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  في ألمانیا ٢٠٠٦واقع الحاالت الثابتة ونتائج الفرق لنهائیات كاس العالم 
 ٢٠٠٦بحث وصفي للفرق الصاعدة للدورین الشبه نهائي والنهائي لنهائیات كاس العالم 

  ألمانیافي 
  عباس م ثائر عامر.م

  ملخص البحث
تكـون  األخطـاءهـذه  ان مباریات كرة القدم ال تخلو من األخطاء كبـاقي األلعـاب الریاضـیة لكـن  

 أوبنســبة اقــل ولكـــن تكــون فـــي اغلــب حاالتهــا مهمـــة جــدا فـــي حســم نتیجــة فریـــق خــالل المبـــاراة 
البطولة لذلك نجد أن معظم الفرق المتقدمة أصبحت تعتمد على حسم نتائج مباریاتهـا مـن خـالل 

الغیــر مباشــرة ، كالضــربة الحــرة المباشــرة ، والضــربة الحــرة ( االســتغالل األمثــل للحــاالت الثابتــة 
مــن الجوانــب التكتیكیــة المهمــة فــي لعبــة كــرة ، حیــث تعــد ) والضــربة الركنیــة ،  وضــربة الجــزاء 

ل و حیـث تضـمن البـاب األ األهـدافالقدم اذ تعتمد الكثیر من الفرق على تنفیذها لغرض تسـجیل 
فرق في بطولة البحث تكمن في التعرف على الحاالت الثابتة ونتائج ال ومشكلة، المقدمة وأهمیة 

التعــرف علــى واقــع الحــاالت الثابتــة (حیــث كــان هــدف البحــث  و فــي المانیــا ٢٠٠٦كــاس العــالم 
بوجـد عالقـة بـین الحـاالت الثابتـة ونتـائج الفـرق (وافترض الباحـث ) ونتائج الفرق في كاس العالم 

بطولـة  كــاس ل) النهـائي ( و) شـبه النهـائي ( للفـرق الصـاعد للـدورین ) فـي مباریـات كـاس العـالم 
وقـد تضـمن البـاب الثالـث مـنهج البحـث واجراءاتـه المیدانیـة ، امـا البـاب في ألمانیا  ٢٠٠٦العالم 

عــرض وتحلیــل ومناقشــة عالقــة الحــاالت الثابتــة بنتــائج الفــرق بتصــفیات كــاس الرابــع فقــد تضــمن 
الیـا ، فرنسـا ، المانیـا ، ایط( وهـي للفرق الصـاعدة  للـدورین شـبه النهـائي والنهـائي  ٢٠٠٦العالم 

توجد عالقة بین الحاالت الثابتة وفوز الفرق المشاركة فـي  -١وقد استنتج الباحث ، ) والبرتغال 
اعتمـدت اغلـب الفـرق المشـاركة فـي بطولـة كـاس العـالم  -٢.  ألمانیـا ٢٠٠٦بطولة كـاس العـالم 

 -٣.المباریــات علــى التنفیـذ التكتیكــي الصـحیح للحــاالت الثابتــة مـن اجــل الفـوز فــي  ٢٠٠٦لعـام 
  .المسجلة في مباریات بطولة كاس العالم  كانت من تنفیذ الحاالت الثابتة  األهدافغالبیة 
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The resolute case and the results team for finally world cup 2006 in 

Germany 
 descriptive Research for rising team for tow part ( finally 

comparable ) and ( finally ) for the team in world cup 2006 in 
Germany 

Tha'er  Amer  Abbas 
Abstract 

 Foot ball game like other sport game it is not quite useless from 
mistakes ,  but these mistakes are in less but in most cases are very 
important in setting the team results during the game or the 
championship. so we find most of head teams settle their games scores  
( results ) are the relying on the perfect usage of resolute case ( like the 
direct free kick , indirect free kick , corner kick , and the penalty kick ) 
which it consider one of the important tactical ways of a foot ball game 
that so many teams are relying on it in order to score goals . the first 
chapter include the important search and preface , the research problem 
lies in the identification of the resolute case and the team results in the 
world cup championship 2006 in Germany and because the aim of the  
research goal was to  ( identify the resolute case and the results of the 
team in world cup)   the research suppose ( there is relation between 
resolute case and the results of the team in world cup championship  for 
rising team for tow part ( finally comparable ) and ( finally ) for the team 
in world cup 2006 in Germany . the third chapter include research 
method field study  , and the fourth chapter include view and analysis 
and discuses the relation of  resolute case with the results team 
elimination in the world cup championship for rising team for tow part ( 
finally comparable ) and ( finally ) its ( Germany , Italy , France , 
Portugal ) the research conclude 1. There is relation between resolute 
case and win sharing teams in the world cup for year 2006 in Germany . 
2. Most team sharing in the world cup for year 2006 depended write 
execution tactical for resolute case to win In game . 3.  Most record 
goals in world championship cup was from resolute case execution. 
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  ل والباب األ 
  :التعریف بالبحث١
  :المقدمة وأهمیة البحث ١-١

ممــا الشــك فیــه ان مباریــات كــرة القــدم ال تخلــو مــن األخطــاء كبــاقي األلعــاب الریاضــیة لكــن     
نسبة هذه األخطـاء قـد تكـون قلیلـة قیاسـا ببـاقي األلعـاب الجماعیـة ككـرة السـلة والیـد والتـي تكـون 

لطبیعـــة هـــذه األلعــاب التـــي تعتمــد علـــى االحتكــاك المباشـــر بـــین فیهــا األخطـــاء كثیــرة جـــدا نظــرا 
  .الفرق خالل المباراة 

ونرى في لعبة كرة القدم أن هذه األخطاء تكون بنسبة اقل ولكن تكون في اغلـب حاالتهـا مهمـة 
ــم نتیجــــة فریــــق خــــالل المبــــاراة  ــدا فــــي حســ ــة لــــذلك نجــــد أن معظــــم الفــــرق المتقدمــــة  أوجــ البطولــ

ــة أصــــبحت تعتمــــد علــــى  ــتغالل األمثــــل للحــــاالت الثابتــ ( حســــم نتــــائج مباریاتهــــا مــــن خــــالل االســ
  ) .كالضربة الحرة المباشرة ، والضربة الحرة الغیر مباشرة ، والضربة الركنیة ،  وضربة الجزاء 

تعتمـــد علـــى تقویـــة وتـــدعیم الخطـــوط الدفاعیـــة لـــدیها ضـــد  أن اغلـــب الفـــرق إلـــى ســـبب یعـــودوال  
فشــال هجومهــا ممــا حــذا بــالفرق القویــة والضــعیفة ان تعتمــد علــى  الفــرق القویــة مــن اجــل وقــف ٕ وا

ــربة الحـــرة المباشـــرة ، والضـــربة الحــــرة الغیـــر مباشـــرة ، والضــــربة (  تنفیـــذ الحـــاالت الثابتـــة كالضــ
االعتمـاد علـى العـب ذو تكنیـك عـالي  أوبصـورة تكتیكیـة جماعیـة   )الركنیة ،  وضـربة الجـزاء 

  .تیجة المباراة لصالح الفریق في تنفیذ هذه الضربات و حسم ن
من خالل ما تقدم نرى بان تنفیذ الحـاالت الثابتـة بصـورة صـحیحة معتمـد علـى خطـط مسـبقة    

وتكمـن ، بطولـة لصـالح الفریـق أویجـة مبـارة حسـم نت إلـىموضوعة خـالل تـدریبات الفریـق تـودي 
فــي بطولـة كـاس العــالم  اهمیـة البحـث فـي معرفــة العالقـة بـین الحــاالت الثابتـة ونتیجـة المباریـات

  .بكرة القدم  ٢٠٠٦
  :مشكلة البحث :  ٢ - ١
تعــد الحــاالت الثابتــة مــن الجوانــب التكتیكیــة المهمــة فــي لعبــة كــرة القــدم اذ تعتمــد الكثیــر مــن   

لــى مــن تصــفیات و الفـرق علــى تنفیــذها لغــرض تسـجیل االهــداف ومــن خــالل مشـاهدة المرحلــة األ
( یـــة االهـــداف المســـجلة كانـــت مـــن خـــالل الحـــاالت الثابتـــة كـــاس العـــالم الحـــظ الباحـــث ان غالب

 )كالضربة الحرة المباشـرة ، والضـربة الحـرة الغیـر مباشـرة ، والضـربة الركنیـة ،  وضـربة الجـزاء 
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لــذا ارتــى الباحــث علــى  التعــرف ،المرحلــة التالیة إلــىفــوز اغلــب الفــرق والصــعود  إلــىممــا ادى 
  .تسجیل الهدف وحسم المباراة ونتائج الفرق  إلىعلى الحاالت الثابتة والتي تؤدي 

  :هدف البحث :  ٣ – ١
  .التعرف على واقع الحاالت الثابتة ونتائج الفرق في كاس العالم  -
  :فرض البحث :  ٤ – ١
  .توجد عالقة بین الحاالت الثابتة ونتائج الفرق في مباریات كاس العالم  -
  :مجاالت البحث  ٥-١
لبطولــة  ) النهــائي ( و) شــبه النهــائي ( الفــرق الصــاعد للــدورین :  المجــال البشــري -: ١-٥ -١

  .في المانیا  ٢٠٠٦كاس العالم 
  .التي اقیمت في المانیا٢٠٠٦مباریات بطولة كاس العالم : المجال المكاني : ٢-٥-١
  . ٢٠٠٦/   ٧/   ١٥ولغایة    ٢٠٠٦/  ٦/  ٢٤للفترة من : المجال الزماني : ٣-٥-١

  الباب الثاني
  :لدراسات النظریة ا 
  :التحلیل :  ١ – ٢

ــن اجــــل الوصــــول      ــذ مــ ـــراءات التــــي تتخــ االجــــراءات الصــــحیحة لخــــوض  إلــــىمــــن اهــــم االجـ
وذلـك النهـا تعطـي للفـرق بشـكل عـام . المباریات في مجال لعبة كرة القـدم هـو تحلیـل المباریـات 

ة للفریــق لتجنــب هــذه جوانــب الخلــل والضــعف والقــوة  خــالل المباریــات، وتعطــي الحلــول المناســب
العوامـل المسـببة وعملیـة التحلیـل ال تقتصـر فقـط علــى الفریـق وانمـا علـى الفریـق المقابـل لكشــف 

  .عوامل القوة والضعف لدیه 
لـذلك یعــد التحلیــل مــن االمــور المهمـة التــي ال یســتغنى عنهــا للفــرق مـن اجــل تحقیــق التفــوق فــي 

المباریـات فـي كـرة القـدم اصـبح موضـوعا الغنـى  فتحلیل( .المباریات من اجل تقدیم نتائج جیدة 
  .)١( )عنه الي فریق یرید الحصول على نتائج طیبة 

واسـتغالله مـن اجـل  األخـرىالقوة والضعف لدى الفریـق والفـرق  فالتحلیل هو عملیة كشف نقاط 
  .تحقیق التفوق في المباریات 

                                     
 . ٢٢٩ص ١٩٩٢، بغداد  كرة القدمـ سامي الصفار و اخرون ،  ١
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  :التحلیل  أنواع  ١-١-٢
   قسمین إلىیمكن تقسیم التحلیل 

  :التحلیل الذاتي :  الأو 
یفرزهـا فـي ذاكرتـه ، وفـي المسـتویات العالیـة  أوویعتمد علـى المالحظـة العامـة التـي قـد یسـجلها 

ومعــاییر  أســس إلــىتســتند  ال ألنهــابكــرة القــدم لــم تعــد هــذه التحلــیالت ذات نفــع كبیــر للمــدربین 
  .ثابتة یعتمد علیها 

  :التحلیل الموضوعي : ثانیا
ســتمارات خاصـة ودقیقــة وتشــتمل موضــوعات متصـلة وفــي هــذا النــوع مــن ویعتمـد علــى تصــمیم ا

  :التحلیل تنتقل من
  .التسجیل الموضوعي  إلىـ المالحظة الذاتیة ١
  .المالحظات الخاصة والدقیقة  إلىـ المالحظات العامة ٢
  .والقیاسات  األرقام إلىالشرح  أوـ الكالم ٣
 األرقـامنتاجات الخاصـة والدقیقـة والمعتمـدة علـى االسـت إلـىالعامـة  أوـ االستنتاجات الشخصیة ٤
.  
  .المقارنات القیمة  إلىـ المقارنات العامة ٥
  :حاالت اللعب الثابتة :  ٢ـ ٢

وهي الحاالت التي توقفت بعد صافرة الحكم  و تكون هذه الحـاالت مهمـة جـدا فـي لعـب الفریـق 
كــل  "د بالحــاالت الثابتــة إذا مــا اســتغلت بصــورة صــحیحة مــن قبــل العبــي الفریــق ، حیــث یقصــ

الضـــربات الركنیـــة المباشـــرة وغیـــر المباشـــرة ورمیـــة التمـــاس وضـــربة المرمـــى واســـتغالل المواقـــف 
مــن % ٤٠اإلحصــائیات ان  إحــدىالفــرق حیــث أثبتــت  نتــائجتحســین  إلــىالثابتــة التنفیــذ  یــؤدي 

  .)١("ابتة التي سجلت في المباریات كانت نتیجة االستغالل الجید  للمواقف الث األهداف
  
  
  

                                     
 .١٨٤م ،ص١٩٨٤،القاهرة ،دار الفكر العربي ، ب كرة القدماالعداد المهاري والخططي لالع: مفتي ابراهیم  )١(
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  :الضربة الركنیة  : ال أو 
خراجهـــامـــن الحـــاالت الثابتـــة التـــي یمنحهـــا القـــانون للفریـــق المهـــاجم عنـــد قطـــع الكـــرة منـــه  ٕ مـــن  وا

 أوهدف في مرمى الفریق الخصم بصورة مباشرة  إحرازانه یمكن  أهمیتهاجانبي الهدف ، ومن 
 األلعــابمــن  یــةاو الز بات تعــد ضــر  "بصــورة غیــر مباشــرة مــن خــالل الخطــط الموضــوعة مســبقا 

  .)١("األهداففي تسجیل  اآلمالالفریق المهمة لحاالت اللعب الثابت التي یبني علیها 
  :الضربة الحرة المباشرة : ثانیا 

وهي من حاالت اللعب الثابت  لمهمة حیث یمنحها القانون عند ارتكاب الفریق المدافع خطا    
تلـك الحالـة التـي  "مباشـرة منهـا فـي مرمـى الخصـم  إصـابةضد الفریق المهاجم ، ویمكن تسجیل 

یمنعهـا القــانون خـارج منطقــة الجـزاء عــدا حـاالت ضــربة الجـزاء والتــي یمكـن مــن خاللهـا تســجیل 
والفریــق الـذي یحصـل علــى هـذه الضـربات یعــد فریقـا قویــا ، )٢("هـدف فـي مرمــى الخصـم مباشـرة 

   .مهاجما 
  :الضربة الحرة الغیر مباشرة  : ثالثا 

فـي حالـة تسـلل  أووهي الحالة التي یمنحها القانون للفریق المهـاجم عنـد حـدوث خطـاء ضـده    
حیــازة الكــرة مــرة  أعــادةبمثابــة  ألنهــاضــربة البدایــة ، لــذلك یجــب ان تســتثمر ،  أوفریــق الخصــم 

قبل العب من الفریق  في مرمى الخصم عند لمسها من إصابةویمكن عن طریقا تسجیل  أخرى
وتــدخل  آخــرة ویلمســها العــب یمكــن ان یحتســب الهــدف عنـدما تلعــب الكــر "لفریــق مــن ا أونفسـه 
  .)٣("الهدف

  :ضربة الجزاء : خامسا 
وهـــي مـــن عوامـــل الحســـم المهمـــة فـــي لعبـــة كـــرة القـــدم ، والتـــي یمنحهـــا القـــانون ضـــد الفریـــق    

لقانون ا افرصة یمنحه أحسنهي  "العشرة ،  األخطاءالمدافع في منطقة جزائه عند ارتكابه احد 
  .)٤("لتسجیل هدف في مرمى الخصم

                                     
 .٢٠٧، ص ١٩٩١ مصدر سبق ذكره،،  وآخرونصباح رضا ،  )١(
 .٣٤٣ص.١٩٩٩ مصدر سبق ذكره ،، وآخرونزهیر قاسم الخشاب  )٢(
 .٣٧٦ص.١٩٩٩ مصدر سبق ذكره ،، وآخرونزهیر قاسم الخشاب   )٣(
 .٣٧٧ص.١٩٩٩ ذكره ،مصدر سبق ، وآخرونزهیر قاسم الخشاب  )٤(
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یجــب ان یكــون الالعــب المنفــذ للضــربة الجــزاء ان یمتلــك تهــدیف جیــدة وذو  وألهمیتهــالــذلك    
دقــة وثقـــة عالیــة بـــالنفس وهــدوء واتـــزان فــي تنفیـــذ الضــربة إذ ان فرقـــا كبیــرة وكثیـــرة فقــد بطـــوالت 

  .صورة صحیحة العب في تنفیذ ضربة الجزاء ب أخفاقعالمیة من خالل 
 :الباب الثالث 

جراءاتهـ منهج البحث ٣ ٕ   :المیدانیة  وا
  :منهج البحث  ١ـ٣
ـــنهج المســــحي لمالئمــــة مــــع ط   ، البحــــث أهــــدافبیعــــة المشــــكلة وتحقیــــق اســــتخدام الباحــــث المـ
مــع تزویــد الباحــث بالمعلومــات  أعمــقفالدراســة المســحیة تهــتم بالحاضــر وتــدریس الحالــة بشــكل "

  .١" لیة عن المجتمع المبحوثالتفصیلیة والتحلی
  : عینة البحث  ٢ـ٣
) شـبه النهـائي( إلـى دور تكونت عینة البحث من مباریات المنتخبات التي تمكنت من صعود   
  % . ١٠٠وبنسبة  ةمبارا ٤ومجموعها . لبطولة كاس العالم ) النهائي ( و 
  :البحث  أدوات ٣ـ٣
تمامجاز العامة االن األموران من    ٕ البحـث هـي الوسـائل  أدواتان "حیث األدواتي البحث ه وا

البحــث مهمــا كانــت تلــك  أهــدافالتــي یســتطیع بهــا الباحــث جمــع البیانــات وحــل مشــكلة لتحقیــق 
  .٢ "وأجهزةمن بیانات وعینات  األدوات

  : البحث الرئیسیة  أدوات ١ـ٣ـ٣
  واألجنبیةالمصادر العربیة   
  المقابالت الشخصیة.  
 المالحظة والتجربة.  
 رة استبیان الحاالت الثابتة استما  

                                     
  . ٣٠٤، ص ١٩٩٣دار الحكمة للطباعة والنشر ، بغداد ،  ٣، ط ومناهجهطرائق البحث العلمي . وجبة محفوظ ١
  . ١٣٣،ص ١٩٨٨دار الحكمة للطباعة والنشر ، بغداد ، ٢، ط  ومناهجهطرائق البحث العلمي . وجبة محفوظ  ٢

 وآراءهـمواالختصاص في العلوم الریاضیة المختلفة لالستفادة مـن خبـراتهم قام الباحث باجراء مقابالت شخصیة لذوي الخبرة * 
  .من صحة االستشارات والتأكد
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  :األجهزة وأدوات البحث المساعدة:  ٢ـ٣ـ٣
  عقدة  ٢١قیثارة حجم (  جهاز تلفزیون نوع(  
  جهاز فدیوDVD  )  لمشاهدة وتحلیل المباریات ) سوني  
  أقالم ماجك ملونة .  
  حاسبة الب توب نوعDELL   ٤بانتیوم   

  ٠:اإلجراءات التنظیمیة  ٤ـ٣
بعـض اإلجـراءات لتـوفیر المنـاخ المالئـم لسـیر البحـث وتحقیـق االهـداف  بأتبـاعقام الباحـث 

  :ما یلي  أتباعالمرجوة منه فقد تم 
  : *اعداد استمارات تسجیل البیانات  ١ـ٤ـ٣

تم تصمیم استمارة لتسـجیل البیانـات والمعلومـات لكـل متغیـر مـن متغیـرات االداء الخططـي 
  ) .   ١(  رقم الهجومي للحاالت الثابتة في الملحق 

  : تحدید متغیرات الدراسة  ٥ـ٣
  :تحدید متغیرات الحاالت الثابتة   ١-٥-٣ 

مالئمــة للهــدف التـــي وضــعت مـــن اجلــه وبعـــد ان تــم اجـــراء عملیــة االطـــالع والبحــث فـــي  
المصادر العلمیة والبحـوث المختلفـة فـي مجـال كـرة القـدم واالختبـارات والقیـاس وكـذلك المقـابالت 

  : لخبراء وذوي االختصاص فقد تم تحدید المتغیرات الفنیة التالیة الشخصیة مع ا
  الضربة الركنیة.  
  الضربة الحرة المباشرة.  
  الضربة الحرة غیر المباشرة.  
  ضربة الجزاء. 
  

                                     
  )  ١(تم تصمیم استمارة استبیان االداء الخططي الھجومي ، مرفق صورة من ھذه االستمارة في الملحق رقم * ٠
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  :التجربة االستطالعیة  ٦ـ ٣
مفـردات لتحلیـل المباریـات والتـي تـؤدي بـدورها  إلجـراءطریقة  أفضل إلىمن اجل الوصول 

 بــإجراءلحصـول علـى نتـائج صـحیحة ودقیقـة وتطبیقـات للطـرق العلمیـة المتبعـة قـام الباحـث ا إلـى
 األمانيبین المنتخبین  ٢٠٠٦تجربة استطالعیة على مباراة بكرة القدم في تصفیات كاس العالم 

  : للفرق الصاعدة لهذا الدور حیث كان الغرض منها ما یلي   ١٦والسویدي ضمن دور 
 لمشاكل التي تواجه الباحث معرفة الصعوبات وا  
  مفردات التحلیل  ألجراءطریقة  أفضل إلىالتوصل  
  الحاالت الثابتة   أداءمراعاة تسلسل مفردات تحلیل  
  مراعاة الوقت عن تنفیذ مفردات التحلیل  
  المستخدمة  األجهزةمدى كفاءة  
  في استمارة التحلیل  تالبیانامعرفة كیفیة تدریب وتسجیل. 
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  :اب الرابع الب  
  :النتائج وتحلیلها ومناقشتهاعرض  ٤
ــالم :١-٤ عــرض وتحلیــل متغیــرات عالقــة الحــاالت الثابتــة بنتــائج الفــرق بتصــفیات كــاس الع

  :للدورین شبه النهائي والنهائي  إلىللفرق الصاعدة  ٢٠٠٦
  یوضح متغیرات الحاالت الثابتة) ١(جدول رقم 

  دور شبه النهائيفي ال ٢٠٠٦في تصفیات بطولة كاس العالم 

 ھدف
مجموع ضربة 

  الجزاء
 خالل المباراة

 ھدف
مجموع الضربة  

الركنیة خالل 
 المباراة

 ھدف
مجموع الضربات 

الحرة المباشرة وغیر 
 المباشرة خالل المباراة

 المباراة

 المانیا ٧  ٤   

 ایطالیا ١١  ١٠  ١١٩د  
  

  فرنسا ٧  ٣  ١  ٣٣د

  البرتغال ٦  ٦   
  

  المجموع ٢٩  ٢٣ ١ ١ ١

مجمــوع الضــربات الحــرة المباشــرة وغیــر المباشــرة ،مجمــوع الضــربات ) ١(جــدول رقــم ال بــینی    
المانیـــا ، ایطالیـــا ، فرنســـا ، ( الركنیـــة ،و مجمـــوع ضـــربة الجـــزاء فـــي الـــدور شـــبه النهـــائي للفـــرق 

بات ان مجمــوع الضــر  إلــىاذ تشــیر البیانــات  ٢٠٠٦فــي تصــفیات بطولــة كــاس العــالم )  برتغــال 
الفریـــق المـــاني  إلـــى)  ٧( الحـــرة المباشـــرة وغیـــر المباشـــرة خـــالل مبـــاراة المانیـــا و ایطالیـــا كانـــت 

الفریــق االیطــالي مــن دون اســتغالل هــذه الضــربات فــي المبــاراة و مجمــوع الضــربات  إلــى) ١١(و
د وقـ) ١٠(الفریـق ایطالیـا كانـت  أمـامن دون تسـجیل هـدف ) ٤(الفریق الماني  إلىالركنیة كانت 

مـن المبـاراة وانتهـت ) ١١٩(الثاني في الدقیقة  اإلضافيسجل هدف من ضربة ركنیة في الشوط 
المبـــاراة لصـــالح الفریـــق االیطـــالي  ومجمـــوع ضـــربات الجـــزاء كانـــت صـــفر مـــن دون حصـــول اي 

  .فریق على ضربة جزاء 
اة فرنســـا ان مجمـــوع الضـــربات الحـــرة المباشـــرة وغیـــر المباشـــرة خـــالل مبـــار  إلـــىو تشـــیر البیانـــات 
ــالي مــــن دون اســــتغالل هــــذه  إلــــى) ٦(فریــــق فرنســــا  و إلــــى)  ٧( والبرتغـــال  كانــــت  ــق البرتغــ فریــ

مــن دون تســجیل ) ٣(فریــق فرنســا  إلــىالضــربات فــي المبــاراة و مجمــوع الضــربات الركنیــة كانــت 
البرتغـــال مـــن دون اســـتغالل هـــذه الضـــربات فـــي المبـــاراة ) ٦(هـــدف امـــا الفریـــق البرتغـــال  كانـــت 
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مــن المبــاراة فــي الشــوط ) ٣٣(فریــق فرنســا فــي الدقیقــة  إلــى) ١(مــوع ضــربات الجــزاء كانــت ومج
لعـدم حصــوله علـى ضــربة جــزاء )  صــفر (ل وقـد تمكــن مـن تســجیل الهـدف وفریــق البرتغـال و األ

  .ة لصالح فریق فرنسا افي المباراة وانتهت المبار 
  )٢(جدول رقم 

  في الدور النھائي ٢٠٠٦طولة كاس العالم في تصفیات بیوضح متغیرات الحاالت الثابتة 

 ھدف
مجموع 

  ضربة الجزاء
 خالل المباراة

 ھدف
مجموع الضربة  

الركنیة خالل 
 المباراة

 ھدف
مجموع الضربات الحرة 
المباشرة وغیر المباشرة 

 خالل المباراة
 المباراة

 المانیا ١٠ ٦١د  ٢   

 البرتغال ٨  ٦   

  

  ایطالیا ١٢  ٥ ١٨د  

  فرنسا ٩  ٨  ١ ٧د

  
  المجموع ٣٩ ١ ٣١ ١ ١ ١

 
مجموع الضربات الحـرة المباشـرة وغیـر المباشـرة ،مجمـوع الضـربات ) ٢(جدول رقم ال بینی       

)  المانیـا ، ایطالیـا ، فرنسـا ، برتغـال ( الركنیة ،و مجموع ضربة الجزاء فـي الـدور النهـائي للفـرق 
ــفیات بطولــــة كــــاس العــــالم  ــىیانــــات اذ تشــــیر الب ٢٠٠٦فــــي تصــ ــرة  إلــ ــربات الحــ ــوع الضــ ان مجمــ

( المباشــرة وغیــر المباشــرة خــالل مبــاراة المانیــا و البرتغــال لتحدیــد المركــز الثالــث والرابــع  كانــت 
 إلـىضـربات )٨(من المباراة و) ٦١(فریق المانیا وقد سجل هدف في الدقیقة  إلىضربات )  ١٠

اة و مجمــوع الضــربات الركنیــة كانــت فریــق البرتغــال مــن دون اســتغالل هــذه الضــربات فــي المبــار 
ضــــربات ) ٦(ضـــربة مــــن دون تســــجیل هـــدف امــــا فریــــق البرتغـــال كانــــت ) ٢(فریــــق المانیــــا  إلـــى

ومجمـــوع ضـــربات الجـــزاء كانـــت صـــفر لعـــدم حصـــول اي فریـــق علـــى ضـــربة جـــزاء فـــي المبـــاراة  
  .وانتهت المباراة لصالح فریق المانیا  وحصوله على المركز الثالث 

ان مجمــوع الضــربات الحــرة المباشــرة وغیــر المباشــرة خــالل مبــاراة ایطالیــا  إلــىانــات و تشــیر البی
فریــق  إلــى) ٩(فریــق ایطالیــا  و إلــى)  ١٢(وفرنســا لتحدیــد بطــل كــاس العــالم بكــرة القــدم   كانــت 

فریـق  إلـىفرنسا من دون استغالل هذه الضـربات فـي المبـاراة و مجمـوع الضـربات الركنیـة كانـت 
مـن المبـاراة ) ١٨(ل  فـي الدقیقـة و وقد سجل هدف مـن ضـربة ركنیـة فـي الشـوط األ) ٥(ایطالیا  
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البرتغـــال مـــن دون اســـتغالل هـــذه الضـــربات فـــي المبـــاراة ومجمـــوع ) ٨(امـــا الفریـــق فرنســـا  كانـــت 
ل وقـد و مـن المبـاراة فـي الشـوط األ)  ٧( فریـق فرنسـا فـي الدقیقـة  إلـى) ١(ضربات الجزاء كانـت 

لعــدم حصــوله علــى ضــربة جــزاء فــي المبــاراة )  صــفر (وفریــق ایطالیــا  تمكـن مــن تســجیل الهــدف
  . ٢٠٠٦وانتهت المباراة لصالح فریق ایطالیا وتمكن من اخذ بطولة كاس العالم لعام 

للـدورین  ٢٠٠٦متغیرات الحـاالت الثابتـة لتصـفیات بطولـة كـاس العـالم  مناقشة نتائج  ١-٤
   :شبه النهائي والنهائي

ایطالیـــا ، فرنســـا ، المانیـــا ، ( یتبـــین لنــا ان فـــرق )  ٢( و ) ١(ة الجـــدولین مــن خـــالل مالحظـــ   
غیـــر أو الضـــربة الحـــرة المباشـــرة (قـــد ســـجلت اهـــداف مـــن خـــالل تنفیـــذ الحـــاالت الثابتـــة ) برتغـــال 

  ٢٠٠٦في مباریـات تصـفیات بطولـة كـاس العـالم )  المباشرة ، الضربة الركنیة ، ضربة الجزاء  
سـتغلت تنفیـذ هـذه الضـربات مـن اجـل الفـوز فـي المبـاراة  نالحـظ بـان فریـق وهذا  یـدل بـان فـرق ا

ایطالیـا سـجل هــدفین مـن الضـربات الركنیــة فـي مبـاراتین وفریــق فرنسـا سـجل هــدفین مـن ضــربات 
وفریـق  نمبـاریتیسـجل هـدف واحـد مـن ضـربة حـرة مباشـرة مـن  ألمانیـاالجـزاء فـي مبـاراتین وفریـق 

الحـاالت الثابتـة وهـذا یـدل ان الفـرق الثالثـة  لـألداءلتكتیك المناسب برتغال لم یسجل لعدم تنفیذه ل
كانت  تعتمد في حسم نتیجة المباراة من خالل التنفیذ الصحیح للحاالت الثابتة الن الفرق القویة 
والضــعیفة تعتمــد الــدفاع فــي اللعــب مــن اجــل عــدم خســارة فرقهــا فــي المباریــات التــي تلعبهــا فـــي 

لحاالت الثابتة مـن حـاالت اللعـب المهمـة فـي مباریـات كـرة القـدم ویجـب ان بطوالت العالم ، ان ا
% ٤٠ســجلت نســبة "جــارلس هیــوز  ألیــه أشــارتقــوم الفــرق باســتغاللها بشــكل صــحیح ، وهــذا مــا 

ة المهمـة تقـرر بهـدف اان المبـار  أهمیة واألكثرعن طریق اللعب الثابت  األهدافمن % ٥٠ إلى
  ) ٢(الحظ ملحق رقم ) ١( )١("رمیة جانبیة أو،  ةیاو ز من الضربة الحرة ، ضربة 

  
  
  
  

                                     
 ١٩٩٢المهارات ، مطابع دار الحكمة للطباعة والنشر ، بغداد كرة القدم ، التكتیك  و : ترجمة موفق المولى : جارلس هویز  )١(

 .٤٥ص 
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  . الباب الخامس
  :االستنتاجات : ١-٥
المانیـا  ٢٠٠٦توجد عالقة بین الحاالت الثابتة وفوز الفرق المشاركة في بطولة كاس العالم  -١
 .  
علــى التنفیــذ التكتیكــي  ٢٠٠٦اعتمــدت اغلــب الفــرق المشــاركة فــي بطولــة كــاس العــالم لعــام  -٢

  .للحاالت الثابتة من اجل الفوز في المباریات الصحیح 
  .كانت من تنفیذ الحاالت الثابتة  المسجلة في مباریات بطولة كاس العالم  األهدافغالبیة  -٣

  :المصادر
  ١٩٩٢، بغداد  كرة القدم،   آخرونسامي الصفار و . 

  م١٩٨٤الفكر العربي ، قاهرة ،دار،ال المهاري والخططي لالعب كرة القدم األعداد: مفتي ابراهیم. 

  ١٩٩٣لطباعة والنشر ، بغداد ، دار الحكمة ل ٣طرائق البحث العلمي ومناهجة ، ط. وجبة محفوظ .  
  ة للطباعة كرة القدم ، التكتیك  والمهارات ، مطابع دار الحكم: ترجمة موفق المولى : جارلس هویز

 .١٩٩٢والنشر ، بغداد 
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  المالحق
  

  )١(ملحق رقم 
 الحاالت الثابتة  ٢٠٠٦ت كاس العالم تصفیا

  دور شبه النهائي
  األهدافعدد   تعدد الضربا  المتغیرات

  ١  ٢٣  الضربة الركنیة
  ٠  ٢٩  الضربة الحرة المباشرة وغیر المباشرة

  ١  ١  ضربة الجزاء
  ٢  ٥٣  المجموع الكلي لتكرار المتغیرات

 الحاالت الثابتة  ٢٠٠٦تصفیات كاس العالم 
  دور النهائي

  األهدافعدد   تعدد الضربا  لمتغیراتا
  ١  ٣١  الضربة الركنیة

  ١  ٣٩  الضربة الحرة المباشرة وغیر المباشرة
  ١  ١  ضربة الجزاء

  ٣  ٧١  المجموع الكلي لتكرار المتغیرات
  
 


