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 ا٠٢خ اٌّجبسوخ
 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

))يؤتي احلكمت من يشاء ومن يؤتي احلكمت فقد 
أوتي خريا كثريا وما يذكر إال أولو 

 األلباب((

 صدق اهلل العلي العظيم

 (269البقرة )
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 اٌّؾشف:ألشاس 
 خطٛه اٌٍؼتِغزٜٛ ثؼل اٌقفبد اٌجذ١ٔخ ث١ٓ الػجٟ  ))ِمبسٔخأؽٙذ ثأْ أػذاد ٘زا اٌجسث اٌّٛعَٛ 

اٌؼٍَٛ اٌزطج١م١خ  فشع( لذ رُ رسذ أؽشافٟ فٟ خبِؼخ ١ِغبْ ـ و١ٍخ اٌزشث١خ اٌش٠بم١خ ـ اٌمذَ(اٌّخزٍفخ ثىشح 

 اٌش٠بم١خ.ِزطٍجبد ١ًٔ ؽٙبدح اٌجىبٌٛس٠ٛط فٟ اٌزشث١خ ٚ٘ٛ خضء ِٓ 

 

 

 

 اٌزٛل١غ:

 د ِخٍـ ِىٟ َ. اٌّؾشف:األعزبر 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الشاس ٌدٕخ إٌّبلؾخ

ٔؾٙذ ٔسٓ اػنبء ٌدٕخ إٌّبلؾخ ٚاٌزم٠ُٛ ٚلذ ٔبلؾٕب اٌجسث اٌّٛعَٛ )ِمبسٔخ ِغزٜٛ ثؼل 
اٌقفبد اٌجذ١ٔخ ث١ٓ الػجٟ خطٛه اٌٍؼت اٌّخزٍفخ ثىشح اٌمذَ( ٌٍطبٌجخ )٘ذٜ وش٠ُ ؽٍؼ( ف١ّب ٌٗ 

 بٌٛس٠ٛط ٚألخٍٗ ٚلؼٕب.ػاللخ ثبٌجسث اٌؼٍّٟ ٚأٔٙب خذ٠شح ث١ًٕ ؽٙبدح اٌجى
 

 
 سئ١ظ اٌٍدٕخ:

 
 اٌزٛل١غ

 :ػنٛا اٌٍدٕخ
 اٌزٛل١غ

 :ػنٛا اٌٍدٕخ
 اٌزٛل١غ

 فشصدق ػجذاٌمبدس زّذاْ َ.د:
 سئ١ظ فشع اٌؼٍَٛ اٌزطج١م١خ. و١ٍخ اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بمخ
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 اال٘ذاء

 اٌٝ ...

هبٌت )ػ١ٍخ اٌغالَ( ِثٍٟ ع١ذٞ ِٚٛالٞ ع١ذ اٌجٍغبء ٚا١ِش اٌسىّبء االِبَ ػٍٟ اثٓ اثٟ 

 االػٍٝ فٟ اٌس١بح.

 اٌٝ ... اِٟ

 رٍه اٌزٟ ِبصاي دػبئٙب ٠الصِٕٟ.. رزٕبغُ ّ٘غبرٙب ػٍٝ ِغبِؼٟ..

 اٌٝ... ِٓ رزأٌُ ألخٍٟ ...ٚرسضْ ٌسضٟٔ ...ٚرفشذ ٌفشزٟ

 اٌٝ ... اٍٟ٘ ٚاخٛرٟ

 ؽّٛع اٌؼٍُ اٌّن١ئخ زٌٟٛ ثذءا ثبٌز٠ٓ صادٟٚٔ هّٛزب ٚفخشا ثُٙ
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 اٌؾىش ٚاٌزمذ٠ش
 

ُ ثٙب ػ١ٍٕب ٚاٌقالح ٚاٌغالَ ػٍٝ أؽشف خٍك  ٝ اٚال ػٍٝ إٌؼّخ اٌزٟ أؼ اٌسّذ هلل رؼبٌ

 هللا ِسّذ )فً هللا ػ١ٍخ ٚاٌٗ ٚعٍُ( ػجذح ٚسعٌٛٗ....

ُ هللا ػٍٟ ثإرّبَ ٘زا اٌجسث. اسٜ ِٓ اٌٛاخت اٚال اْ ارمذَ ثٛافش اٌؾىش  ٚثؼذ اْ أؼ

١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بم١خ فٟ خبِؼخ ١ِغبْ اٌّزّثٍخ ثبألعزبر ٚاٌزمذ٠ش ٌؼّبدح و١ٍخ اٌزشث

 اٌذوزٛس )ِبخذ ؽٕذٞ ٚاٌٟ(.

( .د ِخٍـ ِىٟوّب أػشة ػٓ ِذٜ اِزٕبٟٔ ٚؽىشٞ اٌٝ ِؾشفزٟ فٟ اٌجسث اٌؼٍّٟ )َ

 فدضأح هللا ػٕٟ خ١ش اٌدضاء.

 

اٌمبدس ٚاٌؾىش ٚاٌزمذ٠ش اٌٝ سئ١ظ فشع اٌؼٍَٛ اٌزطج١م١خ اٌّذسط اٌذوزٛس )فشصدق ػجذ

 زّذاْ( ٌدٙٛدٖ اٌّجزٌٚخ.

 

وّب ألذَ اصوٝ ػجبساد اٌؾىش ٚاٌثٕبء ػٍٝ هبٌجبد اٌّشزٍخ اٌشاثؼخ ٌفشػٟ اٌؼٍَٛ 

 اٌزطج١م١خ فدبصاُ٘ هللا ػٕٟ خ١ش اٌدضاء.

 ٚارمذَ ثٛافش اٌؾىش اٌٝ صٚخٟ اٌزٞ عبػذٟٔ فٟ ز١برٟ ٚدساعزٟ ؽىشا ٌه ِٓ اٌمٍت

 ١خ ا١ٔت أٗ ٔؼُ اٌٌّٛٝ ٚٔؼُ إٌق١ش.ٚاخش ادػٛٔب اٌسّذ هلل ػ١ٍخ رٛوٍذ ٚاٌ

 ٚاؽىش ِٓ عبػذرٕٟ فٟ ِشازً ز١برٟ اٌذساع١خ ... اِٟ  

 

 ٚهللا ٌٟٚ اٌزٛف١ك
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

7 

 

 نًسزٕٚبدا
ً خطوط اللعب المختلفة مقارنة مست وى بعض الصفات البدنٌة بٌن العب
 1 ............................................................ بكرة القدم

 2 .........................................................اآلٌة المباركة

 3 ...................................................... أقرار المشرؾ:

 4 .................................................. اقرار لجنة المناقشة

 8 ....................................................... ملخص البحث:

 11 ................................................ ـ التعرٌؾ بالبحث1

 خطأ! اإلشارة المرجعٌة ؼٌر معّرفة. ....... المقدمة وأهمٌة البحث 1ـ1

 12 ................................................ مشكلة البحث: 2ـ 1

 13 ................................................ :أهداؾ البحث3 -1

 13 ................................................. فرض البحث: 1-4

 13 ............................................... مجاالت البحث: 1-5

 15 ........................ ـ الدراسات النظرٌة والدراسات المشابهة:2

 15 ............................................. الدراسات النظرٌة 1ـ2

 15 ............................. المبادئ األساسٌة فً كرة القدم: 1ـ1ـ2

 18 ................................... خطوط اللعب المختلفة: 2ـ 1ـ 2

 24 ............... بعض الصفات البدنٌة لدى العبً كرة القدم: 3.1.2

 26 ........................................... الدراسات المشابهة: 2ـ2

 28 ............................... نٌةـ منهج البحث وإجراءاته المٌدا 3

 28 ................................................. منهج البحث 1ـ  3

 28 .................................................. عٌنة البحث: 3-1

 28 ................................................. :أدوات البحث 3ـ3

file:///C:/Users/MUNTATHAR/Desktop/هدى%20كريم.docx%23_Toc73398482
file:///C:/Users/MUNTATHAR/Desktop/هدى%20كريم.docx%23_Toc73398482


 
 

8 

 28 ............................. :األختبارات المستخدمة فً البحث4ـ3

 33 ......................................... :التجربة االستطالعٌة 5ـ3

 31 ............................................لربٌسٌة:التجربة ا 6ـ  3

 25 ............................................ :الوسابل اإلحصابٌة7ـ3

ً لدى طالب كلٌة التربٌة  1ـ 4 عرض نتابج مقٌاس الرضا الحرك
ٌاضٌة ومناقشتها  33 ................................................ الر

 33 . الكلٌة طالب بٌن والجدولٌة المحسوبة ؾ( (قٌمة ( ٌبٌن1) الجدول

عرض وتحلٌل الفروق بٌن المتوسطات الحسابٌة وقٌمة أقل فرق  2ـ  4
 31 ................. مراحل الدراسٌةمعنوي بٌن أفراد البحث وحسب ال

 35 ................................................. مناقشة النتابج 3ـ4

 38 .................................................. االستنتاجات: 5-1

 38 .................................................... التوصٌات: 5-2

 38 ............................................................المصادر

 
 

 

 

 

 

 
 



 
 

9 

 

 

 ٍِخـ اٌجسث:
 احتوى البحث على خمسة أبواب:

 

 الباب األول:

احتوى هذا البحث على مقدمة وأهمٌة البحث من خالل مقارنة بعض الصفات البدنٌة بٌن 

طوط اللعب المختلفة بكرة القدم وتضمن مشكلة البحث بأن أي ضعؾ فً العبً خ

الصفات البدنٌة ٌؤدي إلى خلل فً التكنٌك والتكتٌك الخططً وتبٌن بأنه ٌجب العمل على 

 وٌهدؾ إلى تطوٌر بعض الصفات البدنٌة لالعبً كرة القدم هً المشكلة

 ــ التعرؾ على مستوى بعض الصفات البدنٌة1

 على الفرق فً مستوى األداءــ التعرؾ 2

 وفرض البحث

 هنالك عالقة وثٌقة بٌن بعض الصفات البدنٌة وخطوط اللعب ذات داللة إحصابٌة

 الباب الثانً:

تناولت الباحثة الدراسات النظرٌة ي البحث والتً تضمنت شرح المبادئ األساسٌة بكرة 

 )خطوخطوط اللعب المختلفة  (التصوٌبـ الدحرجة ـ االستالم ـ اإلخماد ـ  )المناولةالقدم 

وشرح عن بعض الصفات البدنٌة لدى العبً كرة  الهجوم(الدفاع ـ خط الوسط ـ خط 

 .االنتقالٌة(الممٌزة بالسرعة ـ مطاولة السرعة ـ مطاولة القوة ـ السرعة  )القوةالقدم 

 الباب الثالث:

 (12مكونة من )استخدمت الباحثة المنهج الوصفً فً البحث واشتمل البحث على عٌنة 

واستخدام االختبارات المالبمة لمقارنة بعض الصفات  الثالثة،العبٌن من طالب المرحلة 

 البدنٌة وخطوط اللعب المختلفة بكرة القدم.

 الباب الرابع:

إذ ظهرت داللة إحصابٌة  وتحلٌلها.اشتمل على عرض نتابج االختبارات ومناقشتها 

ً من خاللها تم التوصل إلى تحقٌق أهداؾ ( والتL s Dو ) )ت(باستخدام اختبار 

 وفروض البحث.

 الخامس:الباب 

 اشتمل على أهم االستنتاجات والتوصٌات:
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ــ ظهرت عالقة معنوٌة ذات داللة إحصابٌة بٌن بعض العبً خطوط اللعب المختلفة 1

 بكرة القدم

رٌب خطوط ــ ضرورة التركٌز على تطبٌق المبادئ واألسس العلمٌة لتدرٌب العلمٌة لتد2

 اللعب المختلفة بكرة القدم
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 انجبة األٔل

 ـ انزؼشٚف ثبنجسث1
 يخ ٔأًْٛخ انجسثانًمذ 1ـ  1

 يؾكهخ انجسث 2ـ  1
 أْذاف انجسث 3ـ  1
 فشض انجسث 4ـ  1
 يدبالد انجسث 5ـ  1
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 ـ التعريف بالبحث

 المقدمة وأهمية البحث 1ـ1

تعد لعبة كرة القدم واحده من أهم األلعاب التً القت اهتماما عالمٌا متزاٌدا بوصفها 

قومٌات واللؽات والعقابد مما جعل المختصٌن األكثر شعبٌه فً العالم متجاوزه حدود ال

 ٌسعون دابما إلى تطور اللعبة 

التً تعد  البدنٌةمن خالل رفع مستوٌات الالعبٌن من جمٌع النواحً السٌما الصفات 

الجسر الذي ٌربط بٌن األداء المهادي والفنً واإلمكانات العقلٌة والجسمٌة التً تعد من 

دم ،لذا فان تطور لعبة كرة القدم ٌأتً نتٌجة لمواكبة صفات الالعب الجٌد فً كرة الق

التطورات الحاصلة فً مٌادٌن الحٌاة كلها فبدأ المهتمون باللعبة بتسخٌر اإلمكانات 

والقدرات كلها من اجل الوصول إلى المستوى العالً فً األداء وتحقٌق أفضل انجاز 

لذا ٌكتسب البحث أهمٌته  خرىمن العلوم األ واإلفادةباالعتماد على الدراسات والبحوث 

لالعبً كرة القدم فً خطوط  البدنٌةمن خالل إٌجاد وسٌله فعاله لتقوٌم بعض الصفات 

، مما ٌعطٌنا وصفا شامال لحالة الالعبٌن التدرٌبٌة ومستوى الصفات المختلفةاللعب 

ٌق وقدرتهم على حل الواجبات الحركٌة بما ٌخدم تحسٌن األداء وبالتالً تحق البدنٌة

 أهداؾ الفرٌق.

 مشكلة البحث: 2ـ 1

من أهم الوسابل التً تعمل على تطوٌر اإلمكانات الجسمٌة  البدنٌةألهمٌتها تعد الصفات 

 ،المختلفةوالخططٌة والنفسٌة لدى العبٌن كرة القدم فً االرتقاء بخطوط اللعب  والمهارٌة

والتكتٌك الخططً سٌؤدي إلى خلل فً التكنٌك  البدنٌةوجد أن إي ضعؾ فً الصفات 

هنا برزت مشكلة البحث كون أكثر  المهاري ومنوسٌؤدي إلى ضعؾ فً مستوى األداء 

لذا ارتأت الباحثة أن العمل على تطوٌر  البدنٌةالالعبٌن ٌمتلكون ضعفا فً الصفات 

بشكل ٌعمل على تحقٌق متطلبات التطور لدى العبٌن كرة القدم بشكل  البدنٌةالصفات 

طلبات خطوط اللعب والى البحث والتساؤل حول الفرق بٌن الصفات علمً لتنظٌم مت
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فً كرة القدم هً مشكله جدٌرة  المختلفةومعرفة مستوى أداء خطوط اللعب  البدنٌة

 باالهتمام والدراسة.

 

 :أهداؾ البحث3 -1

فً كرة  المختلفةبٌن العبً خطوط اللعب  البدنٌةعلى مستوى بعض الصفات  ـ التعرؾ1

 القدم.

 البدنٌةعلى الفرق فً مستوى األداء من خالل مقارنة مستوى بعض الصفات  التعرؾـ 2

 فً كرة القدم. المختلفةبٌن العبً خطوط اللعب 

  فرض البحث: 1-4

 .إحصابٌةوخطوط اللعب ذات دالله  البدنٌةهنالك عالقة وثٌقة بٌن بعض الصفات 

 مجاالت البحث: 1-5

العلوم  فرع الرٌاضٌة التربٌةاألولى فً كلٌة  حلةالمرطالب  المجال البشري: 1ـ  5ـ 1

 2321ـ 2313جامعة مٌسان للعام الدراسً  /التطبٌقٌة 

/جامعة الرٌاضٌة التربٌةالساحة الخارجٌة لكرة القدم فً كلٌة  المجال المكانً: 1-2-2

 مٌسان.

 2321- 5 ـ17  / 2323-12-3 مانً:الزالمجال 1-5-3
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 اٌجبة اٌثبٟٔ
 ـ اٌذساعبد إٌظش٠خ ٚاٌذساعبد اٌّؾبثٙخ 0

 اٌذساعبد إٌظش٠خ 2ـ  0
 اٌّجبدئ األعبع١خ ثىشح اٌمذَ 2ـ  2ـ  0

 خطٛه اٌٍؼت اٌّخزٍفخ 0ـ  2ـ 0
 ١ٔخ ٌذٜ الػجٟ وشح اٌمذَثغل اٌقفبد اٌجذ 3ـ  2ـ  0

 اٌذساعبد اٌّؾبثٙخ 0ـ  0
 (0227دساعخ )ٔٛاس ػجذ هللا زغ١ٓ اٌالِٟ( ) 2ـ  0ـ  0
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 ـ اٌذساعبد إٌظش٠خ ٚاٌذساعبد اٌّؾبثٙخ:0

 الدراسات النظرٌة 1ـ2

فً كرة القدم األساسٌةالمبادئ  1ـ1ـ2
1
: 

لقد حققت كرة القدم الروح الرٌاضٌة بٌن شباب العالم متجاوزه بذلك كل حدود القومٌات 

بذلك استحقت كرة واللؽات واألدٌان والعقابد فً سبٌل تحقٌق التفاهم والتعاون والتعاٌش و

القدم إن تدرس على نطاق واسع لما فٌها من مٌادٌن وأسالٌب وطرق منها الهجومٌة 

 فً كرة القدم هً األساسٌةومنها الدفاعٌة وٌقسم المختصون باإلجماع على إن المبادئ 

 الدحرجة والتهدٌؾ(. اإلخماد،، المناولة، االستالم)

بالكرهأوال: المناولة 
2
: 

 اسٌات التكنٌك فً كرة القدم وهنالك)أساسٌات(فً تكنٌك كرة القدم،هً واحده من أس

 وهناك نوعٌن من المناولة:

ـ المناولة الطوٌلة: هذا النوع من المناولة ٌحتاج مساحات طوٌلة فً الملعب وتكون 1

المناولة الطوٌلة من الدفاع إلى الهجوم مباشرا أو عن طرٌق الجوانب من الملعب، 

نٌك عالً بهذه المهارة، والهدؾ من المناولة الطوٌلة هو الوصول إلى وٌحتاج الالعب تك

لكً تخلق فرصه للتهدٌؾ على مرمى الخصم  متناوالتساحة الخصم بأسرع وقت واقل 

ودابما تستخدم هذه المناولة فً اللعب المضاد وعندما ٌكون فرٌق الخصم ٌمتاز بالهجوم 

 المتكرر.

من المناولة ٌحتاج إلى العبٌن ٌمتازون بتكنٌك جدا عالً ـ المناولة القصٌرة: هذا النوع 2

بهذه المهارة وتستخدم هذه المهارة من بداٌة الهجمة للفرٌق وتحتاج إلى مساحات قصٌرة 

وتقارب بٌن الالعبٌن والهدؾ من هذه المهارة هو خلق فراؼات فً الملعب وسهوله فً 

فرصة التهدٌؾ وتستخدم  اللعب والوصول إلى ساحات الخصم بصوره منتظمة لخلق

 (.1ضد  2حاالت )أٌضا مع وجود خصم فً 

 

* النقاط المهمة الواجب إتباعها إثناء المناولة:
3

 

                                                 
 113ؿ  ،1978 اٌمب٘شح، اٌّؼبسف،داس  ،ش٠بمٟٚاٌع١ىٌٛٛخ١خ اٌزذس٠ت  ػالٚٞ،ِسّذ زغٓ   1
 28ؿ  ،1991 د،ثغذاداس اٌسىّخ ٌٍطجبػخ ٚإٌؾش ـ  اٌثالثخ،وشح اٌمذَ ٌٍقفٛف  ٚآخشْٚ،فجبذ سمٛاْ  2
 87ِقذس عجك روشٖ، ؿ  1984ٔبفش ِسغٓ، ٚاثك ٔبخٟ،  3
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 ـ النظر إلى األعلى قبل المناولة كً تعرؾ إل أٌن سوؾ تلعب الكره.1

 ـ االتصال بٌن المناول والمستقبل كً تعرؾ فً إي مكان ٌرٌد المستقبل الكره.2

 فً مكان جٌد عند المناولة مع انحناء قلٌل فً قدم اإلسناد. ـ وضع الكره3

 ـ مرجحة القدم المناولة عند المناولة.4

 ـ قدم اإلسناد باتجاه المناولة.5

 تكون أسهل عند االستقبال. األرضٌةـ المناولة 6

ـ ضرب الكره عند منتصفها حتى تكون المناولة أرضٌه الن ضرب الكره تحت 7

ه عالٌا وعند ضرب الكره فوق المنتصؾ تكون المناولة ردٌبة منتصفها تذهب الكر

 وتحدث طبطبة بالكره.

 ـ اخذ فراغ جٌد بعد المناولة.8

 ـ التركٌز والمخاطبة والدخول فً جو المباراة.9

الكره والتحكم بها: ثانٌا: استالم
4

 

ره وعدم إن نجاح الفرق المتقدمة أو حتى إي فرٌق مرتبطة بقدرة العبٌه على امتالك الك

فقدانها بسهوله وهذا ٌعتمد باألساس على التمرٌر واالستالم الجٌد مما ٌقلل من فرص 

فقدان الكره بسرعه حتى تحت ضؽط الخصم، ولذلك نجد إلزاما علٌنا التدرب على 

، ثم جماعً ثانٌا وفً ظروؾ وإشكال مختلفة أوالاستالم الكره والتحكم بها بشكل فردي 

 ضٌقه جدا. مساحةن وفً وتحت ضؽط الخصم والزم

 *النقاط المهمة الواجب إتباعها عند تعلم مهارة استالم الكره:

 ـ تامٌن الكره من الخصم باستالم الكره بحذر وعناٌة وحماٌتها بالجسم.1

ـ التخلص من الخصم عن طرٌق استالم الكره وتخطٌه بسرعه والتحضٌر الذهنً 2

 السرٌع للخطوة.

 مها.ـ امتصاص الكره عند استال3

 ـ االستالم مع تؽٌٌر حركة الجسم.4

 السرعةـ االستالم مع رفع درجة 5

                                                 
 188ؿ  ،1999 روشٖ،ِقذس عجك  وّبػ،٠ٛعف الصَ  4
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ثالثا: الدحرجة بالكره:
5

 

وسابل التكتٌك الهجومً  أحدالعناصر التكتٌكٌة وكذلك  أحدٌعتبر عنصر الدحرجة بالكره 

الفردي الذي ٌستهدؾ اختراق خط الدفاع واالقتراب من الهدؾ والتهدٌؾ وحتى تكون 

 مجدٌه ونافعة ٌجب إن ٌالزمها الخداع والسرعة وسرعة تؽٌٌر االتجاه.الدحرجة 

 *األجزاء المهمة فً دحرجة الكره:

 ـ مقدمة الحافة الداخلٌة للقدم.1

 ـ مقدمة الحافة الخارجٌة للقدم.2

 ـ الدحرجة بالحافة الداخلٌة.3

 الدحرجة بالمشط.-4

ه:الدحرجة بالكر اتباعها اثناء*النقاط المهمة الواجب 
6

 

 سم( فً كل األحوال.73)سم( إلى53ن ال تبتعد الكره عن قدم الالعب أكثر من)اـ 1

 ن ٌكون جسم الالعب المدحرج للكره بٌن الكره والخصم.اـ 2

 ـ ال تدحرج بالكره عندما ٌكون الزمٌل فً وضع فراغ.3

 ـ تمنع الدحرجة منعا باتا عندما ٌكون أخر العب فً خط الدفاع.4

 عد كل خطوه إثناء دحرجة الكره.ـ لمس الكره ب5

ن ال ٌركز النظر على الكره فقط إثناء الدحرجة وإنما ٌوزعه اـ على الالعب المدحرج 6

 بٌن الكره والملعب.

 رابعا: اإلخماد فً كرة القدم

على الكره والتحكم فٌها واالستحواذ  فالسٌطرة القدم،وهً مهارة أساسٌه وهامه فً كرة 

لى اللعب بصفه عامه وٌؤكد التفوق فضال عن دخولها فً كثٌر علٌها ٌعنً السٌطرة ع

من اختبارات األداء الفنً لالعب كرة القدم لقٌاس مدى قدرة الالعب األساسٌة على 

 والتحكم فٌها. بالكرهاالحتفاظ 

("امتالكها 1994وتعنً السٌطرة على الكره عند محمد عبده صالح ومفتً أبراهٌم )

مناسبة حسبما ٌقتضً الموقؾ وتتطلب السٌطرة توقٌتا وإحساسا ال بالطرٌقةللتصرؾ بها 

                                                 
 655، ؿ  1991عزبر١ٛاف ر١ّٛف١ح ، وشح اٌمذَ ٌٍٕبؽئ١ٓ ، رشخّخ وبظُ ػجذٚ ػجذ هللا إثشا١ُ٘ ، ِطجؼخ داس اٌسىّخ ،  5
 42ـ  39، ؿ 2991ٚرط٠ٛش اٌزفى١ش اٌخططٟ ٌالػجٟ وشح اٌمذَ، اٌمب٘شح، داس اٌفىش اٌؼشثٟ،  ِّذٚذ ِسّذٞ، ِسّذ ػٍٟ: اإلػذاد اٌزٕٟ٘ 6
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 بالؽا من األجزاء التً تقوم باألداء
7

ومن المالحظ بأن الالعب الذي ٌتقن مهارة السٌطرة  

فً التصرؾ والتحكم فٌها وهو فً حالة حركه، فهً تجعله  ةعلى الكره ٌكون أكثر أمكانٌ

ٌهٌا الكره  فالالعبفة إلى أنه ٌكسب الوقت، الفرصة للمدافع لقطع الكره إضا ال ٌعطً

وإخماد الكره وهو السٌطرة على  فً تحقٌق سرعة تنفٌذ الواجبات الخططٌة. بالسرعة

 :ما ٌأتًالكره ٌقسم إلى 

  إخماد الكره بداخل القدم..1

  إخماد الكره بأسفل القدم..2

  إخماد الكره بخارج القدم..3

 عالٌةرة على الكره القادمة إلى الالعب بصوره وامتصاص الكره هو عبارة عن السٌط

الحركة.وجعلها تحت تصرفه عن طرٌق امتصاص قوة وسرعة 
8

 

 )التهدٌؾ(فً كرة القدم:خامسا: التصوٌب

إلحراز األهداؾ والتً ٌمكن بواسطتها إنهاء  األساسٌةٌعتبر التهدٌؾ بكرة القدم الوسٌلة 

 األساسٌةالمهارات  أحدٌره، وٌعتبر التهدٌؾ وتطو المجهود المبذول فً بدأ الهجوم وبنابه

وٌذكر بعض  عدد ممكن من األهداؾ. أكبربكرة القدم الن الهدؾ من المباراة هو تسجٌل 

الخبراء بأن التهدٌؾ هو الوسٌلة الفعالة التً ٌستخدمها الالعب المهاجم للتؽلب على 

 ل منطقة الجزاء.التكتالت والكثرة العددٌة لالعبً الفرٌق المنافس للدفاع داخ

  *العوامل النفسٌة التً تتوقؾ علٌها دقة التصوٌب

 الخططٌة. الناحٌةـ 4   .والمهارٌة الناحٌةـ 3    .البدنٌة الناحٌةـ 2    النفسٌة. الناحٌةـ 1

:المختلفةخطوط اللعب  2ـ 1ـ 2
9

 

خالل ٌمكن تحدٌد الخطوط التً تحدد فً البناء المتكامل لالعبً الفرٌق حٌث ٌقوم من 

 الخطةبه القٌام بواجباته سواء كانت الدفاعٌة أو الهجومٌة فً إطار  المناطةالمساحة 

 والمحددة للعب من خالل: الموضوعة

 ـ أداء الفرٌق كوحدة واحده من خالل أداء الالعبٌن كل لواجباته.1

 ـ االنطالق من خطة اللعب والمراكز للخطوط.2

 وتنقسم خطوط اللعب إلى:

                                                 
 ِقذس عجك روشٖ ،1994 إثشا١ُ٘،ِسّذ ػجذٖ فبٌر ِٚفزٟ  7
 73ـ  66ؿ  ،1999 ػّبْ،ِىزجخ داس اٌخ١ٍح ـ  رذس٠ت،فٟ وشح اٌمذَ ـ رؼٍُ  األعبع١خاٌّٙبساد  وّبػ،٠ٛعف الصَ  8
 187ؿ  روشٖ،ذس عجك ِق ِخزبس،زٕفٟ  9
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فاع:أوال: خط الد
13

 

وتكون زٌادة فً نسبة الواجبات الدفاعٌة من الهجومٌة وهم ٌلعبون خلؾ خط الوسط 

عادة ال  شباكه،ومهمتهم األساسٌة هً مساعدة حارس المرمى فً الحفاظ على نظافة 

 لكن بعض المدافعٌن طوال القامة قد ٌتقدمون المنتصؾ،ٌتقدم المدافعون كثٌرا بعد خط 

حالة الضربات الثابتة والركنٌات لمحاولة تسجٌل هدؾ لمنطقة جزاء الخصوم فً ل

 بالرأس

ـ اللعب 6 المزاحمةـ 5 ـ الحجز4 ـ القطع3 ـ التؽطٌة2 ـ واقعٌه1 ممٌزات خط الدفاع:

 ـ االنقاذ7 الطابر

 أقسام خط الدفاع:

 قلب الدفاع:.1

أو رأس ووظٌفة قلب الدفاع الربٌسٌة هً الدفاع أمام المهاجم المتقدم للفرٌق المنافس 

 .الحربة أو من ٌحل محله فً منطقته التً ٌدافع عنها باإلضافة لواجباته الهجومٌة

 مواصفات قلب الدفاع

ٌتصؾ عادة بالطول وقوة البنٌة، ٌمتلك القدرة العالٌة على قطع وخطؾ الكرات أو 

تشتٌتها من الخصم وٌحسن التعامل مع الكرات العالٌة وخاصة الضربات الرأسٌة وٌتقن 

ٌر الكرات الطوٌلة خاصة التً تنفذ بباطن القدم ووجه القدم األمامً، كما ٌتحلى تمر

 بالجرأة والتصمٌم والكفاح.

 أبرز مهام قلب الدفاع:

ٌشارك قلب الدفاع زمالبه المدافعٌن فً إبعاد الكرات الخطرة سواء العرضٌات أو 

الحربة أو الالعب الذي  ٌعمل قلب الدفاع على مراقبة رأساالختراقٌة التمرٌرات الطولٌة 

من واجبات الرقابة على قلب  ٌحل، وٌحاول قطع الكرات أو تشتٌتها أو منع وصولها إلٌه

الدفاع أن ٌتتبع الالعب المعنً بالرقابة إلى منطقة الجناح إن لزم األمر على أن ٌراعً 

 واجباته كقلب دفاع عند الهجوم.

رٌرات طولٌة متقنة لالعبٌن اللذٌن ـ ٌشارك فً بناء الهجمات وذلك عبر إرسال تم4

 ٌحتلون مواقع متقدمة.

                                                 
 14ؿ  ،1988 اٌّٛفً، ٚإٌؾش،ِذ٠شح داس اٌىزت ٌٍطجغ  اٌّقذس، :اٌخؾبةص١٘ش  10
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وذلك بالتقدم لألمام بالكرة أو بدونها وذلك  االختراقٌةـ ٌشارك بفعالٌة فً تنفٌذ الهجمات 5

 بالوقت المناسب.

وذلك بالتقدم لألمام بالكرة أو بدونها وذلك  االختراقٌةـ ٌشارك بفعالٌة فً تنفٌذ الهجمات 6

 سب.بالوقت المنا

 (Sw) الظهٌر القشاش أو اللٌبٌرو:.2

اللٌبٌرو هً كلمة اٌطالٌة تعنً )الحر( وهو عادة قلب دفاع بارع وظٌفته هً )تكنٌس( أو 

اللٌبٌرو مركز ٌمتاز بالمرونة أكثر من قلب الدفاع  مناطقه،)قش( الكرات القادمة إلى 

أفضل من قلب الدفاع.  فاللٌبٌرو ممكن ٌتقدم أو ٌرجع وٌجب إن تكون قراءته للمباراة

اللٌبٌرو قد فرٌقه،اللٌبٌرو إذن هو مدافع حر ٌتحرك بكل أرٌحٌة فً مناطق دفاعات 

ٌساهم أحٌانا فً بناء الهجمات المرتدة لذا ٌجب إن ٌكون لدٌه مقدرة على التحكم بالكرة 

 والتمرٌر السلٌم

 (FB/RB/LB) الظهٌر الدفاعً:.3

فعلى كل طرؾ ٌتواجد ظهٌر دفاعً. وظٌفته  اعٌة،الدفوهو الذي ٌؽطً أطراؾ المناطق 

ومنعهم من العرضٌات  االطراؾاألساسٌة تنحصر فً إٌقاؾ هجمات المنافسٌن من 

ومحاولة إٌصال الكرة لمنطقة الجزاء. الظهٌر الدفاعً قد ٌلزم لمراقبة العبً الخصم 

 .ةومساندة األجنح االطراؾ)رجل لرجل( وأٌضا فً الصعود فً الهجمات على 

 الخصم،الظهٌر الدفاعً العصري ٌمتاز بالصالبة والقوة فً االلتحامات إلعاقة مهاجمً 

 كما ٌمتاز باللٌاقة البدنٌة العالٌة ألنه كثٌر التقدم لألمام والعودة للخلؾ

 من أهم وظابؾ الظهٌر الدفاعً:

 .الدفاع عن المرمى ضد هجمات الخصم.1

 .عرضٌاتوخاصة ال االطراؾشن الهجمات عن طرٌق .2

 .مراقبة العبً الخصم وخاصة األجنحة.3

 من ممٌزات الظهٌر الدفاعً:

 األطراؾ.لتؽطٌة  الهابلة،السرعة واللٌاقة البدنٌة .1

 .دقٌقة 93الـ المقدرة على توزٌع الجهد طوال .2

 .القدرة على مراقبة وإعاقة العبً الخصم.3
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 .التحكم الجٌد بالكرة والجري بها.4

 .اء الكرويالمراوؼة والذك.5

 (WB/RWB/LWB) الظهٌر الهجومً:.3

حٌث ٌعطً  الدفاعً،الظهٌر الهجومً هو تطور فً الكرة الحدٌثة جرى على الظهٌر 

 الدفاع،حٌث ٌعد الظهٌر جزءا من خط الوسط ال  الظهٌر الهجومً وظابفا هجومٌة أكبر.

اإلضافة للمهام مهامه عادة تكون خلٌط من مهام الجناح والظهٌر الدفاعً أي هجومٌة ب

إن ٌكون ذا لٌاقة بدنٌة هابلة باإلضافة لقدرته على  ٌجب علٌهالدفاعٌة. وكالعادة للظهٌر 

لذا ٌجب على  الدفاع،من مهامه أٌضا مساندة قلب  دقٌقة. 93الـ توزٌع جهده طوال 

 الظهٌر الجٌد إن ٌحسن قراءة تحركات مهاجمً الفرٌق األخر.

 ثانٌا: خط الوسط:

عبون فً هذا الخط ٌشؽلون مراكز لعب ٌتوزع فٌها أدابهم بٌن واجبات دفاعٌه وٌكون الال

وواجبات هجومٌه وتختلؾ نوعا ما بٌن األداء الدفاعً إلى الهجومً وهو حلقة الوصل 

وتكون فً هذا الخط زٌادة فً نسبة الواجبات الهجومٌة  بٌن خطً الدفاع وخط الهجوم.

عن الدفاعٌة.
11

 

ممٌزات خط الوسط:
12

 

ـ تحوٌل اتجاه 1

اللعب من جانب إلى 

 أخر.

 

ـ تطبٌق مبدأ 2

 االحتفاظ بالكره.

 

ـ القٌام بالتهدٌؾ 3

 والهجوم.

 

ـ القٌام بقٌادة 4

وتنفٌذ المحاوالت 

 الجانبٌة.

 

ـ تشكٌل الجدار 5

 الدفاعً.

 

ـ تنفٌذ السماد 6

 الكامل.

 

ـ تنفٌذ الهجوم 7

 باالختراق.

 

ـ المراقبة القوٌة 8

 للخصم.

 

 لوسط ٌنقسم إلى عدة مراكز:خط ا

 (CM) االرتكاز أو المحور:.1

                                                 
 165ؿ  ،(2009)خبِؼخ االٔجبس  ٚاٌزٛص٠غ،داس دخٍٗ ٌٍٕؾش  3ه  اٌمذَ،االخزجبساد ٚاٌزى١ٕه فٟ وشح  ِسّٛد،ِٛفك اعؼذ  11
ُ ِٚسّذ ػجذٖ فبٌر 12  64، ؿ 1967ؼخ ازّذ ػٍٟ، ػبٌُ اٌىزت ٌٍٕؾش، ، ِطج23ه . وشح اٌمذَ: ِسّذ خالي لش٠ز
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وٌقوم العبو هذا المركز بوظابؾ متعددة اعتمادا على قدراتهم الشخصٌة وعلى تكتٌك 

الفرٌق. ٌعدون حلقة الوصل بٌن المدافعٌن والمهاجمٌن كما ٌمتازون بالقدرات الدفاعٌة 

كما أن أؼلب  الملعب،كشؾ  تمركز العب المحور ٌعطٌه أفضلٌة واضحة فً .الجٌدة

مجرٌات اللعب تدور تقرٌبا فً مناطقه. عادة العبو الوسط ٌكونون مفتاح الفرٌق للتحكم 

 فً المباراة

 الرتكاز أو المحور الدفاعً:ا

وهو مرساة وسط الملعب إن صح التعبٌر. ٌتمركز االرتكاز الدفاعً عادة إمام المدافعٌن 

ٌتٌح حرٌة أكبر لباقً الفرٌق للتحرك لإلمام هجومٌا.  للقٌام بمهامه الدفاعٌة وبالتالً

االرتكاز الدفاعً أٌضا باإلضافة لدفاعه المباشر عن المرمى مستخدما قوته البدنٌة 

 االطراؾحٌث على  إمامه،بسد المنافذ  االطراؾبإمكانه جر مهاجم الفرٌق األخر إلى 

الهجوم من العمق باإلضافة  تكون الخٌارات الهجومٌة محدودة والخطورة اقل بكثٌر من

للمهام الدفاعٌة لالرتكاز الدفاعً هناك أٌضا مهام هجومٌة لهم وهً صناعة األلعاب من 

 من مهام االرتكاز الدفاعً: الخلؾ

 خط دفاع أول ضد هجمات الخصم.1

  تؽطٌة تقدم المدافعٌن والظاهرة.2

 ـ التحكم وتناقل الكرة فً الخطوط الخلفٌة 3 

  أو ٌرسلها ألحد الالعبٌن فً العمق االطراؾفقد ٌبدأ الهجمة من  جمة،بالهالتحكم .4

 ألعب الوسط المتقدم أو صانع األلعاب

وٌمثل المحور  المهاجمٌن،وٌلعب فً منتصؾ خط الوسط متقدما لألمام تقرٌبا خلؾ  

الهجومً للفرٌق وقد ٌقوم الفرٌق بأكمله تقرٌبا على صانع العابة هجومٌا. وظٌفة صانع 

صانع  أللعاب هً خلق الفرص للمهاجمٌن للتسجٌل برؤٌته الممٌزة للملعب ومهاراتها

 العالٌة،األلعاب ٌعد من المراكز المهمة للفرٌق وٌجب إن ٌمتاز صانع األلعاب بالمهارة 

 واحدة،اللعب من لمسة  الخصم،القدرة على قراءة تحركات دفاعات  المحكم،التمرٌر 

كما ٌجب  المباراة،كروي والتكتٌكً العالً لتؽٌٌر الخطط أثناء الفكر ال بعٌد،التسدٌد من 

أن ٌكون لدٌه حس من اإلبداع وشًء من التوقع لتحركات زمالبه من المهاجمٌن وأٌضا 

 شًء من الرزانة ورباطة الجأش.

 لجناح:ا
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قدٌما كان العب الجناح هو العب ذو نزعة  الملعب،العب الجناح ٌلعب على أطراؾ 

نادرا ما نجد األجنحة ٌلعبون  التماس،فكان ٌقود الهجمات على طول خط  ،بحتةهجومٌة 

الجناح المثالً عادة ما  حٌث ٌلعب الجناح فً عمق الملعب أٌضا. فقط، االطراؾعلى 

 مثالٌة،ٌمتلك عرضٌان  الملعب،ٌجٌد المراوؼة واللعب على إطراؾ  سرٌعا،ٌكون 

المثالً أٌضا ٌجٌد اللعب على الطرفٌن وٌتحرك جٌدا دون كرة. الجناح  محكم،تمرٌره 

كما ٌجب إن ٌتكٌؾ مع تؽٌٌر التكتٌك اللحظً أثناء اللعب. على  الٌسار،سواء الٌمٌن أو 

الرؼم من ذلك هناك بعض األجنحة حالٌا ٌمٌلون للعب فً العمق أكثر وٌؤدون وظابؾ 

 .االطراؾلى هناك أٌضا أجنحة ال تمتلك تلك السرعة لكنهم مبدعون ع األلعاب،صانع 

 من بعض مهام الجناح:

إلعطاء حلول هجومٌة أكثر عند استقبال الكرة من مدافعً  االطراؾـ فتح اللعب على 1

 االطراؾأو على  اللعب،أو ارتكاز الفرٌق فقد ٌمررها فً العمق للمهاجمٌن وصانعً 

 .للجناح

 .وإرسال الكرات العرضٌة للمهاجمٌن االطراؾاالختراق من .2

 .دة فً الوضع الدفاعً وحتى فً مراقبة بعض العبً الخصمالمسان.3

ثالثا: خط الهجوم:
13

 

ووظٌفتهم األساسٌة هً تسجٌل األهداؾ. ٌجب إن  الخصم،وهم أقرب الالعبٌن لمرمى 

هناك  ٌقولون،ٌتمتع المهاجم بحس التسجٌل العالً والتسجٌل من إنصاؾ الفرص كما 

الحاسمة للمهاجمٌن اآلخرٌن  لتمرٌراتمهاجمون أٌضا وظٌفتهم صناعة األهداؾ وا

 والتسجٌل واالحتفاظ بالكرة فً مناطق الخصم.

 ممٌزات خط الهجوم:

 ـ العاب الهواء5 متابعة الكره -4 ـ جدار3 ـ التهدٌؾ2 ـ الواقعٌة1

 أصناؾ خط الهجوم:

أؼلب المدربٌن ٌلعبون  التسجٌل،ووظٌفته الربٌسٌة هً  قلب الهجوم أو المهاجم الصرٌح:

بقلب هجوم واحد بجوار المهاجم الثانً الذي ٌصنع له الفرص. سابقا كان المهاجمون 

وكان من وظابفهم إحداث )دربكة( فً دفاعات  قوٌة،ٌجب إن ٌتمتعوا ببنٌة جسمانٌة 

أما أالن فالمهاجم ٌجب أن ٌكون  الفرٌق،الخصم حتى ٌخلقوا فرص تسجٌل لزمالبهم فً 

                                                 
ُ ِٚسّذ ػجذٖ فبٌر 13  65، ؿ 1967وشح اٌمذَ، ِقذس عجك روشٖ، : ِسّذ خالي لش٠ز
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فأحٌانا تجد قلب الهجوم بنفسه  بالكرة،اع لعب سرٌع وٌجٌد المراوؼة والتحكم ذو إٌق

كما لٌقرأ التمرٌرات البٌنٌة وٌتابعها بشكل  للتسجٌل،ٌخترق من الجناح لٌخلق مجاال 

قلب الهجوم الذي ؼالبا ما ٌتمتع بطول فارع الهجوم، سلٌم. فنحن نملك نوعٌن من قلب 

ٌمتاز الضؽط، الحفاظ على الكرة فً مناطق الخصم تحت و الدقٌق،وقدرة على التسدٌد 

 والذي بالراسٌات القوٌة والتعامل مع العرضٌات واالستفادة من قوته البدنٌة فً االختراق

والنوع األخر هو الذي ٌعتمد على سرعة إٌقاع اللعب والتعامل مع الكرات البٌنٌة أكثر 

ذلك هنالك مهاجمون ٌجٌدون كال  لكن على الرؼم من والعرضٌة،من الكرات الطوٌلة 

 من طرٌقتً اللعب السابقتٌن.

فبالرؼم من اشتراكهم فً بعض الصفات إال  الهجوم،الهداؾ ٌختلؾ عن قلب  ألهداؾ:

فالهداؾ دابما ما ٌكون العب مراوغ وسرٌع وٌجٌد كسر  أخرى،أنهم ٌختلفان فً صفات 

إما  الخصم،ٌتمركز فً مناطق  إذن الفرق هو إن قلب الهجوم دابما ما التسلل،مصٌدة 

الهداؾ أٌضا من  اإلمام،الهداؾ فٌتحرك بحرٌة فً الملعب وال ٌلتزم بالتمركز فً 

 الممكن أن ٌعود للخلؾ لتأدٌة وظابؾ دفاعٌة.

المهاجم المساند من المراكز القدٌمة فً اللعبة لكنه  ألمهاجم الثانً أو المهاجم المساند:

كان المهاجم المساند تنحصر مهامه فً اللعب الهجومً  قدٌما ألخرى،ٌتطور من حقبة 

والمساندة الهجومٌة، مؤخرا هناك نوعٌن من المهاجم المساند، مهاجم هجومً بحت 

ومهاجم ٌلعب بٌن خط الوسط والهجوم وٌجمع بٌن وظٌفتً صانع األلعاب والمهاجم 

األربعٌنٌات وأوابل هذا المركز اخترع ألول مرة مع المنتخب المجري فً أواخر  الثانً،

الخمسٌنٌات من القرن الماضً بعدها انتشر بشكل كبٌر فً اٌطالٌا وسمً )ترٌكوارتٌستا( 

إي الالعب الذي ٌلعب فً الربع الثالث بٌن الوسط والهجوم لكنه ٌقود الفرٌق بشكل 

ربٌسً للهجوم، المهاجم المساند ٌعد خلٌطا من الهداؾ أو قلب الهجوم وصانع األلعاب أو 

صانع األلعاب( من ( )13رقم )( . عادة الالعب 9.5الترٌكوارتٌستا، وٌرمز إلٌه بالرقم) 

 الممكن إن ٌتأقلم مع مركز المهاجم المساند فبإمكانه خلق الفرص لنفسه للتسجٌل كذلك.

  لدى العبً كرة القدم: البدنٌةالصفات  بعض 3.1.2

(:االنفجارٌة القوةبالسرعة )الممٌزة  القوةأوال: 
14

 

الممٌزة بالسرعة ناتجة عن  القوةٌنظر المختصون فً مجال التدرٌب الرٌاضً إلى إن 

( وٌؤٌد هذا كل من )الراشدي(و)حسانٌن(:"بأنها صفه بدنٌه ةالسرع ×ارتباط )القوة

والسرعة وقوه فً االنقباضات العضلٌة فً إن واحد القوةمركبه من صفتٌن 
15

وتهدؾ  

كبٌر تؤدي إلى إن ٌكتسب جسم الرٌاضً درجة  هذه الصفة إلى أداء عملٌة تسارع

                                                 
ً ٌٍطجبػخ  اٌش٠بمٟ،أعظ ٚٔظش٠بد اٌزذس٠ت  :ثغ٠ٛغٟ 14  115ؿ  ،1999 ِقش،اٌمب٘شح ـ  ٚإٌؾش،داس ٔٙش ا١ٌٕ
 303ؿ  ،2004 اٌمب٘شح، اٌؼشثٟ،داس اٌفىش  اٌش٠بم١خ،اٌزم٠ُٛ ٚاٌم١بط فٟ اٌزشث١خ  :زقب١ٔٓ 15
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 القوةعرؾ)حماد(صفة  القدم "، وقد مثل "كرةفً األلعاب الرٌاضٌة  عالٌةتسارع 

والقوه  السرعةالسرٌع للقوه العضلٌة الذي ٌدمج كل من  بأنها: "المظهرالممٌزة بالسرعة 

فً حركه".
16

 

 

 

المهمة  البدنٌةمن الصفات  السرعةتعد مطاولة  تحمل األداء(:السرعة ) ثانٌا: مطاولة

لالعبً كرة القدم والسٌما فً المنافسات التً تتقارب فٌها المستوٌات إذ تؤدي مطاولة 

على  المحافظةقدرة الفرد على  وتعرؾ "بأنهاتأثٌرا كبٌرا فً حسم المبارٌات  السرعة

".بالعالٌة ألكبر مسافة ممكنه وكذلك زٌادة قدرته على مقاومة التع السرعة
17

وتعد  

صفه بدنٌه مهمة إلعداد العب الكره الن طبٌعة األداء فً كرة القدم  السرعةمطاولة 

لكً ٌحافظ على دوام استمراره فً مطاولة  السرعةٌتطلب إن ٌمتاز الالعب بمطاولة 

األداء الجٌد خاصة فً اللحظات المهمة فً المباراة قرب نهاٌتها لكً ٌتمكن من  السرعة

من تنمٌة مطاولة  المباراة فالهدؾرة وسرٌعة لمرات عدٌدة خالل قطع مسافات قصٌ

فً كرة القدم ٌجب إن ٌشمل على مسافات قصٌرة ولمرات عدٌدة الن الؽرض  السرعة

 .من التدرٌب هو التركٌز على األلٌاؾ العضلٌة السرٌعة

ن هً صفه مركبه تتمٌز بطول فترة االنقباض ومقاومة التعب م :القوة ثالثا: مطاولة

خالل بذل الجهد والتسلط على مقاومه معروفه من جراء استخدام القواعد التً تحقق رفع 

وتعرؾ هذه الصفة على أنها" تلك القابلٌة الموجودة فً األجهزة  المستوى الرٌاضً.

 الحٌوٌة المطلوب أجراءها التعادل أو التؽلب على قوه خارجٌة كبٌره ولفترة طوٌلة".

لعضلة على القٌام بعمل لفترات طوٌلة ضد مقاومه محدودة بحٌث وٌعرفها هاره" مقدار ا

ٌقع العبء على الجهاز العضلً"
18

مقدار العضلة على أن تعمل  إنهاأما ماتٌوز"فٌقول  

تعرؾ ٌضن" قدرة الرٌاضً على دوام بذل  مقاومه متوسطه لفترات طوٌلة من الوقت"

 لمستخدمة"على المجامٌع العضلٌة ا المقامةجهد متعاقب مع بقاء 

إشكال السرعة وهً االنتقال من  أحد االنتقالٌةتعد السرعة  االنتقالٌة: رابعا: السرعة

 ممكن،مكان إلى أخر بأقصى سرعه ممكنه أي التؽلب على مسافة معٌنه بأقصر زمن 

 الرٌاضٌة األنشطةالمهمة فً اؼلب  البدنٌةحٌث تعتبر السرعة االنتقالٌة من القدرات 

فً إثناء مجرٌات اللعب إذ ٌحتاج  البدنٌةم فً اشد الحاجة كهذه القدرات والعب كرة القد

                                                 
 128ؿ  ،1998 اٌمب٘شح، اٌؼشثٟ،داس اٌفىش  ،1ه  ٚل١بدٖ،اٌزذس٠ت اٌش٠بمٟ اٌسذ٠ث ـ رخط١و ٚرطج١ك  :زّبد 16
 67ؿ  ،1993 اٌمب٘شح،األ٘شاَ ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ ـ  اٌمذَ،خّبػ١خ اٌٍؼت فٟ وشح  ٚآخشْٚ،هٗ إعّبػ١ً  17
 97ؿ  (1976 اٌزسش٠ش، ٚأٚف١ظِطجؼخ  ثغذاد، :رثبةفبدق فشج  (رشخّخ) سفغ اإلثمبي وبسي،و١ش٘ب  18
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: )هاره(وقد عرفها  الكره.إلى الركض داخل الملعب وبسرعة شدٌدة للوصول إلى مكان 

ممكن.على االنتقال من مكان إلى أخر فً اقل زمن  القدرةأنها 
19

 

 الدراسات المشابهة: 2ـ2

   ( 2337الالمً( )ٌن نوار عبد هللا حسدراسة ) 2.2.1 

 عنوان الدراسة:

والقٌاسات  األساسٌة"تحدٌد مستوٌات معٌارٌه لبعض الصفات البدنٌة الخاصة والمهارات 

 الجسمٌة لخطوط اللعب المختلفة لمنطقة الفرات األوسط"

 أهداؾ الدراسة:

 وبعض القٌاسات الجسمٌة لدى األساسٌةالصفات البدنٌة الخاصة والمهارات  مستوىـ 1

العبٌن الشباب فً منتخبات محافظات الفرات األوسط لكرة القدم وفق خطوط اللعب 

 الثالثة.

وبعض  األساسٌةمستوٌات معٌارٌه لبعض الصفات البدنٌة الخاصة والمهارات  ـ تحدٌد2

القٌاسات الجسمٌة لدى العبٌن الشباب فً منتخبات الفرات األوسط بكرة القدم وفق 

 خطوط اللعب المختلفة.

وبعض القٌاسات  األساسٌةفً مستوٌات الصفات البدنٌة الخاصة والمهارات  ـ الفروق3

 الجسمٌة لالعبٌن حسب خطوط اللعب الثالثة.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 439ؿ  ،1994 اٌؼشثٟ،داس اٌفىش  اٌمذَ،فغ١ٌٛٛخٟ اٌزذس٠ت فٟ وشح  اٌفزبذ،اثٛ اٌؼالء ػجذ  19
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 اٌجبة اٌثبٌث
 ـ ِٕٙح اٌجسث ٚإخشاءارٗ ا١ٌّذا١ٔخ 3

 ِٕٙح اٌجسث 1ـ  3
 ػ١ٕخ اٌجسث 2ـ  3
 أدٚاد اٌجسث 3ـ  3

 االخزجبساد اٌّغزخذِخ فٟ اٌجسث 4ـ  3
 ر٘بثب ٚا٠بثب( 5×  30)ل اخزجبس سو 1ـ  4ـ  3

 (َ 50)اخزجبس ػذٚ  2ـ  4ـ  3
 (َ 30)اخزجبس اٌسدً ػٍٝ عبق ٚازذٖ ِغبفخ  3ـ  4ـ  3

 اخزجبس ِطبٌٚخ أٌمٖٛ 4ـ  4ـ  3

 اٌزدشثخ االعزطالػ١خ  5ـ  3
 اٌزدشثخ اٌشئ١غ١خ  6ـ  3
 اٌٛعبئً االزقبئ١خ 7ـ  3
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 ـ ِٕٙح اٌجسث ٚإخشاءارٗ ا١ٌّذا١ٔخ 3

 منهج البحث 1ـ  3

ستكشاؾ الحقٌقة(المنهج: هو )الطرٌقة التً ٌتبعها الباحث فً دراسة المشكلة ال
23
وإن طبٌعة المشكلة  

هً التً تحدد منهجٌة البحث لذا قامت الباحثة باستخدام المنهج الوصفً ألجل الوصول إلى أهداؾ 

 البحث

 :عٌنة البحث 3-1

بعد استبعاد  ( العبا88عددهم )"تمثلت العٌنة من العبو منتخبات محافظات الفرات األوسط البالػ 

التجربة الربٌسٌة لالختبار القبلً لمدة عشرٌن ٌوم وقد استخدم الباحث إجراء  المرمى وتمحراس 

 المناسبة للحصول على نتابج بما ٌتماشى مع أهداؾ الدراسة" اإلحصابٌةالوسابل 

فً تباٌن المستوٌات المعٌارٌة لبعض الصفات البدنٌة  إحصابٌةظروؾ ذات دالله  النتابج: وجود

 بعض القٌاسات الجسمٌة لالعبٌن حسب خطوط اللعب الثالثة".و األساسٌةالخاصة وبعض المهارات 

ً النموذج التً ٌتم فحصها أو مراقبتها والتً تنفذ علٌها التجربة وقد تكون من شخص واحد  العٌنة: )ه

( كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 1وقد شملت عٌنة البحث طالب المرحلة الثالثة شعبة ) (.أو شخصٌن أو أكثر

( من المجتمع األصلً لذا بلؽت النسبة 13( من أصل )7ٌة، وقد شملت العٌنة )قسم العلوم التطبٌق

 المبوٌة.

 :أدوات البحث 3ـ3

 :التالٌةبشكل علمً البد من توفر األدوات  التجربةتمام الؽرض 

ـاالختبارات 1

 والمقاٌٌس

 .شرٌط قٌاس متري4 .صافرة3  ـ بورك 2

. ساعة توقبت 4

 الكترونٌة

 . جهاز حاسوب7 1. كرة قدم عدد 6 2.كرات طبٌة عدد 5

. المصادر العربٌة 13 . فالش9 . أقراص لٌزرٌة8

 واالجنبٌة

. استمارة تسجٌل 11

 النتابج

. فرٌق العمل 12

 المساعد

. المقابالت 13

 الشخصٌة

  

 

 :فً البحث المستخدمةاألختبارات 4ـ3

 (" 1وإٌابا ) ( ذهابا5×33ركض )اختبار  1ـ  4ـ 3

                                                 
02
 56وّبي دس٠ٚؼ، ِسّذ فجسٟ زغب١ٔٓ، اٌّقذس ٔفغٗ، ؿ  
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 :باراالختالؽرض من 

 (المحدودة السرعةمطاولة األداء )قٌاس تحمل 

 :المستخدمةاألدوات 

 ـ ملعب كرة قدم4 ـ شرٌط قٌاس متري3 ـ صافره2 ـ ساعة توقٌت1

  ـ كرة قدم7 ـ بورك6 ـ خط بداٌة وخط نهاٌة5

عطاء امن وضع الوقوؾ وتحت سٌطرته الكره وعند  البداٌةٌقؾ الالعب خلؾ خط  :وصؾ األداء

طرٌقة  .النهاٌةٌابا خمس مرات حتى ابأقصى سرعته ذهابا و بالكرهٌجري الالعب  بالبدء اإلشارة

 .الثانٌةوألقرب عشر من  بالثوانًٌحسب الزمن  :التسجٌل

متر(53)عدواختبار 2ـ4ـ3
21

 

 االنتقالٌة السرعةقٌاس  :االختبارالؽرض من 

 :المستخدمةاألدوات 

 ـ بورك3 ـ صافره2 ـ ساعة توقٌت1

 ـ خط بداٌة وخط نهاٌة6 ـ ملعب كرة قدم5 قٌاس متريـ شرٌط 4

البدء ٌبدأ  أشارهمن البدء المتوسط وعند سماع  النهاٌةٌقؾ الالعب خلؾ خط  :وصؾ األداء 

ساعة التوقٌت وٌحسب الوقت المقطوع لالعب  وباستخدام النهاٌةإلى خط  متر(53) لمسافة بالركض

وألقرب  بالثوانًٌحسب الزمن  :طرٌقة التسجٌل .فضلاأل المحاولةولكل العب محاولتان وتحتسب 

 .الثانٌةعشر من 

متر(33الحجل على ساق واحده مسافة) اختبار 3ـ4ـ3
22

 

 لعضالت الساقٌن بالسرعة الممٌزة القوةقٌاس  :االختبارالؽرض من 

 :المستخدمةاألدوات 

 ـ صافره3 ـ ساعة توقٌت2 ـ شرٌط قٌاس متري1

  ملعب كرة قدم ـ5 ـ خط بداٌة وخط نهاٌة4

 :وصؾ األداء

إلى  طلٌقة المرجحةتكون  الحرةوالساق  البداٌةٌقؾ الالعب على ساق القفز وتكون مالمسه لخط 

الذي ٌعطً األمر هو المؤقت ٌمكن )عطاء األمر على الخط تهٌأ ٌحل الالعب بأسرع ما االخلؾ وعند 

 طلق(وتطابق حركة ذراعه مع األمر أن النهاٌةالذي ٌقؾ عند خط 

                                                 
 201ؿ  ،2992 اٌّٛفً،ِطجؼخ  اٌمذَ،األخزجبس ٚاٌزس١ًٍ ثىشح  ٚآخشْٚ:ثبِش ِسغٓ  21
 201ؿ  ،1988 ثغذاد،ث١ذ اٌسىّخ ـ خبِؼخ  اٌجذٟٔ،األػذاد  اٌٌّٛٝ،ِٛفك  اٌشث١ؼٟ،وبهغ ػجذ  22
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 :طرٌقة التسجٌل

 .األفضل المحاولةتعطى للمختبر محاولتان وتأخذ .1

 .الثانٌةوألقرب عشر من  بالثوانًٌحسب الزمن .2

 القوهمطاولة  اختبار 4 ـ4ـ3
23

 

 انمٕحلٛبط يطبٔنخ  :االخزجبسانغشض يٍ 

 :انًغزخذيخاألدٔاد 

 ـ ؽش٠و ل١بط5 ـ عبػخ رٛل١ذ4 ـ فبفش3ٖ ـ ثٛسن2 ـ ٍِؼت وشح لذ1َ

 ِزشٞ

 :ٔصف األداء

( ٔٚمف 5ـ55لطشْب) دائشحيزش( ٔكم كشِ رٕظغ فٙ 6ثًُٛٓب) انًغبفخكشربٌ غجٛزبٌ 

ٚدش٘ ثغشػّ نذفغ  ثبنجذء اإلؽبسحثٍٛ انكشرٍٛ ٔػُذ عًبع  انًغبفخانالػت فٙ يُزصف 

ٔأٚعب ٚؼٕد نهكشِ األٔنٗ  انذائشحثى ٚدش٘ ٔٚذفغ انكشِ األخشٖ خبسج  انذائشحانكشِ خبسج 

 .ا نًذح دلٛمّْٔكز

 .انذلٛمخفٙ  انصسٛسخػذد انًسبٔالد  نالػتٚسغت  :غشٚمخ انزغدٛم

 :االعزطالػٛخ انزدشثخ 5ـ3

ْٙ  ٔيٕثٕلخأْى يب ٕٚصٙ ثّ ػهًبء انجسث انؼهًٙ نغشض انسصٕل ػهٗ َزبئح دلٛمّ 

رذسٚت ػهًٙ نهٕلٕف ػهٗ انغهجٛبد ثأَٓب )انزٙ رؼشف  االعزطالػٛخ انزدشثخأخشاء 

نزفبدٚٓب( االخزجبسادانزٙ رمبثهٓب أثُبء  دٔاإلٚدبثٛب
24

 

 

انًشزهخ  انشٚبظٛخ انزشثٛخػهٗ ػُّٛ يٍ الػجٙ كهٛخ  االعزطالػٛخ انزدشثخاخشد انجبزثخ 

 .(2525ـ12ـ22الػت( ٔثزأسٚخ )12انثبنثخ ٔانجبنغ ػذدْى)

 :انزبنٛخٔلذ رٕصهذ انجبزثخ نأليٕس 

 .انشئٛغٛخ انزدشثخػُذ رُفٛز ـ يؼشفخ انًؾبكم ٔانًؼٕلبد انزٙ رٕاخّ انجبزث 1

 .االخزجبسنًفشداد  انؼُٛخأفشاد  اعزٛؼبةـ يؼشفخ يذٖ 2

                                                 
و١ٍخ اٌزشث١خ  ِٕؾٛسٖ،سعبٌخ دوزٛسٖا غ١ش  اٌمذَ،رأث١ش زدُ زًّ اٌزذس٠ت ػٍٝ إٌبز١خ اٌجذ١ٔخ ٚاٌّٙبس٠خ ثىشح  :األ١ِش٠ٛعف ػجذ  23

 01ؿ  ،1997 ثغذاد،خبِؼخ  اٌش٠بم١خ،
ُ  اٌجذ١ٔخ، ٚاٌزشث١خاالخزجبساد ٚاٌم١بط فٟ اٌزشث١خ اٌش٠بم١خ  :ٚآخشْٚلبعُ إٌّذالٚٞ  24  227ؿ  ،1990 اٌؼبٌٟ،ِطبثغ اٌزؼ١ٍ
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 .االخزجبسـ يشاػبح انٕلذ نزُفٛز 3

 : انشئٛغٛخ انزدشثخ 6ـ  3

ثطالة  ٔانًزًثهخ( ػهٗ ػُٛخ انجسث 2521ـ1ـ3ثزأسٚخ ) انشئٛغٛخ انزدشثخنمذ رى أخشاء 

زٛث رى  ./خبيؼخ يٛغبٌانشٚبظٛخ انزشثٛخهٛخ ثك انزطجٛمٛخانثبنثخ لغى انؼهٕو  انًشزهخ

اخزجبس ْٙ  االخزجبسادكبٌ ثٕٛو ٔازذ ٔكبَذ ْزِ  ٔاالخزجبس انؼُٛخػهٗ  االخزجبس

انسدم ػهٗ عبق ٔازذِ يزش( /اخزجبس )55)ػذٔٔاٚبثب( /اخزجبسرْبثب 5×35سكط)

 يطبٔنخ انمٕح(يزش( /اخزجبس )35يغبفخ

 :اإلزصبئٛخانٕعبئم 7ـ3

 spss):كم يًب ٚأرٙ ال ٚدبدٔرنك  اإلزصبئٙانجشَبيح  ثبعزخذاوانُزبئح  رى أٚدبد ٔزغبة

ver.12) 

 انٕعػ انسغبثٙ.1

 انًؼٛبس٘ .االَسشاف2

 (t.test)انفشٔق ثٍٛ يدًٕػزٍٛ يزُبظشرٍٛ.3
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 اٌجبة اٌشاثغ
 ػشك ٚرس١ًٍ ِٕٚبلؾخ ٔزبئح اٌجسث  – 4

 ػشك ٔزبئح ِم١بط اٌشمب اٌسشوٟ ٌذٜ هالة و١ٍخ اٌزشث١خ اٌش٠بم١خ ِٕٚبلؾزٙب 4-1
ػشك ٚرس١ًٍ اٌفشٚق ث١ٓ اٌّزٛعطبد اٌسغبث١خ ٚل١ّخ الً فشق ِؼٕٛٞ ث١ٓ أفشاد  4-2

 ػ١ٕخ اٌجسث ٚزغت اٌّشازً اٌذساع١خ
 ِٕبلؾخ إٌزبئح 3 – 4
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ٟ ٌذٜ هالة و١ٍخ اٌزشث١خ اٌش٠بم١خ  2ـ 4 ػشك ٔزبئح ِم١بط اٌشمب اٌسشو

 ِٕٚبلؾزٙب

 اٌى١ٍخ هالة ث١ٓ ٚاٌدذ١ٌٚخ اٌّسغٛثخ ف( (ل١ّخ ج١ٓ( 2٠) اٌدذٚي
 

 ِؼذي االخزالف
دسخبد 

 اٌسش٠خ

ِدّٛع 

 اٌّشثؼبد

ِزٛعو 

 اٌّشثؼبد

ل١ّخ )ف( 

 اٌّسزغجخ

ل١ّخ )ف( 

 اٌدذ١ٌٚخ

 322,94 602,211 0 ث١ٓ اٌّدب١ِغ

157,55 

 

611,2 

 

 729,520 9 داخً اٌّدب١ِغ 0331

 309,692 22 اٌىٍٟ

 

 
( 18228625( أٌ يؼذل يؼبيم االخزالف نصفخ يطبٔنخ انغشػخ ثٍٛ انًدبيٛغ )1ل )ٕٚظر اندذٔ

ٌ لًٛخ يزٕعػ انًشثؼبد 5( ثذسخخ زشٚخ يمذاسْب )5528755( ٔداخم انًدبيٛغ )2ثذسخخ زشٚخ ) ( ٔا
( فًٛب ثهغذ 18622ف انًسزغجخ( )لًٛخ )( فًٛب ثهغذ 558257( )548315ثهغذ ػهٗ انزٕانٙ )

 (2832)اندذٔنٛخ 
 لًٛخ )ف( انًسغٕثخ ٔاندذٔنٛخ ( ٚج2ٍٛخذٔل )

 

دسخبد  االخزالفِؼذي 
 اٌسش٠خ

ِزٛعو  ِدّٛع اٌّشثؼبد
 اٌّشثؼبد

ل١ّخ)ف( 
 اٌّسزغجخ

ل١ّخ)ف( 
 اٌدذ١ٌٚخ

 23145 23270 2359 2321 0 ث١ٓ اٌّدب١ِغ

   3340 33271 9 داخً اٌّدب١ِغ

    33296 22 اٌىٍٟ

 

خزالف نصفخ انغشػخ االَزمبنٛخ ثٍٛ انًدبيٛغ ) ( اٌ يؼذل يؼبيم اال2ٕٚظر اندذٔل )

( ٔاٌ لًٛخ 5( ثذسخخ زشٚخ يمذاسْب )38572( ٔداخم انًدبيٛغ ) 2( ثذسخخ زشٚخ )1812

( فًٛب ثهغذ لًٛخ )ف( انًسزغجخ 38156( )38572يزٕعػ انًشثؼبد ثهغذ ػهٗ انزٕانٙ )

 ( 58245( فًٛب ثهغذ اندذٔنٛخ )58172)

 

 انًسغٕثخ ٔاندذٔنٛخ ثٍٛ غالة انكهٛخ ٚجٍٛ لًٛخ )ف( (3خذٔل )
 

دسخبد  ِؼذي االخزالف

 اٌسش٠خ

ِزٛعو  ِدّٛع اٌّشثؼبد

 اٌّشثؼبد

ل١ّخ)ف( 

 اٌّسزغجخ

ل١ّخ)ف( 

 اٌدذ١ٌٚخ

 23633 23410 23270 23044 0 ث١ٓ اٌّدب١ِغ

   23357 33026 9 داخً اٌّدب١ِغ

    33562 22 اٌىٍٟ
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خ انمٕح انًًٛضح ثبنغشػخ ثٍٛ انًدبيٛغ ( أٌ يؼذل االخزالف نصف3ٕٚظر اندذٔل )

( ٔاٌ 5( ثذسخخ زشٚخ يمذاسْب )38216( ٔداخم انًدبيٛغ )2( ثذسخخ زشٚخ )58344)

( فًٛب ثهغذ لًٛخ )ف( 58357( )58172لًٛخ يزٕعػ انًشثؼبد ثهغذ ػهٗ انزٕانٙ )

 ( 58633( فًٛب ثهغذ اندذٔنٛخ )58422انًسزغجخ )

 غٕثخ ٔاندذٔنٛخ ثٍٛ غالة انكهٛخٚجٍٛ لًٛخ )ف( انًس (4)اندذٔل 

 

دسخبد  ِؼذي االخزالف
 اٌسش٠خ

ِزٛعو  ِدّٛع اٌّشثؼبد
 اٌّشثؼبد

ل١ّخ)ف( 
 اٌّسزغجخ

ل١ّخ)ف( 
 اٌدذ١ٌٚخ

 23527 23720 2323513 0623267 0 ث١ٓ اٌّدب١ِغ

   2133501 26523752 9 داخً اٌّدب١ِغ

    29203927 22 اٌىٍٟ

 
 

( 2618167زالف نصفخ يطبٔنخ انمٕح ثٍٛ انًدبيٛغ )( أٌ يؼذل االخ4ٕٚظر اندذٔل )

( ٔاٌ لًٛخ يزٕعػ 5( ثذسخخ زشٚخ )16518755( ٔداخم انًدبيٛغ )2ثذسخخ زشٚخ )

( فًٛب ثهغذ لًٛخ )ف( انًسزغجخ 1238522( )1358523انًشثؼبد ثهغذ ػهٗ انزٕانٙ )

 (58517( فًٛب ثهغذ اندذٔنٛخ )58712)

 

ٌّزٛعطبد اٌسغبث١خ ٚل١ّخ ألً فشق ِؼٕٛٞ ث١ٓ ػشك ٚرس١ًٍ اٌفشٚق ث١ٓ ا 0ـ  4

 أفشاد اٌجسث ٚزغت اٌّشازً اٌذساع١خ
 (2خذٚي )

 االٔسشاف اٌّؼ١بسٞ اٌٛعو اٌسغبثٟ 

 خو اٌذفبع خو اٌٛعو خو اٌٙدَٛ  خو اٌذفبع خو اٌٛعو خو اٌٙدَٛ 

3630952 4235522 4539105 0325749 1376324 9301232 

 

( ٔنخػ انٕعػ 3682555انسغبثٙ نخػ انٓدٕو )( اٌ انٕعػ 1ٕٚظر اندذٔل ) 

( ٔانز٘ رغهت فّٛ خػ انذفبع ػهٗ ثبلٙ انخطٕغ 4585225( ٔنخػ انذفبع )4585555)

( 2876354( ٔنخػ انٕعػ )2815745فًٛب ثٍٛ ثبٌ االَسشاف انًؼٛبس٘ نخػ انٓدٕو )

 انخطٕغ.( ٔانز٘ رفٕق فّٛ خػ انذفبع ػهٗ ثبلٙ 5822531ٔنخػ انذفبع )
 (0خذٚي )

 االٔسشاف اٌّؼ١بسٞ اٌٛعو اٌسغبثٟ 

 خو اٌذفبع خو اٌٛعو خو اٌٙدَٛ  خو اٌذفبع خو اٌٛعو خو اٌٙدَٛ 

730022 734305 734075 636621 734737 235424 
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( انخبؿ ثصفخ انغشػخ االَزمبنٛخ اٌ انٕعػ انسغبثٙ نخػ انٓدٕو 2ٕٚظر اندذٔل )

( ٔانز٘ رغهت فّٛ خػ 784275)( ٔنخػ انذفبع 784325( ٔنخػ انٕعػ )782255)

( ٔنخػ 686652انٕعػ ػهٗ ثبلٙ انخطٕغ فًٛب ثٍٛ االَسشاف انًؼٛبس٘ نخػ انٓدٕو )

( ٔانز٘ رغهت فّٛ خػ انٕعػ ػهٗ ثبلٙ 185414( ٔنخػ انذفبع )784737انٕعػ )

 انخطٕغ.

 

 

 (3خذٚي )

 االٔسشاف اٌّؼ١بسٞ اٌٛعو اٌسغبثٟ 

 خو اٌذفبع خو اٌٛعو اٌٙدَٛ خو  خو اٌذفبع خو اٌٛعو خو اٌٙدَٛ 

530652 536122 534752 437346 636591 633515 

 
( اٌخبؿ ثقفخ اٌمٛح ا١ٌّّضح ثبٌغشػخ اْ اٌٛعو اٌسغبثٟ ٌخو اٌٙدَٛ ٠3ٛمر اٌدذٚي )

( ٚاٌزٞ رغٍت ف١ٗ خو اٌٛعو ػٍٝ 534752( ٌٚخو اٌذفبع )536122( ٌٚخو اٌٛعو )530652)
َ ) ثبلٟ اٌخطٛه ف١ّب ث١ٓ االٔسشاف ( ٌٚخو 636591( ٌٚخو اٌٛعو )437346اٌّؼ١بسٞ ٌخو اٌٙدٛ

 اٌخطٛه.( ٚاٌزٞ رغٍت ف١ٗ خو اٌٛعو ػٍٝ ثبلٟ 633515اٌذفبع )
 

 (4خذٚي )

 االٔسشاف اٌّؼ١بسٞ اٌٛعو اٌسغبثٟ 

 خو اٌذفبع خو اٌٛعو خو اٌٙدَٛ  خو اٌذفبع خو اٌٛعو خو اٌٙدَٛ 

3732222 0637522 0735222 03333129 0302736 2322222 

 

( 3703333( الخاص بصفة مطاولة السرعة ان الوسط الحسابً لخط الهجوم )4ٌوضح الجدول )

( والذي تؽلب فٌه خط الهجوم على باقً 2705333( ولخط الدفاع )2607533ولخط الوسط )

( ولخط 2021736( ولخط الوسط )23033839الخطوط فٌما بٌن االنحراؾ المعٌاري لخط الهجوم )

 الخطوط.( والذي تؽلب فٌه خط الهجوم على باقً 1033333) الدفاع

 

 مناقشة النتابج 3ـ4

من خالل النتابج ٌتبٌن تفوق أحد خطوط اللعب فً بعض الصفات البدنٌة على حساب الخطٌن فً 

حٌن تفوق خط أخر على االثنٌن فً صفة بدنٌة أخرى ورؼم إن كرة القدم الحدٌثة ومبدأ اللعب الشامل 

دي إلى إذابة الفوارق بٌن العبً خطوط اللعب المختلفة ولكن تبقى الخصوصٌة ظاهرة السابد ٌؤ
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للعٌان وٌمكن تلمسها فً ابسط اختبارات الجانب البدنً كذلك ال ٌمكن إؼفال الفروق الفردٌة بٌن 

الالعبٌن فً المركز الواحد وتتفق نتابج البحث مع ما جاء به كل من ممدوح محمدي ومحمد علً " 

لالعب الذي ٌتمٌز بسرعة االنطالق فً الثالثة إلى خمسة أمتار األولى من الثلث األوسط ) ثلث إن ا

البناء ( بتؽطٌة احد المدافعٌن ، وبالتالً ٌعمل على خلق الزٌادة العددٌة لنجاح الهجوم وكذلك عندما 

الصحٌح نتٌجة ٌتصؾ الالعب بالسرعة ٌكون خالقا ذا مبادئ األمر الذي ٌعمل على اختٌار التصرؾ 

االستجابة السرٌعة بشكل أفضل وهكذا بالنسبة لباقً الصفات البدنٌة حٌث فً حالة قطع الكرة تكون 

عملٌة الكفاح على الكرة والضؽط على المنافس ضؽطا كامال وعلٌه تبرز أهمٌة عنصر القوة وكذلك 

ة العالٌة ( وعلٌه ٌمكن الوثب لألعلى فً ) الكرات االمامٌة أو األرضٌة الضربات الحرة والركنٌ

القول إن كرة القدم لعبة ذات متطلبات بدنٌة عالٌة تلقً بمتطلباتها على أجهزة جسم الالعب وتتؽٌر 

المتطلبات البدنٌة تبعا لتؽٌر األزمنة وحسب تصرؾ المنافسٌن.
25

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

                                                 
 42ـ39، ؿ2991ِسّذ ِٙذٞ، ِسّذ ػٍٟ: األػذاد اٌزٕٟ٘ ٚرط٠ٛش اٌزفى١ش اٌخططٟ ٌالػجٟ وشح اٌمذَ، داس اٌفىش اٌؼشثٟ،  25
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 اٌجبة اٌخبِظ
 االعزٕزبخبد ٚاٌزٛف١بد -5

 بد االعزٕزبخ 5-1
 اٌزٛف١بد 5-2
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 االعزٕزبخبد:  5-2
 زثخ فمذ اعزُزدذ يب ٚهٙ:فٙ ظٕء انًؼبندبد اإلزصبئٛخ انزٙ خشخذ ثٓب انجب     

. ظٓشد ػاللخ يؼُٕٚخ راد دالنخ إزصبئٛخ ثٍٛ ثؼط انصفبد انجذَٛخ نذٖ الػجٙ 1

 انمذو.خطٕغ انهؼت انًخزهفخ ثكشح 

 انزٕصٛبد: 5-2

 فٙ ظٕء االعزُزبخبد انزٙ خشخذ ثٓب انجبزثخ فإَٓب رٕصٙ ثًب ٚهٙ: 

 طٕغ انهؼت انًخزهفخ ثكشحخن. ظشٔسح انزشكٛض ػهٗ رطجٛك انًجبدئ ٔاألعظ انؼهًٛخ 1

 انمذو.

 انًخزهفخ.. انزأكٛذ ػهٗ رًُٛخ انصفبد انجذَٛخ نالػجٙ خطٕغ انهؼت 2

. إخشاء دساعبد يؾبثٓخ فٙ انصفبد انجذَٛخ األخشٖ انزٙ نى رزطشق انٛٓب انجبزثخ فٙ 3

 اخشٖ.انذساعخ نًؾبكم 
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