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دراسة العالقة بني سرعة القدم وسرعة الكرة اثناء مرحلة التصادم املؤثرة 
على دقة ركلة حرة مباشرة يف كرة القدم

ملخص

القدم  )سرعة  البيوميكانكيين  المتغيرتين  بين  العالقة  تعريف طبيعة  هو  الدراسة  هذه  الهدف من 
الضاربة وسرعة الكرة( اثناء مرحلة التصادم المؤثرة على دقة ركلة الحرة المباشرة في كرة القدم، 
وذلك بطرح الفرضية بأن هناك عالقة االرتباطية ذات داللة إحصائية بين هذه المتغيرات. عينة 
البحث مكونة من خمسة )05( العبين أكابر شبه محترفين )العمر: 22.8 ± 2.59 سنة، الخبرة: 
12.4 ± 1.86 سنة، الوزن: 67.8 ± 4.27 كغ، الطول: 1.75 ± 0.04 م(، وأداة جمع البيانات هو 
اختبار الدقة ركلة الحرة مباشرة في ثالثة )03( وضعيات مختلفة )يمين، وسط، يسار( على مسافة 
20 مترا، وكشفت النتائج أن هناك عالقة االرتباطية ذات داللة إحصائية بين دقة ركلة حرة مباشرة 
وسرعة القدم )0.488( عند مستوى الداللة p >0.05، وسرعة الكرة )0.788-( عند مستوى الداللة 

 .0.05< p

الكلمات  الدالة : كرة القدم، سرعة القدم، سرعة الكرة، دقة، ركلة حرة مباشرة.

Résumé 

L'objectif de cette étude est de définir la nature de la relation entre les deux variables biomécaniques (vitesse du pied 
et vitesse du ballon) au moment de l’impact, influant sur la précision du tir du coup franc direct dans le football, en 
émettant l'hypothèse qu’il existe une corrélation statistiquement significative entre ces variables. L'échantillon de cette 
étude est composé de cinq (05) joueurs séniors semi-professionnels (Age: 22,8 ± 2,59 années, Expérience: 12,4 ± 1,86 
ans, Poids: 67,8 ± 4,27 kg, Taille: 1,75 ± 0,04 m), et l’outil de la collecte des données est un test de précision du tir du 
coup franc direct sur trois (03) positions différentes (à droite, au centre, à gauche) à 20 mètres, et les résultats ont révélé 
qu'il existe une corrélation statistiquement significative entre la précision du tir du coup franc direct et la vitesse du pied 
(0,488) au niveau de signification p <0,05, et la vitesse de la balle (0,788 -) au niveau de signification p <0,05.

Mots-clés : football, vitesse de pied, vitesse de balle, précision, coup franc direct.
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I.املقدمة

ووصلت  كبري  بشكل  تطورت  اليت  األلعاب  من  القدم  كرة 
اىل ذروتها نتيجة اجلهود املبذولة من املتخصصني والباحثني 
والطرائق  واألساليب  احللول  أفضل  اجياد  اىل  الساعني 
املثالي الذي يصب يف  التدريبية لوصول الالعبني اىل املستوى 

خدمة الفريق. 
والندية  باإلثارة  تتميز  اليت  األلعاب  من  القدم  وكرة 
البدنية  بالصفات  املرتبطة  احلركية  مهاراتها  لكثرة  وذلك 
الذي  التكنيكي  باألداء  املرتبطة  البيوميكانيكية  ومتغرياتها 
يتمثل يف توظيف مجيع املهارات اخلاصة اليت يستغلها الالعب 
إيصال  يف  مجيعها  تهدف  اليت  احلاالت  وملختلف  امللعب  داخل 
الفريق اخلصم وتتويج ذلك بالتهديف الذي  الكرة اىل مرمى 
ميثل احلصيلة النهائية لكل اجلهود الفردية واجلماعية اليت 

يقوم بها الفريق. 
كمهارة  القدم  كرة  يف  املباشرة  احلرة  الركلة  توصف 
حركية معقدة تتكون من ست خطوات مهمة: زاوية االقرتاب، 
الورك  انثناء  الضاربة،  الرجل  تأرجح  املساندة،  الرجل  تثبيت 
واإلرشاد على مستوى الركبة، اتصال القدم بالكرة، واملتابعة 
إىل  أيضا  الركل  اإلجراء  تقسيم  وميكن   ،)Barfield, 1998(
مخسة جوانب أساسية: االقرتاب، تثبيت الرجل املساندة  انثناء 
القدم  بني  التصادم  الركبة،  مستوى  على  واإلرشاد  الورك 
 Lees, Asai, Andersen, Nunome, &( الكرة  والكرة، وطريان 

.)Sterzing, 2010

القدم  كرة  من  يتجزأ  ال  جزء  هي  املباشرة  احلرة  الركلة 
وتعترب مهارة حامسة، وخاصة بالنسبة ألولئك الذين حياولون 

 .)BRAY & KERWIN, 2003( تسجيل األهداف
ولكن  حرة،  ركلة  جناح  على  تؤثر  عديدة  عوامل  وهناك 
العوامل الثالثة السائدة اليت جيب أخذها يف االعتبار هي الدقة 
 Hong, Kazama, Nakayama, & Asai,( والتأرجح  والقوة 
2012(. هناك العديد من املبادئ امليكانيكية احليوية اليت ميكن 
 Davids, Button, &( التالعب بها لتحسني هذه العوامل للفرد

.)Bennett, 2008

سرعة الرجل و الكرة اثناء مرحلة تصادم الرجل بالكرة تعترب 
الركلة  تأثر على جناح  اليت  البيوميكانكية  املتغريات  اهم  من 
احلرة، حيث مت دراسة حتليل حركة الركل من قبل العديد 

 Andersen, Dorge, & Thomsen, 1999;( الباحثني  من 
التحليل  على  الدراسات  هذه  ركزت   .)Plagenhoef, 1971
قوة  أخرى  دراسات  حللت  وقد  القدم.  يف  لركلة  احلركي 
 Carré & Asai,( الكرة  ركلة  يف  دوران  عزم  أو  مشرتكة 

 .)2004
ومع ذلك، هناك عدد قليل من الدراسات حول ركالت يف كرة 
القدم والكرة قصرية جدا )عادة  القدم، ألن وقت االتصال بني 
± )0.4( ملي ثانية   9.0 10 ملي ثانية( يف ركالت،  أقل من 
 SHINKAI, NUNOME, ISOKAWA, & IKEGAMI,(
اليت  الدراسات  وعدد  ثانية،  ملي   )0.28(  ±  9.12 و   ،  )2009
هده  يف  والكرة  القدم  حركة  على  صحيح  بشكل  استولت 

املرحلة حمدودة جدا.
يف حني أن البحوث البيوميكانكية لكرة القدم اليت تركزت على 
احلركات الركل، والتفاعل بني القدم والكرة مل يتم توضيح 

هده املرحلة مبا فيه الكفاية.
ركلة  خالل  التأثري  مرحلة  حتليل  يف  تبحث  الدراسة  هذه 
حرة مباشرة من أجل حتديد بوضوح تأثريها على دقة وجناح 

ركلة حرة خالل املسابقات الرمسية.
املتغريين  بتحليل  الدراسة  هذه  أهمية  ظهرت  هنا  ومن 
الكينيماتكيني )سرعة القدم الضاربة وسرعة الكرة( وعالقتها 
بدقة الركلة احلرة املباشرة، واليت نسعى من خالهلا اىل حتقيق 
البايوكينماتيكية  مواصفات  اجياد  خالهلا  من  ميكن  نتائج 
الركالت  التسديد  على  التدريبات  يف  عليها  االعتماد  ميكن 

احلرة وبالتالي االرتقاء مبستوى األداء الفين لالعبني. 
II.املنهجية

1.2.عينة

مينى  قدم  )ثالثة  حمرتفني  شبه  العبني  مخسة  اختيار  مت 
 ±  22.8 )العمر:  الدراسة  هلذه  كعينة  يسرى(  قدم  واثنني 
2.59 سنة، الوزن: 67.8 ± 4.27 كغ، الطول: 1.75 ± 0.04 
لعب  يف  سنوات  عشر  عن  تقل  ال  خربة  هلم  الالعبني  كل  م(، 

كرة القدم )اخلربة: 12.4 ± 1.86 سنة(.
البيانات 2.2.أداة مجع 

أداة مجع البيانات هي اختبار دقة ركلة حرة مباشرة على ثالث 
)03( مواقع خمتلفة )ميني، مركز، واليسار( على مسافة 20 

Abstract: The objective of this study is to define the nature of the relationship between the two biomechanical variables 
(foot velocity and ball velocity) at the impact phase, influencing the accuracy of direct free kick in football, with the 
assumption that there is a statistically significant correlation between these variables. The sample of this study is 
composed of five (05) senior semi-professional players (Age: 22.8 ± 2.59 years, Experience: 12.4 ± 1.86 years, Weight: 
67.8 ± 4.27 kg, Height: 1.75 ± 0.04 m), and the data collection tool is a direct free-kick accuracy test on three (03) 
different positions (right, center) at 20 metres, and the results showed that there is a statistically significant correlation 
between the accuracy of the direct free kick and the foot velocity(0.488) at the significance threshold p<0.05, and the 
ball velocity (0.788 -) at the significance threshold p<0.05.

Keywords:football, foot velocity, ball velocity, accuracy, direct free kick.
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دراسة العالقة بني سرعة القدم وسرعة الكرة اثناء مرحلة التصادم املؤثرة على دقة ركلة حرة مباشرة يف كرة القدم

م. كما هو مبني يف الشكل 01.
 :1 كامريا  اهلدف.  أمام  مرتا   20 بعد  على  الكرة  وضعت 
ميغا   4 الفيديو:  دقة   ،  Kodak Easy Share DX6490
صورة   30 التسجيل:  سرعة  بكسل(،   1728x2304( بكسل 
يف الثانية، على بعد 2 م عمودي على الطائرة األمامية للكرة، 

 ،1808p / 720p :دقة الفيديو ، Homday X-PERT :2 كامريا
سرعة التسجيل: 25 صورة يف الثانية / 50 صورة يف الثانية، 

على بعد 5 م عمودي على الطائرة األمامية للكرة. الشكل 01.
.Dartfish TeamPro 5.5 مت حتليل الفيديو برنامج

3.2. حتليل احصائي

احلسابي(  )الوسط  املركزي  االجتاه  معلمات  استخدام 

والتشتت )االحنراف املعياري( للجزء الوصفي، وحساب معامل 
ارتباط برافايس بريسون ) )rجلزء التحليلي. أجريت احلسابات 

.  IBM Spss statistics 20 بربنامج

كما هو مبني يف اجلدول 01:
 6.73 هو  القدم  لسرعة  احلسابي  املتوسط  القدم:  سرعة   -
واالحنراف املعياري هو 0.99، معامل االرتباط مع دقة ركلة 

.0.05< p حرة مباشرة 0.488 عند مستوى الداللة

 15.39 هو  الكرة  لسرعة  احلسابي  املتوسط  الكرة:  -سرعة 
واالحنراف املعياري هو 2.47، معامل االرتباط مع دقة ركلة 

.0.05< p حرة مباشرة -0.788 عند مستوى الداللة

IV.املناقشة
ركلة  دقة  مع  موجبة  خطية  عالقة  هلا  القدم  سرعة  إن 
دراسة  أشارت  حني  يف  م/ثا   )0.99(  ±  6.93 مبعدل  حرة 
قبل  القدم  سرعة  متوسط  إىل   )SHINKAI et al., 2009(
تالمس  وبعد   ، م/ثا   )1.0(  ±  20.5 كانت  بالكرة  تالمس 

بالكرة كانت 13.7 ± )0.9( م/ثا.
الركلة  دقة  مع  سلبية  خطية  عالقة  لديها  الكرة  سرعة 
حيث  من  فيتس  لقانون  وفقا  جدا  طبيعي  أمر  وهو  احلرة، 
والعكس  الدقة  قلت  سرعة  زادت  كلما  احلركية،  املهارات 

النتائج  .III

5

الشكل 01 ميثل اإلجراءات امليدانية للدراسة

اجلدول 01 معامل االرتباط بني املتغريات البيوميكانكية ودقة الركلة احلرة
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يف  م/ثا   2.47  ±  15.39 هو  الكرة  سرعة  متوسط  صحيح. 
خالل  الكرة  سرعة  أن   )Hong et al., 2012( يدعي  حني 
 De( .ركلة احلرة املباشرة هو ما بني 25.8 م/ثا و 28.3 م/ثا
للكرة  ابتدائية  سرعة  افضل  أن   )Luca & Faella, 2017
رحلتها  مسار  طول  على  الكرة  تتنقل  حبيث  م/ثا؛   20.4 هي  
الصعب  من  يكون  حتى  ممكن  وقت  باقل  حرة  ركلة  خالل 

على احلارس ان يتصدى هلا.
 Andersen et al.,( نتائج  تأكد  اخلطية  العالقة  هذه 
القدم و الكرة هلما عالقة خطيا موجبة.  ، بان سرعة   )1999

V.االستنتاجات

إن مطالب كرة القدم احلديثة تتزايد باستمرار، ومن املعروف 
أن الرياضة اجلماعية مثل كرة القدم معقدة للغاية يف الواقع، 
سرعة  تأثري  مدى  على  التعرف  إىل  الدراسة  هذه  يف  توصلنا 
الركلة  دقة  على  بينهما  فما  التالمس  ملرحلة  والكرة  القدم 
االرتباطات  دراسة  خالل  من  القدم،  كرة  يف  املباسرة  احلرة 
واملدربني  لالعبني  بيوميكانكية  أدلة  توفري  أجل  من  بينهما، 

لركلة حرة مباشرة ناجحة.
ومت مت التوصل بأن سرعة القدم هلا عالقة خطية موجبة مع 
بالكرة  تالمس  قبل  القدم  سرعة  مبتوسط  حرة  ركلة  دقة 
الكرة  وسرعة  م/ثا،   13.7 بالكرة  تالمس  وبعد  م/ثا،   20.5
بسرعة  احلرة،  الركلة  دقة  مع  سلبية  خطية  عالقة  لديها 

مرتاوحة ما بني 25.8 م/ثا و28.3 م/ثا.
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