 1/1مقدمة و مشكمة البحث
إن تقدم األمم والشعوب يقاس بما تقدمو من إنجازات فى المحافل الدولية فى شتى
المجاالت واإلنجاز فى المجال الرياضى بصفو عامو وفى رياضة كرة القدم بصفو
خاصة إلحدى الدول ليو أكبر دليل عمى نجاح المنظومة الرياضية فييا .
وقد سجمت كرة القدم فى وقتنا الحاضر تطو ار واضحا حيث ارتفع عدد الممارسين
وكذلك عدد المنافسات والدليل عمى ىذا التطور كون اإلتحاد الدولى لكرة القدم ( FIFA
)أصبح يشرف عمى مراقبة أكثر من (  ) 891اتحاد وطنى وكذلك تنظيم عدد كبير
من المنافسات منيا كأس العالم لمألشبال وكذلك كأس العالم لمناشئين تحت81سنو
وكأس العالم لمشباب تحت  89سنة وكأس العالم لمسيدات وكأس العالم داخل الصاالت
المغمقة  ،ولكن تبقى بطولة كأس العالم عمى مستوى الكبار أكبر تظاىرة عالمية لمدول
فى ميدان الرياضة حيث تتصدر كل األحداث الرياضية لكون كرة القدم المعبة
الجماىيرية األولى وليس ىناك ما يستدعى الحديث عن شعبيتيا تخصص أجيزة
االعالم المرئية والمسموعة مساحة زمنية كبيرة ليا .
لؤى كاظم ( : )2007دراسة تحميمة لفاعمية الفرق ( الفنية والخططية واالخطاء
القانونية ) المشاركة فى بطولة كاس العالم  2006فى المانيا مجمة القادسية لعموم
التربية الرياضية ص 129
وتعتبر الميارات األساسيو فى كرة القدم أحد األركان األساسيو فى وحدة التدريب
اليوميو إذ تعتبر قاعدة أساسيو لمعبو وبدون إتقانيا لن يستطيع الالعب تنفيذ الخطط
الممقاه عمى عاتقو من خالل واجبات المركز الذى يشغمو فى خطوط المعب المختمفو
أثناء المباراه .
حسن أبو عبده (2005م) :االعداد الميارى لالعبى كرة القدم بين النظرية والتطبيق
 ,مطبعة األشعاع الفنية  ،االسكندرية  .ص 293
ويتفق الخبراء عمى أن إجادة العبى الفريق لمميارات وقدرة كل منيم عمى توظيفيا
فى إطار األداء الجماعى لمفريق تمعب دو ار رئيسيا فى تحديد نتائج المباريات  .وأثبتت
العديد من الدراسات العممية أن ىناك ارتباطا ايجابيا بين إجادة الالعبين لمميارات وبين

مقدرتيم عمى تنفيذ خطط المعب  ,إذ ثبت أنو كمما إنخفض مستوى إجادتيم لخطط
المعب ضعفت بالتالى قدرتيم عمى تنفيذ واجبات المراكز فى طريقو المعب التى يمعب
بيا الفريق .
( مفتى إبراىيم حماد(2012م) :جمل الميارات الفرديو فى كرة القدم  ,دار الفكر
العربى  ,القاىرة  ).ص15
ويضيف حسن أبو عبده (2005م) أن أحد وسائل تقييم األداء أثناء المباريات
ىو المالحظة لما تحتويو من إمكانية تحميل مستوى الالعب من حيث ارتفاع مستواه
الفنى والبدنى والنفسى أو ىبوطو أو النقص فى تنفيذ الميام والواجبات الممقاه عمى
عاتقو فى تنفيذ النواحى البدنية والمياريو والخططيو بشقييا الدفاعى واليجومى  ,لذا
وجب عمى االمدير الفنى لمفريق والجياز المعاون ان يكونو عمى دراية عممية وفنية
باسس تقييم وتحميل المباريات عن طريق المالحظة سواء لفريقيم أو الفريق المنافس
وتنقسم المالحظة الموضوعية لتحميل المباراة إلى ثالثة أنواع وىى مالحظة وتحميل أداء
( العب معين  ,او مجموعو من الالعبين  ,أو الفريق بالكامل ) ( .حسن السيد أبو
عبده (2005م) :االعداد الميارى لالعبى كرة القدم بين النظرية والتطبيق  ,مطبعة
األشعاع الفنية  ،االسكندرية ص) 295
ويرى الباحث أن أسموب تحميل المباريات يعد من أفضل األساليب لمحكم عمى
مستوى الالعبين وتحديد مستواىم الحقيقي سواء خالل المنافسة أو التدريب فعندما يتم
تحميل أداء الفريق داخل المباراة نستطيع الحصول عمى معمومات عن الفرق المتبارية
تسيم في قيادة الفريق والوقوف عمى المستوي الحقيقي والفعمي لمفريق والفرق األخرى
وىذه المعمومات يتم الحصول عمييا باستخدام استمارات المالحظة لقياس األداء
المطموب .
ويضيف مفتى إبراىيم (1994م) أن طبيعة لعبة كرة القدم تجعل الفريق فى
موقف الدفاع لعدد غير قميل من المرات  ،وفى إحدى الدراسات التى قام بيا المؤلف
إستخمص عدة نتائج كان منيا أن الفريق يصبح فى حالة دفاع لعدد من المرات يتراوح
ما بين  54إلى  14مرة فى المباراة الواحدة فى المتوسط ميما كانت قوة الفريق بالنسبة

لمفريق المنافس  ،ومن ىنا نستنتج أن فرص اليجوم التى تتاح لمفريق ىى تقريبا تتساوى
بنفس فرص الدفاع ألنو يفقد الكرة فى كل ىجمة
ويصبح الفريق فى حالة دفاع بإستثناء عدد قميل من المرات التى يشن فييا الفريق
اليجوم مرتين متتاليتين كما فى حالة الركمة الركنية مثال .
( مفتى إبراىيم حماد ( ) 1994الدفاع لبناء اليجوم فى كرة القدم دار الفكر العربى ،
القاىرة ص) 21
ويتطمب المعب الدفاعى سمات خاصة تتناسب مع الدور الذى سيؤديو المدافع وبما
يساعده عمى اظيار قدرتو وموىبتو وانجاز ميامو الرئيسية والتى يختمف مداىا من
مدافع ألخر فيناك المدافع الذى يكيف نفسو وفقا لواجبات مركزه والتى تتطمب مواجية
المياجم والضغط عميو ومياجمتو بحماس وثقة تظير من خالل االلتحام معو وان يكون
ذلك بيقظو وتركيز مدركا ميامو بكل دقة  ،والمدافع األخر ىو الذى يتطمب منو ايقاف
منافسو من خالل السرعة والمرونو فى تحركاتو والتكيف مع زمالءه المدافعين الداء
التغطيو السميمو وعموما فكال النوعين يمكن أن يؤديا الميام الخاصة بيما اال ان
السمات الفردية والقدرات الخاصة والموىبة ووسائل توظيفيا تكون مختمفة وبصفة
خاصة ما يتطمب تطوير المعب من االنطالقة الداء الميام اليجومية لدى المدافغين .
وبصفة عامة عمى المدافع أن يتخير مكانا جيدا من منافسو يمكنو من التدخل
السريع الستخالص الكرة وأن يمتمك القدرة عمى ترجمة تحركات المياجم ومايصدر منو
من أساليب الخداع والمراوغو وكذا التحركات الجماعية مع زمالءه المياجمين اى يتوقع
وعن تركيز ودراية وترقب ماسيصدر من منافسو وما يدور بداخمو وان ييىء نفسو لذلك
وأن يكون التحامو مع منافسو بالقوة والجدية ولكن باعتدال وبالصورة التى تحد من تألقو
وايقاف حماسو لمعب .
ابراىيم شعالن  ،عمرو ابو المجد  1996استراتيجية الدفاع فى كرة القدم ( دار
الفكر العربى  ،القاىرة  ،ص ) 24
ويشير حسن ابو عبده (  ) 2007إلى أن خطط الدفاع الفردى ىى التى يمكن
فييا لالعب من اختيار الموقع والمكان المناسب فى التوقيت المناسب لمدفاع
واستخالص الكرة من المنافسين وكذلك القيام بالرقابة والضغط والتغطية فى أماكن

الممعب المختمفة اثناء الدفاع ويتوقف نجاح الفريق فى تنفيذ الدفاع الفردى عمى قدرة كل
العب عمى فيم دوره وواجبات مركزه وادائيا بإتقان داخل إطار الخطط الدفاعية
الجماعية .
( حسن السيد أبو عبده  2007االتجاىات الحديثة فى تخطيط وتدريب كرة القدم ،
مكتبة االشعاع الفنية ط  7االسكندرية ص ) 206
ويرى عبده صالح الوحش ومفتى ابراىيم إن دراسة قانون كرة القدم من جانب
المدرب شىء ىام وضرورى  ،وتدريس قانون كرة القدم وشرحو لالعبين من الواجبات
الضرورية التى يجب أن يقوم بيا المدرب  ،وان المعرفة الكاممة بقانون كرة القدم ليا
أثرىا الكبير فى توسيع المجال الذى يجب أن تشممو خطط المعب فيناك مواد كثيرة من
القانون يمكن أن يستفيد منيا الالعب خالل المباراة خططيا .
عبده صالح الوحش و مفتى ابراىيم ( اساسيات كرة القدم دار عالم المعرفة  ،القاىرة
 ،ص ) 203
وبموجب قانون المعبة يتوقف المعب فى حاالت الضربات الحرة المباشرة وغير
المباشرة ورمية التماس وركمة البداية وضربة المرمى وضربة الجزاء .
وتمعب تمك المواقف دو ار ىاما فى تحول النتائج لمعديد من المباريات إذا ما أحسن
أستغالليا بطريقة مخططة وذات أثر فعال يتماشى مع إمكانيات العبى الفريق  ,وكذا
استغالل نقاط الضعف فى الفريق المنافس كبطء الحركة فى التحول من اليجوم لمدفاع
أى حدوث خمل فى تنظيم الدفاع وبناء الخطط المناسبة لممواقف المختمفة .
ويتم تدريب الالعبين عمى التصرف السميم وفقا لمحاالت التى قد تمعب دو ار ىاما
فى مسألة الفوز أو الخسارة لمفريق وخاصة الضربات الحرة القريبة من منطقة الجزاء
ورمية التماس والضربة الركنية ويسمك فى ذلك طريقة الشرح النظرى لتحديد التحركات
التى تحددىا الخطة وكذا التدريب العممى لتنفيذ كافة االحتماالت مستعمال فى ذلك
المكانيات الفردية من ميارات واداء جماعى مميز لمفريق ويساىم التدريب الفردى
المتكرر عمى اتقان مثل ىذذه الخطط المتنوعو .
ابراىيم شعالن  ,عمرو أبو المجد  1997خطط الكرات الثابتة فى كرة القدم .
مركز الكتاب لمنشر ص () 85

ويصعب عمى الفريق وىو فى حالة الدفاع عن المواقف الثابتة أداء الميام الدفاعية
نظ ار لدفع الفريق المنافس بأكبر عدد من المياجمين وخاصة فى الضربات الحرة
المباشرة وغير المباشرة والركنية باالضافة إلى عدم الضغط عمى آخذو الضربة لوقوفيم
عمى بعد 81ياردات منو وفقا لمقانون  ،كذا التفاوت بين الالعبين المدافعين فى سرعة
تنظيم المواقف الدفاعية مما يتيح لمفريق المنافس وخاصة إذا ما تميز بسرعة بسرعة
التنفيذ لمثل ىذه الكرات نجاحيم فى إحراز أىداف منيا .
إب ارىيم شعالن وعمرو أبو المجد خطط الكرات الثابتة فى كرة القدم 1997
ص  13مركز الكتاب لمنشر القاىرة
وتأتى الحاالت الثابتة فى كرة القدم فى الترتيب الخامس من موسوعة اإلعداد
الخططى لمفريق  ،لما ليا من أىمية كبيرة فى حسم نتيجة معظم المباريات  ،بل
والدورات والبطوالت المحمية والدولية واالقميمية والقارية والعالمية  ،وخاصة كأس العالم
لكرة القدم والذى يأتينا بالجديد فى أحدث خطط وأساليب تنفيذ الضربات الثابتة وأيضا
طرق الدفاع عنيا .
إبراىيم شعالن وعمرو أبو المجد خطط الكرات الثابتة فى كرة القدم 1997
ص  13مركز الكتاب لمنشر القاىرة
ومن خالل متابعة الباحث لمعديد من البطوالت سواء محميو أو قاريو أو عالميو
نجد أن تفوق بعض الفرق عمى األخرى وبالتالى حسم نتيجة المباراه قد يرجع إلى قدرة
الفرق عمى استغالل األداءات واألساليب الدفاعية والتقميل من األخطاء الدفاعيو
والقانونية التى تؤثر بالتالى وبطريقو مباشره عمى إحراز األىداف وبالتالى نتائج
المباريات ألنو حينما تتبارى الفرق فى إحدى البطوالت ربما أن تتساوى بدنيا وفنيا
ويكون الفارق الحاسم ىو بعض األخطاء الدفاعية ولو كانت بسيطو والمتى يستغميا
الفرق المنافس وكذلك األخطاء القانونية كالضربات الثابتو مثال والتى تؤثر بشكل كبير
عمى نتائج المباريات .
 2/1أىمية البحث:

 1/2/1األىمية األكاديمية
تسيم فى تقديم معمومات تتناول التصرف الدفاعى

وتقويم األخطاء الدفاعية

واألخطاء القانونية الفردية لممنتخبات المشاركة فىبطولة كأس العالم لكرة القدم روسيا
 8181م .
 2/2/1األىمية التطبيقية
تستخدم النتائج فى توجيو عممية التدريب لمجانب الخاص باألداء الدفاعى والقانونى
كال عمى حده عند وضع البرامج التدريبية
 3/1ىدف البحث:
ييدف البحث الى :
تحميل األخطاء الدفاعية والقانونيو وعالقتيا بنتائج المباريات فى بطولة كأس العالم
لكرة القدم روسيا 8181م ويتحقق ىذا اليدف من خالل التعرف عمى :
 8/3/8األخطاء الدفاعيو وتأثيرىا عمى تمقى االىداف ونتائج المباريات فى بطولة كأس
العالم لكرة القدم روسيا 8181م .
 8/3/8األخطاء القانونية وتأثيرىا عمى نتائج المباريات فى بطولة كأس العالم لكرة
القدم روسيا 8181م .
 4/1تساؤالت البحث
 8/5/8ما ىى األخطاء الدفاعية األكثر تك ار ار وتأثي ار عمىى نتىائج المباريىات فىى بطولىة
كأس العالم لكرة القدم روسيا 8181م .
 8/5/8ما ىى األخطاء القانونية األكثر حىدوثا وتىاثي ار عمىى نتىائج المباريىات فىى بطولىة
كأس العالم لكرة القدم روسيا 8181م .

 5/1تعريفات البحث
 1/5/1التحميل فى المجال الرياضى  :ىو أحد االساليب المتكاممة لمتقويم حيث يمكن
عن طريقو تقدير االداء الذى يقوم بو الالعب أو الفريق وكذلك إصدار أحكام عمى ىذه
القيمو فى ضوء اعتبارات ومعايير محدده ) 57 : 3 ( .
 2/5/1األخطاااء الدفاعيااة (*) :ىىىى مجوعىىة مىىن اإلج ىراءات المياريىىة الخاطئىىة التىىى
يرتكبيا الالعب فى حالة الدفاع .
 3/5/1األخطاء القانونية (*) :ىى مجموعة األخطاء التى يرتكبيىا الالعىب ويعاقىب
عمييا القانون سواء فى حالة الدفاع أو اليجوم .
 4/5/1بطولة كأس العاالم (*) :ىىى أىىم مسىابقة لرياضىة كىرة القىدم تقىام تحىت إشىراف
االتحاد الدولى لكرة القدم كل أربع سنوات منذ عىام 8931م بعىد تصىفيات كىل قىارة عمىى
حده حيث يتأىل عدد من الفرق المسموح ليا فى كل قىارة ليصىل مجمىوع الفىرق إلىى 38
فريق ويكمميا صاحب األرض واإلستضافة إلى  38يتنافسون لحصد لقب البطولة .
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