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بعض التدريباث اخلططيت باستخدام الواقع االفرتاضي على تأثري "
"السلوك اخلططي الدفاعي لالعبي كرة القدم وفقا ملراكز اللعب  

 2لهاجذ هصطفى اسواعيأ.د.1               

 تذر هحوىد شحاذهأ.م.د3            

 عثذ السالم جاب هللا عثذ السالمهحوىد تاحث .4    

 مقدمة ومشكمة البحث : 
 

التدريب الرياضى عممية معقدة ومتشابكة وليست سيمو ، فيو يعتمد عمى المدرب        
والالعب والبرنامج وكافة العموم األخرى بإعتبارىم أدواتو لتحقيق اليدف، وتحقيق ىذه الواجبات 
لم يعد متروكًا لمعشوائية بل يرجع إلى التخطيط الجيد بإستخدام منيجية عممية تيدف إلى تطوير 

درات وميارات الالعبين في كافة المستويات، فيتطمب ىذا اإلعداد الجيد برامج مقننو مبنية عمى ق
 ( ٕٔ:  ٚ )          أسس عممية تراعى مبادئ عمم التدريب وشكل وطبيعة النشاط الممارس . 

الحديث بالسعي المستمر لمتقدم في جميع المجاالت من خالل  كما يتميز العصر 
الدائم بين كافة االفراد والدول ، ويعتبر المجال الرياضي احد اىم ىذه المجاالت والتي التنافس 

االنسانية و  من خاللو يقوم العمماء بأجراء ابحاث عممية عديدة ويتم ربطيا بالعموم الطبيعية
لموصول بالرياضيين الى اعمى مستويات االداء وذلك في حدود ما يمكن ان تقوم بو قدراتيم 

 ( ٕٔ:  ٗ)                                                                    اتيم .  وامكان

وقد اصبح التركيز عمى االىتمام بدراسة األداء الحركي لالعب في الميارات الحركية         
بشكل المرتبطة باألنشطة الرياضية المتعددة و دراسة العوامل المؤثرة في اداء الميارات الحركية 

مباشر وغير مباشر وذلك لتقنين عممية التدريب والتحكم فييا وتطوير األداء الحركي لموصول 
  ( ٚٔ:  ٕ ).                                                 لإلنجاز وأفضل النتائج الرياضية

                                                           
1
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 للثٌيي جاهعح حلىاى
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يات والنظر أن تدريب الناشئين فى كرة القدم يعتمد عمى األسس مPride (4002 )برايد ويرى 
من خالل اإلعتماد عمى نظريات عمم التدريب والتخطيط لبرامج العممية لموصول لنتائج جيدة،

تدريب الناشئين بشكل سميم، وذلك إلعدادىم لمفرق الرياضية حيث يقع عمى كاىل المدرب 
 (ٙٗ: ٜٕ) صول بالناشئين ألفضل مستوى ممكنلمعممية التدريبية لمو الجيد  تخطيطمسئولية ال

ورياضة كرة القدم من الرياضات الجماعية التى تأثرت بشكل إيجابى بتطور العموم          
المرتبطة بالمجال الرياضى وتطور أساليب وطرق إعداد الالعبين بدنيًا وفنيًا، مما ساعد ذلك 

 ( ٖٕ:  ٕٗ)    الالعبين إلى اإلرتقاء بمستوى األداء وتحقيق التفوق واإلنجاز الرياضى.
       
أشكال متعددة من األداءات شطة التي بيا مواقف لعب متنوعة و ىذا وتعد كرة القدم من األن     

كرة القدم من األنشطة التي م(أن ٖٜٜٔمي ذلك يري إبراىيم شعالن وآخرون)الميارية المركبة وع
 (ٔ:ٛ) .اراتخاذ القر  سرعة ون لديةلعبة قرارات وبالتالي يتطمب من الالعب أن يكعمييا  يطمق
(،مجدي ٜٔ)(ومحمد عمي،ممدوح محمديٖ من أشرف جابر،محمد إبراىيم)اتفق عميو كالوقد 

 (.ٙٔمحمد عبدالسالم )يوسف،
ولالعداد الخططي اىمية كبرى خاصة في االنشطة والرياضات التنافسية ضد متنافسون         

ومتغيرات عديدة مثل الرياضات الجماعية كرة القدم وكرة اليد وكرة السمة واليوكي حيث تتميز 
ىذه الرياضات بالتنافس القوي والكفاح. وحيث تتطمب ىذه األنشطة وجود منافس امام منافس في 

اجية مباشرة  ويحاول كل منافس بكل قواه إحباط الخطط واألىداف التي ينوي المنافس مو 
تحقيقيا، وكما يشير البعض أنَّ المنافسة في مثل ىذه األنشطة الرياضية ما ىي إاّل منافسة بين 

 ( ٛٙ:  ٕٔ )                             تفكيرين، تفكير الالعب في مواجية تفكير منافسو 

م( ان اليدف من االعداد الخططي ىو ان يحصل ٜٜٛٔويرى امر اهلل البساطي )       
الالعبين عمى الكثير من المعمومات والمعارف الخططية المتعمقة بطبيعة النشاط وزيادة القدرة 
عمى االنتباه والتركيز والتفكير واتخاذ القرار المناسب لتنفيذ الميارات المختمفة بما يتناسب مع 

 (ٛٚٔ:  ٙ)       ف سواء كان ذلك في شكل فردي او جماعي وىجومي او دفاعي . المواق

وان تستند عمى اسس عممية تيدف الى تعميم المتعممين  واليجاد الحمول المناسبة البد        
الميارات واكسابيم تعمميا بطريقة واساليب واضحة واالرتقاء بمستوى االداء المياري والخططي 
لدييم في مراحل الحقة ، وىذا بدوره يتطمب العمل والبحث عن اساليب وطرق تساىم في تحقيق 

سائل التكنولوجية مثل نظارات الواقع االفتراضي ىذه االىداف وخاصة التي تستخدم احدث الو 
 ( ٕٔٔ:  ٕٕ) عمى سبيل المثال ال الحصر 
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ونظرا لمتطور الواضح في الجوانب البدنية والميارية والخططية والذىنية المرتبطة برياضة       
ىذا  كرة القدم حيث االختالف والتباين في مستوى البطوالت المحمية عن القارية عن العالمية ومع

 والتحميل نالحظ استخدام التكنولوجيا الحديثة في التدريب والقياس واالنتقاء االتطور اصبحن
ويظير مدى االختالف في المستوى بين الفرق والمنتخبات االوروبية والفرق والمنتخبات العربية 

ل بشكل وىذا ما استرعى انتباه الباحث لمدراسة والبحث عن التطور اليائ والمصرية بشكل خاص 
عام وبخاصة في استخدام التكنولوجيا الحديثة وتاثيراتيا عمى السموك الخططي الدفاعي لالعبي 

 كرة القدم .

ومن اىم الدراسات المرتبطة والتي تناولت تأثير بعض التمرينات الخططية باستخدام الواقع 
  المعبلسموك الخططي الدفاعي لالعبي كرة القدم وفقا لمراكز االفتراضي عمى ا

دراسة العالقة بين التصرف الخططي والتي تناولت ( ٘) م9111 اشرف محمد موسىدراسة 
التعرف عمى العالقة بين  وذلك بيدف ر االبتكاري لدى ناشئي كرة القدموالقدرة عمى التفكي

ال وكانت اىم النتائج انو  ر االبتكاري لدى ناشئي كرة القدمالتصرف الخططي والقدرة عمى التفكي
ال وايضا ة )قيد البحث( في التصرف الخططي توجد فروق ذات داللة احصائية بين العبي االندي

ىجوم( في  -اوسط  –توجد فروق ذات داللة احصائية بين العبي المراكز الثالثة )دفاع 
ىناك ارتباط طردي قوي دال احصائيا من التصرف الخططي والمجموع وان  التصرف الخططي
كير االبتكاري المتمثل في )الطالقة والمرونة واالصالة وحساسية حل الكمي لقدرات التف

 المشكالت(.
نسبة مساىمة بعض وسائل تنفيذ والتي تناولت ( ٗٔ) 4005 ماجد مصطفى اسماعيل ودراسة 

التعرف عمى بيدف  لتفكير الخططي لمدافعي كرة القدموالدفاعية في ا خطط المعب اليجومية
فكير الخططي لمدافعي والدفاعية في الت نفيذ خطط المعب اليجوميةنسبة مساىمة بعض وسائل ت

ال يوجد فرق دال اجصائي في متغيرات البحث بين المدافعين وكانت اىم النتائج انو كرة القدم 
% في التنفيذ  ٚ.ٜٗوسائل تنفيذ خطط المعب اليجومية تمثل ، وان الدوليين وغير الدوليين 

وسائل تنفيذ خطط المعب الدفاعية الى وسائل تنفيذ خطط المعب الخططي ككل وعندما تضاف 
 . % في التنفيذ الخططي ككل ٙ.ٜٜاليجومية فانيما يسيمان بنسبة 

أثر تعميم الجوانب الخططية في والتي تناولت ( ٚ) 4099بالل عوض خمف الضمورودراسة 
مية عموم الرياضة ى طمبة ككرة القدم باستخدام الحاسوب عمى التفكير الخططي واتخاذ القرار لد

التعرف إلى أثر تعميم البرنامج المحوسب في الميارات الخططية في كرة بيدف  في جامعة مؤتة
( ٕرة قدم )القدم عمى مستوى التفكير الخططي لدى طمبة كمية عموم الرياضة الذين أنيوا مساق ك

ت التفكير الخططي واتخاذ أمكانية تطور مستوى مياراوكانت اىم النتائج ىي  في جامعة مؤتة.
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إمكانية استخدام الحاسوب في تعميم الجوانب و القرار نتيجة لمبرامج التعميمية المتخصصة.
اتخاذ القرار، عمميات عقمية تحتاج إلى تعزيز وتطوير، وىو الغاية وان  الخططية في كرة القدم.

عالقة ارتباطيو مع اتخاذ تطور التفكير الخططي لو وان  المرجوة من عممية التفكير الخططي.
 القرار المناسب بشأن مواقف المعب.

برنامج تدريبي مقترح لتنمية السموك  والتي تناولت (49) م4092 مستور بن عمي الفقيوودراسة 
بناء مقياس لمسموك الخططي بيدف  اسب االلي لالعبي كرة القدم "الخططي باستخدام الح

وضع و  السعودية باستخدام الحاسب اآللي المممكة العربيةلالعبين الناشئين في كرة القدم في 
التوصل إلى ، وكانت اىم النتائج ىي  ناشئين في كرة القدمبرنامج لتطوير السموك الخططي لم

( سنو بإستخدام الحاسب اآللي يتكون ٙٔ-٘ٔمقياس لمسموك الخططي لمناشئين في كرة القدم )
 من:
 ( مواقف ىجوميةٓٔ•)
 تة( مواقف ثابٓٔ•)
 ( مواقف دفاعيةٓٔ•)

 وكل موقف يقيس ثالثة محاور:
 المرونة في التفكير الخططي.•
 التنظيم والترتيب في التفكير الخططي.•
 السرعة في التفكير الخططي.•

تأثير التدريب عمى اتخاذ القرار والتي تناولت ( 28) مMorris, & Graydon 9111 ودراسة
التعرف إلى تأثير التدريب عمى اتخاذ القرار المناسب لالعبي بيدف  المناسب لالعبي كرة القدم

أظيرت الدراسة أن ، و كرة القدم واتخاذ القرار المناسب السريع لإلجابات عمى مقياس اتخاذ القرار
الالعبين أصحاب الخبرة لدييم سرعة في اتخاذ القرار أثناء مواقف المعب وسرعة في اإلجابة 

أظيرت أيضا أن لدى ىذه المجموعة إدراك سريع لحركة الزميل عمى مقياس اتخاذ القرار، و 
 . والمنافس وحركة الكرة
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 : ىدف البحثا
 

مددن  وفقددا لمراكدز المعددب لالعبدي كددرة القددمبالسدموك الخططددي الدددفاعي البحددث الدى االرتقدداء ييددف 
 خالل :

 . باستخدام الواقع االفتراضيتصميم تدريبات خططية  – ٔ
 الخططددي عمدى السدموكباسدتخدام الواقدع االفتراضددي التعدرف عمدى تداثير التدددريبات الخططيدة  – ٕ

 لالعبي كرة القدم . الدفاعي
 فروض البحث:

 في ضوء أىداف البحث يضع الباحث الفروض التالية :

السدددموك الخططدددي  )توجدددد فدددروق دالدددة احصدددائيا بدددين القياسدددات القبميدددة والبعديدددة لمتغيدددر -
 ( لصالح القياسات البعدية .الوسط اليجوم  –الدفاع وفقا لمراكز المعب )( الدفاعي 

 –الوسدط  –مراكدز المعدب ) الددفاع لالقياسدات )البعديدة( بين توجد فروق دالة إحصائيًا  -
 في الدرجة الكمية لمتغير) السموك الخططي الدفاعي ( .اليجوم ( 

 
 تعض الوصطلحاخ الوسرخذهح في الثحث :

 

 الخططية : التدريبات
تنفذ في الممعب او خارج ) تحركات موقفية ( ىي عبارة عن نشاطات خططية حركية           

وتعتمد عمى الجانب االدراكي والفكري ثم اتخاذ القرار السميم وتيدف غير مباشر الممعب باسموب 
 )تعريف اجرائي(                         الى رفع الكفائة المينية لالعبين .                   

 الواقع االفتراضي :
ىو عمم تجسيد االشياء ونقميا أنيا في اواسط غير حقيقية من مكان الى اخر مع         

االحساس الكامل بالشكل والممس والصوت التي تمكن المستخدم من تجريبيا والتعامل معيا كأنيا 
و ان يطل عمى عالم مفترض الم جديد لطموح االنسان وتتيح لعالم طبيعي حقيقي وتفتح ع

 ( ٘ٛٔ:  ٕ)                                                            .  افكارهليطمق عنان 
 : السموك الخططي 

العممية التي تشمل كل من العمميات العقمية و التفكير، والسموك المرتبط بالتصرف الخططي 
 ( ٕٗٚ:  ٖٔ)      .                                                 لالعب أثناء المنافسات

 

 مراكز المعب :
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 ىي ) خط الدفاع ، خط الوسط ، خط اليجوم (
وىو ذلك الموقع او المكان الذي يمتاز اصحابة بالتمركز والقراءة الجيدة الحداث  خط الدفاع :-

خطورة المياجم المنافس قبل ان يتمركز في  ومجريات المبارة وكذلك الشجاعة والكفائة اليقاف
 االماكن المؤثرة باتجاه مرمى الفريق .

وىو ذلك الذي يكون حمقة الوصل بين المدافعين والمياجمين وتعد السيطرة  خط الوسط :-
واالستحواذ عمى الكرة وعمى مجريات المباراة ىي وظيفة العبي ىذا الموقع باالضافة الى عممية 
االبداع ووضع المياجمين في فرص سانحة لمتسجيل وذلك بأيصال الكرة من المدافعين الى 

 المياجمين .
 : خط اليجوم-

وىم ىؤالء المعبين االقرب الى مرمى الفريق المنافس وتسجيل االىداف تعد ىي وظيفتيم الرئيسة 
والتمريرات لالعبين الزمالء المتقدمين من مناطق االجنحة وقد تصبح وظيفتيم صناعة االىداف 

جاد ووسط الممعب وكذلك السيرة والحفاظ عمى الكرة في المناطق المؤثرة في ممعب المنافس الي
 ( ٜ:  ٕٓ)                                                     فرص لتسجيل االىداف .

                                                       اجراءاخ الثحث :

 الوٌهج :

مستخدمًا ة واحدة التصميم التجريبي لمجموع بإتباع بي،استخدم الباحث المنيج التجري        
 .القياس القبمي والبعدي

 عيٌح الثحث:

 ٛٔنادي مصر لممقاصة البحث األساسية بالطريقة العمدية من ناشئ  ةاختيار عينتم        
وتم اختيار ىذه العينة  ويطبق عمييم البرنامج المقترح قيد البحث  العبين ٓٔبمغ عددىا و  سنو

 لالسباب التالية :
المرحمة السنية التي تم اختيارىا من أفضل المراحل السنية لتنفيذ متغيرات البحث وذلك لقرب  -

مرحمة اكتمال نمو األجيزة الحيوية وأيضا الجياز العصبي كما أن ليذه المرحمة قدرة عمي تطبيق 
وأيضا لسيولة  باستخدام الواقع االفتراضي واداء السموك الخططي الدفاعيالتدريبات الخططية 

جراء االختبارات التي تم وضعيا بصورة دقيقة وسميمة .  تفيميم البرنامج التدريبي وا 
سنة بالعديد من البطوالت المختمفة لممواسم  ٛٔالشتراك العبي فريق نادي مصر لممقاصة -

وانسجام  السابقة وبنفس قوام الفريق تقريبا وقد ساعد تثبيت افراد الفريق واستقرارىم لحدوث تناغم
ذىني وفكري وىذا ما يفيد المتغير الخططي قيد البحث ، وكذلك مشاركة الالعبين بنفس العمر 

 التدريبي لممواسم المنقضية يفيد البرنامج التدريبي الذي تم اعداده قيد البحث .
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توافر إجراء وتطبيق البحث ومتغيراتو لدي الباحث عمي ىذه العينة من الالعبين لنادي مصر  - 
 ممقاصة ليذه المرحمة السنية  .ل
سنو وىم ما يتم تاسيس الجانب  ٛٔالكتمال الجوانب الفكرية والمياري والذىنية عند سن - 

 الخططي عميو  .
سنو كبداية لبطوالتو ككاس العالم  ٚٔينظم االتحاد الدولي لكرة القدم بطوالتو الكبرى عند سن - 

 .وىذا يعد اصغر سن تقام لو بطولة كبرى
 تجانس عينة البحث :

(  تعين عمية اليجوم  –الوسط  – راكز لعب) الدفاعبعد أن قسم الباحث عينة البحث إلي م
 أن تجانس عينة البحث لممراكزلمتأكد استخدام  المعالجة االحصائيو ) معامل االلتواء ( وذلك 

 وذلك بإجراء ما يمي : ،  تحت المنحنى اإلعتدالي تتواجد
 ( الذكاء  – العمر التدريبي -السن -الوزن -بعض المتغيرات )الطولقياسات  -

 ( .1يتضح ذلك من جدول)
 .(ٕالجدول )يتضح ذلك من  لمسموك الخططي الدفاعياختبارات  -

 (  1جدول) 
 قيد البحث  مستوي الذكاء  –العمر التدريبي  –الوزن  -الطول –متغيرات السن توصيف عينة البحث فى 

 (  90) ن =   

 اكبر قيمة اقل قيمة المواقف 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 االلتواء المعياري

 872. 15635. 18.6000 18.90 18.40 السن
 1.040 2.22111 8.4000 13.00 6.00 العمر التدريبي

 1.145- 4.34102 179.8000 185.00 170.00 الطول
 998.- 4.76562 75.6000 80.00 67.00 الوزن

 000. 3.97911 54.5000 60.00 49.00 مستوي الذكاء
 –الوزن  -الطول –متغيرات السن ان جميع قيم معامالت االلتواء فى  (  9) يتضح من جدول 
مما يدل عمي اعتدالية البيانات فى ىذه  ٖ±انحصرت ما بين مستوي الذكاء   –العمر التدريبي 
 المتغيرات . 

 (  2جدول) 
 قيد البحث  الدفاعي السموك الخططي مواقفالدرجة الكمية لمقياس توصيف عينة البحث فى 

 (  90) ن = 

 اكبر قيمة اقل قيمة القياس المواقف 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 االلتواء المعياري

 درجةالمواقف الدرجة الكمية 
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 زمن الدفاعية
 الدفاعيةممواقف لالدرجة الكمية ان جميع قيم معامالت االلتواء فى  ( 4)  يتضح من جدول 
 مما يدل عمي اعتدالية البيانات.  ٖ±انحصرت ما بين 

 وسائل وأدواخ جوع الثياًاخ

 :ادوات القياس 

 لتحديد العمر بالسن )من خالل اإلطالع عمى تاريخ الميالد(.

 خالل استخدام جياز الريستاميتر(. لتحديد الطول بالسنتيمتر )من

 . لتحديد الوزن بالكيموجرام )من خالل استخدام جياز الميزان الطبي(

 () من خالل اختبار الذكاء لتحديد الذكاء بالدرجة 

 الياتف المتحرك 

 الالب توب

 نظارة الواقع االفتراضي
 المستخدمة في البحث : االختبارات

تم وضع االختبارات الخاصة بالسموك الخططي من قبل الباحث وذلك بعد الرجوع           
وتم اجراء المعامالت العممية ليا وتم تحقبق الصدق والثبات ليذه لالبحاث والدراسات السابقة 

( نموذج ٕاالختبارات وبناء عمى ذلك تم تطبيق ىذه االختباراتعمى العينة الكمية ويوضح مرفق )
 لمستخدمة في البحث .لالختبارات ا

 تدريبات المواقف الدفاعية باستخدام الواقع االفتراضي :

تم التدريب باستخدام الواقع االفتراضي لممواقف الدفاعية من خالل المسح المرجع          
لمدراسات واالبحاث المرتبطة والتي تم تصميم تدريبات مواقف دفاعية فييا وقام الباحث ايضا 

( ٙ( وكذلك يوضح مرفق )٘دريبات الخططية )مواقف دفاعية ( ويوضح مرفق )بتقنين بعض الت
 البرنامج التدريبي المقنن لمتدريبات الخططية باستخدام الواقع االفتراضي .

 اجراءات البرنامج التدريبي لمتدريبات الخططية باستخدام الواقع االفتراضي :

حتى يتم  من حيث موقعيا في الممعبتم تصنيف المواقف المستخمصة من المسح المرجعي  -
وتم اضافة مجموعة من المواقف من قبل  تطبيق المواقف من جميع اجزاء مناطق ومراكز المعب

 الباحث  .



9 
 

تم  استخدام برامج رسم فوتوشوب وبرامج تحريك الشخصيات المرسومة بما يتناسب مع حركة  -
 القصى درجة من الواقعية . الالعبين اثناء التدريبات وتم مراعاة الوصول بالالعب

 تم اضافة اصوات الجماىير اثناء التدريبات . -
 ٔتم دمج التدريبات بحيث يتم التدريب عمييا من قبل الالعب بحيث تبدا بالتدريبات من رقم  -

 لياتف المحمول او الكمبيوتر .عمى اتطبيق متتابع في وتعرض في شكل  ٕٓالى رقم 
ية الراجعة الفورية بحيث يقوم بالتغذية بعد كل موقف يتم التدريب عميو تم تزويد البرنامج بالتغذ -

 من قبل الالعب حتى يستطيع معرفة القرار الخططي الصحيح .
 مع حساب زمن اداء التدريب لالعب.تم برمجة التطبيق لكي يقوم التدريب عمى ىذه المواقف  -
سموك الخططي لمشاىدة المواقف وتطبيق ال نظارات الواقع االفتراضياستخدم الالعبين  -

 لتدريبي.البرنامج ا فترة خالل المناسب
 (. ٙتم تطبيق التدريبات قبل الوحدة التدريبية وفي القاعات المخصصة لذلك ويوضح مرفق ) -
 الوسح الورجعي: 

واخرون  جابر اشرف مسحية لمعديد من البحوث المرتبطة بموضوع البحثقام الباحث بدراسة 
لالطالع عمى التدريبات الخططية  (ٕٔواخرون) محمد عمي(،ٚٔواخرون) مجدي يوسف(، ٖ)

 الختيارلالعبي كرة القدم و الدفاعي الخططي باستخدام الواقع االفتراضي وتاثيرىا عمى السموك 
 -قد تم التوصل الى ما يمي :و  ,بحثالتي تتناسب مع طبيعة ال االختبارات

 .سنة ٛٔلالعبي كرة القدم تحت دفاعي الخططي ال السموكلقياس اختبارات  ٓٔ التوصل إلى -
 .لتدريبي المقترح قيد البحثالتوصل إلى متغيرات البرنامج ا -
تم تقنين مقياس التصرف الخططي من خالل استخالص المواقف المرتبطة بالتصرف  -

 الخططي من المسح المرجعي .
دفاعية حتى يتم استخدام المواقف الدفاعية تم تصنيف المواقف الى مواقف ىجومية ومواقف  -

 في التطبيق .
 ( adope illistalaterتم رسم المواقف من خالل برنامج رسم )  -
 ( لتحريك االشخاص التي تم رسميا . d maxٖتم االستعانو ببرنامج )  -
البالي تم دمج المواقف في تطبيق واحد بحيث تعرض تباعا لالعب في برنامج مشابو لبرنامج  -

 ستيشن من خالل تطبيق يعمل عمى الموبايل وتطبيق يعمل عمى الالب توب.
تم برمجة التطبيق بحيث يقوم بحساب زمن تصرف الالعب في كل موقف عمى حدى وكذلك  -

 حساب الزمن الكمي لكل المواقف .
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ل واقع افتراضي لمشاىدة المواقف وتطبيق التصرفات خال (VRاستخدم الالعبين نظارة ) -
 البرنامج التدريبي وكذلك خالل فترة القياس .

تم برمجة المواقف التدريبية والمقياس من خالل مبرمج متخصص في البرمجة االليكترونية  -
 الحديثة .

 
 الذراساخ االسرطالعيح: 

 16 يوم إلى 10/2020/٘ٔفي الفترة من األولى االستطالعية الدراسة بإجراء الباحث قام
 واسرهذفد اآلذي:   10/2020/

 االختبارات المختارة قيد الدراسة.و لتنفيذ البرنامج واألدوات المستخدمة  القاعاتمدى صالحية  -ٔ

 معرفة الطرق الصحيحة التي تستخدم إلجراء القياسات بطريقة سميمة.  -ٕ

 .  أيامعدة  لتحقيق النتائج المرجوة وتوفير الوقت والجيد وتوزيعيا عمىترتيب االختبارات  -ٖ

 . تصميم استمارة تسجيل بيانات العينة بأسموب مقنن   -٘
 : األولىًرائج الذراسح االسرطالعيح  

 التأكد أن جميع األدوات واألجيزة المستخدمة في التجربة صالحة ومناسبة الستعمال.   - ٔ  

 القاعات وغرف المحاضرات والمالعب . فيتحديد أماكن إجراء االختبارات   – ٕ  

  .تسجيلالأن المساعدين يستوعبون طريقة لة التدوين في استمارة القياس و التأكد من سيو   - ٖ  

 : الدراسة االستطالعية الثانية
ن إلى سنة مقسمي ٛٔالعب تحت  ٕٓقوميا  لباحث باختيار عينة استطالعيةقام ا       

وم أما المجموعة غير المميزة الفي مركز شبابمن  العبين ٓٔقوميا مجموعتين مجموعة مميزة 
 .العممية من الصدق والثبات  من مركز شباب سنورس إلجراء المعامالت العبين ٓٔقوميا 

 : االختبارات صدق معامل

 عن البحث قيد مواقف السموك الخططي الدفاعي اختبارات صدق معامل بحساب الباحث قام
 قوام بمغ والتي االستطالعية الدراسة مجموعتي عمى بتطبيقيا وذلك التمايز، صدق حساب طريق
 مركز شباب فريق من( المميزة المجموعة) األولى المجموعة تمثل العبين ٓٔعدد  منيما كل
 والجدولسنورس  شباب مركز منتمثل المجموعة الثانية ) غير المميزة (  العبين ٓٔعدد ،فيومال
 معامل صدق االختبارات . يوضح (ٖ)
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 ( 2جدول)  

 البحث  قيد السموك الخططي الدفاعيمواقف مجموعة غير المميزة (فى  –يزة ) مجموعو الممالفروق بينداللة 
 (  90=  4= ن9) ن   

 القياس المواقف
متوسط  

 الرتب
مجموع 
 الرتب

 U W  قيمةz  احتمالية
 الخطأ

المواقف الدرجة الكمية 
 درجة الدفاعية

 ٓٛ.ٗٔ المميزة
ٙ.ٕٓ 

ٔٗٛ.ٓٓ 
ٕٙ.ٓٓ 

ٚ.ٓٓٓ ٕٙ.ٓٓٓ ٖ.ٖٛٚ 
ٓ.ٓٓٔ 

 غير المميزة

 زمن
 ٓٚ.٘ المميزة

ٔ٘.ٖٓ 
٘ٚ.ٓٓ 

ٖٔ٘.ٓٓ 
ٕ.ٓٓٓ ٘ٚ.ٓٓٓ ٖ.ٕٙٗ 

ٓ.ٓٓٓ 
 غير المميزة

بين المجموعة  ٘ٓ.ٓوجود فروق دالة احصائيا عند مستوي داللة  (  2) يتضح من جدول 
ولصالح المجموعة المميزة مما  الدفاعيةممواقف لالدرجة الكمية فى  المميزة والمجموعة غير المميزة 

 يدل عمى ان المقياس عمي درجة مقبولة من الصدق . 
 :االختبارات  ثبات معامل

البحث باستخدام  قيد مواقف السموك الخططي الدفاعيتم حساب معامل ثبات اختبارات         
عادة تطبيقيا عمى عينة الدراسة االستطالعية  )المجموعة المميزة( طريقة تطبيق االختبارات وا 

، ثم قام بإعادة تطبيق االختبارات تحت نفس الظروف وبنفس التعميمات  ينالعب ٓٔوالتي قواميا 
/  ٓٔ/  ٕٛو ٕٚإلى  ٕٕٓٓ / ٓٔ/ ٙٔو  ٘ٔالفترة من  فيأيام من التطبيق األول ،  ٚبعد 

 .والثاني يوضح معامالت االرتباط بين التطبيقين األول   (ٗ) ل، والجدو  ٕٕٓٓ
 ( 2جدول)  

 قيد البحث  الدفاعية( فى المواقف  اعادة التطبيق – التطبيق) قيم معامالت االرتباط بين  
 (  90) ن =   

 القياس المواقف
 قيمة ر اعادة التطبيق التطبيق

 ع م ع م
المواقف الدرجة الكمية 

 الدفاعية
 ٕٜٚ.ٓ 1.03280 4.2000 1.66333 3.9000 درجة
 ٜٗٗ.ٓ 6.64079 21.5430 7.68545 23.0680 زمن
بين التطبيق واعادة  ٘ٓ.ٓوجود ارتباط دالة احصائيا عند مستوي داللة  (2)يتضح من جدول 

 المقياس عمي درجة مقبولة من الثبات مما يدل عمى ان الدفاعيةممواقف لالدرجة الكمية فى  التطبيق 
 الدراسة األساسية :

 البرنامج التدريبي :
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قبل البدء في تصميم البرنامج كان البد من تحديد ىدف البرنامج واألسس الواجب إتباعيا   
 عند وضع البرنامج التدريبي متمثمة في:

 أىدف البرنامج:
 إلى: بالواقع االفتراضيالتدريبات الخططية بييدف تطبيق البرنامج التدريبي المقترح   
 سنو. ٛٔلالعبي كرة القدم   السموك الخططي الدفاعيالمساىمة في تطوير  -

 أسس تصميم البرنامج :
 راعي الباحث عند تصميم البرنامج التدريبي ما يمي:

 تحقيق أىداف البحث. -
 سنو. ٛٔالمرحمة مراعاة الخصائص والصفات البدنية والميارية والنفسية ليذه  -
 يجب أن يتدرب الناشئ عمى التركيز في األداء أثناء التدريب.  -
يجب أن تتصف وحدة التدريب بالشمولية وأن يضفى عمييا عامل البيجة والسرور والمتعة  -

 التي يجدىا الناشئ في المعب الحر خارج النادي.
 لمميارات ذات الصعوبة. مراعاة عوامل األمن والسالمة في تعميم وتدريب الالعبين  -

 التخطيط الزمني لمحتوى البرنامج التدريبي ويشمل اآلتي:  
 تحديد الفترة الزمنية المناسبة لتطبيق البرنامج التدريبي: -9

حدد الباحث الفترة الزمنية لتطبيق البرنامج التدريبي حيث بدأت أول وحدة تدريبية يوم االحد 
 أسابيع تدريبية.  ٛبواقع   ٕٕٓٓ/ ٕٔ/ٕٙالموافق  حتى يوم السبت ٕٕٓٓ/ٔٔ/ ٔالموافق 

 تحديد عدد مرات التدريب األسبوعية: -4
 وحدة لمبرنامج. ٕٗثالث وحدات تدريبية أسبوعية باجمالي  ٖحدد الباحث عدد 

 خالل الوحدة التدريبية : باستخدام الواقع االفتراضيتحديد زمن التدريبات الخططية  -2
ق  ٓٗلمدة  باستخدام الواقع االفتراضيب عمى التدريبات الخططية حدد الباحث زمن التدري

ق عمى مستوى الوحدات التدريبية  ٓٙعمى مستوى الوحدات التدريبية لالربع اسابيع االولى و
 .عمى توجييات ىيئة االشراف  لالربع اسابيع الثانية خالل البرنامج التدريبي بناء

 بي:تحديد الزمن الكمي لمبرنامج التدري -2
باستخدام الواقع وقد حدد الباحث الزمن الكمي لمبرنامج التدريبي )لمتدريبات الخططية 

وحدة ) من الوحدة االولى في االسبوع االول وحتى الوحدة  ٕٔ× ق ٓٗ( كما يمي :  االفتراضي
 ق.  ٓٛٗفي االسبوع الرابع ( =  ٕٔال 

في  ٕٗوحتى الوحدة ال في االسبوع الخامس  ٖٔوحدة ) من الوحدة ال  ٕٔ× ق ٓٙو 
 ق ٕٓٓٔوبذلك يكون اجمالي زمن البرنامج =  ق. ٕٓٚاالسبوع الثامن ( = 

 القياسات القبمية:
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وذلك  ينالعب عشرةأجرى الباحث القياسات القبمية عمى عينة البحث األساسية وقواميا   
 . ٕٕٓٓ/ٓٔ/ ٕٛإلى   ٕٕٓٓ/ٓٔ/ ٕٚخالل الفترة من  

ة االختبارات وتسجيل الدرجات مدربي نادي مصر المقاص وقد ساعد الباحث في إجراء
 .وبعض المساعدين المختصين 

  المرحمة األساسية:
 ٕٕٓٓ/ ٔٔ/ٔتم تطبيق البرنامج التدريبي عمى الالعبين )عينة البحث( في الفترة من يوم 

. كانت عينة البحث التي تم تطبيق البرنامج التدريبي عمي عينة  ٕٕٓٓ/ ٕٔ/ٕٙإلى يوم 
 ٓٗوجميعيم من العبي نادي مصر المقاصة وقد تم تخصيص فترة زمنية  ينالعب عشرةقواميا 

وذلك لموحدات التدريبية خالل  باستخدام الواقع االفتراضيى التدريبات الخططية دقيقة لمتدريب عم
ية من دقيقة لموحدات التدريبية في االربع اسابيع الثان ٓٙع اسابيع االولى من البرنامج واالرب

قبل بداية الوحدات  باستخدام الواقع االفتراضي، وقد تم التدريب عمي التدريبات الخططية البرنامج
سنة بالنادي.  ٛٔفريق كرة القدم  مدربيقام بمساعدة الباحث و دريبية العممية داخل الممعب .تال

فقط بمساعدة  باستخدام الواقع االفتراضيوقد قام الباحث بتدريب الالعبين بالتدريبات الخططية 
 المدربين وكان يتم تدريب باقي أجزاء الوحدة بمعرفة المدربين المختصون بالفريق.

 البعدى: القياس
وذلك بعد  ٕٕٓٓ/ ٕٔ/ٕٛإلى يوم  ٕٕٓٓ/ ٕٔ/ ٕٚقام الباحث بإجراء القياس البعدى يوم 

 ) انتياء البرنامج التدريبي(األسبوع الثامن
 الخطة اإلحصائية المستخدمة في البحث
لمعالجة البيانات إحصائيا باستخدام اإلحصاء  SPSSاستخدم الباحث برنامج الحزم اإلحصائية 

 :انة باألساليب اإلحصائية اآلتيةالالبارامتري لصغر حجم العينة وذلك من خالل االستع
 المتوسط الحسابي .      -  
 االنحراف المعياري .                -  
 الوسيط . -  
 نسب التغير .  -  
 في القياسات القبمية والبعدية . اتن المجموعتني إليجاد الفروق بياختبار مان و  -  
 اختبار ولكوكسون إليجاد الفروق بين القياسات القبمية والبعدية لكل مجموعة .  -  
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 عرض النتائج :

 المستخدمة اإلحصائية األساليب خالل ومن الباحث إلييا توصل التي البيانات ضوء في
 مجموعة في إلييا الوصول تم التي النتائج عرض يتم سوفوكذلك العينة المطبق عمييا البحث 

 اإلطار وتحميل البحث وفروض أىداف ضوء في النتائج تمك مناقشة وكذلك الجداول من
 .العممية والمراجع السابقة لمدراسات المرجعي

 ( 5جدول)
 قيد البحث  لماكز الدفاعالدفاعية ممواقف الدرجة الكمية لالبعدية ( فى  –داللة الفروق بين القياسات ) القبمية 

 (  2) ن =                                                                                      

 القياس المواقف 
متوسط  القياس

 الرتب
مجموع 
 الرتب

اتجاه 
احتمالية  zقيمة  االشارة

 الخطأ
المواقف الدرجة الكمية 

 درجة الدفاعية
 القبمي

ٓ.ٓٓ 
ٕ.ٓٓ 

ٓ.ٓٓ 
ٙ.ٓٓ 

-ٓ 
+ٖ 
=ٓ 

ٕ.ٓٗٔ 
ٓ.ٓٗٔ 

 البعدي

 زمن
 القبمي

ٕ.ٓٓ 
ٓ.ٓٓ 

ٙ.ٓٓ 
ٓ.ٓٓ 

-ٖ 
+ٓ 
=ٓ 

ٕ.ٓٗٔ 
ٓ.ٓٗٔ 

 البعدي

بين القياس القبمي  ٘ٓ.ٓوجود فروق دالة احصائيا عند مستوي داللة  (5)يتضح من جدول 
 ولصالح القياس البعدي . لمراكز الدفاع  الدفاعيةممواقف لالدرجة الكمية فى  والبعدي  

  (1جدول)  
 قيد البحث  لمراكز الدفاع  الدفاعيةفى المواقف نسب التغير بين متوسطي القياسات القبمية والبعدية 

 (  2) ن =   

 القياس المواقف 
متوسط القياس 

 القبمي
متوسط القياس 

 نسب التغير البعدي

المواقف الدرجة الكمية 
 الدفاعية

 ٚ.ٙٗ 3.080 ٓٓٔ.ٕ درجة

 ٖ.ٛ٘ 17.158 27.166 زمن

الدرجة الكمية فى بين متوسطي القياس القبمي والبعدي ان نسب التغير  (1)يتضح من جدول 
 . 6 5.62،  2164قد انحصرت ما بين  الدفاعيةممواقف ل
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 ( 4جدول)
         قيد البحث  كز الوسطالدفاعية لمر ممواقف الدرجة الكمية لالبعدية ( فى  –داللة الفروق بين القياسات ) القبمية 

 (  2) ن =                                                                           

 القياس المواقف 
متوسط  القياس

 الرتب
مجموع 

 الرتب
احتمالية  zقيمة  اتجاه االشارة

 الخطأ
 الدفاعيةالمواقف الدرجة الكمية 

 درجة
 0600 القبمي

4600 
0600 
1600 

-0 
+2 
=0 

46029 
06029 

 البعدي

 زمن
 4600 القبمي

0600 
1600 
0600 

-2 
+0 
=0 

46029 
06029 

 بين القياس القبمي والبعدي   ٘ٓ.ٓوجود فروق دالة احصائيا عند مستوي داللة  (4)يتضح من جدول 
 القياس البعدي .ولصالح  لمراكز الوسط  الدفاعيةممواقف لالدرجة الكمية فى 

 (.جدول)
 قيد البحث  كز الوسطلمر  الدفاعيةفى المواقف نسب التغير بين متوسطي القياسات القبمية والبعدية 

 (  2) ن =   

 القياس المواقف 
متوسط القياس 

 القبمي
متوسط القياس 

 نسب التغير البعدي

 ٔ.ٖٓٔ 4.280 1.860 درجة الدفاعيةالمواقف الدرجة الكمية 

 ٛ.ٚٛ 15.874 29.817 زمن

ممواقف لالدرجة الكمية فى بين متوسطي القياس القبمي والبعدي ان نسب التغير  (.)يتضح من جدول 
 . 6 464.،  92069قد انحصرت ما بين  الدفاعية

 (1جدول)
                                                                                  قيد البحث  كز اليجومالدفاعية لمر ممواقف الدرجة الكمية لالبعدية ( فى  –داللة الفروق بين القياسات ) القبمية 

 (  2) ن = 

 القياس المواقف 
متوسط  القياس

 الرتب
مجموع 
 zقيمة  اتجاه االشارة الرتب

احتمالية 
 الخطأ

 الدفاعيةالمواقف الدرجة الكمية 
 درجة

 ٓٓ.ٓ القبمي
ٕ.٘ٓ 

ٓ.ٓٓ 
ٔٓ.ٓٓ 

-ٓ 
+ٗ 
=ٓ 

ٕ.ٖٕٓ 
ٓ.ٕٓٗ 

 البعدي

 زمن
 ٓ٘.ٕ القبمي

ٓ.ٓٓ 
ٔٓ.ٓٓ 
ٓ.ٓٓ 

-ٗ 
+ٓ 
=ٓ 

ٕ.ٖٕٓ 
ٓ.ٕٓٗ 
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بين القياس  ٘ٓ.ٓوجود فروق دالة احصائيا عند مستوي داللة  (1)يتضح من جدول  
 ولصالح القياس البعدي . لمراكز اليجوم  الدفاعيةممواقف لالدرجة الكمية فى  القبمي والبعدي  

 (90جدول)
 قيد البحث  كز اليجوملمر  الدفاعيةفى المواقف نسب التغير بين متوسطي القياسات القبمية والبعدية 

 (  2) ن =   

 القياس المواقف 
متوسط القياس 

 القبمي
متوسط القياس 

 نسب التغير البعدي

المواقف الدرجة الكمية 
 الدفاعية

 ٘.ٛ٘ 4.120 2.600 درجة

 ٘.ٙٓٔ 11.279 23.287 زمن

الدرجة الكمية فى بين متوسطي القياس القبمي والبعدي ان نسب التغير  (90)يتضح من جدول 
 . 6 90165،  5.65قد انحصرت ما بين  الدفاعيةممواقف ل

 (99جدول )

الهجوم ( فى القياسات البعدية للدرجة الكلية لمواقف -الوسط-)الدفاع مراكز المعبالفروق بين داللة 

 (90)ن=                                                          الدفاعيةاللعب 

 القياس المواقف 
 Sig 2كا الهجوم الوسط الدفاع

الدرجة الكمية 
 الدفاعيةالمواقف 

 06024 16100 1610 90610 26.0 درجة

 06045 46201 2610 16.0 90610 زمن

 0.0.* الداللة > 

 و:( أن99يتضح من جدول )

لمدرجة  البعديةالثالثة في القياسات  مراكز المعب فروق ذات داللة إحصائية بين عدم وجود 
غير دالة احصائيا عند مستوي داللة  ٕحيث جاءت قيمة كا الكمية لمواقف المعب الدفاعية 

، حيث جاءت الفروق وفقا لقياس الدرجة لصالح العبي الوسط ، كما جاءت الفروق  . ٘ٓ.ٓ
 وفقا لقياس الزمن لصالح العبي اليجوم 

 مناقشة النتائج :



17 
 

توجد فروق دالة احصائيا بين القياسات القبمية انو " مناقشة الفرض االول والذي ينص عمى -
الوسط اليجوم (  –والبعدية لمتغير) السموك الخططي الدفاعي ( وفقا لمراكز المعب )الدفاع 

 "لصالح القياسات البعدية 6
بين القياس القبمي  ٘ٓ.ٓوجود فروق دالة احصائيا عند مستوي داللة  (5)يتضح من جدول -

 ولصالح القياس البعدي . لمراكز الدفاع  الدفاعيةممواقف لالدرجة الكمية فى  والبعدي  

الدرجة الكمية فى بين متوسطي القياس القبمي والبعدي ان نسب التغير  (1)يتضح من جدول -
 . 6 5.62،  2164قد انحصرت ما بين  الدفاعيةممواقف ل
بين القياس القبمي  ٘ٓ.ٓوجود فروق دالة احصائيا عند مستوي داللة  (4)يتضح من جدول -

 ولصالح القياس البعدي . لمراكز الوسط  الدفاعيةممواقف لالدرجة الكمية فى  والبعدي  
( ان نسب التغير بين متوسطي القياس القبمي والبعدي فى الدرجة الكمية ٛيتضح من جدول )-

 . . ٚ.ٚٛ،  ٔ.ٖٓٔبين لممواقف الدفاعية قد انحصرت ما 
بين القياس القبمي  ٘ٓ.ٓوجود فروق دالة احصائيا عند مستوي داللة  (1)يتضح من جدول -

 ولصالح القياس البعدي . لمراكز اليجوم  الدفاعيةممواقف لالدرجة الكمية فى  والبعدي  

الدرجة الكمية فى بين متوسطي القياس القبمي والبعدي ان نسب التغير  (90)يتضح من جدول -
 . 6 90165،  5.65قد انحصرت ما بين  الدفاعيةممواقف ل

الدفاعي لالعبي المراكز الثالثة ) الدفاع  الخططي السموكالباحث ىذا التطور في مستوى  ويرجع
وما يحتويو من تدريبات باستخدام  التدريبي المقنن لمدراسة إلى طبيعة البرنامجواليجوم (  والوسط

 العبين الذىنيةمناسبة إلمكانات وقدرات ىؤالء الطرق ووسائل مختمفة ومتنوعة مما يجعميا 
حيث أشتمل البرنامج  الدفاعي الخططي لتحسن السموكاالدراك واالنتباه وبالتالي وموجيو لتنمية 

سيمة ومركبة ايضا وذلك بما  باستخدام الواقع االفتراضيمواقف لعب عمى تدريبات التدريبي 
 عمرية.لمرحمة الىذه ا مع اسبنيت

من خالل التدريبات الخططية  باستخدام الواقع االفتراضيكما يرى الباحث أن التدريب       
المركبة )الميارية والخططية( والذي يعتمد أيضا فيو ىذا االسموب عمى تطبيقات الياتف 

السموك الحركي المحمول والالبتوب ونظارات الواقع االفتراضي يزيد من مخزون خبرات 
 والخططي والمخزون الذىني لالعب الستدعاء القرارات الخططية وتنفيذىا بسيولة . 

قبل بداية التدريبات  باستخدام الواقع االفتراضيوعميو فإن استخدام التدريبات الخططية       
ية المكانيات العممية في القاعات المعدة لذلك وبالوسائل المتنوعة التي تناسب طبيعة الفروق الفرد

الالعبين واالندية والمدربين يعد اىم االسس لمتدريب عمى الجانب الخططي والتييئة الذىنية 
 افضل القرارات وبصورة سريعة اثناء المنافسات.السموك الخططي الدفاعي واداء لالعب لتنفيذ 
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( ٜ)م(ٜٜٗٔمختار)وحنفي ( ٓٔ)م(، ٜٜٛٔكال من طو اسماعيل ) وىذا يتفق مع ما اشار اليو
 ومفتي ابراىيم ،( ٚٔ)م(ٜٜٗٔ) محمد بسيوني ،( ٛٔ) م(ٜٜٗٔومحمد عالوي ) ،
عمى اىمية ربط االعداد الخططي بالجوانب  (٘ٔ)م(ٜٜٚٔومجدي حسن) ،( ٖٕ)م(ٜٜٗٔ)

المعرفيو واالدراكيو والذىنية نظرا لتعرض الالعب لمواقف متغيرة ومتعددة وسريعة خالل المباراة 
ر عمى رؤيتو وادراكو وانتباىو وسرعة اتخاذه القرار الخططي وتكوين اكثر من قرار مما يْوث

  (ٖ: ٘ٔ( )ٕٖ: ٖٕ( )ٕٚٔ: ٚٔ( )ٕٖٖ: ٛٔ( )٘: ٜ( )ٖٕ: ٓٔخططي سميم وسريع)

توجةةد فةةروق دالةةة إحصةةائيًا بةةين القياسةةات والةةذي يةةنص عمةةى انةةو "  نيمناقشةةة الفةةرض الثةةا-
اليجةةوم ( فةةي الدرجةةة الكميةةة لمتغيةةر) السةةموك  –الوسةةط  –)البعديةةة( لمراكةةز المعةةب ) الةةدفاع 

 الخططي الدفاعي ( 6
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مراكز المعب  الثالثة في عدم ( 99يتضح من جدول )

غير دالة احصائيا  ٕالقياسات البعدية لمدرجة الكمية لمواقف المعب الدفاعية  حيث جاءت قيمة كا
. ، حيث جاءت الفروق وفقا لقياس الدرجة لصالح العبي الوسط ، كما  ٘ٓ.ٓعند مستوي داللة 

 . جاءت الفروق وفقا لقياس الزمن لصالح العبي اليجوم

إلى في القياس البعدي  العبي مراكز المعب الثالثةالفروق بين  وجود عدم ويرجع الباحث
 احث فييا أن تكون متنوعةراعى الب التدريبات الخططية التيمن  يحتويوالبرنامج التدريبي وما 

من حيث درجة الصعوبة ومن حيث طرق واساليب التدريب عمييا وان تكون متدرجة من السيل 
ذلك ويرجع الباحث  ان تناسب القدرات الذىنية واالدراكية لالعبينو  لمصعب ومن البسيط لممركب 

ب بيذا االسموب لمتدريالالعبين  لدىالحماس العالي الذي كان الفضول والشغف و إلى  ايضا
في التدريبات واطالعيم عمى الحديث في بعض  االنتظام الجيدالحديث والمتنوع والشيق وكذلك 

لمبرنامج التدريبي وكذلك أيضا يرجع المخصصة الزمنية  المدةخالل ىذه التطبيقات الذكية 
الواقع االفتراضي بالتدريبات الخططية باستخدام يتمون ان معظم المدربين ال ي الى لباحث ىذاا

الذي يعد حديثا ليم وكذلك عدم االىتمام بتدريب مراكز الالعب المختمفة عمى واجبات دفاعية 
واالىتمام فقط بتدريب الواجبات الدفاعية لممدافعين فقط وكذلك ال ييتمون بالتدريبات الذىنية 

معظم حديثو بالنسبة لت وبالتالي أصبحت ىذه التدريبا واالدراكية وتطوير الجانب المعرفي لالعب
تمك  ةصاخبالتدريبات و  إلتقان ىذهمما جعل لدييم الحافز العالي وخاصة مركز اليجوم الالعبين 

تفكير وتحدي لمقدرات الذىنية التخاذ افضل القرارات وفي اسرع وقت التدريبات التي بيا مزج 
مية الستمرارىم باداء وخاصة العبي المراكز اليجو  ممكن مما يخمق جو منافسة بين الالعبين
دريبات االستعانة وكذلك راعى الباحث عند اختياره لمتادوار ىجومية وتدريبات ىجومية دائما 

شمولية التدريبات بالوحرص الباحث ان تتسم المراجع العممية المتخصصة والدراسات السابقة ب
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يا الباحث التدرج األجيزة وفق األسس العممية وكذلك راعى فيالعديد من والتنوع واستخدام 
 ومن أسبوع إلى أسبوع لتحقيق أقصى استفادة التي تميياإلى تدريبية بمستوى صعوبة من وحدة 

األداء وكيفية حل تمرينات لتنمية سرعة ودقة لالعبين وكذلك فقد راعى الباحث استخدام  ممكنة
وربط ذلك ف الموقتناسب سرع القرارات الفعالة التي الالعب وبأ تواجوالمواقف الخططية التي 

اداء ن إلى القدرة عمى الالعبي اكثرس وقد أدى البرنامج إلى وصول المناف العبي الفريق بأداء
                               السموك الخططي الدفاعي السريع واالكثر صحة .

 االستنتاجات :

بالتدريبات الخططية باستخدام الواقع االفتراضي اثر في السموك  أن البرنامج المستخدم  -
الخططي الدفاعي لمراكز المعب الدفاعية لالعبي كرة القدم عينة البحث لصالح القياس 

 البعدي.
 الدفاعيةممواقف لالدرجة الكمية فى بين متوسطي القياس القبمي والبعدي ان نسب التغير  -

 . 6 5.62،  2164قد انحصرت ما بين 

بالتدريبات الخططية باستخدام الواقع االفتراضي اثر في السموك  أن البرنامج المستخدم  -
الخططي الدفاعي لمراكز لعب الوسط لالعبي كرة القدم عينة البحث لصالح القياس 

 البعدي.
 الدفاعيةممواقف لالدرجة الكمية فى بين متوسطي القياس القبمي والبعدي ان نسب التغير  -

 . 6 464.،  92069ما بين  قد انحصرت
بالتدريبات الخططية باستخدام الواقع االفتراضي اثر في السموك  أن البرنامج المستخدم  -

الخططي الدفاعي لمراكز المعب اليجومية  لالعبي كرة القدم عينة البحث لصالح القياس 
 البعدي.

 الدفاعيةممواقف لالدرجة الكمية فى بين متوسطي القياس القبمي والبعدي ان نسب التغير  -
 . 6 90165،  5.65قد انحصرت ما بين 

-  
 

 و:( أن99يتضح من جدول )

لمدرجة الكمية  البعديةالثالثة في القياسات  مراكز المعب بين  إحصائية و يوجد فروق غير دالةأن
 ،  . ٘ٓ.ٓغير دالة احصائيا عند مستوي داللة  ٕحيث جاءت قيمة كا لمواقف المعب الدفاعية 

 : التوصيات
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 في إطار مجال الدراسة وعمى مجتمع البحث وعينة البحث يوصى الباحث بما يمي:
المقترح في تدريب الناشئين  باستخدام الواقع االفتراضياستخدام برنامج التدريبات الخططية  -
بطرق واساليب متنوعة  بات الخططية باستخدام الواقع االفتراضياالىتمام بإدراج التدريسنة و  ٛٔ

 .الدفاعيالخططي بة التي تنمي السموك في برامج الناشئين وبخاصة التدريبات المرك
لتصبح ىي  الصغيرة من خالل األلعاب البراعم باستخدام الواقع االفتراضيالبدء في تدريب  -

 متدريبات المركبة .بداية الدخول ل
التعرف لكل مرحمة سنية  ، و  ي الدفاعيتخصيص بطارية اختبارات لقياس السموك الخطط -

 في جميع الجوانب المختمفة لالعب.عمى تأثير التدريبات الخططية باستخدام الواقع االفتراضي 
 . إجراء دراسات متشابية عمى فئات وأعمار مختمفة -
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 حموان  
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 .كمية التربية الرياضية لمبنين باإلسكندرية ، جامعة حموان 
" نسبة مساىمة بعض وسائل تنفيذ خطط المعب اليجومية والدفاعية في  : م(4005ماجد مصطفى اسماعيل ) ٘ٔ
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بعض التدريباث اخلططيت باستخدام الواقع االفرتاضي تأثري " 
على السلوك اخلططي الدفاعي لالعبي كرة القدم وفقا ملراكز 

"اللعب  
 

وفقدا لمراكدز المعدب  القددم لالعبدي كدرةبالسدموك الخططدي الددفاعي الى االرتقاء  ييدف البحث     
ىددذه تدداثير  مدددى التعددرف عمددىو  باسددتخدام الواقددع االفتراضدديتصددميم تدددريبات خططيددة  مددن خددالل

لالعبي كرة القدم،  الدفاعي الخططي باستخدام الواقع االفتراضي عمى السموكالتدريبات الخططية 
جموعدة الواحددة عدن طريدق وقد استخدم الباحدث المدنيج التجريبدي باسدتخدام التصدميم التجريبدي لمم

القياس القبمي والبعدي وتم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية من ناشئي نادي مصدر لممقاصدة 
وتمثمت ادوات جمع البيانات في المسح العبين  ٓٔسنة وقد بمغ حجم العينة االساسية  ٛٔتحت 

ططدي الددفاعي واختبدار المرجعي لمواقف السموك الخططي الدفاعي واختبارات مواقف لمسموك الخ
ان التدددددريبات ومدددن اىددددم النتدددائج التدددي توصددددل الييدددا الباحدددث الدددذكاء لممرحمدددة الثانويددددة والجامعيدددة 

المقترحة ليدا تداثير ايجدابي فدي تحسدن السدموك الخططدي الددفاعي لجميدع مراكدز المعدب لددى عيندة 
الخططيدة التددريبات البحث واستنادا الى ما توصدل اليدو الباحدث يوصدي الباحدث بامكانيدة اسدتخدم 

 .سنة  ٛٔالمقترحة لتحسين السموك الخططي الدفاعي لدى الناشئين تحت 
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Abstract 
"The effect of some tactical exercises using virtual reality on the 
defensive tactical behavior of soccer players, according to the 

playing centers." 
The research aims to improve the defensive tactical behavior of football 
players according to the playing centers by designing tactical exercises 
using virtual reality and to identify the extent of the impact of these 
tactical exercises using virtual reality on the defensive tactical behavior 
of football players. The researcher used the experimental method using 
the experimental design for one group about By tribal and dimensional 
measurement, the research sample was chosen in a deliberate way from 
the juniors of the Misr Clearing Club under 18 years old, and the size of 
the basic sample was 10 players. The data collection tools were 
represented in the reference survey of defensive tactical behavior 
attitudes, attitude tests for defensive planning behavior, and intelligence 
test for secondary and university levels. Among the most important 
findings of the researcher is that the proposed exercises have a positive 
effect on improving defensive tactical behavior for all play centers of the 
research sample and based on what he found. The researcher 
recommends the researcher the possibility of using the proposed 
planning exercises to improve the defensive tactical behavior of young 
people under 18 years of age. 


