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 ملخص البحث
 المقدمة:

الرياضرية  أخذت رياضة المستويات العالية في اآلونة األخيرة شأنا كبيررا فري مجرال المحافرل      
بصرر ة عامررة ث حيرر  أخررذت المسررتويات واألرمرراط فرري تطرردط مضررطرد مررن بطولررة ألخررر  ومررن دورة 

 ة للتدريب الرياضي . ألخر  ث وذلك ب ضل التطنيات الحديث
ر السرري  حير  تعرددت اانجراعات عرن شهد هذا العصر تطدما علميا ملحوظرا يتسرط برالتطو و       

جاالت الحيراة وانعكرذ ذلرك بطبيعرة الحرال مرن خررل المعرفرة طريق التنمية الشاملة في مختلف م
والبح  العلمي علي دراسة المشكرت وامتررا  الحلرول ممرا ينيرر الطريرق ويرسرط خطروات كرل تطردط 
وذلك بتواصل نتائج البحو  والدراسات المتعددة في المجاالت التربوية ث للمطارنة بين ما هو مرائط 

جرررابات وخطررط وبرررامج للوصررول مررن مسررتو  اانجرراع ومررا ينب رري أ ن يكررون مررن تطرروير وتعررديل واو
 إلي المستو  المثالي . 

ه خواصولكى يتمكن المركط من تحطيق ال وع ث البد أن يكون لديه الوضو  التاط لمميعاته و       
التنافسية والطدرة ال ائطة علي استخدامها استخداما سليما بما يتناسب مر  أسراليبه وطرمره الخططيرة 

 ئهط بما يحطق له ال وع علي منافسه . تنظيط بناو 
ويطررروط المركرررط باالختيرررار مرررن برررين نمررراذا المهرررارات والخطرررط التنافسرررية التررري أتطنهرررا خررررل       

التدريب بما يتربط م  المومف الذ  يصردر  علري الحلطرة ويتومرف أيضرا ذلرك علري عنصرر الرعمن 
ميامرره بالرردفا  ثررط اختيررار اللكمررات الهجوميررة  مررن برردب بدايررة اللكمررة الهجوميررة مررن منافسررة وحتررى

 اسبة للطياط بالهجوط المضاد بها.المن
والبد أن تسبق عملية اختيار وبناب األسراليب الخططيرة عمليرات استكشرافية لمعرفرة مميرعات       

وخررواأ أسرراليب لكررط المنررافذ حتررى يبنررى الرعررب تخطيطرره علرري أسرراذ سررليط وخاصررة فرري حالررة 
 ابطة للمنافسة .عدط المعرفة الس

 

 مشكلة البحث:

الرياضررات التنافسرية حيرر  أنهرا تنمررى فرى الررن ذ الر بررة  فضرلتعتبرر رياضررة المركمرة مررن أ      
                                                                                                                                           وهذا ال يحد  من فراغ بل بالتدريب الجاد المتواصل .  عو وال في الت وق وحب االنتصار 

المدرب للمركط للوصول به إلي ال وع في مباراة معينة ترتط  يعدهابر خطط اللعب التي توتع      
من خرل دراسة مسبطة لنطاط الضعف والطوة وأسلوب المنافذ فى اللكط ث وفى حالة عردط المعرفرة 

بطة لررذلك يطرروط المرردرب والمركررط باستكشرراف المنررافذ خرررل الجولررة األولررى بمعرفررة اللكمررات المسرر
ال عرررل لديررره عرررن طريرررق رد الترررى ي ضرررلها والطررررق الدفاعيرررة والمسرررافات الترررى يسرررتخدمها وسررررعة 
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اللكمرررات الخداعيرررة الترررى يجيررردها . وبنرررابا علررري ذلرررك يرررتط وضررر  خطرررط اللعرررب للمركرررط فرررى بدايرررة 
 . الثانية الجولة

وتتضرررش مشررركلة البحررر  مرررن خررررل متابعرررة الباحررر  للعديرررد مرررن البطررروالت العالميرررة والدوليرررة       
أن ط . والحرظ 2222ط وأثينرا 2222ط ث وسريدني 6991والدورات األولمبيرة وخاصرة دورة أطلنطرا 

 ملحوظ بالنسبة للمركمين المنتمين للمدرسة الكوبية.هناك توفق واضش و 
ان المركمرين المنتمرين للمدرسرة  ط 6991في الدورة االولمبيرة باطلنطرا  الباح  الحظ كما       

الكوبية مد  حططوا المركع االول فى الترتيب العاط لعدد الميداليات بالمطارنة بمركمى مدارذ اللكرط 
االخررر  كمرررا حططرروا ايضرررا المركرررع االول فررى الترتيرررب العرراط لعررردد الميرررداليات فررى الررردورة االولمبيرررة 

ط 2222ط واثينا  2222 بسيدنى
ومن خرل خبرة الباح  كرعب سابق ومعيدا بشعبه المركمرة بطسرط المنراعالت والرياضرات       

فرى خطط اللعب الحديثة تلعرب دورا هامرا  المائية بكلية التربية الرياضية جامعه المنوفيه الحظ ان
 .لمباراةالمباراة ومن ثط ال وع باعلى عدد كبير من النطاط خرل  الحصول

مررين الررى المركمررين المنت دعررا الباحرر  التعرررف علررى خطررط اللعررب الحديثررة بالنسرربة الررىممررا       
ث   ط وفاعليتهررررا علررررى نتررررائج مباريررررات المركمررررة  2222الكوبيررررة بالرررردورة االولمبيررررة باثينررررا المدرسررررة 

    ويرررررررعلى تط أثير تعرف على تديثة  والررررررب الحررررررلوض  برنامج تدريبى يعتمد على خطط اللع

االداب لد  المركمين .فاعلية               
 أهداف البحث 

  -يهدف البحث الي ما يلي :     

 التعرف على خطط اللعب الحديثة ميد البح  للمركمين المنتمين للمدرسة الكوبية. - 

 ن .تصميم برنامج تدريبى متكامل يعتمد على خطط اللعب الحديثة للمالكمي - 

 البح  على باستخداط خطط اللعب الحديثة ميد التعرف على تأثير البرنامج التدريبى المطتر   - 
 تطوير فاعلية االداب  لد  المركمين.     
 عب الحديثة ميد البح  للمجموعة التجريبية         التعرف على نسب الت ير فى خطط الل -

 عينة البح .   
         

 تساؤالت البحث :  -
 فى ضوب اهداف البح  تط وض  التساؤالت التالية :                             

 ما هى خطط اللعب الحديثة التى يستخدمها المركمون المنتمين للمدرسة الكوبية. –
لبحررررر  فرررررى          لعينرررررة برررررين الطياسرررررين الطبلرررررى والبعرررررد   هرررررل توجرررررد فرررررروق ذات داللرررررة احصرررررائية -

 فاعلية االداب.
اللعرررررررب الحديثرررررررة لعينرررررررة البحررررررر  بعرررررررد تطبيرررررررق          نسرررررررب ت يرفرررررررى اسرررررررتخداط خطرررررررطتوجرررررررد هرررررررل  -

           .البرنامج التدريبى
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 منهج البحث -  
بتصرميط الطيراذ الطبلرى لمرئمته لطبيعة هذ  الدراسة وذلك استخداط الباح  المنهج التجريبى      

لرى فاعليرة خداط خطرط اللعرب الحديثرة عوالبعد  لمجموعرة تجريبيرة واحردة للتعررف علرى تراثير اسرت
لرررى مرررن البحررر  الرررى اسرررتخداط ان الباحررر  مرررد لجرررأ فرررى المراحرررل االو  كمرررااالداب لرررد  المركمرررين ث 

المررررنهج الوصرررر ى وذلررررك للتعرررررف علررررى خطررررط اللعررررب الحديثررررة بالنسرررربة المركمررررين المنتمررررين الررررى 
جمرر  البيانررات المسرراهمه فررى  كاحررد وسررائل ط 2222االولمبيررة باثينررا  الرردورةفررى المدرسررة الكوبيررة 

 تصميط البرنامج التدريبى .
 البحث:مجتمع  -

( مركرط ترط اختيرارهط بالطريطرة العمديرة مرن مركمرى 22اشتمل مجتم  البح  على عدد)     
عينررة الدراسررة االسررتطرعيةث  ا( مركمررين ليمثلررو 7منتخررب جامعررة المنوفيررة ث ومررد تررط اختيررار )

 ( سنوات.5عن ) طعمر التدريبى لديهيتوفر فيهط شرط اال يطل الو 
 عينة البحث - 
 عينة الدراسة التحليلية - 

 ط2222االولمبيرة باثينرا  الردورةب ( مركرط21( مباراة لعردد )33تتكون عينة الدراسة من )     
( مبراراة فرى دور الثمانيرة 61وهرى عبرارة عرن )الى المدرسة الكوبية  نوذلك للمركمين المنتمي

( مباراة من الردور مبرل 62ث ) الى المدرسة الكوبية نلمركمين المنتمي( مركط وهط ا69لعدد )
( مباريرات 3ايضا ث ) الى المدرسة الكوبية نلمركمين المنتميوهط ا مركط (61النهائى لعدد )

 .ايضا الى المدرسة الكوبية نمين المنتميلمركوهط ا ( مركط66فى الدور النهائى لعدد )
 عينة الدراسة التجريبية  - 

 تط اختيار عينة البح  بالطريطة العمدية من مركمى منتخب جامعة المنوفية وبلغ عددهط    
  -العبين ( وتمثلت اوعانهط فى : 62) 
 مركمين فى كل ميعان . (2عدد ) ك ( بوام 36ك ث 75ك ث 12ك ث 57كث  52)

 -القياس القبلى : - 
 وذلك يوط الخميذ الموافق  ث عينة البح  األساسية على الطبلى ماط الباح  بتطبيق الطياذ      
 ( مباريات بين مركمى عينة5وشمل الطياذ الطبلى تنظيط عدد )ط  2227/  2/  22    

 .البح  األساسية       
 -تطبيق البرنامج : -

 السبت فى ال ترة منخطط اللعب الحديثة عينة البح  لتنمية على تط تطبيق البرنامج         
 ط . 2227/  5/  63لى يوط الجمعة الموافق ط إ 2227/  2/ 22الموافق     

 



 

 

- 5 - 

 -القياس البعدى : -
 روط ومواص ات الطياذ الطبلى بعد جراب الطياذ البعد  على عينة البح  بن ذ شتط إ    
 ط . 2227/  5/  69ذلك يوط السبت الموافق و  ث نتهاب مدة تطبيق البرنامجا    

  -حصائية :المعالجات اإل -
 حصائية التالية :استخدط الباح  المعالجات اا     
 المتوسط الحسابى .   -

 الوسيط .   -

 نحراف المعيار  .اا   -

 تواب .معامل اال   -

 رتباط البسيط لبيرسون .معامل األ   -

 لة ال روق للمجموعة الواحدة .اختبار " ت " لحساب دال   -
 

 االستنتاجات 
فررى ضرروب هرردف البحرر  وتحليررل المباريررات للتعرررف علررى خطررط اللعررب الحديثررة للمركمررين       

المنتمين للمدرسة الكوبية وفى حدود العينة التى تط استخدامها واتلنتائج التى تط التوصل اليها من 
 لتالية : خرل البح  توصل الباح  الى االستنتاجات ا

 . تحديد خطط اللعب الحديثة للمركمين المنتمين للمدرسة الكوبية  -2

خطط اللعب الحديثة االكثر استخداما وفاعلية والترى ترط بنراب البرنرامج التردريبى عليهرا تتمثرل   -1
 فيما يلى مرتبة على التوالى : 

 خطة الهجوم المضاد بعد اداء دفاع ناجح: -أ
بعررد اداب دفررا  نرراجش ضررد اللكمررة الهجوميررة المسررتطيمة اليسررر  للررراذ  خطررة الهجرروط المضرراد -2

 حي  اداب دفا  ميرل الجرذ  للخلرف ثرط اداب الهجروط المضراد وذلرك براداب اللكمرة المسرتطيمة اليمنرى
 للراذ.

خطة الهجوط المضاد بعد اداب دفرا  نراجش ضرد ن رذ اللكمرة الهجوميرة وهرى اللكمرة الهجوميرة  -1
للررراذ حيرر  اداب دفررا  نصررف خطرروة بالرجررل الخل يررة للخلررف ثررط اداب مجموعررة المسررتطيمة اليسررر  

 للراذ  الهجوط المضاد وذلك باداب اللكمة المستطيمة اليسر  للراذ تليها اللكمة المستطيمة اليمنى
 خطة الهجوم بعد اجادة التحركات بالقدمين :  -ب

اللكمررة الهجوميررة المسررتطيمة اليسررر  خطررة الهجرروط بعررد اجررادة التحركررات بالطرردمين وذلررك برراداب  -2 
للراذ تليها اللكمة المستطيمة اليمنى للراذ بعد اجادة التحركات بالطردمين فرى االتجاهرات المختل رة 

 )لرماط(ث) فى شكل موذ جهة اليسار( ث)للخلف ( ث ) فى شكل موذ جهة اليمين( .



 

 

- 1 - 

ة الهجوميررة المسررتطيمة اليسررر  خطررة الهجرروط بعررد اجررادة التحركررات بالطرردمين وذلررك برراداب اللكمرر -1
للررراذ بعررد اجررادة التحركررات بالطرردمين فررى االتجاهررات المختل ررة وهررى  )لرمرراط(ث) فررى شرركل مرروذ 

 جهة اليسار( ث) فى شكل موذ جهة اليمين( ث) للخلف (ث ) لليسار( ث) لليمين ( .
 خطة الهجوم : -ج
ر  للررراذ تليهررا اللكمررة المسررتطيمة خطررة الهجرروط وذلررك برراداب اللكمررة الهجوميررة المسررتطيمة اليسرر -2

 اليمنى للراذ .
خطة الهجروط وذلرك براداب اللكمرة الهجوميرة المسرتطيمة اليسرر  للرر اذ تليهرا اللكمرة المسرتطيمة  -1

 اليمنى للراذ تليها  اللكمة المستطيمة اليسر  للراذ.
 خطة الهجوم المضاد بعد اجادة مهارة الخداع : -د
اجادة مهارة الخدا  باداب لكمة ضعي ة وذلرك ضرد اللكمرة الهجوميرة  خطة الهجوط المضاد بعد -2

المستطيمة اليسر  للراذ حي  اداب دفرا  ميرل الجرذ  للخلرف ثرط اداب الهجروط المضراد وذلرك براداب 
 اللكمة المستطيمة اليسر  للراذ تليها اللكمة المستطيمة اليمنى للراذ.

  برراداب نصررف خطرروة بالرجررل االماميررة لرمرراط خطررة الهجرروط المضرراد بعررد اجررادة مهررارة الخرردا -1
وذلك ضد اللكمة الهجومية المستطيمة اليسر  للراذ حي  اداب دفا  نصف خطوة بالرجل الخل ية 
للخلف ثط اداب الهجوط المضاد وذلك باداب اللكمة المسرتطيمة اليمنرى للرراذ تليهرا اللكمرة المسرتطيمة 

 اليسر  للراذ .

ديثررة اثررر ترراثيرا ايجابيررا علررى فاعليررة االداب لررد  المركمررين ) عينررة اسررتخداط خطررط اللعررب الح -3
 البح ( حي  اتضش ما يلى : 

خطررة  اسررتخداطوجررد فررروق دالررة احصررائية بررين الطياسررين الطبلررى والبعررد  لررد  عينررة البحرر  فررى  -أ
 لصالش الطياذ البعد  .االداب  فاعليةو  الهجوط المضاد بعد اداب دفا  ناجش

خطرة  اسرتخداط  لة احصائية بين الطياسين الطبلى والبعد  لد  عينة البح  فرىوجد فروق دا -ب
 لصالش الطياذ البعد  . االداب فاعليةو  بالطدمين الهجوط بعد اجادة التحركات

خطرة  اسرتخداطوجد فروق دالة احصائية برين الطياسرين الطبلرى والبعرد  لرد  عينرة البحر  فرى  -ا
 ياذ البعد  .لصالش الط االداب فاعليةو  الهجوط

خطررة  اسرتخداطوجرد فرروق دالرة احصرائية برين الطياسرين الطبلرى والبعرد  لرد  عينرة البحر  فرى  -د
 . لصالش الطياذ البعد االداب  فاعليةو الهجوط المضاد بعد اجادة مهارة الخدا  

وجرررود ت يرررر فرررى نسررربة فاعليرررة االداب برررين الطياسرررين الطبلرررى والبعرررد  باسرررتخداط خطرررة الهجررروط  -هرررر
 مضاد بعد اداب دفا  ناجش .ال
وجرررود ت يرررر فرررى نسررربة فاعليرررة االداب برررين الطياسرررين الطبلرررى والبعرررد  باسرررتخداط خطرررة الهجررروط  -و

 المضاد بعد اداب دفا  ناجش .
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الهجروط بعرد وجود ت ير فى نسربة فاعليرة االداب برين الطياسرين الطبلرى والبعرد  باسرتخداط خطرة  -ع
 .بالطدمين اجادة التحركات

 ت ير فى نسبة فاعلية االداب بين الطياسين الطبلى والبعد  باستخداط خطة الهجوط. وجود - 
الهجررروط وجرررود ت يرررر فرررى نسررربة فاعليرررة االداب برررين الطياسرررين الطبلرررى والبعرررد  باسرررتخداط خطرررة  -ك

 .المضاد بعد اجادة مهارة الخدا 
 التوصيات :  -

       ر عنرررره مررررن نتررررائج يوصرررررى فررررى حرررردود مررررا اشررررتمل عليررررره البحرررر  مررررن اجرررررابات ومررررا اسررررر      
 الباح  بما يلى :

 استخداط خطط اللعب الحديثة للمركمين المنتمين للمدرسة الكوبية التى تط استنتاجها  -6
 والتدريب عليها والعمل على تطويرها .    

 األستعانة بهذا البرنامج التدريبى أثناب تدريب المركمين على خطط اللعب المختل ة . – 2

 راب المعيد من هذ  الدراسة على مستو  بطوالت العالط للناشئين .اج -3
ترردريب المركمررين الناشررئين علررى خطررط اللعررب الحديثررة بمررا يتناسررب مرر  مرردراتهط علررى األداب  -2
 ضرورة تصميط برامج تدريب مشابهة للمراحل السنية المختل ة . -5
 


