عالقة بعض المهارات االساسية بمستوى األداء الخططي لالعبين الناشئين
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ملخص البحث
تأتي أهمية البحث في بيان العالقة بين بعض المهارات االساسية ومستوى األداء
الخططي لالعبين الناشئين بكرة القدم ,أما مشكلة البحث فهي تبحث عن العالقة بين
المتغيرين السابقين ,وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي بأسلوب العالقات االرتباطية,
وتكونت عينة البحث من ()61العبا بأعمار( )61-61سنة يمثلون ناشئين نادي
الصناعة بكرة القدم اختيروا بالطريقة العمدية ,وتوصل الباحث الى عالقة ارتباط
معنوية بين بعض المهارات االساسية ومستوى األداء الخططي بكرة القدم 0
Relationship with some basic skills level of tactical
performance of young soccer players
Researcher: Mokdad, Ghazi Majeed
Extract of Search:
The importance of research in the statement of the relationship
between some of the basic skills and level of performance tactical
players to junior football, and the research problem they are
looking for the relationship between two variables former, the
researcher used the descriptive manner of relations relational, and

formed the research sample of (16) for players ages (15 - 16) years
representing the junior football club industry were chosen
deliberate way, and the researcher to significant correlation
between some of the basic skills and level of performance tactical
football .

الباب األول
 - 6التعريف بالبحث.
1-1المقدمة وأهمية البحث:
تعد لعبة كرة القدم من األلعاب األكثر شعبيه وشغفا .في العالم لما لها من أهميه في
نفوس الجماهير وقد اهتم الكثير من المدربين بتنمية المهارات االساسية واألعداد
الخططي المختلف لالعبيهم إيمانا ً منهم بأنها األساس الذي يرتكز عليه أالعداد والبناء
للمستويات العالية0
حيث إن المهارات هي األساس لتعلم أي لعبة والسيما في كرة القدم  ,تلك المهارات
التي تتطلب طرق و أساليب تعليم مناسبة تساعد على استيعاب المهارات االساسية
وإتقانها  ,حيث تتطلب هذه اللعبة بأن يمتلك الالعب مهارات أساسية بمستوى عال
إلمكانية استخدام هذه المهارات في مختلف ظروف المباراة0
وتتميز لعبة كرة القدم بكثرة متغيراتها وسرعة االداء والتصرف الخططي الصحيح
إزاء تلك المواقف المتغيرة والمتعددة ولكي يصبح الالعب متفاعال مع محيطه اثناء
المباراة والمشاركة ضمن المجموعة والفهم الصحيح بتحقيق الواجبات الخططية
المناطة به0
وتبرز أهمية البحث في بيان عالقة بعض المهارات االساسية بمستوى االداء
الخططي لالعبين الناشئين بكرة القدم0

 2-1مشكلة البحث:
يرى الباحث أن متغيرات األداء الخططي هي ليست بمعزل عن المهارات االساسية
وتكمن مشكلة البحث معرفة عالقة االرتباط بين بعض المهارات االساسية ومستوى
األداء الخططي لالعبين الناشئين بكرة القدم0
 3 -1أهداف البحث
-6التعرف على عالقة االرتباط بين بعض المهارات االساسية ومستوى األداء
الخططي لالعبين الناشئين بكرة القدم0
 4- 1مجاالت البحث :
6-4-6المجال الزماني 5065/5 / 51:ولغاية .5065/ 3/ 61
 5-4 6المجال البشري :العبو ناشئين نادي الصناعة الرياضي3-4-6المجال المكاني :منتدى شباب الزعفرانية الرياضي
5 – 1التعريف بالمصطلحات
االداء الخططييي "فننن التحركننات إثننناء المبنناراة سننوا ًء كانننت هننذه التحركننات ات هنندف
()6

هجومي أم دفاعي"

الباب الثاني
 -2الدراسات النظرية والمشابهة:
 1-2الدراسات النظرية
 1-1-2المهارات األساسية المختارة بكرة القدم0
 1-1-1-2الدحرجة:
هي"عملية انتقال الالعب مع الكرة من مكان إلى مكان أخر في الملعب(.)5

( )6محمد عبده صالح الوحش ومفتي إبراهيم؛ أساسات كرة القدم ,ط(:6القاهرة ,دار عالم المعرفة )6994,ص.600
( )5زهير قاسم الخشاب و آخرون؛ كرة القدم ,ط(5الموصل,دار الكتب للطبع )6999,ص.641

وقد عرفها (قاسم لزام )5001على أنها"التحرك بالكرة إلى اإلمام يدفعها خفيفة بقدم
الالعب تستخدم الدحرجة من قبله كوسيلة للوصول إلى غاية معينة يبتغيها"(.)6
 2-1-1-2المناولة
هي المهارة األكثر تكراراً في الملعب والوسيلة األسرع في إيصال الكنرة إلنى الزمينل
واألنجح في تخطي الخصوم و األسهل في الوصول إلى مرمى الخصم.وهي تعني القندرة
على إيصال الكرة إلى الزميل بسهولة ويسر وبشكل مؤثر ومقصود سواء كان في الفراغ
أو في شكل مباشر .وتعد المناولة المفتاح الحقيقي للعب الجمناعي واهنم منا يجرينه صنانع
األلعاب وقدرته على أداء المناوالت الدقيقة المؤثرة بأنواعه(.)5
3-1-1-2التهديف:
يعنند التهننديف مننن المهننارات األساسننية فنني كننرة القنندم وعننن طريقننه يمكننن حسننم نتننا ج
المباريات وكل ما يقنوم بنه الالعبنون داخنل الملعنب يتجنه صنوب هندف واحند وهنو خلنق
فرصة مناسبة للتهديف غالبا ً إ يعد التهديف إحدى وسا ل الهجوم الفردي الذي يتسنلح بنه
الالعب لتحقيق هدف في مرمى الفريق األخر حيث إن الفريق الذي يحقنق اكبنر عندد منن
األهداف خالل المباراة يعد فا زاً (.)3
ويننرى (سننامي الصننفار )6994,بنأن علننى التهننديف تتوقننف نتيجننة المبنناراة والتهننديف
وهو الخطوة األخيرة في سلسلة فعاليات انتهت بالتهديف(.)4
 2-1-2األداء الخططي:
هو المركب الذي تمتزج فيه كافة أنواع األعداد لتحقيق هدف التدريب الرياضي في
تحسين كفاءة الالعب لتنظيم وتوجيه المنافسة الرياضية للوصول إلى أعلى المستويات
للنشاط الرياضي الممارس(.)1
( )6قاسم لزام و آخرون,ا أسس التعلم والتعليم وتطبيقات في كرة القدم  ( :بغداد  ,كلية التربية الرياضية  )5060 ,ص.614
( )5عادل تركي حسن وسالم جبار صاحب؛ ؛ كرة القدم:تعليم,تدريب:ط(6البصرة ,مطبعة النيل )5009,ص.50
( )3موفق اسعد محمود؛االختبارات والتكتيك في كرة القدم ( :عمان دار دجلة  )5002ص.663
( )4سامي الصفار ؛ اإلعداد الفني في كرة القدم (بغداد ,جامعة بغداد, )6994,ص.651
( )1عصام عبد الخالق ؛ عصام الدين عبد الخالق مصطفى ؛ التدريب الرياضي(نظريات – تطبيقات) ( :توزيع منشأة المعارف  )5001 ,ص
32

ويرى زهير الخشاب وآخرون بان األعداد الخططي "هو حلقة في سلسلة أعداد
العبي كرة القدم كما أنه جزء من البناء المتكامل للحالة التدريبية إ يرفع من مستوى
أداء الالعبين للمهارات االساسية وتزيد لياقتهم البدنية باإلضافة إلى األثر التربوي
(. )6

والنفسي وااليجابي على الفريق

وعندما تتكلم عن خطط اللعب في كرة القدم حيث تعد جزءاً مهمنا ً منن لعبنة كنرة القندم
وبدونها اليمكن التحرك في أرجناء الملعنب أو الوصنول إلنى المرمنى وتعنني فنن التحنرك
داخل الملعب بشكل فردي أو جماعي مدروس(.)5
العوامل التي تؤثر في تنفيذ الخطط منها(-:)3
 -6مهارات وإمكانيات العبي الفريق.
 -5مهارات وإمكانيات العبي الفريق المنافس.
 -3ظروف اللعبة( المباراة).
 -4مدى إدراك الالعبين في تنفيذ الخطط 0
 -1التأثير بالظروف الخارجية( أرضية الملعب – الرياح – المطر – الحر0
أقسام االداء الخططي في الهجوم والدفاع إلى ماياتي :
1-3-1-2اإلسناد -:
هو الموقع الذي يتخذه العب من الفريق المهاجم قريب من الالعب الحا ز علنى الكنرة
واإلسننناد إمننا إن يكننون فرديننا وزوجيننا أو جماعيننا وقنند يكننون مننن الخلننف واإلمننام بشننكل
مستقيم اوجانبي
 2-3-1-2التحرك الصحيح-:
وهو يعني تحرك الالعنب وانتقالنه منن مكنان إلنى مكنان أخنر إثنناء الهجنوم  ,والعمنل
على تبادل مركزه مع زمال ه الالعبين للحصول على فوا ند خططينة  ,ويعند احند الخطنط
المتبعننة مننن قبننل الالعبننين لتبننديل أمنناكنهم وإجبننار العبنني الفريننق الخصننم علننى فقنندان
( )6زهير الخشاب واخرون ؛ المصدر السابق :ص 0 553
( )5عادل تركي حسن وسالم جبار صاحب ؛ المصدر السابق :ص.690
( )3عادل تركي حسن وسالم جبار صاحب ؛ المصدر السابق :ص61

مواقعهم  ,وفي الخطط الهجومية الحديثة يلعب تحرك الالعبين دورا أساسيا وهنو يتطلنب
من الالعب إن يكون متفهما ومدركا لكافة التصرفات والتحركات التي يقوم بها (.)6
3-3-1-2اتخاذ القرار-:
وهو عملية اتخا القرار المناسب والصحيح على ما ا يعمل بنالكرة وبنأي اتجناه يكنون
ضرب الكرة في إثناء اللعب إن المفهوم األساسي فني عملينة اختينار القنرار الصنحيح هنو
إن يستغل الالعب نقاط ضعف المنافس واستثمار الفنراغ لصنالحه وإحنراز هندف ف نالً
عن إن اتخا القرار المناسب يكون حسب حالة اللعب فإما يكون هجوميا ً أو دفاعيا ً.

()5

"ان لعبة كرة القدم لعبة قرارات حيث يكون هذا القرار صحيحا ولكي يتم التغلب
على الخصم يجب إن يتخذ هذا القرار بسرعة كما ان اللعب بلمسة واحدة ينمي التفكير
السريع واتخا القرار المبكر"(.)3
 4-3-1-2تنفيذ المهارة -:
نعني بذلك إن تنفيذ المهارة يتحقق من خالل الهندف منن أدا هنا بصنورة ثابتنة منن أداء
إلنى أخننر مننن خنالل المحنناوالت المتعننددة المتتاليننة وان أداء المهنارة يننتم بتوافننق وتجننانس
وانسيابية وتوقيت سليم طبقا لمتطلبات األداء الحركي(.)4
"وبعد إن يكتسب الناشئون التوافق الجيد للمهارة حيث يصنبحون قنادرين علنى تكنرار
()1

أداء المهارة الحركية بصورة أكثر تنظيما وانسيابية "
 5-3-1 -2سد الفراغ ( التغطية)-:

تعتبر التغطية من الوسا ل األساسية في الدفاع السنتخدامها فني اغلنب وقنت المبناراة ,
والمقصننود بالتغطيننة هننو إن يقننوم الالعننب المنندافع بتغطيننة زميلننه عننندما يكننون الالعننب
الخصم مهاجما بالكرة  ,فالتغطية إ ن هي أساس الدفاع إ إن تغطية الالعب الخصنم عنن
( )6يوسف الزم كماش واخرون ؛ ؛ التدريب والتعليم الميداني في كرة القدم ط(6:البصرة ,مطبعة النيل  ,)5009ص.541
( )5ضياء منير فاضل ؛تأثير تمرينات خططية تعليمية بأسلوب اللعب في تعلم واحتفاظ وتقويم األداء لبعض المهارات بكرة القدم للطالب,
أطروحة دكتوراه ,جامعة بغداد  ,كلية التربية الرياضية ,ص.94
( )3موفق مجيد الموالى وآخرون ؛ األساليب الخططية بكرة القدم  ( :القاهرة  ,دار الفكر العربي للطباعة ,)6990,ص.559
( )4نبيل محمود شاكر ؛ علم الحركة – التطور والتعلم الحركي -حقا ق ومفاهيم  ( :جامعة ديالى  ,كلية التربية األساسية ,)5001 ,ص604
( )1مفتي إبراهيم ؛ التدريب الرياضي للمبتد ين من الطفولة الى المراهقة,ط ( :,6القاهرة  ,دار الفكر العربي,)6991,ص.634

قرب وعدم فسح المجال لنه السنتقبال الكنرة ينؤثر علينه منن الناحينة المعنوينة وتنؤدي إلنى
إرباكه وفقدان سيطرته وتصرفه بالكرة بصورة صحيحة(.)6
 6-3-1-2الحماية ( الحراسة)-:
وهي تلك التحركات والطرق التي يقوم بها إفراد الفريق عندما يواجهون الفريق
الخصم الحا ز على الكرة ويريدون حراسة مرماهم ويبعدون الفريق المنافس على تحقيق
أي إصابة للمرمى  ,وتبدأ خطط الدفاع الجماعي للفريق من لحظة فقد الكرة وبقا ها
تحت سيطرة العبي الخصم  ,حيث يتم تقهقر العبي الفريق للخلف بصورة سريعة ألخذ
مراكزهم الدفاعية لمجابهة هجوم الفريق المنافس(.)5
ويذكر(ضياء منير  )5001بان الحماية هو الدفاع ضد الخصم سواء كان يملك الكرة
أو اليملكها(

) ومحاولة إشغاله و إرباكه(.)3

 2-2الدراسات المشابهة:
دراسة (ناجي كاظم  )5060عنوانها "تأثير تمرينات خاصة بأسلوب اللعب السريع في
تطوير سرعة األداء الخططي ودقته بكرة القدم"

()4

وكانت اهم اهداف الدراسة:
 -6أعداد اختبارات لقياس سرعة األداء الخططي ودقته معا ً بكرة القدم.
 – 5التعرف على تأثير التمرينات الخاصة بأسلوب اللعب السريع في سنرعة أألداء
الخططي ودقته بكرة القدم .
واهم التوصيات
-6ضرورة تطوير المهارات األساسية لدى العبي كرة القدم الشباب .

( )6قاسم لزام وآخرون؛ المصدر السابق, 5001 ,ص.532
( )5قاسم لزام و آخرون ,المصدر السابق 5001,ص.46
( )3ضياء منير فاضل ؛  ,المصدر السابق ,ص0 91
( )4ناجي كاظم علي ؛ تأثير تمرينات خاصة بأسلوب اللعب السريع في تطوير سرعة األداء الخططي ودقته بكرة القدم ,اطروحة دكتوراه,
جامعة بغداد ,كلية التربية الرياضية0 5060,

 -2أهمية اتقان المهارات الهجومية المركبة بصفتها األكثر ارتباطا بمجريات اللعب فني
اثناء المباريات من قبل الالعب والفريق.

الباب الثالث
 -3منهج البحث وإجراءاته الميدانية:
 1-3منهج البحث:
استخدم الباحث المنهج الوصفي بأسلوب العالقات االرتباطية لمالءمته طبيعة المشكلة البحثية.
 2-3مجتمع البحث وعينته
هي الجزء الذي يمثل مجتمع األصل أو النمو ج الذي يجري الباحث مجمل ومحور
()6

عمله عليه

وقد اعتمد الباحث في تنفيذ بحثه على عينة من العبي كرة -القدم فئة

الناشئين بأعمار( )61-61سنة إ بلغ عددهم()61العبا ً اختبروا بطريقة عمديه من نادي
الصناعة الرياضي من مجموع الالعبين الناشئين في النادي والبالغ عددهم (,)55إ
بلغت نسبتهم (  )%25.25من عينة البحث و( ) %2.52من مجتمع الدراسة البالغ
عددهم ()550العبا ً ناشئا ً يمثلون أندية محافظة بغداد.
وتم استبعاد حراس المرمى من عينة الباحث والبالغ عددهم( )3وإبعاد( )3العبين
آخرين من العينة و لك الن أثنين من الالعبين هم العبي منتخب أشبال العراق واستبعاد
العب أخر لم يسجل ضمن كشف االتحاد العراقي المركزي لكرة القدم وبذلك بلغت عينة
الباحث()61العبا ً.
 1-2-3تجانس العينة:
ألجل التوصل إلى مستوى واحد ومساوي لعينة البحث ولتجنب المتغيرات التي تؤثر
في نتا ج البحث من حيث الفروق الفردية الموجودة بين الالعبين قام الباحث بإجراء
التجانس على عينة بحثه بأخذ المتغيرات (العمر-الطول –الوزن-العمر التدريبي)وبعد
( )6وجيه محجوب؛‘البحث العلمي ومنهاجه (:بغداد ,مديرية المناهج للنشر والتوزيع )5000,ص.614

لك أجريت المعالجات اإلحصا ية لهذه المتغيرات عن طريق قانون معمل االلتواء إ
كانت القيم المحصورة بين( )3-+يدل على حسن التجانس العينة وكما موضح في جدول
األتي:
جدول( ) 1
يبين تجانس العينة قي متغيرات (العمر-الطول-الوزن-العمر التدريبي)
المتغيرات

وسط

وسيط

انحراف

التواء

العمر

15,56

16

0,512

0,2,0-

الوزن

60,03

50,,5

3,60

1,006

الطول

16,,61

16,0

3,561

0,6,1-

العمر التدريبي

2,61

3

0,40

1,,,2-

 3-3األجهزة واألدوات المستخدمة ووسائل جمع المعلومات:
ويقصد بأدوات البحث"هي الوسيلة أو الطريقة التي يستطيع بها الباحث حل مشكلة
مهما كانت تلك األدوات من البيانات أو عينات أو أجهزة (.)6
استخدم الباحث األجهزة واألدوات الخاصة باالختبارات إلجراء بحثه وعن طريق
المصادر العربية واألجنبية وأجراء المقابالت الشخصية وتقديم استمارات االستبيان
للخبراء والمختصين جمع الباحث معلوماته0
 4-3تحديد متغيرات البحث-:
بعد االطالع على المصادر العلمية وإجراء المقابالت الشخصية واستطالع أراء
الخبراء والمختصين للتعرف على إمكانية قياس المتغيرات (المهارات األساسية واألداء
الخططي)واختباراتها إن اختيار االختبارات يجب إن يكون وفق األسس العلمية الدقيقة

( )6وجيه محبوب؛طرا ق البحث العلمي ومنهاجه:ط(:5بغداد,دار الحكمة للطباعة والنشر )6999,ص.633

من اجل تحقيق الغرض الذي وضعت من اجله إ إن االختبار هو"وسيلة هامة من
وسا ل القياس أو هي كتابة تكتيكات للقياس كما إنها صورة محددة من صور القياس(.)6
وفيما يخص استبيان آراء الخبراء لتحديد أنسب المهارات األساسية وبعد عرض
(*)

استمارة االستبيان الخاصة المهارات األساسية على السادة الخبراء

وبعد معالجة

النتا ج احصا يا ً التفاق الخبراء تم تحديد المهارات األساسية األنسب وهي الدحرجة
والمناولة والتهديف ثم لجأ الباحث العتماد االختبارات الخاصة بالمهارات األساسية بعد
عرضها على الخبراء والمختصين في مجال التدريب الرياضي والتعلم الحركي
واالختبار والقياس وكرة القدم.
 5-3مواصفات االختبار:
1-5-3

()1

الدحرجة

اسم االختبار  :الدحرجة بين (  ) 5شواخص ذهابا وإيابا
الهدف من االختبار :قياس القدرة على سرعة الدحرجة بتغيير االتجاه.
األدوات المستخدمة :يحدد خط على بعد (  5م ) من الشاخص األول وأربعة شواخص
متتالية المسافة بين شاخص وآخر ( 6.1م)  ,كرات قدم  ,ساعة توقيت  ,صافرة .
إجراء االختيار :بعد سماع المختبر إشارة البدء يقوم المختبر بدحرجة الكرة بسرعة
واجتياز الشواخص الخمسة والعودة أي ا والوصول إلى خط البداية والنهاية بأسرع
وقت .
( )6عبد علي نصيف و قاسم حسن حسين ؛مبادئ علم التدريب الرياضي,ط(:6الموصل ,دار الكتب للطباعة والنشر)6999ص.614
(*)
السادة الخبراء لتحديد المهارات االساسية األنسب لموضوع البحث:
 ناظم كاظم جواد ......أستا دكتور – كلية التربية االساسية /جامعة ديالى.


فرات جبار سعدا هلل  ...........أستا دكتور -كلية التربية االساسية /جامعة ديالى.

 احمد رم ان احمد  .......أستا مساعد دكتور  -كلية التربية الرياضية /جامعة ديالى.


رافد مهدي قدوري ........أستا مساعد دكتور -كلية التربية الرياضية /جامعة ديالى.

 نصير صفاء  ........أستا مساعد دكتور -كلية التربية الرياضية /جامعة ديالى .
 كاظم عبد الربيعي .........اسا مساعد -جامعة بغداد  /كلية التربية الرياضية.
( )6مفتي إبراهيم ؛ الدفاع لبناء الهجوم في كرة القدم ( :القاهرة ,دار الفكر العربي )6994,ص555.

التسجيل :يحتسب الزمن ألقرب  600/6من الثانية

الشكل () 1
يوضح اختبار الدحرجة بين ( ) 5شواخص ذهابا ً وايابا
5-1-3

()1

اختبار المناولة نحو هدف صغير يبعد مسافة  20متر

الهدف من االختبار :قياس دقة المناولةاألدوات المستخدمة  :كرات قدم عدد( ,)1وهدف صغير إبعاده(660سم×13سم).إجراءات االختبار  :يرسم خنط بطنول (6م) علنى مسنافة (50م) عنن الهندف الصنغير,وتوضع كرة ثابتة على خط البداية بحسب ما موضح في الشكل (.)6
وصف االختبيار :يقنف الالعنب خلنف خنط البداينة مواجهنا للهندف الصنغير ,ويبندأ عنندإعطاء اإلشارة بمناولنة الكنرة نحنو الهندف لتندخل ألينه ,وتعطنى لكنل العنب ( )1خمنس
محاوالت متتالية .
التسييجيل :تحسننب الدرجننة بمجمننوع النندرجات التنني حصننل عليهننا الالعننب مننن مناولننةالكرات الخمس وعلى النحو األتي .:
* درجتان لكل محاولة صحيحة تدخل إلى الهدف الصغير .
* درجة واحدة إ مست الكرة القا م أو العارضة ولم تدخل الهدف .
( )6ثامر محسن إسماعيل وآخرون ؛ االختبار والتحليل بكرة القدم  ( :الموصل  ,مطبعة جامعة الموصل  )6996 ,ص 0 ,,

* صفر في حالة خروج الكرة عن الهدف الصغير .

هدف صغير

خط البداية( )1متر

 36سم

 02متر

كرات
الالعب
الشكل ( )2

يوضح اختبار المناولة نحو هدف صغير يبعد مسافة  20متر
()1

 3-5-3اختبار التهديف نحو المرمى المقسم

الهدف من االختبار :قياس دقة تصويب الكرة نحو المرمى.األدوات المستخدمة  :كرات قدم قانونية عدد( ,)1حبل لتقسنيم المرمنى ,شنريط قيناس,هدف كرة قدم ,ساحة كرة قدم .
إجراءات االختبار :* توضع الكنرات علنى خنط منطقنة الجنزاء وبأمناكن مختلفنة علنى وفنق منا موضنح فني
الشكل (. )3
* يقسم المرمى إلى تسعة أقسام بوساطة الحبل .
وصييف االختبييار  :يقننف الالعننب خلننف خننط منطقننة الجننزاء ومعننه الكننرات وفنني اتجنناهالمرمى وعند إشارة البداية يقوم الالعب بركنل الكنرة بالقندم نحنو المرمنى إلدخالهنا إلنى
المربعات المرسومة في المرمى ,ثم ينتقل إلى الكرة الثانية وهكذا .

( )6عماد كاظم العطواني؛ اثر برنا مج تدريبي مقترح في تطوير مهارة التهديف بكرة القدم ,رسالة ماجستير ,كلية التربية الرياضية ,جامعة
بغداد ,6999 ,ص.39

التسجيل  :تحتسب الدرجات بمجموع الدرجات التي يحصل عليها الالعب من تهديفالكرات الخمس نحو المرمى وعلى النحو اآلتي.:
* ( )1درجات عند المربع رقم (.)4
* ( )4درجات عند المربع رقم ()1
* ( )3درجات عند المربع رقم (. )5
* درجتان عند المربع رقم (.)3
* درجة واحدة عند المربع رقم (.)6
* صفر إ ا خرجت الكرة خارج المرمى .

4
1

5
3

1

5
3

4
1

الشكل ()3
يوضح اختبار التهديف نحو المرمى المقسم

 5-3استمارة تقييم األداء الخططي بكرة القدم
()6

اختيرت استمارة تقييم األداء الخططي بكرة القدم التي أعدها(ضياء منير)5001

وعرضت على مجموعة من الخبراء المختصين في مجال التعلم الحركي واالختبار والقياس
وكرة القدم للتأكد من صالحيتها لتحقيق أهداف البحث والملحق ( )6يوضح استمارة األداء
الخططي.
 6- 3تطبيق االختبارات:
استخدم الباحث مجموعة من االختبارات المقننة ل مان دقة النتا ج ,وقد أجريت
االختبارات لمتغيرات البحث على عينة البحث في يوم األربعاء الموافق  ,5065 /3/65على
ملعب منتدى شباب الزعفرانية الرياضي حيث تم أجراء االختبارات الخاصة ببعض المهارات
االساسية المتفق عليها وحسب الترتيب (الدحرجة ,المناولة ,التهديف) وقام الباحث بإجراء
االخ تبار لقياس مستوى األداء الخططي لعينة البحث حيث قامت مباراة بين فريقي نادي ديالى
لفئة الناشئين وفريق نادي الصناعة لفئة الناشئين(عينة البحث) على ملعب نادي ديالى في يوم
الجمعة المصادف  5065/3/61في تمام الساعة التاسعة صباحا ً 0وقد تم السيطرة على
الظروف المكانية والزمانية وإمكانية السيطرة على مجريات األمور البحثية كافة بمساعدة
فريق العمل المساعد

(*)

 ,-3الوسائل اإلحصائية:
أعتمد الباحث الوسا ل اإلحصا ية اآلتية في معالجة النتا ج منن خنالل اسنتخدام نظنام spss
االحصا ي :
الوسط الحسابي.
االنحراف المعياري.

اختبار معامل االرتباط البسيط.
( )6ضياء منير فاضل ؛ المصدر السابق  ,ص.623
(*) فريق العمل المساعد:
 .6قصي حاتم خلف  ...........مدرس في كلية التربية الرياضية
 .5رياض مزهر خريبط  ...........مدرب ناشئين نادي الصناعة
 .3طارق حميد سلطان ... ..... ..طالب ماجستير/جامعة ديالى
 .4سلمان عبد سلمان ..............بكالوريوس تربية رياضية

الباب الرابع
-4عرض وتحليل ومناقشة النتائج:
جدول ()2
يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة (ر) المحتسبة والجدولية وداللة
االرتباط بين الدحرجة األداء الخططي لعينة البحث.
فقرات االداء

الدحرجة

الخططي
ت

س-

االسناد

6,143

التحرك الصحيح

6,162

اتخا القرار

6,411

تنفيذ المهارة

6,132

سد
الفراغ(التغطية)
الحماية(الحراسة)

6,139
6,162

-+ع

س-

-+ع

0,31
1
0,59
2
0,39
5
0,46

66,33

2
0,46
9
0,35
6

6,10

قيمة (ر)

قيمة (ر)

داللة

المحتسبة

المحتسبة

االرتباط

0,665

معنوي

0,645

معنوي

0,650

معنوي

0,656

0,495

معنوي

0,660

معنوي

0,645

معنوي

درجة حرية ( )15ومستوى داللة ()0,05
اظهر الجدول أعاله وجود فروق معنوية بنين قيمنة (ر) المحتسنبة وقيمنة (ر) الجدولينة
بين مهارة الدحرجة واالداء الخططي0

أ بلغت قيمة (ر) المحتسبة بين الدحرجة وفقرة االسناد ( )0,665وبلغت قيمنة (ر)
المحتسبة بين الدحرجنة وفقنرة التحنرك الصنحيح ( )0,645وبلغنت قيمنة (ر) المحتسنبة
بين الدحرجنة وفقنرة اتخنا القنرار(  )0,650وبلغنت قيمنة (ر) المحتسنبة بنين الدحرجنة
وفقنننرة تنفينننذ المهنننارة( )0,656وبلغنننت قيمنننة (ر) المحتسنننبة بنننين الدحرجنننة وفقنننرة سننند
الفنننننراغ(التغطينننننة)( )0,660وبلغنننننت قيمنننننة (ر) المحتسنننننبة بنننننين الدحرجنننننة وفقنننننرة
الحمايننة(الحراسننة)( )0,645وعننند مقارنننة قيمننة (ر) المحتسننبة بننين الدحرجننة واالداء
الخططي مع قيمة(ر) الجدولية والبالغة ( )0,495عند درجة حرينة( )61ومسنتوى داللنة
()0,01نجد أن قيمة(ر)المحتسبة اكبر من الجدولية مما يعني وجود معنوية االرتباط بنين
الدحرجة واالداء الخططي.
جدول ()3
يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة (ر) المحتسبة والجدولية وداللة
االرتباط بين المناولة واألداء الخططي لعينة البحث
المناولة

فقرات االداء الخططي
ت

س-

-+ع

س-

-+ع

قيمة (ر)

قيمة (ر)

داللة

المحتسبة

الجدولية

االرتباط

االسناد

6,143

0,311

0,6,1

معنوي

التحرك الصحيح

6,162

0,592

0,656

معنوي

اتخا القرار

6,411

0,395

0,646

معنوي

تنفيذ المهارة

6,132

3,51 0,462

سد الفراغ(التغطية)

6,139

0,469

0,666

الحماية(الحراسة)

6,162

0,356

0,656

6,39

0,665

0,495

معنوي
معنوي
معنوي

درجة حرية ( )15ومستوى داللة ()0,05
اظهر الجدول أعاله وجود فروق معنوية بين قيمة (ر) المحتسنبة وقيمنة (ر) الجدولينة
بين مهارة المناولة واالداء الخططي0

أ بلغت قيمة (ر) المحتسبة بين المناولة وفقنرة االسنناد ( )0,6,1وبلغنت قيمنة (ر)
المحتسبة بين المناولة وفقرة التحرك الصحيح ( )0656وبلغت قيمنة (ر) المحتسنبة بنين
المناولة وفقنرة اتخنا القنرار(  )0,646وبلغنت قيمنة (ر) المحتسنبة بنين المناولنة وفقنرة
تنفينننننذ المهنننننارة( )0,665وبلغنننننت قيمنننننة (ر) المحتسنننننبة بنننننين المناولنننننة وفقنننننرة سننننند
الفنننننراغ(التغطينننننة)( )0,666وبلغنننننت قيمنننننة (ر) المحتسنننننبة بنننننين المناولنننننة وفقنننننرة
الحماينننة(الحراسنننة)( )0,656وعنننند مقارننننة قيمنننة (ر) المحتسنننبة بنننين المناولنننة واالداء
الخططي مع قيمة(ر) الجدولية والبالغة ( )0,495عند درجة حرينة( )61ومسنتوى داللنة
( )0,01نجد أن قيمة(ر)المحتسنبة اكبنر منن الجدولينة ممنا يعنني وجنود معنوينة االرتبناط
بين المناولة واالداء الخططي
جدول ()4
يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة (ر) المحتسبة والجدولية
وداللة االرتباط بين التهديف األداء الخططي لعينة البحث
فقرات االداء

التهديف

الخططي
ت

س-

-+ع

س-

-+ع

قيمة (ر)

قيمة (ر)

داللة

المحتسبة

الجدولية

االرتباط

االسناد

6,143

0,311

0,60,

معنوي

التحرك الصحيح

6,162

0,592

0,660

معنوي

اتخا القرار

6,411

0,395

0,644

معنوي

تنفيذ المهارة

6,132

0,462

سد الفراغ(التغطية)

6,139

0,469

0,603

الحماية(الحراسة)

6,162

0,356

0,660

3.04 2,21

0,600

0,495

درجة حرية ( )15ومستوى داللة ()0,05
اظهر الجدول أعاله وجود فروق معنوية بين قيمة (ر) المحتسنبة وقيمنة (ر) الجدولينة
بين مهارة التهديف واالداء الخططي0

معنوي
معنوي
معنوي

أ بلغت قيمة (ر) المحتسبة بين التهنديف وفقنرة االسنناد ( )060,وبلغنت قيمنة (ر)
المحتسننبة بننين التهننديف وفقننرة التحننرك الصننحيح ( )0,660وبلغننت قيمننة (ر) المحتسننبة
بننين التهننديف وفقننرة اتخننا القننرار(  )0,644وبلغننت قيمننة (ر) المحتسننبة بننين التهننديف
وفقنننرة تنفينننذ المهنننارة( )0,600وبلغنننت قيمنننة (ر) المحتسنننبة بنننين التهنننديف وفقنننرة سننند
الفنننننراغ(التغطينننننة)( )0,603وبلغنننننت قيمنننننة (ر) المحتسنننننبة بنننننين التهنننننديف وفقنننننرة
الحماينننة(الحراسنننة)( )0,660وعنننند مقارننننة قيمنننة (ر) المحتسنننبة بنننين التهنننديف واالداء
الخططي مع قيمة(ر) الجدولية والبالغة ( )0,495عند درجة حرينة( )61ومسنتوى داللنة
( )0,01نجد أن قيمة(ر)المحتسنبة اكبنر منن الجدولينة ممنا يعنني وجنود معنوينة االرتبناط
بين التهديف واألداء الخططي0
 5-4مناقشة نتا ج عالقة بعض المهارات االساسية ومستوى األداء الخططي
ويعزو الباحث معنوية االرتباط التي حدثت بين بعض المهارات االساسية ومستوى
األداء الخططي يعود إلى أداء المهارات االساسية بشكل جدي مرتبط مع قابليات
وقدرات الالعبين واالرتقاء بالجانب الخططي الذي يمتلك أهمية بالغة لالعب كرة القدم
فهو سمة من سمات لعب كرة القدم الحديثة كذلك فأن للمهارات االساسية لها تأثيرها
االيجابي في ظهور عالقة االرتباط بينها وبين األداء الخططي والتي أثرت ضمنا ً في
األداء المهاري وانعكاسه على التنفيذ لألداء الخططي.
ويؤكد لك (عبد القادر زينل ")5060أنه من الممكن إتقان المهارة بعيداً عن تنفيذ
الحاالت التكتيكية إال انه ال فا دة من مجرد تنفيذ تلك المهارات التكنيكية دون أن يخدم
لك الواجبات التكتيكية المطلوبة وهذا يعني أن المهارة العالية تخدم التصرف التكتيكي
بشكل كبير وفعال ومؤثر وتبين من خالل االستنتاجات في كرة القدم أن التركيز على
تعليم الحاالت التكنيكية بشكلها الدقيق والصحيح وخاصة مباد ها االساسية من قبل

المدربين يساعد على تطبيق مفهوم التكتيك لوجود الربط بين المهارات وتنفيذ الواجبات
التكتيكية(.)6
وان المهارات االساسية يحتاجها الالعب في حاالت اللعب كدحرجة الكرة لتنفيذ
واجب خططي أو لتمريرة صحيحة للزميل ي من من خاللها عدم سيطرة الخصم على
الكرة أو وصول حارس المرمى أليها الوصول إلى الهدف دون عرقلة العبي الفريق
المنافس .
إ أن العب كرة القدم يجب أن تكون لديه القدرة على تحديد المكان المناسب الذي يستطيع
فيه أن يرسل الكرة في التوقيت السليم وبالسرعة المطلوبة على وفق سرعة وبعد كل من زميله
المرسل إليه الكرة وكذلك أع اء الفريق األخر
" وعندما يستطيع الفريق أداء المناوالت بصورة سليمة ودقيقة يتمكن من اجتياز الخصم
والحصول على مساحة جيدة لتنفيذ خطط اللعب إضافة إلى أنها تقلل من الجهد الذي يبذله
الالعب وسرعة الوصول إلى الهدف وللدقة أهمية كبيرة في تنفيذ المناوالت وتمكن الفريق من
السيطرة على الكرة ومناولتها بدقة تكون له القدرة على األداء الجيد وتنفيذ الواجبات الخططية
أن المناوالت في ثلث الساحة الدفاعي التكون امينة %600أما في ثلث الساحة الهجومي
فنجاحها بنسبة  %51يعد عمالً جيداً ويتطلب أن يكون الالعب ا مهارة وثقة كبيرة"

()6

"أن

األعداد الخططي السريع وتطبيق المهارات األساسية بشكل صحيح ودقيق في أثناء األداء هي
أساس لعبة كرة القدم,إ َّ
إن الالعب بدونها ال يستطيع أن ينفذ الواجبات الخططية المكلف بها,
فالعب كرة القدم يمكن أن يكون ألعبأ جيداً إ ا أستوعب المهارات األساسية وإتقانها بالشكل
المطلوب وبذلك فإن أهم واجبات التدريب هي العمل على الوصول بالالعبين إلى أعلى
مستوى من الحالة التدريبية"(.)5
أن إتقان الالعب للواجبات الخططية يدفعه إلى التمرين والى اللعب بحمناس اكبنر وتوصنله
ألعلننى المسننتويات الفنيننة ويكننون ورقننة رابحننة بينند مدربننه لتنفيننذ أفكنناره وخططننه فنني أثننناء
( )6عبد القادر زينل المفاهيم التكتيكية الحديثة في كرة القدم  ,ط ( : 5عمان  ,مطابع شركة األديب )5060,
( )6موفق اسعد محمود؛المصدر السابق :ص669
( ) )5يوسف الزم كماش؛المصدر السابق :ص16

:ص64

المنافسات الرسمية ويشير إلى لك (عالوي) من أن اإلتقان التام للمهارات-الحركينة منن حينث
انه الهدف النها ي لعملية اإلعداد المهاري -الخططي يتأسس عليه الوصنول ألعلنى المسنتويات
الرياضية  ,فمهما بلغ مستوى الصفات البدنينة للفنرد الرياضني .ومهمنا اتصنف بنه منن سنمات
خلقيننة وإرادية,فأنننه لننن يحقننق النتننا ج المرجننوة مننالم يننرتبط لننك كلننه باإلتقننان فنني المهننارات
االساسية الرياضية في نوع النشاط الرياضي التخصصي الذي يتخصص فيه(.)3

الباب الخامس
 -5االستنتاجات والتوصيات:
 1-5االستنتاجــات:
في اطار النتا ج التي اظهرتها هذه الدراسة توصل الباحث الى االستنتاجات االتية:
 -6توجد داللة ارتباط معنوية بين المهارات االساسية ومستوى االداء الخططي
لالعبين الناشئين بكرة القدم0
 -5المهارات االساسية لها تأثيرها االيجابي في ظهور عالقة االرتباط بينها وبين
األداء الخططي.
 2-5التوصيـات:
في أطار النتا ج التي تم التوصل اليها وضع الباحث عدة توصيات وكما يأتي:
-6التأكيد على أعطاء التمارين التي تطور الجانب المهاري وينعكس لك على التنفيذ
الجيد لألداء الخططي بكرة القدم0
-5ضرورة أجراء بحوث علمية مدروسة لمهارات أخرى ألفراد العينة لزيادة الفا دة
التي تنعكس على مستوى الالعبين
-3إجراء بحوث ودراسات لعينات أخرى وللجنس األخر ولفعاليات مختلفة ولفئة
الناشئين
( )3محمد حسن عالوي :علم التدريب الرياضي,ط( ,65دار المعارف ,القاهرة) 6995

ص
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المصادر


زهير قاسم الخشاب و آخرون؛ كرة القدم ,ط(5الموصل,دار الكتب للطبع

)6999,
 سامي الصفار ؛ اإلعداد الفني في كرة القدم (بغداد ,جامعة بغداد. )6994,
 ضياء منير فاضل ؛تأثير تمرينات خططية تعليمية بأسلوب اللعب في تعلم
واحتفاظ وتقويم األداء لبعض المهارات بكرة القدم للطالب ,أطروحة دكتوراه ,جامعة
بغداد  ,كلية التربية الرياضية,
 عادل تركي حسن وسالم جبار صاحب؛ ؛ كرة القدم:تعليم,تدريب:ط(6البصرة,
مطبعة النيل )5009,عبد القادر زينل ؛ المفاهيم التكتيكية الحديثة في كرة القدم  ,ط5
 ( :عمان  ,مطابع شركة األديب )5060,
 عبد

علي

نصيف

و

قاسم

حسن

حسين

؛مبادئ

علم

التدريب

الرياضي,ط(:6الموصل ,دار الكتب للطباعة والنشر. )6999
 عصام الدين عبد الخالق مصطفى ؛ التدريب الرياضي(نظريات – تطبيقات) :
(توزيع منشأة المعارف . )5001 ,
 قاسم لزام و آخرون,ا أسس التعلم والتعليم وتطبيقات في كرة القدم . 5060


محمد حسن عالوي :علم التدريب الرياضي,ط( ,12دار المعارف ,القاهرة) 1002

 محمد عبده صالح الوحش ومفتي إبراهيم؛ أساسات كرة القدم ,ط(:6القاهرة ,دار
عالم المعرفة 0 )6994,
 مفتي إبراهيم ؛ التدريب الرياضي للمبتد ين من الطفولة الى المراهقة,ط( :,6
القاهرة  ,دار الفكر العربي.) 6991,
 موفق اسعد محمود؛االختبارات والتكتيك في كرة القدم ( :عمان دار دجلة
. )5002
 موفق مجيد الموالى وآخرون ؛ األساليب الخططية بكرة القدم  ( :القاهرة  ,دار
الفكر العربي للطباعة. ,)6990,
 ناجي كاظم علي ؛ تأثير تمرينات خاصة بأسلوب اللعب السريع في تطوير
سرعة األداء الخططي ودقته بكرة القدم ,اطروحة دكتوراه ,جامعة بغداد ,كلية التربية
الرياضية5060,
 نبيل محمود شاكر ؛ علم الحركة – التطور والتعلم الحركي -حقا ق ومفاهيم ( :
جامعة ديالى  ,كلية التربية األساسية .) 5001 ,
 وجيه محبوب؛طرا ق البحث العلمي ومنهاجه:ط(:5بغداد,دار الحكمة للطباعة
والنشر)6999,
 وجيه محجوب؛‘البحث العلمي ومنهاجه (:بغداد ,مديرية المناهج للنشر والتوزيع
)5000,
 يوسف الزم كماش واخرون ؛ ؛ التدريب والتعليم الميداني في كرة القدم
ط(6:البصرة ,مطبعة النيل ,)5009

ملحق ()1
يبين استمارة قياس مستوى األداء الخططي بكرة القدم
عدد الالعبين :

التاريخ :

()1

اللعبة :

المجموعة :
اإلسناد
ت

اسم

مالئم

الطالب

جيد
جداً

التحرك الصحيح

مالئم

غير

جيد

مالئم

مالئم
جيد
جداً

اتخاذ القرار

مالئم

غير

جيد

مالئم

مالئم
جيد
جداً

تنفيذ المهارة

مالئم

غير

جيد

مالئم

مالئم
جيد
جداً

سد الفراغ (التغطية)

مالئم

غير

جيد

مالئم

1
2
3
4
5
6
,
6

مالحظة  :بعدها نقوم بتحويل مستويات األداء إلى قيم رقمية :
مالئم جيد جداً = (  ) 4درجات .
مالئم جيد = (  ) 2درجتان .
غير مالئم = (  ) 1درجة .

( )6ضياء منير فاضل ؛ المصدر السابق  ,ص.623

مالئم
جيد
جداً

الحماية (الحراسة)

مالئم

غير

جيد

مالئم

مالئم
جيد
جداً

مالئم

غير

جيد

مالئم

