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ممخص البحث العربي:
ان معظم الفرق العراقية تعاني اليوم من مشكمة الخطط التكتيكية في كرة القدم حيث نشاىد
العشوائية في المعب مما دعى الباحث التطرق الى ىذا الموضوع و الذي ييدف الى وضع مناىج

تدريبية لمفئات العمرية لمفرق العراقية ولمتطوير الناحية التكنيكية لالعبين بحيث تكون منسجمة مع

الحالة التكتيكية لمفريق وتطوير المعب في المناطق المحددة في الثمث اليجومي وقد استخدم الباحث
المنيج الوصفي بأسموب المسح والتي تتمخص بتحميل حركات المعب التي يقوم بيا الالعب بالكرة

وبدونيا وكذلك حاالت المعب اليجومي .

األساليب اإلحصائية المستخدمة لمعالجة بيانات البحث أىميا

المنتخبات في إستخدام متغيرات البحث

)(L.S.Dلمعرفة الفرق بين

ومن أىم النتائج :

المنتخبات التي أستخدمت أكثر في الحيازة اإليجابية حققت نتائج جيدة
Research Summary
Analytical study of positive acquisition in one - third of the offensive
and its relation to the results onSome of the 2016 Euro 2016 football
matches
Dr. Ahmed Abdel Amir Ahmed
M. Jassim Saleh Jassim
The research aims to develop training curricula for the age groups of the
Iraqi teams and to develop the technical aspect of the players so that they
are consistent with the tactical situation of the team and develop the play in
the areas specified in the offensive third. The researcher used the
descriptive method in the survey method, which consists of analyzing the
movements of the player's play with and without the ball, Offensive
The statistical methods used to process the research data, most notably
(L.S.D) to find the difference between the teams in the use of search
variables

The most important results are
The teams that used the most in the positive possession achieved good
results .
-1التعريف بالبحث :

1-1المقدمة وأىمية البحث :
يتطمب الوصول الى المستويات الرياضية العالمية إعداداً متكامالً من النواحي البدنية والفنية والميارية اذ حققت

الكثير من الدول المتقدمة انجازات رياضية والفوز بالبطوالت اعتماداً عمى التطور العممي في المجال الرياضي
وان ىذا التطور ناتج من خالل استحداث عدة طرق لموصول بالرياضي الى المستويات وتحقيق االنجازات

الرياضية ومن ىذه الطرق ىي التحميل الرياضي الذي ييدف الى تحديد السمبيات وتعزيز االيجابيات التي

تحدث في االلعاب الرياضية ومنيا ( كرة القدم ) والذي يعتمد عمى اتباع التخطيط السميم واستخدام الطرق
الحديثة وفق اسموب عممي مدروس وان تكون مكتممو لمفريق والالعب من كافة النواحي البدنية والخططية

والميارية .

وان الفوز في كرة القدم يتحقق من خالل تسجيل االىداف وىذا يأتي من خالل حيازة الفريق لمكرة والوصول

الى مرمىالمنافس فحيازة الكرة ىو الطريق المؤدي الى مرمى المنافس ولمعرفة ما يمتمكو الفريق من حيازة لمكرة

في الثمث اليجومي والتي تنتيي بالتسديد عمى المرمى مستخدماً عدة طرق سواء باالختراق او المناولة بانواعيا
او التسديد المباشر من خارج الجزاء وتتجمى اىمية البحث عمى مقدار ما يستخدمو الفريق ممن الحيازة

االيجابية والتي تنتيي مرمى المنافس وعالقتيا مع نتائج المباريات والفرق التي تصل الى الفريق المنافس بأكثر

عدد من الحيازة االيجابية مستخدمة عدة اساليب ىي من تحقق الفوز ومن ىنا تظير اىمية البحث .

 2-1مشكمة البحث :

في كرة القدم ىنالك متغيرات كثيرة بسبب وجود منافس وال توجد ستراتيجية ثابتة وغالباً ما نالحظ
الفرق التي تمتمك اساليب تكتيكية صحيحة ىي التي تحقق الفوز ومن ىذه االساليب ىي الحيازة

االيجابية في الثمث اليجومي لممنافس ومن خالليا يتم الوصول الى مرمى المنافس باساليب متنوعة
وان الفرق التي تستخدم ىذه الطرق في الوصول الى اليدف ىي التي تحقق الفوز في المباريات

ومن ىنا جاءت مشكمة البحث .

 3-1ىدف البحث :

- 1التعرف عمى الفروق في بعض اساليب الحيازة االيجابية لدى فرق البطولة
- 2التعرف عمى األساليب المستخدمة في الحيازة األيجابية.

 4-1فروض البحث :

- 1وجود فروق معنوية في استخدام الحيازة لدى فرق البطولة .

- 2وجود نسب متباينة في اساليب استخدام الحيازة االيجابية لدى فرق البطولة .
 5-1مجاالت البحث :

- 1المجال البشري  :المنتخبات المشاركة في نيائيات بطولة أمم أوربا بكرة القدم . 2016
- 2المجال الزماني :لمفترة الواقعة من  2016/10/7ولغاية . 2016/10/31

-3المجال المكاني  :قاعة مديرية النشاطات الطالبية في جامعة البصرة.
 –-2الدراسة النظرية :
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1-2التحميل :

ان التحميل في كرة القدم ىو مالحظة اسموب لعب الفريق والمتغيرات في الممعب لتحديد نقاط القوة
والضعف في اداء الفريق وىنالك عدة طرق لمتحميل ومنيا التحميل المباشر وغير المباشر

()1

- 1طريقة المالحظة والمشاىدة .
- 2طريقة تحميل االفالم .

- 3جمع المعمومات وتحميميا .

 2-2االداء الخططي الفرقي في اليجوم ويشمل :

أ -العمق في اليجوم  :ىو عدم وقوف العبي اليجوم عمى خط واحد مما يسمح لالعب المستحوذ عمى الكرة
التمرير الى احد الزمالء كما يؤدي الزمالء الغير مستحوذين عمى الكرة ليذا الوضع الى زيادة الفرص في
التسجيل .

ب -حركات اليجوم الفعالة :
ج -توسيع اليجوم :

3-2الحيازة االيجابية في كرة القدم :
يحاول الفريق امتالكالكرة لكي يتسنى لو الوصول الى مرمى المنافس وىذا يتم من خالل التمريرات
والحركات التي يؤدييا الالعبون بدون كرة واستغالل الفراغ المناسب وايصال الكرة الى الزميل ومن

ثم التسديد عمى المرمى  ,وكمما زاد عدد التمريرات في الثمث اليجومي زادت فرص الفريق في

التسجيل والفوز في المباراة (( وقد اظيرت الفرق في كأس العالم عام

 1998عمى خمق فرص

لتسجيل من خالل فترات الحيازة اطول لمكرة وقد تضمنت تمك الحيازات اكثر لمكرة من الحركات

اليجومية التي استخدمتيا الفرق ))

()1

ويقسم الباحث الحيازة االيجابية الى ثالثة طرق :

- 1التمرير والمناولة بأنواعيا .
()1

ليس رايد .كرة القدم  ,أساسيات المدرب  ,انكمت ار  2001ص28

( )1ليس رايد  :مصدر سبق ذكره

- 2األختراق .
- 3التسديد .

أوالً  :التمرير والمناولة بأنواعيا :

ان فمسفة كرة القدم تعتمد عمى التمرير بين الالعبين في االستالم والتسميم لمكرة واستحداث الفراغ والتبادل بين

الالعبين في االسناد والتغطية وىذه االساليب ىي من مقومات الفريق الناجح في كرة القدم وان العمل الرئيسي
في سير المعب اليجومي ىو التعاون ويؤكد زىير قاسم وأخرون (( ان التعاون واالسناد في كرة القدم يؤدي الى

تأمين الزيادة العددية  ,ابقاء فرص المبادرة باليجوم تيدئة المعب  ,الخداع  ,عدم التعرض لالصابة  ,زيادة
فرص الوصول لميدف والقيام باليديف ))

()1

وتعتبر المناولة من أكثر الوسائل الخططية أىمية في كرة القدم

ويرجع ذلك الى كونيا األكثر استخداماً طوال زمن المباراة وتؤكد الدراسات العممية (( عمى ان أكثر من

( )%80من الحاالت التي يحصل فييا الالعب عمى الكرة يكون التصرف فييا عن طريق المناولة في حين
يكون التصرف في الباقي (  )%20فالمناولة ىي اساس بناء مراحل اليجوم والتقدم نحو المرمى وبما ان خطط
اليجومية ىي السيطرة عمى الكرة وتناقميا بين الالعبين لموصول لميدف فذلك يتم عن طريق المناولة ))

()3

ويؤكد جوزيف سارسييو الى ان التمريرعنصر تقني اساسي في لعبة المجموعة الواحدة وىو يتيح التغمغل

الجماعي في الممعب ويوثق الصمة بين الالعبين ويحافظ عمى حيازة الكرة .

وعن طريق المناولة يمكن تخطي كثير من العبي المنافس وخاصة التي تكون خمف المدافعين او التي تأتي

عن طريق الجناح وعمل الكرات العرضية والتي اكثرىا خطورة عمى المرمى النيا تجعل المدافع بمقابمة اليدف

وىنا يكون لديو حمين اما ضرب الكرة لمخارج او ادخاليا مرماه بالخطأ .

ومن خالل المناولة يمكن الحصول عمى العديد من الفوائد الخططية من تغيير مجرى المعب من مكان الى

اخر .
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كما الن خمق المساحة الخالية لمزميل بسحب الالعب الى مكان الكرة مما يخمق فراغ في منطقة اخرى يستغميا
الزميل وىنا يكون دور المناولة في المكان الصحيح وتسجيل األىداف .

4-2األختراق ( العمق اليجومي ) :
ان اىم ما يميز المعب الجيد ىو قدرتو عمى األختراق والالعب الذي يمتمك ىذه الصفة يكون من

الالعبين المميزين في الفريق وغالباً ما يكون االختراق بالدحرجة وبشكل سريع سواء من الجانب او
من العمق بالمراوغة ومن صفات المراوغة االخرى ىذا عمى مستوى الخطط الفردية اما عمى

المستوى الجماعي فاالختراق يكون بالتغمغل داخل منطقة المنافس وخمق الفراغ لتسجيل االىداف ((
()1
()3

يوسف الزم كماش واخرون  :اسس التعمم والتعميم وتطبيقاتو في كرة القدم  , 2005 ,ص261

زىير قاسم وأخرون  :كرة قدم  ,الموصل دار الكتب لمطباعة والنشر , 1999 ,ص38

ان قابمية الفرق في التغمغل واختراق الفريق الخصم والدخول الى المناطق تسجيل االىداف ليا
اىمية قصوى ))

()1

(( وان الالعب االخير الذي يعبر عميو جميع زمالئو من حال الدفاع لميجوم فية يجيد االستالم في
المساحات الخالية خمف المدافعين ليحتفظ بالكرة لحين انتقال زمالئو  ,وكذلك امتالكو المراوغة
عندما يكون الموقف رجل لرجل مع الحجز عمى الكرة في المناطق الضيقة بقوة ورشاقة ))

()2

كذلك االختراق من خالل التمريرة الجدارية المعروفة ( ىات وخذ ) ليا دور كبير في االختراق
المنافس ان حركة الالعبين الغير مستحوذين عمى الكرة ىي التي تساعد في خمخمة وارباك

المدافعين وتشتيت انتباىيم مما يساعد الالعب المستحوذ عمى الكرة في عممية التمويو ومن ثم

الدخول في العمق اليجومي لممنافس ومن خالل ماتقدم ان االختراق عممية ضرورية في المعب
الفعال المؤثر عمى الفريق الذي يؤدي الى المعب اليجومي ان يمارس انواع عدة من االختراق (

السريع  ,البطيء ) وعمى مختمف الجيات اذ ان ذلك يؤدي الى خمخمة الخطوط االمامية

لممنافس مما يؤثر عمى الحالة النفسية كما يساعد عمى زيادة الثقة لالعبي اليجوم كما يكون مصدر قمق دائم

لصفوف الدفاع وتفكيكو .

5-2التيديف :

ان كل العمميات التي تجري في ساحة الممعب من مناوالت واسناد وحركة العبين واستحداث فراغ
كميا تؤدي الى عناية واحدة ىو التيديف عمى المرمى من خارج الجزاء او داخل الجزاء ويعتبر
التيديف ثمرة جيود الالعبين ويجب ان يتصف الالعب بصفات بدنية وميارية عالية المستوى

والقدرة عمى التركيز االداء والتوقيت الصحيح فضالً عن سرعة اتخاذ القرار .

كما يتطمب من الالعب امتالك عنصر السرعة والدقة والتيديف من كل االتجاىات وفي كل اجزاء

الجسم سواء بالرأس او بالقدم ومن الثبات والحركة  ,ويؤكد ىارلسييوز (( ان عممية التيديف ليست
بالعممية السيمة لما تطمب من تحديد في خصوصية الميرة حيث تكون كافة اوجو اليجوم مبنية عمى

غاية رئيسية وىي احراز االىداف ))

()1

كما يذكر عبدالقادر زينل (( يجب ان يركز الالعب اوالً عمى دقة الضربة ومن ثم االعتماد عمى
القوة فال يكتفي ان تكون الضربة قوية مالم تأخذ االولوية في التيديف))

()2

وعميو يجب عمى مدربي الفرق االخذ بنظر االعتبار التمارين التطويرية لعممية التيديف  ,كما يجب

ان تكون ىذه التمارين متنوعة ,
()1

ميمارتميارفي  :تحديد المشاكل التكتيكية في المعب اليجومي  ,مجمة العموم الرياضية . 2010

()2

عمرو ابو المجد وابراىيم سفالن  :طرق المعب الحديثة بكرة القدم  ,ط القاىرة , 1997ص. 159

()1

جارلسييوز  :كرة القدم  ,الخطط والميارات  ,ترجمة موفق المولى  ,بغداد . 1991 ,

()2

عبدالقادر زينل  :كرة القدم  ,المبادئ االساسية ط بيروت  ,دار المعممين ص 50

كما يراعى التدرج من السيل الى الصعب كذلك امتالك الالعبين القدرة في استخدام جميع اجزاء
الجسم عدا اليدين بميارة عالية والتسديد من خارج الجزاء يتطمب التكامل البدني والمياري وىذه

الصفات يجب ان يمتمكيا العب كرة القدم حيث يمتمك بعض الفرق العبين تؤدي الحيازة بأتقان

لكنيا تفتقد الى الالعب المسدد من خارج منطقة الجزاء وعندما يكون الفريق غير قادر عمى

التيديف فأن العمميات االخرى كاالختراق بانواعو او الكرات العرضية والكرات القصيرة في مناطق

البوكس ىي من تصنع الفارق لمفريق .

-3منيجية البحث واجراءتو الميدانية :

 1-3منيج البحث :

()3

استخدم الباحث المنيج الوصفي

بأسموب المسح المقترحة من ) (Mozovوالتي تتمخص بتحميل حركات

المعب والتي يقوم بيا الالعب بالكرة وبدونيا وكذلك حاالت المعب اليجومي والدفاعي .

 2-3عينة البحث :

(( ان عممية اختيار العينة من الخطوات الرئيسية لجمع المعمومات والبيانات وعادة ما يمجأ الباحث لتحديد
مجتمع عينة البحث عمى الظاىرة او المشكمة التي يختارىا  ,اي ان الباحث يختار عينو يدعي فييا انيا تمثل
()4

المجتمع االصمي الذي يدرسو تمثيالً صادقاً ))

اشتمل مجتمع الدراسة عمى الفرق التي تأىمت الى الدور الثمانية في نيائيات امم اوربا لعام  2016والبالغ

عددىم ثمانية فرق وبنسبة  %100وبالطريقة العمرية حيث تم تسجيل المباريات .

 3-3وسائل جمع المعمومات :

- 1المصادر العربية واالجنبية .
- 2شبكة االنترنت .

- 3استمارة االستبيان .

- 4المقابالت الشخصية .
- 5البرامج والتطبيقات المستخدمة في الحاسوب .

 4-3االدوات المستخدمة :

- 1جياز رسيفر كالكسي عالي التقنية عارض ومسجل لممباريات .
- 2جياز تمفاز.

- 3اقراص ليزرية .

- 4اجيزة حاسوب (. )2
-mozov , an . bikef and tactic of football .

()4

 -محمد حسن عالوي ومحمد نصرالدين  :القياس في التربية وعمى النفس الرياضي  ,القاىرة  ,دار الفكر العربي  2000 ,ص. 22

()3

 5-3التجربة االستطالعية :
التجربة االستطالعية (( دراسة اولية يقوم بيا الباحث يقصد عمى عينة صغيرة قبل قيامو ببحثو
بيدف اختيار اساليب البحث وادواتو ))

 2016/12/1في قاعة النشاطات الطالبية في مجمع باب

تم اجراء التجربة االستطالعية في تاريخ

الزبير في جامعة البصرة وكانت عمى مباراة من الدوري االسباني بين فريقي ( لاير مدريد ) و(

اتمتيكو مدريد ) وبعد تسجيل المباراة وعرضيا عمى الكادر المختص في العمل والذي يتكون من
مجموعة من االساتذة في جامعة البصرة ذو خبرة جيدة في لعبة كرة القدم .

وكانت التجربة تيدف الى :

- 1التأكد من سالمة االجيزة واالدوات .

- 2التأكد من صالحية استمارة المالحظة .

 6-3طريقة التحميل :

بعد تسجيل المباراة يتم عرضيا عمى المختصين وفريق العمل المساعدين ويتم التأشير عمى
المتغيرات في االستمارة عندما يكون ىنالك حيازة لمفريق في الثمث اليجومي وتسجل ىذه الحيازة بعد
ان يرسل الالعب الكرة عمى الفريق المنافس بحيث تكون اما باالختراق او المناوالت العرضية او
التسديد عمى اليدف سواء من داخل او خارج الجزاء بحيث تنتيي الكرة اما باليدف او يصدىا

الحارس او بالقرب من القائم او العارضة وتسجل النتائج لكال الفريقين حيث يتم تسجيل عدد الحيازة

لكل فريق والمتغيرات االخرى .

ويحصل الفريق الذي يسدد عمى المرمى عمى نقطة واحدة من حيازة ايجابية وذلك بالتأشير عمى

متعير الحيازة مع التسديد من خارج او داخل الجزاء كما يتم احتساب نقطة واحدة عندما يؤدي
الفريق حيازة بمناوالت عرضية وتنتيي عمى المرمى حيث يتم التأشير بحيازة المناولة كما يتم

التأشير واحتساب نقطة من حيازة باختراق مرمى المنافس سواء من الجانبي او العمق ومن ثم تجمع

االستخدامات لجمع فرق البطولة ويتم معالجتيا احصائياً وكما موضح في استمارة التحميل .
استمارة تحميل فرق البطولة

الفريق

الحيازة

 7-3التجربة الرئيسية :

المناولة بانواعيا

االختراق

التسديد عمى اليدف

االىداف

8

اقيمت التجربة الرئيسية بمساعدة الفريق المساعد لمتحميل بتأريخ (

 )2017/1/1ولغاية

( )2017/3/1مع تحضير كل مستمزمات البحث اجيزة حاسوب حيث يقوم الفريق المساعد

بالتأشير عمى استمارة المالحظة لممتغيرات الموجودة فييا وكال الفريقين المتنافسين في المباراة وبعد
ذلك تجمع النتائج ويتم معالجتيا احصائياً .
 8-3الوسائل االحصائية :

استخدم الباحث :

- 1النسبة المئوية  :الجزء  /الكمي ×100

()1

- 2الوسط الحسابي :
- 3تحميل التباين :

 - 4قيمة أقل فرق معنوي L.S.D
- 5معامل االرتباط بيرسن

()2

- 6معامل الرتباطسبيرمان.

 - 4عرض ومناقشة النتائج :

 1-4عرض ومناقشة نتائج المجموعات الدور الثمانية :
حتى يتحقق الباحث فييا اذا كان فروق بين المنتخبات المتأىمة الى دور الثمانية واالكثر استخداماً
لممتغيرات استخدام الباحث تحميل التباين ليذا الغرض لمباراة البرتغال وبولندا .
جدول رقم ()1

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

بين المجموعات

100

2

50

داخل المجموعات

58

8

7,25

مصدر التباين

()1

بين

المربعات

fقيمة

المحتسبة
6,8

fقيمة

الجدولية
3,2

النتيجة

معنوي

محمد حسنين  :طرق االحصاء في التربية الرياضية  ,ترجمة عبدعمي نصيف ومحمد السامرائي  ,بغداد دار الحرية لمطباعة  1973ص32

المجموع الكمي

158
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ومن خالل الجدول رقم (  )1نالحظ ان قيمة

عمى وجود فروق معنوية .

 fالجدولية وىذا يدل

 fالمحتسبة ىي اكبر من قيمة

ولكي نتعرف اين تكمن معنوية التباين استعمل الباحث طريقة اقل فرق معنوي

) ( L.S.Dوكما موضح في الجدول ( )5ولصالح المنتخب البرتغالي .
جدول رقم ()2

مصدر التباين
بين المجموعات
داخل

المجموعات
المجموع الكمي

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

مجموع

66,4

1

66,4

58,4

8

7,25

124,8

9

المربعات

قيمة f

المحتسبة

قيمة f

الجدولية

3,2

النتيجة

معنوي

9,03

ومن خالل الجدول رقم (  )2نالحظ قيمة  fالمحتسبة اكبر من قيمة
فروق معنوية ولكي يتعرف الباحث اين تكمن ىذه الفروق استخدم

 fالجدولية وىذا يدل عمى وجود
) ( L.S.Dاليجاد ىذه الفروق

ومن خالل الجدول رقم ( )5تبين الفروق لصالح منتخب (ويمز) .
جدول رقم ()2

مصدر التباين

بين المجموعات

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

مجموع

65,3

1

قيمة f

قيمة f

المربعات

المحتسبة

الجدولية

65,3

9,9

3,2

النتيجة

معنوي

داخل المجموعات

52,4

8

المجموع الكمي

117,7

9

6,55

ومن خالل الجدول رقم (  )3نالحظ قيمة  fالمحتسبة اكبر من قيمة
فروق معنوية ولكي يتعرف الباحث اين تكمن ىذه الفروق استخدم

 fالجدولية وىذا يدل عمى وجود
) ( L.S.Dاليجاد ىذه الفروق

ومن خالل الجدول رقم ( )5تبين لصالح المنتخب ( الفرنسي ) .
جدول رقم ()4

مجموع

مصدر التباين

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

90

1

90

48

8

138

9

بين المجموعات
داخل

المجموعات
المجموع الكمي

قيمة f

المربعات

قيمة f

المحتسبة

6

الجدولية

3,2

1,5

النتيجة

معنوي

96

ومن خالل الجدول رقم (  )4نالحظ قيمة  fالمحتسبة اكبر من قيمة
فروق معنوية ولكي يتعرف الباحث اين تكمن ىذه الفروق استخدم
ومن خالل الجدول رقم ( )5تبين لصالح المنتخب ( االلماني ) .

 fالجدولية وىذا يدل عمى وجود
) ( L.S.Dاليجاد ىذه الفروق

جدول رقم ()5

الذي يوضح الفروق في االوساط الحسابية في الدور الثمانية
س
ت
1

المنتخبات

االوساط

البرتغال

2

الحسابية

البرتغال

بولندا

ويمز

بمجيكا

فرنسا

ايسمندا

ايطاليا

المانيا

2

2

4

3,2

4,4

2,6

3,6

4,8

-

-

2

1,2

2,4

0,6

1,6

2,8

2

بولندا

2

-

-

2

1,2

2,4

0,6

1,6

2,8

3

ويمز

4

-

-

-

0,8

0,4

1,4

0,4

0,8

4

بمجيكا

3,2

-

-

-

-

1,2

0,6

0,4

1,6

5

فرنسا

4,4

-

-

-

-

-

1,8

0,8

0,4

6

ايسمندا

2,6

-

-

-

-

-

-

1

2,2

7

ايطاليا

3,6

-

-

-

-

-

-

-

0,8

8

المانيا

4,8

-

-

-

-

-

-

-

-

من خالل الجداول السابقة وما الحظنا من مباريات الدور الثمانية لمفرق المشاركة حيث التنوع في االسموب

والتكتيك من فريق الى اخر وىذا ناتج من خالل التطور الحاصل في المدارس الكروية المختمفة لمقارة االوربية
وستراتيجيات المدربين وكيفية توظيف الالعبين وبالشكل الذي يتناسب مع كل مباراة يخوضيا الفريق باالضافة

الى جانب التنوع والتكتيك المضاد ومن خالل الجدول رقم (  )1نالحظ استخدامات الفرق في الحيازة االيجابية

وسرعة نقل الكرة من جانب الى اخر واالعتماد عمى االختراق من العمق وتكوين محطات الالعبين المياجمين

والمساندة من اطراف الممعب في احداث زيادة عددية عمى الفريق المنافس ادى بدوره في تسجيل االىداف

لمفريق البرتغالي والخروج بالنتيجة االيجابية (( ان النسبة االكبر في االستخدام االمثل لمحيازة االيجابية وسرعة
انتقال الكرة والمعب عمى الجانبين وغيرىا من اىم ما يميز الفرق الكبيرة ))

ومن خالل الجدول رقم (

()1

 )2نالحظ اختالف في المدارس الكروية فالمنتخب البمجيكي متأثر

بالمدرسة االنكميزية وىي االعتماد عمى الكرات الطويمة من الجانبين من خالل امتالكيم العبين ذو

صفات جسمية خاصة (الطول) في االستقبال والتييئة لمزمالء والتيديف مع امكانية الحيازة لمكرة في

الثمث اليجومي .

اما المنتخب الويمزي الذي اعتمد عمى االختراق من العمق بامتالكو العبين يجيدون ىذا االسموب

مع كثرة في المناوالت والمراوغة والمفاجئة لمخصم حيث يشير قاسم لزام (( ان مثل ىذا النوع من
الخداع يخمق مفاجأة لمخصم ومن جانب اخر يؤدي الى االنسجام والتفاىم بين الالعبين ))

ومن خالل الجدول رقم (

()1

 )3شاىدنا عامل االرض والجميور في تعزيز الثقة لالعبين ودور المدرب

في التنظيم الجيد لمفريق نالحظ التمرير الجيد بين الالعبين وبناء اليجمات من الخط الخمفي وعدم

لعب الكرات الطويمة وتشير االحصائيات في كرة القدم (( التوزيع الناجح من قبل حارس المرمى

دائماً ما يكون بجانب الفرق الجيدة وىذا القول يدعم بان استراتيجية البناء من المنطقة الخمفية تكون

افضل من لعب الكرة الطويمة لالمام ))

()2

Concalres : the principlesof BRAZILIAN Soccer W/tninc 1998/25.
()1
()2

 قاسم لزام صبر  :نظرية االستعداد وتدريبات المناطق المحددة بكرة القدم بغداد  ,الطبعة االولى , 209ص. 131قاسم لزام صبر :نظرية االستعداد والتدريبات المناطق المحددة لكرة القدم  ,بغداد  2009ص176

()1

والفريق الفرنسي يعتمد عمى بعض العناصر التي تصنع الفارق مع وجود التنظيم الخمفي والرد
السريع لمتعامل مع اليجوم او لخمق اليجوم وىذا التحول يكون حاسم في العمل التكتيكي .

 )4شاىدنا المنتخبين االيطالي وااللماني والمستوى العالي في التكتيك سواء

ومن خالل الجدول رقم (

في اليجوم او الدفاع فالفريق االيطالي معروف بالتكتيك الدفاعي القوي واالعتماد عمى المفتاح

المركزي في الدفاع ىو الضغط عمى الكرة وتغطية الفراغ والخصم القريب وتضييق المساحة

واالعتماد عمى الحيازة في الثمث اليجومي وخمق فرص تيديف وضعيات مختمفة وتغير من خالل

الممسة الواحدة لمحيازة االيجابية والسيطرة عمى ايقاع المعب عندما تكون الكرة بحيازتيم حيث يكون

قادر عمى ابطاء المعب وانتظار اي فرصة الحتالل الفراغ االمامي بسرعة عالية .

ان ىذا العمل التكتيكي يأتي من التدريب المركز حيث يشير موفق المولى (( عمينا ان فيم بما
نعنيو بالسيطرة عمى ايقاع المباراة والسيطرة عمى السرعة التي تتحرك بيا الكرة عبر الساحة واختيار

الوقت االنسب لميجوم ))

()3

ويرى الباحث ان الفرق الناجحة تمتمك اساليب مختمفة ومتغيرة في التكتيك والعبون ذو مواصفات عالية

ومتكيفة في تغير او مرونة التكتيك في جميع دقائق المباراة والعبين ينفذون الواجبات الدفاعية واليجومية

ومتطمبات عالية من التكتيك الفردي في مناطق ضيقة في الثمث اليجومي وامتالك الحيازة االيجابية والتمرير
في ىذه المناطق لخمق الفرص والتيديف .

 1-5االستنتاجات :

- 1ظير ومن خالل البطولة في متغيرات البحث الحيازة األيجابية العامل األىم في كرة القدم
- 2األرتباط الوثيق في متغيرات البحث و الخطط التكتيكية لمفرق المشاركة

- 3ارتباط الحالة التكنيكية لالعبين بالحيازة األيجابية ودورىا في تحقيق النتائج الجيدة

- 4وجود فروق معنوية في استخدام متغيرات ( الحيازة  ,المناولة  ,االختراق  ,التسديد ) .
- 5االرتباط الحاصل في الناحية التكتيكية لخدمة الحالة التكتيكية لمفريق في اغمب فرق البطولة .

 2-5التوصيــات :

- 1التأكيد عمى الناحية الميارية والتكتيكية لمفئات العمرية لمفرق الرياضية العراقية .
- 2التأكيد عمى المناىج التدريسية لتطوير الحالة التكتيكية لمفرق الرياضية العراقية .

- 3ادخال المدربين الى دورات تطويرية خارجية الكتساب الخبرة الميدانية من خالل االحتكاك في
معايشة المدربين العالميين .

- 4ضرورة وجود كادر متخصص لتحميل المباريات ليسيم في تطوير الفريق .

- 5استخدام اكثر من وسيمة متنوعة ومتغيرة اثناء المباراة ةتكييف الالعبين عمييا .
()3

موفق المولى  :المدرب والعمل التكتيكي بكرة القدم  ,بغداد , 2009ص17
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