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 لوطنيا المنتخبين لمباريات والتهديف الحيازة زمن لمتغيرات مقارنة تحليلية دراسة
        م 2214 القدم بكرة العالم لكأس المؤهلة بالتصفيات المشاركين والياباني العراقي

 رعد عبد القادر حسين-طالب             الماجستيرنبراس كامل هدايت   .أ.م.د
Imraniamran1983@gmail.com 

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة -جامعة ديالى 
 دراسة تحليلية، المتغيرات الخططية. الكلمات المفتاحية:

 ملخص البحث
 المنتخب مستوى واقع عن الكشف في الرياضي التحليل وأهمية المقدمة على البحث اشتملت      
 وأهميته فهوأهدا التحليل الى التطرق الهجومية فتم الواجبات بعض تطبيق في العراقي الوطني
 خططيوال النفسي الجانب من وأهميتها القدم بكرة الحيازة ومفهوم وأنواعها اللعب خطط وكذلك
 والمقارنة يلوالتحل المالحظة أساس على المبني الوصفي المنهج انالباحث أستخدم األهداف. لتسجيل
 وتوصل اللية.لالستق كأي مربع قانون باستخدام وتحليلها النتائج عرض تم البحث، أهداف لتحقيق
 الواجبات بيقتط على واضح بشكل أثر الطويلة المناوالت أسلوب اتخاذ منها عدة نتائج الى انالباحث

 هو لكرةا حيازة من المبدأ ألن التهديف مهارة في العراقي الفريق العبي ضعف وكذلك الخططية
 . للتهديف فرص وخلق االختراق ألجل

Analytical and comparative study for some offensive tactical variables for 
the matches of the Iraqi national team and the Japanese team  participating 

in the qualifications of 2014 world cup 
           Prof.Ass.Dr. Nibras Kamil                    Ra'ad Abdil-Qadir 

Abstract 
The study includes the significance of sport analysis to discover the actual 

level of the Iraqi team in applying these offensive tactical duties . tackles the 
analysis، its significance and aims and the  concept of ball possession ، its 
psychological and planning significance ، to score goals،  is also tackled . the 
researcher uses the descriptive  method which is built on basis of  notice ، analysis 
and comparison to achieve the aims of the study. the results are displayed and 
analyzed   using the Ki independence square. the researcher reached at some 
results as : using the long pass style highly affected  on applying the planning 
duties and the weakness of the Iraqi players  in shooting skill because  the reason 
behind ball possession is break through and making chances score. 
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  :المقدمة-1
تتطور رياضة كرة القدم في جميع انحاء العالم يوما بعد يوم ، ولعل اهم االسباب التي تؤدي     

الى ذلك اتخاذ العاملين في حقلها االسلوب العلمي طريقا لهم سواء كان ذلك في مجال التدريب او 
لى عاالدارة او اي مجال اخر يتصل بالعمل على النهوض بمستوى الالعبين والفريق ، وخير دليل 

ذلك هو ما نشاهده وبعد كل دورة من دورات مسابقات كرة القدم ) الدولية ، القارية ( وعلى كل 
 المستويات من تجديد وابداع في اساليب اللعب وطرقه .

المباراة هو احد المرتكزات االساسية لتقويم مستوى االداء والتي من خاللها يمكننا  ان تحليل   
 فضال  عن  المطلوب،مساعدة المدرس او المدرب في معرفة نجاح مناهجهم لتحقيق المستوى 

تحديد نقاط الضعف في االداء والعمل على تصحيحها لرفع مستوى الالعب والفريق ولهذا " فان 
 ( .01:  0980 :كثر الموازين صدقا في التقويم والتوجيه" . )محجوب والطالب التحليل يعد ا

ما يعطيه الفنية م لألساليب" ان حيازة الكرة والتحكم بها هي اثبات عن قدرة الالعب في امتالكه 
القدرة على تنفيذ الواجبات الخططية مما يسمح لالعب والفريق بمردود ايجابي في الحركة واقتصاد 

 (.60: 0990 :)بسيوني وفاضل   ".هد في الج
وكرة القدم من االلعاب الجماعية المحددة بوقت وان هذا الوقت يلعب دورا مهما في تخطيط البرامج 
التدريبية وتنفيذها ، وان تسجيل االهداف في مرمى الخصم هو معيار الفوز في هذا الوقت المحدد 

لنهائي في لعبة كرة القدم لذا فان كل الحركات " ان ادخال الكرة الى مرمى المنافس هو الهدف ا
والمهارات التي يقوم بها الالعبون يجب ان تخدم هذا الهدف لتحقيق الفوز على المنافس " )صبر 

 (.007: 0110وآخرون ، 

وان هذه االهداف اليمكن تسجيلها اال من خالل مبدا حيازة الكرة من قبل الفريق، الن الهجوم    
كان الهجوم الفردي أو الجماعي هو تنظيم حركات الفريق المستحوذ على الكرة  اءالقدم سو في كرة 

هدف في مرماه وهذا يتم في مرحلة انهاء الهجوم أي في  ألحرازومحاولة اختراق الفريق المدافع 
 هذه المرحلة من أصعب مراحل الهجوم . دالمهاجم وتع بالنسبة للفريقالثلث الهجومي 

مية البحث في الكشف عن واقع مستوى المنتخب الوطني العراقي المشارك ومن هنا تتجلى اه   
التكتيكية الهجومية  من حيث الكفاءة في تطبيق بعض الواجبات0100العالم بتصفيات كاس 

تائج ومقارنتها مع ن التهديف،والمتمثلة في زمن حيازة الكرة في الثلث الهجومي وعدد محاوالت 
 المنتخب الياباني المشارك في نفس المجموعة من التصفيات والذي حل بالمرتبة االولى .

ان عملية الكشف عن سلبيات وايجابيات انجاز معين تستوجب تحليال لجميع نواحي االداء الي    
لمتغيرات ى جميع افريق قيد الدراسة من خالل متابعة المباريات التي خاضها الفريق والوقوف عل

 نقاط الضعف والقوة لذلك الفريق من خالل هذه المتغيرات لتأشيراثناء المباريات في التي حدثت 
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والكشف عن اسباب االخفاق بغية معالجته وتجاوزه من ناحية ، واظهار الجوانب الجيدة وتدعيمها 
لمباريات المنتخب  من ناحية اخرى، ومن خالل متابعة الباحث ومالحظته ومشاهدته المستمرة

الوطني العراقي وجد تذبذب وعدم استقرار في مستويات األداء الهجومي وخاصة نتائج الفريق في 
تسجيل األهداف، وفي كثير من البطوالت ننتظر نتائج الفرق األخرى كي يتسنى معرفة ترتيب 

 يأتي ز وان ذلك الأن الهدف األساس لكل منتخب يشارك في منافسة ما هو اال الفو  االفريق ، وبم
 اآل بالهجوم وتسجيل األهداف والذي يتوج مجهود الفريق البدني والمهاري والخططي .   

ومن هنا يمكن توضيح مشكلة البحث، أظهار المستوى الحقيقي لفاعلية الهجوم للفريق العراقي    
كرة وعدد محاوالت ة اللبعض الواجبات التكتيكية الهجومية في الثلث الهجومي والمتمثلة في زمن حياز 

التهديف ، لمباريات المنتخب الوطني العراقي المشارك بتصفيات كأس العالم ، الدور الحاسم 
والخوض في هذه المشكلة الميدانية من خالل تحليل ومقارنة نتائج مباريات الفريق العراقي  0100

ول على لذي كان ترتيبه األالذي كان ترتيبه آخر المجموعة مع نتائج مباريات الفريق الياباني ا
المجموعة ، للوقوف على الحاالت االيجابية والسلبية والتي تدعم مسيرة المنتخب في البطوالت 

 المقبلة .
 منهجية البحث واجراءاته الميدانية :  -2
 منهج البحث :     2-1

لبحث مشكلة ا يعد اختيار منهج البحث من االمور المهمة في تنفيذ اجراءات البحث ، اذ تحدد    
في التوصل الى حل ومعالجة المشكلة وعليه استخدم الباحث المنهج  استخدمنوع المنهج الذي 

الوصفي باالسلوب المسحي والمبني على اساس المالحظة والتحليل والمقارنة لتحقيق أهداف البحث 
لمعلومات احث بااذ ان " الدراسات المسحية تهتم بالحاضر وتدرس الحالة بشكل اعمق مع تزويد الب

 .   ( 068: 0110 :التفصيلية والتحليلية عن المجتمع المبحوث " ) محجوب 
                  :عينة البحث 2-2

تعد عملية " تحديد طبيعة العينة التي يختارها الباحث وفقا لمشكلة بحثه من الخطوات المهمة 
 ( . 00: 0988 : مجيد)  لتحقيق أهداف البحث "

ولذا تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية، من خالل المباريات التي خاضها كل من المنتخب    
مع  0100الوطني العراقي والمنتخب الوطني الياباني المشاركين بتصفيات قارة آسيا لكأس العالم 

اريات بالمنتخبات الوطنية لكل من ) استراليا واالردن وسلطنة عمان ( وقد تمت مراقبة جميع الم
التي خاضها المنتخب الوطني العراقي والمنتخب الياباني والتي جرت بطريقة الذهاب واالياب والتي 

( مباريات في التصفيات والتي تشكل نسبتهم  8( مباريات لكل فريق من مجموع )8كان عددها )
 يات .  ف( يبين ترتيب نتائج الفرق المشاركة بالتص0من المجتمع االصلي ( والجدول ) 011%) 
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 يبين ترتيب الفرق بعد انتهاء التصفيات  (1جدول )
 لعب ف ت خ له عليه اهداف نقاط الفرق
 8 0 0 0 06 0 00+ 07 اليابان
 8 3 0 0 00 7 0+  03 استراليا
 8 3 0 0 7 06 9 - 01 االردن
 8 0 3 3 7 01 3- 9 عمان
 8 0 0 0 0 8 0- 0 العراق

 أدوات البحث : 2-3
استعان الباحث بأدوات وأجهزة ووسائل مساعدة عديدة التمام البحث اذ ان " أدوات البحث هي    

الوسائل التي يستطيع بها الباحث جمع البيانات وحل مشكلة ما لتحقيق أهداف البحث مهما كانت 
 ( . 60: 0110 :تلك االدوات من بيانات ، وعينات ، وأجهزة " )محجوب وبدري 

 المعلومات:وسائل جمع  2-3-1
شبكة ، المالحظة(، 0 )الملحقالمقابلة الشخصية واألجنبية، المراجع والمصادر العربية    

                       التحليل.استمارة البيانات، استمارة جمع ، المعلومات الدولية
 االجهزة واالدوات المستخدمة : 2-3-2
اس زمن برنامج خاص لقي، يد الدراسةأقراص تسجيل لمباريات المنتخبين العراقي والياباني ق   

 (. Dellحاسبة الب توب ) ، (Dart Fishامتالك الكرة الدارت فش )
 اجراءات البحث : 2-4
 التحليل:استمارة  2-4-1
بعد قيام الباحث بجمع المعلومات النظرية من خالل االطالع على المصادر والدراسات تم    

اذ  ب،الملعالخططية بكرة القدم في الثلث الهجومي من اعداد استمارة لتحليل بعض الواجبات 
 :االتية تضمنت االستمارة على المحاور

عدم و  االيجابي،استمارة لقياس زمن امتالك الكرة من خالل كل شوط والذي يتضمن اللعب  -0
أو  بحدود الملعاحتساب الوقت المفقود عندما يوقف الحكم اللعب أو أن تخرج الكرة خارج 

 ( . 0) الملحق اخرى.ذ الحاالت الثابتة أو اية حاالت تنفي أثناء
ي فعدد محاوالت التهديف الناجحة والفاشلة ولكل شوط من اشواط المباراة  إلحصاءاستمارة  -0

 ( . 3 )الملحق الكرة.الحيازة على مدة اثناء 
ولقد تم االتفاق مع فريق العمل المساعد عند احصاء المحاوالت الناجحة والفاشلة للمتغيرات     

 ( للمحاولة الفاشلة في االستمارة الخاصة-قيد الدراسة بوضع اشارة )+( للمحاولة الناجحة واشارة )
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مباراة للكل متغير، ويتم بعد ذلك عملية جمع هذه المحاوالت كل على انفراد ولشوطي أو أشواط ا
            احصائيا.في نهاية االستمارة ثم يتم معاملة نتائج المباريات 

 االستمارة:طريقة تحليل  2-4-2
ة بالثانية خص بحساب زمن الحياز اعتمد الباحث على اسلوب التحليل الوصفي المقترح والذي يتل    
هجومي اليجابي في الثلث اللكل فريق على حده ولكل شوط من اشواط المباراة والمتضمن اللعب او 

دارت تم استخدام برنامج ال القدم، اذلكل فريق وباالعتماد على قانون لعبة كرة  الملعب الخاصمن 
( لقياس زمن امتالك الكرة للفريقين أما الواجبات المهارية والخططية فقد تم Dart Fishفيش )

 :التيةيلها واحتسابها بالطريقة اتحل
  هاوخارج الجزاءالتهديف داخل. 
يعد " التهديف ناجحا سواء كان بالقدم أو بالرأس اذا وقع ضمن حدود المرمى سواء دخلت الكرة  

أما اذا كان التهديف بعيدا عن تلك الحدود فيعد فاشال ، أما حالة االنفراد  تدخل،الهدف أو لم 
الة صد ا وفي حعد التهديف ناجحيء فيجب أن تدخل الكرة الهدف حتى بحارس المرمى وركلة الجزا

 .( 01 : 0118)احمد:حارس المرمى الكرة أو كان التهديف بعيدا فيعد التهديف فاشال " . 

 
 التجربة االستط عية: 2-5
التجربة  جراءبأقام الباحث  ودقيقة،من أجل تنفيذ منهجية البحث وللحصول على نتائج صحيحة    

االستطالعية وهي عبارة " عن دراسة تجريبية أولية على عينة صغيرة بغية الوقوف على السلبيات 
( . وذلك  89: 0110 والكبيسي: )الشوكوااليجابيات التي ترافق اجراء التجربة الرئيسة للبحث " 

الفريق  واسطةمن خالل تحليل مباراة للفريق العراقي مع الفريق االردني ضمن نفس المجموعة ب
 : يما يلالعمل المساعد وللوقوف على 

 التأكيد من صالحية االجهزة المستخدمة في عملية التحليل . -0
 التأكد من تفاهم فريق العمل وكفايتهم  الجراء عملية التحليل وتسجيل النتائج . -0
 معرفة المعوقات التي قد تظهر وتالفي حدوث االخطاء وتجنبها الحقا . -3
 استمارة التحليل وتسجيل البيانات وتدوين نتائجها .وضوح  -0
مالحظة الكادر المساعد في كيفية تنفيذ التحليل وتسجيل المتغيرات في استمارة التحليل وسبل  -0

 اخراجها وتدوين نتائجها .
 التجربة الرئيسة : 9- 2
بعد اتمام االستعدادات جميعها ألجراء التحليل لمباريات الفريقين العراقي والياباني وفقا لالستمارة    

التي أعدها الباحث بدأت عملية التحليل لكل متغير  وبمساعدة فريق العمل المساعد ماعدا متغير 
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دارت والمسمى بالزمن الحيازة ، اذ تم قياس زمن امتالك الكرة عن طريق استخدام برنامج متطور ، 
، ويعطي هذا البرنامج بيانات دقيقة لقياس زمن الحيازة المطلوب ، وتم ذلك (Dart Fishفش  )

عن طريق التنسيق مع السيد عبد االمير ناجي العب المنتخب الوطني العراقي السابق وعضو 
عراقية والعربية الالهيئة االدارية لنادي الزوراء الرياضي ومحلل رياضي في بعض القنوات الرياضية 

( ، وبعد  0100 – 0 – 8( بدأت عملية التحليل وانتهت بتاريخ )  0100 – 3 – 00وبتاريخ ) 
تحليل المباريات جميعها وجمع البيانات قام الباحث بتفريغها وتبويبها بالصورة النهائية لمعالجتها 

 احصائيا . 
 االحصائية:الوسائل  2-7

 (  0991 :)  ناجي  االتية:ائية حصالاستعمل الباحث القوانين ا
 لالستقاللية. 0مربع كا، المدى، الوسيط، النسبة المئوية، االنحراف المعياريي، الوسط الحساب   
  :عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها -3
  :عرض نتائج وتحليل زمن الحيازة 3-1
 

قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية )وحدة القياس بالدقيقة( والنسب  ( يبين2جدول )
 المئوية لزمن الحيازة على الكرة للفريقين العراقي والياباني

 
في مقدار النسبة المئوية لمتغير زمن الحيازة  ا  ( إن هناك فرق0ومن خالل ماتقدم أظهر الجدول ) 

وألجل معرفة داللة الفرق لجأ الباحث الى استخدام اختبار مربع كاي  الياباني،للكرة لصالح الفريق 
( هي أكبر من قيمة 8،30المحسوبة )0( ان   قيمة كا0ولو الحظنا الجدول ) لالستقاللية،( 0)كا
( أي أن الفرق معنوي 1،10( وتحت مستوى الداللة )0( عند درجة الحرية )6،60( الجدولية )0)كا

       ي.اليابانلصالح الفريق 

 ع س   النسبة المئوية الوقت بالدقيقة األشواط الفرق

 العراق
 2،52 1،91 %3،74 13،42 األول
 2،12 2،11 %4،27 17،52 الثاني
 1،27 3،22 %4،31 31 والثانياألول 

 اليابان
 2،23 3،49 %7،92 27،95 األول
 1،51 3،23 %2،51 32،95 الثاني

 2،22 7،21 %2،21 52،3 األول والثاني
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 .هاتحليلومهارة التهديف عرض نتائج  3-2

يبين قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية وعدد التكرارات ( 3جدول )
 للمحاوالت الناجحة والفاشلة لمهارة التهديف للفريقين العراقي والياباني

 األشواط الفرق
 الفاشلة الناجحة

النسبة  ك
النسبة  ك ع س   المئوية

 ع س   المئوية

 العراق

 2،92 2،75 %92،29 22 1،29 1،93 %37،14 13 األول
 2،22 4 %57،14 32 2،27 3 %42،29 24 الثاني
األول 
 5،31 9،75 %51،34 54 2،92 4،93 %42،99 37 والثاني

 اليابان

 1،19 3،22 %44،21 31 1،73 4،22 %55،71 31 األول
 1،92 2،93 %32،31 21 2،33 5،5 %97،91 44 الثاني
األول 
 2،12 9،5 %32،52 52 2،23 12،32 %91،42 23 والثاني

 

 

في مقدار النسبة المئوية لمتغير  ا  ( يظهر ان هناك فروق3ومن خالل عرض تحليل نتائج الجدول )
مهارة التهديف ولصالح الفريق الياباني ، وألجل معرفة داللة هذه الفروق لجأ الباحث الى استخدام 

 0( وهي أكبر من قيمة كا9،06المحسوبة ) 0( لألستقاللية وكانت قيمة كا0اختبارمربع كاي )كا
( وهذا الفرق معنوي لصالح 1،10اللة )( وبمستوى الد0( وعند درجة الحرية )6،60الجدولية )

 الفريق الياباني .               

  :مناقشة النتائج 3-3
 الكرة:مناقشة نتائج زمن الحيازة على  3-3-1

( امتاز الفريق الياباني بتنفيذ 0بعد االطالع على تحليل نتائج زمن الحيازة في الجدول )    
 بسرعة أعلى منه عند الفريق العراقي ، فقد اعتمد الفريق الياباني على الفعاليات الفنية والخططية

األداء الجماعي المنظم وعلى اسلوب اللعب السريع من خالل المناوالت القصيرة السريعة والدقيقة 
التمريرات لنقل الكرة ، وعلى تقارب الالعبين فيما بينهم في الثلث الهجومي من الملعب وقد  أثناء

ذلك التنفيذ للواجبات الخططية هو تمتع العبو الفريق الياباني بدرجة عالية من  ساعدهم في
المهارات األساسية وكانت معظم هذه التمريرات التي ينفذها الالعبون ايجابية وتأتي في الوقت 
المناسب ودائما ما تكون أمام الالعب وذلك لسهولة السيطرة عليها والتحكم بها ولضمان حسن 
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كرة ، وخاصة تلك التي تعطى للزميل غير المراقب من قبل الالعب الخصم ، أما التصرف بال
كان يعتمد دائما على المناوالت الطويلة والمرفوعة الى الثلث الهجومي وكانت فالفريق العراقي 

مقطوعة من قبل دفاع الفريق الخصم ، ألن المناوالت  معظمها غير دقيقة والتصل الى الزميل أو
لوقت المدافع المنافس ا لالعبن أبطأ في سرعتها من المناوالت القصيرة مما يعطي الطويلة تكو 

على الفريق  تصعب المهمة للتهيئة والتنظيم والتركيز لقطعها أو تشتيتها وكانت تلك المناوالت
، وهذا مايؤكده سعد منعم " فليس هناك من شيء يحطم الفريق أكثر من المناولة الفاشلة ، العراقي
 :ء يبني الثقة بسرعة بين أعضاء الفريق أكثر من المناوالت الجيدة " ) الشيخلي، خورشيد والشي
0100  :301 . ) 

وكرة القدم من األلعاب ذات المحيط المتغير وصعوبة التنبؤ بأحداثها ألن متغيراتها آنية وغير    
مرير اللعب بأسلوب التمحسوبة سابقا ويجب التصرف ازائها ، وبما أن الفريق الياباني اعتمد 

السريع فان هذا األسلوب يحتاج الى التفكير السريع ، واتخاذ القرار السريع فقد نجح الفريق  القصير
الياباني بتطبيق هذا األسلوب لتنفيذ الواجبات الخططية بحيث يتمكن الالعب الياباني على اتخاذ 

تنفيذ الواجب عبي الفريق العراقي يتخذ القرار لالقرار وكيفية العمل قبل استالمه للكرة ، بينما أغلب ال
الخططي بعد استالم الكرة وهذا يدل على أن الفريق الياباني يركز على الجانب الذهني والعمل 
تحت الضغط ، أما الفريق العراقي فقد اعتمد على جانب اللياقة البدنية لالعبيه ، وهذا ما ظهر 

خبرة فنية والخططية للفريق الياباني وقد ساعدهم في ذلك العلى سهولة وانسيابية تنفيذ المهارات ال
الميدانية لدى الالعب الياباني ألن أغلبهم محترفون في األندية األوربية ، وهذا ما أكده فرات جبار 

( " ان تنفيذ خطط اللعب يتطلب تنمية القدرات الذهنية من خالل اكتساب المعلومات  0100) 
عد سالى القابليات والقدرات التي يحتاجها العب كرة القدم وهي : )  والمعارف الخططية " وأشار

 ( . 080 - 083:  0100 :خورشيد اهلل و 
 العب كرة القدم يحتاج الى قدرة التفكير السريع واتخاذ االستجابة المالئمة بسرعة  -
رعة التحرك ع سسرعة االستجابة الحركية ، وفي هذا المجال ترتبط سرعة التفكير واتخاذ القرار م -

 وبذلك يظهر الالعب رشيقا سريع الحركة .
مهمة جدا لالعب كرة القدم والتي يحتاجها بشكل كبير المهاجم تعد سرعة اتخاذ القرار ، والتي  -

 القرار المناسب والصحيح في أقل وقت ممكن . التخاذ
ومن العوامل التي ساعدت على طول فترة الحيازة للكرة للفريق الياباني اعتماده على الزيادة العددية 

لخلق أكبر مساحة ممكنة من الفراغ في دفاع الفريق الخصم وفي الثلث  لالعبينوتبادل المراكز 
ء الهجمة ( العبين في هذا الثلث عند انها8-7) نما بيالهجومي من الملعب ، وكان هناك معدل 

ن أو يالكرة بحيث كنا نشاهد دائما العب، وكان لتقارب المسافات بين الالعبين األثر في احتفاظ 
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الذي معه الكرة في  لالعب ويهيئ( ياردة ، وهذا يساعد 00-01ثالثة في دائرة نصف قطرها من )
 .   ليه وكذلك باختيار زاوية التمريراختيار الزميل الذي سيمررها ا

ق العراقي كان في أغلب مبارياته يعتمد على مهاجم واحد صريح وأحيانا على مهاجم والفري   
 مما يسهل من عملية مراقبتهم وهذا ما أشار اليه ناجح محمد " الثبات في المكان أو ،ثانٍ مساعد 

يسهل الرقابة واذا استطاع فريق أن يراقب العبا أو اثنين فانه لن  ثابت،اللعب في مركز واحد 
والكثرة العددية في المنطقة التي توجد فيها الكرة تساعد الفريق  اربعة،من رقابة ثالثة أو  يتمكن

 ( . 066: 0103 مفضي:و  ذياباتالمهاجم وتتعب الفريق االخر. )
 التهديف.مناقشة نتائج مهارة    3-3-2

( 3لجدول )ابعد االطالع على تحليل نتائج مهارة التهديف بين الفريقين العراقي والياباني في 
أظهرت نتائج التحليل قلة المحاوالت الناجحة لمهارة التهديف للفريق العراقي ويعزو الباحث ضعف 
المستوى في أداء هذه المهارة الى عدم اتصاف تهديف الالعبين بالدقة فضال عن ضعف التركيز 

كل محاولة ة ، و وعدم التصرف الصحيح في اتخاذ القرار المناسب ويعد التهديف حجر الزاوية للعب
يقوم به الالعبون داخل الملعب يتجه صوب هدف  فاشلة هو ضياع مجهود الفريق بأكمله وكل ما

من أن " مهارة التهديف  0119واحد وهو خلق فرصة مناسبة للتهديف وهذا ما أكده )موفق أسعد( 
على  عباليحكمها الضبط التكنيكي فقط بل هناك أكثر من عامل يسهم في اكتمال قدرة الال

التهديف الصحيح ومن هذه العوامل هو مستوى األعداد البدني الخاص لهذه المهارة والحالة النفسية 
لالعب المتمثلة بالثقة بالنفس والقدرة على اتخاذ القرار ، والقدرات الذهنية واألدراكية األخرى والذكاء 

( . وان هذه  010:  0119 : المولىالميداني وكذلك سرعة رد الفعل وتوقع حركات الغير " ) 
 العوامل مجتمعة تسهم في اعداد الالعب لكي يكون هدافا ماهرا .

وهناك الكثير من الفرص اليتم التهديف فيها أو استغاللها ولهذه الحالة ثالثة أسباب وهذه األسباب 
 . (007: 0111 : محموداشار اليها ) 

كرة في حالة سنوح الفرصة فانه يناول ال الخوف ليس من التهديف بل من فقدان األصابة وحتى  -
 من تصويبها وفي الحقيقة فانه اليناول الكرة بل يناول المسؤولية    بدال
فكثير  من الالعبين الذين يلعبون ورؤوسهم    التهديف على المرمىالرؤية مهمة جدا في    -

ناك قة  الجزاء هلألسفل  يخسرون  فرصا  مهمة للتهديف ،  ففي الثلث الهجومي وداخل منط
حاجة  كبيرة لرد فعل فوري  لوضع  الكرة  داخل الشبكة وقد يصل في  بعض األحيان ) للمسة 

 واحدة (  مما يعني رد فعل عال لرؤية أين الهدف وأين حارس المرمى . 
ليس هنالك من شك بأن السرعة عامل حاسم في أداء مهارة التهديف حول منطقة الجزاء وداخلها،  -

 عني بالسرعة ) سرعة الحركة ( فقط بل سرعة التفكير وسرعة رد الفعل .وال أ
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 الخاتمة : – 4
العراقي في  ضعف نتائج الفريقالى ومناقشتها توصل الباحث  هاوتحليلفي ضوء عرض النتائج    

لة وقد الطوي اسلوب المناوالت التخاذ الملعب وذلكوفي الثلث الهجومي من  الحيازة،متغير زمن 
كانت أغلبها فاشلة وغير دقيقة مما كان له األثر السلبي على تنفيذ الواجبات الخططية لسرعة فقد 

 عند انهاء الهجوم ، واتخاذ اسلوب المناوالت االختراقالكرة ولم يلجأ الى أساليب متنوعة أخرى في 
لمباريات ي في حسم الكثير من اكانت من أهم االمور التي ساعدت الفريق اليابان ةالقصيرة والسريع

 المهمة .
سواء  ف،التهديوأظهرت نتائج البحث بأن هناك ضعف لدى العبي الفريق العراقي في مهارة    

كانت من لعب مفتوح أو من خالل استعادة الحيازة للكرة وقلة عدد التكرارات لمحاولة التهديف والتي 
 وألجل خلق فرص االختراقحيازة الكرة هو ألجل لها عالقة طردية بزمن الحيازة ألن المبدأ من 

                     األهداف.التصويب وتسجيل 
عراقي عند بالفريق ال االهتمامبالتي تم التوصل اليها يوصي الباحث  االستنتاجاتفي ضوء     

 ةمشاركته بالبطوالت الرسمية وبضرورة اعداده اعدادا متكامال من الجوانب المهارية والخططي
لما  خاصة من الناحية الهجوميةبوالعمل تطوير األداء المهاري والخططي و كافة والبدنية والنفسية 

عطاء أهمية خاصة لمبدأ حيازة الكرة في ، وألها من دور فعال في التأثير على نتائج المباريات
باستعمال التمرير السريع القصير ألنها تعتبر عصب اللعب الهجومي  واالهتمام ةالتدريبيالوحدات 

في  ثحدما تالمباشر( وفي مواقف مشابه والتي دائما  )اللعبوضرورة توجيه اللعب بلمسة واحدة 
من  على رفع وتطوير مهارة التهديف ةالتدريبيأثناء الوحدة في ضرورة العمل ، و الثلث الهجومي

فني ومن وضعيات لعب مختلفة والتي تشبه ما يحدث في المباراة وخاصة ناحية الدقة واألداء ال
تلك التي يكون الالعب تحت الضغط وعلى المدرب التركيز في تصحيح أخطاء النقاط الفنية خالل 

 مألوف.التنفيذ وتشجيع الالعبين على التصويب الى المرمى بأسلوب غير 
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 والمراجع: المصادر
 العراق : 0هه فال ؛ تدريب كرة القدم المبادىء والتطبيقات طد، سعد منعم وخورشي ،الشيخلي .

 . 0100به يوه ند للطباعة والنشر ، 
  0هه فال ؛ التدريب العقلي والمعرفي لالعبي كرة القدم ، ط ،فرات جبار و خورشيد،سعد اهلل 

 . 0100. األردن : عمان ، دار دجلة ، 
 قيس ناجي ؛ طرائق األساليب األحصائية ، بغداد : دار الحكمة للطباعة والنشر  ،عبد الجبار

 ،0991 . 
 باسم ؛ األعداد النفسي للالعبين في كرة القدم . القاهرة : مؤسسة ، فاضلو محمد  ،بسيوني

 . 0990مختار ، 
 لفكر ، األردن : دار ا 0موفق مجيد ؛ األساليب الحديثة في تدريب كرة القدم ، ط ،المولى

 . 0111للطباعة والنشر والتوزيع ، 
 0119دار دجلة  األردن: .0التعلم والمهارات األساسية في كرة القدم ط أسعد؛موفق  ،محمود.  
 عمان، ،0اصابات ط –تدريب  –مهارات  –كرة القدم  ومفضي، نايف؛ناجح محمد  ،ذيابات 

 . 0103األردن : مكتبة المجتمع العربي ،  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


