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 المقدمة ومشكلة البحث:    

 

إلى أن تحليل المبارياا  واأ أحال الألاا ل  Martin Flégl (2014)مارتن فليغل يشير 

ريا  حيث يعتبر أحل الطار  المتقلماة التام يم ان الضرأرية الملتخلمة فى تقييم األلاء فى المبا

مان خللااا تطااأير ملاتأم بارامر التاالري  لاياالا فعاليتاااخ أ لااس مان خالل لرالااة األلاءا  

الخططية الحليثة أطر  تنفي واخ أبإعتبار أن التحليل وأ الأليلة المنطقية التم يجري بمقتضااوا 

األجااء  ال علاى حاله لفاام أعماق لطار  تنفيا وا تناأل األلاءا  الملتالف تحليلااخ لبحث و ه  

 (184: 7الملتخلمة فى المباريا . )

 

 Daniel Barreira et al (2015)دانيال بااريرا وخرارون  ما أظار  نتا ر لرالة 

خالل  أالتى بحث أأجة األختلف بين ملتأم أنماط اللع  أتطأر اللالأ يا  الت تي ياة أالتقنياة

مخ أتأصل  أن وناس اختلفا  فى االنماط الت تي ية 2010الى  1982من  العقأل الثلثة الماضية  

خلل بين العقأل الثلثةخ أتأصم بضرأرا إجراء اللرالا  التحليلية للارالاة األلاء  الخططياة 

الاجأمية بصأرا ملتمرا حيث أناا متغيرا بين الحين أاألخر حيث أن  را القلم تتطأر بصاأرا 

 (60-52: 3ملتمرا. )

 

 Daniel Barreira et al (2015)دانيال باريرا وخررون  ناء على تأصيا  لرالة  أب

( تظار أومية اللرالة الحالية أالتى تبحث  فم تفلاير متغيارا  االوالاف الملاجلة مان حياث 3)

تأقي  تلجيل ولفخ أتأثير تلجيل الالف األأل على الفأا بالمباريا خ أأما ن التلاجيل اال ثار 

ريا خ أمرا ا اللعبين الملجلن لألولافخ أالتعرف على العمال العمال الخططاى تأثيراً فى المبا

 قبل تلجيل األولاف

 

 

 م2018تحليلية  لمتغيرات تسجيل األهدف فى مباريات كأس العالم لكرة القدم بروسيا دراسة  

 عبد الكريم عيد عبد الكريم   
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إلى إن ارتفاع ملتأم األلاء الفنم  Esayas Hailu  (2018)اسياس هايلو   ما يأضح  

على الملتأي العالمى فم  را القلم فرض على القا مين على تخطيط رياضه  ره القلم أن ياتمأا 

المبااالا العلميااة الخاصااة باللعبااة حيااث حاالث  تطااأرا  وا لااة فاام الخطااط اللفاعيااة باأللااو أ

أالاجأمية لاخل األلاء المبارا ىخ ف را القلم مأاقف  ثيرا أعليلا أمختلفة تحلث خالل المبااراا 

أال تتشابه  ثيراً أل لس فعلى  ل الع  أن يتصرف حل  رأيتاه للمأقاف أاتخاا  القارار اللاليم 

اللرعة أاللقةخ  ما ان العمل الخططم الاجأمم أحل أوم العأامل الماثثرا فام نتيجاة ال ي يتلم ب

المباراا فعنلما نشاول مباراا ل را القلم نجل أن قلرا الفريق على التغلل الفار  التاى تلانح لاه 

 (117: 4أمام المرمم وم العامل الحالم فى الفأا بالمباريا . )

 

 et al Michail Mitrotasiosواراارون  ميشاايل ميتروتاساايوسأيث اال  االً ماان 

 Alan Nevill Christopher Kite& (2017)كريستوفر كايات والالن نيييال خ (2019)

أن إتقان الفريق للنااء على المرمم له تأثير على نجاح الفريق فى تحقياق الفاأا بالمبارياا  فاى 

 (159: 2(خ )339: 6 را القلم الحليثة. )

نافو الفر  خلل المبارياا  ربماا أأن تتلااأم فام الملاتأيا  أيرم الباحث أنه عنلما تت

البلنية أالماارية أربما ي أن الفار  الحالم فم نتاا ر المبارياا  واأ مالم قالرا اللعباين علاى 

التصاارف لاخاال المأاقااف الخططيااة التاام تحاالث خاالل المباااراا أالمتمثلااة فاام األلاء الفاارلي 

قم أيتأقف نجاحاا علاى ملاتأم األلاء الخططاى الفارلي أالجماعى أالتى تثثر على األلاء الفر

أالجماعى بصأرا  بيرا خاصة فم األنااء على المرممخ مما لبق يأمل الباحث أن تلااعل نتاا ر 

و ه اللرالة فم إلقاء الضأء على اومية تأقي  تلجيل االولاف أاومية اللبق فى تلاجيل الاالف 

ف أمرا ا اللعبين الملجلين لألولاف فى المبارياا خ األأل فى المبارااخ  أمناطق تلجيل األولا

 م.2018أالش ل الخططم للفريق قبل تلجيل ولف خلل مباريا   أو العالم برأليا 

 

 -هدف الدراسة:

تالف اللرالة إلم تحليل متغيرا  تلاجيل األوالف فاى مبارياا   اأو العاالم ل ارا القالم 

 -:م من خلل تحقيق الأاجبا  التالية2018برأليا 

 م.2018التعرف على تأقي  تلجيل األولاف فى مباريا   أو العالم ل را القلم برأليا  (1)

التعرف على تأثيرتلجيل ولف أأالً على نتيجة المباراا فى مباريا   أو العالم ل را القالم  (2)

 م.2018برأليا 
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 را القلم برأليا التعرف على مناطق تلجيل األولاف فى الملع  فى مباريا   أو العالم ل (3)

 م.2018

التعرف على مرا ا اللعبين الملجلين لألولاف فى مباريا   أو العالم ل را القلم برأليا  (4)

 م.2018

التعرف على ش ل االلاء الخططم للفريق قبل تلجيل ولف فم مباريا   اأو العاالم ل ارا  (5)

 م.2018القلم برأليا 

 

 -تساؤالت الدراسة:

 م؟2018ل األولاف فى مباريا   أو العالم ل را القلم برأليا ماوأ تأقي  تلجي (1)

ماوأ تأثيرتلجيل ولف أأالً على نتيجة المباراا فى مباريا   أو العالم ل را القلم برألايا  (2)

 م؟2018

ماوم مناطق تلجيل األولاف فى الملعا  فاى مبارياا   اأو العاالم ل ارا القالم برألايا  (3)

 م.2018

لعبين الملجلين لألوالاف فاى مبارياا   اأو العاالم ل ارا القالم برألايا ماوم مرا ا ال (4)

 م؟2018

ماوأ ش ل االلاء الخططم للفريق قبل تلجيل ولف فم مباريا   اأو العاالم ل ارا القالم  (5)

 م؟2018برأليا 

 

 -الكلمات الدالة:

 تحليل المباريا . ▪

 تلجيل األولاف. ▪

 

 -الدراسات المرجعية:

et al Michail Mitrotasios (2019) (6 )تاسيوس واررون ميشيل ميترولرالة 

لمتخبا   16أولف  إلى تحليل فر  تلجيل األولاف لأللاءا  الاجأمية المنظمة لمباريا  لأر 

( 16خ أالتخلم الباحثأن المنار الأصفم التحليلمخ على مباريا  لأر )2018 أو العالم رأليا  

 16باين الفار  المتأولاة أالفار  الخالارا فاى لأر أتأصل  النتاا ر إلاى أجاأل فارأ  معنأياة  

 ألصالح الفر  المتأولة الملتخلمة الاجأم المنظم خاصة فى أخر فترا  المباراا.
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( أولف  التعرف 5)  Michel Dufour et al(2017) ميشيل دوفور وخررون  لرالة 

اايال لتحليال فام البر 2014علم تحليال بعاض المثشارا  المتعلقاة بالنجااح خالل  اأو العاالم 

المثشرا  التم تميا بين المنتخبا  المثولة لللأر الثانى أغيار المثولاة للجألاة الثانياةخ الاتخلم 

الباحثأن المانار الأصافم التحليلام بالالأ  تحليال المبارياا خ تام تقلايم العيناة إلاى المنتخباا  

النتاا ر أن الفار   المثولة لللأر الثانى من لأرم المجمأعا  أالمنتخبا  الغير مثولاةخ أظاار  

المثولة  ان  لليه محاأال  أ ثر من الفر  الغيار مثولاة علاى مرماى المناافور الفار  المثولاة 

تلطيع احراا أولاف من أقل علل من المحاأال  على مرمى المنافور لم تظار مثشارا  حياااا 

المثولة  انمااط   الصلبة اللفاعية فرأ  بين الفر  المثولة أالغير مثولةر أظار  الفر   –ال را  

 ت يتية متنأعة  فى اللع  على ع و الفر  الغير مثولة.

 

(  ان 1) Bekris Evangelos et al (2014)بيكيس إييانجيلوس واررون لرالة 

الالف من اللرالة الحالية وأ تحليل االختلفا  بين الفا اأن أالخالارأن فاى الملاتأم العاالىر 

ليلام بعال تقلايم عيناة اللرالاة لملاتأيا  مختلفاةر تفأقا  التخلم الباحثأن المنار الأصفم التح

الاتخل    –الفر  الفا اا على الفر  الخالرا فى )المنافلة على الحصأل على ال را  العالياة  

لقاة التصاأي (  –لقاة التمريار فاى نصاف ملعا  المناافو   –حيااا ال ارا    –ال را من المنافو  

لفر  خالل المألام  امالر بينماا لام تظاار فارأ  أ ان  تلس الفرأ  أاضحة خلل تحليل ألاء ا

خلل المقارنة فى نتا ر المباراا الأاحلار ل ا يأصم الباحث باالعتمال علاى نتاا ر التحليال الفار  

 خلل البطأال  ال املة أليو مجرل مباريا  منفصلة.

 

( الالف من 8) Shafiee Shahram et al (2014)شافعي شهرام وخررون  لرالة 

أعلقتاه   2010ث وأ لرالة عامل أق  تلجيل الالف فم  أو العاالم بجناأ  أفريقياا  و ا البح

بنتا ر الفأا للفر  المشار ة فم و ه البطألةر التخلم الباحثأن المنار الأصفم التحليلم بالالأ  

( مبااراار أظاار  النتاا ر فارأ  64تحليل المباريا ر شامل  عيناة اللرالاة علاى تحليال عالل )

لفر  الفا اا أالخالرا التاى لاجل  الاالف األأل ألصاالح الفار  الفاا اار أظاار  معنأية بين ا

نتا ر فرأ  معنأياة باين الفار  الفاا اا أالخالارا التاى لاجل  فاى الشاأط األألاى مان المبااراا 

 15ألصالح الفر  الفا اار لم تظار فرأ  معنأية بين الفر  الفا اا أالخالارا التاى لاجل   ال  

 لقيقة.
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 -لدراسة:إجراءات ا

 -منهج الدراسة:

تحقيقاً ألولاف اللرالة أاإلجابة على التلاثال  التم طرحاا الباحاث فقال الاتخلم الباحاث 

المنار الأصفم باألللأ  الملحم عن طريق التحليال أ لاس لتحليال مبارياا   اأو العاالم ل ارا 

 م برألياخ أوأ ما يتفق مع طبيعة اللرالة الحالية.2018القلم 

 -راسة:مجاالت الد

 -المجال البشرى:

( منتخ خ 32م برأليا أيبلغ عللوم )2018المنتخبا  المشار ة فى  أو العالم ل را القلم  

 ( مباراا.64 ما يبلغ علل المباريا  )

 -المجال المكانى:

 م.2020م/2019تم تطبيق اللرالة بلألة ال أي  فى مألم 

 -المجال الزمنى:

م خالل الفتارا 2020م/2019لة خلل المألم الرياضام  قام الباحث بتنفي  إجراءا  اللرا

 م.10/6/2020م إلم يأم االربعاء المأافق 16/11/2019من يأم اللب  المأافق 

 -عينة الدراسة:

تم اختيار عينة اللرالة بالطريقة العملية للمنتخبا  المشاار ة فاى  اأو العاالم ل ارا القالم 

 ( مباراا.64بلغ حجم العينة )( منتخ خ أ32م أالبالغ عللوم )2018برأليا 

 

 (1مرفق ) -متغيرات الدراسة:

تم تحليل متغيرا  اللرالاة فاى ضاأء األوالاف المأضاأعة لللرالاة أتام الرجاأع إلاى 

 شاافعي شاهرام وخراروناللرالا  التى لبق إجرا اا فى مأضأع اللرالة الحالياة مثال لرالاة  

Shafiee Shahram et al (2014) (8 خ ألرالة)يتروتاسايوس وارارون ميشيل مet 

al Michail Mitrotasios (2019) (6 أبعل تحليل اللرالا  تأصل الباحث إلى حصار )

 -المتغيرا  الخاصة بتلجيل األولاف فيما يلم:

 لقيقة. 15تأقي  تلجيل ولف  ل  (1)

 الخلارا(. –التعالل  –تأثير تلجيل ولف أأالً على نتيجة المباراا ) الفأا  (2)

(منطقاة  ماا واأ مأضاح 16تلجيل األوالاف فاى الملعا  بتقلايم الملعا  إلاى )  مناطق (3)

 -بالش ل التالم:
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 ( 1شكل ) 

 يوضح مناطق تسجيل األهداف

 ملافع(. –ألط ملع   –جناح  –ملجلين لألولاف) مااجم مرا ا اللعبين ال (4)

اللعا  المفتاأح   –ش ل االلاء الخططم للفريق قبل تلجيل ولف )اللع  المغلق الالفاعم   (5)

 الاجأمم(.

 : وسائل وادوات جمع البيانات

الااتنل الباحااث لجمااع المعلأمااا  أالبيانااا  المتعلقااة بااا ا البحااث علااى الألااا ل أاأللأا  

 -ة:التالي

 جااا تلفايأن لعرض المباريا  المرال تحليلاا. (1)

 فلشا  لحفظ المباريا . (2)

 .Win analyzeبرنامر التح م فى فم لرعة الفيليأ  (3)

 التمارا تحليل المباريا  من تصميم الباحث. (4)

 التمارا تفريغ البيانا  من تصميم الباحث.   (5)

 -تجربة استمارة المالحظة:

ء مان اعالال الاتمارا الملحظاة تام تجريا  االلاتمارا علاى مبااراا )العربام  بعل االنتاا

ال أي (خ أمباراا )القاللية    اظمة( من مباريا  اللأرم ال اأيتم ل ارا القالمخ اليجاال معامال 

( 0.98(خ أ معاماال الثبااا  عاان طريااق التطبيااق أإعااالا التطبيااق أبلااغ )0.97الصاال  أبلااغ )

 ب لس تأصل الباحث إلى الش ل الناا م اللتمارا الملحظة.( أ0.96) أالمأضأعية أبلغ

 -الدراسة األساسية:

( مبااراا مان 64تم تطبيق اللرالة األلالية على عينة اللرالة أ لاس عان طرياق تحليال )

م أ لس بالتخلام عرض المباريا  بالتخلام برناامر الاتح م 2018 أو العالم ل را القلم برأليا  
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أال ي يلمح بالتح م فى الفيليأخ أقل تم تفريغ البيانا  فى  Win analyzeفى فم لرعة الفيليأ 

االلتمارا المعلا للتفريغ أمعالجاة البياناا  إحصاا ياًخ ثام قاام الباحاث بالاتخراال االلتخلصاا  

 أالتأصيا .

 -المعالجات اإلحصائية:

 SPSSصاا ى تم إجراء المعامل  االحصا ية التى تنال  البحث بالتخلام البرناامر اإلح

معاماال  -معاماال الثبااا   –معاماال الصاال   -اللااتخراال المعالجااا  التاليااة )النلاابة الم أيااة 

 المأضأعية(.

 -عرض ومناقشة النتائج:

 ( 1جدول ) 

  توقيت تسجيل األهداف فى مباريات كأس عدد األهداف المسجلة والنسبة المئوية وترتيب يوضح 

 م 2018 العالم لكرة القدم بروسيا

 157ن=

 توقيت 
 تسجيل األهداف  

 عدد  
 الترتيب  األهداق المسجلة 

 % عدد 

 5 12.101 19 ق 0-15

 6 8.917 14 ق 16-30

 4 15.923 25 +ق 31-45

 2 21.019 33 ق 46-60

 3 18.471 29 ق 61-75

 1 21.656 34 +ق 76-90

 8 0.636 1 الشوط األول االضافي 

 7 1.273 2 الشوط الثاني االضافي 

  100 157 االجمالى 

إجمالى األهداف المسجلة فى الشوط  
 األول 

58 36.942 2 

إجمالى االهداف المسجلة فى الشوط  
 الثاني 

96 61.146 1 

 

( والخاص بعدد األهداف المسجلة والنسبة المئوية وترتيب توقيت 1يتضح من الجدول رقم )

م، جاا  فاى الترتياب األول 2018قادم بروسايا تسجيل األهداف فى مبارياات أا ا العاالم لأار  ال

( ثام جاا  %21.656(هدف وبنسبة مئوية بلغت )34+( بعدد )90-76تسجيل أهداف من الدقيقة )
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(، ثام %21.019( هدف وبنسبة مئوية بلغات )33ق( بعد )60-46فى الترتيب الثاني من الدقيقة )

  (% 18.471ف وبنسبة مئوية بلغت )( هد 29ق( بعدد )75-61جا  فى الترتيب الثالث من الدقيقة )

مما يوضح تفوق فترات الشوط الثاني الثالثة فى ترتيب تسجيل األهداف فى مباريات أا ا العاالم 

وهو ما قد يظهر تفوق مدربين المنتخبات المسجلة لألهداف فى تطوير األدا  فى الشوط الثاني من 

شاوط األول، أماا مان النا ياة البدنياة خالل اللعب على سلبيات الفريق المنافا التى ظهرت فاى ال

ربما يرجع النخفاض مستوى المنتخبات المسجل فيها األهداف خاصة فاى أخار فتار  فاى الشاوط 

الثاني، وهو ما يظهر أهمية تطوير مستوى االدا  الخططاي والمهاارو والبادني وتأامال مساتوى 

 األعداد للفرق النها  المباريات بأفا   أما فى الشوط األول.
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 ( 2شكل ) 

العالم لكرة القدم بروسيا   تسجيل فى مباريات كأس التوقيت يوضح عدد األهداف المسجلة تبعاً ل

 م 2018
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 ( 2جدول ) 

يوضح عدد المباريات والنسبة المئوية وترتيب تأثير تسجيل هدف أوالً على نتيجة المباراة فى  

 م 2018مباريات كأس العالم لكرة القدم بروسيا 

 63ن=

 عدد المباريات الحاالت
 النسبة المئوية 

% 
 الترتيب 

 1 71.428 45 فرق سجلت أوال وفازت بالمباراة

فرق سجلت أوالُ وانتهت المباراة 

 بالتعادل 
12 19.047 2 

فرق سجلت أوالً وانتهت المباراة 

 بخسارتها 
6 9.523 3 

 63ن=   63=1-64=  0×0* هناك مباراة انتهت 

( والخاص بعدد المباريات والنسبة المئوية وترتيب ت ثير تساجيل 2من الجدول رقم )يتضح  

م، يظهار أن 2018هدف أوالً على نتيجة المبارا  فاى مبارياات أا ا العاالم لأار  القادم بروسايا  

( مبااارا  بنساابة مئويااة بلغاات 45الفاارق التااى سااجلت الهاادف األول فااى المبااارا  فااا ت فااي )

( مباريات 6(، وخسرت في )% 19.047( مبارا  بنسبة بلغت )12ت في )( أما تعادال% 71.428)

(، مما يوضح ت ثير التقدم فى المباريات والذى قد ياددو ل يااد  %9.523فقط بنسبة مئوية بلغت )

 دوافع الالعبين، والم افظة على ترأي هم والبعد عن الضغط العصبي.
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 (  3شكل ) 

الخسارة( للمنتخبات المسجلة هدف أوالً فى مباريات   –التعادل  –يوضح عدد مباريات )الفوز 

م2018كأس العالم لكرة القدم بروسيا 
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 ( 3جدول ) 

يوضح عدد االهداف والنسبة المئوية وترتيب مناطق تسجيل األهداف فى مباريات كأس العالم 

 م2018لكرة القدم بروسيا 

 157ن=

 عدد االهداف  مناطق تمركز الالعبين 
 النسبة المئوية 

% 
 الترتيب 

 4 5.095 8 ( 2الزون)

 1 60.509 95 ( 3الزون )

 2 15.923 25 ( 4الزون )

 6 3.184 5 ( 5الزون )

 7 1.910 3 ( 8الزون )

 3 9.554 15 ( 9الزون )

 5 3.821 6 ( 10الزون )

  %100 157 االجمالي

 

( والخاص بعدد االهداف والنسبة المئوية وترتيب مناطق تساجيل 3يتضح من الجدول رقم )

( فى الترتيب األول 3م، جا ت ال ون)2018األهداف فى مباريات أ ا العالم لأر  القدم بروسيا  

( بعادد 4( ثم جا  فى الترتيب الثاني الا ون )%6.509( هدف بنسبة )95لتسجيل األهداف بعدد )

(هادف بنسابة 15( بعادد )9(ثم جاا  فاى الترتياب الثالاث الا ون )%15.923بنسبة )  ( هدف25)

( وهو ما قاد %5.095( أهداف بنسبة )8( بعدد )2( ثم جا  فى الترتيب الرابع ال ون )9.554%)

يوضح اهمية االهتمام بت سين مستوو التصويب لالعبين فاى مواجهاة المرماي ساوا  مان داخال 

ها،  يث تم تسجيب اغلب األهداف من مواجهة المرمي خالل مباريات منطقة الج ا  أو من خارج

 أ ا العالم.
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عدد االهداف تبعا  لمناط  اللع  

 

 (  4شكل ) 

 م  2018يوضح عدد األهداف المسجلة تبعاً لمناطق اللعب فى مباريات كأس العالم لكرة القدم بروسيا  

 

 ( 4جدول ) 

عدد االهداف والنسبة المئوية وترتيب مراكز الالعبين المسجلين لألهداف فى مباريات كأس  يوضح 

 م 2018العالم لكرة القدم بروسيا 

 157ن=

 عدد االهداف  الحاالت 
 النسبة المئوية 

% 
 الترتيب 

 3 19.745 31 العب مدافع 

 3 19.745 31 العب وسط ملعب 

 2 28.025 44 العب جناح 

 1 32.484 51 العب مهاجم 

  %100 157 االجمالي 

 

( والخاااص بعاادد االهااداف والنساابة المئويااة وترتيااب مراأاا  4يتضااح ماان الجاادول رقاام )

م، جا  فى الترتيب 2018المسجلين لألهداف فى مباريات أ ا العالم لأر  القدم بروسيا  الالعبين  

( ثام جاا  فاى الترتياب %32.484(هدف وبنسبة )51األول فى تسجيل األهداف المهاجمين بعدد )

( ثام جاا  فاى الترتياب الثالثاة العباي %28.025( هدف وبنسابة )44الثاني العبي الجناح بعدد )

( وان أان تفوق المهاجمين ولالعبي %19.745(هدف وبنسبة )31لمدافعين بعدد )وسط الملعب وا
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الجناح فى تسجيل األهداف لأن يظهر أن هناك تفوق أبير لالعبي وساط الملعاب والمادافعين فاى 

ا را  االهداف مما يوضاح اهمياة االهتماام بتطاوير مساتوى لالعباي الوساط والادفاي فاى تنفياذ 

 ل األهداف.االدوار الهجومية وتسجي
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 (  5شكل ) 

يوضح عدد األهداف المسجلة تبعاً لمراكز الالعبين فى مباريات كأس العالم لكرة القدم بروسيا  

 م 2018
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 ( 5جدول ) 

جيل هدف في  يوضح عدد الحاالت والنسبة المئوية وترتيب شكل االداء الخططي للفريق قبل تس 

 م 2018مباريات كأس العالم لكرة القدم بروسيا   

 157ن=

 عدد الحاالت  شكل االداء الخططي قبل تسجيل هدف 
 النسبة المئوية 

% 
 الترتيب 

 2 36.305 57 اللعب المغلق الدفاعي 

 1 63.694 100 اللعب المفتوح الهجومي 

  %100 157 االجمالي 

( والخاص بعادد ال ااالت والنسابة المئوياة وترتياب شاأل االدا  5من الجدول رقم )يتضح  

م، جاا  فاى 2018الخططي للفريق قبل تسجيل هدف في مباريات أ ا العالم لأر  القدم بروسيا   

(  الة 100الترتيب األول اللعب المفتوح الهجومي من الفرق قبل تسجيل هدف فى المنافا بعدد )

(  الاة وبنسابة مئوياة 57( ثم جا  اللعب المغلق الادفاعي بعادد )%63.694غت )وبنسبة مئوية بل

( وهو ما يوضح تنوي استخدام  االت اللعب الهجاومي والادفاعي قبال تساجيل %36.305بلغت )

 أهداف وان أان هناك تفوق لصالح اللعب الهجومي.
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 ( 6كل ) ش

يوضح شكل االداء الخططي للفريق قبل تسجيل هدف في مباريات كأس العالم لكرة القدم بروسيا   

 م 2018

 

mailto:ijssa@pef.helwan.edu.eg


 

38 
 م2021فبراير  –( 1العدد ) –( 049مجلد )

         ijssa@pef.helwan.edu.eg: االلكتروني البريد  ijssa.journals.ekb.eg : االلكتروني الموقع

 -االستخالصات:

المستخدم تمأن البا ث فى  دود أهداف الدراسة وااٍلجرا ات المتبعة واألسلوب ااٍل صائى  

 -من التوصل اٍلى االستخالصات التالية:

فاى الشاوط األول والثااني والشاوط األول تم تسجيل اهاداف خاالل جمياع فتارات اللعاب   (1)

والثاني االضافي، وظهر تفوق فى تسجيل األهداف فى الشوط الثاني من المباريات بنسبة 

(61.146% .) 

+( 90-76أانت اعلي فترات تسجيل األهداف فى الفتر  األخير  من المبارا  من الدقيقة ) (2)

 (هدف.33( بعدد )60-46الدقيقة )(هدف ثم الفتر  األولي من الشوط الثاني من 34بعدد )

(مبارا  بينما أان  45المنتخبات المسجلة للهدف األول فى المباريات تمأنت من الفو  فى ) (3)

 ( مباريات فقط.6(مبارا ، وخسرت فى )12التعادل فى )

( منطقة من 16( مناطق من أصل )7تم تسجيل األهداف خالل مباريات أ ا العالم من ) (4)

( بنساابة نجاااح 3بة لتسااجيل األهااداف ماان المنطقااة رقاام )الملعااب وأاناات أعلااي نساا

 ( من داخل منطقة الج ا  فى مواجهة المرمي.60.509%)

تمأن جميع العبي خطوط الملعب من تسجيل أهاداف فاى مبارياات أا ا العاالم بروسايا  (5)

(هادف، ثام 51م وأان اعلي المرأ  فاى تساجيل األهاداف مرأا  المهااجم بعادد )2018

 (هدف.31م أالً من العبي الوسط والدفاي بعدد )(هدف، ث44الجناح )

تم تسجيل اهداف فى  االت اللعب المغلق الدفاعي واللعاب المفتاوح الهجاومي، وتفوقات  (6)

(هدف، بينما تمأنات 100المنتخبات المنفذ  ل االت اللعب المفتوح الهجومي من تسجيل )

 (هدف.57المنتخبات المنفذ  ل االت اللعب المغلق الدفاعي من تسجيل )
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 -التوصيات:

 من خالل االستخالصات التى توصل اٍليه البا ث يوصي بما يلي :

االسترشاد بنتاائ  الدراساة فاى التعارف علاى أأثار الفتارات التاى يمأان خاللهاا تساجيل  (1)

 األهداف فى المباريات.

االسترشاد بنتائ  الدراسة فى التعرف على أأثر مناطق الملعب التاى يمأان منهاا تساجيل  (2)

 وتخطيط برامح التدريب لتطوير التصويب من تلك المناطق.أهداف 

االسترشاد بنتائ  الدراسة فى تطوير أدا  العبي خط الوسط والدفاي فاى التصاويب علاى  (3)

 المرمي.

والمفتوح الهجومي خالل توقيات المباارا   ساب اهمية التنوي بين اللعب المغلق الدفاعي   (4)

 األهداف المراد ت قيقها فى المبارا .

 االسترشاد بنتائ  الدراسة فى تطويربرام  التدريب لالعبي أر  القدم بدولة الأويت. (5)
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