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إلى والدي الكرٌم حفظه هللا
إلى منبع الحب والحنان الذي ال ٌنضب
إلى بحر اإلٌثار والتضحٌة الذي ال ٌجؾ
أمً
إلى الذٌن أسٌر معهم أٌنما ساروا
وأمٌل معهم أٌنما مالوا  ......بالحق
إخوتً وأصدقائً
إلى كل من علمنً حرفا  ...فخراً واعتزازاً
أهدي إلٌهم ثمرة جهدي المتواضع هذا

شكر وتقدٌر

3

اللهم أنً افتتح الثاء بحمدك وانت مسدد للصواب بمنك واصلً واسلم على اشررؾ الخلرق اجمعرٌن
محمد رسول هللا وعلى آل بٌته الطٌبٌن الطاهرٌن وعلى من اتبعهم إلى ٌوم الدٌن .
بعد أن من هللا عرز وجرل علٌنرا بإتمرام هرذا البحر ف فمرن الواجرب علرًت االعترراؾ بالجمٌرل أن اتقردم
برروافر الشرركر والتقرردٌر إلررى المشرررؾ أ.م.د .قررٌي سررعٌد داٌررم لمررا احرراطنً برره مررن رعاٌررة ولمررا كرران مررن
توجٌهاته األثر الكبٌرر فرً إخرراذ هرذا البحر بالشركل الرذي وفقنرً هللا علٌره ولمرا سرخرا لرً مرن امكانٌرات
وتسهٌالت من مصادر ومعلومات قٌمة ولمالحظاته العلمٌة التً كانت السند القروي فرً اؼنراء مرادة البحر
وعمقت من خبرات الباح العلمٌة والعملٌة فجزاه هللا عنً خٌر الجزاء .
وٌسعدنً أن اتقدم بجزٌل الشركر واالمتنران إلرى عمرادة كلٌرة التربٌرة الرٌاضرٌة فرً جامعرة القادسرٌة
التً اتاحت لً الفرصة إلكمال دراستً فٌها .
ولررٌكن خاتمررة شرركري مسرركا ف إذ ٌقتضررً منررً واجررب العرفرران أن اتقرردم بخررال

شرركري وامتنررانً

واعتزازي وحبً إلى أفراد عائلتً لجهودهم المضنٌة وصبرهم الطوٌل ومؤازرتهم ومسراندتهم الفعلٌرة لرً
وتوفٌر كل االمكانٌات المادٌة والمعنوٌة طٌلة فترة الدراسة فلهم منً كل الحب والتقدٌر داعٌرا البراري عرز
وجل  -مخلصا  -أن ٌوفقنً لما فٌه الخٌر والصالح .
وهللا ولً التوفٌق والسداد .
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 -4التعرٌف بالبحث
 -4 -4المقدمة وأهمٌة البحث :

8
تعد لعبة كرة القدم من األلعاب التً تستحوذ علرى اهتمرام اكثرر النراي والسرٌما المعنٌرٌن بالجانرب الرٌاضرً فرً
العالم وذلك للخصوصٌة التً فٌها والمتعة التً تقدمها إلى متتبعٌها األمر الذي جعلهرا اللعبرة األولرى فرً العرالم مرن حٌر
الشعبٌة ف كما ال ٌخفى التطور الكبٌر الذي حد فً هذه اللعبة فً قوانٌنها ووسائل تدرٌبها وذلك باالعتماد على الوسائل
العلمٌة التً من شأنها االرتقاء بمستوى الالعبٌن وبالتالً تحقٌق افضل إنجاز وهو الهدؾ المطلوب من العملٌة التدرٌبٌرة
فً المجال الرٌاضً ف ومن ه نا نجد إن اكثر دول العرالم تسرعى إلرى إدخرال األسرالٌب العلمٌرة الحدٌثرة فرً مجرال األلعراب
الرٌاضٌة بشكل عام وكرة القدم بشكل خا

لؽرض متابعة مستوى البً فرقهم لتقوٌم أداء الالعبرٌن إذ إن القصرد مرن

تقوٌم أداء الالعبٌن تتبع أداء كل العب على حدة خالل المباراة سواء كان ذلك من خالل أداء المهارات األساسٌة للعبة أو
من خالل تنفٌذه للمهام الخططٌة المكلؾ بها  111أما تقوٌم أداء الفرٌق فٌعنً تتبع أداء الفرٌق كله خالل المباراة ف وهنرا
ال تكون المتابعة قاصررة علرى العرب واحرد ولكرن لجمٌرع أعضراء الفرٌـــرـق فرـً وقرت واحرد وذلرك عبرر تؽٌٌرر وانتقرال
أحدا المباراة .1
وٌعد اسلوب االختبارات الدورٌرة الخرا

بلعبرة كررة القردم مرن الجوانرب المهمرة فرً البحر العلمرً ألنره أحرد

أدوات المدرب فً التعرؾ بطرٌقة موضوعٌة على حالة كل فرد فً فرٌقه ف سواء كان ذلك من خالل فترات التدرٌب أو
فً المبارٌات نفسها  111وهذا با لطبع ٌسمح له بتثبٌت أو تعدٌل أو تطوٌر أو تؽٌٌر جرعات التردرٌب وخطرط اللعرب إذا
لزم اآلمر ف وهذا فً حرد ذاتره ٌؤكرد 2إلرى فرر

التقردم بالتردرٌب بمرا ٌتناسرب مرع قردرات أعضراء الفرٌرق ف وإمكانراتهم

الحقٌقٌة  111وبالتالً ٌوضح طرق و إمكانات التقدم بأسلوب محسوي ومدروي ف وهذا ٌوفر فر

النجاح والفوز فً

المبارٌات وبالتالً تحقٌق األهداؾ المحددة للفرٌق .3
ومرن هنررا تتجلررى أهمٌرة البحر فررً الكشرؾ عررن المسررتوى الرواقعً لالعبررً الفرٌررق المشرارك فررً بطولررة
الدوري من خالل التعرؾ على مستوى العناصرر البدنٌرة والمهارٌرة لكرل خرط مرن خطروط اللعرب المختلفرة فرً مسرتوى
األداء هذا فً حد ذاتره ٌسراعد علرى تردعٌم مسرٌرة الفرٌرق مرن خرالل التأكٌرد علرى نقراط القروة وتعمٌرق النرواحً اإلٌجابٌرة
وتعزٌزها وتجاوز الجوانب السلبٌة الترً مرن شرأنها إن تعٌرق مسرٌرة الفرٌرق فرً تحقٌرق أهدافره مرن اجرل المحافظرة علرى
مستواه من التذبذب الذي ٌعد فرً الكثٌرر مرن الحراالت سرمة ممٌرزة للكثٌرر مرن الفررق فرً بلردان العرالم الثالر وهرذا ٌهٌرئ
الظروؾ التً تسرمح بتقنرٌن الخطرط وادارة اللعرب ببراعرة فرً ضروء دراسرة موضروعٌة لواقرع الفرٌرق كمرا وانهرا تعطرً
المعلومررات الحقٌقٌررة عررن الفررروق بررٌن مسررتوى الالعبررٌن فررً الصررفات البدنٌررة والمهررارات االساسررٌة م رن خررالل بٌانررات
موضوعٌة .

 -0-4مشكلة البحث :
تباٌنت آراء الخبراء والمختصٌن بالشأن الرٌاضً وخصوصا لعبة كرة القدم حول امكانٌة الالعبٌن من الناحٌة
البدنٌة والمهارٌة وفق خطوط اللعب المختلفة فمنهم من ٌدعم فكرة تساوٌهم او تقاربهم لدرجة كبٌرة فً مستوى االعداد
البدنً والمهاري اال ان الواجبات المناطة بهم وفق خطوط اللعب المختلفة فً المباراة ٌؤدي الى بروز بعض النواحً
البدنٌة والمهارٌة واختفاء البعض االخر منها ف ومنهم من ٌدعم فكرة عدم تساوي مستوى االعداد البدنً والمهاري نتٌجة
تأثٌر مركز الالعب وفق خطوط اللعب المختلفة مما ٌؤدي الى ضمور بعض النواحً البدنٌة والمهارٌة مما ٌعطً
4

 علً مصطفى طه 323: 4999 :0
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9
مؤشرا على عدم قدرة الالعب من فعل هذه النواحً بدرجة تلٌق بمستوى الذي ٌلعب فٌه الفرٌق أو المنتخب وظهور او
بروز النواحً االخرى بدرجة تلٌق بمستوى الذي ٌلعب فٌه النادي او المنتخب لذا سعى الباح لحل هذه المشكلة
والوقوؾ على الرأي الصائب مساهمة منه لسد الفراغ العلمً فً هذا الجانب دعما وتطوٌرا للعبة كرة القدم .

 - 3 -4هدف البحث :
 التعرؾ على مستوى بعض النواحً البدنٌة والمهارٌة لالعبً نادي االتفاق . -التعرؾ على تقٌٌم بعض النواحً البدنٌة والمهارٌة لالعبً نادي االتفاق وفق خطوط اللعب المختلفة .

 - 1 -4فرض البحث :
ٌ -فترض الباح بان هناك تباٌن فً مستوى الالعبٌن فً بعض النواحً البدنٌة والمهارٌة وفق خطوط اللعب المختلفة.

 - 5 -4مجاالت البحث :
 - 4 -5 -4المجال البشري  :العبو نادي االتفاق الرٌاضً بكرة القدم المشارك فً دوري بكرة القدم .
 - 0 -5 -4المجال المكانً  :ملعب نادي االتفاق وملعب كلٌة التربٌة البنٌة وعلوم الرٌاضة .
 - 3 -5 -4مجال الزمان 2111 /5/1 – 2116 /11/1 :
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 -0الدراسات النظرٌة والدراسات المشابهة
 -4-0الدراسات النظرٌة

44

 -4-4-0مكونات لعبة كرة القدم :
ٌؤكررد البرراحثون علررى إن ترردرٌب كرررة القرردم الحدٌثررة ٌرتكررز أساسررا علررى جوانررب أساسررٌة هررً  :االعررداد البرردنً
والمهاري والخططً والنفسً

()4

ف وهذه الجوانب ال ٌمكن فصل احدها عن اآلخر ألنها سلسرلة مترابطرة تكمرل بعضرها

بعضا وتسهم فً بناء فرٌق متكامل األداء فعلى الرؼم من إمكانٌة فصل هذه المكونات بشكل نظري إال إنها فً الواقع
وحرردة منسررجمة متكاملررة ومتداخلررة وال ٌمكررن لالعررب كرررة القرردم أن ٌبلررػ المسررتوى الجٌررد إذا كرران ضررعٌفا فررً عنصررر مررن
عناصره

()0

لذلك ٌعمل المدرب على أعداد الال عرب اعردادا متكرامال مرن جمٌرع الجوانرب البدنٌرة والمهارٌرة والخططٌرة

والنفسٌة من خالل التدرٌب المبنً على االسي العلمٌة من خالل استعمال تمارٌن خاصة بالكرة ترؤدي إلرى تطروٌر هرذه
النواحً معا وهذا ٌؤدي إلى رفع قابلٌة الالعب فً أداء المباراة وعدم ضٌاع جهود زمالئره أثنراء اللعرب ف الن الالعرب
الذي لم ٌكتمل إعداده  -االعداد الشامل ٌ -ظهر علٌه ضعؾ المستوى الفنً فضال عن بطئ حركته وخططه . )3( .

 -0-4-0العالقة بٌن مكونات لعبة كرة القدم :
 -4-0-4-0العالقة بٌن األداء المهاري واللٌاقة البدنٌة

()1

:

هناك عالقة وثٌقة بٌن االثنٌن ف ً كرة القدم إذ إن الالعب الذي ٌمتلك قدرة بدنٌة عالٌة ٌستطٌع أن ٌؤدي النواحً
الفنٌة أثناء المباراة بكفاءة عالٌة الن ارتفاع اللٌاقة البدنٌة عند العب كرة القدم تجعله ٌقروم بالحركرات المهارٌرة كاإلخمراد
وضرب الكرة برشاقة واقتدار .
لكً ٌستطٌع الالعب من أن ٌؤدي المباراة ولمردة (  ) 11دقٌقرة واحٌانرا اكثرر بفعالٌرة جٌردة ال برد أن ٌمتلرك لٌاقرة
بدنٌة عالٌة وٌتقن النواحً الفنٌة ف فالمناولرة الناجحرة ٌجرب أن تكرون مباشررة إلرى زمٌلره ولٌسرت بعٌردة عنره أمرا المناولرة
الخاطئرة الترً تكرون بعٌردة عرن زمٌلره تجعلره ٌصررؾ طاقرة لمتابعرة الكررة والسرٌطرة علٌهرا إذ إن الالعرب الرذي ال ٌجٌررد
ضرب الكرة باالتجاه الصحٌح والقوة الالزمة ٌؤدي ذلك إلى فقدان مجهرود زمرالءه فضرال عرن اعطراءه ارجحٌرة لالعبرً
فرٌق الخصم .
لذا فان اللٌاقة البدنٌة هً القاعدة االساي التً تبنى علٌها النواحً الفنٌرة وكالهمرا لره اثرر علرى اآلخرر فرإذا كران
ه ناك ضعؾ فً الجانرب البردنً أدى ذلرك إلرى ضرعؾ فرً األداء الفنرً والعكري صرحٌح الن التكنٌرك الصرحٌح ٌضرمن
االقتصاد فً الجهد عند أداء الفعالٌة وبالوقت نفسه االستؽالل المجدي للقابلٌة البدنٌة إلى ابعد حد ممكن .5

 -3-4-0مكونات اللٌاقة البدنٌة الخاصة لكرة القدم :
 -1-3-1-2المطاولة:
وتعنً استطاعة الالعب مقاومة التعب الناتج عن تأدٌرة واجباتره البدنٌرة والمهارٌرة والخططٌرة أثنراء المبارٌرات
وبدرجة عالٌة من اإلجادة والدقة والتركٌز قبل أن ٌشعر باإلجهاد (.)6

4
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مقدرة الفرد الرٌاضً على االستمرار فً األداء بفعالٌة دون هبوط فً كفاءترهف

أو مقدرة الالعب على مقاومة التعب (.)1
تعتبر المطاولة فً المكونات البدنٌة األساسٌة التً تستخدم فً جمٌع الفعالٌات واأللعاب الرٌاضٌة الترً ٌتطلبهرا
اإلعداد البدنً لفترة طوٌلة فهً تعبر عرن قردرة الرٌاضرً علرى العمرل لفتررة طوٌلرة دون هبروط مسرتوى الوظٌفرة البدنٌرة
وهً كذلك من المكونات الالزمة واألساسٌة فً عدد كبٌر من الرٌاضات خصوصا تلك التً ٌتم فٌها تحدٌد المستوى من
خالل مستوى كفاءة القلب والرئتٌن والدورة الدموٌة (.)2
وذكر عبدهللا حسٌن الالمً (نقال عن هارا)بان المطاولة تعنً القردرة علرى مقاومرة التعرب فرً حالرة التمرٌنرات
البدنٌة لفترة طوٌلة من الزمن (.)3
ولقد اعتبرت المطاولة صفة عامة ألجهزة اإلنسان العضوٌة التً تظهر فرً العمرل والنشراط الرٌاضرً إذ ٌرؤدي
العمل أو النشاط بحجم معٌن ولمدة طوٌلة دون انقطاع أو هبوط مستوى الكفاءة .
إن المطاولة ضرورٌة لالعب كرة القدم إذ انه ٌؤدي فٌها المباراة بكفاءة عالٌة طٌلة زمن المباراة إذا إن مبارٌات
كرة القدم تتطلب من الالعب تأدٌة الواجبات الدفاعٌة والهجومٌة بفعالٌة عالٌة ونشاط مستمر وبذل كل العب جهدا كبٌرا
فً سبٌل تنفٌذ هذه الواجبات الن أي خلل من الالعرب نتٌجرة لضرعؾ فر ً اللٌاقرة البدنٌرة قرد ٌرؤثر سرلبٌا علرى أداء الفرٌرق
بأكمله من خالل التقصٌر فً أداء الواجبات المكلؾ بها .
ولكً ٌستطٌع الالعب أن ٌؤدي دوره كامال البد أن ٌكون قد تدرب تدرٌبا كافٌا بحٌ ٌستطٌع أن ٌتحمل كل هذا
فرق كثٌرة فً مبارٌاتها فً الدقائق
المجهود دون أن ٌشعر بالتعب و باستطاعته االستشفاء بسرعة وهذا ما نشاهده بفوز ٍ
األخٌرة من المباراة ف وهذا ٌرجع إلى ارتفاع عنصر المطاولة لدى أفراد العبٌها .تقسم المطاولة إلى:
 -1المطاولة العامة.
 -0المطاولة الخاصة.
وٌقصد بالمطاولة العامة  :هً قدرة العب كرة القدم علرى االسرتمرار فرً أداء عمرل بردنً ذي حمرل متؽٌرر لمردة
مستمرة ومتصلة تعمل فٌها األجهزة الحٌوٌة والعضالت بما ٌؤثر اٌجابٌا فً أداء الالعب.
أما المطاولة الخاصة :وهً قدرة العب كرة القدم على األداء المهاري والخططً بكفاءة بدنٌة عالٌة ولمدة طوٌلة
.إذ ٌتطلب من العب كررة القردم االسرتمرار فرً األداء ذي الصرفات البدنٌرة العالٌرة والقردرات المهارٌرة والخططٌرة المتقنرة
طوال مدة المباراة دون اإلخالل بمستوى األداء من خالل سرعة استعادة الشفاء .
وتصنؾ المطاولة الخاصة إلى -:
 -1مطاولة السرعة :تعنً المقدرة على االحتفاظ بمعدل عال من توقٌت الحركة بأقصى سررعة خرالل مسرافات قصرٌرة
ولفترة طوٌلة (.)4

( )2مفتي إبراىيـ حمادة  .مصدر سبؽ ذكره .ص.201

()1عبداهلل حسيف الالمي .األسس العممية لمتدريب الرياضي.مطبعة الطيؼ  .بغداد .1002:ص.72
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وفً الجانب التطبٌقً لهذه اللعبة فان مطاولة السرعة تعد مطلبا مهمرا فرً كررة القردم الحدٌثرة إذ تتطلرب مواقرؾ
اللعب المختلفة من الالعب األداء بسرعات متعددة ومتؽٌرة مثل مطاولة األداء المهاري و مطاولة السررعة إلرى مطاولرة
السرعة ا لقصوى ومطاولة السرعة األقل من القصوى ومطاولة السرعة المتوسطة ومطاولة السررعة المتؽٌررة والناحٌرة
الخططٌة التً تتطلب السرعات مثل الركض بالكرة وبدونها ف واخذ أماكن جدٌدة فً الملعب والتؽطٌة السرٌعة لالعبرٌن
بعد استحواذ الخصم على الكرةف والتحول من الدفاع إلى الهجوم بعد استحواذ الفرٌق على الكرة.
 -2مطاولةةة القةةوة :تعنررً قرردرة الالعررب علررى االسررتمرار فررً بررذل جهررد متعاقررب مررع إلقرراء مقاومررة علررى المجموعررات
العضلٌة (.)1
 -3مطاولة األداء :تحمل تكرار أداء المهارات الحركٌة لفترات طوٌلة نسبٌا ً بصورة توافقٌة جٌدة (.)2
 0-3-4-0السرعة:
تعد السرعة من الركائز األساسٌة للوصول إلى المستوٌات العلٌراف بوصرفها مرن الصرفات البدنٌرة الترً ترؤدي إلرى
االرتقاء بمستوى األداء الحركً ففضالً أحد عوامل نجاح األداء فً كثٌرر مرن األنشرطة الحركٌرة فتعرد مرن أهرم مكونرات
اللٌاقة البدنٌة األساسٌة لالعبً كرة القدمف لكونها تعد إحدى متطلبات الكرة الحدٌثة ف وفقد أصبح إلزاما ً علرى الالعرب أن
ٌتحرك بالملعب عند استحواذ فرٌقره علرى الكررة لعمرل الفراؼرات والتحررك برالكرة وبردونها وكرذلك العرودة بسررعة لسرد
الثؽرات عند قطع الكررة ف فضرالً عرن مبردأ ( الفرراغ والوقرت ) الرذي ٌعرد األسراي فرً كررة القردم هجومرا ً ودفاعرا ً وهرذا
ٌتطلب من الالعب قدرة على األداءف واالنتقال السرٌعف ورد فعل للمتؽٌرات الخارجٌة والداخلٌة بسرعة كبٌرةف وفً اقل
زمن ممكـنف بما تحقق متطلبـات اللعبة .
وان السرع َة محد ٌد مه ٌم لنتائج كرة القدم إذ أصبح األداء البدنً والمهاري والخططً لكررة القردم الحدٌثرة ألؼنرى
عنه فً إحدى إجراءاته عن السرعة (.)3
وترتبط السرعة مع جمٌع مكونات اللٌاقة البدنٌة األخرى ف إذ ترؤثر فٌهرا وتترأثر بهرا فهرً تررتبط برالقوة العضرلٌة
والمطاولة والرشاقة والمرونة وتتمثل السرعة فً مجال كرة القدم بما ٌلً :
* الحركات المتشابهة والمتكررة مثل الدحرجة بالكرة أو الركض بدونها .
* الحركات التً ٌؤدٌها بوصفها وحدة واحدة مثل التهدٌؾ أو المناولة أو المهاجمة أو السٌطرة على الكرة .
* الحركات المركبة مثل السٌطرة على الكرة ثم التهدٌؾ على المرمى .
وٌتضررح أن سرررعة الررركض مررا هررً إال نظرررة ضررٌقة للسرررعة فررً مجررال كرررة القرردم إذ أصرربح (األداء البرردنً و
المهاري والخططً ) السرٌع مطلبا ً للكرة الحدٌثة ف لذلك فان إعداد الالعب على السررعة ٌجرب أن ٌكرون شرامال ألنرواع
السرعة وهً سرعة الركض وسرعة األداء وسرعة االستجابة كما أن سرعة تنفٌذ الخطط أصبحت ضرورة ملحة فرً
الوقت الحاضر سواء كان ت هجومٌة أم دفاعٌة فالكثرة العددٌة لالعبً الدفاع وتكتلهم أمام المرمى تتطلب سرعة التحرول
من الدفاع إلى الهجوم حتى ٌتسنى بناء وإنهاء هجمة بشكل اٌجابً فرً حالرة الهجروم فأمرا فرً حالرة الردفاع فأنهرا تتطلرب
() 4
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سرعة االنتقال من الهجوم إلى الدفاع وتنظٌم الدفاع ولؽلق جمٌع الثؽرات بأسرع وقت ممكن حتى ٌتسنى تكروٌن وحردة
دفاعٌة متماسكة وبكثرة عددٌة .
وعرررؾ مفتررً السرررعة بأنهررا المقرردرة علررى أداء حركررات معٌنررة بأقررل زمررن ممكررن ( )1وال ٌمكررن أن تقتصررر
السرعة على نوع واحد من الحركات وإنمرا هرً تردخل فرً أداء الرٌاضرً لجمٌرع الحركرات الرٌاضرٌة  .وتظهرر سررعة
العب كرة القدم على قدرته على االنطالق السرٌع والركض السرٌع لمسافات قصٌرة ال تتجراوز ( )15-11متررا فوبمرا
أن حاالت اللعب متؽٌرة باستمرار فً أثناء المباراة فٌجب أن ٌتمكن العب كرة القدم من التوقٌرت المفراجئ بعرد الرركض
السرٌع ومن تؽٌر سرعة الركض واتجاهه بما ٌتال ئم وحالة اللعب  .مثل التحول من الدفاع إلى الهجروم أو برالعكي لكرً
ٌستطٌع الالعب تحقٌق هدفه قبل الالعب المنافي .
وقد اتفق كل من طه إسماعٌل وحنفً محمود مختار ومفتً إبراهٌم على تقسٌم السرعة إلى ما ٌلً :
*السرعة االنتقالٌة
*سرعة األداء
*سرعة رد الفعل
وهذه األ نواع الثال من السرعة تجدها متمثلة فً كل لحظة من لحظات المباراة فً أداء الالعبٌن .
*السرعة االنتقالٌة  :إن سرعة االنتقال هً التحرك واالنتقرال مرن مكران آلخرر بأقصرى سررعة ممكنرة وفرً أقصرر زمرن
وٌطلق مصطلح السرعة االنتقالٌة علرى أنرواع األنشرطة الرٌاضرٌة الترً تشرتمل علرى الحركرات المتكرررة مثرل الرركض
والسباحة والدراجات وكذالك فً األلعاب الفرقٌة مثل كرة القدم إذ تتطلب هذه اللعبة سرعة الحركة واالنتقال لمقتضرٌات
مصلحة اللعب أو لتطبٌق جملة خططٌة .
إن سرعة االنتقال من أهم ما ٌتمٌز به العب كرة القدم الحدٌثة فٌجب على المدربٌن التأكٌرد علٌرة أثنراء الوحردات
التدرٌبٌةفوٌجب على المدرب أن ٌتدرذ فً تحسٌن وتطوٌر السرعة من خالل الوحدات التدرٌبٌة طٌلة موسم كرة القدم.
*سرعة األداء  :تتمثل هذه السرعة بأداء المهارات األساسٌة باألداء السرٌع الستالم ومناولرة الكررة أو سررعة االقترراب
والقفز لضرب الكرة بالرأي أو انتهاز الفرصة لالعب بسرعة والدوران ثم التهدٌؾ .
*سرعة رد الفعل ٌ :قصد بسرعة رد الفعل أنها المدة الزمنٌة الواقعة بٌن حدو المثٌرر و أول انقبراض عضرلً بوصرفة
رد فعل لهذا المثٌر ف أو انه مقدرة الالعب على االستجابة لمثٌر ما وبحركة فً اقل زمرن ممكرن .وفرً كررة القردم تتمثرل
سرعة رد الفعل بقدرة الالعب على سرعة االستجابة ألي مثٌر خارجً مثل الكرة والمنرافي أو الزمٌرل وبالترالً مقردرة
الالعب على الدفاع والهجوم.
إن نتٌجة رد الفعل مهمة فً كرة القدم وهذا ٌرتبط بسرالمة حرواي ومقردرة الالعرب علرى التوقٌرت الجٌرد وصردق
التوقع وسرعة التفكٌر وبالتالً سرعة األداء.
وٌعرؾ محمد حسن عالوي سرعة رد الفعل بأنها المقردرة علرى االستجرـابة الحركٌرـة لمثٌرر معرٌن فرً اقصرـر
زمن ممكـن (.)2
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 -3-3-4-0القوة:
إن القوة لٌست فقط إحدى مكونات اللٌاقة البدنٌة فحسب بل هً المكون األول فً اللٌاقرة البدنٌرة أٌضرـا أن القروة
العضلٌـة إحدى المكونـات المهمـة للقدرة الحركٌـة واللٌاقـة الحركٌة (.)1
قد تكون القوة العضلٌة هً األساي فً األداء الرٌاضً فان لرم تكرن فرال اقرل مرن أنهرا مرن أهرم الردعامات الترً
تعتمد علٌها الحركة ومن الممارسة الرٌاضٌة (.)2
ٌتأسي على القوة العضلٌة وصول الفرد إلى أعلى مراتب البطولة الرٌاضٌة فإذ إنها تؤثر بدرجة كبٌرة فً تنمٌة
الكثٌرر مرن مكونررات اللٌاقرة البدنٌررة فوبرذلك القررت القروة العضررلٌة أهمٌرة كبٌرررة لردى المرردربٌن باعتبارهرا أهررم صرفة بدنٌررة
أساسٌة من مكونات اللٌاقة البدنٌة لٌي فً مجال الرٌاضة فقرط برل فرً الحٌراة العامرة أٌضرا فلرذا اعتبررت القروة العضرلٌة
أساي التقوٌم فً مجاالت الفعالٌات واألنشطة الرٌاضٌة والحٌاة العامة على حد سواء .
أما فً مجال كرة القدم حٌ

ٌتطلب من الالعب قوة عضلٌة تتناسب مع متطلبرات اللعبرة فٌجرب أن ٌتمترع العرب

كرة القدم بالقوة العضلٌة فإذ إن القفز لضرب الكرة بالرأي أو التهدٌؾ على المرمى أو السرتخال

الكررة مرن المنرافي

والرمٌات الجانبٌة والمكاتفة والتصادم مع المنافسٌن و ألالرتطام باألرض ف كل ذلك ٌتطلب من الالعب مجهودا عضرلٌا
كبٌرا ألداء كل هذه الحركات ولزمن قد ٌتجاوز أحٌانا (121دقٌقة).
وقد عرؾ رٌسان خرٌبط القو ة العضلٌة بأنها قدرة الرٌاضً فً التؽلب على مقاومات خارجٌة أو التصردي لهرا
(. )3ومن أنواع القوة التً ٌحتاجها العب كرة القدم هً :
*القوة الممٌزة بالسرعة
*القوة االنفجارٌة
*القوة الممٌزة بالسرعة  :وهً مركب من مكونٌن :القوة والسرعةف تعد من المكونات الضررورٌة للٌاقرة البدنٌرة و مركبرا ً
أساسررٌا ً فررً أداء معظررم األنشررطة الرٌاضررٌة الترً تتطلررب األداء السرررٌع وبقرروة .إذ ٌحترراذ العررب كرررة القرردم القرروة الممٌررزة
للسرعة لعضالت الساقٌنف لكون معظم المهارات ٌتوقؾ أداؤها على هذا النوع من القوة.
ٌقول صبحً حسنٌن إن القوة الممٌزة بالسرعة تتطلب استخدام معدالت عالٌة من القروة فرً شركل تفجرر حركرً
(.)4وذكر (قاسم حسن ) نقالً عن بارو إن الربط بٌن القوة العضلٌة والسرعة الحركٌة فً العضالت تعد من متطلبات
األداء الحركً فً المستوٌات ف وان هذا العمل ٌعد أهم ما ٌمٌز الرٌاضٌٌن .
*القوة االنفجارٌة  :تعرؾ أعلى قوة دٌنامٌكٌة ٌمكن أن تنتجها العضلة أو مجموعة عضلٌة لمررة واحردة (ٌ.)5مكرن أن
نرى القوة االنفجارٌة من خالل كونها تأتً بأقصرى قروة وسررعة ممكنرة لمررة واحردة أي هرً خلرٌط مرن القروة والسررعة
()4

محمد صبحي حسنيف  .التقويـ والقياس في التربية البدنية  .القاىرة :دار الفكر العربي.2799 .ص.122

()0

طو إسماعيؿ (آخروف ) .مصدر سبؽ ذكره  .ص.231

( )3ريساف خريبط مجيد .تطبيقات في عمـ الفسيولوجيا والتدريب الرياضي .بغداد . 2771 :ص.127
( )1محمد صبحي حسنيف واحمد كسرى معالي .موسوعة التدريب الرياضي التطبيقي  .القاىرة :مركز الكتاب لمنشر.2779 .ص.203
( )5بسطويسي احمد  .أسس ونظريات التدريب الرياضي  .القاىرة :دار الفكر العربي .2777 .ص.227
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وتكون لمرة واحدة وهذا ٌوضح فرقها عن القوة الممٌزة بالسرعة فنرى ان القوة الممٌزة بالسرعة ٌمكن تكرارهرا إال أن
القوة االنفجارٌة ال تتكرر.
وذكر قاسم حسن حسٌن وبسطوٌسً احمد أن القوة االنفجارٌة تعنً أقصى قوة فً اقل زمن ممكن (.)1
وذكرر سرالم جبرار أن القروة االنفجارٌررة تعنرً أمكانٌرة المجموعرات العضررلٌة العاملرة والمشراركة فرً األداء علررى
تفجٌر أقصى قوة فً اقل زمن ممكرنف وهرً عبرارة عرن قروة قصروى آنٌرة نجردها عنرد األداء المهراري الحركرً كمرا هرو
الحال عند لحظة االرتقاء لضرب الكرة بالرأي أو لحظة التصوٌب فً كرة القدم (.)2

 -1-3-0-0الرشاقة :
تعد الرشاقة من ابرز المكونات البدنٌة ارتباطا باألداء الرٌاضً فً األنشطة واأللعاب بصورة عامة وكررة القردم
بصورة خاصة .كما أن لها أهمٌة جوهرٌة فً األلعاب التً تعتمد على األداء المهراري والخطرط الفنٌرة فكمرا أنهرا ترؤدي
دورا أساسررٌا فررً تحدٌررد نتررائج المنافسررات وخاصررة التررً ٌتطلررب األداء الحركررً فٌهررا التعرراون والتناسررق وتؽٌررر المراكررز
والمواقؾ وظروؾ االستحواذ على الكرة  .وٌتضح جلٌا دور الرشاقة فً تحدٌد االتجاه الصحٌح لألداء الحركرً وكرذلك
فً الحركات المركبة التً تتطلب من الالعب إعادة التوازن فورا فً حالة فقد توازنه .
ٌمتاز الالعبون المحترفون بكرة القدم بالرشاقة وصفة الحركة رؼم أنهم ٌمتلكون عضالت كبٌرة وهذا ما نشاهده
بأداء حركات جمناستٌكٌة (كروباتٌكٌة ) إثناء تسجٌلهم األهرداؾف وٌرجرع امرتالكهم لألجسرام الرشرٌقة المتوازنرة المنسرقة
إلى أنهم ٌسلكون طرائق التدرٌب السلٌمة منذ الصؽر .
إن الرشاقة فً كرة القدم تعنً تؽٌٌر أوضاع واتجاهات جسم الالعب بأكملره أو جرزء منره علرى األرض أو فرً
الهواء فبسرعة وتوقٌت ودقة وتنسرٌق وتوافرق واقتصراد فرً الجهرد الحركرً واتجاهره صرحٌح وربرط و تركٌرب وتطرابق
األداء المهاري بما تتناسب مع ظروؾ المنافسة * .
وباإلضافة إلى كرة القدم فأنها تعتبر احد المكونات األساسٌة فً ممارسة معظم األنشطة الرٌاضٌة ففهً مكرون
هررام فررً ممارسررة األلعرراب الجماعٌررة مثررل كرررة السررلة والٌررد والطررائرة و الهرروكً فكمررا أنهررا مكررون أساسررً فررً الجمبرراز
والتمرٌنات والبالٌه واالنزالق والؽطي فهً تعتبر عامال هاما فً أداء كل األنشطة الرٌاضٌة (.)3
وقد عرؾ مفتً إبراهٌم الرشاقة بأنها تعنً المقدرة على تؽٌٌرر أوضراع الجسرم أو السررعة أو االتجاهرات علرى
األرض أو فً الهواء بدقة وانسٌابٌة وتوقٌت صحٌح (.)4
ٌحتاذ العب كرة القدم إلى الرشاقة لمهارة لها تأثٌرها على وفرق تعردد المواقرؾ المتؽٌررة أثنراء اللعرب فكمرا فرً
سرعة التؽٌر من أداء إلى أداء آخر أو دمج أكثر مرن مهرارة مرع بعضرها أو تؽٌرر السررعة واالتجراه أو التوقرؾ المفراجئ
للتهدٌؾ بعد المراوؼة والسٌطرة على الكرة بانسٌابٌة وفً اقل وقت وجهد (.)1

( )4قاسـ حسف حسيف وبسطويسي احمد .التدريب العضمي االيزومتري  .القاىرة :مطابع الرجوي.2799 .ص.27
() 0

سالـ جبار صاحب .القيمة التن بؤية لالداء المياري بداللة القياسات الجسمية والبدنية والحركية والفسيولوجية النتقاء ناشػي كػرة القدـ.اطروحػة دكتػوراه .جامعػة بابػؿ

.كمية التربية الرياضية .1007.ص.39

*عبداهلل حسيف الالمي  .محاضرات دراسات عميا ماجستير. 1009.

( )3محمد صبحي حسنيف واحمد كسرى .مصدر سبؽ ذكره .ص.230
( )2مفتي إبراىيـ حماد .التدريب الرياضي في الطفولة إلى المراىقة .القاىرة :دار الفكر العربي .2777.ص.219
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 -5-3-4-0التوافق
تبرز أهمٌة مكون التوافق عندما ٌقوم الفرد بحركرات تتطلرب اسرتخدام أكثرر مرن عضرو مرن أعضراء الجسرم فرً
ً
خاصة أذا كانت هذه األعضاء تعمل فً أكثر من اتجاه فً نفي الوقت ف فالتوافق هو قدرة الفرد علرى إدمراذ
وقت واحد
أنواع من الحركات فً قالب واحد ٌتسم باالنسٌابٌة وحسن األداء  .وٌتطلرب مكرون التوافرق تعاونرا ً كرامال برٌن الجهرازٌن
ً
خاصرة المعقرد منهرا ف أي تلرك الحركرات الترً ٌسرتخدم فرً
العضلً والعصبً إلمكان أداء الحركات على أفضرل صرورة
أداها أكثر من جزء من أجزاء الجسم فً وقت واحد ف أو التً تتطلب إدماذ حركرات مرن أنرواع مختلفرة فرً إطرار واحرد
.)2( .

-1-4-0اإلعداد المهاري :
ٌقصد باإلعداد المهاري كل اإلجراءات التً ٌتبعها المدرب بهدؾ وصول الالعب إلى الدقة واإلتقان والتكامل
فً أداء جمٌع المهارات األساسٌة للعبة كرة القدم بحٌ
ظروؾ المباراة

3

ٌمكن أن ٌؤدٌها الالعب بصورة آلٌة متقنة تحت أي ظرؾ من

وٌقصد بالمهارات األساسٌة فً اإلعداد المهاري هً

كل الحركات الضرورٌة الهادفة التً تؤدى
4

بؽرض معٌن فً إطار قانون كرة القدم سواء كانت هذه الحركات بالكرة أو بدونها

ٌقصد باإلعداد المهاري كل اإلجراءات التً ٌتبعها المدرب بهدؾ وصول الالعب إلى الدقة واإلتقان والتكامرل
فً أداء جمٌع المهارات األساسٌة للعبة كرة القدم بحٌ ٌمكن أن ٌؤدٌها الالعب بصورة آلٌرة متقنرة تحرت أي ظررؾ مرن
ظروؾ المباراة ()5
وٌتفق الكثٌر من الخبراء والباحثٌن على إن المهارات األساسٌة بالكرة هً ()6ف()1
 -1ضرب الكرة بالقدم ( المناولة ف التهدٌؾ ).

 -2المراوؼة والخداع.

 -3دحرجة الكرة.

 -4ضرب الكرة بالرأي.

 -5السٌطرة على الكرة (اإلخماد).

 -6مهاجمة الكرة (القطع).

 -1الرمٌة الجانبٌة.

 -8مهارات حاري المرمى.

 -1المكاتفة .

سٌقتصر الباح على شرح المهارات األساسٌة التً تعرض لها فقط.
 -4-1-4-0ضرب الكرة بالقدم:
ٌعد ضرب الكرة بالقدم سالحا قوٌا من ناحٌة تمرٌر الكرة إلى مسافات طوٌلة ابعد من أي مسافة ٌمكن أن ترؤدى
بواسطة أي عضو آخر ف ولعل الضربات المتنوعة التً ٌمكن أن تؤدٌها القدم وتطبٌقاتها المختلفة تجعل هذه المهارة أكثر
فائدة من المهارات األخرى فً مجال كرة القدم ف ولكً ندرك مدى أهمٌة مهارة ضرب الكرة بالقدم لالعب فإننا نقول إن
الالعرب الررذي ال ٌررت قن المراوؼررة أو ضررربة الرررأي بمسررتوى رفٌررع ٌكرون العبررا ؼٌررر مكتمررل مررن الجانررب المهرراري ولكررن
الالعب الذي ال ٌتقن ضرب الكرة بالقدم ٌكون من الصعب علٌه إتقان لعبة كررة القردم ذلرك الن المهرارات الترً ذكرناهرا
()4

عبد اهلل حسيف الالمي .دراسة مقارنة لبعض عناصر المياقة البدنية الخاصة بيف العبي الخطوط المختمفة .بحث منشػور فػي مجمػة القادسػية لعمػوـ التربيػة الرياضػية

()3

محمد صبحي حسنيف .مصدر سبؽ ذكره.ص.397

المجمد األوؿ .العدد األوؿ .2777.

( ) زهٌر قاسم وآخران :مصدر سبؽ ذكره ص 410
3

( ) حنفي محمود مختار71 :2779:
 -5زهٌر قاسم الخشاب وآخران  :مصدر سبق ذكره  ،ص410
 -6مفتً إبراهٌم  :التدرٌب الراضً الحدٌث – تخطٌط وتطبٌق وقٌادة  ،القاهرة  ،دار الفكر العربً  ،ط 4998 ، 0م ص .096
 -7حنفً محمود مختار  :األسس العلمٌة فً تدرٌب كرة القدم  ،دار الفكر العربً  4996 ،م  ،ص .436
1

48
سلفا تستعمل فً مواقؾ معٌنة من المبراراة فرً حرٌن إن ضررب الكررة بالقردم ال ٌمكرن االسرتؽناء عنره فرً أي موقرؾ مرن
مواقؾ المباراة تقرٌبا ولذلك فهً أكثر المهارات استعماال على اإلطالق خالل مبارٌات كرة القدم ف وضرب الكرة بالقردم
ٌعنً استعمال القدم فً تصوٌب الكرة إلى المرمى أو تمرٌرها أو تشتٌتها .)1( .
وٌتفق الكثٌر من الخبراء على تحدٌد األنواع الرئٌسة لمهارة ضرب الكرة بالقدم بما ٌأتً ()2ف (:)3
 -1ضرب الكرة بالجزء الداخلً من القدم
 -3ضرب الكرة بوجه القدم

 -2ضرب الكرة بالجزء الخارجً من القدم

 -4ضرب الكرة بمقدمة القدم

 -5ضرب الكرة بكعب القدم

 -4-4-1-4-0التهدٌف :
ٌعد التهدٌؾ من أهم اشتقاقات ضرب الكرة وعلرى الالعرب أن ٌجٌرد ضررب الكررة بدقرة عالٌرة لكرً ٌسرتطٌع مرن
إٌداع الكرة فً مرمى المنافي متى ما سنحت الفرصة وٌعد التهدٌؾ فً كرة القدم فاحد نترائج وؼاٌرة اللعرب الهجرومً إذ
إن التهدٌؾ لٌي فقط الجزء المثٌر من اللعبة بل واهم جزء فً اللعب الهجومً ()4الذي ٌتم من خالله ترجمرة جمٌرع
الحركات التً ٌقوم بها الالعبون إلى إدخال الكرة فً مرمى الخصم إذ إن الهدؾ النهائً فً لعبة كرة القدم هو إدخرال
الكررة فررً مرمررى الخصررم ف وان كرل الفعالٌررات التررً ٌقرروم بهررا الفرٌرق ٌجررب أن تخرردم هررذا الهردؾ لتسررجٌل اكبررر عرردد مررن
األهداؾ ( )5كما إن للتهدٌؾ أثرا كبٌرا على الحالة النفسٌة لالعبً الفرٌق إذ ٌساهم فرً رفرع الرروح المعنوٌرة وتصرعٌد
قابلٌتهم على التنافي وتحقٌق الفوز ف إذ إن إجادة التهدٌؾ وإمكانٌة العبً الفرٌق من دقة إصابة الهدؾ تعطرً إمكانٌرة
ارتفاع معنوٌات العبً الف رٌق وتصعٌد قدراته وكفاٌته ورفع مسرتوى طمروح الالعبرٌن وتحسرٌن مسرتواهم ف وبرذل أعلرى
جهد لتحقٌق الفوز (.)6
إن التهدٌؾ هو النتٌجة النهائٌة للعملٌة الهجومٌة وهو لٌي بالعملٌة السهلة لمرا تتطلبره مرن تحدٌرد فرً خصوصرٌة
إجادتها ف لهذا ٌقتضً من الالعب الذي ٌقوم بهذه الع ملٌة أن ٌتصرؾ بنرواحً بدنٌرة ومهارٌرة وخططٌرة ونفسرٌة جٌردة لرذا
ٌُعرَّ ؾ التهدٌؾ بأنه هو المحاولة الجادة لالعب المهاجم إلدخال الكرة إلى هدؾ الخصم مستؽال فً ذلك قابلٌتره النفسرٌة
والبدنٌة والفنٌة والذهنٌة ضمن إطار القانون الدولً لكرة القدم (.)1
وٌتضح من خالل ما تقدم بان التهدٌؾ هو النتٌجة النهائٌة لمحاوالت الفرٌق المهاجم وعصارة الجهد المبذول من
العبً الفرٌق المهاجم خالل زمن المباراة ف فإصابة المرمى بعدد من األهداؾ تقرر مصٌر الفرٌق بٌن الفوز والخسارة ف
وٌتفق الكثٌر من الخبراء والباحثٌن على إن المتطلبات الضرورٌة التً على الالعرب أن ٌتمٌرز بهرا ألجرل نجراح التهردٌؾ
هً (:)1( )8
 -1محمد عبده  ،مفتي إبراهيم  :اإلعداد المتكامل لالعبي كرة القدم  ،القاهرة  ،دار الفكر العربي  1891 ،م  ،ص .11
 -0الفريد كونزة ( ترجمة ) ماهر ألبياتي وسليمان علي  :كرة القدم  ،الموصل  ،دار الكتب للطباعة والنشر  1891 ،م  ،ص .22
 -3زهٌر قاسم الخشاب وآخران  :مصدر سبق ذكره  ،ص. 458-418
 -1جارلس ف  .س .هوجز ( ترجمة ) طارق الناصري  :التكتٌك وعمل الفرٌق فً كرة القدم  ،مطبعة جامعة بغداد  4971 ،م  ،ص .65

 -5ثامر محسن  ،سامي الصفار  :أصول التدريب في كرة القدم ،الموصل  ،مطابع جامعة الموصل  1899 ،م  ،ص .81
 -6عماد كاظم خلٌف  :اثر برنامج تدرٌبً مقترح فً تطوٌر مهارة التهدٌف بكرة القدم  ،رسالة ماجستٌر  ،جامعة بغداد  ،كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  4999 ،م ،ص . 7
.
 -7معتز ٌونس ذنون  :تحلٌل اللعب الهجومً لفرق أندٌة الدرجة األولى بكرة القدم  ،رسالة ماجستٌر  ،جامعة البصرة  ،كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  4989 ،م ،ص 01
01
 -8صباح محمد مصطفى وآخران  :تحلٌل األداء الفنً لفرٌقً البرازٌل وفرنسا خالل نهائٌات كاس العالم بكرة القدم  ، 4998جامعة بغداد  ،مجلة التربٌة الرٌاضٌة
الرٌاضٌة  ،المجلد التاسع  ،العدد الثالث  0222 ،م ،ص .460
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 -1الدقةة  :إذ تعررد الصررفة األولررى التررً ٌجررب إن ٌتمٌررز بهررا الالعبرون ألنهررا تشرركل خطررورة علررى حرراري مرمررى الخصررم
وتحد

بعض اإلرباك لدٌه فضال عن إحراز األهرداؾ إذ ٌتطلرب التصروٌب نحرو المرمرى الدقرة فروق كرل شرًء

()2ف أما فقدانها فٌؤدي إلى ضٌاع الفر

الثمٌنة ف كما ال فائدة من وجود الصفات األخرى أثنراء عملٌرة التهردٌؾ إذا

لم تتوفر الدقة .
 -2القوة  :تعد من المتطلبات الضرورٌة وخاصرة أثنراء عملٌرة التهردٌؾ فالالعرب الرذي ٌتمٌرز بقروة التهردٌؾ ٌرتمكن مرن
إصابة الهدؾ من مسافات بعٌدة فضال عن استعمالها من المسافات القرٌبة لكً ال ٌعطً فرصة لحاري المرمرى فرً
صررد الكرررة علررى أن تكررون هررذه القرروة داخررل السررٌطرة أي

المهررم إتقرران التهرردٌؾ ال تمزٌررق شرربكة الهرردؾ ( )3ف لررذا

فالالعب الجٌد ٌحردد مقردار قروة التهردٌؾ المسرتعملة بحسرب بعرده عرن مرمرى الخصرم بحٌر

تكرون هرذه القروة ضرمن

السٌطرة حتى ٌكون التهدٌؾ ناجحا .
 -3السرعة  :تعد من المتطلبات الضرورٌة فً عملٌة التهدٌؾ ف فالتهدٌؾ السررٌع لره دور كبٌرر فرً كررة القردم الحدٌثرة
الن اإلعداد السرٌع لنوع التهردٌؾ ٌمكرن الالعبرٌن مرن اسرتثمار ثؽررات فرٌرق الخصرم إذ ٌعتمرد نجراح التهردٌؾ علرى
سرعة الالعب فً أداء ومباؼتة حاري مرمى الخصم وعدم إتاحة الوقرت لره فرً مسرك الكررة أو أبعادهرا فضرال عرن
سرعة التهدٌؾ ال تعطً الفرصة لدفاع الخصم من قطع الكرة أو تشتٌتها .
إن عملٌة التهدٌؾ تنفرذ مرن حراالت لعرب عدٌردة وجمٌرع هرذه الحراالت ال ترتم إال باسرتعمال القردمٌن أو الررأي لرذا
سنوضح أهمٌة التهدٌؾ بحسب التقسٌم األتً :
أوال  :التهدٌف بالقدمٌن (:)4
إن إجادة الالعب الستعمال القدمٌن فً التهدٌؾ ٌشكل خطورة كبٌرة على فرٌق الخصم ف وٌقلل من ضٌاع
الفر عند التهدٌؾ وكذلك ٌسبب اإلرباك لمدافعً فرٌق الخصم وخاصة حاري المرمى ف أما الالعب الذي ٌستعمل
قدما واحدة فانه ٌفقد فرصا ثمٌنة إلصابة مرمى الخصم عندما ٌحاول تهٌئة الكرة بالشكل الذي ٌفسح المجال أمامه
للتهدٌؾ بالقدم القوٌة ف والالعب الذي ٌتقن التهدٌؾ المباشر وبالقدم القرٌبة من الكرة فً حالة سنوح الفرصة ال ٌعطً
مجاال لدفاع الخصم فً التؽطٌة وقطع أو تشتٌت الكرة ف كما إن لوضع الجسم والقدمٌن بالنسبة للكرة لهما أهمٌة كبٌرة
أثناء القٌام بالتهدٌؾ مع األخذ بنظر االعتبار األداء الفنً الصحٌح عند تنفٌذ هذه المهارة من اجل أن ٌكون التهدٌؾ
ناجحا .
()5
ثانٌا  :التهدٌف بالرأس :
أصبح للتهدٌؾ بالرأي دور بارز فً كرة القدم الحدٌثة واثر مهم فً اللعرب الهجرومً إلحرراز النصرر ف
فهناك مواقؾ هجومٌة متعددة ال ٌمكن فٌها تسدٌد الكرة نحو مرمى الخصم إال بضربها بالرأي ف و التهدٌؾ برالرأي ٌرتم
مررن عرردة أوضرراع والالعررب الجٌررد هررو الررذي تكررون لدٌرره المقرردرة علررى أداء هررذه المهررارة بإتقرران مررن جمٌررع هررذه األوضرراع
وب توقٌت جٌد وال سٌما الكرات العالٌة ألنها تتطلب القفز إلى أقصى ارتفاع لضربها  .لذا ٌتطلب من الالعب عند التهدٌؾ
بالرأي عدم انتظرار الكررات الملعوبرة مرن الجوانرب واإلسرراع قبرل دفراع الخصرم وضررب الكررة لمفاجئرة حراري مرمرى
الخصم وخاصة فً منطقة الجزاء ف فالالعب الكامل هو الذي ٌجٌد اللعب بكلتا القدمٌن والرأي ف وٌعتبرر الررأي بالنسربة
له قدما ثالثة ٌستعملها فً الكرات العالٌة التً تعجز القدم من بلوؼها أو السٌطرة علٌهرا ف كمرا إن التهردٌؾ برالرأي شرًء
 -4معتز ٌونس ذنون  :المصدر نفسه  ،ص. 05
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ضروري ووسٌلة البد منها بعد أن أصبح اللعب الحدٌ
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ٌعتمد على فتح اللعب إلى األجنحة ومن ثم نقل الكرة عالٌرا أمرام

مرمى الخصم ف ىي إحدى الميارات األساسية التي تعتمد عمى لياقة بدنية وتتطمب شجاعة في تنفيػهىا حيػث أف بػرب
الكرة بالرأس الهي يحتوي عمى أىـ أجزاء الجسـ وأكثرىا حساسية يجعؿ بعض الالعبيف والناشئيف منيـ خاصػة يتخوفػوف
مف أداء ىهه الميارة خشية إصابة احد ىهه األجزاء الميمة ( العيػوف األنػؼ انهف الفػـ مركػز األعصػاب الرئيسػي
المخ والمخيخ )

يتطمب برب الكرة بالرأس استخدـ غالبية عبالت الجسػـ وتوافهيػا ويجػب عمػى المػدرب التركيػز عمػى

التدريب الصحيح ليهه الميارة حتى يتهنيا الناشئ دوف اف تعػود عميػو بالبػرر ويمكػف بػرب الكػرة بػالرأس فػي اتجاىػات
مختمفػػة كمػػا يمكػػف اف نسػػتعمؿ بػػرب الكػرة بػػالرأس فػػي التيػػديؼ المفاجػػب الػػهي يصػػعب صػػده مػػف قبػػؿ حػػارس المرمػػى كمػػا
يمكػف اسػتخدامو لمػدفاع خاصػةً لتشػتيت الكػرة مػػف أمػاـ المرمػى تكمػا أف اسػػتخداـ بػرب الكػرة بػػالرأس يبػفي عمػى المعبػػة
البيجة والجماؿ في أداىا "()1ت

 1-2-2-1السيطرة (تنطيط الكرة ):
تعتبػػر مػػف الميػػارات األساسػػية التػػي يتطمػػب مػػف الالعػػب إتهانيػػا اه مػػف خػػالؿ ىػػهه الميػػارات تتبػػيف سػػيطرة الالعػػب
عمى الكرة بجميع أجزاء جسمو سواء بالهدميف أـ الفخهيف أـ الرأس وقياس إحساسو عمى الكػرة ومهدرتػو عمػى الػتحكـ فييػا
واف قياس ىػهه الميػارة بعػدد مػرات لمػس الالعػب لمكػرة سػواء بالهػدـ أـ بالفخػه أـ بػالرأس أـ ببهيػة األجػزاء ماعػدا اليػديف مػف
لحظة إعطاء إشارة البدء حتى سهوط الكرة عمػى األرض اف إتهػاف ىػهه الميػارة تبػفي جماليػة لمنػاظر ألداء ىػها الالعػب
كما أنيا توحي بإتهاف الالعب لجميع الميارات األساسية لديو وتعتبر ىهه الميارة مف العروض الريابية الشيهة التي يتمتع
الجميور بمشاىدتيات

 -3-2-2-1اإلخماد:
"يعتبػػر إخمػػاد الكػرة مػػف الميػػارات األساسػػية الدقيهػػة والميمػػة لالعػػب كػرة الهػػدـ والالعػػب الػػهي يكػػوف إخمػػاده عمػػى الك ػرة
بصورة جيدة يعتبر مف الالعبيف الهيف وصولوا الػى مسػتوى متهػدـ وكممػا زادت قػدرة الالعػب عمػى اسػتهباؿ الكػرة دؿ هلػؾ
عمى ارتفاع تحسسيا وأصبح أكثر تحكماً بيا ت
ويعتمػػد انخمػػاد اعتمػػاداً كبيػ اًر عمػػى مسػػتوى المرونػػة والرشػػاقة وقػػدرة الجيػػاز العصػػبي وتوازنػػو كمػػا يمكػػف اسػػتخداـ
أجزاء الجسـ المختمفة في انخمادت"

()2ت

 2-2-2-1الدحرجة :
" الدحرجة بالكرة تعد إحدى وسائؿ التكتيؾ اليجومي الفردي التي يجب أف يتهنيا الالعب وكمما يكوف المعػب أكثػر
جماعية قمت أىمية ىهه الفعالية ولكف عندما يبخه المعب الطابع الفردي فبف أىمية إتهػاف الدحرجػة تظيػر بوبػوح كمػا أف
 4محمد عبداهلل اليزاع  .مختار احمد اينوبمى.المصدر السابؽ نفسو .ص.297
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الدحرجة يجب أف تبتي بمف المصمحة العامة لمفريؽ وحسب وبعية المعب بينما نرى فػي حػا ت أخػرى أف ا بتعػاد عػف
الدحرجة أمػر بػروري تحتمػو وبػعية المعػب بينمػا نػرى فػي حػا ت أخػرى أف الالعػب يجػب أف يهػوـ بالدحرجػة ألنيػا ىػي
األفبػػؿ أي أف الالعػػب الجيػػد عميػػو أف يعػػرؼ متػػى يػػدحرج الك ػرة أو متػػى يعطػػي مناولػػة الػػى زميمػػو أو يبػػرب بهػػوة نحػػو
اليدؼ"

()1

ت

فنرى الالعب يحتاج الدحرجة في فتح الثغرات أو ا ختػراؽ بػاليجوـ وفػي حػا ت عػدـ وجػود عػب مفػرغ فيتطمػب
هلؾ الدحرجة لحيف حصوؿ الفراغ المناسبت

 -1 -2-2-1المراوغة :
" أف المراوغػػة مػػف العناصػػر األساسػػية بك ػرة الهػػدـ لكػػؿ عػػب كمػػا أف حركػػات الخػػداع والمراوغػػة ليػػا وقػػع عمػػى
الجميور حيث يتفاعؿ مع الالعب الهي يجيد ىهه الميارة ويتهنيا ت
وتسػتخدـ المراوغػػة فػػي حالػػة عػػدـ وجػػود زميػػؿ يمكػػف تمريػػر الكػرة لػػو ويجػػب أف

يمجػػب الالعػػب لممراوغػػة فػػي حالػػة اليجػػوـ

المعاكس أو عند وجود خشونة متعمدة مػف قبػؿ المػدافعيف فػي بعػض األحيػاف مػف قبػؿ الفريػؽ المنػافس كػهلؾ يجػب أف
يمجػػب الالعػػب الػػى المراوغػػة فػػي كػػؿ وقػػت بػػؿ فػػي الحػػا ت والمواقػػؼ الحرجػػة التػػي تتطمػػب هلػػؾ وتعتمػػد المراوغػػة عمػػى
عنصػريف أساسػيف مػف العناصػر البدنيػػة وىػي المرونػة والرشػاقة بجانػب السػػرعة (سػرعة رد الفعػؿ – سػرعة التحػرؾ ) تكمػػا
أنيا تعتمد عمى مدى هكاء الالعب وتوقعو لحركات المدافع وتحركات بهية الالعبيف في الممعب "()2ت
 -1-2-1االختبارات (: )3
ىي المهاييس الدقيهة التي يستطيع المػدرب بواسػطتيا أف يحكػـ عمػى الحالػة التػدريب الحهيهيػة لالعػبت وكػهلؾ فػاف
ا ختبار ىو المؤشر المحايد المبني عمى واقع حالة التدريب والهي بواسطتو يستطيع الالعب إف يهتنع تماما بحالو ويبتعد
عف أي ادعاء بتحيز المدرب إلى عب ما كما أف اليدؼ األساسي مف ا ختبارات ىي:
*اختبار قدرة األداء الحركيت
*اختبار المكونات البدنية :سرعة قوة مطاولة رشاقة مرونة تتتتتتالخت

 -7-2-1القياس :
قيػاس الشػيء عبػػارة عػف "عمميػػة معرفػة إبعػاده ومسػػاحتو أو كميتػو وخاصػػة عػف طريػؽ مهارنتيػػا بهيػاس مصػػطمح
عميو "()1ت
()4
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ويعتمد الهياس أساسا عمى الفكرة السائدة باف كؿ ما يوجد يوجد بمهدار وكؿ مهدار يمكف قياسوت كما أف الهياس
يتوقؼ عند حد التهدير ولكف يشمؿ عمميػة المهارنػة حتػى تكػوف عمميػة التهيػيـ شػاممةت أي أف ا ختبػارات والمهػاييس ترشػد
الباحث وتساىـ في إبراز المشكالت ببسموب اختباري والتحهؽ منيا ببسموب قياست
ويػػهكر واريػػف( " )WORRENإف د ارسػػة مهػػاييس الجسػػـ اننسػػاني تعتبػػر نوعػػا مػػف عمػػـ وصػػؼ اننسػػاف التػػي تيػػتـ
بالهياسات الجسمية وتمدنا ىهه الهياسات بمعمومات مفيدة عف النمو والتطور "(.)2

 -0 -0الدراسات المشابهة
 -4-0-0دراسة نوار عبدهللا حسٌن الالمً
بعنوان دراسة تحدٌد مستوٌات معٌارٌة لبعض الصفات البدنٌة الخاصة والمهارٌة االساسٌة والقٌاسٌة الجسمٌة لخطوط
اللعب
االهداؾ
/1مستوى بعض الصفات البدنٌة الخاصة وبعض المهارات االساسٌة وبعض القٌاسات
الجسمٌة لدى العبً الشباب فً منتخبات الفرات االوسط بكرت القدم وفق خطوط اللعب الثال
/2تحدٌد مستوٌات معٌارٌة لبعض الصفات البدنٌة الخاصة والمهارات االساسٌة وبعض القٌاسات الجسمٌة لدى العبً
الشباب فً منتخبات الفرات االوسط بكرت القدم وفق الخطوط اللعب الثال
/3الفروق فً المستوٌات للمتؽٌرات المبحوثة لالعبً حسب خطوط اللعب الثالثة
منهج البح
اختار الباح المنهج الوصفً باالسلوب المسحً لكونة ٌعتمد على التحلٌل ووصؾ الحالة واعطاء نتائج  1فالدراسات
الوصفٌة هً دراسات الظواهر واالحدا وجمع
الحقائق والمعلومات
أما ابرز االستنتاجات فكانت
/1الفرق دال معنوي فً اللٌاقة البدنٌة الخاصة لخطوط اللعب الثالثة باستثناء سرعة االستجابة والرشاقة
/2عدم وجود خوؾ دال احصائٌا فً االداء المهاري لجمٌع الالعبٌن ولمختلؾ الخطوط
/3ال فرق دال معنوٌا فً القٌاسات الجسمٌة لخطوط اللعب الثالثة باستثناء الطول الكلً لالعب
/4تقارب مستوٌات الالعبٌن ولجمٌع الخطوط فً المتؽٌرات المبحوثة عند المستوى المتوسط باستثناء (التوافق  .دقة
المناوله  .المراوؼه .االخماد ) عند المستوى الخامي .
()3
 -1-1-1دراسة حممي حسيف محمود
والمتضمنة "مقارنة لعناصر المياقة البدنية لالعبي كرة القدـ ".
أىداؼ البحث:
 -1الوقوؼ عمى حالة المياقة البدنية لالعبي المنتخب الهومي المصري ت

()4
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Worren R. Joenson .& E. B. Busktrk .science and Medicine of exercise and Evort &2en Harper and Row
Publishers . New York 1974 .p.40.
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 -2مهارنة حالة المياقة البدنية لالعبي الدرجة األولى الهيف يهع عمييـ ا ختيار بمف الفريؽ الهومي وحالػة المياقػة البدنيػة
لالعبي الدرجة األولى بمف الفريؽ الهومي ت
إجراءات البحث :
استخدـ الباحث المنيج الوصفي واشتممت العينة عمى ( )102عب بمف عبي المنتخب الهومي و عبػي أنديػة
الدرجة األولىت وقد اختار الباحث ا ختبارات التي وبعتيا المجنة الدولية لوبع ا ختبارات ومهياس المياقة البدنية ت
وقد توصؿ إلى ا ستنتاجات اآلتية ت
 -1إف الفريؽ الهومي يفوؽ عبي الدرجة األولى غير المنبميف بمف الفريؽ الهوميت
 -2عبو الفريؽ الهومي تميزوا عف أقرانيـ في الدرجة األولى مف خطوط المعبت

 -3-0-0مستخلص الدراسات
من خالل ما تقدم أفاد الباح مرن هرذه الدراسرات الترً أدرجهرا ضرمن الدراسرات المشرابهة فرً نقراط عدٌردة منهرا
تكوٌن خبرة نظرٌرة لردى الباحر فرً معالجرة مشركلة البحر فضرال عرن معرفرة أهرم الوسرائل اإلحصرائٌة الترً ٌمكرن أن
ٌستعملها الباحر فرً اسرتخراذ النترائج واالختبرارات الترً ٌسرتخدمها ٌضراؾ إلرى ذلرك اكتسرابه الخبررة فرً كٌفٌرة تنظرٌم
استمارة االستبٌان حول المهارات االساسٌة والصفات البدنٌة ومن األمور التً أضافها هذا البح هً :
 -1االختالؾ فً عٌنة البح .
 -2اضافة معرفة جدٌدة وهً بٌانات عن نادي الدٌوانٌة .
 -3واضافة معلومة جدٌدة وهً االجابة على أسئلة مشكلة البح .
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 -3منهج البحث وإجراءاته المٌدانٌة
 -4-3منهج البحث :
المنهج هو

الطرٌق المؤدي للكشؾ عن الحقٌقة فً العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة التً تهمٌن على

سٌر العقل وتحدد عملٌاته حتى ٌصل إلى نتٌجة معلومة

( .)1وان طبٌعة المشكلة تفرض على الباح

الذي ٌتبعه من اجل التوصل إلى حلها ف ولهذا استخدم الباح

اختٌار المنهج

المنهج الوصفً باألسلوب المسحً لمالئمته فً تحقٌق

أهداؾ البح .
 -0-3أدوات البحث :
 -4-0-3عٌنة البحث :
إن األهداؾ التً ٌضعها الباح
ولذا فقد تم اختٌار عٌنة البح

لبحثه واإلجراءات التً ٌستعملها ستحدد طبٌعة العٌنة التً سٌختارها

.

()2

بالطرٌقة العمدٌة ف وهً العبً نادي االتفاق البالػ عددهم ()22العبا ٌمثلون ثال

مجامٌع حسب خطوط اللعب وهم ( )8العبٌن لخط الدفاع و( )8العبٌن لخط الوسط و()8لخط الهجوم .
 -0-0-3األدوات المستخدمة فً التجربة المٌدانٌة :
ولغرض جمع البيانات التي تخص البحث استخدـ الباحث الوسائؿ آ تية :

 المصادر العربية واألجنبية ت -المالحظة ت

 الهياس وا ختبار ت -ا ستبياف ت

أ -استبياف لتحديد مكونات المياقة البدنية الخاصة ممحؽ(-2أ)ت

ب -استبياف لتحديد اختبارات المياقة البدنية الخاصة ممحؽ (-2ب)ت

ج -استبياف لتحديد الميارات األساسية لمعبة كرة الهدـ ممحؽ (-2ج)ت

د -استبياف لتحديد اختبارات الميارات األساسية لمعبة كرة الهدـ ممحؽ (-2د)ت
 -استمارة تسجيؿ النتائج ت

 ساعات توقيت الكترونية عدد ()8تهيس إلى اقرب  100\1نوع (  ) Diamondت -كرات قدـ قانونية عدد()10ت

 شواخص كرة قدـ بالستيكية عدد()20ت شريط قياس نسيجي بطوؿ (30ـ) ت حاسبة الكترونية نوع ()Ecicoت -مادة النورة ( بورؾ ) ت

 -حباؿ قطنية لتهسيـ المرمى ت

 4عبد الرحمن بدوي  :مناهج البحث العلمً  ،القاهرة  ،دار النهضة العربٌة  4963 ،م  ،ص . 5
 0رٌسان خرٌبط مجٌد  :مناهج البحث فً التربٌة الرٌاضٌة  ،جامعة الموصل  ،دار الكتب للطباعة  4987 ،م  ،ص .14
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 -3-3خطوات إجراء البحث:
 -2-3-3تحديد متغيرات الدراسة :
لغرض تحهيؽ أىداؼ البحث فهد اختار الباحث كالً مف المؤش ارت البدنية الخاصة والميارية وكما يمي :

 -2-2-3-3تحديد مكونات المياقة البدنية الخاصة:
قػػاـ الباحػػث بمسػػح وجمػػع العديػػد مػػف المصػػادر والد ارسػػات العمميػػة واطمػػع عمػػى معظػػـ المؤلفػػات والد ارسػػات التػػي
تخص كرة الهدـ لمعرفة المكونات التي تخص المياقة البدنية الخاصػة والتػي يحتاجيػا عبػو كػرة الهػدـ هات التػبثير المباشػر
في تطوير قابميتيـ الميارية والخططية ت
جدوؿ ()2-3

يبيف األىمية النسبية لمكونات المياقة البدنية الخاصة حسب اختيار الخبراء .
مكونات المياقة البدنية

التسمسؿ

األىمية النسبية لالختبار

2

المطاولة العامة

%77.77

1

مطاولة السرعة

%88.88

3

مطاولة األداء

%82.22

2

مطاولة القوة

%77.77

1

مطاولة الدوري التنفسي

%73.33

7

السرعة االنتقالية

%86.66

9

سرعة األداء

%91.11

9

سرعة رد الفعؿ

%88.88

7

القوة العضمية

%80.00

20

القوة المميزة بالسرعة

%91.11

22

القوة االنفجارية

%86.66

21

الرشاقة

%93.33

23

المرونة

%75.55

22

الدقة

%77.77

21

التوافؽ

%86.66
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نظ ػ ػ ار لكث ػ ػرة مكونػ ػػات المياقػ ػػة البدنيػ ػػة الخاصػ ػػة التػ ػػي تػ ػػـ الحصػ ػػوؿ عمييػ ػػا مػ ػػف المصػ ػػادر فهػ ػػد تػ ػػـ وبػ ػػعيا فػ ػػي
ا ستبياف(ممحؽ -2أ) وعربيا عمى مجموعة مف الخبراء والمختصيف في مجاؿ كرة الهدـ وا ختبار والهياس لتحديػد أىػـ
تمؾ المكونات إه بمغ عدد المكونات التي تـ ترشيحيا مف قبؿ المختصيف ( )8مف أصؿ ( )15إه تػـ قبػوؿ المكػوف الػهي
حصػؿ عمػػى نسػبة ( )%85فػػبكثر" يمكػػف تحديػد نسػػبة معينػػة (اقػؿ او اكبػػر مػف  )%25يختارىػػا الباحػث طبهػا لوجيػػة نظػػر
معينة" 1وكما مبيف في الجدوؿ ( )1-3ت

 -1-2-3-3تحديد اختبارات مكونات المياقة البدنية الخاصة:
بعد ترشيح أىـ مكونات المياقة البدنية الخاصة التي يتطمبيا الالعبوف لكرة الهدـ ت معتمدا عمى المصادر والم ارجػع
وبػػع الباحػػث مجموعػػة مػػف ا ختبػػارات التػػي تهػػيس ىػػهه المكونػػات فػػي اسػػتبيانات (ممحػػؽ -1ب) معتمػػدا عمػػى المصػػادر
والم ارجػػع هات العالقػػة و تػػـ عربػػيا عمػػى الخبػراء والمختصػػيف فػػي ك ػرة الهػػدـ وا ختبػػار والهيػػاس ختيػػار انسػػب اختبػػار
يهيس كؿ مكوف مف مكونات المياقة البدنية الخاصة ت
وقػػد بمػػغ عػػدد ا ختبػػارات المرشػػحة ( )8مػػف أصػػؿ ( )23إه تػػـ قبػػوؿ ا ختبػػار الػػهي حصػػؿ عمػػى نسػػبة () % 65
فبكثر وكما مبيف في الجدوؿ ()2-3ت
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 - 2محمد حسف عالوي ومحمد نصر الديف رضواف .مصدر سبؽ ذكره317.ص.


انظر الممحؽ (.)2

08

جدوؿ ()1-3

يبيف النسبة المئوية الختبارات بعض مكونات المياقة البدنية الخاصة حسب آراء الخبراء والمتخصصيف .
المكونات

المياقة

ت

البدنية

ىدؼ

االختبار

مطاولة

2

مطاولة

السرعة

1

السرعة

3

سرعة

2

سرعة

1

سرعة

االختبار المرشح مف قبؿ الخبير

األداء

المئوية

لالختبار
 -2اختبار الركض المكوكي (20×1ـ)

%66.66

 -1اختبار ركض  100متر مف الوقوؼ

%33.33

 -3الدحرجة بالكرة 20ـ × 1مرات
االنتقالية

النسبة

---

 -2اختبار ركض  10ـ

%11.11

 -1الركض لمدة  20ثا

%11.11

 -3اختبار ركض  30ـ

%77.77

 -2المناولة الجدارية ( تكرار بالزمف )

%66.66

 -1الدحرجة بالكرة مسافة  30ـ ( قياس الزمف )

%22.22

 -3ضرب الكرة المعمقة بالرأس والقدـ ( 1مرات) يقاس بالزمف%11.11

القوة

الرشاقة

االستجابة

 -2اختبار الكرة المدفوعة
 -1اختبار سرعة االستجابة الكمية بثالثة اتجاىات

%11.11

 -3اختبار نيمسوف لالستجابة الحركية

%88.88

القوة المميزة  -2الجموس والنيوض والقفز لألعمى في 30ثا تك اررات

%77.77

بالسرعة

 -1عمؿ ثالث وثبات طويمة ومتتابعة ( الزمف )

------

 -3الجموس مف الرقود ( )30ثا أكثر عدد مف التك اررات

%22.22

 -2اختبار الوثب الطويؿ في الثبات

%22.22
%77.77

7

القوة

االنفجارية

 -1اختبار الوثب العمودي

9

الرشاقة

 -2دحرجة الكرة  11ـ بيف الشواخص

%77.77

 -1الركض المكوكي

%22.22

9

التوافؽ

 -3الركض المولبي
التوافؽ

-----

-----

 -2اختبار نط الحبؿ

%11.11

 -1اختبار في شكؿ 8

%11.11

 -3رمي كرة التنس عمى الجدار بصورة متتالية

%77.77
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 3-2-3-3تحديد أىـ الميارات األساسية بكرة القدـ:

مف خالؿ ا ستعانة بالمصادر والمراجع الخاصة بكرة الهدـ تـ تحديد الميارات األساسية في المعبة ووبػعيا فػي

اسػػتبياف(ممحؽ -2ج)ومػػف ثػػـ عربػػيا عمػػى مجموعػػة مػػف الخبػراء المختصػػيف فػػي مجػػاؿ كػرة الهػػدـ وا ختبػػار والهيػػاس
لتحديد أىـ الميارات األساسية في كرة الهػدـ فهػد تػـ قبػوؿ الميػارة التػي حصػمت (  ) % 85فػبكثر إه بمػغ عػدد الميػارات
المرشحة لمهبوؿ ( )7مف اصؿ ( )10ميارات وكما مبيف في الجدوؿ ( )3-3ت
جدوؿ ( )3-3
يبيف األىمية النسبية لمميارات األساسية لكرة الهدـ حسب اختيار الخبراء ت
التسمسؿ
1

الميارات األساسية لكرة القدـ

ضرب الكرة بالقدـ

األىمية النسبية

لالختبار

المناولة

%97.77

التيديؼ

%93.33

2

السيطرة و اإلخماد

%91.11

3

الدحرجة

%88.88

4

المراوغة و الخداع

%91.11

5

ضرب الكرة بالرأس

%93.33

6

مياجمة الكرة

%95.55

7

رمية التماس

%77.77

8

%82.22

9

%75.55

انظر الممحؽ ()1ت
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 -2-2-3-3تحديد أىـ اختبارات لمميارات األساسية:
رشح الباحث مجموعة مف ا ختبارات التي تهيس الميارات الخاصة بكرة الهدـ با عتماد عمػى الم ارجػع والمصػادر
ووبػػعيا فػػي اسػػتبياف (ممحػػؽ  -2د ) ومػػف ثػػـ عربػػيا عمػػى هوي الخبػرة وا ختصػػاص فػػي كػرة الهػػدـ وا ختبػػار والهيػػاس
وقػػد بمػػغ عػػدد ا ختبػػارات المرشػػحة لمهبػػوؿ ( )7مػػف أصػػؿ ( )18إه تػػـ قبػػوؿ ا ختبػػار الػػهي حصػػؿ عمػػى نسػػبة () %65
فبكثر وكما مبيف في الجدوؿ ()4-3ت
جدوؿ ()2-3
يبيف النسبة المئوية الختبارات بعض الميارات األساسية بكرة القدـ .
ت

الميارات األساسية
المناولة

2

1

ضرب الكرة
بالقدـ

التيديؼ

السيطرة

السيطرة
واالخماد

اإلخماد

3

الدحرجة

2

المراوغة

1

ضرب الكرة بالرأس

االختبار المرشح مف قبؿ الباحث
 -2اختبار دقة المناولة الطويمة

%11.11

-1اختبار دقة المناولة نحو ىدؼ صغير عمى بعد  20متر

%88.88

 -2اختبار دقة التيديؼ إلى مرمى في جزء محدد منو

%22.22

 -1اختبار دقة التيديؼ عمى مربعات مرسومة عمى جدار

%77.77

 -3اختبار دقة التيديؼ عمى دوائر متداخمة

----

 -2اختبارات اإلحساس بالكرة ( بالمسافة )

%66.66

 -1اختبارات اإلحساس بالكرة ( بالزمف )

%11.11

 -3اختبارات اإلحساس بالكرة (بالعدد )

%22.22

 -2اختبار إخماد الكرة في مساحة محددة

%77.77

 -1اختبار إخماد الكرة المتنوع

%22.22

 -2اختبار دحرجة الكرة في خط مستقيـ

%22.22

 -1اختبار دحرجة الكرة في خط متعرج

%77.77

 -3اختبار دحرجة الكرة حوؿ دائرة
 -2اختبار المراوغة داخؿ المربع مساحة  20متر



انظر الممحؽ (.)2

النسبة المئوية لالختبار

 -1اختبار مراوغة مياجـ يراوغ مدافع الجتيازه

---%22.22
----

 -3اختبار المراوغة المنافس الوصوؿ إلى اليدؼ

%77.77

 -2اختبار ضرب الكرة بالرأس ألبعد مسافة

%33.33

 -1اختبار ضرب الكرة بالرأس عمى ىدؼ مقسـ إلى مربعات

%66.66
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 -2-3توصيؼ االختبارات:
 -2- 2-3توصيؼ اختبارات المياقة البدنية الخاصة:

 -2اختبار مطاولة السرعة الركض المكوكي (20×1ـ)(:)2
 اسـ االختبػػػػار  :الركض المكوكي (40×5ـ)ت الغرض مف االختػبار :قياس مطاولة السرعة ت -األدوات المستخدمػػػػة  :ش ػريط قيػػاس صػػافرة ش ػواخص عػػدد 2مجػػاؿ لػػركض بطػػوؿ

يهػػؿ عػػف (50ـ) سػ ػاعة

توقيت ت
 طريقػػػػػة األداء :يهؼ المختبر خمؼ الشاخص األوؿ وعند سماع الصػافرة يػركض إلػى مسػافة(40ـ) إي إلػى الشػاخصالثاني ويستمر هىابا وايابا حتى تبمغ المسافة(200ـ) ينظر الشكؿ()1
 التسجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  :يحتسب الزمف ويسجؿ ألقرب ( )0001ثانية تالشكؿ (  ) 2يوضح اختػبار الركض المكوكي (20×1ـ)

()1

 -2اختبارات السرعة االنتقالية

:

 اسـ االختبػػػػار  :عدو (30ـ) مف بداية الطائرة ت -الغرض مف االختبار  :لهياس سرعة انتهالية ت

 -األدوات المستخدمة  :ساعة توقيت عمـ صغير ت

 وصؼ االختبػػار  :يهوـ الالعب ببداء ا ختبار مف بداية متحركة أي بالجري لمسافة (15ـ) حتى يصؿ إلػى خػط بدايػةمسافة العدو األصمية التػي تحػدد بعمػـ صػغير أيبػا ينطمػؽ ببقصػى سػرعة حتػى خػط النيايػة لهطػع مسػافة مهػدارىا 30ـ
ينظر الشكؿ ( ) 2ت

 التسجيػػػػػؿ :يسجؿ الزمف ألقرب( 01ت 0ثانية ) ألحسف محاولة مف المحاولتيف الممنوحتيف لالعب ت -شروط االختبػػار :

 -1يمنح الالعب محاولتيف ويسجؿ المحاولة األقؿ زمناً ت

 -2يؤدي الالعب المحاولة الثانية بعد بعدة عودة الالعب الى الوبع الطبيعي مف ا ستشفاءت
( )2كاظـ عبد الربيعي وموفؽ المولى  :اإلعداد البدني بكرة القدـ .الموصؿ ،دار الكتب لمطباعة والنشر.2799 .ص.190
( )1طو إسماعيؿ (وآخروف)  :مصدر سبؽ ذكره .ص.113
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 -3يتـ العدو لكؿ عب بدوف منافس ت

الشكؿ ( ) 1

يوضح اختبػػار عدو (30ـ) مف بداية متحركة

 -3اختبارات سرعة األداء(: )2
 اسـ االختبػػػػار  :المناولة الجدارية ت الغرض مف االختبار  :سرعة أداء ت األدوات المستخدمػة  :جدار صافرة ساعة توقيت كرة قدـ قانونية ت طريقػػػػة األداء  :يحدد خط عمى بعد( )6ياردة مف الجدار وتوبع عميو كرة قدـ ويهؼ الالعب خمؼ الكرة وعنػد سػماعإشارة البدء يبدأ الالعب في التمرير عمى الجدار ومف خارج خط البداية لعدد ( )8تمريرات صحيحة تينظر الشكؿ () 3ت
 التسجيػػػػػؿ :يحسب زمف أداء التمريرات الثمانية الصحيحة ت شروط االختبار  :تعطى لكؿ عب محاولتاف وتحسب المحاولة األقؿ الزمناً ت إلتمريرة الصحيحة ىي التي ترتد مف الجدار حتى تعبر خط ( )6ياردةتالشكؿ ( )3يوضح المناولة الجدارية

()2

طو إسماعيؿ (وآخروف)  .مصدر سبؽ ذكره .ص.127

33

 -2اختبار سرعة االستجابة الحركية (.)2
 اسـ االختبػػػػػار  :اختبار سرعة ا ستجابة الحركية (نيمسوف ) ت الغرض مف االختبار  :قياس الهدرة عمى ا ستجابة ورد الفعؿ ت -األدوات المستخدمػػػػػة  :مس ػػاحة بط ػػوؿ (20ـ) وع ػػرض (2ـ) خالي ػػة م ػػف العوائ ػػؽ شػ ػريط قي ػػاس

س ػػاعة توقي ػػت ت

شواخص ()2ت
 طريقػػػػػػػة األداء :يهػػؼ المختبػػر عنػػد إحػػدى نيػػايتي خػػط المنتصػػؼ فػػي مواجيػػة المؤقػػت الػػهي يهػػؼ عنػػد نيايػػة الطػػرؼاآلخر لمخط ويمسؾ سػاعة توقيػت بإحػدى يديػو ويرفعيػا لثعمػى ثػـ يهػوـ بسػرعة بتحريػؾ ه ارعػو إمػا إلػى جيػة اليسػار أو
اليميف وفي الوقت نفسو يهوـ بتشغيؿ السػاعة وفػي هلػؾ الوقػت يهػوـ المختبػر بػالركض ببقصػى سػرعة إلػى خػط الجانػب
الهي أشار إليو المؤقت وعندما يصؿ إلى الخط الهي يبعد (4ت6ـ) يهوـ بإيهاؼ الساعة ت ينظر الشكؿ ( ) 4ت
 التسجيػػػػػػؿ :يسجؿ لالعب اقؿ زمف لجية اليميف واقؿ زمف لجية اليسار مف ثالث محاو ت لكؿ جانب تالشكؿ (  ) 2يوضح اختبار سرعة االستجابة الحركية (نيمسوف )

 -1اختبار القوة المميزة بالسرعة (.)1
 اسـ االختبػػػػار :الجموس والنيوض والهفز لثعمى في ( )30ثانية تك اررات ت الغرض مف االختبار  :قياس الهوة المميزة بالسرعة لعبالت الطرؼ السفمي ت وصػػؼ األداء :مف وبع الجموس عمى األرض مد الساقيف اليػداف عمػى األرض بعػدىا يػنيض الالعػب ويهفػز فػياليواء بالمد الكامؿ لمركبتيف وىكها يستمر الالعب لمدة( )30ثانية ينظر الشكؿ()5ت
 -التسجيػػػػػؿ  :يسجؿ الالعب عدد المرات في ( )30ثانية ت

)(1
()2

محمد حسف عالوي ومحمد نصر الديف رضواف :اختبارات األداء الحركي . ،ط . 2القاىرة ،دار الفكر العربي .2791 .ص.112

ثامر محسف (وآخروف):االختبارات والتحميؿ بكرة القدـ  .الموصؿ ،مطبعة جامعة الموصؿ .2772 .ص.221
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يوضح اختبار الجموس والنيوض والقفز لألعمى في ( )30ثانية تك اررات

 -7اختبار القوة االنفجارية( . )2
 اسـ االختبػػػػار  :الوثب العمودي مف الثبات ت الغرض مف االختبار  :الهوة ا نفجارية لمرجميف ت األدوات المستخدمة  :جدار أممس تدرج عميو أرقاـ تبدأ مف ( )150سـ صعودا ت بورؾ ت أداء االختبػػػػػار  :يممػػس أصػػابع يػػده فػػي البػػورؾ ثػػـ يهػػؼ بحيػػث تكػػوف إحػػدى هراعيػو بجانػػب الجػػدار ويهػػوـ برفػػع ه ارعػػوالمميزة بكامؿ امتدادىا لعمؿ عالمة باألصابع عمى الجدار تويجب مالحظة عدـ رفع الكعبيف عػف األرض تثػـ مػف وبػع
الوقوؼ بمرجحة المختبر الهراعاف أماماً عالياً ثـ الى أسفؿ خمفا مع ثني الركبتيف نصفا ثـ أرجحتيا أماما عالياً لموثب إلى
أقصى مسافة تستطيع الوصوؿ إلييا لعمؿ عالمة أخرى ببصابع اليد المميزة وىي بكامؿ امتدادىا ينظر الشكؿ (  ) 6ت
الشكؿ (  ) 7يوضح اختبار الوثب العمودي مف الثبات

 التسجيػػػػػػػؿ :يسجؿ الرقـ الهي تـ وبع العالمة أمامو تعبر المسافة بيف العالمة األولى والعالمة الثانية عف مهػدار قػوةا نفجارية لدى المختبر مهارنة بالسنتمترات ت

()2

طو إسماعيؿ (وآخروف) .مصدر سبؽ ذكره.ص.119
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 -9اختبارات الرشاقة
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.

 اسـ االختبػػػػػار  :الجري بالكرة (25ـ) بيف الحواجز ت الغرض مف االختبار  :الرشاقة األدوات المستخدمػػة  :خمسة شواخص ساعة توقيت كرات قدـ ت وصؼ االختبػػػار  :توبع خمس شواخص بيف كؿ منيا (2ـ) وعمى بعد مف الشاخص األوؿ يرسـ خط البدايػة بمسػافة(5ت)4ـ يهوـ الالعب عند إشارة البدء بالدحرجة بالكرة( زكزاؾ) حوؿ الشواخص ويعود بالطريهة نفسيا حتى يصؿ نهطػة
خط البداية ت ينظر الشكؿ ( ) 7ت
 التسجيػػػػػػػؿ  :يحتسب الزمف األقؿ ويسجؿ ألقرب ( )%1ثانية ت شروط االختبػػػار  :تعطي لكؿ عب محاولتاف تالشكؿ (  ) 9يوضح اختبار الجري بالكرة (11ـ) بيف الحواجز

 -9اختبار التوافؽ (:)1

 -اسـ االختبػػػػار  :اختبار نط الحبؿ ت

 -الغرض مف االختبار  :قياس التوافؽت

 األدوات المستخدمػػػة  :حبػػؿ طولػػو ()24بوصػػة بحيػػث يعهػػد مػػف طرفي ػو عمػػى أف تكػػوف المسػػافة بػػيف العهػػدتيف ()16بوصة (وىي المسافة التي سيتـ الوثب مف بينيا ) تترؾ مسافة ( )4بوصة خارج كؿ عهدة ستخداميا في مسؾ الحبؿ ت

 مواصفػػػػػات األداء  :يمسػػؾ المختبػػر الحبػػؿ مػػف أ مػػاكف المحػػددة يهػػوـ المختبػػر بالوثػػب مػػف فػػوؽ الحبػػؿ بحيػػث يمػػرالحبؿ مف أماـ وأسفؿ الهدميف ويكرر ىها العمؿ خمس مرات ينظر الشكؿ ( ) 8ت
 -توجييات :

 -1يتـ الوثب مف فوؽ الحبؿ ومف خالؿ اليديف ت
 -2بعد الوثب يتـ اليبوط عمى الهدميف معاً ت

 -3يجب عدـ لمس الحبؿ أثناء اليبوط كما يجب عدـ إرخاء الحبؿ أثناء الوثب ت
()2
()2

طو إسماعيؿ (وآخروف)  .المصدر السابؽ نفسو.ص.117
محمد صبحي حسنيف .مصدر سبؽ ذكره.ص.200

36
 -4يجب عدـ حدوث اختالؿ في التوازف أثناء اليبوط أو الوثب ت
 -5أي مخالفة لمشروط تمغي المحاولة ت

 التسجيػػػػػػؿ  :تسجيؿ عدد مرات الوثب الصحيح مف خمس مرات التي يهوـ بيا المختبر تالشكؿ (  ) 9يوضح اختبار نط الحبؿ

 -1-2-3توصيؼ اختبارات الميارات األساسية :
 -2اختبارات دقة المناولة :
 اسـ االختبػػػػار  :المناولة باتجاه ىدؼ صغير عمى بعد (10ـ)٭ت ىدؼ االختبػػػار  :قياس دقة المناولة ت األدوات المسػػػػتخدمة  :ش ػ ػواخص عػػػدد ( )3ك ػ ػرة قػ ػػدـ ش ػ ػريط قيػ ػػاس ىػ ػػدؼ ص ػػغير العػ ػػرض(120سػ ػػـ ) ا رتفػ ػػاع(68سـ)ت
طريقػػػة األداء  :يهؼ المختبر عمى بعد ( )16ـ مف اليدؼ الصغير توبع الكرة عمى بعد ( )10ـ مف اليدؼ ويوبعالشاخص األوؿ عمى بعد (5ت)1ـ مف الكرة وتكوف المسافة بيف كؿ شاخص وشاخص (5ت)1ـ ويبعد الشاخص
األخير عف خط البداية (5ت)1ـ ت
 التسجيػػػػػؿ  :تعطى لكؿ مختبر ثالث محاو ت حيث يتـ إعطاء درجتيف لممحاولة الناجحة ودرجة واحدة لممحاولة التيوصفر لممحاولة الفاشمة ت
تمس اليدؼ الصغير
اً
الشكؿ (  ) 7يوضح اختبار المناولة باتجاه ىدؼ صغير عمى بعد (20ـ)

٭ شامؿ كامؿ :محابرات مادة ا ختبارات عمى طمبة الماجستير ت كمية التربية الريابية جامعة بغداد 1998:ت
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 -1اختبار التيديؼ بالقدميف

 اسـ االختبػار  :التيديؼ عمى ىدؼ مهسـ إلى مربعات عمى بعد ( )11ـ()1ت -ىدؼ االختبػار  :قياس دقة التيديؼ ت

 األدوات المستخدمة  :شريط قياس كرة قدـ ىدؼ مهسـ بواسطة حباؿ إلى تسع أقساـ بورؾ لرسـ نهطة الجزاء ت -طريه ػة األداء  :يهػػؼ المختبػػر عمػػى بعػػد ( )11ـ مػػف اليػػدؼ وعنػػد إعطػػاء إشػػارة البػػدء يهػػوـ المختبػػر بالتيػػديؼ ينظػػر

الشكؿ ( ) 15ت

 التسجيؿ  :تعطى لممختبر ( )3محاو ت إه يتـ تسجيؿ النهاط حسب الموقع تالشكؿ ( ) 21

يوضح اختبار التيديؼ عمى ىدؼ مقسـ إلى مربعات عمى بعد ( )22ـ

 -3اختبار السيطرة ( تنطيط الكرة ): 1

 -اسـ االختبػػػار  :اختبار انحساس بالكرة(بالمسافة)ت

 ىدؼ االختبػػار  :قياس أحساس الالعب بالكرة ومهدرتو عمى التحكـ بيا ت -األدوات المستخدمة  :كرة قدـ شريط قياس ت

 طريقػػػة األداء  :توبػع الكػرة عمػى األرض أمػاـ الالعػب وعنػدما تعطػى لػو إشػارة البػدء يهػوـ برفعيػا عػف األرض بالهػدـوالتهدـ بيا بالهدميف بالتػبادؿ أو برجؿ واحػدة ينػظر الشكؿ (  ) 10ت

التسجيػػػػػػؿ  :تهػاس المسػػافة مػف نهطػػة البػدء حتػى نهطػػة فهػداف السػيطرة عمػػى الكػرة بسػهوطيا عمػػى األرض وتعطػى لالعػػب
محاولتاف تسجؿ فييا أفبؿ محاولة ت

الشكؿ (  ) 10يوبح اختبار انحساس بالكرة ( بالمسافة )

()2
()1

عماد كاظـ  .اثر برنامج تدريبي مقترح في تطوير ميارة التيديؼ بكرة القدـ  ( .رسالة ماجستير) كمية التربية الرياضية جامعة بغداد .2777:

محمد عبده صالح ومفتي إبراىيـ.اإلعداد المتكامؿ لالعبي كرة القدـ  .القاىرة:دار الفكر العربي .2791 .ص.119
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 -2اختبار اإلخماد:

اسـ االختبػػار  :اختبار اإلخماد في مسافة محددة (.)2

ىدؼ االختبػار  :قياس مدى مهدرة الالعب عمى التحكـ في الكرة عف طريؽ امتصاصيا أو التحكـ بجميع أعباء الجسـ

ما عدا اليديف ت

األدوات المستخدمة  :كرة قدـ مساحة مف الممعب ترسـ فييا دائرتاف متحدتا المركز

نصؼ قطر الصغرى ()1ـ

ونصؼ قطر الكبرى ()2ـ يرسـ خط طولو ()2ـ وىو خط رمي الكرة ت

طريقػػػة األداء  :يهؼ الالعب في منتصؼ الدائرة الصغرى وتوبع الكرة عمى خط رمي الكرة ت عند إعطاء إشارة البدء
يهوـ المحكـ برمي الكرة في مسار عمى شكؿ قوس لالعب المختبر داخؿ الدائرة الهي يحاوؿ أف يخمدىا والسيطرة عمييا

ببي جزء مف الجسـ ما عدا اليديف ينظر الشكؿ ()11ت

التسجيػػػػؿ  :إها نجح الالعب في إخماد الكرة والسيطرة عمييا داخؿ الدائرة الصغرى يناؿ ( )30درجة واها نجح فيالسيطرة عمى الكرة في حدود الدائرة الكبرى يناؿ ( )20درجة ت واها خرجت الكرة مف الدائرتيف أثناء إخمادىا والسيطرة

عمييا يناؿ صف ار ويعطى الالعب ثالث محاو ت وتكوف الدرجة النياية لالعب ىي مجموع الدرجات لممحاو ت الثالث ت
الشكؿ ( )11يوبح اختبار انخماد في مسافة محددة

 -1اختبار الدحرجة :

 -اسـ االختبػػػار  :دحرجة الكرة في خط متعرج ( زكزاؾ ) ()2ت

 ىدؼ االختبػػار :قياس مدى مهدرة الالعب عمى التحكـ في الكرة أثناء الجري بيا بيف الشواخصت -األدوات المستخدمة  )10( :شواخص كرة قدـ ساعة توقيت ت

 الممعػػػػػب  :توبػػع ()10شػواخص فػػي خػػط مسػػتهيـ والمسػػافة بػػيف كػػؿ شػػاخص وآخػػر ( )2ـ والمسػػافة بػػيف خػػط البدايػػةوأوؿ شاخص ( )2ـ وينظر الشكؿ ( )12ت

 -طريقػػة األداء :يهؼ الالعب بالكرة عمى خط البداية عند إشارة البدء يجري الالعب بيف الشػواخص جريػا متعرجػا حتػى

يصؿ إلى آخر شاخص ويدور حولو ويعود إلى خط البداية بالطريهة نفسيا ت
()2
()1

محمد عبده صالح ومفتي إبراىيـ  .المصدر السابؽ  .ص.171

محمد عبده صالح ومفتي إبراىيـ .المصدر السابؽ .ص.171
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 التسجيػػػؿ  :يحسب لالعب الزمف ألقرب ثانية مف لحظة إعطائو إشارة البدء حتى عودتو إلى خط النياية مرة أخرى تالشكؿ ()21

يوضح اختبار دحرجة الكرة في خط متعرج ( زكزاؾ )

 -7اختبار المراوغة٭:

 اسـ االختبػػار  :مراوغة المنافس لموصوؿ إلى اليدؼت ىدؼ االختبػار  :قياس إجادة الالعب لممراوغة ت األدوات المستخدمة  :كرة قدـ بورؾ ىدؼ كرة الهدـ ت طريقػػػة األداء  :يهؼ الالعب المختبر أماـ منطهة الجزاء ومعو الكرة ويهؼ الالعب المنافس عمى خط منطهة الجزاءويتهدـ المختبر بدحرجة الكرة نحو اليدؼ لتسجيؿ ىدؼ يتصدى لو الالعب المدافع ( المنافس ) لعرقمتو ومنعو مف
تسجيؿ اليدؼ ومحاولة ا ستحواه عمى الكرة أو تخميص الكرة منو ينظر الشكؿ (  )13ت
الشكؿ (  )23يوضح اختبار مراوغة المنافس لموصوؿ إلى اليدؼ

 التسجيػػػػػػؿ  :في حالة اجتياز المختبر لالعب المدافع بصورة قانونية ويهوـ بعممية التيديؼ تعطى لو نهطتاف أما فيحالة أف يممس المدافع الكرة إ أنيا تبهى في حيازة المختبر ويهوـ بالتيديؼ تحسب لو نهطة واحدة أما في حالة قطع
الكرة مف قبؿ الالعب المدافع فال تعطى لو أي نهطة ت تعطى ثالث محاو ت لممختبر ويتـ تسجيؿ النهاط لممحاو ت
الثالث ت
٭

عبداهلل حسيف الالمي .محاضػرة عمػى الػدورة التدريبيػة لمػدربي كػرة القػدـ لمنطقػة الفػرات األوسػط والجنوبيػة التػي أقاميػا اتحػاد كػرة القػدـ فػرع القادسػية بالتعػاوف مػع

عمادة كمية التربية الرياضية جامعة القادسية 1000 .وبإشراؼ االتحاد العراقي المركزي لكرة القدـ .1000.
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 -9اختبار ضرب الكرة بالرأس٭:
 اسـ االختبػار  :برب الكرة بالرأس عمى ىدؼ مهسـ إلى مربعات مف عمى بعد ( )11ـت -ىدؼ االختبػػار  :دقة التيديؼ بالرأس ت

 األدوات المستخدمة  :ىدؼ مهسـ إلى مربعات بواسطة حبؿ إلى تسع أقساـ بػورؾ لرسػـ نهطػة البػدء شػريط قيػاسكرات قدـ عدد كافي ت
 طريقػػػة األداء  :يهؼ المختبػر عمػى بعػد ()11ـ مػف اليػدؼ ويهػؼ احػد فريػؽ العمػؿ المسػاعد عمػى خػط اليػدؼ بػيف (عمودي اليدؼ) ومعو الكرات يرمي الكرة إلى المختبر ويهوـ ببربيا بالرأس إلى احد أقساـ اليدؼ ينظر الشكؿ ( ) 14
 التسجيػػؿ  :تعطى لممختبر ( )3محاو ت أه يتـ تسجيؿ النهاط حسب المواقع التي تدخؿ فييا الكرة تالشكؿ ( ) 22

يوضح اختبار ضرب الكرة بالرأس عمى ىدؼ مقسـ إلى مربعات عمى بعد ( )22ـ

 -1-3التجربة الرئيسة:
بعد أف تـ عرض وتوبيح مفردات ا ختبػارات مػف قبػؿ الباحػث وفريػؽ العمػؿ المسػاعد أمػاـ المفحوصػيف قبػؿ تنفيػهىـ
لالختبارات اتخهت انجراءات ا تية -:
 تـ إعطاء مدة كافية لإلحماء قبؿ إجراء ا ختبارات ت تـ تسجيؿ النتائج مف قبؿ فريؽ العمؿ طبها لشروط أداء كؿ اختبار ت تـ توزيع ا ختبارات عمى ( )3أياـ وقبؿ الوحدة التدريبية واعطاء مدة كافية حتى يحهؽ الالعب أفبؿ النتائج تاشتممت اختبارات اليوـ األوؿ عمى -:
 -1اختبار برب الكرة بالرأس عمى ىدؼ مهسـ إلى مربعات عمى بعد ( )11ـت
 -2اختبار انخماد في مسافة محددة اختبار انخمادت

 -3اختبار الهوة ا نفجارية الهفز العمودي مف الثباتت

 -5اختبار قياس مطاولة السرعة الركض المكوكي (40×5ـ)ت

٭ عبدهللا حسين الالمي .محاضرات .سبق ذكرها .0222.
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اشتممت اختبارات اليوـ الثاني عمى -:
 -6اختبار قياس السرعة ا نتهالية عدو (30ـ) مف بداية متحركة
 -7اختبار سرعة ا ستجابة الحركية (نيمسوف )
 -8اختبار نط الحبؿ واختبار التوافؽ
 -9اختبار الرشاقة الجري بالكرة (25ـ) بيف الحواجز
 -10اختبار الهوة المميزة بالسرعة الجموس والنيوض والهفز لثعمى في ( )30ثانية تك ارراتت
اشتممت اختبارات اليوـ الثالث عمى -:
 -1اختبار دقة المناولة باتجاه ىدؼ صغير عمى بعد (10ـ)ت
 -2اختبار التيديؼ بالهدميف عمى ىدؼ مهسـ إلى مربعات عمى بعد ( )11ـت
 -3اختبار دحرجة الكرة في خط متعرج ( زكزاؾ )ت
 -4اختبار السيطرة ( تنطيط الكرة ) انحساس بالكرة ( بالمسافة )ت
 -5اختبار مراوغة المنافس لموصوؿ إلى اليدؼت
 -6اختبار سرعة األداء المناولة الجداريةت

 -7-3الوسائؿ اإلحصائية المستخدمة بالبحث :
وهً أدوات للتقوٌم الموضوعً للظواهر المختلفة تستعمل فٌها القوانٌن الرٌاضٌة التً توصل الباح إلى النتائج
الموضوعٌة وتبعده عن الذاتٌة فً الحكم على األمور ف وتتمٌز بالدقرة فرً حرل المشركالت ولؽررض الوصرول إلرى النترائج
النهائٌة استعمل الباح القوانٌن اإلحصائٌة ( )4التالٌة:
 -1الوسط الحسابي ت
 -2ا نحراؼ المعياريت
 -3معمؿ ا رتباط البسيط ( بيرسوف )ت
 -4النسبة المئوية ت
 -5معامؿ ا لتواء ت
 -6التحميؿ التبايف ت
 -7األىمية النسبيةت

 -1ودٌع ٌاسٌن التكرٌتً ف حسن محمد  :التطبٌقات اإلحصائٌة واستخدام الحاسوب فً بحو التربٌة الرٌاضٌة ف الموصل ف دار الكتب للطباعة والنشرف 1111م ف
 112ف . 214
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 -2عرض وتحميؿ نتائج البحث ومناقشتيا:
 2-2عرض وتحميؿ النتائج:
 -2-2-2عرض وتحميؿ نتائج االختبارات و القياسات :
2-2-2-2عرض وتحميؿ نتائج االختبارات البدنية:
جدوؿ ()2-2
يبيف(الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري ومعامؿ االلتواء) لالختبارات البدنية بحسب خطوط المعب
القٌاسات واالختبارات

وحدة
القٌاس

5×40
سرعة انتقالٌة
مناولة جدارٌة
سرعة استجابة
قوة ممٌزة بالسرعة
قوة انفجارٌة
الرشاقة
التوافق

ثانٌة
ثانٌة
ثانٌة
ثانٌة
عدد
سنتٌمتر
ثانٌة
عدد

الوسط
37.282
4.197
20.733
1.930
14.323
42.903
13.673
4.387

الدفاع
االنحراف
1.895
0.289
3.522
0.122
1.376
9.751
1.372
0.761

االلتواء
0.479
-0.485
0.496
-0.762
-0.876
0.054
0.934
-0.806

الوسط
37.369
4.211
19.684
1.990
14.293
40.000
12.919
4.439

الخطوط
الوسط
االنحراف
2.501
0.318
3.901
0.155
1.188
7.804
0.981
0.776

االلتواء
0.124
-0.324
0.887
-0.640
0.053
-0.514
0.945
-0.967

الوسط
36.716
4.168
19.730
1.892
15.000
43.250
12.904
4.438

الهجوم
االنحراف
2.648
0.240
2.831
0.130
1.211
5.410
0.579
0.727

االلتواء
0.386
-0.164
0.136
-0.742
0.000
0.092
0.818
-0.942

يبيف الجدوؿ ( )1-4ا ختبارات البدنية إه شممت ( )8اختبارات لمخطوط الثالثة ( الدفاع – الوسط – اليجوـ ) إه
كانت األوساط الحسابية لبعض ا ختبارات متهاربة بيف الخطوط كما يتبػح أف ا لتػواء لمعمومػات العينػة بحسػب الخطػوط
كانت اقػؿ مػف (  )1 ممػا يعنػي أف العينػة موزعػة توزيعػا اعتػداليا ولغػرض التعػرؼ عمػى الفػروؽ بػيف الخطػوط فػي ىػهه
ا ختبارات فهد أجرى الباحث تحميؿ التبايف وكما موبح في الجدوؿ ( )2-4ت
جدوؿ ( )1-2يبيف تحميؿ التبايف لالختبارات البدنية بيف خطوط المعب
القٌاسات واالختبارات
5×40

سرعة انتقالٌة

وحدة
القٌاس
ثانٌة

ثانٌة

مناولة جدارٌة

ثانٌة

سرعة استجابة

ثانٌة

قوة ممٌزة بالسرعة

ثانٌة

قوة انفجارٌة

سنتٌمتر

الرشاقة

ثانٌة

التوافق

عدد

مصدر التباٌن
بٌن الخطوط
داخل الخطوط
المجموع
بٌن الخطوط
داخل الخطوط
المجموع
بٌن الخطوط
داخل الخطوط
المجموع
بٌن الخطوط
داخل الخطوط
المجموع
بٌن الخطوط
داخل الخطوط
المجموع
بٌن الخطوط
داخل الخطوط
المجموع
بٌن الخطوط
داخل الخطوط
المجموع
بٌن الخطوط
داخل الخطوط
المجموع

مجموع
المربعات
5.084
463.098
468.182
0.021
7.401
7.422
21.578
1100.962
1122.54
0.13
1.657
1.787
6.329
135.262
141.591
201.154
5727.71
5928.864
11.55
99.954
111.504
0.053
49.39
49.443

درجات
الحرٌة
2
04
03
2
04
03
2
04
03
2
04
03
2
04
03
2
04
03
2
04
03
2
04
03

متوسط
المربعات

قٌمة ف
الجدولٌة
المحتسبة

2.542
22.052

0.115

0.011
0.352

الداللة
غٌر معنوي

0.030

غٌر معنوي

50.107

0.206

غٌر معنوي

2.265
2.279

0.824

غٌر معنوي

3.465
6.114

0.491

غٌر معنوي

422.577
070.718

0.369

غٌر معنوي

5.775
1.762

1.213

غٌر معنوي

2.207
0.350

0.011

غٌر معنوي

10.789

3.1668

11
يبػيف الجػدوؿ ( )2-4أف األوسػػاط الحسػابية بػػيف خطػوط المعػػب كانػت غيػر معنويػػة فػي جميػػع ا ختبػارات وىػػها
اختالؼ بيف الخطوط في ىهه ا ختبارات ت
يدؿ عمى أف ىناؾ عدـ
ً

 0-4-4-1عرض وتحلٌل نتائج االختبارات المهارٌة:
جدوؿ ( )3-2يبيف(الوسط واالنحراؼ وااللتواء) لالختبارات الميارية بحسب خطوط المعب
القٌاسات
واالختبارات

وحدة
القٌاس

دقة مناولة
اختبار السٌطرة
اإلخماد
دحرجة
مراوغة
ضرب الكرة بالرأس
التهدٌف بالقدمٌن

نقاط
متر
نقاط
ثانٌة
نقاط
نقاط
نقاط

الوسط
5.161
22.161
82.581
22.703
4.935
8.839
8.323

الدفاع
االنحراف
0.969
13.677
8.932
1.494
1.153
2.684
2.737

االلتواء
-0.812
0.945
-0.853
0.321
-0.844
-0.214
0.044

الوسط
4.951
26.000
85.854
21.947
5.098
8.732
8.780

الخطوط
الوسط
االنحراف
1.244
14.595
5.466
1.630
1.020
2.907
2.806

االلتواء
-0.968
0.960
-0.839
0.468
-0.947
-0.734
-0.120

الوسط
5.188
28.250
81.875
22.013
5.438
10.500
9.375

الهجوم
االنحراف
0.981
16.356
7.500
1.762
0.727
2.251
2.778

االلتواء
-0.906
0.981
-0.334
0.953
-0.942
-0.641
-0.636

يبيف الجدوؿ ( )3-4ا ختبارات الميارية إه شممت ( )7اختبارات لمخطوط الثالثػة ( الػدفاع – الوسػط – اليجػوـ
) و كان ػػت األوس ػػاط الحس ػػابية ل ػػبعض ا ختب ػػارات متهارب ػػة ب ػػيف الخط ػػوط كم ػػا يتب ػػح أف ا لتػ ػواء لبيان ػػات العين ػػة بحس ػػب
الخطوط كانت اقؿ مف (  )1وىها مما يعني العينة موزعة توزيعا اعتداليا ولغرض التعرؼ عمػى الفػروؽ بػيف الخطػوط
في ىهه ا ختبارات فهد أجرى الباحث تحميؿ التبايف وكما موبح في الجدوؿ ()4-4ت
يبػيف الجػدوؿ( )4-4أف األوسػاط الحسػابية بػيف خطػوط المعػب كانػت غيػر معنويػة فػي ا ختبػارات لكػوف مسػتويات
الد لة اكبر مف (05ت )0تكما يبيف انعداـ الفوارؽ بيف خطوط المعب الثالثة في كافة المياراتت
جدوؿ ( )2-2يبيف تحميؿ التبايف لالختبارات الميارية بيف خطوط المعب
القٌاسات واالختبارات

وحدة
القٌاس

دقة مناولة

نقاط

اختبار السٌطرة

متر

اإلخماد

نقاط

دحرجة

ثانٌة

مراوغة

نقاط

ضرب الكرة بالرأس

نقاط

التهدٌف بالقدمٌن

نقاط

مصدر التباٌن

مجموع المربعات

بٌن الخطوط
داخل الخطوط
المجموع
بٌن الخطوط
داخل الخطوط
المجموع
بٌن الخطوط
داخل الخطوط
المجموع
بٌن الخطوط
داخل الخطوط
المجموع
بٌن الخطوط
داخل الخطوط
المجموع
بٌن الخطوط
داخل الخطوط
المجموع
بٌن الخطوط
داخل الخطوط
المجموع

1.057
104.533
105.591
459.522
18145.194
18604.716
275.534
4432.420
4707.955
10.985
219.821
230.806
2.661
89.418
92.080
39.030
630.242
669.273
11.906
655.549
667.455

درجات
الحرٌة
2
04
03
2
04
03
2
04
03
2
04
03
2
04
03
2
04
03
2
04
03

متوسط
المربعات
2.509
1.978

قٌمة ف
المحتسبة الجدولٌة

الداللة

2.426

غٌر
معنوي

009.764
861.257

2.066

غٌر
معنوي

437.767
044.268

2.653

5.193
42.168

2.505

4.334
1.058

2.340

49.545
32.240

2.652

5.953
34.047

2.494

غٌر
معنوي
3.1668

غٌر
معنوي
غٌر
معنوي
غٌر
معنوي
غٌر
معنوي
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 3-2-2مناقشة نتائج االختبارات والقياسات:

 2-3-2-2مناقشة نتائج االختبارات البدنية:
أش ػػارت نت ػػائج اختب ػػارات المياق ػػة البدني ػػة الخاص ػػة أف العين ػػة كان ػػت موزع ػػة توزيع ػػا اعت ػػداليا ف ػػي ا ختب ػػارات البدني ػػة

لخطوط المعب الثالثة ( الدفاع والوسط واليجوـ ) وىو مما يدؿ عمػى أف عبػي كػرة الهػدـ بغػض النظػر عػف م اركػز المعػب
التػػي يمعبػػوف فييػػا يحتػػاجوف إلػػى لياقػػة بدنيػػة عاليػػة تػػؤىميـ ألداء المبػػاراة بالمياقػػة نفسػػيا كمػػا انػػو لػػـ تظيػػر ىنػػاؾ أي فػػروؽ

معنوية في مكونات المياقة البدنية بيف ىهه الخطوط وىو مما تفربو طبيعة لعب أي مركز الهي يمعب فيوت

 1- 3-2-2مناقشة نتائج االختبارات الميارية:
أما ما يخص الناحية الميارية فاف جميع عبػي الخطػوط الثالثػة متسػاووف فػي ا ختبػارات المياريػة ويػرى الباحػث
هلؾ أف جميع عبي كرة الهدـ وباختالؼ خطوط المعب يجػب أف يتمتعػوا بميػا ارت عاليػة تػؤىميـ ألداء واجبػاتيـ الخططيػة
ف لعبػػة ك ػرة الهػػدـ تعتمػػد عمػػى إتهػػاف الالع ػب لمميػػارات األساسػػية لمعبػػة فبػػدونيا
ويهكر ( حنفي محمود مختار )

()1

يمكػػف أف نطمػػؽ عميػػو صػػفة عػػب

" لهد تطمبػت كػرة الهػدـ الحديثػة اف يكػوف عبػو الفريػؽ لػدييـ الهػدرة الخططيػة والمياريػة

الحركية العالية ليمعبوا كمياجميف ومدافعيف رغـ اختالؼ مراكزىـ في الفريؽ و شػؾ اف األداء الميػاري فػي كػرة الهػدـ ىػو
العامػػؿ األساسػػي األوؿ فػػي حسػػف قػػدرة أداء الالع ػب والػػهي يتوقػػؼ عمييػػا تهػػدير قيمػػة الالعػػب الفنيػػة ( المياريػػة ) وبػػدوف
ميارات فنية عالية

توجد خطط لعب و مباراة عمى مستوى فني عاؿ " ت

ويرى الباحث و مف النتائج التي ظيرت لديو اف جميع ا ختبارات كانت غير معنوية ويعزو هلؾ إلى أف الميارات
المبحوثػػة تعتبػػر أسػػاس الوحػػدات التدريبيػػة بالنسػػبة لممػػدربيف ف الالعػػب يجػػب اف يػػتهف ىػػهه الميػػارات مػػف اجػػؿ األداء
ا مثؿ في المباريات ولهلؾ فاف جميع المدربيف أكدوا عمى هلؾ في وحداتيـ التدريبيةت
لػهلؾ فػبف مػػف الميػاـ األساسػية لممػػدرب ا ىتمػاـ الشػديد بتػػدريب الالعبػيف عمػى صػػحة ودقػة األداء العػالي تحػػت
أي ظرؼ مف ظروؼ المباراة وتحت بغط المنافست

()2

حنفي محمود مختار :التطبيؽ العممي في تدريب كرة القدـ ،دار الفكر العربي ،القاىرة ،2771،ص.7
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 -1االستنتاجات والتوصيات:
 -2-1االستنتاجات:
في بوء ا ستنتاجات التي تـ الحصوؿ عمييا استنتج الباحث ما يبتي :
 -1فرؽ داؿ معنوي في المياقة البدنية الخاصة لخطوط المعب الثالثة ت
 -2عدـ وجود فرؽ داؿ إحصائياً في األداء المياري لجميع الالعبيف ولمختمؼ الخطوط ت

 -1-1التوصيات:
مف خالؿ ا ستنتاجات يوصي الباحث بما يمي :
-1التبكيد عمى التدريب الفردي وحسب خطوط المعب في ما يخص عناصر المياقة البدنية الخاصة ت
 -2التبكيد عمى تدريب ميارات لخطوط المعب ت
 -3برورة اختيار عبي خط الدفاع واليجوـ مف طواؿ الهامةت
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المصادر العربية
1ت السيد حسف شػمتوت وحسػف سػيد معػوض ت التنظػيـ واندارة فػي التربيػة الريابػية ت ط3تدار الفكػر العربػي ت الكويػت :

1994ت
 .2الفرٌد كونزة ( ترجمة ) ماهر البٌاتً وسلٌمان علً  :كرة القدم ف الموصل ف دار الكتب للطباعة والنشر ف  1181م.
3ت ثامر محسف (وآخروف)تا ختبارات والتحميؿ بكرة الهدـ ت مطبعة جامعة الموصؿ تالموصؿ 1996:ت
 .4ثامر محسن ف سامً الصفار  :إصول التدرٌب فً كرة القدم فالموصل ف مطابع جامعة الموصل ف  1188م.
 .5ثامر محسن وآخران  :االختبار والتحلٌل بكرة القدم ف مطبعة جامعة الموصل ف  1111م .
 .6جارلي ؾ  .ي .هوجز ( ترجمة ) طارق الناصري  :التكتٌك وعمل الفرٌق فً كرة القدم ف مطبعرة جامعرة بؽرداد ف
 1114م.
7ت حممي حسيف محمودت دراسة مهارنة لعناصر المياقة البدنية لالعبي كرة الهدـ ترسػالة ماجسػتير– كميػة التربيػة الريابػية

لمبنيف باليرـ –جامعة حمواف 1973:ت
 .8حنفً محمود مختار  :االسي العلمٌة فً تدرٌب كرة القدم ف دار الفكر العربً ف  1116م.
 .1حنفً محمود مختار  :المدٌر الفنً لكرة القدم ف القاهرة ف مركز الكتاب للنشر ف  1111م.
10ت حنفي محمود مختارت األسس العممية في تدريب كرة الهدـ ت دار الفكر العربيت الهاىرة :ب تت
11ت ريساف خريبط مجيد تتطبيهات في عمـ الفسيولوجيا والتدريب الريابي تبغداد 1995 :

12ت ريساف خريبط مجيد تمناىج البحث العممي في التربية البدنية ت مديرية الكتاب لمطباعة والنشرت الموصؿ1987:ت
 .13رٌسان خرٌبط مجٌد  :مناهج البح فً التربٌة الرٌاضٌة ف جامعة الموصل ف دار الكتب للطباعة ف  1181م.
 .14زهٌر قاسم الخشاب وآخران  :كرة القدم ف الموصل ف جامعة الموصل ف دار الكتب للطباعة والنشر ف ط 2ف 1111
 .15سامً الصفار وآخرون  :كرة القدم ف بؽداد ف دار الكتب للطباعة والنشر ف جامعة الموصل فذ 2ف  1181م .
 .16سامً الصفار وآخرون  :كرة القدم ف مطبعة وزارة التربٌة ف  1112م
17ت شامؿ كامؿ تمحابرات مادة ا ختبارات عمى طمبة الماجستير ت كمية التربية الريابية جامعة بغداد 1998:ت
 .18صباح محمد مصطفى وآخران  :تحلٌل األداء الفنً لفرٌقً البرازٌل وفرنسا خالل نهائٌات كاي العرالم بكررة القردم
 1118ف جامعة بؽداد ف مجلة التربٌة الرٌاضٌة ف المجلد التاسع ف العدد الثال ف  2111م.
19ت طو إسماعيؿ (وآخروف )تكرة الهدـت دار الفكر العربي تالهاىرة2001:ت
 .21عبد الرحمن بدوي  :مناهج البح العلمً ف القاهرة ف دار النهضة العربٌة ف  1163م.
درسػػة مهارنػة لػػبعض عناصػر المياقػػة البدنيػة الخاصػػة بػيف عبػػي الخطػوط المختمفػػة تبحػػث
21ت عبػد ا حسػػيف الالمػي ت ا
منشور في مجمة الهادسية لعموـ التربية الريابية المجمد األوؿ تالعدد األوؿ 1999:ت

22ت عبدا حسيف الالمي ت محابرة عمى الدورة التدريبية لمدربي كرة الهدـ لمنطهة الفرات األوسط والجنوبية التػي أقاميػا
اتحاد كرة الهدـ فرع الهادسية بالتعاوف مع عمادة كمية التربية الريابية جامعة الهادسيةت  2000وببشراؼ ا تحػاد الع ارقػي

المركزي لكرة الهدـ2000:ت

23ت عبدا حسيف الالميت األسس العممية لمتدريب الريابيتمطبعة الطيؼ ت بغداد2004:ت
 .24علً مصطفى طه  :الكرة الطائرة ترارٌخ ف تعلرٌم – تردرٌب  -تحلٌرل  -قرانون ف القراهرة ف دار الفكرر العربرًف ط
1111ف 1م .
25ت عمػػاد كػػاظـ ت اثػػر برنػػامج تػػدريبي مهتػػرح فػػي تطػػوير ميػػارة التيػػديؼ بك ػرة الهػػدـ ت ( رسػػالة ماجسػػتير) كميػػة التربيػػة
الريابية جامعة بغداد 1999:ت
 .26عماد كاظم خلٌؾ  :اثر برنامج تدرٌبً مقترح فً تطروٌر مهرارة التهردٌؾ بكررة القردم ف رسرالة ماجسرتٌر ف جامعرة
بؽداد ف كلٌة التربٌة الرٌاضٌة ف  1111م.
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 .21قاسم المندالوي وآخران  :االختبارات والقٌاي والتقوٌم فً التربٌة الرٌاضٌة ف بؽداد ف بٌت الحكمة ف  1181م.
28ت قاسـ حسف حسيف تأسس التدريب الريابيتدار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيعت األردف1998:ت
 .21قرٌي نرراجً ف بسطوٌسرً احمررد  :االختبررارات والقٌراي ومبررادص اإلحصراء فررً المجررال الرٌاضرً ف بؽررداد ف مطررابع
جامعة بؽداد ف  1184م.
 .31كمال ٌاسٌن لطٌؾ  :تحلٌل اللعب الدفاعً الفردي لبعض فرق اندٌة الدرجة األولى بكرة القردم فرً العرراق للموسرم
1115 – 1114ف رسالة ماجستٌر جامعة البصرة ف كلٌة التربٌة الرٌاضٌة ف  1115م.
31ت محمد حسف عالوي تعمـ التدريب الريابيتط12تدار المصارؼت الهاىرة 1997 :ت
32ت محمػ ػ ػػد حس ػ ػ ػػف ع ػ ػ ػػالوي ومحم ػ ػ ػػد نص ػ ػ ػػر الػ ػ ػػديف ربػ ػ ػ ػواف تاختب ػ ػ ػػارات األداء الحرك ػ ػ ػػي تط 1تدار الفك ػ ػ ػػر العرب ػ ػ ػػي ت
الهاىرة1982:ت

33ت محمػػد حسػػف عػػالوي ومحمػػد نصػػر الػػديف رب ػواف تالهيػػاس فػػي التربيػػة الريابػػية و عمػػـ الػػنفس الريابػػيتدار الفكػػر
العربيتالهاىرة2000:ت

34ت محمد صبحي حسنيف تالتهويـ والهياس في التربية الريابية تج1تط1تدار الفكر العربي ت الكويت 1987 :ت

35ت محمد صبحي حسنيف واحمد كسرى معالي تموسوعة التدريب الريابي التطبيهيت مركز الكتاب لمنشرت الهاىرةت
 .36محمد عبده ف مفتً ابراهٌم  :االعداد المتكامل لالعبً كرة القدم ف القاهرة ف دار الفكر العربً ف  1185م.
37ت محمد عبده صالح ومفتي إبراىيـ تانعداد المتكامؿ لالعبي كرة الهدـ تدار الفكر العربي الهاىرةت1985ت
38ت محمد عبده صالح ومفتي إبراىيـ تأساسيات كرة الهدـت دار المعرفة تالهاىر1994:ت
 .31محمد محمد حامد االفندي  :كرة القدم ف القاهرة ف عالم الكتب ف مطبعة نمٌر ف  1111م.
 .41محمود حسن عالوي  :علم النفي الرٌاضً ف القاهرة ف دار المعارؾ ف ط 4ف  1111م.
 .41مختار سالم  :كرة القدم لعبة المالٌٌن ف بٌروت ف منشورات مؤسسة المعارؾ ف ط 2ف ب ت .
 .42مصطفى باهً  :المعامالت العلمٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق ف القاهرة مركز الكتاب للنشر ف ط 1ف 1111م.
43ت معتررز ٌرروني ذنررون  :تحلٌررل اللعررب الهجررومً لفرررق اندٌررة الدرجررة األولررى بكرررة القرردم ف رسررالة ماجسررتٌر ف جامعررة
البصرة ف كلٌة التربٌة الرٌاضٌة ف  1181م.
 .44مفتً ابراهٌم  :التدرٌب الراضً الحدٌ – تخطٌط وتطبٌق وقٌادة ف القاهرة ف دار الفكر العربً ف ط 2ف  1118م.
45ت مفتي إبراىيـ حماد تالتدريب الريابي في الطفولة إلى المراىهةتالهاىرة تدار الفكر العربي ت1996ت
46ت مفتي إبراىيـ حمادت التدريب الريابي الحديث تخطيط وتطبيؽ وقيادة تالهاىرة ت دار الفكر العربيت1998ت
 .41نعٌم عبد الحسٌن  :تحلٌل النواحً الفنٌة للمنتخب الوطنً العراقً لكرة القدم ومقارنتها بالمنتخبات العربٌة ف رسالة
ماجستٌر ف جامعة بؽداد ف كلٌة التربٌة الرٌاضٌة ف  1181م.
 .48هاره ( ترجمة ) عبد علً نصٌؾ ف اصول التدرٌب ف بؽداد ف مطبعة التحرٌر ف  1115م.
 .41ودٌع ٌاسرٌن التكرٌترً ف حسرن محمرد  :التطبٌقرات اإلحصرائٌة واسرتخدام الحاسروب فرً بحرو التربٌرة الرٌاضرٌة ف
الموصل ف دار الكتب للطباعة والنشرف 1111م.

المصادر االجنبية
50- Worren R. Joenson .& E. B. Busktrk .science and Medicine of exercise and Evort &2en Harper and
Row Publishers . New York 1974 .p.40.
.
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ملحق ()4
الخبراء والمختصون
اسم الخبٌر

الدرجة العلمٌة

التخصص

مكان العمل

.4

عبد هللا حسٌن الالمً

أستاذ

كرة قدم

جامعة القادسٌة
كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

.0

سالم جبار صاحب

أستاذ

اختبارات
كرة القدم

جامعة القادسٌة
كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

.3

حازم موسى عبد

أستاذ

اختبارات

جامعة القادسٌة
كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

.1

مً علً عزٌز

أستاذ

اختبارات

جامعة القادسٌة
كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

علً حسٌن هاشم

أستاذ مساعد

كرة قدم

جامعة القادسٌة
كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

.5

رأفت عبد الهادي

استاذ مساعد

كرة قدم

جامعة القادسٌة
كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

.6

حٌدر كرٌم سعٌد

استاذ مساعد

كرة قدم

جامعة القادسٌة
كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

.7

احمد فاهم نغٌش

مدرس

كرة قدم

جامعة القادسٌة
كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

ت
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ملحق ()0
ا ستبياف(أ)

جامعة القادسٌة
كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
استمارة استطالع أراء الخبراء والمختصٌن فً المجال الرٌاضً

األستاذ الفاضل  ........................................................... -:المحترم

تحٌة طٌبة ....
ٌروم الباحث إجراء البحث الموسوم (تقيين بعض النىاحي البذنيت واملهاريت وفك
خطىط اللعب املختلفت لالعبي نادي االتفاق الرياضي بكرة القذم) على العبً نادي االتفاق
بكرة القدم للموسم الدراسً ( )0247 - 0246ولكونكم من أصحاب الخبرة و االختصاص  .ارجوا
أبداء رأٌكم حول االستمارة ترشٌح للصفات البدنٌة المحددة من قبل الباحث والمرفقة طٌا واختٌار ما
ترونه مناسبا لتحقٌق إجراء البحث وإبداء رأٌكم ومالحظاتكم التً من شانها أن تدعم البحث و
ترصٌنه واضافة اي اختبار ترونها مناسبا ولم ٌذكره الباحث شاكرٌن حسن تعاونكم.
التأرٌخ :
اللقب العلمً :
الجامعة :
التوقٌع :

الباحث

صف اء محمد عبد اليادي

51

يبين (مكونات اللياقة البدنية )( )1لالعبي كرة القدم المرشحة الختبار الخبراء
ت

مكونات اللٌاقة
1

المطاولة 1
2
3
4
5
السرعة

القوة

الرشاقة
المرونة
الدقة
التوافق

6
1
8
1
11
11
12
13
14
15

خط الدفاع
4 3 2

الدرجة حسب األهمٌة النسبٌة
خط الوسط
1 5 4 3 2 1 5

خط الهجوم
4 3 2

5

المطاولة العامة
مطاولة السرعة
مطاولة األداء
مطاولة القوة
مطاولة الدوري
التنفسً
السرعة االنتقالٌة
سرعة األداء
سرعة رد الفعل
القوة العضلٌة
القوة الممٌزة
بالسرعة
القوة االنفجارٌة
الرشاقة
المرونة
الدقة
التوافق

مالحظة :
*تعطى الدرجة حسب األىمية النسػبية عممنػا بػاف أعمػى درجػة لمتهػيـ فػي األىميػة النسػبية ىػي ( )5درجػات وتؤشػر بعالمػة
()ت
* إبافة أي مكوف مف مكونات المياقة البدنية الخاصة ترونو مناسبا ت

()1

أخهت ىهه المكونات لمياقة البدنية مف كتاب كرة قدـ لممؤلؼ ( طو أسماعيؿ عمر أبو المجد أبراىيـ شعالف والمهننة مف قبؿ الخبراء

في ا تحاد الدولي لكرة الهدـ ت
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االستبياف(ب)

جامعة القادسٌة
كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
استمارة استطالع أراء الخبراء والمختصٌن فً المجال الرٌاضً

األستاذ الفاضل  ........................................................... -:المحترم

تحٌة طٌبة ....
ٌروم الباحث إجراء البحث الموسةوم (تقيين بعض النىاحي البذنيةت واملهاريةت وفةك
خطىط اللعب املختلفت لالعبي نادي االتفةاق الرياضةي بكةرة القةذم) علةى العبةً نةادي االتفةاق
بكرة القدم للموسم الدراسً ( )0247 - 0246ولكونكم مةن أصةحاب الخبةرة و االختصةاص  .ارجةوا
أبةةداء رأٌكةةم حةةول االسةةتمارة ترشةةٌح أهةةم االختبةةارات لمكونةةات اللٌاقةةة البةةد نٌ ةة الخاصةةة لكةةرة القةةدم
.والمرفقةة طٌةةا واختٌةةار مةةا ترونةةه مناسةةبا لتحقٌةةق إجةةراء البحةةث وإبةةداء رأٌكةةم ومالحظةةاتكم التةةً مةةن
شانها أن تدعم البحث و ترصٌنه واضافة اي اختبار ترونها مناسةبا ولةم ٌةذكره الباحةث شةاكرٌن حسةن
تعاونكم.
التأرٌخ :
اللقب العلمً :
الجامعة :
التوقٌع :
الباحث

صف اء محمد عبد اليادي
* مالحظة  -:التأشير بعالمة (  ) على درجة المؤشر التي ترونيا مناسبة .
* يمكن إضافة أي مؤشر ترونو مناسبا .
* يرجى إعطاء الدرجة حسب األىمية.
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يبيف اختبارات مكونات المياقة البدنية المرشحة الختيار الخبراء
البدنٌة
مكونات اللٌاقة ت
4

0

المطاولة

السرعة

3

االختبارات المرشحة من قبل الباحث
 -4ركض  4222متر
المطاولة
 -0ركض  4522متر
العامة
 -3ركض 0222
 -4اختبار 02م × 5مرات
مطاولة
 -0اختبار ركض  022متر من الوقوف
السرعة
 -3الدحرجة بالكرة 12م × 5مرات
مطاولة -4اختبار النطات المتتالٌة
األداء
 -0االختبار المهاري الدائري
 -4اختبار دفع كرتٌن قدم لمدة دقٌقة

1

مطاولة
القوة

5

مطاولة
الدوري
التنفسً

6

السرعة
االنتقالٌة

7

سرعة
األداء

8

سرعة
رد الفعل

9

القوة
الممٌزة  -0عمل ثالث وثبات طوٌلة ومتتابعة ( الزمن )
بالسرعة  -3الجلوس من الرقود ()32ثا أكثر عدد من التكرارات

 -0اختبار ضرب الكرة بالناس لمدة دقٌقة
 -3الجلوس فً الرقود اكبر عدد من التكرارات
 -4اختبار دٌكسون
 -0اختبار قٌاس التعب لكارسون
 -3اختبار الخطو ( السلم ) لهارفرد
 -4اختبار ركض  52م
 -0الركض لمدة  42ثا
 -3اختبار ركض  32م
 -4المناولة الجدارٌة ( تكرار بالزمن )
 -0الدحرجة بالكرة مسافة  32م ( قٌاس الزمن )
 -3ضرب الكرة المعلقة بالرأس والقدم ( 5مرات) ٌقاس الزمن
 -4اختبار الكرة المدفوعة
 -0اختبار سرعة االستجابة الكلٌة بثالثة اتجاهات
 -3اختبار نلسون لالستجابة الحركٌة
 -4الجلوس والنهوض والقفز لألعلى فً 32ثا تكرارات

القوة
42

 -4اختبار الوثب الطوٌل فً الثبات

القوة
االنفجارٌة  -0اختبار الوثب العمودي

 -4دحرجة الكرة  05م بٌن الشواخص
الرشاقة

 -0الركض المكوكً

44

الرشاقة

40

المرونة

 -0الجلوس الطوٌل وثنً الجذع لإلمام

43

التوافق

 -3دوران الجذع للجانبٌن
 -4اختبار نط الحبل
 -0اختبار فً شكل 8

 -3الركض اللولبً
 -4الوقف على صندوق ثنً الجذع لإلمام

المرونة

التوافق

ضع عالمة ( ) )

 -3رمً كرة التنس على الجدار بصورة متتالٌة
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ا ستبياف(ج)

جامعة القادسٌة
كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
استمارة استطالع أراء الخبراء والمختصٌن فً المجال الرٌاضً

األستاذ الفاضل  ........................................................... -:المحترم

تحٌة طٌبة ....
ٌروم الباحث إجراء البحث الموسوم (تقيين بعض النىاحي البذنيت واملهاريت وفك
خطىط اللعب املختلفت لالعبي نادي االتفاق الرياضي بكرة القذم) على العبً نادي االتفاق
بكرة القدم للموسم الدراسً ( )0247 - 0246ولكونكم من أصحاب الخبرة و االختصاص  .ارجوا
أبداء رأٌكم حول االستمارة ترشٌح للمهارات االساسٌة المحددة من قبل الباحث والمرفقة طٌا واختٌار
ما ترونه مناسبا لتحقٌق إجراء البحث وإبداء رأٌكم ومالحظاتكم التً من شانها أن تدعم البحث و
ترصٌنه واضافة اي اختبار ترونها مناسبا ولم ٌذكره الباحث شاكرٌن حسن تعاونكم.
التأرٌخ :
اللقب العلمً :
الجامعة :
التوقٌع :
الباحث

صف اء محمد عبد اليادي
* مالحظة  -:التأشٌر بعالمة (  ) على مهارة واحدة من المهارات .
* ٌمكن إضافة أي مهارة أخرى ترونه مناسبا .
* ٌرجى إعطاء الدرجة حسب األهمٌة علما بان أعلى درجة هً (  ) 5درجات .

شاكرٌن تعاونكم معنا

ٌبٌن المهارات األساسٌة لالعبً كرة القدم المرشحة الختٌار الخبراء
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الدرجة حسب األهمٌة
المهارات األساسٌة

خط الدفاع
4

 – 4المناولة
 -0السٌطرة
 -3اإلخماد
 -1الدحرجة
 -5المراوغة
 -6ضرب الكرة
بالرأس
 -7التهدٌف
 -8مهاجمة الكرة
 -9رمٌة التماس
 -42الخداع

0

خط الوسط
3

1

5

4

0

خط الهجوم
3

1

5

4

0

3

1

5
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ا ستبياف(د)

جامعة القادسٌة
كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
استمارة استطالع أراء الخبراء والمختصٌن فً المجال الرٌاضً

األستاذ الفاضل  ........................................................... -:المحترم

تحٌة طٌبة ....
ٌروم الباحث إجراء البحث الموسوم ( دراست تقيين بعض النىاحي البذنيت واملهاريت
وفك خطىط اللعب املختلفت لالعبي نادي االتفاق الرياضي بكرة القذم) على العبً نادي االتفاق
بكرة القدم للموسم الدراسً ( )0247 - 0246ولكونكم من أصحاب الخبرة و االختصاص  .ارجوا
أبداء رأٌكم حول االستمارة ترشٌح االختبارات المهارٌة لبعض المهارات قٌد الدراسة المحددة من قبل
الخبراء والمرفقة طٌا واختٌار ما ترونه مناسبا لتحقٌق إجراء البحث وإبداء رأٌكم ومالحظاتكم التً
من شانها أن تدعم البحث و ترصٌنه واضافة اي اختبار ترونها مناسبا ولم ٌذكره الباحث شاكرٌن
حسن تعاونكم.
التأرٌخ :
اللقب العلمً :
الجامعة :
التوقٌع :
الباحث

صف اء محمد عبداليادي
* مالحظة  -:يتم تأشير االختبار بوضع عالمة (  ) عل ى اختب ار واح د لك ا مي ارا م ن المي اراي األساس ية وال ي
ت راه مناسبا الختبار تلك الميارا .
* يمكن إضافة أي اختبار ترونو مناسبا .
* يرجى إعطاء الدرجة حسب األىمية.
شاكرين تعاونكم معنا
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ٌبٌن اختبارات المهارات األساسٌة لكرة القدم والمرشحة الختٌارها من قبل الخبراء
المهارات األساسٌة

ت

االختبار المرشح من قبل الباحث

ضع عالمة
()

 -4اختبار دقة المناولة الطوٌلة
-0اختبار دقة المناولة نحو هدف صغٌر على بعد 42
متر
 -4اختبارات اإلحساس بالكرة ( بالمسافة )
 -0اختبارات اإلحساس بالكرة ( بالزمن )
 -3اختبارات اإلحساس بالكرة (بالعدد )

1

المناولة

2

السٌطرة

3

اإلخماد

4

الدحرجة

5

المراوغة

6

ضرب الكرة بالرأس

1

التهدٌف

8

الرمٌة الجانبٌة

 -3اختبار إخماد الكرة فً مساحة محددة
 -1اختبار إخماد الكرة المتنوع
 -0اختبار دحرجة الكرة فً خط مستقٌم
 -0اختبار دحرجة الكرة فً خط متعرج
 -3اختبار دحرجة الكرة حول دائرة
 -42اختبار المراوغة داخل المربع مساحة  42متر
 -44اختبار مراوغة مهاجم ٌراوغ مدافع الجتٌازه
 -40اختبار المراوغة المنافس الوصول إلى الهدف

مالحظة  -:لعدم حصول الباح

 -43اختبار ضرب الكرة بالرأس ألبعد مسافة
 -41اختبار ضرب الكرة بالرأس على هدف مقسم إلى
مربعات
 -4اختبار دقة التهدٌف إلى مرمى فً جزء محدد منه
 -0اختبار دقة التهدٌف على مربعات مرسومة على
جدار
 -3اختبار دقة التهدٌف على دوائر متداخلة
 -4اختبار الرمٌة الجانبٌة ألبعد مسافة
 -0اختبار دقة الرمٌة الجانبٌة

على عدد كاؾ من االختبارات فتوزعت ما بٌن ثالثة إلى اثنٌن من االختبارات .

