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 :الملخص

أثر نسبة االستحواذ على الكرة في نتیجة المباراة ضمن تعرف إلى هدفت هذه الدراسة ال
 من وفي أدوار خروج المغلوب دور المجموعات،م 2018كأس العالم لكرة القدم في روسیا 

 تم استخدامها في  وأثر عدد التمریرات والتسدیدات والمخالفات كمتغیرات وسیطةالبطولة
وجد أثر ذو داللة إحصائیة لنسبة االستحواذ وأظهرت النتائج أنه ی. التحلیل اإلحصائي

على الكرة في نتائج مباریات دور المجموعات، بینما لم یكن هنالك أثر في نتائج مباریات 
وأنه ال یوجد أثر لمتغیر عدد التمریرات على النتیجة في نتائج . أدوار خروج المغلوب

دور المجموعات، ولم یكن ذو ولكن كان هنالك أثر لعدد التسدیدات في . مباریات الدورین
ولم یظهر أثر لعدد المخالفات على نتائج المباریات في . أثر في أدوار خروج المغلوب

دراسة عدد المخالفات من حیث : وأوصت الدراسة بعدد من التوصیات أهمها. الدورین
وأماكن حدوثها في الملعب بالنسبة لنصفي ) جزاء، مباشرة، غیر مباشرة(العقوبات 

  .عبالمل
  . عدد المخالفات؛ عدد التسدیدات؛ عدد التمریرات؛ االستحواذ؛كرة القدم: الكلمات الدالة
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Ball possession and its relationship with some variables in the 
2018 FIFA World Cup/ Russia 
Blal awad  
Email: Belal_Aldmor@mutah.edu.jo 
Abstract: 
This study aimed at identifying the impact of ball possession ratio 
on the match score in the 2018 FIFA World Cup/ Russia, the stage 
of groups as well as the knockout stage and the passes, shots and 
fouls as mediator variables. The results showed that there was a 
statistically significant impact for the percentage of ball possession 
on the results of the group matches stage, while there was no 
impact on the results of knockout matches stage. The results 
revealed that there was no impact for the number of passes on the 
results of matches in both stages. The results showed there was an 
impact for the number of shots in the groups' stage, while there 
was no significant impact for the number of shots in the knockout 
stage. The number of fouls had no impact on the matches' scores 
in both stages. The study concluded with a number of 
recommendations, including the necessity of addressing the 
number of fouls in terms of penalties (penalty shoot-out, direct, 
indirect) as well as the places of their occurrence in the two parts 
of the pitch. 
Key words: football, ball possession, number of passes, number of 
shots, number of fouls.  

  
  
  
  
  
  
  
  



  م2018االستحواذ وعالقته بالفوز وبعض المتغیرات في كأس العالم روسیا 
  بالل عوض الضمور/ د

  
 

 -816-

  :مقدمة
أثناء متابعة مباراة كرة القدم یتفاءل المشاهد في النتیجة لصالح الفریق الذي 
یشجعه أو یتابعه أو ینتسب إلیه عندما یشعر بأن لهذا الفریق نسبة استحواذ مالحظة 

 عندما تتحول الكرة للفریق الخصم، وكأنه یشعر بأن على الكرة، ولكنه سرعان ما ینفعل
  .فرصة فریقه قد انتهت

ومن الممیز لبعض الفرق أثناء األداء في المباریات هو السیطرة واالستحواذ 
على الكرة، حیث یستمر العبي هذه الفرق بتمریر الكرة فیما بینهم دون فاعلیة باتجاه 

دى بعض الفرق حیث االستحواذ على الكرة ال ًمرمى الفریق الخصم، وعلى العكس تماما ل
  .یعتبر الطریقة المثلى في تحقیق األهداف والفوز في المباراة

ویرتبط االستحواذ بعوامل عدة أثناء المباراة الواحدة، حیث تعتبر اللیاقة البدنیة، 
، وهدایا )أرض الخصم، أرض الفریق(وطرق اللعب، ونتیجة المباراة، ومكان المباراة 

وهذه . من العوامل المؤثرة في استحواذ الفریق على الكرة) باراة أو البطولة الذاتیةالم
 .العوامل مؤثرة على الفریقین ولكلیهما في المباراة نفسها

أن مؤشرات تقییم ) Folker, & Scarf, McHale ,2012(ویصف كل من 
وواجباتهم في جمیع الالعبین تأتي من استخدام نتیجة واحدة بغض النظر عن مواقعهم 

. الملعب المرتبطة باللعب، ومساهمة الالعب في األداء الذي یؤدي في النهایة إلى الفوز
ویرى الباحث بأن ما تم طرحه في هذه الدراسة یتوافق مع ما یتطلبه احتساب االستحواذ 
بحیث یتم معاملة الفریق على أنه وحدة واحدة وهذا ما سوف یتم االعتماد علیه في هذه 

  .اسة كمتغیر مستقلالدر
أن التمریر في كرة القدم فن، وهو أمر مهم ألن التمریر ) 2013(ویرى النمري 

یأخذ الوقت األكبر في المباراة، فلذلك یجب أن یؤدى التمریر بالشكل الفني الصحیح والقوة 
كما ویرى أن التمریر یحتاج إلى تدریب قوي ومستمر خالل المسیرة الالعب . المناسبة

ة لالحتراف، حتى یصبح اإلحساس الكروي لالعب في أفضل حالته لمراعاة القوة الكروی
  .بالنسبة للمسافة التي یرید

أن السیطرة على الكرة تعني امتالكها ) 133: 2018(ویرى األطرش وأبو شهاب 
  .للتصرف فیها بالطریقة المناسبة حسبما یقتضي الموقف

 حرمان المنافس من الكرة، لكنه أن االستحواذ ینطوي على) 2015(ویرى مختار 
ال یضمن الفوز وال یسبب الخسارة كما أن التمریرات الناجحة ال یحقق الفوز بالضرورة أو 

  .الخسارة
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أن التمریرات القصیرة سالح مهم في كرة القدم، حیث ) 2013(ویرى النمري 
  .تستخدم لغایات الوصول إلى مرمى الخصم بأسرع وقت وتسجیل األهداف

أحد مبادئ لعبة كرة القدم التي تم االعتماد علیها ) 215: 2013(النمري ویذكر 
على الكرة أكثر وقت ممكن، ) االستحواذ(من أجل السیطرة " مرر وتحرك"في المباریات 

وهذا لغایات خلق المساحات بعد تحرك . ویكون باالعتماد األكبر على العبي الدفاع
 .الخصم الستعادة الكرة

  :مصطلحات الدراسة
مختار، (حصول الفریق على الكرة وحرمان المنافس منها، ال أكثر وال أقل : االستحواذ

2015.(  
هي مجموعة األدوار التي تلي دور المجموعات في بطولة كأس : أدوار خروج المغلوب

دور : (العالم، والبطوالت التي تكون تحت مظلة االتحاد الدولي لكرة القدم، وهي
 )اراة تحدید المركزین الثالث والرابع، والمباراة النهائیة، ومب4، دور 8، دور 16

)1(  
هو مجموع التمریرات التي قام بها أعضاء المنتخب الواحد في المباراة : عدد التمریرات

، كما تم اخذها من 2018الواحدة ضمن مباریات بطولة كأس العالم لكرة القدم 
  .)2(المواقع اإللكترونیة

ع التسدیدات التي قام بها أعضاء المنتخب الواحد في هو مجمو: عدد التسدیدات
، كما تم 2018المباراة الواحدة ضمن مباریات بطولة كأس العالم لكرة القدم 

  .)3(اخذها من المواقع اإللكترونیة
هو مجموع األخطاء التي قام بها أعضاء المنتخب الواحد في المباراة : عدد المخالفات

، كما تم اخذها من 2018كأس العالم لكرة القدم الواحدة ضمن مباریات بطولة 
  .)4(المواقع اإللكترونیة

  
                                                             

   تعریف إجرائي (1)
   تعریف إجرائي (2)
   تعریف إجرائي (3)
   تعریف إجرائي (4)
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  :مشكلة الدراسة
تكمن مشكلة الدراسة في الحدیث األزلي والممتد على مدار أیام السنة مع إقامة 
مباریات كرة القدم، حیث یدور النقاش حول االستحواذ على الكرة، فتجد األكادیمیین الطلبة 

ٕمن مدربین ومساعدین واداریین یخوضون في شاهدین والطواقم الفنیة والمتفرجین والم
ًنسبة أو مدة االستحواذ على الكرة للفریق، وخصوصا إذا ما كان االستحواذ كبیر والنتیجة 

  .سلبیة
ًوعندما أراد الباحث أن یبحث في موضوع االستحواذ وجد بأن النقاش أیضا یأخذ 

ین العالمیین من خالل تصریحاتهم بخصوص نسبة ًأبعاد أكثر عمقا على مستوى المدرب
  .االستحواذ والنتائج
  :أهمیة الدراسة

تكمن أهمیة الدراسة في إیجاد مفاتیح المشاركة في كأس العالم وتحقیق النتائج 
. في هذه البطولة من خالل دراسة بعض المتغیرات الهامة التي أمكن الحصول علیها

تحقیق الفوز في المباریات ضمن الدورین، وفي ومعرفة أهم المتغیرات الحاسمة في 
  .2018بطولة كأس العالم لكرة القدم، روسیا 

حیث من الممكن االستفادة من هذه الدراسة لجمیع المنتخبات التي تشارك 
ًمستقبال بشكل عام، والفرق العربیة بشكل خاص، خاصة وأن الفرق العربیة جمیعها لم 

  .تنجح في التأهل ألدوار اإلقصاء
  :أهداف الدراسة

  :هدفت هذه الدراسة التعرف إلى اآلتي        
كأس العالم لكرة القدم في أثر نسبة االستحواذ على الكرة على نتیجة المباراة في  .1

 .من البطولةوفي أدوار خروج المغلوب  دور المجموعاتم 2018روسیا 
ة المباراة في أثر عدد التمریرات كمتغیر وسیط على عالقة نسبة االستحواذ بنتیج .2

وفي أدوار خروج   في دور المجموعات2018بطولة العالم لكرة القدم في روسیا 
 .المغلوب

أثر عدد التسدیدات كمتغیر وسیط على عالقة نسبة االستحواذ بنتیجة المباراة  .3
وفي أدوار   في دور المجموعات2018في بطولة العالم لكرة القدم في روسیا 

 .خروج المغلوب
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مخالفات كمتغیر وسیط على عالقة نسبة االستحواذ بنتیجة المباراة في أثر عدد ال .4
وفي أدوار خروج   في دور المجموعات2018بطولة العالم لكرة القدم في روسیا 

  .المغلوب
  :فرضیات الدراسة

لنسبة ) 0.05α≥(ال یوجد أثر ذو داللة احصائیة عند مستوى داللة : الفرضیة األولى
كأس العالم لكرة القدم في لى نتیجة المباراة في االستحواذ على الكرة ع

  .من البطولةأدوار خروج المغلوب م في دور المجموعات وفي 2018روسیا 
لعدد ) 0.05α≥(ال یوجد أثر ذو داللة احصائیة عند مستوى داللة : الفرضیة الثانیة

التمریرات كمتغیر وسیط على عالقة نسبة االستحواذ بنتیجة المباراة في 
وفي   في دور المجموعات2018ة كأس العالم لكرة القدم في روسیا بطول

  .أدوار خروج المغلوب
لعدد ) 0.05α≥(ال یوجد أثر ذو داللة احصائیة عند مستوى داللة : الفرضیة الثالثة

التسدیدات كمتغیر وسیط على عالقة نسبة االستحواذ بنتیجة المباراة في 
وفي   في دور المجموعات2018ا بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسی

  .أدوار خروج المغلوب
لعدد ) α≥050.(ال یوجد أثر ذو داللة احصائیة عند مستوى داللة : الفرضیة الرابعة

المخالفات كمتغیر وسیط على عالقة نسبة االستحواذ بنتیجة المباراة في 
وفي   في دور المجموعات2018بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسیا 

  .ار خروج المغلوبأدو
  :الدراسات السابقة

دراسة هدفت ) Mellalieu, & James, & Jones ,2004(أجرى كل من 
مباراة ) 24(إلى أثر االستحواذ كأحد مؤثرات األداء في كرة القدم، حیث درس الباحثون 

تضمنت فرق فائزة وفرق غیر فائزة من الدوري اإلنجلیزي الممتاز للموسم 
م الباحثون بتحلیل االستحواذ لدى هذه الفرق حسب مستویات وقد قا. 2001/2002

وذلك باالعتماد على التغیر في أحداث المباراة وحالتها، بمعنى إذا كان الفریق فائز أو 
ثواني، ) 3(وقام الباحثون باحتساب حاالت االستحواذ التي تزید عن . خاسر أو منسحب

سب استحواذ أعلى من الفرق الخاسرة، وأن وأظهرت الدراسة أن الفرق الفائزة كان لدیها ن
. الفرق الفائزة وغیر الفائزة كان لدیها نسب استحواذ أكبر عندما كانت تخسر المباراة

واستنتجت الدراسة أن فرق العبي الصفوة في الدوري اإلنجلیزي ارتبط لدیها االستحواذ 
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یات الالعبین ولیس باألداء الناجح، وترى الدراسة أن االستحواذ قد یكون بسبب مستو
  .استراتیجیة خاصة بالفریق

قام الباحثان بأخذ  ) Franks& Hughes,2005(وفي الدراسة التي أجراها 
بیانات الدراسات السابقة التي نشرت في أواخر عقد الستینات وتم تأكد منها بإعادة 

 مباراتان التحلیل لمختلف البطوالت، فإن عدد التمریرات التي أدت إلى إحراز أهداف ضمن
من المباریات النهائیة من بطولة كأس العالم، وان النتائج تتطابق مع نتائج البحوث 
السابق، ولكن عندما یتم إدخال هذه البیانات فیما یتعلق بطول التسلسل ضمن عملیة 
تمریر الكرة فقد كان هناك المزید من األهداف التي تم تحقیقها من خالل التسلسل األطول 

ولقد قدمت الفرق المزید من التسدیدات لكل . تسلسل التمریرات األطولمقارنة مع 
وأظهرت الدراسة أن التسدیدات القویة . استحواذ، وذلك بالنسبة لتسلسل التمریرات

  . والسریعة المرتبطة باألهداف تعتبر أفضل بالنسبة للعب المباشر مقارنة مع االستحواذ
راسة هدفت إلى معرفة  د)Martín, & Lago ,2007( وأجرى كل من

محددات االستحواذ على الكرة في كرة القدم، لم یتم إعطاء ما یكفي من االهتمام إلى 
مباراة ضمن ) 170(المحددات المتعلقة بذلك، وباستخدام البیانات التي تم أخذها من 

، وتم دراسة أربعة متغیرات، تطور حالة )2003/2004(دوري كرة القدم االسباني للموسم 
ارض الفریق أو أرض (، والمتغیر الثاني مكان المباراة )فائز وخاسر ومنسحب(مباراة ال

ًوخصائص الهدیة الذاتیة للفریق كمتغیر ثالث، وأخیرا الخصم ضمن المباراة ) الخصم
وتبین أن هذه المتغیرات األربعة ذات داللة إحصائیة وأنها مع بعضها . كمتغیر رابع وأخیر

وأن الفرق التي تلعب على أرضها لدیها نسبة أكبر . ضمن االستحواذتفسر غالبیة التباین 
من االستحواذ، كما أن الفرق التي تكون خاسرة ضمن حالة المباراة یكون لدیها نسب 
ًاستحواذ أكبر، وفي حالة كان الفریق الخصم متدني فنیا كانت نسبة االستحواذ أكبر 

تغیرات تطویر نموذج یتنبأ باالستحواذ على وتوصي الدراسة بتبني هذه الم. للفریق األقوى
  .الكرة

) Ballesteros-Lago, & Peñas- Lago ,2011 (وكذلك قام كـل مـن 
بإجراء دراسة هدفت التعرف إلى اإلحصاءات المرتبطة بكرة القـدم، والتـي تتمیـز باألفـضلیة 

اراة مبـ) 380(الفرق المضیفة والمستـضیفة وبحـسب نوعیـة الفریـق، وتكونـت العینـة مـن 
، )موقع اللعبة، نوعیة الفریق(من الدوري االسباني للمحترفین، وكانت المتغیرات المستقلة 
ــة ثــالث مجموعــة هــي ــا أن اإلحــصاءات المتعلقــة باللعب ــم احرازهــا، : (كم األهــداف التــي ت

وأظهرت النتائج أن الفرق التي تلعب على أرضها متوسطاتها الحـسابیة ). الهجوم، الدفاع
ــسب ــات الهجــوم، أعلــى بالن ــى الهــدف حرك ــسدیدات عل ــسدیدات، الت ة لألهــداف، مجمــوع الت

العبـــور، حـــاالت التـــسلل، المـــساعدات والتمریـــرات، المـــرور النـــاجح، المحـــاورة الناجحـــة، 
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ــى . االســتحواذ علــى الكــرة ــرق الزائــرة قــد أظهــرت متوســطات حــسابیة أعل فــي حــین أن الف
ــد بــأن موقــع اللعبــة بالنــسبة لفقــدان االســتحواذ، البطاقــات الــصفراء،  باإلضــافة إلــى التأكی

ونوعیـــة الفریـــق تعتبـــر مـــن العوامـــل الهامـــة فـــي تحدیـــد األداء التكتیكـــي والفنـــي ضـــمن 
الظـروف الجویـة، : وتوصـي الدراسـة بأخـذ محـددات أخـرى بعـین االعتبـار مثـال. المباریات

  .وحالة اللعب، وشكل الفریق
Sampaio, & Lago, Lopez-Gómez, Gómez ,(وأجرى كل من 

دراسة هدفت التعرف إلى التأثیرات المستقلة والمتداخلة لمكان اللعب والنتائج ) 2012
النهائیة المتعلقة بمباریات كرة القدم، وذلك على عینة من فرق النخبة لكرة القدم 

مباراة تم خوضها ضمن الدوري االسباني ) 1900(المحترفین، حیث بلغ عدد المباریات 
االرتدادات : (، وحددت بعوامل أربعة هي)2007/2008-0320/2004(خالل الفترة 

األهداف : والعامل الثاني) 4(وحاالت التمریر الطویل ضمن المنطقة ) 5.2(ضمن المنطقة 
واستعادة الكرة ضمن ) 4(االرتدادات ضمن المنطقة ) 5.1(والتسدیدات ضمن المنطقة 

باإلضافة إلى ) 5.2( ضمن المنطقة ، والعامل الثالث األهداف والتسدیدات)2(المنطقة 
لقد تم تطبیق )). 5.1(، والعامل الرابع واألخیر االرتدادات ضمن المنطقة )2(المنطقة 

ولقد تم . ًنموذج خطي مختلط من أجل التعرف على موقع اللعبة والنتیجة النهائیة مسبقا
ث أظهرت النتائج أن تحدید التأثیر للموقع والنتیجة النهائیة بالنسبة لجمیع العوامل، حی

وكان التداخل بین الموقع والنتیجة ذو . ِالفرق المضیفة والرابحة حصلت على القیم األفضل
) 2(وامتازت الفرق الخاسرة باستعادة الكرة ضمن المنطقة . داللة للعامل الرابع فقط

زیادة ل) 5.2(والمنطقة ) 5.1(وتنظیم الهجمات من خالل التمریرات الوقائیة إلى المنطقة 
وتوصي الدراسة باستخدام هذا النموذج لنمذجة األداء مرتفع . عدد التسدیدات واألهداف

  .المستوى
جابة على التساؤل حول تأثیر االستحواذ دراسة لإل) Collet ,2013( أجرى

على المخرجات اإلیجابیة في لعبة كرة القدم، حیث أجریت هذه الدراسة على بیانات 
، وأظهرت النتائج نسبة )FIFA(و ) UEFA(یة ومن بطوالت أوروب) دوریات(بطوالت 

االستحواذ والتمریر للفریق قد تنبأ بنجاح الفریق ضمن اللعب في الدوریات األوروبیة، إال 
ًأن المتغیرین نفسهما كانا مؤشرین سلبیین على مستوى المباراة الواحدة خصوصا إذا ما 

مباریات الدوري نفسه فإن تأثیر نسبة وضمن . أخذ میزة اللعب على أرض الفریق نفسه
وضمن بطوالت . االستحواذ الكبیرة قد كانت سلبیة، وضمن البطوالت لم یكن له أثر

المنتخبات أظهرت الدراسة أن االستحواذ لم یكن له داللة في النتائج عند اآلخذ بعین 
ى الكرة بالنجاح وتستنج الدراسة أن عدم ارتباط االستحواذ عل .االعتبار العوامل الهجومیة

یشیر إلى حاجة الفرق والمنتخبات األوروبیة إلى أسلوب دقیق للسیطرة على الكرة في 



  م2018االستحواذ وعالقته بالفوز وبعض المتغیرات في كأس العالم روسیا 
  بالل عوض الضمور/ د

  
 

 -822-

مباریات كرة القدم، وتوصي الدراسة بضرورة دراسة القیمة الكلیة لالستحواذ ضمن تحلیل 
 .مباریات كرة القدم

دراسة هدفت التعرف إلى نسب األهداف التي ) 2014(أجرى إدریس وأحمد 
حرزت من خالل أنواع ثالثة، وكذلك أثر العملیات الدفاعیة على هذه األنواع للهجوم، أ

ومقارنة أنواع الهجوم الثالثة من حیث تسجیل األهداف، والتعرف إلى خطط اللعب التي 
واستخدم المنهج الوصفي لتحلیل عینة عشوائیة . تستخدمها فرق الدوري الممتاز

وتم استخدام استمارة التحلیل وفیدیو تسجیل . اراةمب) 60(محاولة هجوم من ) 2592(
أظهرت النتائج ضعف مردود الهجمات المرتدة مقابل الهجوم المنظم والمواقف . المباریات

، 2.5.3، 3.3.4، 2.4.4(الثابتة، وأن الخطط التي استخدمت بشكل كبیر في الموسم 
1.5.4.(  

الستحواذ الفعلي، وعدد دراسة هدفت التعرف إلى زمن ا) 2015(وأجرى العقول 
األهداف المسجلة، والعالقة بین زمن االستحواذ الفعلي وعالقته بعدد األهداف المسجلة، 
وكذلك العالقة بین زمن االستحواذ وعالقته بترتیب الفرق في الدوري األردني ألندیة الدرجة 

. ًلكرة فعلیا، والفروق بین أزمنة استحواذ الفرق على ا)2014(األولى لكرة الید لموسم 
أندیة ) 7(واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلي على عینة تكونت من جمیع مباریات 

وأظهرت النتائج أن أقل زمن استحواذ كان لفریق النادي . مباراة) 41(بمجموع مباریات 
 37.84(األهلي في مرحلتي الذهاب واإلیاب، وكان متوسط زمن االستحواذ لمرحلة الذهاب 

 كان زمن االستحواذ للدوري بشكل 37.22 دقیقة لمرحلة اإلیاب، و36.652 ودقیقة،
وأظهرت النتائج وجود فروق بین زمن االستحواذ على الكرة في مرحلة الذهاب . كامل

لصالح الفرق جمیعها باستثناء النادي األهلي، ولمرحلة اإلیاب لصالح فریق نادي عمان 
وأن الزمن الفعلي . ًونادي عمان في الدوري كامالویرموك الشونة، ولصالح یرموك الشونة 

ًوأخیرا أظهرت الدراسة وجود عالقة عكسیة %). 63(للعب المباریات لم یتجاوز ما نسبته 
وأوصت الدراسة االعتماد على . بین زمن االستحواذ على الكرة وعدد األهداف المسجلة

 . الهجوم الخاطف واللعب السریع یقلل زمن االستحواذ

 بإجراء دراسة هدفت إلى تصنیف ) Hoernig& Link ,2017( وقام
االستحواذ على الكرة في كرة القدم، حیث وصفت هذه الدراسة نماذج للكشف عن طبیعة 
ًاالستحواذ ونوعه على الكرة سوءا أكان استحواذ فردي أم جماعي بناء على موقع  ً

والسیطرة الفردیة على الكرة وتم تصنیف االستحواذ الفردي، والنشاط الفردي، . الالعبین
وتم احتساب . واالستحواذ الجماعي، والسیطرة الجماعیة، وصنع اللعب بصورة جماعیة

االستحواذ من نقطة البدایة حتى نهایة االستحواذ حسب نوع االستحواذ، وتم استخدام 
 69.667، بما في ذلك 2013/2014بیانات مأخوذة من موسم الدوري األلماني لعام 
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مرتبطة بالنشاط الفردي على الكرة، حیث بلغ معدل النشاط الفردي على الكرة فترة 
).880=F(  وبلغ).830=F(  بالنسبة لالستحواذ الفردي على الكرة، ولقد بلغ معامل

، وبلغ االستحواذ )K=670.(التصنیف بالنسبة إلى للسیطرة الجماعیة على الكرة 
وكانت فترات االستحواذ األطول . دقیقة) 56.04(الجماعي على الكرة للفریق الواحد 

ًبالنسبة لحراس المرمى، ومن ثم العبي الدفاع، ومن ثم العبي الوسط، وأخیرا العبي 
ویرى الباحثان أن النتائج التي ظهرت یمكن أن تؤدي إلى تحسین تحلیل األداء . الهجوم

، وتتیح المجال إلى ًفي كرة القدم، وتساعد في الكشف عن أحداث المباراة وتحدیدها تلقائیا
فهم وتمیز التراكیب التخطیطیة ذات القیم األعلى والتي تستند إلى االستحواذ الفردي على 

  .الكرة
  :منهجیة الدراسة

. تمت هذه الدراسة باالعتماد على المنهج الوصفي، بأسلوب الدراسات التحلیلیة
  .اتحیث تم تحلیل مباریات البطولة باالعتماد على عدد من االحصائی

  :مجتمع الدراسة وعینتها
تمثل مجتمع الدراسة من المنتخبات المشاركة في كأس العالم لكرة القدم روسیا 

  .منتخب، وبهذا تكون عینة الدراسة مجتمعها) 32(، والبالغ عددهم )2018(
  :أدوات جمع بیانات الدراسة

ٕاحصائیات استعان الباحث بالمواقع اإللكترونیة التي تنشر بیانات كأس العالم و
  .عن نسبة االستحواذ وعدد التمریرات وعدد التسدیدات وعدد المخالفات

  :متغیرات الدراسة
  .االستحواذ على الكرة: المتغیر المستقل

  .نتائج المباریات: المتغیر التابع
 .عدد التمریرات، عدد التسدیدات، عدد المخالفات: المتغیرات الوسیطة

  :األسالیب اإلحصائیة
  :عدد من األسالیب اإلحصائیة للخروج بالنتائج، وهيتم استخدام 

  المتوسط الحسابي
  .االنحراف المعیاري
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  .معامل اإللتواء
  .تحلیل االنحدار الخطي البسیط

  .R2معامل التحدید 
  :عرض النتائج ومناقشتها

ًوفیما یلي عرضا للنتائج التي تم التوصیل إلیه من خالل المعامالت اإلحصائیة 
قام الباحث بمناقشة النتائج بعد عرض النتائج مباشرة ولكل فرضیة بشكل سابقة الذكر، و

 .مباشر

قیم بعض المؤشرات اإلحصائیة الوصفیة لمتغیرات الدراسة في دور المجموعات ) 1(جدول 
  وأدوار خروج المغلوب

المتوسط  أكبر قیمة اقل قیمة العدد  المتغیرات  الدور
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

معامل 
 تواءاالل

نسبة 
 0.02 13.39 50.09 78 22  96 االستحواذ

عدد 
 0.35 4.39 13.50 24 5  96 المخالفات

عدد 
 0.40 5.24 12.89 27 3  96 التسدیدات

عدد 
 0.29 141.39 448.41 805 189  96 التمریرات

المجموعات

 0.20 1.37 1.41 3 0  96 النتیجة
نسبة 

 0.00 10.32 50.00 75 25 32 االستحواذ

عدد 
 0.09 5.44 13.75 25 5 32 المخالفات

عدد 
 0.50 5.70 14.28 26 6 32 التسدیدات

عدد 
 1.39 174.85 503.56 1137 268 32 التمریرات

خروج 
  المغلوب

 0.10 1.50 1.44 3 0 32 النتیجة
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لنسبة ) 0.05α≥(ال یوجد أثر ذو داللة احصائیة عند مستوى داللة : الفرضیة األولى
م في 2018كأس العالم لكرة القدم في روسیا تحواذ على الكرة على نتیجة المباراة في االس

  .دور المجموعات وفي األدوار خروج المغلوب من البطولة
وقد استخدم تحلیل االنحدار الخطي البسیط لبحث هذا األثر في الدورین االول 

خر ویعرض الجدول والثاني بحیث تمت معالجة األثر في كل دور بشكل منفصل عن اال
  .التالي النتائج

نتائج اختبار الفرضیة االولى نسبة االستحواذ على الكرة وأثرها على نتیجة ) 2(جدول 
  م 2018كأس العالم لكرة القدم في روسیا المباراة في 

  الدور المعامالت مؤشرات النموذج
r R2 f Sig f الثابت β SE t Sig t 

 0.019 2.38 0.010 0.024 0.179  0.019 5.68 0.057  0.239 ولاأل

  0.225  1.24 -  0.026  0.032 -  3.044  0.225  1.53  0.049  0.221  الثاني

  المتغیر المستقل نسبة االستحواذ والمتغیر التابع نتیجة المباراة
ن نموذج أثر نسبة االستحواذ على الكرة في نتیجة المباراة أ) 2(یبین الجدول 

كان مقبوال من الناحیة م في دور المجموعات 2018ي روسیا كأس العالم لكرة القدم ففي 
  ).0.05(كانت اقل من ) 0.019( البالغة fاالحصائیة الن قیمة مستوى داللة اختبار 

أما بالنسبة لنموذج أثر نسبة االستحواذ على الكرة وأثرها على نتیجة المباراة في 
وج المغلوب فلم یكن داال من م في األدوار خر2018كأس العالم لكرة القدم في روسیا 

  ).0.05(كانت أكبر من ) 0.225( البالغة fالناحیة االحصائیة ألن قیمة مستوى داللة 
 عن قیمة معامل التحدید المحسوب لنموذج االنحدار المستخدم R2وتعبر قیمة 

و ا(اي تعبر عن مقدار التباین او االختالف في قیم المتغیر التابع الذي یكون منسوبا الى 
المتغیر المستقل وعادة ما تدل القیمة األكبر على قیمة أفضل بحیث ان اعلى ) بسبب

 االنحدار للدور االول قیمة قد تصلها هي الواحد صحیح وقد بلغت هذه القیمة لنموذج
بینما بلغت قیمة معامل التحدید المحسوب لنموذج  %) 5.7(على شكل نسبة مئویة 

   %) .4.9 (االنحدار لألدوار خروج المغلوب
) 0.024(وباستعراض قیمة تأثیر المتغیر المستقل في التابع یتبین انها بلغت 

لنموذج دور المجموعات ویالحظ ان قیمة مستوى الداللة ) 0.019(وبمستوى داللة 
 مما یشیر الى داللتها من الناحیة االحصائیة عند هذا 0.05المبینة كانت اقل من 

 نسبة االستحواذ مؤثرة في نتیجة المباراة في دور المستوى وبالتالي اعتبار أثر
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المجموعات بحیث كلما ازدادت نسبة االستحواذ زادت احتمالیة الفوز في المباراة في دور 
 -(المجموعات بینما بلغت قیمة تأثیر نسبة االستحواذ على الكرة في نتیجة المباراة 

 یتبین ان 0.05اللة بالقیمة وعند مقارنة مستوى الد) 0.225(وبمستوى داللة ) 0.032
مستوى الداللة المحسوب كان أكبر ما یشیر الى عدم اهمیة تأثیر نسبة االستحواذ على 

وعلى الرغم من ان التأثیر كان (الكرة في مباریات األدوار خروج المغلوب بنتیجة المباراة 
 زادت نسبة غیر دال اال ان التأثیر كان عكسیا بحیث یستدل من هذه النتیجة انه كلما

  ).االستحواذ على الكرة في األدوار خروج المغلوب قلت فرصة واحتمالیة الفوز بالمباراة
لنموذج الدور ) 0.019( البالغة fوبهذه النتیجة وباالعتماد على مستوى داللة 

فإننا نرفض فرضیة الدراسة الصفریة المرتبطة بنموذج الدور حیث دلت النتیجة على وجود 
یتم قبول فرضیة الدراسة فیما یتعلق بمباریات األدوار خروج المغلوب وذلك األثر بینما 

باالستناد الى قیمة مستوى الداللة المحسوبة لنموذج األدوار خروج المغلوب البالغة 
)0.225.(  

یعتقد الباحث بأن هذه النتیجة تتوافق مع طبیعة الدورین، حیث یتصف دور 
هجومیة وعدم الخوف من الوصول إلى منتصف المجموعات بأنه دور یحمل النزعة ال

  . ملعب الخصم
كما أن اللعب المفتوح هو إحدى سمات دور المجموعات خاصة وأن عدد 
المنتخبات كبیر وذات مستوى متفاوت، مما یشیر إلى أن االستحواذ كان له أثر إیجابي 

  .لدى بعض المنتخبات
 دور یتمیز بالحذر الشدید فإنه) اإلقصاء(دوار خروج المغلوب وأما بالنسبة أل

خاصة وأن المنتخبات التي صعدت لهذا الدور تعتبر مؤهلة للوصول إلى األدوار النهائیة، 
فكانت تستحوذ على الكرة في مناطق لیست ذات خطورة كما في خط الهجوم أو خط 

إذا ما علمنا بأنها كانت تستحوذ على الكرة في نصف الملعب ) منطقة العملیات(الوسط 
. خاص بها، وبهذا یكون االستحواذ لیس له فاعلیة كما االستحواذ في دور المجموعاتال

أن خط الوسط هو خط الدفاع الحقیقي هو مصدر ) 137: 2007(حیث یذكر عبد اهللا 
  .االستحواذ في لعبة كرة القدم

التي أظهرت نسب ) et al, Jones. ,2004( وتتفق هذه النتیجة مع دراسة
 Lago &(وتختلف نتائج هذه الدراسة مع دراسة . استحواذ أعلى لصالح الفرق الفائزة

2007, Martin ( ودراسة)2013, Collet( ودراسة العقول ،)أن االستحواذ ) 2015
  .أعلى لدى الفرق الخاسرة
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لعدد ) 0.05α≥(ال یوجد أثر ذو داللة احصائیة عند مستوى داللة : الفرضیة الثانیة
التمریرات كمتغیر وسیط على عالقة نسبة االستحواذ بنتیجة المباراة في بطولة العالم لكرة 

  .وفي األدوار خروج المغلوب  في دور المجموعات2018القدم في روسیا 
 Sobelالختبار هذه الفرضیة فقد تم استخدام تحلیل المسار اضافة الى اختبار

المقاس من خالل المتغیر الوسیط ویوضح الجدول التالي لتحدید داللة األثر غیر المباشر 
  .نتیجة هذا التحلیل

  اختبار الفرضیة في دور المجموعات. 1
تحلیل المسار لدراسة تأثیر لعدد التمریرات كمتغیر وسیط على عالقة نسبة ) 3(جدول 

 في دور 2018االستحواذ بنتیجة المباراة في بطولة العالم لكرة القدم في روسیا 
 لمجموعاتا

  Sobelاختبار 
التأثیر  β t  Sig(t) اتجاه التأثیر

 المباشر
التأثیر غیر 

 المباشر
التأثیر 
 z Sigقیمة   الكلي

االستحواذ على 
 0.000  4.78 4.670  الوسیط

الوسیط على 
 0.832  0.21 0.0002  النتیجة

االستحواذ على 
 0.045 2.03  0.023  النتیجة

0.023 0.001 0.024 0.20 0.835  

عـدد (یبین الجدول قیم التأثیرات المباشرة وغیر المباشرة لتـأثیر المتغیـر الوسـیط 
عالقة نسبة االستحواذ بنتیجة المباراة فـي بطولـة العـالم لكـرة القـدم فـي روسـیا ) التمریرات

وباســتعراض قــیم التــأثیرات المباشــرة فــي الجــدول یتبــین ان .  فــي دور المجموعــات2018
وبلغت قیمة التأثیر المباشـر للوسـیط ) 4.670( تأثیر المتغیر المستقل على الوسیط قیمة

بوجــود (كمــا بلغــت قیمــة تــأثیر المتغیــر المــستقل علــى التــابع ) 0.0002(علــى التــابع 
عالقة الوسیط في التابع كانـت ) المعامالت(ویالحظ ان تأثیر ) 0.023(قد بلغت ) الوسیط

 مــا یعنــي ذلــك عــدم داللــة التــأثیر غیــر 0.05ت أكبــر مــن غیــر دالــة احــصائیا ألنهــا كانــ
المباشـر للمتغیــر الوســیط مــن الناحیـة االحــصائیة بینمــا كانــت قـیم التــأثیرات االخــرى دالــة 

  ).0.05(احصائیا اذ كان قیم مستوى الداللة اقل من
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وتبین النتائج في الجدول ان قیمة التأثیر غیر المباشر للمتغیر الوسیط قد بلغت 
وعلیه وعند جمع التأثیر المباشر للمتغیر المستقل على التابع بإضافة التأثیر ) 0.001(

غیر المباشر للمتغیر الوسیط یصبح التأثیر الكلي للمتغیر المستقل على التابع بقیمة 
)0.024.(  

 للتعرف على مدى اهمیة وداللة قیمة التأثیر غیر Sobelوقد استخدم اختبار 
لمتغیر الوسیط من الناحیة االحصائیة حیث بلغت قیمة االختبار المباشر التي أثر بها ا

وحیث ان قیمة مستوى داللة االختبار كانت أكبر من ) 0.835(بمستوى داللة ) 0.20(
 فان قیمة تأثیر المتغیر الوسیط في هذا النموذج تعتبر غیر مقبولة وغیر مهمة 0.05

  .احصائیا
واعتبار ان عدد التمریرات ال یؤثر عالقة وبهذه النتیجة یتم قبول فرضیة الدراسة 

نسبة االستحواذ بنتیجة المباراة في دور المجموعات لمباریات كرة القدم في بطولة كأس 
  .2018العالم في روسیا 

  اختبار الفرضیة في األدوار خروج المغلوب. 2
سبة تحلیل المسار لدراسة تأثیر لعدد التمریرات كمتغیر وسیط على عالقة ن) 4(جدول 

 في األدوار خروج 2018االستحواذ بنتیجة المباراة في بطولة العالم لكرة القدم في روسیا 
 المغلوب

  Sobelاختبار 
التأثیر  β t  Sig(t) اتجاه التأثیر

 المباشر
التأثیر غیر 

 المباشر
  التأثیر
 zSigقیمة    الكلي

االستحواذ على عدد 
 0.000  9.39 14.638  التمریرات

عدد التمریرات على 
 0.862  0.17 0.00054  النتیجة

االستحواذ على 
 0.450 0.76 -  0.040 -  النتیجة

- 0.040 0.008 - 0.032  0.17 0.861  

عدد (یبین الجدول قیم التأثیرات المباشرة وغیر المباشرة لتأثیر المتغیر الوسیط 
طولة العالم لكرة القدم في روسیا عالقة نسبة االستحواذ بنتیجة المباراة في ب) التمریرات

وباستعراض قیم التأثیرات المباشرة في الجدول یتبین .  في األدوار خروج المغلوب2018
وبلغت قیمة التأثیر المباشر ) 14.638(ان قیمة تأثیر المتغیر المستقل على الوسیط 
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التابع كما بلغت قیمة تأثیر المتغیر المستقل على ) 0.00054(للوسیط على التابع 
عالقة الوسیط في ) المعامالت(ویالحظ ان تأثیر ) 0.040 -(قد بلغت ) بوجود الوسیط(

 ما یعني ذلك عدم داللة التأثیر 0.05التابع كانت غیر دالة احصائیا ألنها كانت أكبر من 
غیر المباشر للمتغیر الوسیط من الناحیة االحصائیة بینما كانت قیم التأثیرات االخرى دالة 

   0.05ئیا اذ كان قیم مستوى الداللة اقل من احصا
وتبین النتائج في الجدول ان قیمة التأثیر غیر المباشر للمتغیر الوسیط قد بلغت 

وعلیه وعند جمع التأثیر المباشر للمتغیر المستقل على التابع بإضافة التأثیر ) 0.008(
            تقل على التابع بقیمةغیر المباشر للمتغیر الوسیط یصبح التأثیر الكلي للمتغیر المس

)- 0.032 (  
 للتعرف على مدى اهمیة وداللة قیمة التأثیر غیر Sobelوقد استخدم اختبار 

المباشر التي أثر بها المتغیر الوسیط من الناحیة االحصائیة حیث بلغت قیمة االختبار 
نت أكبر من وحیث ان قیمة مستوى داللة االختبار كا) 0.861(بمستوى داللة ) 0.17(

 فان قیمة تأثیر المتغیر الوسیط في هذا النموذج تعتبر غیر مقبولة وغیر مهمة 0.05
  احصائیا

وبهذه النتیجة یتم قبول فرضیة الدراسة واعتبار ان عدد التمریرات ال یؤثر عالقة 
نسبة االستحواذ بنتیجة المباراة في األدوار خروج المغلوب لمباریات كرة القدم في بطولة 

  2018أس العالم في روسیا ك
یعزو الباحث هذه النتیجة إلى أن التمریرات كانت عامل حاسم في الهجمات   

المرتدة فكانت فاعلیة التمریرات بجودتها وسرعتها خاصة في الهجمات المرتدة، أما 
بالنسبة لألدوار فإن عدد التمریرات لم یكن یحسم المباراة، خاصة إذا ما تم ربط هذه 

ع نتیجة الفرضیة األولى، وهي أنه ال یوجد أثر لالستحواذ على نتیجة المباراة النتیجة م
  ).الفریق(خاصة وأن االستحواذ یأتي نتیجة تداول الكرة بین أفراد المنتخب الواحد 

ویرى الباحث بأن عدد التمریرات لم یكن له أثر بسبب حدوث أكثرها في ثلثي 
نتصف الملعب، مما یعني تداول الكرة بین أفراد ملعب الفریق نفسه باإلضافة إلى منطقة م

الفریق ولكن دون فاعلیة بالنسبة ألدوار خروج المغلوب، وذلك قد یعود إلى طبیعة التحرك 
أما بالنسبة لدور المجموعات فإن وجود . التكتیكي للفریقین من ناحیة الهجوم والدفاع

  .المجموعة الواحدةمنتخبات لیست ذات جاهزیة عالیة مقارنة بالمنتخبات في 
) et al, Gómez. ,2012 (وتتفق هذه النتیجة مع ما أظهرته نتائج دراسة

وهي المنطقة المحددة بین المنطقة ) 2(أن الفرق الخاسرة باستعادة الكرة ضمن المنطقة 
وتنظیم الهجمات من خالل التمریرات الوقائیة إلى . الدفاعیة ودائرة المنتصف للفریق نفسه



  م2018االستحواذ وعالقته بالفوز وبعض المتغیرات في كأس العالم روسیا 
  بالل عوض الضمور/ د

  
 

 -830-

وتتفق نتیجة البحث مع . لزیادة عدد التسدیدات واألهداف) 5.2(والمنطقة ) 15.(المنطقة 
التي ) Lago-Peñas & Lago-Ballesteros, 2011(ما أظهرته نتائج دراسة 

أظهرت أن مجموع األهداف ارتبط ارتباط إیجابي مع عدد التمریرات بالنسبة للفرق 
  .المستضیفة

ضعف مردود ) Collet ,2013(وتختلف نتائج هذه الدراسة مع دراسة 
  . الهجمات المرتدة مقابل الهجوم المنظم والمواقف الثابتة

لعدد ) 0.05α ≥ (ال یوجد أثر ذو داللة احصائیة عند مستوى داللة : الفرضیة الثالثة
التسدیدات كمتغیر وسیط على عالقة نسبة االستحواذ بنتیجة المباراة في بطولة العالم لكرة 

  . وفي األدوار خروج المغلوب  في دور المجموعات2018القدم في روسیا 
 Sobelالختبار هذه الفرضیة فقد تم استخدام تحلیل المسار اضافة الى اختبار

لتحدید داللة األثر غیر المباشر المقاس من خالل المتغیر الوسیط ویوضح الجدول التالي 
 نتیجة هذا التحلیل

  اختبار الفرضیة في دور المجموعات. 1
تحلیل المسار لدراسة تأثیر لعدد التسدیدات كمتغیر وسیط على عالقة نسبة ) 5(ل جدو

 في دور 2018االستحواذ بنتیجة المباراة في بطولة العالم لكرة القدم في روسیا 
 المجموعات

  Sobelاختبار 
التأثیر  β t  Sig(t) اتجاه التأثیر

 المباشر
التأثیر غیر 

 المباشر
  التأثیر 
 z Sigیمة ق  الكلي

 على االستحواذ
 0.000  4.50 0.165  عدد التسدیدات

عدد التسدیدات 
 0.010  2.61 0.0735  النتیجةعلى 

 على االستحواذ
 0.263 1.12  0.0123  النتیجة

0.0123 0.0121 0.0244 2.22 0.026  

عدد (یبین الجدول قیم التأثیرات المباشرة وغیر المباشرة لتأثیر المتغیر الوسیط 
على عالقة نسبة االستحواذ بنتیجة المباراة في بطولة العالم لكرة القدم في ) التسدیدات

وباستعراض قیم التأثیرات المباشرة في الجدول یتبین .  في دور المجموعات2018روسیا 
وبلغت قیمة التأثیر المباشر ) 0.165(ان قیمة تأثیر المتغیر المستقل على الوسیط 
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بوجود (كما بلغت قیمة تأثیر المتغیر المستقل على التابع ) 0.0735(بع للوسیط على التا
وحیث ان قیمة تأثیر المتغیر المستقل في الوسیط ) 0.0123(قد بلغت ) الوسیط

مستوى الداللة لكل منهما (وقیمة تأثیر الوسیط في التابع كانتا دالة احصائیا ) المعامالت(
كانت ) بوجود الوسیط(متغیر المستقل في التابع وان قیمة تأثیر ال ) 0.05كان اقل من 

 ما یعني ذلك داللة التأثیر 0.05غیر دالة احصائیا اذ كان قیم مستوى الداللة أكبر من 
  غیر المباشر للمتغیر الوسیط من الناحیة االحصائیة

وتبین النتائج في الجدول ان قیمة التأثیر غیر المباشر للمتغیر الوسیط قد بلغت 
 وعلیه وعند جمع التأثیر المباشر للمتغیر المستقل على التابع بإضافة التأثیر )0.0121(

غیر المباشر للمتغیر الوسیط یصبح التأثیر الكلي للمتغیر المستقل على التابع بقیمة 
)0.0244 (  

 للتعرف على مدى اهمیة وداللة قیمة التأثیر غیر Sobelوقد استخدم اختبار 
تغیر الوسیط من الناحیة االحصائیة حیث بلغت قیمة االختبار المباشر التي أثر بها الم

وحیث ان قیمة مستوى داللة االختبار كانت اقل من ) 0.026(بمستوى داللة ) 2.22(
  ً. فان قیمة تأثیر المتغیر الوسیط في هذا النموذج تعتبر مقبولة احصائیا0.05

تسدیدات یؤثر على وبهذه النتیجة یتم رفض فرضیة الدراسة واعتبار ان عدد ال
عالقة نسبة االستحواذ بنتیجة المباراة في دور المجموعات لمباریات كرة القدم في بطولة 

  .2018كأس العالم في روسیا 
  اختبار الفرضیة في األدوار خروج المغلوب. 2

تحلیل المسار لدراسة تأثیر لعدد التسدیدات كمتغیر وسیط على عالقة نسبة االستحواذ ) 6(جدول 
  في األدوار خروج المغلوب2018تیجة المباراة في بطولة العالم لكرة القدم في روسیا بن

اختبار 
Sobel  اتجاه التأثیر β t  Sig(t)  التأثیر

 المباشر

التأثیر 
غیر 
 المباشر

التأثیر 
 zSigقیمة   الكلي

 على االستحواذ
 0.000  3.81 0.315  عدد التسدیدات

عدد التسدیدات 
 0.257  1.15 0.0657  النتیجةعلى 

 على االستحواذ
 0.103 1.68 -  0.0528 -  النتیجة

- 0.0528 0.0207 - 0.0321 1.07 0.283  
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عدد (یبین الجدول قیم التأثیرات المباشرة وغیر المباشرة لتأثیر المتغیر الوسیط 
 لكرة القدم في على عالقة نسبة االستحواذ بنتیجة المباراة في بطولة العالم) التسدیدات

وباستعراض قیم التأثیرات المباشرة في الجدول .  في األدوار خروج المغلوب2018روسیا 
وبلغت قیمة التأثیر المباشر ) 0.315(یتبین ان قیمة تأثیر المتغیر المستقل على الوسیط 

 بوجود(كما بلغت قیمة تأثیر المتغیر المستقل على التابع ) 0.0657(للوسیط على التابع 
ویالحظ ان قیمة  تأثیر الوسیط في التابع كانت غیر ) 0.0528 -(قد بلغت ) الوسیط

 ما یعني ذلك عدم داللة التأثیر غیر المباشر 0.05دالة احصائیا النها كانت أكبر من 
  للمتغیر الوسیط من الناحیة االحصائیة

ط قد بلغت وتبین النتائج في الجدول ان قیمة التأثیر غیر المباشر للمتغیر الوسی
وعلیه وعند جمع التأثیر المباشر للمتغیر المستقل على التابع بإضافة التأثیر ) 0.0207(

 -(غیر المباشر للمتغیر الوسیط یصبح التأثیر الكلي للمتغیر المستقل على التابع بقیمة 
0.0321 (  

 للتعرف على مدى اهمیة وداللة قیمة التأثیر غیر Sobelوقد استخدم اختبار 
اشر التي أثر بها المتغیر الوسیط من الناحیة االحصائیة حیث بلغت قیمة االختبار المب

وحیث أن قیمة مستوى داللة االختبار كانت أكبر من ) 0.283(بمستوى داللة ) 1.07(
 فان قیمة تأثیر المتغیر الوسیط في هذا النموذج تعتبر غیر مقبولة وغیر مهمة 0.05

  احصائیا
ول فرضیة الدراسة واعتبار ان عدد التسدیدات ال یؤثر على وبهذه النتیجة یتم قب

عالقة نسبة االستحواذ بنتیجة المباراة في األدوار خروج المغلوب لمباریات كرة القدم في 
  .2018بطولة كأس العالم في روسیا 

ًیعتقد الباحث وعطفا على ما سبق من عزو لمناقشة الفرضیة األولى أن عدد 
ًا إذا ما الحظنا أن دور المجموعات یحمل طابع الهجوم، ویكون التسدیدات كان منطقی

مما یتیح فرصة التسدید على ) الثلث األخیر من الملعب(الوصول إلى نصف ملعب الخصم 
مرمى الخصم، فتصبح فرصة التسجیل أكبر خاصة بوجود منتخبات أقل جاهزیة مقارنة 

علیة في أدوار خروج المغلوب وكان بینما لم یكن التسدید ذو فا. بمنتخبات أكثر جاهزیة
مما یمنع الخصم من التسدید من منطقة الجزاء، ) ًأو متحفظا(ًاألداء للمنتخبات دفاعیا 

ًخصوصا إذا ما الحظنا أن عدد التسدیدات متقارب ما بین الدورین لكنه كان أكثر فاعلیة 
 Lago-Peñas(وتتفق نتیجة البحث مع ما أظهرته نتائج دراسة . في دور المجموعات

& Lago-Ballesteros, 2011 ( التي أظهرت أن مجموع األهداف ارتبط ارتباط
et al, McHale. , (إیجابي مع عدد التسدیدات بالنسبة للفرق المستضیفة، حیث یرى
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 بأن عدد التسدیدات یخضع  لعدة معاییر بحیث نتمكن من احتساب فاعلیة ) 2012
مكان التسدیدات، وكذلك مدى قدرة الحارس على التسدیدات، ومنها دقة التسدیدات، و

أن التسدیدات ).  Franks& Hughes ,2005(ویرى . التصدي للتسدیدات الخطرة
القویة والسریعة المرتبطة باألهداف تعتبر أفضل بالنسبة للعب المباشر مقارنة مع 

  . االستحواذ
لعدد ) 0.05α≥(لة ال یوجد أثر ذو داللة احصائیة عند مستوى دال: الفرضیة الرابعة

المخالفات كمتغیر وسیط على عالقة نسبة االستحواذ بنتیجة المباراة في بطولة العالم لكرة 
   في دور المجموعات وفي األدوار خروج المغلوب2018القدم في روسیا 

 Sobelالختبار هذه الفرضیة فقد تم استخدام تحلیل المسار اضافة الى اختبار
 المباشر المقاس من خالل المتغیر الوسیط ویوضح الجدول التالي لتحدید داللة األثر غیر

  نتیجة هذا التحلیل
  اختبار الفرضیة في دور المجموعات. 1

تحلیل المسار لدراسة تأثیر لعدد المخالفات كمتغیر وسیط على عالقة نسبة ) 7(جدول 
في دور  2018االستحواذ بنتیجة المباراة في بطولة العالم لكرة القدم في روسیا 

 المجموعات

 Sobelاختبار 
التأثیر β t  Sig(t) اتجاه التأثیر

 المباشر

التأثیر 
غیر 
 المباشر

التأثیر 
 zقیمة   الكلي

Sig 
  

االستحواذ على 
 0.023  2.30 - 0.0759 -  عدد المخالفات

عدد المخالفات 
 0.792  0.26 - 0.0085 -  على النتیجة

االستحواذ على 
 0.026 2.24  0.0238  النتیجة

0.0238 0.0006 0.0244 0.24 0.809 

عدد (یبین الجدول قیم التأثیرات المباشرة وغیر المباشرة لتأثیر المتغیر الوسیط 
على عالقة نسبة االستحواذ بنتیجة المباراة في بطولة كأس العالم لكرة القدم ) المخالفات

م التأثیرات المباشرة في الجدول وباستعراض قی.  في دور المجموعات2018في روسیا 
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وبلغت قیمة التأثیر ) 0.0759 -(یتبین ان قیمة تأثیر المتغیر المستقل على الوسیط 
كما بلغت قیمة تأثیر المتغیر المستقل على ) 0.0085 -(المباشر للوسیط على التابع 

ط في وحیث ان قیمة تأثیر المتغیر الوسی) 0.0238(قد بلغت ) بوجود الوسیط(التابع 
فان ذلك ) 0.05مستوى الداللة لكل منهما كان أكبر من (التابع كانت غیر دالة احصائیا 

  .یعني عدم داللة التأثیر غیر المباشر للمتغیر الوسیط من الناحیة اإلحصائیة
وتبین النتائج في الجدول ان قیمة التأثیر غیر المباشر للمتغیر الوسیط قد بلغت 

التأثیر المباشر للمتغیر المستقل على التابع بإضافة التأثیر وعلیه وعند جمع ) 0.0006(
غیر المباشر للمتغیر الوسیط یصبح التأثیر الكلي للمتغیر المستقل على التابع بقیمة 

)0.0244.(  
 للتعرف على مدى اهمیة وداللة قیمة التأثیر غیر Sobelوقد استخدم اختبار 

لناحیة االحصائیة حیث بلغت قیمة االختبار المباشر التي أثر بها المتغیر الوسیط من ا
وحیث ان قیمة مستوى داللة االختبار كانت أكبر من ) 0.808(بمستوى داللة ) 0.24(

  ً. فان قیمة تأثیر المتغیر الوسیط في هذا النموذج تعتبر غیر مقبولة احصائیا0.05
 یؤثر على وبهذه النتیجة یتم قبول فرضیة الدراسة واعتبار ان عدد المخالفات ال

عالقة نسبة االستحواذ بنتیجة المباراة في دور المجموعات لمباریات كرة القدم في بطولة 
  .2018كأس العالم في روسیا 

  اختبار الفرضیة في األدوار خروج المغلوب. 2
تحلیل المسار لدراسة تأثیر لعدد المخالفات كمتغیر وسیط على عالقة نسبة ) 8(جدول 

 في األدوار 2018مباراة في بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسیا االستحواذ بنتیجة ال
 خروج المغلوب

Sobelاختبار 
التأثیر  β t  Sig(t) اتجاه التأثیر

 المباشر
التأثیر غیر 

 المباشر
  التأثیر 
 zSigقیمة   الكلي

  االستحواذ على
   عدد المخالفات

- 0.1321 - 1.41  0.166 

  عدد المخالفات 
  على النتیجة

- 0.0739 - 1.48  0.148 

االستحواذ على 
 0.121 1.59 -  0.0419 -  النتیجة

- 0.0419 0.0097 - 0.0321 0.92 0.356 
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عدد (یبین الجدول قیم التأثیرات المباشرة وغیر المباشرة لتأثیر المتغیر الوسیط 
لة كأس العالم لكرة القدم على عالقة نسبة االستحواذ بنتیجة المباراة في بطو) المخالفات

وباستعراض قیم التأثیرات المباشرة في .  في األدوار خروج المغلوب2018في روسیا 
وبلغت قیمة ) 0.1321 -(الجدول یتبین ان قیمة تأثیر المتغیر المستقل على الوسیط 

 كما بلغت قیمة تأثیر المتغیر المستقل) 0.0739 -(التأثیر المباشر للوسیط على التابع 
ویالحظ ان قیمة  تأثیر الوسیط في ) 0.0419 -(قد بلغت ) بوجود الوسیط(على التابع 

 وكذلك قیمة تأثیر المستقل 0.05التابع كانت غیر دالة احصائیا ألنها كانت أكبر من 
ًعلى الوسیط كانت أیضا غیر دالة احصائیا ما یعني ذلك عدم داللة التأثیر غیر المباشر 

  .لناحیة اإلحصائیةللمتغیر الوسیط من ا
وتبین النتائج في الجدول أن قیمة التأثیر غیر المباشر للمتغیر الوسیط قد بلغت 

وعلیه وعند جمع التأثیر المباشر للمتغیر المستقل على التابع بإضافة التأثیر ) 0.0097(
 -(غیر المباشر للمتغیر الوسیط یصبح التأثیر الكلي للمتغیر المستقل على التابع بقیمة 

0.0321.(  
 للتعرف على مدى اهمیة وداللة قیمة التأثیر غیر Sobelوقد استخدم اختبار 

المباشر التي أثر بها المتغیر الوسیط من الناحیة االحصائیة حیث بلغت قیمة االختبار 
وحیث ان قیمة مستوى داللة االختبار كانت أكبر من ) 0.356(بمستوى داللة ) 0.92(

متغیر الوسیط في هذا النموذج تعتبر غیر مقبولة وغیر مهمة  فان قیمة تأثیر ال0.05
  ً.احصائیا

وبهذه النتیجة یتم قبول فرضیة الدراسة واعتبار أن عدد المخالفات ال یؤثر على 
عالقة نسبة االستحواذ بنتیجة المباراة في األدوار خروج المغلوب لمباریات كرة القدم في 

  .2018بطولة كأس العالم في روسیا 
تقد الباحث أن تنوع المخالفات یؤدي إلى تنوع في طرق التنفیذ من كالت یع

ًإلى الركالت المباشرة وغیر المباشرة، وهذا یعني أن هذه المخالفات لیست أساسا |الجزاء 
  .ًلحسم المباراة، كما أن أماكن حدوث المخالفات یعتبر أیضا عامل هام

  :استنتاجات
  .لمباراة من خالل نسبة االستحواذ على الكرةمن غیر الممكن الحكم على نتیجة ا .1
  .التسدید على مرمى الخصم له دور في تحقیق نتائج إیجابیة للمباراة الواحدة .2
الهجمات المرتدة كانت ذات تأثیر كبیر في نتائج المباریات في كأس العالم بشكل  .3

  .عام، وأدوار خروج المغلوب بشكل خاص
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  :التوصیات
  : التي أظهرتها الدراسة، یوصي الباحث باآلتيفي ضوء النتائج          

 .دراسة أثر عدد التمریرات في منتصف ملعب الخصم وأثرها على نتیجة المباراة .1
ًعلى الفرق العربیة المشاركة في بطولة كأس العالم مستقبال التركیز على  .2

االستحواذ في دور المجموعات واتباع خطط هجومیة تساعد على زیادة عدد 
 . اإلیجابیةالتسدیدات

 .دراسة عدد الركالت الركنیة والركالت الثابتة كمتغیر وسیط في تحقیق الفوز .3
وأماكن ) جزاء، مباشرة، غیر مباشرة(دراسة عدد المخالفات من حیث العقوبات  .4

  .حدوثها في الملعب بالنسبة لنصفي الملعب وأثرها على نتیجة المباراة
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