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 ملخص البحث

تكمن أهمية البحث في أنه محاولة علمية لدراسة مقارنة في القدرة على التحكم بالكرة 

وركل الكرة ألبعد مسافة وفقا خطوط اللعب ( دحرجة والسيطرة على الكرةمهارة ال)

من اجل توفير معلومات عن المهارتين لدى العبين ومدى حاجة هؤالء الالعبين لهما 

 .والعمل على تطويرهما مستقبالا 

 :وهدف البحث إلى

للعب التعرف على الفروق في القدرة على التحكم بالكرة بين العبين وفق خطوط ا -1

 .بكرة القدم

التعرف على الفروق في ركل الكرة ألبعد مسافة بين العبين وفق خطوط اللعب  -2

 .بكرة القدم

و استخدم الباحثان المنهج الوصفي بأسلوب المقارنة لمالءمته أهداف ومشكلة   

واختار الباحثان عينة البحث من الالعبين اللذين ينتمون لفريق منتدى شباب . البحث

بمحافظة بابل بكرة القدم ولفريق منتدى شباب الوجيهية بمحافظة ديالى بكرة  القاسم

من ( 12)من العبين خط الهجوم و( 12)العب مقسمين إلى ( 63)القدم وعددهم 

العب لخط الدفاع وهم من الالعبين األساسين واالحتياط ( 12)العبين خط الوسط  و

 .لكل خط من الفريقين وبالطريقة العمدية

  : ل النتاجج توصل الباحثان إلى االستنتاجات التاليةمن خال



وجود فرق ذو داللة إحصاجية بالقدرة على التحكم بالكرة بين العبيي خيط  -1

وبييين خييط . الوسييط وخطييي الييدفاع والهجييوم ولصييالا العبييي خييط الوسييط

 .الدفاع وخط الهجوم ولصالا خط الهجوم

خط اليدفاع وخطيي وجود فرق ذو داللة إحصاجية بركل الكرة بين العبي  -2

وبييين خييط الوسييط وخييط . الوسييط والهجييوم ولصييالا العبييي خييط الييدفاع

 .الهجوم ولصالا خط الوسط

أن اخييتالف المسييتوى الريايييي فييي أداء هييذي المهييارة يييدعو الخييتالف  -6

 .الواجبات التي يتكلف بها الالعبون في كل خط من خطوط اللعب 
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Research Summary 

The importance of research in an attempt scientific study compared 

the ability to control the ball (skill rolling and ball control) and 

kicked the ball to the farthest distance according lines play in order 

to provide information on the two skills with players and the need of 

these players have and work on their development in the future. 

The objective of this research is to: 

1 - to identify differences in the ability to control the ball between 

players along the lines of playing football. 

2 - to identify the differences in kicking the ball to the farthest 

distance between players along the lines of playing football. 



  And researchers used the descriptive manner comparative relevance 

of the objectives and the research problem. He chose researchers 

sample of players who belong to the group Youth Forum 

denominator Babil province football and team Youth Forum 

Wajihiya Diyala province football and number (36) player divided 

into (12) of the players up front and (12) of the players midfield and 

(12) defense line player They are key players and reserves for each 

line of the two teams and the deliberate way. 

Through the results of researchers reached the following 

conclusions: 

1 - a statistically significant difference ability to control the ball 

between the midfielders and a written defense and attack and in 

favor of midfielders. The line of defense between the offensive line 

and in favor of the offensive line. 

2 - and there is a difference statistically significant kicking the ball 

between the players line of defense and midfield and attack and in 

favor of the players line of defense. And between the midfield line of 

attack and in favor of the midfield. 

6 - that the different level of sports in the performance of this skill 

calls to the different duties that cost players in every line of play. 

 

 الباب االول

 :التعريف بالبحث -1

  :المقدمة وأهمية البحث 1-1

تدخل العلم بشكل  إذيشهد العالم تطورا ملموسا في جميع نواحي الحياة المختلفة        

كبير في تطور تلك النواحي والمجاالت وكان على اختالف العلوم مثل الفسلجة 



بية الريايية احد تلك  العلوم والعلوم التربوية وعلوم البايوميكانيك وان مجا ل التر

التي حظيت باهتمام  العلم والعلماء وخاصة لعبة كرة القدم ذات الشعبية الكبيرة والتي 

تشغل الكثيرين من الباحثين لما لها من مهارات مختلفة منها الدحرجة بالكرة 

التي تمكن الالعب من  المهمة التي تعد من المهارات ركل الكرةووالسيطرة عليها 

 .الحتفاظ بالكرة والمناورة والخداعا

خط )خطوط اللعب ل الواجبات واألداء وفقاا  وان من سمة كرة القدم هو اختالف    

مع  ،األداءحسب احتياج الالعب لها من حيث ( خط الوسط وخط الهجوم الدفاع و

 األداءانه تختلف تبعا لمتطلبات  إاليمتلك الالعب جميع المهارات  إنالبد  إنالعلم 

يطرق  إنيمكن  التعاون بين العبيها من خال ل اللعب وطعد خطتو. ونسبة استخدامها

في أنه محاولة علمية لدراسة البحث  أهميةومما تقدم تكمن  .هدف الفريق المنافس

وركل ( مهارة الدحرجة والسيطرة على الكرة)مقارنة في القدرة على التحكم بالكرة 

لدى  تينمهارالمن اجل توفير معلومات عن  بوفقا خطوط اللع الكرة ألبعد مسافة

 .والعمل على تطويرهما مستقبالا ا ممدى حاجة هؤالء الالعبين لهو نالعبي

  :مشكلة البحث 1-2

الخصوصية في بعض المهارات لدى العبي خطوط اللعب المختلفة مهمة  إن        

 جميعهارات وحاجة الملتطوير االقتصاد في الوحدات التدريبية بالزمن والجهد  إن إذ

المختلفة فرق العاني منه تتلك المهارات يعد عملية مهمة وان ما  إلىالعبي الخطوط 

قدرة البالمهاري  األداءعف وايا في ي سواء العبي األندية ومنتديات الشباب من

لدى تين تلك المهار ةأهميمعرفة  لقلةو، ويرب الكرة ألبعد مسافةتحكم بالكرة على 

 لدراسة هذي المشكلة ان ما دفع الباحثمالمختلفة العبي الخطوط 

  :البحث اهدف 1-3

 وفق خطوط اللعب نبالكرة بين العبيالتحكم  في القدرة علىعلى الفروق التعرف  -1

 .بكرة القدم



بين العبين وفق خطوط اللعب  ركل الكرة ألبعد مسافةالتعرف على الفروق في  -2

 .بكرة القدم

 البحث  افري 1-4

بين الالعبين وفق خطوط التحكم في القدرة على  إحصاجيةد فروق ذات داللة وجو -1

 .بالكرة بكرة القدماللعب 

بين الالعبين وفق  ركل الكرة ألبعد مسافةوجود فروق ذات داللة إحصاجية في  -2

 .خطوط اللعب بالكرة بكرة القدم

 

 مجاالت البحث  1-5

لمنتدى شباب القاسم ومنتدى  اشئينن النالعبيعينة من  -:المجا ل البشري  1-5-1

 بكرة القدم  شباب الوجيهية

 22/6/2212ولغاية  22/2/2212الفترة من  -: ألزمانيالمجا ل  1-5-2

منتدى شباب القاسم بمحافظة بابل ، ملعب كرة القدم في  -:المجا ل المكاني  1-5-6

 .ومنتدى شباب الوجيهية بمحافظة ديالى

 الباب الثاني

  :النظريةالدراسات  - 2

  :المهارات األساسية بكرة القدم 1 – 2

لكييل نشيياط أو فعالييية ريايييية مهاراتهييا األساسييية الخاصيية التييي تميزهييا عيين 

غيرها مين األنشيطة الرياييية األخيرى ، وتكيون هيذي المهيارات هيي السيمة الرجيسية 

 1182حنفيي محميود مختيار ، ) لنوع اللعبة الريايية المعنية ويمن قانونها ، وذكر 



إن المهييارات األساسييية تعنييي كييل " عيين مهييارات كييرة القييدم األساسييية حيييث قييا ل ( 

الحركات الضرورية الهادفة التي تؤدى لغرض معين في إطار قانون كرة القدم سيواء 

" أكانت هذي الحركات بالكرة أو بدونها 
(1)
  . 

بية أن المهيارات األساسيية بكيرة القيدم مرك(  Wade  ،1183واد ) كما ييذكر  

" التكييف ، المهيارة الفرديية ، اللعيب الفرقيي ، معرفية القيانون : " من العواميل اتتيية 

(1)
 . 

  

(  1111زهيير الخشياب ورخيرون ، ) ويقسم  
(2)
المهيارات األساسيية فيي كيرة  

 : القدم على النحو اتتي 

 .الدحرجة  .1

 .الكرة بالقدم  كلر .2

 .السيطرة على الكرة باإلخماد  .6

 . المراوغة والخداع .4

 ( .القطع ) المهاجمة  .5

 .المكاتفة  .3

 .يرب الكرة بالرأس  .8

 .الرمية الجانبية  .2

 .مهارات حارس المرمى  .1

أن المهيارات األساسيية بكيرة القيدم (  1111يوسيف الزم كميا، ، ) كما يؤكيد 

تكتيك اللعبة واألداء الذي يقوم به الالعيب ميع الكيرة مباشيرة أو الحركيات التيي " هي 

القريبة مين الكيرة حييث تحتيوي كيرة القيدم عليى المهيارات الكثييرة تؤديها في المنطقة 

                                                           

(1)
 .  86،  ص  1182دار الفكر ، ، مصر ،  األسس العلمية في تدريب كرة القدم: حنفي محمود مختار .  

(1)
 . Wade and Younger, Soccer Coaching Toluin, A.S. Press and Co. Long, London, 1976, P. 96. 

(2)
 . 142،   ص  1111، الموصل ، دار الكتب للطباعة والنشر ،  كرة القدم: زهير الخشاب ، ورخران .  



والعديدة يؤدى البعض منها بالكرة والبعض اتخر بدون كرة ، وعليى الميدرب الجميع 

" بينهما فكالهما يشكل أساساا لتحقيق التكتيك العالي 
(3)
 

 .وأدناي شرح موجز لبعض المهارات األساسية بكرة القدم قيد البحث

 :دحرجةال 2-1-1

تعد مهارة الدحرجة في كرة القدم ييرورة أساسيية لميا لهيا مين أهميية فيي التقيدم       

أثناء الدحرجية وكيذلك فيتا والسيطرة عليها  بالكرة باتجاي مرمى المنافس والتحكم بها 

ثغييرات بييدفاع المنييافس والوصييو ل إلييى مرميياي بأسييرع وقييت ممكيين والقيييام بعملييية 

تسيتخدم الدحرجية أثنياء المبياراة بكثيرة ( " 1124)سيامي  التهديف وهذا ما أشيار إلييه

لغييرض تخليييك الكييرة ميين الخصييم عيين طريييق المراوغيية أو التقييدم فييي الملعييب إلييى 

منطقية مرميى الخصيم أو لسيحب الخصييم واسيتدراجه أو النتظيار بقيية الالعبيين ألخييذ 

"الفراغ المناسب 
 (1)

 . 

أهداف الدحرجة
(2)

 : 

 .ه اجتياز المنافس والتخلك من -1

 .اختراق صفوف المنافس والقيام بالمناولة والتهديف  -2

 .عندما ال يتوفر مجا ل للمناولة في الوقت المناسب  -6

 .سحب الالعب المنافس لخلق مساحة خالية لالعب الزميل  -4

 .تأخير اللعب وكسب الوقت عندما يكون الفريق متقدما بنتيجة المباراة  -5

لثغرات أو االختراق بيالهجوم وفيي حياالت فنرى الالعب يحتاج الدحرجة في فتا ا    

، عييدم وجييود العييب مفييرغ فيتطلييب ذلييك الدحرجيية لحييين حصييو ل الفييراغ المناسييب

فين التعاميل ميع الكيرة والسييطرة عليهيا ميع " الدحرجة بأنهيا ( 1122)وعرف كونزي 

                                                           

(3)
 . 15، ص  1111، عمان ، دار الخليج ،  تدريب –في كرة القدم  المهارات األساسية: يوسف الزم كما، .  

(1)
 . 128، ص 1124، بغداد ، مطبعة جامعة بغداد ،  اإلعداد الفني بكرة القدم: سامي الصفار   

(2)
 . 144، ص 1111‘  المصدر السابق نفسه: زهير قاسم الخشاب ورخرون  



الجييري بهييا بمجيياالت صييغيرة وإتاحيية الفرصيية إللقيياء نظييرة علييى الموقييف العييام مييع 

"بالحركية توفير السيرعة 
 (6)

وعلييه يجيب عليى الالعيب أن يتمتيع بيمكانيية عاليية فيي  

دحرجة الكرة والسيطرة عليها وإتقان هذي المهارة لما لها مين أهميية فيي خدمية خطيط 

 .اللعب 

  الكرة كلمهارة ر 2 – 1 – 2

ها بالقدم ، لما أطلق على هذي اللعبة اسم لعبة كيرة القيدم كلالكرة أو ر كللوال ر

مهارة األكثر استخداماا من قبل الالعبين ، لذلك يتطليب التركييز عليى تيدريبها ، فهي ال

وإتقانها بشكل جيد ، إذ تعتبر سالحاا هاماا بيد الفريق اليذي يجييد العبييه ييرب الكيرة 

 .بأنواعه ، وخاصة يرب الكرة لمسافة بعيدة 

ف الكرة في كرة القيدم تسيتخدم بصيورة عامية ألغيراض التهيدي كلإن عملية ر

الكيرة بالقيدم  كيلعلى المرمى أو المناولية أو تشيتيت الكيرة عين الخصيم ، وإن نسيبة ر

 "أكثر استخداماا في التهديف أو التشتيت
(1)

. 

وبما أن ملعب كرة القدم ذو مساحة كبيرة قياساا ببقيية مالعيب األلعياب الفرقيية 

هيا أو لغيرض الكيرة ولمسيافات بعييدة إلبعاد كيل، فيتطلب ذلك من الالعب أن يقيوم بر

 كيلر)وإن المناولة " الكرة بالقدم ،  كلالتهديف أو المناولة ، ومن هذا تتضا أهمية ر

التيي تيتم مين ( النقيل الحركيي ) عملية ناتجية عين حركية جمييع أجيزاء الجسيم ( الكرة 

خال ل عضالت الجسم والجذع لتنقل القوة الكامنة مين عضيالت الجسيم إليى القيدم عين 

" طريق الساق الضاربة 
(2)

. 

 خطوط اللعب   2-2

                                                           

(6)
،  1111لبياتي ، سليمان علي حسين ، جامعة الموصل ، دار الكتب للطباعة والنشر ، ماهر ا( ترجمة)،  كرة القدم: الفريد كونزي  

 . 142ص

(1)
 . 142، ص ( مصدر سبق ذكري ) زهير الخشاب ، ورخران  

(2)
، متنغام  ، الجزاجر ، طبع في المدرسة العليا ألساتذة التربية البدنية والريايية كرة القدم: فيصل عباس الدليمي ، وأحمد عبد الخالق  

 . 12، ص  1118، 



 الهجوم 2-2-1

 بأكبرمرمى الفريق المضاد  إصابةتمكين الفريق من  إلى أساساعد خط الهجوم ي    

يكون العبو الهجوم على  أنوكقاعدة عامة تستدعي خطوط الهجوم  األهدافعدد من 

 .من العبي الدفاع أكثروالقدرات الحركية  األساسيةمستوى عالي من المهارات 

هيو أحيد المراكيز المهمية فيي تشيكيلة كيرة القيدم، وأكثير األهيداف : خط هجيوموأن     

المهياجم هيو مين أصيعب المراكيز فيي كيري القيدم عكيس ميا  تأتي عن طريقه، و مركز

و  الجنياح  .مهارات مين نيوع خياص فيي مسياحات يييقة، يعتقد البعض، وهو يتطلب

طرييق  كيون الهجيوم عينهيو العيب هجيومي يتمركيز بيالقرب مين خيط التمياس كميا ي

يحصيل  الجناح مين أصيعب األمياكن التيي يصيل إليهيا الميدافعين إليقياف الهجمية ولميا

انتبياي  الجنياح عليى الكيرة يمكنيه تمريير الكيرة تقريبيا عليى شيكل ركنية،وهيذا سيشيتت

ليأتي عن طريقها  الحارس وإن كان خط الهجوم للفريق جيدا فسيستغلون الكرة العالية

.هدف
(6)

 

الهدف  إصابةد يكون من السهل نوعا على العبي الدفاع منع المهاجم من وق    

 إلصابةيقوموا بالتخطيط  أنوعلى العكس من ذلك فانه من الصعب على المهاجمين 

من تدريب المدافعين وان كان هذا  أهمية أكثرالهدف ولذلك يصبا تدريب المهاجمين 

 ح المباراة ال ينفي الدور الهام الذي يلعبه الدفاع في نجا

 خط الوسط  2-2-2

كاالرتكياز ومنهيا  ويعد من أهم مراكز كرة القدم وتتنوع مهامها منها ما هو دفياعي    

التيي يجيب أن  ما هو هجومي كصانع اللعب ومنها يكن على األطيراف ومين الصيفات

القيوي المحكيم  تكون لدى العب الوسيط بشيكل عيام دقية التمريير للمهياجمين والتسيديد

الكيرات بسالسية ونقيل  هارات التي يجب أن يتمييز بهيا الوسيط اليدفاعي فقطيعومن الم

                                                           

(6)
 ar.wikipedia.org/wiki/  



التسيديد اميا خيط الوسيط اليذي  الكرة إلى الشق الهجومي لفريقه والبنيية الجسيدية وقيوة

دقيقية وحاسيمة والعرييية لكيي  يلعب باألطراف فجب أن يكون سيريع وذو تمرييرات

القيدرة عليى المراوغية أميا صيانع  يستفيد منها المهاجمون وأيضا يجيب أن يكيون لدييه

التمرييرات ودقتهيا قيوة التسيديد  اللعب فمين الممييزات التيي يجيب أن تكيون بيه سيرعة

.والتحكم بالكرة بالشكل الجيد
(1)

 

 الدفاع خط  2-2-3

 إنتعد خبرات الالعب دورا كبيرا في اللعب الدفاعي والالعب المحنك يستطيع      

 إنالفريق المنافس فيستطيع بخبرته  إقداملكرة بين يدرك ويتوقع سير اللعب وتحرك ا

 أوتغطية الزميل  أويتصرف بطريقة سليمة سواء في اخذ المكان المناسب للدفاع 

 إنالمهاجمة في الوقت المناسب وكقاعدة فان كل العب من العبي الدفاع يجب 

 .يراقب العبا من الفريق المضاد 

الدفاع الناجا  أساسسبة لتحرك الكرة ويعتمد موقف الالعب المدافع بالن     

 يبدأ إنيكون المدافع داجما في المكان المناسب الذي يستطيع منه  إنفالمفروض 

يقلل  إنالدفاع عن مرماي ويتميز الموقف الذي يتخذي المدافع في الملعب يستطيع 

 .يتحرك فيها  إنالمساحة التي يستطيع الخصم المهاجم  قويضي

ويقييوم بالييدفاع والتصييدي  أحييد المراكييز فييي تشييكيلة كييرة القييدم، هييو: وخييط الييدافع    

طريقة كانيت وبيأي جيزء مين  لمهاجمي الخصم حتى ال يسجلوا هدف في مرماهم بأي

 .جسمه باستثناء يديه

وهنيياك ثالثيية أنييواع أساسييية ميين المييدافعين، ولكييل نييوع مهمييات مختلفيية، كمييا تختلييف 

:واألنواع هي. المهارات المطلوبة لكل نوع
(1)

 

                                                           

(1)
 ar.wikipedia.org/wiki/ 

(1)
 ar.wikipedia.org/wiki/ 



 الفرييق المنيافس  لمهياجمي وتكيون أسياس مهميتهم هيي التصيدي :قليب اليدفاع

 .طوا ل المباراة خط الوسط وقطع اإلمداد لهم من

  ،وهو مركز اختياري في خيط اليدفاع ال يوجيد فيي أسيلوب " الليبرو أو القشا

 إن وجييد هييو خييط اليدفاع األخييير قبييل والليبييرو. مييثال 2-4-4اللعيب الحييديث 

ومهمتيه هيي التغطيية عليى ميدافعي الوسيط والتعاميل ميع أي  ،حيارس المرميى

تخطيهميا، كمييا أن ليه دور فييي توزيييع الكيرة بعييد االسييتحواذ  مهياجم ييينجا فيي

 .دةالهجمات المضا عليها، وبداية

 من الميدافعين مهمتيه  وهذا النوع(. الظهير األيمن، والظهير األيسر) الظهيرين

الكييرات  األساسييية منييع العبييي األطييراف ميين الفريييق المنييافس ميين إرسييا ل

ليه  كميا أن.العرييية أو التمرييرات السيريعة إليى مهاجمييه فيي منطقية الجيزاء

ن منتصييف دور هجييومي بالقيييام هييو نفسييه بيرسييا ل عرييييات إلييى زمالجييه ميي

 . الخصم ملعب

 الباب الثالث

 :منهج البحث وإجراءاته الميدانية-3

 :منهج البحث 3-1

 .مشكلة البحثلمالءمته أهداف والمنهج الوصفي بأسلوب المسحي  اناستخدم الباحث  

 عينة البحث  3-2

منتدى شباب القاسم عينة البحث من الالعبين اللذين ينتمون لفريق  اناختار الباحث    

 ولفريق منتدى شباب الوجيهية بمحافظة ديالى بكرة القدم بكرة القدم محافظة بابلب

من العبين ( 12)ن العبين خط الهجوم وم( 12)العب مقسمين إلى ( 63)وعددهم 

وهم من الالعبين األساسين واالحتياط لكل العب لخط الدفاع ( 12)و خط الوسط 

 .الفريقين وبالطريقة العمديةخط من 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%85%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%85%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%85%D9%89


  :ئل جمع المعلومات واألجهزة واألدوات المستعملة بالبحثوسا 3-3

 .المصادر والمراجع (1

 .االختبار والتقويم (2

 .(5)شواخك عدد (6

 .(3)كرات قدم قانونية عدد (4

  .إصباغ وطباشير (5

  .حاسبة الكترونية (3

  .ساعة توقيت الكترونية (8

 . صافرة  (2

 .لتخطيط الملعب( 1)جيس بورك عدد  (1

 لبحثة باالمستخدم اتاالختبار  3-4

 : القدرة على التحكم بالكرةاختبار  -1

( زكزاك ) دحرجة الكرة في خط متعرج  :اسم االختبـــار  -
((1))

. 

قياس مدى مقدرة الالعيب عليى اليتحكم فيي الكيرة أثنياء الجيري بهيا :هدف االختبــار -

 . بين الشواخك

 .شواخك، كرة قدم ، ساعة توقيت ( 12: ) األدوات المستخدمة -

شواخك في خط مستقيم والمسافة بين كل شاخك  ورخير  (12)تويع  :ـــب الملع -

 ( .1)الشكل  كما فيم، ( 2)م والمسافة بين خط البداية وأو ل شاخك ( 2)

                                                           

(1)
 .232ص 1114، المنصورة ، مؤسسة مختار للنشر والتوزيعاساسيات كرة القدم : محمد صالا عبدة الوحش  –مفتي ابراهيم حماد  



 

 (1)الشكل 

 (زكزاك ) يويا اختبار دحرجة الكرة في خط متعرج 

ي الالعيب يقف الالعب بالكرة على خط البداية عند إشارة البدء يجر:طريقــة األداء -

بين الشواخك جريا  متعرجا حتى يصل إليى رخير شياخك وييدور حوليه ويعيود إليى 

 .خط البداية بالطريقة نفسها 

يحسب لالعب الزمن ألقرب ثانية من لحظة إعطاجه إشارة البدء حتى :  التسجيـــل -

 .عودته إلى خط النهاية مرة أخرى 

 ة محصورة ممكنةالكرة بالقدم ألطول أو أبعد  مساف كلاختبار ر-2
(1)

  

  قياس دقة وقوة يرب الكرة إلى أبعد مسافة محصيورة : الغرض من االختبار

 .ممكنة 

  شريط قياس  –ملعب كرة قدم : األدوات الالزمة . 

  م ويرسم خط رخر خلف خليف (  4) يرسم خط البداية بطو ل : إجراء االختبار

المحصيييورة بيييين  م أيضييياا ، بحييييث تكيييون المسيييافة(  4) خيييط البدايييية بطيييو ل 

م ، إن هييذي المسييافة المحصييورة بييين الخطييين المتييوازيين (  4) الخطييين هييي 

الكرة الثابتة من عليى خيط البدايية ،  كلتكون لحركة الالعب من أجل التهيؤ لر

( 22)ويرسم خطان متوازيان متعامدان مع امتداد خط البداية طيو ل كيل منهميا 

                                                           

(1)
 .  215، ص  (در سبق ذكري مص) : زهير الخشاب ، ورخران .  



المسييافة المحصييورة بييين الخطييين ، بحيييث تكييون  كييل الكييرةم وباتجياي مجييا ل ر

 ( .  2) م ، وكما مويا بالشكل ( 22)

  الكيرة بقيوة ، بحييث  كيليبدأ الالعب مين الحركية بالتقيدم لر: مواصفات األداء

 مباشييييرة وألبعييييد مسيييييافة  كييييلتكييييون الكييييرة طيييياجرة فييييي الهييييواء بعييييد الر

 ممكنييية ، ويكيييون سيييقوطها داخيييل المجيييا ل المحيييدد بيييين الخطيييين المتيييوازيين 

م عرياا ، وال تحتسب المحاولة صيحيحة فيي الحياالت ( 22)م طوالا و ( 22)

 : التالية 

 . الكرة  كلالفشل في ر .1

 . الكرة الساقطة خارج المجا ل  .2

 . إذا تدحرجت الكرة على األرض منذ البداية  .6

  طريقة التسجيل : 

من خط البداية حتيى  ي  بالمتر وأجزاءللكرة ة الالعب كلتسجيل مسافة ر .1

 . مكان لمس الكرة لألرض 

 . يعطى كل العب محاولتين متتاليتين ، ويسجل أفضل إنجاز  .2

 

 

 

 

 

 

 الكرة بالقدم ألطول مسافة محصورة ممكنة  كليوضح اختبار ر: ( 2) شكل ال

 التجربة االستطالعية  3-5

 م 08

 شريط قياس

 الكرة

 الالعب

 م 4
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لمعرفة  وذلك 23/2/2212 بتاريخاالستطالعية  ماتجربته اناجري الباحث   

منتدى المعوقات التي ستواجه سير التجربة الرجيسية وعلى مجموعة من العبي فريق 

وكذلك معرفة الوقت الذي تستغرقه االختبارات  لكرة القدم شباب بابل بمحافظة بابل

وواجبات فريق العمل المساعد
)*(
. 

 التجربة الرئيسية  3-6    

على عينة البحث التي تضم العبي فريق بيجراء التجربة الرجيسية  انقام الباحث    

، أما 12/6/2212-11بكرة القدم وذلك بتاريخ منتدى شباب القاسم بمحافظة بابل 

 .6/2212/ 22-11العبي فريق منتدى شباب الوجيهية بمحافظة ديالى فقد يم بتاريخ 

  اإلحصائيةالوسائل  3-7

SPSSان الحقيبة اإلحصاجية استخدم الباحث
(1)

 .بيانات والتوصل للنتاججلمعالجة ال 

 

 الباب الرابع

 :عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها -4

والسرريطرة علررى  الدحرجررة) الكرةبرر القرردرة علررى الررتحكماختبررار عرررض النتررائج  4-1

 :وتحليلهالمجموعتي البحث ( الكرة

 (1)جدول ال

ة بين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية الختبار القدرة على التحكم بالكر

 المجموعتين

                                                           

)*(
ظافر ناموس خلف  -2. جامعة بابل –وسام توفيق حمادي طالب دكتوراي كلية التربية الريايية  -1أسماء فريق العمل المساعد  

 أحمد علي حسين، و حسين فايل عباس مدربا فريق الناشئين بمنتدى شباب -6. جامعة بابل –طالب دكتوراي كلية التربية الريايية 

 .الحلة

(1)
، ( 2221النجف األشرف، دار الضياء للطباعة والنشر، : )  1،ط SPSSمقدمة في اإلحصاء وتطبيقاتعايد كريم الكناني؛  

 .251-246ص



 خطوط اللعب
وحدة 

 القياس

 منتدى شباب الوجيهية منتدى شباب القاسم

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الوسط الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 7472. 13.317 0.864 13.067 الثانية خط  الهجوم

 0.774 12.250 0.678 12.150 الثانية خط الوسط

 8372. 16.500 1.211 15.667 الثانية خط الدفاع

أظهرت نتياجج األوسياط الحسيابية واالنحرافيات المعياريية ( 1)من خال ل الجدو ل       

للمجميييوعتين فيييي اختبيييار القيييدرة عليييى اليييتحكم بيييالكرة، فقيييد بلييي  الوسيييط الحسيييابي 

( 2.234، 16.238)واالنحراف المعيياري لخيط الهجيوم لفرييق منتيدى شيباب القاسيم 

الوسيط الحسيابي واالنحيراف المعيياري لخيط الهجيوم لفرييق منتيدى  أميا. على التوالي

 (.2.848، 16.618)فقد بل   شباب الوجيهية

أميا لخيط الوسييط بلي  الوسيط الحسييابي واالنحيراف المعيياري لفريييق منتيدى شييباب     

أميا الوسيط الحسيابي واالنحيراف المعيياري . على التوالي( 2.382، 12.152)القاسم 

 (.2.884، 12.252)منتدى شباب الوجيهية فقد بل   لخط الوسط لفريق

أمييا لخييط الييدفاع بليي  الوسييط الحسييابي واالنحييراف المعييياري لفريييق منتييدى شييباب     

أميا الوسيط الحسيابي واالنحيراف المعيياري . على التوالي( 1.211، 15.338)القاسم 

 (.2.268، 13.522)لخط الدفاع لفريق منتدى شباب الوجيهية فقد بل  

 (2)جدول ال

 المحسوبة بين المجموعتين( ت)فرق األوساط وقيمة 



 خطوط اللعب
فروق 

 االوساط

فروق 

 االنحرافات

( ت)قيمة 

 المحسوبة

( ت)قيمة 

 الجدولية

مستوى الداللة 

...5 

 0.496 1.234 0.250 خط الهجوم

2.222 

 غير دا ل

 غير دا ل 0.219 1.119 0.100 خط الوسط

 غير دا ل 1.185 1.722 0.833 خط الدفاع

 .2.222= .1ودرجة حرية ( 5...)الجدولية بمستوى داللة ( ت)قيمة 

أظهيرت النتياجج فيي اختبيار القيدرة عليى اليتحكم بيالكرة بيين ( 2)من خال ل الجيدو ل    

، ولخيط الوسييط (2.413)المحسييوبة لخيط الهجيوم ( ت)المجميوعتين، فقيد بلغيت قيمية 

( 2.222)مييين الجدوليييية البالغييية وهيييي أصيييغر ( 1.125)، ولخيييط اليييدفاع (2.211)

، وهي غير دالية إحصياجياا، وهيذا يعنيي أن (12)ودرجة حرية ( 2.25)بمستوى داللة 

 .المجموعتين متكافئتين في اختبار القدرة على التحكم بالكرة لخطوط اللعب

 :عرض النتائج اختبار ركل الكرة ألبعد مسافة لمجموعتي البحث وتحليلها 4-2

 (3)جدول ال

اط الحسابية واالنحرافات المعيارية في اختبار ركل الكرة ألبعد مسافة األوس

 للمجموعتين

 خطوط اللعب
وحدة 

 القياس

 منتدى شباب الوجيهية منتدى شباب القاسم

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 4.228 55.500 4.525 52.333 المتر هجومخط ال

 4.472 62.000 3.559 61.667 المتر طخط الوس



 5.492 62.833 5.383 63.750 المتر دفاعخط ال

أظهرت نتياجج األوسياط الحسيابية واالنحرافيات المعياريية ( 6)من خال ل الجدو ل       

، فقد بل  الوسيط الحسيابي واالنحيراف ألبعد مسافة الكرة ركلللمجموعتين في اختبار 

. عليى التيوالي( 4.585، 52.333)منتدى شباب القاسيم المعياري لخط الهجوم لفريق 

أما الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لخط الهجوم لفرييق منتيدى شيباب الوجيهيية 

 (.4.228، 55.500)فقد بل  

أمييا لخييط الوسييط بليي  الوسييط الحسييابي واالنحييراف المعييياري لفريييق منتييدى شييباب    

الوسيط الحسيابي واالنحيراف المعيياري  أميا. على التوالي( 6.551، 31.338)القاسم 

 (.4.482، 32.222)لخط الوسط لفريق منتدى شباب الوجيهية فقد بل  

أمييا لخييط الييدفاع بليي  الوسييط الحسييابي واالنحييراف المعييياري لفريييق منتييدى شييباب    

أميا الوسيط الحسيابي واالنحيراف المعيياري . على التوالي( 5.383، 63.750)القاسم 

 (.5.492، 62.833)منتدى شباب الوجيهية فقد بل   لخط الدفاع لفريق

 (4)جدول ال

 في اختبار ركل الكرة ألبعد مسافة( ت)فروق األوساط واالنحرافات وقيمة 

 خطوط اللعب
وحدة 

 القياس

فرق 

 األوساط

فرق 

 االنحرافات

( ت)قيمة 

 المحسوبة

( ت)قيمة 

 الجدولية

مستوى 

 الداللة

 1.095 8.720 9172. المتر خط الهجوم

2.222 

 غير دا ل

 غير دا ل 0.164 4.968 0.333 المتر الوسط خط

 غير دا ل 0.257 7.086 3.167 المتر خط الدفاع

 2.222= .1ودرجة حرية ( 5...)الجدولية بمستوى داللة ( ت)قيمة 

أظهييرت النتيياجج فييي اختبييار ركييل الكييرة ألبعييد مسييافة بييين ( 4)ميين خييال ل الجييدو ل    

، ولخيط الوسييط (1.095)المحسييوبة لخيط الهجيوم ( ت)قيمية  المجميوعتين، فقيد بلغيت



( 2.222)وهيييي أصيييغر مييين الجدوليييية البالغييية ( 0.257)، ولخيييط اليييدفاع (2.134)

، وهي غير دالية إحصياجياا، وهيذا يعنيي أن (12)ودرجة حرية ( 2.25)بمستوى داللة 

 .المجموعتين متكافئتين في اختبار ركل الكرة ألبعد مسافة لخطوط اللعب

الختبار القدرة على التحكم برالكرة  (L S D)وقيمة  عرض نتائج تحليل التباين 4-3

 :بين خطوط اللعب لعينة البحث وتحليلها

 

 

 

 (5)جدول ال

 التقديرات اإلحصائية في اختبار القدرة على التحكم بالكرة لعينة البحث

 خطوط اللعب
وحدة 

 القياس

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الخطأ 

عياريالم  

 0.313 1.084 16.083 الثانية خط الدفاع

 0.201 0.695 12.200 الثانية خط الوسط

 0.225 0.781 13.192 الثانية خط الهجوم

أن التقييديرات اإلحصيياجية مختلفيية فييي اختبييار القييدرة علييى الييتحكم ( 5)يبييين الجييدو ل   

رفية حقيقية الفيرق بالكرة بين خطوط اللعب لعينة البحث إال أن االخيتالف بسييط، ولمع

اسييتخدم الباحثييان تحليييل التبيياين، وميين خييال ل المعالجيية تبييين أن نتيياجج الفييروق معنوييية 

 .يبين ذلك( 3)والجدو ل 

 (6)جدول ال



المحسوبة في اختبار القدرة على التحكم بالكرة بين خطوط اللعب لعينة ( ف)قيمة 

 البحث

 ينبامصدر الت
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

الفرق بين 

 المربعات

( ف)قيمة 

 المحسوبة

( ف)قيمة 

 .الجدولية

مستوى 

 5...الداللة 

 48.851 2 97.702 بين المجموعات

64.623 6.615 

 

 دا ل

 33 24.946 داخل المجموعات

.7562 

 35 122.648 المجموع الكلي

فييي اختبييار القييدرة علييى الييتحكم بييالكرة بييين ( ف)نتيياجج قيميية (  3)أظهيير الجييدو ل      

وهيي أكبير مين ( 34.326)المحسيوبة ( ف)خطوط اللعب لعينة البحيث إذ بلغيت قيمية 

وهيي ذات ( 66، 2)ودرجية حريية ( 2.25)بمستوى داللية ( 6.615)الجدولية البالغة 

 .داللة إحصاجية ولصلا خط الوسط

 (7)جدول ال

 ثبين خطوط اللعب في اختبار القدرة على التحكم بالكرة لعينة البح (L S D)قيمة 

 خطوط اللعب
فروق 

 االوساط

الخطأ 

 المعياري

الداللة 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

القرار 

 اإلحصائي

خط الوسط –خط الدفاع   3.883(*) .355 0.000 

0.05 

 دا ل

خط الهجوم –ط الدفاع ح  دا ل 0.000 355. (*)2.892 

خط الهجوم –خط الوسط   دا ل 0.009 355. (*)2.992 

رق معنوي بيين خطيوط اللعيب فيي اختبيار القيدرة عليى اليتحكم أقل ف( 8)يبين الجدو ل 

المحسييوبة بييين خييط  (LSD)بييالكرة بييين خطييوط اللعييب لعينيية البحييث إذ بلغييت قيميية 

، وبييين خييط الييدفاع وهييي داليية لصييالا خييط الوسييط (2.222)الييدفاع وخييط الوسييط 



وهييي داليية لصييالا خييط الهجييوم، وبييين خييط الوسييط وخييط الهجييوم ( 2.222) والهجييوم

 (. 2.25)وهي دالة لصالا خط الوسط لكون قيمها أقل من مستوى الداللة ( 2.221)

الختبرار ركرل الكررة ألبعرد مسرافة  (L S D)عرض نتائج تحليرل التبراين وقيمرة  4-4

 :بين خطوط اللعب لعينة البحث وتحليلها

 

 

 

 

 

 (2)جدول 

 التقديرات اإلحصائية في اختبار ركل الكرة ألبعد مسافة لعينة البحث

 خطوط اللعب
وحدة 

 القياس

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الخطأ 

 المعياري

 1.503 5.207 63.292 المتر خط الدفاع

 1.114 3.857 61.833 المتر ط الوسطخ

 1.469 5.089 53.917 المتر خط الهجوم

فييي اختبييار ركييل الكييرة ألبعييد أن التقييديرات اإلحصيياجية مختلفيية ( 2)يبييين الجييدو ل   

إال أن االخيتالف بسييط، ولمعرفية حقيقية الفيرق فة بين خطوط اللعب لعينة البحث مسا

اسييتخدم الباحييث تحليييل التبيياين، وميين خييال ل المعالجيية تبييين أن نتيياجج الفييروق  معنوييية 

 .يبين ذلك( 1)والجدو ل 



 (9)جدول 

المحسوبة في اختبار ركل الكرة ألبعد مسافة بين خطوط اللعب لعينة ( ف)قيمة 

 البحث

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

( ف)قيمة 

 المحسوبة

( ف)قيمة 

 الجدولية

مستوى 

 الداللة

 305.382 2 610.764 بين المجموعات

13.494 6.615 

 

 دا ل

 33 746.813 داخل المجموعات

22.631 

 35 1357.576 المجموع الكلي

فييي اختبييار ركييل الكييرة ألبعييد مسييافة بييين ( ف)ة نتيياجج قيميي(  1)أظهيير الجييدو ل      

وهيي أكبير مين ( 16.414)المحسيوبة ( ف)خطوط اللعب لعينة البحيث إذ بلغيت قيمية 

وهيي ذات ( 66، 2)ودرجية حريية ( 2.25)بمستوى داللية ( 6.615)الجدولية البالغة 

 .داللة إحصاجية ولصالا خط الدفاع

 (.1)جدول 

 اختبار ركل الكرة لعينة البحث بين خطوط اللعب في (L S D)قيمة 

 فرق األوساط المتغيرات
الخطأ 

 المعياري

الداللة 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

القرار 

 اإلحصائي

خط الوسط –خط الدفاع   1.458 1.942 0.458 

0.05 

 غير دا ل

 دا ل 0.000 1.942 (*) 9.375 خط الهجوم –خط الدفاع 

 دا ل 0.000 1.942 (*)7.917 خط الهجوم –خط الوسط 

أقل فرق معنوي بيين خطيوط اللعيب فيي اختبيار ركيل الكيرة ألبعيد ( 12)يبين الجدو ل 

المحسييوبة بييين خييط  (LSD)مسييافة بييين خطييوط اللعييب لعينيية البحييث إذ بلغييت قيميية 



وهيي غيير دالية لصيالا خيط اليدفاع، وبيين خيط اليدفاع ( 2.452)الدفاع وخط الوسيط 

دفاع، وبييين خييط الوسييط وخييط الهجييوم وهييي داليية لصييالا خييط اليي( 2.222)والهجييوم 

 (. 2.25)وهي دالة لصالا خط الوسط لكون قيمها أقل من مستوى الداللة ( 2.222)

 :في االختبارين بين خطوط اللعب لعينة البحث( ف)مناقشة نتائج قيمة  4-5

المحسييوبة وأقييل فييرق ( ف)أظهييرت النتيياجج قيميية ( 8 ،3 ،5)ميين خييال ل الجييداو ل     

ار القيدرة عليى اليتحكم بيالكرة بيين خطيوط اللعيب لعينية البحيث وجيود معنوي في اختب

فييييروق ذات دالليييية إحصيييياجية لصييييالا خييييط الوسييييط بعييييد الرجييييوع إلييييى الوسييييط 

الحسابي،ويعزو الباحثان سبب ذلك إلى أن مهام خط الوسط في الربط بين خط اليدفاع 

طرة عليهيا أثنياء وخط الهجوم تتطلب من العبيه أن يتميزوا بالقدرة على التحكم والسي

، وهذا ناتج مين طيو ل فتيرة التعاميل ميع الكيرة بناء الهجمات السريعة أو تمهيد للهجوم

لدى العبي خط الوسيط ، إذ علييهم أن يسيتحوذوا عليى الكيرة وتوزيعهيا بشيكل أفضيل 

وأخذ الوقت الكافي في عملية اإلعداد للهجوم وإيجياد الفرصية المناسيبة لتمريير الكيرة 

ء في خط الوسط أو الهجوم للتحرك الصحيا والتهديف، وهيذا يتطليب إلى الزميل سوا

 . القدرة على التحكم بالكرة والسيطرة عليها

أما سبب تفيوق خيط الهجيوم عليى خيط اليدفاع فيي القيدرة عليى اليتحكم بيالكرة هيو      

حاجة العب الهجوم إليى السييطرة عليى الكيرة أكثير مين العيب اليدفاع لغيرض خيداع 

 .الصحيا بين المدافعين ومن ثم التهديف نحو المرمى ومراوغة وتحرك

وأقل فرق معنيوي إليى تفيوق خيط ( ف)نتاجج قيمة ( 12، 1، 2)وأظهرت الجداو ل     

، ويعييزو الييدفاع علييى خطييي الوسييط والهجييوم فييي اختبييار ركييل الكييرة ألبعييد مسييافة

ى أبعاد الكرة الباحثان سبب ذلك إلى أن الواجبات الدفاعية لخط الدفاع تجعل العبيه إل

عيين المرمييى وتشييتيتها ميين أجييل إفشييا ل هجييوم الفريييق المنييافس، أمييا واجييب مييدافع  

الهجومي هو إيصا ل الكرة بأسرع وقت إلى الالعب المهاجم المتقدم لغيرض اسيتغال ل 

الفرصة المتاحة له وتسجيل الهدف لذلك يجب أن يمتاز الالعيب الميدافع بالقيدرة عليى 

 . كنةركل الكرة ألبعد مسافة مم



أمييا سييبب تفييوق خييط الوسييط علييى خييط الهجييوم فييي هييذا االختبييار هييو الواجييب       

الييدفاعي وكييذلك الهجييومي بعييض األحيييان لالعييب الوسييط تجعلييه يمتيياز بالقييدرة علييى 

 .ركل الكرة ألبعد مسافة ممكنة

 الباب الخامس

  :االستنتاجات والتوصيات-5

 :االستنتاجات 5-1

  :ثان إلى االستنتاجات التاليةمن خال ل النتاجج توصل الباح 

بيالكرة بيين العبيي خيط الوسيط ذو داللة إحصاجية بالقيدرة عليى اليتحكم  وجود فرق-1

وبيين خيط اليدفاع وخيط الهجيوم  .الهجوم ولصيالا العبيي خيط الوسيطو ي الدفاعوخط

 .ولصالا خط الهجوم

 وسيطوخطيي ال اليدفاعالكيرة بيين العبيي خيط  كيلوجود فرق ذو داللة إحصاجية بر-2

وبيين خيط الوسيط وخيط الهجيوم ولصيالا خييط  .اليدفاعوالهجيوم ولصيالا العبيي خيط 

 .الوسط

هذي المهارة يدعو الختالف الواجبيات التيي  أداءاختالف المستوى الريايي في  أن-6

 .يتكلف بها الالعبون في كل خط من خطوط اللعب 

 التوصيات  5-2

 :يوصي الباحثان بالتوصيات التالية

وركييل الكييرة ألبعييد  السيييطرة علييى الكييرة والدحرجيية  تيوير مهيياراالهتمييام بتطيي -1

 .تبعا الختالف خطوط اللعب مسافة 

 خال ل الوحدات التدريبية للفرق وفقاا المهارات الخاصة بهذي التمرينات اإلكثار من  -2

 .ونكلف بها الالعبالتي يللواجبات 

حسييب ت التييي تسييتخدم بشييكل اكبيير االمهييار أهييمدراسييات وبحييوى علييى  إجييراء -6

 .داخل الملعبالالعبين ومراكزهم اختالف المواقع 
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