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رة القدم ة لالعبي  اللعب الدفاع ر خط المتعددة في تطو ة استخدام الوسائ فاعل
وداد مستغانم لكرة القدم على أكابر فر بي أجر حث تجر

م المختاراألستاذ المساعد : إعداد م

ة اللغة العر :الملخص 
ة الدفاع ر الخط المتعددة في تطو ة استخدام الوسائ ،هدفت الدراسة إلى الكشف عن أهم
ة التصرف الخططي الدفاعي لد ساهم في تنم احث أن استخدام هذه الوسائ حیث افترض ال

رة القدمالعبي  س االعتماد على المدرب ،أكابر فر من ذلك .مصدر وحید للمعرفةع وللتحق
بلغ  الوداد والذ العینة الواحدة والمتمثلة في أكابر فر م التجربي  احث على التصم اعتمد ال

ا،العبین أساسین ضمن الفر10تعدادهم  ا ا وٕا الت ذها معدل ثالثة مقا عهم في الدور ،تم تت
احث من خالل ذلك  مل األخطاء ووضع برنامج مصحح من خالل لى تحدید مجإحیث هدف ال

القوة م نقا ة استدراك النقائص وتدع غ احث برنامج ،استخدامه للوسائ ذلك فقد استخدم ال ولتحقی
مة ه الخبراء ضمن االستمارة المح عل ما اتف انات وف ارات في جمع الب ة التحق،تحلیل الم غ و

احث الطر  ة من النتائج فقد استخدم ال ة الموال ة والتي " ت"ق اإلحصائ ة المئو طة والنس للعینات المرت
احث استخدام طرقة تحلیل ،أدلت نتائجها صحة افتراضات ال احث یوصي  وعلى أساسها فان ال

في  ة الوسائ تتناول أهم قترح اجراء دراسة أخر ما  أساس علمي في معالجة األخطاء  ارات  الم
ة اللعب الهجو .تنم
ة ب:الكلمات المفتاح ا التدر المتعددة/تكنولوج ة/برنامج الوسائ الدفاع .الخط

Résumé En FRANÇAIS:
La technologie joue un rôle principal dans la fourniture des sources d’enseignement

et d’entraînement, l’ordinateur un des plus importants moyens technologiques utilisés dans
ce domaine, corrige les fautes, chacune à part des joueurs et contribué à la simplification
des plans d’entraînement, on gagne ainsi du temps et aboutit à l’amélioration du processus
d’entraînement.

Partant des opinions des chercheurs, Mon expérience théorique ET Celle acquise
sur le terrain ET l’avis des experts de football en Algérie, on constate que les moyens
audiovisuels ne sont pas employés dans le domaine de l’entraînement.

C’est ainsi que le chercheur a pu déterminer l’objet de son études : connaître l’effet
de l’utilisateur des moyens technologiques d’analyse scientifique sur l’amélioration et le
développement des tactiques défensives des footballeurs.

Mots clés : technologies d’entrainments / les programmes interactive / Tactique -
défensive
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Abstract :

Technology plays a principal role in providing sources teaching and training,the
computer is one of these important technological tools used in this domain it corrects the
mistakes of each player and contribute in simplifying the training programmes and like this
we can gain time and helps in the development of training processus.

Unfortumately i discovered that the audiovisual tools are mot used in training,this is what i
noticed in my theoric experience,from searchers opinions and experts of algerian football.

This is way the searcher determine that the results of his research are reconizing the effect
of using technological tools in scientific analyses in the amelioration and developmnt of
tactic defensive of footballers.

Key words :training technologies/interactive programmes/tactic-defensive

حث- 1 :مقدمة ال
ونا ولید الصدفة  ة على وجه األرض، تطورها وشعبیتها لم  ة األكثر شعب رة القدم اللع تعتبر 

علم النفس، التدرب  حاث وتفاعل علوم مختلفة  ان ناتج عن أ ة، االجتماع بل  الراضي، علم الحر
ة ...والتشرح ة والنفس ة والفن إلخ من العلوم التي ساهمت في الرفع من مقدرة الالعب الفسیولوج

ة الالعب إلى الفورمة الراض ة للوصول  ة معتمدة على أسس علم .والذهن
ا ومهارا ونفس رة القدم الحدیثة تتطلب من الالعبین إعدادا بدن اإن  ا عال لغرض ،ا وخطط

التفوق  ز فوق المیدان ،إحداث الفارق وتحقی م جید وحسن التمر ومنه یتطلب من الالعبین تنظ
االنتصار حسن (لغرض تسهیل المهام بین الالعبین وتشدید الخناق على الخصم من أجل تحقی

ن . )173، ص 2008: السید أبو عبده مجال علم التدرب والملّ والمدرب الناجح هو المدرب المتم م 
ارات ه األداء الجماعي لالعبین خالل الم عمل على حسن توج االهتمام ،الحدیث الذ وذلك 

ات قة خالل التدر ة المط ة والخطط األداء ،ضرورة إتقان مهاراتهم الحر لغرض الرفع من مستو
اراة  صیر علي(أثناء الم إلعداد الخططي هو محصلة وا). 45-44، ص 1999: عادل عبد ال

ة لالعبین خالل الموسم التدربي بهدف  ة، مهارة أو نفس افة أنواع اإلعداد سواء بدن الستغالل 
ة المختلفة نهم ،إكساب الالعبین المعلومات والمعارف والقدرات الخطط م القدر الكافي الذ وٕاتقانها 

اراة من حسن التصرف في مختلف المواقف المتغیرة أثناء ا م (لم طه إسماعیل، عمرو أبو المجد، إبراه
في مجال التدرب الراضي الحدیث ضرورا وهاما في ). 102، ص 1989: شعالن ح التخط أص

ة ة والخطط ة، المهارة، النفس ع النواحي البدن ولضمان .إعداد الالعبین إعدادا متزنا ومتكامال في جم
ع ان من الضرور اع أحسن الطرق وأنجحهاتدرب ناجح وفعال  رة القدم إت شؤون  ،لى المعنیین 

ة لعلوم التدرب ومعرفة خصائص المراحل العمرة  األساس اد الم ال وأواس(واإللمام  ) أصاغر، أش
ح لغرض  أسلوب علمي صح ة  ة والخطط اتهم البدینة، المهارة، النفس ان ر إم واالعتناء بهم وتطو
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رة ا ال الرفع من مستو النتائج الجیدة مستق م(لقدم الجزائرة وتحقی ، ص 1994: مفتي إبراه
م والتدرب المتعددة). 187 ا في توفیر مصادر التعل ا دورا أساس حیث ال ،ال بد أن تلعب التكنولوج

ة ة التدرب المتعددة التي تعتمد على ،ون المدرب هو المصدر الوحید للعمل وٕانما تشترك الوسائ
عد،كمبیوترال ات االتصال للتعلم عن  ه                         ،وش مع ما جاء  وهذا ما یتطاب
مین( م )78، ص 1998: أبو داوود عبد ال ا التعل ، والكمبیوتر أحد أهم وأبرز وسائل تكنولوج

ع الالعب التفاعل معها ستط ة الراجعة الفور ،والتدرب الحدیثة حیث  التغذ ما أنها حیث تمده  ة 
صرة ة وال عض المثیرات الصوت اهه من خالل استخدام  ة الالعب ،تشد انت مع استجا التي تتف

التونوف  المدرب نقال عن  ذلك ) 14، ص 1997: أبو العال عبد الفتاح(1986ألهداف وخط و
ال على حده ح أخطاء الالعب  خط،عمل الكمبیوتر على تصح س سهم في تسهیل وت التدرب و
ة ة التدرب العمل ساعد على االرتقاء  )119، ص2000: عبد الحمید شرف(.واختصار الوقت مما 

حث- 2 لة ال :مش
ثیرة ة  ات ومهمات حر رة القدم تفرض على الالعبین واج بیر ودقة ،الیوم  وجهد بدني 

یز النتیجة،التر ارات لغرض تحقی اللعب اضطر ،أثناء الم التدرب وخط ومع تطور طرائ
ة ة والخطط ة، المهارة، النفس لتنفیذ ،المدرین إلى إعداد الالعبین إعدادا متكامال من النواحي البدن

ة ة الدفاع ات الخطط ة أفضل وخاصة الواج ة وٕایجاب فاعل ات  ع لمستو. هذه الواج والمتأمل والمتت
منذ الوهلة األولى ذلك التذبذب وعدم االستقرار في المستو،ارخهارة القدم الجزائرة عبر ت .الح

الت واالستفسارات مع المدرین مجموعة من المقا امنا  رة ،وعند ق شؤون  والخبراء المعنیین 
صفة عامة،القدم رة القدم  ة الجانب الخططي عند العبي  ،حول طرق التدرب المستخدمة لتنم

است صفة خاصةومد ة  الدفاع الفیدیو مثال لتحسین الخط صرة  ة ال .خدام الوسائل السمع
ة التي ینتهجها المدرون لتخط ات هؤالء الخبراء والمعنیین الصورة العشوائ ست إجا ولقد ع

اتهم فهم للو ،اإلضافة إلى جهلهم ألسالیب وطرق التدرب الحدیثة،تدر سائل اإلضافة إلى عدم توظ
وداد  العب أساسي في فر ة  احث المیدان صرة في مجال التدرب، ومن خبرة ال ة ال السمع

مع  میدان دفاعي، فإنه یتف العب وس ، 2006: منصور بلكحل(مستغانم لكرة القدم أكابر و
ل ما نشاهده من ) 7، ص 2006: ناصر عبد القادر(و) 5، ص 2004: بن قوة علي(، )4ص أن 

ر أخطاء ا عة في تطو ة أسالیب التدرب المت ة المتكررة ناتج عن عدم مناس لالعبین واألخطاء الدفاع
احث مع  ال ما یتف ة،  الدفاع مین(الخط أن المدرب الجزائر) 78، ص 2000: أبو داوود عبد ال

ة ي في بناء البرامج التدرب م الحر احث أ،عتمد على التقدیر بدل التقو ال ن مثل ذلك ال یتم ومنه یر
ارات متعددة لتحلیل الم وسائ استخدام الفیدیو والكمبیوتر  م ،إال  اللعب وتقی ح خط لغرض توض

ة الراجعة الفورة من خالل اكتشاف األخطاء  التغذ الالعبین، حیث تمدهم  األداء والرفع من مستو
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حها ك الخططي وتطو ،في األداء والعمل على تصح ره، وعدم االقتصار على الطرق وتحسین التكت
ة ة التدرب ة للعمل ة . التقلید ة للتقدم العلمي في استخدام الوسائل التكنولوج ومواك ومن هذا المنطل

حث ام بهذا ال احث الق ال رة القدم قد رأ یر الخططي لالعبي  ر التف .الحدیثة في مجال تطو
حاول حل هذه  احث  اب جعلت ال ةل هذه األس ات وذلك من خالل طرح التساؤالت التال ال :اإلش

رة القدم؟. 1 عند العبي  صرة یرفع المستو ة ال استخدام الوسائل السمع ارات  هل تحلیل الم
، جماعي(هل اإلعداد الذهني الجید لالعبین في الجانب الخططي الدفاعي . 2 ساعد في ) فرد

ي؟ النضج التكت تحقی
ن الحد. 3 م من خالل هل  ة الثابتة على الجانب الدفاعي للفر من خطورة حاالت اللعب الهجوم

ك الدفاعي؟ التكت ة الخاصة  دراسة االحتماالت العلم
حث- 3 :أهداف ال

غري إلى وداد مستغانم جهو رة القدم فر حث المقام على العبي  :یهدف هذا ال
ة و . 1 المتعددة التحلیل العلمي للجوانب اإلیجاب استخدام الوسائ ك الدفاعي لالعبین  ة للتكت السلب
ة) الفیدیو والكمبیوتر( :ألغراض التال
حث-أ والجماعي لعینة ال ك الخططي الدفاعي الفرد ر التكت .إتقان وتطو

ك الدفاعي في حاالت اللعب الثابتة -ب القوة والضعف لتحسین التكت ص العلمي لنقا ضرة (التشخ
اشرة اشرة وغیر م ة، ضرة حرة م ة جانب ة، رم ..).زاو

رة القدم. 2 اراة في  ا التحلیل العلمي الفني لم استخدام تكنولوج متعددة مقترح  م برنامج وسائ . تصم
ة التعرف على أثر ا. 3 الدفاع ر الخط ة للتحلیل العلمي في تحسین وتطو ستخدام الوسائل التكنولوج

رة القدم .لالعبي 
حث- 4 احث:فروض ال :فترض ال
ارات. 1 ا في تحلیل الم القوة والضعف،استخدام التكنولوج ساعد على ،عمل على تحدید نقا و

ة اللعب الدفاع ر خط .تطو
اراتالبرنامج التدربي . 2 المتعددة في تحلیل الم استخدام الوسائ ا على ،المقترح  یؤثر إیجاب

رة القدم یر الخططي الدفاعي لالعبي  ر التف .تطو
ةدراسة حاالت اللّ . 3 ة الثابتة للمنافس واحتماالتها الدفاع تساعد على ارتكاب أقل ،عب الهجوم

ارات والحد من تلقي  نة خالل الم ة مم .األهدافأخطاء دفاع
حث- 5 ة ال :أهم
ة -  استخدام الوسائل السمع رة القدم  حث على تحلیل الجانب الخططي عند العبي  عتمد هذا ال

صفة عامة صرة الحدیثة  صفة خاصة،ال .والجانب الخططي الدفاعي 
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والجماعي-  ك الدفاعي الفرد القوة والضعف للتكت ص العلمي لنقا عمل على التشخ اإلضافة ،و
ة لكل حالة على حد .إلى اقتراح حلول مناس

ا الحدیثة-  حث بتوظیف التكنولوج قوم هذا ال ارات والوقوف على مجرات ،ما  في تحلیل الم
ة لالعبین ة الثابتة والمتحر ة ،اللعب الدفاع ي والكفاءة الخطط النضج التكت ومعالجتها لتحقی

.للمدافعین
ف لمصط- 6 حثالتعار :لحات ال
ب- 1- 6 ا التدر م متكامل:تكنولوج ارة عن تنظ ار،هو ع واألداء ،ضم الالعب واألجهزة واألف

ة ،وأسالیب العمل واإلدارة ة والتدرب م ة التعل فاءة العمل عها داخل إطار واحد لرفع  حیث تعمل جم
رها .)12، ص 1999: الغرب زاهر(.وتطو

ةهو آلة :الكمبیوتر- 6-2 انات الحساب استخدام لغة ،لمعالجة المعلومات والب نظام إلكتروني و وف
سرعة فائقة،خاصة ع تنفیذ العدید من األوامر  .وهذه اآللة تستط

المتعددة- 3- 6 ة وغیر ،برنامج حاسب آلي متعدد الوسائ:برنامج الوسائ یتضمن عروضا لفظ
ة  ة- صور ثابتة–لفظ ة و - متحر عضها في شرح الخبرات التي مؤثرات صوت ة تتكامل مع  مرئ

ا  ا وجماع التدرب فرد بتعلم خط ات(تتعل أهمها اتخاذ القرار ،)تحر تتوقف على عدة نقا
یتعرض له الالعب ح المناسب للموقف الخططي الذ ان عب(.الصح فةشع ، 2006: د العزز خل

المتعددة هي مجموعة من الوسائل. )18ص  عمل ،الفیدیو والكمبیوتر،والوسائ هذا األخیر الذ
انات ساعد المدرب في برمجة الب قة والتحلیل العلمي الفني ،برنامج حاسب آلي  وٕاعطاء النسب الدق

ارات م االخت اراة وتقی انات الم .لب
ة والمهارة:الخط- 4- 6 ة لالعبي الفر،محاولة استخدام الممیزات البدن ة والذهن من ،والنفس

اراة قا لظروف الم ة ط ة أو دفاع ات هجوم المنافس ،خالل تحر یهدف الى الحد من ممیزات الفر
رة القدم في إطار قانون  الفوز للفر ضعفه لتحقی وهناك تعرف آخر للخطة . واالستفادة من نقا

خاللها وتكون لها أهدافا "هي  اراة والتي ینفذها العبو الفر ات المدروسة قبل أو أثناء الم فن التحر
ة ة أو هجوم "دفاع

فقد الكرة:عالدفا- 5- 6 حینما  ون علیها العبو الفر عد إنهاء ،عني الحالة التي  ان ذلك  سواء 
المنافس من  ن العبو الفر المنافس أو حینما یتم انوا ینفذونه على مرمى الفر الهجوم الذ

أو خروجها خارج الملعب،االستحواذ على الكرة فقدها من أحد العبي الفر مفتي (.أو 
مإب .)29، ص 1994:راه
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ة- 6- 6 الدفاع ن دفاعي بین العبین أو أكثر:الخط ارة عن تكو مجموعة من ،هي ع قومون 
ان من الملعب م المنافس بهدف إفشال ،اإلجراءات في أ متلكها الفر فقدون الكرة و حینما 

تطلب الدفاع طه في النجاح في إحراز هدف، و المنافس وتخط الجید إتقان الالعبین هجمات الفر
اللعب  صورة منظمة وسرعة وناجحة بین خطو ة وتنفیذها  ة الدفاع لألداءات المهارة والتكت

)176،  ص 2001: حسن السید أبو عبده(.المختلفة
:الدراسات المشابهة- 7
مین - 1- 7 : 1996دراسة أبوداوود عبد ال

صرة «عنوان  ة ال ة في المدرسة ) فیدیو(أثر الوسائل السمع على تعلم المهارات األساس
توراه غیر منشورة» الجزائرة لكرة القدم . رسالة د

ن اعتمادها في تعلم  م حة والناجحة التي  حث التجربي إلى معرفة الطرقة الصح یهدف هذا ال
رة القدم بوا ة في  وسیلةالمهارات األساس صرة مستعمال الفیدیو  ة ال .سطة الوسائل السمع

حث  ا مبتدئا 120وقد شملت عینة ال رة القدم الجزائرة) المرحلة األولى(الع .مدارسة 
ة الراجعة  ة بواسطة التغذ احث أثناء سیر التجرة سهولة في اكتساب المهارات األساس واستنتج ال

الفیدیو .عن طر
اأما  ة وتهیئة الالعبین نفس ة والترو م احث على الجوانب التعل ز ال ات فر ة ،التوص للمشار

والمشاهدة عد ،الفعالة في التطبی صرة في قسم ما  ة ال مع فتح فروع متخصصة في الوسائل السمع
ما أوصى أن  اإلعالم الراضي،  ة، إضافة إلى فتح فروع خاصة  المعاهد الجامع ون التدرج 

ة،  رة القدم الجزائرة في سن السادسة، وهو سن الدخول إلى المدرسة األساس الدخول إلى مدارس 
رة القدم إلى ثالث مراحل :وقسم مراحل التعلم في مدرسة 

.سنوات8إلى 6من - 
.سنوات10إلى 9من - 
.سنة12إلى 11من - 
ان دمحم - 2- 7 :1996دراسة ص

ة أثر الوسائل « صرة - السمع احة الحرة) الفیدیو(ال تعلم الس .رسالة ماجستیر» على مستو
صرة المتمثلة في الفیدیو ة ال ة الوسائل السمع حث التجربي إلى معرفة أهم ،یهدف هذا ال

احة الحرة وسیلة مهمة وناجحة في تعلم الس .واعتمادها 
حث  مستغانمتلمیذ من مدرس50وقد شملت عینة ال ة  تتراوح أعمارهم ما ،ة ابن خلدون األساس

.سنة12–9بین 
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ة  احث أن استخدام الوسائل السمع صرة –واستنتج ال احة ) الفیدیو(ال ة تعلم الس أثناء عمل
اه،الحرة ل ملفت لالنت ش احین  الس ر مستو .تساعد على تطو

احث االه ات التي قدمها ال ةوأهم التوص استخدام الوسائل السمع صرة -تمام  في ) الفیدیو(ال
ة التعلم والتدرب ة مختصة في السمعي،عمل ن إطارات في المدارس الراض - اإلضافة إلى تكو

صر في مختلف الراضات،ال ص قاعات العرض واإلعداد النظر .مع تخص
:2005بلكحل خالد -دراسة مسالیتي لخضر- 3- 7

ة دور « م عض" الكمبیوتر"الوسائل التعل رة القدمفي تعلم  ة في  شهادة » المهارات األساس
سانس .ل

ة متمثلة في الكمبیوتر م ة ودور الوسائل التعل حث التجربي إلى معرفة أهم ومد،یهدف هذا ال
رة القدم ة في  عض المهارات األساس .تأثیرها على تعلم 

لخضر لكرة القدم براعم مقسمین إلى 40حث وقد شملت عینة ال اتحاد سید العب من فر
.مجموعتین

رة  ة في  عض المهارات األساس احث أن للكمبیوتر دور فعال وایجابي في إطار تعلم  واستنتج ال
رة القدم،القدم ة في  عض المهارات األساس ملة لطرق التدرب في تعلم  اإلضافة لكونه وسیلة م .و

ات المنهج التدربي الرسمي احث ضرورة إدراج استعمال الكمبیوتر ضمن محتو ذا ،وأوصى ال و
اغة لمختلف المراحل العمرة من جهة ومختلف التخصصات  ة في نفس الص حوث علم إجراء 

ة من جهة أخر .الراض
قة- 8 على الدراسات السا :تعلی

احث من ق ه ال طة من خالل ما قام  قة والمرت حاث السا راءات واستطالع لنتائج وتقارر األ
موضوع الدراسة والتي تم االستعانة  طة  ن من استخالص أهم الدراسات المرت موضوع الدراسة، تم

ار ما هو متاح من إصدارات احث اخت .بها في الدراسة وقد راعى ال
احث من تحلیل هذه الدراسات من حیث وهو المنهج التجربي ،المنهج المستخدموقد استفاد ال

حث ارات المستهدفة من ال ارات واالخت تحلیل الم انات  ،والوسائل واألدوات المستخدمة في جمع الب
یر واللعب الخططي الدفاعي  ر وتحسین التف ذلك في طرقة بناء البرامج المقننة التي تسمح بتطو و

استخدام الطرق والوسائل ال ة  متعددة األساس وسائ ة تدرب ) الفیدیو والكمبیوتر(حدیثة  في عمل
رة القدم .وٕاعداد الخططي لالعبي 

طة قة والمرت احث من االستفادة في ،وخالصة القول فإن من خالل الدراسات السا ن ال تم
ما تم االستفادة من اإلجراءات المستخدمة  ة،  یل إطارا نظرا لموضوع الدراسة الحال في تلك تش

حث ار العینات، أدوات ال ة، اخت المنهج حوث  .    إلخ...ال
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ة- 9 حث المیدان :إجراءات ال
حث- 1- 9 ة قصد الدراسة :منهج ال ال احث المنهج التجربي لمالئمته مع اإلش حیث استخدم ال

د  ات(یؤ حوث المنهج التجربي هو أقرب مناهج "أن ) 107، ص 1995: عمار بوحوش دمحم ذنی ال
ة، والتجرة سواء تم في الملعب أو في القاعة أو مجال آخر هو لمحاولة  الطرقة العلم لحل المشاكل 

الدراسة احث  استثناء متغیر واحد یتناوله ال ة  ع المتغیرات والعوامل األساس م في جم ".التح
ة : المجتمع- 9-2 طات(فرق الجهة الغر .أكابرلكرة القدم ) طولة ما بین الرا
وداد مستغانم لكرة القدم أكابر:العینة- 3- 9 .    العبي فر
حث-10 :مجاالت ال
شر-10-1 وداد :المجال ال حث في العبي فر تمثلت عینة المختبرن الذین استهدفهم ال

قدره ) WAM(مستغانم  عمر متوس بلغ عددهم 23لكرة القدم من صنف األكابر  10سنة والذ
الت المسجلة .العبین أساسیین ضمن المقا

اني-10-2 حث في:المجال الم :أنجز ال
ارات داخل وخارج مستغانم*  رة القدم التي تقام فیها الم .مالعب 
وداد مستغانم *  ارات تم في مقر ناد ).WAM(تحلیل الم
رة ال*  برنامج التدرب في مالعب  والمالعب تم تطبی مستغانم من الملعب الكبیر للفر قدم 

.الجوارة وقاعة متعددة الراضات
:لقد امتدت فترة العمل التجربي على مرحلتین أساسیتین هما:المجال الزماني-10-3
ة والتي امتدت من :المرحلة األولى- إلى  2006سبتمبر 10تمثلت في إنجاز التجرة االستطالع

ر 20 طولة، وتضمنت هذه المرحلة الخطوات 2006،أكتو الت ال ة مقا والتي تزامنت مع فترة بدا
ة :التال

رة *  الت واستفسارات مع مدرین ومسؤولین في مجال التدرب التخصصي لالعبي  فترة إعداد مقا
ا ات العل .القدم أكابر للمستو

حث في إعداد برنامج تدربي لإلعداد الذهني *  یر الخططي الدفاعي ببرنامج الوسائفترة ال والتف
صور ثابتة ،المتعددة یتضمن برمجة عدة أسئلة لالعبي  وهو برنامج حاسب آلي متعدد الوسائ

ة عنها في وقت محدود  ة لإلجا ل ،ثواني5ومتحر حة الخاصة  ات الصح ثم معرفة نسب اإلجا
.العب

حث في إعداد البرنامج التدربي ال*  صرةفترة ال ة ال الوسائل السمع ة  الدفاع الخط .خاص 
حث التي ستقام علیهم التجرة*  ة لعینة ال ارات المهارة والخطط .فترة إعداد االخت
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ة- ة:المرحلة الثان حث األساس تجرة ال 16حیث امتدت من ،تمثلت هذه المرحلة في تطبی
.2011مارس 30إلى 2010نوفمبر 

ةوخالل هذه  ارات 3تم إجراء تحالیل لـ ،الفترة الزمن اخت ة في مرحلة المنافسة  ارات متتال م
ة من  .2010–11–30إلى 2010–11–16قبل

ة) 03(أما تحلیل  عد ارات ال ة ،الم عد قرا طولة04فقد تمت  انت ،أشهر من منافسات ال و
من  ل متتالي أ 2011–03–30إلى 2011–03–15ش
حث1والجدول رقم  احث مع عینة ال :الموالي یوضح رزنامة العمل المیداني لل

ة) 1(جدول رقم  عد ة وال ات القبل ار یوضح رزنامة تحلیل الم
ة-11 س :الدراسة الرئ
ات-11-1 ار ر الم :مرحلة تصو

ة الخاصة  ارات المعرف قة بتحلیل ومناقشة نتائج االخت احث في الخطوة السا عد أن قام ال
احث أجهزة ،المدرین والالعبین ارات، حیث استخدم ال ر الم ة تصو احث في الخطوة الثان تناول ال

زة 03وعددها ) Numérique(الفیدیو والمتمثلة في أحدث الكامیرات من نوع  ، الكامیرا األولى مر
من النوع الصغیر  Digital(من النوع الكبیر موقعها في منتصف الملعب، أما الكامرتین األخر

Numérique ( ه في سهل التنقل بها وحملها فموقعها في طرفي الملعب، ومهام هذه الكامیرات متشا
الكامل اراة  الم ر شر .تصو

ر مختص لهم خبرة في مجال التصو فر احث  لهم وأن تعاملوا مع ،ما استعان ال وسب
عمل مساعد متكون من أ فر احث  ما استعان ال رة القدم،  ارات  ساتذة والمدرین ال تقل خبرتهم م

ة 03عن  ة لالعبین الثابتة والمتحر سنوات تدرب لغرض التحلیل الموضوعي للجوانب الدفاع
ة لكل العب طاقات فن عد تحضیر  ك الدفاعي  القوة والضعف للتكت ص نقا .وتشخ

الفترات
الت المقا

خ تحلیل تار
ة ات القبل ار الم

الفترات
الت المقا

خ تحلیل تار
ة عد ات ال ار الم

المقابلة األولى
WAM-CRT

األولىالمقابلة 2010نوفمبر 16
WAM-OMA

2011مارس 15

ة المقابلة الثان
OMA-WAM

2010نوفمبر 23
ة المقابلة الثان

ESM-WAM
2011مارس 22

المقابلة الثالثة
WAM-ESM

2010نوفمبر 30
المقابلة الثالثة

WAM-GCM
2011مارس 29
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ة اراة الرسم ر الم العمل من،قبل تصو احث مع المختصین وفر ة قام ال اراة ود ر م تصو
وداد مستغانم  ملعب مستغانم بین فر ة والتي جرت  وسرع غلیزان، للوقوف على ) WAM(تجرب

ة تحلیل مجرات اللّ  ف ر أو  احث سواء في طرقة التصو ات التي قد تواجه ال ة الصعو عب الدفاع
ما نظم معهم لقاء عمل حث،  اس الفعلي المستهدف من ال ه الشرح المفصل الموجهة للق قبلي تم ف

المقابلة ،لكل مجرات وطرق التحلیل عد إنهاء شر مع العرض النموذجي ألكثر من مرة وخاصة 
ة .التجرب

ة المقابلة الود اراة على جهاز ،عد انتهاء من شر انات الم تم توظیف مجرات اللعب و
ص األهداف الم لتشخ ةالكمبیوتر المتعدد الوسائ مها من الصور الثابتة والمتحر ومعالجة ،راد تقی

النظام اإللكتروني، وطرقة عرضها على جهاز الرسم على الحائ ة وف انات الحساب .الب
قة المتغیرات السا ر ،عد ض ة بتصو الدراسة األساس احث  ة في 3قام ال ارات متتال م

ة ارات وتحالیل قبل اخت استخدام الوسائل ،مرحلة المنافسة  البرنامج التدربي المقترح  عد تطبی و
عد  المتعددة و صرة أو الوسائ ة ال ر 4السمع ة في مرحلة 3أشهر تم إعادة تصو ارات متتال م

ة عد ارات وتحالیل  اخت .المنافسة 
ات-11-2 ار :مرحلة تحلیل الم

اراة ل م ر شر عد جمع حاول ا،عد إنهاء من تصو العمل في التحلیل  احث مع فر ل
ة ة والجماع ة الفرد ة الدفاع اس الجوانب الخطط ارات مقننة لق وهذا من مجموعة ،مجموعة من االخت

ة ة واألجنب العر ة  عض األساتذة ،مصادر ومراجع علم مع  التنسی ة االنترنت، و ش مع االستعانة 
اترة والمدرین المختصین في الدفاعي ،القدمرةوالد م األداء المهار ارات لتقی عة اخت ح س تم ترش

یز على الجانب الخططي الدفاعي ن تسجیل أو اكتشاف ،والتر م ارات  هذه االخت وعن طر
والجماعي، حیث  ك الدفاعي الفرد القوة والضعف للتكت ص العلمي لنقا ة والتشخ األخطاء المرتك

ار حة أو الفاشلة لكل اخت أو المحاوالت الصح ع ،یتم تسجیل عدد النقا م أداء الالعب في جم وتقی
الت التي ارات لكل المقا .یتم تحلیلهااالخت

اراة إلى ثالثة أنواع هي ة لتحلیل الم :وتنقسم المالحظة الموضوع
.مالحظة وتحلیل أداء العب معین. 1
.مالحظة وتحلیل أداء مجموعة من الالعبین. 2
الكامل. 3 .          مالحظة وتحلیل الفر

اراة ق یز علیها عند تحلیلنا للم ة التي یجب التر األساس األتيوالنقا ارات هي  م االخت :بل تقی
ة العامة *  الدفاع ة(الخط ).األساس
یز على موقف *  ا1ضد 1التر ا وهجوم .دفاع
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ة في الدفاع*  .الرقا
م الدفاع في مواقف اللعب المختلفة *  ).مراكز اللعب(تنظ
.الكرات الثابتة* 
.مصیدة التسلل* 
ارات-11-3 :قید التحلیلاالخت

)Analyse Technico–Tactique defensive en Football.htmال تارخ  ،(
ار الموقع المناسب-1 اخت
لالعبالمهاجمة وتشتیت الكرة        -2 تحلیل الفرد
الفرد-3 .الضغ
ة رجل لرجل-4 مراق
ة المنطقة-5 مراق
مصیدة التسلل-6
عن المواقف الثابتةالدفاع -7

ار-12 ة لالخت :األسس العلم
ت المعرو  ون ش  احث على برنامج الدرة ف ار ال التفلقد وقع اخت انیته في تحلیل المقا ،بإم
التطرق إلیها م التي سب ع طرق تقی ضم هذا البرنامج جم ة المتصدرة ،حیث  وهو من البرامج العالم

طرقةفي التح ي و مینإ عرض المقطع و لیل الحر حیث لم یجد ،عادته على مجموع األساتذة المح
ش ه  مین وعل انات المح فرق بین ب احث أ ة یال صدق وموضوع احث أن البرنامج یتمیز  ر ال

ن في سجل ورقة اكسال طئه المهارة وقدرة استدراكها زائد التدو ة في عرض وت دقة عال .)(و
ة-13 :الوسائل اإلحصائ
احثاس ة: تخدم ال ة المئو الحسابي/النس ار/المتوس ار الداللة /االنحراف المع )ت(اخت
حث-14 شیر : عرض وتحلیل نتائج ال ة  حث وطرقة الداللة اإلحصائ ات ال من خالل فرض

ة احث الى نتائج التجرة ضمن الجداول الموال :ال

) (بلكحل منصور. د/  كوتشوف سيدي دمحم. د/  حجار دمحم. د/  زرف دمحم. د/  بن قوة علي. د
/  )غايل معسكر(بكاكشة مسعود / )وداد مستغامن(بن ذهيبة لةبن ق/ )ترجي مستغامن(عصمان عبد الرمحن :املدربون

)احتاد بلعباس(عساس خمتار / )مولودية وهران(سليماين أمحد 

والجماعي للفر تحلیل الفرد
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الفرد-14-1 ار الضغ :عرض وتحلیل نتائج اخت
المتوس

الحسابي
االنحراف
ار المع

ت 
المحسو 

ة

درجة 
ة الحر

)1-ن(

مستو
ةالداللة الداللةت الجدول

عدقبليعدقبلي
11.7017.602.983.667.42الناجحة

90.052.22
دال

دال11.608.403.132.594.56الفاشلة

لعینة : 06الجدول رقم  الفرد ار الضغ ة في اخت ة والجدول مة ت ستیودنت المحسو یبین ق
حث ال
مة إ ة فقد بلغت Tن ق للمحاوالت الفاشلة وهما أكبر 4.56للمحاوالت الناجحة و7.42المحسو

ة المقدرة بـ Tمن الدالل 2.22الجدول ا یدل على أن نتائج ، ممّ 9، ودرجة الحرة 0.05عند مستو
عد ار ال وهو لصالح االخت یوجد بینهما فرق معنو عد ار ال ار القبلي واالخت جع وهذا را. االخت

الفرد ر مهارة الضغ احث في البرنامج المقترح على تطو یز ال من خالل استخدام األجهزة ،إلى تر
الضعف التي تتمیز بها صرة في تحلیل هذه المهارة لغرض القضاء على نقا ة ال وتسهیل ،السمع

ة المعتمدة األخر ة مقارنة مع البرامج التدرب ا من قبل الالعبین بإیجاب قها میدان .تطب
ة المنطقة-14-2 ار رقا :عرض وتحلیل نتائج اخت

المتوس
الحسابي

االنحراف
ار المع

ت 
المحسو 

ة

درجة 
ة الحر

)1-ن(

مستو
ةالداللة الداللةت الجدول

عدقبليعدقبلي
30.5040.6015.6918.356.25الناجحة

90.052.22
دال

دال24.1011.906.983.185.95الفاشلة
ة المنطقة لعینة : 07الجدول رقم  ار رقا ة في اخت ة والجدول مة ت ستیودنت المحسو یبین ق

حث أن  ة Tال Tللمحاوالت الفاشلة وهما أكبر من 5.95للمحاوالت الناجحة و6.25المحسو
ة  الداللة ) 2.22(الجدول بین 9، ودرجة الحرة 0.05وهذا عند مستو عني وجود فرق معنو ، وهذا 

عد ار القبلي وال ة،نتائج االخت عد ارات ال ا بین المشاهدتین ولصالح االخت . وهذا الفرق دال إحصائ
استخدام  ة المنطقة  ر مهارة رقا احث في برنامجه المقترح في تحسین وتطو ونفسر هذا بتأكید ال

ن دفاع قو ة لتكو یزة األساس ارها الر اعت .   الفیدیو 
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ة رجل لرجل-14-3 ار رقا :عرض وتحلیل نتائج اخت
المتوس

الحسابي
االنحراف
ار المع

ت 
المحسو 

ة

درجة 
ة الحر

)1-ن(

مستو
ةالداللة الداللةت الجدول

عدقبليعدقبلي
37.0048.1019.1920.568.62الناجحة

90.052.22
دال

دال28.0014.907.105.906.22الفاشلة
ة رجل لرجل لعینة : 08الجدول رقم  ار رقا ة  في اخت ة والجدول مة ت ستیودنت المحسو یبین ق

حث . ال
مة  ة Tأن ق Tللمحاوالت الفاشلة وهما أكبر من 6.22للمحاوالت الناجحة و8.62المحسو

ة المقدرة بـ الداللة 2.22الجدول وهذا یدل على وجود فرق معنو،9ودرجة الحرة 0.05عند مستو
عد ار ال وهو لصالح االخت عد ارن القبلي وال احث وهذا راجع إلى إع. بین نتائج االخت طاء ال

الغة لهذه المهارة في بناء برنامجه ة  التالي تحصین ،أهم لغرض الحد من خطورة المهاجمین و
. الجانب الدفاعي للفر

ار المهاجمة وتشتیت الكرة-14-4 :عرض وتحلیل نتائج اخت
المتوس

الحسابي
االنحراف
ار ت المع

ة المحسو

درجة 
ة الحر

)1-ن(

مستو
الداللة

ت 
ة الداللةالجدول

عدقبليعدقبلي
30.7036.509.468.214.30الناجحة

90.052.22
دال

دال20.2011.604.214.707.62الفاشلة
ار المهاجمة وتشتیت الكرة لعینة : 09الجدول رقم  ة في اخت ة والجدول مة ت ستیودنت المحسو یبین ق

مة  حث أن ق ة Tال Tللمحاوالت الفاشلة وهما أكبر من 7.62للمحاوالت الناجحة و4.30المحسو
ة المقدرة بـ الداللة 2.22الجدول عني أن الفرق بین 9ودرجة الحرة 0.05عند مستو ، وهذا 

عد ار ال ا وهو لصالح االخت ودال إحصائ هو فرق معنو عد ار القبلي وال وهذا لتأكید . االخت
احث عل قوة وضعف مهارة المهاجمةال ة التطرق لنقا ارات من ،ى أهم وتثبیت الكرة أثناء تحلیل الم

. خالل االنتقال من السهل إلى الصعب لغرض تسهیل عملة االستوعاب أوال ثم التطبی
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ار الموقع المناسب-14-5 ار اخت :عرض وتحلیل نتائج اخت
المتوس

الحسابي
االنحراف
ار المع

ت 
محسو ال
ة

درجة 
ة الحر

)1-ن(

مستو
ةالداللة الداللةت الجدول

عدقبليعدقبلي
53.6071.2024.9227.027.86الناجحة

90.052.22
دال

دال33.4021.5010.338.176.93الفاشلة
ار الموقع المناسب لعینة : 10الجدول رقم  ار اخت ة في اخت ة والجدول مة ت ستیودنت المحسو یبین ق

مة  حث أن ق ة للمحاوالت الناجحة Tال مة 7.86المحسو ة بها قدرت Tأما الفاشلة فق المحسو
مة 6.93بـ ة Tوهما أكبر من ق الداللة ) 2.22(الجدول ، وهذا 9ودرجة الحرة 0.05عند مستو

عد ار ال ا لصالح االخت وهو دال إحصائ عد ارن القبلي وال بین االخت . عني وجود فرق معنو
فروهذا راجع ار الموقع المناسب في تحصین الجانب الدفاعي أل ة مهارة اخت وتعتبر ،إلى أهم

ل إیجاب ش الدور الدفاعي  ام  ة فعالة یتطلب إتقانها لغرض الق .يوسیلة دفاع
ار مصیدة التسلل-14-6 :عرض وتحلیل نتائج اخت

المتوس
الحسابي

االنحراف
ار المع

ت 
المحسو 

ة

درجة 
ة الحر

)1-ن(

مستو
ةالداللة الداللةت الجدول

عدقبليعدقبلي
0.601.300.701.253.27الناجحة

90.052.22
دال

دال1.300.401.250.703.25الفاشلة
حث : 11الجدول رقم  ار مصیدة التسلل لعینة ال ة في اخت ة والجدول مة ت ستیودنت المحسو یبین ق

مة  ة للمحاوالت الناجحة Tان ق ة Tوهما أكبر من 3.25أما الفاشلة فقدرت بـ3.27المحسو الجدول
الداللة ) 2.22( عد9ودرجة الحرة 0.05عند مستو ار القبلي وال ، وهذا یدل على أن نتائج االخت

عد ار ال ا وهو لصالح االخت دال إحصائ احث وهذا راجع إلى استخدام. یوجد بینهما فرق معنو ال
ر مهارة التسلسل ة الحدیثة والمتمثلة في الفیدیو لغرض تطو التي تعتبر سالح ذو ،للطرقة التحلیل

یز ة لكونها تتطلب الهدوء، الرزانة والتر فاعل .حدین للمدافعین ولذا یتطلب استخدامها 
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ار الدفاع من المواقف الثابتة-14-7 :عرض وتحلیل نتائج اخت
المتوس

الحسابي
االنحراف
ار المع

ت 
المحسو 

ة

درجة 
ة الحر

)1-ن(

مستو
ةالداللة الداللةت الجدول

عدقبليعدقبلي
2.204.201.322.044.04الناجحة

90.052.22
دال

دال1.900.800.990.923.97الفاشلة
ار الدفاع من المواقف الثابتة : 12الجدول رقم  ة في اخت ة والجدول مة ت ستیودنت المحسو یبین ق

مة  حث أن ق ة للمحاوالت الناجحة Tلعینة ال وهما أكبر من 3.97أما الفاشلة فبلغت 4.04المحسو
Tة المقدرة بـ الداللة 2.22الجدول عني أن الفرق بین 9ودرجة الحرة 0.05عند مستو وهذا 

عد ار ال ا وهو لصالح االخت ودال إحصائ هو فرق معنو عد ارن القبلي وال ونفسر هذا . االخت
ة ة الدفاع من المواقع الثان احث على أهم استخدام ا،بتأكید ال المتعددة في برنامجه التدربي  لوسائ

.لغرض تحصین الجانب الدفاعي للفر
ة واألهداف التي تلقاها -14-8 ة المرتك المعدل الكلي لألخطاء الدفاع عرض وتحلیل متوس

:الفر
المعدل الكلي  ة متوس نس
ة ة المرتك لألخطاء الدفاع

عدد األهداف التي تلقاها الفر

عدقبليعدقبلي
%56%210702
في ) 13(الجدول رقم  ة وعدد األهداف التي تلقاها الفر ة المرتك ة األخطاء الدفاع یوضح نس
ارن  عد(االخت ة متوس،)القبلي وال أن نس من خالل النتائج المدونة في الجدول أعاله نالح

ة في  ة المرتك ارات 3المعدل الكلي لألخطاء الدفاع ة(م ارات القبل ، أما في %56قد بلغت ) االخت
ة  ة المرتك ة األخطاء الدفاع ة فقد بلغت نس عد ارات ال معدل التحسن بلغ ،)%21(االخت متوس أ

ص األخطاء توضح تطور ) 35%( ة التحسن هذه في تقل احث أن نس ال ارن، فیر بین االخت
ة الالعبین في الجوانب الدفاع احث ذلك إلى البرنام،مستو رجع ال ج التدربي المقترح بتوظیف و

ارات ة الحدیثة في تحلیل الم ص العلمي لنقا،الوسائل التكنولوج احث واهتمامه في التشخ وتأكید ال
والعمل من خالل هذا البرنامج على تقلیل هذه األخطاء ،الضعف في الجانب الخططي الدفاعي

المتعددة  ي للخطالتي س) الفیدیو والكمبیوتر(استخدام الوسائ النضج التكت اعدت على تحقی
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ة  ة(والمواقف الدفاع ة والجماع ة ،)الفرد عد جعل العمل ر الجانب الخططي الدفاعي للفر وتطو
ة ق ة النظرة منها تطب .التدرب

:االستنتاجات-15
قت  عرضه في حدود المنهج المستخدم، والبرنامج المقترح، والعینة التي ط علیها مما سب

ة ن التوصل إلى االستنتاجات التال :الدراسة أم
ة مع عدة فرق ومدرین-1 احث المیدان ة وخبرة ال الت الشخص توصل إلى أن ،من خالل المقا

بیرة إلى أن یبنى البرنامج التدربي لفرقه معتمدا على الخط درجة  میلون و معظم المدرین 
الخطة  أن محتو ن القول معها  م ة، الدرجة  الدفاع ة عن الخط ة بدرجة تزد بنسب عال الهجوم

ة  ة في البرنامج التدربي ال تكاد تصل إلى نس التدربي الكلي، وهذا في من المحتو% 10الدفاع
رة القدم قة في  .حد ذاته إهمال لنصف الحق

ة متوس-2 ة بلغت نس الدفاع المدرین حول الخط ة الخاصة  ارات المعرف من خالل نتائج االخت
حة  ات الصح ة حول %،72معدل اإلجا ة والمعرف فاءة المدرین ومؤهالتهم العلم ة توضح  وهي نس

ةالجوانب المهار  ة وخاصة الدفاع ارات مناقضة تماما مع ما ،ة والخطط ولكن نتائج هذه االخت
احث ذلك إلى عدم  ة المتكررة، فیرجع ال ارات من أخطاء الالعبین واألخطاء الدفاع نشاهده أثناء الم

ا ة میدان احث في نقص،قدرة هؤالء المدرین على توظیف مؤهالتهم المعرف لة ال وهذا ما یثمن مش
رة القدم ة الحدیثة في تدرب  صرة ،استخدام الطرق والوسائل العلم ة وال استخدام الوسائل السمع

ارات في هذا النشا .للتحلیل العلمي الفني للم
ة-3 الدفاع الالعبین حول الخط ة الخاصة  ارات المعرف ة متوس،من خالل نتائج االخت بلغت نس

حة  ات الصح یوجد ،%47معدل اإلجا لالعبین أ المعرفي المتوس ة توضح المستو وهي نس
احث ذلك إلى  رجع ال ة الالعبین، و أغلب ة لد الدفاع نقص من جانب اإلعداد الذهني للخط

ة الحدیثة صرة في تحلیل ،اإلهمال الواضح في أسالیب والطرق العلم ة ال استخدام الوسائل السمع
ارات التي تساعد في تط ي الدفاعي لالعبینالم یر الخططي والنضج التكت ر التف .و

ة-4 ارات الدراسة األساس ة الخت ارات الخاصة بوسائل تنفیذ الخط،النس والمتمثلة في االخت
ة لعینة  عد ارات ال ة، واالخت ارات القبل ة بین االخت ة ذات داللة إحصائ ة، فهناك فروق معنو الدفاع

حث وهي لصالح اال ةال عد ارات ال ارات سواء في ،خت ع االخت ة في جم وهذه الزادة المعنو
انت عند درجة الحرة  الداللة 09المحاوالت الناجحة أو الفاشلة  القول أن ممّ ،0,05ومستو ا یدعم 

المتعددة  استخدام الوسائ صرة(البرنامج التدربي  ة ال ا ) والكمبیوتر،الوسائل السمع تكنولوج
رة القدمللت اراة  ر مهارات الالعب ،حلیل العلمي الفني لم ان له أثر إیجابي في تحسین وتطو

ة .الدفاع
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ة وعدد األهداف التي تلقاها الفر-5 ة المرتك ة األخطاء الدفاع ة للمقارنة بین نس عند ،النس
ة األخطاء الدفا ثیر مقارنة مع نس انت أقل  ة  عد ارات ال ة وعدد األهداف تحلیلنا للم ة المرتك ع

ة ارات القبل المتعددة،المسجلة من المنافس عند تحلیل الم الوسائ عد تنفیذ البرنامج التدربي  .وهذا 
حث-16 ات ال :مناقشة فرض

ات  فرض على ضوء االستنتاجات المتحصل علیها من خالل عرض ومناقشة النتائج تم مقارنتها 
التالي انت  حث و :ال

ة األولى:  الأو  مناقشة الفرض
احث أن  فترض فیها ال ارات"والتي  ا في تحلیل الم ساعد على تحدید نقا،استخدام التكنولوج

ة اللعب الدفاع ر خط ".القوة والضعف في تطو
ة ة لنتائج الكشف عن نسب ،قد أثبتت النتائج صحة هذه الفرض فمن خالل المعالجة اإلحصائ

ة الدفاع ارات الخاصة بوسائل تنفیذ الخط ع االخت أنه قد تم ،المحاوالت الناجحة والفاشلة في جم
ارن  ة بین االخت ة ذات داللة إحصائ عد(وجود فروق معنو ار ) القبلي وال وهو لصالح االخت

ما هي موضحة في الجدا  ، عد احث ذلك إلى ) 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6(ول رقم  ال رجع ال و
ارات ا في تحلیل الم ة استخدام التكنولوج القوة ،أهم ص العلمي لنقا التي تساعد على التشخ

الالعب  ر خط ك الدفاعي وتطو ر والضعف للتكت ة حیث یذ ، ص 2008: منصور بلكحل(الدفاع
الذ) 240 یر الخططي یتأثر  رة  القدمأن التف طه محمود (ما توضحه دراسة ،اء عند العبي 

المتعددة، ) 2006: إسماعیل یر الخططي واستخدام الوسائ بین التف طرد ا التي تثبت وجود ارت
ات عمل الالعبین ر آل ساعد على تطو تدرب عقلي  تعتبر  ر ،حیث أن هذه الوسائ نبیلة (وتذ

اس المتعدد م) 1991: ع ا على المتعلمأن الوس ال إیجاب ده ،ن العوامل التي تؤثر ش ما یؤ
ة ) 1986: أحمد اللقا( ة المتاحة في عمل مالئمة الوسائل التكنولوج عتمد على مد أن التعلم 

حث تحققت وهذا  ة األولى لل احث أن الفرض ستخلص ال ه  صال المعلومة بین المعلم والمتعلم، وعل إ
ونتائج الدراس .ات المشابهةما یتف

ا ة: ثان ة الثان مناقشة الفرض
احث أن  المتعددة في تحلیل "والتي افترض فیها ال استخدام الوسائ البرنامج التدربي المقترح 

رة القدم یر الخططي الدفاعي لالعبي  ر التف ا على تطو ارات یؤثر إیجاب ".الم
ة لنتائج تحلیل ة من خالل المعالجة اإلحصائ الدفاع ارات الخاصة بوسائل تنفیذ الخط االخت

حث عد،لعینة ال ار ال لصالح االخت عد ار القبلي وال ا بین االخت یتضح وجود فروق دالة إحصائ
هذا من خالل الجداول رقم ،عد التجرة التي توضح الداللة ) 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6(ونالح

ة للفروقات الحاصلة بین  ة اإلحصائ ة بوجود فروق معنو عد ة وال ارات القبل متوسطات نتائج االخت



لة العلمية  ضيةا للثقافة البدنية والر

2013ديسمرب العاشرالعدد
سنویةمجلة علمیة

محكمة 

معھد علوم وتقنیات األنشطة 
بمستغانمالبدنیة والریاضیة

49

احث في البرنامج  یز ال ارات، وهذا راجع إلى اهتمام وتر ع االخت وفي جم عد ار ال لصالح االخت
الفرد ر مهارة الضغ ة رجل لرجل،المقترح على تطو ومهارة المهاجمة وتشتیت الكرة ،ومهارة رقا

صرة في تحلیل هذه المهارات ة ال الضعف التي ،استخدام األجهزة السمع لغرض القضاء على نقا
ا قها میدان التالي تحصین الجانب ،وهذا للحد من خطورة المهاجمین،تتمیز بها وتسهیل تطب و

نتائج الجدول رقم  الح مع نتائج الدراسة المشابهة هذا م،)8،9، 6(الدفاعي للفر منصور (ا یتف
ة األداء المهار) بلكحل فاعل یر الخططي ومستو بین التف طرد ا ده دراسة ،أنه یوجد ارت وتؤ

یر الهجومي وأدائه المهار بین التف إیجاز ا .علي دمحم عبد المجید في وجود ارت
ضا من خالل نتائج الجداول رقم  أ ة ) 11، 10، 7(ما نالح التي توضح الداللة اإلحصائ

حث ة لعینة ال عد ة وال ارات القبل وهذا الفرق المعنو،للفروقات الحاصلة بین متوسطات نتائج االخت
المتعددة من الفیدیو  استخدام الوسائ هو أن البرنامج التدربي المقترح  عد ار ال لصالح االخت

ة حدیث وسائل تكنولوج رة القدموالكمبیوتر  اراة  ان له أثر إیجابي في ،ة للتحلیل العلمي الفني لم
ة لالعبین ة والجماع ة الفرد ر المهارات الدفاع ار الموقع ،تحسین وتطو ة المنطقة واخت من رقا

عد التجرة متماسك ،المناسب ومهارة مصیدة التسلل  ن دفاع قو ة لتكو ارهما مهارات أساس اعت
يووسائل مهارة  النضج التكت ل إیجابي وتساعد في تحقی ش ،مهمة وفعالة لتنفیذ الجانب الدفاعي 

م ه مفتي إبراه ما جاء  حث  ده الدراسة النظرة لهذا ال أن الدفاع ) 180، ص 1994: وهذا ما تؤ
ان والموقع والتوقیت المناسب لقطع واستخالص الكرة وال یتأت ار الالعب للم ة اخت ى له الجید هو عمل

اء ز بذ .وحسن قراءة اللعبذلك إال من خالل قراءة اللعب والتمر
ضا یوضح األثر اإلیجابي للبرنامج المقترح احث ،والتحلیل اإلحصائي أ ه ال استخدم ف والذ

ة الحدیثة والمتمثلة في الفیدیو ر مهارة مصیدة التسلل التي تعتبر ،الطرقة التحلیل التي أدت إلى تطو
في الجانب سال إلى ضعف الفر ة تؤد طرقة سلب ح ذو حدین للمدافعین واستخدام هذه المهارة 

عد ) 11(فمن خالل نتائج الجدول رقم ،الدفاعي ا في هذه المهارة  أن العینة حققت تطورا إیجاب نالح
.التجرة

استخدام الو  احث أن البرنامج التدربي المقترح  ستخلص ال المتعددة في تحلیل مما سب سائ
ارات ه نقول ،الم ة لالعبین، وعل والمهارات الدفاع ر وسائل تنفیذ الخط ان له أثر إیجابي في تطو

والفصول النظرة ونتائج الدراسات المشابهة حث تحققت وهذا ما یتف ة لل ة الثان .أن الفرض
ة الثالثة: ثالثا مناقشة الفرض

التاليوالتي افترض فیها  احث  ة الثابتة للمنافس واحتماالتها : "ال دراسة حاالت اللعب الهجوم
ارات والحد من تلقي األهداف نة خالل الم ة مم ة تساعد على ارتكاب أقل أخطاء دفاع ".الدفاع
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ار القبلي  ة بین نتائج االخت ة على وجود فروق ذات داللة إحصائ أفرزت المعالجة اإلحصائ
عد عدوال ار ال حث لصالح االخت ما هي ،لعینة ال ار مهارة الدفاع من المواقف الثابتة  في اخت

ر )12(موضحة في الجدول رقم  احث في برنامجه المقترح على ضرورة تطو ، ونفسر هذا بتأكید ال
اشرة اشرة أو الغیر الم الضرات الثابتة الم ام الخصم  حت عن لكونها أص،الجانب الدفاعي أثناء ق

ات أنه أكثر من  د اإلحصائ طوالت % 40طرقها تحرز أهداف وتؤ من األهداف التي سجلت في ال
ة ثابتة انت من مواقف هجوم ة  ة والعالم ة مهارة الدفاع من المواقف ،الدول د على أهم وهذا ما یؤ

ارات تأثیرها على نتائج الم م(. الثابتة ومد )293، ص 1994: مفتي إبراه
من خالل الجدول رقم  ة،)13(ما نالح الدفاع الالعبین في الخط وهذا ،تطور مستو

ارن  ة بین االخت ة المرتك األخطاء الدفاع ة معدل متوس ص نس عد(بتقل % 56من ) القبلي وال
مع نتائج %21إلى  ة تتطاب ة المرتك ص األخطاء الدفاع ة التحسن في تقل احث أن نس ال ، فیر

ر قة الذ ارات السا ضا أن عدد األهداف التي تلقاها . التحصیل اإلحصائي لالخت ما یوضح الجدول أ
في  ة 03الفر ارات القبل ة هدفین 3في حین تلقى في ) أهداف7(م عد ارات ال فق) 02(م

احث ذلك إلى البرنامج التدربي ال بیرة في تلقي األهداف، فیرجع ال ة تحسن  مقترح بتوظیف وهي نس
المتعددة  استخدام الوسائ رة القدم  ارات  ة الحدیثة في تحلیل م –الفیدیو (الوسائل التكنولوج

ر الجانب الخططي الدفاعي ) الكمبیوتر ، الجماعي(ساعد على تطو وفي تحقی،للفر) الفرد
اللعب الدفاعي الذ ر مستو ساعد على تطو ي الدفاعي الذ تجلى في ارتكاب أقل النضج التكت

البرنامج،األخطاء عد تطبی .والحد من تلقي األهداف 
والدراسات المشابهة والفصول  حث قد تحققت وهذا ما یتف ة الثالثة لل ه نقول أن الفرض وعل

.النظرة
ة  م الطرق التعل رة القدم مرهون  احث أن تطور وتحسین نتائج  ستخلص ال ة مما سب والتدرب

م والتدرب المتعددة،الحدیثة ا في توفیر مصادر التعل ا التي تلعب دورا أساس ،الوسائل التكنولوج
ة ة التدرب ون المدرب هو المصدر الوحید للعمل المتعددة التي تعتمد ،حیث ال  وٕانما تشترك الوسائ

ا،على الكمبیوتر عتبر أحد أهم وأبرز وسائل تكنولوج م والتدرب الحدیثةالذ ع ،التعل ستط حیث 
ة الراجعة الفورة،الالعب التفاعل معها التغذ اهه من خالل استخدام ،حیث تمده  ما أنها تشد انت

ذلك  المدرب، و ة الالعب ألهداف وخط مع استجا صرة التي تتف ة وال عض المثیرات الصوت
ح أخطاء الالعبین  خط،ال على حدهعمل الكمبیوتر على تصح س سهم في تسهیل وت و

ة ق ة النظرة منها تطب ة التدرب ساعد على االرتقاء ،التدرب واختصار الوقت وجعل العمل مما 
المعتمدة  ة األخر ة مقارنة مع البرامج التدرب ة التدرب . العمل



لة العلمية  ضيةا للثقافة البدنية والر

2013ديسمرب العاشرالعدد
سنویةمجلة علمیة

محكمة 

معھد علوم وتقنیات األنشطة 
بمستغانمالبدنیة والریاضیة

51

مع نتائج األ احث أن هذا التحصیل اإلحصائي یتطاب ال تف قة التي و حاث والدراسات السا
التالي هامة وهي  .تأكید حقائ

صرة -  ة ال الوسائل السمع ة الراجعة عن طر تسهل على اكتساب المهارات ،)الفیدیو(التغذ
ملة لطرق التدرب  اإلضافة لكونها وسیلة م رة القدم  ة للمبتدئین في  م(األساس ، 2001: مفتي إبراه

).23ص 
صرة اإلضافة إ-  ة ال أكدت أن استخدام الوسائل السمع احة ) الفیدیو(لى دراسة أخر أثناء تعلم الس

ات ،الحرة القضاء على أخطاء حر اه وذلك  ل ملفت االنت ش احین  الس ر مستو ساعدت على تطو
احین ،الذراعین والرجلین للس ر األداء المهار ان دمحم(والتي أدت إلى تطو ).1996: ص

:القتراحاتا-17
ما یلي احث  :في حدود اإلجراءات المستخدمة والنتائج التي تم التوصل إلیها یوصي ال

المتعددة -1 م استخدام برامج الوسائ احث بتعم ارات ،)الفیدیو والكمبیوتر(یوصي ال لتحلیل الم
.على الفئات الصغر

ببرنامج -2 احث بإجراء دراسات أخر المتعددةما یوصي ال ر طرق التدرب على ،الوسائ لتطو
اللعب األخر ة (خط ة، التكت ).إلخ...الهجوم

ة أطول من التي أجرت فیها الدراسة الراهنة-3 .إجراء نفس الدراسة تحت ظروف زمن
هذه الراضة-4 احث خدمة لرفع مستو رة القدم ،ما یوصي ال ة للتطور العلمي في تدرب  ومواك
:      جراء دراسات تخص ما یليبإ

اراة التحلیل العلمي الفني لمجرات اللّ *  ة) أو بین شوطیها(عب أثناء الم .الوسائل التكنولوج
ا*  قا لوضع طرق لمواجهته فن المنافس مس .التحلیل العلمي الفني للفر
د الفرق ال-5 احث اهتمام المسؤولین عن هذه الراضة بتزو افة ما یوصي ال ة على  راض

ات بوسائل التدرب الحدیثة نظرا ،المستو ومن أهمها الفیدیو والكمبیوتر وجهاز الرسم على الحائ
هذه الراضة مستو .ألهمیتها الشدیدة لالرتقاء 

المدرین-6 ة التحلیل ،ما نوصي المسؤولین ضرورة إقامة ترصات خاصة  ف للتعود على 
ا ارات  للم ةوالتخط .لوسائل التكنولوج

رة الید، السلة، (إجراء المزد من الدراسات من نفس التخصص على النشاطات األخر-7
).إلخ...الطائرة

المتعددة في الجامعات والمعاهد-8 احث فتح فروع متخصصة في الوسائ اإلضافة إلى ،یوصي ال
ص قاعات عرض لهذا المجال .تخص



لة العلمية  ضيةا للثقافة البدنية والر

2013ديسمرب العاشرالعدد
سنویةمجلة علمیة

محكمة 

معھد علوم وتقنیات األنشطة 
بمستغانمالبدنیة والریاضیة

52

ة اللغة الفرنس :المراجع 
1. Analyse Technico – Tactique defensif en Football.htm ). بال تاریخ. ( Analyse Technico –
Tactique defensif en Football.htm.
2. GLLBERT (N ). بال تاریخ). ( Statistique: traduit par JEAN-GRUY SAVARD . Edition
HRWLTEE-Montréal. .
3. SANDERS. D et d'autre  ) .1984 .( Les Statistiques. Une approche nouvelle traduction et
adaptation: Fransois Allard Michel, Pelletrier .Imprimerie. Louiseville. Montreal.

ة اللغة العر :المراجع 
فة.1 ان عبد العزز خل ة). 2006. (شع : اضالر . االسترجاع اآللي لمعلومات المصغرات الفیلم

دار المرخ للنشر
ة). 1999. (الغرب زاهر. 2 م في نظرة مستقبل ا التعل دار الكتاب الحدیث، –2: مصر. تكنولوج

.القاهرة
رة القدم، ). 2001. (حسن السید أبو عبده. 3 وتدرب  1: مصر. االتجاهات الحدیثة في تخط
اعة والنشر – ندرة–دار الط .اإلس
ة). 2000. (شرفعبد الحمید . 4 ة الراض م في التر ا التعل ز الكتاب 1: مصر. تكنولوج ، مر

.للنشر، القاهرة 
ات. 5 حوث). 1995. (عمار بوحوش دمحم ذنی حث العلمي وطرق إعادة ال دیوان : الجزائر. مناهج ال

ة الجزائر .المطبوعات الجامع
م. 6 ر العري القاهرة،: مصر. رة القدمالدفاع لبناء الهجوم في ). 1994. (مفتي إبراه .دار الف
واستخدامه في مجال التدرس الصفي). 1999. (نبیل عبد الهاد. 7 م الترو دار وائل .: التقو

).1(للنشر 


