دراسة مقارنة في تاثيرطول وقصرالالعب على بعض املهارات االساسية لدى العبي كرة القدم
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ان التطور الذي حدث للمستويات العليا في لعبة كرة القدم وما تحقق في البطوالت العاملية من تصاعد في االداء الجماعي والفردي
جاء بفضل االهتمام العلمي املدروس الذي يوليه املختصون بهذه اللعبة  ،إذ ان وصول الرياض ي الى املستويات العليا يتوقف على تكاتف
وتالزم عدة جوانب ومنها الجانب البدني واملهاري والخططي والنفس ي باالضافة الى البناء والقياس الجسمي للالعبين  ،اذ ان لكل نشاط رياض ي
او فعالية رياضية متطلبات ومواصفات نموذجية يجب توفرها في الرياض ي حتى يمكنه ان يحقق مستويات متقدمة ألي فعالية او أي لعبة
رياضية وكان للبحث هدف هو - :
• التعرف على تأثير طول وقصر الالعب على بعض املهارات االساسية لالعبي كرة القدم.
• التعرف على اطوال العبي كرة القدم (طويل القامة  ,قصير القامة) في وسط و شمال العراق.
وقد استخدم الباحثون املنهج الوصفي ملالئمتة لطبيعة البحث وحدد مجتمع البحث بالطريقة العمدية املتمثلة باندية وسط وشمال
العراق وتم تحديد عينة البحث من العبين تم اختيارهم بصورة عشوائية من مجتمع البحث حيث تم تقسيم العينة الى مجموعيتن االولى
طوال القامة والتي تتراوح اطوالهم ( )175فما فوق واملجموعة الثانية قصارالقامة والتي تتراوح اطوالهم ( )169فما دون  ,وإستخدام الوسائل
االحصائية املناسبة ملعالجة البيانات.
توصل الباحثون إلى االستنتاجات اآلتية:
• تم تحديد اطوال العبين قصار القامة في وسط وشمال العراق بمتوسط حسابي قدره  169سم فما دون واطوال العبي طوال القامة
بمتوسط حسابي قدره  175فما فوق .
• ظهور فروق ذات داللة معنوية بين مجموعتي البحث (طوال القامة  ،وقصار القامة) في املتغيرات (الدحرجة  ،السيطرة على الكرة ،
التهديف ) ولصالح مجموعة قصار القامة.
• لم يظهر فروق ذات داللة معنوية بين مجموعتي البحث(طوال القامة  ،وقصار القامة) في املتغيرات (املناولة القصيرة ،واملناولة
املتوسطة) .
في ضوء هذه االستنتاجات اوص ى الباحثون بالتوصيات االتية- :
• يجب مراعاة اطوال الالعبين عند االنتقاء ووضعها ضمن معايير االختبار .
• توزيع الالعبين داخل امللعب على مراكزهم بما يتناسبب مع امكانياتهم املهارية والبدنية والجسمانية.
• اجراء دراسة اخرى اليجاد العالقة بين اطوال الالعبين وبعض الصفات البدنية .
بنةرةتيةكان لةالي
تويَذينةوةى بةراوردكاري لةكاريطةري دريَذي و كورتي ياريزان لةسةر
هةندي لةكارامة ِ
َ
ي
ياريزاناني تؤثي ث َ
تويَذةران
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ثي وئةو ثالَةوانيةتية جيهانيانةى بةدةست
ئةو ثةرةسةندنةى كة ِروودةدات بؤ ئاستة باالَكان لة ياريي تؤثي َ
ديَت ِروو لة هةلَكشانة لةئاستي بةكؤمة َل و تاكةكةسي بةيارمةتي ئةو بايةخة زانستي يةى كة ثسثؤراني ئةو ياريية ثيَي
دةوةستي لةسةر يةك دةستي و يةكطرتويي ضةند اليةنيَك لةوانةش اليةني
دةدةن.طةيشتني وةرزشوان بؤ ئاستة باالَكان
َ
سةرةراي بنيادنان و ثيَوانةى جةستةييي ياريزانان.بؤ هةر ضاالكيةكي
جةستةيي و كارامةيي و ثالني و دةرووني
ِ
بتواني ئاستة
تاكو
وةرزشوان
لة
هةبي
دةبي
ية
نمونةيي
تايبةتمةندي
و
داويستي
وةرزشي يان يارييةكي وةرزشي ث َي
َ
َ
َ
ث َيشكةوتوةكان بةدةست ب َيت بؤ هةر ضاالكي يةك يان هةر يارييةكي وةرزشي و تو َيذينةوةكة ئامانجي هةية:
ثي.
هةندي لة كارامة
 ئاشنا بوون لةسةر كاريطةرى دريَذي وكورتي ياريزان لةسةرِ
َ
بنةرةتيةكان بؤ ياريزاناني تؤثي َ
ناوةراست و باكوري ع َيراق.
ثي ( باالَ در َيذي ،كورتي باالَ) لة
ِ
 ئاشنابوون لةسةر در َيذي ياريزاناني تؤثي َتويَذةران ِريَبازي وةسفيان بةكارهيَناوة بؤ شياوي لةطة َل سروشتي تويَذينةوةكة و كؤمةلَطةى تو َيذينةوة
بةريَطةى ئةنقةست هةلَبذيَردراون بريتي بوو لةيانةكاني ناوةراست وباكوري عيراق و نمونةى تويَذينةوةكة دياريكراون
ِ
َ
َ
هةرةمةكي لةكؤمةلطةى تويَذينةوةكة نمونةكة بؤ دوو كؤمةلة بةشكراون يةكةميان باالَ دريَذةكان كة ()175سم
بةشيَوةى ِ
و بةرزترن و كؤمةلَةى دووةم باالَ كورتةكان ( )169سم  ،بةكارهيَناني شيَوازة ئاماريةطونجاوةكان بؤ ضارةسةري
داتاكان.
تويَذةران طةيشتوون بةم دةرةنجامانة:
 دياريكردني دريذي ياريزانة با َناوةراست وباكوري عيراق بة ناوةندي ذميَرةيي ( )169سم و كةمتر و
ال كورتةكان لة
ِ
در َيذي ياريزاناني باالَ در َيذةكان بة ناوةندي ذم َيرةيي كة ()175سم وزياتر.
 دةركةوتني جياوازي ئاماذةداري واتايي لةنيَوان هةردوو كؤمة َلةى تويَذينةوة( با َال دريَذ  ،باالَ كورت) لة طؤراوةكاني
(خوالندنةوة ،كؤنترؤلكردني تؤث ،ئاراستةكردني تؤث بؤ طؤلَ)بؤ بةرذةوةندي كؤمةلَةى باالَ كورت.
 دةرنةكةوتني جياوازي ئاماذةداري واتايي لةنيَوان هةردوو كؤمةلَةى تويَذينةوة( باالَ دريَذ  ،باالَ كورت) لةطؤراوةكاني ( ثاسداني كورت ،ثاسداني مامناوةند).
ِ
لةرؤشنايي ئةو دةرةنجامانة تويَذةران ئةو ِراسثاردانةيان كردووة:
بكري لةكاتي هةلَبذاردنيان و دانانيان بةث َيي ث َيوةرةكان.
 دةب َيت در َيذي ياريزانان ِرةضاوَ
بطونجي لةطة َل توانا كارامةيي وجةستةيي يةكان.
 دابةش كردني ياريزانان لةناو ياريطا لةسةر شويَنةكانيان بةوةىَ
هةندي لة سيفةتة جةستةييةكان.
 ئةنجام داني تو َيذينةوةى تر بؤ دؤزينةوةى ثةيوةندي ن َيوان در َيذي ياريزانان وَ
A comparative study on the effect of the length and shortness of the player on some
basic skills of football players
The development that has occurred to the higher levels in the game of football and
what has been achieved in the world championships from the rise in collective and individual
performance was due to the scientific interest studied by the specialists of this game , The
arrival of athlete to the higher levels depends on the synergy and the correlation of several
aspects, including the physical, psychological , skills and planning aspects as well as the
construction and physical measurement of the players , As every sport activity or sports
efficiency had requirements and specifications that must be available in the athlete so that he
can achieve advanced levels of any effectiveness or any sports game .
the research goal is :.
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• Identify the effect of the length and shortness of the player on some basic skills of football
players.
• Identify the lengths of football players (tall, short) in central and northern Iraq.
The researchers used the descriptive approach that suit the nature of the research and
identified the research community in the deliberate manner represented by the central and
northern Iraq clubs , The research sample was selected randomly from the research
community
The sample was divided into two groups, the first of which was tall, with lengths of 175 and
above, and the second group was short, with lengths of 169 or less , And the use of
appropriate statistical means to process data
The researchers reached the following conclusions:
• The lengths of short-standing players were determined in central and northern Iraq with a
mean of 169 cm and below and taller players with an average of 175 and above.
• There were significant differences between the two research groups (tall and short) in the
variables (rolling, ball control, scoring) and in favor of the short stature group .
• There were no significant differences between the two groups of research (tall and short
stature) in variables (short handling, medium handling).
In light of these conclusions, the researchers recommended the following recommendations:
• The length of the players should be taken into consideration when selecting players and
placed within the test criteria.
• The distribution of players in their position on stadium according to their skills, and physical
abilities .
• Conduct another study to find the relationship between the lengths of players and some
physical qualities
 1-1املقدمة وأهمية البحث
ان التطور الذي حدث للمستويات العليا في لعبة كرة القدم وما تحقق في البطوالت العاملية من تصاعد في االداء الجماعي والفردي جاء
بفضل االهتمام العلمي املدروس الذي يوليه املختصون بهذه اللعبة ،إذ ان وصول الرياض ي الى املستويات العليا يتوقف على تكاتف وتالزم
عدة جوانب ومنها الجانب البدني واملهاري والخططي والنفس ي باالضافة الى البناء والقياس الجسمي لالعبين ،اذ ان لكل نشاط رياض ي او
فعالية رياضية متطلبات ومواصفات نموذجية ،يجب توفرها في الرياض ي حتى يمكنه ان يحقق مستويات متقدمة ألي فعالية او أي لعبة
رياضية (الجنابي  , ) 8 ,2002,وتمثل أهمية معرفة العالقة بين القياسات الجسمية مثل الطوال والقصر والوزن بالصفات البدنية واملهارات
االساسية ومدى فعاليتها من اجل وصول العبي كرة القدم إلى املستويات العليا والتي يعكس املستوى البدني واملهاري الذي يصل إليها الالعبين
ً
للحصول على نتائج جيدة لالرتقاء بمستوى الالعبين ,فالطول الذي يمكن أن يصل اليه الفرد عند إكتمال النضج أمرا يستحق اإلهتمام وهو
ً
أمرا مهما في عملية االختيار لالعبين في اغلب ا لفعاليات الرياضية  ,وتعد نتائج البحوث العلمية في مجال البايوميكانيك والقياس والتقويم
والتدريب أفضل دليل على ذلك  ,حيث تشير الى وجود إرتباط بين القياسات الجسمية و مستويات األداء في األنشطة املختلفة وعلى ضوء
ذلك ويرى حميدي ( )2010نقال عن عدد من الخبراء والدراسات إن بناء الجسم و وزنه وطوله عوامل ال يمكن تجاهلها بل أنه من الضروري
االهتمام بها إذا أردنا تحقيق أرقام قياسية ونتائج طيبة في الرياضة وأن البحوث والدراسات امليدانية أظهرت بشكل قاطع وجود عالقة بين
مميزات الجسم كالوزن والطول والعمر واملستوى الرياض ي لذلك فان تناول بعض القياسات الجسمية املهمة في أداء بعض الصفات البدنية
واملهارات األساسية والكشف عن العناصر التي تمكننا من الوصول إلى املستويات العليا والتي تساعد في عملية التدريب والتقويم من خالل
قياسات موضوعية محددة من اجل تطور اللعبة والالعب (حميدي. )82,81, 2010,
م ــن املع ــروف ف ــي لعب ــة ك ــرة الق ــدم تع ــدد مراك ــز الالعب ــين داخ ــل امللع ــب و ــذلك تتطل ــب مواص ــفات جس ــمانية مختلف ــة وص ــفات بدني ــة ومهاري ــة
تختلف من مركز الى اخــر فلكــل العــب مواصــفاته ال جســمانية التــي تتناســب مــع مركــزه وتخدمــه داخــل امللعــب  ,فمــن خــالل مالحظــة افضــل العبــي
العالم خالل العقد املاض ي سنشاهد اغلب الالعبين الذين نافسو على جائزة افضل العب بالعالم هم قصار القامة ملا يتمتعون به مــن مهــارات
ً ً
حركية وصفات بدنية تعوضهم عن طول القامة  ،ويرى الباحثون ان القياسات الجســمية وخاصــة طــول وقصــر الالعــب تلعــب دورا مهمــا وتــاثر
ً
على املهارات األساسية لالعب وذلك نظرا الختالف أســلوا األداء مــن حيــث املناولــة والتهــديف والدحرجــة و قيــة املهــارات االخــرى املـ ثرة وكــذلك
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مــن حي ــث الخض ــوي للق ــوانين امليكانيكي ــة امل ـ ثرة ف ــي األداء االمـر ال ــذي يوا ــح اهميــة تن ــاول ط ــول وقص ــر الالع ــب بالبح ــث  ,وم ــن هن ــا تب ــرز أهمي ــة
تناول تأثير طول وقصر الالعب على بعض املهارات األساسية لالعبي كرة القدم .
 2-1مشكلة البحث :
بالنظر الى قلة الدراسات التي تناولت تاثير طول وقصر الالعب على املهارات االساسية لالعبي كرة القدم من جانب القياسات الجسمية
بصورة مباشرة على صعيد العراق على حد علم الباحثون لهذا فأن التعريف والكشف عن ذلك يعد من األمور املهمة التي تساعد على
التوجيه العلمي في التدريب والتقييم واالختيار االمثل الالعب وتوضيفه بصورة صحيحة داخل امللعب فضال عن عدم رغبة بعض املدر ين
لالعب القصير ,لذلك تتحدد مشكلة البحث بالتساؤل حول تأثير طول وقصر الالعب على بعض املهارات االساسية لالعبي كرة القدم
 3-1هدفا البحث :
 التعرف على اطوال العبي كرة القدم (طويل القامة  ,قصير القامة) في وسط شمال العراق. التعرف على تأثير طول وقصر الالعب على بعض املهارات االساسية لالعبي كرة القدم . 4-1فرض البحث :
 وجود فروق ذات داللة معنوية في بعض املهارات االساسية لالعبي كرة القدم بين الالعبين طوال وقصار القامة. 5-1مجاالت البحث :
 1-5-1املجال البشري  :عينة من العبي كرة القدم لبعض أندية وسط وشمال العراق
 2-5-1املجال املكاني  :مالعب مختلفة في محافظة نينوى
 3-5-1املجال الزماني  2018/1/20 :ولغاية.2018/5 /2

 - 2الدراسات النظرية والدراسات السابقة :
 1-2الدراسات النظرية
 1-1-2أهمية القياسات الجسمية :
إن القياسات الجسمية ذات أهمية كبيرة في تقويم نمو الفرد  ,فالتعرف على الوزن والطول يعد أحــد امل شـرات التــي تعبــر عــن حالــة
النمــو عنــد األفــرد  ,فاملقــاييس الجســمية تعــد إحــدى الوســائل املهمــة فــي التقيــيم واالختيــار وفــي املجــال الرياضـ ي فقــد ثبــت ارتبــاط املقــاييس
الجسمية بالعديد من الصفات البدنية والتفوق في األنشطة ولكل لعبة متطلبات بدنية خاصة تميزها عن غيرها من األلعاا ,إذ أن توافر هــذه
املتطلبات لدى الرياضين يمكن أن يعطي فرصة أكبر الستيعاا صفات ومهارات الالعبين  .ولقد أصبح من املهم توافر األجسام املناسبة كأحد
الــدعامات املهمــة لوصــول بــالالعبين إلــى أعلــى املســتويات الرياضــية لــذا فــان السـ ي ملعرفــة القياســات والصــفات البدنيــة لأللعــاا واملســابقات
املختلفة أصبح مهما بالنسبة ملدر ين لكونوه يساعدهم في اختيار القياسات والعناصر الصــالحة التــي يمكــن أن تســتثمر فيهــا جهــودهم  ,و ــذلك
يتحقــق االقتصــاد فــي الجهــد والوقــت واملــال وإن االهتمــام بتلــك القياســات مــا زال يمثــل أهميــة كبيــرة خاصــة فــي الدارســات التــي تهــتم بالقياســات
والنمو البدني(حسن وإبراهىيم) 315 ,2012,
 2-1-2املهارات األساسية في كرة القدم
ان نج ــاح الفري ــق يتوق ــف عل ــى درج ــة إتق ــان امله ــارات  ،فل ــيس هن ــاا ال ـ يء يمك ــن أن يع ــوم افتق ــاد الالع ــب للمه ــارات الفني ــة  ،وأجمع ــت معظ ــم
مصادر كرة القدم إلى أن املهارات األساسية في كرة القدم تتكون من :
 -1التصــويب  .2املناولــة  .3املراوغ ــة  ,4االخمــاد  .5الج ــري بــالكرة  6رمي ــة التمــاس مه ــارة ح ـراس املرم ـ .
)54 : 2005
.1

الدحرجة -:

4

( الخشــاا والط ــا ي ،

ت اع ـد الدحرج ــة ف ــي ك ــرة الق ــدم م ــن امله ــارات االساس ــية ،و ــي عملي ــة انتق ــال الالع ــب م ــع الك ــرة م ــن مك ــان ال ــى مك ــان اخ ــر ف ــي امللع ــب
"وتســتخدم الدحرجــة عنــدما ال يســتطيع الالعــب اعطــاء مناولــة الحــد زمالئــه لضــغط الخصــم عليــه لــذا يحتــا الالعــب الدحرجــة بطــول امللعــب
وعرضه ،الغاية منها اعطاء مناولة للزميل ويجب على الالعب أن يقوم بالدحرجة بأقص ى سرعة ويراقــب تحركــات زمالئــه العطــاء مناولــة بالوقــت
املناسب والالعب يتحرا بدون الكرة اسري بكثير من الكرة لذلك وجب عدم القيام بالدحرجة اال فــي الحــاالت الضــرورية والتــي ال يمتلــك الالعــب
امكانية اعطاء مناولة ويكون االحتفاظ بالكرة ي دي الى تأخير الهجوم" ( صباح واخرون .)128-127 : 1991 ،
.2

املناولة -

ً
"ت اعـد املناولــة مــن أكســر الوســائل الخططيــة أهميــة فــي كــرة القــدم ويرجــع ذلــك لكودهــا االكســر اســتخداما طــول زمــن املبــاراة و ــي تحديــد انتقــال
الك ــرة م ــن الع ــب ال ــى اخ ــر يك ــون ف ــي وض ــع افض ــل وموق ــع احس ــن وق ــد اك ــدت بع ــض الدراس ــات العلمي ــة عل ــى إن أكس ــر م ــن  % 80م ــن الح ــاالت الت ــي
يحصل فيها الالعب علــى الكــرة يكــون التصــرف فيهـ ا عــن طريــق املناولــة فــي حــين يكــون التصــرف فــي البــا ي هــو  ، % 20فاملناولــة ــي األســاس فــي بنــاء
مراح ــل الهج ــوم والتق ــدم نح ــو مرم ـ الفري ــق الخص ــم  ،كم ــا يمك ــن ع ــن طري ــق املناول ــة ال ــتخلص ع ــن كثي ــر م ــن م ــداف ي الخص ــم وكس ــب مس ــاحة
واســعة مــن ارم امللعــب فضــال عــن ادهــا تقلــل مــن الجهــد املبــذول مــن قبــل الالعــب .فــالفريق الــذي تمتــاز منــاوالت العبيــه بالدقــة والســرعة يكــون
اكسر كفاءة في تنفيذ خطط اللعب ( .صباح واخرون . )129 : 1991 ،
 .3االخماد :
إن مه ــارة اإلخم ــاد واس ــعة ومتع ــددة م ــن حي ــث التنفي ــذ ألده ــا تش ــمل جمي ــع أج ـزاء الجس ــم ماع ــدا (الي ــدين) وأن الالع ــب امل ــاهر والجي ــد ه ــو ال ــذي
يستطيع أن يخمد الكرة القادمــة باتجــاه الجــزء الــذي يـراه مناســبا بأســري وقــت و أقــل جهــد لغــرم املناولــة أو الدحرجــة أو التهــديف  ،وعليــه
فان هذه املهــارة تتطلــب توقيتــا ســريعا ودقيقــا وحساســية بالغــة ألعضــاء الجســم املختلفــة التــي تشــترا بــاألداء  ،وان أي خطــأ فــي اإلخمــاد قــد
ي دي إلى خسارة أو ضياي فرصة ال تعوم في تحقيق هدف (.الخشاب واخرون . ) 159 : 1999،
 .4التهديف
التهديف من املهارات األساسية في كرة القدم  ,وعن طريق يمكن حسم نتائج املباريات وكل ما يقوم به الالعبون داخل امللعب يتجه
ً
صوا هدف واحد وهو خلق فرصة مناسبة للتهديف غالبا .إذ يعد التهديف إحدى وسائل الهجوم الفردي الذي يتسلح به الالعب
ً
لتحقيق هدف في مرم الفريق األخر ,حيث أن الفريق الذي يحقق أكبر عدد من األهداف خالل املباراة يعد فائزا ال يمكن تحقيق إال
هداف إال إذا توفرت في الالعب الثقة بالنفس والذكاء امليداني واإلرادة وتحمل املس ولية والخبرة  ,إلى جانب وجود عدة عناصر مهمة في
ً
عملية التهديف و ي ـالدقة ـ القوة التي تساعد على ضرا الكرة– فضال عن الدقة والقوة يجب امتالا السرعة في التهديف ( .موفق ،
.)104: 2008

 2-2الدراسات السابقة :
( 1-2-2دراسة عماد ناظم جاسم الدليمي " )2005،نسبة مساهمة بعض القياسات االنسرو ومترية والقدرات البدنية في أداء املهارات
الحركية لالعبي كرة القدم"
أهداف الدراسة
-1
-2
-3
-4
-5

التعرف على بعض القياسات االنسرو ومترية والقدرات البدنية واملهارات الحركية إلفراد عينة البحث من الالعبين .
معرفة العالقة بين بعض القياسات االنسرو ومترية والقدرات البدنية في املهارات الحركية إلفراد عينة البحث من الالعبين من جهة ،
وأدائهم للمهارات الحركية بكرة القدم من جهة أخرى .
معرفة نسبة مساهمة بعض القياسات االنسرو ومترية والقدرات البدنية إلفراد عينة البحث من الالعبين في أدائهم للمهارات الحركية بكرة
القدم .
معرفة العالقة بين بعض القياسات االنسرو ومترية والقدرات البدنية إلفراد عينة البحث من الالعبين حسب مراكز لعبهم من جهة ،
وادائهم للمهارات الحركية من جهة أخرى .
معرفة نسبة مساهمة بعض القياسات االنسرو ومترية والقدرات البدنية إلفراد عينة البحث من الالعبين حسب مراكز لعبهم  ،وأدائهم
للمهارات الحركية بكرة القدم .
5

عينة البحث
اشتملت عينة البحث على ( )171العبا يمثلون أندية ( العدالة  ،البريد  ،الشباا  ،حيفا  ،السياحة  ،الحسين  ،الحسنين  ،الصليخ ،
العمال  ،األمانة  ،الطارمية  ،أبو جعفر املنصور ) يمثلون نسبة ( )54.28%من مجتمع البحث والبالغ عددهم ( )315العبا .
وبعد معاملة البيانات إحصائيا لغرم تحقيق أهداف البحث استنتج الباحث ما يأتي - :
-1
-2

-3
-4

-5

-6

تأكيد خطية العالقة املتحققة بشكل عام ما بين القياسات االنسرو ومترية باملهارات الحركية  ،وكذلك الحال للقياسات االنسرو ومترية
والقدرات البدنية معا باملهارات الحركية.
ظهور معنوية االثر للمتغيرات االنسرو ومترية املتمثلة ا ( طول الساعد  ،طول الذراي  ،طول القدم  ،طول العضد  ،عرم القدم ) لعينة
البحث باملهارات األساسية اعتمادا على دراسة دالة العالقة املتمثلة بدراسة اثر متغيرات القياسات االنسرو ومترية باداء املهارات الحركية
.
ظهور معنوية األثر ملتغيرات القدرات البدنية املتمثلة ا ( القوة القصوى  ،مطاولة القوة  ،مطاولة عامة  ،القوة املميزة بالسرعة ) لعينة
البحث بأداء املهارات الحركية اعتمادا على دراسة دالة العالقة املتمثلة بدراسة اثر متغيرات القدرات البدنية بأداء املهارات الحركية .
ظهور معنوية االثر ملتغيرات القياسات االنسرو ومترية والقدرات البدنية معا املتمثلة بـ ( مطاولة القوة  ،القوة القصوى  ،محيط الصدر
 ،القوة املميزة بالسرعة  ،طول الذراي ) الفراد عينة البحث باداء املهارات الحركية اعتمادا على دراسة دالة العالقة املتمثلة بدراسة اثر
متغيرات القياسات االنسرو ومترية والقدرات البدنية في أداء املهارات الحركية
ظهور معنوية االثر ملتغيرات القياسات االنسرو ومترية والقدرات البدنية مع املهارة للمركز األول ( الدفاي ) املتمثلة ا ( محيط الصدر ،
القوة املميزة بالسرعة  ،طول العضد  ،طول القدم  ،مطاولة عامة ) لعينة البحث اعتمادا على دراسة دالة العالقة املتمثلة بدراسة اثر
متغيرات القياسات االنسرو ومترية والقدرات البدنية مع املهارة .
ظهور معنوية االثر ملتغيرات القياسات االنسرو ومترية والقدرات البدنية مع املهارة للمركز الثاني ( الوسط ) املتمثلة ا ( طول الجذي ،
عرم القدم  ،محيط الوسط  ،طول القدم  ،مطاولة عامة ) لعينة البحث اعتمادا على دراسة دالة العالقة املتمثلة بدراسة اثر متغيرات
القياسات االنسرو ومترية والقدرات البدنية مع املهارة .
 (2-2-2دراسة حسن سعود  ". )2013 ،القياسات الجسمية املساهمة في مستوى انجازعناصراالداء الحركي لالعبي كرة
القدم " .
اهداف الدراسة

• التعرف على العالقة االرتباطية بين القياسات الجسمية واالداء الحركي لالعبي كرة القدم.
• التعرف على نسبة مساهمة القياسات الجسمية في مستوى انجاز االداء الحركي لالعبي كرة لقدم .
تكونت من العبي منتخب جامعة م تة وطلبة التخصص في لعبة كرة القدم حيث بلغت افراد عينة الدراسة ( )40يمثلون معظم اندية
الجنوا (ذات راس  ،م اا  ،صالح الدين  ،معان  ،م تة  ،شيخان  ،الطفيلية  ،الطالبية  ،جامعة م تة ) حيث ترواحت اعمارهم من
( )22-18سنة و متوسط  21سنة  ،كما استخدم الباحث املنهج الوصفي في دراسته.
االستنتاجات
• ان اهم القياسات الجسمية املساهمة في زيادة زمن كل من سرعة االداء وتحمل سرعة االداء وتحمل االداء كانت على التوالي (طول الفخذ
 ،طول الساق  ،طول القدم ).
• ان اهم القياسات الجسمية املساهمة في قوة الركل لعضالت الطرف السفلي كانت على التوالي (محيط الفخذ  ،محيط الساق  ،الطول
الكلي  ،طول القدم )
• ان اهم القياسات الجسمية املساهمة في زيادة زمن الرشاقة كانت على التوالي (الطول الكلي  ،عرم الصدر  ،طول الفخذ  ،طول القدم
).
 -3إجراءات البحث
 1-3منه ــج البح ــث:
استخدم الباحثون املنهج الوصفي ملالءمته طبيعة البحث.
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 2-3مجتمع وعينة البحث :
حدد الباحثون مجتمع البحث بالطريقة العمدية واملتمثل باندية وسط وشمال العراق املتكونة من نادي (دهوا  ,زاخو  ,املوصل ,
الفتوة  ,العمال  ,تلعفر  ,سنجار  ,الكرخ  ,زمار  ,ر يعة  ,نينوى  ,وقياره) والبالغ عددهم ( ) 180العب وتم تحديد عينة البحث من العبين تم
اختيارهم بصورة عشوائية من مجتمع البحث والبالغ عددهم ( ) 40حيث تم تقسيم عينة البحث الى مجموعتين املجموعة االولى طوال
القامة تتمثل ا ( )20العب والي تتراوح اطوالهم من  175سم وما فوق واملجموعة الثانية قصار القامة تتمثل ا ( )20العب التي تتراوح
اطوالهم من  169سم وما دون  ،ولقد تم استبعاد العبي التجر ة االستطالعية (وتم تحديد اطوال الالعبين بعد اخذ اطوال جميع العبي
املجتمع وترتيبهم حسب اطوالهم في قائمة وعرضها على السادة الخبراء واعتبار الثلث العلوي من القائمة قصار القامة والجزء السفلي من
القائة طوال القامة ) .
 3- 3تجانس مجموعتي البحث
تم اجراء التجانس بين مجموعتي البحث طوال القامة وقصار القامة في متغيرات (العمر والطول والوزن ) وكما مواح في
الجدولين ( )1و()2
جدول ( )1
األوساط الحسابية واالنحرافات املعيارية التجانس املحسو ة للتجانس العينة قصار القامة
املتغيرات

س

±ي

c.v

الطول (سم)

166

1.76

1.06

الوزن(كغم)

64

2.49

3.89

العمر (بالسنة)

25.91

2.06

7.95

ويتبين من الجدول ( )1تجانس العينة فكلما اقترا معامل االختالف من  %1يعد التجانس عاليا وإذا زاد عن  %30يعني أن العينة
غير متجانسة وتكون قيمة معامل االختالف ألنه يساوي حاصل قسمة االنحراف املعياري للمجموعة على الوسط الحسابي لها
ً
مضرو ا×( %100التكريتي والعبيدي. )161، 1996،
جدول (  )2األوساط الحسابية واالنحرافات املعيارية وتجانس العينة طوال القامة
املتغيرات

س

±ي

c.v

الطول (سم)

177.83

5.02

2.82

الوزن(كغم)

75.17

3.69

4.91

العمر (بالسنة)

25.08

2.96

11.8

ويتبين من الجدول ( ) 2تجانس العينة فكلما اقترا معامل االختالف من  %1يعد التجانس عاليا وإذا زاد عن  %30يعني أن العينة
غير متجانسة وتكون قيمة معامل االختالف ( )%ألنه يساوي حاصل قسمة االنحراف املعياري للمجموعة على الوسط الحسابي لها
ً
مضرو ا×( 100التكريتي والعبيدي. )161، 1996،
 4-3وسائل جمع املعلومات
( تحليل املحتوى  -استمارة االستبيان  -االختبارات ) .
 5-3االجهزواالدوات املستخدمة في البحث
7

( كرة قدم عدد  , 10شريط قياس  ,ميزان طبي  ,ملعب كرة قدم  ,ساعة توقيت  ,مسطبة لقياس دقة املناولة )
 6_3االختبارات املهارية املستخدمة في البحث .
 .1اختبارالتهديف بالكرة الثابتة من بعد ( )18ياردة على هدف مقسم
(الدليمي وعبد الحق )144-140 ، 1997 ،
 .2اختباردقة املناولة القصيرة على مسطبة مقسمة ( الخشاا والطا ي)86- 85 ،2005،
 .3اختباردقة املناولة املتوسطة على هدف مرسوم على األرض )(Hara , 1986,63
 .4اختبارتنطيط الكرة (تامر وعبد االمير ) 1991،
 .5اختبارالركض املتعرج بالكرة ( الدحرجة) بين  5شواخص (.)Tomsen , 1984 ,4
 7-3التجربة االستطالعية :
قام الباحثون باجراء تجر ة استطالعية بتاريخ ( , )2018/3/28و مساعدة فريق العمل املساعد وكان الهدف منهم التعرف على

املتغيرات

وحدة
القياس

قصارالقامة

طوال القامة

±ع

±ع

قيمة ت

املعنوية

إمكانية تطبيق االختبارات املهارية بأنواعها وأشكالها املختلفة من قبل إفراد العينة  ,وتوزيع املهام على فريق العمل .
 8-3اجر ائات البحث امليدانية :
.1

.2
.3
.4

قام الباحثون بتحديد طول وقصر العب كرة القدم عن طريق توزيع استبيانات على الخبراء واخذ ارائهم حول تحديد الالعب
القصير والطويل  ,ثم قام الباحثون باخذ اطوال اغلب العبي اندية وسط وشمال العراق من ( 2018/3/15ولغاية )2018/3/30
وترتيب اطوالهم من اقصر العب الى اطول العب واعتبار الثلث العلوي من القائمة العب قصير القامة واملتمثلين ا ( )169سم
فما دون والثلث السفلي من القائمة العب طويل القامة واملتمثل ا ( )175سم فما فوق .
قام الباحثون باختيار ( )20العب بصورة عشوائية من مجتمع البحث واملتمثلين بالالعبين قصار القامة و( )20العب واملتمثلين
بالالعبين طوال القامة وتم اجراء اختبارات مهارية على الالعبين تحت نفس الضروف .
تم اختبار الالعبين طوال القامة بتاريخ ( )2018/4/8-10باملهارات املحددد في البحث واملتمثلة ا ( التهديف  ,التمريرة القصيرة ,
التمريرة املتوسطة  ,السيطرة على الكرة  ,الدحرجة ) .
تم اختبار الالعبين قصار القامة بتاريخ ( )2018/4/10-12باملهارات االساسية املححدة في البحث واملتمثلة بي ( التهديف  ,التمريرة
القصيرة  ,التمريرة املتوسطة  ,السيطرة على الكرة  ,الدحرجة ) .
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الدحرجة

ثانية

13.056

0.493

12.18

0.609

3.54

* 0.003

السيطرة

درجة

29.40

1.78

34.50

3.34

4.26

* 0.001

التهديف من قرب

درجة

25.70

2.98

28.10

1.91

2.14

* 0.049

املناولة القصيرة

درجة

21.10

2.08

22.10

2.56

0.96

0.351

املناولة املتوسطة

درجة

6.60

1.78

7.40

1.17

1.19

0.253

 .5مراعات جيمع الظروف اثناء اجراء االختبارات على مجموعتي البحث و نفس ترتيب املهارات على كال املجموعتين مع مراعات
اجراء عمليات االحماء لكافة اجزاء الجسم قبل االختبارات  ,واستبعاد عينة التجر ة االستطالعية .
❖ معنوي عند نسبة خطأ ≥ 0.05
 9 -3الوسائل اإلحصائية املستخدمة :
تمت معالجة البيانات بواسطة برنامج (.)MINITAB 17 Student
 1-4عرض ومناقشة النتائج بين مجموعتي البحث (طوال القامة وقصار القامة) في بعض املهارات االساسية لدى العبي كرة القدم .
جدول ()3
جدول ( )3يبين االوساط الحسابية واالنحراف املعياري وقيمة ت واملعنوية بين مجموعتي البحث
من خالل الجدول يتبين ان ان هناا فروق ذات داللة معنوية في املهارات االساسية (الدحرجة  ،السيطرة  ،التهديف من قرا )
ولصالح قصار القامة  ،لم يظهر هناا فروق ذات داللة معنوية في املهارات (املناولة القصيرة  ،واملناولة املتوسطة ) ان مهارة الدحرجة ي
قدرة الالعب على تغير االتجاة والتحكم بالكرة والتالعب بها بكلتا القدمين للتحرا بحرية في امللعب ويعزو الباحثون تفوق العبي قصار القامة
في مهارة دحرجة الكرة على العبي طوال القامة ان مركز ثقل العب قصير القامة الى االرم يكون اقرا من ما هو عليه لدى العبي طوال القامة
وان الالعب طويل القامة يحتا الى مساحة قاعدة استناد اكبر ليحصل على التوازن والثابت اثناء الحركة وذلك يستغرق منه زمن اكبر من
العبي قصار القامة وكذلك ملساحة قاعدة االرتكاز عالقة وثيقة بمقدار القصور الذاتي فكلما زادة املساحة يزداد عزم القصور الذاتي الذي
ي ثر سلبا على الزمن وهذا ما يشير اليه السعود نقال عن مسلط ان ملساحة قاعدة االستناد عالقة وثيقة ملقدار القصور الذاتي  ,فكلما ازدات
املساحة زادة مقاومة الجسم للقوة امل ثرة عليه اي ان العالقة طردية بين مساحة قاعدة االستناد والقوة املطلو ة للتغلب على عزم القصور
الذاتي (سعود )20, 2013,و يشير الهاشمي ان نقطة مركز ثقل الجسم تتناسب عكسيا مع الثبات حيث كلما زادت ارتفاي مركز ثقل الجسم
قل الثبات (الهاشمي  . )210 , 1999,اما مهارة السيطرة على الكرة فقد تفوق العبي قصار القامة في هذه املهارة على العبي طوال القامة ويعزو
الباحثون السبب في ذلك الى ان الالعب قصير القامة يمتلك تحكم كبير في تحريك اطرافه السفلة واعطاء القوة املناسبة والدقة املناسبة
للسيطرة على الكرة ويعود سبب ذلك انه كلما زادت انصاف القطر للرجلين يحتا الالعب الى قوة اكبر للتغلب على املقومات الخارجية
الناتجة عن تحريك رجليه للسيطرة على الكرة وذلك يودي الى استنفاذ جهد اكبر من العبي طوال القامة للتحكم بالكرة وهذا ما يفسر ان
السيطرة على الكرة عندما تكون فوق الركبة (الفخذ) اسهل من السيطرة على الكرة بوجه القدم , .اما من الناحية الفسلجية فان االيعازات
العصبية اثناء تنقلها من الدماغ الى االطراف السفلى فادها تحتا الى فترة زمنية اكبر كلما ازداد طول الالعب و التالي فان التوافق العصبي
العضلي لدى الالعب قصير القامة اكبر وتحكمه بالعضالت االرادية يكون بصورة افضل من الالعب طويل القامة  ,كما تفوق العبي قصار
القامة على العبي طوال القامة في دقة التهديف ويعزو الباحثون السبب في ذلك الى ان العبي قصار القامة يمتلك توازن وتوافق اكبر من
الالعبين طوال القامة ففي اثناء التهديف يقوم العب كرة القدم باالرتكاز على القدم الغير ضار ة استعداد لعملية التهديف وهذا يحتا الى
توازن وثبات عالي اضافة الى توافق في جميع اجزاء الجسم حيث يشير وصفي واخران أن دقة التهديف من املهارات التي ال يعتمد ادائها على
طول الجسم الن زيادة عامل الطول ي دي الى زيادة ارتفاي مركز ثقل الجسم وما يترتب عليه من ضرورة توسيع قاعدة االرتكاز و التالي زيادة
القصور الذاتي الحركي للجسم اي ان ارتفاي مركز ثقل الجسم له عالقة بمساحة قاعدة االستناد (وصفي واخران . )206 : 2015,
اما مهارت التمرير القصيرة والتمريرة املتوسطة لم يضهر هناا فروق بين الالعبين طوال القامة والالعبين قصار القامة ويعزو
الباحث السبب ان مهارة التمرير تعد اقل املهارات استنفاذا للمجهود البدني واكسرها استخداما في التدريب واملباراة من قبل جميع الالعبين
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حيث يتمكن الالعب من اداء عدد كبير جدا من التمريرات القصيرة واملتوسطة اثناء املبارة الواحدة دون بذل مجهودات كبيرة مقارنتا مع
املهارات االخرة كالدحرجة والتهديف وغيرها حيث يذكر املولى عند استالم الكرة من قبل اي العب فان الحل االول لديه يكون بمناولة الكرة الى
احد زمالئه و نسبة ( %80املولى . )19, 1999 ,
 -5االستنتاجات والتوصيات
 1-5االستنتاجات
 1-1-5ظهور فروق ذات داللة معنوية بين مجموعتي البحث (طوال القامة  ،وقصار القامة) في املتغيرات (الدحرجة  ،السيطرة على الكرة ،
التهديف ) ولصالح مجموعة قصار القامة.
 2-1-5لم يظهر فروق ذات داللة معنوية بين مجموعتي البحث(طوال القامة  ،وقصار القامة) في املتغيرات (املناولة القصيرة  ،واملناولة
املتوسطة) .
 2-5التوصيات
 1- 2- 5يجب مراعاة اطوال الالعبين عند االنتقاء ووضعها ضمن معايير االختبار .
 2-2-5توزيع الالعبين داخل امللعب على مراكزهم بما يتناسبب مع امكانياتهم املهارية والبدنية والجسمانية.
 3-2-5اجراء دراسة اخرى اليجاد العالقة بين اطوال الالعبين وبعض الصفات البدنية .
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