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 ة حاسوبية حديثة لتقييم األداء المهارو المفرد تقني
 لالعبى كرة القدم أثناء المباراة

      *رو نننننننننفننننننوظ الجنننوهنننننأ.د.ياسنننننر مح
 * *د.محمد محمود مصلحى الدسوقى

 البحث وأهميته مشكلة
دمة حيأأث أنهأأا مسأأتخإن التقنيأأات الحديثأأة اقتحمأأت كأأرة القأأدم فأأى كأأل عناصأأر اللعبأأة واألدوات ال

تغطأأى معظأأم اإلحتياجأأات األساسأأية للجميأأع وتسأأاعدهم فأأى تحقيأأق أهأأدافهم وبأأذلك تأأوفر لهأأم الكثيأأر مأأن 
 كأأل بلأأدان العأأالمعلأأى قلأأوب وعقأأول الماليأأين مأأن مشأأاهديها فأأى  اسأأتحوذتالوقأأت والجهأأد ، وكأأرة القأأدم 

تحظأى بكثيأر مأن اإلهتمأام مأن  فهى ، لذلكلرياضات األخرى لتصبح فى المرتبة األولى عالميًا مقارنة با
قبأأل الحكومأأات والهيئأأات والمؤسسأأات محأأاولين جاهأأدين اإلرتقأأاء بمسأأتوى فأأرقهم لتحقيأأق أفضأأل النتأأائج، 

بكأأل مأأا هأأو جديأأد فأأى مجأأال التكنولوجيأأا فأأى التعلأأيم والتأأدريب لخدمأأه ولهأأذا يتسأأابق البأأاحثون إلأأى التقأأدم 
لعبأأة بالدراسأأة والتحليأأل لتحديأأد سأأبل ووسأأائل الوصأأول ه الالتأأى تتنأأاول هأأذو  البحأأث العلمأأى فأأى كأأرة القأأدم
حيث تعتبر التقنيات الحاسوبية الحديثة من أحدث الطرق واألساليب الحديثة  ألفضل مستوى أداء ممكن.

فأأي المجأأال الرياضأأى عامأأة وكأأرة القأأدم خاصأأة حيأأث تتأأيح هأأذه التقنيأأات إمكانيأأة تقيأأيم الالعبأأين وتخأأزين 
 قوف علي نقاط القوة والقصور خالل التدريب أو المباريات.الو  وجمع بياناتهم ومحاولة

 ,Carling، كنارلينج و خنرون  م(1997إبنراهيم شنعالن وعمنرو أبنو المجند ) كأاًل مأن ويأذكر

etal (2005باروش ، )مBarros  (2009)أنه يجب تحليل وتقييم كل مباراة يؤديها الفريق ألسباب  م
الخططية ويتمكنأوا مأن تصأحيحها أول بأأول المهارية و ن األخطاء ون متعليمية وتربوية حتى يتعلم الالعب

ذلأأك وجأأود المعرفأأة األساسأأية عنأأد الالعبأأين وكيفيأأة تطبيقهأأا علأأى مختلأأف حأأاالت أوضأأاع  فأأيويشأأترط 
                                                           

  جامعة بنها– لشئون التعليم والطالب  كلية التربية الرياضيةووكيل  –ةقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعيب أستاذ *
 جامعة بنها–كلية التربية الرياضية  –ورياضات المضرب  ةظريات وتطبيقات الرياضات الجماعيمدرس بقسم ن * *

 



 

السادات للرتبية البدنية والرياضة جملة جامعة مدينة  

 

 

م  2017يوليو/  -اجمللد األول  -والعشرون   الثامنالعدد  -جملة جامعة مدينة السادات للرتبية البدنية والرياضة   56 

 

المناسأأأبة ، وأن  اإليضأأأاحيسأأأتعين بالرسأأأومات و يرهأأأا مأأأن أشأأأكال  أنوعلأأأى المأأأدرب  ومواقأأأف المبأأأاراة ،
( 4 : 20) ،( 193: 1المبأاراة . ) أثناءباراة وأحداثها على مالحظاته المسجلة الم يعتمد تحليله لمجريات

، (18 : 7) 
( ، كالتنبننننننننرج 2010) Wolf، وولننننننننف م( 2000مفتننننننننى إبننننننننراهيم ) كأأأأأأأأاًل مأأأأأأأن ويضأأأأأأأيف

Clatenburg (2014)أن أسأأأأأألوب تحليأأأأأأل المبأأأأأأاراة وتتبأأأأأأع حالأأأأأأة الفريأأأأأأق وتقدمأأأأأأه يعتمأأأأأأد أواًل علأأأأأأى  م
ع بهأأأأا الالعأأأأب والفريأأأأق وطأأأأرق وإمكانيأأأأات التقأأأأدم بأسأأأألوب مأأأأدروس وهأأأأذا يتمتأأأأتوضأأأأيح القأأأأدرات التأأأأي 

المباريأأأأات ويأأأأوفر الدافعيأأأأة الالزمأأأأة لأأأأدى أفأأأأراد الفريأأأأق واالسأأأأتمرارية    ىيزيأأأأد فأأأأرص النجأأأأاح والفأأأأوز  فأأأأ
حيأأأأث يعتبأأأأر التحليأأأأل مصأأأأدر نأأأأافع لالعبأأأأين والمأأأأدربين واإلحصأأأأائيات وأيضأأأأًا مفيأأأأدة  فأأأأي  التأأأأدريب .

الوقأأأأأأت ويجأأأأأأب حفأأأأأأظ اإلحصأأأأأأائيات لكأأأأأأل العأأأأأأب أثنأأأأأأاء المبأأأأأأاراة مثأأأأأأل عأأأأأأدد وال لتطأأأأأأور الالعأأأأأأب طأأأأأأ
 (13: 21( ، )34:  23، )  ( 24: 17)التمريرات الصحيحة والتصويبات على المرمى. 

 م(2008) حسننن أبننو عبنند  ،  م (2000أمننر هللا البسنناطى دمحمنند كشنن  ) ويأأرى كأأاًل مأأن
عأأب خأأالل التقتصأأر علأأى تقأأويم أداء ال ال أن أهميأأة تحليأأل المبأأاراة ( م2012)  Schmidt وشننميت
 عمليأأةفأأي تقأأويم نفأأس المتغيأأرات أثنأأاء  األسأألوباسأأتخدام هأأذا  إمكانيأأةإلأأي  األمأأرفقأأط بأأل يمتأأد  المبأأاراة 
حيأأأث يسأأأمح هأأأذا  اً يضأأأأداء الالعأأأب المنأأأافس أيضأأأأ يسأأأتخدم نظأأأام التحليأأأل فأأأي تتبأأأع وتقأأأويم أالتأأأدريب .
ط القأأأوة والضأأأعف فيأأأه وهأأأذا يسأأأاعد علأأأى بنأأأاء الخطأأأط نقأأأا بدراسأأأة هأأأذا الالعأأأب والتعأأأرف علأأأى اإلجأأأراء

 (6:  22) (45:  6( )45:  4 المضادة التي تعتمد على استغالل ثغرات الالعب المنافس. )
 باسأأتخدام البأأأرامج التقنيأأة الحاسأأأوبيةالمتقأأأدم  المسأأتوى أن تحليأأل المباريأأأات ذات الباحثأأأان ويأأرى 
والمقارنة كوسيلة موضوعية للتوصل  التحليلعن طريق  دريبيمكن من خالله توجيه عمليات التالحديثة 
يكأون حتأى يتسأنى لنأا خأوض  أن، ومأا يجأب  تطأويره لمحاولأةمن خأالل مأا هأو كأائن  الحقيقيللمستوى 
 .الدراسات التحليلية بصفة دورية ومستمرة إجراء، وأنه البد من  أليهالعلمية الجادة للوصول  المحاولة
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يأأدوي وقتأأا طأأويال نسأأبيا وبنأأاء علأأي ذلأأك قأأد تكأأون هأأذه البيانأأات ل الحيأأث كانأأت عمليأأة التحليأأ
الناتجة  ير ذات أهمية إذا قمنا بعملية التحليل بعد فتأرة مأن المبأاراة وإذا كأان الهأدف مأن عمليأة التحليأل 
هو تعديل األداء خالل فترة المنافسأات فلأذلك يصأعب علأي المأدرب اتخأاذ قأرار موضأوعي لتعأديل مسأار 

وظهأأأر مأأأؤخرا مأأأا يسأأأمى بمحلأأأل األداء والأأأذى يعتمأأأد عليأأأة  ن أثنأأأاء وبأأأين شأأأوطي المبأأأاراة .عبأأأيأداء الال
المدربين بشكل كبير وهام حيث يتواصل مع المدرب طوال زمن المباراة ويمده باإلحصائيات الالزمة عأن 
 حليأألفريقأأه وعأأن الفريأأق المنأأافس حيأأث يكأأون متواجأأدا فأأى المأأدرجات أو فأأى مكأأان منعأأزل لكأأى يقأأوم بت

المبأأاراة وإمأأداد المأأدرب بكأأل كبيأأرة وصأأغيرة عأأن الالعبأأين عأأن طريأأق برنأأامج حاسأأوبى تقنأأى علأأى الأأالب 
توب أو التابلت فأصأبح دورة ال يقأل أهميأة عأن المأدرب أو مسأاعد المأدرب فأى مسأاعدة ومسأاندة المأدير 

  الفنى خالل التدريبات أو المباريات.
ين بالرسأأأومات و يرهأأأا مأأأن أشأأأكال اإليضأأأاح يسأأأتعيجأأأب علأأأى المأأأدرب أن أنأأأه  الباحثأأأان ويأأأري 

المناسأأبة ، وأن يعتمأأد تحليلأأه لمجريأأات المبأأاراة وأحأأداثها علأأى مالحظاتأأه المسأأجلة أثنأأاء المبأأاراة ولأأو أن 
المدرب أعتمد على الأذاكرة أو الطأرق اليدويأة فأى التحليأل لأن يتوصأل للنتأائج التأى يريأدها بسأهولة ويسأر 

حيأأأأث يمكأأأأن للمأأأأدرب أن يحصأأأأل علأأأأي بيانأأأأات  لحديثأأأأة والبأأأأرامج الذكيأأأأة ات اإال باإلعتمأأأأاد علأأأأى التقنيأأأأ
وإحصأأأأائيات فريقأأأأه خأأأأالل التأأأأدريب أو مأأأأابين شأأأأوطي المبأأأأاراة وذلأأأأك ألن التقنيأأأأات الحاسأأأأوبية الحديثأأأأة 

تستطيع أن تساعد المدرب علي تقييم المباريات والحصول علأى نتأائج فوريأة   Software)البرمجيات ( 
الموسم التدريبى للوقأوف علأي المسأتوي الحقيقأى للالعبأين وهأذا يسأاعد علأي توجيأه  خاللخالل المباراة و 

 العملية التدريبية فى اإلتجاه السليم وفى ضوء المعطيات الموجودة.
ومأأن خأأالل متابعأأة الباحثأأان ألحأأدث الدراسأأات واألبحأأاث فأأى مجأأال التقنيأأات الحاسأأوبية الحديثأأة 

الحظا أن معظم الدراسات إعتمدت علأى التحليأل اليأدوى أو عأن قدم فى كرة ال Software)البرمجيات ( 
طريق الفيديو أو اسطوانات الكمبيوتر بعد إنتهاء المباراة وبمتابعة بع  البرامج واإلستوديوهات التحليليأة 
وجأأأد الباحثأأأان تقريأأأرًا إعالميأأأًا يحتأأأوى علأأأى بعأأأ  اإلحصأأأائيات البسأأأيطة كأأأالتمرير للفريأأأق والتصأأأويب 



 

السادات للرتبية البدنية والرياضة جملة جامعة مدينة  

 

 

م  2017يوليو/  -اجمللد األول  -والعشرون   الثامنالعدد  -جملة جامعة مدينة السادات للرتبية البدنية والرياضة   58 

 

لكروت الحمراء والصفراء وكل هذه اإلحصائيات ال تفيد المدرب بشكل كبير فى تقييم فريقأه ذ واواإلستحوا
أو الفريأأق المنأأافس خأأالل المباريأأات لدسأأتفادة منهأأا خأأالل التأأدريب وهأأذا مأأا دفأأع الباحثأأان لتصأأميم تقنيأأه 

علأأى معلومأأات عأأن  حصأأولحديثأة  لتقيأأيم األداء المهأأارى المفأأرد لالعبأأى كأأرة القأأدم أثنأأاء المبأأاراة وذلأأك لل
كأأأل العأأأب وتقييمأأأه ومعرفأأأة نقأأأاط القأأأوة والقصأأأور لدسأأأتفادة منهأأأا مسأأأتقباًل فأأأى وحأأأدات التأأأدريب اليوميأأأة 

 وتوجيه عمليات التدريب وتقنين التدريبات الفردية لمراكز اللعب المختلفة فى ضوء نتائج التحليل.

 هدف البحث •
يأأيم األداء المهأأارى المفأأرد لالعبأأى كأأرة لتق حديثأأة حاسأأوبيةيهأأدف هأأذا البحأأث إلأأي تصأأميم تقنيأأه 

 القدم أثناء المباراة والذي يمكن من خالله التعرف علي :

المراو أة ( لمراكأز اللعأب  –الجأرى بأالكرة  -التصويب  -مستوى األداء المهارى المفرد ) للتمرير .1
 المختلفة فى كرة القدم .

 تساؤالت البحث  •
المراو أة(  –الجأرى بأالكرة  -التصأويب  -)للتمريأرفأرد الم هل يمكن تقييم مستوى األداء المهارى  .1

                  لمراكز اللعب المختلفة فى كرة القدم باستخدام التقنيه الحديثة المصممه ؟ 
 تعريفات البحث  •

وبالسرعة نظام حاسوبى موضوع يسمح بدخول البيانات )المدخالت( بسهولة :  التقنيه الحديثة -
فى شيت مستقل باألرقام  ول علي نتائج هذه البيانات )المخرجات(لحصاو المطلوبة  والدقة

 (4:  13واإلحصائيات واألشكال البيانية أثناء المباراة أو التدريب .)
مجموعة المهارات األساسية التى يقوم بها الالعب بالكرة بشكل مستقل األداء المهارو المفرد:  -

 (5:  14هد .)الج بتوافق تام وبالدقة المطلوبة واإلقتصاد فى
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هو توصيف لكل ما يؤديه الالعب أو مجموعه من الالعبين خالل شوطى  : تحليل المباراة -
لواجبات  هجومى أو دفاعى بالكرة أو بدون كرة وفقاً مهارى مفرد أو مركب سواء المباراة سواء أداء 

 (5: 2)ومحددات متفق عليها مسبقا وتسجل في إستمارات التحليل الخاصة بذلك.
 اسات المرتبطة بالتقنيات الحديثة والبرامج الحاسوبيةالدر  •
تصميم وتنفيذ برنامج حاسنب  م( بدراسة عنوانهأا  2005) شعبان إبراهيم دمحمد بالل كاًل من قام -1

تصأميم وتنفيأذ برنأامج ، وتهأدف الدراسأة إلأي   ألي لتقييم األداء الخططي الهجومي في كنرة السنلة 
خأالل المبأاراة والأذي يمكأن مأن  الخططأي الهجأومي فأي كأرة السألةداء لتقييم مسأتوي  األحاسب ألي 

خاللأأأه التعأأأرف علأأأى: مسأأأتوي األداء الهجأأأومي الفأأأردى لفريأأأق كأأأرة اليأأأد ، مسأأأتوي األداء الهجأأأومي 
اسأأتخدم الباحثأأان المأأنهج التجريبأأي عنأأد تصأأميم برنأأامج الحاسأأب اآللأأي ، الجمأأاعى لفريأأق كأأرة اليأأد 
األساسأأية الفأأرق المشأأاركة إشأأتملت عينأأة البحأأث و ، يأأات كأأرة السأألة مبار والمأأنهج الوصأأفي عنأأد تقيأأيم 

، م 2005-2004فأأأي الأأأدورة المجمعأأأة األولأأأى لنهأأأائي الأأأدوري العأأأام المصأأأري لكأأأرة السأأألة موسأأأم 
برنأأامج الحاسأب اآللأى المصأأمم يتمتأع بالصأأدق والثبأات والموضأأوعية  ، مأن أهأأم النتأائج أن  وكانأت

فأي تقيأيم األداء الهجأومي لكأرة السألة .ويسأتطيع إجأراء  (E.O.B) ى صالحية برنامج الحاسأب اآللأ
جميأأأأع المعأأأأامالت اإلحصأأأأائية المحأأأأددة خأأأأالل المبأأأأاراة ، سأأأأهولة التعامأأأأل مأأأأع البرنأأأأامج وإمكانيأأأأة 

 استخدامه من قبل مدربى كرة السلة. 

داء تصنننميم برننننامج حاسنننب ألننني لتقينننيم مسنننتوي األ م( بدراسأأة عنوانهأأأا  2011) أحمننند القنننطقأأام  -2
لتقيأأيم تصأأميم برنأأامج حاسأأب ألأأي ، وتهأأدف الدراسأأة إلأأي    الهجننومي فنني كننرة الينند خننالل المبنناراة

مسأتوي األداء الهجأأومي فأي كأأرة اليأد خأأالل المبأأاراة والأذي يمكأأن مأن خاللأأه التعأرف علأأي : مسأأتوي 
، د لفريأأأق كأأأأرة اليأأأأ الهجأأأأومياألداء المهأأأاري الهجأأأأومي لفريأأأق كأأأأرة اليأأأأد ، مسأأأتوي األداء الخططأأأأي 

اسأأتخدم الباحأأث المأأنهج التجريبأأي عنأأد تصأأميم برنأأامج الحاسأأب اآللأأي والمأأنهج الوصأأفي عنأأد تقيأأيم 
( مباريأأات للفريأأق المصأأري لكأأرة اليأأد 5علأأي )األساسأأية إشأأتملت عينأأة البحأأث و ، مباريأأات كأأرة اليأأد 
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اآللأى  حاسأببرنامج ال، وكانت من أهم النتائج أن م 2010التي خاضها بالبطولة األفريقية بالقاهرة 
المصمم يتميز بالصدق والثبات والموضوعية ويستطيع إجراء جميع المعأامالت اإلحصأائية المحأددة 
خأأأأأالل المبأأأأأاراة . يمكأأأأأن طباعأأأأأة التقأأأأأارير اإلحصأأأأأائية الناتجأأأأأة مأأأأأن عمليأأأأأة تقيأأأأأيم األداء الهجأأأأأومي 

 )مهاري/خططي( في أي وقت من أوقات المباراة مزوده بالشكل البيانى .

تقنية حديثة لتقييم مستوي األداء في مباريات  ( بدراسة عنوانها  م2013) شافىد المحمد عبقام  -3
تصأميم تقنيأة حديثأة لتقيأيم مسأتوي ، وتهدف الدراسأة إلأي    الكرة الطائرة باستخدام برنامج حاسوبى

األداء فأأي مباريأأات الكأأرة الطأأائرة باسأأتخدام برنأأامج حاسأأوبى خأأالل المبأأاراة والأأذي يمكأأن مأأن خاللأأه 
مسأأأأأتوي األداء ،  الهجأأأأأوميرف علأأأأأي : مسأأأأأتوي األداء المهأأأأأاري ، مسأأأأأتوي األداء الخططأأأأأي التعأأأأأ

اسأتخدم الباحأث المأنهج التجريبأي عنأد تصأميم التقنيأة الحديثأة باسأتخدام برنأامج  الأدفاعى،الخططي 
 األساسأيةإشأتملت عينأة البحأث و ، الحاسب اآللي والمنهج الوصفي عند تقييم مباريات الكأرة الطأائرة 

 – م2011 خأأالل الموسأأمالتأأي  HDفأأى الأأدورى العأأالمى للكأأرة الطأأائرة بتقنيأأه ال( مباريأأات 7) علأأي
التقنية المصأممه تسأتطيع إجأراء جميأع المعأامالت اإلحصأائية ، وكانت من أهم النتائج أن  م2012

 وفي أي وقت من أوقات المباراة مزوده بالشكل البيانى .

 لتحليننل متكامننل ىبو حاسن نظننامدراسأأة عنوانهأا   ب مZe-Young-Ki (2017) زو يننونج كنىقأام  -4
أداء  لتحليل متكامل ىبو حاس نظام  ، وتهدف الدراسة إلي تصميم وتنفيذ  القدمفي كرة  أداء الفريق
خأأالل المبأأاراة والأأذي يمكأأن مأأن خاللأأه التعأأرف علأأى: مسأأتوي األداء الهجأأومي  القأأدمفأأي كأأرة  الفريأأق

، اسأأأتخدم الباحأأأث  القأأأدمء الهجأأأومي الجمأأأاعى لفريأأأق كأأأرة ألدا، مسأأأتوي ا القأأأدمالفأأأردى لفريأأأق كأأأرة 
،  القدمالمنهج التجريبي عند تصميم برنامج الحاسب اآللي والمنهج الوصفي عند تقييم مباريات كرة 

 الكأأورى الجنأأوبى الممتأأاز لكأأرة القأأأدموإشأأتملت عينأأة البحأأث األساسأأية الفأأرق المشأأاركة فأأأي الأأدوري 



 

السادات للرتبية البدنية والرياضة جملة جامعة مدينة  

 

 

م  2017يوليو/  -اجمللد األول  -والعشرون   الثامنالعدد  -جملة جامعة مدينة السادات للرتبية البدنية والرياضة   61 

 

اآللأأأأى المصأأأأمم يتمتأأأأع  ىبو الحاسأأأأ النظأأأأام هأأأأم النتأأأأائج أن مأأأأن أ م ، وكانأأأأت 2016-2015موسأأأأم 
 .  القدمفي تقييم األداء الهجومي لكرة  ىبو الحاسأ النظامبالصدق والثبات والموضوعية  ، صالحية 

 الدراسات المرتبطة بتحليل المباريات فى كرة القدم •

فى مبارينات الندورو  مفردتحليل األداء المهارو ال بدراسة عنوانها  (م2011) فهد الرشيدوقام  -1
تحليأل األداء المهأارى )المفأرد ( وتهدف الدراسة إلي م  ، 2010 -م 2009الكويتى لكرة القدم 

م والذي يمكن من خالله التعرف علأي 2010 -م 2009فى مباريات الدورى الكويتى لكرة القدم 
عينأأأة البحأأأث  ملتإشأأأتو ، : مسأأأتوي األداء المهأأأاري المفأأأرد ، اسأأأتخدم الباحأأأث المأأأنهج الوصأأأفي 

، وكانت م 2010 -م 2009الدورى الكويتى لكرة القدم مباريات مباراة من ( 18علي )األساسية 
هناك ثمانية مهارات مفردة تم ترتيبها حسب أهميتهأا النسأبية وفقأا لتكرارهأا فأى من أهم النتائج أن 

 الى.المباريات ، وجاءت التمرير ثم الجرى ثم المراو ة ثم التصويب على التو 

داءات المهارينننة والخططينننة تحلينننل بعنننا األ م( بدراسأأأة عنوانهأأأا  2013) أحمننند الشنننناوو قأأأام  -2
 ، وتهأأدف  م2012لكننرة القنندم  األوربيننة األمننملطننرق اللعننب المسننتخدمة فنني نهائيننات بطولننة 

طأأأأأرق اللعأأأأأب لداءات المهاريأأأأأة والخططيأأأأأة الدراسأأأأأة إلأأأأأي التعأأأأأرف علأأأأأى التعأأأأأرف علأأأأأى أهأأأأأم األ
، واسأأتخدم الباحأأث المأأأنهج  م2012 لكأأرة القأأأدم وربيأأةمأأم األبطولأأأة األيأأات المسأأتخدمة فأأي نهائ

لكرة  وربيةمم األبطولة األ( مباراة من مباريات نهائيات 28عدد )الوصفى، واشتملت العينة على 
األداءات المهاريأأأأة والخططيأأأأة  فأأأأي، وكانأأأأت مأأأأن أهأأأأم النتأأأأائج أن وجأأأأود فأأأأروق  م2012 القأأأأدم

للعب قيد البحث وعدم وجأود عالقأة بأين طأرق اللعأب قيأد البحأث رق االهجومية والدفاعية بين ط
 ونتائج المباريات في كرة القدم.

المهارينة المفنردة دراسنة تحليلينه لنبعا األداءات  م( بدراسأة عنوانهأا  2013) حمود خلفقأام  -3
ة المهاريأة المفأرد ، وتهأدف الدراسأة إلأي التعأرف علأى أهأم األداءات  لالعبى خماسنى كنرة القندم
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، واسأأتخدم الباحأأث المأأنهج الوصأأفى، واشأأتملت العينأأة علأأى مباريأأات  عبأأى خماسأأى كأأرة القأأدملال
، م 2012 -2011( أنديأأة مأأأن أنديأأأة النخبأأة مأأأن الأأأدوري العراقأأأي لخماسأأى كأأأرة القأأأدم لعأأأام 8)

المهارية المفردة لالعبى خماسى كأرة القأدم علأى التأوالى وكانت من أهم النتائج أن أهم األداءات 
، الخداع ، المراو ة ، التصويب ، الجرى بالكرة وتختلف تكرار المهارات بالنسبة لمراكأز  مريرالت

 اللعب المختلفة وفقا لطبيعة المركز.
 إجراءات البحث •
  البحث منهج •

اسأأتخدم الباحثأأان المأأنهج التجريبأأي عنأأد تصأأميم برنأأامج الحاسأأب اآللأأى ، والمأأنهج الوصأأفي عنأأد 
 تقييم مباريات كرة القدم.

  البحث عينة •
ببطولأأة كأأس العأأالم لكأأرة القأأدم  لأدور الثمانيأأة( مباريأأات 8علأأي )األساسأية إشأتملت عينأأة البحأأث 

عمدية ليتم تقييم األداء المفرد باستخدام التقنية المصممه واختيرت عينة البحث بطريقة بالبرازيل م 2014
 علي تلك المباريات .

 مثل هذ  العينة: اختيارأسباب  •
 التي تشمل عينة البحث أعلى مستوى فني للمنتخبات والفرق المشاركة بالبطولة. رياتالمباتعتبر  -
 تضم العبي الفرق األربعة األوائل بالبطولة. -
يشاركون بأقوى الدوريات األوروبية كالدورى األسبانى واإلنجليزى معظم العبي هذه الفرق  -

 واأللمانى واإليطالى 
لوعي التكنيكي والتكتيكي الحترافهم خارج بالدهم من اعلى قدر كبير  الفرق معظم العبي هذه  -

 بأوروبا.
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وى القارة أو تصفيات اشتراك العبي هذه الفرق في العديد من المباريات سواء تصفيات على مست -
 كأس العالم قبل المشاركة بالبطولة

 وسائل وأدوات جمع البيانات  •
 المرجعى  المسح •

اسأية لالعبأى كأرة القأدم وذلأك للوصأول إلأى أكثأر األسقام الباحثان بعمل مسح مرجعى للمهأارات 
  (1مرفق )المهارات األساسية تكرارا . 

 المقابلة الشخصية األولى  •
وقأأأام الباحثأأأان بأأأإجراء المقابلأأأة الشخصأأأية لأأأبع  الخبأأأراء والمتخصصأأأين فأأأي مجأأأال كأأأرة القأأأدم 

األساسأأية تكأأرارًا داخأأل رات لتحديأأد متغيأأرات هأأذا البحأأث ، وأسأأفرت نتأأائج الخبأأراء عأأن إدراج أكثأأر المهأأا
 (2مرفق )التقنية المصممه. 

 استمارة التحليل المستخدمه •
قأأام الباحثأأان بتصأأميم اسأأتمارات تحتأأوى علأأي متغيأأرات المهأأارات األساسأأية الناتجأأة مأأن المسأأأح 
 (3المرجعي الستخدامها في مالحظة وتحليل المباريات االستطالعية باستخدام التقنيه المصممه. مرفق )

 ة الشخصية الثانيةلقابالم •
( إلبأأداء 4مرفننق )قأأام الباحثأأان باسأأتطالع رأى الخبأأراء فأأى المقابلأأة الثانيأأة فأأى مجأأال كأأرة القأأدم 

رأيهأأأم فأأأي تحديأأأد درجأأأات لفعاليأأأة األداء لمتغيأأأرات البحأأأث ، والتقأأأارير المختلفأأأة التأأأي سأأأتنتج مأأأن تقيأأأيم 
قأام الباحأث بعأرض التقنيأه الحاسأوبية علأي كمأا المهارات المفردة باستخدام التقنيه الحاسوبية المصممه ، 

 الخبراء إلبداء رأيهم حول نوافذ برنامج الحاسب اآللى المصمم.
 جهاز الب توب •

 المصممه من قبل الباحثان.التقنيه الحاسوبية باستخدام  التقييم عمليةالستخدامه في 
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 الموضوعية المالحظة •
ومباريأات عينأأة البحأث األساسأأية للحصأأول  عيةمباريأأات العينأة االسأأتطال بمالحظأةقأام الباحثأأان 
 على تكرارات األداء.

 لتصميم البرنامج الحاسوبي قام الباحثان بالخطوات التالية الحاسوبي :  تصميم البرنامج •
 مرجعى للمهارات األساسية لالعبى كرة القدم. بعمل مسح انقام الباحث -

 البحث المستخدمهرات المقابلة األولى مع الخبراء والمتخصصين لتحديد متغي -
 (تصميم استمارات تحتوى على متغيرات المهارات األساسية الناتجة من المسح المرجعي -

وضع المتغيرات داخل التقنيه الحاسوبية المصممه تمهيدا لعرض نتائجها على الخبراء  -
 والمتخصصين.

 عرض التقنيه ومتغيراتها على الخبراء إلبداء الرأى النهائى فيها . -

 الشكل التقرير اإلحصائى فيتعديالت وحذف وإضافة بع  المتغيرات لوضع ء التم إجرا -
 .ىالنهائ

بأحد مصممي البرمجيات التكنولوجية لتصميم نوافذ التقنيه  قام الباحثان باالستعانة -
بما يتمشى مع االستمارة النهائية )التقرير اإلحصائى( المراد استخالصه  وذلكالحاسوبية 

 ستخدام التقنيه الحاسوبية ل بامن التقييم والتحلي
 

 االستطالعية:الدراسات  •

 الدراسة االستطالعية األولى:  •

وحفأأأظ المباريأأأات عينأأأة  تنزيأأألبعمأأأل الدراسأأأة كدراسأأأة تمهيديأأأة لوقأأأوف علأأأى كيفيأأأة  انقأأأام الباحثأأأ
 م(8/12/2016:  7/12من ) البحث في الفترة
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 أهداف الدراسة االستطالعية األولى  •

 .3GPأو MP4 والفيديو يعمل بصيغة HDوتيوب إلى الالب بتقنيه الي أي فيديو من تحميل -
 مباريات عينة البحث عبر اليوتيوب على الالب بواسطة فردين مختلفين على األقل تحميل -
وهى   3GBأو MP4 وضع المباريات المسجلة على الفالشة والالب توب معًا بصيغة  -

 ة )عينة البحث(.مانيمباريات لدور الث 8مباريتين بالدور التمهيدي +

 الثانيةاالستطالعية  ةالدراس •
الدور التمهيدى ( فى الكاميرون : المكسيكأجريت على مباراة )الثانية و بعمل الدراسة  انقام الباحث

 م(17/12/2016:  16/12) في الفترة منم بالبرازيل 2014كاس العالم  ياتنهائل

 االستطالعية الثانية أهداف الدراسة  •
 وصالحيتها وكيفية استخدامها.   الالب توب والتقنيه الحاسوبية المةالتأكد من س -
 المالحظةعلي المتغيرات المرتبطة باألداء المهارى المفرد والتي قد تظهر من خالل  التعرف -

 العلمية للمباريات االستطالعية 
 المبدئية لعمل التقرير اإلحصائى للتقنيهمبدئي الستمارة التحليل  تصور محاولة وضع -

 تمهيدا لعرضها على الخبراء.اسوبية الح

 ةلثالثا االستطالعيةالدراسة  •

الأأدور التمهيأأدى ( فأأى تشأأيلى: اسأأترالياأجريأأت علأأى مبأأاراة )الثانيأأة و بعمأأل الدراسأأة  انقأأام الباحثأأ
 م (2017/ 5/1:  4/1) في الفترة منم بالبرازيل 2014يات كاس العالم نهائل

 ةلثأهداف الدراسة االستطالعية الثا •
 الجوانب التي ليست قيد البحث. بعاداست -

الستمارة التحليل وتم عرضها على الخبراء ألجراء التعديالت  النهائيمحاولة الوصول للشكل  -
 .  استخدامهاوالتأكد من صالحيتها وسهولة 
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 .للتقنيه الحاسوبية المصمم والمستخدم في عملية التحليلمن المعامالت العلمية  التأكد -

 للبرنامج الحاسوبي  لميةالمعامالت الع •

 أوال : الصدق 

قأأأام الباحثأأأان بإيجأأأاد صأأأدق المحتأأأوى والمضأأأمون مأأأن خأأأالل التأكأأأد مأأأن أن التقريأأأر اإلحصأأأائي 
جميع متغيرات هذا البحث وتتعلق باألداء المهارى المفرد  علىوالنوافذ الخاصة بالتقنية الحاسوبية تحتوي 

عأأن طريأأق تحليأأل متغيأأرات األداء المهأأارى المفأأرد ذلأأك واسأأتخدم الباحثأأان صأأدق المحتأأوي و  البحأأث.قيأأد 
حيأث تأم تحديأد مأا تشأمله نوافأذ شاشأة التحليأل ببرنأامج الحاسأب اآللأى مأن  عناصأرها، المصممة، تحليال

تحتأوي علأي جميأع  Analysis Screenمتغيأرات وذلأك عأن طريأق التأكأد مأن أن نوافأذ شاشأة التحليأل 
كمأأأأا قأأأام الباحأأأث باسأأأتخدام صأأأأدق  التحليأأأل.وأهأأأداف عمليأأأة ركأأأأب متغيأأأرات األداء المهأأأارى المفأأأرد والم

، والتأأى  ( 4مرفأأق )وذلأأك بعأأرض البرنأأامج علأأي مجموعأأة مأأن الخبأأراء فأأي مجأأال كأأرة القأأدم  المحكمأأين،
 26/1:  10/1)م مأأأأن المباريات .( سأأأأنوات فأأأأي مجأأأال تأأأأد10تتأأأوافر لأأأأديهم الخبأأأرة التأأأأي ال تقأأأأل عأأأن )

  م (2017/

 ثانيا : الثبات 

حأأث بإيجأأاد الثبأأات للتقنيأأه الحاسأأوبية لمتغيأأرات األداء المهأأارى المفأأرد والمركأأب بأأالتطبيق الباقأأام 
أيأأام وتأأم إيجأأاد معامأأل  4وإعأأادة التطبيأأق علأأي مبأأاراة واحأأده مأأن المباريأأات االسأأتطالعية بفاصأأل زمنأأي 

 والثانى. ألول( يبين معامل الثبات بين التطبيق ا1وجدول ) م (2017/ 4/2:  31/1)االرتباط لها من 
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 ( 1جدول ) 
 معامل الثبات لنتائج األداء المهارو المفرد )للتمرير( بالتقنية الحاسوبية قيد البحث

 معامل االرتباط التطبيق الثاني التطبيق األول المتغينننننننننننننننننننننننننننرات

ويل
ط

 

 تمننننننرير أمامى
 0 0 مؤثر

0.99* 

 2 2 ناجح
 3 3 فاشل

 ننننرير عرضىتمنن
 0 0 مؤثر
 1 1 ناجح
 2 2 فاشل

 تمننننننرير خلفنننى
 0 0 مؤثر
 0 0 ناجح
 0 0 فاشل

سط
متو

 

 تمننننننرير أمامى
 8 8 مؤثر
 26 26 ناجح
 13 13 فاشل

 تمننننننرير عرضى
 5 5 مؤثر
 27 27 ناجح
 13 14 فاشل

 تمننننننرير خلفنننى
 2 2 رمؤث
 28 29 ناجح
 15 15 فاشل

صير
ق

 

 تمننننننرير أمامى
 6 6 مؤثر
 23 23 ناجح
 16 16 فاشل

 تمننننننرير عرضى
 3 3 مؤثر
 38 38 ناجح
 21 20 فاشل

 تمننننننرير خلفنننى
 2 2 مؤثر
 36 35 ناجح
 13 13 فاشل
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تحليأأأل األول والثأأأاني للتمريأأأر وكانأأأت قيمأأأة معامأأأل االرتبأأأاط بينهمأأأا )ر( ج الأن نتأأأائالسأأأابق جأأأدول اليتضأأأح مأأأن 
 ( .0.05( علمًا بأن االرتباط دال عند مستوى )0.99)

 ( 2جدول ) 
 معامل الثبات لنتائج األداء المهارو المفرد )للتصويب والجرو بالكرة( بالتقنية الحاسوبية قيد البحث

 معامل االرتباط الثاني التطبيق األول التطبيق نراتالمتغينننننننننننننننننننننننننن

ب 
صوي

ت
زاء
الج
قه 
منط

خل 
دا

 

 الجانب األيمن
 1 1 هدف

1.00* 

 4 4 منعت
 5 5 خارج

 العمننننننننننننننننننننننق
 1 1 هدف
 2 2 منعت
 3 3 خارج

 الجانب األيسر
 1 1 هدف
 2 2 منعت
 1 1 خارج

رج 
 خا
ويب

تص
طق
من

زاء
الج
ة 

 

 الجانب األيمن
 0 0 هدف
 4 4 منعت
 3 3 خارج

 العمننننننننننننننننننننننق
 0 0 هدف
 2 2 منعت
 1 1 خارج

 الجانب األيسر
 0 0 هدف
 2 2 منعت
 3 3 خارج

كرة
 بال
و ر
الج

 

 الجانب األيمن
 15 15 للتمرير
 8 8 للتصويب
 4 4 فاشل

 ننننننننننننننننننقننننالعم
 11 11 للتمرير
 5 5 للتصويب
 3 3 فاشل

 الجانب األيسر
 13 13 للتمرير
 9 9 للتصويب
 5 5 فاشل
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يتضأأح مأأن جأأدول السأأابق أن نتأأائج التحليأأل األول والثأأاني للتصأأويب والجأأرى بأأالكرة وكانأأت قيمأأة معامأأل االرتبأأاط 
 ( .0.05باط دال عند مستوى )الرت(علمًا بأن ا1.00بينهما )ر( )

 ( 3جدول ) 
 معامل الثبات لنتائج األداء المهارو المفرد )للمراوغة( بالتقنية الحاسوبية قيد البحث

 معامل االرتباط الثاني التطبيق األول التطبيق المتغينننننننننننننننننننننننننننرات

وغة
مرا
ال

 

 الجانب األيمن
 10 10 للتمرير

1.00* 

 5 5 ويبللتص
 2 2 فاشل

 العمننننننننننننننننننننننق
 6 6 للتمرير
 2 2 للتصويب
 1 1 فاشل

 الجانب األيسر
 7 7 للتمرير
 4 4 للتصويب
 0 0 فاشل

يتضأأأح مأأأن جأأأدول السأأأابق أن نتأأأائج التحليأأأل األول والثأأأاني للمراو أأأة وكانأأأت قيمأأأة معامأأأل االرتبأأأاط بينهمأأأا )ر( 
 ( .0.05ًا بأن االرتباط دال عند مستوى )علم (1.00)

 الدراسة األساسية  •
مأأن اليوتيأأوب بتقنيأأه  م بالبرازيأأل2014قأأام الباحثأأان بتنزيأأل مباريأأات دور الثمانيأأة بكأأأس العأأالم 

HD  ( وتأم عأرض المباريأات باسأتخدام الأالب  تأوب علأى نافأذة التقنيأه المصأممه  8وعددها ، )مباريات
( مباريأأأأات والتأأأأي تحتأأأأوى علأأأأي عينأأأأة البحأأأأث بواسأأأأطة مجموعأأأأة مأأأأن 8عأأأأدد )يأأأأل لإلجأأأأراء عمليأأأأة التحل

المساعدين على أن يكون كل فرد مستقل على الالب الشخصى له بتحليل الجزء مخصأص لأه وذلأك فأي 
م ، بعأأد ذلأأك تأأم تجميأأع البيانأأات وتفريغهأأا تمهيأأدًا لمعالجتهأأا 23/2/2017م إلأأى 8/2/2017الفتأأرة مأأن 
 إحصائيًا.
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 حصائياإل األسلوب •
 معامل إرتباط بيرسون           -1
 التكرارات -2
 النسبة المئوية -3
 وسط الحسابي           متال -4

 عرض ومناقشة النتائج •
المراو أة(  –الجأرى بأالكرة  -التصأويب  -هل يمكن تقييم مستوى األداء المهارى المفأرد )للتمريأر
 لمصممه ؟ثة المراكز اللعب المختلفة فى كرة القدم باستخدام التقنيه الحدي

 (4جدول )

متوسط التكرارات والنسبة المئوية  والترتيب لمسافات وأنواع التمرير لمركز رأس الحربة للفرق األربعة األوائل فى 

 فى المباراة الواحدة م بالبرازيل2014بطولة كأس العالم 

 المتغيرات
 البرازيل هولندا األرجنتين ألمانيا

 ت % ك ت % ك ت % ك ت % ك

وي
ط

ل
 

ــــــرير تم

 امىـــــأم
 الثالث 0 0 الثالث 0 0 الثالث 0 0 الثالث 0 0

ـرير ــتمــ

 رضىــــع
 األول 55.94 4.66 الثانى 46.84 4 األول 65.71 4.83 األول 64.07 6.24

ــرير ــتمـ

 ــىـــخلفـ
 الثانى 44.06 3.67 األول 53.16 4.54 الثانى 34.29 2.52 الثانى 35.93 3.50

 ثالثال 12.82 8.33 الثانى 13.30 8.54 رابعال 12.04 7.35 األول 11.98 9.74 عـومـمج
ط

س
تو

م
 

تمــــــرير 

 امىـــــأم
 الثالث 11.91 4.3 الثالث 19.91 7.58 الثالث 21.73 7.45 الثالث 25.83 12.22

ـرير ــتمــ

 رضىــــع
 الثانى 26.75 9.66 الثانى 30.04 11.44 األول 53.82 18.45 الثانى 30.94 14.64

ــرير ــتمـ

 ــىـــخلفـ
 األول 61.34 22.15 األول 50.05 19.06 الثانى 24.45 8.38 األول 43.23 20.45

 ثالثال 55.56 36.11 الثانى 59.31 38.08 رابعال 56.14 34.28 األول 58.20 47.31 مجمــوع
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 (4جدول )تابع 

افات وأنواع التمرير لمركز رأس الحربة للفرق األربعة األوائل فى لمس المئوية والترتيبمتوسط التكرارات والنسبة 

 فى المباراة الواحدة م بالبرازيل2014بطولة كأس العالم 

 المتغيرات
 البرازيل هولندا األرجنتين ألمانيا

 ت % ك ت % ك ت % ك ت % ك

ير
ص

ق
 

تمــــــرير 

 امىـــــأم
 الثالث 12.90 2.65 الثالث 23.32 4.1 الثالث 12.82 2.49 الثالث 26.03 6.31

ـرير ــتمــ

 رضىــــع
 األول 56.30 11.57 الثانى 28.95 5.09 األول 49.36 9.59 الثانى 29.21 7.08

ــرير ــتمـ

 ــىـــخلفـ
 الثانى 30.80 6.33 األول 47.72 8.39 الثانى 37.83 7.35 األول 44.76 10.85

 الثانى 31.62 20.55 رابعال 27.38 17.58 ثالثال 31.82 19.43 األول 29.82 24.24 مجمــوع

 الثانى 100 64.99 ثالثال 100 64.2 رابعال 100 61.06 األول 100 81.29 المجموع الكلى

يتضأأح مأأن الجأأدول السأأابق متوسأأط التكأأرارات والنسأأبة المئويأأة والترتيأأب لمسأأافات وأنأأواع التمريأأر 
 فأأى المبأأاراة الواحأأدة م بالبرازيأأل2014بطولأأة كأأأس العأأالم فأأى  األربعأأة األوائأأللمركأأز رأس الحربأأة للفأأرق 

حيأأث جأأاء المنتخأأب األلمأأانى فأأى المركأأز األول يليأأه المنتخأأب البرازيلأأى فأأى المركأأز الثأأانى ثأأم المنتخأأب 
 الهولندى فى المركز الثالث وأخيرًا المنتخب األرجنتينى فى المركز الرابع فى مجموع التمريرات .

 (5جدول )

لمسافات وأنواع التمرير لمركز وسط المهاجم للفرق األربعة           المئوية والترتيبارات والنسبة لتكرمتوسط ا

 فى المباراة الواحدة م بالبرازيل2014األوائل فى بطولة كأس العالم 

 المتغيرات
 البرازيل هولندا األرجنتين ألمانيا

 ت % ك ت % ك ت % ك ت % ك
ل
وي

ط
 

تمــــــرير 

 امىـــــأم
 األول 44.75 4.22 الثانى 29.56 4.10 الثانى 41.43 3.87 الثانى 30.84 3.54

ـرير ــتمــ

 رضىــــع
 الثانى  32.34 3.05 األول 45.93 6.37 األول 44.11 4.12 األول 46.86 5.38

ــرير ــتمـ

 ــىـــخلفـ
 لثالثا 22.91 2.16 الثالث 24.51 3.4 الثالث 14.45 1.35 الثالث 22.30 2.56

 الثالث 10.69 9.43 األول 13.55 13.87 الرابع 9.85 9.34 الثانى 11.19 11.48 مجمــوع
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 (5جدول )تابع 

متوسط التكرارات والنسبة المئوية والترتيب لمسافات وأنواع التمرير لمركز وسط المهاجم للفرق األربعة          

 باراة الواحدةمال فى م بالبرازيل2014األوائل فى بطولة كأس العالم 

 المتغيرات
 البرازيل هولندا األرجنتين ألمانيا

 ت % ك ت % ك ت % ك ت % ك

ط
س

تو
م

 

تمــــــرير 

 امىـــــأم
 األول 50.03 24.26 الثانى 28.74 15.45 األول 49.08 25.58 الثانى 32.91 18.33

ـرير ــتمــ

 رضىــــع
 الثانى 32.96 15.98 األول 50.63 27.22 الثانى 38.95 20.30 األول 54.71 30.47

ــرير ــتمـ

 ــىـــخلفـ
 الثالث 17.01 8.25 الثالث 20.63 11.09 الثالث 11.97 6.24 الثالث 12.37 6.89

 الرابع 54.95 48.49 الثانى 52.51 53.76 الثالث 54.97 52.12 األول 54.26 55.69 مجمــوع

ير
ص

ق
 

تمــــــرير 

 امىـــــأم
 الثانى 31.85 9.66 األول 41.37 14.38 الثانى 30.64 10.22 ولألا 39.79 14.11

ـرير ــتمــ

 رضىــــع
 األول 40.03 12.14 الثانى 37.26 12.95 األول 40.27 13.43 الثانى 32.57 11.55

ــرير ــتمـ

 ــىـــخلفـ
 الثالث 28.12 8.53 الثالث 21.38 7.43 الثالث 29.09 9.7 الثالث 27.64 9.8

 الرابع 34.37 30.33 الثانى 33.95 34.76 الثالث 35.18 33.35 األول 34.55 35.46 ـوعمجمـ

 الرابع 100 88.25 الثانى 100 102.4 الثالث 100 94.81 األول 100 102.6 المجموع الكلى

يتضأأح مأأن الجأأدول السأأابق متوسأأط التكأأرارات والنسأأبة المئويأأة والترتيأأب لمسأأافات وأنأأواع التمريأأر 
 فأى المبأاراة الواحأدة م بالبرازيأل2014فأى بطولأة كأأس العأالم  األربعأة األوائألمهاجم للفرق ط اللمركز وس

حيأأث جأأاء المنتخأأب األلمأأانى فأأى المركأأز األول يليأأه المنتخأأب الهولنأأدى فأأى المركأأز الثأأانى ثأأم المنتخأأب 
 لتمريرات وع ااألرجنتينى فى المركز الثالث وأخيرًا المنتخب البرازيلى فى المركز الرابع فى مجم
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 (6جدول )

لمسافات وأنواع التمرير لمركز وسط المدافع للفرق األربعة           المئوية والترتيبمتوسط التكرارات والنسبة 

 فى المباراة الواحدة م بالبرازيل2014األوائل فى بطولة كأس العالم 

 المتغيرات
 البرازيل هولندا األرجنتين ألمانيا

 ت % ك ت % ك ت % ك ت % ك

ل
وي

ط
 

تمــــــرير 

 امىـــــأم
 األول 46.54 6.32 األول 51.28 7.4 الثانى 35.89 4.5 الثانى 34.69 4.76

ـرير ــتمــ

 رضىــــع
 الثانى 30.93 4.20 الثانى 29.24 4.22 األول 42.82 5.37 األول 47.74 6.55

ــرير ــتمـ

 ــىـــخلفـ
 الثالث 22.53 3.06 الثالث 19.47 2.81 الثالث 21.29 2.67 الثالث 17.57 2.41

 الثالث 13.37 13.58 األول 13.19 14.43 الرابع 12.09 12.54 الثانى 12.67 13.72 مجمــوع

ط
س

تو
م

 

تمــــــرير 

 امىـــــأم
 الثانى 29.52 16.14 الثالث 17.40 10.23 الثانى 31.66 17.55 األول 52.91 30.22

ـرير ــتمــ

 رضىــــع
 األول 46.64 25.5 األول 48.40 28.45 األول 51.85 28.74 ثالثال 13.13 7.5

ــرير ــتمـ

 ــىـــخلفـ
 الثالث 23.83 13.03 الثانى 34.20 20.1 الثالث 16.49 9.14 الثانى 33.96 19.4

 الرابع 53.82 54.67 األول 53.71 58.78 الثالث 53.45 55.43 الثانى 52.73 57.12 مجمــوع

ير
ص

ق
 

ر ــريتمــــ

 امىـــــأم
 األول 44.61 14.87 الثانى 26.73 9.68 األول 43.14 15.42 الثانى 31.69 11.88

ـرير ــتمــ

 رضىــــع
 الثانى 33.96 11.32 األول 53.40 19.34 الثانى 37.77 13.5 األول 48.31 18.11

ــرير ــتمـ

 ــىـــخلفـ
 الثالث 21.42 7.14 ثثاللا 19.88 7.20 الثالث 19.08 6.82 الثالث 20.01 7.5

 الرابع 32.81 33.33 الثانى 33.10 36.22 الثالث 34.46 35.74 األول 34.61 37.49 مجمــوع

 الرابع 100 101.6 األول 100 109.4 الثالث 100 103.7 الثانى 100 108.3 المجموع الكلى

ات وأنأأواع التمريأأر مسأأافيتضأأح مأأن الجأأدول السأأابق متوسأأط التكأأرارات والنسأأبة المئويأأة والترتيأأب ل
 فأى المبأاراة الواحأأدة م بالبرازيأل2014فأى بطولأة كأأس العأأالم  األربعأأة األوائأللمركأز وسأط المأدافع للفأرق 

حيأأث جأأاء المنتخأأب الهولنأأدى فأأى المركأأز األول يليأأه المنتخأأب األلمأأانى فأأى المركأأز الثأأانى ثأأم المنتخأأب 
 لى فى المركز الرابع فى مجموع التمريرات .رازياألرجنتينى فى المركز الثالث وأخيرًا المنتخب الب
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 (7جدول )

األربعة           الجانب للفرقلمسافات وأنواع التمرير لمركز ظهير  المئوية والترتيبمتوسط التكرارات والنسبة 

 فى المباراة الواحدة م بالبرازيل2014األوائل فى بطولة كأس العالم 

 المتغيرات
 البرازيل نداهول األرجنتين ألمانيا

 ت % ك ت % ك ت % ك ت % ك

ل
وي

ط
 

تمــــــرير 

 امىـــــأم
 األول  67.62 10.44 األول 76.01 13.02 األول 67.33 12.49 األول 58.06 8.57

ـرير ــتمــ

 رضىــــع
 الثانى 24.29 3.75 الثانى 19.61 3.36 الثانى 24.58 4.56 الثانى 28.39 4.19

ــرير ــتمـ

 ىـــــخلفـ
 الثالث 8.10 1.25 الثالث 4.38 0.75 الثالث 8.09 1.5 الثالث 13.55 2

 الثالث 12.13 15.44 الثانى 13.83 17.13 األول 14.30 18.55 الرابع 11.76 14.76 مجمــوع

ط
س

تو
م

 

تمــــــرير 

 امىـــــأم
 األول  53.39 36.48 األول 49.04 32.55 الثانى 33.75 22.76 الثانى 38.07 24.87

ـرير ــمــت

 رضىــــع
 الثانى 33.59 22.95 الثانى 29.26 19.42 األول 52.07 35.11 األول 46.14 30.14

ــرير ــتمـ

 ــىـــخلفـ
 الثالث 13.03 8.9 الثالث 21.71 14.41 الثالث 14.18 9.56 الثالث 15.80 10.32

 األول 53.69 68.33 لثثاال 53.58 66.38 الثانى 51.97 67.43 الرابع 52.07 65.33 مجمــوع

ير
ص

ق
 

تمــــــرير 

 امىـــــأم
 األول  41.47 18.04 الثانى 29.40 11.87 األول 39.60 17.33 الثانى 33.49 15.2

ـرير ــتمــ

 رضىــــع
 الثانى 35.17 15.30 األول 45.74 18.47 الثانى 30.71 13.44 األول 41.05 18.63

ــرير ــتمـ

 ــىـــخلفـ
 الثالث 23.36 10.16 الثالث 24.86 10.04 الثالث 29.68 12.99 ثالثال 25.45 11.55

 الثالث 34.18 43.5 الرابع 32.59 40.38 الثانى 33.73 43.76 األول 36.17 45.38 مجمــوع

 الثانى 100 127.3 الرابع 100 123.9 األول 100 129.7 الثالث 100 125.5 المجموع الكلى

التكأأرارات والنسأأبة المئويأأة والترتيأأب لمسأأافات وأنأأواع التمريأأر  توسأأطيتضأأح مأأن الجأأدول السأأابق م
 فأى المبأاراة الواحأدة م بالبرازيأل2014فأى بطولأة كأأس العأالم  األربعة األوائأللمركز ظهير الجانب للفرق 

حيث جاء المنتخب األرجنتينأى فأى المركأز األول يليأه المنتخأب البرازيلأى فأى المركأز الثأانى ثأم المنتخأب 
 ى فى المركز الثالث وأخيرًا المنتخب الهولندى فى المركز الرابع فى مجموع التمريرات .لماناأل
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 (8جدول )

األربعة           الوسط للفرقلمسافات وأنواع التمرير لمركز ظهير  المئوية والترتيبمتوسط التكرارات والنسبة 

 واحدةة الفى المبارا م بالبرازيل2014األوائل فى بطولة كأس العالم 

 المتغيرات
 البرازيل هولندا األرجنتين ألمانيا

 ت % ك ت % ك ت % ك ت % ك

ل
وي

ط
 

تمــــــرير 

 امىـــــأم
 األول 66.24 13.56 األول 73.75 12.87 األول 55.32 8.48 األول 56.02 10.33

ـرير ــتمــ

 رضىــــع
 الثانى 33.76 6.91 الثانى 26.25 4.58 الثانى 44.68 6.85 الثانى 43.98 8.11

ــرير ــتمـ

 ــىـــخلفـ
 الثالث 0 0 الثالث 0 0 الثالث 0 0 الثالث 0 0

 األول 17.03 20.47 الثالث 13.48 17.45 الرابع 12.88 15.33 الثانى 14.35 18.44 مجمــوع

ط
س

تو
م

 

تمــــــرير 

 امىـــــأم
 الثانى 32.10 20.57 األول 50.67 37.27 األول 50.10 33.13 الثانى 37.10 25.76

ـرير ــتمــ

 رضىــــع
 األول 49.12 31.48 الثانى 35.62 26.20 الثانى 32.74 21.65 األول 50.58 35.12

ــرير ــتمـ

 ــىـــخلفـ
 الثالث 18.79 12.04 الثالث 13.70 10.08 الثالث 17.16 11.35 الثالث 12.31 8.55

 الرابع 53.31 64.09 األول 56.82 73.55 ثثاللا 55.57 66.13 الثانى 54.01 69.43 مجمــوع

ير
ص

ق
 

تمــــــرير 

 امىـــــأم
 األول 45.47 16.22 الثانى 31.58 12.14 الثانى 31.14 11.69 األول 50.38 20.49

ـرير ــتمــ

 رضىــــع
 الثانى 29.44 10.50 األول 41.29 15.87 األول 43.71 16.41 الثانى 26.46 10.76

ــرير ــتمـ

 ــىـــلفـخ
 الثالث 25.09 8.95 الثالث 27.13 10.43 الثالث 25.15 9.44 الثالث 23.16 9.42

 الرابع 29.67 35.67 الثانى 29.70 38.44 الثالث 31.55 37.54 األول 31.64 40.67 مجمــوع

 الثالث 100 120.2 األول 100 129.4 الرابع 100 119 الثانى 100 128.5 المجموع الكلى

دول السأأابق متوسأأط التكأأرارات والنسأأبة المئويأأة والترتيأأب لمسأأافات وأنأأواع التمريأأر الجأأ يتضأأح مأأن
 فأى المبأاراة الواحأدة م بالبرازيأل2014فأى بطولأة كأأس العأالم  األربعأة األوائأللمركز ظهيأر الوسأط للفأرق 

نتخأأب الم حيأأث جأأاء المنتخأأب الهولنأأدى فأأى المركأأز األول يليأأه المنتخأأب األلمأأانى فأأى المركأأز الثأأانى ثأأم
 البرازيلى فى المركز الثالث وأخيرًا المنتخب األرجنتينى فى المركز الرابع فى مجموع التمريرات .
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 (9جدول )

متوسط التكرارات والنسبة المئوية والترتيب للتصويب والجرى بالكرة والمراوغة لمركز رأس الحربة للفرق األربعة          

 فى المباراة الواحدة بالبرازيلم 2014األوائل فى بطولة كأس العالم 

 المتغيرات
 البرازيل هولندا األرجنتين ألمانيا

 ت % ك ت % ك ت % ك ت % ك

يب
صو

الت
 

ه ـــــــداخل منطق

 )هدف( زاءــــالج
 الثالث 2.63 0.25 الثالث 3.23 0.25 الثالث 0 0 الثالث 13.64 0.75

ه ـــــــداخل منطق

 )لم تدخل( الجزاء
 األول 63.16 6.00 األول 58.06 4.5 األول 66.67 4.50 ألولا 45.45 2.50

ه ــــــــمنطق خارج

 )هدف( زاءــــالج
 الرابع 0 0 الرابع 0 0 الثالث 0 0 الرابع 4.55 0.25

ه ــــــــمنطق خارج

 )لم تدخل( الجزاء
 الثانى 34.21 3.25 الثانى 38.71 3.00 الثانى 33.33 2.25 الثانى 36.36 2.00

 األول 100 9.50 الثانى 100 7.75 الثالث 100 6.75 الرابع 100 5.50 جمــوعم

كرة
 بال
و ر
الج

 

 األول 71.43 10 األول 73.91 8.5 األول 68.63 8.75 األول 76.19 8 ناجــــــــــــــــح

 الثانى 28.57 4 الثانى 26.09 3 الثانى 31.37 4 الثانى 23.81 2.5 فاشـــــــــــــــل

 األول 100 14.00 الثالث 100 11.5 الثانى 100 12.75 الرابع 100 10.5 ــوعمجم

وغة
مرا
ال

 

 األول 68.52 9.25 األول 75.00 4.5 األول 70.27 6.5 األول 83.33 6.25 ناجــــــــــــــــح

 انىالث 31.48 4.25 الثانى 25.00 1.5 الثانى 29.73 2.75 الثانى 16.67 1.25 فاشـــــــــــــــل

 األول 100 13.5 الرابع 100 6 الثانى 100 9.25 الثالث 100 7.5 مجمــوع

يتضأح مأأن الجأدول السأأابق متوسأط التكأأرارات والنسأبة المئويأأة والترتيأب للتصأأويب والجأرى بأأالكرة 
راة فأى المبأا م بالبرازيأل2014فأى بطولأة كأأس العأالم  األربعأة األوائألوالمراو ة لمركز رأس الحربة للفأرق 

حيأأث جأأاء المنتخأأب البرازيلأأى فأأى المركأأز األول يليأأه المنتخأأب الهولنأأدى فأأى المركأأز الثأأانى ثأأم  الواحأأدة
أمأأا  التصأأويب.المنتخأأب األرجنتينأأى فأأى المركأأز الثالأأث وأخيأأرًا المنتخأأب األلمأأانى فأأى المركأأز الرابأأع فأأى 

ب األرجنتينأأأى فأأأى المركأأأز منتخأأأبالنسأأأبة للجأأأرى بأأأالكرة جأأأاء المنتخأأأب البرازيلأأأى فأأأى المركأأأز األول يليأأأه ال
الثانى ثم المنتخب الهولندى فى المركز الثالث وأخيرًا المنتخب األلمانى فى المركز الرابع وأخيرا للمراو ة 
المنتخب البرازيلى فى المركز األول يليه المنتخب األرجنتينى فى المركز الثانى ثم المنتخب األلمأانى فأى 

 ولندى فى المركز الرابعاله المركز الثالث وأخيرًا المنتخب
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 (10جدول )

متوسط التكرارات والنسبة المئوية والترتيب للتصويب والجرى بالكرة والمراوغة لمركز وسط المهاجم للفرق األربعة          

 فى المباراة الواحدة م بالبرازيل2014األوائل فى بطولة كأس العالم 

 المتغيرات
 يلالبراز هولندا األرجنتين ألمانيا

 ت % ك ت % ك ت % ك ت % ك

ب
وي

ص
لت

ا
 

ه ـــــــداخل منطق

 )هدف( زاءــــالج
 الثالث 0 0 الثالث 6.67 0.50 الثالث 0 0 الثالث 17.39 1

ه ـــــــداخل منطق

 )لم تدخل( الجزاء
 األول 70.37 4.75 األول 60.00 4.50 األول 62.50 3.75 األول 39.13 2.25

ه ــــــــمنطق خارج

 )هدف( زاءــــالج
 الرابع 0 0 الرابع 0 0 الثالث 0 0 الثالث 17.39 1

ه ــــــــمنطق خارج

 )لم تدخل( الجزاء
 الثانى 29.63 2 الثانى 33.33 2.50 الثانى 37.50 2.25 الثانى 26.09 1.50

 الثانى 100 6.75 األول 100 7.50 الثالث 100 6.00 الرابع 100 5.75 مجمــوع

كرة
 بال
و ر
الج

 

 األول 82.61 14.25 األول 79.17 9.5 األول 82.46 11.75 األول 75.51 9.25 ـــــــــــــــحناجـ

 الثانى 17.39 3 الثانى 20.83 2.5 الثانى 17.54 2.5 الثانى 24.49 3 فاشـــــــــــــــل

 األول 100 17.25 الرابع 100 12 الثانى 100 14.25 الثالث 100 12.25 مجمــوع

را
لم

ا
غة

و
 

 األول 93.33 10.5 األول 87.80 9 األول 89.13 10.25 األول 78.38 7.25 ناجــــــــــــــــح

 الثانى 6.67 0.75 الثانى 12.20 1.25 الثانى 10.87 1.25 الثانى 21.62 2 فاشـــــــــــــــل

 الثانى 100 11.25 الثالث 100 10.25 األول 100 11.5 الرابع 100 9.25 مجمــوع

ح مأأن الجأدول السأأابق متوسأط التكأأرارات والنسأبة المئويأأة والترتيأب للتصأأويب والجأرى بأأالكرة يتضأ
فى المباراة  م بالبرازيل2014فى بطولة كأس العالم  األربعة األوائلوالمراو ة لمركز وسط المهاجم للفرق 

لمركأأز الثأأانى ثأأم فأأى احيأأث جأأاء المنتخأأب الهولنأأدى فأأى المركأأز األول يليأأه المنتخأأب البرازيلأأى  الواحأأدة
المنتخأأب األرجنتينأأى فأأى المركأأز الثالأأث وأخيأأرًا المنتخأأب األلمأأانى فأأى المركأأز الرابأأع فأأى التصأأويب . أمأأا 
بالنسأأأبة للجأأأرى بأأأالكرة جأأأاء المنتخأأأب البرازيلأأأى فأأأى المركأأأز األول يليأأأه المنتخأأأب األرجنتينأأأى فأأأى المركأأأز 

المنتخب الهولندى فى المركز الرابع وأخيرا للمراو ة رًا الثانى ثم المنتخب األلمانى فى المركز الثالث وأخي
المنتخب األرجنتينى فى المركز األول يليه المنتخب البرازيلى فى المركز الثانى ثم المنتخب الهولندى فى 

 المركز الثالث وأخيرًا المنتخب األلمانى فى المركز الرابع 
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 (11جدول )

للتصويب والجرى بالكرة والمراوغة لمركز وسط المدافع للفرق األربعة           رتيبمتوسط التكرارات والنسبة المئوية والت

 فى المباراة الواحدة م بالبرازيل2014األوائل فى بطولة كأس العالم 

 المتغيرات
 البرازيل هولندا األرجنتين ألمانيا

 ت % ك ت % ك ت % ك ت % ك

ب
وي

ص
لت

ا
 

ه ـــــــداخل منطق

 )هدف( زاءــــالج
 الثالث 0 0 الرابع - 0 الثالث 0 0 الرابع 0 0

ه ـــــــداخل منطق

 )لم تدخل( الجزاء
 الثانى 17.39 1 الثالث 10.00 0.5 الثانى 36.36 2 الثالث 5.88 0.25

ه ــــــــمنطق خارج

 )هدف( زاءــــالج
 الثالث 0 0 الثانى 15.00 0.75 الثالث 0 0 الثانى 35.29 1.5

 هــــــــمنطق خارج

 )لم تدخل( الجزاء
 األول 82.61 4.75 األول 75.00 3.75 األول 63.64 3.5 األول 58.82 2.50

 األول 100 5.75 الثالث 100 5.00 الثانى 100 5.5 الرابع 100 4.25 مجمــوع

كرة
 بال
و ر
الج

 

 لاألو 71.74 8.25 األول 76.47 6.5 األول 76.32 7.25 األول 68.75 5.5 ناجــــــــــــــــح

 الثانى 28.26 3.25 الثانى 23.53 2 الثانى 23.68 2.25 الثانى 31.25 2.5 فاشـــــــــــــــل

 األول 100 11.5 الثالث 100 8.5 الثانى 100 9.5 الرابع 100 8 مجمــوع

غة
او

مر
ال

 

 األول 77.78 7 األول 84.62 5.5 األول 74.29 6.5 األول 78.57 5.5 ناجــــــــــــــــح

 الثانى 22.22 2 الثانى 15.38 1 الثانى 25.71 2.25 الثانى 21.43 1.5 اشـــــــــــــــلف

 األول 100 9 الرابع 100 6.5 الثانى 100 8.75 الثالث 100 7 مجمــوع

يتضأح مأأن الجأدول السأأابق متوسأط التكأأرارات والنسأبة المئويأأة والترتيأب للتصأأويب والجأرى بأأالكرة 
فأى المبأاراة  م بالبرازيأل2014فى بطولة كأس العأالم  األربعة األوائلالمدافع للفرق وسط والمراو ة لمركز 

حيأأث جأأاء المنتخأأب البرازيلأأى فأأى المركأأز األول يليأأه المنتخأأب األرجنتينأأى فأأى المركأأز الثأأانى ثأأم  الواحأأدة
يب . أمأأا لتصأأو المنتخأأب الهولنأأدى فأأى المركأأز الثالأأث وأخيأأرًا المنتخأأب األلمأأانى فأأى المركأأز الرابأأع فأأى ا

بالنسأأأبة للجأأأرى بأأأالكرة جأأأاء المنتخأأأب البرازيلأأأى فأأأى المركأأأز األول يليأأأه المنتخأأأب األرجنتينأأأى فأأأى المركأأأز 
الثانى ثم المنتخب الهولندى فى المركز الثالث وأخيرًا المنتخب األلمانى فى المركز الرابع وأخيرا للمراو ة 

نتينى فى المركز الثانى ثم المنتخب األلمأانى فأى ألرجالمنتخب البرازيلى فى المركز األول يليه المنتخب ا
 المركز الثالث وأخيرًا المنتخب الهولندى فى المركز الرابع   
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 (12جدول )

متوسط التكرارات والنسبة المئوية والترتيب للتصويب والجرى بالكرة والمراوغة لمركز ظهير الجانب للفرق األربعة          

 فى المباراة الواحدة م بالبرازيل2014 عالماألوائل فى بطولة كأس ال

 المتغيرات
 البرازيل هولندا األرجنتين ألمانيا

 ت % ك ت % ك ت % ك ت % ك

ب
وي

ص
لت

ا
 

ه ـــــــداخل منطق

 )هدف( زاءــــالج
 الثالث 0 0 الثالث 0 0 الثالث 0 0 الثانى 22.22 0.5

ه ـــــــداخل منطق

 )لم تدخل( الجزاء
 الثانى 36.36 1 األول 60 1.5 الثانى 42.86 0.75 لاألو 66.67 1.5

ه ــــــــمنطق خارج

 )هدف( زاءــــالج
 الثالث 0 0 الثالث 0 0 الثالث 0 0 الرابع 0 0

ه ــــــــمنطق خارج

 )لم تدخل( الجزاء
 األول 63.64 1.75 الثانى 40 1 األول 57.14 1 الثالث 11.11 0.25

 األول 100 2.75 الثانى 100 2.5 الرابع 100 1.75 الثالث 100 2.25 مجمــوع

كرة
 بال
و ر
الج

 

 األول 79.41 13.5 األول 64.91 9.25 األول 74.24 12.25 األول 71.19 10.50 ناجــــــــــــــــح

 الثانى 20.59 3.5 الثانى 35.09 5 الثانى 25.76 4.25 الثانى 28.81 4.25 فاشـــــــــــــــل

 األول 100 17 الرابع 100 14.25 الثانى 100 16.5 الثالث 100 14.75 مجمــوع

غة
او

مر
ال

 

 األول 63.64 5.25 األول 70.97 5.50 األول 72.97 6.75 األول 70.59 6 ناجــــــــــــــــح

 الثانى 36.36 3 الثانى 29.03 2.25 الثانى 27.03 2.5 الثانى 29.41 2.5 فاشـــــــــــــــل

 الثالث 100 8.25 الرابع 100 7.75 األول 100 9.25 الثانى 100 8.5 مجمــوع

يتضأح مأأن الجأدول السأأابق متوسأط التكأأرارات والنسأبة المئويأأة والترتيأب للتصأأويب والجأرى بأأالكرة 
فى المباراة  م بالبرازيل2014فى بطولة كأس العالم  األربعة األوائلوالمراو ة لمركز ظهير الجانب للفرق 

منتخأأب البرازيلأأى فأأى المركأأز األول يليأأه المنتخأأب الهولنأأدى فأأى المركأأز الثأأانى ثأأم ء الحيأأث جأأا الواحأأدة
المنتخأأب األلمأأانى فأأى المركأأز الثالأأث وأخيأأرًا المنتخأأب األرجنتينأأى فأأى المركأأز الرابأأع فأأى التصأأويب . أمأأا 

لمركأأأز فأأأى ابالنسأأأبة للجأأأرى بأأأالكرة جأأأاء المنتخأأأب البرازيلأأأى فأأأى المركأأأز األول يليأأأه المنتخأأأب األرجنتينأأأى 
الثانى ثم المنتخب األلمانى فى المركز الثالث وأخيرًا المنتخب الهولندى فى المركز الرابع وأخيرا للمراو ة 
المنتخب األرجنتينى فى المركز األول يليه المنتخب األلمانى فى المركز الثانى ثم المنتخب البرازيلأى فأى 

 لرابع   كز االمركز الثالث وأخيرًا المنتخب الهولندى فى المر 
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 (13جدول )

متوسط التكرارات والنسبة المئوية والترتيب للتصويب والجرى بالكرة والمراوغة لمركز ظهير الوسط للفرق األربعة          

 فى المباراة الواحدة م بالبرازيل2014األوائل فى بطولة كأس العالم 

 المتغيرات
 البرازيل هولندا األرجنتين ألمانيا

 ت % ك ت % ك ت % ك ت % ك

ب
وي

ص
لت

ا
 

ه ـــــــداخل منطق

 )هدف( زاءــــالج
 الثالث 0 0 الثانى 0 0 الثانى 0 0 الثانى 33.33 0.5

ه ـــــــداخل منطق

 )لم تدخل( الجزاء
 األول 50 1 الثانى 0 0 األول 100 1.5 األول 66.67 1.00

ه ــــــــمنطق خارج

 )هدف( زاءــــالج
 الثالث 0 0 الثانى 0 0 ىالثان 0 0 الثالث 0 0

ه ــــــــمنطق خارج

 )لم تدخل( الجزاء
 األول 50 1 األول 100 1 الثانى 0 0 الثالث 0 0

 األول 100 2.00 الرابع 100 1 الثانى 100 1.5 الثانى 100 1.5 مجمــوع

كرة
 بال
و ر
الج

 

 األول 61.54 4 األول 77.78 3.5 األول 61.90 3.25 األول 88.89 4 ناجــــــــــــــــح

 الثانى 38.46 2.5 الثانى 22.22 1 الثانى 38.10 2 الثانى 11.11 0.5 فاشـــــــــــــــل

 األول 100 6.5 الثالث 100 4.5 الثانى 100 5.25 الثالث 100 4.5 مجمــوع

غة
او

مر
ال

 

 األول 57.14 2 األول 80 2 األول 100 1 األول 88.89 2 ناجــــــــــــــــح

 الثانى 42.86 1.5 الثانى 20 0.50 الثانى 0 0 الثانى 11.11 0.25 ـــــــــــــلشــاف

 األول 100 3.5 الثانى 100 2.5 الرابع 100 1 الثالث 100 2.25 مجمــوع

يتضأح مأأن الجأدول السأأابق متوسأط التكأأرارات والنسأبة المئويأأة والترتيأب للتصأأويب والجأرى بأأالكرة 
فأى المبأاراة  م بالبرازيأل2014فى بطولة كأس العالم  األربعة األوائلللفرق  لوسطوالمراو ة لمركز ظهير ا

حيأأث جأأاء المنتخأأب البرازيلأأى فأأى المركأأز األول يليأأه المنتخأأب األلمأأانى واألرجنتينأأى فأأى المركأأز  الواحأأدة
المنتخب جاء الثانى وأخيرًا المنتخب الهولندى فى المركز الرابع فى التصويب . أما بالنسبة للجرى بالكرة 

البرازيلأى فأأى المركأأز األول يليأه المنتخأأب األرجنتينأأى فأى المركأأز الثأأانى ثأم المنتخأأب األلمأأانى والهولنأأدى 
فى المركز الثالث وأخيرا للمراو ة المنتخب البرازيلى فى المركز األول يليه المنتخب الهولندى فى المركز 

 المنتخب األرجنتينى فى المركز الرابع   رًا الثانى ثم المنتخب األلمانى فى المركز الثالث وأخي
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 عرض ومناقشة النتائج •
( متوسط تكرارات التمرير لمركز رأس الحربة للفرق األربعة األوائل فى بطولة 4يوضح جدول )

م بالبرازيل فى المباراة الواحدة حيث جاء المنتخب األلمانى فى المركز األول يليه 2014كأس العالم 
فى المركز الثانى ثم المنتخب الهولندى فى المركز الثالث وأخيرًا المنتخب األرجنتينى يلى المنتخب البراز 

( متوسط تكرارات التمرير لمركز وسط 5جدول ) فى المركز الرابع فى مجموع التمريرات . ويوضح
جاء حيث م بالبرازيل فى المباراة الواحدة 2014المهاجم للفرق األربعة األوائل فى بطولة كأس العالم 

المنتخب األلمانى فى المركز األول يليه المنتخب الهولندى فى المركز الثانى ثم المنتخب األرجنتينى فى 
المركز الثالث وأخيرًا المنتخب البرازيلى بنسبة فى المركز الرابع فى مجموع التمريرات . ويوضح جدول 

م 2014وائل فى بطولة كأس العالم ة األ( متوسط تكرارات التمرير لمركز وسط المدافع للفرق األربع6)
بالبرازيل فى المباراة الواحدة حيث جاء المنتخب الهولندى فى المركز األول يليه المنتخب األلمانى فى 
المركز الثانى ثم المنتخب األرجنتينى فى المركز الثالث وأخيرًا المنتخب البرازيلى فى المركز الرابع فى 

( متوسط تكرارات التمرير لمركز ظهير الجانب للفرق األربعة 7)دول مجموع التمريرات . ويوضح ج
م بالبرازيل فى المباراة الواحدة حيث جاء المنتخب األرجنتينى فى 2014األوائل فى بطولة كأس العالم 

المركز األول يليه المنتخب البرازيلى فى المركز الثانى ثم المنتخب األلمانى فى المركز الثالث وأخيرًا 
( متوسط تكرارات التمرير 8ب الهولندى فى المركز الرابع فى مجموع التمريرات . ويوضح جدول )منتخال

م بالبرازيل فى المباراة الواحدة 2014لمركز ظهير الوسط للفرق األربعة األوائل فى بطولة كأس العالم 
ثانى ثم المنتخب ز الحيث جاء المنتخب الهولندى فى المركز األول يليه المنتخب األلمانى فى المرك

البرازيلى فى المركز الثالث وأخيرًا المنتخب األرجنتينى فى المركز الرابع فى مجموع التمريرات . وبشكل 
م بالبرازيل 2014عام متوسط تكرارات التمرير للمراكز كلها للفرق األربعة األوائل فى بطولة كأس العالم 

فى المركز األول يليه المنتخب الهولندى فى المركز انى فى المباراة الواحدة حيث جاء المنتخب األلم
الثانى ثم المنتخب األرجنتينى فى المركز الثالث وأخيرًا المنتخب البرازيلى فى المركز الرابع فى مجموع 

 التمريرات.

هذا إلى ارتفاع المستوى الفنى للفريق األلمانى والذى يتميز العبوه بأداء فنى  الباحثانويعزى 
رجع إلى اعتماد هذا الفريق على التمريرات الكثيرة كوسيلة هجومية فردية تعطى أفضيلة ما يعالى ك
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وتحكم وسيطرة ومحاولة لفتح الثغرات فى دفاعات الفرق المنافسة إليجاد فرص متاحة وحلول إلحراز 
 األهداف.

 يدوفهد الرش ، (م2005)  Brownبراون ،  م(1990مفتى إبراهيم ) كاًل من وهذا يتفق مع
( أن التمرير هو الوسيلة األساسية فى م2013) حمود خلف، ( م2013) أحمد الشناوو ، ( م2011)

يعكس القدرة الفنية الجيدة والعالية للفريق كما يربط الالعبين  كما بدء الهجوم وبنائه وتطويره وإنهائه .
وإرهاق المنافس  حواذالتمرير يعطى فرص أكبر لالستو  ببعضهم البع  للوصول لمرمى الفريق اآلخر.

حيث يتحكم فى مجريات المباراة ويستطيع أن ،  وإضعافه وزيادة الروح المعنوية للفريق الذى يمتلك الكرة
 يصل لمرمى المنافسين بالتحركات الفعالة ألن الالعبون مشغلون بالحصول على الكرة وقطعها. 

التمرير لمركز رأس  افات( أيضًا أن ترتيب مس8،  7،  6،  5،  4كما يتضح من جداول )
الحربة بشكل عام جاءت كالتالى التمرير المتوسط ثم التمرير القصير ثم التمرير الطويل . وترتيب 
مسافات التمرير لمركز وسط المهاجم بشكل عام جاءت كالتالى التمرير المتوسط ثم التمرير القصير ثم 

ع بشكل عام جاءت كالتالى التمرير مدافالتمرير الطويل . وترتيب مسافات التمرير لمركز وسط ال
المتوسط ثم التمرير القصير ثم التمرير الطويل . وترتيب مسافات التمرير لمركز ظهير الجانب بشكل 
عام جاءت كالتالى التمرير المتوسط ثم التمرير القصير ثم التمرير الطويل . وترتيب مسافات التمرير 

 لتمرير المتوسط ثم التمرير القصير ثم التمرير الطويل. لى المركز ظهير الوسط بشكل عام جاءت كالتا

أن التمرير المتوسط لرأس الحربة يكون بغرض السند للقادم من الخلف أو  الباحثانويرى 
الهروب من الدفاع ولعب الكرة لزميل متحرك أو تغيير جبهة اللعب من مكان لمكان أخر بتمريره فى 

التمرير المتوسط لوسط المهاجم يكون على و  رضية باتجاه المرمى.رة عاتجاه الجناح المتحرك لعمل تمري
خطوط الملعب  البا تبعا لمكانه أو اختراقى للمهاجم المتحرك فى ظهر دفاع المنافسين أو عمل تمريرة 
.  حاسمه لالعبين المتحركون باتجاه مرمى المنافس أو السند للزميل لتغيير الهجمات من جانب ألخر
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سط لوسط المدافع يكون بغرض توسيع جبهة الهجوم وتطوير الهجمات من أجل وضع لمتو التمرير او 
تمريرة اختراقية تضرب التكتالت الدفاعية أو وضع تمريرة على أحد جانبى الملعب للزميل المتحرك أو 

التمرير المتوسط لظهير الجانب يكون على جانبى الملعب تبعا و  السند الخلفى فى حال  لق الزوايا.
نه للزميل المتحرك أو للسند مع زميل فالحلول محدودة على جانبى الملعب وتجبر الالعب على لمكا

التمرير المتوسط و  التمرير السريع فى القدم لتطوير الهجمات أو للزمالء فى الخلف لبناء الهجمات.
مق فى علظهير الوسط يكون بغرض بدء الهجمات ويكون  البا على جانبى الملعب ويمكن أن يكون 

الملعب فى حال عدم وجود ضغط على العبى وسط الملعب ويكون فى القدم ألن التمرير الخاطو 
 يسبب مشاكل وخاصة لالعبى الدفاع

زوبيالجا و خرون  ( ، م2006)  Sebra & Daintiesسيبرا ودانتس  وهذا يتفق مع
Zubelaga,etal (2007)تمرير لن ا( أم2013) حمود خلف، ( م2013) أحمد الشناوو ،  م

المتوسط يكون بغرض نقل الهجوم من جانب إلى أخر وتوسيع جبهته على مرتين والبحث عن ثغرات 
فى دفاع المنافس وتطوير الهجمات والعمل على تشتيت المدافعين بالتمرير وذلك لخلخلة الدفاع كما أن 

هم البع  و البا ما ببعضالتمرير فى خط الوسط يعطى أفضيلة للفريق وسيطرة ميدانية ويربط الالعبين 
ألن و ينتهى بتمرير إختراقى أو تصويب مباشر على المرمى أو تمرير عرضى داخل المنطقة المؤثرة. 

المهاجمين فى معظم حاالت المباراة يكونون فى حالة رقابة شديدة وال يستطيعون المراو ة أو التصويب 
لية السند الهجومى لهم لعمل تغيير بعم على المرمى فيلجئون إلى التمرير لالعبى الوسط القائمون 

 للملعب وتطوير الهجمات.  

أن التمرير القصير لرأس الحربة يكون بغرض السند على أحد الزمالء وإيجاد  الباحثانويرى 
فرصة للتصويب أو عمل تمريرة لزميل أخر متحرك أو لضرب التكتالت الدفاعية كما هو الحال فى 

التمرير القصير لوسط المهاجم يكون بغرض و  إحراز أهداف. اولة( للتخلص من الدفاع ومح1-2)



 

السادات للرتبية البدنية والرياضة جملة جامعة مدينة  

 

 

م  2017يوليو/  -اجمللد األول  -والعشرون   الثامنالعدد  -جملة جامعة مدينة السادات للرتبية البدنية والرياضة   84 

 

تطوير الهجوم ومحاولة فتح ثغرات فى دفاع المنافسين وخلخلة الدفاع وعمل زيادة عددية فى منطقة 
التمرير القصير لوسط المدافع و  الكرة بالتمرير القصير كنوع من التمهيد لتمرير اختراقى أو عرضى.

والسيطرة على منطقة الوسط واستغالل تركيز المنافسين فى قطع الكرة  حواذيكون بهدف كسب اإلست
وعمل تمرير بينى للمهاجم أو تغيير وجهه اللعب من ناحية ألخرى وعمل زيادة فى منطقة الكرة لعمل 

التمرير القصير لظهير الجانب يكون بغرض السند الهجومى أو الدفاعى . و  مساحات فى دفاع المنافس
الهجمات وفى حال وجود مسانده هجومية يستطيع الوصول للثلث الهجومى لعمل تمريرة وير وبناء وتط

التمرير القصير لظهير الوسط يكون بغرض بناء الهجمات وفى حال عدم . و  فى منطقة الجزاء للمنافس
وجود ضغط على الدفاع ويكون تمهيد لتمرير أخر حال وجود ثغرات وبالتالى هو سالح مهم للدفاع 

 .لدقة الن األخطاء فى الدفاع قد تتسبب فى خسارة المباراة رط ابش

زوبيالجا و خرون  ،  (م2006)  Sebra & Daintiesسيبرا ودانتس  وهذا يتفق مع
Zubelaga,etal (2007)أن التمرير ( م2013) حمود خلف ،( م2007) مصبح القصبى م

افسين حيث أن التمرير القصير المنالقصير يكون بغرض تطوير الهجوم والبحث عن ثغرات فى دفاع 
يعمل على خلخلة الدفاع وتمشيطه وكذلك عمل زيادة عددية فى منطقه الكره وسند هجومى لسحب 
المدافعين واستغالل المساحات الخالية التى يقومون بتركها وكذلك كسب الثقة والسيطرة على المباراة 

 و لجناح سيقوم بعمل تمريره عرضيةمى أبشكل كبير وكذلك تهيئه الكرة لالعب سيصوب على المر 
 وكذلك بناء الهجمات والتحضير لها والسند على الزميل.   

أن التمرير الطويل لرأس الحربة يتم فى حاله هروب الالعب من الرقابة والتحرك  الباحثانويرى 
الرجوع أو  على أحد جانبى الملعب واستالم الكرة وعمل تمريرة عرضية فى الجانب األعمى للمدافعين

التمرير الطويل لوسط المهاجم يكون عندما يكون الالعب و للخلف فى حال  لق جميع زوايا التمرير. 
على أحد جانبى الملعب ويريد توسيع جبهة الهجوم فى حالة عدم وجود فرص التمرير أو وضع الكرة فى 
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لمدافع يكون فى حال سط االتمرير الطويل لو و ويرى .  مساحة خالية لزميل متحرك يستطيع إحراز هدف
قطع الكرة واستغالل عدم األتزان الدفاعى للفريق المنافس وعمل تمريرة فى عمق الدفاع يستغلها أحد 

ويرى الباحثان .  الزمالء بالتحرك الجيد لتهديد مرمى المنافس أو عمل اتساع هجومى من جانب ألخر
انده هجومية لالعب فيلجأ للتمرير د مسأن التمرير الطويل لظهير الجانب يكون فى حالة عدم وجو 

الطويل أو أن هناك سرعات فى خط الهجوم أو الوسط يمكن استغاللها بالتمرير الطويل فى المساحات 
ويرى الباحثان أن التمرير الطويل لظهير الوسط يكون بغرض سرعة نقل  الخالية التى يتركها المنافسين.

دفاع فى حال عدم وجود مسانده من ناحية ومن ناحية ى الالهجوم من الخف لألمام وتخفيف الضغط عل
 أخرى عدم حدوث أخطاء قد تكلف الفريق أهداف .

زوبيالجا و خرون  ، (م2006)  Sebra & Daintiesسيبرا ودانتس  وهذا يتفق مع
Zubelaga,etal (2007)( أن التمرير م2013) أحمد الشناوو ، ( م2007) مصبح القصبى ، م
الة تحرك المهاجمين لمساحه خالية أو لضرب التسلل ألنها تمريرة تقلل زمن فى حالطويل يستخدم 

الهجوم وتقطع مسافات طويلة فى وقت قصير لذلك فهى تستخدم فى عمل الهجمات المرتدة السريعة 
 على المنافسين أو عكس إتجاه الهجوم من جانب ألخر بتمريرة واحده طويلة و توسيع جبهة الهجوم .

المساحات والضغط على المهاجمين وعدم توافر مسانده هجومية لحامل الكره يلجأ لعمل  لق وفى حالة 
 تمرير طويل للزمالء.

( أيضًا أن ترتيب أنواع التمرير لمركز رأس الحربة 8،  7،  6،  5،  4كما يتضح من جداول )
وترتيب أنواع التمرير  مى .بشكل عام جاءت كالتالى التمرير الخلفى ثم التمرير العرضى ثم التمرير األما

لمركز وسط المهاجم بشكل عام جاءت كالتالى التمرير العرضى ثم التمرير األمامى ثم التمرير الخلفى . 
وترتيب أنواع التمرير لمركز وسط المدافع بشكل عام جاءت كالتالى التمرير العرضى ثم التمرير األمامى 

ظهير الجانب بشكل عام جاءت كالتالى التمرير األمامى  مركزثم التمرير الخلفى. وترتيب أنواع التمرير ل
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ثم التمرير العرضى ثم التمرير الخلفى . وترتيب أنواع التمرير لمركز ظهير الوسط بشكل عام جاءت 
 كالتالى التمرير األمامى ثم التمرير العرضى ثم التمرير الخلفى.

ه في ثلث الملعب الهجومي وذلك معظمأن التمرير األمامي لرأس الحربة يكون  الباحثانويرى 
الكتساب مساحات متقدمه وزيادة سرعة األداء وهذا يدل على الوعي الخططي وقدره الالعب على 

التمرير األمامي لوسط . و لزميل متحرك أو للمهاجم المتحرك  لألمامالتحرك والهروب لعمل تمريره 
ه مرمى المنافسين أو موازية لخط التماس اتجاالمهاجم يكون على األجناب  البا ويقوم بعمل تمريره ب

بهدف تطوير الهجوم وتتويج التحركات الخططية الواعية على المرمى فيجب أن تؤدى لمكان الزميل . 
التمرير األمامي لوسط المدافع يكون على شكل تمرير اختراقي للالعبين المتحركين وبناء وتطوير و 

فاعات المنافسين حيث يتسم التمرير بالسرعة حتى في دالهجوم أيضا وإكساب المهاجمين مساحات 
التمرير األمامي لظهير الجانب يكون  البا و  يستطيع تخطى عدد كبير من المدافعين وتحقيق الهدف .

على األجناب ويقع على كاهله بناء وتطوير الهجوم من على األطراف فهو يقوم بعمل تمريرات باتجاه 
التمرير األمامي لظهير الوسط يكون على شكل و تماس ولألمام . ط المرمى المنافسين أو موازية لخ

تمريرات طويلة و البا ما يتبع تمريرات قصيرة تؤدى هذه التمريرات الطويلة لألمام بهدف استغالل 
 المساحات الخالية خلف المنافسين واستغالل التحركات الواعية للزمالء وتقديم الكره لألمام بشكل سريع .

حنفي مختار ،  م(1994) إبراهيممفتى  ، م(1993طه إسماعيل و خرون ) ق معوهذا يتف
أن التمرير األمامى   م(2005جمال عالء الدين و خرون )، ( م2007) مصبح القصبى،  م(1995)

يستخدم في توجيه الكره باتجاه مرمى المنافس أو بخط يوازى خط التماس ولتحويل اللعب لألمام ولتزايد 
د أن تكون التمريرات دقيقه وفى مكان الزميل. وهو عصب األداء الخططي فهو والبسرعة الهجوم 

وهو عصب األداء  منافس .يكسب المهاجمين مساحات متقدمه ويتخلص من بع  العبي الفريق ال
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التكتيكي الهجومي فهو يكسب المهاجمين مساحات متقدمه ويسهم في التخلص من عدد من العبي 
 ون مميزه بالمفاجأة والسرعة والتركيز .ن تكالفريق المنافس على أ

أن التمرير العرضي لرأس الحربة يتم في ثلث الملعب الهجومي و البا ما يتم  الباحثانويرى 
داخل أو أمام منطقه الجزاء الغرض منها السند أو تهيئه الكره لالعب قادم من الخلف لتصويبها على 

التمرير العرضي لوسط المهاجم حيث و  لمنافسين .عي لالمرمى حيث أن هناك أخطاء في العمق الدفا
يكون أداؤه على جانبي الملعب ويستخدم هذا النوع بكثرة في الثلث الهجومي حيث يتم لعب كرات 
عرضيه للالعبين متحركين داخل منطقه الجزاء فهي تضرب المدافعين خاصة وأنهم في حاله تقهقر 

أن التمرير العرضي لوسط المدافع الغرض منها  انى الباحثوير   ير منظم ومفتقدين التركيز على الكره .
توسيع جبهة الهجوم وتغيير اتجاهه وفتح اللعب على األجناب كما يقوم بعمل تمريرات الغرض منها 

التمرير العرضي لظهير الجانب و  أيضا تمشيط الدفاع والبحث عن ثغره في دفاع الالعبين المنافسين .
وهذا نظرا لطبيعة اللعب على جانبي الملعب فيقوم بعمل تمريرات سند لالعبي ثة يحدث في األجزاء الثال

الدفاع والوسط وكذلك عمل تمريرات من جانب لجانب لتوسيع جبهة الهجوم وأيضا عمل تمريرات في 
التمرير العرضي لظهير الوسط يكون بغرض تغيير اتجاه الهجوم مع و  الثلث الهجومي إلنهاء الهجوم .

أ األمان ألنه في حاله قطع الكرات من هذا المركز ستشكل خطورة على الدفاع ومن ثم تهديد مبد مراعاة
 .المرمى فيجب مراعاة تمرير الكره إلى قدم الزميل وبدقه

حنفي مختار ،  م(1994) إبراهيممفتى ، م( 1993طه إسماعيل و خرون )يتفق مع هذا و 
(  أن التمرير العرضي  م2013) الشناوو  أحمد،  م(2005م( جمال عالء الدين و خرون )1997)

هو حجر الزاوية في تطوير الهجوم وإنهائه ، والكره الحديثة وبسبب مليء منطقه الوسط بعدد كبير من 
حيث يلعب دورا مهما حيث أن المدافعين  نطقي أن تكثر التمريرات العرضيةالالعبين فإنه من الم

 .ن في اتجاه الكره ومرمى المنافس اجمييكونون في أوضاع المواجهة للكره والمه
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أن التمرير الخلفي لرأس الحربة يستخدم للسند على زميل خلفي للتمهيد لتمرير  انالباحثويرى 
ثم لعب الكره خلفا  لألمامعرضي أو اختراقي على المنافسين وكذلك كأجراء تكتيكي لتحرك المدافعين 

الفرصة سانحة للتصويب أو تمريرها للزميل المناسب  كانتللالعب القادم من الخلف ليقوم بتصويبها إذا 
أن التمرير الخلفي لوسط المهاجم يتم في حاله عدم وجود فرص للتمرير األمامى أو  انويرى الباحث .

العرضي وكإجراء تكتيكي لخداع المنافسين بالتمرير العرضي ثم تمريرها خلفا لالعب سيمررها عرضيا 
ويرى الباحث أن التمرير الخلفي لوسط المدافع  على المرمى. يصوبأو العب قادم من الخلف س

يستخدم في حاله وجود تكتالت وتكثيف دفاعي للمنافسين  رضه البحث عن ثغره وسحب المدافعين 
للحصول على الكره وأيضا التمهيد لعمل تكتيك هجومي إما بالتمرير اإلختراقى لألمام أو لتهدئه اللعب 

أن التمرير الخلفي لظهير الجانب يتم عندما يقع  انويرى الباحث. للمباراة   تبقيواستنفاذ الوقت الم
الالعب تحت ضغط وأيضا في حاله عدم وجود مسانده من األمام أو من الجانب وأيضا كتمهيد لعمل 
تمرير طويل لألمام أو تمرير الكره للخلف لسحب المنافسين لألمام وتحركهم لألمام أو كإجراء تكتيكي 

أن التمرير الخلفي لظهير الوسط يتم  انويرى الباحث تمريره قطريه أو مائلة على المنافسين .عمل ل
لالعب يحقق العمق الدفاعي أو لحارس المرمى في حاله عدم وجود مسانده من الزمالء وكذلك وقوع 

كمال ه إلالالعب تحت ضغط  من المنافسين فيضطر إلى تمرير الكره خلفا على أن تمرر لألمام ثاني
 بناء الهجوم .

حنفي مختار ،  م(1994) إبراهيممفتى ،  م(1993طه إسماعيل و خرون )وهذا يتفق مع 
أن التمرير الخلفي يستخدم بهدف التمهيد لجوانب   م(2005جمال عالء الدين و خرون )،  م(1997)

التصويب على اقف وتحركات خططيه معينه أو إلى أداء تمريرات طوليه أو مائلة وكذا اإلعداد لمو 
باإلضافة إلى التمهيد ألداء التمرير العرضي أو القطري في الثلث الهجومي عن طريق مرمى المنافس . 

                                                              التمرير للخلف .                                                                                                              
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( متوسط تكرارات التصويب لمركز رأس الحربة للفرق األربعة األوائل فى 9ويوضح الجدول رقم )
م بالبرازيل فى المباراة الواحدة حيث جاء المنتخب البرازيلى فى المركز األول 2014بطولة كأس العالم 

المنتخب األرجنتينى فى المركز الثالث وأخيرًا المنتخب  ى ثميليه المنتخب الهولندى فى المركز الثان
( متوسط تكرارات التصويب لمركز 10األلمانى فى المركز الرابع فى التصويب . ويوضح الجدول رقم )
م بالبرازيل فى المباراة الواحدة حيث 2014وسط المهاجم للفرق األربعة األوائل فى بطولة كأس العالم 

فى المركز األول يليه المنتخب البرازيلى فى المركز الثانى ثم المنتخب  لندىجاء المنتخب الهو 
األرجنتينى فى المركز الثالث وأخيرًا المنتخب األلمانى فى المركز الرابع فى التصويب . ويوضح الجدول 

لم ( متوسط تكرارات التصويب لمركز وسط المدافع للفرق األربعة األوائل فى بطولة كأس العا11رقم )
م بالبرازيل فى المباراة الواحدة حيث جاء المنتخب البرازيلى فى المركز األول يليه المنتخب 2014

األرجنتينى فى المركز الثانى ثم المنتخب الهولندى فى المركز الثالث وأخيرًا المنتخب األلمانى فى 
كز ظهير الجانب لمر  ( متوسط تكرارات التصويب12المركز الرابع فى التصويب. ويوضح الجدول رقم )
م بالبرازيل فى المباراة الواحدة حيث جاء المنتخب 2014للفرق األربعة األوائل فى بطولة كأس العالم 

البرازيلى فى المركز األول يليه المنتخب الهولندى فى المركز الثانى ثم المنتخب األلمانى فى المركز 
( متوسط 13ى التصويب . ويوضح الجدول رقم )بع فالثالث وأخيرًا المنتخب األرجنتينى فى المركز الرا

م بالبرازيل 2014تكرارات التصويب لمركز ظهير الوسط للفرق األربعة األوائل فى بطولة كأس العالم 
فى المباراة الواحدة حيث جاء المنتخب البرازيلى فى المركز األول يليه المنتخب األلمانى واألرجنتينى فى 

تخب الهولندى فى المركز الرابع فى التصويب. وبشكل عام متوسط تكرارات المنالمركز الثانى وأخيرًا 
م بالبرازيل فى المباراة الواحدة 2014التصويب للمراكز كلها للفرق األربعة األوائل فى بطولة كأس العالم 

خب حيث جاء المنتخب البرازيلى فى المركز األول يليه المنتخب الهولندى فى المركز الثانى والمنت
 ألرجنتينى فى المركز الثالث وأخيرًا المنتخب األلمانى فى المركز الرابع فى التصويب. ا
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أن هذا يعكس واقع تكرار التصويب من حيث عدد المحاوالت وال يعكس الفاعلية  الباحثانويرى 
لم ألن المنتخب البرازيلى تفوق على المنتخبات كلها من حيث المحاوالت الخاصة بالتصويب ولكنها 

صيب الهدف وتحقق الفوز وعلى النقي  منتخب ألمانيا األقل من حيث التكرارات ولكنه األفضل ت
والبطل واألكثر تهديفًا خالل البطولة . ويرى الباحثان أن التصويب المباشر من المنطقة األولى يحدث 

رس كما انه الحاالن الفرصة تكون مناسبة للتصويب نظرا لقرب المسافة من المرمى والكرة أسرع من 
يمكن وضع الكره في المرمى بسهولة ويسر وبأقل مجهود فهو مكان مثالي للتصويب السريع ويكون 
أحيانا طريق الكره للمرمى خالي ومناسب وزاوية التصويب مثالية أو انه ربما أن يخرج الحارس على 

 ير المباشر من داخل  صويبالكره ويخطو فيسددها الالعب بالمرمى نتيجة للمتابعة على الكره . والت
المنطقة يحدث ألنه ربما أن يكون هناك تدخل لحارس المرمى كانفراد به ويتطلب التخلص منه أو أن 
هناك اشتراك أو تداخل لمدافع مع الالعب المستحوذ على الكره مما يجبر الالعب المهاجم على 

الكره بصوره سليمة أو ربما  وضع التخلص منه أو خداعه لوضع الكره في المكان المناسب أو لضمان
أن زاوية التصويب مغلقة ومحاولة فتح زاوية للتصويب كما أن بع  الحاالت تتطلب سيطرة كاملة على 

 الكره وعدم التسرع .

 أحمد الشناوو ،  م(1997حنفي مختار ) ، م(1993طه إسماعيل و خرون )يتفق مع هذا و 
من أهم المهارات األساسية في كرة القدم  عتبر(  أن التصويب يم2013) حمود خلف، ( م2013)

والتي يجب أن يجيدها الالعبون خاصة المهاجمون الن التصويب يمثل الحد الفاصل والعامل األساسى 
في تحديد نتيجة المباراة وذلك الن جميع مكونات اللعب الخططية تصبح عديمة الفائدة إذا لم تنته 

             بالتصويب .                        

أن التصويب المباشر من خارج المنطقة يحدث الن التصويب من هذه المسافة  الباحثانويرى 
يكون مفاجو لحارس المرمى  كما أن الكره تكون سريعة وأحيانا ال يراها حارس المرمى كما أنها تعكس 
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ا الالعبون ب بهقوة الالعب المصوب وقدرته على وضع الكره بشكل جيد كما أن هذه الطريقة يصو 
المدافعين قبل اشتراكهم في  تفاجوالجيدون معتمدون على قدراتهم في التسديد القوى المباشر كما أنها 

الكره وربما تكون هي الحل في حسم نتيجة المباراة. والتصويب  ير المباشر يحدث الن هناك العبين 
ا أن الالعب يأتي  البا من وضع م كميمتلكون أقداما قوية ويتم االعتماد عليهم لحسم وإنهاء الهجو 

متحرك ويستطيع أن يفاجو حارس المرمى بتسديدة من مسافة بعيدة يقوم بها المصوب عقب خداع أو 
مراو ة مدافع أو التخلص من الدفاع المتكتل وأحيانا توضع هذه الكرات لحارس قدراته ضعيفة أو  ير 

 ها على المرمىب منمنتبه فيحاول الالعب أن يخلق مساحة  لنفسه ليصو 

 ، حمود خلف م(1994) إبراهيممفتى ،  م(1993طه إسماعيل و خرون )ويتفق أيضا مع 
( أن التصويب من مسافة بعيده يتصف بالقوة أكثر من الدقة أما م2013) أحمد الشناوو ، ( م2013)

بقوة مما  صويبأن قوه الالعب التي تساعده على التو  من مسافات قريبه فإن الدقة تلعب دورا هاما .
يؤثر نفسيا على المدافعين وخاصة حارس المرمى كما أن قوة الالعب تجعله يتفوق بدنيا على الخصم 

 في لحظه التصويب خاصة وهما يتنافسان على الكره قبل التصويب .                                                            

كرة لمركز رأس الحربة للفرق األربعة األوائل فى بال ( متوسط تكرارات الجرى 9ويوضح جدول )
م بالبرازيل فى المباراة الواحدة حيث جاء المنتخب البرازيلى فى المركز األول 2014بطولة كأس العالم 

يليه المنتخب األرجنتينى فى المركز الثانى ثم المنتخب الهولندى فى المركز الثالث وأخيرًا المنتخب 
( متوسط تكرارات الجرى بالكرة لمركز وسط المهاجم 10رابع. ويوضح جدول )ز الاأللمانى فى المرك

م بالبرازيل فى المباراة الواحدة حيث جاء المنتخب 2014للفرق األربعة األوائل فى بطولة كأس العالم 
ز لمركالبرازيلى فى المركز األول يليه المنتخب األرجنتينى فى المركز الثانى ثم المنتخب األلمانى فى ا

( متوسط تكرارات الجرى بالكرة 11الثالث وأخيرًا المنتخب الهولندى فى المركز الرابع. ويوضح جدول )
م بالبرازيل فى المباراة الواحدة 2014لمركز وسط المدافع للفرق األربعة األوائل فى بطولة كأس العالم 
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فى المركز الثانى ثم المنتخب  تينىحيث جاء المنتخب البرازيلى فى المركز األول يليه المنتخب األرجن
( متوسط 12الهولندى فى المركز الثالث وأخيرًا المنتخب األلمانى فى المركز الرابع. ويوضح جدول )

م 2014تكرارات الجرى بالكرة لمركز ظهير الجانب للفرق األربعة األوائل فى بطولة كأس العالم 
رازيلى فى المركز األول يليه المنتخب األرجنتينى فى الب بالبرازيل فى المباراة الواحدة حيث جاء المنتخب

المركز الثانى ثم المنتخب األلمانى فى المركز الثالث وأخيرًا المنتخب الهولندى فى المركز الرابع.  
( متوسط تكرارات الجرى بالكرة لمركز ظهير الوسط للفرق األربعة األوائل فى بطولة 13ويوضح جدول )
برازيل فى المباراة الواحدة حيث جاء المنتخب البرازيلى فى المركز األول يليه بال م2014كأس العالم 

المنتخب األرجنتينى فى المركز الثانى ثم المنتخب األلمانى والهولندى فى المركز الثالث . وبشكل عام 
بالبرازيل  م2014متوسط تكرارات الجرى بالكرة للمراكز كلها للفرق األربعة األوائل فى بطولة كأس العالم 

فى المباراة الواحدة حيث جاء المنتخب البرازيلى فى المركز األول يليه المنتخب األرجنتينى فى المركز 
 الثانى ثم المنتخب األلمانى فى المركز الثالث وأخيرًا المنتخب الهولندى فى المركز الرابع.

لطبيعة البالد فى القدرة على  وذلكأن المنتخب البرازيلى يعتمد على الكرة بالكرة  الباحثانويرى 
التحكم الشديد والسيطرة على الكرة وحمايتها من المنافسين باإلضافة لكسب مساحات أمامية لظهور 

 زميل والتمرير له أو التصويب فى حاله الهجوم.

حمود ، ( م2013) أحمد الشناوو ،  م(1993طه إسماعيل و خرون ) يراه ما يتفق مع وهذا 
جري بالكرة من أهم المبادئ األساسية التي يجب االهتمام الكافي بها ، نظرًا لن ا( أم2013) خلف

لممارستها من قبل جميع الالعبين في كرة القدم اختالف مراكزهم في اللعب سواء كانوا مهاجمون أو 
 الجرى بالكرة يكون أحيانًا هامًا ويجب على الالعب أن يتقنه، وأصبح، و  مدافعون أو في خط الوسط 

ن ال يوجد العب كرة ال يستطيع التحكم فى الكرة أثناء الجرى بها وكثيرًا ما يستخدم الالعب الجرى اآل
 بالكرة كخطة فردية
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( متوسط تكرارات المراو ة لمركز رأس الحربة للفرق األربعة األوائل فى بطولة 9ويوضح جدول )
خب البرازيلى فى المركز األول يليه لمنتم بالبرازيل فى المباراة الواحدة حيث جاء ا2014كأس العالم 

المنتخب األرجنتينى فى المركز الثانى ثم المنتخب األلمانى فى المركز الثالث وأخيرًا المنتخب الهولندى 
( متوسط تكرارات المراو ة لمركز وسط المهاجم للفرق األربعة 10فى المركز الرابع. ويوضح جدول )
البرازيل فى المباراة الواحدة حيث جاء المنتخب األرجنتينى فى م ب2014األوائل فى بطولة كأس العالم 

المركز األول يليه المنتخب البرازيلى فى المركز الثانى ثم المنتخب الهولندى فى المركز الثالث وأخيرًا 
( متوسط تكرارات المراو ة لمركز وسط المدافع 11المنتخب األلمانى فى المركز الرابع. ويوضح جدول )

م بالبرازيل فى المباراة الواحدة حيث جاء المنتخب 2014ألربعة األوائل فى بطولة كأس العالم رق اللف
البرازيلى فى المركز األول يليه المنتخب األرجنتينى فى المركز الثانى ثم المنتخب األلمانى فى المركز 

تكرارات المراو ة وسط ( مت12الثالث وأخيرًا المنتخب الهولندى فى المركز الرابع. ويوضح جدول )
م بالبرازيل فى المباراة الواحدة 2014لمركز ظهير الجانب للفرق األربعة األوائل فى بطولة كأس العالم 

حيث جاء المنتخب األرجنتينى فى المركز األول يليه المنتخب األلمانى فى المركز الثانى ثم المنتخب 
( متوسط 13ى فى المركز الرابع. ويوضح جدول )ولندالبرازيلى فى المركز الثالث وأخيرًا المنتخب اله

م بالبرازيل فى 2014تكرارات المراو ة لمركز ظهير الوسط للفرق األربعة األوائل فى بطولة كأس العالم 
المباراة الواحدة حيث جاء المنتخب البرازيلى فى المركز األول يليه المنتخب الهولندى فى المركز الثانى 

ى المركز الثالث وأخيرًا المنتخب األرجنتينى فى المركز الرابع . وبشكل عام نى فثم المنتخب األلما
م بالبرازيل فى 2014متوسط تكرارات المراو ة للمراكز كلها للفرق األربعة األوائل فى بطولة كأس العالم 

لمركز فى االمباراة الواحدة حيث جاء المنتخب البرازيلى فى المركز األول يليه المنتخب األرجنتينى 
 الثانى ثم المنتخب األلمانى فى المركز الثالث وأخيرًا المنتخب الهولندى فى المركز الرابع.

أن هذا أمر طبيعى ألن المنتخب البرازيلى السامبا يمتلك العديد من المهارات  الباحثانويرى 
نظرا لطبيعة  رياتالفردية العالية ولعل أفضل المراو ات تظهر من العبين برازيليين فى جميع الدو 
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الممارسة المفتوحة للجميع وقدرتهم على عمل حركات الخداع والمراو ة على الشواطو والرمال األمر 
 الذى يجعله ساحر داخل ملعب كرة القدم.

، ( م2007) مصبح القصبى،  م(1995حنفى مختار ) ،م(1994)إبراهيم مفتى ويتفق مع 
ة فى ثلث الملعب الهجومى كوسيلة لتنفيذ الخطط راو (  أنه يفضل استخدام المم2013) حمود خلف

الهجومية، علما بأنه فى حالة فشلها وانتقال الكرة للفريق المنافس يمكن تدارك الموقف، وسواء كانت 
المراو ة فى منطقة الجناح أو فى منطقة القلب فإنها تعمل على اختراق الحائط الدفاعى وخلق الفرص 

يث تلعب الكرات العرضية بعد مراو ة المدافع دورا هاما فى تسجيل ين حلتداعيه وخاصة على الجانب
 .األهداف وخاصة فى المستويات العليا من كرة القدم 

 : اإلستنتاجات •
 ن فى الجداول اآلتية اتتضح اإلستنتاجات التى توصل إليها الباحث -

 (12جدول )

  األوائل بالبطولة فى المباراة الواحدةبعة ترتيب مراكز اللعب المختلفة فى مسافات التمرير للفرق األر
 الثالث الثانى األول المتغيرات

 طويل قصير متوسط رأس الحربة

 طويل قصير متوسط وسط المهاجم

 طويل قصير متوسط وسط المدافع

 طويل قصير متوسط ظهير جانب

 طويل قصير متوسط ظهير وسط

 طويل قصير متوسط كلها المراكز
 

 (13جدول )

  البطولة فى المباراة الواحدةاألربعة األوائل بفرق للالتمرير أنواع اللعب المختلفة فى  راكزميب ترت

 الثالث الثانى األول المتغيرات

 أمامى عرضى خلفى رأس الحربة

 خلفى أمامى عرضى وسط المهاجم

 خلفى أمامى عرضى وسط المدافع

 خلفى عرضى أمامى ظهير جانب

 ىخلف عرضى أمامى ظهير وسط

 خلفى أمامى عرضى كلها المراكز
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 (14جدول )

  التمرير فى المباراة الواحدةمتوسط فى  الفرق األربعة األوائل داخل مراكز اللعب المختلفةترتيب 

 الرابع الثالث الثانى األول المتغيرات

 األرجنتين هولندا البرازيل ألمانيا رأس الحربة

 البرازيل نتيناألرج هولندا ألمانيا وسط المهاجم

 البرازيل األرجنتين ألمانيا هولندا وسط المدافع

 هولندا ألمانيا البرازيل األرجنتين ظهير جانب

 األرجنتين البرازيل ألمانيا هولندا ظهير وسط

 البرازيل األرجنتين هولندا ألمانيا كلها المراكز
 

 (15جدول )

  ر فى المباراة الواحدةريتمالمتوسط مسافات فى الفرق األربعة األوائل ترتيب 

 الرابع الثالث الثانى األول المتغيرات

 هولندا ألمانيا األرجنتين البرازيل قصير

 هولندا البرازيل األرجنتين ألمانيا متوسط

 هولندا األرجنتين ألمانيا البرازيل طويل

 هولندا األرجنتين ألمانيا البرازيل كلها المراكز

 

 (16جدول )

 التمرير فى المباراة الواحدة متوسط أنواع فى ربعة األوائل األ الفرقترتيب 

 الرابع الثالث الثانى األول المتغيرات

 البرازيل األرجنتين هولندا ألمانيا أمامى

 البرازيل هولندا األرجنتين ألمانيا عرضى

 هولندا ألمانيا األرجنتين البرازيل خلفى

 برازيلال اهولند األرجنتين ألمانيا كلها المراكز
 

 (17جدول )

  فى المباراة الواحدة متوسط التصويبفى  الفرق األربعة األوائل داخل مراكز اللعب المختلفةترتيب 

 الرابع الثالث الثانى األول المتغيرات

 ألمانيا األرجنتين هولندا البرازيل رأس الحربة

 ألمانيا األرجنتين البرازيل هولندا وسط المهاجم

 ألمانيا هولندا األرجنتين برازيلال عوسط المداف

 األرجنتين ألمانيا هولندا البرازيل ظهير جانب

 هولندا األرجنتين ألمانيا البرازيل ظهير وسط

 ألمانيا األرجنتين هولندا البرازيل كلها المراكز
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 (18جدول )

  فى المباراة الواحدة كرةبال متوسط الجرىفى  الفرق األربعة األوائل داخل مراكز اللعب المختلفةترتيب 

 الرابع الثالث الثانى األول المتغيرات

 ألمانيا هولندا األرجنتين البرازيل رأس الحربة

 هولندا ألمانيا األرجنتين البرازيل وسط المهاجم

 ألمانيا هولندا األرجنتين البرازيل وسط المدافع

 هولندا ألمانيا األرجنتين البرازيل ظهير جانب

 هولندا ألمانيا األرجنتين البرازيل وسط ظهير

 هولندا ألمانيا األرجنتين البرازيل كلها المراكز
 

 (19جدول )

 فى المباراة الواحدة  المراوغة متوسطفى  الفرق األربعة األوائل داخل مراكز اللعب المختلفةترتيب 

 الرابع الثالث الثانى األول المتغيرات

 هولندا ألمانيا تيناألرجن البرازيل رأس الحربة

 ألمانيا هولندا البرازيل األرجنتين وسط المهاجم

 هولندا ألمانيا األرجنتين البرازيل وسط المدافع

 هولندا البرازيل ألمانيا األرجنتين ظهير جانب

 األرجنتين ألمانيا هولندا البرازيل ظهير وسط

 هولندا ألمانيا األرجنتين البرازيل المراكز كلها

 

 صياتالتو •
 -ن بما يلي :ايوصى الباحث الباحثان،استنادا إلى النتائج التي توصل إليها 

 توصيات للقائمين علي رياضة كرة القدم
اإلهتمأأأأام بتعمأأأأيم اسأأأأتخدام التقنيأأأأه الحاسأأأأوبية الحديثأأأأة لتقيأأأأيم مسأأأأتوي األداء المفأأأأرد أثنأأأأاء المبأأأأاراة   -

 لمدربي كرة القدم .

خطأط سأواء مهأارات أو ة والدولية لالستفادة بكل مأا هأو جديأد مأن قارياإلهتمام بمتابعه البطوالت ال -
 كانت هجومية أو دفاعية 

تحليأأأل المباريأأأات ومعرفأأأة نقأأأاط القأأأوة اإلهتمأأأام بنشأأأر الأأأوعي بأأأين مأأأدربي كأأأرة القأأأدم علأأأى أهميأأأة  -
 الوصول لمركز متقدم . والعمل على تالفيها من أجل والقصور
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تحليأل المباريأات ومراعاتأه خأالل دورات الصأقل للمأدربين  وجيانولكتاإلهتمام بكل ما هو جديد عن  -
 لالستفادة منة .

اإلهتمأأام بصأأقل قأأدرات )محللأأى األداء ( وعمأأل دورات تدريبيأأة لهأأم لتطأأويرهم وزيأأادة خبأأراتهم الن  -
 ذلك سيصب فى صالح الكرة المصرية.

 توصيات للباحثين في مجال كرة القدم
،  التقنية الحديثأة المصأممه د من البحوث والدراسات العلمية باستخداملمزيضرورة اإلهتمام بإجراء ا -

حتى يمكن التعرف على االيجابيات والسلبيات وكذلك نقاط القوه والقصور لالستفادة من نقاط القوه 
 وعالج نواحي القصور.

لعأأاب ع األإنشأأاء المعامأأل الخاصأأة بتقيأأيم مسأأتوي األداء باسأأتخدام بأأرامج الحاسأأب اآللأأي فأأي جميأأ -
 .الرياضية بكليات التربية الرياضية

االسترشاد بنوافأذ هأذا البرنأامج لوضأع تصأور لبأرامج مشأابهه لتقيأيم األداء المركأب أو الهجأومى أو  -
 الدفاعي .

إجأأأراء دراسأأأة مشأأأابهه لهأأأذه الدراسأأأة فأأأي إحأأأدى البطأأأوالت الدوليأأأة أو القاريأأأة وذلأأأك للتعأأأرف علأأأى  -
المسأأأتخدمة ومأأأدى فعاليتهأأأا وأثرهأأأا علأأأى نتأأأائج  جوميأأأة والدفاعيأأأةاله األداءات المركبأأأة أو الخطأأأط

 المباريات  .  

 توصيات لمدربي كرة القدم
 اللعب المختلفة.  األداء المفرد لمراكزن لتقييم االمصممة من قبل الباحث التقنيهاستخدام  -
بية لكأأل مركأأز سأأو حاال مراكأأز اللعأأب فأأى ضأأوء المعطيأأات التأأى تخأأرج مأأن التقنيأأه اإلهتمأأام بتأأدريب -

 على حده
تقنين البرامج التدريبيأة فأى ضأوء المعطيأات السأابقة ووضأع التأدريب الفأردى لكأل مركأز مأن مراكأز  -

 اللعب.



 

السادات للرتبية البدنية والرياضة جملة جامعة مدينة  

 

 

م  2017يوليو/  -اجمللد األول  -والعشرون   الثامنالعدد  -جملة جامعة مدينة السادات للرتبية البدنية والرياضة   98 

 

 املراجع •
مركز  كرة القدم ، في  خطط الكرات الثابتة :  م(1997إبراهيم شعالن وعمرو أبو المجد ) .1

 القاهرة. ،الكتاب للنشر
بع  األداءات المهارية والخططية لطرق اللعب المستخدمة  ليلحت:  م(2013أحمد الشناوو ) .2

 ير منشورة ، كلية التربية  دكتوراه ، رسالة  م2012القدملكرة  األوربية األممفي نهائيات بطولة 
 . اإلسكندرية، جامعة بأبو قير الرياضية للبنين 

مي في كرة اليد لهجو تصميم برنامج حاسب ألي لتقييم مستوي األداء ا : م(2011) أحمد القط .3
 .       بنها، جامعة للبنين  الرياضية التربيةكلية   ير منشورة ، دكتوراه رسالة خالل المباراة ، 

كرة القدم  )ناشئين أ  في  المهارى  اإلعدادأسس :  م(2000أمر هللا البساطى دمحمد كش  ) .4
 كبار(، المنصورة .

ع  األداءات الحركية المركبة ية ب: تقويم فعال م(2005جمال عالء الدين و خرون ) .5
)المندمجة( لبع  مراكز اللعب المختلفة في األندية العربية واألوربية )دراسة مقارنه( ، مجله 

 ( ، كلية التربية الرياضية للبنين ، جامعه الزقازيق .23الرياضة علوم وفنون ، العدد )
الطبعة ، لنظرية والتطبيق( م) اكرة القد لالعبيالمهارى  : اإلعداد م(2008) حسن أبو عبد  .6

 ، القاهرة.                                                                                                    العربيدار الفكر ، الثامنة 
المهارية المفردة لالعبى خماسى كرة  األداءاتدراسة تحليليه لبع  :  م(2013) حمود خلف .7

 ديالى ، العراق.، جامعة  كلية التربية الرياضية ، ماجستيرة رسال،  القدم
 : التطبيق العملي في تدريب كرة القدم ، دار الفكر العربي ، القاهرة . م(1995حنفي مختار ) .8
 األسس العلمية في تدريب كرة القدم ، دار الفكر العربي ، القاهرة . :م( 1997حنفي مختار ) .9
تصميم وتنفيذ برنامج حاسب ألي لتقييم األداء  : م(2005) لشعبان إبراهيم دمحمد بال  .10

البدنية والرياضة ، نظريات وتطبيقأأات  للتربيةالخططي الهجومي في كرة السلة ، المجلة العلمية 
 ( ، كلية التربية الرياضية للبنين ، جامعة اإلسكندرية .56، العأدد )

القدم، مطابع األهرام التجارية، كرة في  اللعب جماعية :  م(1993طه إسماعيل و خرون ) .11
 القاهرة .



 

السادات للرتبية البدنية والرياضة جملة جامعة مدينة  

 

 

م  2017يوليو/  -اجمللد األول  -والعشرون   الثامنالعدد  -جملة جامعة مدينة السادات للرتبية البدنية والرياضة   99 

 

تحليل األداء المهارى المفرد فى مباريات الدورى الكويتى لكرة القدم  : (م2011) فهد الرشيدو .12
، جامعة للبنين  كلية التربية الرياضية  ير منشورة ، ماجستيررسالة م ، 2010 -م 2009
 بنها.
يم مستوي األداء في مباريات الكرة الطائرة لتقيتقنية حديثة  : م(2013) محمد عبد الشافى .13

، جامعة للبنين  كلية التربية الرياضية  ير منشورة ، دكتوراه رسالة باستخدام برنامج حاسوبى ، 
 . بنها
دراسة تحليلية لفعالية بع  المهارات الهجومية المسهمة في :  م(2007مصبح القصبى ) .14

رسالة ماجستير  ير منشورة ، كلية ، م 2006دم الق مباريات كأس األمم األفريقية لكرةنتائج 
 التربية الرياضية، جامعة المنصورة . 

 الفكر العربي، القاهرة . دار: الهجوم فى كرة القدم ،   م(1990مفتى إبراهيم ) .15
 الجديد في اإلعداد المهارى والخططي، دار الفكر العربي، القاهرة. : م(1994) إبراهيممفتى  .16
التربوي ، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع ،  الرياضي: التدريب  م(2000مفتى إبراهيم ) .17

 .القاهرة
18. Barros (2009) : Soccer performance analysis methods, human 

kinetics, USA. 

19. Brown (2005) : Soccer training basics & drills , AcBlack, 5Ed., London 

,UK. 

20. Carling, etal (2005) : Analysis of the automatic tracking of players in 

collective sports. Unpublished PhD thesis, University of Campinas , 

São Paulo, Brazil. 

21. Clatenburg,H.(2014) : The use of match statistics that discriminate 

between successful and unsuccessful soccer teams. Journal of 

Human Kinetic's, Vol. 31, p. 137–147. 

22. Schmidt (2012): Analysis of the distances covered by first division 

Brazilian soccer players obtained with an automatic tracking 

method. Journal of Sports Science and Medicine ,Vol 6, p. 233–242. 



 

السادات للرتبية البدنية والرياضة جملة جامعة مدينة  

 

 

م  2017يوليو/  -اجمللد األول  -والعشرون   الثامنالعدد  -جملة جامعة مدينة السادات للرتبية البدنية والرياضة   100 

 

23. Wolf,A. (2010) : Performance characteristics according to playing 

position in elite soccer. International Journal of Sports Medicine, Vol. 

28(3), p. 222–227 . 

24. WWW.Cpa.uwic.ac.uk/wcpas7/down abstracts/Sebra and Dainties 

2006/ soccermethod.doc 

25. WWW.Jssm.org (Journal of Sport Science and Medicine) suppl .10 , 

page 16, 2007. 

26. Ze-Young-Ki (2017): A complete software system for analysis soccer 

team performance , international journal of computer science in 

sport, Vol 3 ,p. 33-44. 

 

 
 
 

http://www.jssm.org/



