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تأثري الالعب البذيل يف مستوى األداء الفني ملنتخب فرنسا يف مباريات 
 8102كأس العامل لكرة القذم 

 )*(هانى سعيد عبد المنعم
 )**(المغربىمنصور محمد 

 )***(محمد طارق حسن الغنام
 المقدمة ومشكمة البحث : 

فدددلبالوادددتبالةبةددد بلةبددددبتةتيدددصبل دددربالت ت دددكبب ددد لب ب ددد بلقدددصبحتدددبةتبلةبددددب ددد ةبالقدددصمب
إلدربالتيبصاددببل درباليتدب اتبالوا دددبوال  باددبالبصا ددبالةبل دددبفقدصبحتدبةاببا ددباصبف ادببت ةددبببببإلةدبفد
بصفبللبول اتببتةققباتبئجبج صةبوالسبببفدلبللدكب ةدوصبإلدربالصاددبالةبل ددبفدلبالت ت دكبالوادلببأس وب
خطددددبالتدددلب  ةدددبببتدددببالو  دددقبحوبالت ت دددكبالدددليبادددصب بت ددد  بال لدددببفدددلب و ةدددلباليدددص ببحيبالبالدددلي

اليبب اةبخ لبيواافبال ةبباليخت ودبوالت ت كب ةتبجبإلرباخت ب بخطددبال ةدببالتدلبتتوافدقبوتتابسدبب
بيعباص اتبال لب نبوالخطدبتةتيصبب  لب ب  بل ربت   لبالو  قبوال لب نبالبصالء.

إلددددربإنبيتط بددددبتب دددد ةبالقددددصمبالةص  دددددباددددلببم(2717حسننننن السننننيد أبننننو عبنننند  )و  دددد  ب
اليتط بدددبتبالوسددد ولوج دبوالوو و ددددبوالوا ددددبوالاوسددد دبواللاا ددددبو ةدددصصبالتدددص  ببفدددلب ددد ةبالقدددصمببيةادددب ب
ال دددبيلببأادددلبالةي  ددددبال   ددددبالياويددددبواليخططددددبواليوجتددددبل اتدددو ببيسدددتوىبال لبددد نبيدددنبخددد لب

بءةبالبصا دبواالستةصاصبلبللبالجتصبل وتلبألل ربيسدتوىبيؤ  اتبياسقدبتتصفبينبخ لتببتاي دبال و
 تددبوبال ددلبالو  ددقبوالتددصفبالةددبمبل تددص  ببال  بةددلبفددرب دد ةبب  بةددلبوببلتددبلربتةق ددقبالتددصفبالددلى

القصمب تةققبينبخ لبالتص  بباليستي بوالياومبوالةيلبالتدبصىءبل يدص ببيدعباللب دلبلتةق دقبال درب
 (ب11-12:ب 5 فربتةق قبللكب.)ااجبزبواستخصامبالخب اتبالابجةدب

حنبيبب  دبتب د ةبمCarlos Varela et al .(2716 )كنارلوس اناريو واونرون   و دل  
القدددصمبةبل دددبب ي دددببل  تدددبباسدددتي لبالجبادددببالوادددربوالتادددوابفدددربخطدددطبال ةدددببفدددبلو  قبلاتباليسدددتوىب

اليابفسددبتبوتطددو  بالةددبلربفددربال لبدد نباالسبسدد  نبوالبددصالءب ددتي نبيددنبتةق ددقبالاتددبئجبالج ددصةبفددرب
االصاءبالخططربخ لبس  باليبب اةبلدلاب جدببل درباليدص ب نباالاتيدبمببتطدو  باصاءبال لبد نبالود صىب
والجيددبلربوالتاددوابفددربخطددطبال لددببيددنبخدد لباخت ددب بافةددلبالخطددطباليابسددبدبالي با ددبتبالو  ددقب

 (ب201:ب4واقبطبةةفباليابفسب.ب)ب
البددددص لب ددددبنب سددددتخصمبفددددلبالسددددببقبفددددلببحنبال لددددببم(1023بددددص بابتدددد بلددددو ب)و دددد ىب

الةددبالتباالةددط ا  دبفقددطبحيبحنباليددص ببالب ددصخلبال لددببالبددص لبإالبفددلبةبلدددباإلتددببدبل لددبب
األسبسددلبو باددتبال   دد بيددنباليبب  ددبتبتخ ددوبيددنبإجدد اءبحيبتبددص لبول ددنبفددلبا وادددباألخ دد ةببددصحتب

                                                           
 طنطا. جامعة– بكمية التربية الرياضيةبقسم األلعاب الجماعية ورياضات المضربكرة القدم  ستاذأ)*(بب

 .  طنطا جامعة– ةالتربيةالرياضي بكميةأستاذ مساعد بقسم األلعاب الجماعية ورياضات المضرب  ( )**
  

 جامعة طنطا . –باحث بقسم االلعاب الجماعية بكمية التربية الرياضية )***(
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 تمباستي لتببينبابلباليص ببفدلبالوادتببلو قبويص ب تببببالاتيبمبببل لببالبص لب والبو ادب ابةلا
ب(12:ب 2اليابسببواستي لبالابال لببفلبيواافبطب ئدبفلباليبب  بتباليخت ودب.ب)

إنبايت كبالو  قبل لب نببصالءبل ربيستوىبفاربلبلرب ي اتمبينبالس ط ةبل ربيج  دبتب
بددداوسبال ودددبءةبالبصا ددددباوددد اباليبدددب اةبفدددربال دددوطبال دددباربة دددثبالبتدددتي نبالوددد قبيدددنباصاءبال دددوط نب

ليتي د اتبالتةددبباليتة قدددبببليبددب اةبواادببتوتدد بااي دددبال لددببالبدص لب دد طبانب تيتددعببيسددتوىبلددبلرب
ب(240:ب1بينبال وبءةبالبصا دبوالوا د.ب)

حنباليةط دبتبالبصا ددببمCarlos Varela et al.(1022) ب لوسبفدب   بوخخد ونبو    ب
رب دد ةبالقددصمبخدد لباليبددب اةبت دد  بإلددربص ابي   دددبيسددتي ةبلةابتدد بل ا ددبطبالة  ددلبل لددببالبددص لبفدد

ال  بادبالبصا دببتودبلبيدباليتي  دبفلبالتةيلبالتوائلبوال اوائربو لبيدنبالسد لدبوالقدوةببأاوالتيدبب
اليخت ودددبو ددللكبالي وادددبوال  ددبادبو  يددببا توددعبيسددتوىباددل بالةابتدد ب  يددببزاصتباددص ةبال لددببل ددرب

الخططدلب(ب يدببب–صا قدبصونبابدوطبفدلباليسدتوىبالوادلب)باليتدب ىبب50ءبطوالبحلببللبجتصبوالةطب
اليقدص ةبل دربالتةد كبب–حنباليببصئبالخطط دباألسبسد دبحوبالخطدطباألسبسد دبواليتي  ددبفدلباليسدباصةب

تةتدددصبفدددلباليقدددبمباألولبل دددربب–االتسدددباببدددبلة  بب-الةيدددقب-االختددد اق-تي  ددد بالي ا دددزب-واالات دددب 
ب(42:ب 8ل لببالبصا دب.)يستوىباص اتبا
 ,Rey, Lago-Ballesterosري الغننننننو وبننننننالتيروس وبننننننادرون و دددددد ىب

Padron(2715 )حنبتوا ددددتباسددددتي لبال لددددببالبددددص لب تواددددفبل ددددربف سددددودباليددددص ببفددددلبإصا ةبم
اليبب اةبة ثبتب نبحنبف تدبال لببالبص لبفدلباال دت اكبفدلباليبب  دبتبتتوادفبل دربات جددباليبدب اةب

ولربة ثب  جبباليص ب نبل لب نباليتبجي نبفلبةبلدبالخسب ةبول ربالة سب  جببل لببببلص جدباأل
ب(441:ب21باليصافعبفلبةبلدبالووز.ب)

 Rajitha M. Silva and Tim B. Swartzراجيتا ام سيمفا وتيم بى سوارتزو وةد ب
حالب خت دفبتدأ   بال لدببالبدص لببدبخت فبي  دز بالدلىب  ةدببف دلبوالود وفبالتدربتةد طببم(2715)

بلبة ثبانباابكباجيبابينبخب اءبال ةبدبل ربحنباالفة  دبفرباخت ب بال لدببالبدص لبادربالتدأ   ب
ل ددربات جدددباليبددب اةبيددنبابددلبالبددص لباليتددبجمبحيددببببلاسددبدبل يددصافعبفقددصب  ددونبالتددصفبيددنبازولددلباددوب

تط عبالدصفبابوبوبل ربات جددباليبدب اةب يدبب دلابببةد بالخبد اءبالدربانباىباللدببفدربالو  دقب سدالة
ب(21:ب 11بستطبلتلبالتجوم.ب)ول نبل سب لبيصافعبب

ب
حنبال لددببالبددص لباددصب ددؤ  بتددأ   بسدد بلبل ددربحصاءبببم(1021يوسددلبخبلددصبإبدد اا مب)و  دد  ب

ب1001ا تباليابسبب يببةتلبفلب أسبالةبلمبالو  قبلاصيببالب    لباليص ببفلباليبب اةبفلبالتوب
لاددددصيبباددددبمباليددددص بباالسددددببالب يبت ددددوبفددددلبخخدددد بل دددد بصاددددبئقب بددددص لب  دددد بيوفددددقبفددددأخ جب اؤولب
ويو  باتسبواصخلباللب نبخخ  نبوبةصابببصحبالةيطباال  لاصيبفأة زباال  لاص ونباصفبالتةبصلبفلب

 ب ب دد بفددلباالاجددبزبالددليباددوباليط ددببواددتباتدد  بواددل باألي  دددبتؤ ددصبحنبال لددببالبددص لبلددلبتددأ  
ب(1:ب 7 األسبسلبل لبف  قبو جببالسةلبإل ل.)
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ادوببحنبال لدببالبدص ل( م2779سنيار)أحمند عبد الرحمن ، الشااعى حسن أحمدو ة فب
ال لببالليب  ةبباالبينباتفبيبب  بتباليوسمبو تخلبينبال ةبدبيتالبحسبس دبالبتسي ببيزاولدب

و تقبةددلبلددنبا ددت ا لبفددلباليبب  ددبتبوالتددص  ببتبي تبددبتب ددت  دبتبةددببلباددوصبالةقددصبحيبيتادددببجبابتددبب
 ( 87:  3. )اليب مبب البوب نبالابصي

حنبالتطو بفلبل دمبالتدص  ببمHirotsu, and Wright(1001)رايت  ،هيروتسو و    ب
فدلب د ةبالقدصمبال  بةلبتمببتو ةبس  ةدبواتخلتباو  بتلبياةادربجص دصبليوا بددباالتجبادبتبالةص  ددب

يدنبطد قبلةدببوحصاءبيتدب ىبوفادلبوتة  دبتبخطط ددبوادص اتببصا ددبلبل ددبة دثبحنب د ةبالقدصمباود اب
ل واتببا بطبتابفسلب  ت كبف لبف  قبنب تببصالنبيواافبيتي  ةبصفبلببواجويبببتو ةبيتي  ةبوس  ةدب

سدتةصاصبالاوسدلبوالبدصالب ةوربل رباللب تدببالبدصالءبالي ةوددباليسدتي ةبواالاتيدبمببدبلت   زبواالببيي
واليتددب ىبل تتدد فبفددلباليوااددفباليتي دد ةبالتددلبتةددصثبح اددبءباليبددب اةبيددنباجددلبتةق ددقبالوددوزبببليبددب اةب

ب(بب21:بب20.)
إلدربحنبلي  دددبالتبددص لبفددلبلةبددب دد ةبالقددصمبلي  دددب(م1002 يددبلبص و ددشبالسددةصارب)و  د  ب

ابءباليبب اةبواصب  ونبالتبص لباةدط ا  ببصا قدبوخط  ةبوتةتبجبإلربخب ةبول بءبوة يلبينباليص ببح 
بسددبببإتددببدباةددصبال لبدد نبتةددولبصونباسددتي ا  بفددلبال ةددبفبحوبت ت  ددببالتددصفبياددلبتي  دد بالخطدددب
ويبب تددلبالختددمبحوبز ددبصةبالقددص ةبالتجوي دددبحوبالصفبل دددبةسددببيتط بددبتباليابفسدددبو بلبددببيددبب  ددونب

لبا ددت ا لبفددلباليابفسدددبف قدد  بيددنبالددليبسددوفباليددص بباددصبص سبالةبلدددبالبصا دددبوالاوسدد دبل لددببابدد
  ددت كبفددلباليابفسدددبويددنبالددليبسدد  ونببددص  بفبواددصب وددبجحباليددص ببالجيتددو بحة باددبببدد خ اجباةددصب
ال لب نباليتي نبفلبالو  قبا  بتة ةلبلةيطباوسلبابلباليابفسددبحوبح ادبءباليابفسددفبو  دونبادلاب

فدلبلي  ددبالتبدص لب دأنب ختدب بواتدبب  د بيابسدبباوبالتبص لبيابسدبببو   د ابيدبب قدعباليدص ببفدلبخطدأب
 ختب باللببب   بيابسببلوةدةلبفدلبي  دزبيةد نبالب تابسدببيدعبحاي ددباليابفسددفبف دؤ  بادلابسد ببب

ب(1:ب2)بل ربحصاءبالو  قبفبو اة سبل ربالات جدبواالاجبزبب  لبلبمب.
ايدلباليتيددبفدلبل دربحنباألصاءباليتدب ىبيدنبالةوببم (2717بنو عبند  )السنيد أحسنن  ؤ صب

اإللددصاصبالخططددلبة ددثب جددببالدد بطببدد نبيوددبا مباألصاءبفددلبالتجددومبوالددصفباببيددبب ددؤ  با جبب ددببل ددرب
بت كبال لب نبلاصبتاو لبالتة  بتبفلبالتجومبوالصفبابفبو للكباستخصامبوسبئلبتاو لبت كبالخطط.

ب(25:ب1ب)
بددددبيدددنبالتدددص  ببتبحنبا صاءاتباليتب  ددددبالي  ب(م2715أبنننو عبننند  )السنننيد حسنننن  وةددد ب

األسبسدد دبفددلبباددبءبالجددزءبال ئ سددلبفددلبالوةددصةبالتص  ب دددبال وي دددبو سددتخصمباددلاباألسدد وببلت ب ددتبصادددب
األصاءباليتدددب ىببل لدددببوتدددؤصىبادددل بالتدددص  ببتبيدددعبوجدددوصبيدددصافعبسددد بلبحوبا جدددببلبو ي دددنبتةص دددصب

ب تددلبوتوجددصببةدد بيسددبةدبوزيددنبحصاءباددل بالتددص  ببتبويددنب ددمب ي ددنبالة ددمبل ددرباددص ةبال لددببويت
ا صاءاتباليتب  دددبالتددلبتةتيددصبل ددربالت ا ددكبواألسدد وببالواددلبلدديصاءاتبب دد لب ئ سددلبوااددبكببةدد ب
اليتددددب اتباألخدددد ىبالتددددلبتةتيددددصبل ددددرباددددص ةبال لددددببل ددددرباالسددددتجببدبل ي  دددد اتبالخب ج دددددباليتة قدددددب

اددببا ةددوبوتددو ببددب خ  نبفددلبيوااددفباليابفسدددبالوة  دددبفبواددلابيددبب ةددصثبفددلب دد ةبالقددصمبفبة ددثبإا
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بةدد بال لبدد نبب دد لب تتددفببتوددوقبفددلباألصاءباليتددب ىبح اددبءبالتددص  ببول دداتمب و دد ونبفددلبإطددب ب
باوسباليستوىباليتووقبح ابءباليبب  بتبلةصمباص تتمبل رباإلجببدبالتة ةدبليواافبال ةبباليخت ود.ب

ب(214فبب35:ب 4)
الةدبلمببأ ي دلبة دثبحنباادبكبلدص بتةتب ب  ةبالقصمبال ةبدبال ةب دباألولربفلبيت ببلبفدلبوب

فبوادددل بFIFA بطددوالتبتجيدددعببددد نبالوددد قبواألخددد ىبوالتدددلب دددص  اببو اويتدددبباالتةدددبصبالدددصوللبالو ودددبب
البطوالتبت ونبب نباألاص دبفلب لباب ةبوتسيربصو يباألبطبلبحيبببطوالتبالياتخببتبالوطا ددبفتقدبمب

 ديبل دبوحي   دببالجاوب ددبة دثب قدبمبفدلب دلبادب ةبل لباب ةبل ربةص ب أف  ق ببوخسد ببوحو وبدببوحي   دببال
بطولدبتاومبب نبياتخببتبالقب ةباليتأا  نبينبالتتو بتباليؤا دبلتل بالبطوالتبول دنبتقدبمببد نبادل ب
الياتخبددبتببطولدددبلبلي دددبحالبواددرببطولدددب ددبسبالةددبلمبة ددثبحاتددببتقددبمب ددلبح بددعبسدداواتب  ددب كببتددبب

ليؤا دددبل ددبسبالةددبلمبفقددصببددصابوتددو باددل بالبطولدددبياددلبلددبمبالياتخبددبتبالتددلبتأا ددتبيددنبالتتددو بتبا
مببددبألو  واىبة ددثبحا يددتبحولببطولدددب ددأسبلددبلمبوتددواًلب خدد ب ددأسبلددبلمبحا يددتبب وسدد بب2510
بمب.1024

وينبخ لبص اسدبالببةثبوتختتلباأل بص يلبوخب تلب  لبب حىباالبفلبا واددباألخ د ةب
واليتب اتبالوا دبوال  بادبالبصا دبإةبفدبإلربحاتببتةتبد بإلدرب  ةبالقصمبتةتيصبب  لب ب  بل ربالت ت كب

ةدددصب ب ددد بلةبددددباليدددص ب نبوللدددكبيدددنبخددد لبتة  دددلباليبب  دددبتبفتة  دددلبحصاءباللبدددربالو  دددقبيدددنبحجدددلب
ا ت دددبفباقدددبطبالقدددوةبواسدددتي لتببواقدددبطبالةدددةفبلتوبص تدددببلدددللكب ةدددصبالتة  دددلبلي  ددددبحسبسددد دبلوةدددعب

ة  بل لبددددلب دددد ةبالقددددصيو تمباإللددددصاصبلتة  ددددلباليبددددب اةبوتقددددو مبحصاءبالب اددددبيجبالتددددص  بلبالسدددد  مبوالتدددد
ال لب نبفلباليبب اةبب  لبيوةوللبج صب قب نبفلبتة  لباليبب اةبب نبحصاءبالو  قبوالو  قباليابفسب
و  فبةققبالو  دقبالودبئزبببلات جددبالي جدوةبيدنباليبدب اةبوالتة  دلب دتمبببلتس سدلبا تدل:بتةص دصبات جددب

فبتقو مبيستوىباليابفسبفبية فدباقبطبالقوةبوالةةفبينبة دثبحصاءبالو  دقبخطط دببفبتقدو مباليبب اةب
يستوىب لباللببسواءب بنباللببحسبسلباوباللبببص لبينبة ثبتأص دبواجببتلبالتلبلتصتبإل لب
فبليددددص ببالاددددبج بالددددليب سددددتط عبحنب ةددددصبيجيولددددلبيت بي دددددبيددددنبال لبدددد نباألسبسدددد  نبوالبددددصالءبفب

ا ددببوبددصا ببويتب  ددببوخطط ددببواوسدد ببة ددثبحنبلي  دددباخت ددب بال لددببالبددص لباددلبلي  ددلبالجددباز نبف
تي  دد اتبيددنبال لبدد نبب1يتيدددبجددصابوتتةدد باددل باألاي دددبفددلباددباونبال ةبدددبالددليب تدد  بل و  ددقببب

البدددصالءبوللدددكب ةدددوصبإلدددربلدددص بحسدددببببادددلباإلتدددببدبحوبالة يدددبنببسدددبببيخبلودددبتبحوبتي  ددد بلخطددددب
لخطدددبصفبل دددببددمب تابسددببيددعبودد وفبات جدددباليبددب اةبلددللكب جددببل ددرباليددص ببباجوي دددبحوبتي  دد 

الاددبج بةدد و ةبي الددبةبوةددصةبالددصيجببدد نبال لبدد نباالسبسدد  نبوال لبدد نبالبددصالءبيددنبة ددثبالخطددطب
واليتب اتبالوا دبالنبص جدبالتطبعبببليتب اتبالوا دبفلباليبب اةب قبسبفقطببقوةبتدأ   بوفةبل ددبالخطدطب

الجيبل دددبفبول خدد وجبيددنبيواددفبال ةددببباجددبحبفباددلبالب  وددربفقددطبالتاو ددلبالة  ددلبالتددة  بالو ص ددبوب
ل قص اتبواليتب اتبالة   دبللاب ةبولبالببةثبينبخد لبالبةدثبالةدبللبالتةد فبل دربتدأ   بال لدبب

مبوالتةددد فبل دددربحفةدددلبب1024البدددص لبفدددلبيسدددتوىبحصاءبالياتخبدددبتبببطولددددب دددأسبالةدددبلمبب وسددد بب
بفالببوجوصبال لببالبص لبل وتولبل اجبزبالةبليل.بيستوىبحصاء
ب
ب
ب



 المجلة العلمية لعلوم التربية الرياضية –جامعة طنطا  –كلية التربية الرياضية 
 

 0202عدد ديسمبر                                - 911 -                    المجلة العلمية لعلوم التربية الرياضية
 

 هدف البحث :
لياتخببف اسبب تصفبالبةثبإلربالتة فبل ربتأ   بال لببالبص لبفلبيستوىباألصاءبالوالب

ب.مب1024ليبب  بتببطولدباتبئ بتب أسبالةبلمب
 تساؤل البحث :

يبباوبتدأ   بال لدببالبدص لبفدلبيسدتوىباألصاءبالوادلبليبب  دبتببطولددباتبئ دبتب دأسبالةدبلمب
 مب؟ب1024

 المصطمحات المستودمة اي البحث :
 الوعب البديل : -1

اددوباللددببفددلبتددووفبالو  ددقبيةددصببددصا بب( م2776)Yves Ledruييفيننز لينندرو ة فددلببببببببب
فدلبحوادبتبية اددبيدنباليابفسددب ةدصصابباليدص بببةدصببويتب  ببوخطط ببةينبإي با بتبية ادبو  ةب

ص اسدددبودد وفباليبددب اةبواددوبال لددببالددليب  ةددببااددلبيددنباتددفبيبب  ددبتباليوسددمبو تخددلبيددنبال ةبدددب
يتاددلبحسبسدد دبالبتسددي ببيزاولدددبحيبيتادددببجبابتددببو تقبةددلبلددنبا ددت ا لبفددلباليبب  ددبتبوالتددص  ببتب

 (16:  14). لبوب نبالابصيي تببتب ت  دبتبةببلباوصبالةقصباليب مبب ا
 مستوى األداء الفني: -2

 Daniel Barbosa Coelho etوآورون دانينننال باربوسنننا كوي منننو  ة فدددلب
al.(2712م)اوبيجيولددباليتدب اتبالياصيجددبتدؤصىب ياوويددبة   ددبواةدصةبتتسدمببب ل ددبوالسد لدب

ااجبزب لب  بةلبفلبا بطبحوبوالصادبفلباألصاءبوت كبالةي  دبالتلبتتصفبإلربالواوفبل ربيستوىب
 (15:  9التق  مب(ب.ب)–الي ةودبب–الةصبب–يسببقدب  بة دبية ادبلنبط  قب)الق بسب

 : إجراءات البحث
 من ج البحث :
بالياتجبالوتولبببلط  قدباليسة دباو ابلي ئيتتببلطب ةدبالبةثب.الباحث  استخصم

 مجتمع البحث :
ب.ب1024 أسبالةبلمبل  ةبالقصمب وس ببببطولدباتبئ بتياتخببف اسببفلبيبب  بتب
 عينة البحث :
مبواربتي لبيبب  بتببطولدب1024بطولدباتبئ بتب أسبالةبلمبياتخببف اسبنبفلبيبب  بتب

(بيبددب اةب2ولددصصب)ب22(بيبددب اةبفددلبصو بخلب2تاقسددمبإلددربلددصصب)ب ددبت(بيبب ب4 ددأسبالةددبلمببوااددعبلددصصب)
جددصولب(بيبددب اةبفددلبالددصو بالاتددبئلبفبوال2ولددصصب)(ب4صو بخلب)(بيبددب اةبفددلب2ولددصصب)فبب4فددلبصو بخلب

ب.م1024بطولدب أسبالةبلمببياتخببف اسببفلبجي عبحصوا ب(ب وة باتبئجبيبب  بتب2)
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 ( 1جدول ) 
 م2718اي بطولة ن ائيات كأس العالم منتوب ارنسا نتائج مباريات 

عدد  الفرق المتنااسة دور المعب
 نتيجة المباراة اوقات التبديل  التبديوت

بف اسببب22صو بالدد
باأل جات نب

ب1
ب1

ب45قب–41قب–31ق
ب31قب-22قب-42ق

ب4
ب1

بف اسبب4صو بالدد
باألو جواي

ب1
ب1

ب51قب–44قب–40ق
ب31قب-15قب-15ق

ب1
ب0

بب ج  بب4صو بالدد
بف اسب

ب1
ب1

ب52قب–40قب–20ق
ب42قب-41ق

ب0
ب2

ب  وات ببالاتبئر
بف اسب

ب1
ب1

ب42قب-32ق
ب42قب–31قب–11ق

ب1
ب4

 مجاالت البحث :
 المجال البشرى )عينة البحث(:-1

فددلببطولدددب ددأسبالةددبلمبياتخددببف اسددببالوددبئزبتددمباخت ددب بيجتيددعبول ادددبالبةددثبيددنبيبب  ددبتب
ب.يبب  بتب(ب4والببلغبلصصابب)ةتربالصو بالاتبئلبب22مبب وس ببينبصو بخلب1024

 المجال الزمني :-2
 م.1/20/1024إلربمب2/5/1024تمبتةي لباليبب  بتبخ لبالوت ةبين -
 مب.3/4/1010مبإلرب3/5/1025اةتبءباليبب  بتبخ لبالوت ةبينتة  لبوبتمبليلب -
بمب.4/20/1010مبإلرب4/5/1010تمبيابا دباتبئجباليبب  بتبخ لبالوت ةبين -

 المجال الجغرااي :-3
بمب.1024ُحا يتببطولدبالةبلمبل  ةبالقصمبب وس ببلبمب

 وسائل وأدوات جمع البيانات :
ببسددتخصامبوسددبئلبيتةددصصةبلجيددعبالب باددبتباليتة قدددببتددلابالبةددثببيددبب تابسددببيددعببالباحننثاددبمب

بطب ةدبالب بابتبالي اصبالةتولبل  تبب ب تلب:
 الموحظة الموضوعية :-1

اددبمبالببةددثببي ةودددبحصاءبالودد قبا ددصبالبةددثبخدد لبالبطولدددبل ةتددولبل ددربالب باددبتباليدد اصب
حنببم(إلدر1000)بTread Well Peterح دصبل  دلبتد صبو دلبب تد الوتدولبإل تدببوتة   تدببفبوادلابيدبب

اسدددتخصامبالو دددص وبل ي ةودددبتبوالتة  دددلبإللطدددبءبخ و ددددبسدددببقدبأل ددد بلبوحةدددصاثباليبدددب اةبسدددببقببي دددلب
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االةتوددبوببدددبل  ةبوال ةدددببالوددد صيبواالختددد اقبلددد وةبل ددربللدددكب ي دددنباليقب اددددبوص اسددددبال لبددد نبحصاءب
ب(ب22:ب 13ال لب ن.ب)

 رة تسجيل البيانات :استما-2
  اءبالخبدد اءبةددولبحاددمبوح  دد با صاءاتبالوا دددبفددلبيبب  ددبتببطولدددبالباحننث بةددصباسددتط اب

بة ةددتببل ددربالسددبصةبالخبدد اءبلتةص ددصببالباحننثواددبمبفبمب1024اتبئ ددبتب ددبسبالةددبلمبل دد ةبالقددصمبلددبمب
بت ة دبيةتو بتباالستيب ةبا صبالبةثب.

 حاسب ألي بممحقاته :-3
جتددبزبةبسددببخلددلبوبددلبي دديلبب سددطواابتبيصيجدددبوبدد ايجبلدد  ب)ي ددص ب(ببالباحننثاسددتخصمب

(بوللدكبلةد  بVideo Matchإلي با ددبالةد  ب)بالةدبصيبفبالبطدحبفبالسد  عبفبت ب دتبالتدو ةب(ب)
ي ودددبتبالو دددص وبالخبتددددبببليبب  دددبتبفبوتدددمباختبدددب بالجتدددبزبوالبددد ايجبل تأ دددصبيدددنبتددد ة تلبلتة  دددلب

باليبب  بتب.
 ستطوعية :الدراسة اال
سبالةدبلمبل د ةبالقدصمبأب ج اءبال بالص اسدبل رببةد بيبب  دبتببطولددباتبئ دبتب دبالباحثابمب

(بطبقدٌببل سدتيب ةبسويسرا والسويد(بويبدب اةب)البرازيل والمكسيك)ب22صو بخلبمبواربيبب  بتب1024
لص اسدددددببةددددصباالطدددد ابل ددددرب حيبالخبدددد اءبوتيددددتبابالباحننننثالخبتدددددبببلتة  ددددلبوالتددددلبتوتددددلبإل تددددبب

بمب.5/21/1024مبإلرب1/20/1024االستط ل دبفلبالوت ةبينب
 ال دف من هذ  الدراسة التعرف عمى :

 تص  ببالببةثبل ربالي ةودبوتسج لبالب بابتباليط وبدبل بةثببصادب. -حب
 التأ صبينبت ة دباالستيب ةبل تة  لب. -بب
 التص  ببل ربحس وببالتة  لباألي لبينبخ لبجتبزبال يب وت ب. -جب
 االطيئابنبل ربس يدبي وبتبالو ص وباليستخصيدبفلبالص اسدب. -صب
 تةص صبيةبي تبالتصقبوال ببتبل ستيب ةب.ب -هب

 حساب صدق استمارة تحميل المباريات :
 صدق المحتوى :

اوددد ٌابلوجدددوصباسدددتيب اتب   ددد ةبلتة  دددلبحادددصافبيتةدددصصةبيدددنبيبب  دددبتب ددد ةبالقدددصمبفدددلببطدددوالتببب
إلددربت ددكباالسددتيب اتبلتةدد فبل ددلبط  قدددبباددبءبيةتددوا بو ددبنبللددكببيخت ودددبفقددصباددبمبالببةددثببددبل جوا

( 7م()2713( ، موسي والد ابراهيم )1م( )2776حمد عطا موسي )أببل جوابإلربص اسدب لبين
( ، كنارلوس 11م( )2715) Rajitha Silva and Tim Swartz، راجيتا سيمفا وتيم سنوارت 

 (  .2م()2717( ، بدر ناصر عوض )8م( )2716)Carlos Varela et alوآورون ااريو
 صدق المحكمين :
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ببستخصامبتصقبالية ي نبفبة ثبل  باستيب ةبتة  دلبالب بادبتب)ا دصبالبةدث(ببالباحثابمب
%(ب200واصبوافقبجي عبالية يد نبل دربيةدبو باالسدتيب ةببباسدبدب)بفل ربيجيولدبينبالية ي نب

باالطيئادبنبإلدربتدصقباالسدتيب ةبا دصبالبةدثب يدببادوبيوةد بببلجدصولبلمباحنث فباألي بالدليب ةطدرب
ب(ب.1)

 
 ( 2 جدول )

 النسبة المئوية آلراء السادة الوبراء حول محتوى استمارة تحميل اآلداءات الفنية
 ( 2718لمباريات بطولة ن ائيات كاس العالم لكرة القدم روسيا ) 

 النسبة المئوية المتغيرات اآلداءات الفنية
مركنننز الوعنننب البنننديل منننن 
وطننننننوط المعننننننب وتوقيننننننت 

 نزوله المباراة  

ب%200بتوقيت نزول الوعب البديل
ب%200بمركز الوعب البديل

 %177بمركز الوعب الذي تم تبديمه

 حساب ثبات استمارة تحميل المباريات :
ل ددرببةدد بيبب  ددبتببطولدددباتبئ ددبتب ددبسبالةددبلمبل دد ةبالقددصمببتطب ددقباالسددتيب ةببالباحننثاددبمب

(بيددنبيبب  ددبتبسويسننرا والسننويد(بويبددب اةب)البرازيننل والمكسننيك)ب22صو بالبمبواددربيبب  ددبتب1024
ف ددمباددبمببتطب ددقباالسددتيب ةبل ددرباوددسبيجيولدددباليبب  ددبتبيدد ةبحخدد ىببةددصبإسددبول نبفبوتددمبالبطولدددب

ب(.1التطب ق نب صاللدبل ببتباالستيب ةبفب يبباوبيوة بببلجصولب)تةص صبيةبي تباال تببطبب نب
 ( 3 جدول )

 معاموت االرتباط الستمارة تحميل األداءات الفنية لمباريات بطولة ن ائيات كاس العالم 
 ( 2718لكرة القدم روسيا ) 

 معامل االرتباط المتغيرات اآلداءات الفنية
مركنننز الوعنننب البنننديل منننن 
وطننننننوط المعننننننب وتوقيننننننت 

 نزوله المباراة  

ب0.51بتوقيت نزول الوعب البديل
ب0.51بمركز الوعب البديل

 7.92بمركز الوعب الذي تم تبديمه

(بحنبيةدددبي تباال تبدددبطببددد نبالتطب قددد نب)األولبفبال دددبال(بالسدددتيب ةب1 تةددد بيدددنبجدددصولب)
(بفبواددلب0.51(بوا بدد باي ددلب)0.50ت اوةددتبيددبببدد نبحتددي با يدددب)بتة  ددلبالب باددبتبا ددصبالبةددثباددصب

يةبي تبا تببطبلبل دبفبييبب ةطلبصاللدبااة بسٌبببأنباالستيب ةبا صبالبةثبتتيتعببص جددبلبل ددبيدنب
بال ببتب.
ب
ب
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 الدراسة األساسية :
م.بة دددثبتدددمب2/2/1025وةتدددربب2/2/1025تدددمبتطب دددقبالص اسددددباألسبسددد دبفدددلبالوتددد ةبيدددنب

بمب.1024بطولدباتبئ بتب بسبالةبلمبل  ةبالقصمب وس ببيبب  بتبياتخببف اسببالوبئزبفلبتة  لب
يددنبخدد لباسددتيب ةبالتة  ددلبالتددلب بددتبتدد ة دباسددتخصايتبباليبب  ددبتببتة  ددلببالباحننثواددبمب

بتو  غبت دكبالب بادبتبفدلباسدتيب ةبتجي دعبالب بادبتبويدنببالباحث مبابمبفبل تصفبالليبوةعبينبحج لب
ولبتو  ددغباسددتيب ةبتة  ددلبالب باددبتبل يبب  ددبتباددبمبالببةددثببجصولدددبالب باددبتبتيت ددصٌابإلجدد اءبخدد لبجددصا

باليةبلجبتباإلةتبئ دب.
 المعالجات اإلحصائية :

باليةبلجدباإلةتبئ دباليابسبدبلتل بالص اسدبوالبل ربالاةوبالتبللب:بالباحثاستخصمب
 .يةبيلباال تببطبالبس طبلب  سونب 
 .الاسبدباليئو دب 
 .األاي دبالاسب دب 
ب.اليتوسطبالةسببلب 
1اختبددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددب بي بددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددعب ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددبى 
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 عرض ومناقشة النتائج :

 (4جدول )
              16مجال تأثير دوول الوعب البديل عمى اآلداء الفني لمفريقممنتوب )ارنسا(اى مباراة )االرجنتين(دور ال   

اآلداءاد الفنيخ لتأثير دخىل الالعت الجديل على 
 اآلداء الفني للفريق

        2قيمخ كب  الجديل الثبلث الجديل الثبنى الجديل االول
عند معنىيخ 

.0.5  =5055 
الشىط 
 االول

الشىط 
 الثبنى

 المجمىع  
النسجخ 
 المئىيخ

الشىط 
 االول

الشىط 
 الثبنى

 المجمىع  
النسجخ 
 المئىيخ

الشىط 
 االول

الشىط 
 الثبنى

 المجمىع  
النسجخ 
 المئىيخ

 تعديل خطخ اللعت الهجىميخ
 4 --- ثلث هجىمي

4 4404٪ 
--- 3 

3 3303٪ 
--- 2 

2 2202٪ 
.063 

 ..0. . --- . --- . --- ثلث دفبعي

 تعديل خطخ اللعت الدفبعيخ
 . --- ثلث هجىمي

. .٪ 
--- . 

. .٪ 
--- . 

. .٪ 
0000 

 0000 . --- . --- . --- ثلث دفبعي

 تعديل طريقخ اللعت الهجىميخ
 4 --- ثلث هجىمي

4 5.05٪ 
--- 2 

2 2.05٪ 
--- 5 

5 5402٪ 
20.. 

 ..0. . --- . --- . --- ثلث دفبعي

 تعديل طريقخ اللعت الدفبعيخ
 . --- ثلث هجىمي

. .٪ 
--- . 

. .٪ 
--- . 

. .٪ 
0000 

 ..0. 0 --- 0 --- 0 --- ثلث دفبعي

 تعديل إسلىة اللعت الهجىمي
 6 --- ثلث هجىمي

6 5405٪ 
--- 3 

3 2.02٪ 
--- 2 

2 5.05٪ 
2036 

 ..0. . --- . --- . --- ثلث دفبعي

 تعديل إسلىة اللعت الدفبعي
 . --- ثلث هجىمي

. .٪ 
--- . 

. .٪ 
--- . 

. .٪ 
0000 

 ..0. 0 --- 0 --- 0 --- ثلث دفبعي

قدرح الالعت الجديل على دخىل أجىاء 
 المجبراح ثسرعخ

 . --- ثلث هجىمي
5. .605٪ 

--- 2 
2 5503٪ 

--- 5 
5 .06٪ 

602.* 
 *..60 . --- . --- 3 --- ثلث دفبعي

 نقبط الضعف في احد مراكس الفريق
 3 --- ثلث هجىمي

. .20.٪ 
--- 3 

3 2.02٪ 
--- . 

. .٪ 
30.. 

 *..5.0 . --- . --- 5 --- ثلث دفبعي

 استغالل نقبط الضعف في الفريق المنبفس
 4 --- ثلث هجىمي

4 5.٪ 
--- 3 

3 3.05٪ 
--- 5 

5 5205٪ 
50.5 

 ..0. . --- . --- . --- ثلث دفبعي

زيبدح قدرح الفريق على االستحىاذ والمحبفظخ 
 عليه

 . --- ثلث هجىمي
55 6.0.٪ 

--- 4 
4 25٪ 

--- 5 
5 602٪ 

5065 
 *..60 . --- . --- 3 --- ثلث دفبعي

 تحسين االداء العبم للفريق والمحبفظخ عليه
 5 --- ثلث هجىمي

5 5602٪ 
--- 5 

5 3502٪ 
--- 2 

2 5205٪ 
4063 

 ..0. . --- . --- . --- ثلث دفبعي
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 زيبدح الفعبليخ
 6 --- ثلث هجىمي

6 5.٪ 
--- 4 

4 3303٪ 
--- 2 

2 5606٪ 
20.. 

 ..0. . --- . --- . --- ثلث دفبعي

 7.75* تعنى دال عند                      5.99=  2عند درجة حرية  2درجات                     قيمة كا 17اعمى درجة لتأثير دوول الوعب البديل  = 
ل لبد نببتأثير دوول الوعب البديل عمنى االداء الفننى لمفرينق(بيقب ادبب نبص جدبتأ   بصخولبال لببالبص لبفرباالصاءاتبالوا دبليتي د اتب4 وة بجصولب)

فددلب ددلب ددوطبيددنب ددوطلباليبددب اةبويجيددوابص جددبتبا صاءاتبل   ددربالي ةددببخدد لبيبددب اةبببارنسننا  البددصالءبخدد لب   ددربالي ةددببالتجددويربوالددصفبلربلياتخددب
ب.ب2718فلباتبئ بتب بسبالةبلمبل  ةبالقصمب وس ببب)األرجنتين( ياتخبب

ب-ة ثب تة بينبالجصولبوجوصبف وقبصالدبإةتبئ ببفلبيتي  اتب:
بد نبالبدصالءبال   ددبفدرب   دربالي ةدببالتجدويربوالدصفبلربلتدبل بالبدص لباالولبوباسدبدبقدرة الوعب البديل عمى دوول أجواء المبناراة بسنرعة  -2

 ليجيوابص جبتب   ربالي ةببخ لباليبب اة.ب:76.9يئو دب
ليجيوابص جدبتبب:72.7ب نبالبصالءبال   دبفرب  ثبالي ةببالصفبلربلتبل بالبص لباالولبوباسبدبيئو دبنقاط الضعف اي احد مراكز الفريق  -1

  ربالي ةببخ لباليبب اة.بب  
ب:68.7ب نبالبصالءبال   دبفرب  ثبالي ةدببالدصفبلربلتدبل بالبدص لباالولبوباسدبدبيئو ددبزيادة قدرة الفريق عمى االستحواذ والمحااظة عميه  -1

 ليجيوابص جبتب   ربالي ةببخ لباليبب اة.
7.75اليةسدددددددددددددددددددددددددددوبدبا بددددددددددددددددددددددددددد بيدددددددددددددددددددددددددددنبا يتتدددددددددددددددددددددددددددببالجصول ددددددددددددددددددددددددددددبلادددددددددددددددددددددددددددصبيسدددددددددددددددددددددددددددتوىبيةاو ددددددددددددددددددددددددددددبب1ة دددددددددددددددددددددددددددثب بادددددددددددددددددددددددددددتبا يددددددددددددددددددددددددددددب دددددددددددددددددددددددددددب
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 (5جدول ) 
 8ممنتوب )ارنسا(اى مباراة )اورجواى(دور ال  مجال تأثير دوول الوعب البديل عمى اآلداء الفني لمفريق

اآلداءاد الفنيخ لتأثير دخىل الالعت الجديل على 
 اآلداء الفني للفريق

        2قيمخ كب  الجديل الثبلث الجديل الثبنى لالجديل االو
عند معنىيخ 

.0.5  =5055 
الشىط 
 االول

الشىط 
 الثبنى

 المجمىع  
النسجخ 
 المئىيخ

الشىط 
 االول

الشىط 
 الثبنى

 المجمىع  
النسجخ 
 المئىيخ

الشىط 
 االول

الشىط 
 الثبنى

 المجمىع  
النسجخ 
 المئىيخ

 تعديل خطخ اللعت الهجىميخ
 4 --- ثلث هجىمي

4 4404٪ 
--- 3 

3 3303٪ 
--- 2 

2 2202٪ 
.063 

 ..0. . --- . --- . --- ثلث دفبعي

 تعديل خطخ اللعت الدفبعيخ
 . --- ثلث هجىمي

. .٪ 
--- . 

. .٪ 
--- . 

. .٪ 
0000 

 0000 . --- . --- . --- ثلث دفبعي

 تعديل طريقخ اللعت الهجىميخ
 4 --- ثلث هجىمي

4 5.05٪ 
--- 2 

2 2.05٪ 
--- 5 

5 5402٪ 
20.. 

 ..0. . --- . --- . --- ثلث دفبعي

 تعديل طريقخ اللعت الدفبعيخ
 . --- ثلث هجىمي

. .٪ 
--- . 

. .٪ 
--- . 

. .٪ 
0000 

 ..0. 0 --- 0 --- 0 --- ثلث دفبعي

 تعديل إسلىة اللعت الهجىمي
 6 --- ثلث هجىمي

6 5405٪ 
--- 3 

3 2.02٪ 
--- 2 

2 5.05٪ 
2036 

 ..0. . --- . --- . --- ثلث دفبعي

 تعديل إسلىة اللعت الدفبعي
 . --- ثلث هجىمي

. .٪ 
--- . 

. .٪ 
--- . 

. .٪ 
0000 

 ..0. 0 --- 0 --- 0 --- ثلث دفبعي

قدرح الالعت الجديل على دخىل أجىاء 
 المجبراح ثسرعخ

 5 --- ثلث هجىمي
5 .605٪ 

--- 2 
2 5503٪ 

--- 5 
5 .06٪ 

3025 
 ..40 . --- . --- 2 --- ثلث دفبعي

 نقبط الضعف في احد مراكس الفريق
 3 --- ثلث هجىمي

5 .20.٪ 
--- 3 

3 2.02٪ 
--- . 

. .٪ 
30.. 

 ..40 . --- . --- 2 --- ثلث دفبعي

 استغالل نقبط الضعف في الفريق المنبفس
 4 --- ثلث هجىمي

4 5.٪ 
--- 3 

3 3.05٪ 
--- 5 

5 5205٪ 
50.5 

 ..0. . --- . --- . --- ثلث دفبعي

زيبدح قدرح الفريق على االستحىاذ 
 والمحبفظخ عليه

 6 --- ثلث هجىمي
5 6402٪ 

--- 4 
4 2.05٪ 

--- 5 
5 .05٪ 

3045 
 *..60 . --- . --- 3 --- ثلث دفبعي

تحسين االداء العبم للفريق والمحبفظخ 
 عليه

 . --- ثلث هجىمي
5 5602٪ 

--- 5 
5 3502٪ 

--- 2 
2 5205٪ 

20.5 
 ..0. . --- . --- 2 --- ثلث دفبعي

 زيبدح الفعبليخ
 3 --- ثلث هجىمي

6 5.٪ 
--- 4 

4 3303٪ 
--- 2 

2 5606٪ 
20.. 

 ..0. . --- . --- 3 --- ثلث دفبعي
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 7.75* تعنى دال عند                      5.99=  2عند درجة حرية  2درجات                     قيمة كا 17اعمى درجة لتأثير دوول الوعب البديل  = 
تننأثير دوننول الوعننب البننديل عمننى االداء الفنننى (بيقب ادددببدد نبص جدددبتددأ   بصخددولبال لددببالبددص لبفددرباالصاءاتبالوا دددبليتي دد اتب1 وةدد بجددصولب)

ببفدلب دلب دوطبيدنب دوطلباليبدب اةبويجيدوابص جدبتبا صاءاتبل   دربالي ةددبارنسنا  ل لبد نبالبدصالءبخد لب   دربالي ةدببالتجدويربوالدصفبلربلياتخدببلمفرينق
ب.ب2718فلباتبئ بتب بسبالةبلمبل  ةبالقصمب وس ببب)األورجواى( خ لبيبب اةببياتخبب

بد نبالبدصالءبال   ددبفدرب  دثبزينادة قندرة الفرينق عمنى االسنتحواذ والمحااظنة عمينه ة ثب تة بينبالجصولبوجوصبف وقبصالدبإةتبئ ببفلبيتي د ب
 ليجيوابص جبتب   ربالي ةببخ لباليبب اة.ب:64.2الي ةببالصفبلربلتبل بالبص لباالولبوباسبدبيئو دب

ب7.75اليةسوبدبا ب بينبا يتتببالجصول دبلاصبيستوىبيةاو دبب1ة ثب باتبا يدب ب

ب

ب

ب

ب

ب
ب
ب
ب
ب
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 (6جدول )
                4دور ال  لمنتوب )ارنسا(اى مباراة )بمجيكا( مجال تأثير دوول الوعب البديل عمى اآلداء الفني لمفريق

 الفنيخاآلداءاد 
        2قيمخ كب  الجديل الثبلث الجديل الثبنى الجديل االول

عند معنىيخ 
.0.5  =30.4 

الشىط 
 االول

الشىط 
 الثبنى

 المجمىع  
النسجخ 
 المئىيخ

الشىط 
 االول

الشىط 
 الثبنى

 المجمىع  
النسجخ 
 المئىيخ

الشىط 
 االول

الشىط 
 الثبنى

 المجمىع  
النسجخ 
 المئىيخ

 تعديل خطخ اللعت الهجىميخ
 . --- ثلث هجىمي

0 .٪ 
--- . 

. 5..٪ 
--- --- 

--- --- 
.0..* 

 ..0. --- --- 0 --- 0 --- ثلث دفبعي

 تعديل خطخ اللعت الدفبعيخ
 0 --- ثلث هجىمي

6 5..٪ 
--- 0 

0 .٪ 
--- --- 

--- --- 
0000 

 *..60 --- --- 0 --- 6 --- ثلث دفبعي

 تعديل طريقخ اللعت الهجىميخ
 . --- ثلث هجىمي

0 .٪ 
--- 6 

6 5..٪ 
--- --- 

--- --- 
60..* 

 ..0. --- --- . --- . --- ثلث دفبعي

 تعديل طريقخ اللعت الدفبعيخ
 0 --- ثلث هجىمي

5 5..٪ 
--- 0 

0 .٪ 
--- --- 

--- --- 
0000 

 *..50 --- --- . --- 5 --- ثلث دفبعي

 تعديل إسلىة اللعت الهجىمي
 . --- ثلث هجىمي

0 .٪ 
--- . 

. 5..٪ 
--- --- 

--- --- 
.0..* 

 ..0. --- --- . --- . --- ثلث دفبعي

 تعديل إسلىة اللعت الدفبعي
 0 --- ثلث هجىمي

. 5..٪ 
--- 0 

0 .٪ 
--- --- 

--- --- 
0000 

 *..0. --- --- . --- . --- ثلث دفبعي

قدرح الالعت الجديل على دخىل أجىاء 
 المجبراح ثسرعخ

 . --- ثلث هجىمي
4 4.٪ 

--- 3 
6 6.٪ 

--- --- 
--- --- 

30.. 
 054. --- --- 3 --- 4 --- ثلث دفبعي

 نقبط الضعف في احد مراكس الفريق
 2 --- ثلث هجىمي

. 5.05٪ 
--- 2 

6 420.٪ 
--- --- 

--- --- 
.0.. 

 .04. --- --- 4 --- 6 --- ثلث دفبعي

استغالل نقبط الضعف في الفريق 
 المنبفس

 . --- ثلث هجىمي
0 .٪ 

--- 3 
3 5..٪ 

--- --- 
--- --- 

30.. 
 ..0. --- --- . --- . --- ثلث دفبعي

زيبدح قدرح الفريق على االستحىاذ 
 والمحبفظخ عليه

 3 --- هجىميثلث 
5 420.٪ 

--- 5 
52 5.05٪ 

--- --- 
--- --- 

.05. 
 ..0. --- --- . --- 6 --- ثلث دفبعي

تحسين االداء العبم للفريق والمحبفظخ 
 عليه

 4 --- ثلث هجىمي
. 4205٪ 

--- . 
55 5.0.٪ 

--- --- 
--- --- 

5033 
 54. --- --- 3 --- 4 --- ثلث دفبعي

 زيبدح الفعبليخ
 3 --- ثلث هجىمي

5. 5.٪ 
--- 5 

5. 5.٪ 
--- --- 

--- --- 
30.. 

 *.405 --- --- 5 --- . --- ثلث دفبعي
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 7.75* تعنى دال عند                      3.84=  1حرية عند درجة  2درجات                     قيمة كا 17اعمى درجة لتأثير دوول الوعب البديل  = 
تننأثير دوننول الوعننب البننديل عمننى االداء الفنننى (بيقب ادددببدد نبص جدددبتددأ   بصخددولبال لددببالبددص لبفددرباالصاءاتبالوا دددبليتي دد اتب2 وةدد بجددصولب)

فدلب دلب دوطبيدنب دوطلباليبدب اةبويجيدوابص جدبتبا صاءاتبل   دربالي ةددبببارنسنا ل لبد نبالبدصالءبخد لب   دربالي ةدببالتجدويربوالدصفبلربلياتخدبببلمفرينق
ب.ب2718فلباتبئ بتب بسبالةبلمبل  ةبالقصمب وس ببب)بمجيكا( خ لبيبب اةببياتخبب

بب-ة ثب تة بينبالجصولبوجوصبف وقبصالدبإةتبئ ببفلبيتي  اتب:
ليجيوابص جبتبب:177ةببالتجويرببلتبل بالبص لبال باربوباسبدبيئو دبب نبالبص لباالولبوال باربفرب  ثبالي تعديل وطة المعب ال جومية  -2

    ربالي ةببخ لباليبب اة.
ليجيدوابص جدبتبب:177بد نبالبدص لباالولبوال دباربفدرب  دثبالي ةدببالدصفبلربلتدبل بالبدص لباالولبوباسدبدبيئو ددبتعديل وطة المعب الدااعينة  -1

    ربالي ةببخ لباليبب اة.
ليجيوابص جبتبب:177ب نبالبص لباالولبوال باربفرب  ثبالي ةببالتجويربلتبل بالبص لبال باربوباسبدبيئو دبتعديل طريقة المعب ال جومية  -1

    ربالي ةببخ لباليبب اة.ب
ليجيدوابص جدبتبب:177 ددبب نبالبص لباالولبوال باربفرب  دثبالي ةدببالدصفبلربلتدبل بالبدص لباالولبوباسدبدبيئوبتعديل طريقة المعب الدااعية  -4

    ربالي ةببخ لباليبب اة.
ليجيددوابب:177بدد نبالبددص لباالولبوال ددباربفددرب  ددثبالي ةددببالتجددويربلتددبل بالبددص لبال ددباربوباسددبدبيئو دددبتعننديل إسننموب المعننب ال جننومي  -1

 ص جبتب   ربالي ةببخ لباليبب اة.
ليجيدوابص جدبتبب:177ب نبالبص لباالولبوال باربفرب  ثبالي ةدببالدصفبلربلتدبل بالبدص لباالولبوباسدبدبيئو ددبتعديل إسموب المعب الدااعي  -2

    ربالي ةببخ لباليبب اة.
ليجيوابص جبتب   ربالي ةببخ لبب:57ب نبالبص لباالولبوال باربفرب  ثبالي ةببالصفبلربلتبل بالبص لباالولبوباسبدبيئو دببزيادة الفعالية -3

 ب اة.اليب
ب7.75اليةسوبدبا ب بينبا يتتببالجصول دبلاصبيستوىبيةاو دبب1ة ثب باتبا يدب ب
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 (7جدول ) 
                4دور ال  اى مباراة )بمجيكا( لمنتوب )ارنسا( مجال تأثير دوول الوعب البديل عمى اآلداء الفني لمفريق

 اآلداءاد الفنيخ
        2قيمخ كب  الثبلثالجديل  الجديل الثبنى الجديل االول

عند معنىيخ 
.0.5  =30.4 

الشىط 
 االول

الشىط 
 الثبنى

 المجمىع  
النسجخ 
 المئىيخ

الشىط 
 االول

الشىط 
 الثبنى

 المجمىع  
النسجخ 
 المئىيخ

الشىط 
 االول

الشىط 
 الثبنى

 المجمىع  
النسجخ 
 المئىيخ

 تعديل خطخ اللعت الهجىميخ
 . --- ثلث هجىمي

0 .٪ 
--- . 

. 5..٪ 
--- --- 

--- --- 
.0..* 

 ..0. --- --- 0 --- 0 --- ثلث دفبعي

 تعديل خطخ اللعت الدفبعيخ
 0 --- ثلث هجىمي

6 5..٪ 
--- 0 

0 .٪ 
--- --- 

--- --- 
0000 

 *..60 --- --- 0 --- 6 --- ثلث دفبعي

 تعديل طريقخ اللعت الهجىميخ
 . --- ثلث هجىمي

0 .٪ 
--- 6 

6 5..٪ 
--- --- 

--- --- 
60..* 

 ..0. --- --- . --- . --- ثلث دفبعي

 تعديل طريقخ اللعت الدفبعيخ
 0 --- ثلث هجىمي

5 5..٪ 
--- 0 

0 .٪ 
--- --- 

--- --- 
0000 

 *..50 --- --- . --- 5 --- ثلث دفبعي

 تعديل إسلىة اللعت الهجىمي
 . --- ثلث هجىمي

0 .٪ 
--- . 

. 5..٪ 
--- --- 

--- --- 
.0..* 

 ..0. --- --- . --- . --- ثلث دفبعي

 تعديل إسلىة اللعت الدفبعي
 0 --- ثلث هجىمي

. 5..٪ 
--- 0 

0 .٪ 
--- --- 

--- --- 
0000 

 *..0. --- --- . --- . --- ثلث دفبعي

قدرح الالعت الجديل على دخىل أجىاء 
 المجبراح ثسرعخ

 . --- ثلث هجىمي
4 4.٪ 

--- 3 
6 6.٪ 

--- --- 
--- --- 

30.. 
 054. --- --- 3 --- 4 --- ثلث دفبعي

 نقبط الضعف في احد مراكس الفريق
 2 --- ثلث هجىمي

. 5.05٪ 
--- 2 

6 420.٪ 
--- --- 

--- --- 
.0.. 

 .04. --- --- 4 --- 6 --- ثلث دفبعي

استغالل نقبط الضعف في الفريق 
 المنبفس

 . --- ثلث هجىمي
0 .٪ 

--- 3 
3 5..٪ 

--- --- 
--- --- 

30.. 
 ..0. --- --- . --- . --- ثلث دفبعي

زيبدح قدرح الفريق على االستحىاذ 
 والمحبفظخ عليه

 3 --- هجىميثلث 
5 420.٪ 

--- 5 
52 5.05٪ 

--- --- 
--- --- 

.05. 
 ..0. --- --- . --- 6 --- ثلث دفبعي

تحسين االداء العبم للفريق والمحبفظخ 
 عليه

 4 --- ثلث هجىمي
. 4205٪ 

--- . 
55 5.0.٪ 

--- --- 
--- --- 

5033 
 54. --- --- 3 --- 4 --- ثلث دفبعي

 زيبدح الفعبليخ
 3 --- ثلث هجىمي

5. 5.٪ 
--- 5 

5. 5.٪ 
--- --- 

--- --- 
30.. 

 *.405 --- --- 5 --- . --- ثلث دفبعي
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 7.75* تعنى دال عند                      3.84=  1حرية عند درجة  2درجات                     قيمة كا 17اعمى درجة لتأثير دوول الوعب البديل  = 
تننأثير دوننول الوعننب البننديل عمننى االداء الفنننى (بيقب ادددببدد نبص جدددبتددأ   بصخددولبال لددببالبددص لبفددرباالصاءاتبالوا دددبليتي دد اتب3 وةدد بجددصولب)

فدلب دلب دوطبيدنب دوطلباليبدب اةبويجيدوابص جدبتبا صاءاتبل   دربالي ةددبببارنسنا ل لبد نبالبدصالءبخد لب   دربالي ةدببالتجدويربوالدصفبلربلياتخدبببلمفرينق
ب.ب2718فلباتبئ بتب بسبالةبلمبل  ةبالقصمب وس ببب)بمجيكا( خ لبيبب اةببياتخبب

بب-ة ثب تة بينبالجصولبوجوصبف وقبصالدبإةتبئ ببفلبيتي  اتب:
ليجيوابص جبتبب:177ةببالتجويرببلتبل بالبص لبال باربوباسبدبيئو دبب نبالبص لباالولبوال باربفرب  ثبالي تعديل وطة المعب ال جومية  -4

    ربالي ةببخ لباليبب اة.
ليجيدوابص جدبتبب:177بد نبالبدص لباالولبوال دباربفدرب  دثبالي ةدببالدصفبلربلتدبل بالبدص لباالولبوباسدبدبيئو ددبتعديل وطة المعب الدااعينة  -5

    ربالي ةببخ لباليبب اة.
ليجيددوابب:177بدد نبالبددص لباالولبوال ددباربفددرب  ددثبالي ةددببالتجددويربلتددبل بالبددص لبال ددباربوباسددبدبيئو دددبتعننديل طريقننة المعننب ال جوميننة  -20

 ص جبتب   ربالي ةببخ لباليبب اة.ب
ليجيدوابص جدبتبب:177 ددبب نبالبص لباالولبوال باربفرب  ثبالي ةببالصفبلربلتبل بالبدص لباالولبوباسدبدبيئوبتعديل طريقة المعب الدااعية  -22

    ربالي ةببخ لباليبب اة.
ليجيددوابب:177بدد نبالبددص لباالولبوال ددباربفددرب  ددثبالي ةددببالتجددويربلتددبل بالبددص لبال ددباربوباسددبدبيئو دددبتعننديل إسننموب المعننب ال جننومي  -21

 ص جبتب   ربالي ةببخ لباليبب اة.
ليجيدوابص جدبتبب:177ب نبالبص لباالولبوال باربفرب  ثبالي ةببالصفبلربلتبل بالبص لباالولبوباسبدبيئو ددبتعديل إسموب المعب الدااعي  -21

    ربالي ةببخ لباليبب اة.
ليجيددوابص جددبتب   ددربالي ةددببب:57بدد نبالبددص لباالولبوال ددباربفددرب  ددثبالي ةددببالددصفبلربلتددبل بالبددص لباالولبوباسددبدبيئو دددببزيننادة الفعاليننة -24

 ب اة.خ لباليب
ب7.75اليةسوبدبا ب بينبا يتتببالجصول دبلاصبيستوىبيةاو دبب1ة ثب باتبا يدب ب
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 (8جدول ) 
 الدور الن ائى                 اى مباراة )كرواتيا( لمنتوب )ارنسا( مجال تأثير دوول الوعب البديل عمى اآلداء الفني لمفريق

 اآلداءاد الفنيخ
        2قيمخ كب  الجديل الثبلث الجديل الثبنى الجديل االول

عند معنىيخ 
.0.5  =5055 

الشىط 
 االول

الشىط 
 الثبنى

 المجمىع  
النسجخ 
 المئىيخ

الشىط 
 االول

الشىط 
 الثبنى

 المجمىع  
النسجخ 
 المئىيخ

الشىط 
 االول

الشىط 
 الثبنى

 المجمىع  
النسجخ 
 المئىيخ

 تعديل خطخ اللعت الهجىميخ
 4 --- ثلث هجىمي

4 5.05٪ 
--- 2 

2 2.05٪ 
--- 5 

5 5402٪ 
20.. 

 ..0. 0 --- 0 --- 0 --- ثلث دفبعي

 تعديل خطخ اللعت الدفبعيخ
 0 --- ثلث هجىمي

2 3303٪ 
--- 0 

4 6606٪ 
--- 0 

0 .٪ 
0000 

 ..40 0 --- 4 --- 2 --- ثلث دفبعي

 تعديل طريقخ اللعت الهجىميخ
 2 --- ثلث هجىمي

2 25٪ 
--- 4 

4 5.٪ 
--- 2 

2 25٪ 
50.. 

 ..0. . --- . --- . --- ثلث دفبعي

 تعديل طريقخ اللعت الدفبعيخ
 0 --- ثلث هجىمي

4 6606٪ 
--- 0 

2 3303٪ 
--- 0 

0 .٪ 
0000 

 ..40 . --- 2 --- 4 --- ثلث دفبعي

 تعديل إسلىة اللعت الهجىمي
 4 --- ثلث هجىمي

4 4.٪ 
--- 3 

3 3.٪ 
--- 3 

3 3.٪ 
.02. 

 ..0. . --- . --- . --- ثلث دفبعي

 تعديل إسلىة اللعت الدفبعي
 0 --- ثلث هجىمي

3 3.05٪ 
--- 0 

5 6205٪ 
--- 0 

0 .٪ 
0000 

 40.5 . --- 5 --- 3 --- ثلث دفبعي

قدرح الالعت الجديل على دخىل أجىاء 
 المجبراح ثسرعخ

 4 --- هجىميثلث 
. 6505٪ 

--- 2 
3 230.٪ 

--- 2 
2 5503٪ 

50.. 
 .502 . --- 5 --- 4 --- ثلث دفبعي

 نقبط الضعف في احد مراكس الفريق
 2 --- ثلث هجىمي

6 6606٪ 
--- 5 

3 3303٪ 
--- . 

. .٪ 
20.. 

 ..40 . --- 2 --- 4 --- ثلث دفبعي

 استغالل نقبط الضعف في الفريق المنبفس
 . --- ثلث هجىمي

. .٪ 
--- . 

. .٪ 
--- . 

. .٪ 
.0.. 

 ..0. . --- . --- . --- ثلث دفبعي

زيبدح قدرح الفريق على االستحىاذ والمحبفظخ 
 عليه

 4 --- هجىميثلث 
6 4.٪ 

--- 2 
6 4.٪ 

--- 3 
3 2.٪ 

.06. 
 ..40 . --- 4 --- 2 --- ثلث دفبعي

 تحسين االداء العبم للفريق والمحبفظخ عليه
 4 --- ثلث هجىمي

. 4.0.٪ 
--- 3 

. 4.0.٪ 
--- 5 

5 50.٪ 
50.5 

 .406 . --- 5 --- 4 --- ثلث دفبعي

 زيبدح الفعبليخ
 5 --- ثلث هجىمي

5. 4.06٪ 
--- 5 

5 420.٪ 
--- 5 

2 505٪ 
2055 

 .206 5 --- 4 --- 5 --- ثلث دفبعي
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 7.75* تعنى دال عند 5.99=  2حرية عند درجة  2قيمة كادرجات                      17=   اعمى درجة لتأثير دوول الوعب البديل
تننأثير دوننول الوعننب البننديل عمننى االداء الفنننى (بيقب ادددببدد نبص جدددبتددأ   بصخددولبال لددببالبددص لبفددرباالصاءاتبالوا دددبليتي دد اتب4 وةدد بجددصولب)

بل   ددربالي ةددببا صاءاتبص جددبتبيجيددوايبددب اةبوبالبفددلب ددلب ددوطبيددنب ددوطلبارنسننا بلياتخددببالتجددويربوالددصفبلرالي ةددببب   ددرخدد لبل لبدد نبالبددصالءبلمفريننق
ب.ب2718 وس ببفلباتبئلب بسبالةبلمبل  ةبالقصمب(كرواتيا)ياتخبباةخ لبيبب ب

ب1ة ثب بادتبا يددب دببتأثير دوول الوعب البديل عمى االداء الفنى لمفريق اتوجوصبف وقبصالدبإةتبئ ببفلبيتي  بلصمبة ثب تة بينبالجصولب
ب. 7.75ينبا يتتببالجصول دبلاصبيستوىبيةاو دبباالاليةسوبدب
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 : إستووصات وتوصيات البحث

 االستووصات : 

ص جدددبتددأ   ب ددأ ب بب242ل ددرببياتخددببف اسددبخددطبوسددطباللددبببةتددولبال لددببتول سددو -
ص جدددبتددأ   ببدد نبيجيددوابص جددبتبجي ددعبال لبدد نبالبددصالءبليتي دد اتبتددأ   بصخددولبال لددبب

ة دثب بادتبال دربص جدبتبتدأ    بلتدبل بال  دثبالتجدويرببالبص لبل رباالصاءبالواربل و  دق
ص جددبتبتددأ   بفددربب10فددربيتي دد بتةسدد نباالصاءبالةددبمبل و  ددقبواليةبفودددبل  ددلببيجيددواب

 .ب22ص جبتبتأ   بفربيبب اةباال جات نبفربصو بالبب5ي عباليبب  بتبوبج

 التوصيات : 

 باالتي : الباحثستووصات البحث يوصي إاي ضوء ما أشارت إليه 

 االاتيبمببتوف  بب ايجبتص  ب دبخبتدبل فعب وبءةبال لببالبص لب. -2
االستةبادبباتبئجبالص اسدبالةبل دبلتول دباليص ب نبلنبصو بال لببالبص لبفلبت ج  ب بفدب -1

 الو  قبفلباليبب  بتب.ب
االلتيبصبل ربس بسدبتصو  بال لب نبفلبالي ب  دبفلباليبب  بتبلتجت زبجي عبال لبد نب -1

 ل يبب  بتب.ب
 .بب40صمباوبالصا قدبحفةلبتوا تبي بلربإل  اكبال لببالبص لبفلبيبب  بتب  ةبالق -4
اددص ةبال لددببالبددص لبل ددربصخددولبحجددواءباليبددب اةباالاتيددبمبببليسددتوىبالواددلبفددلبيتي دد اتب) -1

 (ب.تةس نباالصاءبالةبمبل و  قبواليةبفودبل  لب-بز بصةبالوةبل دبالتجوي دب-ببس لد
 .بطبقببل تصفبينبالتبص لبل ياتخببتاليؤ  ببتبوطبيستوىبال لبباألسبسلاالاتيبمبب -2
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 0202عدد ديسمبر                                021                    المجلة العلمية لعلوم التربية الرياضية
 

 المراجع

 م(2776أحمد عطا موسى )ب -2
تأثير الوعنب البنديل اني إنجناز أندينة الدرجنة الممتنازة بكنرة القندم اني األردن ، رسنالة  : 

 ماجستير ، كمية الدراسات العميا ، الجامعة األردنية ، األردن .

 م(2717بدر ناصر عوض )ب -1
 : 

النندورى الممتنناز الكننويتى دراسننة تحميميننة مقارنننة لننلداءات الفنيننة لوعننب البننديل انني 
والعبى المستويات العالية اي كرة القدم ، رسالة دكتنورا  غينر منشنورة ، كمينة التربينة 

 الرياضية ، جامعة اإلسكندرية .

ب -1
 حسن أحمد الشااعى ، 

 م(2779عبد الرحمن أحمد سيار )
 

: 
والنشنر ، استراتيجية لوحتراف الرياضنى بالمؤسسنات الرياضنى ، دار الواناء لمطباعنة 

 اإلسكندرية .

 م(2715حسننننننن السننننننيد أبننننننو عبنننننند  )ب -4
االتجاهنننات الحديثنننة انننى توطنننيط وتننندريب كنننرة القننندم ، منننا هنننى لمطباعنننة والنشنننر ،  : 

 اإلسكندرية .

 م(2717حسننننننن السننننننيد أبننننننو عبنننننند  )ب -1
اإلعننداد الم ننارى لوعبننى كننرة القنندم )النظريننة والتطبيننق( ، منناهى لمنشننر والتوزيننع ،  : 

 اإلسكندرية .

 م(2776كمال درويش السعدنى )ب -2
 االحتراف اي كرة القدم ، مركز الكتاب لمنشر ، القاهرة . : 

 م(2713موسى والد إبراهيم )ب -3
 

: 
تنننأثير الوعننننب البنننديل عمننننى مسننننتوى األداء لننندى الوعبننننين المحتنننراين بكننننرة القنننندم 

الوطنيننة ، الفمسننطينية ، رسننالة ماجسننتير ، كميننة الدراسننات العميننا ، جامعننة النجننا  
 امسطين .
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