حركية معينة في موقف  االعداد المياري ، إذ أف خطط المعب ما ىي االالخططي يتأسس عمى 

داء الخططي دائمًا في االيتطمب القدر الكافي مف التفكير ، بينما يتطمب  المعيف ، وأداؤىا بصورة آلية لدرجة كبيرة 
داء نظرًا لطبيعة المواقف المتعددة والمتغيرة اثناء المنافسة الرياضية االثناء كل وقت اسياـ العمميات العقمية المتعددة ا

عب العقمية في كرة السمة في فيـ وادراؾ الجانب الخططي تبقى ضمف الفاف قدرة ال ومف ثـ(. 8، 2119)الشمري ،
 خرى األ باأللعاب "تطورت بشكل سريع قياسا النياحدود الوسط وتحتاج الى المزيد مف التطور 

( tقيمة ) االنحراؼ المعياري  الوسط الحسابي عينة البحث فئات المعب
 المحتسبة

المتوسط  
 رضي* الف

 75 *7.658 5,86 84,06 24 الدرجة الممتازة 
 *4.459 4,99 79,54 24 الدرجة االولى 
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 ستنتاجـــاتاال 5-1

 ما يأتي : الباحثافؿ ما تـ عرضو لنتائج البحث الحالي استنتج المف خ
نديػػة الدرجػػة الممتػػازة والدرجػػة الت المعػػب الخاصػػة بكػػرة السػػمة  االتػػـ التوصػػل لبنػػاء مقيػػاس التفكيػػر الخططػػي لحػػ -

 ولى بكرة السمة فئة المتقدميف .اال
ت المعػػب الخاصػػة اعمػػى بقميػػل مػػف درجػػة االعينػػة البحػػث بمسػػتوى تفكيػػر خططػػي لحػػعبػػي كػػرة السػػمة افػػراد  اليتمتػػع -

 الوسط الحسابي.
 التوصيــــات   5-2
من قبل مدربي كرة  الباحثانت المعب الخاصة  الذي صممه االامكانية استخدام مقياس التفكير الخططي لح -

 ت .االعبيهم الخططية في تمك الحالالسمة  لمعرفة مستويات 
ت المعػػب الخاصػػة بشػػكل افضػػل مػػف قبػػل الكػػادر االىتمػػاـ فػػي رفػػع مسػػتوى التفكيػػر الخططػػي لحػػااللتأكيػػد عمػػى ا -

عبػػي كػػرة السػػمة فػػي اثنػػاء  الوحػػدات التدريبيػػة وبمػػا الؿ تطػػوير التفكيػػر والمعرفػػة الخططيػػة لالالتػػدريبي وذلػػؾ مػػف خػػ
 ئـ مع تطور المعبة .اليت

 المصادر

 ، مكتبة االنجمو المصرية ، القاىرةالتقويم النفسي ( 0987ابو حطب ، فؤاد وآخروف ) .0
، رسالة ماجستير غير التفكير الخططي لدى العبي كرة السمة في االردن(:2117ابو عميا، معتصـ كامل ) .2

 منشورة ، جامعة اليرموؾ ، االردف .
التربية ، بناء مقياس لمتفكير الخططي الهجومي في كرة السمة  (:0995اسماعيل ، سمية مصطفى احمد ) .6

 الرياضية بنات.
، الطبعة الثانية  األساسيات المهارية والخططية الهجومية في كرة السمة( : 2116إسماعيل ،دمحم عبد الرحيـ ) .4

. 
 لمطباعة الطميعة دار ، 0ط ، االحصائية الطرق  في التطبيقية الوسائل : (0981) عمي دمحم ، االطرقجي .5

 . بيروت ، والنشر
، ترجمة دمحم اميف المنفي واخروف، دار تقييم تعمم الطالب التجميعي والتكويني( : 0986بمـو واخروف: ) .6

 ماكجروىل، القاىرة .
، دار النيضة مناهج البحث في التربية وعمم النفس( : 0976جابر، جابر عبد الحميد وكاظـ احمد خيري ) .7

 العربية، القاىرة .
، دار الفكر لمطباعة والنشر 6، ط0، جتربية الرياضيةالتقويم والقياسات في ال(:0995حسانيف، دمحم حسيف) .8

 والتوزيع، عماف .
المعرفة الرياضية  –االطار المفاهيمي  –المعرفة الرياضية ( : 0999الخولي ، اميف وعناف ، محمود ) .9

 ، دار الفكر العربي لمطباعة والنشر ، القاىرة . 0، ط )اسس بناءها ونماذج كاممة منها(
، القاىرة ، دار الفكر العربي  2، ط التطبيقات( –عمم نفس الرياضة )المفاهيم ( 2111) راتب ،اسامة كامل .01

 . 607 – 606لمطباعة والنشر ،، ص
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 ، دار الفكر العربي ، القاىرة . الطبعة . ة لممدرب والمدرسكرة السم(: 0999زيداف  ،مصطفى دمحم ) .02
 ،االولى دار الفكر العربي ، القاىرة .  موسوعة تدريب كرة السمة الطبعة( : 0997زيداف ،مصطفى دمحم ) .06
ػ قسـ عمـ  مقرر عمم نفس المعرفي، كمية خدمة المجتمع والدراسات التطبيقية(: 2118الطمحة ،غادة سعد ) .04

 امعة الممؾ سعود، المممكة العربية السعودية .النفس ، ج
، الدار العممية والدولية 0، ط مبادئ القياس والتقويم في التربية(  : 2112الظاىر ، زكريا دمحم واخروف ) .05

 لمنشر والتوزيع ودار الثقافة لمنشر والتوزيع ، عماف .
 ار الحكمة ، بغداد.، د المدخل في دراسة عمم النفس االجتماعي( 0995العطية ، فوزية ) .06
 ،دار الفكر العربي. القاىرة .  : عمم نفس التدريب والمنافسة الرياضية( 2112عالوي ) .07
 ، دار المعارؼ، مصر .4ط سيكولوجية التدريب والمنافسات( : 0979عالوي ، دمحم حسف ) .08
، لنفس الرياضي: القياس في التربية الرياضية وعمم ا( 2111عالوي، دمحم حسف ورضواف دمحم نصر الديف) .09

 ،القاىرة 0دار الفكر العربي ،ط
، دار سيكولوجية التربية البدنية والرياضية النظرية والتطبيق والتجريب( 0995عناف ، دمحم عبد الفتاح :) .21

 الفكر العربي ، القاىرة ،مصر
والنشر  ، دار الفكر لمطباعة 0، ط القياس والتقويم في التربية الخاصة (2111القمش ، مصطفى وآخريف ) .20

 والتوزيع ، عماف ، األردف . 
، كمية التربية  بناء مقياس مقنن لمفهوم الذات لدى طمبة المرحمة االعدادية( 0991كاظـ ، عمي ميدي ) .22

 )ابف رشد( ، . )رسالة ماجستير غير منشورة( جامعة بغداد.
، رسالة ماجستير التفكير الخططي لدى العبي كرة اليد في االردن(:  2116ناصيف ،غيث محمود حسف) .26

 غير منشورة ،جامعة اليرموؾ، االردف .
مستوى التفكير الخططي الهجومي لالعبي كرة ( 2101ىنداوي ،عمر سميماف و السميتي ،فراس محمود ) .24

،عمادة البحث العممي  2،العدد67،دراسات العمـو التربوية المجمد  السمة بالكراسي المتحركة في االندية االردنية
 ردنية .،الجامعة اال
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 النهائية بصيغته لممقياس التصحيح مفتاح

 تسمسل
 الموقف

 تحت من كرة ادخال
 السمة

 تسمسل
 الموقف

 جانب من كرة ادخال
 السمة

 سمسلت
 الموقف

 في خاصة حاالت
 من االخيرة الثواني

 المباراة
 د ج ب أ د ج ب أ د ج ب أ

1 1 3 2 4 13 1 3 2 4 21 4 3 2 1 
2 2 4 1 3 14 3 4 1 2 22 4 3 1 2 
3 4 3 2 1 15 2 4 3 1 23 2 4 2 1 
4 2 4 1 3 16 2 4 1 2 24 1 4 2 3 
5 3 2 1 4 17 2 3 1 4 25 2 4 1 2 
6 2 1 3 4 18 2 1 3 4 26 4 1 3 2 
7 4 1 2 3 19 1 3 2 4 27 3 2 1 4 
8 1 3 2 4 20 1 3 2 4 28 1 4 2 3 
9 2 4 1 3      29 4 3 1 2 
10 2 1 3 4      30 2 3 4 1 
11 2 1 3 4           
12 1 4 2 3           

29 31 


