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٣٦٥

العراقي والیاباني بكرة  ندراسة تحلیلیة مقارنة لمستوى األداء المهاري والخططي بین المنتخبی
  القدم

  بحث وصفي على
  م٢٠٠٠مباریات المنتخبین في نهائیات كاس آسیا بكرة القدم 

  أعداد
  د فرات جبار سعد اهللا.م هاشم یاسر حسن          م.م

  م٢٠٠٢               هـ                                ١٤٢٢
  الباب األول

  التعریف بالبحث ١
  :المقدمة وأهمیة البحث ١-١

عالمیــا علــى قــدر كبیــر مــن األهمیــة تعمــل جمیــع       ٕ تعــد بطولــة آســیا بكــرة القــدم حــدثا فنیــا وا
الدول التي تقع تحت لواء االتحاد اآلسیوي بكرة القـدم جاهـدة ان یكـون لهـا شـرف الحصـول علـى 

، وان النتائج التي حصل علیها الفریق العراقي في البطوالت اآلسـیویة التـي شـارك كأس البطولة 
فیهــا لــم تكــن بمســتوى الطمــوح باســتثناء مــا حصــل علیــه فــي دورة األلعــاب اآلســیویة فــي نیــودلهي 

  .إذ حصل على المركز األول ١٩٨٢عام 
داء هـذه الواجبـات بشـكل ان تنظیم قوة أي فریق مع تحدید واجبات الالعبین لكـي یسـتطیعوا أ    

جید یتناسب مع إمكانیاتهم البدنیة والمهاریة والخططیة إذ تشكل هذه النواحي أهمیة كبیـرة خـالل 
  .المباریات وهي تعتبر البوابة الرئیسة لتنظیم الفریق في المباریات

خـل ویقصد بالجانب المهاري هي مجموعة من الحركات یؤدیهـا الالعـب بـالكرة أو بـدونها دا"    
الملعب، أمـا الجانـب الخططـي فیقصـد بـه التشـكیل الـذي یتخـذه الالعبـون فـي الملعـب بمـا یسـمح 
لهـم االسـتخدام األمثـل إلمكانیـاتهم البدنیـة والمهاریــة فـي الواجبـات الدفاعیـة والهجومیـة فـي ســاحة 

  .)١("الملعب ومن خالل أداء متزن ومتناسق
  
  

                                     
براهیمعمرو أبو المجد  )١( ٕ  .١٥ص) ١٩٧٧القاهرة، مركز الكتاب للنشر، ( ،١ط: طرق اللعب البدنیة في كرة القدمعالن؛  وا
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  :مشكلة البحث ٢-١
الوقــوف علــى مســتوى أداء الفریــق العراقــي مــن الناحیــة المهاریــة  تــتلخص مشــكلة البحــث فــي    

فـي لبنـان ومقارنـة هـذه النتـائج مـع الفریـق  ٢٠٠٠والخططیة من خالل مشاركته في بطولـة آسـیا 
ــلت أثنـــاء المباریـــات ووضــــع  ــاء التـــي حصــ ــة األخطـ الیابـــاني الفـــائز بـــالمركز األول لغــــرض معرفـ

مستوى أداء الفریق العراقي نحو األفضل في البطوالت التوصیات الخاصة والتي یهدف إلى رفع 
  .العربیة واآلسیویة والعالمیة

  :هدف البحث ٣-١
  :یهدف البحث إلى

ــق العراقــــي ومعرفــــة األخطــــاء التــــي ارتكبهــــا  -  تحلیــــل مســــتوى األداء المهــــاري والخططــــي للفریــ
  .الالعبون خالل األدوار التمهیدیة ومقارنته بالفریق الیاباني

  :البحث فرض ٤-١
  :یفترض الباحثان ما یلي

  .كثرة األخطاء المهاریة والخططیة أثرت بشكل مباشر على أداء الفریق العراقي -
  :مجاالت البحث ٥-١
منتخبا العراق والیابان المشاركان في بطولة آسـیا بكـرة القـدم فـي لبنـان : المجال البشري ١-٥-١

٢٠٠٠  .  
  المدة من : المجال الزماني ٢-٥-١
  .جامعة دیالى/ مختبر الحاسوب في كلیة التربیة الریاضیة: لمجال المكانيا ٣-٥-١

  الباب الثاني
  :الدراسات النظریة ٢

ان النــواحي المهاریــة والخططیــة تعتبــر إحــدى وســائل تنفیــذ خطــط اللعــب والتــي یتطلــب دقــة     
لالعــب الــذي عالیـة أثنــاء تنفیـذها، وان عملیــة إتقــان المهـارات یســاعد علـى نجــاح خطــط اللعـب فا

یكـون جیــد فــي األداء المهــاري یســتطیع ان یقــوم بحركـات خططیــة مــن خــالل مالحظتــه لحركــات 
  .زمالئه أو خصمه في الملعب وهذا یؤدي إلى تطبیق الناحیة الخططیة بشكل جید

وخـالل وحــدات التــدریب ال یمكـن الفصــل بــین المهـارات وخطــط اللعــب ولـذلك أصــبح التــدریب    
تعطـــى تمرینـــات مهاریـــة وخططیـــة تشـــبه مـــا یحـــدث فـــي المباریـــات وحســـب الحـــدیث یقتضـــي ان 
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٣٦٧

إمكانیات الالعبین ، وهناك تفاوت في عدد الحركات المهاریة والتكتیكیة التي یقوم بها الالعبون 
داخل الملعب وذلـك حسـب مواقـع اللعـب التـي یلعبونهـا، فالالعـب المهـاجم یقـوم بحركـات مهاریـة 

ــ ــر مـــن الالعــــب المـ ــة أكثــ ــزه بینمـــا یقــــوم العـــب الوســــط وخططیـ ــه مركــ ــذا مـــا یفرضــــه علیـ دافع وهــ
بحركــات أكثــر مــن المهــاجم والمــدافع وذلــك بحســب مركــزه الــذي اجبــره علــى ذلــك، وهنــاك تفــوت 
أیضــا فــي عــدد هــذه الحركــات مــن مبــاراة إلــى أخــرى وحســب أهمیــة المبــاراة وكــذلك موقــع ومكــان 

هاریة والخططیة للمنتخب العراقـي ضـد منتخـب المباراة فعلى سبیل المثال كان عدد الحركات الم
مناولـــة طویلـــة ) ٢٣(حركـــة لعـــب كـــان منهـــا ) ٣٦٠( ١٩٩٩األردن فـــي األدوار التمهیدیـــة عـــام 

) ١١٩(حالـــة تهــدیف علـــى المرمـــى و) ١٥(حركـــة قطــع مباشـــر و) ٩٢(حركــة دحرجـــة و) ٦٥(و
حـــاالت ) ٤(ن وحـــاالت متابعـــة للكـــرة مـــن قبـــل المهـــاجمی) ٥(حـــاالت تســـلل و) ٤(خطـــأ فـــردي و

ضـــربات ) ٥(حالـــة ضــربة غیـــر مباشــرة و) ١٥(ضــربات حـــرة مباشــرة و) ٥(تقــاطع للمهـــاجمین و
، أمـــا فـــي المبـــاراة ) ١-٢(حالـــة مناولـــة جانبیـــة وقـــد خســـر الفریـــق العراقـــي بنتیجـــة) ١٨(زاویـــة و

رغم  الثانیة فكانت نهائي البطولة فقد اختلف أداء الفریق العراقي وذلك تبعا للخطة التي وضعت
مـــن المبــاراة وبعــدها أدرك التعــادل إذ بلــغ عـــدد ) ٧٤(حتــى الدقیقــة ) ٠-٤(تــأخر الفریــق العراقــي

حركـة قطـع ) ١١٢(حركـة دحرجـة و) ٩٤(مناولـة طویلـة و) ٤٤٨(الحركات المهاریـة والخططیـة 
ــة تهـــدیف علـــى المرمـــى و) ١٥(مباشـــر و ) ١١(حـــاالت تســــلل و) ٧(خطـــأ فـــردي  و) ١١٨(حالـ

ضــربة حــرة غیــر ) ٢٢(ضــربات حــرة مباشــرة و) ٨(تقــاطع المهــاجمین و) ٩(ن ومتابعــة للمهــاجمی
  .مناولة جانبیة) ٢٣(ضربات زاویة و) ٥(مباشرة و

ان الدراسات التي قام بها مجموعة من الخبراء في مجال كرة القدم بعد كاس العالم في فرنسـا    
الحاســوب بالمعلومــات  مــن خــالل اســتخدام الحاســوب وهــي شــبیهة إلــى هــذا البحــث إذ تــم تغذیــة

التــي یحتاجونهــا ومــن ثــم تحلیلهــا وكانــت أهــم النتــائج هــي للمنتخــب البرازیلــي وعنــد مقارنتهــا مــع 
الفــرق األخــرى التــي شــاركت فــي بطولــة كــاس العــالم كانــت النتــائج المحســوبة علــى الحاســوب ان 

منتخـب  حركـة لعـب فـي حـین كـان معـدل حركـات لعـب) ٦٨٢(البرازیل كان معدل حركات لعبـه 
  .حركة لعب) ٤٦٧(حركة لعب أما الفریق الكرواتي فكان معدل حركات لعبه) ٥٩٤(فرنسا
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٣٦٨

  الباب الثالث
جراءاته المیدانیة ٣ ٕ   :منهج البحث وا
  :منهج البحث ١-٣

  .استخدم الباحثان المنهج الوصفي باألسلوب المسحي إلثبات فرضیة البحث   
  :عینة البحث ٢-٣
لفــریقین العراقــي والیابــاني المشــاركین فــي بطولــة آســیا األخیــرة فــي اشــتملت عینــة البحــث علــى ا  

لبنان لغرض تحقیق إجراءات البحث فقد قام الباحثان بتسجیل مباریات الفریقین العراقي والیاباني 
فــي األدوار التمهیدیــة وكــان عـــددها ثــالث مباریــات حیـــث تــم نقــل جمیـــع مباریــات البطولــة علـــى 

  .شاشة تلفزیون الشباب
فقـد ارتـأى الباحثـان علـى مطابقـة تحلیـل هـذه  يوبما ان الفریق العراقي قـد التقـى الفریـق الیابـان   

  ).١-٤(المباریات وربطها مع نتیجة اللقاء الذي انتهى بفوز الیابان 
  :وسائل وادوات جمع المعلومات ٣-٣

  :استخدم الباحثان الوسائل التالیة لجمع المعلومات الخاصة بالبحث وهي
  ة تسجیل بیاناتاستمار. 
 المقابالت الشخصیة. 

 فریق عمل مساعد. 

 المصادر والمراجع. 

  :كما اعتمد الباحثان األجهزة واألدوات التالیة
  سامسونج(جهاز تلفزیون نوع( 

  سامسونج(جهاز فیدیو نوع.( 
 ساعة توقیت. 

  :اختیار الحركات التكیتیكیة والمهاریة ٤-٣
) ١ملحـــق (مهاریـــة مــن خـــالل أعـــداد اســتمارة اســـتبیان قــام الباحـــث باختیـــار حركــات تكتیكیـــة و   

وزعت علـى مجموعـة مـن ذوي الخبـرة واالختصـاص لغـرض تحدیـد الحركـات التكتیكیـة والمهاریـة 
  .المالئمة لحركة الالعب داخل الملعب

  الباب الرابع



  ٢٠١٠األول علوم الریاضة   العدد مجلة 
ی  ین المنتخب اني  ندراسة تحلیلیة مقارنة لمستوى األداء المھاري والخططي ب ي والیاب العراق

  بكرة القدم

 
 

٣٦٩

  :عرض ومناقشة النتائج ٤
هیدیـة وبمعـدل ثـالث مباریـات لكـل عند تحلیل نتائج الفریق الیابـاني والعراقـي فـي األدوار التم    

ظهــر بــان الفریــق الیابــاني متفــوق علــى ) ١جــدول (منتخــب والمتضــمنة مجموعــة حركــات اللعــب 
  :الفریق العراقي في الكثیر من الحاالت التكتیكیة ومن خالل نتائج البحث ظهر ما یلي

ن الفریـق ان معدل المحاوالت الناجحة لمنتخب الیابان في التهدیف علـى المرمـى أكثـر مـ .١
ــاني و%) ٤,١١(العراقــــي بنســــبة مئویــــة قــــدرها للمنتخــــب العراقــــي، ) ٢,١٤(للمنتخــــب الیابــ

ــدیف علــــى المرمــــى إذ بلغــــت  ــي التهــ ــاوالت فــ ـــب %) ٦,١٤(وكــــذلك مجمــــوع المحــ للمنتخـ
للمنتخب العراقي، وهذا یـدل علـى ان مهـارة تهـدیف العبـي المنتخـب %) ٤,٩(الیاباني  و

  .العراقي بتخالیاباني أفضل من العبي المن
ان معــدل المحــاوالت الناجحــة فــي المنــاوالت الطویلــة للمنتخــب الیابــاني أكثــر مــن الفریــق  .٢

للمنتخــب العراقــي، بینمــا كــان %) ١١,٤٦(للمنتخــب الیابــاني و%) ١٤,٦(العراقــي بنســبة
وللمنتخــب %) ٢٣,٣٧(ة الطویلــة للمنتخــب العراقــي بنســبةمجمــوع المحــاوالت فــي المناولــ

وهــذا یــدل علــى اســتخدام الالعبــین العــراقیین منــاوالت الطویلــة غیــر %) ١٩,٤٨(الیابــاني 
 .أكثر من المنتخب الیاباني) فاشلة(متقنة 

أمـا معـدل المحــاوالت الناجحـة للمنتخـب الیابــاني فـي الضـربة الحــرة المباشـرة فكانـت أكثــر  .٣
للمنتخــب العراقــي %) ٣,١٨(للمنتخــب الیابــاني و%) ٣,٤٧(ب العراقــي بنســبةمــن المنتخــ

للمنتخـب الیابـاني وهـي اقـل %) ٤,٠٤(وكذلك مجموع الضربات الحـرة المباشـرة إذ بلغـت 
ــذا یــــدل علــــى ان %) ٤,٧٣(مــــن مجمــــوع المحــــاوالت للمنتخــــب العراقــــي والتــــي بلغــــت  وهــ

 .قنالمنتخب العراقي لم یستثمر هذه الحاالت بشكل مت

ــاني  .٤ ــر مباشــــرة للمنتخــــب الیابــ كمــــا بلغــــت نســــبة المحــــاوالت الناجحــــة للضــــربة الحــــرة الغیــ
، بینما مجمـوع المحـاوالت للضـربة %) ٤,٥(وهي أكثر من المنتخب العراقي %) ٤,٧٨(

وهـــي اقــل مـــن نســـبة %) ٥,٨١(الحــرة الغیـــر مباشـــرة للمنتخــب الیابـــاني فقـــد بلغــت نســـبتها
وهـذا یـدل علـى ان المنتخـب الیابـاني تجنـب االلتحـام %) ٦,٢١(المنتخب العراقي والبالغـة

 .مع الالعبین الخصم
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٣٧٠

ــم تظهـــر فــــروق كبیـــرة وكـــذلك لمجمــــوع  .٥ ــة لضـــربة الزاویــــة فلـ أمـــا نســـبة المحــــاوالت الناجحـ
 .المحاوالت

ــاني  .٦ ـــب الیابـــ ـــة الجـــــزاء للمنتخــ ـــة لمنطقــ ــــاوالت الجانبیــ ـــة للمنـ ــبة المحـــــاوالت الناجحــ وان نســـ
أمــا %) ٤,٨٨(النســبة المئویــة للمنتخــب العراقــي والبالغــةوهــي أكثــر مــن %) ٧,٥١(بلغــت

%) ٨,٨٧(للمنتخـــب الیابـــاني و%) ٨,٨٢(بلغـــت دالمجمـــوع الكلـــي للمنـــاوالت الجانبیـــة فقـــ
للمنتخــب العراقــي وهــذا یــدل علــى تركیــز الالعبــین الیابــانیین علــى المناولــة المتقنــة داخــل 

نســـبة أخطـــائهم أكثـــر مـــن  العراقـــي الـــذین كانـــت بمنطقـــة الجـــزاء عكـــس العبـــي المنتخـــ
 .المنتخب الیاباني

ــد بلغــــــت .٧ ــــة الكــــــرات المرتــــــدة قــــ ــاني %) ٢,٣٣(وان النســــــبة المئویــــــة لمتابعــ للمنتخــــــب الیابــــ
للمنتخــب العراقــي وهــذا یــدل علــى ان المهــاجمین الیابــانیین كــانوا أكثــر %) ١,١٠(وبلغــت

 .متابعة للكرات المرتدة من الالعبین العراقیین

وهـي اقـل مـن %) ٢٣,٦٣(لقطع المباشر للمنتخب الیاباني فقد بلغت أما النسبة المئویة ل .٨
الیابـاني كـان  بوهذا یدل على ان المنتخ%) ٢٥,٥١(محاوالت المنتخب الوطني والبالغة

 .حائزا على الكرة أكثر من المنتخب العراقي وهذا واضح من الفرق بین النسب
وهـــي اقـــل مـــن النســـبة %) ٢٢,٨٢(وقـــد بلغـــت نســـبة األخطـــاء الفردیـــة لمنتخـــب الیابـــاني  .٩

وهــذا یــدل علــى ان الالعبــین العــراقیین قــد %) ٢٩,٥١(المئویــة للمنتخــب العراقــي والبالغــة
 .ارتكبوا أخطاء مهاریة في المناوالت بأنواعها أكثر من الالعبین الیابانیین

 .  أما النسبة المئویة لعدد المحاوالت التسلل فلم تظهر أي فروق كبیرة بین المنتخبین .١٠

  لباب الخامسا
  :االستنتاجات والتوصیات ٥
  :االستنتاجات ١-٥
  :من النتائج التي توصل ألیها الباحثان استنتج الباحثان ما یلي  

وجود نسب كبیرة من األخطـاء فـي مهـارة التهـدیف علـى المرمـى فكانـت نسـب المحـاوالت  .١
  .للمنتخب العراقي اقل من نسب المنتخب الیاباني

ــن نســــب أمــــا فــــي المنــــاوالت الطو  .٢ یلــــة فكانــــت نســــب األخطــــاء للمنتخــــب العراقــــي أكثــــر مــ
 .األخطاء للمنتخب الیاباني في نسب المحاوالت الناجحة ومجموع المحاوالت
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٣٧١

أمــا فــي تنفیــذ الضــربات الحــرة المباشــرة فكانــت نســبة أخطــاء المنتخــب العراقــي اكبــر مــن   .٣
اوالت فكـان المنتخـب نسبة المنتخب الیاباني في المحاوالت الناجحة أمـا فـي مجمـوع المحـ

العراقـــي أكثـــر مـــن المنتخـــب الیابـــاني وهـــذا نـــاتج مـــن كثـــرة الحركـــات التكتیكیـــة للمنتخـــب 
 .الیاباني

وجود نسـب كبیـرة مـن األخطـاء فـي تنفیـذ الضـربات الحـرة الغیـر مباشـرة بالنسـبة للمنتخـب  .٤
العراقـي  العراقي مقارنة بالمنتخب الیاباني أما مجموع المحاوالت فكانـت لصـالح المنتخـب

 .لنفس السبب الذي ذكر انفا
عـــدم وجـــود فـــروق كبیـــرة فـــي نســـب أخطـــاء المنتخـــب العراقـــي فـــي تنفیـــذ ضـــربات الزاویـــة  .٥

 .مقارنة بالمنتخب الیاباني
وجــود نســب كبیــرة مــن األخطــاء فــي المنــاوالت الجانبیــة فــي منطقــة الجــزاء خصوصــا فــي  .٦

ا یــدل علــى ضــعف الناحیــة المحــاوالت الناجحــة وكــذلك فــي مجمــوع هــذه المحــاوالت وهــذ
 .التكتیكیة للمنتخب العراقي في منطقة الجزاء وعدم انهاء الهجمات بشكل صحیح

عـدم اهتمـام الالعبـین العـراقیین فـي متابعـة الكـرات المرتـدة التـي تسـقط فـي منطقـة الجـزاء  .٧
 .عكس العبي المنتخب الیاباني الذین كانوا أكثر حرصا في متابعة هذه الكرات

طــع المباشــر فكانــت نســبة المنتخــب العراقــي أعلــى مــن المنتخــب الیابــاني مــن أمــا فــي الق .٨
خــالل الخطــط الدفاعیــة التــي اعتمــدها وكــذلك فقــدان الكــرات بینمــا كانــت نســبة المنتخــب 
الیابــاني اقــل وهــذا یــدل علــى كثــرة الالعبــین الیابــانیین علــى حیــازة الكــرة واعتمــادهم اللعــب 

 .الهجومي

العبـــي المنتخـــب العراقـــي مقارنـــة باألخطـــاء التـــي ارتكبهـــا العبـــي كثـــرة األخطـــاء الفردیـــة ل .٩
المنتخــب الیابــاني وهــذا یــدل علــى ضــعف مهــارة المناولــة عنــد الالعبــین العــراقیین وكــذلك 

 .ضعف التركیز لدیهم
 .أما في التسلل فلم تظهر فروق كبیرة بین المنتخبین العراقي والیاباني  .١٠

 بهاریـــة فكـــان هنـــاك ضـــعف واضـــح لـــدى المنتخـــأمـــا فـــي عـــدد التحركـــات التكتیكیـــة والم .١١
 .العراقي مقارنة بالمنتخب الیاباني

  :التوصیات ٢-٥
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  :یوصي الباحثان بما یلي
عطــاء محــاوالت مشــابهة للعــب مــع تطــویر الرؤیــا  .١ ٕ التأكیــد علــى تمــارین مهــارة التهــدیف وا

 .لالعبین قبل التهدیف لزیادة تركیزهم على المناطق المؤثرة عند التهدیف

ء تمــارین المناولــة بأنواعهــا وخصوصــا الطویلــة لألمــام والجانــب لمــا لهــا مــن تــأثیر أعطــا .٢
ایجــابي فــي خلــق حــاالت تكتیكیــة جیــدة تجبــر الخصــم علــى التراجــع إلــى ســاحته وكــذلك 
صـعوبة تنظـیم الناحیــة الدفاعیـة خصوصــا عنـد الهجمــات السـریعة المباغتــة والتـي یفضــل 

 .المدافعینفیها استخدام المناوالت الطویلة خلف 

التأكیــد علــى إیجــاد العبــین متخصصــین بتنفیــذ الضــربات الحــرة المباشــرة بشــكل جیــد وفــي  .٣
حالـة عــدم وجـود العبــین یفضـل إیجــاد اسـترتیجیة لعــب متفـق علیهــا أثنـاء تنفیــذها وبشــكل 

 .منظم

التأكیــد علــى تنفیــذ الضــربات الحــرة الغیــر مباشــرة بشــكل جیــد والحــرص علــى عــدم ضــیاع  .٤
 .تنفیذهاالكرة أثناء 

التأكید على التدریبات الخططیة خصوصا في أثناء الهجمات داخال منطقة جزاء الخصم  .٥
 .والتي تكون فیها الكرة قریبة من منطقة الجزاء

ضـــرورة ان ینـــال موضـــوع متابعـــة الكـــرات المرتـــدة مـــن قبـــل المهـــاجمین اهتمـــام المـــدربین  .٦
 .سم النتائجخصوصا أثناء الوحدات التدریبیة لما لها من أهمیة في ح

التأكیـــد علـــى زیـــادة تـــدریبات اللعـــب الهجـــومي واالبتعـــاد عـــن اللعـــب الـــدفاعي فـــي ســـاحة  .٧
الفریـق العراقـي مـع تطــویر هـذه الناحیـة وخاصــة فیمـا یتعلـق بــالجزء التنفیـذي أثنـاء اللعــب 

 .الهجومي
ة التأكید على تدریبات مهارة المناولة وخصوصـا المناولـة القصـیرة لتجنـب األخطـاء الفردیـ .٨

  . التي تحصل لالعبین أثناء المباریات
  :المصادر

براهیم عالن؛  ٕ القاهرة، مركـز الكتـاب (، ١ط: طرق اللعب البدنیة في كرة القدمعمرو أبو المجد وا
  .)١٩٧٧للنشر، 
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٣٧٣

  )١(ملحق
  استمارة استبیان

ــوم      ـــروم الباحثـــان إجـــراء البحـــث الموسـ ـــة مقارنـــة لمســـتوى األداء المهـــاري و (ی الخططـــي بــــین دراســــة تحلیلی
ــــام  نالمنتخبـــــی ـــرة القـــــدم لعـ ــیا بكــ ــــائز ببطولـــــة آســـ ـــاني الفـ ــ ـــرة ) ٢٠٠٠العراقـــــي والیاب ــ وبمـــــا أنكـــــم مـــــن ذوي الخب

واالختصاص والكفاءة بهذا المجال یرجوا الباحثان أبداء آرائكم ومالحظاتكم حول الجوانب المهاریة والخططیة 
  .المقترحة وبما یتالئم وأهداف البحث

  :والخططیة المقترحةالجوانب المهاریة 
 .التهدیف على المرمى .١

 .القطع المباشر .٢

 .القطع الغیر مباشر .٣

 .متابعة الكرات المرتدة .٤

 .األخطاء الفردیة .٥

 .التسلل .٦

 .تقاطع المهاجمین داخل منطقة الجزاء .٧

 .الضربة الحرة المباشرة .٨

 .الضربة الحرة الغیر مباشرة .٩

 .المناولة الطویلة .١٠

 .المناولة الجانبیة .١١

 .ضربة الجزاء .١٢

  


