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  ٢٠/٣/٢٠٠٦: تاریخ قبول النشر   ؛    ٧/١٢/٢٠٠٥: تاریخ تسلیم البحث 

  
  :لخص البحث م

هدف البحث إلى التعرف على الفروق في بعض المهـارات األساسـیة بـین العبـي المراكـز 
، واســــتخدم البــــاحثون المــــنهج الوصــــفي بأســــلوب )الــــدفاع، الوســــط، الهجــــوم(المختلفــــة بكــــرة القــــدم 

العبــا مــن العبــي  منتخــب جامعــة الموصــل ) ٢٠(المقارنــة الــسببیة ، وتكونــت عینــة البحــث مــن 
الدحرجـة (وتم اختبارهم ببعض االختبـارات الخاصـة بقیـاس المهـارات األساسـیة اآلتیـة . لقدم بكرة ا

ـــة القـــصیرة ، اإلخمـــاد ، الـــسیطرة علـــى الكـــرة  ). ألكبـــر عـــدد مـــن المـــرات) تنطـــیط الكـــرة(، المناول
الوســط الحــسابي ، االنحــراف المعیــاري ، معامــل االلتــواء ،  تحلیــل التبــاین ، (واســتخدم البــاحثون 

  .كوسائل إحصائیة)) L.S.D(قیمة اقل فرق معنوي 
  :    وتوصل الباحثون إلى االستنتاجین اآلتیین 

فـي المهـارات ) الـدفاع، الوسـط، الهجـوم(تقارب مـستوى الالعبـین علـى وفـق مراكـزهم المختلفـة  .١
  ).الدحرجة والمناولة القصیرة واإلخماد(األساسیة اآلتیة 

اع في مهارة السیطرة على الكرة، في حین تقارب مستوى تفوق العبي الوسط على العبي الدف .٢
  .العبي الوسط مع العبي الهجوم في هذه المهارة
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The purpose of study was to know the different in some basic skills 

among the different positions players in football, (defense, middle, and 
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١١٦  

attack), the researchers used the descriptive method by comparative 

reasonable style. 

The sample of study consists of (20) players , which they 

represented the versity of  Mosul University in football for the year 

2004/2005 , which they were tested in some  basic skills in football such 

as (dribbling , short pass , trapping , and juggling) .      

The researchers used (Arithmetic mean , Standard deviation , 

Coefficient of skwenss ,  Anova one way , and L.S.D test) as a statistical 

means . 

The researchers reached the following results : 

1. It seems that the players are in the same level according to their 

different positions in the field (defense, middle, and attack) in the 

following basic skills (dribbling, short pass, and trapping) 

2. The middle players are better than the defense players in juggling 

skills, but the level of the middle players are the same with attack 

players in this skill.  

  :التعریف بالبحث. ١
  :المقدمة واھمیة البحث ١-١

ُتعــد لعبــة كــرة القــدم مــن األلعــاب الــشعبیة األكثــر انتــشارا فــي المجــال الریاضــي ولمختلــف 
ل ما تثیره لدى الالعبین والمـشاهدین مـن حمـاس دول العالم وقد نالت هذه اللعبة شعبیتها من خال

واندفاع عال نحو متابعة نتائجها، وقد استوجب ذلك دراسة هذه اللعبة من مختلف جوانبها البدنیـة 
وان الوصــول إلــى هــذه .والمهاریــة والخططیــة والنفــسیة للوصــول الــى المــستویات الریاضــیة العالیــة

ین وباختالف مراكزهم لجمیـع النـواحي البدنیـة والمهاریـة المستویات یتطلب اإلعداد المتكامل لالعب
والخططیــة والنفــسیة والعــداد المهــارات األساســیة بكــرة القــدم دور هــام فــي الوصــول الــى المــستوى 
الریاضي العالي فمهما بلغ مستوى الصفات البدنیة لالعب كرة القدم ومهما اتصف به مـن سـمات 

 المطلوبـة مـا لـم یـرتبط ذلـك كلـه باإلتقـان للمهـارات األساسـیة خلقیة وٕارادیة، فانه لـن یحقـق النتـائج
  )٢٥٧، ١٩٧٩عالوي، .(وفي المركز الذي یختص فیه

وتمتاز كرة القدم بكثرة مهاراتها االساسیة وتنوعها لـذا تمیـزت عـن بقیـة االلعـاب الریاضـیة 
 للوصـــول إلـــى بزیــادة إقبـــال الالعبـــین بممارســـتها وٕاجـــراء البحـــوث والدراســات مـــن قبـــل المختـــصین
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افضل األسالیب التدریبیة وخطط اللعـب للخـروج بنتـائج إیجابیـة فالعـب كـرة القـدم یجـب أن یتمیـز 
أداؤه بالدقــة األمــر الــذي یتطلــب اإلعــداد الــشامل لجوانــب اللعبــة المختلفــة ، أمــا الالعــب الــذي لــم 

. ســالم، ب. (ئــةیكــن إعــداده إعــدادا شــامال یكــون أداؤه للمهــارات األساســیة ضــعیف وحركاتــه بطی
فـــي حـــین الالعـــب الـــذي یمتلـــك قابلیـــة مهاریـــة خاصـــة تـــساعده علـــى التـــصرف الـــصحیح ) ٦٨ت،

والمفید في األوضاع المختلفة ، وفي المنافسات یجد حلوال غیر معقدة وبنفس الوقت مفیدة ومؤثرة 
ن وعلــى الــرغم مــن شـیوع أســالیب الكــرة الــشاملة فــي اللعــب إال أ) ١٩٨٠،٣٣حـسین ونــصیف، . (

للتخصص دور هام في العملیة التدریبیة في كرة القدم، إذ أن واجبات الالعبـین المـدافعین تختلـف 
عـــن واجبـــات الالعبـــین المهـــاجمین فـــضال عـــن اخـــتالف العبـــي الوســـط بواجبـــاتهم عـــن كـــل مـــن 

  .الالعبین المدافعین والمهاجمین
مـــن )  ط، الهجـــومالـــدفاع، الوســـ(لـــذا فـــان أهمیـــة البحـــث تكمـــن فـــي معرفـــة أي الالعبـــین   

  .العبي منتخب جامعة الموصل هم األفضل في أداء بعض المهارات االساسیة بكرة القدم
  
  : مشكلة البحث٢-١

شهدت لعبة كرة القدم في السنوات القلیلة الماضیة تطورا كبیرا على نطاق دولي واسع في 
بعــضها الــبعض للوصــول مختلــف النــواحي البدنیــة والمهاریــة والخططیــة والنفــسیة والتــي تــرتبط مــع 

إلـــى المـــستویات العالیـــة، ولكـــون لعبـــة كـــرة القـــدم نـــشاط ریاضـــي یعتمـــد علـــى المهـــارات األساســـیة 
كقاعـدة مهمـة للتقـدم علـى مـستوى الفریـق وأن النجـاح یتوقـف علـى التـدریب المـستمر ومـدى إتقــان 

متغیر لتحركات الالعبین، الالعبین للمهارات األساسیة، إذ تتمیز لعبة كرة القدم باإلیقاع السریع ال
ولذلك فان االختالف في الواجبات الملقاة على عاتق الالعبین یرجع الختالف مراكزهم، وعلى ما 
یتمتع به كل العب من مهارات أساسیة تؤهله للعب في مركـز دون اآلخـر، وكلمـا امتلـك الالعـب 

مـا أمكنـه ذلـك مـن الـتحكم فـي المهارات المتعددة فضال عن النواحي البدنیة والخططیة والنفـسیة كل
أدى الـى وجـود ) الـدفاع، الوسـط ، الهجـوم(سیر المباراة، وعلى ذلك فان اختالف مراكز الالعبـین 

ـــا تكمـــن مـــشكلة البحـــث فـــي  التخـــصص واألفـــضلیة فـــي بعـــض المهـــارات دون األخـــرى، ومـــن هن
متـساویین ) الهجـومالـدفاع، الوسـط، (هـل الالعبـین بـاختالف مراكـزهم : اإلجابة عن السؤال اآلتي 

أم مختلفــین فــي بعــض المهــارات االساســیة بكــرة القــدم ولمــصلحة مــن هــو االخــتالف أو الفــرق أن 
  .وجد
  
  : ھدف البحث٣-١

التعــرف علــى الفــروق فــي بعــض المهــارات االساســیة بــین العبــي المراكــز المختلفــة بكــرة 
  ).الدفاع، الوسط، الهجوم(القدم 
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  : فرض البحث٤-١
ة فـــي بعـــض المهـــارات األساســـیة بـــین العبـــي المراكـــز المختلفـــة بكـــرة وجـــود فـــروق معنویـــ

  ).الدفاع، الوسط، الهجوم(القدم
  
  : مجاالت البحث٥-١
  .٢٠٠٥ – ٢٠٠٤العبو منتخب جامعة الموصل بكرة القدم للموسم  :المجال البشري -
  .٢٥/٤/٢٠٠٤ ولغایة ٥/٣/٢٠٠٤الفترة من  :المجال الزماني -
  .لعب جامعة الموصلم  :المجال المكاني -
  
  : اإلطار النظري والدراسات السابقة-٢
  : اإلطار النظري١-٢
  : المھارات االساسیة بكرة القدم١-١-٢

، ١٩٨٧عــالوي ورضـــوان، ". (القـــدرة علــى إنجـــاز عمــل مـــا"المهــارة مــصطلح یـــشیر الــى 
المهــــارات الركیــــزة األساســــیة األولــــى التــــي تبنــــى علیهــــا اللعبــــة، إذ أن درجــــة إتقــــان "وهــــي ). ٢١

االساســیة لنــوع النــشاط الممــارس تعتبــر مــن األمــور المهمــة التــي تعتمــد علــى التنفیــذ الخططــي فــي 
والمهــارة تعبیـــر یطلــق علـــى تلــك الفعالیـــات ). "١٣٣، ١٩٧٨عـــالوي، ". (مواقــف اللعـــب المختلفــة

  ).٨ ،١٩٨٤الصفار، ". (التي یؤدیها الالعب مع الكرة وهذه الفعالیات یؤدیها جمیع الالعبین
وتعــد المهــارات فــي كــرة القــدم الدعامــة االساســیة التــي تبنــى  علیهــا اللعبــة ویتوقــف علــى "

مـــدى إتقانهـــا لتحقیـــق افـــضل النتـــائج ممـــا یجعـــل اختیـــار الالعبـــین الموهـــوبین مـــن ذوي المهـــارات 
إذ ال یمكـن ألي فریــق أن یطبــق ) "١٦، ١٩٩٢النعیمــي، ". (العالیـة فــي عمـر مبكــر أمــر مطلـوب

ا لم یكن له مستوى مهاري جید یؤهله لتنفیذ تلك الخطـط مـضافا الـى ذلـك تـوافر مـستوى الخطط م
وتعـد المهـارة سـالح لالعـب كـرة القـدم ) ٣٢، ١٩٩٠أمـیش، ".(بـدني یـساعد فـي تنفیـذ هـذه الخطـط

فــي الملعــب وهــذا یعنــي قدرتــه علــى الــتحكم فــي الكــرة بــسهوله وبــدون مجهــود زائــد فــضال عــن أنهــا 
  )٢٠٠١،١٣الراوي،.(ي التغلب على اكثر من خصمتساعد الالعب ف

والمهــارات األساســیة بكــرة القــدم هــي كــل الحركــات الــضروریة الهادفــة التــي تــؤدي بغــرض 
والالعــب الــذي یمتلــك القــدرة ) ١٩٩٩،١٤٢الخــشاب وآخــران ،.(معــین فــي إطــار قــانون كــرة القــدم 

، وفریــق كـرة القـدم الجیــد هـو الــذي علـى احتـواء هــذه المهـارات والــسیطرة علیهـا یكـون العبــا ممیـزا 
یـــستطیع جمیـــع العبـــوه أن یـــؤدوا جمیـــع المهـــارات علـــى اخـــتالف أنواعهـــا بخفـــة ورشـــاقة وبتوقیـــت 

وتبقــى دائمــا المهــارات ). "٢٠، ١٩٩٧االركــي، . (مناســب فــي أثنــاء المبــاراة فــي مختلــف الظــروف
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االساســیة ال یــستطیع أن ینفــذ االساســیة العامــل المهــم فــي اللعبــة فبــدون إجــادة الالعــب المهــارات 
  ".الخطط أو یقوم بواجبات مركزه على الوجه األكمل

  )٧٣، ١٩٧٨مختار، (
  :اآلتیةوالمهارات األساسیة في كرة القدم تنقسم الى األقسام 

  .ضرب الكرة بالقدم. ١
  .الجري المتعرج. ٢
  .السیطرة على الكرة. ٣
  .ضرب الكرة بالرأس. ٤
  .الخداع والمراوغة. ٥
  .المهاجمة. ٦
  ).الرمیة الجانبیة(رمیة التماس. ٧
  )١٦، ١٩٨٥عبده وٕابراهیم، . (مهارات حارس المرمى. ٨

  :وسیقوم الباحثون بعرض المهارات التي تناولها البحث وهي
  
  :الدحرجة ١-١-١-٢

  :وهي عملیة انتقال الالعب مع الكرة من مكان الى آخر في الملعب وتهدف الى  
  .لص منهاجتیاز الخصم والتخ. ١
  .اختراق صفوف دفاع الخصم والقیام بالمناولة أو التهدیف. ٢
  . ال یتوفر مجال مناولة في الوقت المناسبماعند. ٣
لسحب الخصم من اجل تنفیذ خطة معینة واعطاء الزمیل فرصة التحرك بحریة إلزالة الضغط . ٤

  .عنه
  .جة المباراةتأخیر اللعب أو كسب الوقت عندما یكون الفریق متقدما بنتی. ٥
  .تنظیم لعب الفریق. ٦
  .الدحرجة لیست غایة بل وسیلة للوصول الى الفعالیة التي تلیها. ٧

  :وتقسم الدحرجة الى
  .الدحرجة بالجزء الخارجي من القدم. أ

  ).١٤٤، ١٩٩٩الخشاب واخرون، . (الدحرجة بالجزء الداخلي من القدم. ب
الالعب موزعا بین الكرة والساحة لرؤیة الالعبین،       وخالل الجري بالكرة یجب أن یكون نظر 

والالعب الذي یتقن هذه المهارة ال یحتاج إلى اسـتمرار التركیـز بـالنظر إلـى الكـرة وانمـا یكـون بـین 
كل لمستین للقدم یوجه نظره لألمام أو أن یكون مع النظرة الشاملة ومالحظة الكرة والموقف الـذي 

  )١٩٨١،٣٧كونزة،. (فیه الالعبون
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١٢٠  

  :المناولة ٢-١-١-٢
ـــاهم والتعـــاون بـــین أعـــضاء الفریـــق یعـــد مـــن األســـس الهامـــة فـــي اللعـــب        إن االنـــسجام والتف
الجماعي والمناوالت بین الالعبین هي أساس هذا االنسجام والتفاهم حیث أن الفریـق الـذي یـتمكن 

 وزعزعة دفاع الخصم، أعضاؤه من إتقان المناوالت بصورة حسنة، یمكنه أداء اللعب بمهارة عالیة
  .    والمناولة من أهم مقومات االتصال بین الالعبین سواء أكان بالرأس أو بالقدم 

  .وهي أكثر المهارات استخداما على اإلطالق خالل مباریات كرة القدم) ١٩٧٠،٩٤األفندي،(
  :وتقسم المناولة الى

  .المناولة بالجزء الداخلي من القدم. أ
  )١٤٨، ١٩٩٩الخشاب واخرون، . (لخارجي من القدمالمناولة بالجزء ا. ب
  
  ):تنطیط الكرة(السیطرة على الكرة  ٣-١-١-٢

هو عملیة استقبال الكرة والسیطرة علیها من قبل الالعب لوضعها تحـت تـصرفه بالطریقـة   
المناسبة بهدف المناولة أو الدحرجة أو التهدیف وتتطلب هذه المهـارة توقیتـا دقیقـا وحـساسیة بالغـة 
من أجزاء الجسم التي تقوم بهذا األداء وان أي خلل في هذا التوقیت یؤدي الـى فقـدان الكـرة وعـدم 

  .التحكم فیها بالشكل المطلوب
وهــي تعتمــد علــى قــدرة الالعــب علــى تــسلم الكــرة وســرعة التــصرف بهــا حیــث أن ســیطرة 

  )١٩٨٩،٣٤محمود،. (الالعب على الكرة تزید من ثقته وتجعل تصرفه دقیقا
  
    :اإلخماد ٤-١-١-٢

هـو إحــدى المهــارات األساســیة فـي كــرة القــدم وهــي مـن المهــارات ذات األهمیــة الكبیــرة فــي 
  .كرة القدم

  یقسم اإلخماد الى
  .اإلخماد بالجزء الداخلي من القدم. ١

  .إخماد الكرات األرضیة: اوال  
  .إخماد الكرات العالیة: ثانیاً 

  .المباشر بدون لمس الكرة لألرض. أ
  .باشر في لحظة لمس الكرة لألرضالم. ب
  .اإلخماد بالجزء الخارجي من القدم. ٢

  .إخماد الكرات المتدحرجة: اوال  
  )١٥٩، ١٩٩٩الخشاب وآخران، . (إخماد الكرات العالیة: ثانیاً 
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١٢١  

  
   الدراسات المشابھة٢-٢
  :) ١٩٩٨الحیاني والراوي، ( دراسة ١-٢-٢

  "مراكز الالعبین في كرة القدمدراسة مقارنة لبعض المهارات االساسیة بین "
هدفت الدراسة إلى التعرف على الفروق في بعض المهارات االساسیة بین العبي المراكز 

واسـتخدم الباحثـان المـنهج الوصـفي بطریقـة المـسح ) الـدفاع، األشـباه، الهجـوم(المختلفة بكـرة القـدم 
عبـي كلیـة التربیـة الریاضـیة العبـا مـن ال) ٢٢(لمالئمة وطبیعة البحث، وتكونت عینة البحث من 

) ٧(والمهـاجمین ) ٧(العبـین واألشـباه ) ٨(موزعین علـى ثالثـة مراكـز حیـث كـان عـدد المـدافعین 
وتم استبعاد حراس المرمى من عینة البحث وذلـك الخـتالف المهـارات التـي یتطلبهـا مركـز حـارس 

  .المرمى عن بقیة الالعبین
ـــــ ـــــة لقی ـــــارات اآلتی ـــــان االختب اس بعـــــض المهـــــارات األساســـــیة بكـــــرة القـــــدم واســـــتخدم الباحث

واســـــتخدم الباحثـــــان الوســـــائل ).الدحرجـــــة، تنطـــــیط الكـــــرة، اإلخمـــــاد، ضـــــرب الكـــــرة ألبعـــــد مـــــسافة(
  ).الوسط الحسابي، االنحراف المعیاري، وتحلیل التباین(اإلحصائیة اآلتیة 

عبــي عــدم وجــود فــروق ذات داللــة معنویــة بــین ال:وتوصــل الباحثــان إلــى االســتنتاج اآلتــي
المناولــــة القــــصیرة (فــــي جمیــــع االختبــــارات المهاریــــة ) الــــدفاع، األشــــباه والهجــــوم(المراكــــز الثالثــــة 

قــوائم واإلخمــاد وتنطــیط الكــرة فــي الهــواء وضــرب ) ١٠(والمناولــة المتوســطة والدحرجــة بــالكرة بــین 
  )٦٩ -٦٤، ١٩٩٨الحیاني والرواي، ).(الكرة ألبعد مسافة

  
  ):١٩٩٩النعیمي، ( دراسة ٢-٢-٢

  دراسة مقارنة لبعض المهارات االساسیة بكرة القدم بین طالب السنة الدراسیة "
  "١٩٩٨ و ١٩٩٢االولى 

هــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى الفــروق فــي مــستوى االداء لــبعض المهــارات االساســیة 
  .١٩٩٨ وللعام ١٩٩٢بكرة القدم لطالب السنة األولى لعام 

ب المقارنـة واشـتملت عینـة البحـث علـى طـالب الـسنة وتم استخدام المنهج الوصفي بأسـلو 
 والعـام الدراسـي ١٩٩٢الدراسیة األولى لكلیة التربیة الریاضیة فـي جامعـة الموصـل للعـام الدراسـي 

  .طالباً ) ٨١( البالغ عدد كل منهم ١٩٩٨
شوا خـص وتنطـیط ) ١٠(الركض المتعرج بالكرة بین (واستخدم الباحث االختبارات اآلتیة 

  .ي الهواء والتمریرة المتوسطة والتمریرة القصیرةالكرة ف
الوســط الحــسابي واالنحــراف المعیــاري (كمــا اســتخدم الباحــث الوســائل اإلحــصائیة اآلتیــة 

  .فضال عن النسبة المئویة) ت(واختبارات 
الدحرجــــة، (مــــستوى األداء المهــــا ري لمهــــارات : وتوصــــل الباحــــث الــــى االســــتنتاج اآلتــــي

لعـام لطـالب الـسنة الدراسـیة األولـى ) نطیط الكرة في الهـواء، التمریـرة القـصیرةالتمریرة المتوسطة، ت
  ).١٦٢ – ١٥٠، ١٩٩٩النعیمي، ). (١٩٩٨(افضل من مستوى األداء المهاري لعام ) ١٩٩٢(
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١٢٢  

  : إجراءات البحث-٣
استخدم الباحثون المنهج الوصفي بأسلوب المقارنة السببیة  : المنھج المستخدم١-٣

  .یعة البحثلمالءمته وطب
   : عینة البحث٢-٣

لقد اختار الباحثون العینة بطریقة عمدیة حیث وقع اختیارهم على العبـي منتخـب جامعـة 
  الموصــــــــــــل بكــــــــــــرة القــــــــــــدم المــــــــــــشارك ضــــــــــــمن بطولــــــــــــة جامعــــــــــــات القطــــــــــــر للعــــــــــــام الدراســــــــــــي 

العبا موزعین على ثالثة مراكز حیث كان ) ٢٠( وقد شملت عینة البحث على ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤
العبـــین وتـــم اســـتبعاد حـــراس ) ٦(العبـــین والمهـــاجمین ) ٦(العبـــین والوســـط ) ٨(افعین عـــدد المـــد

المرمــى مــن عینــة البحــث وذلــك الخــتالف المهــارات التــي یتطلبهــا مركــز حــارس المرمــى عــن بقیــة 
ـــد بلـــغ الوســـط الحـــسابي ألعمـــار عینـــة البحـــث  ـــین، وق ـــانحراف معیـــاري ) ٢٢.٨٥(الالعب ســـنة وب

)±١.٨٩. (  
  
   وسائل جمع البیانات٣-٣

  :استخدم الباحثون األدوات اآلتیة  
  . تحلیل محتوى المصادر العلمیة-
  . المقابلة الشخصیة-
  . استمارة االستبیان-
  . االختبار والقیاس-
  
  : استمارة استبیان لتحدید بعض المھارات االساسیة بكرة القدم١-٣-٣

 العلمیــة وتحلـیلهم لهـا تـم تحدیـد أهـم المهــارات مـن خـالل اطـالع البـاحثون علـى المـصادر
، وتــم توزیعــه علــى مجموعــة مــن )١الملحــق (االساســیة بكــرة القــدم ووضــعها فــي اســتمارة اســتبیان 

، وبعــد تفریــغ البیانــات ١٤/٣/٢٠٠٥ فــي مجــال كــرة القــدم فــي یــوم االثنــین الموافــق )•(المختــصین
فـاكثر مـن أراء %) ٨٠(علـى نـسبة اتفـاق حصل الباحثون على المهارات االساسـیة التـي حـصلت 

%) ٧٥(على الباحث الحصول على الموافقة بنسبة "الى انه ) بلوم واخرون(المختصین، إذ یشیر 
  ).١٢٦، ١٩٨٣بلوم واخرون، ". (فاكثر من أراء المحكمین

                                           
  .جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة : لؤي غانم الصمیدعي. د.  أ-  )•(

  .جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة : زهیر قاسم الخشاب. د. أ -
  .جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة : مكي محمود حسین الراوي. د. م. أ -
  .جامعة الموصل/ ة كلیة التربیة الریاضی: ضرغام جاسم محمد النعیمي. د. م. أ -

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

١٢٣  

  :والمهارات التي تم تحدیدها هي
  .الدحرجة. ١
  .المناولة القصیرة. ٢
  .اإلخماد. ٣
  .)تنطیط الكرة(على الكرة السیطرة . ٤
  
 استمارة استبیان لتحدید االختبارات الخاصة بالمھارات االساسیة ٢-٣-٣

  :بكرة القدم
، )١٩٩٠الخـــشاب واخـــرون، (، )١٩٨١بیـــومي، (بعـــد االطـــالع علـــى المـــصادر العلمیـــة 

ـــراوي، (، )١٩٩٢النعیمـــي، (، )١٩٩١العـــزاوي، ( ـــارات الخاصـــة ) ٢٠٠١ال ـــد أهـــم االختب ـــم تحدی ت
، وتــم توزیعهــا علــى )٢الملحــق (لمهـارات االساســیة بكــرة القــدم وتــم وضــعها فــي اســتمارة اســتبیان با

  .٦/٤/٢٠٠٥المختصین أنفسهم في یوم األربعاء الموافق 
وبعد تفریغ البیانـات حـصل البـاحثون علـى االختبـارات الخاصـة بالمهـارات االساسـیة بكـرة 

  :واكثر وهي%) ٧٥(القدم والتي بلغت نسبة االتفاق علیها 
) ٥(الجـــــــري المتعـــــــرج بـــــــالكرة بـــــــین (وتـــــــم اختبارهـــــــا باختبـــــــار : الدحرجـــــــة بـــــــین الـــــــشواخص . ١

  )١٩٨٩،٤٦محمود،().شواخص
ـــرة القـــصیرة . ٢ ـــم اختبارهـــا باختبـــار : دقـــة التمری ـــین مقعـــدین (وت ـــدة ب ـــة القـــصیرة المرت دقـــة المناول

  )١٥٦ت، .ربیعي، بكامل وال(.) ثا)٣٠(سویدیین والقابلیة الحركیة مع الكرة لمدة 
. ) م)٢( م داخـل مربـع )٦(التحكم بإیقاف الكرة مـن مـسافة (وتم اختبارها باختبار :  اإلخماد . ٣

  )١٩٩٧،٣٩االركي ،(
الــسیطرة علــى (وتــم اختبارهــا باختبــار :   ثانیــة )٣٠(لمــدة ) تنطــیط الكــرة(الــسیطرة علــى الكــرة . ٤

  )١٩٩١،١٣٨إسماعیل وآخران ، (. ) ثا)٣٠(الكرة مدة 
  
  : األجھزة واألدوات المستخدمة في البحث٤-٣
  .ساعة توقیت. ١
  .صافرة. ٢
  .ملعب كرة قدم قانوني. ٣
  ).٦(كرات قدم عدد . ٤
  ).٤(شواخص عدد . ٥
  .بورك لتحدید خطوط بعض االختبارات. ٦
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١٢٤  

  
  : التجربة االستطالعیة٥-٣

ا مـن طلبـة الـصف العبـ) ٢٠(قام الباحثون بـإجراء دراسـة اسـتطالعیة علـى عینـة عـددها 
 وكــان ٢٠٠٥/ ١٢/٤الرابـع مـن كلیــة التربیـة الریاضـیة فــي جامعـة الموصـل یــوم الثالثـاء الموافـق 

  :الهدف من الدراسة
  . التأكد من مدى صالحیة االختبارات الموضوعة-
  . التعرف على صالحیة األدوات المستخدمة-
  . التعرف على األخطاء والمعوقات التي ترافق الدراسة-
  .اب الوقت الالزم لتنفیذ االختبارات حس-

ومــن خــالل التجربــة ارتــأى البــاحثون تقــسیم االختبــارات علــى مــدى یــومین متتــالین حیــث 
  بینمــا تــضمنت اختبــارات الیــوم الثــاني )الدحرجــة واإلخمــاد(تــضمنت اختبــارات الیــوم األول علــى 

  .) ثا)٣٠( لمدة )تنطیط الكرة(المناولة والسیطرة على الكرة (على 
  
  : التجربة الرئیسة٦-٣

قام البـاحثون بـإجراء التجربـة الرئیـسة لالختبـارات الخاصـة بالمهـارات االساسـیة بكـرة القـدم 
والتي تم اختیارها من قبل المختصین وعلى عینة البحث من العبي منتخب جامعة الموصل بكرة 

   العبـــــــــــــــا وفـــــــــــــــي یـــــــــــــــومي االثنـــــــــــــــین والثالثـــــــــــــــاء المـــــــــــــــوافقین) ٢٠(القـــــــــــــــدم البـــــــــــــــالغ عـــــــــــــــددهم 
  .)•( وبمساعدة فریق العمل٤/٢٠٠٥ /٢١ – ٢٠

تبـین المعـالم اإلحـصائیة لالختبـارات لكـل مـن الالعبـین وعلـى وفـق ) ٣، ٢، ١(والجداول 
  ).الدفاع، الوسط، الهجوم(مراكزهم المختلفة 

  

                                           
  . جامعة الموصل– كلیة التربیة الریاضیة –مكي محمود حسین الراوي . د. م. أ -  )•(

  . جامعة الموصل– كلیة التربیة الریاضیة –ضرغام جاسم محمد النعیمي . د. م. أ -     
  . كلیة التربیة الریاضیة- طالب في الصف الرابع –السید جمان هالل عبد  -     
  . كلیة التربیة الریاضیة-  طالب في الصف الثاني - السید محمد عبد اهللا فتحي  -      
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١٢٥  

  )١(الجدول 
  یبین الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري ومعامل االلتواء لبعض المهارات االساسیة 

  ة القدم لالعبي الدفاعبكر 
  معامل االلتواء   ع±  -س  وحدة القیاس  المهارات االساسیة  ت
  ٠.٦٤٣-  ١.٨٧٥  ١٨.٩٥٦  ثا  الدحرجة  ١
  ٠.٦٢٢-   ١.٨٠٨  ٢٦.٨٧٥  درجة  المناولة القصیرة  ٢
  ٠.٧٠٤-   ١.٥٩٨  ٧.٣٧٥  درجة  اإلخماد  ٣
  ٠.٠٦٧-   ٧.٤٤٥  ٥٤.٠٠  تكرار  السیطرة على الكرة  ٤

  
  )٢(الجدول 

وسط الحسابي واالنحراف المعیاري ومعامل االلتواء لبعض المهارات االساسیة بكرة القدم یبین ال
  لالعبي الوسط

  معامل االلتواء   ع±  -س  وحدة القیاس  المهارات االساسیة  ت
  ٠.٨٧٩ ١.٤٩٠  ٢٠.١٢٣  ثا  الدحرجة  ١
  ٠.٣٨١-  ١.٧٥١  ٢٦.٣٣٣  درجة  المناولة القصیرة  ٢
  ٠.٤٧٧  ١.٠٤٩  ٧.٥٠٠  درجة  اإلخماد  ٣
  ٠.٩٣٥  ٤.٤٥٧  ٧٣.١٦٧  تكرار  السیطرة على الكرة  ٤

  
  )٣(الجدول 

یبین الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري ومعامل االلتواء لبعض المهارات االساسیة بكرة القدم 
  لالعبي الهجوم

  معامل االلتواء   ع±  -س  وحدة القیاس  المهارات االساسیة  ت
  ٠.٣٤٦ ١.٥٠٤  ٢٠.٨٧٠  ثا  الدحرجة  ١
  ٠.٦٤٦-  ٢.٥٨٢  ٢٦.٣٣٣  درجة  لمناولة القصیرةا  ٢
  ٠.٥٦٦  ١.٤٧٢  ٦.٨٣٣  درجة  اإلخماد  ٣
  ٠.٨٩١-  ١٨.٧١٥  ٥٨.٣٣٣  تكرار  السیطرة على الكرة  ٤
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١٢٦  

  : الوسائل اإلحصائیة٧-٣
  .الوسط الحسابي. ١
  .االنحراف المعیاري. ٢
  .معامل االلتواء. ٣
  .تحلیل التباین. ٤
  ).١٩٩٦التكریتي والعبیدي، () L.S.D(قیمة اقل فرق معنوي . ٥

وتـــم معالجـــة البیانـــات فـــي مختبـــر الحاســـبات التـــابع لكلیـــة التربیـــة الریاضـــیة فـــي جامعـــة 
  .الموصل

  
  : عرض النتائج ومناقشتھا-٤
  : عرض النتائج١-٤

بعــــد أن حــــصل البــــاحثون علــــى البیانــــات الخاصــــة بــــبعض االختبــــارات الخاصــــة بــــبعض 
  الــــــدفاع، ( لعینــــــة البحــــــث وعلــــــى وفــــــق المراكــــــز المختلفــــــة لهــــــم المهــــــارات األساســــــیة بكــــــرة القــــــدم

باتجــاه واحــد وكمــا مبــین فــي ، لجــأ البــاحثون  إلــى اســتخدام عملیــة تحلیــل التبــاین )الوســط، الهجــوم
   .)٤(الجدول

  
  )٤(الجدول 

ببعض ) الدفاع، الوسط، الهجوم(یبین نتائج تحلیل التباین بین مراكز الالعبین المختلفة 
  ألساسیة بكرة القدمالمهارات ا

المهارات   ت
مجموع   مصدر التباین  األساسیة

  المربعات
درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

)* ف(قیمة 
  المحسوبة

  ٦,٥٣١  ٢  ١٣,٠٦٢  بین المجموعات
١  

  الدحرجة
  ٢,٧٣٨  ١٧  ٤٦,٥٥٠  داخل المجموعات  )ثا(

٢,٣٨٥  

  ٢  ٠,٧٠٤  ٢  ١,٤٠٨  بین المجموعات
  

  المناولة القصیرة
  ٤,٢٠٨  ١٧  ٧١,٥٤٢  داخل المجموعات  )درجة(

٠,١٦٧  

  ٠,٧٧١  ٢  ١,٥٤٢  بین المجموعات
٣  

  اإلخماد
  ٢,٠١٢  ١٧  ٣٤,٢٠٨  داخل المجموعات  )درجة(

٠,٣٨٣  

  ٦٩٨,٢٦١  ٢  ١٣٣٩٦,٥٢٢  بین المجموعات
٤  

الــــــــــسیطرة علــــــــــى 
  ١٣١,٦٨٦  ١٧  ٢٢٣٨,٦٦٢  داخل المجموعات  )تكرار( الكرة

٥,٣٠٢*  

  ٣,٥٩١٥= الجدولیة ) ف(قیمة ) ٢،١٧(وأمام درجتي حریة ) ٠.٠٥ (<طأ معنوي عند نسبة خ* 
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١٢٧  

الدفاع، الوسط، (نتائج تحلیل التباین بین مراكز الالعبین المختلفة ) ٤(یتبین من الجدول 
المحـسوبة ) ف( إذ بلغـت قـیم )الدحرجة بكرة القدم، المناولـة القـصیرة ، اإلخمـاد(بمهارات ) الهجوم

الجدولیة  عنـد نـسبة خطـأ  ) ف( وهي اصغر من قیمة )٠,٣٨٣ ٠,١٦٧ ، ٢.٣٨٥(على التوالي 
 ممـــا یـــدل علـــى وجـــود فـــرق غیـــر )٣.٥٩١٥(والبالغـــة ) ١٧، ٢(وأمـــام درجتـــي حریـــة ) ٠.٠٥ (≤

  .معنوي بین مراكز الالعبین المختلفة بهذه المهارات األساسیة بكرة القدم 
الــدفاع، (مراكــز الالعبــین المختلفــة نتــائج تحلیــل التبــاین بــین ) ٤(كمــا یتبــین مــن الجــدول 

 )٥,٣٠٢(المحـسوبة ) ف(بمهـارة الـسیطرة علـى الكـرة بكـرة القـدم، إذ بلغـت قیمـة ) الوسط، الهجـوم
  وأمـــــــام درجتـــــــي حریـــــــة ) ٠.٠٥ (≤الجدولیـــــــة عنـــــــد نـــــــسبة خطـــــــأ  ) ف(هـــــــي اكبـــــــر مـــــــن قیمـــــــة 

  .عبین المختلفةمما یدل على وجود فرق معنوي بین مراكز الال) ٣.٥٩١٥(والبالغة ) ١٧، ٢(
وحیـث أن اختبـار تحلیــل التبـاین ال یـشیر الــى أن الفـرق لـصالح مــن بـین مراكـز الالعبــین 

) L. S. D(المختلفــة، لــذا لجــأ البــاحثون إلــى اســتخدام اختبــار آخــر، هــو قیمــة اقــل فــرق معنــوي 
قـدم وعلـى للمقارنة بین األوسـاط الحـسابیة لـدرجات الالعبـین فـي مهـارة الـسیطرة علـى الكـرة بكـرة ال

  ).٥(وفق مراكزهم المختلفة وكما مبین في الجدول 
  )٥(الجدول 

بین مراكز الالعبین ) L.. S. D(یبین مقارنة األوساط الحسابیة بقیمة اقل فرق معنوي 
  .بمهارة السیطرة بكرة القدم) الدفاع، الوسط، الهجوم(

  الهجوم  الوسط  الدفاع  مراكز الالعبین
  ٥٨.٣٣٣  ٧٣.١٦٧  ٥٤.٠٠  )تكرار (-س  

  ٤.٣٣٣  *١٩.١٦٧  -  ٥٤.٠٠  الدفاع
  ١٤.٨٣٤  -  -  ٧٣.١٦٧  الوسط
  -  -  -  ٥٨.٣٣٣  الهجوم

  ١٦.٣٩٢) = L. S. D(قیمة اقل فرق معنوي ) ٠.٠٥ (≤معنوي عند نسبة خطأ  * 
بـین العبـي الـدفاع ) ٠.٠٥ (≤أن الفـرق معنـوي عنـد نـسبة خطـأ  ) ٥(یتبین من الجـدول 

ــ وهــو اكبــر مــن قیمــة اقــل فــرق ) ١٩.١٦٧(ین األوســاط الحــسابیة والعبــي الوســط إذ بلــغ الفــرق ب
  .ولمصلحة العبي الوسط) ١٦.٣٩٢(والبالغة ) L. S. D(معنوي 

أمــا عنــد المقارنــة بــین العبــي الــدفاع والعبــي الهجــوم فكــان الفــرق غیــر معنــوي عنــد نــسبة 
ة اقــل فــرق وهــو اصــغر مــن قیمــ) ٤.٣٣٣(وبلــغ الفــرق بــین األوســاط الحــسابیة ) ٠.٠٥ (≤خطــأ  
  ).١٦.٣٩٢(والبالغة ) L. S. D(معنوي 

  وعنـــد المقارنـــة بـــین العبـــي الوســـط والعبـــي الهجـــوم فكـــان الفـــرق غیـــر معنـــوي عنـــد نـــسبة 
وهو اصغر مـن قیمـة اقـل فـرق ) ١٤.٨٣٤(إذ بلغ الفرق بین األوساط الحسابیة ) ٠.٠٥ (≤خطأ 

  ).١٦.٣٩٢(والبالغة ) L. S. D(معنوي 
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١٢٨  

  : مناقشة النتائج٢-٤
الـدفاع، (وجـود فـروق غیـر معنـوي بـین مراكـز الالعبـین المختلفـة ) ٤(یتبین مـن الجـداول 

وهذه النتائج ) الدحرجة، المناولة القصیرة، اإلخماد(في المهارات االساسیة اآلتیة ) الوسط، الهجوم
  . ال تحقق فرض البحث 

 هــذه المهــارات ویــرى البــاحثون أن وجــود الفــروق غیــر المعنویــة بــین مراكــز الالعبــین فــي
االساسیة یعود الى مشاركة العبـي الـدفاع فـي الهجـوم ومـشاركة العبـي الهجـوم فـي الـدفاع فـضال 
عن مساهمة العبي الوسـط فـي المـشاركة مـع المهـاجمین عنـد الهجـوم أو المـشاركة مـع المـدافعین 

  .عند الدفاع عن مرماهم
یحتاجهــا جمیــع الالعبــین علــى فالدحرجــة والمناولــة القــصیرة واإلخمــاد مــن المهــارات التــي 

الرغم من اختالف مراكـزهم فالمـدافع یحتـاج الـى الدحرجـة عنـدما ال یكـون هنالـك ضـغط علیـه مـن 
قبــل الفریــق الخــصم ویقــوم بمناولــة الكــرة إلــى الزمیــل بعــد أن یــتم إخمادهــا ، كمــا یحتاجهــا العبــي 

مـن الفریـق الخـصم أو عنـدما الوسط الذین یستلمون الكرات مـن المـدافعین أو عنـد قطعهـم للكـرات 
تأتیهم مناولة ویخمدونها ثم یدحرجون الكرات لكي ینتقلوا الى ملعب الفریق اآلخر لحـین أن تـسنح 
لهـــم الفرصـــة لینـــاولوا الكـــرة فـــي موقـــع جیـــد الـــى الزمیـــل، فـــضال عـــن تمیـــز الالعبـــین المهـــاجمین 

 یـسددوا علـى المرمـى، فالدحرجـة بدحرجة الكرة لكي یخترقوا دفاع الخصم أو یناولوا الى الزمیـل أو
من المبادئ االساسیة التي یتحتم علـى جمیـع الالعبـین إتقانهـا إذ ال غنـى ألي العـب عـن "بالكرة 

هــذه المهــارة ، وعلــى الالعــب أن یــربط بــین ســرعته وتحكمــه فــي الكــرة خــالل جریــه بهــا وٕاال فقــد 
الـتحكم إذا مــا اضــطرته سـیطرته علــى الكـرة وأصــبحت مـن نــصیب خـصمه وان یلجــا مـع الــسرعة و 

قـریطم وصـالح ، " . (الظروف الى الخداع والمراوغة وان یتدرب على اكثر من طریقة إلتقان ذلـك
١٥، ١٩٦٧.(  

ــــى اســــتخدام هــــذه المهــــارة هــــي ضــــروریة  ــــین إل ــــع الالعب ــــاحثون أن حاجــــة جمی ویــــرى الب
لوصـول إلـى هـدف ویحتاجونها في مواقـف كثیـرة كانتقـال الالعبـین مـع الكـرة مـن مكـان إلـى آخـر ل

معین كاجتیـاز خـصم أو سـحبه إلـى مـساحة خالیـة إلعطـاء مناولـة إلـى الزمیـل أو الدحرجـة بـالكرة 
 إلـــى أنـــه یجـــب التركیـــز علـــى أهمیـــة )إبـــراهیم(للوصـــول إلـــى مرمـــى الخـــصم والتهـــدیف ، ویـــشیر 

جومیـة استخدام الدحرجة من قبل الالعبین في األوقـات المناسـبة وان تخـدم خطـط لعـب الفریـق اله
    )١٩٩٤،١٢٥إبراهیم،( الدفاعیةوخاصة منطقتي الجناحین واالبتعاد عنها في المناطق

 المناولة القصیرة مـن أهـم المهـارات االساسـیة بكـرة القـدم ألنهـا والسیماتعد المناوالت "كما 
مــن الحـاالت التــي یحـصل فیهــا الالعــب %) ٨٠(األكثـر اســتخداما طـوال زمــن المبـاراة فــاكثر مـن 

لكرة یكون التصرف فیها بالمناولة القصیرة، والمناولة هي الوسیلة االساسیة في بـدء الهجـوم على ا
وهــي مــن اكثــر المهــارات أهمیــة فــي كــرة القــدم ) ١٠٦، ١٩٩٤إبــراهیم، .(وبنائــه وتطــویره وٕانهائــه
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١٢٩  

الحدیثة وأكثرها استخداما للوصول إلى هدف الخصم بأقل وقت ومن قبل جمیع الالعبین ، فضال 
كثــرة اســتخدامها فــي جمیــع أجــزاء الملعــب مــع التأكیــد علــى ســرعة تنفیــذها باللمــسة األولــى أو عــن 

  )٢٣ ، ٢٠٠١الطائي ، (. الثانیة 
اإلخمـــاد الجیـــد یعنـــي اإلنجـــاز األحـــسن، وان نهایـــة الـــسیطرة علـــى الكـــرة یـــرتبط " كمـــا أن 

یـصل "الضروري أن ومن ) ٥٦، ١٩٩٠هیوز، ". (بثالث حاالت هي التمریرة والدحرجة والتهدیف
الالعب إلى أداء المهارة بـصورة آلیـة مـن خـالل التكـرار الـدائم لـألداء واسـتخدام التمـارین المتنوعـة 
والتـــي تتمیـــز بتغیـــر االشـــتراطات والعوامـــل الخارجیـــة أثنـــاء التمـــرین كوجـــود منـــافس أو اكثـــر مـــثال 

   .)٢٣، ١٩٩٤إبراهیم ، (" وكذلك في المباریات التجریبیة 
ك یتبــین لنــا وجــود فــروق غیــر معنویــة فــي تلــك المهــارات بــین الالعبــین علــى مــن كــل ذلــ
  .، وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة ) الدفاع، الوسط، الهجوم(اختالف مراكزهم 

  )١٩٩٨الحیاني والراوي ،(
وجود فروق معنویـة فـي مهـارة الـسیطرة علـى الكـرة ألكبـر ) ٥(في حین یتبین من الجدول 

فعنــد ) الــدفاع، الوســط، الهجــوم( بــین الالعبــین علــى الــرغم مــن اخــتالف مراكــزهم عــدد مــن المــرات
المقارنة بین العبي الدفاع والعبي الوسط تبـین أن الفـرق لمـصلحة العبـي الوسـط ویـرى البـاحثون 
أن ذلك یعود الى تمیز العبي الوسط بالعدید مـن المهـارات األساسـیة، ومنهـا مهـارة الـسیطرة علـى 

یمتلكون مفاتیح اللعب، فضال عن كونهم صانعي اللعـب، والفریـق الـذي یریـد أن یفـوز الكرة ألنهم 
  .یسیطر على وسط الملعب

وان الــسیطرة علــى الكــرة واإلحــساس بهــا عنــد الالعــب تنمــو مــع التمــرین ویكــون الالعــب "
 نوعــا خاصــا مــن المالحظــة العالیــة والتــي تجعلــه یــستطیع أن یتعامــل مــع الكــرة بخبرتــه وینــشأ عــن
ذلك أن الالعـب یـدرك بدقـة خـواص الكـرة وهـذا یـساعده ویمكنـه مـن أن یـتحكم فـي توافقـه الحركـي 

مختــــار، ".            (ســــواء عنــــد ضــــرب الكــــرة أو الجــــري بهــــا أو عنــــد تمــــر یرهــــا أو اســــتالمها
  .)١٩٩٨الحیاني والراوي ،(وهذه النتیجة ال تتفق مع نتائج دراسة ) ١١٤، ١٩٧٨

وجود فروق غیر معنویة بـین العبـي الـدفاع والعبـي الهجـوم ) ٥ (كما نالحظ من الجدول
من جهة وبین العبي الوسط والعبي الهجـوم مـن جهـة ثانیـة فـي مهـارة الـسیطرة علـى الكـرة ألكبـر 

  .عدد ممكن
ویــرى البــاحثون أن ذلــك یعــود الــى أن الــسمة الممیــزة الختبــارات الــسیطرة علــى الكــرة هــي 

 مـــن جمیـــع الالعبـــین وعلـــى اخـــتالف مراكـــزهم قـــدرة توافقیـــة عالیـــة الدقـــة والتوافـــق إذ یتطلـــب ذلـــك
لغرض االحتفاظ بـالكرة فـي الهـواء وتبـادل لمـسها بالقـدمین أو بقیـة أجـزاء الجـسم المـسموح بهـا مـع 

  .الدقة في طریقة لمسها واالحتفاظ بها قریبة من الجسم لضمان عدم سقوطها على األرض
  تاالستنتاجات والتوصیات والمقترحا-٥
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١٣٠  

  : االستنتاجات١-٥
فــي المهــارات ) الــدفاع، الوســط، الهجــوم(تقـارب مــستوى الالعبــین علــى وفــق مراكــزهم المختلفـة . ١

  ).الدحرجة والمناولة القصیرة واإلخماد(االساسیة اآلتیة 
تفوق العبي الوسط على العبي الدفاع في مهارة السیطرة على الكرة، في حین تقارب مستوى . ٢

  . العبي الهجوم في هذه المهارةالعبي الوسط مع
  
  : التوصیات٢-٥
فـضال ) الدحرجـة، المناولـة القـصیرة، اإلخمـاد(االهتمام بتطـویر المهـارات االساسـیة بكـرة القـدم . ١

  .عن مهارة السیطرة على الكرة من خالل الوحدات التدریبیة ولجمیع الالعبین
زهم المختلفـــة وبمــــا یـــتالءم مــــع التاكیـــد علــــى التـــدریب التخصــــصي لالعبـــین علــــى وفـــق مراكــــ. ٢

  .المتطلبات البدنیة والمهاریة والخططیة والنفسیة
  
  : المقترحات٣-٢-٥
  .إجراء دراسة مشابهة على عینة من الالعبین المتقدمین. ١
إجــراء دراســة مــشابهة علــى المهــارات االساســیة بكــرة القــدم والتــي لــم یــتم التطــرق إلیهــا فــي هــذا . ٢

  .البحث
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١٣١  

  :المصادر
الجدید في اإلعداد المهاري والخططي لالعب كـرة القـدم، دار الفكـر ): ١٩٩٤(إبراهیم، مفتي  .١

  .         العربي، القاهرة
اثر استخدام بعض األجهـزة واألدوات المـساعدة ): ١٩٩٧(االركي، عبد المعین صبحي خالد  .٢

ة القــدم، رســالة ماجــستیر غیــر منــشورة، كلیــة التربیــة فــي تعلــیم بعــض المهــارات االساســیة بكــر 
  .الریاضیة ، جامعة الموصل

االختبـــار والتحلیــل بكــرة القــدم ، مطبعــة جامعـــة ): ١٩٩١(إســماعیل ، ثــامر محــسن وآخــران  .٣
  .الموصل 

_ -خطــط اللعــب _المبــادئ االساســیة _ كــرة القــدم ): ١٩٧٠(أال فنــدي ، محمــد محمــد حامــد  .٤
  .التحكیم ، عالم الكتب ، القاهرة _ ن اللعبة قانو _ أصول التدریب 

تــأثیر أهــم عناصــر اللیاقــة البدنیــة والمهــارات الریاضــیة فــي ): ١٩٩٠(أمــیش، صــالح راضــي  .٥
 .مستوى اإلنجاز، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة بغداد

محمد ) ترجمة(عي والتكوین، تقییم تعلیم الطالب التجمی): ١٩٨٣(بلوم، بنیامین، س واخرون  .٦
 .امین المفتي واخرون، دار ماكروهینتي، القاهرة

وضــع اختبــارات لقیــاس المهــارات االساســیة بكــرة القــدم للطلبــة ): ١٩٨١(بیــومي، فــرج حــسن  .٧
الجـــدد المتقـــدمین لكلیـــات التربیـــة الریاضـــیة، مجلـــة دراســـات وبحـــوث، جامعـــة حلـــوان، المجلـــد 

  .الرابع، العدد الثالث
التطبیقــات اإلحــصائیة فــي بحــوث ): ١٩٩٦(یتــي، ودیــع یاســین والعبیــدي، حــسن محمــد التكر  .٨

 .التربیة الریاضیة، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل

 ، مدیریـة ١علـم التـدریب الریاضـي ، ط): ١٩٨٠(حسین ، قاسم حسن ونصیف ، عبـد علـي  .٩
  .دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل 

دراســة مقارنــة لــبعض ): ١٩٩٨(مــد خــضر اســمر والــراوي، مكــي محمــود حــسین الحیــاني، مح . ١٠
المهــارات االساســیة بــین مراكــز الالعبــین فــي كــرة القــدم، مجلــة الرافــدین للعلــوم، المجلــد الرابــع، 

  .العدد الثامن، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة الموصل
لقیـــاس بعـــض المهـــارات تـــصمیم وتقنـــین اختبـــارات ): ١٩٩٠(الخـــشاب، زهیـــر قاســـم وآخـــران  . ١١

الحركیــة االساســیة بكــرة القــدم، وقــائع المــؤتمر الــسادس لكلیــات التربیــة الریاضــیة فــي جامعــات 
  .القطر، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل، مطبعة التعلیم العالي، الموصل

ة ، دار الكتـب للطباعـة والنـشر، جامعـ٢كـرة القـدم، ط): ١٩٩٩(الخشاب، زهیر قاسم وآخران  . ١٢
  .الموصل
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١٣٢  

بنـــاء بطاریـــة اختبـــار المهــارات االساســـیة بكـــرة القـــدم ): ٢٠٠١(الــراوي، مكـــي محمـــود حــسین  . ١٣
لالعبي شباب محافظة نینوى، اطروحة دكتوراه غیر منشورة ، كلیة التربیـة الریاضـیة، جامعـة 

  .الموصل
  .وت ، بیر ، منشورات مؤسسة المعارف٢كرة القدم لعبة المالیین، ط): ت. ب (، مختار سالم .١٤
  .اإلعداد الفني بكرة القدم، مطبعة جامعة بغداد، بغداد): ١٩٨٤(الصفار، سامي  . ١٥
أثـــر برنـــامجین تـــدریبیین بأســـلوبي التمـــارین ): ٢٠٠١(الطـــائي ، معتـــز یـــونس ذنـــون عثمـــان  . ١٦

المركبــة وتمــارین اللعــب فــي بعــض الــصفات البدنیــة والمهاریــة بكــرة القــدم ، أطروحــة دكتــوراه 
  .لتربیة الریاضیة ، جامعة الموصل غیر منشورة ، كلیة ا

اإلعــــداد المتكامــــل لالعبــــي كــــرة القــــدم، دار الفكــــر ): ١٩٨٥(عبــــده، محمــــد وٕابــــراهیم، مفتــــي  . ١٧
  .العربي، القاهرة

االساســیة تحدیــد مــستویات معیاریــة لــبعض المهــارات ): ١٩٩١(العــزاوي، قحطــان خلیــل جلیــل  . ١٨
  .الموصلالتربیة الریاضیة، جامعة لالعبي كرة القدم، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة 

  .، دار المعارف، القاهرة٤سیكولوجیة التدریب والمنافسات، ط): ١٩٧٨(عالوي، محمد حسن  . ١٩
  .، دار المعارف، القاهرة٦علم التدریب الریاضي، ط): ١٩٧٩(عالوي، محمد حسن  . ٢٠
یة االختبــارات المهاریــة والنفــس): ١٩٨٧(عــالوي، محمــد حــسن ورضــوان، محمــد نــصر الــدین  . ٢١

  .، دار الفكر العربي، القاهرة١في المجال الریاضي، ط
  .، مطبعة احمد علي مخیمر٣كرة قدم، ط): ١٩٦٧(قریطم، جالل وصالح، محمد عبده  . ٢٢
المرتكــزات الحدیثــة بكــرة القــدم ، االتحــاد العربــي ): ت. ب (كامــل ، شــامل والربیعــي ، كــاظم  . ٢٣

  .بكرة القدم ، مؤسسة الممتاز للطباعة والتعلیم 
 ماهر البیاتي وسلیمان علي حسن ، مدیریـة دار )ترجمة(كرة القدم ،): ١٩٨١(نزة ، الفرید كو  . ٢٤

  .الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل 
برنامج تدریبي مقترح لتطویر بعض المهارات األساسیة بكرة ): ١٩٨٩(محمود ، موفق أسعد  . ٢٥

  . ، جامعة البصرة القدم ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة الریاضیة
  .األسس العلمیة في تدریب كرة القدم، دار الفكر العربي، القاهرة): ١٩٧٨(مختار، حنفي محمود  . ٢٦
وضــع درجــات معیاریــة لــبعض المهــارات االساســیة ): ١٩٩٢(النعیمــي، ضــرغام جاســم محمــد  . ٢٧

ــــ ــــة التربی ــــشورة، كلی ــــر من ــــة الریاضــــیة، رســــالة ماجــــستیر غی ــــة التربی ــــدم لطــــالب كلی ة بكــــرة الق
  .الریاضیة، جامعة الموصل

دراسة مقارنـة لـبعض المهـارات االساسـیة بكـرة القـدم ): ١٩٩٩(النعیمي، ضرغام جاسم محمد  . ٢٨
ـــى عـــام  ـــسنة الدراســـیة األول ـــین طـــالب ال ـــوم الریاضـــیة ١٩٩٨، ١٩٩٢ب ـــة الرافـــدین للعل ، مجل

  .المجلد الخامس، العدد الرابع عشر، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة الموصل
موفـق المـولى، مطـابع التعلـیم ) ترجمـة(كرة القدم الخطط والمهـارات،): ١٩٩٠(ز، جارلس هیو  . ٢٩

  .العالي، جامعة الموصل
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١٣٣  

  )١(الملحق 
  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  كلیة التربیة الریاضیة

      جامعة الموصل
                         

  استمارة استبیان لتحدید بعض المهارات األساسیة بكرة القدم
  
  

  :المحترم ……………………………اُألستاذ الفاضل 
  
  

دراســة مقارنــة لــبعض المهــارات األساســیة بكــرة (یــروم البــاحثون القیــام بالبحــث الموســوم   
ـــین ـــة لالعب ـــز المختلف ـــین المراك ـــدم ب  وعلـــى العبـــي منتخـــب جامعـــة الموصـــل بكـــرة القـــدم ،  )الق

لــذا یرجــى تحدیــد أهــم المهــارات . وبــالنظر لمــا تتمتعــون بــه مــن خبــرة ودرایــة فــي مجــال كــرة القــدم 
األساسیة بكرة القدم التي من الممكن أن یتم على ضوئها تحدید أهم االختبارات المهاریة المالءمة 

  .لها
  وتقبلوا فائق الشكر والتقدیر

  
  المرفقات

  استمارة استبیان
  ثون                                                                         الباح

  
  :التوقیـــــــع

  :اسم المقوم العلمـي
  :االختـــــصاص

  :التاریـــــــخ
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١٣٤  

  استمارة استبیان لتحدید بعض المهارات األساسیة بكرة القدم
  المالحظات  غیر موافق  موافق  المهارات األساسیة  ت
        الدحرجة  .١
        المناولة  .٢

        المناولة القصیرة. أ
          المناولة المتوسطة. ب
        المناولة الطویلة. ج

        التهدیف  .٣
        التهدیف القریب. أ

  
        التهدیف البعید. ب

        الرمیة الجانبیة  .٤
        ضرب الكرة بالرأس  .٥
        اإلخماد  .٦
        )تنطیط الكرة(السیطرة على الكرة   .٧
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١٣٥  

  )٢(الملحق 
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  كلیة التربیة الریاضیة
  معة الموصل    جا

                         
  استمارة استبیان لتحدید أهم االختبارات الخاصة ببعض المهارات

  األساسیة بكرة القدم
  
  

  :المحترم ……………………………اُألستاذ الفاضل 
  
  

دراســة مقارنــة لــبعض المهــارات األساســیة بكــرة (یــروم البــاحثون القیــام بالبحــث الموســوم   
ـــز المخ ـــین المراك ـــدم ب ـــینالق ـــة لالعب  وعلـــى العبـــي منتخـــب جامعـــة الموصـــل بكـــرة القـــدم ،  )تلف

لـذا یرجـى تحدیـد  أحـد االختبـارات . وبالنظر لما تتمتعون به من خبرة ودرایة في مجـال كـرة القـدم 
  .الخاصة ببعض المهارات األساسیة بكرة القدم 

  وتقبلوا فائق الشكر والتقدیر
  

  المرفقات
  استمارة استبیان

                                                               الباحثون            
  

  :التوقیـــــــع
  :اسم المقوم العلمـي

  :االختـــــصاص
  :التاریـــــــخ
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١٣٦  

  استمارة استبیان لتحدید أهم االختبارات الخاصة ببعض المهارات
  األساسیة بكرة القدم

  االختیارات  األساسیةاختبارات المهارات   المهارات األساسیة  ت

 شــــوا خــــص بینهمــــا  )٥(دحرجــــة الكــــرة المتعرجــــة بــــین . أ  الدحرجة  ١
  . أقدام ذهابا وٕایابا)٩(

  

 شــوا خــص المــسافة )٣(دحرجــة الكــرة المتعرجــة بــین . ب    
  . یاردات ذهابا وٕایابا)٨(بینهما 

  

  
  
  

  شــوا خــص المــسافة )٥(دحرجــة الكــرة المتعرجــة بــین . ج
  .یؤخذ متوسط المحاولتین/  أقدام)٩(بینهما 

  

دقــــة المناولــــة القــــصیرة المرتــــدة بــــین مقعــــدین ســــویدیین . أ  المناولة القصیرة  ٢
  . ثانیة)٣٠(والقابلیة الحركیة مع الكرة لمدة 

  

دقــة المناولــة القــصیرة عــل أربعــة أهــداف مــن مــسافة . ب    
  . متر)١٥(

  

ــــى مــــصطبة مــــن مــــسافة   . ج     دقــــة التمریــــرات القــــصیرة عل
  . كرات  )م٣(

  

    .أي اختبار آخر تقترحونه. د    

٣  
ــرة  ــى الك ــسیطرة عل ال

    . ثا)٣٠(السیطرة على الكرة لمدة . أ  )تنطیط الكرة(

الــــــسیطرة علــــــى الكــــــرة داخــــــل دائــــــرة نــــــصف قطرهــــــا     . ب    
    .)بالزمن( م )٢(

السیطرة على الكرة باستخدام أجزاء الجسم عـدا الیـدین . ج    
    . من التكراراتواالحتفاظ بها ألقصى عدد

    .أي اختبار آخر تقترحونه. د    

 م داخـــل )٦(الـــتحكم بإیقـــاف حركـــة الكـــرة مـــن مـــسافة . أ  اإلخماد  ٤
    . م )٢(مربع 

    .یاردات)٦(التحكم بإیقاف حركة الكرة من مسافة . ب    
    .التحكم بإیقاف حركة الكرة داخل دائرتین. ج    
    .أي اختبار آخر تقترحونه. د    
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