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ممخص البحث العربي:

الحظ الباحثاف إىماؿ تدريبات الرؤية البصرية في التدريبات اليومية لالعبي كرة القدـ مما يشكؿ قصو ار
في إعداد الالعب و ييدؼ البحث إلى إعداد تدريبات لمرؤية البصرية لالعبيف الشباب بكرة القدـ وتصميـ

اختبار باستخداـ الحاسوب لمتصرؼ الخططي بكرة القدـ لمشباب و فرض الباحثاف ىناؾ فروؽ ذات داللة
إحصائية في التصرؼ الخططي بكرة القدـ بيف القياس القبمي و البعدي في المجموعة التجريبية و لصالح

القياس البعدي واعتمد الباحثاف عمى المنيج التجريبي ذو تصميـ المجموعتيف بواقع مجموعة تجريبية ومجموعة
ضابطة ،وبقياس قبمي وبعدي لقياس المتغيرات التابعة تصميماً لو  ،اختار الباحثاف عينة البحث بصورة

عمدية مف الالعبيف الشباب بكرة القدـ مف نادي الميناء و تـ تقسيـ العينة إلى مجموعة ضابطة و مجموعة

تجريبية بواقع (  )13العب لكؿ مجموعة استنتجا إف تدريبات الرؤية البصرية التي تـ بنائيا وفؽ األسس

العممية مناسبة لعينة الشباب بكرة القدـ .إف االختبار الذي تـ إعداده بالحاسوب الختبار التصرؼ الخططي قد
أعطى ثماره في قياس مستوى التصرؼ الخططي  ،أما التوصيات استخداـ تدريبات الرؤية البصرية في تدريب
األندية الرياضية لما لو الدور الفاعؿ في التصرؼ الخططي.

Effect of Visual Vision Training on the Behavioral Behavior of Youth
Football Players
Prof. Abdul Sattar Jabbar Al-Dhamad
m.Hussein Matar Hammadi
The researchers noted the importance of visual training exercises in the
daily exercises of football players, which is a shortness in the preparation of
the player and the goal of the research to prepare visual vision training for
young football players and the design of a computer test for the behavior of
football planners of youth and the researchers there are significant
differences in the behavior of the planner Between the tribal and postmortem
measurements in the experimental group and for the benefit of the postmeasurement. The two researchers adopted the experimental approach with
the design of the two groups by experimental group and control group, and
by tribal and post-measurement to measure the dependent variables. The
researchers randomly selected the sample of the young players from the
port club. The sample was divided into a control group and a pilot group of
(13) players for each group. The visual vision training that was built
according to the scientific bases is suitable for the youth sample of football.
The computer-generated test of the conductive test has yielded a positive
impact on the measurement of the level of conduct. The recommendations
are the use of visual vision training in the training of sports clubs because of
its active role in the conduct of the plan.
:  التعريف بالبحث-1

:  مقدمة البحث و أهميته1-1
يبحث عمماء الرياضة في كرة القدـ بشكؿ دائـ ومستمر عف التقنيات و الطرؽ التدريبية الحديثة بيدؼ
تطوير األداء الرياضي واكسابو لمحة جمالية سواء كاف بتسجيؿ األىداؼ أو بالحركات التي تتميز بإيقاعيا
 و تدريبات الرؤية، الجمالي و التصرؼ الصحيح في ساحة المعب عموما و خصوصا أماـ ىدؼ المنافس
 ألف الرؤية تؤثر في مقدرة أو كفاءة الالعب في أداء، البصرية إحدى ىذه التقنيات في المجاؿ الرياضي

 والرؤية البصرية الرياضية تعتمد عمى أف عيف العب كرة القدـ تقدـ المعمومات،المتطمبات الخاصة بكرة القدـ
،إلى المخ الذي بدوره يفسر المعمومات ويرسؿ اإلشارات التي تجعؿ األرجؿ وغيرىا مف أجزاء الجسـ تتحرؾ
وىذا يحدث في جزء مف الثانية فإذا كانت ىذه اإلشارة غير دقيقة أو غير كاممة أو مقدمة في وقت غير

. مناسب فإف ذلؾ ينعكس عمى األداء بالكرة الذي سوؼ يتـ بشكؿ عشوائي أو غير صحيح

وتبرز أىمية البحث في أف التدريبات الرؤية البصرية مف الموضوعات اليامة التي لـ تحظ باىتماـ كبير مف

الباحثيف في المجاؿ الرياضي بصفة عامة وفى كرة القدـ خصوصاً حيث أف حاسة البصر ليا أىمية كبيرة لدى

.العب كرة القدـ

والبد مف اإلشارة إلى ارتباط العديد مف التدريبات لمرؤية البصرية بجوانب كرة القدـ المختمفة ومنيا
الجانب الخططي الذي يجب أف يتميز بو الالعبيف  ،لذا وجب عمى المختصيف والمدربيف االىتماـ بكافة

الحواس ومنيا حاسة البصر باإلضافة إلى االىتماـ بالعمميات العقمية التي تساعد عمى النيوض بالجانب

البصري الرتباطيما ببعض.
 2-1مشكمة البحث :

الحظ الباحثاف مف خالؿ متابعتو لتدريبات كرة القدـ لمشباب أف ىناؾ ضعؼ في االىتماـ بالرؤية البصرية

بشكؿ مركز خالؿ التدريبات اليومية لالعبي كرة القدـ مف جانب الكثير مف المدربيف والالعبيف أنفسيـ  ،إذ لـ
يدرؾ المدربوف و الالعبيف أىمية الرؤية بالنسبة ألدائيـ الرياضي عمى الرغـ مف قياميـ بالتدريب بشكمو العاـ

متضمناً تدريب لمرؤية لكف بشكؿ عشوائي  ،ويتضمف األداء الرياضي جانب حركي وجانب بصري  ،واذا لـ
يعمؿ الجانب البصري بكفاءة فإف ذلؾ بطبيعة الحاؿ سيؤثر عمى أداء الجانب الحركي ،إف إدخاؿ تدريبات

الرؤية البصرية في الوحدة التدريبية بصورة مستقمة أو ضمنية مف أىـ العوامؿ الحيوية التي تساعد عمى تطوير

القدرات البصرية الحركية ،وىذا ما يريده الباحثاف الوصوؿ إليو بوضع تدريبات بصرية مناسبة بكرة القدـ
ومالحظة تأثيرىا مع التصرؼ الخططي بكرة القدـ.

 3-1أهداف البحث  :ييدؼ البحث إلى :

 -1إعداد تدريبات لمرؤية البصرية لالعبيف الشباب بكرة القدـ .

 -2التعرؼ عمى تأثير تمرينات الرؤية البصرية في التصرؼ الخططي بكرة القدـ لمشباب .
 4-1فروض البحث :

 -1ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية في التصرؼ الخططي بكرة القدـ بيف القياس القبمي و البعدي في
المجموعة التجريبية و لصالح القياس البعدي .

 -2ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية في التصرؼ الخططي بكرة القدـ بيف المجموعة التجريبية والمجموعة
الضابطة و لصالح المجموعة الضابطة في القياس البعدي .

 5-1مجاالت البحث :

 1-5-1المجاؿ البشري  :العبوا الشباب في نادي الميناء بكرة القدـ
 2-5-1المجاؿ المكاني  :ممعب نادي البصرة الرياضي و كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة في جامعة
البصرة

 3-5-1المجاؿ الزماني  2016/10/1 :إلى 2017/4/1

 6-1مصطمح البحث :
الرؤية البصرية ىي " القدرة عمى معالجة أو تفسير المعمومات التي ينظر إلييا والتي تؤثر عمى األداء
الرياضي وتساعد في تعزيز الميارات الحركية  ،وتعتمد الرؤية البصرية عمى توفير العيف المعمومات إلى

الدماغ "(.)1

 -2الدراسات النظرية والدراسات المشابهة

 1-2الدراسات النظرية :

 1-1-2الرؤية البصرية وأهميتها في مجال الرياضي

( )

إف المدربيف الرياضييف والالعبيف وعمماء الرياضة يبحثوف بشكؿ دائـ ومستمر عف الطرائؽ التدريبية الحديثة
بيدؼ تحسيف األداء الرياضي واكتساب ميزة تنافسية  "،إذ أف اغمب الرياضات بؿ و ربما كميا تعد الرؤية

البصرية ىي الحاسة المسيطرة  ،وقد يعتقد البعض أف مجرد الرؤية بوضوح ىو كؿ ما يحتاج الرياضي ألف
ىي الحاسة المسيطرة " ،لكف القدرات البصرية المطموبة لألداء األمثؿ في الرياضة تتضمف أكثر بكثير مف

مجرد مف مجرد القدرة عمى الرؤية بوضوح ،فعمى سبيؿ المثاؿ الرجوع لمخمؼ لالمساؾ بالكرة وىي حركو

معقده لمغاية فاف العينيف فقط ىي التي تخبرؾ بمكاف الكرة بالفراغ مف خالؿ استعانة بالمعمومات البصرية  ،إذ

يتوجب تقدير سرعة ومسار طيرانيا وبعد ذلؾ يجب القياـ بنوع مف التوقع أو اإلدراؾ لمكاف الكره عندما تصبح

في مجاؿ اليديف لالمساؾ بيا ،وكؿ ذلؾ يجب أف يحدث في اقؿ جزء مف الثانية وبعدىا يجب وضع اليديف

في مكاف الذي توقع وصوؿ الكره إليو في الفراغ مع وضعيما حوؿ الكره حتى يمكف اإلمساؾ بيذا عمى أمؿ
أف يكوف ىذا التوقع صحيحا و أال فاف اليديف لف تقابؿ الكرة  ،و بالطبع فاف ذلؾ يحدث خالؿ الوقوؼ  ،أما

اإلمساؾ بالكره خالؿ الحركة يضيؼ الكثير مف التعقيد لألداء  ،ىناؾ قدرات بصرية ترتبط وثيقا بنوع

الرياضة التخصصية التي يمارسيا الالعبوف  ،فالعبي كرة القدـ مف ذوي الخبرة تكوف لدييـ قدره بصرية

طرفية عاليا ولذا يكوف إدراكيـ لحركة الالعبيف وليس لمكره  ،بينما الالعبيف المبتدئيف يركزوف وبشدة عمى الكره

نفسيا  ،أف بعض ميارات األداء في كثير مف األنشطة الرياضية يصعب متابعتيا مف خالؿ العيف وقد اظير
التحميؿ السينمائي ذلؾ  ،ومف ىنا ظير مصطمح التوقع البصري .

 2-1-2التدريبات البصرية

: Visual Training

( )

ىناؾ عدة تعريفات لمتدريبات البصرية تطرؽ ليا الباحثوف نستعرض منيا ما يمي :عرفيا حسيف عمي كنبار
نقالً عف ايزابيؿ واكر

 Isabel Walkerالتدريب البصري عمى " أنو سمسمة متكررة لتدريبات العيف بيدؼ

تحسيف القدرات البصرية األساسية  ،وىي ىامة لمرياضييف في جميع الرياضات التنافسية ".

( )1سعاد عبد حسيف وىيب  ،وغصوف ناطؽ عبد الحميد  .مفاىيـ عممية لمرؤية البصرية  ،ط ، 1الجزيرة لمطباعة والنشر ،بغداد  ،2015 ،ص.50

) )
) (

حسيف عمي كنبار  .مصدر سبؽ ذكره  ،2014 ،ص11,12
حسيف عمي كنبار  .مصدر سبؽ ذكره  .ص . 40

كما عرؼ حسيف كنبار التدريب البصري عمى أنو  " :ذلؾ البرنامج الخاص لمجموعة التماريف التي تعمؿ
عمى تقوية القدرات البصرية المتنوعة مف خالؿ تدريبات متنوعة ذات أداء بصري عقمي عالي تقود إلى زيادة

التكيفات العقمية المختمفة لعممية اإلبصار في شتى الظروؼ واألوضاع وبما يتناسب مع أشكاؿ وأحجاـ وألواف

المثيرات التي تتعرض ليا العيف ".
()1

 3-1-2التصرف الخططي

يعد التصرؼ الخططي الذي يطمؽ عميو البعض (الذكاء الخططي) مف أىـ متطمبات األداء الرياضي

التنافسي و يعد ركيزة أساسية في العمميات العقمية التي يقوـ بيا الفرد الرياضي خالؿ إدراكو لمعالقات بيف
كافة العناصر المؤثرة في الموقؼ الموجود فيو.

التصرؼ مقدرة الالعب عمى ىضـ المعمومات التي تصؿ إليو عف طريؽ مالحظة المواقؼ
" تتطمب سرعة
ّ
المختمفة أثناء المباراة وكمما كاف الالعب قاد اًر عمى سرعة مالحظة المعمومات التي تصؿ إليو وتفيميا
؛متمكنا مف التفكير السريع مستنتجا ما يجب عممو ومنفذا التحرؾ المطموب في الوقت المناسب تماما ،

ويعمؿ التفكير اإلبداعي عمى إيجاد طرائؽ وحموؿ جديدة فالتصرؼ الخططي لو أىميتو كنتيجة لمعمؿ الفكري

".

()2

إذ يوجد في كرة القدـ العديد مف المواقؼ والحاالت المتغيرة أثناء المعب مما يتطمب مف الالعب تركيز

انتباىو لمالحظة الموقؼ ثـ إدراؾ مواقؼ الالعبيف زمالئو والالعبيف المنافسيف فيفكر كيؼ يتحرؾ وينتيي إلى

استخالص معيف يترتب عميو تصرفو الخططي المناسب"،والتصرؼ الخططي يوجو إلى الفوز قدر اإلمكاف بما
ينسجـ والمعمومات الخططية والميارات األساسية وحالة الرياضي الجيدة وسرعة ردالفعؿ واإلرادة.

 2-2الدراسات المشابهة :

 1-2-2دراسة جيهان محمد فؤاد  ,إيمان عبد اهلل زيد )(2005
عنواف الدراسة :فاعمية التدريب البصري عمى بعض المتغيرات الميارية والقدرات البصرية في الكرة الطائرة

ىدؼ الدراسة  :التعرؼ عمى فاعمية برنامج التدريبات البصرية عمى :

 .1بعض المتغيرات الميارية و بعض القدرات البصرية الميارية .

 .2نسب التحسف لبعض المتغيرات الميارية والقدرات البصرية لمعينة قيد البحث .
منيج الدراسة  :استخدمتا الباحثتاف المنيج التجريبي .

عينة الدراسة  :تـ اختيار العينة بالطريقة العمدية والتي كاف قواميا ) (30طالبة مف بيف طالبات الفرقة الرابعة
بكمية التربية الرياضية بالزقاقيؽ لمعاـ الجامعي  2005\2004تـ تقسيميف إلى مجموعتيف متساويتيف أحداىما

تجريبية واألخرى ضابطة كؿ منيما ) (15طالبة .
( )1احمد عريبي عودة  ،وغازي صالح محمود  .اتجاىات معاصرة في عمـ النفس الرياضي  ،دار الكتب والوثائؽ ،بغداد ، 2009 ،ص80
( )2عصاـ عبد الخالؽ  .التدريب الرياضي نظريات – تطبيقات ،ط ،9دار الفكر العربي  ،القاىرة  ،1999 ،ص. 232

 -3منهج و إجراءات البحث الميدانية :
 1-3منيج البحث :

اعتمد الباحثاف عمى المنيج التجريبي ذو تصميـ المجموعتيف بواقع مجموعة تجريبية

ومجموعة ضابطة ،وبقياس قبمي وبعدي لقياس المتغيرات التابعة تصميماً لو.

 2-3مجتمع وعينة البحث :تمثؿ مجتمع البحث بالالعبيف الشباب بكرة القدـ المشاركيف بالدوري الممتاز
لمموسـ ، 2016 - 2015وقد اختار الباحثاف عينة البحث بصورة عمدية مف الالعبيف الشباب بكرة القدـ مف

نادي الميناء و قد تـ توزيع العينة وبشكؿ عشوائي إلى مجموعة ضابطة و مجموعة تجريبية بواقع ( )13العب

لكؿ مجموعة ،و استخدـ الباحثاف التكافؤ اإلحصائي في ضبط المتغيرات وىي :
جدول ( ) 1

يبين الوسط الحسابي و االنحراف المعياري والوسيط وقيمة االلتواء إلجراء التجانس لعينة البحث
المتغير

الوسط الحسابي

االنحراؼ المعياري

الوسيط

االلتواء

العمر(السنة)

19.6

1.9

19

0.94

الطوؿ ( ـ )

1.76

0.5

1.70

0.36

الكتمة (كغـ)

65.64

5.87

68

0.94

التصرؼ الخططي (د)

12.16

2.67

13

0.43

يتضح مف خالؿ الجدوؿ ( )3أف قيـ معامؿ االلتواء أقؿ مف ( )3±مما يعني أف العينة متجانسة

ومف أجؿ أف يتعرؼ الباحث عمى حدود التكافؤ بيف أفراد مجموعتي البحث الضابطة و التجريبية عمد

إلى اختبار (ت) بيف المجموعتيف وكما موضح مف خالؿ الجدوؿ ()2
جدول ( ) 2

يبين قيمة (ت) بين المجموعة الضابطة و التجريبية في العمر و الطول و الكتمة التكافؤ)
المجموعة الضابطة

المجموعة التجريبية

قيمة (ت)

المتغير

الوسط

الحسابي

المعياري

العمر(السنة )

19.8

1.8

19.6

الطوؿ ( ـ )

1.75

0.20

1.73

0.23

الكتمة (كغـ)

67.4

5.63

68.2

7.22

1.87

التصرؼ الخططي

13.32

2.78

14.15

2.56

1.95

االنحراؼ

االنحراؼ

الوسط

الحسابي

المعياري
1.6

1.42
0.37

درجة الحرية (ف 12 =)1-13( = )1-تحت مستوى داللة 0.05

المحسوبة

القيمة

الجدولية

2.13

يتضح مف خالؿ الجدوؿ (  )2أف قيـ اختبار (ت) المحسوبة أصغر مف القيمة الجدولية تحت مستوى

داللة  0،05مما يعني ال توجد فروؽ بيف المجموعة التجريبية و الضابطة .

 3-3الشروط العممية لالختبار التصرف الخططي بكرة القدم:
قاـ الباحثاف بتصميـ مجموعة مف المواقؼ الخططية بكرة القدـ عددىا (  )25موقؼ و قاـ بعرضيا عمى
مجموعة مف الخبراء لغرض التأكد مف صالحيتيا و نتيجة لذلؾ تـ حذؼ (  )5مواقؼ و بذلؾ تـ اإلبقاء عمى

( )20موقؼ مالئـ  )15( ،موقؼ ىجومي و ( )5مواقؼ دفاعية  ،والتي اعتمدت عمى المباريات الحديثة .

و نتيجة لمتقدـ العممي حرص الباحثاف عمى وضع ىذا االختبار عمى الحاسوب وباستخداـ برنامج صمـ

لذلؾ و باستخداـ (عتمة اختبار) كما في الشكؿ (

 ،)1تظير لمعينة ثالث اختيارات لحؿ الموقؼ الخططي

يختار ىو ما مناسب حسب تفكيره و خبرتو أفضؿ حؿ حسب ما يعتقد و يقوـ الحاسوب بتصحيح االختبار

بشكؿ آني آخذا بعيف االعتبار الوقت الذي استغرقو في تنفيذ االختبار حسب مقدار الوقت المكوف مف  30ث

لإلجابة إلى أف ينتيي االختبار ويقوـ إعطاء الدرجة حسب السرعة بالوقت المنفذ كما في الشكؿ ( -4-3-2

. )5

شكل()1

يبين عتمة االختيار

شكل ()2

يبين بدء اختبار التصرف الخططي بكرة القدم

شكل رقم()3

يوضح المعمومات الخاصة باختبار التصرف الخططي

شكل ( ) 4

نموذج من اختبار التصرف الخططي بكرة القدم

شكل رقم ()5

الدرجة النهائية الختبار التصرف الخططي بكرة القدم
تـ عرض ىذا االختبار عمى مجموعة مف الخبراء

مربع كاي تبيف صالحية

مف خالؿ معالجة نتائج آراء الخبراء إحصائيا باستخداـ

االختبار  ،إذ كانت قيمة مربع كاي المحسوبة أكبر مف قيمتيا الجدولية البالغة

( )3.84عند درجة حرية ( )1و مستوى داللة ( )0.05و كما موضح بالجدوؿ (.)3

جدول ( )3يبين آراء الخبراء في صالحية و مالئمة اختبار
عدد الخبراء

االختبار

الموافقيف

غير

الموافقيف

قيمة مربع كاي
المحسوبة

الجدولية

%

الداللة

التصرؼ الخططي

13

0

13

3.84

٪100

داؿ

يتضح مف خالؿ الجدوؿ ( )3أف قيمة مربع كاي أكبر مف القيمة الجدولية مما يعني صالحية اختبار التصرؼ
الخططي بكرة القدـ ،ولمتحقؽ مف صدؽ و ثبات اختبار التصرؼ الخططي قاـ الباحثاف بما يمي :
 -1صدق اختبار التصرف الخططي بكرة القدم:

الصدق الظاهري:اعتمد الباحث الصدؽ الظاىري في التثبت مف صدؽ االختبار وذلؾ مف خالؿ فحص الخبراء
المنطقي لفقرات االختبار،.وأف أفضؿ طريقة لتحقيؽ الصدؽ الظاىري ىي أف تقوـ مجموعة مف المختصيف
بتقويـ صالحية الفقرات لقياس ما أُعد لقياسو (.)1

 -2ثبات االختبار  :الثبات يشير عادة إلى نسبة التبايف الحقيقي في اختبار ما ( ،)2وقد تـ حساب معامؿ الثبات
لالختبار بطريقة االختبار و إعادتو حيث تـ تطبيؽ االختبار عمى عينة مف الالعبيف الشباب بكرة القدـ بمغ

عددىـ ( )20العب (نفط الجنوب الرياضي ) بتأريخ  2016 / 9 / 20ثـ أعيد االختبار بتاريخ
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 2016/و بعد تحميؿ البيانات التي تـ الحصوؿ عمييا مف التطبيؽ و معالجتيا إحصائيا باستخداـ معامؿ

ارتباط بيرسوف بمغت قيمة (ر) المحسوبة في اختبار التصرؼ الخططي (  )0.558و ىو معامؿ ارتباط معنوي
عند درجة حرية (ف  )1 -و مستوى داللة (  )0.05و البالغة (  )0.314مما يعني أف ىناؾ ارتباط معنوي بيف
القياس األوؿ و الثاني مما يعني تميز االختبار بالثبات و بذلؾ يكوف االختبار بشكمو النيائي .

4-3اإلجراءات التطبيقية لتدريبات الرؤية البصرية :

قاـ الباحثاف باختيار عدد مف تدريبات الرؤية البصرية ( ، )1التي تـ عرضيا عمى مجموعة مف الخبراء ممحؽ

( )1لمحكـ عمى صالحية كؿ تدريب لمغرض المخصص لو وكانت آراء المحكميف إعادة صياغة بعضيا أو

تعديميا و بما يناسب الغرض الذي وضعت مف أجمو  ،و بذلؾ توصؿ الباحثاف إلى التدريبات المناسبة لالعبيف

الشباب بكرة القدـ تـ وضعيا في الجزء الرئيس في الوحدة التدريبية ممحؽ (  ، )2واستمرت التجربة ثالث أشير

()1

Essentials of Educational Measurement”NjPremtic – Hall inc1972 ,p555Ebel Robert
Guilford,j.p.and Fruchter,Benjamin-Fundamental statisics in Psychology and education 5rd NewYork,
1973, P45
 1لقاء عمي عناد  ،و حسيف عمي كنبار  .الرؤية البصرية والنشاط الرياضي قياسات-اختبارات-تدريبات  ،دار الكتب العممية  ،بيروت ،2015 ،ص-93
()2

.98-97-96-95-94

و قد حرص الباحثاف عمى أف تطبؽ تدريبات الرؤية البصرية عمى المجموعة التجريبية فقط و بدوف أف تطمع

عميو المجموعة الضابطة لمدة ( )30دقيقة في الجزء الرئيسي لموحدة التدريبية.

 5-3التجربة االستطالعية:

أجرى الباحثاف التجربة االستطالعية يوـ (السبت) الموافؽ  2016 / 9 / 10عمى عينة مف (  )10العبيف

مف نادي (نفط الجنوب الرياضي) لتطبيؽ اختبار التصرؼ الخططي عمى الحاسوب و ىي عينة مف مجتمع
البحث و خارج عينة البحث .

 6-3التجربة الرئيسة :

القياسات القبمية في يوـ األربعاء الموافؽ  ، 2016/10/5و تطبيؽ تدريبات الرؤية البصرية  ،وذلؾ

ابتدءاً مف الوحدة األولى يوـ السبت الموافؽ  2016 /10/8وبواقع (  )4وحدات في األسبوع وانتياءاً بالوحدة

الثانية والثالثوف ( األخيرة ) في يوـ األحد الموافؽ  ، 2017 /1/ 8القياسات البعدية يوـ األربعاء الموافؽ /11

 2017/1وذلؾ وفؽ سياؽ القياسات القبمية مف حيث التسمسؿ والمكاف والتوقيتات التي اتبعت خالليا.

 7-3الوسائل اإلحصائية:

اء في إجراءاتو أو عند تحميؿ نتائجو ىي(:)2
إف الوسائؿ اإلحصائية التي استخدمت في ىذا البحث سو ً
الوسط الحسابي  ،االنحراؼ المعياري ،الوسيط ،االلتواء  ،اختبػار (كا  ،)2االختبار التائي (  )T- Testلعينتيف
مستقمتيف و غير مستقمتيف ،معامؿ ارتباط بيرسوف .

-4عرض و مناقشة و تحميل نتائج البحث :

جدول ()4

يبين قيمة (ت) لمتصرف الخططي لممجموعة التجريبية بين القياس القبمي و البعدي
المتغير
التصرؼ الخططي

القياس القبمي
الوسط

الحسابي

االنحراؼ
المعياري

القياس البعدي
الوسط

الحسابي

االنحراؼ
المعياري

 2عبد الستار جبار ضمد  :مصدر سبؽ ذكره ، 2000 ،ص 150،141،132،121،98،74،45

قيمة (ت)
6.54

القيمة
الجدولية
2.13

2.56

14.15

2.57

17.67

القيمة الجدولية عند درجة حرية 12روتحت مستوى داللة (2,13 )0.05
جدول ()5

يبين قيمة (ت) لمتصرف الخططي لممجموعة الضابطة بين القياس القبمي و البعدي
المتغير
التصرؼ

الخططي

القياس القبمي

القياس البعدي

الوسط

االنحراؼ

الوسط

االنحراؼ

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

13.32

2.78

15.17

2.57

قيمة (ت)
1.57

القيمة الجدولية

2.13

تبمغ القيمة الجدولية عند درجة حرية 12روتحت مستوى داللة (2,13 )0.05

جدول ( )6يبين قيمة (ت) لمتصرف الخططي بين المجموعة التجريبية و الضابطة في القياس البعدي
المتغير
التصرؼ
الخططي

المجموعة التجريبية
الوسط

المجموعة الضابطة

الحسابي

االنحراؼ
المعياري

الوسط

الحسابي

المعياري

17.67

2.57

15.17

2.57

قيمة (ت)

القيمة الجدولية

االنحراؼ
3.58

2.13

تبمغ القيمة الجدولية عند درجة حرية 12روتحت مستوى داللة (2,13 )0.05

 2-4مناقشة و تحميل النتائج :

يتضح مف خالؿ الجداوؿ (  )4و(  )5و( ، )6إف نتائج البحث في التصرؼ الخططي تبيف أف الالعبيف

الشباب بكرة القدـ في نادي الميناء الذيف شكموا المجموعة التجريبية الذيف طبقوا تدريبات الرؤية البصرية قد
تطورت لدييـ بداللة إحصائية

مقارنة بالالعبيف الشباب الذيف شكموا المجموعة الضابطة الذيف لـ يطبقوا

تدريبات الرؤية البصرية و اقتصرت تدريباتيـ عمى التدريبات التي وضعيا المدرب وفقاً لنتائج الفرضيات

اإلحصائية التي أظيرت تغيي اًر واضحاً في تطوير التصرؼ الخططي بكرة القدـ لدى الالعبيف الشباب بكرة

القدـ في المجموعة التجريبية بينما لـ يتغير بشكؿ معنوي التصرؼ الخططي لدى المجموعة الضابطة وفقاً

لمقيـ المحسوبة الختبار (ت) الفروؽ التي أظيرت وجود فروؽ دالة إحصائيا لصالح المجموعة التجريبية بيف
القياس القبمي و ألبعدي أي بعد تطبيؽ البرنامج و كذلؾ بيف القياس القبمي و ألبعدي في المجموعة التجريبية و

لصالح القياس ألبعدي،ويعزو الباحثاف سبب ذلؾ إف وضع تدريبات الرؤية البصرية بشكؿ يتناسب مع الحاجة
لتطوير التصرؼ الخططي والمرحمة العمرية واعتماده في بناء استراتيجياتو عمى أسس عممية تضمف أنشطة
ومنافسات باستخداـ ألواف مختمفة و كرات متنوعة و مف زوايا متعددة.

 -5االستنتاجات والتوصيات

 1- 5االستنتاجات
في ضوء البيانات المستحصمة في البحث استنتج الباحثاف -:
 .1إف تدريبات الرؤية البصرية التي تـ بنائيا وفؽ األسس العممية مناسبة لعينة الشباب بكرة القدـ.

 .2إف االختبار الذي تـ إعداده بالحاسوب الختبار التصرؼ الخططي قد أعطى ثماره في قياس مستوى
التصرؼ الخططي كوف يعتبر الزمف وعدد اإلجابات الصحيحة والخاطئة والزمف الكمي لألداء ويتـ

حساب الدرجة داخمياً مف خالؿ المعادلة المعدة لتقييـ العينة ويكوف التقييـ

التي تصيب وتخطيء أحياناً

 %100بعيداً مف الذاتية

 .3إف لتدريبات الرؤية البصرية تأثير مباشر و فعاؿ عمى التصرؼ الخططي بكرة القدـ .

 2-5التوصيات

 .1استخداـ تدريبات الرؤية البصرية في تدريب األندية الرياضية لما لو الدور الفاعؿ في التصرؼ
الخططي .

 .2اعتماد االختبار لقياس التصرؼ الخططي حيث إف البرنامج المعد والمبرمج بالحاسوب جعؿ مف

االختبار مصدر مفتوح يستفاد مف االختبار في حالة التعديؿ عميو مف خالؿ تغير المواقؼ الخططية

مستقبالً أو لقياس متغير آخر لذا يعتبر االختبار ممكف التغير فيو خدمة لمبحث العممي .

 .3أجراء دراسات مشابية عمى عينات و متغيرات أخرى خدمة لحركة البحث العممي بكرة القدـ .
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ممحؽ يبيف الوحدة التدريبة لتدريبات الوحدة البصرية
تدريبات الرؤية البصرية
النادي  :البصرة الرياضي

أىداؼ الوحدة التدريبية .1 :تطوير االنتباه واإلدراؾ

الزمف الكمي  30 :دقيقة
ت

زمف

التدريب

التكرار

الراحة بيف

الراحة بيف

المجموعات

التمرينات

2د

1د

 .2تطوير دقة المناولة
التدريبات

العدد 1 :
األدوات

تدريبات القبعات الممونة

ينتشر الالعبوف عمى نصفي الممعب وفي كؿ

نصؼ ممعب ىناؾ خمس العبيف  ،لكؿ العب
لوف قبعة خاص بو ( أحمر  ،أزرؽ  ،أصفر ،
أسود  ،أبيض ) وفي النصؼ اآلخر الشيء

نفسو  ،يقوـ الالعبوف بالسيطرة بالكرة تارة وتارة
1

 12د

2

بالدحرجة في نصؼ ممعبيـ وعند اإلشارة (

صافرة واحدة ) يقوـ كؿ العب بمناولة الكرة إلى
الالعب الموجود في النصؼ اآلخر المشابو
لموف قبعتو .

إما الالعبوف اآلخروف يسجموف أخطاء الالعبيف

في الممعب عمى إف ال يزيد عدد األخطاء عف (
 3أخطاء) حينيا سيحؿ الالعب المسجؿ بدؿ

الالعب المتدرب عند الخطأ الثالث ليستمـ ميمة
تسجيؿ األخطاء وىكذا .

 .1صافرة
 .2ساعة
توقيت

 .3كرات

 .4قبعات
ممونة

 .5ورقة
بيانات

لتسجيؿ

األخطاء

التشكيالت

