
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة ديالى               

 كلية التربية الرياضية     

 الدراسات العليا         

 

بين العبي  لبعض المهارات األساسية دراسة مقارنة

الصاالت المغلقة والمالعب الخارجية ألندية الدرجة 

 األولى بكرة القدم

 

 رسالة تقدم بها

 الدليمي محمود فرحان حسن

 

 إلى مجلس كلية التربية الرياضية /جامعة ديالى

 وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير

 في التربية الرياضية

  

 بإشراف 

 عبد الرحمن ناصر راشدم.د  أ.                       فرات جبار سعد هللاأ.د 

 م2033                                       هـ                    3412     
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
َيْرفَِع اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم  

وَالَِّذيَن أُوُتوا اْلِعْلَم َدرََجاٍت وَاللَُّه  

 بَِما َتْعَمُلوَن خَبِير  

             صدق اهلل العظيم                                                        

 (11سورة المجادلة  ، اآلية                                               (
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 ((أقرار المشرفين))

 

 نشهد أن أعداد هذه الرسالة الموسومة بـ :

بين العبي الصاالت المغلقة  األساسيةالمهارات دراسة مقارنة لبعض )) 

 ((والمالعب الخارجية ألندية الدرجة األولى بكرة القدم

قد تمت تحت  (( محمود فرحان حسن الدليمي)) لماجستير التي تقدم بها طالب ا

إشرافنا في كلية التربية الرياضية/ جامعة ديالى، وهي جزء من متطلبات نيل 

 درجة الماجستير في التربية الرياضية .

 

 

       المشرف                             المشرف                          

 عبد الرحمن ناصر راشدم.د ا.                      فرات جبار سعد هللاأ. د 

 م0211التاريخ    /   /        م                 0211التاريخ    /   / 

 وبناء على التعليمات والتوصيات المتوافرة نرشح هذه الرسالة للمناقشة .

 

 

 

 معاون العميد للشؤون العلمية                                                                    

 والدراسات العليا                                                                           

                                                                    أ.م.د عبد الرحمن ناصر راشد                                                              

  كلية التربية الرياضية / جامعة ديالى

 م0211/   /                                                                                          
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 المقوم اللغوي إقرار

 

 اشهد أن الرسالة الموسومة بــ :

العبي الصاالت المغلقة والمالعب بين  األساسيةالمهارات دراسة مقارنة لبعض ))

 (( ة القدمارجية ألندية الدرجة األولى لكرالخ

ليم قد تمت مراجعتها من الناحيةة اللغويةة تحةت إشةرافي ي بحيةح أصةبحت بعسةلوب علمةي سة

 غير الصحيحة ي وألجله وقعت . والتعابيرمن األلفاظ  خال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التوقيع                                           

  المقوم اللغوي                                          

    أ.م.د إبراهيم رحمن حميد االركي                                       

                                           /   /0211 
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 )إقرار لجنة المناقشة والتقويم((

 

 -والتقويم اطلعنا على الرسالة الموسومة  بـ : نشهد أننا أعضاء لجنة المناقشة

بين العبي الصاالت المغلقة  األساسيةالمهارات دراسة مقارنة لبعض )) 

 ((والمالعب الخارجية ألندية الدرجة األولى بكرة القدم

في محتوياتها وفيما له عالقة  (محمود فرحان حسن الدليمي)قد ناقشنا الطالب 

 .في التربية الرياضية  ريل درجة الماجستير أنها جديرة لنبها، ونق

 

 عضو                                                                         عضو    

                                                                  أ.م.د احمد رمضان احمد                                               أ.د غازي صالح محمود

 م0211/   /                                                             م     0211/   /            

 رئيس اللجنة

 أ.د نبيل محمود شاكر

 م0211/   / 

 

 جامعة ديالى  -صدقت الرسالة من مجلس كلية التربية الرياضية 

 

 

 العميد                                                    

 ماهر عبد اللطيف عارف د.                                                   

 كلية التربية الرياضية / جامعة ديالى                                                  

                                              /   /0211  
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 اإلهداء

 

 ..... إلى

 ........ هللا  اغادر الحياة مبكرا أمي ... وأبي رحمهم نم   

 ....... من أحنى ظهره ليستقيم ظهري ... أخي الحاج محمد فرحان  

 عرفانا بالوفاء.. رفيقة عمري زوجتي   

 األعزاء... أبنائي احمد وعبد الرحمن    

 ..األعزاء بناتي.. هند..فاتن..عائشة..فاطمة  

 أخي األستاذ الدكتور عباس عبود فرحانابن   

 زمالئي الذين كانوا خير عون لي أساتذتي و   

 هذا .........   ياهدي ثمرة جهد   

 

 

 

 

 

 محمود                                                                  
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 اعتزازشكر و

ة والسةالم علةى سةيدنا محمةد وعلةى الةه الطيبةين الطةاهرين الحمد هلل رب العالمين والصةال

عظيمةة والالكةل مةل العلينةا مةن نع وصحبه أجمعةين اللهةم لةل الحمةد والشةكر علةى مةا أنعمةت

إذ منحتني القوة واإلرادة والعزيمة النجاز هةذا الجهةد الةذي أمةل  ي علي الجسيمة التي أنعمت

 في إعداده... ا  أن أكون موفق

التةي جامعةة ديةالى  -التربيةة الرياضةية تقدم بالشكر الجزيل إلى عمادة كلية أما بعد فعنني أ

لةدكتور مةاهر عبةد اللطيةف عةارف المتمثلة باوأتاحت لي الفرصة إلكمال دراستي العليا فيها 

 عميد الكلية له مني كل الشكر والتقدير.

أسةتاذي ت العليةا لدراسةالعميةد الومن واجبي أن اشكر قسم الدراسات العليا متمثال بمعاون 

  .  جاسم الدكتور عبد الستارل الدراسات العليا ومسؤو ناصرالعزيز الدكتور عبد الرحمن 

  فةةةرات جبةةةار سةةةعد هللا الةةةدكتوراألسةةةتاذ  جزيةةةل الشةةةكر واالمتنةةةان إلةةةىب تقةةةدمأود  أن أو

 لمةا أبةدوه مةن حسةن المعاملةة والخلة لرسةالة المشةرفين علةى ا ناصرعبد الرحمن  الدكتورو

 منةي كةل الشةكر  اوإرشادات سديدة أغنت البحح هذا وأخرجته بالصورة النهاكية فلهمة رفيعال

 واالمتنان.

احمةد رمضةان احمةد الداغسةتاني الدكتور  والقلب الكبيرالعزيز األخ بالشكر إلى  أتقدمو      

ألسةاتذة  اعتةزازيري وك، وشة عتةزازه منةي كةل الشةكر وااللةعباس فاضةل جةابر  والدكتور

نصةةير صةةفاء محمةةد والةةدكتور رافةةد مهةةدي قةةدوري  الةةدكتورمةةنهم بالةةذكر  ة واخةة الكليةة

 تقةدم أو رة مهةا صةبري والةدكتورة أالء زهيةروالدكتووالدكتورة لقاء والدكتورة نبراس كامل 

فةي دراسةة الةدكتوراه  ية وفمحمد وليد الخشالي متمنيةا لةه الت خإلى األ متنانبفاك  الشكر واال

جمةةال محمةةد  األخأتقةةدم بالشةةكر إلةةى و . ض مةةن التوجيهةةات القيمةةةوالةةذي أغنةةى البحةةح بفةةي

فرية   إلةىواالمتنان والعرفان   بالشكر تقدمأوأتمنى له الموفقية في دراسة الدكتوراه .شعيب 

إلتمامه الطباعة والمساهمة في إخةرا  الرسةالة  عبد الكريم إحسان السيد العمل المساعد وهم

 .والسيد سيف الدين واث  
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إلةى موظفةات مكتبةة كليةة  كرتيرة الدراسات العليا السةت هبةةت سخاأل بالشكر إلى دمتقأو 

 .التربية الرياضية جامعة ديالى 

ال يسعني إال إن انحني إجةالل وإكرامةا إلةى كةل مةن قاسةمني نجةاحي هةذا إخةواني  وأخيرا  

ي العلميةة وأخواتي وزوجتي وأبناكي الذين صبروا وتحملوا الكثير لمساعدتي في إكمال مهمت

 .ي جزاهم هللا عني خير الجزاء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 الباحح

                                               0211             
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 ملخص الرسالة باللغة العربية

 

بين العبي الصاالت المغلقة  األساسيةالمهارات دراسة مقارنة لبعض 

  والمالعب الخارجية ألندية الدرجة األولى بكرة القدم

 الباحث

 محمود فرحان حسن الدليمي

                                                                                       

                                                                   المشرف                                                      المشرف                    

 عبد الرحمن ناصر راشدد  م.ا.                                          فرات جبار سعد هللاد أ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   شتملت الرسالة على خمسة أبواب : ا

 الباب األول : التعريف بالبحح :

لعبةةة كةةرة القةةدم مةةن األلعةةاب الجماهيريةةة الكبيةةرة التةةي اجتةةذبت  أن إلةةىتطةةر  الباحةةح       

انبهةا البدنيةة العديد من المشاهدين وعلةى جميةع المسةتويات نتيجةة لتنةوا وتكامةل وتةرابط جو

قواعةةد اللعبةةة التةةي زادت مةةن اإلثةةارة والتشةةوي  عةةن والمهاريةةة والخططيةةة والنفسةةية فضةةال 

للمتابعين لها مما جعل من مبارياتها محةط أنظةار المشةجعين فةي جميةع  أنحةاء العةالم وجعةل 

الت اإلبةداا من ممارسيها التمتع بقدرات بدنية ومهارية وخططية ونفسية  والوصول إلى حةا

الوصةول في غير مسبوقة والتي تساعد في الكثير من األحيان ولمحات فنية  ابتكار حركاتو

 إلى االنجاز المنشود .

متابعيهةا فةي إن لعبة كرة القدم في الصاالت المغلقة شهدت  تطورا كبيرا وإثةارة عاليةة ل     

إذ أصبحت لعبة قاكمة بحد ذاتها لها قوانينها الخاصة بهةا ممةا  البطوالت عربيا وقاريا ودوليا

ساعد على خل  جمهةور خةا  بهةا وفةي أجةواء مختلفةة تمامةا عةن األجةواء التةي تتميةز بهةا 

 المالعب الخارجية .
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 ف البحح : اهدأـ 

 .صاالت المغلقة  لالعبي ال المهارات االساسيةألتعرف على بعض  -1

                                            . المالعب الخارجية لالعبي  مهارات االساسيةالض بع التعرف على -0 

العبةي عينةة البحةح للصةاالت  بةين المهةارات االساسةيةبعةض  التعرف على الفةرو  فةي -3

  المغلقة والمالعب الخارجية  .

 

 البحح :  يةـ فرض

بةةين العبةةي الصةةاالت المغلقةةة  ةالمهةةارات االساسةةيهنةةال فةةرو  ذات داللةةة إحصةةاكية فةةي 

 .  والمالعب الخارجية 

 

 ـ مجاالت البحح : 

 فةةي الصةةاالت المغلقةةةأنديةةة الدرجةةة األولةةى بكةةرة القةةدم  بعةةض العبةةوا ـةة المجةةال البشةةري :

 .والمالعب الخارجية 

                                                          . 0/0/0211   ولغاية 10/0212/ 0من      ةللمد:  نياألزمالمجال ـ 

 . مالعب األندية تحت البححالمجال المكاني : ـ 

 

 الباب الثاني : الدراسات النظرية والدراسات المشابهة :

مهةةةةةةا أهو المهةةةةةةارات االساسةةةةةيةلبةةةةةةاب تطةةةةةر  الباحةةةةةةح إلةةةةةى مةةةةةن خةةةةةةالل هةةةةةذا ا      

ى كرة القدم فةي الصةاالت تطر  الباحح إلو يالدحرجة(اإلخماد)المناولةيالتهديفيالمراوغة ي

 الدراسات المشابهة بداية ومستقبل ثم تطر  إلى عدد من المغلقة 

 الباب الثالح : منهج البحح وإجراءاته الميدانية  :

أمةةا عينةةة البحةةح فقةةد اختيةةرت بالطريقةةة  ى هةةذا البةةاب علةةى مةةنهج البحةةح وعينتةةهاحتةةو      

وضةةم هةةذا البةةاب األجهةةزة واألدوات  .يومةةا(02) الختبةةاراتتطبيةة  ا سةةتغر أولعمديةةة . ا
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 واالختبةةارات المسةةتخدمة فةةي ووسةةاكل جمةةع المعلومةةات والتجربةةة االسةةتطالعية المسةةاعدة

 والوساكل اإلحصاكية المستخدمة في معالجة البيانات . لتجربة الركيسيةوا البحح

 

 الباب الرابع : عرض النتاكج وتحليلها ومناقشتها :

 

لتةي توصةل إليهةا فةي ا تهاومناقشة هةاوتحليلالنتةاكج البةاب بعةرض اهتم الباحةح فةي هةذا       

الفةةرو  ، وذلةةل بعرضةةها علةةى شةةكل جةةداول ثةةم قةةام بتحليةةل تلةةل  ةوإيجةةاد داللةة االختبةةارات

 الجداول ثم مناقشتها معززا ذلل بالمصادر العلمية . 

 

 الباب الخامس : االستنتاجات والتوصيات :

 ستنتاجاته وتوصياته ومن هذه االستنتاجات : في هذا الباب استعرض الباحح ا    

 فاكدة كبيرة للعب في المالعب الخارجية . أوال في الصاالت المغلقة يكون ذا أوال  /التدريب

ثانيا /التنوا والتخص  في تخطيط البرامج التدريبية للصاالت المغلقة والمالعب الخارجيةة 

 باالعتماد على قابليات وقدرات الالعبين .

 فكانت كما يعتي  لتوصياتأما ا

ضرورة مراعةاة المتطلبةات األساسةية النجةاز كةل مةن لعبةة كةرة القةدم فةي الصةاالت  -1

 المغلقة والمالعب الخارجية والتعامل معها بشكل منفرد.

ضةةرورة اختيةةار العبةةين متخصصةةين قةةي لعبةةة كةةرة القةةدم للصةةاالت المغلقةةة وعةةدم   -0

 ن  .االعتماد على نفس الالعبين في كلتا اللعبتي

ضرورة إيجاد طر  تدريبية من شانها تطوير لعبة كرة القدم للصاالت المغلقة علةى   -3

 غرار التطور الحاصل في المالعب الخارجية .
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 قاكمة المحتويات

 الصفحة الموضوا التسلسل

 1 العنوان 

 0 اآلية القرالنية 

 3 إقرار المشرفين 

 4 إقرار المقوم اللغوي 

 5 اقشة والتقويمإقرار لجنة المن 

 0 اإلهداء 

 7 امتنان شكر و 

 9 ملخ  الرسالة باللغة العربية 

 11 قاكمة المحتويات 

 14 قاكمة الجداول 

 15 قاكمة األشكال 

 15 قاكمة المالح  

 17 الباب األول 

 18 التعريف بالبحح 1

 18 المقدمة وأهمية البحح 1-1

 19 مشكلة البحح 1-0

 19 ححالب فاهدأ 1-3

 19 فرض البحح 1-4

 19 مجاالت البحح 1-5

 19 المجال البشري 1-5-1

 19 ألزمانيالمجال  1-5-0
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 19 المجال المكاني 1-5-3

 02 الباب الثاني 

 01 المشابهةالدراسات الدراسات النظرية و 0

 01 الدراسات النظرية 1ـ  0

 01  وأهمتها بكرة القدم المهارات االساسية 1ـ  1ـ  0

 03 مهارة ضرب الكرة بالقدم )المناولة ، التهديف ( 1-1ـ  1ـ  0

 05 مهارة المراوغة والخداا 0-1-1ـ  0

 07 مهارة اإلخماد 3-1ـ 1ـ  0

 09 مهارة دحرجة الكرة 4-1ـ 1ـ  0

 32 كرة القدم للصاالت المغلقة بداية ومستقبل 0ـ  1ـ  0

 31 الدراسات المشابهة 0ـ  0

 38 لحالباب الثا 

 39 البحح وإجراءاته الميدانية منهج 3

 39 منهج البحح  3-1

 39 عينة البحح 3-0

 42 تهوأجهزالبحح  وساكل جمع المعلومات أدوات 3-3

 42 وساكل جمع المعلومات 3-3-1

 42 تهوأجهزالبحح  أدوات 3-3-0

 41   )تحديد المتغيرات( البحح خطوات تنفيذ   3-4

 41 رات االساسيةالمها حديدت 3-4-1

 40 المهارات االساسيةترشيح  اختبارات  3-4-0

 43 االختبارات المستخدمة 3-5

 48 التجربة االستطالعية 0ـ 3

 49 تجانس العينة 7ـ 3
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 49 التجربة الركيسة 3-8

 52 الوساكل اإلحصاكية   9ـ3

 51 الباب الرابع 

 50 عرض النتاكج وتحليلها ومناقشتها 4

 1ـ  4
الفر  للمتغيرات المهاريةة للمالعةب الخارجيةة ض نتاكج عر

 والصاالت المغلقة لكرة القدم وتحليلها ومناقشتها
50 

 0ـ  4
في األوساط الحسةابية لمهةارات كةرة  تمناقشة نتاكج الفروقا

 في المالعب الخارجية والصاالت المغلقة مالقد
58 

 01 الباب الخامس 

 00 االستنتاجات والتوصيات 5

 00 االستنتاجات 5-1

 03 التوصيات 5-0

 04 المصادر العربية واألجنبية 

 05 المصادر العربية 

 08 المصادر األجنبية 

 09 المالح  

  ملخ  الرسالة باللغة االنكليزية 

                قاكمة الجداول

 الصفحة العنوان رقم

 30 ارجيةمقارنة بين كرة القدم للصاالت المغلقة والمالعب الخ 1

0 
لكرة القدم للمنطقة الشمالية للمالعب  األولىالدرجة أندية  أسماءيبين 

 الخارجية وعدد الالعبين والنسبة المكوية
39 

3 
 صاالت المغلقةلكرة القدم للمنطقة الشمالية لل األولىالدرجة أندية  أسماءيبين 

 وعدد الالعبين والنسبة المكوية
02 

 01 بكرة القدم المرشحة من قبل الخبراء والمختصين ةالمهارات االساسي يبين 0
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 00 يبين االختبارات المعتمدة من قبل الخبراء  5

6 
للمالعب الخارجية لالعبي يبين نتاكج اختبارات المهارات قيد البحح 

 والصاالت المغلقة
50 

7 

( المحسوبة Tيبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )
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 التعريف بالبحث -1

 
  ته وأهميالبحث مقدمة 1-1

                                 
الجماهيريددة الكبيددرم التددي اجتدديبت العديددد مدد  المشدداهدي   األلعددا تعددد لعبددة كددرم القددد  مدد       

ريددة والطننيددة اوعلددج جميددم الماددتويات نتيجددة لتنددوت وتكامددل وتددرابن جوانبمددا البدنيددة والمم

مدد  دت مدد  اارددارم والتشددويا للمتددابعي  لمددا ممددا جعددل والنفاددية ف ددا دواعددد اللعبددة التددي زا

العدال  وجعدل مد  مماراديما التمتدم بقددرات  أنحدا مبارياتما محن أنظار المشدجعي  فدي جميدم  

وابتكدار حركدات ولمحدات فنيدة  اابدداتحداالت  إلجبدنية وممارية وطننية ونفاية  والوصول 

 االنجاز المنشود . إلجلوصول ا األحيا غير مابودة والتي تااعد في الكرير م  

عاليدة لمتابعيمدا فدي  وإردارمشدمدت  تندورا كبيدرا  لعبة كرم القد  في الصداالت المللقدة  إ      

لعبة دائمدة بحدد ياتمدا لمدا دوانينمدا الطاصدة بمدا  أصبحتالبنوالت المحلية والقارية والدولية إي 

التدي تتميدز بمدا  األجدوا ا عد  مطتلفدة تمامد أجدوا مما ااعد علج طلا جممور طاص بما وفدي 

 الماع  الطارجية .

وطننيددة ونفاددية مطتلفددة ممددا جعددل لكددل منمددا نرائددا  ومماريددة إ  للعبتددي  ددددرات بدنيددة    

ومدا يرافقده  مود بددني عدالمتر مربم يتنل  منه مج 088 تحرك الاع  أ تدريبية مطتلفة إي 

طتلدف مد  ناحيدة يالمللقدة العد  فدي الصداالت تجعدل مد  العد  كدرم القدد   أطدر م  ددرات 

ع  الع  كرم القد  في الماعد  الطارجيدة مد  ناحيدة العوامدل المحيندة بالملعد  مد   ااعداد

 ومادداحات اللعدد  ,واددرعة تبددادل الكددرات ,واطددتاف دوانينمددابعددد   أو ,حيددث دددر  الجممددور

 والتي تؤرر بشكل مباشر علج اللعبتي  . ,األطر واطتاف دوانينما 

 الممدارات االاااديةاالطدتاف فدي بعدض البحث م  طال الكشف عد   أهميةهنا تكم  م      

الدرجدة  ألنديدةلد  العبي كرم القد  في الصاالت المللقة والماع  الطارجية والمقارنة بينمما 

     لتكو  مصدرا يمك  الرجوت إليه م  دبل الباحري  والمتطصصي . في المننقة الشمالية األولج
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             مشكلة البحث  1-2

في الصاالت المللقة  األولجدرجة الباحث لمباريات دوري العراا ال مشاهداتطال م        

وهيا بي  اللعبتي   الممارات االااايةفي بعض    الطارجية الحظ وجود اطتافوالماع

 د  العبي اللعبتي ( ل الممارات االااايةاالطتاف داد الباحث الج )اؤال هل هناك فروا بي  

بي  العبي  الممارات االااايةم  طال مقارنة بعض  الباحث درااة هي  الفروا ارتأ ليا 

 . في المننقة الشماليةبكرم القد   األولجالدرجة  ألنديةالصاالت المللقة والماع  الطارجية 

  البحث اهدف 1-3

 .والماع  الطارجيةللقة لاعبي الصاالت الم الممارات االااايةعلج بعض  ألتعرف -1

العبي عينة البحث للصاالت  بي  االااايةالممارات بعض  التعرف علج الفروا في -2

 المللقة والماع  الطارجية  .

                                                                فرض البحث 4 -1

بدي  العبدي الصداالت المللقدة  الممدارات االاااديةبعدض هناك فدروا يات داللدة إحصدائية فدي 

 . بكرم القد  والماع  الطارجية 

                                                        مجاالت البحث                           1-5

            

فدي الصداالت المللقدة بكدرم القدد   األولدجالدرجدة  أنديدةبعض العبوا  /المجال البشري  1-5-1

 . للمننقة الشماليةااي( والماع  الطارجية )الطم

                                                        2/2/2811 وللاية   2818/ 12/  2المجال ألزماني   1-5-2

)ماع  األندية المبحورة ي / المجال المكان 1-5-3
1
) 

  

                                      
 (5انظر ملحق)- 1
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 الدراسات النظرية  -2   

 وأهميتها بكرة القدم  المهارات االساسية 2-1-1

(")مهمة او عمل معين يعكس فاعليةة عاليةة بةاءدا  بأنها ") مهارةتعرف ال      
1

القةدرة  إذا( . 

هي إمكانية الفرد للقيام بفعل ما يمتلكه من قابليات حركية وعقلية . ويؤكد وجيةه محجةوب ")إن 

وصةفات جسةمية معينةة ال يجةب توافرهةا فةي لعبةة أخةر     لكل نوع من اللعبة يتطلب مهارات

عض المحددات في اءلعاب الفرقية وليس جميعها(")وقد تشترك في ب
2
.) 

االساسةةية بأنهةةا ")كةةل الحكةةات الضةةرورية الهادفةةة التةةي تةةؤد  بغةةرض  وتعةةرف المهةةارات     

معين في اطار قانون كرة القدم سوا  كانت هذه الحركات بالكرة أو بدونها(")
3
) 

صةادي لحركةة وبأسةلوب هةادف واقتبأنها القيةام با") المهارات ويعرف سعد حماد الجميلي      

مع مراعاة قانون اللعبة(") للوصول إلى مستو  رياضي عال
4

. )   

أنمةةاط حركيةةة تخصصةةية تعبةةر عةةن  ") المهةةارات االساسةةيةجمةةال محمةةد شةةعيب وعةةرف       

اإلمكانية المهارية العالية للرياضي على وفق الدقة والسرعة باءدا (")
5

. ) 

مةةع المسةةارات  التخصصةةي والمتناسةةق اءدا تمكةةن الفةةرد مةةن  أنهةةابوقةةد عرفهةةا الباحةة        

 .بدقة وتركيز عاليين والتوافق في جميع مواقف اللعب مع مراعاة قانون اللعبة الحركية 

لذا ينبغي إن يؤدي جميع الالعبون المهارات في مستو  متكافئ ومتكامل حتى يتمكنةوا مةن     

التةي يمتلكوهةا والتأكيةد علةى  المهارات االساسيةل تكامل القيام بواجباتهم داخل الملعب من خال

 ثبات المستو  في جميع مواقف اللعب . 

رهةةا فةةي تكامةةل باطهةةا بةةبعض وأثومةةد  ارت المهةةارات االساسةةيةممةةا سةةبق يتضةةأ لنةةا أهميةةة   

 قدرات الالعبين على العطا  داخل الملعب .  

غيرهةةا مةةن  سةةية الخاصةةة التةةي تميزهةةا مةةنا اءساولكةةل نشةةاط أو فعاليةةة رياضةةية مهاراتهةة      

اءنشطة الرياضية اءخر  ، وتكون هذه المهةارات هةي السةمة الرةيسةة لنةوع اللعبةة الرياضةية 

" إن  قةةال حنفةةي محمةةود مختةةار وعةةن مهةةارات كةةرة القةةدم اءساسةةية المعنيةةة وضةةمن قانونهةةا ، 

                                      
 . 21,ص0220,مكتب الصخرة للطباعة,العراق بغداد,التعلم الحركي بين المبدأ والتطبيقيعرب خيون . -1
 .38,ص2,وزارة التعليم العالي والبحث العلمي,طلتعلم اوجيه محجوب,- 2
 .240,ص2112, دار الحكمة للطباعة والنشر.جامعة بغداد,كرة القدم للصفوف الثالثةصباح رضا واخرون,- 3
 .01,ص2111,طرابلس,منشورات السابع من ابريل2,طلم/تدريب/تحكيمالكرة الطائرة,التعسعد حماد الجميلي,- 4
 . 13,ص0221,جامعة ديالى,كلية التربية الرياضية ,رسالة ماجستيرب,جمال محمد شعي- 5
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د  لغةرض معةين فةي إطةار المهارات اءساسية تعني كل الحركات الضرورية الهادفةة التةي تةؤ

)قانون كرة القدم سوا  أكانت هذه الحركات بالكرة أو بدونها " 
1
) 

يةةك اللعبةةة رات اءساسةةية بكةةرة القةةدم هةةي " تكنيؤكةةد ) يوسةةف الزم كمةةاا( أن المهةةاو        

واءدا  الذي يقوم به الالعب مع الكرة مباشرة أو الحركات التي تؤديها في المنطقة القريبة مةن 

لمهارات الكثيرة والعديدة يةؤد  بعةض منهةا بةالكرة وبعةض كرة حي  تحتوي كرة القدم على اال

يةك العةالي " فكالهمةا يشةكل أساسةات لتحقيةق التكنبدون كرة ، وعلةى المةدرب الجمةع بينهمةا  خرآ

" )وهو يقسم المهارات اءساسية بكرة القدم على شكلين من المهارات هما 
2
): 

 اسية من دون كرة وتشمل :أوالت : المهارات اءس

 الركض وتغيير االتجاه . -1

 القفز .  -2

  الخداع .  -3

 ثانيات : المهارات اءساسية بالكرة وتشمل :

 ضرب  الكرة بالقدم .  -1

  السيطرة على الكرة .  -2

 دحرجة الكرة .  -3

  المراوغة بالكرة .  -4

  ضرب الكرة بالرأس .  -5

 المهاجمة بالكرة .  -6

 م )المناولة ، التهديف (مهارة ضرب الكرة بالقد 2-1-1-1

إن المناولة ) ضرب الكرة ( عملية ناتجة عن حركة جميع أجزا  الجسم ) النقل الحركةي (      

التي تتم من خالل عضالت الجسةم والجةذع لتنقةل القةوة الكامنةة مةن عضةالت الجسةم إلةى القةدم 

عن طريق الساق الضاربة " )
3
.) 

                                      
 
 .97،ص1791،مصر ،دار الفكر ، العلمية في تدريب كرة القدم األسسحنفي محمود مختار : -1
 11،ص1777،عمان ، دار الخليج ، تدريب –المهارات األساسية في كرة القدم يوسف الزم كماش :  - 2
التربية  ذةألساتالمدرسة العليا  لبقمن ئر ،طبع ا،الجز كرة القدمواحمد عبد الخالق :  فيصل عباس الدليمي ، - 3

 11،ص1779الرياضية،
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 (1شكل )

 يوضأ مهارة ضرب الكرة

) " اآلتية اءنواعقد تم تقسيم ضرب الكرة بالقدم على و     
1
):-   

 ضرب بباطن القدم . -1

 ضرب بوجه القدم اءمامي .  -2

 ضرب بوجه القدم الداخلي . -3

 ضرب بوجه القدم الخارجي .  -4

إن عمليةةة ضةةرب الكةةرة فةةي كةةرة القةةدم تسةةتخدم "  فيةةرون (1111)أمةةا الخشةةاب وآخةةرون    

، وإن  المناولةة أو تشةتيت الكةرة عةن المنةافسالمرمى أو  بصورة عامة ءغراض التهديف على

")نسبة ضرب الكرة بالقدم أكثر استخدامات في التهديف أو التشتيت 
2
.) 

تعد مهارة ضرب الكرة بالقدم أكثر المهارات استخداما على اإلطالق خالل المباراة كةرة "      

استخدامها بهدف  ويب أو التشتيت ويعدرير أو التصالقدم .ويهدف استخدام هذه المهارة إلى التم

                                      
 .79( صر سابق يوسف الزم كماش :)مصد - 1
 .141( صوآخرون )مصدر سابق زهير الخشاب  - 2
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 فةي .وهةي بةذلك تسةتخدم كمهةارة تةربط بةين المهةارات المختلفةة ةالتمرير هو اءكثر بنسبة عالي

)" إثنا  المباراة
1
) 

إن عصةب اللعةب الجمةاعي هةو المنةاوالت الدقيقةة فةي الوقةت المناسةب بةين  وير  الباح      

وقةت ممكةن لصةناعة فرصةة بأسةرع  جاه هدف المنافسد وذلك بنقل الكرة تالعبي الفريق الواح

تبادل المناوالت الكثيرة  إلىيمتاز بالسرعة والقوة وحاجة الالعبين  اللعب الحدي  وإن للتهديف

 أوسةوا  كةان فةي المالعةب المغلقةة  ة الواحدة للتخلص من دفاعات المنافسوالسريعة من اللمس

 إلةى باإلضةافةالفريةق  أدا دا لزيةادة سةرعة هةذه المهةارة صةفة هامةة جة أصةبحتالخارجية لةذا 

ت خاليةةة قبةةل  اسةةتقبالهم اكتسةةاب الالعبةةين لخاصةةية اختيةةار مواقةةع جيةةدة والةةركض نحةةو مسةةاحا

تسةاعد الالعبةين علةى حسةن اختيةار مواقةع جيةدة للمسةاعدة ببنةا  الهجمةات بسةرعة  أنهاو للكرة

السةةيطرة علةةى الكةةرة بغيةةة  امإحكةةمةةن الالعةةب مواقةةف كثيةةرة فةةي المبةةاراة تتطلةةب   ولكةن هنةةاك

 بلمسةةة واحةةدة يسةةهم فةةي تعطيةةل المنةةافس الزميةةل وان اللعةةب إلةةىمناولتهةةا بصةةورة صةةحيحة 

بيةة للتغلةب علةى بلمسةة واحةدة هةو احةد الطةرق االيجا اللعةب إن إلةىفضةال الدفاعيةة  ءوضاعه

د  الالعةب ب الكرة بلمسة واحةدة ينمةي لةعالذي يجيد العبوه الضغط على المنافس  ول سالمناف

 التفكير السريع وسرعة اتخاذ القرار طبقا لطبيعة الموقف .  

وبما أن ملعب كرة القدم ذو مسةاحة كبيةرة قياسةات ببقيةة مالعةب اءلعةاب الفرقيةة ، فيتطلةب ذلةك 

من الالعب أن يقوم بضرب الكرة ولمسةافات بعيةدة إلبعادهةا أو لغةرض التهةديف أو المناولةة ، 

 ذا القةول ) حنفةي محمةود مختةار( إذرب الكةرة بالقةدم ، ويتفةق مةع هةومن هذا تتضأ أهمية ضة

لكن تتشابه جميعها في المراحل اءساسةية للمهةارة  يقول " إنه رغم اختالف طرق ضرب الكرة

كأي حركة رياضية ، وهةي مرحلةة التحفةز ثةم المرحلةة اءساسةية ، ثةم مرحلةة إنهةا  الحركةة ، 

تشةمل االقتةراب ومرجحةة الرجةل الضةاربة إلةى حركةة التحفةز ) الوضةع التحضةيري للفمرحلة 

الخلف ، وفـي المرحلة اءساسية ) الرةيسة ( يتم ضرب الكرة ، وأخيةرات مرحلةة انتهةا  الحركةة 

 .) الوضع الختامي ( وفيها يتم مرجحة الرجل الضاربة لألمام 

وهةو فعاليةة هجوميةة مؤيد ألبدري ") إن التهديف هو النهاية الطبيعية لعمليةة الهجةوم  وير     

يقوم بها المهاجم بمفرده في محاولة لتحقيق الهدف من المباراة (")
2

. )  

                                      
 .109( صي إبراهيم حماد : :)مصدر سابقمفت - 1
 .23,ص2130,مطبعة األديب البغدادية,القدم والمرشد العالمي للحكامقانون كرة مؤيد ألبدري )ترجمة(:- 2
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من أصعب الواجبات الخططية التي يكلةف  الى " إن التهديف يعد قاسم لزام وآخرون وذهب    

بها الالعب وخاصة إذا جابه دفاعا متينا وصلبا ")
1

. ) 

كون التركيز في مهارة التهةديف علةى الدقةة ولةيس ي أن "  وآخرونزهير الخشاب  وأوجب     

على القوة ")
2
) . 

 وغة والخداع امهارة المر 2-1-1-2

وهي تلك الحركات والفعاليات الفنية والبدنية والخططية التي يقةوم بهةا الالعةب مةع الكةرة "     

)" اةللسيطرة على ظروف المبار االحتفاظ بالكرة والتخلص من المنافسبدونها من اجل  أو
3
).  

ءخةر مةدافع االن اغلب موقف اللعب بكرة القدم هي كفاح بين الالعبين احدهما مهةاجم و اونظر

على ان  هساعدمدافع وتغة تكسب أهميتها في محاولة الالعب المهاجم التخلص من الاوفان المر

ة يكون لديه الوقت والمساحة في الملعةب والتصةرف بالطريقةة الصةحيحة ويتطلةب التكنيةك بكةر

وغة والخداع ،اءمةر الةذي ينبغةي التةدريب المسةتمر مةن اجةل االقدم من الالعب الربط بين المر

 التةةأثيرإلليةةة فةةي التنفيةةذ ليكةةون لهةةا ة بكافةةة أنواعهةةا حتةةى يصةةل الالعةةب إلةةى اوغةةاالمر إتقةةان

المطلوب في المباراة .)
4
) 

 

 (2شكل)

 يوضأ مهارة المراوغة

                                      
 .022,ص0222, أسس التعلم والتعليم وتطبيقاته بكرة القدم ;قاسم لزام وآخرون - 1
 . 217زهير قاسم الخشاب ، )مصدر سابق (،ص - 2
 .191،صابق (مصدر س)زهير قاسم الخشاب ،  - 3
  .79ص،ابق (مصدر س)يوسف الزم كماش ،  - 4
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قةةط  السةةتخدامها ف وغةةة عنةةدما يكةةون هنةةاك مبةةررالمرومةةن المفضةةل داةمةةا اسةةتخدام مهةةارة ا

ة وإضةاعة جهةد الفريةق ككةل فضةال عةن التةأثير فقةدان الكةر إلةىيةؤدي  فالمغاالة في اسةتخدامها

يكبةةةت مهةةةارة  ال أني  علةةةى بةةةاقي الالعبةةةين . وفةةةي نفةةس الوقةةةت علةةةى المةةةدرب النفسةةي السةةة

يق للفوز.)المراوغة لد  العبيه فاستخدامها أمر مطلوب وقد يكون الطر
1
) 

وتعد لعبة كرة القدم صراعا بين العبين للحصول علةى الكةرة وهةذا يتطلةب مةن المهةاجم إجةادة 

بأسةاليب مختلفةة عةدة مةرات فةان ذلةك  .ففي حالة نجاحه في اجتياز المنةافس وغة والخداعاالمر

ك يعمةةد وياتةةه .كةةذلالالعةةب المهةةاجم ترتفةةع معنوثقةةة ال يةةؤثر علةةى نفسةةيه المةةدافع مةةا يجعلةةه يفقةةد

وذلك إلرباك الدفاع وفةتأ الثغةرات للةدخول  استخدام المراوغة أمام مرمى المنافس الالعب الى

 والتقرب من الهدف والتسديد عليه. 

  اإلخمادمهارة  2-1-1-7

م ، والالعةب إخماد الكرة من المهارات اءساسية الدقيقةة والمهمةة لالعةب كةرة القةد "يعد        

مسةتو  متقةدم ،  إلةىمةن الالعبةين الةذين وصةولوا  رة بصةورة جيةدة يعةدلكةالذي يكون إخماده ل

وكلما زادت قدرة الالعب على استقبال الكرة دل ذلك على ارتفاع تحسسها وأصبأ أكثر تحكمات 

  بها .

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 (3شكل) 

 يوضأ مهارة اإلخماد بالفخذ

                                      
  .260حماد، مصدر سبق ذكره،ص إبراهيممفتي  - 1
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 الباب الثاني: الدراسات النظرية والدراسات المشابهة                  

   
الجسةم مةا  أجةزا تشةمل جميةع  هةاءنمهارة متنوعةة فةي التنفيةذ  اإلخماد"وتعد مهارة             

 باتجةةاهيخمةةد الكةةرة القادمةةة  إن) اليةةدين ( وان الالعةةب المةةاهر والجيةةد هةةو الةةذي يسةةتطيع  عةةدا

الجز  الذي يراه مناسبات بأسرع وقت وبأقل جهد لغرض القيام بالمناولة او الدحرجة او التهديف 

   ( انطالقه سريعة ، ومةن 04 – 44) ، وعليه فأن هذه المهارة تتطلب توقيتات سريعات ودقيقات من 

( حركةةة قفةةز مختلفةةة ، هةةذا  324 – 224( بسةةرعة الةةركض االعتيةةادي ومةةن )  64 – 44) 

الةذي ال يمتلةك مثل تنفيةذ المهةارات والخطةط ، لةذا فةأن الالعةب  اءخر متطلبات اللعب  فضال

ده التركيةز ومةن ثةم ال االنهيار والتعب البدني والعصبي والذي يفقة إلىيتعرض  هذه الصفة فأنه

"  ) والتكتيكية يستطيع تأدية المهام التكنيكية
1
 ). 

 

 (4شكل)

 يوضأ مهارة اإلخماد بالصدر

 إتقةانجميع المهارات على مد   أدا فق ايتو خاصة إذ أهميةعلى الكرة لها  ةالسيطروان "     

)"هي ف اإلخماد أنواع أماالالعب الستقبال الكرة واخمادها والسيطرة عليها. 
2
 ). 

                                      
   .11)مصدر سبق ذكره( ص وآخرونزهير الخشاب  -1
 .96،ص2001،دار دجلة ، 1،ط بكرة القدم األساسيةتعلم المهارات موفق اسعد الزم ،  - 2
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 بالجز  الداخلي من القدم  اإلخماد-1

 االخماد بالجز  الخارجي من القدم -2

 القدم بأسفل اإلخماد -3

 بوجه القدم  اإلخماد-4

 بالفخذ  اإلخماد -5

 بالصدر اإلخماد -6

 بالرأس إلخمادا -0

 

 

 مهارة الدحرجة بكرة القدم  2-1-1-4

  فريق كرة القدم إجادتها، أي ال يمكن ءي من وهي من المهارات التي يجب على جميع أعضا

 الالعبين مدافع أو مهاجم االستغنا  عن هذه المهارة.

وتعد الدحرجة مصدرات رةيسات للمجهود الفردي الذي يقوم به الالعب من اجل التقدم بالكرة.      

يطرة ويقصد بالدحرجة "فن استخدام أجزا  القدم في دحرجة الكرة على اءرض وهةي تحةت سة

الالعب")
1
.) 

والدحرجةةة هةةي إحةةد  المهةةارات اءساسةةية التةةي تتميةةز فيهةةا قةةدرة الالعةةب فةةي توجيةةه الكةةرة  

 الركض وبواسطة أي جز  من أجزا  القدم وفي أي اتجاه. ثنا أ في والتحكم فيها

وتتحدد أهمية الدحرجة في "كثير من مواقف اللعب التي تتطلب االنطالق السةريع لألمةام "      

الالعب لكسب مساحة وخاصة في المناطق الخالية، وعند مراوغة الخصم والمرور منه ثةم  من

الجري السريع بالكرة لالبتعاد عنه")
2

  .) 

الملعةةب، موقةةع هنةةاك عوامةةل كثيةةرة تةةؤثر فةةي الدحرجةةة منهةةا سةةرعة حركةةة الالعةةب، أرضةةية 

العوامةةل بالحسةةبان ، الةةريأ وغيرهةا، وعلةةى الالعةةب ان يأخةذ كةةل هةذه الةزمال ، موقةةع المنةافس

لتحقيق الغاية التي من اجلها تمت الدحرجة  )
3
.) 

ويمكن تصنيف أنواع الدحرجة كاآلتي)
1

: ) 

                                      
 .11،ص1711العربي ، ،القاهرة ،دار الفكر 2،ط المهاري والخططي لالعب كرة القدم اإلعداد: إبراهيممفتي  - 1
 .12،ص اإلسكندرية، المهاري والخططي في كرة القدم اإلعداد أسس: ألبساطيهللا  أمر -2

 .13,ص 2134,مطبعة جامعة بغداد , اإلعداد الفني لكرة القدمسامي الصفار : - 3
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 دحرجة الكرة بخارج سطأ القدم. )الدحرجة المستخدمة في المنهج التعليمي(. -1

 دحرجة الكرة بالقسم اءمامي لمشط القدم.  -2

  دحرجة الكرة بداخل سطأ القدم.  -3

 لقسم العلوي لمشط القدمدحرجة الكرة با  -4

 

 

 (5شكل )

 يوضأ مهارة الدحرجة

 الركض بةالكرة مةن المهةارات اءساسةية المهمةة لكةل إن( "1191وير  )مختار احمد،         

الحركةةة السةةريعة مةةع تغييةةر اءمةةاكن والمراكةةز سةةوا  بةةالكرة أو  العةةب، والكةةرة الحديثةةة تعتمةةد

بدونها")
2
مهارة الدحرجة هي ) عملية ربط لقيادة الكرة "(  1114فيما ير  ) موفق المولى  (.

جةة علةى أربعةة ولمس الكةرة والتوقةف واالسةتدارة وتغيةر مسةار الكةرة والخةداع وترتكةز الدحر

: )" هي  مواصفات
3
  ) 

 ـ السيطرة القريبة .  1

 ـ القابلية على الخداع والمراوغة .  2

 ـ القابلية على تغيير االتجاه .  3

 تغيير السرعة .  ـ القابلية على 4

                                                                                                                        
-

 . 177: مصدر سبق ذكره ، ص وآخرونار سامي الصف  1
 .121،ص1717،الكويت ، 1بكرة القدم ،ط اسيةاألساحمد :المهارات  إبراهيممختار  -2

  .266،صابق(مصدر س) إبراهيمموفق 3-   
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ي )يأتامر محسن ، واثق ناجي ( بما ثولمهارة الدحرجة أهداف أوجزها )      

1
   .) 

 .  منافسـ اجتياز ال 1

 ـ التقدم بالكرة لغرض التقرب الى منطقة الهدف .  2

 المناولة المناسبة  .  إجرا ـ كسب الوقت وانتظار الزميل ءخذ الفراغ الالزم ثم  3

 -بداية ومستقبل :للصاالت المغلقة القدم كرة  2-1-1-2

 طويلةة ةتطورها يحةد  فةي مةد أننجد للصاالت المغلقة كرة القدم  أحدا من خالل تتبع        

 إنالعالم وبخاصة الدول التي ليس لها حظوظ  فةي  دول فيواهتمام بالغ وهذا ما يجعل اغلب ال

   .رق كرة القدم للصاالت المغلقةلى االهتمام بفتيادية بالتركيز علمية في كرة القدم االعاتبلغ الع

مونةةةت مةةةن االرغةةةواي فةةةي مدينةةةة ) للصةةةاالت المغلقةةةةطلقةةةت فكةةةرة لعبةةةة كةةةرة القةةةدم " ان      

سيرياني (شةكال مكونةا مةن خمسةة العبةين لكةل  سكارلوعندما صمم )خوان  1134(عام وفيدي

بحجةم مالعةب كةرة السةلة  تلعةب علةى مالعةب أنفريق مةن كةرة القةدم لمنافسةات الشةباب علةى 

وهناك رأي أخةر ينسةب تةاريش نشةو   ؛داخلية او خارجية من دون استخدام الجدران الجانبية  ؛

وفةي  1155البرازيل عنةدما تةم تنظةيم أول بطولةة فةي البرازيةل فةي كةرة القةدم عةام  إلىاللعبة 

شعبية كبيرة جدا  الوقت نفسه نظمت االرغواي بطولة لها في خماسي كرة القدم .اكتسبت اللعبة

في دول أمريكا الجنوبية خاصة فةي البرازيةل التةي تعةد مركةز االسةتقطاب الرةيسةة لهةذه اللعبةة  

ولعبة الخماسي تلعب في البرازيل في الشوارع والمناطق الشعبية إذ ال تحتاج الةى أعمةدة ءنهةا 

لم بسرعة كبيرة جدا فةي كرة القدم الخماسي بدأت تنتشر في بلدان العاأن توفر المتعة واإلثارة .

 أسةيويةبطةوالت رسةمية  أربةعلكةرة القةدم  اءسةيويقةام االتحةاد  أسةياالمدن والقر  .وفي قةارة 

 إيةرانفةي  2441بها جميعا ولقةد شةارك قطرنةا العراقةي فةي البطولةة الثالثةة عةام  إيرانفازت 

) اندنوسيا" جاكرتافي  أقيمتوالتي  2442والبطولة الرابعة عام 
2
). 

 : للصاالت المغلقة  ما ألذي تطوره كرة القدم *    

المهارة والتي هةي واقعيةة و القابليةة الحركيةة والتةوازن و الرشةاقة و التناسةق و اإلدراك ،      

و الرؤيا و حل المشاكل و الخيةارات والقةرارات و اللياقةة البدنيةة والمتطلبةات  البصيرة واليقظة

سة و التعلم باالستكشاف و التجربة والخطا  و اللعب وتؤكةد النفسية االستمتاع و التسلية والمناف

                                      
  .19ص،ابق(مصدر س)امر محسن ،واثق ناجي ث -1
 .7 ،مصدر سبق ذكره ، ص (FUTSALلتكنيك والتكتيك في خماسي كرة القدم )عماد زبير احمد : ا - 2
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 -االسةةتخدام اءمثةةل للمسةةة القويةةة  -تغيةةرات فةةي اتجةةاه وسةةرعة اللعةةب  -هةةذه اللعبةةة : الرؤيةةا 

 هةداف و مهةارات التمريةر والتهةديف المناولة القصيرة والطويلة الثقة ضرورية جدا لتسةجيل اء

الفريةق يسةتطيع الهجةوم بسةرعة  إنبمةا  ألنقلةي دراكاإل 4×4والمراوغة الضةرورية فةي لعةب 

اءولوية في هذه اللعبةة التهةديف وتسةجيل اءهةداف وبمةا ان الملعةب صةغير وباالتجاه المعاكس 

)من المرمى (  ا؛البد من أن يفكر الالعب بالتهديف كلما كان قريب
1
) 

هي تحضير الالعبةين ليصةلوا  اءولوية في هذه اللعبة :للصاالت المغلقة  أساسيات كرة القدم * 

زادت بيةةنهم  متعةةة الالعبةةين فةةي مشةةاركاتهم  الةةى الحالةةة التةةي تسةةمأ لهةةم بةةالتعلم .وكلمةةا زادت

الرغبةةة فةةي المشةةاركة والتةةدريب بمفةةردهم وان البةةد  بةةالالعبين اءشةةبال الةةذين لةةديهم غريةةزة 

 والتقةةدير لكةةرة القةةدم والحةةبطبيعيةةة للتعلةةيم ؛وكةةرة القةةدم الخماسةةي هةةي التةةي تةةزرع فةةيهم الثقةةة 

 ل هذه اءهداف  ءنها :هي أساس لمث لصاالت المغلقةوا

 تعطي العديد من الفرص لتسجيل اءهداف . -1

 تشجع على استرجاع الكرة كجز  منتج ومسلت ومكافئ من اللعبة . -2

 تزيد المشاركة الفعلية وتقلل الملل والخمول . -3

                                              تعطي بيةة لعب جيدة التنظيم بحقول مبكرة . -4

  المةدرب أثةر  د يعيق الشباب من اللعب وتعكةستلغي القواعد المعقدة )التسلل( الذي ق   -5

تكةون هةي  أنتجعل من السهل جةذب المزيةد مةن المةدربين المتطةوعين وتسةمأ للعبةة  إذ

)المعلّم ( 
2
) 

    -به لعبة الخماسي هي : تما تميز أهم*ومن 

 الك مستو  عال من القوة واالراده .امت-1

 . ةوصغير ةالقيام بالمهارات )التكنيكية في الظروف الصعبة الن مناطق اللعب ضيق -2

جةع االمباراة في التشكيالت )التكتيكة( التي تتطلب لعبة الخماسةي فةي التقةدم والتر أدا قدرة  -3

 بالسرعة الفاةقة .

 و  وظيفي وبدني متطور .االعتنا  بالصحة الجيدة وامتالك مست -4

 امتالك مستو  عال من الصفات البدنية )القوة ، السرعة ، المطاولة ، المرونة ،الرشاقة( -5

                                      
 .97، مصدر سبق ذكره ، صعماد زبير احمد - 1
 .97زبير احمد: المصدر السابق ذكره ص عماد - 2
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 استخدام المعرفة النظرية بهدف تعزيز )التكنيك(  -6

 اللعب الرجولي .  -0

 (1الجدول)

 للصاالت المغلقة وكرة القدم للمالعب الخارجيةالقدم * مقارنة بين كرة 

   كرة القدم للمالعب الخارجية ت للصاالت المغلقةكرة القدم  ت

 بمواصفات خاصة (1الكرة بحجم ) 1 ذات مواصفات خاصة( 4حجم الكرة ) 1

 (11عدد الالعبين ) 2 داخل ميدان اللعب(1عدد الالعبين ) 2

 ( فقط7تغيرات الالعبين ) 7 تغيرات الالعبين مفتوحة وغير محددة  7

  تستأنف الكرة من جانبي الملعب برمية تماس 4 الداخل من الخط الجانبي إلى تستأنف بركلة 4

 حكم وسط ومساعدين 1 ثاني ومسجل وموقتوحكم  أوليحكم  1

سااااعة توقيااات تتوقاااف عنااادما تكاااون الكااارة خاااار   6

 اللعب 

ويحتساب وقات بادل  حكمالساعة مستمرة يشغلها  6

  ضائع

 دقيقة( 41كل شوط ) 9 ( دقيقة20كل شوط ) 9

 يستأنف لعب الكرة من خط الهدف بركلة مرمى 1  يستأنف لعب الكرة من خط الهدف برمية مرمى 1

 قاعدة التسلسل 7 يوجد تسلسل في اللعبة ال 7

 (ثواني6حارس المرمى ال يحق له أكثر من) 10 اللعب تأخر ( ثواني عند4قاعدة ال) 10

اب وبعااده يااتم احتساا أخطااا ( 1محاادده ب) األخطااا  11

 ( متر10ركلة جزا  من)

 غير محدده  األخطا  11

قيقاة او ( د2يمكن تبديل الالعب الطرود بعاد مارور) 12

   يسجل الفريق المنافس ويكمل الفريق العدد إنبعد 

 يتم تبديل الالعب المطرود ال 12

 )ال يكمل الفريق العدد(

 ( مادة19موادها ) 17 ( مادة11موادها ) 17

(متاااااار 20(متاااااار وعرضااااااه)40طااااااول الملعااااااب ) 14

 (متر2X7والهدف)

(متاااار 60ه)ضاااا(متاااار وعر120طااااول الملعااااب) 14

 (متر9,72والهدف)

 (متر11ركلة الجزا  من) 11 (متر ويجد نوعين 6ركلة الجزا  من ) 11

 (د11األشواط اإلضافية) 16 (د1األشواط اإلضافية ) 16

إثناااا  تنفياااذ ركاااالت الجااازا  يقاااوم كااال الالعباااين  19

 تنفيذ المسجلين بال

 الالعبون االساسيون فقط 19
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 -ة:قابلسالدراسات ا 2-2

)دراسة حسن عصري عبد القادر السعود  2-2-1
1
) 

 -* عنوان الدراسة :

"دراسة مقارنة لبعض القياسات الجسمية وعناصر اللياقة البدنيةة الخاصةة بةين العبةي الخطةوط 

 المختلفة بكرة القدم "

 -أهداف الدراسة :

 العبي الخطوط المختلفة بكرة القدم .لالفروق في بعض القياسات الجسمية التعرف على 

 ة بين العبي الخطوط المختلفة بكرة القد صالتعرف على الفروق في بعض عناصر اللياقة الخا

 التعرف على تباين نسبة مساهمة القياسات الجسمية في مستو  عناصر اللياقة البدنية . 

 -عينة الدراسة :

 كشةةوفاتفةةي  والمسةةجلين رسةةميا حةة  عينةةة البحةة  بةةين العبةةي أنديةةة الدرجةةة اءولةةىالبا اختةةار

( 64بالطريقةةة العمديةةة وبلةةغ عةةدد إفةةراد العينةةة ) 15/1116االتحةةاد العراقةةي بكةةرة القةةدم لعةةام 

أنديةة   ا%( من مجتمع الدراسة مثلو44( العبا بحي  مثل العدد بالنسبة )162العبا من أصل )

"العبةةةا( و )الشةةةرطة 15"العبةةةا( و)القةةةوة الجويةةةة "15( و)الطلبةةةة " " العةةةب19)الةةةزورا  "

حسةب خطةوط بين ع( سةنة مةوز23( سنة بمتوسةط )34-19"العبا( وتراوحت أعمارهم )15"

اللعب  وتم استبعاد حارس المرمى من اختبارات عناصر اللياقة البدنيةة الخاصةة كةذلك اسةتبعاد 

( 9لةم يكملةوا جميةع االختبةارات البدنيةة وعةددهم ) الباح  الالعبين المصةابين والالعبةين الةذين

 العبين 

 

 

 

 

 

   

                                      
دراسة مقارنة لبعض القياسات الجسمية وعناصر اللياقة البدنية الخاصة بين العبي الخطوط  ;حسن عصري عبد القادر- 1

 .2112رسالة ماجستير,جامعة بغداد,كلية التربية الرياضية,:المختلفة بكرة القدم
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 -االستنتاجات :

وجود فروق معنوية بين حراس المرمى وخطوط اللعةب اءخةر  )دفةاع ،وسةط،هجوم( فةي  -1

 متغيرات )الوزن ،الطول الكلي ،محيط الصدر( ولصالأ حارس المرمى.

الخط اءمامي )الوسط،الهجوم( فةي متغيةر وجود فروق معنوية بين حراس المرمى والعبي  -2

 طول الفخذ ولصالأ حراس المرمى .

وجةةود فةةروق معنويةةة بةةين حةةراس المرمةةى والعبةةي خةةط )الةةدفاع ،الوسةةط( فةةي متغيةةر طةةول -3

 الساق ولصالأ حارس المرمى.

وجود فروق معنوية بين خطي الهجوم والوسط في متغير )الةوزن ،الطةول الكلةي (ولصةالأ  -4

 .خط الهجوم

عةةدم وجةةود فةةروق معنويةةة بةةين العبةةي الخطةةوط المختلفةةة فةةي عنصةةر القةةوة االنفجاريةةة  -5

 لعضالت ءطراف السفلى .

وجةةود فةةروق معنويةةة بةةين خطةةي الهجةةوم والةةدفاع فةةي عناصةةر )السةةرعة اءدا  ،الرشةةاقة  -6

 ،تحمل السرعة(ولصالأ خط الهجوم.

دقةة التصةويب ولصةالأ خةط  وجود فةروق معنويةة بةين خطةي الهجةوم والوسةط فةي عنصةر -0

 الهجوم .
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)ان الدليميدراسة عامر مشعل فيح 2-2-2

1
) 

 :الدراسةعنوان 

)دراساااة مقارناااة بعاااض القااادرات البدنياااة والمهارياااة لااادا العباااي الكااارة الطاااائرة الشااااطئية 

 والقاعات المغلقة (

 : الدراسة اهدف

د  العبةةي الكةةرة الطةةاةرة الشةةاطةية * التعةةرف علةةى قةةيم بعةةض القةةدرات البدنيةةة والمهاريةةة لةة

 والقاعات المغلقة .

*مقارنةه بعةةض القةةدرات البدنيةة والمهاريةةة بةةين العبةي الكةةرة الطةةاةرة الشةاطةية والعبةةي الكةةرة 

 الطاةرة في القاعات .

 عينة البحث :

تمثةةل المجتمةةع تمثةةيال حقيقيةةا وصةةادقا وحةةين يجمةةع الباحةة  بياناتةةه  إنعينةةة البحةة  ينبغةةي  إن

ثلةة لهةذا المجتمةع لقةد اختةار امةن عينةة مم او اءصةليماته فانه لةم يخرجهةا مةن المجتمةع ومعلو

الدرجةةةة الممتةةةازة  أنديةةةةالباحةةة  عةةةين بحثةةةه بالطريقةةةة العمديةةةة العشةةةواةية والمتمثلةةةة بالعبةةةي 

 (  2444-2443المشاركين في الموسم الرياضي )

 العشواةية" ولكن اختيار الالعبين تم بالطريقة عمديهالمجتمع  عينةلا"

( العةةب اختةةار مةةنهم 299المشةةاركة فةةي بطولةةة القاعةةات المغلقةةة ) اءنديةةةكةةان عةةدد العبةةي  إذ

العبوا الكرة الطةاةرة  أما%( 42.01هم يشكلون نسبة مةوية قدرها )ان ( العتبار121الباح  )

ةويةة ( العبا وهم يشةكلون نسةبة م32) أصل( العبا من 34الشاطةية ، فقد اختار الباح  منهم )

 . 93.75%)قدرها )

 

 

 

 

 

                                      
درات البدنية والمهارية لدا العبي الكرة الطائرة الشاطئية والقاعات دراسة مقارنة بعض الق ;عامر مشعل فيحان- 1

 . 0224:رسالة ماجستير ,جامعة بغداد,كلية التربية الرياضية,المغلقة
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 االستنتاجات :

)القةةوة االنفجاريةةة  تاختبةةاراهنةةاك فةةروق حقيقيةةة فةةي مسةةتو  بعةةض الصةةفات البدنيةةة فةةي  -1

لعضةالت  بالسةرعة مميةزةاريةة لعضةالت الةذراعين ،والقةوة اللعضالت الةرجلين ، القةوة االنفج

 ولصالأ القاعات المغلقة .البطن بين العبي الكرة الطاةرة للقاعات المغلقة والشاطةية 

 هناك فرق حقيقي في مستو  قدرتي الرشاقة والسرعة بين العبي الكرة الطاةرة والشاطةية  -2

د )الةدفاع عةن الملعةب حةاةط الصة اءساسةيةق حقيقي في مسةتو  بعةض المهةارات هناك فر -3

الملعةةب لصةةالأ فةةرق الةةدفاع عةةن  أن إذ  المغلقةةة والشةةاطةية  بةةين  العبةةي الطةةاةرة فةةي القاعةةات

 فروق حاةط الصد فهي لصالأ الكرة الطاةرة في القاعات المغلقة . أما  الشاطةية 

لةةم تظهةةر فةةروق معنويةةة فةةي مسةةتو  بعةةض الصةةفات البدنيةةة)القفز بةةين الحركةةة، المرونةةة  -4

 ،سرعة االستجابة الحركية ، مطاولة السرعة بين اللعبتين (

،الضةرب  اإلعةداد) اءساسةيةالصةفات المهةارات لم تظهر فروق معنوية في مستو  بعةض  -5

 بين اللعبتين( اإلرسالالساحق ، استقبال 

والتةي  اءساسةيةمتطلبات ملعب الكةرة الشةاطةية لةم يتغيةر فةي مسةتو  بعةض المهةارات  إن -6

)مهةارة حةاةط الصةد  تةأثرت( فةي حةين  اإلرسةال، اسةتقبال  اإلعةدادتؤدي من الثبات ) إنيمكن 

 لبات البدنية والمهارية .طالتحرك باتجاهات مختلفة والمت نتيجةلعب ( بذلك والدفاع عن الم
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   -ة :مناقشة الدراسات المشابه 2-7

تميةز عينةة بحثةه ت إنبحةو  التةي استعرضةها الباحة  يةر  التقدم من الدراسةات و من خالل ما

 -: عما سبق بما يأتي

الرغم مةةن )قةةدم نشةةأتها فةةي العةةالم ( وهةةي لعبةةة ا فةةي العةةراق بةةياختةةار الباحةة  لعبةةة حديثةةة نسةةب

 .في المالعب الخارجية خماسي كرة القدم فضال عن لعبة كرة القدم 

كةرة القةدم للوقةوف علةى الفةروق فةي اءولةى بمن العبةي الدرجةة  بحثهار ياخت إلىعمد الباح  

 في اللعبتين . المهارات االساسية

حلةول  وإيجةاد المهةارة دا ءالبالغةة  اءهميةبقة في يتفق هذا البح  مع الدراسات والبحو  السا

 للهفوات التي تحصل في اللعبتين .

القةدم فةي لكةرة ريةة المبكةرة الفةةات العم قاعةدةمن هذه الدراسةة باسةتحدا   فادةاإلير  الباح  

 الشباب والمتقدمين . لفةتيوجية المالعب الخار لرفدالصاالت المغلقة 

ي منهةا في نصف ملعب كةرة القةدم او فةي منطقةة الجةزا  والتةي يبغة التمرينات إجرا عملية  إن

المدربون رفع بعض القدرات البدنية والمهارية هي حالة مشابهة للعبة كةرة القةدم فةي الصةاالت 

المغلقة . لذا استنبط الباح  جز  من عمل بحثه من خالل هةذه الحالةة التدريبيةة ومةن خةالل مةا 

تصةعيب مةن حةاالت حالةة الصاالت المغلقة هةي بمثابةة  في القدمأن لعبة كرة تقدم ير  الباح  

 .للعبة كرة القدم في المالعب الخارجية 

ويتفق الباح  مع )مشعل( بةان متطلبةات ملعةب الصةاالت المغلقةة لةم تتغيةر فةي بعةض مسةتو  

الثبةات  فةي حةين تةأثرت بعةض  إلةىكونهةا تةؤد  أحيانةا مةن حةاالت قريبةة  المهارات االساسةية

  لذلك كانةت النتةاةج  باتجاهات مختلفةفي المالعب الخارجية بسب التحرك  رات االساسيةالمها

 غير معنوية وبدرجات متقاربة جدا ولصالأ الصاالت المغلقة .
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 نيةالميدا وإجراءاتهالبحث  يةمنهج -8

                     حثمنهج الب8-1

المنننننن "  لننننننل ي البعهننننننح اليننننننه هيمش"ننننننس المس نننننن   ننننننه  عا نننننني  ل م نننننن      ي ننننننس      
لمالئمينن   ه م ننملمنن "  الليننأه مب نن ل  المقسع نن  الأ ننيم ا المس نن  ا لقنن ( . 1)ال قهقنن ي

 .بمهش  الم   
                       عينة البحث 8-2

ال"نن ب مةهنن  ي قهننح  يننسئ   قهقنن   ل ننه  إلنن ل يلينن   األ ننس يشنن  الشه نن  الشسمنن      
لالميمة نن  ماليمننه أ  هنن  ذلننج ءننس  اميهننسع المس نن  لشه نن  م ةنن  مسلبعهقنن  الشم هنن  ضننل  

-2212ال عء  األلل  م نع  القن ا ل مالين  المسعءهن  الم نسع ها  نه المل نا ال نعل  
ل م بقن   األللن ال عءن  الم نسع    نه مبللن   لع   األ  ه  سا ي    يمه  إذ 2211

 يمنننها(  12ا نننيمش  المس ننن  )ال  نننه مءيمنننل الم ننن  همة نننلا (  يمنننس 111) ال نننمسله 
%( 11 ينن (  نن  ح   ننم  ) 121م ننم  ينن ا ا ليننذاا لمننذالج  س ننح يه نن  الم نن  )

 ح المة قننن   قننن  ينننا اميهنننسعلا منننا نننع  القننن ا ل ينننس   يمنننل أمنننس. منننا مءيمنننل الم ننن  
همة نلا (  يمنس 62لقن  م نع ين  لا ) األللن  نه  لع  ال عءن   الم نسع   أ "س األ  ه  

  .ال  ه  مءيمل الم  
 (2الء ل )

همها أ مس  أ  ه  ال عء  األلل  ل م بق  ال مسله  ل ع  الق ا ل مالي  المسعءه  لي   
 الاليمها لال  م  المئله 

 ال  م  المؤله  الش   ال س   ح
 %11,81 22  س   ل  عها 1
 %18,11 21 عل ج س   م 2
 %22,72 23  س   اعاعاح 3
 %11,81 22  س   مس قها 4
 %22,72 23  س   ء ل   5

                                      
 .88,ص1393,الكويت,وكالة المطبوعات,1,طهجهأصول البحث العلمي ومنااحمد بدر,- 1
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 (3الء ل )

همها أ مس  أ  ه  ال عء  األلل  ل م بق  ال مسله  ل ع  الق ا ل يس ح المة ق  لي   
 الاليمها لال  م  المئله 

 ال  م  المؤله  الش   ال س   ح
 %22 12  س   ل  عها 1
 %22 12  س   معل ج 2
 %22 12  س   اعاعاح 3
 %22 12  س   مس قها 4
 %22 12  س   ء ل   5
 
   ته(جهز)أدوات البحث وأمع المعلومات وسائل ج 3-3

 وسائل جمع المعلومات  8-8-1
 . الميس ع الشعمه  لاألء مه  -
 .ليأعهة"س المهس سح  ءملا يمسع   -
 . لالقهس سحا ميمسعاح  -
 ا يمسع  اليقهها الم"سع  . -
 . )*( عهح الشم  الم سي  -
 اإل يسئه  .الل سئ   -
 تهجهز وا البحث أدوات 8-8-2 
 .  (12 عاح ق ا ي   ) -1

 م ش   ع  ق ا قس ل ه ل مالي  المسعءه  لاليس ح المة ق  . -2

 .قهس  الم س سح مش  ه ل عهب  -3
 . م بع     بمس هع يس ع  إيمسغ -4
 . يح    عهب -5

 (4 عهح الشم  الم سي )ا ظع ال  الم  ح (*)
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 .  ال  لءمل ال عاح -6
 ( . 12 لامص مال يهج ي   )-7
 . ( 2( ي   )  Konka سي  يلقهح ال يعل ه   لع  )  -8
 .ء"سذ  ه هل  ه     -1

 . ( 2ي   ) ء    عقمه   ييلهع مع  س -12
 .  ه    أقعاص -11
    )تحديد المتغيرات( البحث خطوات تنفيذ   3-4 

 والمالعب الخارجية لالعبي الصاالت المغلقة المهارات االساسيةتحديد  8-0-1
الممننعا  لالممييننها  ننه لننذا  عأ ا ننيمسع  مسينن    ننيبالع  مإينن ا قننسا المس نن      

( قنن عاح م"سعهنن  م  ننح 8ا ننيم ح ي نن  ) إذ , الم"ننسعاح ا  س ننه  ألنناالمءننس  لي  هنن  
ينننعال ا  نننيمسع  ي ننن  مءمليننن  منننا الممنننعا  لالمميينننها ضنننما  ( . لقننن  ينننا1عقنننا )

يميينسح ) نع  القن ا , ا ميمنسعاح لالقهنس  , الين عه  العهسضنه ( ل منس ملضن   ننه 
( قننن عاح 5 قننن  ينننا يع نننه  ) ل نننه ضنننل   ينننسئ  ا نننيمسع  ا  نننيمس   ( .2الم  نننح عقنننا )

 (4م"سعه  ل مس ملض   ه الء ل  عقا )
 

 (0جدول )
 المرشحة من قبل الخبراء والمختصين  كرة القدمب ساسيةالمهارات اال يبين

 الم"سعاح ا  س ه  ال  م  المئله  الي عاع ل    القهس  الم"سعاح ا  س ه  ح
 المميسع 

 √ %12 1  عء  الم سلل  1
 √ %122 12  عء  الي" هب 2
 √ %12 1  عء  المعالغ  3
 √ %82 8  عء  اإلممس  4
 √ %12 1  عء  ال  عء  5

 
 
 



02 
  نيةالباب الثالث : منهج البحث وإجراءاته الميدا

                                                                                        
 

المعتمدة في  بكرة القدم  المهارات االساسيةرشيح اختبارات ت8-0-2
  البحث

المم لةننن  لمةهننن  قهنننس  ي نننج الم"نننسعاح ,قنننسا المس ننن   الم"نننسعاح ألنننامشننن  ي  هننن        
اميمننسع ينن  , لءنن  إا ل ننسج أ ةننع مننا مسل يننع ال ننسم  ل ميننس ع لالمعاءننل الميمي

لي  هننننن  ا  ننننن   يينننننمها ا نننننيمسع  ا ننننيمس  سا المس نننن  مقننننن لا نننن  لقهنننننس  الم"ننننسعاح ,لنننننذا
(  نه 1 المميينها )م  نحالممنعا  ل ا ميمسعاح ل قهس  لمش  يلذهل ا  يمسع  لش   منا 

 : ا ميمسعاح اآليه ال شم  ليأعهة"س ا يم ص المس    مءس 
 (5جدول  )

 قبل الخبراءيبين االختبارات المعتمدة من 
 الق عاح ح

 الم"سعه 
 م ال   الي عاع ا ميمسع

 المئله  
 ا ميهسع 

 x %32 3 اختبار التسلم والمناولة -ا الم سلل   1

 x %22 2 اختبار المناولة المرتدة-ب

 √ %82 8 متر( 12المناولة باتجاه هدف الغير على بعد) -ج

 x %32 3 اختبار ضرب الكرة نحو هدف على حائط-ا الي" هب 2

 x %42 4 اختبار التهديف نحو هدف الغير-ب

 √ %72 7 التهديف نحو هدف ماسم إلى مربعات -ج

 x %22 2 المراوغة بالتمويه من جانب والمرور من الجانب األخر-ا المعالغ  3

 x %32 3 المراوغة بالتمويه مرتين إلى الجانب والمرور بالمرة الثالثة-ب

 √ %62 6 مراوغة المنا س للوالول إلى الهدف -ج

 √ %52 5  م(من مسا ة  محددة4-م2داخل دائرة)إخماد -ا اإلممس  4

 x %22 2 م(5إخماد الكرة بالالدر من مسا ة )-ب

 x %22 2 م( بالفخذ3إخماد الكرة داخل مربع ) -ج

 √ %72 7 شواخص ()ذهابا وإيابا( 5اختبار الجري المتعرج بين)-ا ال  عء  5

 x %12 1 اختبار الجري بالكرة والوقوف المفاجئ-ب
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 ااختبارات المستخدمة  ا البحث 3-5

 (1)المناولة  اختبار 
 . ا(12: الم سلل  مسيءسه ل ب يةهع ي   مش  ) اسم االختبــــار -
 : قهس   ق  الم سلل  . هدف االختبـــار -

(   ع  ق ا    عهب قهس    ل ب يةهع 3:  لامص ي   ) ألدوات المستخدمةا -
   ا(.68 ا ( ا عيأسع )122الشعال)

( ا ما ال" ب اليةهع يلضل ال ع  16: هقب المميمع ي   مش  ) طريقـــة األداء-
(ا ما ال ع  1.5( ا ما ال" ب لهلضل ال سمص األل  ي   مش  )12ي   مش  )

(ا لهمش  ال سمص األمهع يا مب 1.5لي لا الم س   مها     سمص ل سمص )
.      (ا 1.5الم اه  )

 (6ال    )   
 ا(12لم سلل  مسيءسه ل ب يةهع ي   مش  )ا هلض  اميمسع

 
 
يا إيبس   عءيها ل م سلل  ه إذشب  ل   مميمع ةال  م سل ح ه:  التسجيـــــل -

 ليأع ل م سلل  الأس    . " ب اليةهعال سء   ل عء  لا    ل م سلل  اليه يم  ال
  اختبار التهديف  

                                      
. ) رسالة ماجستير( كلية  اثر برنامج تدريبي مقترح في تطوير مهارة التهديف بكرة القدم;عماد كاظم  - 1

 .53ص.1333:التربية الرياضية جامعة بغداد 



00 
  نيةالباب الثالث : منهج البحث وإجراءاته الميدا

                                                                                        

 (.1)( ا11ي   مش  ) معمشسح ي  : الي" هب ي   ل ب مق ا  اسم االختبـار -

 : قهس   ق  الي" هب . هدف االختبـار -

:   عهب قهس     ع  ق ا   ل ب مق ا ملا ب   مس  إل   األدوات المستخدمة -
 أق سا  ملعج لع ا  قب  الءذا  .  ي ش

( ا ما ال" ب لي   إيبس  إ سع  11:  هقب المميمع ي   مش  ) األداء ةطريق -
 .( 7ه ظع ال    )  ي" هبسلمالم   هقلا المميمع 

 
 (7ال    )

 ( ا11   معمشسح ي   مش  )يالي" هب ي   ل ب مق ا هلض  اميمسع 
 

    الملقل مهيا ي ءه  ال قسب  إذ ( م سل ح3: يشب  ل مميمع ) التسجيل -
 .ل م سل ح الةال  

 
 
 

 (1)المراوغة اختبار
                                      

لة ماجستير( كلية . ) رسا اثر برنامج تدريبي مقترح في تطوير مهارة التهديف بكرة القدم;عماد كاظم - 1
 .53ص.1333:التربية الرياضية جامعة بغداد 
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 : معالغ  الم س   ل ليل  إل  ال" ب. اسم االختبــار
 ءس   الالي  ل معالغ  .إ: قهس  هدف االختبـار 

   ل ب  ع  الق ا .  عهب  يح:   ع  ق ا    ألدوات المستخدمةا
مسا م بق  الءذا  لمش  ال ع  لهقب الالي  أ:  هقب الالي  المميمع  طريقـــة األداء

الم س   ي   مب م بق  الءذا  لهيق ا المميمع م  عء  ال ع    ل ال" ب لي ءه  
ما ي ءه  ال" ب   لم ش  ل ب هيي ى ل  الالي  الم ا ل ) الم س   ( لشعق ي

 ( . 13أل يم هص ال ع  م   ه ظع ال    )  ال ع  لم سلل  ا  ي لاذ ي  
 

 
 (8ال    )

 معالغ  الم س   ل ليل  إل  ال" بهلض  اميمسع 
 

:  ه  سل  اءيهسذ المميمع لالي  الم ا ل ميلع  قس ل ه  لهقلا مشم ه   التسجيــــــل -
أ "س يمق   ه  هسذ   ه م  الم ا ل ال ع  إ  أا الي" هب يشب  ل   قبيسا أمس  ه  سل 

مس  ه  سل  قبل ال ع  ما قم  أ  ي    ل   قب  لا    سلي" هبمالمميمع لهقلا 
يشب  ةال  م سل ح ل مميمع لهيا ي ءه  الالي  الم ا ل  ال يشب  ل  أ   قب  . 

 ال قسب ل م سل ح الةال  .

                                                                                                          
 . 34صمصدر سابق,;موفق أسعد الزم - 1
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  : اختبار اإلخماد
 .(1) م(من مسافة  محددة0-م2إخماد داخل دائرة) ا:  اسم االختبــار

: قهس  م ى مق ع  الالي  ي   الي  ا  ه ال ع  يا بعهح  هدف االختبـار
 له ها .امييسي"س أل الي  ا مءمهل أيضس   الء ا مس ي ا ا

المع ذ    سمي  يا سم س   ما الم ش  يع ا  ه"س  ائعي األ لاح الم يم م  :  ع  ق ا 
لل ل (ا 2(ا   هع ا مب بلل  )2(ا ل يب قبع ال معى )1) ىقبع اليةع  يب 

 مب عمه ال ع  .

: هقب الالي   ه م ييب ال ائع  اليةعى ليلضل ال ع  ي   مب  طريقـــة األداء
يبس  إ سع  الم   هقلا الم  ا معمه ال ع   ه م سع ي        عمه ال ع  . ي   إ

ا همم لس لال هبع  ي ه"س مب  ءذ  أقل  لالي  المميمع  ام  ال ائع  الذ  ه سل  
 (.11ال    ) مس  ه اله ها  اما الء ا مس ي 

 
 (1ال    )

 اميمسع اإلممس   ه م س   م     هلض 
 

ممس  ال ع  لال هبع  ي ه"س  ام  ال ائع  اليةعى : إذا  ء  الالي   ه إ التسجيــــل-
ذا  ء   ه ال هبع  ي   ال ع   ه   ل  ال ائع  ال معى32ه س  ) ب      ب   (  عء  لا 
ذا معءح ال ع  ما ال ائعيها 22ه س  )  ب   ة س  إممس لس لال هبع  ي ه"س أ(  عء  . لا 

                                      
. 1335,القـاهرة,دار الفكـر العربـي,االعـداد المتكامـل لالعبـي كـرة القـدم  .حمد عبده صالح ومفتي إبـراهيم م (1)

 .242ص
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"سه  لالي  له مءملع هشب  الالي  ةال  م سل ح لي لا ال عء  ال ل ه س  يأعا 
 ال عءسح ل م سل ح الةال  .

 (1) الدحرجة بتغيير االتجاه اختبار
هسمس  5ا ا ا ميمسع : ال  عء  مها )   (  لامص ذلسمس لا 

 ال" ب ما ا ميمسع: قهس  الق ع  ي    عي  ال  عء  ميةههع ا يءسه.
لأعمش   ا ( ما ال سمص األل  2األ لاح الم يم م : ه    مب ي   مش  ) 
ا(    عاح ق ا    سي  يلقهح    1.5 لامص مييسله  الم س   مها  سمص لآمع )

 يس ع  . 
إءعا  ا ميهسع:مش   مسع المميمع إ سع  الم   هقلا المميمع م  عء  ال ع  م عي  
لاءيهسذ ال لامص المم   لالشل   أهضس لالليل  إل  مب الم اه  لال "سه  مب عع 

 لقح .
 ما الةس ه . 1/122   الذما ألقع  : ه يالتسجيل 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(    12) 
هسمس 5هلض  اميمسع ال  عء  مها )  (  لامص ذلسمًس لا 

 التجربة االستطالعية 8-4

                                      
الصفات الحركية والمهارات االساسية  تاثير تمرينات مشابهة للعب في اكتساب بعض ;قصي حاتم خلف- 1

 .55,ص2449,رسالة ماجستير,جامعة ديالى,كلية التربية الرياضية,بخماسي كرة القدم
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بحثده وها " دراسة تجريبية أولية ياوم بها الباحث على عينة الغيرة قبل قيامه ب    

أدواتده "بهدف اختيار أساليب البحث و
(1)

   2212/ 11 /2بتداري  حدث قدام البا.وقدد  

لالعبدددا المالعدددب  المهدددارات ااساسددديةاختبدددارات ااسدددتطالعية  التجربدددة بددداجراء

( اعبين والتا تم اختيارهم بالطريادة العشدوائية 12مكونة من ) على عينةالخارجية 

  . من عينة البحث

 :  اتاتم التعرف والتوالل إلى ما ي ةومن خالل هذه التجرب

 مة ااختبارات لمستوى العينة . ـ معر ة مدى مالئ 1

 عند تنفيذ ااختبارات . ـ معر ة الالعوبات والمشاكل التا قد تواجه الباحث 2

 ـ التعرف على الوقت المستغرق  ا تنفيذ ااختبارات والاياس .  3

 المستخدمة  ا البحث .  ار الالحية األدواتبـ اخت 4

 ، وما يحتاجه خالل التجربة .(4)ملحقـ التاكد من كفاءة  ريق العمل المساعد  5

 . عمللل العينة جابتمدى استمعر ة ـ  6

 

 

 

 

  لتجربة الرئيسة 8-9

                                      
القاهرة ، الهيئة العامة لشؤون المطابع األميرية ،  :) 1ج ; مجمع علم النفس والتربيةمجمع اللغة :  (1)

 . 93، ص ( 1330
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 والتاكدد مدن الدالحية ااختبدارات قدام الباحدث  بعد اانتهاء من التجربة ااسدتطالعية

وتسهيل مهمة الباحث , كرة الادم  ا إقليم كردستان تحاد باخذ الموا اة الرسمية من ا

 :بما ياتا باحث بالتنسيق مع مدربا األندية قيد البحث إذ قام الباحث ثم قام ال

تحديدددد مكدددان ومواعيدددد ااختبدددارات بدددالتوا ق مدددع الوحددددات التدريبيدددة ل نديدددة  -1

 حث .بموضوع ال

بالتعداون مدع الحضور مبكرا قبل الوحدة التدريبية لتهيئدة مسدتلزمات ااختبدارات  -2

 -وها :  * ريق العمل المساعد 

 و ق شروط اختبار الدحرجة .على تثبيت خمس شواخص    -أ

 تثبيت هدف الغير ووضع ثالث شواخص وو ق شروط اختبار المناولة . -ب

 و ق شروط اختبار اإلخماد .على متر(  4-2رسم دائرتان باطر)  -ج

و ددق شددروط اختبددار علددى وحبددال  أشددرطةمربعددات بواسددطة  علددىتاسدديم الهدددف   -د

 التهديف .

 قدرات متااربة اختبار المراوغة . ييد اعبين مدا عين ذوتحد -هـ

بإجراء ااختبارات وبالتنسيق مع مدربا األندية المبحوثدة إلعطداء ثم قام الباحث     

وقددد أكددد  عمليددة اإلحمدداء إجددراءااختبددارات وبعددد  الباحددث الوقددت الكددا ا إلجددراء

أنهدا تجعدل الالعدب يشدعر قبدل المبداراة  اإلحمداءعمليدة  أهدداف أهممن  إن"  عالوي

بادرته على الايام بالفعاليات المابلة ")
1

أمدام وعرضدها ااختبارات  تم شرح  بعدها( 

السدهل إلدى بااختبدارات مدن  التددرجوذلك بشكل انسديابا مدع مراعداة مبددأ الالعبين 

 : الالعب وبالشكل األتا 

 اختبار الدحرجة . -

 اختبار المناولة . -

 اختبار اإلخماد . -

 التهديف . اختبار -

                                      
 . 05,ص1338والمنافسات,دار المعارف,القاهرة, سيكولوجية التدريب ;محمد حسن عالوي- 1

 ( .  0ملحق ) -*
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  اختبار المراوغة . -

وقد قام الباحث باإلشراف على عملية إجراء ااختبارات إذ بدأ باندية الدرجدة         

ارارات ( ثم اانتادال الدى ندادي  –بروسك   –األولى لمحا ظة اربيل وهم ) هندرين 

ت مع تاكيد الباحث علدى االتدزام بشدروط تسدجيل درجداجلواء وأخيرا نادي خاناين 

بندود البحدث  بدإجراءااختبارات " إذ يجب ان يعلم الفدرد المختبدر بدان الباحدث مهدتم 

الخددداص بددده بدقدددة وتركيدددز ")
1
        . وقدددد اسدددتغرق تطبيدددق ااختبدددارات لهدددذه اانديدددة(

يوما( وبعد اانتهداء مدن اختبدارات اعبدا المالعدب الخارجيدة باربعدة أيدام قدام  35)

 . ندية قيد البحث للالاات المغلاةبالتنسيق مع مدربا األالباحث 

ابهة اختبددارات المالعددب الخارجيددة تددو ير ظددروف مشدد وقددد حددرص الباحددث علددى

          .يوما(  25واستغرقت اختبارات اعبا الالاات المغلاة )

 الوسائل اإلحصائية : 8ـ  3

وتضدمنت  دا معالجدة النتدائج  (SPSSبرنامج الحايبة اإلحالائية)أعتمد الباحث    

 :آلتا ا

 ـ الوسط الحسابا
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 الباب الرابع

 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها   -  4

الفرر  للمتييرراا المهاريرل للم عرب اليارويرل والاراغا الميلةرل ل رر  نترائج  عررض 1ـ  4

 .الةدم وتحليلها ومناقشتها

فرر  الم عررب  م ررر  الةرردالحسررابيل لمهرراراا  األوسررا فرر   االفروقررامناقشررل نتررائج  2ـ  4

 . والااغا الميلةل اليارويل
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 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها : -4

لغثض  هحييثأ داث ال البحثث  إحصثايياقام  الباحث بجمع البيانات الخاصة بالبحثث مماالجهاثا 

ل لغض  هحليلاا ممناقشثهاا ع   من النهايج مالهي عضضت بشكل ج ام إلىمفضضياهه مهمصل 

 -ي :أهمكما ي

الفر  للمتييراا المهاريل للم عب اليارويل والااغا الميلةل ب ر  نتائج  عرض  1 - 4

 .الةدم وتحليلها ومناقشتها

 (6ج مل )ال

 المالعب الخاضجية مالصاالت المغلية هباضات المااضات قي  البحث لالعبينهايج اخ 
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 (7ج مل)ال

مال اللة ( المحسمبة مالج ملية Tالحسابية ماالنحضافات الماياضية مقيمة ) األمساطيبين  

 ل ى العبي كضة الي م للمالعب الخاضجية مالصاالت المغليةاإلحصايية الخهباض المناملة 

 

 .  ,10( م ضجة حضية 9,0,هحت مسهمى  اللة ) 19,6( الج ملية Tبلغت قيمة )         

(  09,16ان قيمثثثة المسثثثط الحسثثثابي الخهبثثثاض المناملثثثة بكثثثضة اليثثث م للصثثثاالت المغليثثثة بلثثث ) 

( فثي حثين بلث  المسثط الحسثابي لالعبثي كثضة اليث م فثي المالعثب 0,,9,مبانحضال مايثاض  )

( 0,,9,( المحسثثمبة )T( مكانثثت قيمثثة )9,00,ضال مايثثاض  )( مبثثانح,,,09الخاضجيثثة )

( معن  مياضنة الييمهين المحسمبة مالج ملية هبثين عث م مجثم  فثضأ 19,6( الج ملية )Tمقيمة )

 مانم  .
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  (,ج مل)لا

مالج ملية مال اللة ( المحسمبة Tيبين األمساط الحسابية ماالنحضافات الماياضية مقيمة ) 

 اإلحصايية الخهباض الها يل ل ى العبي كضة الي م للمالعب الخاضجية مالصاالت المغلية

 ,10( م ضجة حضية 9,0,هحت مسهمى  اللة ) 19,6( الج ملية Tبلغت قيمة )         

( ,,1190ان قيمثثثة المسثثثط الحسثثثابي الخهبثثثاض الهاثثث يل بكثثثضة اليثثث م للصثثثاالت المغليثثثة بلثثث )

المالعثب  ( فثي حثين بلث  المسثط الحسثابي لالعبثي كثضة اليث م فثي09,07مبانحضال مايثاض  )

( 9000,( المحسثثمبة )T( مكانثثت قيمثثة )0,,19( مبثثانحضال مايثثاض  )119017الخاضجيثثة )

( معن  مياضنة الييمهين المحسمبة مالج ملية هبثين عث م مجثم  فثضأ 19,6( الج ملية )Tمقيمة )

 مانم  .
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 (,ج مل)ال

( المحسمبة مالج ملية مال اللة Tيبين األمساط الحسابية ماالنحضافات الماياضية مقيمة ) 

 اإلحصايية الخهباض المضامغة ل ى العبي كضة الي م للمالعب الخاضجية مالصاالت المغلية

 ,10( م ضجة حضية 9,0,هحت مسهمى  اللة ) 19,6( الج ملية Tبلغت قيمة )

( 09,66قيمثثة المسثثط الحسثثابي الخهبثثاض المضامغثثة بكثثضة اليثث م للصثثاالت المغليثثة بلثث ) إن     

( فثي حثين بلث  المسثط الحسثابي لالعبثي كثضة اليث م فثي المالعثب ,9,0,مبانحضال مايثاض  )

( 9060,( المحسثثمبة )T( مكانثثت قيمثثة )9,00,( مبثثانحضال مايثثاض  ),,,09الخاضجيثثة )

مياضنة الييمهين المحسمبة مالج ملية هبثين عث م مجثم  فثضأ ( معن  19,6( الج ملية )Tمقيمة )

 مانم  .
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 (,1ج مل)ال

( المحسمبة مالج ملية مال اللة Tيبين األمساط الحسابية ماالنحضافات الماياضية مقيمة ) 

 ل ى العبي كضة الي م للمالعب الخاضجية مالصاالت المغلية اإلخما اإلحصايية الخهباض 

 ,10( م ضجة حضية 9,0,مسهمى  اللة )هحت  19,6( الج ملية Tبلغت قيمة )          

( ,,7090بكثثضة اليثث م للصثثاالت المغليثثة بلثث ) اإلخمثثا قيمثثة المسثثط الحسثثابي الخهبثثاض  إن     

( في حين بل  المسثط الحسثابي لالعبثي كثضة اليث م فثي المالعثب 7,,1,9مبانحضال ماياض  )

( ,9,1,سثمبة )( المحT( مكانت قيمثة ),109,7( مبانحضال ماياض  ),,7190الخاضجية )

( معن  مياضنة الييمهين المحسمبة مالج ملية هبثين عث م مجثم  فثضأ 19,6( الج ملية )Tمقيمة )

 مانم  .
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 (11ج مل)ال

( المحسمبة مالج ملية مال اللة Tيبين األمساط الحسابية ماالنحضافات الماياضية مقيمة ) 

 ل ى العبي كضة الي م للمالعب الخاضجية مالصاالت المغلية  حضجةالاإلحصايية الخهباض 

 ,10( م ضجة حضية 9,0,هحت مسهمى  اللة ) 19,6( الج ملية Tبلغت قيمة )

( ,9,0,قيمثثة المسثثط الحسثثابي الخهبثثاض ال حضجثثة بكثثضة اليثث م للصثثاالت المغليثثة بلثث ) إن     

( فثي حثين بلث  المسثط الحسثابي لالعبثي كثضة اليث م فثي المالعثب 9,70,مبانحضال مايثاض  )

( 9000,( المحسثثمبة )Tنثثت قيمثثة )( مكا6,,9,( مبثثانحضال مايثثاض  )1,,9,الخاضجيثثة )

( معن  مياضنة الييمهين المحسمبة مالج ملية هبثين عث م مجثم  فثضأ 19,6( الج ملية )Tمقيمة )

 مانم  .
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الحسابيل للمهاراا قيد البحث ف  لعبل  ر  الةدم  األوسا مناقشل نتائج الفرو  ف   4-2   

 للااغا الميلةل والم عب اليارويل لفر  عينل البحث :

مجثثم   ( هبثثين عثث م,1091191,9,9هثثم عضضثثه فثثي الجثث امل )  مثثن خثثالل مثثا هيثث م ممثثا       

الماثاضات فضمأ مانميثة بثين لابهثي كثضة اليث م فثي الصثاالت المغليثة مالمالعثب الخاضجيثة فثي 

 قي  البحث . االساسية

 إلثثىالثثذكض  دن ثثة الماثثاضات االساسثثيةياثث م الباحثثث فثثي عثث م مجثثم  هلثث  ال ثثضمأ فثثي  إذ       

فثثي المالعثثب  فثثي الصثثاالت المغليثثة مناثثا دعلثثىهكثثمن ال يثثا ة بنسثثبة  إذاخثثهالل مسثثهمى ال قثثة 

ال نثثي فثثي  األ اءطبياثثة  إلثثىهكثثمن ال ثثضمأ غيثثض  الثثة ماثثذا يضجثثع  دن الخاضجيثثة ممثثا عمثثل الثثى

 ماالسثهجابة لحضكاهثه مقضب المسافة مثع المنثاف  9 الحضكة السضياة مالمسهمضة إن إذاللابهين . 

مهبثا ل  9 مقصثض  مثن الاجمثة9 مالث فا  9 كذل  مشاضكة جميع الالعبين في حثالهي الاجثمم م 9

فثي الصثاالت المغليثة مالمنثامالت اليصثيضة 9 المضامغثة  إثناءالمضاك  المسهمض محاالت الخ ا  

الحضكثثة اقثثل  فثثي المالعثثب الخاضجيثثة فهكثثمن  دمثثايثث فع الالعثثب لاثث م اللاثثب بانسثثيابية عاليثثة . 

سضعة ماسهمضاضية لكبض مساحة اللاب ماهسا  المسثافة مثع الخصثم ماالسثهجابة لحضكاهثه كثذل  

9 ابط بيثنام مالهثض مالاجمم9 مالمسط 9 خطمط اي ال فا   ةثالث إلىالجانب الخططي نحهاج فيه 

 دثنثاءفثي محثاالت الخث ا   مثن الاجمثة مهبثا ل المضاكث  المخهل ثة مناثا حسب حاالت اللاثب بم

دكثثض منثه فثي الصثاالت   ا نثممه انسثيابيا اللاثب الطميلة ماليصيضة يجالالمضامغة مالمنامالت 

 .المغلية

ياث م الباحثث  إذ( ع م مجم  فضمأ  الة 0ف ي اخهباض المناملة مكما ممضح في الج مل )      

في عملية الهن يذ في المالعب الخاضجيثة مالصثاالت ن سه  األسلمبهاهم   دن مااضة المناملة إلى

لمااضة المناملة يؤ ى بباطن الي م ماذا النثم  مثن الماثاضة االخهباض المن ذ  إن فضال عنالمغلية 

اغلثب المنثااج اله ضيبيثة  إنكثيض االسثهخ ام فثي المالعثب الخاضجيثة مالصثاالت المغليثة .كثذل  

 دكثثض النم  مناثا الثذ  ياث  اذاللم ضبين هحهم  في طياهاا على هطميض مااضة المناملة مخاصة 

اسهخ اما بكضة الي م الح يثة لما يهطلبه من  قثة عاليثة مسثاملة الحضكثة فثي عمليثة هن يثذ  األنما 

 ألناثامجثال كثضة اليث م عمممثا  فثي األبثض المبثاضاة مهاث  المناملثة  إثنثاءفثي الماجبات الخططية 

ماي ال قثة 9الهمقيثت  إال األ اء دثناءفي يضك  علياا الالعب  إنمحامض ضييسة يجب  ةهجمع ثالث
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عا فثي مشثي األكثضالمنامالت الطميلة اي  إنبنظض االعهباض  األخذالمناسب 9اليمة المطلمبة 9مع 

 بأناثثافثثي الصثثاالت المغليثثة  هيهصثثض إذ9 المالعثثب الخاضجيثثة فضثثال عثثن المنثثامالت اليصثثيضة 

مالسبب ام اخهالل مساحات اللاثب ميؤكث  حسثن عبث  الجثما   ) إن  األحيانقصيضة في اغلب 

مثث ى نظثثض لكبثثض مسثثاحة الملاثثب بالنسثثبة لكثثضة اليثث م  دمسثثعالمناملثثة بكثثضة اليثث م هسثثهخ م فثثي 

فض الجاث  مالمقثت لثة هثماالعهيا ية ملصامبة هي م الالعب بالكضة بم ثض   بث من مياممثة . فالمنام

امثن اهخثاذ المضاكث   إذاح  ممكثن مخاصثة  دقصى إلىمن ال ضص الكثيضة ممكنة  اإلفا ةمهجال 

)الصحيحة السهيبال المناملة( 
1
)   

الهي حصثل علياثا الباحثث مكمثا اثم  اإلحصاييةالنهايج  دما في اخهباض الها يل مفي ضمء      

النهثايج كانثت مهياضبثة  بثالضغم   إن  ع م مجم  فضمأ  الة إ فأنه ظاض( ,ممضح في الج مل )

كث  بثمب ميؤلاث ل الها يل في الصاالت المغلية غالبا ما يكثمن مثن منثاطأ قضيبثة مثن ا إنمن 

ن مل المث افاين ميثضامو ميجاثل ايخثضيالالعب الذ  يثهمكن مثن الهمغثل بثين صث  إنملسن  )

الممها ة في الها يل ( )يهضكمن دماكنام ميلحيمن به يمفض ال ضصة 
2
  ) 

مثن  دمالهاث يل فيث  هكثمن مثن الضثضبات الثابهثة  إشكالهنم  بينما في المالعب الخاضجية ي     

إن العبي الصثاالت المغليثة اثم  إلىذل  الباحث  من مسافات باي ة لذا يا م دم الضد ضضبات 

اللاثثب  ظثثضملعلثثى باألسثثا  هثث ضبما مل هثثضات طميلثثة فثثي المالعثثب الخاضجيثثة مقثث  اعهثثا ما 

المهشابه قبل االنهيال إلى الصاالت المغلية 9مام ما الما يماضسمن اللابهثين  من الهخصثص فثي 

 . نم  ماح  فيط 

( عث م ,1مبثين فثي الجث مل )دما في اخهباض المضامغثة مالخث ا  مفثي ضثمء النهثايج مكمثا       

مالن مااضة  9 إلى اخهالل مساحات اللاب في اللابهين ذل  إذ يا م الباحث9  الة  مجم  فضمأ

كانثت المسثافة مناسثبة  إذامالهخلص منثه بضشثاقة  غة  هسهخ م في حاالت م اجية المناف المضام

 ايثض  قثاللذل  ماذا يظاثض بصثمضة ماضثحة فثي المالعثب الخاضجيثة الهسثا  مسثاحة الملاثب 

: مضحلثة اله كيثض مالحثل الثذاني لمثا  ملثىاألالمضامغة همثض بثثالث مضاحثل  إنقاسم الخشاب  ) 

ذبثة مالامليثة سييمم به الالعب طبيا للممقثل الثذ  اثم فيثه . مالمضحلثة الثانيثة اثي الحضكثة الكا

 إنميجثثب   االيثثة الحييييثثة للهغلثثب علثثى المنثثاف . مالثالثثثة اثثي د اء ال الماميثثة لخثث ا  المنثثاف 

                                      
1
 . 54,ص 5555, حسن عبد الجواد :كرة القدم ,بيروت ,دار العلم للماليين- 
2
 . 15,ص 5555:كرة القدم اصولها وفنونها ,ترجمة سلطان جرجيس ,مطبعة منير ,بوب ولسن - 
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( ) سثثضياة مم اجيثثة مغيثثض مالممثثة للمنثثاف  هكثثمن

1
اللمسثثة الماحثث ة مالمناملثثة اليصثثيض  نمثثابي (

المضامغثة فثي الصثاالت حثاالت مثن  دكثثض فثي اجهيثا  المنثاف مالسضياة اي الهثي هكثمن فاالثة 

  .المغلية 

دمثثا فثثي ماثثاضة اإلخمثثا  مفثثي ضثثمء النهثثايج الهثثي حصثثل علياثثا الباحثثث مكمثثا مبثثين فثثي         

 اإلخمثثا ماثثاضة  إن إلثثىذلثث  ث  الثثة إذ ياثث م الباحثث فظاثثض عثث م مجثثم  فثثضمأ (11الجثث مل )

باث   دمالملاثب مقثضب  ألضضثيةهكثمن  إذ دنه في الصاالت المغلية 9 مهشاباة في دسلمب هن يذاا

الصثلبة مسثضعة الكثضة هثؤثض بشثكل  األضضية دن إذ 9المسهحمذ على الكضة المناف  من الالعب 

يثثؤ   الالعثثب ماثثاضة فالماثثاضة بشثثكلاا المثثثالي دمثثا فثثي المالعثثب الخاضجيثثة  د اءماضثثح علثثى 

ممثثا اثثم عليثثه فثثي  دفضثثلالملاثثب ممسثثاحة اللاثثب  دضضثثية إنبسثثبب  دكثثثضبسثثاملة  اإلخمثثا 

 الصاالت المغلية .

الهثي حصثل علياثا الباحثث مكمثا اثم  اإلحصثاييةدما في اخهباض ال حضجة مفي ضمء النهايج     

اخثهالل الحاجثة  لثىإذل   الة إذ يا م الباحث  فظاض ع م مجم  فضمأ( 10مبين في الج مل )

ماثثاضة  إلثثىلماثثاضة ال حضجثثة فثثي اللابهثثين إذ يحهثثاج الالعثثب المهثث ضب فثثي المالعثثب الخاضجيثثة 

صثاالت ال حضجثة مذلث  لمجثم  مسثاحات لاثب كافيثة للييثام بال حضجثة علثى الاكث  مناثا فثي ال

ياثثاني الالعثثب مثثن ضثثيأ مسثثاحة اللاثثب ممثثا يضثثطض الالعثثب السثثهخ ام المناملثثة  المغليثثة دذ

لهالفي ح مث األخطاء ملساملة المصمل للا ل المضسثمم .ميؤكث  صيضة من اللمسة الماح ة الي

إثنثاء الحضكثة 9ممقثع  فثي سامي الص اض  )إن ال حضجة ههأثض بامامثل عث ة مناثا سثضعة الالعثب

9نمعية اض  الساحة 9الضيح 9هم يع النظض بشكل صحيح بين الكضة مالساحة ( ) المناف 
2
)       

 

       

                                      
1
 . 555,ص 5555: كرة القدم ,دار الكتب للطباعة والنشر ,جامعة الموصل , وآخرونزهير قاسم الخشاب - 
 .555سامي الصفار وآخرون : مصدر سبق ذكره ، ص - 2
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 الباب الخامس: االستنتاجات والتوصيات

 

 الباب الخامس

  

 االستنتاجات والتوصيات  -5

 االستنتاجات 5-6

      التوصيات  5-2
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 الباب الخامس: االستنتاجات والتوصيات

 
 : االستنتاجات والتوصيات -5

 
 
 :االستنتاجات  6 -5

 
 :  في ضوء ما تقدم استنتج الباحث ما يأتي

  فائدددك  بيددبك لييدد  فددي الم  دد أوال فددي الالدداالم الم يقدد  ي ددو   ا التدددبي أوالَ /

 .الخابجي  

تخطدديط البددبامج التدبيبيدد  ليالدداالم الم يقدد  والم  دد  الخابجيدد  ب االهتمددامثانيااا /

 .باال تماد  يى قابييام وقدبام ال  بي  

م  خ ل توجيد  ال  بدي   ي يميي  التدبيبالي ف تماد  يى مبدأ الخالوالي  االثالثا /

 .هم ل ل منباألسيو  التدبيبي المناس  

الالددداالم الم يقددد  ووفقدددا ليرئدددام اليمبيددد  و ددددم  بدددبامج متخالالددد  إ دددداد/ رابعاااا

 اال تماد  يى ال بي الم    الخابجي  .
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 الباب الخامس: االستنتاجات والتوصيات

 
 : التوصيات 5-2

 

 من خالل االستنتاجات السابقة يوصي الباحث بـــ :

 

النجدداك  ددل مدد  ليبدد   ددبك القدددم فددي  األساسددي ضددبوبك مبا دداك المتطيبددام  -1

 .    الخابجي  والتيامل ميها بش ل منربدالالاالم الم يق  والم

م الم يقدد  ي ليبدد   ددبك القدددم ليالدداالاختيدداب ال بددي  متخالالددي  فددضددبوبك  -2

  .  في  يتا الييبتي أنرسهم ال  بي   و دم اال تماد  يى

ضددبوبك إيجدداد طددبب تدبيبيدد  مدد  شددانها تطددويب ليبدد   ددبك القدددم ليالدداالم  -3

 .     الخابجي الم يق   يى غباب التطوب الحاالل في الم

يم دد  إضدداف  موضددوا  ددبك القدددم ليالدداالم الم يقدد  ضددم  مرددبدام المددنهج  -4

 التيييمي لطيب   ييام التببي  البياضي  في اليباب .

توجي  طيب  الدباسام اليييا إلى ضبوبك البحث الدائم لتطويب  دبك القددم فدي  -5

 الالاالم الم يق  فض      بك القدم في الم    الخابجي  .
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 المـصــادر العربيـة واألجنبيــة
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 واألجنبية ةالمصادر العربي

 العربيةلمصادر ا

 .1791,الكويت,وكالة المطبوعات,1,طالبحث العلمي ومناهجه أصولاحمد بدر, -
  منشررر    اإل ررركندرية  التررردريل الريا ررري  وأ ررر قواعرررد  أمرررر اح احمرررد الب ررراطي -

 .1771المعارف  
المهرررررررررررررررررار  وال ططررررررررررررررررري  ررررررررررررررررري كرررررررررررررررررر   اإلعرررررررررررررررررداد أ ررررررررررررررررر اح الب اطي, أمرررررررررررررررررر-

 .1774,اإل كندرية,القدم
  القراهر    دار الككرر العربري    1   ط ونظريرات الحركرة أ ر  طوي ي احمرد    ب-

1774. 
 .  1716ترجمة  لطان جرجي ,و نونها, أصولهاكر  القدم بول ول ن,-
,المكتبة الوطنية  ي جامعرة  ا يةاأل,كر  القدم وعناصرها ثامر مح ن و واثق ناجي-

 .1791بغداد,بغداد,
,كليرررة التربيرررة الريا رررية جامعرررة عرررين قرررامو  علرررم الرررنك  حامرررد عبرررد ال ررر م  هران,-

 .1719,عالم الكتل,1شم ,ط
 .1799,,دار العلم للم يينبيروتكر  القدم ,ح ن عبد الجواد,-
ية وعناصرر اللياقررة درا ررة مقارنرة لرربعي القيا رات الج ررمح رن عصررر  عبرد القادر,-

,ر ررررالة ماج ررررتير,جامعة البدنيررررة ال اصررررة بررررين اعبرررري ال طرررروط الم تلكررررة بكررررر  القدم
 .1774بغداد,كلية التربية الريا ية,

 .1791ودار الككر, ,مصرالعلمية  ي تدريل كر  القدم األ  حنكي محمود م تار,-
  اإل ركندرية   طيرةبناء المهرارات الكنيرة وال ط –الكر  الطائر    كي محمد ح ين   -

 .1771منش   المعارف    
 .1777,الموصل,دار الكتل للطباعة والنشر,كر  القدم , وآ رون هير ال شال -
 .1716,مطبعة جامعة بغداد, الكني بكر  القدم اإلعداد امي الصكار,-
وطرابل .منشررررورات 1,ط, الكررررر  الطررررائر  والررررتعلم ,ترررردريل,تحكيم ررررعد حمرررراد الجميلرررري-

 .1779ابريل ,ال ابع من 
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  جامعرة الموصرل   التدريل الريا ري  إلىالمد ل   ليمان علي ح ن ) وا رون( -
 .1711مطابع جامعة الموصل   

درا ررة مقارنررة بعرري القرردرات البدنيررة والمهاريررة لررد  اعبرري كررر  عررامر مشررعل  يحان,-
ر رررررررررالة ماج رررررررررتير,جامعة بغداد,كليرررررررررة التربيرررررررررة القررررررررردم الشررررررررراطئية والقاعرررررررررات المغلقة,

 .1006الريا ية,
دار المعرررررارف  نظريرررررات تطبيقررررات   –الترررردريل الريا رررري  عصررررام عبررررد ال رررررالق   -

1771. 
 .1006,بغداد,1طالتكنيك والتكتيك  ي  ما ي كر  القدم,عماد  بير احمد,-
ر ررالة اثر برنررامت ترردريبي مقترررط  رري تطرروير مهررار  التهررديف بكررر  القدم,عمرراد كرراظم,-

 .1777لتربية الريا ية.ماج تير,جامعة بغداد,كلية ا
)جامعررة ديررالى , العررراق ( مكراهيم عامررة  رري الررتعلم الحركري , ; ررات جبررار  ررعد اح  -

1001. 
,الج ائر,طبع مررن قبررل المدر ررة كر  القرردم يصررل عبررا  الرردليمي واحمررد عبررد ال ررالق,-

 .1779التربية الريا ية, أل اتذ العليا 
 .1006,ر  القدمالتعلم وتطبيقاته بك   أ  قا م ل ام صبر -
تمرينررررات مشررررابهة للعررررل  رررري اكت ررررال بعرررري الصرررركات  ترررر ثير ;قصرررري حرررراتم  لررررف -

,ر رررالة ماج رررتير,جامعة ديالى,كليرررة ب ما ررري كرررر  القدم األ ا ررريةالحركيرررة والمهرررارات 
 .1009التربية الريا ية,

 رري المجررال  قرري  نرراجي وب طوي رري احمرردر اا تبررارات والقيررا  ومبرراد  اإلحصرراء -
 .1716الريا ي  )بغداد  مطابع جامعة بغداد  

  بغرررداد    1  ) ترجمرررة( عبرررد علررري نصررريف   ط الرررتعلم الحركررري كرررورت مانيرررل  --
 .1719مطبعة التعليم العالي   

 ) القرراهر    الهيئررة العامررة لشرر ون  1ج ;مجمررع اللغررة   مجمررع علررم الررنك  والتربيررة  -
 (. 1716  المطابع األميرية 

 .1711دار المعارف,القاهر , يكولوجية التدريل والمنا  ات,حمد ح ن ع و ,م-
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محمد ح ن ع و  ومحمد نصر الدين ر وان رالقيا   ي التربية الريا رية وعلرم  -
 (. 1000النك   ) القاهر    دار النشر للطباعة   

هر  ,دار ,القااإلعررداد المتكامررل ل عبرري كررر  القرردممحمررد عبرردل صررالي ومكترري إبراهيم,-
 .1716الككر العربي,

  الكويررررت   دار العلررررم  1ط الررررتعلم الحركرررري والترررردريل الريا رررري  محمررررد عثمرررران   -
1719 . 

 ,1717,الكويت,1طبكر  القدم, األ ا يةالمهارات احمد, إبراهيمم تار -
مروان عبد المجيردر تصرميم وبنراء ا تبرارات اللياقرة البدنيرة با رت دام طريقرة التحليرل  -

 . (1001للنشر والتو يع    )عمان  م   ة الوراق 1. طليألعام
   1  ط الترردريل الريا رري الحررديث ت طرريط وترردريل وقيرراد  حمرراد    إبررراهيممكترري -

 .1771القاهر    دار الككر العربي 
,القررراهر ,دار الككرررر 1,طالمهرررار  وال ططررري ل عرررل كرررر  القررردم اإلعرررداد,إبرررراهيممكتررري -

 .1716العربي,
 .1001,دار دجلة,1,طبكر  القدم األ ا يةتعلم المهارات ا م,مو ق ا عد -
 األديررررررل,مطبعررررررة قانون كررررررر  القرررررردم المرشررررررد العررررررالمي للحكامم يررررررد البدر )ترجمررررررة(,-

 .1711البغدادية,
نررور  الشرروك ر را ررع الكبي رري ر دليررل الباحررث لكتابررة األبحرراث  رري التربيررة الريا ررية   -

 ( .1006, )بغداد     
)ترجمة(عبررررررررررررررررررررررد علرررررررررررررررررررررري نصرررررررررررررررررررررريف,مطابع التعلرررررررررررررررررررررريم تدريل,ال أصررررررررررررررررررررررولهار ,-

 .1770العالي,الموصل,
  بغرررداد   مديريرررة دار الكترررل البحرررث العلمررري ومناهجررره  وجيررره محجرررول جا رررم    -

 .1001للطباعة والنشر 
بغرررداد   دار الحكمرررة للطباعرررة  طرائرررق البحرررث العلمررري   وجيررره محجرررول جا رررم    -

 .1771والنشر   
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وا ررررت دامات  اإلحصررررائيةالتطبيقررررات  ن محمررررد عبررررد   وديررررع يا ررررين محمررررد   ح رررر -
   جامعررررة الموصررررل   دار الكتررررل للطباعررررة الحا ررررول  رررري بحرررروث التربيررررة الريا ررررية 

 .1777والنشر   
عمان,دار  ررررررررري كرررررررررر  القررررررررردم   تررررررررردريل, األ ا ررررررررريةالمهرررررررررارات يو رررررررررف ا م كما ,-

 .1777ال ليت,
 

 األجنبيةلمصادر ا
 

 

- OLDER MAN.R.B pechologicsl behaiobir sport 

lonodn.w:b.sanders comp.1974 

- Strand N Bradford and Roland Wilson ,Assessing sport 

skills , USA , Aumankentcs Pullers , 1993 ,  

-Robb. Margaret ,The Dynamics' Of Motor Skill Acquits 

Intone  Prentice – Hill Inc New Jersey 1972 

- Safari , J. Margaret , Bicorn , H,Introduction To 

Measurement In Physical Education And Exercise 

Science , Times Mirror Pub Lashing . Toronto 1986. 
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 المــالحــق
 

 (1ملحق )ِ     

 

استمارة استطالع أراء الخبراء والمختصين لتحديد أهم المهارات لدى العبي 

 المالعب الخارجية بكرة القدم

 

 إلى .......................................................... المحترم

 

جامعة ديالى -( كلية التربية الرياضيةمحمود فرحان حسنلباحث )يروم ا

بين المهارات االساسية دراسة مقارنة لبعض  بإجراء دراسة بعنوان ))

العبي الصاالت المغلقة والمالعب الخارجية ألندية الدرجة األولى بكرة 

(( ونظرا لما تتمتعون به من مكانة علمية وخبرات ميدانية يرجى القدم 

 -ي :يأتكم بما تفضل

تحديد صالحية أو عدم صالحية المهارات المذكورة في الجدول رقم  -1

حسب ما ترونه ب( الخاصة بالعبي المالعب الخارجية أو تعديلها 1)

 مناسبا للبحث .

تحديد االختبار المناسب للمهارة التي تم اختيارها من قبلكم في  -2

ه مناسبا ( أمام ما ترون√( وذلك بوضع عالمة )2الجدول رقم )

 للبحث.

 مع الشكر والتقدير

 

 

 أسم الخبير أو المختص :

 الدرجة العلمية :

 مكان العمل :

 التوقيع :

 : التاريخ
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 المــالحــق
 

 (1الجدول )                           

 يبين مهارات العبي كرة القدم للمالعب الخارجية

 

 نوع المهارة

 

 التعديل  ال تصلح تصلح

ضرب الكرة القدم 

 ولة,التهديف()المنا

   

    اإلخماد

    السيطرة بالكرة

    الدحرجة

    المراوغة والخداع

    المهاجمة والقطع

    ضرب الكرة بالرأس

    الرمية الجانبية

    مهارات حارس المرمى
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 المــالحــق
 

 (2الجدول )

 يبين اختبارات المهارات  في المالعب الخارجية بكرة القدم

 التأشير تبارات المقترحةاالخ المهارات ت

 

1 

 

 

 إخماد الكرة

  م(من مسافة  محددة4-م7إخماد داخل دائرة)-ا

  م(5إخماد الكرة بالصدر من مسافة )-ب

  م( بالفخذ3إخماد الكرة داخل مربع ) -ج

 

2 

 

السيطرة 

 بالكرة

  ثا(33السيطرة الحرة بالكرة لمدة)-ا

   ثا(33السيطرة بالكرة لمدة )-ب

   اإلحساس بالكرة في الهواء-ج

 

3 

 

 

المراوغة 

 والخداع

  المراوغة بالتمويه من جانب والمرور من الجانب األخر-ا

المراوغة بالتمويه مرتين إلى الجانب والمرور بالمرة -ب

 الثالثة
 

  مراوغة المنافس للوصول إلى الهدف -ج

 

4 

 

 

ضرب الكرة 

 بالقدم

  اختبار التسلم والمناولة-ا

  اختبار المناولة المرتدة-ب

  اختبار ضرب الكرة نحو هدف على حائط-ج

ضرب الكرة  5

 بالرأس

  اختبار ضرب الكرة بالرأس على دوائر-ا

  اختبار دقة ضربة الرأس-ب

 

6 

مهاجمة 

 الكرة)القطع(

  اختبار قطع الكرة من المنافس-ا

  اختبار قطع الكرة بطريقة التزحلق-ب

 

7 

 

 لدحرجةا

  اختبار الجري المتعرج بين الشواخص )ذهابا وإيابا(-ا

  اختبار الجري بالكرة والوقوف المفاجئ-ب
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 المــالحــق
 

 (2ملحق)

استمارة استطالع أراء الخبراء والمختصين لتحديد أهم المهارات لدى 

 العبي الصاالت المغلقة بكرة القدم

 

 ................ المحترمإلى ..........................................

 

جامعة ديالى -( كلية التربية الرياضيةمحمود فرحان حسنيروم الباحث )

بين المهارات االساسية دراسة مقارنة لبعض  بإجراء دراسة بعنوان ))

العبي الصاالت المغلقة والمالعب الخارجية ألندية الدرجة األولى بكرة 

خبرات ميدانية يرجى ة علمية و(( ونظرا لما تتمتعون به من مكانالقدم 

 -ي :تفضلكم بما يأت

تحديد صالحية أو عدم صالحية المهارات المذكورة في الجدول رقم  -1

حسب ما ترونه ب( الخاصة بالعبي الصاالت المغلقة أو تعديلها 1)

 مناسبا للبحث .

تحديد االختبار المناسب للمهارة التي تم اختيارها من قبلكم في  -2

( أمام ما ترونه مناسبا √( وذلك بوضع عالمة )2الجدول رقم )

 للبحث.

 مع الشكر والتقدير

 

 

 أسم الخبير أو المختص :

 الدرجة العلمية :

 مكان العمل :

 التوقيع :

 : التاريخ
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 (1الجدول )                           

 العبي كرة القدم للصاالت المغلقةيبين مهارات 

 

 التعديل ال تصلح تصلح نوع المهارة

ضرب الكرة القدم 

 )المناولة,التهديف(

   

    اإلخماد

    السيطرة بالكرة

    الدحرجة

    المراوغة والخداع

    مهاجمة الكرة )القطع(

    الركلة الجانبية   

    مهارات حارس المرمى
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 المــالحــق
 

 (2الجدول )

 يبين اختبارات المهارات  في الصاالت المغلقة بكرة القدم
 

 ت

 

 التأشير االختبارات المقترحة المهارات

 

1 

 

 

 إخماد الكرة

  م( بأسفل القدم7م(من مسافة )2إخماد داخل مربع)-ا

  م(5إخماد الكرة بالصدر من مسافة )-ب

  م( بالفخذ3د الكرة داخل مربع )إخما -ج

 

2 

 

 السيطرة بالكرة

  ثا(33السيطرة الحرة بالكرة لمدة)-ا

  ثا(33السيطرة بالكرة لمدة )-ب

  اإلحساس بالكرة في الهواء-ج

 

3 

 

 

المراوغة 

 والخداع

  المراوغة بالتمويه من جانب والمرور من الجانب األخر-ا

لى الجانب والمرور بالمرة المراوغة بالتمويه مرتين إ-ب

 الثالثة

 

 

4 

 

 

ضرب الكرة 

 بالقدم

  اختبار التسلم والمناولة-ا

  اختبار المناولة المرتدة-ب

  اختبار ضرب الكرة نحو هدف على حائط-ج

مهاجمة  5 

 الكرة)القطع(

  اختبار قطع الكرة من المنافس-ا

  اختبار قطع الكرة بطريقة التزحلق-ب

 

 6   

 

 لدحرجةا

  اختبار الجري المتعرج بين الشواخص )ذهابا وإيابا(-ا

  اختبار الجري بالكرة والوقوف المفاجئ-ب

  اختبار الدحرجة بين الشواخص والتهديف على المرمى-ج

 

 

 



09 

 المــالحــق
 

 (3ملحق )

 الخبراء أسماء
 االسم ت

 

 مكان العمل

 أ.د نوري إبراهيم الشوك  1

 

 بغداد كلية التربية الرياضية /جامعة

 ا.د قاسم لزام صبر 2

 

 كلية التربية الرياضية /جامعة بغداد

 ا.د صالح راضي 3

 

 بغدادكلية التربية الرياضية /جامعة 

 ا.د كاظم الربيعي 4

 

 كلية التربية الرياضية /جامعة بغداد

 ا.م.د احمد رمضان احمد  5

 

 ديالىكلية التربية الرياضية /جامعة 

 بر عباس فاضل جا.د .ما 6

 

 ديالىكلية التربية الرياضية /جامعة 

 .د اسعد الزمم 7

 

 كلية التربية الرياضية /جامعة بغداد

8 

 

 كلية التربية الرياضية /جامعة صالح الدين أ.د صباح مصطفى 

9 

 

 كلية التربية الرياضية /جامعة ديالى م.د نبراس كامل 

11 

 

 ديالى كلية التربية الرياضية /جامعة  م.د أالء زهير
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 (4ملحق)

 فريق العمل المساعد

 

 الدرجة العلمية مكان العمل االسم ت

-كلية التربية األساسية إحسان عبد الكريم عواد 1

 ديالى

ماجستير تربية 

 رياضية

-كلية التربية الرياضية سيف الدين واثق فؤاد 2

 ديالى

ماجستير تربية 

 رياضية

بكلوريوس تربية  د مدربمساع احمد جمال أغا 3

 رياضية

بكلوريوس تربية  مساعد مدرب سيروان برهان احمد 4

 رياضية

 تربية ديالى معلم احمد محمود فرحان 5
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 (5ملحق)

 يبين أسماء وأماكن األندية المبحوثة

 المحافظة المكان النادي ت
 اربيل مركز اربيل نادي هندرين 1
 اربيل ز اربيلمرك نادي بروسك 2
مصيف صالح  نادي ارارات 3

 الدين
 اربيل

 ديالى قضاء خانقين نادي خانقين 4
 ديالى قضاء جلوالء نادي جلوالء 5

 



Ministry of Higher Education 
And Scientific Research  
     University of Diyala 
  College of sport Education 
 

 
 

 

Comparative study of Some basic skills 
between Indoors and outside courts 
Players for first class football clubs  

 
 

 
By 

  

Mahmoud farhan Hassan al-Dulaimi 
 
 
 

Supervised By 
 
 
 

Prof. Furat. J. saadalla              Assist. Prof. Abdul 
Rahman. N. Rashid 

 
 
 

2010  
 



 B 

The thesis included five parts 

  

The first part : Definition of the study : 
  
    The researcher thinks that the game of football is one of the 

popular games that have attracted and great audiences and many 

viewers at all levels . As a result of the diversity of integration of 

its physical, skill, tactical and psychological aspects as well as the 

rules of the game that increased thrill for followers for her which 

made its matches the focus of encouragers all over the world and 

made its practitioners enjoy physical, skill, Tactical and 

psychological capabilities and the access to situations of creativity 

and inventing artistically movements which are unprecedented 

artistic and that helps in a lot of times to reach a desired 

completion .         

The game of football in closed halls have witnessed a great 

development and high excitement for its followers in local, 

continental and international championships . 

It has become game in itself, it has its own laws, which helped to 

create its own audience and in completely different atmosphere 

from the atmosphere  which is Characterized by the outside 

stadiums . 

 

  

Objectives of the study : 
1- To recognize some skills capabilities of the players, of 

indoor and outside stadiums for individuals of the research 

sample  . 

2- To Compare some skills capabilities among the  players of 

indoor and outside stadiums for individuals of the research 

sample  . 

3- To recognize the significance of the differences of some 

skills capacities the  players of indoor and outside stadiums . 

 

 

 



 C 

 

The Hypothesis 
There are differences of statistical significant in the skills 

capacities among the players of indoor and outside stadiums . 

 

The areas of the study    
- The human domain: Club players of the first class in football 

in the  

indoor and outside stadiums . 

- Temporal domain: for the period from 2/12/2010 to 

30/12/2010 . 

- Spatial domain : stadiums of researched clubs . 

 

 

The third part : method of the research and its field 

procedures  
 This part , contained the method of research. The research 

sample has been selected in international manner. The application 

of tests took (30)days. This section also included equipments, 

assistants tools, means of gathering information, reconnaissance 

experience, tests used in research, pretests and, statistical methods 

used in treating data . 

 

 

The fourth part: viewing results analyzing and 

discussing it: 
    
The researcher in this part is concerned displaying, analyzing and 

discussing the results that he found them in the tests and finding 

significant differences, and thus by showing them in the form of 

tables and then analyzing those tables, and then discussing it that 

enhanced with scientific sources . 
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The fifth part conclusions and recommendations: 
In this part the researcher reviewed his conclusions and 

recommendations, such conclusions like. 

1-  Training in the indoor should be of a great benefit to play in 

the outside stadiums . 

2-  Diversity and specialization in planning the  training 

programs for indoor and outside stadiums depending on the 

capabilities and capacities of the players . 

 

 Recommendations : 
 

1- The necessity observing the basic requirements for the 

accomplishment of each of the game of football in the  indoor 

and outside stadiums and the treatment with them individually . 

2- The necessity of choosing specialized players in football game for 

indoors and not depending no the same players in both gamer . 

3-  The necessity of finding training  ways that would develop the game 

of football of indoor on the development taking place on the outside 

stadiums .  

 


