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 ارينتأثير تم) أطلعنا على الرسالة الموسومةا أعضاء لجنة المناقشة والتقويم، ننإ

 األساسيةتطوير بعض القدرات البدنية والمهارات لوفق تقسيم منطقة الجزاء  صةخا
وقد ناقشنا الطالب ( حسين جبار جاسمالتي تقدم بها الطالب ) (كرة القدمبلحراس المرمى 
وفيما له عالقة بها ونعتقد أنها جديرة بالقبول لنيل درجة الماجستير في  في محتوياتها،

                          التربية الرياضية .
 

  

 عضو                                                 عضو
 فخري الدين قاسمد م..أ                             يوسف عبد األمير محمود دم..أ

 
 

 رئيس اللجنة
 موفق اسعد محمودأ.د 

 
 جامعة ديالى -ليها مجلس كلية التربية الرياضيةصادق ع

 

 

 

 

 د حميد رشيدمجاهد.
 عميد كلية التربية الرياضية وكالة
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 صى .. فعجزت األلسن عن حمده وشكره .. اهلل جل حإلى.. من مأل أهل األرض والسماء بالنعم التي ال ت

  .جالله
  صلى اهلل عليه وعلىإلى منبع العلم وحامل رسالة السماء، النور الذي اهتدى الخلق به محمد المصطفى 

  .له وصحبه وسلمآ
 إلى وطني الغالي أرضًا وسماًء وشعبًا كريمًا صامدًا بوجه األعداء.  
 إلى أرواح شهداء الرياضة العراقية.  
  عمو بابا ومحمد علي الشيخلي الذين تعلمت منهم الكثير أستاذيإلى روح. 
 في تنشئتي تنشئًة قويمة،  وهن وغمرتني بحنانها، فبذلت الغالي والنفيسعلى نًا إلى أمي التي حملتني وه

فلم أخيب أمالها، محققا طموحها في إن أتسلق سلم الحياة بشرف وجد، فطوبى لها، واسأل اهلل أن 
  .يمد في عمرها

   إلى من رعى خطواتي وعلمني طريق الحياة خيمتي التي استظل بها والدي أمد اهلل في عمره. 
  وحارب السنين العجاف عنا وساندنا في كل صغيرة يم حك يلنا أبمي الغالية والوالد الثاني عإلى روح

  .وكبيرة
 منذر الذي شجعني وقوى من عزيمتي وعلمني الصبر والتحدي وحب الوطن يإلى مثلي وقدوتي عمي أب.  
 راء أخوتيضن اشتددت أزري بهم في السراء والإلى م.  
 إلى من صبرت وتحملت عناء الطريق معي زوجتي.  
 يإلى فلذات كبدي أبنائ.  
 لم الرياضة الكابتن كاظم شبيب.وقدمني لعا وقدوتي إلى معلمي 
  أما النخبة من ذوي العقول والمعرفة واألخالق السامية من أساتذتي وطالب العلم، فقد ذللوا أمامي

هديهم االصعاب فكان عطاؤهم كريما سديدا، فتجاوزت العقبات بعلمهم وبمشورتهم وبنصيحتهم لي، ف
 دموا لي، أتمنى أن أكون تلميذا بارا أحمل بما قدموه لي من علم ومعرفة .ثمرة جهودهم بما ق

                                                                                                                

 

                                                                  
  الباحث                                                              
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 شكر وامتنان

 
           

 ًا رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِح

             فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِنيَ  وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ  تَرْضَهُ

 92اآلية سورة النمل 
 

، على جزيل نعمته، التي انعم علينا بنعمة اً الحمد هلل رب العالمين أواًل وأخر            
جالال مادامت أرواحنا تعا نق الحياة اإليمان والصحة والعافية ونسجد له إكبارا وا 

بوجودها... والصالة والسالم على اشرف الخلق أجمعين أبي القاسم محمد الصادق 
األمين وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحبه أجمعين ... والحمد هلل الذي ختم لي 
بخير وكفني ما أهمني من أمر دنياي وآخرتي ولم يسلط علي من ال يرحمني والحمد 

الصابرين..اللهم اجعل أول عملي هذا صالحًا وأوسطه هلل ناصر المظلومين .. مجزي 
 فالحًا وأخره نجاحًا..

ساعد أسااتذتي ومشارفي االساتاذ الادكتور في البدء أتقدم بعميق الشكر واالمتنان إلى 
معااي  ءلمااا بااذلوا ماان جهااد وعنااا اذ الاادكتور عبااد الاارحمن ناصاار راشاادماانعم الشاايخلي واالساات

تابعااة والمالحظااات العلميااة القيمااة والدقيقااة ومتابعااة فااي أنجاااز هااذه الرسااالة ماان خااالل الم
شاامعة تنياار درب  مهم اهلل عنااي كاال خياار وجعلهااامتواصاالة لااي طااوال ماادة أشاارافهم لااي فجااز 

 .   طالبي العلم والمعرفة
ال يسعني إال أن أتقادم بالشاكر الجزيال إلاى مان قاال بحقاه الشااعر )كااد المعلام  كما

المسااعد الذي أمادني بعلماه ولسانوات طويلاة األساتاذ أن يكون رسوال( إلى أستاذي الفاضل 
 .ل خير ووفقه إلى ما يحبه ويرضاهالدكتور عباس فاضل الخزاعي جزاه اهلل عني ك

واألستاذ   ،ستاذ الدكتور غازي صالحاال لجميل أتقدم بالشكر والتقدير إلىوعرفانا با
واألساااتاذ  ،علاااي ساااموم الااادكتورالمسااااعد األساااتاذ و  ،يوساااف عباااد األميااار الااادكتورالمسااااعد 
الكااابتن القاادير الاادكتور موفااق المااولى، و المساااعد الاادكتور عااامر فاااخر، واألسااتاذ المساااعد 

إلعطائنااا المعلومااات ناااني بالمعلومااات القيمااة واتصاااله المسااتمر لااي غكاااظم شاابيب الااذي أ

 
 



 2       كرة القدمبتطوير بعض القدرات البدنية والمهارات األساسية لحراس المرمى لوفق تقسيم منطقة الجزاء  خاصة ارينتمتأثير 
 

لإلتمااام رسااالتي بنجااا ،  ن دولااة قطاارمااالحديثااة وحرصااه إليصااالها لنااا عاان طريااق الهاااتف 
، معاة دياالى والاى أسااتذتها األفاضالأتقدم بالشكر إلى عمادة كلية التربية الرياضية فاي جاو 

، والاااى لجناااة العلمياااة اللجناااةوكاااذلت أتقااادم بالشاااكر واالمتناااان إلاااى األسااااتذة األفاضااال فاااي 
 .رسالةمناقشة ال

 ءساااعد لمااا بااذلوا معااي مشااقة عنااامكمااا وأتقاادم بالشااكر الجزياال إلااى فريااق العماال ال
اهلل عنااي كاال خياار،  كاام أشااكر صااديقي العزيااز المهناادس أياااد  جاازآهموحاار الشاامس الساافر 

راس مرماى مدربي حاكافة إلى  وأتقدم بالشكر والتقدير العاليمجباس لمساعدة المستمرة لي 
داراتمادربي حاراس مرماى عيناة البحا   دوري النخبة وخاصاة األندياة التاي يعملاون فيهاا  وا 

 .افتهم ليمهمتي وتعاونهم معي وضي لتسهيل
دارة نااادي الصااناعة الرياضاايوشااكر خاااى إلااى الكااابتن قحطااان جثياار  ملتااوفيره ، وا 

ألندياة لي أدوات البح  وملعب نادي الصناعة الرياضي لالختباارات حاراس مرماى بعا  ا
س مرماااى المنتخاااب الاااوطني ناااور صااابري ومحماااد كاصاااد كاااذلت شاااكر خااااى لزمالئاااي حااارا

زمالئهام التي طبقت عليهم بأوقاتها المحاددة ماع لحرصهما على حضورهما إلى االختبارات 
 .حراس المرمى من اجل أنجا  وأغناء البح 

وأخيرا اهدي ثمرة جهدي المتواضع بكل فخر واعتزاز إلى العائلة الرياضاية بحراساة 
 وعذرًا لكل جهٍد مخلى فاتني أن اذكره بنية حسنة واهلل الموفق . ،المرمى

 
 ومن هللا التوفيق.

 

 

                                                                                              

 الباحث          
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 ملخص الرسالة
تطوير بعض القدرات البدنية والمهارات لخاصة وفق تقسيم منطقة الجزاء  ارينتأثير تم

  كرة القدمبلحراس المرمى  األساسية
 الباحث

  حسين جبار جاسم
 شرافأب

 د عبد الرحمن ناصر راشد.أ                 سعد منعم الشيخليد .أ    
 م 0240                              هـ     4133

 -الرسالة على خمسة ابواب وهي: تشتمل
   التعريف بالبحثالباب األول: 

 حتوى هذا الباب على مقدمة البح  وأهمية ومشكلته وأهدافه وفروضه ومجاالته.ا
 :تهوأهميالبحث مقدمة 

أولى الباحثين  ايعد حارس المرمى العنصر األهم في فريق كرة القدم لذ
بهذا المركز الحساس في الفريق من خالل إجراء دراسات حول تطوير  لعنايةوالمختصين ا

، والنفسية والخططية تهم البدنية والمهاريةتؤدي إلى رفع كفاءأن التي من شانها  ارينالتم
نقاط الضعف والذي يهدف إلى معرفة العلمي  البح  هذا االهتمام نتيجة لتطوروقد جاء 

يجاد الحلول المناسبة من اجل االرتقاء بمستوى أداء حارس المرمى والقوة ، إذ يعد وا 
الباحثون في مختلف  عني، فقد ةهمالم من مزايا العصر الحدي  واحدا البح  العلمي

والخططية وغيرها من المتغيرات، لذلت أصبح اعتماد  سيةوالنف والمهارية المتغيرات البدنية
لتحقيق أفضل االنجازات  مهم جداالوسائل العلمية الحديثة لغر  تحسين مستوى األداء 

 إثناء المنافسات .
حارس المرمى على وفق تقسيم  ارينأن تكون تم أرى من األهميةومن خالل ما تقدم 

االساسية مهارات لتطوير القدرات البدنية والة تستند على أسس علميالتي منطقة الجزاء 
ومن خالل ما تقدم تتضح أهمية البح   ،كفاءة ومستوى عالٍ الدفاعية لحراس المرمى ب

لتحسين مستوى على وفق تقسيم منطقة الجزاء  ومهارية متنوعة بدنية ارينفي استعمال تم
 لحراس المرمى بكرة القدم. االداء
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   مشكلة البحث:
على وفق تقسيم منطقة الجزاء من قبل  ارينتم استخدام قلةفي  البح  مشكلة تتحدد
وذلت ، تهيؤ جيد للتحرت ومنع دخول الكرة في مرماه لحارس المرمىالتي تحقق مدربيهم و 

ن المرمى وزاوية م وقربها الكرة لبعد اوفق خراألقسم ال عن تختلف ألنه لكل قسم أهمية
ة والتي على ضوئها يتحدد التصرف المالءم لحارس تلعب دورا بالغ األهمي التيالتهديف 
تساعده في التحكم بحركاته والتوقيت الصحيح ألداء المهارات لمنع أو الحد من و  المرمى

بما يخدم  (والخططي الفني )المهاري األداء، للوصول لتكامل تسجيل أهداف في مرماه
 .بالوسائل المستخدمة تطور حارس المرمى مرتبط، لكون في تحقيق أفضل انجاز الفريق

 ويهدف البحث إلى:    
والمهارات تقسيم منطقة الجزاء لتطوير القدرات البدنية خاى وفق  ارينإعداد تم -1 

 .عينة البح  ألفرادقيد الدراسة  األساسية
قيد  األساسيةوالمهارات تطوير القدرات البدنية ل الخاصة ارينالتعرف على تأثير التم -2 

 .عينة البح  الدراسة ألفراد
 البحث: فرضيتا أما
قيد  ية بين نتائج االختبارات القبلية والبعدية للقدرات البدنيةمعنو هنات فروق ذات دالله -

 . بعدية ألفراد عينة البح ولصالح االختبارات ال الدراسة
 األساسيةلمهارات لية بين نتائج االختبارات القبلية والبعدية معنو هنات فروق ذات دالله -

ولصالح االختبارات البعدية ألفراد  قيد الدراسة لحراس المرمى بكرة القدم لدفاعيةا
 عينة البح . 

 مجاالت البحث: أما
للموسم الكروي دوري النخبة كرة القدم من بس مرمى ر اح 71: المجال البشري

 والمسجلين لدى االتحاد العراقي لكرة القدم . 0272/0277
 02/9/0277 - 7/0/0277 المدة من: المجال ألزماني

)الااازوراء، الشااارطة، الحسااانين، الصاااناعة، بغاااداد، القاااوة  أندياااةمالعاااب  :المجـــال المكـــاني
 .الجوية(
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 الباب الثاني :
 الدراسات النظرية والدراسات المشابهة .

مفهاوم على الدراسات النظرياة والمشاابهة وتام التطارق فيهاا الاى الثاني الباب  يحتو ي
رس المرمااى، ومااان ثاام حااارس المرماااى بكاارة القااادم، والقاادرات البدنياااة حاااا وتمااارين، ارينالتماا

 واخيرا الدراسات المشابهة . والمهارات االساسية الدفاعية لحارس المرمى،
 الباب الثالث :

، علاى عيناة مان مجتماع ة الدراساةعاطبيلاستخدم الباح  المنهج التجريبي لمالءمتاه 
( حااااااارس مرمااااااى بكااااااارة القاااااادم ماااااان دوري النخبااااااة للموساااااام الكاااااااروي 97البحاااااا  البالغااااااة )

لتشاااكل نسااابة مئوياااة مقااادارها  والمساااجلين لااادى االتحااااد العراقاااي لكااارة القااادم 2191/2199
افااراد عينااة البحاا  تجااانس ماان تحقااق الوتاام  %(  ماان المجتمااع االصاالي للبحاا ،21.231)

 عالقاااة بموضاااوث البحااا ، لهااااالتاااي والعمااار التااادريبي  فاااي متغيااارات العمااار والطاااول والاااوزن
فضال عن عر  لالجهزة واالدوات المستعملة في البحا ، وتام تحدياد اهام القادرات البدنياة 
والمهااااارات االساسااااية الدفاعيااااة واختباراتهااااا ماااان قباااال السااااادة المختصااااين والخبااااراء، اجاااارى 
الباح  اربع تجارب استطالعية على عينة مان خاارع عيناة البحا  للتعارف علاى صاالحية 

تباااارات مااان خاااالل االساااس العلمياااة لهاااا، وتضااامنت االجاااراءات الميدانياااة للدراساااة علاااى االخ
 ذ ي ااااانفتالاااااى تطبياااااق و البحااااا  افاااااراد عيناااااة  خضاااااعاذ االختباااااارات القبلياااااة والتجرباااااة الرئيساااااة 

بعاااا  القاااادرات البدنيااااة ر يأسااااابيع لتطااااو  (8)اسااااتمرت )بدنيااااة ومهاريااااة( خاصااااة تمرينااااات 
تدريبياااااة ( وحاااادات 3بواقاااااع )راس المرماااااى بكاااارة القاااادم، والمهااااارات األساسااااية الدفاعياااااة لحاااا

م ( تاا1:3وبتمااوع حركااة حماال )( وحاادة 24) عاادد الوحاادات التدريبيااة، وبااذلت يكااون أساابوعياً 
وماااااان ثاااااام االنتهاااااااء منهااااااا بتاااااااريخ  99/4/2199الخاصااااااة بتاااااااريخ  التمااااااارين الباااااادء بتنفيااااااذ

باسااتخدام  إحصااائياً انااات وعولجاات البياالختبااارات البعديااة،  ، وبعاادها تاام اجااراء9/6/2199
والجاذر ( حسان التطاابق 2وقاانون )كااواالنحراف المعياري والنسابة المئوياة  الحسابيالوسط 

وغيار  التربيعي لمعامل الثبات واالرتباط البسيط بيرسون واختباار )ت( لمتوساطين مارتبطين
 .مرتبطين 
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   الباب الرابع :
 عرض النتائج وتحليلها  ومناقشتها :

ثااام تحليلهاااا ، ومااان وتعزيزهاااا باشاااكال بيانياااةعلاااى شاااكل جاااداول  نتاااائجعااار  التااام 
منهاا ومناقشتها بأسلوب علمي معتمدًا في تعزيز ما توصل اليه الباحا  بالمصاادر العلمياة 

 .  العربية واالجنبية 
 الباب الخامس :

   :االستنتاجات والتوصيات
 ولقد استنتج اآلتي:

 م منطقة الجزاء.على وفق تقسي خاصةال ارينفاعلية التم -
ابيا في تطوير القدرات جيا تأثيراً لها  على وفق تقسيم منطقة الجزاءة خاصال ارينللتم -

 البدنية الخاصة بحراس المرمى بكرة القدم.
 اتمهار ال ابيا في تطويرجياتأثيرا  لها على وفق تقسيم منطقة الجزاء ةخاصال ارينللتم -

 رمى بكرة القدم.الخاصة بحراس الم)الدفاعية(  األساسية
في المنافسة يتناسب مع قابليات حراس المرمى  ةخاصال ارينن استخدام تنوث التمإ -

 المتقدمين.
دخال القوة والسرعة المختلفة  ارينن استخدام أسلوب التدريب الفتري مع تنوث التمإ - وا 

 يتناسب مع حراس المرمى المتقدمين بكرة القدم. 
  :اآلتيبويوصي الباحث 

س في القسم االخاصة لرفع مستوى القدرات البدنية للحر  ارينأكيد على استخدام التمالت -
الرئيس من زمن الوحدة التدريبية لما لها من تأثير ايجابي وفعال على مستوى 

 .األداء
الخاصة من حي  تسلسل التمارين  ارينإتباث األسلوب العلمي عند إعداد التم -

  ومدة فترات الراحة خالل الوحدة التدريبية.المستخدمة ومقدار الحمل المعطى 
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 المحتويات

 الصفحة الموضوع رقم المبحث
 1 العنوان 
 2 اآلية القرآنية 
 3 إقرار المشرفين 
 4 إقرار المقوم اللغوي 
 5 العلمي إقرار المقوم 
 6 إقرار لجنة المناقشة والتقويم 
 7 اإلهداء 
 8 وامتنان شكر 
 11 ملخص الرسالة 
 14 المحتويات 
 11 الجداول 
 21 األشكال 
 21 المالحق 
 22 األولالباب  
 23 التعريف بالبحث 1

 23 البحث وأهميتهمقدمة  1-1
 25 مشكلة البحث 1-2
 26 البحث اهداف 1-3
 26 البحث يتاضفر  1-4
 26 مجاالت البحث 1-5

 26 المجال البشري  1-5-1
 26 المجال الزماني 1-5-2
 26 المجال المكاني 1-5-3
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 الصفحة الموضوع رقم المبحث
 27 الباب الثاني 
 28 الدراسات النظرية والدراسات المشابهة 2

 28 لدراسات النظريةا 2-1
 28 ارينمفهوم وتاريخ التم 2-1-1
 21 حارس المرمى بكرة القدم ارينتم 2-1-2
 31 حارس المرمى بكرة القدم 2-1-3
 33 رات البدنية الخاصة لحراس المرمىالقد 2-1-4

 33 القوة االنفجارية   2-1-4-1
 34 القوة المميزة بالسرعة 2-1-4-2
 35 السرعة االنتقالية 2-1-4-3
 36 سرعة رد الفعل 2-1-4-4
 37 الرشاقة 2-1-4-5

 38 المهارات األساسية الدفاعية لحراس المرمى بكرة القدم 2-1-5
 38 الكرات األرضيةمهارة مسك  2-1-5-1
 42 مهارة مسك الكرات متوسطة االرتفاع 2-1-5-2
 43 مهارة مسك الكرات العالية فوق الرأس 2-1-5-3
 44 كلتاهما مهارة ضرب )لكم( الكرة باليد الواحدة أو باليدين 2-1-5-4
 46 المنافس    بعألالمهارة إبعاد )تشتيت( الكرة من  2-1-5-5

 48 منطقة الجزاء 2-1-6
 51 الدراسات المشابهة 2-2

 51 (1002شهاب أحمد حمود )دراسة  2-2-1
 51 مناقشة الدراسات المشابهة 2-2-2

 53 الباب الثالث 
 54 منهج البحث واجراءاتة الميدانية 3

 54 منهج البحث 3-1
 54 مجتمع البحث وعينته 3-2
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 الصفحة الموضوع رقم المبحث
 56 ضبط المتغيرات 3-3

 56 المتغير المستقل 3-3-1
 56 المتغير التابع 3-3-2

 57 أدوات البحث 3-4
 57 وسائل جمع البيانات 3-4-1
 58 اتجمع المعلوموسائل  2 -3-4
 51 وسائل تحليل البيانات 3 -3-4
 51 (الوسائل المساعدة) األجهزة واألدوات المستخدمة في البحث 3-4-4

 61 المبحوث األساسيةات هار تحديد القدرات البدنية والم 3-5
 61 تحديد القدرات البدنية المبحوثة 3-5-1
 61 تحديد المهارات األساسية )الدفاعية( لحراس المرمى 3-5-2
 62 المناسبةختبارات الاوترشيح  عديلتخطوات  3-5-3

 62 تحديد صالحية االختبارات 3-5-3-1
 64 وصف االختبارات 3-5-3-2

 64 تبارات البدنيةوصف االخ 3-5-3-2-1
 74 وصف االختبارات المهارية 3-5-3-2-2

 87 التجارب االستطالعية 3-6
 87 التجربة االستطالعية األولى 3-6-1
 88 تسلسل تطبيق االختبارات 3-6-2
 81 التجربة االستطالعية الثانية 3-6-3
 11 التجربة االستطالعية الثالثة 3-6-4
 11 الرابعة التجربة االستطالعية 3-6-5

 11 األسس )المعامالت( العلمية لالختبارات 3-7
 11 ثبات االختبارات 3-7-1
 13 صدق االختبارات 3-7-2
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 الصفحة الموضوع رقم المبحث
 14 الصدق الظاهرين 3-7-2-1

 14 الصدق التميزي 3-7-2-2

 18 الصدق الذاتي 3-7-2-3

 18 موضوعية االختبارات 3-7-3

 111 التوزيع الطبيعي ةاعتدالي 3-8

 111 للبحثاإلجراءات الميدانية  3-1

 111 االختبارات القبلية 3-1-1

 111 (خاصةال ارينالتجربة الرئيسة )تطبيق التم 3-1-2

 115 االختبارات البعدية 3-1-3

 116 الوسائل اإلحصائية 3-11

 117 الباب الرابع 
 118 رض النتائج وتحليلها ومناقشتهاع 4

4-1 
عرض وتحليل نتائج اختبارات القدرات البدنية القبلية والبعدية 

 تهاومناقشالمبحوثة ألفراد عينة البحث 
118 

4-1-1 
 ةوالبعدي ةالقبليالقدرات البدنية  اتعرض وتحليل نتائج اختبار 

 ألفراد عينة البحث
118 

4-1-2 
اد عينة ة ألفر والبعدي ةالقبليالقدرات البدنية  اتمناقشة نتائج اختبار 

 .البحث
112 

4-2 
القبلية والبعدية  ات األساسيةالمهار عرض وتحليل نتائج اختبارات 

 تهاومناقشالمبحوثة ألفراد عينة البحث 
121 

4-2-1 
 ةوالبعدي ةالقبلي ات األساسيةات المهار عرض وتحليل نتائج اختبار 

 ألفراد عينة البحث
121 

ة ألفراد والبعدي ةالقبلي ساسيةات األالمهار  اتمناقشة نتائج اختبار  4-2-2
 عينة البحث

123 
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 الصفحة الموضوع رقم المبحث
 127 الباب الخامس 
 128 والتوصيات االستنتاجات 5

 128 االستنتاجات 5-1
 131 التوصيات 5-2

 132 المصادر العربية واالجنبية 
 142 المالحق 
 A.B.C.D.E.F الرسالة باللغة االنكليزية مستخلص 
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 جداولال

 الصفحة عنوان الجدول جدولرقم ال
 55 توزيع افراد عينة البحث على وفق االندية 1
 56 العمر التدريبي( و العمر و الوزن و تجانس العينة في مؤشرات )الطول 2
 61 ترشيح السادة المختصين والخبراء للقدرات البدنية المختارة  3

الدفاعية المناسبة الفراد  األساسيةلمهارات لترشيح السادة المختصين والخبراء  4
 61 عينة البحث

ترشيح االختبارات المقننة والمعدلة للقدرات البدنية والمهارية المختارة على  5
 63 وفق اراء المختصين والخبراء 

 88 تسلسل تطبيق االختبارات وتوزيعها على مدار يومين 6
 13 معامل الثبات والصدق الذاتي والموضوعية 7

8 
يبين المعالم االحصائية وقيمة )ت( المحسوبة والجدولية والداللة االحصائية 

بين المجموعة ذات المستوى العالي  لنتائج االختبارات المرشحة
 والمجموعة ذات المستوى االدنى

15 

لية للمجموعتين يبين المعالم االحصائية وقيمة )ت( المحسوبة والجدو  1
 17 المتضادتين

 111 يبين قيمة معامل االلتواء لجميع االختبارات التي قبلت 11

وقيمة )ت( المحسوبة والجدولية لالختبارات القبلية والبعدية  اإلحصائيةالمعالم  11
 111 عينة البحث ألفرادللقدرات البدنية 

لالختبارات القبلية والبعدية  وقيمة )ت( المحسوبة والجدولية اإلحصائيةالمعالم  12
 121 عينة البحث ألفراد ات األساسيةلمهار ل
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 اإلشكال

 الصفحة عنوان الشكل رقم الشكل
 41 يوضح منطقة الجزاء 1
 65 يوضح اختبار القوة االنفجارية لإلطراف العليا 2

ة القدم )القفز القوة االنفجارية لإلطراف السفلى لحراس المرمى بكر  يوضح اختبار 3
 66 األمامي(

 67 القوة االنفجارية لإلطراف السفلى للجانب االيمنيوضح اختبار  4
 68 القوة االنفجارية لإلطراف السفلى للجانب االيسريوضح اختبار  5
 61 يوضح اختبار القوة المميزة بالسرعة لإلطراف العليا 6
 71 لسفلىالقوة المميزة بالسرعة لإلطراف ايوضح اختبار  7
 71 نيماال للجانبيوضح اختبار الرشاقة الخاصة  8
 72 ريساال للجانبيوضح اختبار الرشاقة الخاصة  1
 73 سرعة االنتقاليةيوضح اختبار ال 11
 75 نيماال كرات االرضية للجانبالمسك يوضح اختبار  11
 75 ريساال كرات االرضية للجانبالمسك يوضح اختبار  12
 76 كرات االرضية االماميةالمسك بار يوضح اخت 13
 78 نكرات متوسطة االرتفاع للجانب االيمالمسك يوضح اختبار  14
 78 ريساال كرات متوسطة االرتفاع للجانبالمسك يوضح اختبار  15
 71 كرات متوسطة االرتفاع االماميةالمسك يوضح اختبار  16
 81 نيماال نبكرات عالية االرتفاع للجاالمسك يوضح اختبار  17
 81 ريساال رات عالية االرتفاع للجانبكالمسك يوضح اختبار  18
 81 كرات عالية االرتفاع االماميةالمسك يوضح اختبار  11
 83 نيماألكرات عالية االرتفاع للجانب اللكم )ضرب( يوضح اختبار  21
 84  األيسر جانبلكرات عالية االرتفاع لاللكم )ضرب( يوضح اختبار  21
 84 كرات عالية االرتفاع االماميةاللكم )ضرب( يوضح اختبار  22
 86 كلتاهما يوضح اختبار ابعاد )تشتيت( الكرة بيد واحدة او باليدين 23
 115 خاصةال التمارينيوضح رفع الحمل وخفضه خالل تطبيق  24

فراد عينة يوضح االوساط الحسابية لالختبارات القبلية والبعدية للقدرات البدنية ال 25
 111 البحث

 ألفراد للمهارات األساسية الختبارات القبلية والبعديةليوضح االوساط الحسابية  26
 121 عينة البحث
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 المالحق

رقم 
 الصفحة عنوان الملحق المالحق

 143 المقابالت الشخصية مع المختصين والخبراء يوضح 1

تقسيم عرض استمارة  الذين تموالخبراء صين تيوضح أسماء السادة المخ 2
 144 عليهممنطقة الجزاء 

التقسيم  لتحديدراء المختصين والخبراء آاستمارة استبانة الستطالع  يوضح 3
 145 المناسب لمنطقة الجزاء

4 
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 التعريف بالبحث: - 1
 مقدمة البحث وأهمية: 1 - 1

منذ القدم لكونها مركز  ةالمتزايد لعنايةكرة القدم مكانا بارزا من ا لعبة اتخذتلقد 
السياسيين وتوحيد كلمة  عنايةجذب الهتمام الجماهير الرياضية بل أصبحت محط 

الشعوب، فهي اإلمبراطورية الخالدة لأللعاب الرياضية لخصوصيتها في إدخال الفرح 
الباحثين والمختصين للعمل  عنايةأدى إلى  والسرور لقلوب الذين يعشقونها، األمر الذي

 تمريناتالالمستمرة في  تطويرعلى تطويرها وتقدمها بشكل كبير والحصيلة هي ال
لكون ما توصل إليه التدريب ، األفضل لتحقيق األنجازلتدريب الرياضي ل المستخدمة

ى الرياضي من تطور تقني على المستوى العلمي وارتباطه بنظريات العلوم األخر 
وقواعدها التي يعتمد عليها في معارفه ومعلوماته وطرائقه المختلفة، إذ اصبح المزيج 
المترابط من العلوم األخرى و ظهرت بذور هذا العلم في مراجع علمية حققت قفزات نوعية 
كبيرة في المجال الرياضي وال يزال يسعى لتحقيق األفضل في علم التدريب الرياضي 

يع النواحي مما لى مستوى رياضي من حيث األعداد الشامل لجملوصول األفراد إلى أع
الساحة إليجاد طرائق وأساليب توازي التطورات التي تشهدها الباحثين للعمل دفعت 

 الرياضية وخاصة في مجال كرة القدم. 
ونتيجة التطور الكبير لهذه اللعبة وخصوصية مركز حارس المرمى الذي تم 

 انه لم ينال العناية الكافية من اجل إال ،(1)"قانون اللعبة  على وفق م1864تحديده عام "
يعد أكثر من  إذأدائها أثناء المباراة  المطلوب ات األساسيةقدرات البدنية والمهار ال تطوير

يسهم بشكل مستمر في تحقيق النتائج وحسم المباريات المهمة لفريقه وهذا  نصف الفريق،
اعية للفريق ضد هجوم الفريق المنافس، فضال عن بناء وإلسهامه الفعال في الواجبات الدف

الهجمات، ولكي يضمن المدرب وجود حارس مرمى جيد يجب إن يختار الالعب الذي 
بالقدرات البدنية والمهارات يتصف  تميزين الذيهذا المركز من الالعبين الميشغل 

، وحارس المرمى هو ممتازة تظهر في مواقف اللعب المختلفةال رديةاأل األساسية والسمات
رجاء منطقة الجزاء سواء صد إالالعب الوحيد الذي يسمح له باستخدام يديه في جميع 

، تاهماكل أو بقدم واحدة أو بقدميه لتاهماكمسكها أو إبعادها بيد واحدة أو بيديه  أوالكرة 
اع ومهمته تختلف اختالفا كليا عن مهام زمالئه الالعبين في الفريق، وهو أخر خطوط دف

                                                           

          AB         malvaktsspel ensL0tb0lFMats svensson and Leif karlsson   (1)  
                                                 P4 Malmo  AB 2007 I Holmbergs       
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الفريق الذي يؤدي مهمته بمفرده ضمن مساحته المعينة والمحددة وأي إهمال منه في 
واجبه يؤدي إلى التأثير السلبي على نتيجة المباراة، لذ يجب أن تتوفر لديه قدرات بدنية 

مهمته األساسية هي منع  أداءبخر، تتيح له القيام آأي العب  عنومهارية خاصة تختلف 
ميدان  فيموقع الكرة  على وفقمرمى أو الدفاع عن المناطق المحددة دخول الكرة إلى ال

لذ سعت المدارس التدريبية في اآلونة األخيرة ، وفي األخص داخل منطقة الجزاء اللعب
تطوير نظرية تدريب حارس المرمى وما يحتاجُه من مستوى بدني ومهاري من خالل ل

الخططية، إذ أصبح يساهم في بناء  و ريةو المها االهتمام بإعدادِه من الناحية البدنية
الهجمات كما انه يسهم بشكل فعال في كونه أخر مدافع للفريق يذود عن مرماُه فضال 
 عن البناء الخططي الدفاعي للفريق، لكونه يؤدي دورا بارزا في تحقيق النتائج إيجابا،

بين وعلى مختلف ورغم تلك األهمية فانه اليلقى االهتمام الكافي من المسؤلين والمدر 
 .  المستويات اإلدارية والفنية

من  هتمام من قبل الباحثينألا أصبح مثار، فقد في الفريق المركزلحساسية هذا و 
 البدني أدائه ةالتي من شانها رفع كفاءخالل إجراء دراسات حول تطوير التمرينات 

من المصادر والمراجع العلمية المعلومات المتوافرة لدى الباحث  على وبناء  المهاري، و 
بتطوير القدرات البدنية والمهارية على ضوء منطقة الجزاء وكيفية  لعنايةتؤكد ا والتي

تصدي حارس المرمى للكرات داخل منطقة الجزاء ومنع تسجيل  إثناءاالستفادة منها 
ة المقابالت الشخصية مع بعض المختصين والمدربين ألندي ، فضال عنأهداف في مرماهُ 

في ممارسة الباحث لعبة كرة القدم  جراءدوري النخبة والمنتخبات الوطنية في العراق، ومن 
من مدربينا وضع منهج تدريبي لحراس  ومدرب حاليا لم ير  سابقا مرمى  سحار مركز 
 .طقة الجزاء والتي تتباين من حيث زاوية التهديفتقسيم من على وفق مرماهم

مهارية متنوعة بدنية  ارينلبحث في استعمال تمومن خالل ما تقدم تتضح أهمية ا
على وفق تقسيم منطقة الجزاء لتطوير بعض القدرات البدنية والمهارية الخاصة لحراس 

لها من دور أساسي في العملية التدريبية والمنافسات والتي من ، لما المرمى بكرة القدم
واجبات المهارية والخططية تحقيق نتائج جيدة وتنفيذ ال حارس المرمى منخاللها يستطيع 

 .اترتقاء بمستوى عالي من هذه القدر المطلوبة خالل المباراة نتيجة اال
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 :مشكلة البحث  2 - 1
كرة القدم من األلعاب التي يبذل الحارس فيها طاقة حركية عالية ومجهودا عصبيا 

يتمكن من  كامال حتى ونفسيا وعضليا لذلك وجب أعداده إعدادا بدنيا ومهاريا وخططيا
احد الركائز  هي أن هذه النواحي اصة  أداء واجبه على الوجه األكمل في المباريات وخ

  .لعبة كرة القدم األساسية لحارس المرمى في
حارس مرمى دولي سابق ومدرب لحراس  ومن خالل خبرة الباحث المتواضعة كونه

ظم حراس المرمى بكرة شخص حالة سلبية يعاني منها معانه المرمى بدوري النخبة حاليا 
 تعرض لها القائمون بتدريب حراس المرمى وهي مشكلة منطقة الجزاء، التي يالقدم

المخصصة لحارس المرمى والتي يدافع فيها بشكل خاص عن مرماه وعدم وجود تمرينات 
توافر المعلومات الكافية والمناسبة لدى المدربين والحراس أي  قلةفي تلك المنطقة بسبب 

مما يؤدي إلى تدني البدنية والمهارية الدفاعية التي يستعملها في هذه المنطقة،  القدرات
دراسة هذه المشكلة بالباحث  تقدمالمستوى الفني والذي بدوره يؤثر على نتيجة المباراة، لذا 

يمكن وضع أسس عسى أن تكون ذات فائدة ايجابية عندما ووضع الحلول المناسبة لها، 
 في تدريب حراس المرمى. أكثر شمولية وعلمية 
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 :البحث افهد  1- 3
دنية الب قدراتال تطويرلتقسيم منطقة الجزاء على وفق  خاصة ارينإعداد تم -1

 .قيد الدراسة إلفراد عينة البحثوالمهارات األساسية 
ات األساسية في تطوير القدرات البدنية والمهار  خاصةال ارينالتعرف على تأثير التم -2

 .ة البحثفراد عينراسة إلقيد الد
 
 :البحث يتاضفر   4 - 1
 رات البدنيةقدللية بين نتائج االختبارات القبلية والبعدية معنو هناك فروق ذات دالله  -1

 .  الفراد عينة البحثولصالح االختبارات البعدية قيد الدراسة 
 اتوالمهار  ية بين نتائج االختبارات القبلية والبعديةمعنو هناك فروق ذات داللة  -2

ولصالح االختبارات البعدية الدفاعية لحراس المرمى بكرة القدم قيد الدراسة  األساسية
 .الفراد عينة البحث

 
 :مجاالت البحث  5 - 1
 :المجال البشري 1 - 5 - 1

والمسجلين ( 2011-2010حراس مرمى دوري النخبة للموسم الكروي )
 ( حارس مرمى.11بالغ عددهم )الاالتحاد العراقي المركزي لكرة القدم  لدى

  :المجال ألزماني 2 - 5 - 1  
 .22/5/2211 - 1/2/2211  للمدة من

 :المجال المكاني 3 - 5 - 1
الزوراء، الشرطة، الحسنين، الصناعة، بغداد، القوة )مالعب أندية 

 .(الجوية
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 الباب الثاني
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 :الدراسات النظرية والدراسات المشابهة -2
  :الدراسات النظرية 7-1
  :ارينفهوم وتاريخ التمم 2-1-1

وا )لجية فقد عارفبسبب تعدد أغاراضه  ااريناريخ التفأارا  ول  فهول  لتتعدد اآلت
أصغار لودة تداريبية في البارنافج التداريبي لفجفلع  " اأنوعلى  (0222 فوجلب،

ن أل  بارنافج فكتلب لتفل  ،(1)تكلن اللودة التداريبية" اارينالتف  "القدارات البدنية هل اارينا 
آلال  لالعالج للهه ارج  صيني أسفه )هلاتل( الذي اكتشف أيضا الفلاد الفسكنة كتاب أ
قب  الفيالد قا  هذا الارج  بتطليار سلسلة فنتظفة فن التفاارين  3000هي عا  ف ،الفائي

لكان  (الدب لالنفار لاإلب  لالقارد لالعصهلار)التي سفاها دعابات الويلانات الخفس لهي 
ك الفهاص  لعلى طارد الولا  الهاسد فن الجسد لالسفاح يلح على تفاي  الجسد لتواري

في ذلك أن السل  الذي يت  استخدافه ال  بالدلاران الوار للد  في الجسد للقد كان شعااره  
ذا أداركت  ،ينطلق على الجسد يصدأ أل ال يهنى لكذلك هل الجسد أي أن الشعاار ذاته   لا 
الطاقة لقدارة االوتفا  لالسارعة  الصهات النفلذجية لواركات تلك الويلانات فث  القلة

لالارشاقة لالخهة لالتي تفاارس بنعلفة عندها تضع يدك على الصهات الجلهارية الكافنة 
  .(2)" في بارافج التفارينات الجسدية الوديثة

ن الصهة التي تفيز اللودة ل  لعليه يبنى فقداار  ،التعليفية لالتداريبية هل التفارينا 
تقانه للكي يكلن التفارين فعااَل لفؤثارَا البد فن أن يخضع لشارلط  ،التعل  لتطلار األدا  لا 

ارا  الباوثين لالفختصين لتصنيف التفارين لتقليفه آللوذا تعددت  ،لاعتباارات أساسية
لفقدااره لالعلاف  الفؤثارة فيه لالتي تؤثار فيوا لالفادة الفستخدفة في التفارين لاألسللب 

بارات عديدة لفي فلاقع عديدة لبتلقيتات أن التفارين فهول  لاسع ليشف  على خ" لغياره،
، إفا )نبي  خليهة (3)"فختلهة لفي ظارلف لواالت فتنلعة ليدخ  ضفن أساليب فتعددة

بأنوا " هي فجفلعة فن األلضاع لالواركات التي تودف  اارينلآخارلن( فيعارفلن التف
فستلى لتشكي  لبنا  الجس  لتنفية قدارات الواركية الفختلهة لللصل  بالارياضي ألعلى 

ففكن فن األدا  الارياضي لاللظيهي لفي فجاالت الوياة الفختلهة فعتفدين على أسس 

                                                           

جافعة ، فواضارة فادة التعل  الواركي على طلبة الدكتلاراه في كلية التاربية الارياضية، التمرين لجيه فوجلب؛ (1)
 .2000، بغداد

 . 35( ص2011اربي للنشار لالتلزيع،:)عفان، الفجتفع الع1، طكرة القدم المفاهيم التدريب( غازي صالح فوفلد؛ 2)
 .188( ص2005:)بغداد، فكتب الكاراار، موضوعات بالتعلم الحركي ( قاس  لزا  صبار؛ 3)
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على  الارياضية اارينضل  فا تقد  يعطي الباوث تعاريها إجارائيا للتف في، (1)تاربلية لعلفية"
على لفق  فن قب  الفدارب تلضع التي اريةالبدنية لالفوا الفاركبة أنوا فجفلعة الواركات

فتطلبات اللعبة لفاركز الالعب فبنية على أسس علفية لللصل   بيةلتلقلاعد خاصة 
  . (*)بالالعب إلى أعلى فستلى فن األدا  لاالنجاز

 
 حارس المرمى بكرة القدم: ارينمت 2-1-7

تشيار بعض الفصادار العلفية إلى أن طاريقة التداريب عباارة عن تخطيط فعين 
ضال عن لضع شك  التداريب لتنظيفه يشف  كيهية اختياار فوتليات التداريب لتنظيفوا، ف
ختلف عن باقي تواارس الفارفى  اارينعلى لفق الودف الفلضلع أل الفاراد توقيقه، لتف

الالعبين في الفاراكز الفختلهة، نظارًا ألن فسئلليته تختلف تفافًا عنو ، فواارس الفارفى 
في الفاراكز األخارى بعيدًا عن باقي زفالئه الالعبين  ةالهاردي اارينيوتاج قدارًا كبيارًا فن التف

كلن باالشتاراك فع زفالئه سلا  كانلا فواجفين أل ت اتهإال أن جزاً  ال بأس به فن تفارين
التي غالبا فا يؤدي فيوا  فدة، )ليشيار فهتي إباراهي ( "إن الاتفدافعين طبقًا لودف التفارين

األعداد  فدةاالنتقا  لالجز  األل  فن  فدةواارس الفارفى تداريبه فع باقي الهاريق تكلن في 
ث  بعد ذلك تكلن السفة الففيزة لبارنافجه التداريبي االنهصالي في فعظ  ألقات التداريب 

يجب على فداربي واراس الفارفى لضع تفارينات  لذا، (2)اليلفية عن باقي زفالئه الالعبين"
يتناسب فع أعفاار لكها ة واراس فارفاه  فبنية على األسس بفا في بارنافجو  التداريبي 

العلفية الصويوة، لإلهتفا  بتنفية عناصار اللياقة البدنية لالفواارية الخاصة طبقًا لالفبادئ 
فواارة  فضال عنإلفكانياتو  البدنية بالتدارج باستخدا  األدلات لاألجوزة الوديثة الفختلهة، 

عب الفواج , ليشيار )فهتي لالايا الفارفى على ااالارتفا  في والة االنهاراد لتضيق زل 
واارس الفارفى تقس  في الخطة السنلية إلى ثالثة أجزا  ارئيسة هي  اريناإباراهي ( أن تف

  ـ:"(3)
 

                                                           

ت(  -ب  ،داار الهكار العاربي )القاهارة،: األسس العلمية والفنية للجمباز والتمرينات( نبي  خليهة لآخارلن؛ 1)
 .342ص

 فجفلعة فن الفختصين. قا  به الباوث لت  عارضه على يئتعاريف إجارا (*)
  . 690ص(ت –ب  داار الهكار العاربي:)والمباراة لالعبي كرة القدم حارس المرمى اإلعداد ؛وفاد ( فهتي إباراهي 2)
 .272، صنفسهبق اسالمصدر ال ؛وفاد فهتي إباراهي  (3)
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 (.التأسيس فدةاإلعداد ) فدة -1
 الفبااريات )االوتهاظ بالفستلى(.   فدة -2
 االنتقا . فدة -3

يت  إعداد الواارس لتجويزه للفبااريات طل  الفلس   فدةفي هذه ال :اإلعداد مدة -1
 ين هفا: سفين أساسيفدة إلى قلتنقس  هذه ال

 فارولة اإلعداد العا . -
 فارولة اإلعداد الخاص )اإلعداد للفبااريات(. -

يوت  الفدارب فيوا بتنفية الصهات البدنية العافة ليلي ذلك  :مرحلة اإلعداد العام
 تنفية الفواارات األساسية لالخططية بالتدارج لتنفية الصهات اإلارادية . 

ارولة تتس  بالتول  تداريجيا فن اإلعداد العا  إلى هذه الف :مرحلة اإلعداد الخاص
اإلعداد الخاص بالنسبة لإلعداد البدني فأنه يت  التاركيز على السارعة بأنلاعوا 
لالارشاقة بدارجة كبيارة لتنفى إلى أقص دارجة ففكنة، كذالك يت  تنفية الفواارات 

 فاركبة.  ااريناألساسية لالخططية كفا تدفج فع بعضوا في شك  تف
 :ة المبارياتمد -2

الفارولة يودف أساسا إلى الوهاظ على فستلى  واارس الفارفى في هذه تفارين
زيادة التاركيز على الجلانب  فضال عنة اإلعداد فدالعالي الذي لص  إليه الواارس في 

بزيادة  ةفدلتتس  هذه الة ألخارى طبقًا إلفكانيات الهارق الفنافسة، فدالخططية الفختلهة فن 
البدنية التي يكلن  اارينفا التفود ة لالخططية لفي صلارة فاركبة لتق  إلى الفوااري اارينالتف

 هدفوا زيادة فستلى اللياقة البدنية.
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 ة االنتقال:  مد -3
، لفي الغالب يسو  واراس الفارفىة هي الاراوة االيجابية بالنسبة لفدهذه ال تعد

ج الفلس  السابق في تخطيطوا فن قب  الفداربين ففا يؤدي عد  االستهادة فن بارناف
 أساسين هفا. نة غالبًا إلى جزئييستلى واارس الفارفى، لتت  هذه الفدالنولض بف

( يلفًا ليودف إلى اراوة األجوزة الويلية لجس  21-15ليتارالح فا بين ) :الجزء األول
 الفبااريات. فدةالواارس لالاراوة العصبية فن جارا  

ة ودف أساسَا إلى تفويد الواارس لفدلي ( أسابيع3-0ليتارالح فا بين ) :الجزء الثاني
الصغيارة لاأللعاب التارليوية  األلعابفن خال  تفارينات  اإلعداد التالية تداريجياً 

ارة لفن أفثلة األلعاب تنس الطاللة لكارة الطائارة لك نالالعبيفع باقي زفالئه 
 .(1)"التنس لكارة السلة لالفسبح

 
 بكرة القدم: حارس المرمى  2-1-3

خط الدفاع األخيار للهاريق لهذه الصهة تجعله  ى بكارة القد  هل "واارس الفارف
بفسؤللية كبيارة إفا  نهسه لالجفولار الذي الياروفه إفا  أي هدف يدخ  فارفاه، ليعطي 
قانلن اللعبة فواارة إضافية لواارس الفارفى فول الالعب اللويد الذي يسفح له باستعفا  

جيد يفكن إن يؤفن الهلز لهاريقه، فول الفهص  يديه داخ  فنطقة الجزا  لأدا ه الفارتهع لال
 .(1)األساسي على خط الفارفى أكثار فن أي العب أخار"

بفسؤلليات كبيارة، فضال عن كلنه فن  هطالعضالول العفلد الهقاري للهاريق ف
لفطاللة اك عالية العلاف  األساسية لبنا  الهاريق الجيد، لذا البد أن يتصف بصهات بدنية

 اً ثقلالالارشاقة، لأخارى إارادية ففتازة فول البد إن يكلن شجاعا فارلنة لال لالقلة لسارعةلا
بنهسه فداركا فسؤلليات فاركزه ليتفتع بوسن التهكيار لالتصارف السلي ، إلى جانب فا ذكار 
إذ البد أن يتفتع بفواارة فنية عالية لفقدارة خططية تظوار في فلاقف اللعب الفختلهة 

عاللة عن  ،لفاركز األكثار وساسية في الفلعبلواارس الفارفى هل الالعب الذي يشغ  ا
كلنه خط دفاع الهاريق الذي يؤدي فوفته بفهارده ضفن فساوة فعينة، لان أي إهفا  فنه 

                                                           

 .272-272، صمصدر سبق ذكره ؛وفاد فهتي إباراهي  (1)

 .135ص، مصدر سبق ذكرهغازي صالح فوفلد؛  (2)
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يؤدي إلى التأثيار السلبي على نتيجة الفبااراة، لوذ فان اختياار واارس الفارفى لتداريبه 
إذ أن فوفة واارس لأعداده يتطلب اهتفافا خاصا نظارا للدلار الكبيار الذي يضطلع به، 

استخدا  جفيع الفارفى األساسية هي فنع دخل  الكارة إلى الفارفى سلا عن طاريق 
لواارس  كلن، لالبد أن يالفواارات التي يسفح بوا القانلن لفنع دخل  الكارة إلى الفارفى

الفارفى تداريب خاص يختلف عن التداريبات الخاصة بباقي الالعبين، فيجب إن يتقن لقهة 
ط الفارفى في األفاكن التي تتيح له إقها  الزلايا الفختلهة التي يفكن إن ار أفا  خيالتوض

تصلب الكارة فنوا، للكي تكلن هذه اللقهة فنطلقا سواَل لجفيع األلضاع التي يارغب 
اليدين  أل اللاودة اليدبكان هذا الصد   اتخاذها لصد كارة ساريعة فتجوة نول الفارفى سلا

 ل بالذاراعين أل بالاركبة سلا  فن اللقلف أل فن اللثبأل بالقدفين أ اللاودة أل بالقد 
 .(1)العالي أل القهز للجانبين

 :  (2)لتكفن أهفية واارس الفارفى بكارة القد  في اآلتي 
لدفاع عن الفارفى ليشغ  أكثار الفاراكز وساسية في الفلعب، لكلنه الخط األخيار  .1

 لان أخطا ه تسبب في األغلب تسجي  هدف. 
لي للواارس لفس الكارة لفسكوا بيديه داخ  فنطقة جزا  فاريقه أجاز القانلن الدل  .0

 فضال عن لعب الكارة بقدفيه داخ  فيدان اللعب.
 اختالف أللان فالبسه لتجويزاته عن باقي الالعبين.  .3
 هل اللويد الذي يعالج داخ  الفلعب. .4
 يفتاز بالطل  لاللزن الفناسب. .5
 عبين بالشك  الصويح.الذكا  الفيداني لالقدارة على تلجيه زفالئه  الال .6
 وسن التصارف في الفلاقف الصوبة. .7

 
 
 
 

                                                           

 .169ت( ص-:)عفان، الفكتبة اللطنية، ب كرة القدم الحديثة تعلم تدريب( فوفد خضار أسفار لفوفد جاس ؛ 1)
 داار العارب للداراسات لالنشارسلاريا، :)دفشق،  اإلعداد المتكامل لحارس المرمى( فلفق اسعد فوفلد الويتي؛ 2)

 .17( ص2010، لالتارجفة
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 القدرات البدنية الخاصة بحراس المرمى:  2-1-4
القدارة البدنية هي القاعدة األساسية التي تبنى عليوا إفكانية ففاارسة األنشطة 
الارياضية الفختلهة، لتظوار أهفية القدارات البدنية فن اارتباطوا بعديد فن الفجاالت 

لالعاطهي لالقلا  الجيد  ،لالنضج البدني ،لالنضج االجتفاعي ،لالتوصي  ،كالذكا  الويلية
لالتكيف لتأخيار التعب  ،لالنفل ،لاالجتفاعية ،لالهعلية ،لالصوة البدنية ،لاإلنتاج البشاري

لوسن استخدا  لقت الهاراغ لفلاجوة الطلاارئ غيار  ،لأفاراض الشيخلخة ،لاإلجواد
 .(1)الفتلقعة

 (ارفسـ )القدارات التي تسو  في أدا  الواركات الفختلهة بكارة القد  ك "هي تلككذلك
)الفناللة( لالتوديف، لتعتفد على الجواز العضلي الخاارجي لعف  األجوزة الداخلية  الكارة

لفنوا القلة الففيزة بالسارعة لتوف  القلة لتوف  السارعة، لان قدارتي السارعة لالقلة هفا 
تطليار تلك القدارتين عن طاريق التفارين  لباإلفكان.، (2)"نسانن فلارلثتان فنذ لالدة اإلقدارتا

 لالتداريب.
 الفصاوبة بقدارات فنية خاصةفار لديه اللياقة البدنية الواارس الفارفى يجب إن تتل 

تقد  لألهفية القدارات  ضل  فا ىبويث تتيح له القيا  بأعبا  فوفته بارد فع  فكتسب، لعل
لعلى النول  لوا اَ فبسط اَ الباوث عارض أىلقد  اارتاصة لواارس الفارفى بكارة االبدنية الخ

  .اآلتي:
  :القوة االنفجارية 2-1-4-1

هي اود أنلاع القلة التي تعتفد عليوا الكثيار فن الفواارات لالهعاليات الارياضية       
اغلب واركاته لفوااراته تعتفد  ألنالفختلهة األلعاب لخاصة واارس الفارفى في كارة القد  

لدي لاألفقي لالجانبي فث  فسك الكارات العالية لالطياران ألودى الجانبين على القهز العف
أل ارك  الكارة بالقد   ألبعد فسافة، ارفي الكارة باليد ودى زلايا الفارفىأللصد الكارة الفتجوة 

 )سعد، لهذا فا أكده (3)لفارة لاودة ألبعد فسافة لهذه الفواارة توتاج إلى قلة عالية لوظية
فوفا  لوذا النلع فن القلة أهفية كبيارة لتلعب دلاراً  إنعلى"  (2012د،لهافا  ارشي الشيخلي

                                                           

 .127( ص2010:)القاهارة،  لتقويم في المجال الرياضيمدخل القياس وا؛ ( فيارفت أوفد فيزل1)
 .77( ص2000:)بغداد، فكتب الكاراار، نظرية التعلم والتطور الحركي( لجيه فوجلب )لآخارلن(؛ 2)
فاارس سافي يلسف؛ تأثيار فنوج تداريبي على لفق بعض الزلايا في تطليار بعض القدارات البدنية لاإلداراك الوس  (3)

كلة الجزا  في كارة القد : )أطارلوة دكتلاراه، كلية التاربية الارياضية، الفكاني لألزفاني لصد ار 
 .48( ص2010جافعة بغداد ،
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ن القلة االنهجاارية تظوار فن خال  فا يقل  به واارس الفارفى أإذ  ،(1)لالعب كارة القد "
يااردة  6لقهة االستعداد في الفارفى الستقبا  الكارة الفصلبة داخ  فنطقة  هبكارة القد  عند

فختلهة لفن الثبات، إذ يت  استطالة العضالت  اتة باتجاهلوظة الدفع لالطياران نول الكار 
كتقلص الفاركزي عند التوضيار للقهز ليؤدي االنقباض الفاركزي لوظة القهز لالطياران، 

استعفا  القلة في اق  زفن ( " بأنوا 2012،ارشيد فا لها الشيخليسعد لهذا فا يذكاره )
قلة في اقصار لقت، لهي فقدارة  أقصى إخاراجالقدارة على  أنوا، أل الواركة إلنتاجففكن 

 ..(2)" تاردد ففكن أعلىعضلية أل عضلة للبللغ بالواركة إلى فجفلعة 
 القوة المميزة بالسرعة: 2-1-4-2

لهي فن  هي تلك الصهة الفاركبة فن صهة القلة لالسارعة،القلة الففيزة بالسارعة 
قلة لالسارعة الارة بالفتطلبات الضارلارية لواارس الفارفى بكارة القد  كي يستطيع أدا  الفوا

باليدين  الفطللبة، إذ تظوار في الفقدارة على اللثب لألعلى لضارب الكارة باليد اللاودة أل
، لبالارأس بالنسبة لالعبي الفاراكز الفختلهة لكذلك بالنسبة لتصليب الكارة لفسافة كلتاهفا

 ةعيدالكارة بيده لفسافات فتلسطة أل ب فناللةاثنا  لبقلة، لتظوار عند الواارس  هبعيد
ارفية التفاس باليدين فعا ألبعد فسافة ففكنة   لالعبين في اثناالكذلك تظوار عند 

على نقال عن )باارل لفاجي(  (2011)غازي صالح  لبدايات االنطالق للعدل، ليشيار
، لهذا (3)" أنوا " قدارة الالعب على إخاراج أقصى انقباض عضلي بفعد  عا  فن السارعة

على أهفية القلة الففيزة  )ونهي فختاار(قال عن  ( ن2011)غازي صالح، فا أكده 
بالسارعة كأود إشكا  القلة لالنلع الغالب األكثار استخدافا في أدا  العب كارة القد  لذلك 

( نقال عن 2011)غازي صالح ، ليارجح (4)لفا تتطلبه الفبااراة فن سارعة لقلة في األدا 
زة بالسارعة بكارة القد  تتجلى في تداريب القلة الففي" بان )كاظ  الاربيعي لفلفق الفللى(

الواجة التي تهارضوا الفنافسة على الالعب في التغلب على لزن جس  الالعب أل الكارة 
، لهناك العديد فن األفثلة التي أخارى كظارلف جلية أل أارضية الفلعبأل فقالفات 

فنافس، يظوار فيوا الالعب القلة للتغلب على فقالفة فعينة كالقهز لنطح الكارة، فكاتهة ال

                                                           

 ،به يله ند : )سليفانية، فطبعةتدريب كرة القدم المبادئ والتطبيقاتفا  ارشيد خلارشيد؛ لهاسعد فنع  الشيخلي  (1)
 .145ص (2012

 .145ص(2012) نفسهسابق المصدر ال؛ ارشيد خلارشيد فا لهاسعد فنع  الشيخلي  (2)
 .38، ص2011،مصدر سبق ذكره( غازي صالح فوفلد؛ 3)
 .38، ص2011،نفسهبق اسالمصدر ال( غازي صالح فوفلد؛ 4)
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اللعب فلق أارض صلبة أل ضد اريح قلية، ضارب الكارة بقلة، الاركض بتغيار االتجاه 
 .(1)لالدلاران"

كها ة واارس الفارفى على  ن القلة الففيزة بالسارعة تعنيإلعلى ضل  فا تقد  ف
أدا  قلة عضلية فتكارارة في التغلب على فقالفات فختلهة بأسارع لقت للواركة لاق  زفن 

  ففكن.
 :سرعة االنتقاليةال 2-1-4-3

( لهي" أفكانية االنتقا  فن فكان إلى Sprint الفقصلد بالسارعة االنتقالية هل العدل )    
 ، لهي(2)فسافة فعينة لفي اقصار زفن ففكن"قطع أخار بأقصى سارعة ففكنة إذ تعني 

 .(3)"القدارة على التوارك فن فكان ألخار في أقصار زفن ففكن"
فات األساسية لواارس الفارفى بكارة القد  لالتي فن فالسارعة االنتقالية أودى الفقل 

لا  بالدفاع أ  بالوجل ، فن خال  خاللوا يت  االنتقا  بسارعة داخ  ودلد فنطقة الجزا  س
( 5.16واارس الفارفى نجد أن فساوة فنطقة الجزا  فودلدة  بـ )تولي  األدا  الواركي ل

الفارفى تكلن فودلدة ، أي إن الواركة لدى واراس طلال ( فتار32.40ل ) عارضا فتار
ضفن هذه الفسافة، لبفا أن فساوة فنطقة الجزا  صغيارة نسبيا لذا ستكلن هناك واركة 
انتقالية ساريعة لفارات عديدة أثنا  الخارلج الساريع الستال  لأبعاد الكارة للدفاع عن الفناطق 

ة ستال  الكار االخطارة في فنطقة الجزا  أل فنطقة الفارفى كذلك لبنا  هجل  ساريع عند 
 ( يااردة.  18لالجاري بوا ساريع إلى ودلد خط )

ساريع فن فكان إلى الفكان إلى التنق  ال فضال عن اوتياجه في اغلب األلقات
ي االنتقا  لالتوارك لالدفاع فلقع الالعب الفنافس لالكارة، أي السارعة ف على لفق األخار

 في فنطقة الجزا  الفوددة لالفقسفة. 
 
 
 

                                                           

 .38، ص2011،كرهذمصدر سبق ( غازي صالح فوفلد؛ 1)
البدنية الخاصة ؛ تأثيار تفارينات الفنافسة باستخدا  فقالفات فتنلعة لتطليار بعض القدارات علي عبد األئفة كاظ 2) )

جافعة الفستنصارية،  ،لاألدا  الفوااري لالعبي كارة السلة، ارسالة فاجستيار، كلية التاربية األساسية
 .25، ص2008

 .234، ص 2010،مصدر سبق ذكره فيارفت أوفد فيزل؛3) )
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  :سرعة رد الفعل 2-1-4-4
أن فن الفهيد جدا لجفيع فداربي األلعاب لالهعاليات الارياضية الفختلهة، االهتفا   "     

بتداريب السارعة التي يستطيع فيوا الارياضي أل الالعب إن يستجيب لواركة فا تودث في 
والة لعب أل سباق، لأن سارعة زفن ارد الهع  تكلن فوفة جدا في لعبة كارة القد  أيضا، 

ع تسجي  هدف فن قب  الالعب الفواج  ضد فاريق الفنافس، أل بويث تكلن سببا في فن
لفنع فواج  الهاريق الفنافس فن تسجي  أن يتصدى وافي الودف أل اود العبي الدفاع 

 (2008 إباراهي  نقال عن )فوفد ارضا (1981، لذلك فقد ذكار )بيسكلبللبالي،(1)"هدف
، لان فث  هذه األفثلة ارياضيلن ساريعي الواركة بلصهو بأن بعض الارياضيين يصنهلن "

زفن ارد الهع  يعزي إلى الهتارة الزفنية أن تستخد  للصف زفن ارد فع  الهارد دائفا، ف
اللاقعة بين ظولار الفثيار )كفا في إطالق الفطلق( لأل  عف  عضلي يقل  به الارياضي، 
لهل عاف  لاراثي أيضا، لانه يختلف فن ارياضي إلى أخار، كفا لان الارياضيين الفتداربين 

اريبا جيدا يفتلكلن سارعة ارد فع  أفض  فن أللئك الارياضيين الذين ليس لديو  تداريبا تد
( زفن ارد الهع  "هل السارعة فيزل ، فيفا عارفت )فيارفت أوفد(2)جيدا )أي تداريب قلي ( "

التي يتفكن بوا الهارد فن االستجابة لفنبه نلعي )فثيار( بارد فع  إارادي نلعي، أي أنه 
 .(3)  ودلث الفثيار لبين بد  ودلث االستجابة لوذ الفثيار "الزفن الذي يفار بين بد

تطلب فن الالعبين التعاف  فع فؤثارات فتغيارة كالكارة ت لعبة كارة القد لبفا إن 
( دقيقة على لفق أنظفة البطللة أل 120 -90 لالفنافس للفدة زفنية تقدار فا بين )

اردلد أفعا  فتعددة باتجاه الدلارة لذا يتطلب فن واارس الفارفى الذي هل اود الالعبين 
الكارة لارد فع  ساريع للسيطارة على فنالارات العبي الهاريق الفنافس، لكذلك ارد فع  ساريع 
لفجااراة واركة أعضا  الهاريق فن خال  فنطقة الجزا  التي دائفا يكلن بوا توشد الالعبين 

نتباه إلى ففا يتطلب فن الواارس عز  جفيع الفثيارات لاال َ ه  فن الهاريق الفنافس أل زفال
الظارلف  فثيار لاود لهل الكارة، ويث دائفا تتغيار اتجاهاتوا إفا عن طاريق الالعبين أل

أارضية الفلعب أل قلة تصليب الكارة لانواراف اتجاهوا لهذا فا ودث في أخار  الجلية أل
 تطلارات التكنلللجية الوديثة على الكارة فن ويث لزن الولا  بداخلوا لنلعية جلدها. 

 
 

                                                           

فعية للطباعة       الداار الجا :)بغداد،2ط ،التطبيق الميداني لنظريات وطرائق التدريب الرياضي؛ فوفد ارضا إباراهي  (1)
 .551 - 550ص (2008 ،لالنشار لالتارجفة

 .550ص (2008) المصدر السابق نفسه؛ فوفد ارضا إباراهي  (2)
 .217ص (2010)مصدر سبق ذكره ؛اوفد فيزل فيارفت (3)
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  :رشاقةال 5-4-1-2
صهة بدنية فوفة لالعبي كارة القد  التي يفكن فن " هيالارشاقة في كارة القد  

تغيار ألضاع جسفه لواركاته لتأدية واركات أخارى لفقا لظارلف بالالعب  أن يقل خاللوا 
الكارة بالارأس أل تغيار ألضاع  أل نطح اللعب فث  التغيار فن الجاري إلى اللثب لضارب

( ارشاقة واارس فوفلدفيفا عارف )فلفق اسعد  فارالغة،جسفه فن اتجاه آلخار إثنا  ال
الفارفى أنوا"تعني قابليته على تغيار اتجاهه بسارعة لتلقيت سلي  وسب الفلاقف لاتجاه 

لبوذا نجد إن عناصار القدارات البدنية لالعبي كارة  ،(1)الكارة لقلتوا أثنا  فجاريات اللعب"
 .لإلنجازالقد  هي أود الاركائز الفوفة 

"قابليته على تغيار اتجاهه ة لواارس الفارفى بكارة القد  على أنوا لتعني الارشاق
جاريات بسارعة لتلقيت سليفين على لفق الفلقف لاتجاه الكارة لقلتوا في إثنا  ف

 .((0))"اللعب
العبي  ارشاقةخاصة تختلف عن  لكلنوا لتكفن أهفية الارشاقة لواارس الفارفى

ار ألضاع جسفه أل سارعته بعدة الهاريق، لفا يتطلب فن واارس الفارفى فن فقدارة بتغي
اتجاهات فختلهة الواركة إن كانت في الولا  أل على األارض بدقة فتناهية لانسيابية 

، أل لتهادي لتلقيت صويح الستال  الكارة لتسليفوا أل ضاربوا بأجزا  جسفه الفختلهة
أل عند السقلط على  االصطدا  بالالعب الفنافس أل الزفي  أثنا  الوصل  على الكارة

 . ألارضا
ليارى الباوث بأن ارشاقة واارس الفارفى تعني أفكانية واارس الفارفى على تغيار 

 .هفائق لانسيابيه قتضيوا ظارلف الفبااراة بسارعةتاتجاه واركته لدقة أدا ه لللاجبات التي 
 
 
 
 
 

 
                                                           

 .25، صمصدر سبق ذكرهموفق اسعد محمود؛  (1)

البدنية لدى واراس الفارفى لكارة القد  في  فاارس سافي يلسف؛ توديد فستليات فعياارية لبعض عناصار اللياقة (2)
 .57، ص2000جافعة بغداد، ، العاراق، ارسالة فاجستيار، كلية التاربية الارياضية
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 لحراس المرمى بكرة القدم:  الدفاعية المهارات األساسية 2-1-5
لهي جلهار االنجاز  ،دد في ودلد اللعبةتؤدي بودف فو ك  الواركات التي  " هي

 .(1)خال  الفبااريات "
( نقال عن )يلسف فوفد عبده لفهتي إباراهي )إن الفواارات األساسية كفا لصهوا 

في الفبااريات  واارس" هي فاركب فن عدة علاف  يستخدفوا ال(1999الز  كفاش 
  تتطلب إن يؤدي كالفواارة الهاردية لاللعب الجفاعي لفعارفة قلانين اللعب فكارة القد

عالية في  بفنتوى السارعة لالدقة فع إفكانية لقدارة الخاصة الفواارات األساسية واارسال
طاريقة لوس  الفلاقف لالواالت الفتعددة في الفلعب بجارأة  لهي ،تغيار اتجاهه فع الكارة

، (2)اتخاذ القاراار لالتصارف بالكارة بطاريقة أسارع فن غياره " في واارسعالية فن قب  ال دقةل 
 :لالفواارات األساسية الدفاعية لواراس الفارفى بكارة القد  هي

 مهارة مسك الكرات األرضية: 2-1-5-1
يستعفلوا  األفافية لفسك الكارات الفتدوارجة األارضية يةطارق أساس ةثالثهناك 

  .: يلهواراس الفارفى 
 مسك الكرة بثني جذع الحارس أماما. -أ 

 اتخاذيستطيع واارس الفارفى  إذوا بسارعة ة لتتفيز بإفكان أدائهذه الطاريقة أفن دتع
يذكار  (2004،فوفلد بديع)، إفا دائوا بسوللة ليسار دلن جود كبياراللضع الفطللب أل

ثني عد  فع  فتقااربتان"يت  التقاط الكارة في هذا األسللب في والة اللقلف لالقدفان 
  فسكوا لارفعوا إلى الاركبتين لوني الجذع تفافا باتجاه الكارة لاليدان ففدتان نول الكارة لث

س   (12-10) فن ن فتلازيتين لالفسافة بينوفايتلضع القدففعليه ، (3)"الصدار فباشارة 
ثني الجذع أفافا إلى أسه  فع اتزان الذاراعين لألسه  بويث ل  تقاريبا فع عد  ثني الاركبتين

كهين ، ليفكن لفس األارض بأطاراف األصابع ليكلن التقاريبايكلنان فتلازيين أفا  الارجلين 
ارفع اليدين بالكارة بفجارد الوصل  عليوا للضعوا بين الكهين لالذاراعين ل فلاجوين للكارة

إلى  بعد ذلك يت  النظار ث  تفافا، النظار في اتجاه الكارة وتى تت  السيطارة عليوال  لالصدار
 .ليت  التصارف فيوا يدانالف

                                                           

، ، داار عال  الفعارفةفؤسسة التعلي  العالي الهلسطيني:)أساسيات كرة القدم فوفد عبده اللوش لفهتي إباراهي ؛ (1)
 .27ص (2000

 .15ص (1999، عفان, فكتبة داار الخليج) :تدريب-ساسية بكرة القدم تعليمالمهارات األيلسف الز  كفاش؛  (2)
 .67( ص 2004عفان، داار اإلسارا  للنشار لالتلزيع،: )1، طتعلم كرة القدم ؛فوفلد بديع (3)



 02                                                      الدراسات النظرية والدراسات المشابهة .......... الباب الثاني  

 مسك الكرة مع وضع ركبة على األرض وثني الساق األخرى. -ب 
 الفارفى الذي تنقصه الفارلنة الكافية في واركة فهاصله لعضالته واارسيوا يلجا إل

يستعد واارس الفارفى لفسك الكارة بثني  إذ، ث  انتشارت هذه الطاريقة بعد ذلك لنجاووا
الساق الفلاجوة للكارة فن الاركبة لثني الساق األخارى فع اتجاهوا للخاارج لفالفسة الاركبة 

ارى ليجب االوتاراس فن إصابة الاركبة عند اتصالوا األارض قليال بجانب قد  الساق األخ
يقع ثق  الجس  تقاريبا على الساق الفلاجوة للكارة فع اتجاه فقدفة القد   كفا باألارض
الساعدين فتلازين بين الساقين فع فلاجوة  كلنييضع الواارس ذاراعيه بويث ل للخاارج 

الساعدين للضعوا بين يفكنه السيطارة عليوا فن أسهلوا لأخذها بين  ففاالكهين للكارة 
فارتهعة ل  فارتدةيجب عد  ثني الاركبتين كثيارا في والة الكارة ل  اليدين لالصدار لالذاراعين

أفا )فهتي ، (1)هذا فا ياراه  )فوفد خضار اسفار لفوفد جاس  فوفد( ،قليال عن األارض
أق  شيلعا فن الطاريقة السابقة لغالبا فا تؤدي هذه  "إباراهي ( يارى إن هذه الطاريقة 

لهذه  ،سك الكارة بصلارة أكثار أفنا لسالفةاريقة في والة فا إذا أاراد الواارس أن يفالط
عنده اقتاراب أفا أدائوا  الطاريقة ينصح بوا في والة فا إذا كان الواارس فبتدئا أل ناشئا،
ن قاريبة جدا ، تكل الارضاالكارة فن الواارس عليه يثني الارج  الفلاجوة لوا فن الاركبة على 

، ليالفس لجه القد  الداخلي لوذه الارج  األارض لفي نهس ارىفن كعب الارج  األخ
اللقت تنثني اركبة الارج  األخارى لتتجه للخاارج ث  ينق  جسفه على الساق الفلاجوة للكارة 
لتهارد الذاراعان لألفا  فتلازيتان لتلاجه اراوتا اليدين االتجاه الذي تأتي فنه الكارة فع 

الصدار  إلىاراوتي اليدين تارفعانوا  إلىالكارة لعند لصل   فاراعاة انتشاار األصابع عليوا
باليدين لالساعدين فع فالوظة بقا  الكلعين قاريبين فن الجس  لعد  إيجاد  إليهلتض  

ثغارة تنهذ فنوا الكارة لعلى الواارس أن يكلن ارأسه  أثنا  األدا  ثابتًا لالعينان تاراقبان واركة 
  . (2)الكارة ألطل  فتارة ففكنة "

 
 
 

                                                           

 .189، صق ذكرهبمصدر س؛ فوفد خضار أسفار لفوفد جاس  (1)
 .32-31، صق ذكرهبمصدر سفهتي إباراهي  ؛  (2)
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 ( ياردة.35-5) ات متعددةت األرضية التي تصوب من مسافمسك الكرا -ج 
ن لهي فواارة فسك يالباوثين لالفؤلهإال قلياًل فن ل  يتطارق إليوا  إن هذه الفواارة

 ات فتعددةالتي "تصلب على الفارفى فن فسافالجانبية  لالفتلسطة الكارات األارضية
الفارفى فن  علىي التصليب لقد يأت ،يااردة( 35) يااردات لقد يت  أيضًا فن فسافة (5)فن

، فأن جفيع كفا أنوا تأتي فستقيفة أل فلتليةكارة أارضية أل فتلسطة االارتهاع أل عالية 
تكلن في فتنال  يدي واارس الفارفى أل قاريبة فنه  ال الفارفى إلىالكارات التي تصلب 
إقدا  لليس هناك فن و  في  (8)كفا يبلغ اارتهاعه  يااردات (8)فالفارفى يبلغ عارضه 

 إليواالفارفى بعيدًا عن فتنال  الواارس سلى الطياران  إلىلة ذهاب الكارة الفصلبة وا
لتااريخ كارة القد  يسج  لالعب ، إواراز هدفلاالارتفا  عليوا لفواللة إنقاذ الفارفى فن 

 واارس فارفى نادي سالثوافبتلن االنجليزي Robinon.(B). ارلبنسلن ب
(Southampton) ياران لاالارتفا  لوفاية فارفاه فن أنه أل  واارس فارفى استخد  الط

لفنذ هذا  ،فييناوينفا كان يلعب فع فاريقه في  1901القذائف الفلجوة إليه لذلك في عا  
عارف االارتفا  بعد ذلك بالارلبنسلناد  إذب ارلبنسلن التااريخ اارتبط االارتفا  بأس  

Robinsonade خ  عصارًا لفنذ هذا التااريخ أيضًا بدأ األدا  الفوااري لواارس الفارفى يد
 إلى قسمين: مهارة الكرات الجانبية وتنقسم ،(1)جديدًا"

 الجانبية القريبة من حارس المرمى. األرضية مهارة مسك الكرات -أ
سارعة ارد فع  كبيارة جدا  إلىالقاريبة فن واارس الفارفى توتاج  األارضيةالكارات  نً إ 

 أفا فن الفدافعين  كان هناك عدد إذتكلن هذه الكارات فباغتة لخاصة  إذلتعاف  سلي  
في هذه الوالة ال للكارة ليكلن واارس الفارفى  واارسال يةيقلفلا بوجب ارؤ  إذالواارس 

يتفكن فن النظار إلى فلقع الكارة فيكلن التقيي  لقاراار التنهيذ صعبا على الواارس فعليه إن 
 بالضغط لالفالزفة لالتلجيه يكلن وذارا لأن يقل  بالتخاطب فع زفالئه الالعبين الفدافعين

لكي يتخذ القاراار الصويح لالسلي  لفنعو  فن التصليب إلى الفارفى  لعد  التكت  أفافه  
في هذه الوالة القلة  الفارفى لغالبا فا يستعف  واارس في فنع دخل  الكارة إلى الفارفى

إذ يكلن  )اللضع األساسي(للقلف السلي  للواارس، ليفكن تأدية هذه الفواارة بااالنهجاارية
سارعة ارد الهع  هي الواسفة لذلك فن خال  ل التاركيز فئة في الفائة لالنظار على الكارة 

الجوة التي سيكلن االارتفا  فائ  إلى يكلن ثق  الجس  ارس ويث االتفاركز الصويح للو

                                                           

 .44-42، صق ذكرهبمصدر س  ؛فهتي إباراهي (1)
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ن لكي يلتكلن الاركبتان فثنيت اتجاه الكارة الجانب نول إلىا وعليوا لفقدفة القد  اتجاه
ليجب  اريب فن األارض كي يكلن االارتفا  أسو  لأسارع للواارسيكلن فاركز ثق  الجس  ق

لفقدفة القد  فؤشار إلى الجانب نول اتجاه الكارة يكلن الدفع بقد  لاودة لفن الثبات إن 
فلقوا كي يكلن الفسك  األخارى يداليد خلف الكارة ل التكلن  إذ، جس استقبا  الكارة أفا  الل 

 .سليفةجس  الاألعلى كي تكلن فلازنة  إلى القد  البعيدة عن الكارة فوكفا فع ارفع
 مهارة مسك الكرات األرضية الجانبية البعيدة من حارس المرمى. -ب

األفار الذي يختلف لكن  فشابه للوالة السابقةإن فواارة الفسك في هذه الوالة يكلن 
لالتنق  الجانبي هل الو  األسل   ،نبي في هذه الوالة قب  فسك الكارةهل التنق  الجا

الكارة لالالعب الذي ياريد  إلىالفارفى كي يكلن في لضع يسفح له فن النظار  لواارس
يجب  عالية لفوااره دقيقهسارعة  إلىالتسديد لهل في والة تأهب، ليوتاج التنق  الجانبي 

فن والة اارتفا  أل  للواارس في فسك الكارة سوللةففا يعطي الفاران عليه لبشك  فستفار 
 ،الواارس القلة الففيزة بالسارعة في هذه الواالتذ ويث يتخ على الكارة فن دلن اارتفا 

طلات فتقاطعة التي أل خيأخذ الواارس عدة خطلات جانبية لطاريقة أدا  هذه الفواارة 
عندفا يستعف  فتودف إلى تقاريب جس  واارس الفارفى فن خط طياران الكارة  تسبق االارتفا 

ه الذي سلف يقل  واارس الفارفى الخطلات الفتقاطعة فإن الساق البعيدة عن االتجا
ا  الساق األخارى لتلضع على الواارس فيه االارتفا  سلف تارفع لتفار عبار الجس  أف

خطلة جانبية بالارج  القاريبة فن هي الخطلات الجانبية فإن الواارس يأخذ ف ،األارض
االتجاه الذي سلف يارتفي إليه لتتلل ذلك خطلات جانبية بالساق البعيدة ث  بعد ذلك يأخذ 

أخارى بالارج  القاريبة لينق  ثق  الجس  عليوا ليارتقي بوا في طاريقة لالارتفا  خطلة جانبية 
في والة الخطلات الفتقاطعة فأن الواارس يقهز فن الخطلة الثانية أفا  انهأي على الكارة 

بعد  تبدأاالارتقا   ةليففع ،ن الواارس يقهز في الخطلة الثالثةفي والة الخطلات الجانبية فإ
لارج  القاريبة فن اتجاه الطياران لهي فنثنية فن الاركبة انثنا  فناسبًا نق  ثق  الجس  على ا

وتى يت  أخذ االارتقا  الفناسب تهارد الارج  دافعة األارض بقلة لبشك  فجائي كفا تهارد 
 . (1)الارج  األخارى لهي تدفع الجس  ألعلى بدارجة فناسبة
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 متوسطة االرتفاع: اتمهارة مسك الكر  7-1-3-7
لفتلسطة االارتهاع عندفا يكلن اارتهاعوا بين الاركبتين لفستلى قصد بالكارة اي   

 " إن (أي )فوفد خضار أسفار لفوفد جاس الفواارة وسب ار  وذهل طاريقة األدا ل  ،الارأس
ثني الاركبتين قليال لكذلك الذاراعين ل ( س  03-03تتجه القدفان للخاارج لالفسافة بينوفا )

تسقط الكارة على الكهين فلألعلى  لفي  الجذع قليال في لضع التوهز ليبسط الكهين
يقف واارس الفارفى لالذاراعان لألعلى ل  ،بوا للداخ  للضعوا بين الذاراعين ليتواركان

للإلفا  قليال فع اتجاه الكهين لألفا  لفلاجوة الكارة التي في األعلى لالى اإلفا  لفي 
عوا بين لوظة فسك الكارة يتجه بوا الواارس بواركة افتصاص بثني الذاراعين للداخ  للض

تت  هذه الطاريقة في والة اللقلف  ( يذكار "2004أفا )فوفلد بديع  ،(1)"الذاراعين لالصدار
خلف الكارة لوظة  الكارة لسوبوا أسه فن  أفافاالفعتادة لواارس الفارفى فع فد اليدان 

)فهتي  ؤكدلي، (2)فنعوا عن االارتداد" أللتثبيت الكارة على الصدار  ،فارلارها فن فلقوا
فث  هذه الكارات ال يجب االستوانة بوا لغالبًا فا تكلن نتيجة االستوتاار بوا ل  إباراهي ( "

لعلية يجب تباعد  ،سقلطوا فن الواارس فتارتد إلى أود الفواجفين الذي يسكنوا الشبكة
القدفان عن بعضوفا بأتساع فناسب ليهض  أن يكلن هذا االتساع فساليا للفسافة بين 

ثق  الجس  على  ، لينتق التزان الفطللب لللضعقق للواارس االكتهين لذلك وتى يتو
فشطي القدفين فع فيالن الجذع قليال لألفا  لثني الاركبتان بخهة ليهارد الساعدان لألفا  

لعنده استقبا  الكارة على الكهين لتلجه اراوتا اليدين الكارة ليقتارب الكلعين فن الجانبين 
للواارس  آتيةار، لأفا إذا كانت الكارة الداخ  للضعوا بين الذاراعين لالصد إلىيتواركان بوا 

 بفستل ى أعلى فن الصدار قليال فإنه فن اللاجب في فث  هذه الوالة أدا  لثبة خهيهة
 .(3)"كلتاهفا القدفينبعلى قد  لاودة أل 

كفا يارى الباوث هناك فواارة فسك الكارة الجانبية فتلسطة االارتهاع القاريبة لالبعيدة 
تال  الكارة القاريبة باالارتفا  أل بدلن اارتفا  يكلن ويث يكلن اس ،لفارفىفن واارس ا

يكلن بتنق  الجانبي  إفااستال  الكارات القاريبة على الواارس وسب فلقع لسارعة الكارة 
القاريبة على تجاه بقد  لاودة  األارضخطلتين لفسك الكارة أل فن خال  دفع  ألخطلة 
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الكارة البعيدة على الواارس فتؤخذ ، إفا كوا لتسفى هذه بالقلة االنهجااريةالكارة لالطياران لفس
فعاال لفوفا  لالطياران لفسك الكارة بتنق  جانبي فهي هذه الوالة يكلن التنق  لالارتفا 

 لواارس الفارفى لتسفى هذه الوالة بالقلة الففيزة بالسارعة. 
 

 العالية فوق الرأس:    اتمهارة مسك الكر  7-1-3-0
 ،ارتهعة لال يفكن لضع الصدار خلهوافيقصد بالكارة العالية فلق الارأس عندفا تكلن 

دفع واارس الفارفى األارض بقد  لاودة عند القهز ث  بثني لباإلفكان أدائوا فن خال  
ارفع يديه إلى أعلى لفلاجوة الكارة بويث ، فضال عن ق األفافية لوفايته لوهظ تلازنهالسا

يه تنظي  تلقيت عل ، لذا لجبلبعضوفا ينبوافان فتقابللاإل لفنتشارة تكلن األصابع فهتلوة
 ،لالذاراعين ،ارة بين اليدينالقهز لفسك الكارة باليدين لعليه ثني الذاراعين للضع الك

 ، لهذا فاسه  فن القهز على القد  الخلهيةيضع ثق  جسفه عند نزلله إلى األل  ،لالصدار
بفجارد التقا  الكارة باألصابع فإنوا لاليدان  ت( على الواارس" -فهتي إباراهي  ب) أكده  
لالكتهين إذ  ،لالكلعين ،ينغليت  ذلك فن فهصلي الارسعلى افتصاص قلة الكارة  تعف 

   . (1)تارجع الذاراعان للخلف قليال "
واارسًا للفارفى يارى يلعب هل ففاارسة لعبة كارة القد  ل  في الفتلاضعة للخبارة الباوث

ألفا  ن افلواارس الفارفى عند استال  أل فلاجوة الكارة  هفاكلتا قهز بالقدفين هنالك أن
فن الثبات أل فن الواركة لهذه تعتفد على فلقع لسارعة الكارة لتفاركز ل  فن الجانبأل 

الكارة ، ل واارس الفارفى فلقع التقا  تت  عند نقطة فا لغالبا الهفاكالالعبين فن الهاريقين 
 . عالية االارتهاع لنزللوا على الواارس
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 : هماكلتا نييدرة ضرب )لكم( الكرة باليد الواحدة أو بالامه 7-1-3-3
 الجلية الظارلفل على سارعة لاتجاه لقلة الكارة لتفاركز الالعبين  هذه الفواارة تعتفد
ارس الفارفى إن كانت جيدة أل فواارة واعلى لوا تأثيار  يدان، ك  هذه العلاف لأارضية الف

 كلتاهفا نياليدب باليد اللاودة أل يستخد  واراس الفارفى ضارب الكارة اَ فائويث د ،ضعيهة
تأتي الكارة فن فنتصف الفلعب أفافية لبعيدة عن الواارس لقاريبة فن الدفاع عندفا 

لفواجفي فاريق الفنافس لفي فقدفة فنطقة الجزا  لالكارة فارتهعة في الولا  ففا يتلجب 
أفا ضارب الكارة باليد اللاودة  ،كلتاهفا نيباليد باليد أل الخارلج لضارب الكارة على الواارس

 ،لالخارلج عليوا بالقهزة الثالثية كارات الجانبية القلية لالساريعةدائفا يستعفلوا الواراس في ال
بعادها عن اكذلك تستعف  في والة التصليب على الفارفى ففا يضطار الو ارس ضاربوا لا 

 هفاكلتا ينباليدالفارفى إفا إلى الجانب أل فن فلق عاارضة الفارفى باليد اللاودة أل 
القبضة فواارة أساسية جلهارية لواارس تعتبار فواارة ضارب الكارة ب " ،لذلك بوسب الوالة

تاركز بعض الخطط الوجلفية الوديثة على بنا  الوجفات في فنطقة الجناوين  إذالفارفى 
ذلك  ث  يلي ذلك تخليص كارة عارضية بودف إيداعوا الفارفى بلاسطة أود الفواجفين

ار ليارى كثي هادي خطار فث  هذه الكارات العارضية ضارلارة فلوة لواارس الفارفى الوديث،لت
ضارب الكارة بالقبضة يجب أن يؤدي طالفا كانت الكارة فن خبارا  كارة القد  في العال  أن 

عالية ليشتارك فيوا فواجفلن فن الهاريق الفنافس فنعا للفجازفة لتهاديا لسقلطوا على 
فن الخبارا  فيارى أن  األخارأفا البعض  ،الة إخهاق الواارس في اإلفساك بوااألارض في و

يارجع أساسًا لتقديار الواارس ذاته للفلقف فول  أفاراربوا بالقبضة بالكارة أل ض اإلفساك
اللويد الذي يستطيع اتخاذ القاراار لتنهيذه في الفلقف الفعين لوجتو  في ذلك هي أنه قد 

، لالباوث يؤيد هذا (1)اإلفساك بوا في لجلد فواج  أل أكثار"تكلن هناك كارات سو  
بالكارة في  اإلفساكخاطارة في الفلازنة بين الصلاب ألن عفلية الف إلى األقاربالارأي أنه 

 إثنا هاريق الفنافس لزفالئه الفدافعين فن الصعب فسك الكارة فن اللجلد فواجفين 
أفار فارجعه األل   كلتاهفا ففسك لضارب الكارة باليد اللاودة أل باليدين إليواالخارلج 

لهناك  ،الوالة ذاته وسب فا ياراه  فناسبا لتقديار األخيار فتارلك لتقديار واارس الفارفىل 
 نلعان لضارب الكارة بقبضة اليد.
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  واحدة.ال اليد ضرب الكرة بقبضة - أ
اللاودة القلة الفناسبة إلبعاد الكارة فسافة كبيارة كفا  اليد يتيح ضارب الكارة بقبضة  

باالتزان إلى  االوتهاظالفقدارة على  فضال عنإلى ود كبيار  األدا يلفار وارية الواركة في 
دا  هذه الوالة فا إذا كان الواارس يواج  الكارة لهي في فساار ليهض  استخ ،ود كبيار

الفكان  إلىالواارس أن يقتارب  "عارضي )كارة عارضية(، لطاريقة أدا  هذه الفواارة على
الكارة ليكلن بسارعة فتلسطة أل  إلىفنه االارتقا  لللثب لألعلى في طاريقه  يأخذالذي 

 ،جس  لواركاته لخاصة الذاراعينان الأعلى قلياًل وتى يستطيع الواارس التوك  في اتز 
ذا كان الفكان الذي سيثب  سفيه الواار  تليجب أن يدفع الواارس األارض بقد  لاودة لا 

فزدوفا بالالعبين بويث ال تكلن هنالك أي فسافة لالقتاراب فيستطيع في هذه الوالة 
سيقل   الذاراع الذي حليفارجاللثب بالارجلين فعا ليكلن الدفع بأقصى قلة ث  يقل  باالارتقا  

فنثنيا فن الكلع لأثنا  ذلك يض  قبضة اليد لذلك بض  بضارب الكارة ألسه  لللخلف 
فن الكارة كفا يجب أن  األسه نصف  إلى األصابعاألصابع فعا بإوكا  لتلجيه ظوار 

تضارب الكارة بأكبار فسافة ففكنة فن سطح ظوار قبضة اليد ويث تهارد الذاراع التي سلف 
ح لألقصى فدى ففكن إلكساب القلة الفناسبة إلبعادها تضارب الكارة في التلقيت الصوي

بقد  لاودة يتللها القد   األارض إلىث  يوبط الواارس  اإلفكان اربقد الفعاكسالجانب  إلى
 باألارضصدفة االارتطا   الفتصاصأل القدفين فعا فع فالوظة ثني الاركبتين  األخارى

 .(1)" ليتابع بنظاره الكارة

  .ضرب الكرة بالقبضتين معا - ب
آتية للواارس فن  كانت الكارة إذالهذه الطاريقة تستخد  بصلارة فعالة في والة فا   

بقد  لاودة أل  األارضأن يدفع  " لطاريقة أدا  هذه الفواارة على الواارس ،أفافه فباشارة
لثني الذاراعان فن الكلعين أثنا  االارتقا  لتتقاارب القبضتان فع بعضوفا  هفاكلتا فيندقبال

ا بظوار األصابع تهارد الذاراعان عن أخارهفا ليضارب الواارس الكارة لتكلن سطوا عاريض
فن أسهلوا بقبضتي اليدين الفتجالارتين ث  بعد ذلك يوبط الواارس على األارض ليتابع 

 .(2)"بنظاره الكارة 
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 :مهارة إبعاد )تشتيت( الكرة من الالعب المنافس 7-1-3-3
ال  الفبااريات فع الهارق جفيع فارق كارة القد  فوفا زادة قلتوا تأتي لوا فتارات خ

لهنا يجد الواارس نهسه لجوا للجه  ،فارفاهالفنافسة ينهارد فيوا الفواج  الفنافس بواارس 
فع الفواج  الفنهارد به دلن فساعدة فعالة فن زفالئه الفدافعين لفي هذه الوالة يكلن 

على إنقاذ الفارفى فن إواراز هدف فيه فتلقها على فواارة واارس الفارفى لخبارته لفقدارته 
، لأويانًا يتطلب خارلج واارس الفارفى خاارج فنطقة لاالارتفا  على الكارة إلنقاذها سد الزلايا

 الجزا  لوس  الفلقف فع الفواج  الفنهارد.
يفكن تقسي  طاريقة أدا  الخارلج في والة االنهاراد بالواارس لاالارتفا  طبقا للفاراو  

 .(1)التالية
 تحديد زاوية الخروج لمالقاة المهاجم. -أ 

 اودإلى  فتجواً  إذا كان الفواج  الفستولذ على الكارة لالفنهارد بواارس الفارفى
بين الكارة لنصف الفارفى الجانبين تكلن زالية الخارلج لفالقاته على افتداد الخط اللاص  

فإن  فنتصهه إلىلفارفى فباشارة ا أفا كانت الكارة فع الفواج  ليتقد  فن  إذافا  ،تقاريبا
 الكارة فباشارة. إلىا على خط الفارفى خارلج الواارس يكلن عفلدي

 االقتراب. -ب 
فا يكلن في لوظة  قصى سارعةأن يخارج لفالقاة الكارة بأيجب على واارس الفارفى 

 ال يستطيعوتى  إليواالكارة عن الفواج  الفتقد  بوا أل في لوظة فا يلجه نظاره  ابتعاد
  فن أسهله . دوارجتوا إيقافوا أل تغيار اتجاهوا أل دفعوا بعيدا عن الواارس أل

 فرد الجسم واالنقضاض. - ج
عندفا يص  الواارس قارب الفواج  الفنهارد به فإنه يبدأ االارتفا  على الكارة لذلك 
بفي  الجز  العللي فن الجس  في اتجاه الكارة لأثنا  ذلك تتوارك الذاراعان في اتجاهوا 

اتجاه يفكن أن  اتجاه الكارة تكلن فستعدة للتوارك في أي إلى األقاربليالوظ أن الذاراع ،
 .الكارة في والة فا إذا فع  ذلك الفواج  الفنهارديغيار إليه فساار 

لفي نهس اللقت يشك  جس  الواارس واجزًا عارضيا لسد الزلايا لبالتالي يسد أكبار 
 فساوة ففكنة فن الفارفى.  
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ليجب فالوظة أن فارد جس  واارس الفارفى لسد الطاريق أفا  الفواج  الفنهارد 
إلى لخلفه فن الكارة في لوظة االارتفا  يؤدي  واارسأن انكفاش ال إذ شجاعة إلىيوتاج 

 تصغيار فساوة الجس  التي تعتارض طاريق الكارة إلى الفارفى.
يكف  الواارس فيله على الكارة وتى يص  إليوا باليدين فع فالوظة أن تكلن يد 
ا  فن خلهوا لاألخارى فن فلقوا ليضفوا الواارس إلى صداره بسارعة فوالال تهادي اارتط

 ساق الالعب الفنهارد بلجوه.
لفي والة فا إذا ارأى واارس الفارفى أنه ال يستطيع اإلفساك بالكارة لياريد إبعادها 

 عن فتنال  أي فواج  آخار. بعيداً فإنه يجب إبعادها إلى الجانب 
أن استعد لودث  تهأفا في والة انهاراد فواج  بالواارس لخارلج الواارس لفالقا

هناك فسافة بين  نالواارس بفعنى أ إليهفى أن يص  الفواج  للتصليب على الفار 
الالعب الفواج  لالواارس فإنه يجب على الواارس في لوظة استعداد الفواج  للتصليب 

بأقصى دارجة فن التاركيز فع فاراعاة االوتهاظ  األساسيأن يثبت في فكانه ليتخذ اللضع 
يتهاع  الواارس فع  ث  بعد ذلكصلارة  أفض باالتزان وتى يكلن تعافله فع الكارة في 

 .(1)الكارة فن هذا اللضع 
ليارى الباوث على الواارس أن يتصف بوذه الصهات أثنا انهاراد الالعب الفواج  

 عليه لهي:
 الشجاعة لالتاركيز. .1
 تقديار الفسافة الصويوة بينه  لبين الفواج  الفنافس. .2
    تغطية الفارفى بالصلارة الصويوة. .0
     .غايته الفواج  ينهذ أن قب  بالسقلط واارسالستعجا  اعد   .0
  التكنيك الصويح عند فواللة فسك أل إبعاد الكارة فن الفواج  الفنافس. .5
  االستعداد لواارس الفارفى بالشك  الصويح لالفثالي. ةلضعية لقه .6

النظار إلى الكارة لعد  االنخداع بواركة التفليه التي يقل  بوا الفواج   .7
 ى.  الفنافس، فضاًل عن سارعة ارد فع  واارس الفارف

 
                                                           

 .57، صمصدر سابق ذكره؛ فهتي إباراهي  (1)
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 منطقة الجزاء: 7-1-3
 2.40لهل الفستطي  الففتد على خط الفارفى أفا  الفارفى بعارض  فنطقة الجزا  "   

"يارس  خطان عفلديان بزالية قائفة على خط الفارفى  إذ ،(1)"تارف16 .5لطل  فتار 
( يااردة فن الوافة الداخلية لقائفي الفارفى ليفتد هذان 11فتار)1665على فسافة 

( يااردة ث  يلصالن بخط فلاز 11فتار)1665فيدان اللعب على فسافة الخطان داخ  
، (2)لخط الفارفى، إن الفنطقة الفودلدة بوذه الخطلط لخط الفارفى هي فنطقة الجزا "

 .(0)تخد  األهداف التاليةهي ل ( يلضح ذلك، 1لالشك  )
ب  أي فن جزا  فقا اركلةأنوا تعني ذلك الجز  فن الفلعب الذي تعطي فيه  -1

 .فن الهاريق الفنافسالتي قد يارتكبوا أي العب  ةشار علهات الجزائية الالفخا
يستخد  يديه الفدافع إن  الهاريق فن الفلعب يفكن فيه لواارس فارفى أأنوا تعني جز  -2

 في الدفاع عن فارفاه.
جزا  تشيار إلى الفنطقة التي يجب إن يكلن خاارجوا ك   اركلةعندفا تعطي  -0

الجزا ، أل التي يجب إن  اركلةالعب الذي ينهذ الالعبين باستثنا  واارس الفارفى لال
باستثنا  واارس الفارفى الفدافع  جفيع الالعبين فن ك  الهاريقينيبقى خاارجوا 
 .لالالعب الفنهذ

عب الذي يسفح فيه قانلن اللعبة الفلأنوا تعني ذلك الجز  فن فيدان ليارى الباوث 
 .بين فن ك  الهاريقينلجفيع الالع لواارس الفارفى أن يفسك الكارة بيده ، خالفاً 

     
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .8( ص2004) مصدر سبق ذكرهفوفلد بديع؛  (1)
 . 11ص( 2211-2212 : )الارياض، ب،  ،قانون كرة القدم  سعلدي لكارة القد ؛االتواد العاربي ال (2)

 .825، ص2211، مصدر سبق ذكرهغازي صالح محمود؛  (3)
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 (1شك )

 يلضح فنطقة الجزا    
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 المشابهة: ةالدراس 2-2 
 :(1) (7332، شهاب أحمد حموددراسة ) 2-2-1

)تأثيار تفارينات فقتاروة في تطليار بعض الفواارات العقلية لاألساسية لالواالت 
 (.الثابتة لواراس الفارفى بكارة القد 

 :. إلى هدفت الدراسة
إعداد تفارينات فقتاروة لتطليار بعض الفواارات العقلية لاألساسية لالواالت الثابتة  -

 لواراس الفارفى بكارة القد .
فعارفة تأثيار التفارينات الفقتاروة في تطليار بعض الفواارات العقلية لاألساسية  -

 لالواالت الثابتة لواراس الفارفى بكارة القد .
 فروض الدراسة:

ينات الفقتاروة تأثيار ايجابي في تطليار بعض الفواارات العقلية الستخدا  التفار  -
 .الثابتة لواراس الفارفى بكارة القد لاألساسية لالواالت 

فن واراس فارفى ( 5على ) الداراسة ، فيفا اشتفلت عينةاستخد  الباوث الفنوج التجاريبيل  
 (.  2008 -2007في الدلاري لعا  ) ينلشباب، لالفشااركفئة انادي ديالى الارياضي 

 االستنتاجات:  
للتفارينات الفقتاروة تأثيار ايجابي في تطليار بعض الفواارات العقلية لاألساسية  -

 لواراس الفارفى بكارة القد . لالواالت الثابتة
فن  الفارفى الشباب ار االيجابي الكبيار في تطليار واراسللتفارينات الفقتاروة األث -

 ية لاألساسية لالواالت الثابتة.خال  تقبلو  لتطلاره  في اختباارات الفواارات العقل
استخدا  التفارينات الفقتاروة ضفن اللودة التداريبية، له األثار االيجابي الهعا  في  -

 تطليار الفواارات العقلية لاألساسية لالواالت الثابتة لعينة البوث. 
 التوصيات:

لفية اعتفاد التفارينات الفقتاروة ضفن الفناهج التداريبية لاللودات التداريبية الي -
 ( سنة.19الفخصصة لواراس الفارفى الشباب بكارة القد  لألعفاار دلن )

 

                                                           

؛ تأثيار تفارينات فقتاروة في تطليار بعض الفواارات العقلية لاألساسية لالواالت الثابتة لواراس شواب أوفد وفلد (1)
 .(2009لية التاربية الارياضية، جافعة ديالى، ارسالة فاجستيار، ك: )ى بكارة القد الفارف
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 ة: هابمشال ةالدراسشة قمنا 2-2-7
 :ارتبطة بفلضلع البوث خلصنا إلى أنضل  قارا ة الباوث للداراسة السابقة الف على
تفارينات فقتاروة لتطليار بعض الفواارات العقلية  بإعدادهدفت الداراسة السابقة  األهداف:

 لفعارفة تأثيار هذه التفاريناتساسية لالواالت الثابتة لواراس الفارفى بكارة القد  لاأل
 في تطليار الفواارات العقلية لاألساسية لالواالت الثابتة لواراس الفارفى. 

تطليار ل تقسي  فنطقة الجزا لفق  خاصة اارينإعداد تفإفا الداراسة الوالية فودفت إلى 
تأثيار ية الدفاعية لواراس الفارفى بكارة القد  لفعارفة بعض القدارات البدنية لالفواارات األساس

الدفاعية لدى  ات األساسيةتطليار بعض القدارات البدنية لالفواار ل خاصةال اارينهذه التف
 . ة البوثإفاراد عين

 منهج البحث:    
تشابه الداراسة السابقة فع الداراسة الوالية في اختياار الفنوج الفستخد  إذ استخد   -

عن االختياار العفدي الفاراد  ، فضالي لفال فته لطبيعة الفشكلةالفنوج التجاريب
الداراسة الوالية فع الداراسة الفشابوة باستخدا  طاريقة  فيفا تتهقعينة البوث، 

العلفية لبنا  الفنوج  بأتباع السياقاتالتدارج بالشدة فع تكاراارات في أدا  التفاارين 
 ( لودة تداريبية.24  )بفعد أسابيع (8) تبالغفنوج اذ فدة الالتداريبي، ل 

كانت في الداراسات  إذعينة البوث  اختالف الداراسة الوالية فع الداراسة السابقة في -
السابقة واراس فارفى فئة الشباب في وين الداراسة الوالية واراس فارفى دلاري 

 ااريناستخد  في الداراسة الوالية تف إذفتغيارات التفارينات  النخبة، فضال عن
تقسي   لفقعلى  ات األساسيةالقدارات البدنية لالفواار  ضبع تطليار في الفنافسة

خاارج الفنافسة في تطليار  في الداراسة السابقة تفارينات فختلهةل  ة الجزا فنطق
     بعض النلاوي العقلية لالفواارية لالخططية لواراس الفارفى بكارة القد . 

 صةلخا ففا سبق ذكاره يتضح أن الداراستين اتهقت على إيجاد تفارينات فقتاروة
الفوااري لواراس ل  البدني لوالة اللعب لتنليع أساليب التفارين فن أج  تطليار الجانب

 الفارفى بكارة القد .  
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 االستفادة من الدراسة السابقة.
 . توديد فتغيارات البوث الوالية -
 .اختياار عينة الداراسة الوالية -
 . ة لاألدلات الفستعفلة في الداراسةتوديد األجوز  -
 .لسائ  اإلوصائية الفناسبةعفا  الاست -
 . صادار لالفاراجع العلفية الفستعفلةفعارفة الف -
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 :منهج البحث واجراءاتة الميدانية -5
   :منهج البحث  5-1

" محاولة لضبط كل  إذ أنه   ه،بحثمته طبيعة ئلمنهج التجريبي لمالالباحث ا عتمدا     
المؤثرة في المتغيرات أو المتغيرات التابعة في التجربة ما عدا عامل  العوامل األساسية

المتغيرات  على هتأثير على نحو معين بقصد تحديد وقياس  واحدا يتحكم فيه الباحث ويغيره
ه مقارنة مع النتائج األخرى ولكون هذا المنهج يتصف بدقة نتائج ،(1)"المتغيرات التابعة أو
ذات االختبارين  واحدةاتبع الباحث تصميم المجموعة اللذا  )صدق وثبات وموضوعية(،من

  . القبلي والبعدي
 :مجتمع البحث وعينته  5-2

مثل ا تة كونهات أو ركائز البحث العلمي الرئيسإن اختيار العينة ركيزة من مفرد     
وعند اختيار  ،مجتمع األصل أو النموذج الذي يجري الباحث مجمل ومحور عمله عليه

لبحث على الباحث العمل على االختيار الصحيح للعينة بجمع البيانات أما من عينة ا
مجتمع األصل كله أو من عينة تمثل المجتمع، وعلى هذا األساس فأن عملية تحديد 

 همشكلة بحثه من الخطوات المهمة لتحقيق أهدافوفق  على العينة التي اختارها الباحث
( 6)( حارس مرمى موزعين على11)يقة العمدية بالطر  العينة اراختي، إذ تم هياتضوفر 
%( من 02..2.مئوية بلغت ) ( حارس مرمى وشكلت نسبة84)من أصل ،أندية
يمثلون جميع حراس مرمى دوري النخبة بكرة القدم  ي للبحث الذينمجتمع األصلال

تم و ( في االتحاد العراقي المركزي لكرة القدم، 2011-2010المسجلين لموسم الكروي )
وكما هو موضح  بعاد حارس مرمى واحد بسبب تعرضه إلصابة في أحدى المباريات،است

 . (1في الجدول)
 .:بالطريقة العمدية لآلتي اختيارهم ويعود سبب

 وجود مالعب متكاملة إلعداد متغيرات البحث. -1
تعاون األندية مع الباحث لعالقته الحميمة بإداراتها وبمدربيها إلجراء االختبارات  -.

 .خاصةال التمارينمنهج  قطبيوت

                                                           

( 2004:) بغداد،)ب. م(،  لرياضيةدليل البحاث لكتابة األبحاث في التربية انوري الشوك ورافع الكبيسي؛  (1)
 59.ص
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المعدة على حراس  التمارينحراس المرمى لتطبيق االختبارات ومنهج  رغبة مدربي -0

 مرماهم.
 .الباحث مما يسهل من مهمة الباحث للتنقل بينهما مكان قرب موقع األندية من -4

 (1جدول )
 األندية على وفقالبحث  عينةأفراد  توزيعيبين 

 عدد ال أسم النادي ت
 3 نادي القوة الجوية الرياضي 1

 3 نادي الصناعة الرياضي 2

 3 نادي الشرطة الرياضي 3

 3 نادي بغداد الرياضي 4

 3 نادي الزوراء الرياضي 5

 2 نادي الحسنين الرياضي 6

 17  المجموع
 

ينة البحث في المتغيرات )الوزن، الطول، وأجرى الباحث التجانس على أفراد ع 
تكون العينة متجانسة أذا لم تتجاوز قيمة معامل االلتواء (، العمر الزمني يبي،العمر التدر 

إذ كانت قيم معامل االلتواء على التوالي ، (2وكما هو موضح في الجدول)( 3+)
( فانه" كلما 3+)( وهي جميعها قيم محصورة بين 159.0_،33.0،192.0،005.0_)

ذلك على أن الدرجات موزعة توزيعا  ( دل3+كانت قيم معامل االلتواء محصورة بين )
اعتدالي إما إذا زادت أو نقصت عن ذلك فأن معنى هذا أن هنالك عيبا ما في اختيار 

 .(1)العينة "
 
 

 

                                                           

:)القاهرة،  القياس في التربية الرياضية وعلم النفس الرياضيمحمد حسن عالوي ومحمد نصر الدين رضوان؛  (1)
 . 151( ص2000دار الفكر العربي، 
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 (2جدول )

 (، العمر التدريبيالعمر ،الوزن ،تجانس العينة في مؤشرات )الطوليبين 

وحدة  المتغيرات ت
 القياس

 المعالم اإلحصائية
معامل  الوسيط

 ع + س اللتواءا
 33.0- 00.184 51.3 71.183 سم الطول 1
 192.0- 00.82 78.3 94.81 كغم الوزن .
 005.0 280 21.22 12..1. شهر العمر 0
 159.0 - 00.150 17.15 08..41 شهر العمر التدريبي 4

 

 :وتحديدهاضبط المتغيرات  5-5
مجال كرة القدم، والخبراء بلمية استعان الباحث بالعديد من المصادر والبحوث الع 

يتم كي المناسبة ة القدم من اجل تحديد اهم القدرات البدنية والمهارية لحراس المرمى بكر 
والموضوعة على اسس  خاصةال التمارين، لمعرفة تاثير في الدراسة الحالية استعمالها

 اشتملت الدراسة الحالية على المتغيرات االتية:.، لذا علمية
يسمى " احيانا بالمتغير التجريبي وهو عبارة عن المتغير : متغير المستقلال 5-5-1

الذي يفترض الباحث انه السبب او احد االسباب لنتيجة معينة، ودراسة قد تؤدي 
، والمتغير المستقل في دراستنا الحالية هو (1)خر"آالى معرفة تاثيره على متغير 

 . على وفق تقسيم منطقة الجزاء مرمىلحراس ال الخاصةالبدنية المهارية  التمارين
 (2)وهو " المتغير الذي يتغير نتيجة تاثير المتغير المستقل" :المتغير التابع 5-5-2

 :.تتمثل باالتي القدرات البدنية والمهارات االساسية الدفاعية لحراس المرمى والتي
 وتشمل: القدرات البدنية-

 السرعة االنتقالية. -1
 القوة االنفجارية. -.
 رد الفعل. سرعة -0
 القوة المميزة بالسرعة. -4
 .الرشاقة -8

 
 

                                                           

)القاهرة، دار : البحث العلمي في التربية الرياضية وعلم النفس الرياضي( محمد حسن عالوي واسامة كامل راتب؛ 1)
 .219( ص1999الفكر العربي، 

 .219( ص1999) المصدر السابق نفسه( محمد حسن عالوي واسامة كامل راتب؛ 2)
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 المهارات االساسية الدفاعية وتشمل:.-

  .مسك الكرات األرضية المتدحرجة -1
  .مسك الكرة المتوسطة االرتفاع -.
 .العالية فوق الرأسمسك الكرة  -0
 .ضرب الكرة بكلتا اليدين أو باليد الواحدة -4
 .المنافس أبعاد )تشتيت( أو مسك الكرة عن -8

  :ادوات البحث 5-4
أدوات البحث"هي الوسائل التي يستطيع الباحث من خاللها جمع البيانات وحل 

 (1)"المشكلة لتحقيق أهداف البحث مهما كانت تلك األدوات من بيانات وعينات وأجهزة

 :وتقسم إلى
 :وسائل جمع البيانات 5-4-1

 :.انات المطلوبةاستعان الباحث بالوسائل اآلتية للحصول على البي
 أو شيء ما يهدف الكشف عن أسبابها  هالمالحظة: هي "االنتباه إلى ظاهرة أو ماد

، لذا فقد تم تحديد مشكلة البحث من خالل مالحظة الباحث (2)وقوانينها"
 لمباريات كرة القدم وعلى المستويات المحلية والعربية واآلسيوية والدولية

 .هكاف
  ار ودي موجه مباشرة بين الباحث والمبحوث، ويرمي هي " حو المقابالت الشخصية

بمعلومات تساعد على فهم ما يدور  ألطالعه  إلى استثارة دوافع المبحوث 
حول موضوع ما، يستعان بها في التشخيص للتحديد أساليب التوجيه 

والمختصين  الخبراء، وقد أجرى الباحث مقابالت عدة مع (3)وسبل العالج"
 االختبارات والقياس والبحث العلميالرياضي و  التدريبمجال علم في 
( لغرض جمع المعلومات حول مشكلة البحث وبعض اإلجراءات 1) ملحق

 المهمة.

                                                           

:)القاهرة، دار الفكر العربي،  3، ط1، جالقياس والتقويم في التربية البدنية والرياضية( محمد صبحي حسانين؛ 1)
 .219 - 218( ص9199

:)عمان، دار المسيرة للطباعة والنشر والتوزيع،  البحث في التربية وعلم النفس مناهج( سامي محمد ملحم؛ 2)
 .2..( ص222.

 .8.( ص1999:)القاهرة، دار الفكر العربي،  دليل البحث العلمي( خير الدين علي احمد أعويس؛ 3)
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  ،تعد"أداة مالئمة للحصول على معلومات وبيانات مرتبطة بواقع االستبانة

 :.هات االتيستبانال، وقد أعد الباحث ا(1)معين"
التقسيم المناسب  تحديدراء والمختصين لستطالع أراء الخبال انهاستمارة استب - أ

بعد اطالع الباحث على المصادر ، (3لمنطقة الجزاء كما في الملحق)
والمراجع واالستعانة بالسادة الخبراء والمختصين بكرة القدم وعلم التدريب 

 .منطقة الجزاء قسيمواالختبارات والقياس أعد استمارة استبانه الغاية منها ت
القدرات البدنية  تحديدع أراء الخبراء والمختصين لالستطال هاستمارة استبان - ب

 . (2)(8لحراس المرمى بكرة القدم ملحق)األساسية  (الدفاعية) اتالمهار و 
الستطالع أراء الخبراء والمختصين لترشيح االختبارات البدنية  هاستمارة استبان - ت

 . (.لحراس المرمى بكرة القدم ملحق ) األساسية (الدفاعية)والمهارية 
س المرمى ر الح (الدفاعية)ت البدنية والمهارية توزيع استمارة لتعديل االختبارا - ث

 (.9ملحق )
 على  هاريةاالختبارات والمقياس: أجرى الباحث مجموعة من االختبارات البدنية والم

ات البدنية من قبل الباحث في القدر  هالمعد التمارينعينة البحث لمعرفة تأثير افراد 
 قيد الدراسة.راس المرمى والمهارية لح

 ( 12فريق عمل مساعد ملحق .) 
 

 ات:جمع المعلوموسائل  5-4-2
أطلع الباحث على العديد من المصادر اذ : المصادر والمراجع العربية واألجنبية –1

والمراجع العلمية في مجال علم التدريب الرياضي وكرة القدم والبحث العلمي 
 الدراسة الحالية بما هو علمي ورصين.واالختبارات والقياس لدعم خطوات 

 الشبكة الدولية )انترنيت(. –.
 
 
 
 
 

 
 

                                                           

( ..19 للنشر والتوزيع، :)عمان، المجدالوي أساليبه، إدارته، مفهومة، البحث العلمي؛ (آخرون)( ذوقان عبيدات و1)
 .111ص
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 وسائل تحليل البيانات: 5-4-5

لتسجيل نتائج االختبارات المستخدمة قيد  :ااستمارات جمع البيانات وتفريغه –1
 (.11الدراسة لحراس المرمى ملحق )

 .حاسبة الكترونية –.
  .الوسائل اإلحصائية -0
 يدوية.  حاسبة  –4

 :(الوسائل المساعدة) واألدوات المستخدمة في البحث األجهزة 5-4-4
 استعان الباحث باألجهزة واألدوات اآلتية:

 ملعب كرة قدم. -
 يابانية الصنع.MOLten  (12كرات قدم عدد ) -
 (.20بالستيكية مختلفة االرتفاع عدد ) شواخص -
 (.3متر عدد ) 30شريط قياس بطول  -
 (.10عدد ) سم( 50 - 35رتفاع )موانع با -
 (.12كغم عدد )2 كرات طبية وزن  -
 (.0رمح عدد )) -
 (.1عدد )( AGME)  نوعصفارة  -
 (.3عدد )صينية الصنع  (F.Tنوع )ساعة الكترونية  -
 ( ملم.4فيديو قياس ) وأفالم ،( يابانية الصنعsonyنوع سوني)و يكامرة فيد -
 (. 2الصنع عدد ) ( فلندي95كامرة فيديو موبايل ) -
 .الصنع ةصيني Panasonicكامرة فوتغراف  -
 .ة الصنعصيني (cAsio)حاسبة يدوية إلكترونية  -
 ( صيني الصنع.Sochnleجهاز قياس الوزن نوع ) -
 RUN TECالماني الصنع بالمجسات جهاز قياس معدل ضربات القلب -

Monitor de pulso Modelo 60310 kppM 46          ( 41ملحق.) 
 (.10عصي تدريب ملونة عدد ) -
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 :المبحوثة ات االساسيةوالمهار  تحديد القدرات البدنية  5-3
 :المبحوثةتحديد القدرات البدنية   5-3-1

 هاأهم تحديدالقدرات البدنية من اجل جميع  تشمل هاستمارة استبان إعد الباحث
هذه االستمارة على  تعرضو ، (8ملحق ) بمستوى األداء لحارس المرمىتؤثر  التيو 

 والقياسات واالختبار وعلم التدريب كرة القدمبلعبة  والخبرة السادة ذوي االختصاص
التي  البدنيةاعتمد الباحث القدرات  هاوبعد تفريغ ،(4والمبينه اسمائهم في الملحق )

على ضوء استخدام  ،الخبراءو  المختصين% فأكثر من 18حصلت على نسبة اتفاق 
( المحسوبة اكبر او مساوية من قيمة .ن التطابق، اذا كانت قيمة )كاحس (.قانون )كا

 ( يبين ذلك .0، والجدول )( الجدولية تعتمد تلك القدرة.)كا
 (0جدول )

 للقدرات البدنية المختارة  الخبراءالمختصين و ترشح السادة  يبين

 مقبول القدرات البدنية ت
غير 
 مقبول

 2قيمة كا
 الداللة

 جدوليةال المحسوبة

 القوة 1

 1.190 13 8 القوة القصوى أ

3.84* 

 ال يعتمد
 يعتمد 11.192 1 20 القوة االنفجارية ب
 يعتمد 12.114 3 18 القوة المميزة بالسرعة ج
 يعتمدال 0.047 11 10 مطاولة قوة د

 السرعة 2

 ال يعتمد 0.428 12 9 السرعة القصوى أ
 يعتمد 10.121 2 19 سرعة رد الفعل ب
 يعتمد 17.190 1 20 السرعة االنتقالية ج
 ال يعتمد 0.047 11 10 مطاولة السرعة د

 ال يعتمد 0.428 12 9 المطاولة العامة أ التحمل )المطاولة العامة( 3

 أ الرشاقة الخاصة 4
لحراس  الخاصة الرشاقة

 المرمى بكرة القدم
 يعتمد 11.192 1 20

 أ المرونة 5
العامه لحراس  ونةالمر 

 المرمى بكرة القدم
 ال يعتمد 2.333 7 14

 قيمة )كا
2

  (0.00.( ومستوى داللة )1( تحت درجة حرية )

في الدراسة ها عتمادأن القدرات البدنية التي تم ا تبين( 0فمن خالل الجدول )
المميزة  هي )القوة االنفجارية، والقوةالخبراء السادة المختصين و  إجاباتعلى ضوء الحالية 

       (.بالسرعة، والسرعة االنتقالية، وسرعة رد الفعل، والرشاقة
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 :المهارات األساسية )الدفاعية( لحراس المرمى تحديد 5-3-2 

دفاعية( لحراس األساسية )ال اتالمهار  تحديد أهمتم اعداد استمارة استبانة لغرض 
 االختصاصسادة ذوي وعرضت هذه االستمارة على ال، (2ملحق ) المرمى بكرة القدم

بينه اسمائهم في الملحق موال بلعبة كرة القدم والقياسات واالختبار وعلم التدريب ةالخبر و 
% فأكثر 18التي حصلت على نسبة اتفاق  اتمهار الريغها اعتمد الباحث ، وبعد تف(4)

كانت قيمة  اذ ( حسن التطابق،.، على ضوء استخدام قانون )كاالخبراءو  المختصينمن 
والعكس ، المهارة( الجدولية تعتمد تلك .( المحسوبة اكبر او مساوية من قيمة )كا.)كا

ة الجدولية البالغة مالتي تكون قيمتها المحسوبة اصغر من القيالمهارية بالنسية للقدرة 
 ( يبين ذلك.4والجدول )(، 1ت درجة حرية )حوت (2.28)( بمستوى اهمية4..0)

 (4جدول )
المناسبة ألفراد عينة  (الدفاعية)للمهارات األساسية  الخبراءو  ختصينالمالسادة  رشيحت يبين

 البحث

غير  مقبول المهارات األساسية لحارس المرمى ت
 مقبول

 الجدولية المحسوبة الداللة 2قيمة كا
 10.121 2 19 من األمام والجانبين  األرضية المتدحرجة ةمسك الكر  1

3.84* 

 يعتمد
 يعتمد 17.190 1 20 ألمام والجانبينمن ا ة االرتفاعمسك الكرة متوسط  2
 يعتمد 11.192 1 20 من األمام والجانبين العالية فوق الرأسمسك الكرة  5
 يعتمد 12.114 3 18 من األمام والجانبين  هماكلتااليدين بأو  باليد الواحدةضرب الكرة  4
 يعتمد 81..0 6 15 المنافس. الالعب نمأبعاد )تشتيت( أو مسك الكرة  3
 اليعتمد 1.190 13 8 أبعاد الكرة األرضية األمامية من خارج منطقة الجزاء  6
 اليعتمد 0.428 12 9 أبعاد الكرة العالية األمامية من خارج منطقة الجزاء 7
 اليعتمد 1.190 13 8 لجانبين خارج منطقة الجزاءمن اأبعاد الكرة األرضية األمامية  8
 اليعتمد 0.428 12 9 ة من الزاوية العليا للمرمىصد الكر  9
 اليعتمد 1.190 13 8 صد الكرة األرضية القريبة من زاوية المرمى  11
 اليعتمد 0.428 12 9 أبعاد الكرة الواطئة من دون ارتماء 11
 اليعتمد 1.190 13 8 أبعاد الكرة العالية من فوق عارضة المرمى  12

 قيمة )كا
2

 (0.00.( ومستوى داللة )1حرية ) ( تحت درجة
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ها عتماد( نالحظ أن المهارات األساسية الدفاعية التي تم ا4فمن خالل الجدول )

مسك ) %( فما فوق هي18) اتفاق لت إلى نسبةحصالخبراء والتي و  قبل المختصينمن 
رب ، ضليةامسك الكرات الع ،، مسك الكرة متوسطة االرتفاعالكرة األرضية )المتدحرجة(

الالعب  منالكرة  أو مسك، إبعاد )تشتيت(هماكلتا اليدينة باليد الواحدة أو بالكر  )لكم(
 . (المنافس

 :المناسبة ختباراتالاوترشيح  عديلت خطوات 5-3-5
علدددى ضدددوء اراء لحدددراس المرمدددى بكدددرة القددددم تحديدددد القددددرات البدنيدددة والمهاريدددة بعدددد 
لعدددد  ةمناسددبال اتختبددار الا تددوافرولعدددم  ،اسددةمتغيددرات الدر  مثددلتالتددي اء و الخبددر و  المختصددين

ال ينطبددق  هالمتددوفر  اتاالختبددار الددبعض مدن إذ إن  ،ات األساسدديةالقدددرات البدنيددة والمهدار  مدن
 ، لدذا سدعىالدراسدة ، األمر الدذي قد ال يخددم هددف)افراد عينة البحث( على حراس المرمى

والخبدرة د من ذوي االختصداص بعد إجراء مقابلة شخصية مع عد هاتعديل عدد منلالباحث 
حددوارام معهددم حددول  ىواجددر  ،واالختبددار والقيدداس فددي لعبددة كددرة القدددم وعلددم التدددريب الرياضددي

ات للقدددرات البدنيددة والمهددار هددذه االختبددارات وطريقددة أدائهددا وانسددجامها مددع منطقيددة تمثيلهددا 
د الية وطبيعدة افدرالتصبح مالئمة للدراسة الح ،كرة القدملحراس المرمى ب مبحوثةال األساسية

علدى  علدى وفدق خبرتده واطالعدهمجموعدة مدن االختبدارات حددد الباحدث  عينة البحث، لذلك
وعلدددى ضدددوء مدددا تقددددم تدددم اعدددداد اسدددتمارة  ،لميدددة الخاصدددة باالختبدددارات والقيددداساالدبيدددات الع

يبددين  (8جدددول)، و (.) ملحددق الخبددراءو اسددتبانة لتلددك االختبددارات وعرضددها علددى المختصددين 
 . الخاصةاالختبارات  اق الخبراء علىنسب اتف

  :االختبارات تحديد صالحية 5-3-5-1
التي حصلت  ات األساسيةوالمهار البدنية  مقترحه للقدراتاالختبارات ل تعديلبعد 

على مجموعة من  تاستمارة استبيان وزع اداعدتم الخبراء المختصين و على نسب اتفاق 
القياس وعلم االختبارات و مجال كرة القدم و ب (1) ء المبينين في الملحقالخبراالمختصيين و 

 (.) والملحق، عدلهلمالتدريب الرياضي لمعرفة مدى مالئمة وصالحية االختبارات ا
المختصين راء السادة آنسب اتفاق ( 8) ارة االستبيان، فيما يبين الجدوليوضح استم

هارية الخاصة بحارس )البدنية والم ةوالمعدل الخاصةعلى صالحية االختبارات  الخبراءو 
 .المرمى بكرة القدم(
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 (8جدول)

المختارة على وفق آراء المهارية و  لقدرات البدنيةلقياس االمعدلة المقننه و  يبين االختبارات
 الخبراءو  المختصين

وحدة  يةبدنيقيس القدرة ال االختبارات ت
 القياس

نسبة 
 المالحظات االتفاق

االنفجارية لعضالت الكتف القوة  كغم( 2رمي كرة طبية وزن ) 1
 معدل %93 سم والذراع

 معدل %89 سم القوة االنفجارية لعضالت الرجلين سم( 53القفز األمامي من فوق المانع ارتفاع ) 2

القفز الجانبي على جهة اليمين من فوق المانع  3
 معدل %89 سم القوة االنفجارية لعضالت الرجلين سم(. 53ارتفاع )

على جهة اليسار من فوق المانع  القفز الجانبي 4
 معدل %89 سم القوة االنفجارية لعضالت الرجلين سم( 53ارتفاع )

القفزة الثالثية واستالم كرة قدم من األعلى  5
 )استالم الكرة العالية(

القوة المميزة بالسرعة لعضالت 
 معدل %89 سم الرجلين

الركض بزكزاك بين الخراطيم األربعة والطيران من  6
 معدل %84 ثانية رشاقة الخاصة لحارس المرمى  وق المانع واستالم كرة في الهواء للجهة اليمينف

الركض بزكزاك بين الخراطيم األربعة والطيران من  7
 معدل %84 ثانية رشاقة الخاصة لحارس المرمى فوق المانع واستالم كرة في الهواء لجهة اليسار

القوة المميزة بالسرعة لعضالت  ( ثانية10االستناد األمامي )شناو( لمدة ) 8
 مقنن %84 عدد الذراعين

 مقنن %79 ثانية السرعة االنتقالية ( متر من البدء العالي30) الركض 9
    ةالمهار يقيس  االختبارات 

األمامية  المتدحرجة مسك الكرة األرضية 10
 والجانبية

قدرة حارس المرمى على استقبال 
ألمامية ومسك الكرة األرضية ا

 والجانبية
 معدل %93 درجة

 مسك الكرة متوسطة االرتفاع األمامية والجانبية 11
قدرة حارس المرمى على استقبال 
ومسك الكرة متوسطة االرتفاع في 

 المناطق المحددة من منطقة الجزاء
 معدل %89 درجة

 مسك الكرة العالية األمامية والجانبية 12
حارس المرمى على استقبال ومسك 
الكرة العالية في المناطق المحددة من 

 منطقة الجزاء
 معدل %89 درجة

ضرب )لكم( الكرة باليد الواحدة أو بكلتا اليدين  13
 األمامية والجانبية

قدرة حارس المرمى على استقبال 
وضرب أو )لكم( الكرة في المناطق 
 المحددة ألبعادها خارج منطقة الجزاء 

 معدل %84 درجة

القدرة المهارية لحارس المرمى في  يت( الكرة بيد واحدة أو بكلتا اليدينأبعاد )تشت 14
 مقنن %79 درجة إبعاد الكرة من الالعب المنافس
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وذلك  (9-1) من تسلسلالبدنية انه تم قبول االختبارات  (8) ويتضح من الجدول

 (19.0ن، بلوم وآخرو  بنيامين(كما يشير ، %(18(لحصولها على نسب اتفاق أعلى من 
 م قبولوت، (1)" فأكثر لقبول الظاهرة%( 18( لى الباحث الحصول على نسبة اتفاقع"انه 

اعلى من حصولها على نسب اتفاق ل وذلك،  (10-14)من تسلسلالمهارية االختبارات 
  .( اختبارا بدنيا ومهاريا14يكون العدد النهائي لالختبارات ) وبذلك، %(18)

 
 وصف االختبارات: 5-3-5-2
 :البدنية وصف االختبارات 5-3-5-2-1

 :كغم( 2وزن ) كرة طبية ىرماختبار اوال: 
  :الهدف من االختبار 

 بكرة القدم . لحراس المرمى قياس القوة االنفجارية لعضالت الذراعين
 :األدوات الالزمة 

كغم، شريط قياس،  (2) ، كرة طبية زنة(منطقة الجزاء) ميدان كرة القدمنصف  
 ح تدريب منبل لتأشير سقوط الكرة.استمارة تسجيل، رم

 :مواصفات االختبار 
( ياردة وتكون القدم 18يقف حارس المرمى المختبر عند خط البداية من منطقة ) 

 مختبروقفة ال فضال عنالبداية، خط )الرامية( مثبته على  للكرةلة المعاكسة لليد الحام
 مثل رمي كرة القدم عندرة الطبية الك ىرمتوفتحة القدمين بعرض األكتاف،  لجانبل

اليد الرامية ثم يرمي الكرة من فوق الكتف ألبعد  ولة الطويلة، ويحق للمختبر مرجحةالمنا
 .البداية خطحيث التتحرك القدم المثبتة على مسافة ممكنة ومن الثبات ب

 :شروط االختبار 
 يجب على المختبر أن يثبت أحدى القدمين على الخط الذي يبدأ منه الرمي. -
 في حالة اجتياز قدم المختبر خط البداية تعاد المحاولة. -
 تعاد الرمية. الكرة الطبيةرمي  شروطخالف المختبر  إذا -

                                                           

 ، )ترجمة(, محمد أمين المفتي وآخرون :)القاهرة،تقييم تعلم الطالب التجميعي والتكويني( بنيامين بلوم و)آخرون(؛ 1)
 . 28( ص19.0دار ماكروهيل ،
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مقدارها ثالث دقائق الستعادة  مختبر راحة بين كل محاولة واخرىللعطى ت -

 .االستشفاء
 (. تؤخذ القياسات ألقرب )سم -
  :تسجيل الدرجات 

 .سقوط الكرة ألبعد مسافة مكانإلى  الطبيةلكرة لرمي ا ءدبخط التسجل المسافة من  -
 يسمح للمختبر أداء ثالثة محاوالت . -
 .( يوضح ذلك2والشكل )الثالث، تسجل أفضل محاولة من المحاوالت  -
 

 (.شكل )
 كغم( 2وزن ) كرة طبية ىاختبار رميوضح 
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 :سم( 53لقفز األمامي من فوق المانع ارتفاع )ااختبار ثانيا:  -
 :الهدف من االختبار 

 .من الثباتاالمامي القفز  بوساطةحراس المرمى لقدمي  القوة االنفجارية قياس 
 :األدوات الالزمة 

سم، شريط  (35ارتفاع )ب، مانع كرة القدم ميدانمن  ( ياردة18منطقة الجزاء )
 قياس، استمارة تسجيل، رمح تدريب منبل لتثبيت موطئ القدم القافزة .

 ات االختبار:مواصف 
، فيما يقف ( سم35( متر وارتفاعه )1خط بداية القفز مسافة ) منيوضع مانع يبعد 

 بكلتامن الثبات بالقفز المدرب يقوم  اإليعاز من هسماع عندالمختبر على خط البدء و 
 مانع ألبعد مسافة ممكنة لإلمام.فوق  القدمين

 :شروط االختبار 
 لقدمين على خط البداية.يجب على المختبر الوقوف وتثبيت ا -
 في حالة اجتياز قدم المختبر خط البداية قبل القفز تعاد المحاولة.     -
 يحق للمختبر مرجحة اليدان للتهيؤ للقفز. -
 تعاد المحاولة المرمى( حارسالمختبر )في حالة إسقاط المانع بعد ارتطامه بقدم  -
 عطى للمختبر راحة بين كل محاولة وأخرى.ت -
 (. القياسات ألقرب )سم تؤخذ -
  :تسجيل الدرجات 

 . ؤخرة القدم بعد نزولها على األرضإلى م ءخط البدمن القفز مسافة حسب ت -
 يسمح للمختبر أداء ثالث محاوالت. -
 .( يوضح ذلك0ثالث، والشكل )اللمحاوالت سافة لتسجل أفضل م -
 

 
 (0شكل )

 سم( 08ع )لقفز األمامي من فوق المانع ارتفاا يوضح اختبار
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 : سم( 53القفز الجانبي على جهة اليمين من فوق المانع ارتفاع )اختبار ثالثا: -
 :الهدف من االختبار 

من الثبات القفز الجانبي  بوساطةحراس المرمى لقدمي القوة االنفجارية قياس 
 ن.يماال للجانب

 :األدوات الالزمة 
( سم، شريط 35ع قفز ارتفاع )، مانكرة القدم يدانمن م ( ياردة18منطقة الجزاء )
 .مختبرقدم الل، رمح تدريب منبل لتثبيت موطئ قياس، استمارة تسجي

 :مواصفات االختبار 
قف ي، ( سم35( متر وارتفاعه )1مسافة )للقفز ل البدءخط  منيوضع مانع يبعد  -

من المانع مثبته على والقدم القريبة  اليمينالجانب  المرمى( علىحارس ) المختبر
اإليعاز من قبل المدرب يتهيئ لمرجحة اليدان ثم القفز  هسماع عند، و دءالبخط 
 من فوق المانع ألبعد مسافة ممكنة. اليمين جانبعلى 

 :شروط االختبار 
 القفز وان التجتاز قدمه خط البداية.  ءبدالعلى المختبر الوقوف على خط يجب  -
 عاد المحاولة. قبل القفز ت ءخط البدقدم المختبر از يجتافي حالة  -
 في حالة إسقاط المانع بعد ارتطامه بقدم المختبر تعاد المحاولة.  -
 (. تؤخذ القياسات ألقرب )سم -
  :تسجيل الدرجات 

من  المختبر قدمالقريبة من المانع إلى نهاية  ءتسجل المسافة من نهاية خط البد -
 الخارج القريبة من مانع القفز بعد نزولها على األرض .

 مح للمختبر أداء ثالث محاوالت.يس -
  . ( يوضح ذلك4، والشكل )الثالثلمحاوالت ل سافةتسجل أفضل م -

 
 (4شكل )

 سم( 08من فوق المانع ارتفاع ) مينالقفز الجانبي على جهة الي اختباريوضح 
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 .سم( 53من فوق المانع ارتفاع ) سارالقفز الجانبي على جهة الياختبار : رابعا-
 تبار:الهدف من االخ 

من االيسر  جانبللالقفز  بوساطةالمرمى  راسلقدمي حالقوة االنفجارية قياس 
 .الثبات

 :األدوات الالزمة 
( سم، شريط 35، مانع قفز ارتفاع )كرة القدم يدانمن م ( ياردة18منطقة الجزاء )
 .مختبرل، رمح تدريب منبل لتثبيت موطئ قدم القياس، استمارة تسجي

 :مواصفات االختبار 
قف ي، ( سم35( متر وارتفاعه )1مسافة )للقفز ل البدءخط  منيوضع مانع يبعد  -

من المانع مثبته والقدم القريبة  يسراالالجانب  المرمى( علىحارس ) المختبر
اإليعاز من قبل المدرب يتهيئ لمرجحة اليدان ثم  هسماع عنددء، و على خط الب

 .القفز الجانبي من فوق المانع ألبعد مسافة ممكنة
 :شروط االختبار 

 القفز وان التجتاز قدمه خط البداية.  ءبدالعلى المختبر الوقوف على خط يجب  -
 قبل القفز تعاد المحاولة.  ءخط البداز قدم المختبر يجتافي حالة  -
 في حالة إسقاط المانع بعد ارتطامه بقدم المختبر تعاد المحاولة.  -
 (. تؤخذ القياسات ألقرب )سم -
 درجات: تسجيل ال 

من  المختبر قدمالقريبة من المانع إلى نهاية  ءتسجل المسافة من نهاية خط البد -
 الخارج القريبة من مانع القفز بعد نزولها على األرض.

 يسمح للمختبر أداء ثالث محاوالت. -
 .( يوضح ذلك8، والشكل )الثالثلمحاوالت ل سافةتسجل أفضل م -

 
 (8شكل )

 سم( 08من فوق المانع ارتفاع ) سارجانبي على جهة اليالقفز ال يوضح اختبار
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 .(1)( ثانية 10االستناد األمامي )شناو( لمدة ) اختبارخامسا:-
  :الهدف من االختبار 

 قياس القوة المميزة بالسرعة لعضالت الذراعين لحراس المرمى بكرة القدم.
   :األدوات الالزمة 

 صفارة . ،، استمارة تسجيلكترونيةلمنطقة مستوية )فضاء(، ساعة إيقاف 
 :مواصفات االختبار 

 يتخذ المختبر وضع االستناد األمامي على األرض بحيث يكون في وضع مستقيم
تكرار هذا األداء إلى بإشارة البدء يقوم المختبر عند و  ،وليس فيه تقوس لألسفل أو األعلى

 ( ثانية. 10) ةأقصى عدد من المرات لمد
 :شروط االختبار 

 (.وضع الصحيح )االستناد األماميالتبر اخذ المخ-
يجب إن يلمس المختبر بصدره األرض في كل مرة يقوم فيها بثني الذراعين ثم  -

 .كاملبالمدهما 
 ، االستمرار وعدم التوقف لغاية إعطاء إشارة النهائية . السرعة في األداء -
 تعطي محاولة واحدة فقط.  -
 :تسجيل الدرجات 

كل مرة يقوم فيها المختبر بثني ومد الذراعين بالطريقة تحسب عدة واحدة عن  -
 ( ثانية. 10الصحيحة، وتحسب عدد مرات األداء لمدة )

، يعلن الرقم الذي يسجله كل مختبر على المختبر الذي يليه لضمان المنافسة -
 .( يوضح ذلك2والشكل )

 

 

 

 
 (2شكل )

 ة( ثاني10االستناد األمامي )شناو( لمدة ) يوضح اختبار
 
 

                                                           

 . .11ص (.21.: )صدر سبق ذكرهم؛ عد منعم الشيخلي وهافال رشيد خورشيدس( 1)
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 .القفزة الثالثية واستالم كرة قدم من األعلى )استالم الكرة العالية( اختبار: سادسا-
  :الهدف من االختبار 

 قياس القوة المميزة بالسرعة لعضالت األطراف السفلى لحراس المرمى بكرة القدم.
 ألدوات الالزمة:ا 

( 82بطول ) اس( ياردة، شريط قي18)كرة القدم والبالغة  يدانمن ممنطقة الجزاء 
 استمارة تسجيل. ،، رمح تدريب، صفارة، كرة قدممتر
 :مواصفات االختبار 

يؤدي إذ  ،( متر عن الخط القفز3يؤدي هذا االختبار من البداية الطائرة بمسافة )
عملية الحجل يمين ويسار ثم القفز لألعلى الستالم كرة من أعلى نقطة فالنزول على 

نقطة التصال الجسم باألرض، ويحاول الثبات والمدرب األرض وتسجل المسافة من أول 
 الحتساب المسافة المقطوعة. من موخرة القدم يثبت بالرمح

 :شروط االختبار 
 يجب الدفع من وضع الحركة وعدم اجتياز القدم خط البداية في بدء الخطوة األولى. -
 السرعة في األداء.  -
 (. تؤخذ القياسات ألقرب )سم -
 تسجيل الدرجات : 

تسجل المسافة من نهاية خط البداية من الحجل الى نهاية المسافة المقطوعة  -
 بالحجل من نهاية القدم النازلة على األرض.

 .تعطي ثالث محاوالت لكل مختبر -
 .( يوضح ذلك1، والشكل )الثالثالمحاوالت مسافة من تسجل أفضل  -

 
 (1شكل )

 قدم من األعلى )استالم الكرة العالية(اختبار القفزة الثالثية واستالم كرة يوضح 
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بين الخراطيم األربعة والطيران من فوق  (زكزاك) المتعرج الركضاختبار ا: سابع -

 .المانع واستالم كرة في الهواء للجهة اليمين
 :الهدف من االختبار 

 لحراس المرمى بكرة القدم. نيماال للجانبقياس الرشاقة الخاصة 
 :األدوات الالزمة 

(، 4بالستك عدد ) شاخص، كرة القدم ميدان منطقة جزاءمن  (5×5وله )مربع ط
(، شريط قياس، استمارة تسجيل، 1، كرة قدم عدد )( سم08بارتفاع ) (1مانع عدد )

 .، ساعة توقيت الكترونيةصفارة
 :مواصفات االختبار 

ن القريب من الجهة القريبة م األول البالستك شاخص قرب الحارس المختبريقف 
األول،  الشاخصدوران إمامي خلفي حول إبداء، ينطلق بال نع وبعد سماع اإلشارةالما
م الجري الثاني والدوران إمامي خلفي ث الشاخصسريع إلى نهاية الجانبي الم الجري ث
جانبي الالثالث والدوران إمامي خلفي، ثم الجري  الشاخصسريع إلى نهاية الجانبي ال
سريع إلى المانع والطيران الجانبي حوله والجري الران الرابع والدو  الشاخصسريع إلى ال

 من فوقه الستالم الكرة المرسلة من قبل المدرب.
 :شروط االختبار 

 البالستك . الشاخصحالة عدم الدوران الصحيح حول  تعاد المحاولة في -
 تعاد المحاولة في حالة عدم الجري جانبي. -
 من فوق المانع.التحتسب المحاولة في حالة عدم الطيران  -
 .  محاوالت ثالثكل مختبر )حارس مرمى(  تعطى -
 .تعطى راحة كافية مقدارها ثالث دقائق بين محاولة واخرى الستعادة االستشفاء -
 . عشر بالثانيةألقرب  يحتسب الوقت -
  :تسجيل الدرجات 

 ظةلحو لمانع ل ههاية اجتياز ن المختبر لحيننطالق يبدءا تسجيل الوقت من لحظة ا -
 .ينباليدللكرة  همسك

 .( يوضح ذلك.الثالث، والشكل ) المحاوالتوقت من سجل أفضل ي -
 

 
 (.شكل )

الركض بزكزاك بين الخراطيم األربعة والطيران من فوق المانع واستالم كرة  يوضح اختبار
 في الهواء للجهة اليمين
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لطيران من فوق المانع بين الخراطيم األربعة وا (زكزاك) المتعرج الركضاختبار : ثامنا-

 :رااليس واستالم كرة في الهواء للجهة
 :الهدف من االختبار 

 ر لحراس المرمى بكرة القدم.سياال للجانبقياس الرشاقة الخاصة 
 :األدوات الالزمة 

(، 4بالستك عدد ) شاخص، كرة القدم يدان( من منطقة الجزاء لم5×5مربع طوله )
(، شريط قياس، استمارة تسجيل، 1قدم عدد ) ، كرة( سم08بارتفاع ) (1مانع عدد )

 صفارة، ساعة توقيت الكترونية.
 :مواصفات االختبار  

القريب من الجهة القريبة من  األول البالستك الشاخصقرب  يقف الحارس المختبر
م األول، ث شاخصالنطلق بالدوران إمامي خلفي حول المانع وبعد سماع اإلشارة إبداء، ي

 جانبيالم الجري الثاني والدوران إمامي خلفي ث الشاخصريع إلى نهاية سالجانبي الالجري 
سريع إلى الجانبي الالثالث والدوران إمامي خلفي، ثم الجري  الشاخصسريع إلى نهاية ال

سريع إلى المانع والطيران من فوقه الالرابع والدوران جانبي حوله والجري  الشاخص
 .الستالم الكرة المرسلة من قبل المدرب

 :شروط االختبار 
 البالستك.الشاخص حالة عدم الدوران الصحيح حول  تعاد المحاولة في -
 تعاد المحاولة في حالة عدم الجري جانبي. -
 التحتسب المحاولة في حالة عدم الطيران من فوق المانع. -
 كل مختبر )حارس مرمى( ثالث محاوالت.   تعطى -
 بين محاولة واخرى الستعادة االستشفاء. تعطى راحة كافية مقدارها ثالث دقائق -
 قرب عشر بالثانية. إليحتسب الوقت  -
  :تسجيل الدرجات 

لحظة مسكه و لمانع ه لاجتياز المختبر لحين يبدءا تسجيل الوقت من لحظة االنطالق  -
 .ينللكرة باليد

 .( يوضح ذلك9يسجل أفضل وقت من المحاوالت الثالث، والشكل ) -
 

 
 (9شكل )

تبار الركض بزكزاك بين الخراطيم األربعة والطيران من فوق المانع واستالم كرة يوضح اخ
 في الهواء للجهة اليسار
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 :(1)( متر من البدء العالي30) الركضختبار تاسعا: ا-
 :الهدف من االختبار 

 لحراس المرمى بكرة القدم. نتقاليةة االعر سقياس ال
 :األدوات الالزمة 

احمر  شاخصساعة توقيت االلكترونية، صفارة،  ( متر،42مجال للركض بطول )
 شاخصصفر وعصى صفراء التاشير خط بداية الركض، ا شاخص للتهيئ للركض،

 .صفر وعصى صفراء التاشير خط نهاية الركض، استمارة تسجيل البيانات ا
 :مواصفات االختبار  

 بالستيكية، واحدة لون احمر واالثنين لون اصفر مع عصي شواخصتؤخذ ثالث 
، ويوضع بداية مسافة العشر امتار فيحمر ألا شاخصاصفر، اذ يوضع ال اثنين لون

( متر مع عصا صفراء 02االصفر االول في نهاية العشر امتار، وفي بداية ) شاخصال
االصفر الثاني في نهاية  شاخصبينما يوضع ال شاخصممدده على االرض ومنتصف ال

 شاخص، والميقاتي يقف في نهاية ال( متر مع عصا صفراء بنفس وضعية االول02)
، وكما موضح شاخص( متر امام العصا وال02والعصا، ومساعد الميقاتي يقف في بداية )

 .(12في الشكل )
  :تسجيل الدرجات 

 سجل الزمن بالثانية.ي -
توقيت من بداية عبور القدم الناقلة للعصا الصفراء االولى الى نهاية عبور البدءا ي -

 .للعصا الصفراء ثانيةالقدم الناقلة 
 (..عدد المحاوالت ) -
 ( يوضح ذلك.12، والشكل )تينالمحاول محاولة منسجل أفضل ت -

 

 
 (12شكل )

 ( متر من البدء العالي30) الركض يوضح اختبار
                                                           

 .   82، ص2002، مصدر سبق ذكرهم؛ علي عبد األئمة كاظ (4)
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 :المهارية وصف االختبارات 5-3-5-2-2
 . المتدحرجة اختبار مسك الكرة األرضية اوال:-
  :الهدف من االختبار 

 المتدحرجة القدرة المهارية لحارس المرمى على صد ومسك الكرات األرضية قياس
 .)اليمين واليسار( األمامية والجانبية

 :األدوات الالزمة 
، كرات عدد عمل حارس المرمى في منطقة الجزاءكرة القدم و لنصف ملعب نظامي 

 ة تسجيل.استمار  ،اطق المحددة، صفاره، شريط قياس، أقماع تدريب لتحديد المن(10)
 :مواصفات االختبار 

( متر عن 5.1بعد )على يقف حارس المرمى في المكان المحدد داخل المرمى و 
 موقع الكرة من خارج منطقة الجزاء، على وفقخط المرمى من األمام ويدافع عن مرماه 

لغرض  ( متر.) مسافة بين كرة واخرى( ياردة وال.1)خط  تكون على (2الد) والكرات
ة اعمداحدى  على بعد ذراع منأما من الجانب يقف الحارس  ،ماميالتصويب اال

بالدفاع عن مرماه ومنع الكرة من الدخول إن كانت  ، وعند سماع اإليعاز يبدأالمرمى
يمين الذا كانت جانبية يقوم بالدفاع عن المناطق المحددة من الجانب إأمامية، إما 

يارد الجانبي )االيمن وااليسر(  (.1، فيما يتم التصويب من على خط الد )يساروال
 .بوساطة كرتين لكل جانب

 :شروط االختبار 
 . ، تعاد المحاولةوعدم إيصالها إلى المكان المحدد إذا أخطا المدرب في ركل الكرة -
كرات امامية  (2)، منها كرات ((10 المرمى( حارس) برمختم التصويب على التي -

للجانبين اثنتان للجانب االيمن  اتكر  متر، واربع (.)كرة واخرى ن المسافة بي
 .(10،.11،1، وكما موضحه في االشكال )ومثلها للجانب االيسر

  :تسجيل الدرجات 
من التصويبات العشرة، جموع الدرجات التي يحصل يسجل للحارس المختبر م 

 .وعلى النحو االتي:
الجانبي  ( درجات للكرة التي يمسكها مباشرة بشكل تام من وضع السقوط3)عطىت -

 البعيد.



جراءاته الميدانية ....... ... الباب الثالث  73                                                          منهج البحث وا 
، أو مسكها على مسكها من وضع الوقوف األماميي ( درجتان للكرة التي2)عطىت  -

 دفعتين من السقوط.  
 ( درجة في حالة إبعاد الكرة من المرمى والكرة قريبة على الحارس.1)عطيت -
 وهي صعبة المسك.  رة من المرمى( درجة في حالة أبعاد الك3)عطيت -
 حالة دخول الكرة المرمى.( في )صفرعطىت -
إذ ارتدت الكرة من العمود بالتصويب المباشر من قبل المدرب وعدم تدخل الحارس  -

 تعاد المحاولة.
عند مسك الكرة مباشرة من السقوط الجانبي داخل  ة( درج2عطى )ت، أما من الجانب -

 ( ياردة.6)
( 1ردة و يعطى )( يا6( درجات عند مسك الكرة مباشرة خارج )3يعطي الحارس ) -

  .(عند عبور الكرة الحارسصفر)درجة في حالة عدم مسكها و

 
 (11شكل )

 نيماال للجانب المتدحرجة كرات االرضيةالمسك يوضح اختبار 

 
 (.1شكل )

 ريساال للجانب المتدحرجة كرات االرضيةالمسك يوضح اختبار 
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 (10شكل )

 ماميةاال االرضية المتدحرجة كراتالمسك يوضح اختبار 
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 :اختبار مسك الكرة متوسطة االرتفاع ثانيا:

 :الهدف من االختبار 
قياس القدرة المهارية لحارس المرمى على مسك وصد الكرة متوسطة االرتفاع 

 .)االيمن وااليسر( األمامية والجانبية
 : األدوات الالزمة 

ة الجزاء، كرات عدد نظامي لكرة القدم، وعمل حارس المرمى في منطق يداننصف م
، ( متر82بطول ) لتحديد منطقة الجزاء، شريط قياس شواخصنوني، (، مرمى قا12)

 ، استمارة تسجيل.صفاره
 :مواصفات االختبار 

 موقع الكرة من المرمى وعند على وفقارس المرمى في المكان المحدد و يقف ح
الكرة المتوسطة االرتفاع سماع اإلشارة يبدأ بالدفاع عن المناطق المحددة بالخروج ومسك 

 . (14،18،16ل)اشكموضحه في االكما و وحسب تقسيم منطقة الجزاء 

 .االيمن وااليسرثم الجانبين  ومنيبدأ الحارس باستقبال الكرة أوال من اإلمام  -
 إذ( 5-2أرقام التقسيم من ) على وفقيكون تصويب الكرات نحو التقسيم المخطط و  -

يسار و ( جهة يمين 3) يسار، ثم منطقة وة يمين ه( ج2يستلم كرة في منطقة )
، وبعد ذلك يستلم كرة ( ياردة6( فوق)2ثم منطقة اإلمام )ومن ، ( ياردة6خارج )

يكون ف ( ياردة،18( بين نقطة الجزاء وخط )5) منطقةأماما في الثلث األخير 
 على النحو االتي:.أما من الجانب  ،( كرات6عددا لكرات األمامية )

 من العمود. )االيسر وااليمن( لكل جانب  تينكر  المرمى( حارس)المختبر  يستلم -
مسافة طول اليد بينه وبين العمود على جانب المرمى( ب حارس)يقف المختبر  -

 .موقع الكرة من الجانب  على وفقالعمود في المكان المحدد 
 المحاولة.إذا أخطاء المدرب في ركل الكرة بعدم إيصالها بالشكل الصحيح تعاد  -
 :تسجيل الدرجات 

 .( ياردة األولى6) منطقة الد( درجتان للمختبر عندما يستلم الكرة داخل 2عطى )ت -
 الثانية.ياردة ( 6)منطقة الد ( درجات لمسك الكرة في3عطى )ت -
 الثالثة. ياردة( 6)منطقة الد ( درجات لمسك الكرة في5عطى )ت -
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 ل عليها. يسجل للحارس مجموع الدرجات التي يحص -
  النهائية للمختبر على النحو االتي:.تحسب الدرجة  -

 (10مجموع درجات المحاوالت )        
 الدرجة النهائية = ____________________________________            
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 (14شكل )

 ناالرتفاع للجانب االيم متوسطةكرات المسك يوضح اختبار 

 
 (18ل )شك

 رسطة االرتفاع للجانب االيسكرات متو المسك يوضح اختبار 
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 (12شكل )

 كرات متوسطة االرتفاع االماميةالمسك يوضح اختبار 
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 :اختبار مسك الكرات العالية ثالثا:

 :الهدف من االختبار 
 قياس القدرة المهارية لحارس المرمى على مسك الكرات العالية فوق الرأس

 ألدوات الالزمة:ا 
(، 10، وعمل حارس في منطقة الجزاء، كرات عدد )نظامي لكرة القدم يداننصف م

، جزاء، شريط قياس، استمارة تسجيللتحديد تقسيم المنطقة ال شواخصمرمى قانوني، 
 صفاره.

 :مواصفات االختبار 
موقع الكرة من  على وفقيقف حارس المرمى في المكان المحدد في المرمى و 

على الحارس الخروج من المرمى إلى  ،وعند سماع اإليعاز من قبل المدربى، المرم
ة الجزاء، وجهتي الملعب المناطق المقسمة لمسك الكرة العالية التي تنفذ من إمام منطق

 (.19، .1، 11ل )اشكفي اال هالجانبية، كما موضح
 :شروط االختبار 
 ثالثمن األمام، و ( كرات 4كرات، ) المرمى( عشر حارس)لمختبر لتعطى  -
 منطقة الجزاء خارج كرات لكل جانب من 3) )
منطقة  حسب تقسيم المحددةداخل منطقة االختبار يكون خروج الحارس المختبر  -

 . الجزاء
منافس في هذه المناطق لزيادة المنافسة بين  ا  العبل بوصفه يدخل الحارس األخر -

وحسب القانون  أعلى نقطة المختبرين وسرعة خروج الحارس على مسك الكرة من
 .  الدولي لكرة القدم

 في حالة عدم وصول الكرة إلى األماكن المحدد من قبل المدرب تعاد المحاولة. -
  :تسجيل الدرجات 
( درجات عند مسك الكرة مباشرة بشكل تام من األعلى ومن فوق العب 3تعطى ) -

 المنافس.
 ( درجتان عند مسك الكرة على دفعتين.2تعطى ) -
 .  الالعب المنافس( درجة عند إبعاد الكرة من فوق 1تعطى ) -
( في حالة عدم الوصول المختبر إلى الكرة أو دخولها إلى المرمى من صفريعطى ) -

 قبل أالعب المنافس. 



جراءاته الميدانية ....... ... الباب الثالث  81                                                          منهج البحث وا 
أي مجموع درجات المحاوالت ، الوسطي لمجموع درجات المحاوالت يحسب المعدل -

  العشر.
 (10الت )مجموع درجات المحاو         
 الدرجة النهائية = ____________________________________            
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 (11شكل )

 نيماال رات عالية االرتفاع للجانبكالمسك يوضح اختبار 

 
 (.1شكل )

 ريساال االرتفاع للجانب عاليةكرات المسك يوضح اختبار 

 
 (19شكل )

 كرات عالية االرتفاع االماميةلامسك يوضح اختبار 
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 :هماكلتااليدين بأو  ليد الواحدةاب الكرة (ضرب) لكم اختباررابعا: -
 :الهدف من االختبار 

قياس القدرة المهارية لحارس المرمى على لكم الكرة وأبعادها خارج منطقة الجزاء 
 ألبعد مسافة

 :األدوات الالزمة 
(، 12في منطقة الجزاء، كرات عدد ) نظامي لكرة القدم، وعمل حارس يداننصف م

 مرمى قانوني، أقماع لتحديد تقسيم منطقة الجزاء، شريط قياس، استمارة تسجيل، صفاره.
 :مواصفات االختبار 

، إذ المرمى، وحسب موقع واتجاه الكرةيقف حارس المرمى في المكان المحدد في 
تحت و  العمودينبين ( متر عن خط المرمى الذي يقع 1.8يقف إمام المرمى بمسافة )

قوم بالخروج باستقبال يسماع اإليعاز من قبل المدرب  وعند ،عارضة للكرات األماميةال
 .يدانعن األماكن الخطرة  إلى جانب الم ممكنهالكرة وضربها بكلتا يديه ألبعد مسافة 

( متر بعد عن خط المرمى الذي يقع بين 1كذالك يقف في منتصف المرمى بمسافة ) -
 يدانلكرات التي يستقبلها من الجانبين من ارض المل ،العارضةوتحت  نالعمودي

 ( ياردة . 18) الد القريبة من خط
عند سماع اإليعاز من قبل المدرب يقوم الحارس المختبر بالخروج من مرماه واستقبال  -

بعادها خارج منطقة الجزاء ألبعد  مسافة والى الجانب من الكرة بضربها باليد الواحدة وا 
 ، بعيدة عن األماكن الخطرة .يدانارض الم

 يكون خروج الحارس المختبر حسب تقسيم منطقة الجزاء.  -
 (. 6( محاوالت من كل جانب ويصبح عدد الجانبين )3تكون هنالك ) -
على  (..،1.،2.ل )اشكفي اال ه، كما موضح( محاوالت من أمام المرمى4هنالك ) -

 مام.   الأو ليسرى ا و جهة اليمنى
 :شروط االختبار 
 3) ) ثالث( كرات من األمام، و 4كرات، ) المرمى( عشر حارس)لمختبر لتعطى  -

  .منطقة الجزاء خارج كرات لكل جانب من
منطقة  حسب تقسيم المحددةة االختبار قمنطيكون خروج الحارس المختبر على  -

 . الجزاء
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لزيادة المنافسة بين منافس في هذه المناطق  ا  العبل بوصفه يدخل الحارس األخر -

وحسب القانون  الكرة من أعلى نقطة ضرب)لكم(المختبرين وسرعة خروج الحارس على 
 .  الدولي لكرة القدم

 في حالة عدم وصول الكرة إلى األماكن المحدد من قبل المدرب تعاد المحاولة. -
  : تسجيل الدرجات 
 ت.( درجا3أبعاد الكرة إلى الجانب، خارج منطقة الجزاء ) -
 ( درجة.2إبعاد الكرة أماما خارج منطقة الجزاء ) -
 ( درجة. 1ابعد الكرة داخل منطقة الجزاء ) -
 ( من الدرجة.صفر(فشل في اإلبعاد -
 مجموع الدرجات يقسم على عدد المحاوالت. -

 (10مجموع درجات المحاوالت )        
 جة النهائيةالدر  = ____________________________________            

10                        

 
 (2.شكل )

 نيماال رتفاع للجانبية االكرات عالاللكم )ضرب( يوضح اختبار 
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 (1.شكل )

 ريساال كرات عالية االرتفاع للجانباللكم )ضرب( يوضح اختبار 
 
 

 
 (..شكل )

 كرات عالية االرتفاع االماميةاللكم )ضرب( يوضح اختبار 
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 :(1) .)مقنن(هماباليدين كلتا( الكرة بيد واحدة أو أبعاد )تشتيتخامسا: اختبار - 
 :الهدف من االختبار 

أثناء  المنافس الالعب قياس القدرة المهارية لحراس المرمى في أبعاد الكرة من
 .األنفراد

  :األدوات الالزمة 
 (،8عدد ) ، كراتنظامي لكرة القدم، وعمل حارس في منطقة الجزاء ميداننصف 

 ، ساعة إيقاف الكترونية.، صفاره، شريط قياس، استمارة تسجيلشواخصرمى قانوني، م
 :مواصفات االختبار 
 .( ياردة18) د( ياردة ينتهيان أمام خط إل6)د يرسم خطان متوازيان على امتداد خطي إل -
 ( ياردة . 6( ياردة ويقف الحارس خلف خط )18) ديقف العب مهاجم خلف خط إل -
، والحارس ي المدرب أشارة البدء نحو الحارسيقوم المهاجم بالمرور بالكرة عندما يعط -

عب المهاجم ويحاول إبعاد أو السيطرة الاليتقدم هو األخر ليضيق المرمى على 
 عب المهاجم. الالعلى الكرة من 

كرة القدم داخل قانون  على وفقجميع أجزاء الجسم و  المعرس المختبر باستايسمح للح -
 منطقة االختبار المحددة ومنطقة الجزاء بأكملها. 

 الواحدة. (لهجمةللمحاولة )ا( ثانية 30يعطي لالعب زمن قدره ) -
 الطرق القانونية الجتياز الحارس. يمنع ركل الكرة من قبل الالعب المهاجم مع مراعاة -
   ك.( يوضح ذل0.، والشكل )( محاوالت5)المختبرتعطى للحارس  -
  :تسجيل الدرجات 

 . :يتمجموع النقاط التي يحصل عليها على النحو االتبر خالميسجل للحارس 
 بعاد الكرة من المهاجم. إ المختبر ذا استطاع الحارسإ( درجة 2) -
 ( من الدرجة أذا لم يتمكن الحارس من أبعاد الكرة من المهاجم.صفر) -
 ق غير قانونية الجتياز الحارس.تعاد المحاولة أذا حاول الالعب إتباع طر  -
 

                                                           

: )رسالة صميم بطارية اختبار لقياس بعض القدرات المهارية لدى حراس المرمى بكرة القدمت؛ ادق جعفر محمودص( 1)
 . 29ص (224.جامعة بغداد،  تربية الرياضية،ماجستير، كلية ال
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 (0.شكل )
من الالعب المنافس  كلتاهما اليدينب( الكرة بيد واحدة أو أبعاد )تشتيتيوضح اختبار 

 .أثناء االنفراد
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 :التجارب االستطالعية 5-6
 :التجربة االستطالعية األولى 5-6-1

بتطبيق الباحث ، قام اصةالخبعد الحصول على نسب اتفاق حول االختبارات  
حراس المرمى بكرة على  211././4.تطبيقام ميدانيام بتاريخ البدنية والمهارية االختبارات 

رياضي والبالغ ال نفط الجنوبالرياضي ونادي  الميناءنادي بالقدم لدوري النحبة 
لتعرف على صالحية االختبارات لوهم ليسوا من عينة البحث، حراس مرمى   (6)عددهم

 .ن حيث التطبيق وصالحية األجهزة واألدوات ومعرفة زمن كل اختبارم
 ومنها اختبار ومن خالل التجربة االستطالعية األولى تم تعديل بعض االختبارات

ارتفاع من خالل تعديل  سم، (82رتفاع )اعلى مانع  أليسرن واميألاالقفز لالمام وللجانب 
األربعة  شواخصالركض بزكزاك بين ال اختبار تعديل فضال عن ،( سم08المانع الى )

 ر، من خالل تقليلواليسا والطيران من فوق المانع واستالم كرة في الهواء للجهة اليمين
ة جميع األجهزة واألدوات وتم التأكد من صالحي، الشواخصبعض اماكن المسافة ل

ي التعرف على زمن كل اختبار من االختبارات الت فضال عنعملة في البحث، المست
 .:هو تجربةوكان الهدف من هذه ال ،فأكثر قيد البحث %(18) قحصلت على نسبة اتفا

 معرفة الوقت الالزم لتنفيذ االختبارات.  -
 معرفة صالحية األدوات واألجهزة المستخدمة في االختبارات. -
 معرفة مدى تقبل عينة البحث لالختبارات الموضوعة . -
 ي حدوث األخطاء.فتحدث وتالمعرفة المعوقات والصعوبات التي  -
 الختباراتالوقوف على كفاءة المساعدين ووضعهم في المكان المناسب عند أداء ا -

 القبلية. 
  ما يأتي: معرفة مكان القوة والضعف وقد أظهرت التجربة االستطالعية

  سالمة األجهزة وألدوات وصالحياتها. -أ 
 .  تعديل بعض االختبارات -ب 
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 :تطبيق االختبارات تسلسل 5-6-2

 على مجموعة من بانهبعد تحديد زمن كل اختبار قام الباحث بعرض استمارة است 
 يومينلغرض تحديد تسلسل تطبيق االختبارات وتوزيعها على مدار  ءالخبراو  المختصين
يوضح اسماء السادة المختصين  (.1) وطبيعة أداء االختبارات والملحق مئبما يتال

البدنية ات لتسلسل تطبيق االختبار  انهاستمارة االستبرضت عليهم والخبراء الذين ع
  .الخبراءمختصين و آراء اليبين  (2)، والجدولوتوزيعها والمهارية

 (2)الجدول 
 مع زمن اداء كل اختبار يومينتسلسل تطبيق االختبارات وتوزيعها على مدار يبين 

 اليوم األول
 زمن االختبار اسم االختبار ت
 ثانية 41 كرة األرضية األمامية والجانبيةمسك ال 1
 ثانية 41 مسك الكرة متوسطة االرتفاع األمامية والجانبية 2
 ثانية 71 مسك الكرة العالية األمامية والجانبية 3
 ثانية 51 كغم( 2رمي كرة طبية وزن ) 4
 ثانية 25 سم( 35القفز األمامي من فوق المانع ارتفاع ) 5
 ثانية 51 سم(. 35لى جهة اليمين من فوق المانع ارتفاع )القفز الجانبي ع 6
 ثانية 51 سم( 35القفز الجانبي على جهة اليسار من فوق المانع ارتفاع ) 7

لعشر  وزمن االختبار ه، فيما كان دقائق بين اختبار وآخر لعينة البحث( 5)راحة مدتها  تيإعط ة:مالحظ
 .( لثالث محاوالت 7-4لقدرات البدنية المتمثلة بالختبار)، واختبارات ا(5-1ت لالختبار)محاوال

 اليوم الثاني
 زمن االختبار اسم االختبار ت
 ثانية 71 ضرب )لكم( الكرة باليد الواحدة أو بكلتا اليدين األمامية والجانبية 1
 ثانية 131 أبعاد )تشتيت( الكرة بيد واحدة أو بكلتا اليدين 2
 ثانية 11 الم كرة قدم من األعلى )استالم الكرة العالية(القفزة الثالثية واست 3

مانع واستالم كرة في الهواء الركض بزكزاك بين الخراطيم األربعة والطيران من فوق ال 4
 ثانية 55 نيماال جانبلل

5 
لمانع واستالم كرة في الهواء الركض بزكزاك بين الخراطيم األربعة والطيران من فوق ا

 ثانية 55 ريساال لجانبل

 ثانية 11 ( ثانية10االستناد األمامي )شناو( لمدة ) 6
 ثانية 8441 ( متر من البدء العالي30) مسافة ركض 7

لعشر   وزمن االختبار هفيما كان ، دقائق بين اختبار وآخر لعينة البحث (5)إعطيت راحة مدتها  ة:مالحظ
إن  ,،( لثالث محاوالت3-5ة المتمثلة بالختبار)(، واختبارات القدرات البدني2-1ت لالختبار)محاوال

 . تين يتكون من محاول( 7)علمًا أن االختبار  ،هي لمحاولة واحدة( 6)زمن االختبار 
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 :التجربة االستطالعية الثانية 5-6-5

خبراء البحث العلمي يوصون بإجراء التجارب االستطالعية لالختبارات  نم إ 
ل الحصول على نتائج ومعلومات ضرورية موثوق بها بالبحوث، وذلك من أج خدمةالمست

لالستفادة منها عند إجراء التجربة الرئيسة، " فمن المهم أال تبدأ التجربة األساسية قبل 
أجريت وعلى ضوء ذلك ، (1)" التأكد تمامام من سالمة وصحة جميع اإلجراءات الموضوعة

الختبارات ل األول تطبيقال اللمن خ 1/3/2011-2 جربة االستطالعية الثانية بتاريخالت
 ألنديةبة خحراس المرمى بكرة القدم لدوري النتطبيقام ميدانيام على البدنية والمهارية 

م والبالغ عدده (الطلبةو  ،والمصافي ،نفط ميسانو  ،والناصرية ،ةهنديوال ،النجفو  ،كربالء)
يق الثاني بتاريخ فيما كان التطب ،الرئيسة مرمى وهم ليسوا من عينة البحث ارس( ح1.)
يومين وذلك لمعرفة مدى مالئمة تسلسل وتطبيق االختبارات على مدار  211./0/.-1

 وتوصل الباحث إلى. ،ثالبحلعينة 
 الوقوف على مدى استجابة حراس المرمى ألداء االختبارات. -
 الوقوف على إمكانيات إفراد عينة البحث في تنفيذ االختبارات المرشحة. -
 الشروط العلمية لالختبار.التأكد من  -
 معرفة الوقت الذي تستغرقه االختبارات كافة. -
 توزيع فريق العمل المساعد إلى ثالث مجاميع الختصار مدة األيام. -
 كفاءة فريق العمل المساعد لإلدارة االختبارات. -
 معرفة مكمن الصعوبة والخطورة في كل اختبار. -
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

( 2004:)القاهرة، دار الفكر العربي،  2، طةالقياس والتقويم في التربية البدنية والرياضيمحمد صبحي حسنين؛  (1)
 .170ص



جراءاته الميدانية ....... ... الباب الثالث  91                                                          منهج البحث وا 
 :الثالثةالتجربة االستطالعية  5-6-4

( 04) بلغتإذ سعى الباحث إلى تطبيق االختبارات البدنية والمهارية على عينة  
من حراس المرمى تم اختيارهم بالطريقة العمدية وهم ليسوا من عينة البحث الرئيسة، 

، من خالل 1/3/2011.-20 لغرض إيجاد القدرة التمييزية لالختبارات وذلك بتاريخ
قانون باستعمال ة عالية المستوى والمجموعة واطئة المستوى إيجاد الفروق بين المجموع

(T-Test ) إذ اظهرت نتائج قيمة )ت( المحسوبة ولجميع رةظمتناالللعينات غير ،
االختبارات أكبر من قيمة )ت( الجدولية مما يدل على قدرة االختبارات في التميز بين 

فريق العمل المساعد على كيفية ، وكان الهدف من هذه التجربة تدريب أفراد عينة البحث
تطبيق وتسجيل االختبارات، وقد سبق هذه التجربة اجتماع لفريق العمل المساعد وبإشراف 

وذلك من اجل شرح  بغدادجامعة لعب كلية التربية الرياضية م ين فيالمشرف ينالسيد
 .يوضح فريق العمل المساعد (12)االختبارات وطريقة تنفيذها والملحق

هذه التجربة تم توجيه عدد من اعضاء فريق العمل المساعد على  ومن خالل 
 .االختبارات نتائجكيفية تطبيق وتسجيل 

  :التجربة االستطالعية الرابعة 5-6-3
ر في أثناء تنفيذ التجربة أن الوقوف على الصعوبات والمعوقات التي قد تظه

، فضال عن ختباراتطريقة إلجراء مفردات اال ومن أجل الحصول على أفضل ،ةالرئيس
دات االلتزام بتطبيق مفر  ودقيقة ومن دون أخطاء على الباحثالحصول على نتائج جيدة 

البحث العلمي ضرورة القيام بالتجربة  أساتذة يؤكد "، اذ التجربة االستطالعية
االستطالعية والتي تكون بمثابة تدريب للباحث للوقوف على السلبيات واإليجابيات التي 

الرابعة يوم  ستطالعيةإذ تمت التجربة اال ،(1)"أثناء أجراء االختبار لتفاديها تقابله في
( حراس مرمى 3على عينة من )ولمدة ثالثة ايام،  4/4/2011-0-.السبت المصادف

عليهم  تمن نادي الكهرباء المشارك في دوري النخبة تم اختياره بالطريقة العمدية واجري
، وقد ساعدت التجربة تدريبية في اليوم الثالث عليهمفضال عن تنفيذ وحدة  االختبارات

 :. إلى األتي الرابعةاالستطالعية 
 االختبارات. هتستغرق الذيقت الو معرفة  -
 معرفة استجابة حراس المرمى لجميع االختبارات. -
 مل المساعد بتسلسل االختبارات.كفاءة فريق الع -
 لمحدد.لوحدة التدريبية بالوقت االتاكد من تنفيذ ا -

                                                           

: )الموصل، مطابع التعليم  االختبار والقياس والتقويم في التربية الرياضية( قاسم حسن المندالوي )وآخرون(؛ 1)
 .107( ص1990العالي، 
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 :( العلمية لالختباراتالمعامالت)االسس  5-7

قام الباحث بإجراء تجارب للتاكد من تحقيق االختبارات المرشحة لالسس العلمية، 
 .:وعلى النحو االتي المعدلهاستطالعية متعددة للتحقق من اإلجراءات العلمية لالختبارات 

 :ثبات االختبارات 5-7-1
اختبار على مجموعة  اءفي ثبات االختبار هي" أجر  أن من أنسب الطرائق المتبعة 

درجات كل فرد في هذا االختبار ثم أعيد إجراء نفس االختبار على  تم رصدو من األفراد 
النتائج على أن الدرجات  تبين منأيضا درجات كل فرد، و  تم رصدنفس هذه المجموعة، و 

الدرجات التي حصلوا في التي حصل عليها األفراد في المرة األولى للتطبيق هي نفس 
يعني أن  ثبات القياس "، وعليه فان (1)المرة الثانية فيعبر ذلك عن ثبات نتائج االختبار"

ه في حالة تطبيق ، وهذا يعني انوخالية من الخطأالدرجات التي يتم الحصول عليها دقيقة 
من المرات  على نفس األفراد أو الشيء أي عدد (المقياس االختبار أو) نفس أداة القياس

تدل هذه  إذفي كل مرة،  هانفسالقيمة بنفس الطريقة والشروط، فإننا سوف نحصل على 
, (2)" ن الشيء الذي تم قياسه لم يتغير في غضون فترات القياس المختلفةأالقيمة على 

درجة االتساق أو التجانس بين نتائج مقياسين في تقدير صفة أو  "ويعرف الثبات بأنه 
درة االختبار على إعطاء نتائج مشابهة تحت ظروف قياس قليلة االختالف، سلوك ما أو ق

 .(3)"إذا ما أعيد على نفس األفراد
عادة تطبيقه تم   لوب الثبات عن طريق يعّد أس" إيجاد الثبات عن طريق االختبار وا 
أكثر طرق إيجاد عامل الثبات Test-retest reliability إعادة االختبارو االختبار
ختبارات األداء في التربية البدنية والرياضية، وأكثرها شيوعام افيما يخص  صالحية

وفي  المجموعة تعتمد على فكرة إعادة تطبيق االختبار على نفس إذواستخدامام أيضا، 
 االرتباط بين التطبيقين ة زمنية، إذ يعبر معاملمدنفس الظروف مرة أخرى بعد انقضاء 

                                                           

 .143( ص2007للنشر، :)القاهرة، مركز الكتاب 4، طالقياس واالختبار في التربية الرياضية( ليلى السيد فرحات؛ 1)
:)القاهرة، مركز الكتاب للنشر، 1، طوالرياضةالبدنية ربية تالمدخل الى القياس في ال محمد نصر الدين رضوان؛ (2)

 ..9ص (222.
 .9..( ص224.: )عمان، دار الشروق، أساسيات القياس في العلوم السلوكيةموسى النبهان؛  (3)
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كما   Coefficient of Stabilityمعامل االستقرار أو اتالثب معاملعن  (والثاني األول)

 .(1) "يطلق عليه البعض
المشاركين في التجربة س مرمى ر ا( ح1.)التطبيق األول لالختبارات على  يإجر 

حراس نفس التطبيق الثاني لالختبارات على ، و 211./0/.-1بتاريخ  نيةاالستطالعية الثا
 أيام بين كل تطبيق(6) عى الباحث إعطاء مدة، وقد را211./0/.-1كان بتاريخ  مرمى
أن فترة أسبوع كفاصل بين التطبيقين في حال "  (224.، )محمد صبحي يرى إذ، وآخر

في التربية البدنية تعتبر إجراء مناسب للحصول  Performance testاختبارات األداء 
ساب معامل ، وقد تم إيجاد الثبات عن طريق ح(2)"على معامل الثبات بهذا األسلوب

قانون بوساطة استعمال االرتباط بين درجات التطبيق األول ودرجات التطبيق الثاني 
تحت درجة حرية  يةالجدولالقيمة وبعد الكشف عن ، معامل االرتباط البسيط )بيرسون(

( ومقارنتها بقيم معامل االرتباط المحسوبة 2.400( والبالغة )2.28( ومستوى داللة )19)
 قدر عال من الثبات،ن االختبارات تتمتع بوهذا يؤكد إداللة رات تبين بانها لجميع االختبا
اختبارات مما يجعلها  (0.80) الباحث على معامل ثبات اليقل عن  اداعتمفضال عن 

في تحديد درجات ( " المجيد محمد جاسم الياسري ومروان عبد) يشير كل منو  مقبولة،
فأكثر   (0.80)اللياقة البدنية أن تحدد بدرجة تالصدق والثبات والموضوعية في اختبارا

 .يبين ذلك (1) والجدول، (3) "كي يعّد اختبارام مقبوالم 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           

 .149( ص2004) مصدر سبق ذكره( محمد صبحي حسنين؛ 1)
 .170( ص2004)المصدر السابق نفسه( محمد صبحي حسنين؛ 2)
ن، الوراق :)عما1، طالقياس والتقويم في التربية البدنية والرياضيةمروان عبد المجيد؛ و  محمد جاسم الياسري (3)

 .113ص (220.للنشر والتوزيع، 
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 (1جدول )

 معامل الثبات والصدق الذاتي والموضوعيةيبين 

 االختبارات ت
وحدة 
 القياس

معامل 
 الثبات

الصدق 
 الذاتي

 الموضوعية

 92.0 96.0 93.0 متر كغم( 2رمي كرة طبية وزن ) 1
 87.0 95.0 91.0 متر سم( 35القفز األمامي من فوق المانع ارتفاع ) 2
 91.0 93.0 88.0 متر سم( 35القفز الجانبي على جهة اليمين من فوق المانع ارتفاع ) 3
 89.0 93.0 87.0 متر سم( 35القفز الجانبي على جهة اليسار من فوق المانع ارتفاع ) 4
 90.0 96.0 94.0 متر تالم كرة قدم من األعلىالقفزة الثالثية واس 5

6 
زكزاك بين الخراطيم األربعة والطيران من فوق المانع واستالم كرة في الركض ب

 الهواء لجهة اليمين
 95.0 93.0 89.0 ثانية

7 
بين الخراطيم األربعة والطيران من فوق المانع واستالم كرة في زكزاك الركض ب

 الهواء لجهة اليسار
 88.0 96.0 86.0 ثانية

 87.0 95.0 91.0 عدد االسستناد االمامي )شناوه(. 8
 90.0 96.0 94.0 ثانية ( متر من البدء العالي.51ركض مسافة) 9
 المهارات األساسية ) الدفاعية ( 
 84.0 95.0 90.0 درجة مسك الكرة األرضية األمامية والجانبية 10
 91.0 93.0 85.0 درجة والجانبية مسك الكرة متوسطة االرتفاع األمامية 11
 89.0 93.0 87.0 درجة مسك الكرة العالية األمامية والجانبية 12
 96.0 92.0 83.0 درجة ضرب )لكم( الكرة باليد الواحدة أوبكلتا اليدين األمامية والجانبية 15
 95.0 93.0 89.0 درجة أبعاد )تشتيت( الكرة بيد واحدة أو بكلتا اليدين 14

 .قد حصلت على معامل ثبات عالياالختبارات جميع ن أيتبين (7) جدول من ال
 :صدق االختبارات 5-7-2

إن الصدق صفة أساسية من صفات االختبار الجيد والبد من أن يقيس وبدقة متناهية       
للحالة المراد قياسها، ويقصد بصدق االختبار هو الذي ينجح في قياس ما وضع من أجله، 

( نقال عن )بارو ومك جي( إلى أن الصدق يعني " 2001، صبحي حسانينمحمد ويشير )
المدى الذي يؤدي فيه االختبار الغرض الذي وضع من أجله، إذ يختلف الصدق وفقا 

مقدرة  كونه"، فضال عن (1)لألغراض التي يراد قياسها، واالختبار الذي يجري إلثباتها "

                                                           

 .138( ص2004) صدر سبق ذكرهممحمد صبحي حسنين؛  (1)
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ت صفة بدنية )سرعة، قوة، مرونة، رشاقة( االختبار على قياس ما وضع من أجله سواء كان

 . (1)"أو سمة من السمات الشخصية أو قدرة أو خاصية من الخصائص
تتحدد قيمة أدوات التقويم في ضوء مدى صالحيتها لقياس الجانب ما تقدم "  على وبناءم 

 ن تعطي أي مؤشر لقياس جوانبأالذي وضعت من اجله قياسام فعليام ودقيقام دون 
 .(2)"أخرى

 :الصدق الظاهري 5-7-2-1
الخبراء المختصين و راء آتم الحصول على الصدق الظاهري من خالل استطالع  

الخاصة والمهارية البدنية القدرات ات وصدقها في قياس حول مدى صالحية االختبار 
، إذ يعد االختبار " صادقام صدقام ظاهريام إذا كان صالحام في بحراس المرمى بكرة القدم

، (3)بصورة مبدئية من خالل النظر إلى عنوانه وتعليماته والوظيفة التي يقيسها"ظاهره و 
الصدق الذي يدل على المظهر العام لالختبارات بوصفه وسيلة " لصدق الظاهري هو فا

  . (4)" من وسائل القياس لدى مالئمة االختبار للعينة ووضوح تعليماته
تبارات في تحقيق الهدف الذي الخبراء على صدق االخو  ونالمختصوقد اتفق   

المرشحة الفراد  البدنية والمهارية الختباراتصدق ا نتائجال توضعت من أجله وبهذا أثبت
 عينة البحث.

 :الصدق التمييزي 5-7-2-2
 الصدق التمييزي للمجموعتين العليا والدنيا اوال:

ذين يحصلون الجيد قدرته على التمييز بين االفراد ال (االختبار)من سمات المقياس 
 على درجات عالية وبين االفراد الذين حصلوا على درجات منخفضة في المقياس

 . (5)(االختبار)أي استخراج القوة التمييزية لفقرات المقياس  تبار(االخ)
العدد إليجاد قوة  رة والمتساويةظمتناالغير للعينات  )ت(وقد أستخدم الباحث اختبار
ليصبح عدد المجموعة  حارس مرمى (34)على  اهاجر تم  أو قدرة االختبار على التمييز،

                                                           

 .68( ص2010: )القاهرة، مدخل القياس والتقويم في المجال الرياضيد ميزو؛ ميرفت أحم (1)
: 1، طالمعامالت العلمية بين النظرية والتطبيق )الثبات، الصدق، الموضوعية، المعايير(مصطفى حسين باهي؛  (2)

 .0.ص (1999)القاهرة، مركز الكتاب للنشر، 
:)عمان ، دار  حصائية لالختبارات والقياس في التربية الرياضيةاألسس العلمية والطرق اإلمروان عبد المجيد؛  (3)

 .23( ص1999الفكر للطباعة والنشر، 
: )عمان، 0، طمبادئ القياس النفسي والتقييم التربوي للطالب الجامعي والمعلم العربي ؛سبع محمد أبو لبدة (4)

 .09.ص (19.8جامعة األردن، كلية التربية الرياضية،
)القاهرة، دار النهضة العربية  :مناهج البحث في التربية وعلم النفس ؛الحميد واحمد خيري كاظمجابر عبد  (5)

 ..1.ص (1910للطباعة والنشر والتوزيع، 
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الدرجات من  تبحارس مرمى، رت  (17)وعدد المجموعة الدنيا حارس مرمى (17)العليا 

مجموعة ذات درجات مرتفعة والنصف بوصفه األعلى إلى األدنى وأخذ النصف األعلى 
ئية المناسبة األدنى كمجموعة ذات درجات منخفضة، ومن أجل إضفاء الصيغة اإلحصا

بإمكان الباحث في مثل  "إلى انه  (19.1، الزوبعي وآخرون)فقد أشار  ،لهذه الطريقة
من إفراد العينة  %50يمكن اخذ  100هذه الحالة عندما يكون عدد أفراد العينة اقل من 

، وقد اعتمد الباحث قيمة (1)"كمجموعة دنيا من أفراد العينة 50%كمجموعة عليا و
 .يبين ذلك( .)حسوبة لداللة الفروق بين متوسطات المجموعتين والجدول الم )ت(اختبار

 (.)جدول 
لنتائج  والداللة اإلحصائيةوالجدولية المحسوبة  )ت( ةقيمالمعالم االحصائية و يبين 

 بين المجموعة ذات المستوى العالي والمجموعة ذات المستوى األدنىالمرشحة الختبارات ا
 اسم االختبار ت

وحدة 
 اسالقي

مستوى  قيمة )ت( المجموعة الدنيا المجموعة العليا
 الجدولية المحسوبة ع± س   ع± س   الداللة

 13.15 34.1 34.19 63.1 78.22 سم كغم( 2رمي كرة طبية وزن ) 1

2.14* 

 معنوي
 معنوي 56.4 17.0 47.2 13.0 78.2 سم سم( 35القفز األمامي من فوق المانع ارتفاع ) 2
 معنوي 17.4 22.0 08.2 15.0 43.2 سم سم(. 35جانبي على جهة اليمين من فوق المانع ارتفاع )القفز ال 3
 معنوي 12.4 12.0 04.2 18.0 32.2 سم سم( 35القفز الجانبي على جهة اليسار من فوق المانع ارتفاع ) 4
 معنوي 24.6 39.0 07.8 38.0 13.9 سم القفزة الثالثية واستالم كرة قدم من األعلى )استالم الكرة العالية( 5

الركض بزكزاك بين الخراطيم األربعة والطيران من فوق المانع  6
 معنوي 07.5 1.64 76.11 61.0 9.54 ثانية واستالم كرة في الهواء للجهة اليمين

الركض بزكزاك بين الخراطيم األربعة والطيران من فوق المانع  7
 واستالم كرة في الهواء لجهة اليسار

 معنوي 68.5 1.36 48.10 43.0 9.25 ثانية

 معنوي 24.6 39.0 07.8 38.0 13.9 عدد ( ثانية10االستناد األمامي )شناو( لمدة ) 8
 معنوي 36.6 0.38 4.01 0.28 3.86 ثانية ( متر من البدء العالي30جري ) 9
 معنوي 90.5 78.2 44.20 33.2 23.25 درجة مسك الكرة األرضية األمامية والجانبية 10
 معنوي 05.5 85.2 27.20 83.2 68.25 درجة مسك الكرة متوسطة االرتفاع األمامية والجانبية 11
 معنوي 6.29 0.38 22.29 0.28 26.01 درجة مسك الكرة العالية األمامية والجانبية 12
 معنوي 6.88 761. 6419. 935. 4123. درجة ضرب )لكم( الكرة باليد الواحدة أو بكلتا اليدين األمامية والجانبية 13
 معنوي 90.5 78.2 44.4 33.2 23.7 درجة أبعاد )تشتيت( الكرة بيد واحدة أو بكلتا اليدين 14

 (2.04)الجدولية )ت( وقيمة (32) ودرجة حرية  (0.05) معنوي عند نسبة خطأ *
 يةالجدول)ت(  المحسوبة أكبر من قيمة)ت(  ّن قيمةإ (.) الجدولويتضح من 
على قدرة االختبارات  هلادوهذا يدل على وجود فروق معنوية  ة جميعام االختبارات المرشح

 .على التمييز ما بين المجموعة العليا والمجموعة الدنيا لعينة البحث
 

                                                           

: )القاهرة، دار الكتب للطباعة والنشر، اإلختبارات والمقاييس النفسية؛ (آخرون)الجليل إبراهيم الزوبعي و عبد(1)
 .18ص (19.1



جراءاته الميدانية ....... ... الباب الثالث  96                                                          منهج البحث وا 
 الصدق التمييزي للمجموعتين المتضادتينثانيا: 
قدرة ن قدرة االختبار على التميز بين أصحاب القدرة العالية وأصحاب الإ

ويتطلب  ،ن تشير إلى الصدق لالختبارأالمنخفضة في سمة معينة من الدالئل التي يمكن 
هذا النوع من المحكات التعرف أوال على مستويات القدرات أو الخصائص أو السمات 
فيما يخص عينة من األفراد وذلك عن طريق الخبرة الذاتية أو المالحظة الموضوعية أو 

 .عن طريق أي محك آخر
ف القدرة على التمييز على أنها قدرة االختبار المقترح على التفريق بين تعر و  

السمة من ناحية، وبين من يتمتعون تمتعون بدرجة مرتفعة من الصفة أو األشخاص الذي ي
ويستخدم للتعرف على قدرة ، بدرجة منخفضة من نفس الصفة أو السمة من ناحية أخرى

 ات التجريبية اإلحصائية العامة االختبار على التمييز لبعض اإلجراء
 .: (1)اآلتية

 .تحديد الصفة أو السمة المراد قياسها تحديدام دقيقام  .1
السمة، بالمستوى العالي من هذه الصفة أو تحديد مجموعة من األفراد يتميزون  ..

 .هانفس ومجموعة أخرى يتميزون بالمستوى المنخفض في الصفة أو السمة
الصفة أو السمة على المجموعتين، ثم نقارن بين نتائج يطبق االختبار المقترح لقياس  .0

 ب.اإلحصائي المناس يخص المجموعتين باستخدام األسلوباالختبار فيما 
المتساوية العدد  (المستقلة) ( للعينات الغير متناظرةT-testقانون )استخدام و 

مجتمع ن م حراس مرمى  (10)ارياخت إذ تم ،إليجاد قوة أو قدرة االختبار على التميز
حراس مرمى من اندية الدوري الدرجة  (10)وعّدها المجموعة العليا و الحالية الدراسة
 .يبين ذلك (9)وعّدها المجموعة الدنيا لتمثال المجموعتين المتضادين والجدول  االولى

 
 
 
 

                                                           

 : )القاهرة،القياس في التربية الرياضية وعلم النفس الرياضيالوي ومحمد نصر الدين رضوان؛ محمد حسن ع (1)
 .28.( ص..22.دار الفكر العربي للطبع والنشر، 
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 (9(الجدول 

 للمجموعتين المتضادتينالمعالم االحصائية وقيمة )ت( المحسوبة والجدولية يبين 

 اسم االختبار ت
وحدة 
 القياس

مستوى  قيمة )ت( المجموعة الدنيا المجموعة العليا
 الجدولية المحسوبة ع± س   ع± س   الداللة

 4.69 0.88 15.37 0.68 19.04 سم كغم( 2رمي كرة طبية وزن ) 1

2.11* 

 دال
 دال 4.40 0.32 2.07 0.23 2.23 سم سم( 35القفز األمامي من فوق المانع ارتفاع ) 2

القفز الجانبي على جهة اليمين من فوق المانع ارتفاع  3
 دال 2.71 1.05 2.10 0.46 2.23 سم سم(. 35)

القفز الجانبي على جهة اليسار من فوق المانع ارتفاع  4
 دال 2.62 1.0 2.03 0.98 2.22 سم سم( 35)

القفزة الثالثية واستالم كرة قدم من األعلى )استالم الكرة  5
 دال 3.84 0.93 7.90 0.23 8.47 سم عالية(ال

الركض بزكزاك بين الخراطيم األربعة والطيران من فوق  6
 دال 5.66 1.93 10.90 1.42 9.95 ثانية المانع واستالم كرة في الهواء للجهة اليمين

الركض بزكزاك بين الخراطيم األربعة والطيران من فوق  7
 دال 2.99 0.43 10.29 0.46 9.89 ثانية هة اليسارالمانع واستالم كرة في الهواء لج

 دال 2.52 1.02 8.72 0.57 10.66 عدد ( ثانية10االستناد األمامي )شناو( لمدة ) 8
 دال 5.66 1.93 4.21 1.42 5.99 ثانية ( متر من البدء العالي30) الركض 9
 دال 4.09 1.47 18.91 2.48 20.26 درجة مسك الكرة األرضية األمامية والجانبية 10
 دال 90.5 98.2 24.20 03.2 24.25 درجة مسك الكرة متوسطة االرتفاع األمامية والجانبية 11
 دال 05.5 55.2 07.20 23.2 68.24 درجة مسك الكرة العالية األمامية والجانبية 12

ضرب )لكم( الكرة باليد الواحدة أو بكلتا اليدين األمامية  13
 والجانبية

 دال 6.29 0.38 22.29 0.28 26.01 درجة

لمدة  أبعاد )تشتيت( الكرة بيد واحدة أو بكلتا اليدين 14
 دال 5.66 1.93 5.90 1.42 7.95 درجة  ( ثانية51)

 (2.10)وقيمة )ت( الجدولية (18) ودرجة حرية  (0.05) معنوي عند نسبة خطأ *
 

 )ت(ن قيمة المحسوبة هي اكبر م )ت( يلحظ بان قيمة (9) ومن الجدول
ارات على التمييز بين وهذا يدل على وجود فروق معنوية تدل على قدرة االختب ،الجدولية

ومن خالل مالحظة أوساط االختبارات المقبولة يتبين الفرق كان لمصلحة  المجموعتين
قوة وقدرة هذه  رشيؤ  وهذا ما، الحالية( حراس مرمى مجتمع الدراسة) المجموعة العليا

 .على التمييز بين المجموعتيناالختبارات 
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 :الصدق الذاتي 5-7-2-3

من اجل الدعم العلمي لالختبارات المقبولة قام الباحث باستخدام أكثر من نوع من " 
أنواع الصدق وذلك زيادة في رصانة االختبارات المقبولة فتم استخدام الصدق الذاتي 

 .(1) "والذي يقاس بحساب الجذر ألتربيعي لمعامل ثبات االختبار
 :موضوعية االختبارات 5-7-5

دارة االختبار  إن موضوعية أي اختبار تبنى على أساس وضوح التعليمات وإلجراءات وا 
بشكل علمي بعيدا  عن التأثيرات الخاصة، ومن الصفات المهمة لالختبار الجيد هو أن 

كامل من يكون موضوعيا  لقياس الظاهرة التي أعد أصال لقياسها وأن يكون هنالك فهم 
يعد االختبار موضوعيام إذا كان يعطي الدرجات نفسها بغض  "أفراد عينة البحث، لذا 

فالموضوعية تعني "  ،(2) "النظر عن الشخص الذي يصححه ودون تدخل أحكامه الذاتية
عدم تأثير االختبار بتغير المحكمين، أو أن االختبار يعطي نفس النتائج مهما كان القائم 

، الموضوعية هي "مدى تحرر المحكم أو الفاحص من العوامل الذاتية (3)بالتحكيم "
ويتم ذلك بتحديد درجة اتفاق الحكام أو الفاحصين بحيث يكون المحكم مستقالم، ، كالتحيز

ففي المجال الرياضي البد من إيضاح التعليمات الخاصة بتطبيق االختبار من حيث 
قصود بالموضوعية "عدم تدخل الجانب الذاتي ، أن الم(4)إجرائه، إدارته، تسجيل النتائج"

في تقدير الدرجات وفي تفسيرها وبالتالي عدم اختالف المصححين في تقدير 
من  ينماستعان الباحث بحكوللتأكد من موضوعية االختبارات فقد ، (5)الدرجات"

النتيجة الخاصة به لالختبار  ايقفون متباعدين ليعطي كل منهم )*(المختصين والخبراء
الثاني، إذ أن  حكموتقدير ال األول الحكموبعد ذلك تم إيجاد معامل االرتباط بين تقدير 

معامل االرتباط بين تقدير المحكم األول وتقدير المحكم الثاني هو معامل "

                                                           

، دار الفكر العربي، 1، طاإلحصاء اإلستداللي في علوم التربية البدنية والرياضة ؛الدين رضوان محمد نصر (1)
 .216ص (220.، القاهرة

 .233( ص1919:)بيروت، دار العلم للماليين، 1، طأسس البحث العلمي في العلوم السلوكيةاخر عاقل؛ ف (2)
 152.ص (224.)مصدر سبق ذكرهمحمد صبحي حسنين؛ ( 3)
 .169ص (221.)مصدر سبق ذكرهليلى السيد فرحات؛ ( 4)
 .103ص (212.)مصدر سبق ذكرهميرفت أحمد ميزو؛ ( 5)

 .و مدرب حراس المرمى كريم سهيل( هادجفارس   الخبراء هم ) )*(
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 مما (0.80)عن  وقد اعتمد الباحث على معامل موضوعية اليقل، (1)"الموضوعية

الذاتي واالنحياز فهي واضحة وسهلة الفهم  قويملتوبعيدة عن ا وضوعيةميجعلها اختبارات 
من قبل إفراد العينة وتعتمد على أدوات قياس واضحة وذلك ألن نتائج االختبارات يتم 

س الموضوعية ، إذ" تعتمد المقايي(، عدد مرات، درجةثانية ،تسجيلها بوحدات )سنتمتر
)عدد مرات النجاح، الدقة في والمهاري على أربعة وسائل رئيسية هي  لتقيم األداء البدني

األمر الذي جعل  ،(2)األداء، الزمن المخصص لألداء، المسافة التي يستغرقها األداء("
 .يبين ذلك  (7)والجدول ،االختبارات المستعملة في البحث ذات موضوعية عالية

يتضمن تقنين االختبار وضع شروط موحدة لتطبيق االختبار على جميع األفراد  "
زم طريقة موحدة في تقويم وتقدير استجاباتهم، فالتقنين ما هو إال نوع من التوفير كما يستل

لشروط مضبوطة، األمر الذي تقتضيه الطريقة العلمية، والمختبر عامل متغير في موقف 
االختبار، وال يمكن أن نرجع اختالف نتائج اإلختبار إلى األفراد إال إذا كانت جميع 

 .(3)"مام، وكان الفرد هو العامل الوحيد المتغيرالظروف األخرى ثابتة تما
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

 .25ص (19.4: )القاهرة، دار المعارف, القياس في المجال الرياضياحمد محمد خاطر وعلي فهمي البيك؛  (1)
خاصة في تطوير السرعة والرشاقة والسرعة الحركية وعالقتها ببعض المهارات  تمارينوميض شامل كامل؛ تأثير ( 2)

 .47ص (2003سالة ماجستير، كلية التربية الرياضية، جامعة بغداد، األساسية بكرة القدم: )ر 
 .64( ص1999) مصدر سبق ذكرهمصطفى حسين باهي؛  (3)
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 :اعتدالية التوزيع الطبيعي 5-8

قد يحدث في بعض األحيان أن يحصل االختبار على معامالت علمية جيدة ولكن  
قد اليتمتع بخاصة التوزيع الطبيعي مما يجعله اختبارام غير صالح للتطبيق وتشير العديد 

انه يمكن التأكد من اعتدالية التوزيع الطبيعي من خالل وسائل  من المصادر العلمية
هذه الوسيلة  عمال، وقد قام الباحث باستااللتواء معامل إحصائية وان أدق هذه الوسائل هو

إذ أظهرة النتائج قيمة معامل األلتواء لجميع  ،ختباراتألللتأكد من التوزيع الطبيعي ل
وهي قيم تدل على اعتدالية  (50.2 -0 .820)بين االختبارات قيد الدراسة قد أنحصرت 

 ةيبين قيم  (12) والجدول (0+)التوزيع الطبيعي لهذه االختبارات كونها ال تتجاوز قيمة 
 .لجميع االختبارات المقبولة معامل االلتواء

 (12(الجدول 
 لجميع االختبارات التي ق بلت معامل االلتواء يبين قيمة

 االلتواء اسم االختبار ت
 1.14 كغم( 2رمي كرة طبية وزن ) 1
 1.942 سم( 35القفز األمامي من فوق المانع ارتفاع ) 2
 2.15 سم(. 35القفز الجانبي على جهة اليمين من فوق المانع ارتفاع ) 3
 1.3 سم( 35القفز الجانبي على جهة اليسار من فوق المانع ارتفاع ) 4
 1.9 األعلى )استالم الكرة العالية(القفزة الثالثية واستالم كرة قدم من  5
 2.12 الركض بزكزاك بين الخراطيم األربعة والطيران من فوق المانع واستالم كرة في الهواء للجهة اليمين 6
 1.67 الركض بزكزاك بين الخراطيم األربعة والطيران من فوق المانع واستالم كرة في الهواء لجهة اليسار 7
 2.42 ( ثانية10او( لمدة )االستناد األمامي )شن 8
 1.41 ( متر من البدء العالي30) الركض 9
 1.821 مسك الكرة األرضية األمامية والجانبية 10
 1.14 مسك الكرة متوسطة االرتفاع األمامية والجانبية 11
 2.52 مسك الكرة العالية األمامية والجانبية 12
 2.31 يدين األمامية والجانبيةضرب )لكم( الكرة باليد الواحدة أو بكلتا ال 13
 2.18 أبعاد )تشتيت( الكرة بيد واحدة أو بكلتا اليدين 14

مما يشير إلى  0+_بين واقعة قيمالن جميع إ (12) من الجدوليمكن مالحظة  
 .توزيع العينة بشكل طبيعي مما يتيح إمكانية تعميم النتائج واعتماد االختبارات
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  ث:للبحاإلجراءات الميدانية  5-9
 :االختبارات القبلية 5-9-1

بعد التأكد من صالحية االختبارات من خالل إيجاد المعامالت العلمية ومالئمة 
المساعد بإجراء  عينة البحث قام الباحث وبمساعدة فريق العملفراد االختبارات ال

إذ توزعت ، 211./2/4-8المصادفين  واالربعاء الثالثاء ييوم االختبارات القبلية
، مالعب األندية المنتخبة للبحث وعلى(، 2كما في جدول )البدنية والمهارية بارات االخت

جميعها من حيث الزمان  تالباحث على تثبيت الظروف المتعلقة باالختباراسعى و 
والمكان واألدوات المستخدمة وطريقة التنفيذ وفريق العمل المساعد من أجل السيطرة قدر 

النقاط  اتراعتم موقد عند إجراء االختبارات البعدية،  ةاإلمكان على خلق ظروف متشابه
 :.ية عند التطبيقتاال

 .وفقام للتسلسل المنطقي لالختبارات يومينتوزيع االختبارات على مدار  .1
 .تقسيم اختبارات اليوم الواحد إلى مجموعتين ..
 .يةاالختبارات المهارية واالختبارات البدندقيقة بين (15)  قدارهاة راحة ممدإعطاء  .0
ة راحة مناسبة بين تكرار وآخر لالختبار الواحد بما يضمن عودة مدإعطاء  .4

 .الى حالته الطبيعية المختبر
 .دقائق بين اختبار وآخر(3)  قدارهاة راحة ممدإعطاء  .8
 .إلى الساعة الخامسة عصرام بعد الظهر من الساعة الثالثة راء االختبارات إج .2
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 :(خاصةال التمارينطبيق ت) ةالتجربة الرئيس 5-9-2

يعد المنهج " ذلك النظام الذي يمكن إتباعه في عالج موضوع أو أية مشكلة       
تهدف إلى  تمارين(، وبعد أن تم تحديد عينة البحث، استند الباحث في إعداد 1علمية")

ى الدفاعية لحراس المرمى بكرة القدم، إل ات االساسيةتطوير بعض القدرات البدنية والمهار 
ما توافر من مصادر علم التدريب الرياضي وعلى خبرات األساتذة المشرفين وخبرة 

ومدربا حاليا، ومراجعة بعض المختصين  ،الباحث المتواضعة كونه حارس مرمى سابقام 
اإلطالع  ذي فعالية جيدة كان من الضروري ارينعلى تمألجل الحصول  والخبراء)*(،

اصة التي اعتمدت المناهج الخاصة في كرة القدم على المصادر والمراجع الحديثة الخ
، خاصةال ارينساعده في وضع التموالتي تكون كفيلة بإغناء الباحث بالمعلومات التي ت

 التمارينوقد تم عرض  ،لحراس المرمى المدربين الدوليينفضال عن االستعانة بخبرات 
ر المستلزمات فااة تو ، مع مراعالتدريب الرياضيفي مجال  االختصاص والخبرةذوي  على
ذ تحت اإلشراف المباشر ، وقد تم التنفيعملة والظروف المحيطة الفراد عينة البحثالمست

يوم  المنافسات ةخالل فتر  خاصةالمهارية الو البدنية  مارينالتتطبيق البدء بتم  إذللباحث 
ى عل 4/6/2011 يوم األربعاء الموافق وانتهى التطبيق 14/4/2011صادفالم ثنيناال

 .:وتم مراعاة االتي، ياألصلالبحث مجتمع افراد من  عينة
 .ارينتمعند إعداد الفراد عينة البحث تم مراعاة الفروق الفردية ال -

لتطوير القدرات  خاصةال ارينطريقة التدريب الفتري المرتفع الشدة في تنفيذ التم اداعتم -
يعد التدريب الفتري أسلوبا  إذ البدنية والمهارية الخاصة بحراس المرمى قيد البحث "

                                                           

 .82( ص19.0: )بغداد، مديرية مطبوعة الجامعة، المدخل إلى علم التدريب( سليمان علي حسين؛ 1)
 :العلمية والقابهم الخبراءختصين و مال ألساتذةا سماءا)*( 
 اسم لزام صبر / التعلم الحركي / كرة القدم / جامعة بغداد / كلية التربية الرياضية.أ.د. ق 
 جامعة بغداد / كلية التربية الرياضية. رة قدم/ ك ختبارات وقياس/ االح راضي اميشص .أ.د / 
 /كلية التربية الرياضية. أ.د غازي صالح محمود/ علم النفس/ كرة القدم/ الجامعة المستنصرية 
 .التدريب / كرة القدم / جامعة بغداد / كلية التربية الرياضية.علم . يوسف عبد األمير/ م.دأ 
 /مدرب حراس المرمى اكاديمية سباير. السيد كاظم شبيب / قطر 
 السيد كريم ناعم / مدرب حراس المرمى للمنتخب الوطني العراقي. 



جراءاته الميدانية ....... ... الباب الثالث  115                                                          منهج البحث وا 
يستخدم في جميع حاالت التدريب وجميع مراحل التدريب والتكوين فقد نجح أسلوب 

  . (4")التدريب الفتري بشكل خاص في المراحل المتقدمة من التدريب
أيام )االثنين، تقسيم الوحدات التدريبية بمعدل ثالث وحدات تدريبية في األسبوع  -
( وحدة تدريبية وكان زمن الوحدة 21( أسابيع أي بمقدار )2ولمدة )اء(، األربعو الثالثاء، و 

ثم الرئيس ثم  )األحماء(( دقيقة قسمت إلى )القسم التحضيري00..42-22.48التدريبية )
-82.48)في القسم الرئيس ما بين  خاصةال التمارينالختامي(، وكانت مدة تطبيق 

إذ يؤكد أبو العال  ،خاصةال ارينيه التموهو الوقت الذي طبق الباحث ف دقيقة (00..0
دات وعدد األسابيع ال يقل عن وح( 3-2أحمد "على أن عدد الوحدات في األسبوع بين )

ويرى  الخاصة ارينتمالوهناك أمور تخص ، (2)حتى يمكن ظهور التطور" ( أسابيع6)
 الباحث ضرورة توضيحها: 

النسب المئوية للشدة التدريبية  في تحديد (0)اعتمد الباحث على المصادر العلمية- 
وكما تم تثبيت عدد المجاميع ومدد الراحة بين التكرارات بكل شدة  ،خاصةال ارينللتم

فضالم عن تحديد الشدة الجزئية النسبية لكل تمرين مستعمل الحجم  من الشدد التدريبية
دة وحالدرجة صعوبة انون استخراج المطلق له أيضام ثم تحديده لغرض تطبيق الق

 .( يوضح ذلك10) الملحق، و وعلى النحو االتي ارينلتموج بالتمل اليومية التدريبية
  122× معدل النبض الكل تمرين                         

 _____________________________________  = الشدة الجزئية    

 النبض القصوي                                
 

 التمارين(× مجموع )الشدة الجزئية                                        
 ____________________________________  = مستوى صعوبة الوحدة التدريبية

 حجم التمارين مجموع                                           
 122× معدل النبض لكل تمرين                                       

                                                           

 (2001القاهرة، دار الفكر العربي، ) :2، طلقدماألعداد المهاري والخططي لالعبي كرة ا( مفتي إبراهيم حماد؛ 1)
 26.ص

p 115.  1997 .AS.Human Kinetics  U  ,fitness and health sharky (.)  
 .41( ص212.: )بغداد، مكتبة االبتكار، التدريب الرياضي وافاق المستقبلمنصور جميل؛  (3)
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 __________________________________ = ةكليصعوبة الال ستوىمؤشر وم

                                             12222 
( تمارين ينفذ الواحد بعد اآلخر، مع 1بلغ عدد التمارين للوحدة التدريبية الواحدة )- 

هاء الدورة مراعاة أن المجاميع العضلية العاملة تختلف من تمرين إلى آخر، وبعد انت
وتكون مدة الراحة بين تمرين  الوحدة التدريبية شدة وحجمعلى وفق  تعاد مرة أخرى

 ( دقائق.0وأخرى ) كل مجموعة( دقيقة والراحة بين 0-1وآخر )
الحجم، الراحة( على وفق المصادر ، تم تحديد مكونات حمل التدريب من )شدة -

 العلمية من حيث:
-1( تكرارات، ومدة الراحة )4-.األسبوع األول ) %( في2.عدد التكرارات للشدة ) .1

 ( دقيقة.0( ومدد الراحة بين المجاميع )1( دقيقة وعدد المجاميع )0
( تكرارات، الراحة بين 2-.%( في األسبوع الثاني )8.لشدة )اعدد التكرارات  ..

( 0(، ومدد الراحة بين المجاميع )1وعدد المجاميع ) ،دقيقة (0-1)التكرارات 
  دقيقة.

( تكرارات، الراحة بين 2-.%( في االسبوع الثالث )92عدد التكرارات الشدة ) .0
( 0(، ومدد الراحة بين المجاميع)1( دقيقة، وعدد المجاميع )0-1) اتالتكرار 
 دقيقة. 

تم تثبيت الشدة للوحدات التدريبية اليومية على وفق ما حددته المصادر العلمية  .4
 %(.92-%2.بين )مافتري مرتفع الشدة لطريقة التدريب ال عملةلشدة المستل
 %(.92-8.)القصوى تتراوح بين شبهالمتوسطة أو كان الحمل المستعمل بالشدة  .8
والتدرج في تخطيط حمل التدريب خالل وقت تم استخدام مبدأ حمل التموج  .2

الثالثة )الشدة، الحجم،  خالل مدة التجربة بمكوناته( :01المنافسات بنسبة )
و العال " انه يؤدي إلى أفضل النتائج ويقصد بالتموج تبادل الراحة(، إذ أكد أب

سير على وتيرة واحدة ومستوى االرتفاع واالنخفاض في حمل التدريب وعدم ال
عتمد الباحث على مبدأ التدرج في الحجم التدريبي أ، وعلى ضوء ذلك (1)"واحد

بوع الخامس صعودا وخفضه في األسبوع الرابع ليكون اإلستشفاء والزيادة في األس

                                                           

:)القاهرة، دار الفكر العربي،  ا التدريب في كرة القدمفسيولوجيأبو العال احمد عبد الفتاح وأبرا هيم شعالن؛ ( 1)
 .17( ص1997
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والسادس والسابع وخفضه في األسبوع الثامن للغرض نفسه وكما موضح في 

 (.4.الشكل)
  (:01)مبدأ نسبة العمل إلى الراحة  لاعمواست استخدم مبدأ خفض الحجم التدريبي .1

في أثناء الدورة المتوسطة الشهرية، إذ تم تصاعد الحمل التدريبي في األسبوع 
فضه في األسبوع الرابع، وفي الشهر الثاني أيضام تم األول والثاني والثالث وخ

 استخدام المبدأ نفسه.
لغرض التعلم  االربعة والعشرونحدات التدريبية نفسها خالل الو  ارينالتمتم استخدام  ..

والتكيف لكل تمرين ثم تصاعد الشدة في األسبوع األخر، كما اختلفت التمارين 
( يوضح التموج 4.والشكل )، ثانيتصعيب في أدائها في الشهر الواستخدم ال

 .ارينتمرفع الحمل وخفضه خالل تطبيق الباالحمال التدريبية وكيفية 
 
 

 نوع الشدة
 الشهر الثاني الشهر األول

األسبوع 
 األول

األسبوع 
 الثاني

األسبوع 
 الثالث

األسبوع 
 الرابع

األسبوع 
 الخامس

األسبوع 
 السادس

األسبوع 
 السابع

األسبوع 
 الثامن

  *       جداً  قصوي
 *  *      قصوي
    *  *   عالي
     *  *  متوسط
        * معتدل
         منخفض

 (4.شكل )
 (1)خاصةال ارينيوضح رفع الحمل وخفضه خالل تطبيق التم

 
 :االختبارات البعدية 5-9-5

 ريناالتمعينة البحث بعد االنتهاء من تنفيذ فراد تم إجراء االختبارات البعدية ال
وقد راعى ، 211./2/ 2-8المصادفين  االثنينو  االحد ييومشهرين  مرور بعد خاصةال

التنظيم وشروط تنفيذ االختبارات وتحت الظروف واإلمكانيات نفسها  توافرالباحث 

                                                           

 . 84( ص.21.) در سبق ذكرهصم؛ يدرشخو عد منعم الشيخلي وهافال س( 1)
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ل على نتائج ذات لغرض الحصو  في االختبارات القبلية مشابهه تجريبيام للظرف عملةالمست

 .مصداقية عالية
 :ائل اإلحصائيةالوس 5-11

 ،( التي أعانته لتحقيق فروض الدراسةspss)استخدم الباحث الحقيبة اإلحصائية
 :.(1)هيوالوسائل االحصائية التي تم استعمالها 

  النسبة المئوية.قانون 
  االلتواء.معامل 
 .الوسيط 
 . الوسط الحسابي 
 . االنحراف المعياري 
 ( حسن التطابق..قانون )كا 
  بيرسون(لدسيط االرتباط البمعامل(. 
 قانون الصدق الذاتي. 
  للعينات المتناظرة(إليجاد الفروق بين وسطين حسابين مرتبطين  )ت(قانون(. 
 للعينات الغير مرتبطين غير إليجاد الفروق بين وسطين حسابين  )ت( قانون(

 .متناظرة(
 

 
 

                                                           

لتطبيقات االحصائية واستخدامات الحاسوب في بحوث التربية ا؛ ديع ياسين محمد وحسن محمد عبدو  (1)
-122-..1-1.1-121( ص1999شر، :)الموصل، دار الكتب للطباعة والنالرياضية

119-.29-.2.-.1.-.19. 
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 :ومناقشتها هاوتحليل النتائج عرض -4
عرض وتحليل نتائج اختبارات القدرات البدنية القبلية  4-1

 .تهاومناقشالمبحوثة ألفراد عينة البحث والبعدية 
 ةالقبليلقدرات البدنية ا اتختبار عرض وتحليل نتائج ا 4-1-1

 .ألفراد عينة البحث ةوالبعدي
 ةوالبعدي ةالقبليلقدرات البدنية ا اتبار ختائج امناقشة نت 4-1-2

 .ألفراد عينة البحث
القبلية  ات األساسيةالمهار عرض وتحليل نتائج اختبارات  4-2

 .تهاومناقشالمبحوثة ألفراد عينة البحث والبعدية 
 األساسيةات المهار  اتختبار عرض وتحليل نتائج ا 4-2-1

 .ألفراد عينة البحث ةوالبعدي ةالقبلي
ة القبلي ات األساسيةالمهار  اتختبار ا قشة نتائجمنا 4-2-2

 .ألفراد عينة البحث ةوالبعدي
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   :ومناقشتها هاوتحليل عرض النتائج -4

لغرر ا ولولرروى ألررف الررثوو ولحقررم وولةقاررر ضررم لررقا ولإرر وا  ضررث ولح قررم ألررف 
وإلقلررررر   ا  ررررر   اررررر ضع لج ة  ررررر ا تةررررر   جضررررري ولح  تررررر   وةتي ضاررررر  وةحو حاررررر  وضرررررم  ررررر  

ا  ةالرررى ضرررم وقةضررر ف  ولمرررر   ررر  ولض وقرررى ولة ل رررا ضرررم ولحقرررم وةعررر   وألثلرررا "ألتجرررثووى 
ةسررا ى ضاضررا ولةعرر و  لررف تةرر    ولث وسررا  ولضع  ررا    ضررع  ررم (1)ولعلض ررا وةضتقارر  "ررو  "

وو"رري ولإرر ور وثففةارر  وإلقلرر   ا  لررف و ررر ولضتيررو  ولعلضرر  ولررث" ر  ح سررةم و  وألوسرر ر 
و" ضررا ) ( ولضقسرروحا وولجثول ررا لضع  ررا للرر ل  ضررم ةلرر      ولضع    رراووفتق و ررولقسرر ح ا 

ولإرررر ور  وضررررم  رررر  ةقل ررررى ةلرررر  ولتةرررر    وضت "قررررةا  لجض رررري وفمةحرررر  و  )ولاحل ررررا وولحعث ررررا( 
   .للضةغ  و  " ث ولث وسا إل  وث   تا ولحقم  و لف ولتقو وآلة :

بحوثة ألفراد عرض وتحليل نتائج اختبارات القدرات البدنية القبلية والبعدية الم 4-8
 عينة البحث ومناقشتها: 

ألفراد عينة القدرات البدنية القبلية والبعدية اختبارات عرض وتحليل نتائج  4-8-8
 البحث: 

لغ ا ضع  ا ضعتو ا   ور ح م وفمةح   م ولاحل  وولحعثي لتة    ولاث و  ولحثت ا 
ت   وسةمث  ولح قم ولوس  ى " ث ولث وسا  وحعث وفتةا ء ضم وفمةح  و  ولحعث ا وجضي ولح  

 ة    ( للع ت   ولضةت ي    للةع و  لف t–testوإلقل   ا ولضت سحا وولضةض لا ح مةح   )
وولقكى ( 11   ةرو   ةل  ولاث و  ولحثت ا  وكض  ضح م    جثوى ) ولم لا ولةض   م
 .(25ولح  ت  )
 
 
 
 
 

 
                                                           

) حغثوث  ثو   حث  ل  تل و وضقضوث ولس ض و  : ( )ة جضاطرق اإلحصاء في التربية الرياضية(  وثي قةضل ؛ 1)
 .53( ص4791 ولق  ا للرح  ا 
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 (11جثوى )

ول ا لعمةح  و  ولاحل ا وولحعث ا للاث و  ولضع ل  وإلقل   ا و" ضا ) ( ولضقسوحا وولجث
 ولحثت ا أل  وث   تا ولحقم

 

 المعالم االحصائية         
 

 االختبار

وحدة 
 القياس

متوسط  االوساط الحسابية
 الفروق
 س ف

تربيع 
 مجموع

 االنحرافات

مستوى  قيمة ت
االختبار  الداللة 

 قبليال
االختبار 

 الجدولية المحسوبة بعديال

 2..4 0.11 8.01 20.11 81.14 كغم كغم (2)ي كرة طبيةرم

2.82* 

 معنوي
 معنوي 0..0 0.001 .0.8 8..2 2.11 متر قفز أمامي من فوق المانع

 معنوي 4.42 .0.8 0.81 2..2 2.84 متر قفز لجهة اليمين
 معنوي ...1 .0.00 .0.8 2.22 2.01 متر قفز لجهة ليسار

 معنوي 1.10 8.28 8..8 88.14 80.24 عدد استناد أمامي )شناو(
 معنوي 0.42 0.42 0.01 1..1 .1.8 متر حجل)يمين ـ يسار(

 معنوي 1.28 0.81 0.24 00.. 10.. ثانية ( متر0.ركض )
 معنوي 82.18 0.21 0.11 1.14 80.42 ثانية  رشاقة )لجهة اليمين(
 ويمعن 00.. 0.44 0.18 1.41 80.21 ثانية رشاقة )لجهة ليسار(

 (.0.3.( وضسةوى ثفلا )41( ةق  ث جا ق  ا )2.42* " ضا ) ( ولجثول ا )
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 (25ولقكى )
 أل  وث   تا ولحقملاث و  ولحثت ا لمةح  و  ولاحل ا وولحعث ا عل  وض  وألوس ر ولقس ح ا

 

 /ع  ثانية/متركغم/

 ( متر0.ركض ) حجل)يمين ـ يسار( استناد أمامي )شناو( قفز لجهة ليسار قفز لجهة اليمين أمامي من فوق المانعقفز  رمي كرة طبية

 االختبارات
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ضا ضةوسر ولإ ور ح م أم "  ةح م (25( وولقكى ولح  ت  )11ضم ولجثوى )

وفمةح   م ولاحل  وولحعثي فمةح    ض  ك   رح ا ألحعث ضس  ا وولذي  ا س ولاو  
(   ض  حلغ  00..ضجضوع وفتق و    لو) ( وة ح ي5..1)حلغ ولعل    ر وولإلوفتإج   ا 

(  تث ث جا 2.12)ول  وكح  ضم " ضا) ( ولجثول ا ولح لغا (2..2لضقسوحا )) ( و" ضا
( ضض   ثى  لف وجوث   ور ذو  ثفلا ضعتو ا ح م 5...)( وحضسةوى ثفلا11) ق  ا

 تة    وفمةح   م ولاحل  وولحعثي ولل ل  وفمةح   ولحعثي. 
  ض  ك ت  " ضا ضةوسر ولإ ور ح م وفمةح   م ولاحل  وولحعثي فمةح   "إ  اض ض  

( وة ح ي ضجضوع .1..)حلغ لف ضم  ور ولض تي وولذي  ا س ولاو  وفتإج   ا لألر وو ولسإ
( ول  وكح  ضم " ضا ...1(   ض  حلغ  " ضا ) ( ولضقسوحا )0....)وفتق و    لو

( ضض   ثى 5...( وحضسةوى ثفلا )11(  تث ث جا ق  ا )2.12) ( ولجثول ا ولح لغا )
 لف وجوث   ور ذو  ثفلا ضعتو ا ح م تة    وفمةح   م ولاحل  وولحعثي ولل ل  

    ولحعثي. وفمةح
وحلغ ولضةوسر للإ ور ح م وفمةح   م ولاحل  وولحعثي فمةح   "إ  لجاا ول ض م 

( 10..( وضجضوع وتق و    ولإ ور)10..) س ولاو  وفتإج   ا لل جى ول ضتفوولذي  ا 
(  تث 2.12) ( ولجثول ا ولح لغا )( ول  وكح  ضم " ضا2.22)لضقسوحاوحلغ  " ضا) ( و

( ضض   ثى  لف وجوث   ور ذو  ثفلا ضعتو ا 5...حضسةوى ثفلا )( و 11ث جا ق  ا )
 ح م تة    وفمةح   م ولاحل  وولحعثي ولل ل  وفمةح   ولحعثي. 

  ض  حلغ ضةوسر ولإ ور ح م وفمةح   م ولاحل  وولحعثي فمةح   "إ  لجاا ول س   
( 0....  ولإ ور ) و  ( وضجضوع وتق.1..وولذي  ا س ولاو  وفتإج   ا ل جى ول س  )

(  تث 2.12ولح لغا ) ( ول  وكح  ضم " ضا) ( ولجثول ا0..0لضقسوحا )و) (وحلغ  " ضا
( ضض   ثى  لف وجوث   ور ذو  ثفلا ضعتو ا 5...( وحضسةوى ثفلا )11ث جا ق  ا )

 ح م تة    وفمةح   م ولاحل  وولحعثي ولل ل  وفمةح   ولحعثي. 
( ا ض  ح م ضةوسر ولإ ور ح م وفمةح   م 11وى )وح ت  ولتة    ضم معى ولجث

وولذي  ا س ولاو  ولضض    ح لس  ا  )قت و(ض ض وأل وفسةت ثولاحل  وولحعثي فمةح   
 لضقسوحا) ( و( وحلغ  " ضا1.21)ق و    ولإ ور( وضجضوع وت1.01لألر وو ولعل  )

( وحضسةوى 16)  ا( تث ث جا ق2.12)ول  وكح  ضم " ضا) ( ولجثول ا ولح لغا (.5.0)
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( ضض   ثى  لف وجوث   ور ذو  ثفلا ضعتو ا ح م تة    وفمةح   م ولاحل  5...ثفلا )

 وولحعثي ولل ل  وفمةح   ولحعثي.
  ض  ك ت  " ضا ضةوسر ولإ ور ح م وفمةح   م ولاحل  وولحعثي فمةح   قجى 

( وة ح ي 15..لف حلغ  )) ض م   س  ( وولذي  ا س ولاو  ولضض    ح لس  ا لألر وو ولسإ
( ول  وكح  ضم 1.22(   ض  حلغ  " ضا) ( ولضقسوحا)22..ق و    لو )ضجضوع وفت

( ضض  5...( وحضسةوى ثفلا )11(  تث ث جا ق  ا )2.12)ا ولح لغا) ( ولجثول " ضا
 ثى  لف وجوث   ور ذو  ثفلا ضعتو ا ح م تة    وفمةح   م ولاحل  وولحعثي ولل ل  

 ولحعثي. وفمةح   
( ضة  ..وحلغ ولضةوسر للإ ور ح م وفمةح   م ولاحل  وولحعثي فمةح    كا )

( وحلغ  " ضا) ( 10..( وضجضوع وتق و    ولإ ور)22..وولذي  ا س ولس  ا وفتةا ل ا )
( 11)(  تث ث جا ق  ا2.12)( ول  وكح  ضم " ضا) ( ولجثول ا ولح لغا5.21لضقسوحا )و

ضض   ثى  لف وجوث   ور ذو  ثفلا ضعتو ا ح م تة    وفمةح   م ( 5...)وحضسةوى ثفلا
 ولاحل  وولحعثي ولل ل  وفمةح   ولحعثي. 

 ق "ا )لجاا ول  ض  حلغ ضةوسر ولإ ور ح م وفمةح   م ولاحل  وولحعثي فمةح   
( وحلغ  " ضا) ( 20..ق و    ولإ ور )( وضجضوع وت00..ول ض م( وولذي  ا س ول ق "ا )

( 11)(  تث ث جا ق  ا2.12)ولجثول ا ولح لغا( ول  وكح  ضم " ضا) (12.01سوحا)ولضق
( ضض   ثى  لف وجوث   ور ذو  ثفلا ضعتو ا ح م تة    وفمةح   م 5...)وحضسةوى ثفلا

 ولاحل  وولحعثي ولل ل  وفمةح   ولحعثي. 
 "ا )لجاا  قول  ض  حلغ ضةوسر ولإ ور ح م وفمةح   م ولاحل  وولحعثي فمةح   

) ( ( وحلغ  " ضا22..( وضجضوع وتق و    ولإ ور )01..)ول س  ( وولذي  ا س ول ق "ا
( 11)(  تث ث جا ق  ا2.12)  ضم " ضا) ( ولجثول ا  ولح لغا( ول  وكح0.11ولضقسوحا)

( ضض   ثى  لف وجوث   ور ذو  ثفلا ضعتو ا ح م تة    وفمةح   م 5...)وحضسةوى ثفلا
 ثي ولل ل  وفمةح   ولحعثي. ولاحل  وولحع
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 ألفراد عينة البحث:القدرات البدنية القبلية والبعدية اختبارات مناقشة نتائج  4-8-2

وولحعث ا ولإ ور ولضعتو ا ح م تة    وفمةح  و  ولاحل ا ةل  و ع و ولح قم سحب 
ألف  لضحقو ا و وس ولض ضف ق ا ولجض ي ولاث و  ولحثت ا ولم لا لولل ل  وفمةح  و  ولحعث

ولة  سل ضا ولعلض ا ولسس وأل   لف و ر وولضمرر لا ولم لا ولةض   مة         ل ا
ضةث جا    وللعوحا  ولةض   ممل  ص و"ث و    تا ولحقم  أذ ك ت   ةةت سب ضي

   تا ولحقم   وثا   ضض  ا ر ( اس ح ي8)ةتإ ذل  ولذي وسةغ ر   ضث وولةك و و   روى
ضم ثوم وضووللا ولقضو  ةرح ر ولوقثو  ولةث  ح ا    ةتإ ذل   و ل غحا    وفلة و  و

( 1002  قضث )  ولذو ض  اق   أل ه حسحب ولةقو ر ولقعو  ح لةعب وولضلى ث  وتار ع و 
ام ولغ ا ضم ولقلوى  لف ولةرو  ف حث ام ةكوم لت ل  ضق وف     ضض  سا  "

كى ضم ) عوي   ؤكث   ض   (1)م"ولةض  م وام ال  ق ر    ولةعل  لو ولضض  سا وولةض  
( " لف ام قضى ولةث  ب لو ولوس لا ول   سا إلقثوم ولة    و  1002  واحو ولعع

وضم    ةك و اجا   ولجس  ووف ةإ ع  ولإس ولوج ا للجس  ضض   قار ةقس م وفسةج ح   
  (2)" ىح لضسةوى  لذو  عث ضم ال   ووضى تج ح ولح ت ض  ولةث  ح  وضم    ةقس م ولضسةو 

  تا ولحقم ضض   ا  وث" حل    "ث و  و ضي    عةولةرح ا ا حض    ولةض   مأذ ل غ  ضإ ثو  
 لف ضوء  ةقسم    ولتة      ضع  م  ضل ا ولةث      لعوحا وفثوءلذو ولتة   ته 

وللعوث    قث  ولوقثو  ولةث  ح ا وولةث      ةضو  ولقضى ولةث  ح  ح سةمثو  ر  اا 
ولةع ب    ضث  ولعضى وول وقا وح م  ثث  وذل  ضم معى  إة ي ولض ةإي ولقث ول ولةث  ب

 ضإ ثو  ولوقث  ولةث  ح اولةك و و     ولةض  م ولووقث ولذي وتعكس حثو ه  لف ةتإ ذ 
 "ث و  م لا  ولغ ا ضته وفثوء حكإ ء    ل احةك و و  ضت سحا ألجى ةرو   ض ى لكذو 

( ولف وم " ضل ا ولةث  ب 2..2ول ا )سعث ضتع  ولق مل    ولذو ض  وق  ا ت ء ولضت  سا  
ةاثو ألف ة ل ى وةرو   ضسةوى ول   ض  ولذي  ةع ا ألف ح وض  ةث  ح ا  لف و ر 

تة جا وفلة و  ح لضح ثئ وألس س ا حعل  ولةث  ب    و وألس ل ب ولعلض ا  وة ةف ةل  ولةرو 
 ث  ةت سب ولقضى ولةث  ح  ضي "ث و  ووقث ةل  ولضح ثئ لو "  ث  ولةث   ح لةث  ب  و" 

                                                           

(1)  Schmidt ,R .A: motor control and, Tearing  bchari  or emphasis, champing, 
litluman  Rinetic,  1982, p84 .   

 .22ص( 1984 ثو  ولإك  ولع ح   ولا ل   ) :فسيولوجية التدريب الرياضيضقضث قسم  عوي واحو ولعع وقضث؛  (2)
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 جب ام ةكوم ي وو  ( "1997)اض  وهلل وقضثوكثه ولذو ض    (1)و" حل ا ول   ض "

ولةض  م ضق حاا لي وو ولضح  و  او ا لف ضتا  أذ ام ولقلوى  لف ا لف ضسةوى ضؤ   
ثا ضح  ووم (2) جب  لف ولضث ب أمض ع ولع ب ألقك ى ضةتو ا ضم ولةض  م"  للةث  ب
ضضم ولوقث  ولةث  ح ا حض   ولةض   مل   كم غ  ح  و ت ء  ضل ا وف ثوث وولةتإ ذ لاذه ولةتي   

ولذو    تسج  للاثو ولضتقوث وضحثا ولةث   ضم ولساى ألف وللعب وضم ولحس ر ألف ولضعاث
( ام "  ث  ولةث   ةعضى  لف ولةتس ر وول حر ولضتةي  ح م 1000  " س  وضقضوث) ض  اكثه

   م ولضسةمثضا    ولوقث  ولةث  ح ا ووف ةإ ع ولةل  ثي قثةا  وقجضا  و ةض ثو  لف ولةض
" ولض  ك م قضى ولةث  ب لو ولوس لا وألس س ا   (3)ضسةوى ولع ب    ولةض  م"

ولضسةمثضا معى ولح ت ض  ولةث  ح  ولة      لف ولضسةو    ولوي إ ا ألجا   وا ض ء 
    اث الح  ةات م ولقضى ض و   ووجحا لع ةا ء ح لضسةوى ولجس  ولحق ي ألقثوم ةاث  حا

 .(4)ول   ض "
ولإع ى وولضؤ      ةرو   حا ا  وأل   ك  ا  توو ا حولاو   ةض   مووم لةرح ر 
ولاإ  ولضةتو ا  ةض   مام  ( ضم "1000  ولذو ض  اق   أل ه ) ك   ولاث و  وض  ى ولس  ا

  (5)ةوى ولاث   وفتإج   ا لعضع  ول جل م لع ح م"ةلعب ثو و كح  و و ع ف    ةرو   ضس
ك م لا  وأل   ولكح      ةرو   لذه ولاث    ولذو ض   ذك ه  ولةض   مح ضجا ضل ا  لذو   م 

   ةرو   ولضح ضجا لا  و   كح   ام ولةض   م ول   ض ا  ( "1002تل و   ) حث  ل 
ةعضى  ولةض   م"  مو ل ه    (7)ج   وولةاث "" ةعث وألس س    وفت ولةض   م   لكوم(6)وألثوء"

 لف اثوء ولق كا حقكى رح ع   قضى ولةرو ى وولةال   كض   قثم لت   ةغ   أ ج ح  
                                                           

بحث منشور في )  ومةح   كوح  لقك   ك   ولاث  :( سعث ضتع  ولق مل ؛ و   وسةمثو  ضتا  ةث  ح  ضاة ح  لف تة  1)
 ..1( ص2002(، 8(، عدد).8ة كلية التربية الرياضية جامعة بغداد،مجلد)مجل

 .42ص( 1997  ضتق   ولضع  و وإلسكتث  ا:)أسس التدريب الرياضي؛ اض  وهلل وقضث الحس ر  (2)
  ضرحعا ثو  ولكةب    :)ولضولى التدريب الرياضي واألرقام القياسية؛ " س  قسم وضقضوث  حث هلل (3)

 .123ص( 1987ولضولى 
قسم :)(    ث  ضى ضلق ؛ ضتقت  جث ث    ضإاو  ولل  "ا ولحثت ا وولةملص ضم ولسضتا ضعاث ولحق  م ول   ض 4)

 ..2ص (1005، المنامة، 80البرامج الرياضية، سلسلة الثقافة الرياضية، العدد 
 .54ص( 1998ولع ح    ولا ل    ثو  ولإك :)استخدامه-مفهومه-تدريب الباليومترك،تطويره ك  ضقضث ث و ش؛  (5)
 .26ص( 1987 ولع ل  وولحقم ولعلض  ضر حي ولةعل   :)ولضولى  1ر  التعلم الحركي حث  ل  تل و؛  (6)
 .5ص( 1998  ثو  ولإك  للرح  ا وولتق  وولةو  ي   ض م:)1ر  تعليم قواعد اللياقة البدنية؛ " س  قسم قس م (7)
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ضم معى    ث  ةاث  ولاث    لف ولضا وضا  كض  ةس  ث  لف    ث  كإ ء   ضى ولضإ لى 

 .(1)كض   ضكم ام ةؤثي حساولا ضم معى وسةمثو  ا ا ى  ثو ا"
 ةض   م  ةضضم ةوول ولم لا ولةض   م ل ا و ولح قم سحب ذل  ألف   و ع  

وولذي  ضة   اثوه قحه "لوى واث  ألف ةرو   ولض ةإي ولقث  ولضت  سا ح سلوب ولإة ي 
 ضع  م   ي ث جا ولةوو ر ولعلح    ولس  ا ألف ج تب ذل  ةرو   ولاو  ولعضل ا

 عث ولةوو ر ولعلح  ثومى  " أذ( 1997وقضث  ولعضل   ولذو ض  اق   أل ه )احو ولعع
  ولذو ض  ويا ةه (2)ح م ال   ا  ضم ال  ولعووضى ولض ةحرا ح لاو  ولضض    ح لس  ا"و ولعضلا 

اث   أم لت ل  ةرو  وةقسم ووضق     ةتض ا لذه ول تة    ولث وسا وولة  وكث   لف
ح لس  ا وولاث   ولعضل ا  لف ةتض ا لإا ولاو  ولضض     ولةض   مألف ا      و عوثولحثت ا

لضإ لى كى ضم ولكةإ م وولذ و  م وول جل م وولة  لا  ا   أ ج ح   لف ضسةوى اثوء 
( 1001  ولذو ض  اكثه )ضقضث قسم  ولضا  و  وألس س ا ولث    ا ولم لا لق وس ولض ضف

ام ولإ ث ول   ض  لم  سةر ي أةا م ولضا  و  ولق ك ا وألس س ا لتوع ولتق ر ولذي  "
 ةملص   ه    ق لا و ةا  ه لللإ   ولحثت ا ولض و  ا لاذو ولتوع ضم ولتق ر 

  ضةإاا    رح عةا  ضي رح عا وفتاح ا ولعضل  اث  وام  ضل ا ةتض ا لذه ول  (3)ول   ض "
ضجضو ا ولعضع  عض ى    ولاث    ضم معى وسةق وس ولض ضف حكل ولةض   م تث اثوء 

 ا وةرو   لذه وللإا لض  لاذه ولعضع  ضم الض ا كح    ولكح       ولجس  اثى ألف ةتض
   اثوء ولضا  و  ولق ك ا حاو  ضض    ح لس  ا كض  ايا   ولاث   ولعضل ا للق  س حقكى 

ولذو  ةإر ضي ض  وق  ه أل ه ) عوي ا ضى ضم وسةمثو  ولعضع  وللغ     
كح       ولجس  وأل ض ى ولة  ةسةمث  ضجضو    ولعضع  ول ( ح م "1989و ضووم

                                                           

( 2001ولا ل    ثو  ولإك  ولع ح  :)2  رلخططي لالعبي كرة القدماألعداد المهاري واضإة  أح ول   قض ث؛  (1)
 .176ص

 :)ولا ل    ثو  ولإك  ولع ح  فسيولوجيا اللياقة البدنية ووم؛ احو ولعع وقضث  حث ولإة ح ووقضث تل  ولث م  ض (2)
 .133ص( 1997

 .88ص( 1996ولا ل    ثو  ولضع  و  :) 2  رعلم التدريب الرياضيضقضث قسم  عوي؛  (3)
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ةيا  ولاث   ولعضل ا للإ ث حقكى ا ضى ضم وأل ض ى ولة  ةسةمث  ضجضو    ولعضع  

 .(1)" وللغ   
 ولةض   مف ألولس  ا وفتةا ل ا ف  وث   تا ولحقم ةرو  و ع و ولح قم سحب 

وحقكى    ى    ةرو   س  ا وفتةا ى لق وس ولض ضف ا ت ء  اض سوولة  ا سةعضلولض
ام اس س ةض  م ولس  ا  ( "1998ولذو ض  وق  ه له )قس ت م ووقضث   ولةث  ح ا ولوقثو 

لو ولق لا ولضت سحا إل     ولجا   ولعلح  ولض ك ي  ولذو  ة   م ر  ر  ع ل ا ول كا 
كض   ع و ولح قم   (2)ضي ةتي    ة و  ول وقا حلو   ج ث  حعث كى ةك و  وح م ولضج ض ي"

ا وم لا  ضع  وإلر وو قح ى ولضر ر ا للاو  وفتإج   ول ةض   ملذو ولةرو  ألف 
 تثه    ث  ولس  ا و"لا ولضا وضا ضض   رو  "س  ث   لف ةتض ا ولاو  وولس  ا  أذولسإلف 

  "ث  رو   ضجةضعه اث  ألف ة    ل  لة ولةض   م  و ل ه   م لذه (3)"ولس  ا وفتةا ل ا
ةض  م ولضتي   تة   ته    ث     "ث   اثوء ام ول أذا وفتةا ل ا لثى   تا ولحقم  ولس  

ولإ ث تة جا ألثوء ولةض   م ولحثت ا لعث  ا    او اس ح ي  اي "ام ة     ولةض   م ولحثت ا  قإ  
ووم ر  اا   (4)ولمع   ولعضل ا للةرحي  ووم ةكوم اك   و"ةل ث ا    اثوء قث  ولعضى"

 ضإ ثو ولاإ  ولضمةلإا ضي  ةض   م  وذل   م ر  ر ثضولس  ا وفتةا ل ا  ةض   م ثض 
تا  سةس  ث  لف إقة   أل ا  لةتض ا ولس  ا حلو ه ضتةيضا  تةث  ب ولس  ا وألم ى ولة  

 ولم لا ولةض   م ضل ا ولةث      ولقث  ضضم     ضع  م(1)ةقس م ولس  ا اك  
م جض ي ض ث ولإعى  ةض   مولضس  ث  ولم لا ض ى  ولةض   مولس  ا و  ةض   موم لا    
ولة  ةعةضث ولعلض ا  تث  ولةض   مولذو ق م   ولم لا ح لةعج ى ولةض   موألوض ع و 

ةقس م وإلتج   ضة و  للمح   او ولضولحا  قسب حى  ألفأذ ل   عث " ولولوى   وضعا 
 ضم   (5)الح   عةضث حقكى    س  لف ولعل     قى ولك    ضم ضق كى ولةث  ب ولقث م"

                                                           

( 1991ولا ل    ثو  ولإك  ولع ح  :)علم التدريب الرياضيضقضث قسم  عوي وضقضث تل  ولث م  ضووم؛  (1)
 .81ص

ولا ل    ض ك  ولكة ب وولتق   :)1  رموسوعة التدريب الرياضي التطبيقضقضث لحق  قست م واقضث كس ى؛  (2)
 .78ص( 1998

 .107ص (1994لا ل    ثو  ولضع  و  و) :التدريب الرياضي ل    حث ولم لر؛ (3)
(4)Edenton, D.W. and Edger, V.R  The Biology of Physical Activity, Boston Houghton 

Mifflin Co, 1001, p8. 
 ...(  ص1000)وإلسكتث  ا  ضتق   ولضع  و : التدريب الرياضي وتطبيقاته( آض  وهلل وقضث ولحس ر ؛ 5)
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ةث  ح ا ضت سحا أل  وث   تا ولحقم وك م لإاضا  وولة وضا  لضإ ثو  اقض ى  معى وسةعض ى

ض و    ولقث  ولضرلوحا وولضت سحا    وسةمثو  ولةض   م و  ا وةتو  اولضوضو  ولةض   م
و ة و  ول وقا ح م ةض  م وآم   لف و ر  ولم لا ولةض   موثوء وةقث ث ضس     

ةقث ث ضس  ا ول كا وقث  وألثوء  " أم (.100  اض  وهلل اقضث  ى )أضك ت ةا   أذ 
ضك ت ا أذ  ض ى لذو ولةقث ث "  ث  وف ةا ء حضسةوى ولع ح م  و ة و  ول وقا حض   ةت سب وو 

وأل   ولكح      ةرو    ضتراا ولج وءثومى ةرح اا   ولذو ض  قثم ضم معى  (1)"ولةث  ب
   .اث  لذه ولتة    

ض  قلى          ضر ولا ولس  ا ولف ةو إس  ولح قم وسح ب ولإ ور ولضعتو ا لتة
  ضم ق م ولضس  ا وول وقا ولضح      ضق حه لي وو   سلج   ةك إ   وث   تا ولحقملثى و

ولثو ي وولةتإس  ضم معى ولةك و و  ولك          مولةرحي ولوي إ  للج ل   ا ضل ووقث   
      ا  ولةث      ولقث  ولوقثو  ولةث  ح ا ولم لا حضر ولا ولس  ا ض و ولم لا ولةض   م

وولقج  و ة و  ول وقا ولح ت ا  ولذو ض   ؤكثه ولضمةلوم     ل  ولةث  ب وولإسلجا تة جا 
للإة و  ولرو لا    ولةث  ب وحقكى ضسةض  وضتةي  ةقثم ألجا   ولجس  ةغ  و  وي إ ا 

ولعع وقضث احو ) وق   ول ا  ولذو ض  (2)وولة   رلر  ل ا  وس  ولةك و ولوي إ  ولض ضم
ي   تة" ضم وجى ولقلوى  لف ةك إ    سلج ا قا ا ا  جب ام  (4771   حث ولإة ح

 .(3)اسحو   " 42-8ول   ض  حةث  ب ضتي  وضسةض  لإة   ف ةاى  م 
ف  وث   ةا ولحقم   ول ق "ا ولإ ور ولضعتو ا لتة    ومةح   اض    ض   مص ةإس  

ضض  ويا  ةرو ًو وةقستً  كح  ًو    ةتض ا  لم لاو للةض   موف ج ح   ولة     عوث ولف 
 لف ولةو"و ووفترعر  و"ث ةا  سووء اك م ح لك   ا  ضم ثوم ك   س  ا وةوو ر وثو ا 

 ك  ا وألوض ع لف ولةع ضى ضي  ا وولة  س  ثة وفةج ه  لف وأل ا او    ولاووء وةغ   
ا ألف ولض ضف او ولم و  ولة   قة جا  ولجس  ح تس ح ا    ولةلثي للك و  ولضلوح

إلضس كا  او احع ثل     ضتراا ولج وء للضت رر ولضقثث  ح ألثوء ولق ك  أذ  او  ولق  س 

                                                           

 .1.5  صبق ذكرهمصدر س( اض  وهلل اقضث؛ 1)
(2) Wilmore, J. H .: Athletic Training and physical fitness, Boston, 1978.p26. 

(  1002 :)ولا ل    ثو  ولإك  ولع ح  1  رتدريب السباحة للمستويات العليا( احو ولعع وقضث  حث ولإة ح؛ .)
 .222ص
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لضمةلو ول وو    ولذو ض  وق  ه أل ه  ه ضم ول ح   ألف ولق كا وولر  ومحةغ   اوض ع جسض

ا ةغ   "ث   ولإ ث  لف ةغ   اوض ع جسضه او س   ( ح تا  "1999   حث ولحل   )  ثى
وفةج ه سووء اك م ذل  ح لجس  كله ا  ح ج وء ضته  وسووء اك م ذل   لف وأل ا او    

ولحثت ا    ولغ لب ضق حاا لألثوء ولضا  ي ولق ك  لضس    ولةض   م  لذل  ك ت  (1)ولاووء"
  جس  ولق  س لجض ي وفةج ل   ووألوض ع ولضمةلإا  ولذو ض  اكثه )" س  وضتلو 

تض ا او ةرو   ول ق "ا  جب أض  ا حعا ولةض   م ولق ك ا ولجث ث  ا ت ء ( " تثه ة1988
ةتو ي    ضمةلو ولكض   جب ولةغ   و    ضل ا ولةث  ب ضض تً  ل   ث  ول ل ث ولق ك 

 .(2)ملر ضو"و جث ث"لولي وو 
  ول ق "ا ألتا  "ضم وللإ   ولحثت ا ذو  اث  ام سحب ا ر ء وأللض ا ولك   ا لو 

 را  ضي وللإ   ولحثت ا وولق ك ا وألم ى  ا  ة ةحر ح ألثوء ولق ك  وأللض ا ف ةح
ولم ص للتق ر ولضض  س  أذ ةكسب ولإ ث ولاث    لف وفتس  ب ولق ك  وولةوو ر وولاث   
 لف وفسة م ء ووإلقس س ولسل   ألثوء وفةج ل   وولضس     وكلا   ووضى ض و  ا 

  وةكضم ول ق "ا لق  س (3)"ولضض  س   ض  لألثوء ول   ض  ضاض  ك م توع ولتق ر ول
ولض ضف حك   ولاث     "ث ةه  لف ةغ   وةج ل ةه ولة   ؤث ا  ووفتاض ا وول كا ولس  ي 

ولضإ جئ فسةع  ولك   ام ك م    ولةض  م او    ولضح  و   ضع  م ةغ    وولةو"و
 لإمذ او ح للث  او اوض ع جسضه ا ت ء ولس ر    لف ولك   ضم ولر  وم او ح لاث  او ح

  تقول  ح ل اس ح لاإ  او ضم ثوم "إ   كذل  "ث    لف وفتةح ه    وسةاح ى ولك   وولةق  
أذ ةعث ول ق "ا ضم ولعووضى ولضاضا ألثوء ولضا  و  ولق ك ا او اثوء ووجب ق ك  ضع م  

ق  س    قة جا  ولضاضا جثو وولة اث   ضم ولاث و  ولحثت اوحض  ام لذه ولحقكى لق    
معى ولوقث   ا ضةح  تا لذو  جب وفلةض      ةقس ت هق ك ة لكوملضح  و   ولض ضف ا ت ء و

  .ولةث  ح ا

                                                           

( 1999ولا ل    ثو  ولإك  ولع ح   ) :ية والتطبيقالتدريب الرياضي والتكامل بين النظر   ثى  حث ولحل  ؛  (1)
 .147ص

( 1988حغثوث  ضرحعا ولةعل   ولع ل   ) :اللياقة البدنية وطرق تحقيقهاض ى؛ ج" س  قسم قس م وضتلو   (2)
 .1.0ص

 .163ص (1999ولا ل    ثو  ولإك  ولع ح   :) نظريات وتطبيقات ؛  ثى  حث ولم لر؛ ولةث  ب ول   ض  (3)
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ق وس ولة   سةإ ث ضتا   ولاث و  ولحثت ا   ةرو    اساض ولم لا  لةض   م 
ح لقكى وللق    ولةض   م اثوء لف  ق صولو  ع  م وفلةض   ض  ا ت ء اثو ا  ولض ضف

 و كح  و  لف ةقس م ضسةوى   وضم    ا    ة     ا ضته ولةإ ثي وإلل ح  لةقا ر ولغ
ولة ك    لف اثوء ةك و و   حوس را م لس  ا لل جل ولضض    حمعى ةقس م ولاو  ضم  تة   ول

قثوم  ألفةةلو ح تاح ض    ضل ا س  عا و"و ا وولة  وسةغ "  و"ة  ك      ضض  اثى 
  أذ اكث لض كع ةك إ      ولعضى ولعلح  ولعضل  وضم       ث  "و  ولث ي  لف ول جل م

س  ث  لف ةس  ث  لف ةقس م ولةوو ر ح م ق كا ولذ و  م وول جل م و ة ولةض   مام  ألف" 
ك  لللقا وولة ح ا   كض   ذك  وفةق ث وألض  (1)"س م ولاو  ولم لا لعضع  ول جل مةق

وكلض  و ثوث  ولاو    كلض   وث  س  ا وتاح ا ولعضع  اضكم ةول ث "و  وكح ه "ولحثت ا وت
ولاو  ولم لا سوو ةعضى  لف حت ء  ةض   م"   ووم وسةمثو  (2)اضكم    ث  ولس  ا"

ذو  وللإا ولضق حاا للق ك    ةض   موةرو   لإا ولاو  ولضض    ح لس  ا وم لا 
ا ر  أ ج ح ا  لف ةاو ا  ضع   مثضا  ولح قمسةولة  و ولاو  ةض   م   (3)"ول   سا

 وحذل  ةقسم   وث   تا ولحقملة ل  ا ر  "و  و ق "ا لثى وول جل م وولإمذ وولس ر وح 
و ؤكث ذل  )" س  قسم قس م وضتلو    ا ضىلث ا  حقكى  وفثوء ولحثت ضسةوى 
ةقس م ةقضى ولس  ا ح لقث  ولع ل ا     ةض   ماته  ضكم وسةعض ى  (  لف "4788 جض ى

 .(4)ولس  ا لض  لا  ضم الض ا    ذل "
   وضي وألقج      ل ب ولعلض ا ولقث  ا ولة  وةحعو ع و ولح قم سحب ذل  لألس

ك م لا  وأل   وف ج ح     تة    ا  وث   تا ولحقم  ث ولةث  ح ا ولضاتتا وةتو ا وولقث
  وح م ولوقثو  ولةث  ح ا لةرو   ولاث و  ولحثت ا   ضع  م ضث  ول وقا ح م ولةك و و

ضت سحا للجاث ولضحذوى وولةث      ولقضى ولةث  ح  لو وألم  ا رف ولتة    وف ج ح ا  
                                                           

بحث ةض  م ولاإ  ولعض ر  لف ولاإ  ولعضوثي لع ح  ك   ولسلا ضم ولث جا ول  ت ا   ة    ؛ أح ول  قضث  ض  ( ض1)
:)حغثوث  2منشور في مجلة المؤتمر العلمي الرابع لكليات التربية الرياضية في العراق، ج

 .1.02(  ص1000ضرحعا ولةعل   ولع ل   
)ة جضا( ضقضث ضقضث التربية البدنية،معرفتها وتفهم أبعادهاحثت ا وولة و  ؛ ( وفةق ث وألض  ك  لللقا وولة ح ا ول2)

 ..5(  ص1005 ض ل :)ولا ل    ثو  ولتاضا 
 ..11(  ص1000:)حغثوث  ولثو  ولع ح ا للرح  ا 1ر  تدريب القوة(  حث  ل  تل و و" س  قسم قس م؛ 3)
 ..12ص   مصدر سبق ذكره ( " س  قسم قس م وضتلو  جض ى؛(4)
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أذ ذك  أم ولةث   للولوى  (1000ووم وم    ل   " س  ولمق ب)و ةإر ضي لذه ولتة    

م ولةث    عت  س   مر ألف ا اقسم ضسةوى ضم وألثوء الح  "  ث  ضاضا    ولةث  ب وو 
 . (1)ولض كب ألفولةث  ب  لف و ر ولةث   ضم ولحس ر 

 ضع  م ذل  ة  وضي ولةض   م ولضسةمثضا حقكى  لض  لق    عةضث ولة ك ث 
 سب    ولو"   لف ولةل و ولس  ي ولضت ق  س ولض ضف لف وألثوء وللق   وةعو ث 

أذ  ذك  "أم    ومعى ولضح  و  ولذو ض   ؤكثه قتإ  ضقضوث  ضتراا ولج وء ولضت سب ثومى
ولم ص حك   ولاث   جب ولة ك ث  لف ةعل  ولع ب ولةإك   ض قلا وإل ثوث ولحثت  

 .(2)وولةلو ب حس  ا "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  .11  صمصدر سبق ذكره(  ل   " س  ولمق ب )وآم وم(؛ 1)
 .00( ص1000: )ولا ل    ثو  ولإك  ولع ح   األسس العلمية في تدريب كرة القدمقتإ  ضقضوث ضمة  ؛ ( 2)
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القبلية والبعدية المبحوثة ألفراد  األساسيةات عرض وتحليل نتائج اختبارات المهار  4-2

 عينة البحث ومناقشتها
ألفراد عينة  ةوالبعدي ةالقبلي ات األساسيةلمهار اختبارات عرض وتحليل نتائج ا 4-2-8

 البحث
و  ولضا   إ ور ح م وفمةح   م ولاحل  وولحعثي لتة    وللغ ا ضع  ا ضعتو ا 

ولم لا حق وس ولض ضف " ث ولث وسا  وحعث وفتةا ء ضم وفمةح  و  ولحعث ا وجضي  وألس س ا
( للع ت   t–testوولضةض لا ح مةح   )ولح  ت   وسةمث  ولح قم ولوس  ى وإلقل   ا ولضت سحا 

  وكض  و  وألس س اولضا      ةرو   ةل   م لاول ولةض   م     ولضةت ي    للةع و  لف ة
 (.12ضح م    جثوى )

 
 (12جثوى )

و  لضا   ل  ولاحل ا وولحعث ا ولضع ل  وإلقل   ا و" ضا ) ( ولضقسوحا وولجثول ا لعمةح  و
 أل  وث   تا ولحقم وألس س ا

 

 المعالم االحصائية         
 االختبار

وحدة 
 القياس

متوسط  االوساط الحسابية
 الفروق
 س ف

تربيع 
مجموع 
 االنحرافات

مستوى  قيمة ت
االختبار  الداللة

 قبليال
االختبار 

 الجدولية المحسوبة بعديال

 .1.8 21.. .2.. 21.11 81.11 درجة كرة أرضية

2.82* 

 معنوي
 معنوي 0.00 14.. 1..0 20.11 20.24 درجة كرة متوسطة

 معنوي 81.. .1.. 8..0 20.14 .20.2 درجة استالم كرة عالية 
 معنوي .1.0 4.88 1.01 20.82 .20.4 درجة ضرب )لكم( الكرة

 معنوي 1.88 8.14 48.. 1.82 8..4 درجة أبعاد)تشتيت( الكرة من أالعب المنافس
 (.0.3.( وضسةوى ثفلا )41 جا ق  ا )( ةق  ث2.42* " ضا ) ( ولجثول ا )
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 (21ولقكى )
ولاحل ا وولحعث ا أل  وث   تا  و  وألس س اولضا   فمةح  و   وض  وألوس ر ولقس ح ا 

 ولحقم
" ضا ضةوسر ولإ ور ح م  ح م( 21( وولقكى ولح  ت  )12 ةض  ضم ولجثوى )

ضا    ق  س ولض ضف  لف وولذي  ا س  و ض اك    لثم ولاحل  وولحعثي فمةح   وفمةح   
( وة ح ي ضجضوع وفتق و    0.20حلغ  )وسةاح ى وضس  ولك   وأل ض ا وألض ض ا وولج تح ا 

( ول  وكح  ضم " ضا ) ( ولجثول ا .0.1(   ض  حلغ  " ضا ) ( ولضقسوحا )20..لو )
( ضض   ثى  لف وجوث 5...( وحضسةوى ثفلا )11) (  تث ث جا ق  ا2.12ولح لغا )

   ور ذو  ثفلا ضعتو ا ح م تة    وفمةح   م ولاحل  وولحعثي ولل ل  وفمةح   ولحعثي.
لث ك     ض  ك ت  " ضا ضةوسر ولإ ور ح م وفمةح   م ولاحل  وولحعثي فمةح   

  ضةوسرا وف ةإ ع وولذي  ا س ضا    ق  س ولض ضف  لف وسةاح ى وضس  ولك   ضةوسرا
( وة ح ي ضجضوع وفتق و    لو 5..1حلغ  )    ولضت رر ولضقثث  ضم ضتراا ولج وء

( ول  وكح  ضم " ضا ) ( ولجثول ا 1.11(   ض  حلغ  " ضا ) ( ولضقسوحا )02..)
( ضض   ثى  لف وجوث 5...( وحضسةوى ثفلا )11(  تث ث جا ق  ا )2.12ولح لغا )

 ا ح م تة    وفمةح   م ولاحل  وولحعثي ولل ل  وفمةح   ولحعثي.   ور ذو  ثفلا ضعتو 

  رجة

 الكرة ضرب العب المنافسالالكرة من  أبعاد استالم كرة عالية كرة متوسطة كرة أرضية

 االخت ارات
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وسةع  ك     ل ا وحلغ ولضةوسر للإ ور ح م وفمةح   م ولاحل  وولحعثي فمةح   

ضا    ق  س ولض ضف  لف وسةاح ى وضس  ولك   ولع ل ا    ولضت رر ولضقثث  وولذي  ا س 
( وحلغ  " ضا) ( ولضقسوحا 00..لإ ور)( وضجضوع وتق و    و1.01)ضم ضتراا ولج وء

( 11(  تث ث جا ق  ا )2.12( ول  وكح  ضم " ضا ) ( ولجثول ا ولح لغا )0.15)
( ضض   ثى  لف وجوث   ور ذو  ثفلا ضعتو ا ح م تة    5...وحضسةوى ثفلا )

 وفمةح   م ولاحل  وولحعثي ولل ل  وفمةح   ولحعثي. 
ض ب )لك ( فمةح   م ولاحل  وولحعثي فمةح     ض  حلغ ولضةوسر ولإ ور ح م و

ق  س ولض ضف  لف وسةاح ى وض ب او )لك ( ولك       ("ث  )ضا    وولذي  ا س ولك   
( وضجضوع وتق و    ولإ ور 5.15)ولضت رر ولضقثث  ألحع ثل  م    ضتراا ولج وء 

ولح لغا  ول ا( ول  وكح  ضم " ضا ) ( ولجث5.10( وحلغ  " ضا ) ( ولضقسوحا )2.11)
( ضض   ثى  لف وجوث   ور ذو  5...( وحضسةوى ثفلا )11(  تث ث جا ق  ا )2.12)

 ثفلا ضعتو ا ح م تة    وفمةح   م ولاحل  وولحعثي ولل ل  وفمةح   ولحعثي. 
ولاحل  م ولضةوسر ولإ ور ح م وفمةح   م  ( ا ض  ح12وح ت  ولتة    ضم معى ولجثوى )

ولاث   ولضا   ا وولذي  ا س ولك   ضم ولع ب ولضت  س  وحع ث )ةقة  (وولحعثي فمةح   
( وضجضوع وتق و    ولإ ور 21..) لق  س ولض ضف    أحع ث ولك   ضم ولع ب ولضت  س

( ول  وكح  ضم " ضا ) ( ولجثول ا ولح لغا 0.11( وحلغ  " ضا ) ( ولضقسوحا )1.52)
( ضض   ثى  لف وجوث   ور ذو  5...) ( وحضسةوى ثفلا16(  تث ث جا ق  ا )2.12)

 ثفلا ضعتو ا ح م تة    وفمةح   م ولاحل  وولحعثي ولل ل  وفمةح   ولحعثي.
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ألفراد عينة  ةوالبعدي ةالقبلي ات األساسيةالمهار اختبارات مناقشة نتائج  4-2-2

 :البحث
ح  و  وفمة( لتة    21وولقكى ولح  ت  )( 12جثوى )ول هضم معى ض    ض

وجوث   ر ذو    ل  وفقل   ا ةح معولضا   ا ولم لا حق وس ولض ضف  وولة  ويا ةا  ولض
  تا   وث ولحعثي ولل ل  وفمةح   ولحعثي فولاحل  و   مثفلا أقل   ا ح م وفمةح   

سحب ةل  و ع و ولح قم " ث ولث وسا  ولحقم    ومةح  و  ولضا  و  وألس س ا ولث    ا 
 لةرو  ولق لى    ضم "حى و  وث   تا ولحقم    وولضتإذ  م لاول ولةض   م  لة   ولإ ور 

اثوو  ةث  ح ا ضةتو ا ثم ى  عوث سححه إللك و  وأل ض ا    ضس  وضا    ق  س ولض ضف 
ضم ةلثي وضتي    لف ض  ضرلوب ضتا و  وث   تا ولحقماث  ألف    ث  "ث    وإلقك ى 

ةرو  ولاو  وفتإج   ا اثى ألف ةرو  ولق لى     لةقسم  م و  ى ولض ضفولك   ضم ثمو 
  م ولاث   وفتإج   ا وألض ض ا   ضم ولج تح م وأل ضم ووأل س  ضا    ضس  ولك و  وأل ض ا

وولج تح ا ل  أقثى ولاث و  ولضاضا لقى ولك    ضم ولووجح   ولق ك ا ولة  ةقضلا  ولك    
جض ي ق ك   ق  س ولض ضف حك    ةة ك   و ولاجوض ام ولضا  و  وألس س ا ولث    ا او ض

عضى وفتإج  ي ولضإ جئ ةعةضث  لف لذه ولاث   وض    ةحر ح ل   لكوتا ولاث     لذه ولضا   
ولة   ةضضتا  اثوء ضمةلو ق ك   للق ك   وألس س ا   ضع  م ةق حاا  للعضع  
 ضى اس س ةرو  ولج تب ولحثت     م "  لق ك   ولضإ ج ا وولس  عا لولض ضف ق  س 

 أل ا اق  ولذو ض    (1)ألف ولضسةوى ولإت " ولضا  و  ولق ك ا وولولوى وضا     أةا م اثوء
( "ام للاو  الض ا كح       وألثوء ألم ولق كا ثو ضً  ةؤثي ضث 1998   ضى ىث)  

ضا وضا وم لا ضي ول   ض  م ولذ م  ؤثوم ق ك ةا  ضث ضا وض     ل ا وك      م 
( اته  ةرلب " ضم ف ب ك   ولاث  ام 2000ذ اكث )سعث ضتع  ولق مل     أ(2)ولضعة ث"

 كوم اثو ه للضا  و  س  ع  وث" ا    لضسةل ض   وألس س ا لةتإ ذ ةل  ولضا  و  ح "ى جاث 
ضضكم وو"ل  و"   لو ام  كوم ولع ب  لف ث جا   ل ا ضم وأل ثوث ولحثت  وولضا  ي 

                                                           

 .29ص (1988ولضولى  ثو  ولكةب للرح  ا وولتق   ) :كرة القدمولمق ب )وآم وم(؛  " س   ل   (1)

 13ص (1998 ض م  ثو  ولكتثي للتق  وولةو  ي  ) :لطب الرياضي الفسيولوجيا  ثى   ضى قلض ؛  (2)
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 وو وللعب و   حقكى ضةام ولق   لضمةلو ي للولوى ألف اثوء ولووجح   ولضرلوحا

 .(1)"ار   " توم وللعحا
ألف تو  ا ضس  ولك   ضةوسرا وف ةإ ع  تة    ضا    ةرو    ض   ع و ولح قم سحب

ولة  تإذل  ا  وث   تا ولحقم ولة  ك ت  ةاثو ألف ةرو   "ث وةا     ضا     ولةض   م
لج تح  حاثو أةا م لذه ولضا    و   ث  وسةع  ولك و  ولضةوسرا ضم وضع  وألض ض  وو

ة ك   ولق وس    وةم ذ وألوض ع ولضت سحا فسةاح ى ولك   ضاض  ك ت  تو  ا ولك   
ولضلوحا أل ه وام ةك و ل   س  ث  لف    ث  اقس س ولق  س ح لك   وح فسةض و  ا    

ةرو   لذه     ولم لا ولةض   م  وألثوء ة ثوث مح ةه    ولةع ضى ضي ولك    و"ث  ضل
لض   ووجاه ولق  س ثومى ولضلعب  وام ةك و  اثوء  ا  حاولضا    حر  اا وو"ع ا وحث جا ض

كى ذل  اسا     ةقا ر ولةرو  ل      ضتراا ولج وء ولضقثث  س ل     ةرو    ولةض   م
لو ولولوى ح لع ب ألف اثوء ولضا     لكوم ضم وفلثوو وفس س ا للةث  ب "ولضرلوب  

  آل ا و لى ولع ب ألف لذه ولض قلا ضم معى ولةك و  ولضسةض  لألثوء وو ةض ث حلو  
 .(2)" ولضةتو ا ولةض   م

لف أوسح ب ذل  ضا    ضس  ولك   ولع ل ا  ع و ولح قم   ض   مص ةرو  اض  
ةرو    ا لث   تإذ   لف ا  وث   تا ولحقم  ك م ولة م لاول ولةض   متو  ا و"ث   

ضم وضع  وألض ض  وولج تح  حاثو أةا م لذه  ولع ل ا    وسةع  ولك و "ث وةا     ضا 
ولضا    و   ث  ة ك   ولق وس    وةم ذ وألوض ع ولضت سحا فسةاح ى ولك   ضم وألض   

ل ه وولج تح م    ولضتراا ولضقثث  حوجوث ف ب ضت  س ضاض  ك ت  تو  ا ولك   ولضلوحا أ
ح لك   وح فسةض و  ا    وألثوء وحقكى   ث  وفقس سوام ةك و ل   س  ث  لف قج  ا و  

ةرو       ولةض   م لةع ضى ضي ولك   ولع ل ا  و"ث سع  ةل ضتي  ضض     ث ضم مح ةه    و
   ضع  م  ثوملض   ووجاه ولق  س ثومى ولض ا  حالذه ولضا    حر  اا وو"ع ا وحث جا ض

و"ي وللق   فةج ه ولك   ك م له ولثو  أثم ى اثوو  ةث  ح ا قث  ا وةتي   ولةض  م وولة
للق وس  أذ اكث )" س  قسم  ولث    ا وف ج ح      ا  وةرو   ولضا  و  وألس س ا

                                                           

ج ضعا   ار وقا ثكةو وه) :وحعا ولضؤق و  ولوي إ ا لع ح  ك   ولاث  وألثوء   ل ا ث وسا ؛ سعث ضتع  ولق مل  (1)
 ...ص (...2حغثوث  كل ا ولة ح ا ول   ض ا  

 .25ص( 1994ثو  ولإك  ولع ح   )ولا ل     :لخططي لالعب كرة القدماإلعداد المهاري واضإة  أح ول   قض ث؛ ( 2)
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( ام" ولولوى ألف ةقا ر وة ح   ولضا  و  س كوم تة جا ةتي   وألثوو  وولضووث 1976

  ولةث  ب  لف ولضةو    ووسة ض  ل  حقكى ولضت سب ووسةغعلا  حقكى ضتي  لذل  وجب ةتي 
ضحثا ولةو"ي  " ةقسم    ضع  م(1)و ر ولاوو ث وللق قا وولة  ةضضم ولةرو  وألض ى"

 . (2)" وللق   فةج ه ولك   أل ا وولةقض   ولت ج  فسةاح ى لذه ولك و 
 ولةض   مضا    ض ب )لك ( ولك   ألف تو  ا و"ث   ةرو  و ع و ولح قم وسح ب 

ضم وضع  وألض ض  وولج تح  حاثو أةا م لذه ولضا     قم لف ا  وث   تا ولح ولضتإذه
و   ث  ة ك   ولق وس    وةم ذ وألوض ع ولضت سحا فسةاح ى ولك   ضم وألض   وولج تح م    

    م " ض ب ولك    ؤثي ر لض  ك ت  ولك     ل ا ولضتراا ولضقثث  حوجوث ف ب ضت  س
ولحعا ضم ولمح وء ام ض حا  اض   و قة     ا  ضا جضوم ضم ولإ  ر ولضت  س  و  ى

  جي اس سً  لةاث   ولق  س ذوةه للضو"و  او ولوق ث ولذي  سةر ي وةم ذ ولا و  وةتإ ذه 
  س  ث    ةتض ا لإا ولقج  ا و   ث  وفقس سوثو ا     وةك و (3)   ولضو"و ولضع م"

 ور  ؤؤس  ضم    ولةع ضى ضي ض ب واحع ث ولك     و   ث  مح   ق  س ولض ضفح لك  
و لف ضوء ض   م ض ض ُه   اا ولج وء ولة   ثو ي   ا ف ح  ولإ  ر ولضت  س ثومى ضتر

وحث جا قاا  ضحثو ولوو"ع ا للي وو ذوةا     ولضح  و   ولةض   مةاث   ةض  ح م ةل  
وذل  ضم معى وثم ى ولضح  و  ولةت  س ا   و ت ء  ثوملض   ووجاه ولق  س ثومى ولضضق حاا 
ث  ح ا قث  ا وةتي   ولةض  م وولةو"ي وللق   فةج ه ولك   ك م له ولثو  وف ج ح  اثوو  ة

 للق وس.     ا  وةرو   ولضا  و  وألس س ا
  وجوث  ضل ا ولضوو تا ح م ولضم ر   ح إلضس   ح لك     ألف لوب  وب  ف"ة 

  لض ضف ذوةهض حا  اض  ض جعه وألوى ووألم   لةاث   ق  س وضا جض  ولإ  ر ولضت  س او 
  ولةث  ب ولضسةض  لغ ا أةا م جض ي  تحغ ( "2011 )غ  ي ل ل ولذو ض   ؤكثه

ولضت سحا  ولةض   م    ةم حولتووق  ولإت ا وولضا   ا وةقا ر ذل   ةرلب  لف ولضث ب 

                                                           

( 1976حغثوث  ضرحعا ثو  ولق  ا للرح  ا  :)القواعد األساسية لتعليم الساحة والميدان" س  قسم قس م؛  (1)
 76ص

 .56  صمصدر سابق ذكرهغ  ي ل ل  ضقضوث؛  (2)

 66.ر    ص  ب مصدر سابق ذكره؛ ق  س ولض ضف   ضإة  أح ول  (3)
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وولر ر ولض  ل ا    ةتإ ذل  حض   تسج  ضي وأل ثوث ولضا  ي ضم جاا ولولوى ح ألثوء ألف 

 .(1)  ل  ي ضسةوى ولضا    ولضرلوحا"ع لولولضسةوى 
ضا    )ةقة  ( احع ث ولك   ضم ولع ب ولضت  س ةرو  وسح ب  ع و ولح قم   ض  

ألف تو  ا ةاس   ضتراا ولج وء حةقث ث  وو ا ولم و  لضع"   ولضا ج  ولضت  س وك إ ا 
حسحب    ولاث و  ولحثت اةرو    ضع  م  ض هضتعه ضم ةسج ى لثو    ضلولةع ضى ضعه 

 لف وةم ذ ولوضي   لف و ر ةاس   ضتراا ولج وء وولة  ة ك  ولم لا ولةض   مةتإ ذ 
وألس س  وللق   "حى ولحثء    ولم و  لضع"   ولضا ج  و ث  ولة ثث    ومذ ولا و    ت ى 
   ك   ولاث  ولقث  ا   "ً  "و ا وكلض   وث  "وةا  ة ة  لا   ة و  معى ولضح      ولةت  س ا 

إ ث   ا  ولضا ج  ولضت  س حق  س ض ض ه  و جث ق  س ولض ضف تإسه وجا  لوجه ضي  ت
  ولت    ة  ثو  ضا    ق  س ولض ضف ومح ةه  ج  ثوم ضس  ث   ضع ه ولضثو ع مولضا

 ب ولضا ج     ؤكث )ضإة  ولعوضاث    لف سث ول وو   ووف ةض ء او ةقة   ولك   ضم 
    وً للم و  لضع"   ولضا ج  وس  ةه و وو ةه ثو و  ع ف وضؤ   ام ولةو"   ولسل    أح ول  ( "

ولضةعلاا ح ثوء  ولم لا للةض   م    فمة    ولث" ر (2)" تج ح ولق  س ألثوء لذه ولضا   
ضةرلح   ولضح      ل  ولة  ق  س ولض ضف ثومى ضتراا ولج وء حق م ةق حاه ق ور 

  وث   تا ولحقم .وساض     ةرو   ضسةوى وفثوء ولضا  ي ف 
 وحةل  ولتة     كوم ولح قم "ث قار ولثوو ولحقم.

                                                           

 70.  صمصدر سبق ذكرهغ  ي ل ل  ضقضوث؛  (1)

 .51ب ر    ص  مصدر سابق ذكرهضإة  أح ول  ؛  (2)
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 :االستنتاجات والتوصيات -5
 :االستنتاجات1  -5

من واقع البيانات التي تجمعت لدى الباحث في إطار هذا البحث، وفي إطار 
وعلى ضوء  المعالجات اإلحصائية المستخدمة، وبعد عرض النتائج ومناقشتها،

 النتائج التي توصل إليها نستنتج اآلتي:.
تأثير  ، إذ كان لهابدنية مهارية وفق تقسيم منطقة الجزاء تمارينفاعلية استعمال  .1

وذلك من خالل نتائج االختبارات القبلية تطوير القدرات البدنية، ل أيحابي
    .البعديةاالختبارات ولصالح والبعدية 

المهارات تطوير ل أيحابيتأثير  يم منطقة الجزاءوفق تقس خاصةال للتمارين .2
وذلك من خالل نتائج  ،حراس المرمى بكرة القدمل الخاصةالدفاعية  األساسية

 .البعديةاالختبارات االختبارات القبلية البعدية ولصالح 
في المنافسة يتناسب مع قابليات حراس  خاصةال التمارينتنوع  عمالن استإ .3

 .في تحسين القدرات المبحوثةله تاثير القدم  بكرةالمرمى المتقدمين 
دخال القوة  التمارينأسلوب التدريب الفتري مع تنوع  عمالظهر أن است .4 وا 

له  يتناسب مع حراس المرمى المتقدمين بكرة القدموالرشاقة والسرعة المختلفة 
 . دور مهم في تحسن مستوى االداء البدني والمهاري

ي أعدها الباحث كان مالئما لعينة البحث ومناسبًا ن عدد الوحدات التدريبية التإ .5
 .لتطوير القدرات البدنية والمهارات األساسية لحراس المرمى بكرة القدم

لعضالت المميزة بالسرعة االنفجارية والقوة  لقوةاة لقدر حدوث تحسن وتطور  .6
للعضالت المادة  خاصةال التمارينثير نتيجة تأالرجلين والكتف والذراع 

إذ  ،بعد االنتهاء من التجربةة للرجلين كشفت عنه نتائج االختبارات والثاني
 االنفجارية والقوةة القوة قدر ي من هذه االختبارات قياس كان الهدف األساس

 .لحراس المرمى المميزة بالسرعة
 التماريننتيجة تأثير  لرشاقةاالسرعة االنتقالية و  قدرةحدوث تحسن وتطور ل .7

بسرعة فضال عن ربطها  واالنسيابية في الحركات في تغير االتجاه خاصةال
وهذا ما كشفت عنه نتائج  ،الحركات أداءرد الفعل وسرعة التردد في 
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الهدف األساسي منها قياس  إذ كان ،بعد االنتهاء من التجربةاالختبارات 
 .لحراس المرمىة رشاقالالسرعة االنتقالية و ة قدر 

تين بدنيتين مهمتين تؤديان دورا مهما قدر ة رشاقلقوة المميزة بالسرعة والتبين أن ا .8
 ،ات البدنيةقدر بقية ال فضال عن، ي مستوى االداء المهاري لحارس المرمىف

حارس ة لدى رشاقزة بالسرعة والإذ أظهرت نتائج البحث أن تنمية القوة الممي
لحارس  األداءمستوى لهامة والمساعدة في تحسين من العوامل ا المرمى
 .المرمى

مستوى االداء المهاري لحارس حققت تطور في  القدرات البدنيةتحسن  ظهر أن .9
 .ات المهاريةختبار الاوهذا ما أظهرته نتائج  المرمى
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  :التوصيات2 -5
لما لها تقسيم منطقة الجزاء وفق  الخاصة التمارين المعلى استع التأكيدضرورة  .1

لحراس  ات األساسيةفي تطوير القدرات البدنية والمهار االهمية من تأثير بالغ 
 المرمى.

الخاصة لرفع مستوى القدرات البدنية للحارس في  التمارينالتأكيد على استخدام  .2
القسم الرئيس من زمن الوحدة التدريبية لما لها من تأثير ايجابي وفعال على 

 مستوى األداء.
تدريبية المبنية على أسس علمية على مدربي حراس المرمى استعمال المناهج ال .3

المستخدمة  التمارينالخاصة من حيث تسلسل  التمارينعند إعداد  منتظمة
العمل  تركو ومقدار الحمل المعطى ومدة فترات الراحة خالل الوحدة التدريبية 

 . العشوائي
الل الوحدة التدريبية خالبدنية  للتمارينضرورة إعطاء أهمية خاصة والوقت الكافي  .4

لكونها ذا تأثير فعال في رفع القدرات البدنية  ،ة المنافساتمدصا في خصو 
 لحراس المرمى.

س ار لح المهارات األساسيةالخاصة لرفع مستوى  التمارينالتأكيد على استخدام  .5
وجود من خالل  لما لها من تأثير ايجابي وفعال على مستوى األداءالمرمى 

المركز الحساس وان متخصص في تدريب حراس المرمى لخصوصية هذا 
 يكون ذا كفاءة علمية وعملية ومن ممارسي حراسة المرمى. 

جعل هذه الدراسة نقطة الشروع في عمل جديد لباحثين آخرين وفي ضوء  .6
 مستويات عمرية مختلفة للوصول إلى تحقيق أفضل المستويات الرياضية في

 .حراس المرمى لخدمة وطننا العزيز
والسرعة االنتقالية  القوة المميزة بالسرعةو  النفجاريةالقوة ا تمارينلى عالتأكيد  .7

لم جاء من نتائج في البحث ألهميتها تقسيم منطقة الجزاء  وفق والرشاقة
ضمن  التمارينتلك استخدام حارس المرمى، فضال عن  داءأمستوى تطوير ل

 .باداء حارس المرمىالمسارات الحركية التي لها عالقة 
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المديات سرعة تغير االتجاه فضال عن  التي تحسنة شاقر التأكيد على تدريبات ال .8
تطبيق الالحركية الصحيحة للمفاصل العاملة، وذلك ألثرها الواضح في 

القوة  تمارينالمد الكامل للمفاصل أثناء تطبيق  ، فانالصحيح مهاريال
يعد من األمور المهمة  والسرعة االنتقالية القوة المميزة بالسرعةو  االنفجارية
حارس المرمى اء الحركي عند تنفيذ مهارات يحة في إتقان األدوالصح

  .وباالخص حركات القفز
 والسرعة االنتقاليةبالسرعة والقوة المميزة  القوة االنفجاريةة قدر  تطور تقويم ومتابعة .9

رف على نواحي الضعف في هذه لغرض التعاالختبارات  من خالل والرشاقة
     وبشكل مستمر. قدراتال
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  .العربية والمراجع المصادر :اوالًا
  الكريم القران •

 دار القاهرة،) :1ط ،العليا للمستويات السباحة تدريب الفتاح؛ عبد احمد العال أبو •
 .1994) العربي، الفكر

 ) :القدم كرة في التدريب فسيولوجيا شعالن؛ هيم وأبرا الفتاح عبد احمد العال أبو •
 . 1997) العربي، الفكر دار القاهرة،

 البدنية اللياقة فسيولوجيا رضوان؛ الدين نصر واحمد الفتاح عبد احمد العال أبو •
 . 1997) العربي، الفكر دار القاهرة،):

 وتفهم البدنية،معرفتها التربية والترويح؛ البدنية والتربية للصحة األمريكي االتحاد •
 النهضة، دار لقاهرة، :(فضالي محمد محمد) ترجمة) أبعادها
1975). 

 2010-م، ب، الرياض،) :القدم كرة قانون القدم؛ لكرة السعودي العربي االتحاد •
2011 ). 

 القاهرة،)  :الرياضي المجال في القياس البيك؛ فهمي وعلي خاطر محمد احمد •
 (.1891 ،المعارف دار

 منشاة اإلسكندرية،(:الرياضي التدريب أسس ألبساطي؛ احمد اهلل أمر •
 .(1997المعارف،

 منشاة اإلسكندرية،):وتطبيقاته الرياضي التدريب البساطي؛ احمد اهلل آمر •
 .(1998 المعارف،

 محمدترجمة(،  ( ،والتكويني التجميعي الطالب تعلم تقييم ؛(آخرون)و بلوم بنيامين •
 (.1891 ،ماكروهيل دار القاهرة، ): وآخرون المفتي أمين

 ،النفس وعلم التربية في البحث مناهج كاظم؛ خيري واحمد الحميد عبد جابر •
 (1973 والتوزيع، والنشر للطباعة العربية النهضة دار القاهرة،)

 الفكر دار القاهرة،) :القدم كرة تدريب في العلمية األسس مختار؛ محمود حنفي •
 .(1977العربي،
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 الفكر دار القاهرة،) :العلمي البحث دليل أعويس؛ احمد علي الدين خير •

 .( 1999العربي،
 عمان،) :أساليبه-إدارته- مفهومة-العلمي البحث وآخرون؛ عبيدات ذوقان •

 1982).  والتوزيع، للنشر المجدالوي
 نصيف علي عبد (ترجمة) ،الرياضية التربية في اإلحصاء طرق شتملر؛ رودي •

 . (1974)  للطباعة، الحرية دار بغداد،) :السامرائي ومحمود
 القاهرة،) :استخدامه-مفهومه-الباليومترك،تطويره تدريب درويش؛ محمد زكي •

 . 1998) العربي، الفكر دار
 للطباعة الكتب دار الموصل،( :القدم كرة ؛(وآخرون) الخشاب قاسم زهير •

 .  1988)والنشر،

 المسيرة دار عمان،) :النفس وعلم التربية في البحث مناهج ملحم؛ محمد سامي •
 .(2000 والتوزيع، والنشر للطباعة

 الجامعي للطالب التربوي والتقييم النفسي القياس مبادئ لبدة؛ أبو محمد سبع •
 الرياضية، التربية كلية األردن، جامعةعمان :(3ط ،العربي والمعلم
1891.) 

 كرة لالعبي الوظيفية المؤشرات وبعض األداء فاعلية دراسة الشيخلي؛ منعم سعد •
 (. 2000  الرياضية، التربية كلية داد،غب جامعة ،دكتوراه أطروحة :(القدم

 كوبر اختبار نتائج على مقترح تدريبي منهج استخدام اثر الشيخلي؛ منعم سعد •
 الرياضية التربية كلية مجلة في منشور بحثً) :القدم كرة لحكام
 (. 2002  ،(1)عدد ،(13)مجلد بغداد، جامعة

( :والتطبيقات المبادئ القدم كرة تدريب خورشيد؛ رشيد وهافال الشيخلي منعم سعد •
 (. 2012 والنشر، للطباعة ند يوه بة مطبعة سليمانية،

 الجامعة، مطبوعة مدرية بغداد،:(التدريب علم إلى المدخل حسين؛ علي سليمان •
1983.) 
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 العقلية المهارات بعض تطوير في مقترحة تمرينات تأثير حمود؛ أحمد شهاب •
 رسالة) :القدم بكرة المرمى لحراس الثابتة والحاالت واألساسية
 (.2009ديالى، جامعة الرياضية، التربية كلية ماجستير،

 لدى المهارية القدرات بعض لقياس اختبار بطارية تصميم محمود؛ جعفر صادق •
 الرياضية، التربية كلية ماجستير، رسالة) :القدم بكرة المرمى حراس
 (.2004 بغداد، جامعة

 القاهرة،) :والتطبيق النظرية بين والتكامل الرياضي التدريب البصير؛ عبد عادل •
 (.1999 العربي، الفكر دار

 الفكر دار القاهرة، ) :وتطبيقات نظريات الرياضي؛ التدريب الخالق؛ عبد عادل •
 (. 1999العربي،

 للنشر الكندي دار عمان،) :الفسيولوجي الرياضي الطب حلمي؛ فاضل عادل •
 . 1998)والتوزيع،

 السمنة من والتخلص البدنية اللياقة مفهوم في جديد منحني ملحم؛ فضل ئدعا •
 الثقافة سلسلة الرياضية، البرامج قسم: (الرياضي البحرين معهد

 .) 1995المنامة، ، 16العدد الرياضية،
 القاهرة،)  :والرياضية البدنية التربية في والتقويم القياس والياسري؛ المجيد عبد •

 . 2003)العربي، الفكر دار
 العربية الدار بغداد، :)1ط ،القوة تدريب حسين؛ حسن وقاسم نصيف علي عبد •

 (.1978للطباعة،
 والبحث العالي التعليم مطابع الموصل،):1ط ،الحركي التعلم نصيف؛ علي عبد •

 (.1987العلمي،
 القاهرة،) :النفسية والمقاييس االختبارات؛ )آخرون(و الزوبعي إبراهيم الجليل عبد •

 (.1981والنشر، للطباعة الكتب دار
 . )1994 المعارف، دار القاهرة،( :الرياضي التدريب الخالق؛ عبد عصام •
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 لتطوير متنوعة مقاومات باستخدام المنافسة تمرينات تأثير كاظم؛ األئمة عبد علي •
 السلة، كرة لالعبي المهاري واألداء الخاصة البدنية القدرات بعض
 المستنصرية، جامعة األساسية، التربية كلية ماجستير، رسالة

2008. 
 العربي المجتمع عمان،:)1ط ،التدريب المفاهيم القدم كرة محمود؛ صالح غازي •

 (. 2011والتوزيع، للنشر
 العلم دار بيروت،(:1ط ،السلوكية العلوم في العلمي البحث أسس عاقل؛ فاخر •

 . 1979) للماليين،
 لدى البدنية اللياقة عناصر لبعض معيارية مستويات تحديد يوسف؛ سامي فارس •

 التربية كلية ماجستير، رسالة العراق، في القدم لكرة المرمى حراس
 .2000  بغداد، جامعة الرياضية،

 بعض تطوير في الزوايا بعض وفق على تدريبي منهج تأثير يوسف؛ سامي فارس •
 الجزاء ركلة وصد وألزماني المكاني الحس واإلدراك البدنية القدرات

 جامعة الرياضية، التربية كلية دكتوراه، أطروحة :(القدم كرة في
 .( 2010بغداد،

 الموصل، ( :القوى العاب لفعاليات التدريبية األسس وآخرون؛ المندالوي قاسم •
 .1990) العالي، التعليم مطابع

 الرياضية التربية في والتقويم والقياس االختبار ؛(وآخرون) المندالوي حسن قاسم •
  1990). العالي، التعليم مطابع الموصل، :)

 مطبعة بغداد،) :والميدان الساحة لتعليم األساسية القواعد حسين؛ حسن قاسم •
  1976). للطباعة، الحرية دار

 بغداد،) :تحقيقها وطرق البدنية اللياقة جميل؛ ومنصور حسين حسن قاسم •
 1988).  العالي، التعليم مطبعة

 للطباعة الفكر دار عمان،) :1ط ،البدنية اللياقة قواعد تعليم حسين؛ حسن قاسم •
 (.1998 والتوزيع، والنشر
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 الموصل،( :القياسية واألرقام الرياضي التدريب هلل؛ عبد ومحمود حسن قاسم •
 (. 1987الموصل، في الكتب دار مطبعة

 .) 2005الكرار، مكتب بغداد،( ):الحركي بالتعلم موضوعات صبر؛ لزام قاسم •
 : القدم كرة في البدني اإلعداد المولى؛ مجيد وموفق الربيعي عبد كاظم •

 1988).   والنشر، للطباعة الكتب دار  الموصل، )                  

 وليد) ترجمة ،القدم كرة تدريب في الحديثة األوربية الطريقة(؛ وآخرون) كرينود •
   1989). الحديثة، الفنية سلمى مطبعة بغداد،): (طبرة

 عمان،): 2ط ،والعشرين الواحد للقرن الرياضي التدريب الربضي؛ جميل كمال •
 .2004) للنشر، وائل دار

 مركز القاهرة،:) 4ط ،الرياضية التربية في واالختبار القياس فرحات؛ السيد ليلى •
 . 2007)للنشر، الكتاب

 البدنية التربية في والتقويم القياس المجيد؛ عبد مروان و الياسري جاسم محمد •
 2003).  والتوزيع، للنشر الوراق عمان،:)1ط ،والرياضية

 دار القاهرة،) :الرياضي التدريب فسيولوجية احمد؛ العال وأبو عالوي حسن محمد •
  1984). العربي، الفكر

 وعلم الرياضية التربية في العلمي البحث راتب؛ كامل وأسامة عالوي حسن محمد •
  .) 1999العربي، الفكر دار القاهرة،) :الرياضي النفس

 القاهرة،(:الرياضي التدريب علم رضوان؛ الدين نصر ومحمد عالوي حسن محمد •
 (. 1991العربي، الفكر دار

 المعارف، دار القاهرة،: )2ط ،الرياضي التدريب علم عالوي؛ حسن محمد •
.(1996 

 الرياضية التربية في القياس رضوان؛ الدين نصر ومحمد عالوي حسن محمد •
  2000).العربي، الفكر دار القاهرة،) :الرياضي النفس وعلم

 المكتبة عمان،) :تدريب تعلم الحديثة القدم كرة جاسم؛ ومحمد أسمر خضر محمد •
 (.ت-ب الوطنية،
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 كرة لالعبي العمودي القفز على العميق القفز تمرين تأثير إبراهيم؛ رضا محمد •
 العلمي المؤتمر مجلة في منشور بحث الثانية، الدرجة من السلة
 مطبعة بغداد،:) 2ج العراق، في الرياضية التربية لكليات الرابع
 1988).  العالي، التعليم

: 2ط ،الرياضي التدريب وطرائق لنظريات الميداني التطبيق إبراهيم؛ رضا محمد •
  2008). والترجمة، والنشر للطباعة الجامعية الدار بغداد،)

 :1ط ،التطبيق الرياضي التدريب موسوعة كسرى؛ وأحمد حسنين صبحي محمد •
  1998). والنشر، الكتاب مركز القاهرة،)

 ،1ج ،والرياضية البدنية التربية في والتقويم القياس حسنين؛ صبحي محمد •
  9199). العربي، الفكر ردا القاهرة، :(1ط

 6ط ،والرياضية البدنية التربية في والتقويم القياس حسنين؛ صبحي محمد •
  2004). العربي، الفكر دار القاهرة،:)

 العالي التعليم مؤسسة():القدم كرة أساسيات إبراهيم؛ ومفتي الوحش عبده محمد •
  2000). المعرفة، عالم دار الفلسطيني،

 البدنية التربية علوم في االستداللي اإلحصاء رضوان؛ الدين نصر محمد •
 2003).  القاهرة، العربي، الفكر دار القاهرة،) :1ط ،والرياضة

 ،والرياضة البدنية التربية في القياس الى المدخل رضوان؛ الدين نصر محمد •
  2006). للنشر، الكتاب مركز القاهرة،)1:ط

 . ) 2004والتوزيع، للنشر اإلسراء دار عمان،: (1ط ،القدم كرة تعلم بديع؛ محمود •
 في والقياس لالختبارات اإلحصائية والطرق العلمية األسس المجيد؛ عبد مروان •

  ).1999 والنشر، للطباعة الفكر دار ، عمان) :الرياضية التربية

 الثبات،) والتطبيق النظرية بين العلمية المعامالت باهي؛ حسين مصطفى •
 الكتاب مركز القاهرة،: )1، ط (المعايير الموضوعية، الصدق،
  1999). للنشر،

 دار القاهرة،) :القدم كرة لالعبي والخططي المهاري اإلعداد حماد؛ إبراهيم مفتي •
 (. 1994العربي، الفكر
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 الفكر دار (:المرمى حارس القدم كرة لالعبي والمباراة اإلعداد حماد؛ إبراهيم مفتي •
 ).ت – ب العربي

 2ط،وقيادة وتطبيق تخطيط الحديث، الرياضي التدريب حماد؛ إبراهيم مفتي •
  2001). العربي، الفكر دار القاهرة،:(

 االبتكار، مكتبة بغداد،: )المستقبل وأفاق الرياضي التدريب جميل؛ منصور •
(2010 . 

 الشروق، دار عمان،) :السلوكية العلوم في القياس أساسيات النبهان؛ موسى •
2004.) 

 العرب دار دمشق،) :المرمى لحارس المتكامل اإلعداد الهيتي؛ محمود اسعد موفق •
  2010) والنشر، للدراسات

 القاهرة، ):الرياضي المجال في والتقويم القياس مدخل ميزو؛ أحمد ميرفت •
(2010 . 

 دار القاهرة،) :والتمرينات للجمباز والفنية العلمية األسس (؛آخرون)و خليفة نبيل •
 (.ت ـ ب العربي، الفكر

 :الرياضية التربية في األبحاث لكتابة البحاث دليل الكبيسي؛ ورافع الشوك نوري •
  2004). م، - ب بغداد،)

 في الدكتوراه طلبة على الحركي التعلم مادة محاضرة ،التمرين محجوب؛ وجيه •
 .2000 بغداد، جامعة الرياضية، التربية كلية

  الكرار، مكتب بغداد،) :الحركي والتطور التعلم نظرية(؛ وآخرون) محجوب وجيه •
.(2000 

 واستخدامات االحصائية التطبيقات عبد؛ محمد وحسن محمد ياسين وديع •
 الكتب دار الموصل،) :الرياضية التربية بحوث في الحاسوب
  1999). والنشر، للطباعة
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 والسرعة والرشاقة السرعة تطوير في خاصة تمرينات تأثير كامل؛ شامل وميض •
 رسالة) القدم بكرة األساسية المهارات ببعض وعالقتها الحركية

 بغداد، جامعة الرياضية، التربية كلية منشورة، غير ماجستير
.(2003  

 مكتبة ,عمان) :تدريب-تعليم القدم بكرة األساسية المهارات كماش؛ الزم يوسف •
  1999). الخليج، دار
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 (1) رقم ملحق
 الت الشخصيةمقابمعهم ال جريتأالذين والخبراء ين تصيوضح أسماء السادة المخ

 المؤسسة اللقب العلمي االسم ت
 التربية الرياضيةجامعة بغداد/ كلية  أستاذ د. قاسم لزام صبر 1
 جامعة بغداد/ كلية التربية الرياضية أستاذ د.عبد الوهاب غازي حمودي 2
 كلية التربية الرياضيةجامعة بغداد/  أستاذ أميشصالح راضي د. 3
 كلية التربية الرياضية  /الجامعة المستنصرية  أستاذ غازي صالحد. 4
  كلية التربية الرياضية /جامعة ديالى  أستاذ سعد اهلل فرات جبارد. 5
 جامعة بغداد/ كلية التربية الرياضية مساعد أستاذ يوسف عبد األمير د. 6
 أكاديمية اسباير/ دولة قطر مساعد أستاذ موفق المولىد. 7
 كلية التربية الرياضية /الجامعة المستنصرية  مساعد أستاذ علي سمومد. 8
 كلية التربية الرياضيةجامعة بغداد/  مساعد أستاذ د.صباح قاسم 9

 جامعة بغداد /كلية التربية الرياضية  مدرس فارس سامي د. 11

 قطر دولة  أكاديمية اسباير/ مدرب كاظم شبيب  11

 مدرب ومحاضر علوم كرة قدم خبير فارس جهاد داود 12
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 (2) رقم ملحقال
تقسيم منطقة لذين تم عرض استمارة اوالخبراء صين تيوضح أسماء السادة المخ

 عليهمالجزاء 
 المؤسسة اللقب العلمي االسم ت
 جامعة بغداد/ كلية التربية الرياضية أستاذ د. قاسم لزام صبر 1
 جامعة بغداد/ كلية التربية الرياضية أستاذ د.عبد الوهاب غازي حمودي 2
 الرياضيةجامعة بغداد/ كلية التربية  أستاذ صالح راضي أميشد.  3
 كلية التربية الرياضية /جامعة ديالى أستاذ فرات جبار سعد اهللد.  4
 كلية التربية الرياضية /الجامعة المستنصرية أستاذ غازي صالح محمودد.  5
 جامعة بغداد/ كلية التربية الرياضية مساعد أستاذ يوسف عبد األميرد.  6
 / دولة قطراسبايرأكاديمية  مساعد أستاذ موفق المولىد.  7
 جامعة بغداد/ كلية التربية الرياضية مساعد أستاذ كاظم الربيعيد.  8
 كلية التربية الرياضية /جامعة ديالى مساعد أستاذ عباس فاضلد.  9
 كلية التربية الرياضية /جامعة ديالى مساعد أستاذ احمد رمضاند.  11
 كلية التربية الرياضيةجامعة بغداد/  مساعد أستاذ ضياء ناجيد.  11
 جامعة بغداد/ كلية التربية الرياضية مساعد أستاذ أسعد الزمد.  12
  جامعة بغداد/ كلية التربية الرياضية مدرس فارس ساميد.  13
 / دولة قطرأكاديمية اسباير مدرب كاظم شبيب 14
 علوم كرة قدم/السويد -مدرب ومحاضر خبير فارس جهاد داود 15
 مدرب منتخب العراق لحراس المرمى مدرب الكريم ناعمعبد  16
 مدرب منتخب االولمبي العراقي لحراس المرمى مدرب هاشم خميس 17
 مدرب منتخب شباب العراق لحراس المرمى مدرب جليل زيدان 18
 لحراس المرمى زوراءمدرب نادي ال مدرب عامر زايد 19
 لحراس المرمى أربيلمدرب نادي  مدرب عماد هاشم 21
 مدرب نادي الصناعة لحراس المرمى مدرب حسن هادي 21
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 (3) رقم ملحق
التقسيم المناسب  لتحديدالمختصين والخبراء  راءآالستطالع  ةستبانأاستمارة 

 لمنطقة الجزاء
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 لمنطقة الجزاءالمناسب تقسيم اللتحديد  ةستبانأاستمارة 
 األستاذ الفاضل ....................................... المحترم 

 تحية طيبة ...
خاصة ارين تأثير تميروم الباحث الشروع برسالة الماجستير الموسومة )

 ات األساسيةرات البدنية والمهار قدتطوير بعض اللمنطقة الجزاء تقسيم  وفق
 لتحديد ،االختصاص لذا تم اختياركم( ولكونكم من ذو كرة القدمبلحراس المرمى 

استمارة على ضوء التقسيم المناسب لمنطقة الجزاء المناسبة إلجراءات البحث، 
 تمارينالتي يكون للو لمنطقة الجزاء المناسب تقسيم الالباحث لتحديد  هاأعداستبانه 

 تأشيريتم  إذ، من غيرها، وعلى نحو المبين في الشكل أكثر تأثيرالمقترحة 
 أملين تعاونكم معنا.المناسب بالشكل،  التقسيم

 مع التقدير 
 االسم .................................        
 اللقب العلمي .........................       

 االختصاص الدقيق ..................
 مكان العمل ...... ...................

 ....... التوقيع .........................
 
 

 طالب الماجستير
 حسين جبار جاسم
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 تقسيم منطقة الجزاءيوضح            
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 (4) رقم ملحقال
 تحديدلاستمارة عليهم  تلذين عرضاوالخبراء صين تيوضح أسماء السادة المخ

 عينة البحث لألفرادالمناسبة  )الدفاعية( المهارات األساسيةو  بدنيةرات القدال
 المؤسسة اللقب العلمي االسم ت
 جامعة بغداد/ كلية التربية الرياضية أستاذ د. قاسم لزام صبر 1
 جامعة بغداد/ كلية التربية الرياضية أستاذ د.عبد الوهاب غازي حمودي 2
 جامعة بغداد/ كلية التربية الرياضية أستاذ صالح راضي أميشد.  3
 كلية التربية الرياضية/ ديالىجامعة  أستاذ فرات جبار سعد اهللد.  4
 الجامعة المستنصرية /كلية التربية الرياضية  أستاذ غازي صالح محمودد.  5
 جامعة بغداد/ كلية التربية الرياضية مساعد أستاذ . يوسف عبد األميرد.  6

 أكاديمية اسباير / دولة قطر مساعد أستاذ موفق المولىد.  7
 جامعة بغداد/ كلية التربية الرياضية مساعد أستاذ د. كاظم الربيعي 8

 / كلية التربية الرياضيةديالىجامعة  مساعد أستاذ د. احمد رمضان 9
 / كلية التربية الرياضيةديالىجامعة  مساعد أستاذ عباس فاضلد.  11
  الجامعة المستنصرية /كلية التربية الرياضية  مساعد أستاذ د. علي سموم الفرطوسي 11
 جامعة بغداد/ كلية التربية الرياضية مساعد أستاذ ناجيضياء د.  12
 جامعة بغداد/ كلية التربية الرياضية مساعد أستاذ د. صباح قاسم 13
 جامعة بغداد/ كلية التربية الرياضية مساعد أستاذ د. أسعد الزم 14
 جامعة بغداد/ كلية التربية الرياضية مدرس فارس ساميد.  15
 مدرب ومحاضر_ كرة قدم/السويد خبير فارس جهاد داود 16

 أكاديمية اسباير / دولة قطر مدرب كاظم شبيب 17

 مدرب منتخب العراق لحراس المرمى مدرب عبد الكريم ناعم 18

 مدرب منتخب االولمبي العراقي لحراس المرمى مدرب هاشم خميس 19

 مدرب منتخب شباب العراق لحراس المرمى مدرب جليل زيدان 21

  لحراس المرمى مدرب نادي الشرطة مدرب عادل جبار 21
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  (5) رقم ملحق

المختصين والخبراء لتحديد القدرات البدنية  راءآالستطالع  أستبانةاستمارة 
 المناسبة لحراس المرمى بكرة القدم

 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

  

 بكرة القدم لحراس المرمىالمناسبة  أهم القدرات البدنيةيد لتحد أستبانةاستمارة 
 المحترم .................................األستاذ الفاضل

 …تحية طيبة 
 تمارينتأثير )أجراء بحثه الموسوم  )حسين جبار جاسم(يروم طالب الماجستير 

ات رات البدنية والمهار قدتطوير بعض اللمنطقة الجزاء تقسيم  خاصة وفق
، ونظرا لما يتطلبه البحث العلمي من (كرة القدمبلحراس المرمى  األساسية

االستعانة بآراء المختصين والخبراء في مجال اختصاصهم لالستفادة العلمية، 
ولكونكم من ذو االختصاص لذا تم اختياركم لتحديد القدرات البدنية المناسبة 

عينة البحث فضال عن مناسبتها إلجراءات البحث، على ضوء األهمية  إلفراد
( 10( اقل قيمة والقيمة )0(  وتمثل فيها القيمة ) 10-0تتحدد من )النسبية التي 

  أملين تعاونكم معنا. وذلك من خالل وضع عالمة )      ( أعلى قيمة
 مع التقدير
 

 االسم .................................        
        .اللقب العلمي .........................

 ....................االختصاص الدقيق 
 .مكان العمل ...... ...................

 التوقيع ................................ 
 طالب الماجستير
 حسين جبار جاسم
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 ( أمام درجة القدرة البدنية التي ترونها مالئمة        يرجى وضع إشارة )
 بحثلل

 

 القدرات البدنية ت
 الدرجات حسب األهمية

 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 صفر

            المطاولة .1

            القوة .2

A القوة االنفجارية            

B القوة المميزة بالسرعة            

C القوة القصوى            

D تحمل قوة            

            السرعة .3

A السرعة القصوى            

B سرعة رد الفعل            

D  االنتقاليةالسرعة            

E مطاولة السرعة            

            المرونة .4

             الرشاقة .5

 
 المالحظات:

 بالجدول لطفا ؟ مذكورةقدرة بدنية ترها مناسبة وهي غير  إي إدراجنرجو 
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 (6) رقم ملحق
 األساسية اتالمختصين والخبراء لتحديد المهار  راءآالستطالع  استبانهاستمارة 

  )الدفاعية( المناسبة لحراس المرمى بكرة القدم
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 األساسية المهارات لتحديدراء الخبراء والمختصين آالستطالع  أستبانةاستمارة 
 لحراس المرمى بكرة القدم .المناسبة )الدفاعية( 

 
 األستاذ الفاضل ....................................... المحترم 

 ...تحية طيبة 
خاصة  تمارينتأثير )يروم الباحث الشروع برسالة الماجستير الموسومة 

 ات األساسيةرات البدنية والمهار قدتطوير بعض اللمنطقة الجزاء تقسيم  وفق
لذا تم اختياركم  والخبرةولكونكم من ذو االختصاص  (كرة القدمبلحراس المرمى 

بسبب عدم  والمعدة من قبل الباحث خاصةالمناسبة وال رشيح القدرات المهاريةتل
توافر االختبارات المناسبة إلجراءات البحث، على ضوء األهمية النسبية التي 

قيمة ( أعلى 10( اقل قيمة والقيمة )1وتمثل فيها القيمة )( 10-1تتحدد من )
 أملين تعاونكم معنا.

 مع التقدير 
 االسم .................................        

        .اللقب العلمي .........................
 ..االختصاص الدقيق ..................

 .مكان العمل ...... ...................
 التوقيع ................................ 
 

 الماجستيرطالب 
 حسين جبار جاسم
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التي ترونها مالئمة  )الدفاعية(( أمام درجة المهارات األساسية       يرجى وضع إشارة )
 للبحث

 الدفاعية المهارات األساسية ت
 الدرجات حسب األهمية

 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 صفر
            من وضع الوقوف المتدحرجة األمامية ة األرضيةمسك الكر .1

            االرتماء من وضع المتدحرجة األمامية مسك الكرة األرضية .1

            من وضع الوقوف الجانبية المتدحرجة مسك الكرة األرضية .1

            من وضع االرتماء الجانبية المتدحرجة مسك الكرة األرضية .4

            األمامية من وضع الحركة مسك الكرة متوسطة االرتفاع .1

            الجانبية من وضع الحركة مسك الكرة متوسطة االرتفاع .1

            األمامية من وضع الوقوف مسك الكرة متوسطة االرتفاع .1

            الجانبية من وضع الوقوف مسك الكرة متوسطة االرتفاع .1

            اع األمامية من وضع الحركةعالية االرتفمسك الكرة  .1

            من وضع الحركة الجانبيةعالية االرتفاع مسك الكرة  .21

            عالية االرتفاع األمامية من وضع الوقوفمسك الكرة  .22

            الوقوفعالية االرتفاع الجانبية من وضع مسك الكرة  .21

21. 
ن وضع مباليد الواحدة أو بكلتا اليدين األمامية  ضرب )لكم( الكرة

 الحركة
           

24. 
ضرب )لكم( الكرة الجانبية باليد الواحدة أو بكلتا اليدين من وضع 

 الحركة
           

21. 
ضرب )لكم( الكرة األمامية باليد الواحدة أو بكلتا اليدين من وضع 

 الوقوف
           

21. 
ضرب )لكم( الكرة الجانبية باليد الواحدة أو بكلتا اليدين من وضع 

 الوقوف
           

 
 المالحظات:

 بالجدول لطفا ؟ مذكورةترونها مناسبة وهي غير  مهارة أساسية إي إدراج
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 (7) رقم ملحقال
االختبارات  تحديدلذين تم عرض استمارة اوالخبراء صين تيوضح أسماء السادة المخ

 عليهماألساسية )الدفاعية( قيد الدراسة  اتوالمهار  بدنيةرات القدلل المناسبة
 المؤسسة اللقب العلمي االسم ت

 جامعة بغداد/ كلية التربية الرياضية أستاذ د. قاسم لزام صبر 1
 جامعة بغداد/ كلية التربية الرياضية أستاذ د.عبد الوهاب غازي حمودي 2
 جامعة بغداد –كلية التربية الرياضية  أستاذ راضي أميشصالح د.  3

 جامعة بغداد –كلية التربية الرياضية  أستاذ د. يعرب خيون 4

 جامعة بغداد –كلية التربية الرياضية  أستاذ د. صريح عبد الكريم 5

 الجامعة المستنصرية –كلية التربية الرياضية  أستاذ غازي صالح محمودد.  6

 جامعة بغداد –كلية التربية الرياضية  مساعد أستاذ عبد األميريوسف د.  7

 أكاديمية اسباير / دولة قطر مساعد أستاذ موفق المولىد.  8

 جامعة بغداد –كلية التربية الرياضية  مساعد أستاذ كاظم الربيعيد.  9

 جامعة ديالى –كلية التربية الرياضية  مساعد أستاذ عباس فاضلد.  11

  الجامعة المستنصرية –كلية التربية الرياضية  مساعد أستاذ عامر فاخر شغاتيد.  11

 جامعة بغداد –كلية التربية الرياضية  مساعد  أستاذ ضياء ناجيد.  12

 جامعة بغداد –كلية التربية الرياضية  مدرس فارس ساميد.  13

 مدرب ومحاضر_ كرة قدم/السويد خبير فارس جهاد داود 14

 أكاديمية اسباير / دولة قطر مدرب شبيب كاظم 15

 مدرب منتخب العراق لحراس المرمى مدرب عبد الكريم ناعم  16

 لحراس المرمى أربيلمدرب نادي  مدرب عماد هاشم  17

 مدرب منتخب االولمبي العراقي لحراس المرمى مدرب هاشم خميس  18

 المرمىمدرب منتخب شباب العراق لحراس  مدرب جليل زيدان 19

 مدرب نادي الزوراء لحراس المرمى مدرب عامر زايد 21

 لحراس المرمى بغدادمدرب نادي  مدرب  كريم سهيل 21
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 (8) رقم ملحق
 تحديدلالمختصين والخبراء  السادة راءآالستطالع  أستبانةاستمارة يوضح 

المرمى بكرة المناسبة لحراس )الدفاعية(  األساسية اتوالمهار االختبارات البدنية 
  القدم

 هللا الرحمن الرحيم بسم
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 الىديجامعة 

 كلية التربية الرياضية
 ماجستيرال-الدراسات العليا

لحراس  والمهارية استمارة استبانه لتحديد االختبار األنسب ألهم القدرات البدنية
 .المرمى بكرة القدم

 .المحترم ...........……………………………األستاذ الفاضل
 …تحية طيبة 

تأثير )أجراء بحثه الموسوم  )حسين جبار جاسم(يروم طالب الماجستير 
رات البدنية قدتطوير بعض اللمنطقة الجزاء تقسيم  خاصة وفق تمارين
، ونظرا لما يتطلبه البحث العلمي (كرة القدمبلحراس المرمى  ات األساسيةوالمهار 

االستعانة بآراء المختصين والخبراء في مجال اختصاصهم لالستفادة العلمية، من 
 االختبار األنسب ألهم القدرات البدنية رشيحاكرين لو أبديتم المساعدة  لتنكون ش

لحراس المرمى بكرة القدم والتي يمكن أن يعتمدها  الدفاعية األساسيةوالمهارية 
ى البدنية خدمة للبحث العلمي، ومن الباحث كمؤشر لمستوى قدرات حارس المرم

 خالل وضع عالمة )      ( . 
 .......................................التوقيع 

 .................................االسم الثالثي 
 .................................اللقب العلمي 
 الباحث                    ..................................مكان العمل 

 حسين جبار جاسم                  
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 اإلشارة االختبارات ت البدنيةقدراال ت

2 
القوة االنفجارية لألطراف 
 العليا لعضالت الذراعين

 حركة اليد الرامية لحارسل ( كغم2) زنة من الثبات رمي كرة طبية -
 )معدل(المرمى بكرة القدم .

 

  ( كغم. )مقنن(3) زنة كرة طبيةاختبار رمي  -

1 
القوة االنفجارية لإلطراف 

 السفلى

سم وبعد عن خط  51فوق المانع ارتفاع  الثبات القفز األمامي من -
 .)معدل(متر  1البداية 

 

  اختبار القفز العمودي من الثبات.)مقنن( -

 51لجهة اليسار من فوق المانع ارتفاع من الثبات القفز الجانبي  -
 . )معدل(متر عن خط البداية   1سم وبعد

 

 50لجهة اليمنى من فوق المانع ارتفاع  من الثبات القفز الجانبي -
 . )معدل(متر عن خط البداية   1سم وبعد

 

1 
الرشاقة الخاصة لحارس 

 المرمى

يابا -   .)مقنن(متر 1الركض المتعرج ذهابا وا 

الجانبي إلى الخرطوم األخر إلى بالدوران حول الخرطوم ثم الجري -
ومسك  سم51ارتفاع  الرابع والجري بالسرعة والطيران من فوق المانع

 )معدل( الكرة  )الجهة اليمنى(.

 

بالدوران حول الخرطوم ثم الجري الجانبي إلى الخرطوم األخر إلى -
ومسك  سم51ارتفاع  الرابع والجري بالسرعة والطيران من فوق المانع

 )معدل( الكرة  )الجهة اليسار(.

 

  )مقنن(شواخص . 1الركض المتعرج بين -

4 
القوة المميزة بالسرعة 
 لعضالت لإلطراف السفلى

واستالم كرة من األعلى في القفز  يسار( -)يمين القفزة الثالثية-
 . )معدل(الثالثة

 

  )مقنن( ثانية لكل رجل على حده . 21الحجل أقصى مسافة -

1 
القوة المميزة بالسرعة 

 لإلطراف العليا

  ثانية. )مقنن( 11االستناد األمامي االشناو لمدة 

  ثا. )مقنن(11تعلق بالعقلة )سحب الذراع لألعلى( لمدة-

 السرعة االنتقالية 1
  متر.)مقنن( 31الركض بسرعة من الوضع الطائر لمسافة -

  متر.)مقنن( 51الركض بسرعة من وضع الوقوف لمسافة -

  متر.)مقنن( 61الركض بسرعة من البداية الواطئة لمسافة -
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 مالحظة:
 :  أدناهوصف االختبارات مدرج 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلشارة االختبارات يةمهار ات القدر ال ت

2. 
مسك الكرة األرضية 

  المتدحرجة

  )معدل( .األمامية والجانبية اختبار مسك الكرة األرضية -

  من التهديف المتناوب )مقنن( . األرضيةاستقبال ومسك الكرة   -

1. 
مسك الكرة المتوسطة 

 االرتفاع

  .)معدل(األمامية والجانبية الكرة متوسطة االرتفاعاختبار مسك  -

  )مقنن( أختبار قدرة الحارس على منع الكرة من دخول المرمى.-

1. 
 االرتفاع  عالية مسك الكرة

 فوق الرأس

  بالحركة.)معدل( األمامية والجانبية اختبار مسك الكرات العالية -

  ن وضع الوقوف.)مقنن(م  األمامية والجانبية مسك الكرات العالية -

4. 
باليد   الكرة )لكم(ضرب
 كلتاهمااليدين ب أو الواحدة

 بكلتا اليدين أو باليد الواحدةاألمامية والجانية الكرة )لكم( اختبار ضرب  -
 بالحركة. )معدل(

 

  الكرة )اللكم( مع السقوط من وضع الوقوف. )مقنن(أبعاد 

5. 
 الالعب أبعاد الكرة من
 المنافس

  من المنافس. )مقنن( إبعاد )تشتيت( الكرة  -

  (مقنن)(. اتجاههاأبعاد الكرة )تحويل 
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 .اختبار :القوة االنفجاريةأوال: 

 ( كغم .2) كرة طبية زنة رمياختبار أ. 
 الهدف من االختبار: 

قياس القوة االنفجارية لعضالت الذراعين برمي كرة   

( كغم من حركة اليد الرامية  لحراس 2طبية زنة )

 المرمى بكرة القدم .

 
 

 

   
 
 
 
 

 

  

 
  

 
 

                                                          × 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  ( ياردة .18)  ـخط  إل علىالمختبر وقوف الحارس ×      

 األدوات الالزمة :
نصف ساحة الملعب وخاصة منطقة الجزاء، كرة طبية   

رمح  شريط قياس، استمارة تسجيل، ،( كغم2زنة )

 تدريب منبل لتأشير سقوط الكرة .   
 مواصفات االختبار :

يقف حارس المرمى المختبر عند خط البداية من منطقة  

 ( ياردة وتكون القدم المعاكسة لليد الحاملة الثقل18) ـإل

)الرامية(، مثبته على الخط كذلك تكون وقفة الحارس  
إلى الجانب وفتحة القدمين بعرض األكتاف، ويكون  
رمي الكرة الطبية مثل رمي كرة القدم عنده المناولة 

ويحق للمختبر مرجحة  اليد الرامية ثم يرمي  الطويلة،
الكرة من فوق الكتف ألبعد مسافة ومن الثبات بحيث 

 تحرك القدم المثبتة على الخط .الت
 شروط االختبار :

 ( محاوالت .   3ــ يحق للمختبر )

 ــ إذا خالف المختبر قانون رمي االختبار تعاد الرمية .
 ة .ــ يعطى المختبر راحة بين كل محاول

 تسجيل الدرجات : 
ــ تسجل من بداية انطالق الكرة من الخط إلى نهاية 

 سقوط الكرة ألبعد مسافة .
 ــ يسمح للمختبر أداء ثالثة محاوالت .

 ــ يجمع مجموع ثالثة المحاوالت وتقسم على ثالثة .

عدد 
 المحاوالت

  المقترح  كثيرة  قليلة   مناسبة 3

 يصلح بعد التعديل  االختبار يصلح 

 
 ال يصلح
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 . ( سم51القفز األمامي من فوق مانع بارتفاع ) اختبارب.
 الهدف من االختبار : 

قياس القوة االنفجارية لإلطراف السفلى لحراس المرمى  
 بكرة القدم )القفز األمامي( .

 

   
 
 
 
 

 

  

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  األدوات الالزمة :

( 50( ياردة، مانع قفز ارتفاع )18) ـمنطقة الجزاء إل 

سم، شريط قياس، استمارة تسجيل، رمح تدريب منبل 
 لتثبيت موطئ القدم القافزة .

 مواصفات االختبار : 

( متر ارتفاعه 1يوضع مانع يبعد عن خط ياردة مسافة ) 

 ( سم .50)

ــ عنده سماع اإليعاز من قبل المدرب يقوم المختبر ومن 
 من فوق المانع ألبعد مسافة ممكنة لإلمام .الثبات بالقفز 

 شروط االختبار : 
 ــ يحق للمختبر مرجحة اليدان لتهيئ للقفز . 

 ــ يحق للمختبر ثالثة محاوالت . 
ــ في حالة اجتياز قدم المختبر الحط البداية قبل القفز تعاد 

 المحاولة    

 :تسجيل الدرجات 
 . ــ يسمح للمختبر أداء ثالثة محاوالت

 ( .3ــ يجمع مجموع ثالثة المحاوالت وتقسم على )

عدد 
 المحاوالت

  المقترح  كثيرة  قليلة   مناسبة 3

 يصلح بعد التعديل  االختبار يصلح 

 
 ال يصلح
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من فوق مانع بارتفاع  (يسار -)يمين  القفز الجانبي على جهة اختبارج. 
 .( سم 51)

 الهدف من االختبار : 
القوة االنفجارية لحراس المرمى من القفز الجانبي من  قياس

 الثبات الجهة ) اليمنى وليسرى ( .

 

   
 
 
 
 

 

  

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  األدوات الالزمة :

( سم، شريط 50( ياردة، مانع قفز ارتفاع )18) ـمنطقة الجزاء إل

قياس، استمارة تسجيل، رمح تدريب منبل لتثبيت موطئ القدم 
 القافزة .

  مواصفات االختبار :

( متر 1( ياردة مسافة )18)ـيوضع مانع يبعد عن خط إل

 ( سم .50وارتفاعه )

يكون وقوف الحارس إلى الجانب الذي يختاره ) يمين او يسار ( 
 والقدم القريبة من المانع مثبته على الخط البداية .

 عنده سماع اإليعاز من قبل المدرب يتهيأ للمرجحة اليدان
 ثم القفز الجانبي من فوق المانع ألبعد مسافة ممكنة . 

 ــ تعطي للمختبر ثالثة محاوالت .
ــ في حالة رجل المختبر تجتاز خط البداية قبل القفز تعاد 

 المحاولة . 
ــ يعاد االختبار على الجهة األخرى وبنفس مواصفات اختبار 

 الجهة السابقة .   

 :تسجيل الدرجات 
 للمختبر أداء ثالثة محاوالت .ــ يسمح 

( لكل جهة 3ــ يجمع مجموع ثالثة المحاوالت وتقسم على )

 )يمين ويسار ( . 

 3+ 3 عدد المحاوالت
 

  المقترح  كثيرة  قليلة   مناسبة

 ال يصلح يصلح بعد التعديل  االختبار يصلح 

 

 

 

 

 

 

 



 

 211الحق..................                                                                                    مال

 .المميزة بالسرعة ةاختبار القو  ثانيًا:
 . ( ثانية11االستناد األمامي )االشناو( لمدة ) اختبارأ.

 الهدف من االختبار : 
قياس القوة المميزة بالسرعة لعضالت الذراعين لحراس 

 المرمى بكرة القدم . 

 

   
 
 
 
 

 

  

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  األدوات الالزمة : 
، استمارة الكترونية منطقة مستوية )فضاء(، ساعة إيقاف

 .  صفارة تسجيل،

 مواصفات االختبار :
يتخذ المختبر وضع االستناد األمامي على األرض بحيث 

يكون في وضع مستقيم وليس فيه تقوس لألسفل أو 
وبعد أعطى إشارة البدء يقوم المختبر في تكرار  األعلى،

( ثانية . 10هذا األداء إلى أقصى عدد من المرات لمدت )

 شروط االختبار :
 االستناد األمامي (اخذ المختبر وضع الصحيح ) 

يلمس المختبر بصدره األرض في كل مرة  إنــ يجب 
 يقوم فيها بثني الذراعين ثم مدهما كامال .

ــ السرعة في األداء، االستمرار وعدم التوقف لغاية 
 إعطاء إشارة النهائية . 

 ــ تعطي محاولة واحدة فقط .

 :تسجيل الدرجات 
فيها المختبر بثني ــ تحسب عدة واحدة عن كل مرة يقوم 

ومد الذراعين بالطريقة الصحيحة، وتحسب عدد مرات 

 ( ثانية . 10األداء لمدة )

ــ يعلن الرقم الذي يسجله كل مختبر على المختبر الذي 
 يليه لضمان المنافسة .

عدد 
 المحاوالت

  المقترح  كثيرة  قليلة   مناسبة 1

 االختبار يصلح 
 

 ال يصلح يصلح بعد التعديل 
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 .األعلىالقفزة الثالثية واستالم كرة قدم من اختبار ب.
 

 الهدف من االختبار : 
قياس القوة المميزة بالسرعة لعضالت األطراف السفلى 

 لحراس المرمى بكرة القدم . 

 

   
 
 
 
 

 

  

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 األدوات الالزمة :

كرة ، صفارة( ياردة، شريط قياس، 18) ـمنطقة الجزاء إل

 .استمارة تسجيل   ،قدم، رمح تدريب

 مواصفات االختبار :

( متر 3يؤدي هذا االختبار من البداية الطائرة بمسافة )

عن الخط القفز حيث يؤدي عملية الحجل يمين ويسار ثم 
القفز لألعلى الستالم كرة من أعلى نقطة فالنزول على 
األرض وتسجل المسافة من أول نقطة التصال الجسم 

باألرض، ويحاول الثبات والمدرب يثبت بالرمح 
 الحتساب المسافة المقطوعة .  

 شروط االختبار :
 الحركة . ــ يجب الدفع من وضع
 ــ السرعة في األداء . 

 ــ تؤخذ القياسات ألقرب )سم( . 
ــ تعطي ثالثة محاوالت لكل مختبر، ويعلن الرقم المختبر 

 الثاني الذي يليه لضمان المنافسة . 

 :تسجيل الدرجات 
ــ تسجل درجة المختبر ألقرب )سم( من خط البداية إلى 

 نهاية المسافة المقطوعة .

 ( .  3المحاوالت الثالثة وتقسم على )ــ تجمع 

عدد 
 المحاوالت

  المقترح  كثيرة  قليلة   مناسبة 3

 االختبار يصلح 
 

 ال يصلح يصلح بعد التعديل 
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 .متر من البدء العالي  (31ركض ) اختبارثالثًا: 
 

 الهدف من االختبار :  
 قياس السرعة االنتقالية لحراس المرمى بكرة القدم . 

 

   
 
 
 
 

 

  

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
   

              

 األدوات الالزمة : 

ساعة توقيت الكترونية،   ( متر،30مجال للركض طوله )

كوين احمر للتهيؤ للركض ،كوين اصفر   ،صفاره
وعصى صفرا خط بداية انطالق وكوين اصفر وعصى 

 صفرا خط لنهاية االنطالق استمارة تسجيل .

 مواصفات االختبار : 
تؤخذ ثالثة كوينات واحد لون احمر واالثنين لون اصفر 

ين مع عصى عدد اثنين لون اصفر، حيث يوضع الكو
األحمر من بداية مسافة العشرة األمتار ويوضع   األول

األصفر في نهاية العشرة  وفي بداية  الثانيالكوين 

( متر مع عصى صفرا ممدده على األرض 30)ـإل

األصفر في  لثبمنتصف الكوين، ويوضع الكوين الثا

( متر مع عصى صفرا بنفس وضعية 30) ـنهاية إل

األولى  ولميقاتي يقف في نهاية الكوين و العصي، 

( متر ا إمام 30) ـومساعد ألميقاتي يقف في بداية إل

   العصي والكوين . كما موضح في الرسم .  

 :تسجيل الدرجات 
 ــ يسجل الزمن بالثانية .

 اصفرا لعصىــ يبدأ التوقيت من بداية عبور القدم  الناقلة 
الصفرا الثانية  لعصىاألولى إلى نهاية عبور القدم الناقلة 

 ( . 2).ــ عدد المحاوالت 

 ( . 2ــ تجمع المحاولتان وتقسم على )

عدد 
 المحاوالت

  المقترح  كثيرة  قليلة   مناسبة 2

 االختبار يصلح 
 

 ال يصلح يصلح بعد التعديل 
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بين الخراطيم األربعة والطيران من فوق  (زكزاك) المتعرج ركضالاختبار رابعًا: 
 يسار (. -) يمين واستالم كرة في الهواء لجهة( سم 51بارتفاع)المانع 

 
 الهدف من االختبار : 

 قياس الرشاقة الخاصة لحراس المرمى بكرة القدم . 
 

   
 
 
 
 

 

  

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 األدوات الالزمة : 

( ،شاخص 5×  5ساحة منطقة الجزاء، مربع طوله )

كرة قدم عدد  ،(سم50ارتفاع ) (1مانع عدد )  (،4عدد )

 .  صفارةشريط قياس، استمارة تسجيل،   (،1)

  مواصفات االختبار :
يقف الحارس المختبر كما موضح في الرسم قرب 

الشاخص القريب من الجهة القريبة من المانع وبعد سماع 
اإلشارة متهيئ إبداء، ينطلق بالدوران إمامي خلفي حول 

الشاخص األول، ثم الجري جانبي سريع إلى نهاية 
الشاخص الثاني والدوران إمامي خلفي ثم الجري سريع 

ص الثالث والدوران إمامي خلفي، جانبي إلى نهاية الشاخ
ثم الجري  جانبي سريع إلى الشاخص الرابع والدوران 

جانبي حوله والجري سريع إلى المانع والطيران من فوقه 
 الستالم الكرة المرسلة من قبل المدرب . 

 ( محاوالت .3ــ يعمل كل حارس مرمى )

ــ يعمل الحارس المرمى األول  ثم حارس المرمى الثاني 
حارس المرمى الثالث ألخذ راحة كافية بين  ثم

 ( .3) ـالمحاوالت إل

ــ يعاد االختبار على الجهة األخرى بنفس مواصفات 
 الجهة التي أدت االختبار .

 شروط االختبار :
ــ تعاد المحاولة في حالة عدم الدوران الصحيح حول 

 الشاخص .
 ــ تعاد المحاولة في حالة عدم الجري جانبي .

تسب المحاولة في حالة عدم الطيران من فوق ــ التح
 المانع . 

 : تسجيل الدرجات 
ــ يبدءا تسجيل الوقت من لحظة االنطالق إلى نهاية 

 اجتياز المانع وأول مسك الكرة .

 يسار(.   3يمين ــ  3( محاوالت )6ــ يعمل كل مختبر )

 ( . 3ــ تجمع كل جهة وحدها وتقسم على ) 
عدد 

 المحاوالت
3 
+ 

3 

  المقترح  كثيرة  قليلة   مناسبة

 االختبار يصلح 
 

 ال يصلح يصلح بعد التعديل 
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 القدم بكرة لحراس المرمى )الدفاعية(األساسية لمهاراتا
 .المتدحرجة مسك الكرة األرضية اختبارأواًل: 

  
  الهدف من االختبار : 

األرضية قياس القدرة المهارية لحارس المرمى على صد ومسك الكرات 
 األمامية والجانبية .
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 m   . ــــ     حارس مرمى 

 ــــ     العب أو مدرب .        

 ـــ       كرة قدم .     0   

 ........       تقسيم منطقة الجزاء وتحديد الزوايا .
 موقع لعب الكرة الجانبية .       ×      

 
 
 

 

 األدوات الالزمة :
نصف ملعب نظامي بكرة القدم وعمل حارس المرمى في منطقة  

كوينات تدريب لتحديد المناطق المحددة ، (، 10الجزاء، كرات عدد )

 استمارة تسجيل . صفاره، شريط قياس،

يقف حارس المرمى في المكان المحدد داخل   مواصفات االختبار :

( متر عن خط المرمى من األمام ويدافع عن مرماه 5/1المرمى وبعد )

حسب موقع الكرة من خارج منطقة الجزاء، أما من الجانب يقف 
لعمود بمسافة بعد ذراع الحارس،وعند سماع اإليعاز يبدأ ا قربالحارس 

بالدفاع عن مرماه ومنع الكرة من الدخول إن كانت أمامية، إما أذا كانت 
 جانبية يقوم بالدفاع عن المناطق المحددة من الجانب، ) يمين ــ يسار ( . 

األيمن ــ يبدءا الحارس المختبر باستقبال الكرة من األمام ثم من الجانب 
 ثم من الجانب األيسر . 

ــ إذا أخطا المدرب في ركل الكرة وعدم إيصالها إلى المكان المحدد، 
 تعاد المحاولة . 

 .( 10ــ تعطى لكل حارس مختبر  عدد)

 :تسجيل الدرجات 
يسجل للحارس المختبر مجموع الدرجات التي يحصل عليها حسب  

 لة إليه .نقاط مجاالت االختبار وعدد الكرات المرس

من وضع  مباشرة بشكل تام للكرة التي يمسكها درجات( 3ــ يعطى )

 .السقوط 

، ألمامي للكرة التي يمسكها من وضع الوقوف درجات( 2ــ  يعطى )

  كذلك سقوطها من يديه . 

 . الجزاء جالمرمى خارفي حالة إبعاد الكرة من  درجة( 1ــ يعطي)

الكرة من المرمى إلى الجانبين أو  ( درجة في حالة أبعاد1ــ يعطي)

 داخل الجزاء . 

أو اجتيازها الحارس من  ( في حالة دخول الكرة المرمى0ــ يعطى )

 .الجانب 
ــ إذ ارتدت الكرة من العمود بالتصويب المباشر من قبل المدرب وعدم 

 تدخل الحارس تعاد المحاولة .

ة مباشرة من ( درجتان عند مسك الكر2ــ أما من الجانب ، يعطى )

 .( ياردة6) ـإلالسقوط داخل 

   .ياردة (6)ـلإ( درجات عند مسك الكرة مباشرة خارج 3)يعطي ــ 

( عند عبور الكرة الحارس 0( درجة في حالة عدم مسكها و )1يعطى )ـ 

 . 
  المقترح  كثيرة  قليلة   مناسبة 10 عدد المحاوالت

 االختبار يصلح 
 

 يصلحال  يصلح بعد التعديل 
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 مسك الكرة متوسطة االرتفاع.  راختباثانيًا:
 

 الهدف من االختبار : 
قياس القدرة المهارية لحارس المرمى على مسك وصد الكرة 

  متوسطة االرتفاع األمامية والجانبية . 
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 يمثل الشكل الجانبي        
 
 m   حارس مرمى .    ــــــ 

 العب أو مدرب .ــــ     ـ      

 ـــ       كرة قدم .ــ  0  

 ........       تقسيم منطقة الجزاء وتحديد الزوايا .
 موقع لعب الكرة الجانبية .×             

 

 األدوات الالزمة :
نصف ملعب نظامي لكرة القدم، وعمل حارس المرمى في  

( مرمى قانوني، كوينات، شريط 8منطقة الجزاء، كرات عدد )

 قياس، صفاره، استمارة تسجيل . 
 مواصفات االختبار :

يقف حارس المرمى في المكان المحدد وحسب موقع الكرة من 
المرمى وعنده سماع اإلشارة يبدأ بالدفاع عن المناطق المحددة 
بالخروج ومسك الكرة المتوسطة االرتفاع وحسب تقسيم منطقة 

 الرسم . الجزاء كما في
 ــ يبدأ الحارس باستقبال الكرة أوال من اإلمام، ثم الجانبين .

ــ يكون تصويب الكرات نحو التقسيم المخطط وحسب أرقام 

جهة يمنى ( 2( حيث يستلم كرة في منطقة )5ــ  2التقسيم من )

ثم منطقة   ( ياردة،6) ـجهة ليسرا داخل إل (2رقم )، ثم منطقة

( ياردة، ثم يستلم كرة يمين ثم يسار. 6) ـفوق إل (2رقم )أمام 

وبعد ذلك يستلم كرة أماما في الثلث األخير بين نقطة الجزاء 

 .(6، حيث يكون عددا لكرات األمامية )،( ياردة18)ـوخط إل

 ( كرة لكل جانب  من العمود . 2ــ يستلم الحارس المختبر ) 

تكون التي الجانب مسافة طول اليد  نالمختبر مــ يقف الحارس 
في المكان المحدد حسب موقع الكرة من  بينه وبين العمود

 الجانب وحسب التقسيم الموضح في الرسم .
ــ إذا أخطاء المدرب في ركل الكرة بعدم إيصالها بالشكل 

 الصحيح تعاد المحاولة .

 :تسجيل الدرجات

( 6( درجتان للمختبر عندما يستلم الكرة داخل )2يعطى ) ــ

 ياردة األولى .

 ( الثانية .6( درجات لمسك الكرة في)3ــ يعطى )

 ( الثالثة .6( درجات لمسك الكرة في)5ــ يعطى )

 ( من الدرجة لعدم مسك الكره واجتيازها الحارس. 0ــ يعطى )

 .  ــ يسجل للحارس مجموع الدرجات التي يحصل عليها
 ــ تحسب الدرجة لمعدل درجات المحاوالت إي 

 (  10اوالت إل )عدد مجموع درجات المح

10 
 يساوي الدرجة النهائية .

 
 

 
  المقترح  كثيرة  قليلة   مناسبة 10 عدد المحاوالت
 االختبار يصلح 

 
 ال يصلح يصلح بعد التعديل 



 

 211الحق..................                                                                                    مال

 .االرتفاع اختبار مسك الكرات عاليةثالثًا:
 

  الهدف من االختبار : 
قياس القدرة المهارية لحارس المرمى على مسك الكرات 

 العالية فوق الرأس . 
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  m    . ــــ     حارس مرمى 

 ــــ     العب أو مدرب .         

  o      . ـــ       كرة قدم 

 ........       تقسيم منطقة الجزاء وتحديد الزوايا .
 موقع لعب الكرة الجانبية .×             

 +             موقع لعب الكرة األمامية .

 

   األدوات الالزمة :
نصف ملعب نظامي لكرة القدم، وعمل حارس في منطقة 

(، مرمى قانوني، كوينات، شريط 10الجزاء، كرات عدد )

 قياس، استمارة تسجيل، صفاره .

 مواصفات االختبار :
يقف حارس المرمى في المكان المحدد في المرمى وحسب  

 قبل المدرب، موقع الكرة من المرمى، وعند سماع اإليعاز من
على الحارس الخروج من المرمى إلى المناطق المقسمة لمسك 
الكرة العالية التي تنفذ من إمام منطقة الجزاء، وجهتي الملعب 

 الجانبية، كما موضحة في الرسم . 
 : شروط االختبار

( كرات من األمام، 4( كرات، )00ــ تعطى للحارس المختبر )

  .الجزاء( كرات لكل جانب من منطقة 3و )

 ــ يكون خروج الحارس المختبر على المناطق المحددة . 
ــ يدخل الحارس األخر كالعب منافس في هذه المناطق لزيادة 

المنافسة بين المختبرين وسرعة خروج الحارس على مسك 
 الكرة من أعلى نقطة .  

ــ في حالة عدم وصول الكرة إلى األماكن المحدد من قبل 
 المدرب تعاد المحاولة . 

 :تسجيل الدرجات 
( درجات عند مسك الكرة مباشرة بشكل تام من 3ــ تعطى )

 األعلى ومن فوق العب المنافس .

 ( درجتان عند مسك الكرة بعد سقوطها من يديه.2ــ تعطى )

 لكرة من فوق لالعب .  ( درجة عند إبعاد ا1ــ تعطى )

( في حالة عدم الوصول المختبر إلى الكرة او 0ــ يعطى )

 دخولها إلى المرمى من قبل أالعب المنافس . 
 ــ يحسب المعدل الوسطي لمجموع درجات المحاوالت .

  (10أي مجموع درجات المحاوالت )ــ 

10                                 
 يساوي الدرجة النهائية 

 
  10 عدد المحاوالت

 مناسبة
  المقترح  كثيرة  قليلة  

 االختبار يصلح 
 

 ال يصلح يصلح بعد التعديل 
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   .او باليدين كلتاهما ليد الواحدةاب عالية االرتفاع الكرة (لكم) ضرباختبار :رابعًا:
 الهدف من االختبار : 

قياس القدرة المهارية لحارس المرمى على لكم الكرة وأبعادها  
 خارج منطقة الجزاء ألبعد مسافة .  
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  m   . ــــ     حارس مرمى 

 ــــ     العب أو مدرب .        

  o    ـــ       كرة قدم .ـ 

 ........       تقسيم منطقة الجزاء وتحديد المناطق .
 موقع لعب الكرة الجانبية التي يلكمها الحارس المختبر .    ×         

 موقع لعب الكرة األمامية التي يلكمها الحارس المختبر .+                
 

 

 األدوات الالزمة :
نصف ملعب نظامي لكرة القدم، وعمل حارس في منطقة 

(، مرمى قانوني، كوينات، شريط 00الجزاء، كرات عدد )

 تسجيل، صفاره . قياس، استمارة

 مواصفات االختبار :
يقف حارس المرمى المختبر في المكان المحدد في المرمى، 

( 5/1وحسب موقع واتجاه الكرة ، إذ يقف إمام المرمى بمسافة )

وعنده  متر عن خط المرمى الذي يقع بين العارضة العمودين،
سماع اإليعاز من قبل المدرب بقوم بالخروج باستقبال الكرة 

ولكمها بكلتا يديه ألبعد مسافة بعيده عن األماكن الخطرة  إلى 
  .جانب الملعب

( متر بعد عن خط 1ــ كذالك يقف في منتصف المرمى بمسافة )

المرمى الذي يقع بين العارضة والعمودين في الكرات التي 
 ـيستقبلها من الجانبين من ارض الملعب القريبة من خط إل

 ( ياردة . 18)

اع اإلشارة من قبل المدرب يقوم الحارس المختبر ــ عند سم
بالخروج من مرماه واستقبال الكرة بلكمها باليد الواحدة إبعادها 

خارج منطقة الجزاء ألبعد مسافة والى الجانب من ارض 
 الملعب، بعيدة عن األماكن الخطرة 

  .ــ يكون خروج الحارس المختبر حسب تقسيم منطقة الجزاء

( محاوالت من كل جانب ويصبح عدد 3ــ تكون هنالك )

 ( . 6الجانبين )

( محاوالت من أإلمام من المرمى ، كما موضح في 4ــ هنالك )

    ــ أمام . ليسرىعلى جهة اليمنى ــ جهة  الرسم

 : تسجيل الدرجات
 رجات.د (3ــ أبعاد الكرة إلى الجانب، خارج منطقة الجزاء )

 ( درجة .2الجزاء )ــ إبعاد الكرة أماما خارج منطقة 

 ( درجة . 1ــ ابعد الكرة داخل منطقة الجزاء )

 ( من الدرجة .0ــ فشل في اإلبعاد )

 ــ مجموع الدرجات يقسم على عدد المحاوالت .

   (10أي مجموع درجات المحاوالت )ــ 

10                                 
 يساوي الدرجة النهائية

  المقترح  كثيرة  قليلة   مناسبة 00 عدد المحاوالت
 االختبار يصلح 

 
 ال يصلح يصلح بعد التعديل 
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 .باليدين كلتاهمااختبار أبعاد )تشتيت( الكرة بيد واحدة أو خامساً: 
 

  :  الهدف من االختبار
 قياس القدرة المهارية لحراس المرمى في أبعاد الكرة من المنافس .

 
 

   
      

 
 
 

 

  
M               

  

   

                        OOO          
                       OO               × 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

m   . ــــ     حارس مرمى 

 . مهاجمــــ     العب    × 

 ـــ       كرة قدم .    0 

 . التهديف........       تقسيم منطقة 

 األدوات الالزمة : 
الجزاء،  نظامي لكرة القدم، وعمل حارس في منطقةنصف ملعب 

(، مرمى قانوني، كوينات، شريط قياس، استمارة 5كرات عدد )

 تسجيل، صفاره، ساعة إيقاف الكترونية .

 مواصفات االختبار :

( ياردة ينتهيان 6)ـــ يرسم خطان متوازيان على امتداد خطي إل

 ( ياردة .18) ـأمام خط إل

( ياردة ويقف الحارس 18) ـمهاجم خلف خط إلــ يقف العب 

 ( ياردة . 6خلف خط )

ــ يقوم المهاجم بالمرور بالكرة عندما يعطي المدرب أشارة البدء 
نحو الحارس، والحارس يتقدم هو األخر ليضيق المرمى على 

أالعب المهاجم ويحاول إبعاد أو السيطرة على الكرة من أالعب 
 المهاجم . 

ــ يسمح للحرس المختبر باستخدام جميع أجزاء الجسم وحسب 
القانون لكرة القدم داخل منطقة االختبار المحددة ومنطقة الجزاء 

 بأكملها . 

 ( ثانية للهجمة الواحدة .30ــ يعطي لالعب زمن قدره )

ــ يمنع ركل الكرة من قبل الالعب المهاجم مع مراعاة  الطرق 
 س .القانونية الجتياز الحار

 ( محاوالت .  5ــ تعطى للحارس )

  :تسجيل الدرجات 
 يسجل للحارس مجموع النقاط التي يحصل عليها على النحو التالي 

 ( درجة أذا استطاع الحارس أبعاد الكرة من المهاجم . 2ــ )

( من الدرجة أذا لم يتمكن الحارس من أبعاد الكرة من 0ــ )

 المهاجم .
 ــ تعاد المحاولة أذا حاول الالعب إتباع طرق غير 

 قانونية الجتياز الحارس .

 5 عدد المحاوالت
 

  المقترح  كثيرة  قليلة   مناسبة

 االختبار يصلح 
 

 ال يصلح يصلح بعد التعديل 
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 (9) رقمملحق 
المختصين والخبراء لتعديل االختبارات  راءآالستطالع  استبانهاستمارة يوضح 

 .)الدفاعية( المناسبة لحراس المرمى بكرة القدم األساسية اتالبدنية والمهار 
 .االنفجارية القوة اختبار :أوالا 
 .كغم (2) زنة طبية كرة رمي اختبار .أ

 الهدف من االختبار : 
قياس القوة االنفجارية لعضالت الذراعين برمي كرة طبية زنة   

 ( كغم من حركة اليد الرامية  لحراس المرمى بكرة القدم .2)

 
 

 

   

 
 
 
 

 

  

 
  

 
 

                                                          
× 

 
 
 
 

 ( ياردة .18خط )  علىوقوف الحارس المختبر ×     
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 األدوات الالزمة :
نصف ساحة الملعب، وخاصة منطقة الجزاء، كرة طبية زنة   

(، كغم، شريط قياس، استمارة تسجيل، رمح تدريب منبل لتأشير 2)

 سقوط الكرة .   
 مواصفات االختبار :

( 18يقف حارس المرمى المختبر عند خط البداية من منطقة ) 

)الرامية(، مثبته على  المعاكسة لليد الحاملة الثقلياردة وتكون القدم 
الخط كذلك تكون وقفة الحارس إلى الجانب وفتحة القدمين بعرض 
األكتاف، ويكون  رمي الكرة الطبية مثل رمي كرة القدم عنده المناولة 
الطويلة، ويحق للمختبر مرجحة  اليد الرامية ثم يرمي الكرة من فوق 

ة ومن الثبات بحيث التتحرك القدم المثبتة الكتف ألبعد مسافة ممكن
 على الخط .

 
 شروط االختبار :

ــ يجب على المختبر أن يثبت أحدى القدمين على الخط الذي يبدأ منه 
 الرمي .

 ــ في حالة اجتياز قدم المختبر خط البداية تعاد المحاولة .

 ( محاوالت .   3ــ يحق للمختبر أداء )

 قانون رمي االختبار تعاد الرمية .ــ إذا خالف المختبر 
 .وأخرىــ يعطى المختبر راحة بين كل محاولة 

 
 تسجيل الدرجات : 

ــ تسجل المسافة من بداية انطالق الكرة من خط البداية إلى نهاية 
 سقوط الكرة ألبعد مسافة .

 ــ يسمح للمختبر أداء ثالثة محاوالت .

 ( . 3ــ تسجل أفضل محاولة من المحاوالت )
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  .سم(35) بارتفاع مانع فوق من األمامي القفز اختبار .ب
 

 الهدف من االختبار : 
قياس القوة االنفجارية لإلطراف السفلى لحراس المرمى بكرة 

 القدم )القفز األمامي(.

 
 

   

 
 
 
 

 

  

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 األدوات الالزمة :

( سم، شريط 35قفز ارتفاع )( ياردة، مانع 18)لـإمنطقة الجزاء   

 قياس، استمارة تسجيل، رمح تدريب منبل لتثبيت موطئ القدم القافزة .

 مواصفات االختبار :

( 35( متر وارتفاعه )1يوضع مانع يبعد عن خط بداية القفز مسافة ) 

 سم .
ــ عنده سماع اإليعاز من قبل المدرب يقوم المختبر ومن الثبات بالقفز 

 ألبعد مسافة ممكنة لإلمام . من فوق المانع
 

 شروط االختبار :
 ــ يجب على المختبر الوقوف وتثبيت القدمين على خط البداية .

 ــ في حالة اجتياز قدم المختبر الخط البداية قبل القفز تعاد المحاولة .    
 ــ يحق للمختبر مرجحة اليدان للتهيؤ للقفز .

 ــ في حالة إسقاط المانع بعد ارتطامه بقدم الحارس تعاد المحاولة . 
 ــ يحق للمختبر ثالثة محاوالت . 

 ــ يعطى للمختبر راحة بين كل محاولة وأخرى .
 

 تسجيل الدرجات : 
ــ يحسب قياس المسافة من نهاية خط البداية إلى مؤخرة القدم بعد 

 نزولها على األرض . 
 أداء ثالثة محاوالت .ــ يسمح للمختبر 

 ( .3ــ تسجل أفضل محاولة من المحاوالت )
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 بارتفاع مانع فوق من واليسار اليمين جهة على الجانبي القفز اختبار .ج
 .سم (35)

 
 الهدف من االختبار : 

قياس القوة االنفجارية لحراس المرمى من القفز الجانبي من   
 الثبات الجهة )اليمنى وليسرى(

   

 
 
 
 

 

  

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 

  

 األدوات الالزمة :

( سم، 35( ياردة، مانع قفز ارتفاع )18)إلـ منطقة الجزاء  

شريط قياس، استمارة تسجيل، رمح تدريب منبل لتثبيت موطئ 
 القدم القافزة .

 مواصفات االختبار :

( متر وارتفاعه 1ــ يوضع مانع يبعد عن خط بداية القفز مسافة ) 

 سم .( 35)

يمين أو يسار( الحارس إلى الجانب الذي يختاره )ــ يكون وقوف 
 والقدم القريبة من المانع مثبته على خط البداية. 

ــ عنده سماع اإليعاز من قبل المدرب يتهيئ لمرجحة اليدان ثم 
 القفز الجانبي من فوق المانع ألبعد مسافة ممكنة. 

 
 شروط االختبار :

ــ يجب على المختبر الوقوف على خط بداية القفز وان التجتاز 
 قدمه خط البداية . 

 ــ في حالة قدم المختبر تجتاز خط البداية قبل القفز تعاد المحاولة . 
 ــ في حالة إسقاط المانع بعد ارتطامه بقدم المختبر تعاد المحاولة . 

 ( .يسار 3يمين ــ  3ــ تعطي للمختبر ثالثة محاوالت )

ــ يعاد االختبار على الجهة األخرى وبنفس مواصفات اختبار 
 الجهة السابقة .

 
 تسجيل الدرجات : 

ــ تسجل المسافة من نهاية خط البداية القريبة من المانع إلى نهاية 
القدم من الخارج القريبة من مانع القفز بعد نزولها على 

 األرض .
 ــ يسمح للمختبر أداء ثالثة محاوالت .

 ( . 3ــ تسجل أفضل محاولة من المحاوالت ) 
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 .بالسرعة المميزة القوة اختبار :ثانياً 

 . األعلى من قدم كرة واستالم الثالثية القفزة اختبار .ب
 الهدف من االختبار : 

قياس القوة المميزة بالسرعة لعضالت األطراف السفلى لحراس   
 المرمى بكرة القدم.

 
 

 

   

 
 
 
 

 

  

 
  

 
 

                                                           

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 األدوات الالزمة :

( ياردة، شريط قياس، صفارة، كرة قدم، 18)إلـمنطقة الجزاء 

 .   رمح تدريب استمارة تسجيل

 مواصفات االختبار :

( متر عن 3يؤدي هذا االختبار من البداية الطائرة بمسافة ) 

الخط القفز حيث يؤدي عملية الحجل يمين ويسار ثم القفز لألعلى 
الستالم كرة من أعلى نقطة فالنزول على األرض وتسجل المسافة من 
أول نقطة التصال الجسم باألرض، ويحاول الثبات والمدرب يثبت 

 بالرمح الحتساب المسافة المقطوعة .  
 

 شروط االختبار :
ع الحركة وعدم اجتياز القدم خط البداية في بدء ــ يجب الدفع من وض
 الخطوة األولى .
 ــ السرعة في األداء . 

 ــ تؤخذ القياسات ألقرب ) سم ( . 
ــ تعطي ثالثة محاوالت لكل مختبر، ويعلن الرقم المختبر الثاني الذي 

 يليه لضمان المنافسة .
 

 تسجيل الدرجات : 
نهاية المسافة  إلىة من الحجل ــ تسجل المسافة من نهاية خط البداي

 المقطوعة بالحجل من نهاية القدم النازلة على األرض .

 .(3) إلـ ــ تسجل أفضل محاولة من المحاوالت
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ع المان فوق من والطيران األربعة الخراطيم بين المتعرج )زكزاك(   الركض اختبار :ثالثاً 
 .(اليسار -اليمين (لجهة الهواء في كرة واستالم (سم11ارتفاع)

 
 الهدف من االختبار : 

 قياس الرشاقة الخاصة لحراس المرمى بكرة القدم .  
 
 

 

   

 
 
 
 

 

  

 
  

 
 

                                                           

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 األدوات الالزمة :

بالستك عدد مخروط  (،5×  5ساحة منطقة الجزاء، مربع طوله )

(، شريط 1، كرة قدم عدد )( سم35ارتفاع ) (1(، مانع عدد )4)

 قياس، استمارة تسجيل ، صفارة .
 مواصفات االختبار :

يقف الحارس المختبر كما موضح في الرسم قرب المخروط البالستك  
القريب من الجهة القريبة من المانع وبعد سماع اإلشارة متهيئ إبداء، 
ينطلق بالدوران إمامي خلفي حول المخروط األول، ثم الجري جانبي 

سريع إلى نهاية المخروط الثاني والدوران إمامي خلفي ثم الجري 
ى نهاية المخروط الثالث والدوران إمامي خلفي ، ثم سريع جانبي إل

الجري  جانبي سريع إلى المخروط الرابع والدوران جانبي حوله 
والجري سريع إلى المانع والطيران من فوقه الستالم الكرة المرسلة 

 من قبل المدرب . 

 ( محاوالت .3ــ يعمل كل حارس مرمى )

المرمى الثاني ثم حارس ــ يعمل الحارس المرمى األول  ثم حارس 

 ( .3المرمى الثالث ألخذ راحة كافية بين المحاوالت )

ــ يعاد االختبار على الجهة األخرى بنفس مواصفات الجهة التي أدت 
 االختبار .

 
 شروط االختبار :

ــ تعاد المحاولة في حالة عدم الدوران الصحيح حول المخروط 
 البالستك .

 م الجري جانبي .ــ تعاد المحاولة في حالة عد
 ــ التحتسب المحاولة في حالة عدم الطيران من فوق المانع . 

 
 تسجيل الدرجات : 

ــ يبدءا تسجيل الوقت من لحظة االنطالق إلى نهاية اجتياز المانع 
 وأول مسك للكرة .

 يسار(.   3 -يمين  3( محاوالت )6ــ يعمل كل مختبر )

 للجهة الواحدة . (3ــ تسجل أفضل محاولة من المحاوالت )

 
 
 
 
 
 



 

 211الحق..................                                                                                    مال

 ( لحراس المرمى بكرة القدمالمهارات األساسية )الدفاعية
 األرضية. ات المتدحرجة مسك الكر  اختبارأوال: 

 الهدف من االختبار : 
قياس القدرة المهارية لحارس المرمى على صد ومسك 

 الكرات األرضية األمامية والجانبية.
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  m   . ــــ     حارس مرمى 

 ــــ     العب أو مدرب .        

 ـــ      كرة قدم .   0   

 ........       تقسيم منطقة الجزاء وتحديد الزوايا .
 موقع لعب الكرة الجانبية .×             

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 األدوات الالزمة :
نصف ملعب نظامي بكرة القدم وعمل حارس المرمى في 

(، أقماع تدريب لتحديد المناطق 10منطقة الجزاء، كرات عدد )

 .   استمارة تسجيل  المحددة، صفاره، شريط قياس،
 مواصفات االختبار :

يقف حارس المرمى في المكان المحدد داخل المرمى وبعد  

( متر عن خط المرمى من األمام ويدافع عن مرماه حسب 5.1)

موقع الكرة من خارج منطقة الجزاء، أما من الجانب يقف 
الحارس قرب العمود بمسافة بعد ذراع الحارس، وعند سماع 
اإليعاز يبدأ بالدفاع عن مرماه ومنع الكرة من الدخول إن كانت 

لمناطق المحددة من أمامية، إما أذا كانت جانبية يقوم بالدفاع عن ا
 الجانب ، ) يمين ــ يسار ( . 

 
 شروط االختبار :

ــ إذا أخطا المدرب في ركل الكرة وعدم إيصالها إلى المكان 
 المحدد ، تعاد المحاولة . 

 ( كرات .10ــ تعطى لكل حارس مختبر  عدد) 

 
 تسجيل الدرجات : 

يسجل للحارس المختبر مجموع الدرجات التي يحصل عليها  
 حسب نقاط مجاالت االختبار وعدد الكرات المرسلة إليه .

( درجات للكرة التي يمسكها مباشرة بشكل تام من 3ــ يعطى )

 وضع السقوط الجانبي البعيد.

( درجتان للكرة التي  يمسكها من وضع الوقوف 2ــ  يعطى )

 األمامي، أو مسكها على دفعتين من السقوط .  

بعاد الكرة من المرمى والكرة ( درجة في حالة إ1ــ يعطي )

 قريبة على الحارس .

( درجة في حالة أبعاد الكرة من المرمى                     3ــ يعطي )

 وهي صعبة المسك . 

أو اجتيازها الحارس  ( في حالة دخول الكرة المرمى 0ــ يعطى )

 .من الجانب
درب ــ إذ ارتدت الكرة من العمود بالتصويب المباشر من قبل الم

 وعدم تدخل الحارس تعاد المحاولة .

( درجتان عند مسك الكرة مباشرة 2ــ أما من الجانب، يعطى )

 ( ياردة .6من السقوط الجانبي داخل )

( درجات عند مسك الكرة مباشرة خارج 3ــ يعطي الحارس )

( عند 0( درجة في حالة عدم مسكها و )1( ياردة و يعطى )6)

 عبور الكرة الحارس .
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  .مسك الكرة متوسطة االرتفاع اختبارثانيا: 
 الهدف من االختبار : 

قياس القدرة المهارية لحارس المرمى على مسك وصد الكرة   
 متوسطة االرتفاع األمامية والجانبية.
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 يمثل الشكل األمامي 
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m   حارس مرمى .    ــــــ 

 ـــــ     العب أو مدرب .      

 ـــــ       كرة قدم .  0  

 ........       تقسيم منطقة الجزاء وتحديد الزوايا .
 موقع لعب الكرة الجانبية .×             
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 األدوات الالزمة :
نصف ملعب نظامي لكرة القدم، وعمل حارس المرمى في منطقة   

(، مرمى قانوني، أقماع لتحديد منطقة الجزاء ، 8الجزاء، كرات عدد )

 شريط قياس، صفاره، استمارة تسجيل.   
 مواصفات االختبار :

يقف حارس المرمى في المكان المحدد وحسب موقع الكرة من المرمى 
وعنده سماع اإلشارة يبدأ بالدفاع عن المناطق المحددة بالخروج ومسك 

 تقسيم منطقة الجزاء كما في الرسم .الكرة المتوسطة االرتفاع وحسب 
 ــ يبدأ الحارس باستقبال الكرة أوال من اإلمام، ثم الجانبين .

 2ــ يكون تصويب الكرات نحو التقسيم المخطط وحسب أرقام التقسيم من )
، ثم منطقة  (يمين ــ يسار)( جهة 2( حيث يستلم كرة في منطقة )5ــ 

( 2ياردة، ثم منطقة اإلمام رقم )( 6( جهة يمين ــ يسار خارج )3رقم )

( 5( ياردة ، وبعد ذلك يستلم كرة أماما في الثلث األخير رقم )6فوق)

( ياردة، حيث يكون عددا لكرات األمامية 18بين نقطة الجزاء وخط )

 ( كرات .6)

 أما من الجانب .

( كرة لكل جانب من العمود. ــ يقف الحارس 2ــ يستلم الحارس المختبر )

من الجانب مسافة طول اليد بينه وبين العمود في المكان  المختبر
المحدد حسب موقع الكرة من الجانب وحسب التقسيم الموضح في 

 الرسم .
ــ إذا أخطاء المدرب في ركل الكرة بعدم إيصالها بالشكل الصحيح تعاد 

 المحاولة .
 تسجيل الدرجات : 

 ( ياردة األولى 6داخل )( درجتان للمختبر عندما يستلم الكرة 2ــ يعطى )

 ( الثانية .6( درجات لمسك الكرة في)  3ــ يعطى )

 ( الثالثة .6( درجات لمسك الكرة في)5ــ يعطى )

 .من الدرجة في حالة عدم مسك الكره واجتيازها الحارس  (0ــ يعطى )

 ــ يسجل للحارس مجموع الدرجات التي يحصل عليها . 
 حاوالت إي ــ تحسب الدرجة لمعدل درجات الم

 (  10عدد مجموع درجات المحاوالت )

10                         
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 211الحق..................                                                                                    مال

      االرتفاع. اختبار مسك الكرات عاليةثالثًا: 
 الهدف من االختبار : 

قياس القدرة المهارية لحارس المرمى على مسك الكرات العالية   
 فوق الرأس

 
 

 
   

     0  

     0       
     0 

 
 

  
× 

     m 

 
 
× 

 0 

0    

0               
          

   

 
 + 

       × 
       + 

    
  + 

 

        
       + 

 

 
 
 
 

0 0 0 0 

 
 

m  . ــــ  حارس مرمى 

 ــــ  العب أو مدرب .     

o . ـــ  كرة قدم 

 ........ تقسيم منطقة الجزاء وتحديد الزوايا .
 موقع لعب الكرة الجانبية .    ×

 +   موقع لعب الكرة األمامية .

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 األدوات الالزمة :
نصف ملعب نظامي لكرة القدم، وعمل حارس في منطقة   

(، مرمى قانوني، أقماع لتحديد تقسيم المنطقة 10الجزاء، كرات عدد )

 .   الجزاء، شريط قياس، استمارة تسجيل، صفاره
 مواصفات االختبار :

يقف حارس المرمى في المكان المحدد في المرمى وحسب موقع  
الكرة من المرمى، وعند سماع اإليعاز من قبل المدرب ،على الحارس 
الخروج من المرمى إلى المناطق المقسمة لمسك الكرة العالية التي تنفذ 

ي من إمام منطقة الجزاء، وجهتي الملعب الجانبية، كما موضحة ف
 الرسم

 
 شروط االختبار :

( كرات من األمام، 4( كرات،)10ــ تعطى للحارس المختبر)

 كرات لكل جانب من منطقة الجزاء 3)ثو)

 ــ يكون خروج الحارس المختبر على المناطق المحددة . 
ــ يدخل الحارس األخر كالعب منافس في هذه المناطق لزيادة المنافسة 
بين المختبرين وسرعة خروج الحارس على مسك الكرة من 

 أعلى نقطة .  
ــ في حالة عدم وصول الكرة إلى األماكن المحدد من قبل المدرب تعاد 

 المحاولة.
 

 تسجيل الدرجات : 

مباشرة بشكل تام من األعلى ( درجات عند مسك الكرة 3ــ تعطى )

 ومن فوق العب المنافس .

 ( درجتان عند مسك الكرة على دفعتين.2ــ تعطى )

( درجة عند إبعاد الكرة من فوق لالعب وهي تمسك، 1ــ تعطى )

 ويبقى التقدير للمدرب ألعطى الدرجة .  

( في حالة عدم الوصول المختبر إلى الكرة أو دخولها إلى 0ــ يعطى )

 ى من قبل أالعب المنافس . المرم
 ــ يحسب المعدل الوسطي لمجموع درجات المحاوالت .

  ( 10أي مجموع درجات المحاوالت ) ــ 
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  .كلتاهما اليدينبأو ليد الواحدة اب االرتفاع عالية الكرة )لكم(: ضرباختباررابعًا: 
 الهدف من االختبار : 

قياس القدرة المهارية لحارس المرمى على لكم الكرة   
 وأبعادها خارج منطقة الجزاء ألبعد مسافة .

 
 
 
 

   

         0 

         0  

        0 

  M               
                                                  

            × 

  0 

0 

0 

 

 

 

+ 

 

 
               +× 

 
+ 

 

                
               + 

 

 
 

         
                                                                                           
                                    0 0 0 0 

 
            m. حارس مرمى 

 العب أو مدرب .            

  o      . كرة قدم 

 ........    تقسيم منطقة الجزاء وتحديد المناطق .
 موقع لعب الكرة الجانبية التي يلكمها الحارس المختبر .×        
 موقع لعب الكرة األمامية التي يلكمها الحارس المختبر .+         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 األدوات الالزمة :
نصف ملعب نظامي لكرة القدم، وعمل حارس في منطقة   

(، مرمى قانوني، أقماع لتحديد تقسيم 9الجزاء، كرات عدد )

 منطقة الجزاء، شريط قياس، استمارة تسجيل، صفاره.
 مواصفات االختبار :

يقف حارس المرمى المختبر في المكان المحدد في 
 إمام المرمى بمسافةالمرمى، وحسب موقع واتجاه الكرة، إذ يقف 

( متر عن خط المرمى الذي يقع بين العارضة والعمودين 0.5)

للكرات األمامية ،وعنده سماع اإليعاز من قبل المدرب بقوم 
بالخروج باستقبال الكرة وضربها بكلتا يديه ألبعد مسافة بعيده 

 عن األماكن الخطرة  إلى جانب الملعب 

( متر بعد عن 1فة )ــ كذالك يقف في منتصف المرمى بمسا

خط المرمى الذي يقع بين العارضة والعمودين في الكرات 
التي يستقبلها من الجانبين من ارض الملعب القريبة من 

 ( ياردة . 18خط )

ــ عند سماع اإليعاز من قبل المدرب يقوم الحارس المختبر 
بالخروج من مرماه واستقبال الكرة بضربها باليد الواحدة 

ج منطقة الجزاء ألبعد مسافة والى الجانب وإبعادها خار
 من ارض الملعب ، بعيدة عن األماكن الخطرة .

 ــ يكون خروج الحارس المختبر حسب تقسيم منطقة الجزاء. 

( محاوالت من كل جانب ويصبح عدد 3ــ تكون هنالك )

 ( . 6الجانبين )

( محاوالت من أإلمام من المرمى ، كما موضح 4ــ هنالك )

 م . على جهة اليمنى ــ جهة ليسرى ــ أمام .   في الرس
 شروط االختبار :

ــ يجب على المختبر أن يثبت أحدى القدمين على الخط الذي 
 يبدأ منه الرمي .

 ــ في حالة اجتياز قدم المختبر خط البداية تعاد المحاولة .

 ( محاوالت .   3ــ يحق للمختبر أداء )

 االختبار تعاد الرمية .ــ إذا خالف المختبر قانون رمي 
 .وأخرىــ يعطى المختبر راحة بين كل محاولة 

 
 تسجيل الدرجات : 

 ( درجات.3ــ أبعاد الكرة إلى الجانب، خارج منطقة الجزاء ) 

 ( درجة . 2ــ إبعاد الكرة أماما خارج منطقة الجزاء ) 

 ( درجة .  1ــ ابعد الكرة داخل منطقة الجزاء ) 

 ( من الدرجة . 0) ــ فشل في اإلبعاد 

 ــ مجموع الدرجات يقسم على عدد المحاوالت .

  ( 10أي مجموع درجات المحاوالت ) ــ 
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 (11) رقمملحق 
 يوضح أسماء فريق العمل المساعد

 
 العنوان الوظيفي االسم ت
 جامعة ديالىطالب ماجستير/  واثق وسمي راضي 1
 /السويدعلوم كرة قدمر في ضومحا خبير فارس جهاد داود 2
 الجامعة المستنصرية بكالوريوس تربية الرياضية / نجم عبد مطشر 3
 وزارة الشباب والرياضة / مصور هلل اسعد عبد 4
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 (11) رقمملحق 
 استمارة جمع البيانات وتفريغها

  
 الرياضي. ......لحراس مرمى نادي ............. اختبار القدرات البدنية

 .أوالً: أختبار القوة االنفجارية

 أختبار القوة االنفجارية لألطراف العليا. .2

 مية. احركة اليد الر ب( كغم 2) ةزن من الثبات اختبار رمي كرة طبية -

أفضل  3محاولة /  2محاولة /  0محاولة /  االسم ت
 محاولة

0-      

2-      

3-      

 

 اختبار القوة االنفجارية لألطراف السفلى: .1

 سم (.   35من الثبات من فوق المانع ارتفاع ) (األمامي) اختبار القفز -

أفضل  3محاولة /  2محاولة /  0محاولة /  االسم ت
 محاولة

0-      

2-      

3-      
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الثبات من فوق المانع ارتفاع  وضع من (األيمن)للجانب  اختبار القفز -
 . سم (35)

 

محاولة /  االسم ت

0 
محاولة / 

2 
محاولة / 

3 
أفضل 
 محاولة

- 1      

2- 
     

3- 
     

 

 

 

 (35)  الثبات من فوق المانع ارتفاع وضع من (األيسر)للجانب اختبار القفز -
 .سم

محاولة /  االسم ت
0 

محاولة / 
2 

محاولة / 
3 

أفضل 
 محاولة

-1      

-2      

-3      
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 ثانياً: أختبار القوة المميزة بالسرعة

 أختبار القوة المميزة بالسرعة لألطراف العليا..2

 .( ثانية10االستناد األمامي )شناو( لمدة ) اختبار -

 0م/ االسم ت

-1   

-2   

-3   

  

 اختبار القوة المميزة بالسرعة لإلطراف السفلى..1

يسار ( ثالثة مرات متتالية واستالم كرة من األعلى  -اختبار حجل ) يمين -
 في القفزة الثالثة في الهواء ألبعد مسافة. 

 3محاولة /  2محاولة /  0محاولة /  االسم ت
أفضل 
 محاولة

-1     
 

-2     
 

-3     
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 : أختبار السرعة االنتقاليةثالثاً 

 . من البدء العالي  ( متر30جري مسافة ) -أ

 2محاولة /  0محاولة /  االسم ت
أفضل 
 محاولة

-1     

-2     

-3     
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 .يسار( ـالقدم)يمين  ةبكر المرمى:اختبار الرشاقة الخاصة لحراس رابعاً 

بين الخراطيم األربعة والطيران من فوق المانع  )زكزاك(المتعرجالركض  اختبار -
 واستالم كرة في الهواء لجهة اليمين.( سم 35ارتفاع )

 

بين الخراطيم األربعة والطيران من فوق  )زكزاك(المتعرجالركض  اختبار -
   واستالم كرة في الهواء لجهة اليسار. ( سم35ارتفاع ) المانع

 

أفضل  3محاولة /  2محاولة /  0محاولة /  االسم ت
 محاولة

-1      

-2      

-3      

أفضل  3محاولة /  2محاولة /  0محاولة /  االسم ت
 محاولة

-1      

-2      

-3      
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 كرة القدم.لساسية ) الدفاعية( لحراس المرمى اختبار المهارات األ

 الرياضي.  ..............حراس مرمى نادي ...............

 األرضية.المتدحرجة اختبار مسك الكرة  أوال: 

 

 درجة الكرات األمامية 
د/جانب 
 األيمن

د/جانب 
 األيسر

 

 2م/ 0م/ 2م/ 0م/ 6م/ 5م/ 4م/ 3م/ 2م/ 0م/ االسم ت

1-            

2-            

3-            

 

 ثانيا: اختبار مسك الكرة متوسطة االرتفاع. 

 

د/جانب  درجة الكرات األمامية 
 األيمن

د/جانب 
 األيسر

 
 يمين أمام يسار

 2م/ 0م/ 2م/ 0م/ 6م/ 5م/ 4م/ 3م/ 2م/ 0م/ االسم  ت

1-            

2-            

3-            
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 .االرتفاع ثالثا: اختبار مسك الكرات عالية

 

 الجانب األيسر الجانب األيمن

 

  وسط خلف أمام وسط خلف أمام درجة الكرات األمامية 
 يسار وسط يمين

 3م/ 2م/ 0م/ 3م/ 2م/ 1م/ 4م/ 3م/ 2م/ 0م/ االسم  ت

 
 

1-             

2-            

3-            

 

 اليدينب أو ليد الواحدةاب عالية االرتفاع الكرة(لكم) ضرب: اختبار رابعاً 

 .اكلتاهم

 

 الجانب األيسر الجانب األيمن

 

  وسط خلف أمام وسط خلف أمام درجة الكرات األمامية 
 يسار وسط يمين

 3م/ 2م/ 0م/ 3م/ 2م/ 1م/ 4م/ 3م/ 2م/ 0م/ االسم  ت

 
 

1-             

2-            

3-            
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 .كلتاهما بعاد ) تشتيت ( الكرة بيد واحدة أو باليدينإخامسا: اختبار 

 

  درجة الكرات األمامية 

 5م/ 4م/ 3م/ 2م/ 0م/ االسم ت

1-       

2-       

3-       
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 (12) رقم ملحق 
لتحديد  ستبانةرضت عليهم استمارة االالسادة المختصين والخبراء الذين ع   أسماء

 تسلسل تطبيق االختبارات وتوزيعها
 المؤسسة اللقب العلمي االسم ت
 جامعة بغداد/ كلية التربية الرياضية أستاذ د. قاسم لزام صبر 1
 التربية الرياضية جامعة بغداد/ كلية أستاذ د.عبد الوهاب غازي حمودي 2
 جامعة بغداد/ كلية التربية الرياضية أستاذ صالح راضي أميشد.  3
 كلية التربية الرياضية /جامعة ديالى أستاذ فرات جبار سعد اهللد.  4
 كلية التربية الرياضية /الجامعة المستنصرية أستاذ غازي صالح محمودد.  5
 بغداد/ كلية التربية الرياضيةجامعة  مساعد أستاذ يوسف عبد األميرد.  6
 أكاديمية اسباير / دولة قطر مساعد أستاذ موفق المولىد.  7
  جامعة بغداد/ كلية التربية الرياضية مساعد أستاذ  كاظم الربيعي د. 8
 كلية التربية الرياضية /جامعة ديالى مساعد أستاذ د. عباس فاضل الخزاعي 9
 كلية التربية الرياضية /جامعة ديالى مساعد أستاذ د. احمد رمضان 11
 جامعة بغداد/ كلية التربية الرياضية مساعد أستاذ أسعد الزمد.  11
 جامعة بغداد/ كلية التربية الرياضية مساعد أستاذ ضياء ناجيد.  12
 جامعة بغداد/ كلية التربية الرياضية مدرس فارس ساميد.  13
 دولة قطر/ أكاديمية اسباير مدرب كاظم شبيب 14
 مدرب ومحاضر_ علوم كرة قدم/السويد خبير فارس جهاد داود 15
 بكرة القدم مدرب منتخب العراق لحراس المرمى مدرب عبد الكريم ناعم 16
 مدرب نادي أربيل لحراس المرمى بكرة القدم مدرب عماد هاشم 17
 مدرب منتخب االولمبي العراقي لحراس المرمى مدرب هاشم خميس 18
 مدرب منتخب شباب العراق لحراس المرمى مدرب جليل زيدان 19
 مدرب نادي الزوراء لحراس المرمى بكرة القدم مدرب عامر زايد 21
 بكرة القدم مدرب نادي الصناعة لحراس المرمى مدرب حسن هادي 21
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 (13) رقم الملحق
 خاصةال تمارينفي مجال تدريب كرة القدم حول الوالخبراء صين تيوضح رأي المخ

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 خاصةال تمارينصين والخبراء حول الترأي المخ استمارة استبيان

 المحترم.…………………األستاذ الفاضل    
تقسيم منطقة  خاصة وفق تمارينتأثير في النية إجراء البحث الموسوم )

كرة بلحراس المرمى  ات األساسيةرات البدنية والمهار قدتطوير بعض اللالجزاء 
لما تتمتعون به من خبرة ودراية في هذا المجال لذا يرجى التفضل  ( ونظراا القدم

تقسيم منطقة الجزاء على وفق  خاصةال تمارينداء آرائكم و مالحظاتكم حول البإب
ثالث ( وحدة تدريبية بواقع 24يتضمن تطبيق ) ن المنهاجإ ، علماا لحراس المرمى

وفق طريقة التدريب الفتري على  تمارينوتم تشكيل ال في األسبوع، ةتدريبي وحدات
 .المرتفع الشدة

 ومن اهلل التوفيق.
لقد تم  ،وحدة التدريبيةلل خص القسم الرئيست لخاصةا تمارينال مالحظة :  

 .1:3 استخدام تموج حركة حمل
 

  ..........................االسم الثالثي
 ..........................اللقب العلمي
 ............................مكان العمل
 ...........................االختصاص

 ..............................التأريخ 
                                         ...............................التوقيع

 
 طالب الماجستير
 حسين جبار
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 لألفراد عينة البحث المنافساتوحدة تدريبية يومية في فترة 
 11/4/1111االثنين اليوم والتاريخ:                                     األسبوع : األول                                                                                                         

 ثع  ففراد عينة البحالمكان: مال                                                                                                                                     األولىالوحدة التدريبية: 
 والمرتدة من األرض والمتوسطة  والعالية ةتطوير القوة االنفجارية، والمهارية لألطراف العليا والسفلى لمهارة مسك الكرات األرضية المتدحرجالهدف التدريبي: 

 تفاصيل الوحدة التدريبية

 التكرارات التمارين المستخدمة في الوحدة التدريبية وقت الوحدة القسم
زمن 
 ثا /التمرين

بين  الراحة
 ثا /التكرارات

عدد 
 المجاميع

الراحة بين 
 المجاميع

النبض 
 ض/د

الحجم 
 المطلق

الشدة الجزيئية 
 النسبية%

الشدة × الحجم المطلق
 الجزيئية

 86153.846 71.794 1200 140  واإلطالةتمارين التمطية  د 11 اإلحماء

 د 3445 الرئيس

 5686.153 78.974 72 154 180 1 72 24 3 4(1) تمرين -
 4264.615 78.974 54 154 180 1 54 18 3 4(2تمرين ) -
 5686.153 78.974 72 154 180 1 72 24 3 4(3تمرين ) -
 5686.153 78.974 72 154 180 1 72 24 3  4(4تمرين ) -
 7581.538 78.974 96 154 180 1 96 32 3  4(5تمرين ) -
 11846.153 78.974 150 154 180 1 150 50 3 4(6تمرين ) -
 11846.153 78.974 150 154 180 1 150 50 3  4(7تمرين ) -

 26153.846 43.589 011 85  تمارين ترويحية لغرض االسترخاء والتمطية د 11 الختامي
                                              

  (331243.076) الشدة الجزيئية( :   Xمجموع )الحجم المطلق
 د(     84.3 مجموع الحجم المطلق للوحدة التدريبية :     )

         %( 034466)              درجة صعوبة الوحدة التدريبية :

 (%75)                           شدة الوحدة التدريبية :
                               
 

 (الشدة الجزيئية Xمجموع )الحجم المطلق      

 مجموع الحجم المطلق للوحدة التدريبية 
درجة صعوبة الوحدة  =

 التدريبية            
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 لألفراد عينة البحث المنافساتوحدة تدريبية يومية في فترة 
 11/4/1111 ثالثاءاليوم والتاريخ: ال                                  األسبوع : األول                                                                                                          

 عينة البحث ففرادع  المكان: مال                                                                                                                                    ثانيةالوحدة التدريبية: ال
 والعاليةتطوير القوة المميزة بالسرعة ألطراف العليا والسفلى، ومهارة مسك الكرات األرضية المتدحرجة والمرتدة من األرض والمتوسطة الهدف التدريبي: 

 
 تفاصيل الوحدة التدريبية

زمن التمرين  التكرارات التمارين المستخدمة في الوحدة التدريبية وقت الوحدة القسم
 ثا

بين \الراحة
 التكرارات ثا

عدد 
 المجاميع

الراحة بين 
 المجاميع

النبض 
 ض/د

الحجم 
 المطلق

الشدة الجزيئية 
 النسبية%

الشدة × الحجم المطلق
 الجزيئية

د 11 اإلحماء واإلطالةتمارين التمطية     140 1200 71.794 86153.846 

د  الرئيس 54.33 

 6317.948 78.9744 80 154 180 1 60 20 4  4(9تمرين ) -
 5686.153 78.9744 72 154 180 1 54 18 4  4(11تمرين ) -
 7581.538 78.9744 96 154 180 1 72 24 4  4(11تمرين ) -
 8529.230 78.9744 108 154 180 1 108 36 3  4(11تمرين ) -
 9476.923 78.9744 120 154 180 1 180 60 2  4(15تمرين ) -
 9476.923 78.9744 120 154 180 1 180 60 2  4(14تمرين ) -
 7107.692 78.9744 90 154 180 1 90 30 3  4(13تمرين ) -

د 11 الختامي االسترخاء والتمطيةتمارين ترويحية لغرض     85 011 43.589 26153.846 
                                                 

  (331622.564الشدة الجزيئية( :  ) Xالمطلقمجموع )الحجم 
 د(      84.33مجموع الحجم المطلق للوحدة التدريبية :    )
 %(85.51) درجة صعوبة الوحدة التدريبية :            

      (%71)                         شدة الوحدة التدريبية :

 

 (الشدة الجزيئية Xمجموع )الحجم المطلق  

 مجموع الحجم المطلق للوحدة التدريبية            

درجة صعوبة الوحدة  =
 التدريبية            
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 لألفراد عينة البحث المنافساتوحدة تدريبية يومية في فترة 
 15/4/1111 األربعاءاليوم والتاريخ:                                   األسبوع : األول                                                                                                          

 عينة البحث ففرادع  المكان: مال                                                                                                                                    الثالثةالوحدة التدريبية: 
 ة والجانبية والخلفيةتطوير السرعة االنتقالية، ومهارة مسك الكرات األرضية، المتوسطة، العالية األمامي الهدف التدريبي:

        
 تفاصيل الوحدة التدريبية

 التكرارات التمارين المستخدمة في الوحدة التدريبية وقت الوحدة القسم
زمن 
 ثا /التمرين

بين  الراحة
 ثا /التكرارات

عدد 
 المجاميع

الراحة بين 
 المجاميع

النبض 
 ض/د

الحجم 
 المطلق

الشدة الجزيئية 
 النسبية%

الشدة × الحجم المطلق
 الجزيئية

د 11 اإلحماء واإلطالةتمارين التمطية     140 1200 71.794 86153.846 

 52.16 د الرئيس

 7107.692 78.974 91 154 161 1 91 51 5  4(11تمرين ) -
 9476.923 78.974 120 154 180 1 180 60 2  4(16تمرين ) -
 6317.948 78.974 80 154 180 1 60 20 4  4(19تمرين ) -
 6317.948 78.974 80 154 180 1 60 20 4  4(11تمرين ) -
 6317.948 78.974 80 154 180 1 60 20 4  4(11تمرين ) -
 6317.948 78.974 80 154 180 1 60 20 4  4(11تمرين ) -
 6317.948 78.974 80 154 180 1 60 20 4  4(15تمرين ) -

د 11 الختامي ترويحية لغرض االسترخاء والتمطيةتمارين     85 011 43.589 26153.846 
                                                 

  (322020.512الشدة الجزيئية( :  ) Xمجموع )الحجم المطلق
 د(      82.16مجموع الحجم المطلق للوحدة التدريبية :    )
 %(034516) درجة صعوبة الوحدة التدريبية :            

      (% 77شدة الوحدة التدريبية : )
 

 
 (الشدة الجزيئية Xمجموع )الحجم المطلق  

 مجموع الحجم المطلق للوحدة التدريبية            

درجة صعوبة الوحدة  =
 التدريبية            



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       الوحدات التدريبية في فترة المنافسات....................................                                                                          

818 
 

 لألفراد عينة البحث المنافساتحدة تدريبية يومية في فترة و 
 16/4/1111ثنيناليوم والتاريخ: اال                                                                                                                                               ثانياألسبوع : ال

 ع  ففراد عينة البحثالمكان: مال                                                                                                                                      رابعةالوحدة التدريبية: ال
 والعالية والمرتدة من األرض والمتوسطة ةاألرضية المتدحرجتطوير القوة االنفجارية، والمهارية لألطراف العليا والسفلى لمهارة مسك الكرات الهدف التدريبي: 

 
 تفاصيل الوحدة التدريبية

زمن  التكرارات التمارين المستخدمة في الوحدة التدريبية وقت الوحدة القسم
 التمرين ثا

بين \الراحة
 التكرارات ثا

عدد 
 المجاميع

الراحة بين 
 المجاميع

النبض 
 ض/د

الحجم 
 المطلق

 الشدة الجزيئية
 النسبية%

الشدة × الحجم المطلق
 الجزيئية

 86153.846 71.794 1200 140  واإلطالةتمارين التمطية  د 11 اإلحماء

د  الرئيس 64.3 

 12615.385 84.1026 150 164 161 1 90 30 5  4(24تمرين ) -
 10092.308 84.1026 120 164 161 1 60 20 6 4(25تمرين ) -
 10092.308 84.1026 120 164 161 1 60 20 6  4(26تمرين ) -
 10092.308 84.1026 120 164 161 1 60 20 6  4(27تمرين ) -
 12110.769 84.1026 144 164 161 1 216 72 2  4(35تمرين ) -
 8410.256 84.1026 100 164 161 1 150 50 2  4(40تمرين ) -
 8410.256 84.1026 100 164 180 1 150 50 2  4(47تمرين ) -

 26153.846 43.589 011 85  تمارين ترويحية لغرض االسترخاء والتمطية د 11 الختامي
                                                 

  (380069.74)  الشدة الجزيئية(:   Xمجموع )الحجم المطلق
 د(     94.5 مجموع الحجم المطلق للوحدة التدريبية :     )

 %( 004190)   درجة صعوبة الوحدة التدريبية :          
 (% 11)                          شدة الوحدة التدريبية :          

 

 (الشدة الجزيئية Xمجموع )الحجم المطلق   

 مجموع الحجم المطلق للوحدة التدريبية            

درجة صعوبة الوحدة  =
 التدريبية            
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 لألفراد عينة البحث المنافساتحدة تدريبية يومية في فترة و 
 19/4/1111ثالثاءوالتاريخ: الاليوم                                                                                                                                               ثانياألسبوع : ال

 ع  ففراد عينة البحثالمكان: مال                                                                                                                                    خامسةالوحدة التدريبية: ال
 رعة ألطراف العليا والسفلى، ومهارة مسك الكرات األرضية المتدحرجة والمرتدة من األرض والمتوسطة والعاليةتطوير القوة المميزة بالسالهدف التدريبي: 

 تفاصيل الوحدة التدريبية

 التكرارات التمارين المستخدمة في الوحدة التدريبية وقت الوحدة القسم
زمن التمرين 

 ثا
بين  الراحة

 التكرارات ثا
عدد 
 المجاميع

الراحة بين 
 المجاميع

النبض 
 د ض/

الحجم 
 المطلق

الشدة الجزيئية 
 % النسبية

الشدة × الحجم المطلق
 الجزيئية

 86153.846 71.794 1200 140  واإلطالةتمارين التمطية  د 11 اإلحماء

 65.54 د  الرئيس

 10765.128 84.102 128 164 161 1 96 32 4  4(10تمرين ) -
 10092.308 84.102 120 164 161 1 180 60 2  4(16تمرين ) -
 10092.308 84.102 120 164 161 1 60 20 6  4(9تمرين ) -
 10092.308 84.102 120 164 161 1 60 20 6  4(51تمرين ) -
 9083.076 84.102 108 164 161 1 105 36 3  4(12تمرين ) -
 10092.308 84.102 120 164 161 1 90 30 4  4(15تمرين ) -
 11606.154 84.102 138 164 180 1 136 46 3  4(36تمرين ) -

 26153.846 43.589 011 85  تمارين ترويحية لغرض االسترخاء والتمطية د 11 الختامي
                                                 

  (383003.08)   الشدة الجزيئية( :   Xمجموع )الحجم المطلق
 د(     95.34 مجموع الحجم المطلق للوحدة التدريبية :       )

 %( 004193 )    درجة صعوبة الوحدة التدريبية :            
 (% 18)                              الوحدة التدريبية :شدة           

 

 

 (الشدة الجزيئية Xمجموع )الحجم المطلق  

 للوحدة التدريبيةمجموع الحجم المطلق 

درجة صعوبة الوحدة  =
 التدريبية            
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 لألفراد عينة البحث المنافساتوحدة تدريبية يومية في فترة 
 11/4/1111 األربعاءاليوم والتاريخ:                                                                                                                                            ثانياألسبوع : ال

 عينة البحث ففرادع  المكان: مال                                                                                                                                  ةسادسالوحدة التدريبية: ال
 تطوير السرعة االنتقالية، ومهارة مسك الكرات األرضية، المتوسطة، العالية األمامية والجانبية والخلفيةالهدف التدريبي: 

 تفاصيل الوحدة التدريبية

زمن التمرين  التكرارات التمارين المستخدمة في الوحدة التدريبية وقت الوحدة القسم
 ثا

بين  الراحة
 التكرارات ثا

عدد 
 المجاميع

الراحة بين 
 المجاميع

النبض 
 ض/د

الحجم 
 المطلق

الشدة الجزيئية 
 النسبية%

× الحجم المطلق
 الشدة الجزيئية

د 11 اإلحماء  86153.846 71.794 1200 140  واإلطالةتمارين التمطية  

 64.13 د  الرئيس

 8073.846 84.1026 96 164 180 1 60 24 4  4(45تمرين ) -
 12110.769 84.1026 144 164 180 1 60 36 4  4(44تمرين ) -
 10092.307 84.1026 120 164 180 1 60 60 2  4(51تمرين ) -
 13456.410 84.1026 160 164 180 1 36 40 4  4(56تمرين ) -
 10092.307 84.1026 120 164 180 1 32 20 6  4(59تمرين ) -
 10092.307 84.1026 120 164 180 1 150 60 2  4(41تمرين ) -
 10092.307 84.1026 120 164 180 1 150 60 2  4(41تمرين ) -

د 11 الختامي  26153.846 43.589 011 85  تمارين ترويحية لغرض االسترخاء والتمطية 
                                    

  (377723.076)       الشدة الجزيئية( :   Xمجموع )الحجم المطلق
 د(      94.13)    مجموع الحجم المطلق للوحدة التدريبية :       

 %(004611)         درجة صعوبة الوحدة التدريبية :           
 (% 11)                                  شدة الوحدة التدريبية :

 

 

 (الشدة الجزيئية Xمجموع )الحجم المطلق   

 مجموع الحجم المطلق للوحدة التدريبية            

درجة صعوبة الوحدة  =
 التدريبية            
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 لألفراد عينة البحث المنافساتوحدة تدريبية يومية في فترة 
 4/1111/ 13 االثنيناليوم والتاريخ:                                                                                                                                          ثالثاألسبوع : ال

 عينة البحث ففرادع  المكان: مال                                                                                                                                سابعةالوحدة التدريبية: ال
 والمرتدة من األرض والمتوسطة والعالية ةتطوير القوة االنفجارية، والمهارية لألطراف العليا والسفلى لمهارة مسك الكرات األرضية المتدحرجالهدف التدريبي: 

 الوحدة التدريبيةتفاصيل 

زمن التمرين  التكرارات التمارين المستخدمة في الوحدة التدريبية وقت الوحدة القسم
 ثا

بين  الراحة
 التكرارات ثا

عدد 
 المجاميع

الراحة بين 
 المجاميع

النبض 
 ض/د

الحجم 
 المطلق

الشدة الجزيئية 
 النسبية%

الشدة × الحجم المطلق
 الجزيئية

 86153.85 71.794 1200 140  واإلطالةتمارين التمطية  د 11 اإلحماء

د 14 الرئيس .05 

 12332.31 85.641 144 167 161 1 72 24 6  4(1تمرين ) -
 12332.31 85.641 144 167 161 1 72 24 6  4(5تمرين ) -
 12332.31 85.641 144 167 161 1 72 24 6  4(4تمرين ) -
 5481.026 85.641 04 167 161 1 96 32 2 4(5تمرين ) -
 17128.21 85.641 200 167 161 1 150 50 4  4(6تمرين ) -
 17128.21 85.641 200 167 161 1 150 50 4  4(7تمرين ) -
 11110.92 85.641 120 167 180 1 90 30 4  4(8تمرين ) -

 26153.83 43.589 011 85  تمارين ترويحية لغرض االسترخاء والتمطية د 11 الختامي
                                                 

  (421257.4)    الشدة الجزيئية( :   Xمجموع )الحجم المطلق
 د(      104.03)     مجموع الحجم المطلق للوحدة التدريبية :   
 %( 01449)     درجة صعوبة الوحدة التدريبية :            

 (% 15)                               شدة الوحدة التدريبية :          
 
 

 

 (الشدة الجزيئية Xمجموع )الحجم المطلق   

 مجموع الحجم المطلق للوحدة التدريبية            

درجة صعوبة الوحدة  =
 التدريبية            
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 لألفراد عينة البحث المنافساتوحدة تدريبية يومية في فترة 
 10/4/1111 ثالثاءاليوم والتاريخ: ال                                                                                                                                       ثالثاألسبوع : ال

 ع  ففراد عينة البحثالمكان: مال                                                                                                                               ثامنةالوحدة التدريبية: ال
 حرجة والمرتدة من األرض والمتوسطة والعاليةتطوير القوة المميزة بالسرعة ألطراف العليا والسفلى، ومهارة مسك الكرات األرضية المتدالهدف التدريبي: 

 
 تفاصيل الوحدة التدريبية

زمن التمرين  التكرارات التمارين المستخدمة في الوحدة التدريبية وقت الوحدة القسم
 ثا

بين  الراحة
 التكرارات ثا

عدد 
 المجاميع

الراحة بين 
 المجاميع

النبض 
 ض/د

الحجم 
 المطلق

الشدة الجزيئية 
 النسبية%

الشدة × الحجم المطلق
 الجزيئية

د 11 اإلحماء واإلطالةتمارين التمطية     140 1200 71.794 86153.846 

د 14 الرئيس .10 

4(11تمرين ) -  6 36 108 1 180 167 110 85.641 18498.461 
 10276.923 85.641 111 167 180 1 180 60 1  4(15تمرين ) -
 10276.923 85.641 111 167 180 1 180 60 1  4(14تمرين ) -
 16443.076 85.641 192 167 180 1 96 32 6  4(10تمرين ) -
4(16تمرين  -  1 60 180 1 180 167 111 85.641 10276.923 
4(50تمرين ) -  4 40 156 1 180 167 164 85.641 15757.948 
 9249.230 85.641 116 167 180 1 101 54 1  4(54تمرين ) -

د 11 الختامي  26153.846 43.589 011 85  تمارين ترويحية لغرض االسترخاء والتمطية 
                                                 

  (423025.641)   الشدة الجزيئية( :   Xمجموع )الحجم المطلق
 د(      104.26مجموع الحجم المطلق للوحدة التدريبية :       )

 %(01401)    درجة صعوبة الوحدة التدريبية :            
   (% 17)                             شدة الوحدة التدريبية :

 

 (الشدة الجزيئية Xمجموع )الحجم المطلق  

 مجموع الحجم المطلق للوحدة التدريبية            

درجة صعوبة الوحدة  =
 التدريبية            
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 لألفراد عينة البحث المنافساتوحدة تدريبية يومية في فترة 
 11/4/1111 األربعاءاليوم والتاريخ:                                                                                                                                           ثالثاألسبوع : ال

 عينة البحث ففرادع  المكان: مال                                                                                                                                 عةساتالوحدة التدريبية: ال
 الية، ومهارة مسك الكرات األرضية، المتوسطة، العالية األمامية والجانبية والخلفيةتطوير السرعة االنتقالهدف التدريبي: 

 تفاصيل الوحدة التدريبية

 التكرارات التمارين المستخدمة في الوحدة التدريبية وقت الوحدة القسم
زمن 
 التمرين ثا

بين  الراحة
 ثا /التكرارات

عدد 
 المجاميع

الراحة بين 
 المجاميع

النبض 
 ض/د

الحجم 
 المطلق

الشدة الجزيئية 
 النسبية%

الشدة × الحجم المطلق
 الجزيئية

د 11 اإلحماء واإلطالةتمارين التمطية     140 1200 71.794 86153.846 

 73.15د  الرئيس

4(41تمرين ) -  2 60 180 1 180 167 120 85.641 10276.923 
 8221.538 85.641 96 167 180 1 72 24 4  4(45)تمرين  -
 10276.923 85.641 120 167 180 1 60 11 6  4(11تمرين ) -
4(43تمرين ) -  4 48 144 1 180 167 192 85.641 16443.076 
 10276.923 85.641 120 167 180 1 90 30 4  4(11تمرين ) -
 10276.923 85.641 120 167 180 1 180 60 2  4(16تمرين ) -
 6851.282 85.641 80 167 180 1 32 20 4  4(19تمرين ) -

د 11 الختامي  26153.846 43.589 011 85  تمارين ترويحية لغرض االسترخاء والتمطية 
                                                 

  (422069.743)   الشدة الجزيئية( :   Xمجموع )الحجم المطلق
 د(      105.033مجموع الحجم المطلق للوحدة التدريبية :       )

 %( 00491)     درجة صعوبة الوحدة التدريبية :           
 (% 18)                             شدة الوحدة التدريبية :

 

 

 (الشدة الجزيئية Xمجموع )الحجم المطلق  

 مجموع الحجم المطلق للوحدة التدريبية            

درجة صعوبة الوحدة  =
 التدريبية            
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 لألفراد عينة البحث المنافساتوحدة تدريبية يومية في فترة 
 1/3/1111  ثنيناليوم والتاريخ: اال                                                                                                                                            رابعاألسبوع : ال

 ع  ففراد عينة البحثالمكان: مال                                                                                                                                  عاشرةالوحدة التدريبية: ال
 والمرتدة من األرض والمتوسطة والعالية ةاالنفجارية، والمهارية لألطراف العليا والسفلى لمهارة مسك الكرات األرضية المتدحرجتطوير القوة الهدف التدريبي: 

 تفاصيل الوحدة التدريبية

 التكرارات التمارين المستخدمة في الوحدة التدريبية وقت الوحدة القسم
زمن 
ثا /التمرين  

بين  الراحة
ثا /التكرارات  

عدد 
 المجاميع

الراحة بين 
 المجاميع

النبض 
 ض/د

الحجم 
 المطلق

الشدة الجزيئية 
 النسبية%

الشدة × الحجم المطلق
 الجزيئية

د 11 اإلحماء واإلطالةتمارين التمطية     140 1200 71.794 86153.846 

د  الرئيس 57.9 

 5686.153 78.974 72 154 161 1 72 24 3  4(1تمرين ) -
 8529.230 78.974 108 154 161 1 54 18 6  4(1تمرين ) -
 5686.153 78.974 72 154 161 1 72 24 3  4(5تمرين ) -
 5686.153 78.974 72 154 161 1 72 24 3  4(4تمرين ) -
 7581.538 78.974 96 154 161 1 96 32 3  4(3تمرين ) -
 11846.153 78.974 150 154 161 1 150 50 3  4(40تمرين ) -
4(41تمرين ) -  3 50 150 1 180 154 150 78.974 11846.153 

د 11 الختامي تمارين ترويحية لغرض االسترخاء  
 26153.846 43.589 011 85  والتمطية

                                                 

  (346307.692)   الشدة الجزيئية( :   Xمجموع )الحجم المطلق
 (     د 87.9مجموع الحجم المطلق للوحدة التدريبية :       )

 %( 65.663)     درجة صعوبة الوحدة التدريبية :           
 (% 15)                             شدة الوحدة التدريبية :          

 

 (الشدة الجزيئية Xمجموع )الحجم المطلق   

 مجموع الحجم المطلق للوحدة التدريبية            

درجة صعوبة الوحدة  =
 التدريبية            
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 لألفراد عينة البحث المنافساتوحدة تدريبية يومية في فترة 
 5/3/1111 ثالثاءاليوم والتاريخ: ال                                                                                                                                  رابع              األسبوع : ال

 ع  ففراد عينة البحثالمكان: مال                                                                                                                                  حادية عشرالوحدة التدريبية: ال
 تطوير القوة المميزة بالسرعة ألطراف العليا والسفلى، ومهارة مسك الكرات األرضية المتدحرجة والمرتدة من األرض والمتوسطة والعاليةالهدف التدريبي: 

 التدريبيةتفاصيل الوحدة 

 التكرارات التمارين المستخدمة في الوحدة التدريبية وقت الوحدة القسم
زمن 
 ثا /التمرين

بين  الراحة
 ثا / التكرارات

عدد 
 المجاميع

الراحة بين 
 المجاميع

النبض 
 ض/د

الحجم 
 المطلق

الشدة الجزيئية 
 النسبية%

الشدة × الحجم المطلق
 الجزيئية

د 11 اإلحماء واإلطالةتمارين التمطية     140 1200 71.794 86153.846 

 58.44  د  الرئيس

 0511.948 78.97436 61 154 180 1 60 20 4  4(9تمرين ) -

 8529.230 78.97436 108 154 180 1 54 18 6  4(11تمرين ) -
4(11تمرين ) -  4 24 72 1 180 154 96 78.97436 7581.538 
 8529.230 78.97436 108 154 180 1 108 36 5  4(11تمرين ) -
4(15تمرين ) -  2 60 180 1 180 154 120 78.97436 9476.923 
(144تمرين ) -  2 60 180 1 180 154 120 78.97436 9476.923 
 9476.923 78.97436 120 154 180 1 90 30 4  4(13تمرين ) -

د 11 الختامي  تمارين ترويحية لغرض االسترخاء 
 26153.846 43.589 600 85  والتمطية

                                                 

  (350034.87)   الشدة الجزيئية( :   Xمجموع )الحجم المطلق
 د(      88.44مجموع الحجم المطلق للوحدة التدريبية :       )

 %(034140)    درجة صعوبة الوحدة التدريبية :            
 (% 15)                             شدة الوحدة التدريبية :

 

 (الشدة الجزيئية Xمجموع )الحجم المطلق   

 مجموع الحجم المطلق للوحدة التدريبية            

درجة صعوبة الوحدة  =
 التدريبية            
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 لألفراد عينة البحث المنافساتوحدة تدريبية يومية في فترة 
 4/3/1111 األربعاءاليوم والتاريخ:                                                                                                                                                رابعاألسبوع : ال

 ع  ففراد عينة البحثالمكان: مال                                                                                                                                 الثانية عشر الوحدة التدريبية:
 فيةتطوير السرعة االنتقالية، ومهارة مسك الكرات األرضية، المتوسطة، العالية األمامية والجانبية والخلالهدف التدريبي: 

                             
 تفاصيل الوحدة التدريبية

زمن  التكرارات التمارين المستخدمة في الوحدة التدريبية وقت الوحدة القسم
 ثا /التمرين

بين  الراحة
 ثا /التكرارات

عدد 
 المجاميع

الراحة بين 
 المجاميع

النبض 
 ض/د

الحجم 
 المطلق

الشدة الجزيئية 
 النسبية%

الشدة × المطلقالحجم 
 الجزيئية

د 11 اإلحماء واإلطالةتمارين التمطية     140 1200 71.794 86153.846 

 30.31 د الرئيس

 4738.461 78.974 01 154 180 1 90 30 1  4(11تمرين ) -
 9476.923 78.974 120 154 180 1 180 60 2  4(51تمرين ) -
 9476.923 78.974 120 154 180 1 60 20 6  4(19تمرين ) -
 9476.923 78.974 120 154 180 1 60 20 6  4(11تمرين ) -
4(11تمرين ) -  6 20 60 1 180 154 120 78.974 9476.923 
 6317.948 78.974 80 154 180 1 60 20 4  4(11تمرين ) -
 4738.461 78.974 00 154 180 1 60 20 5  4(15تمرين ) -

د 11 الختامي  26153.846 43.589 011 85  تمارين ترويحية لغرض االسترخاء والتمطية 
                                                 

   (341548.717)   الشدة الجزيئية( :   Xمجموع )الحجم المطلق
 د(      86.50مجموع الحجم المطلق للوحدة التدريبية :       )

  %(034330)     درجة صعوبة الوحدة التدريبية :           
 (% 18)                             شدة الوحدة التدريبية :

 

 (الشدة الجزيئية Xمجموع )الحجم المطلق   

 مجموع الحجم المطلق للوحدة التدريبية            

درجة صعوبة الوحدة  =
 التدريبية            
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 لألفراد عينة البحث المنافساتوحدة تدريبية يومية في فترة 
 9/3/1111 ثنيناليوم والتاريخ: اال                                                                                                                                          لخامساألسبوع : ا

 ع  ففراد عينة البحثالمكان: مال                                                                                                                              ثالثة عشرالوحدة التدريبية: ال
 والمرتدة من األرض والمتوسطة والعالية ةلمهارية لألطراف العليا والسفلى لمهارة مسك الكرات األرضية المتدحرجالقوة االنفجارية، واالهدف التدريبي: 

 فاصيل الوحدة التدريبيةت

وقت  القسم
 الوحدة

زمن  التكرارات التمارين المستخدمة في الوحدة التدريبية
ثا /التمرين  

بين  الراحة
ثا /التكرارات  

عدد 
 المجاميع

بين الراحة 
 المجاميع

النبض 
 ض/د

الحجم 
 المطلق

الشدة الجزيئية 
 النسبية%

× الحجم المطلق
 الشدة الجزيئية

د 11 اإلحماء واإلطالةتمارين التمطية     140 1200 71.794 86153.846 

د  الرئيس 74.5 

4(14تمرين ) -  4 51 91 1 161 164 120 84.103 10092.307 
 13456.410 84.103 160 164 360 2 01 11 4  4(13تمرين ) -
 13456.410 84.103 160 164 360 2 01 11 4  4(10تمرين ) -
 13456.410 84.103 160 164 360 2 01 11 4  4(11تمرين ) -
 12110.769 84.103 144 164 161 1 110 11 1  4(53تمرين ) -
4(0تمرين ) -  3 50 150 1 161 164 150 84.103 12615.384 
  12615.384 84.103 150 164 180 1 150 50 3  4(1تمرين ) -

د 11 الختامي تمارين ترويحية لغرض االسترخاء  
 26153.846 43.59 011 85  والتمطية

                                                 

  (419280)    الشدة الجزيئية( :  Xمجموع )الحجم المطلق
 (     د 104.5مجموع الحجم المطلق للوحدة التدريبية :       )

 %(  004611)    درجة صعوبة الوحدة التدريبية :            
 (% 11)                             شدة الوحدة التدريبية :          

 

 

 (الشدة الجزيئية Xمجموع )الحجم المطلق  

 مجموع الحجم المطلق للوحدة التدريبية            

درجة صعوبة الوحدة  =
 التدريبية            
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 لألفراد عينة البحث المنافساتوحدة تدريبية يومية في فترة 
 11/3/1111 ثالثاءاليوم والتاريخ: ال                                                                                                                                        خامساألسبوع : ال

 عينة البحث ففرادع  المكان: مال                                                                                                                            بعة عشراالر الوحدة التدريبية: 
 تطوير القوة المميزة بالسرعة ألطراف العليا والسفلى، ومهارة مسك الكرات األرضية المتدحرجة والمرتدة من األرض والمتوسطة والعاليةالهدف التدريبي: 

 تفاصيل الوحدة التدريبية

 التكرارات التمارين المستخدمة في الوحدة التدريبية وقت الوحدة القسم
 /زمن التمرين 

 ثا
بين  الراحة
 ثا /التكرارات

عدد 
 المجاميع

الراحة بين 
 المجاميع

النبض 
 ض/د

الحجم 
 المطلق

الشدة الجزيئية 
 النسبية%

الشدة × الحجم المطلق
 الجزيئية

د 11 اإلحماء واإلطالةتمارين التمطية     140 1200 71.794 86153.846 

 11.55 د الرئيس

 10765.128 84.101 128 164 180 2 96 51 1  4(10تمرين ) -
 20184.615 84.101 240 164 180 2 180 01 1  4(16تمرين ) -
4(9تمرين ) -  4 11 60 2 180 164 160 84.101 13456.410 
 13456.410 84.101 160 164 180 2 60 11 4  4(51تمرين ) -
 12110.769 84.101 144 164 180 2 108 50 1  4(11تمرين ) -
 10092.307 84.101 120 164 180 2 90 51 2  4(13تمرين ) -
4(50تمرين ) -  2 40 138 2 180 164 184 84.101 15474.871 

د 11 الختامي تمارين ترويحية لغرض االسترخاء  
 26153.846 43.589 011 85  والتمطية

                                             

  ( 414986.66)   الشدة الجزيئية(:   Xمجموع )الحجم المطلق   

 د(      102.33مجموع الحجم المطلق للوحدة التدريبية :       )
 %(014361)    درجة صعوبة الوحدة التدريبية :            

 (%11)                             شدة الوحدة التدريبية :

 

 (الشدة الجزيئية Xمجموع )الحجم المطلق  

 مجموع الحجم المطلق للوحدة التدريبية            

درجة صعوبة الوحدة  =
 التدريبية            
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 لألفراد عينة البحث المنافساتوحدة تدريبية يومية في فترة 
 11/3/1111ربعاءاليوم والتاريخ: اال                                                                                                                                          خامساألسبوع : ال

 عينة البحث ففرادع  المكان: مال                                                                                                                            خامسة عشرالالوحدة التدريبية: 
 تطوير السرعة االنتقالية، ومهارة مسك الكرات األرضية، المتوسطة، العالية األمامية والجانبية والخلفيةالهدف التدريبي: 

 تفاصيل الوحدة التدريبية

 التكرارات التمارين المستخدمة في الوحدة التدريبية الوحدة وقت القسم
زمن التمرين 

 ثا
بين  الراحة
 ثا /اراتالتكر 

عدد 
 المجاميع

الراحة بين 
 المجاميع

النبض 
 ض/د

الحجم 
 المطلق

الشدة الجزيئية 
 النسبية%

الشدة × الحجم المطلق
 الجزيئية

 86153.846 71.794 1200 140  واإلطالةتمارين التمطية  د 11 اإلحماء

 د 5310. الرئيس

 12110.76 644111 144 164 360 1 72 24 5  4(45تمرين ) -
 12110.76 644111 144 164 360 2 116 50 1  4(44تمرين ) -
 10092.30  644111 111 164 161 1 161 01 1  4(41تمرين ) -

4(56تمرين ) -  1 41 111 2 360 164 101 644111 13456.41 
4(59تمرين ) -  4 20 01 2 360 164 101 644111 13456.41 
 10092.30 644111 111 164 161 1 161 60 1  4(41تمرين ) -
4(41تمرين ) -  1 60 161 1 180 164 111 644111 10092.30 

تمارين ترويحية لغرض االسترخاء  د 11 الختامي
 26153.846 43.589 011 85  والتمطية

                                                 

  (425165.12)   الشدة الجزيئية( :   Xمجموع )الحجم المطلق
 د(      106.53الحجم المطلق للوحدة التدريبية :       )مجموع 

 %( 00431)    درجة صعوبة الوحدة التدريبية :            
 (% 11)                             شدة الوحدة التدريبية :

 

 (الشدة الجزيئية Xمجموع )الحجم المطلق  

 مجموع الحجم المطلق للوحدة التدريبية            

درجة صعوبة الوحدة  =
 التدريبية            
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 لألفراد عينة البحث المنافساتوحدة تدريبية يومية في فترة 
 10/3/1111  ثنيناليوم والتاريخ: اال                                                                                                                                      سادساألسبوع : ال

 عينة البحث ففرادع  المكان: مال                                                                                                                       سادسة عشرالوحدة التدريبية: ال
 والمرتدة من األرض والمتوسطة والعالية ةجتطوير القوة االنفجارية، والمهارية لألطراف العليا والسفلى لمهارة مسك الكرات األرضية المتدحر الهدف التدريبي: 

 تفاصيل الوحدة التدريبية

 التكرارات التمارين المستخدمة في الوحدة التدريبية وقت الوحدة القسم
زمن 
 التمرين ثا

بين \الراحة
 التكرارات ثا

عدد 
 المجاميع

الراحة بين 
 المجاميع

النبض 
 ض/د

الحجم 
 المطلق

الشدة الجزيئية 
 النسبية%

الشدة × المطلقالحجم 
 الجزيئية

واإلطالةتمارين التمطية  د 11 اإلحماء   140 1200 71.794 86153.846 

 د 88.4 الرئيس

 24664.615 85.641 288 167 360 1 72 24 6  4(1تمرين ) -
 16443.076 85.641 192 167 360 2 72 24 4  4(5تمرين ) -
 16443.076 85.641 192 167 360 2 72 24 4  4(4تمرين ) -
 10962.051 85.641 128 167 360 2 96 32 2  4(5تمرين ) -
 8564.102 85.641 100 167 180 1 150 50 2  4(64تمرين ) -
 8564.102 85.641 100 167 180 1 150 50 2  4(47تمرين ) -
 6166.153 85.641 72 167 180 2 54 18 4  4(2تمرين ) -

 26153.846 43.589 600 85  تمارين ترويحية لغرض االسترخاء والتمطية د 11 الختامي
                                                 

  (411183.589)   الشدة الجزيئية( :   Xمجموع )الحجم المطلق
 (     د 118.4مجموع الحجم المطلق للوحدة التدريبية :       )

 %(  01411)    درجة صعوبة الوحدة التدريبية :            
 (% 15)                             شدة الوحدة التدريبية :         

 

 

 (الشدة الجزيئية Xمجموع )الحجم المطلق  

 مجموع الحجم المطلق للوحدة التدريبية            

درجة صعوبة الوحدة  =
 التدريبية            
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 لألفراد عينة البحث المنافساتوحدة تدريبية يومية في فترة 
 11/3/1111 الثالثاءاليوم والتاريخ:                                                                                                                                  سادساألسبوع : ال

 عينة البحث ففرادع  المكان: مال                                                                                                                     سابعة عشرالوحدة التدريبية: ال
 والسفلى، ومهارة مسك الكرات األرضية المتدحرجة والمرتدة من األرض والمتوسطة والعاليةتطوير القوة المميزة بالسرعة ألطراف العليا الهدف التدريبي: 

 تفاصيل الوحدة التدريبية

 التكرارات التمارين المستخدمة في الوحدة التدريبية وقت الوحدة القسم
زمن 
ثا /التمرين  

بين  الراحة
ثا / التكرارات  

عدد 
 المجاميع

الراحة بين 
 المجاميع

النبض 
 ض/د

الحجم 
 المطلق

الشدة الجزيئية 
 النسبية%

الشدة × الحجم المطلق
 الجزيئية

واإلطالةتمارين التمطية  د 11 اإلحماء   140 1200 71.794 86153.846 

 د 85.53 الرئيس

 24664.615 85.641 288 167 360 2 108 36 4  4(12تمرين ) -
 10276.923 85.641 120 167 180 1 180 60 2  4(13تمرين ) -
 10276.923 85.641 120 167 180 1 180 60 2  4(14تمرين ) -
 21924.102 85.641 256 167 360 2 96 32 4 4(16تمرين ) -
 10276.923 85.641 120 167 180 1 180 60 2  4(29تمرين ) -
 15757.948 85.641 184 167 360 1 156 46 2  4(36تمرين ) -
 9249.230 85.641 108 167 180 1 32 54 2  4(34تمرين ) -

تمارين ترويحية لغرض االسترخاء  د 11 الختامي
 26153.846 43.589 600 85  والتمطية

                                                 

  (467903.589)    الشدة الجزيئية( :  Xمجموع )الحجم المطلق
 (     د 35.113مجموع الحجم المطلق للوحدة التدريبية :       )

 %(01449)    درجة صعوبة الوحدة التدريبية :            
 (% 15)                             شدة الوحدة التدريبية :        

 

 (الشدة الجزيئية Xمجموع )الحجم المطلق  

 مجموع الحجم المطلق للوحدة التدريبية            

درجة صعوبة الوحدة  =
 التدريبية            
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 لألفراد عينة البحث المنافساتوحدة تدريبية يومية في فترة 

 16/3/1111 األربعاءاليوم والتاريخ:                                                                                                                                    سادساألسبوع : ال
 عينة البحث ففرادع  المكان: مال                                                                                                                       ة عشرثامنالالوحدة التدريبية: 
 تطوير السرعة االنتقالية، ومهارة مسك الكرات األرضية، المتوسطة، العالية األمامية والجانبية والخلفية الهدف التدريبي:

 تفاصيل الوحدة التدريبية

 التكرارات التمارين المستخدمة في الوحدة التدريبية وقت الوحدة القسم
زمن 
 ثا /التمرين

بين  الراحة
 ثا /التكرارات

عدد 
 المجاميع

الراحة بين 
 المجاميع

النبض 
 ض/د

الحجم 
 المطلق

الشدة الجزيئية 
 النسبية%

الشدة × الحجم المطلق
 الجزيئية

د 11 اإلحماء واإلطالةتمارين التمطية     140 1200 71.794 86153.846 

 88.46 د الرئيس

 20553.846 85.641 141 167 161 1 180 60 1  4(16تمرين ) -
 20553.846 85.641 141 167 360 2 72 24 3  4(45تمرين ) -
 20553.846 85.641 141 167 360 2 01 11 6  4(19تمرين ) -
4(43تمرين ) -  1 48 144 2 360 167 292 85.641 16443.076 
4(11تمرين ) -  4 30 90 1 180 167 120 85.641 10276.923 
 10276.923 85.641 120 167 180 1 180 60 2  4(51تمرين ) -
 10276.923 85.641 120 167 180 1 01 20 6  4(11تمرين ) -

د 11 الختامي  26153.846 43.589 011 85  تمارين ترويحية لغرض االسترخاء والتمطية 
                                                 

  ( .64026153)   الشدة الجزيئية( :   Xمجموع )الحجم المطلق
 د(     118.46 مجموع الحجم المطلق للوحدة التدريبية :       )

 %( 01401)    درجة صعوبة الوحدة التدريبية :            
 (% 18)                             شدة الوحدة التدريبية :

 

 (الشدة الجزيئية Xمجموع )الحجم المطلق  

 مجموع الحجم المطلق للوحدة التدريبية            

درجة صعوبة الوحدة  =
 التدريبية            
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 لألفراد عينة البحث المنافساتوحدة تدريبية يومية في فترة 
 15/3/1111 ثنيناليوم والتاريخ: اال                                                                                                                                    سابعاألسبوع : ال

 عينة البحث ففرادع  المكان: مال                                                                                                                     التاسعة عشرالوحدة التدريبية: 
 والمرتدة من األرض والمتوسطة والعالية ةلقوة االنفجارية، والمهارية لألطراف العليا والسفلى لمهارة مسك الكرات األرضية المتدحرجاالهدف التدريبي: 

 تفاصيل الوحدة التدريبية

 التكرارات التمارين المستخدمة في الوحدة التدريبية وقت الوحدة القسم
زمن 
ثا /التمرين  

بين الراحة  
ثا /التكرارات  

عدد 
 المجاميع

الراحة بين 
 المجاميع

النبض 
 ض/د

الحجم 
 المطلق

الشدة الجزيئية 
 النسبية%

الشدة × الحجم المطلق
 الجزيئية

د 11 اإلحماء واإلطالةتمارين التمطية     140 1200 71.794 86153.846 

د 91 الرئيس  

 26615.384 88.717 240 173 360 2 91 30 5  4(8تمرين ) -
 14194.871 88.717 160 173 360 2 60 20 4  4(25تمرين ) -
 14194.871 88.717 160 173 360 2 60 20 4 4(26تمرين ) -
 14194.871 88.717 160 173 360 2 01 20 4  4(27تمرين ) -
 12775.384 88.717 144 173 161 1 110 72 2  4(35تمرين ) -
 13307.692 88.717 400 173 161 1 150 50 3  4(6تمرين ) -
  13307.692 88.717 400 173 161 1 150 50 3  4(7تمرين ) -

 د 11 الختامي
تمارين ترويحية لغرض االسترخاء 

 26153.846 43.589 611 85  والتمطية
                                                 

  (517144.615)   الشدة الجزيئية( :   Xمجموع )الحجم المطلق
 (     د 111مجموع الحجم المطلق للوحدة التدريبية :       )

 %(  01460)    درجة صعوبة الوحدة التدريبية :            
 (% 18)                             شدة الوحدة التدريبية :          

 

 (الشدة الجزيئية Xمجموع )الحجم المطلق   

 مجموع الحجم المطلق للوحدة التدريبية            

درجة صعوبة الوحدة  =
 التدريبية            
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 لألفراد عينة البحث المنافساتوحدة تدريبية يومية في فترة 
 14/3/1111 لثالثاءاليوم والتاريخ: ا                                                                                                                                           سابعاألسبوع : ال

 عينة البحث ففرادع  المكان: مال                                                                                                                                 لعشرونالوحدة التدريبية: ا
 تطوير القوة المميزة بالسرعة ألطراف العليا والسفلى، ومهارة مسك الكرات األرضية المتدحرجة والمرتدة من األرض والمتوسطة والعاليةالهدف التدريبي: 

 تفاصيل الوحدة التدريبية

 التكرارات التمارين المستخدمة في الوحدة التدريبية وقت الوحدة القسم
زمن 
ثا /التمرين  

بين  الراحة
ثا /التكرارات  

عدد 
 المجاميع

الراحة بين 
 المجاميع

النبض 
 ض/د

الحجم 
 المطلق

الشدة الجزيئية 
 النسبية%

الشدة × الحجم المطلق
 الجزيئية

د 11 اإلحماء واإلطالةتمارين التمطية     140 1200 71.794 86153.846 

د  الرئيس 92 .46 

 25550.769 88.717 166 173 360 2 108 36 4  4(12تمرين ) -
 10646.153 88.717 110 173 161 1 180 60 2  4(51تمرين ) -
 10646.153 88.717 111 173 161 1 180 60 2  4(29تمرين ) -
 22711.794 88.717 130 173 360 2 96 32 4  4(16تمرين ) -
 10646.153 88.717 111 173 161 1 180 60 2  4(32تمرين ) -
 24486.153 88.717 110 173 360 2 156 46 3  4(33تمرين ) -
 9581.538 88.717 116 173 161 1 162 54 2  ز(34تمرين ) -

د 11 الختامي تمارين ترويحية لغرض االسترخاء  
 26153.846 43.589 611 85  والتمطية

                                                 

  (502545.641)   الشدة الجزيئية( :   Xمجموع )الحجم المطلق
 (     د 122.46مجموع الحجم المطلق للوحدة التدريبية :       )

 %(  06415)    درجة صعوبة الوحدة التدريبية :            
 (% 11)                             شدة الوحدة التدريبية :          

 

 (الشدة الجزيئية Xالمطلقمجموع )الحجم    

 مجموع الحجم المطلق للوحدة التدريبية            

درجة صعوبة الوحدة  =
 التدريبية            
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 لألفراد عينة البحث المنافساتوحدة تدريبية يومية في فترة 
 13/3/1111  األربعاءاليوم والتاريخ:                                                                                                                                          سابعةاألسبوع : ال

 ع  ففراد عينة البحثالمكان: مال                                                                                                                       الواحدة والعشرينالوحدة التدريبية: 
 الخلفيةتطوير السرعة االنتقالية، ومهارة مسك الكرات األرضية، المتوسطة، العالية األمامية والجانبية و الهدف التدريبي: 

 تفاصيل الوحدة التدريبية

 التكرارات التمارين المستخدمة في الوحدة التدريبية وقت الوحدة القسم
زمن 
 ثا /التمرين

بين  الراحة
 ثا /التكرارات

عدد 
 المجاميع

الراحة بين 
 المجاميع

النبض 
 ض/د

الحجم 
 المطلق

الشدة الجزيئية 
 النسبية%

× الحجم المطلق
 الشدة الجزيئية

واإلطالةتمارين التمطية  د 11 اإلحماء   140 1200 71.794 86153.846 

 د   94 الرئيس

 12775.384 88.717 144 173 360 2 72 24 3  4(45تمرين ) -
4(44تمرين ) -  3 36 108 2 360 173 216 88.717 19163.076 
 21292.307 88.717 240 173 180 1 180 60 2  4(41تمرين ) -
 21292.307 88.717 240 173 360 2 120 40 3  4(56تمرين ) -
 10646.153 88.717 120 173 360 2 60 20 3  4(11تمرين ) -
 21292.307 88.717 240 173 180 1 180 60 2  4(41تمرين ) -
 10646.153 88.717 120 173 180 1 180 60 2  4(41تمرين ) -

د 11 الختامي لغرض االسترخاء تمارين ترويحية  
 26153.846 43.589 011 85  والتمطية

                                                 

  (507261.538)   الشدة الجزيئية( :   X)الحجم المطلقمجموع 
 د(      124مجموع الحجم المطلق للوحدة التدريبية :       )

 %( 06416)    درجة صعوبة الوحدة التدريبية :            
 (% 17)                            شدة الوحدة التدريبية :

 

 (الشدة الجزيئية Xمجموع )الحجم المطلق   

 مجموع الحجم المطلق للوحدة التدريبية            

درجة صعوبة الوحدة  =
 التدريبية            



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       الوحدات التدريبية في فترة المنافسات....................................                                                                          

111 
 

 لألفراد عينة البحث المنافساتوحدة تدريبية يومية في فترة 
 51/3/1111 ثنيناليوم والتاريخ: اال                                                                                                                                               ثامناألسبوع : ال

 عينة البحث ففرادع  المكان: مال                                                                                                                            ثانية والعشرونالوحدة التدريبية: ال
 والمرتدة من األرض والمتوسطة والعالية ةالقوة االنفجارية، والمهارية لألطراف العليا والسفلى لمهارة مسك الكرات األرضية المتدحرجالهدف التدريبي: 

 تفاصيل الوحدة التدريبية

 التكرارات التمارين المستخدمة في الوحدة التدريبية وقت الوحدة القسم
زمن 
ثا /التمرين  

بين  الراحة
ثا /التكرارات  

عدد 
 المجاميع

الراحة بين 
 المجاميع

النبض 
 ض/د

الحجم 
 المطلق

الشدة الجزيئية 
 النسبية%

الشدة × المطلق الحجم
 الجزيئية

د 11 اإلحماء  86153.846 71.794 1200 140  تمارين التمطية واإلطالة 

د   الرئيس 57.9 

 5686.153 78.974 72 154 180 1 72 24 3  4(1تمرين ) -
 8529.230 78.974 108 154 180 1 54 18 6  4(2تمرين ) -
 5686.153 78.974 72 154 180 1 72 24 3  4(3تمرين ) -
 5686.153 78.974 72 154 180 1 72 24 3  4(4تمرين ) -
 7581.538 78.974 96 154 180 1 96 32 3  4(5تمرين ) -
 11846.153 78.974 150 154 180 1 150 50 3  4(64تمرين ) -
 11846.153 78.974 150 154 180 1 150 50 3  4(47تمرين ) -

د 11 الختامي ترويحية لغرض االسترخاء تمارين  
 والتمطية

 85 611 43.589 26153.846 
                                                 

  (346307.692)   الشدة الجزيئية( :   Xمجموع )الحجم المطلق
 (     د 87.9مجموع الحجم المطلق للوحدة التدريبية :       )

 %( 034005)    درجة صعوبة الوحدة التدريبية :            
 (% 18)                             شدة الوحدة التدريبية :          

 

 (الشدة الجزيئية Xمجموع )الحجم المطلق    

 مجموع الحجم المطلق للوحدة التدريبية             

درجة صعوبة الوحدة  =
 التدريبية            
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 لألفراد عينة البحث المنافساتوحدة تدريبية يومية في فترة 
 3/1111/ 51 الثالثاءاليوم والتاريخ:                                                                                                                                            ثامناألسبوع : ال
 عينة البحث ففرادع  المكان: مال                                                                                                                         ثالث والعشرينتدريبية: الالوحدة ال

 الكرات األرضية المتدحرجة والمرتدة من األرض والمتوسطة والعاليةتطوير القوة المميزة بالسرعة ألطراف العليا والسفلى، ومهارة مسك الهدف التدريبي: 
 تفاصيل الوحدة التدريبية

 التكرارات التمارين المستخدمة في الوحدة التدريبية وقت الوحدة القسم
زمن 
ثا /التمرين  

بين  الراحة
ثا /التكرارات  

عدد 
 المجاميع

الراحة بين 
 المجاميع

النبض 
 ض/د

الحجم 
 المطلق

الجزيئية الشدة 
 النسبية%

الشدة × الحجم المطلق
 الجزيئية

د 11 اإلحماء واإلطالةتمارين التمطية     140 1200 71.794 86153.846 

د   الرئيس 59.1 

 6317.948 78.974 61 154 180 1 60 20 4  4(12تمرين ) -
 7581.538 78.974 90 154 180 1 72 24 4  4(30تمرين ) -
 11372.307 78.974 144 154 180 1 108 36 4  4(29تمرين ) -
 9476.923 78.974 120 154 180 1 180 60 2  4(16تمرين ) -
 9476.923 78.974 120 154 180 1 180 60 2  4(32تمرين ) -
 10108.717 78.974 128 154 180 1 90 32 4  4(33تمرين ) -
 7265.641 78.974 92 154 180 1 156 46 2  4(34تمرين ) -

د 11 الختامي تمارين ترويحية لغرض االسترخاء  
 والتمطية

 85 600 43.589 26153.846 
                                                 

  (351846.153)   الشدة الجزيئية( :   Xمجموع )الحجم المطلق
 (     د 89.1مجموع الحجم المطلق للوحدة التدريبية :       )

  %( 034613)    درجة صعوبة الوحدة التدريبية :            
 (%18)                           شدة الوحدة التدريبية :         

 

 (الشدة الجزيئية Xمجموع )الحجم المطلق  

 مجموع الحجم المطلق للوحدة التدريبية            

درجة صعوبة الوحدة  =
 التدريبية            
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 لألفراد عينة البحث المنافساتوحدة تدريبية يومية في فترة 
 1/0/1111األربعاء اليوم والتاريخ:                                                                                                                                                           ثامناألسبوع : ال 

 ع  ففراد عينة البحثالمكان: مال                                                                                                                                        رابعة والعشرونالوحدة التدريبية: ال
 األمامية والجانبية والخلفية  العالية األرضية، المتوسطة، تطوير السرعة االنتقالية، ومهارة مسك الكراتالهدف التدريبي: 

 تفاصيل الوحدة التدريبية

 التكرارات التمارين المستخدمة في الوحدة التدريبية وقت الوحدة القسم
زمن 
 /التمرين
 ثا

بين  الراحة
 ثا /التكرارات

عدد 
المجام
 يع

الراحة بين 
 لمجاميعا

النبض 
 ض/د

الحجم 
 المطلق

الشدة الجزيئية 
 النسبية%

× الحجم المطلق
 الشدة الجزيئية

د 11 اإلحماء  86153.846 71.794 1200 140  تمارين التمطية واإلطالة 

 57.5 د الرئيس

 7107.692 78.974 91 154 180 1 90 30 5  4(11تمرين ) -
 9476.923 78.974 120 154 180 1 180 60 2  4(16تمرين ) -
 9476.923 78.974 120 154 180 1 60 20 6  4(15تمرين ) -
 6317.948 78.974 80 154 180 1 60 20 4  4(59تمرين ) -
 9476.923 78.974 120 154 180 1 60 20 6  4(19تمرين ) -
 6317.948 78.974 80 154 180 1 60 20 4  4(11تمرين ) -
 6317.948 78.974 80 154 180 1 60 20 4  4(11تمرين ) -

د 11 الختامي  26153.846 43.589 011 85   تمارين ترويحية لغرض االسترخاء والتمطية 
                                         

  (344338.461)   الشدة الجزيئية( :   Xمجموع )الحجم المطلق
 د(      97.5مجموع الحجم المطلق للوحدة التدريبية :       )

 %( 034613)    درجة صعوبة الوحدة التدريبية :            
 (% 15)                        شدة الوحدة التدريبية :

 

 (الشدة الجزيئية Xمجموع )الحجم المطلق    

 مجموع الحجم المطلق للوحدة التدريبية              

درجة صعوبة الوحدة  =
 التدريبية            



 212                                   ...........................................البدنية والمهارية   ارينالتم
 البدنية والمهارية ارينالتم

 للتمرين الشكل التوضيحي التنظيم وتوصيف التمرين ت

1 

(، 11)(، كرة قدم عدد3حارس مرمى عدد) التنظيم:
 لعب كرة القدم.ممنطقة جزاء 
على ركبة  بركي Aحارس المرمى  توصيف التمرين:

على الصدر والقدم مثبت واحدة والثانية مرتفعة 
من  متدحرجة تلم كرة أرضيةويس على األرض

ست مرات  ـ يسار()يمين  يؤدي التمرين ,المدرب
 .على كل جانب

  ثا( 42):زمن أداء التمرين

4 

مانع  (،6)(، كرة قدم عدد3حارس مرمى عدد) التنظيم:
منطقة  (، 4، شاخص عدد)سم 33بارتفاع  (1عدد)
 لعب كرة القدم.مجزاء 

 33بارتفاع  مانعبالقدمين فوق  قفزال توصيف التمرين:
كرة متوسطة  حارس المرمى لألمام ويمسك سم

ف والقفز لألمام لاالرتفاع، ثم الرجوع الجانبي للخ
ست مرات  ـ يسار()يمين  يؤدي التمرين ،مرة أخرى

 .على كل جانب
  (ثا 11)زمن أداء التمرين:

3 

مانع (، 11(، كرة قدم عدد)3)حارس مرمى عدد التنظيم:

منطقة جزاء (، 4شاخص عدد)، سم33بارتفاع  (1عدد)

 لعب كرة القدم.م

بالقدم من  حارس المرمى يدفع الكرة توصيف التمرين:

لى الجانب عويمسك كرة  هتحت المانع، ويقفز من فوق
ويكرر التمرين بثمان مرات على كال  بالسقوطاأليمن 
  .الجانبين

 ثا( 42)زمن أداء التمرين:
 

2 

مانع  (،11)قدم عدد (، كرة3)حارس مرمى عدد :التنظيم

منطقة (، 4شاخص عدد) ، سم 33بارتفاع  (1عدد)

 لعب كرة القدم.مجزاء 

يقف و ينطلق من وسط المرمى،حارس ال توصيف التمرين:

ويناول الكرة باليد إلى سم  33بارتفاع  أمام المانع

المدرب، ثم يقفز إلى الخلف ثم إلى األمام فوق المانع 
، يؤدي ويستلم كرة أمامية من المدرب وبدون إسقاط

 .التمرين أربعة مرات
 ثا( 42)زمن أداء التمرين:
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 الشكل التوضيحي وصف األداء ت

3 

 (،6)(، كرة قدم عدد 3حارس مرمى عدد ) التنظيم:
لعب ممنطقة جزاء  ،سم 33بارتفاع  (1مانع عدد)
 كرة القدم.

إلى الجانب  من فوق المانع حارس يقفزال توصيف التمرين:
 من اليمين إلى اليسار إلى اليمين وستالم كرة (رتدادالبا)

، يؤدي ، باإلسقاط األيمن إلى الجانب أرضية متدحرجة
 .لكل جانب أربعة مرات ثمانيةالتمرين 

 ثا( 34)أداء التمرين:زمن 
 

6 

مانع  ،(11)(، كرة قدم عدد3حارس مرمى عدد) التنظيم:
لعب كرة ممنطقة جزاء  ،سم 33بارتفاع  (1عدد)
 القدم.

لتا القدمين إلى الجانب حارس بكاليقفز  توصيف التمرين:

 ضاألرعلى وعند النزول  سم 33بارتفاع  مانعمن فوق 

ثم  متدحرجة إلى الجانب األيمن يستلم كرة أرضية
متوسطة  ثانية ينهض ويستلم على الجهة المعاكسة كرة

 .، يؤدي التمرين خمسة مرات لكل جهةاالرتفاع

 ثا( 31)زمن أداء التمرين:
 

7 

مانع  (،11(، كرة قدم عدد)3حارس مرمى عدد) التنظيم:

 لعب كرة القدم.ممنطقة جزاء  ،سم 33بارتفاع  (1عدد)
يقفز الحارس من فوق المانع ويستلم كرة  التمرين:توصيف 

متوسطة االرتفاع، ثم النهوض واستالم كرة بالطيران 
، يؤدي التمرين من فوق المانع على الجهة المعاكسة

 خمسة مرات لكل جهة.

 ثا( 31)زمن أداء التمرين:
 

1 

مانع  (،6(، كرة قدم عدد)3حارس مرمى عدد) التنظيم:

 لعب كرة القدم.ممنطقة جزاء  ،سم 33بارتفاع  (4عدد)

حارس المرمى يقفز بكلتا القدمين إلى  توصيف التمرين:

الجانب ويستلم كرة متوسطة االرتفاع باإلسقاط، ثم 
ينهض وبالطيران من فوق المانع يمسك كرة متوسطة 

 يؤدي التمرين خمسة مرات لكل جهة.، االرتفاع

 ثا( 31) زمن أداء التمرين:
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9 

شاخص  (،4(، كرة قدم عدد)4حارس مرمى عدد)التنظيم:
 لعب كرة القدم.ممنطقة جزاء  (،2عدد)

( م5×  5تحديد منطقة على شكل مربع ) توصيف التمرين:
 A. وكل حارس عنده كرة،  حارسA-B( حراس2وبداخلها )

معاكس  هم( وباتجا 5) على خطBيقف مقابل حارس  
قرب الشاخص حيث يدفع كل واحد منهم كرة أرضية  بزاوية

ان حركة إلى الجانب إلى المكان الفارغ والحارسان يتحرك
ـ يسار( لمسك الكرة من وضع الوقوف وبدون إلى )اليمين 

 .مستمر أداء، إسقاط
 ثا( 41)زمن أداء التمرين:

 

11 

شاخص  (،4)قدم عدد (، كرة4)حارس مرمى عددالتنظيم:
 لعب كرة القدم.ممنطقة جزاء   (،2عدد)

داخل المربع قرب  A-Bيقف الحارسان  توصيف التمرين:
باألرض بقوة  ة  الزاوية ومتعاكسان، يضربان كل واحدا منهم كر 

كرة  مقابلة والحارسان يتجهان إلى مسكمتجه إلى الزاوية ال
  . مستمر أداء ،األخر

  (ثا 11)زمن أداء التمرين:

11 

شاخص (، 4)قدم عدد (، كرة4)حارس مرمى عددالتنظيم:
 لعب كرة القدم.ممنطقة جزاء (، 2عدد)

يقفان داخل المستطيل على  A-Bالحارسانتوصيف التمرين:
 كل منهما ( متقابالن ومعاكسان الزاوية ويدفعانم5خط )

 باتجاه سير الكرة (حرجةالكرة بنفس الوقت ويعمالن )د
 .مستمر أداء ،واستالمهالنهوض المستلمة و 

  ثا( 42)زمن أداء التمرين:

14 

شاخص  (،4)قدم عدد (، كرة4)حارس مرمى عددالتنظيم:
 لعب كرة القدم.ممنطقة جزاء  (،2عدد)

الحارسان يقفان داخل المستطيل على خط  توصيف التمرين:
لكرة بنفس ( متقابالن ومعاكسان الزاوية ويدفعان ام 5)

النهوض و األمامي على اليدان الوقت ويعمالن )الغطس( 
 .مستمر أداء ،واستالم الكرة بدون إسقاط 

 ثا( 36)زمن أداء التمرين:
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 (،6)قدم عدد (، كرة3)حارس مرمى عددالتنظيم:
 لعب كرة القدم.ممنطقة جزاء (، 4شاخص عدد)

المرمى  وسط في يقف الحارس التمرين:توصيف 

 وعند اإليعاز ينطلق بسرعة فائقة الستالم كرة
اللذين يبعدان عن  الشاخصين هالوصوقبل  أماما  

، أداء وبدون إسقاط ( ياردة4خط الستة ياردة )

 .مستمر

 ثا( 61)زمن أداء التمرين:
 

12 

 (،6(، كرة قدم عدد)3حارس مرمى عدد)التنظيم:

 لعب كرة القدم.ممنطقة جزاء  (،4شاخص عدد)

المرمى وعند  وسطيقف الحارس  توصيف التمرين:

أعطى اإليعاز من المدرب ينطلق بسرعة فائقة 
اللذين ويستلم الكرة قبل أن تصل الشاخصين 

 باإلسقاط( ياردة 4يبعدان عن خط الستة ياردة )

، يؤدي التمرين عشرة كرات، خمسة لكل الجانبي
 .جهة

  ثا( 61)التمرين:زمن أداء 

13 

(، 3)قدم عدد (، كرة3)حارس مرمى عددالتنظيم:
 لعب كرة القدم.ممنطقة جزاء 
حارس المرمى يدفع الكرة بيده إلى توصيف التمرين:

الصدر، يخمد الكرة بالمدرب، والمدرب 
يؤدي  ،ك الكرةوالحارس ينقض بالسرعة لمس

 .التمرين ستة مرات
  ثا( 31)زمن أداء التمرين:

16 

(، 1)قدم عدد (، كرة3)حارس مرمى عددالتنظيم:
 لعب كرة القدم.ممنطقة جزاء 
ينطلق  يقف الحارس وسط المرمىتوصيف التمرين:

 الستةعلى خط  كرةبالسرعة وبالطيران يدفع 
ثم ينهض ويغطي  ياردة المقابل للعمود البعيد

يؤدي  ،الزاوية القريبة واستالم كرة من المدرب
 .مراتالتمرين ثمانية 
  ثا( 34)زمن أداء التمرين:
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 (،11شاخص عدد) (،3حارس مرمى عدد) :لتنظيما

 لعب كرة القدم.ممنطقة جزاء 
يبدأ الحراس واحدا بعد األخر بالتردد  توصيف التمرين:

، يؤدي بأسرع ما يمكن  شواخصن فوق الم يالجانب
 عشرة مرات.التمرين 

 ثا( 31)زمن أداء التمرين:

 

11 

(، 3عدد) شاخص(، 3حارس مرمى عدد) :لتنظيما

  لعب كرة القدم.ممنطقة جزاء 
من  عةالسرب ينطلق الحارس توصيف التمرين:

ثم إلى  4الشاخص األول ثم إلى الشاخص رقم 

ثم إلى  2ثم الشاخص رقم  3الشاخص رقم 

 مرات.، يؤدي التمرين عشرة 3الشاخص رقم

 ثا( 61) زمن أداء التمرين:

  

19 

 (،11(، كرة قدم عدد)3حارس مرمى عدد) التنظيم:

لعب كرة ممنطقة جزاء  (،3)عدد  عصي

 القدم.

يقف في قرب العمود  A الحارس   توصيف التمرين:

البعيد من موقع الكرات التي تكون من الجانب 

( ياردة وعنده أعطاء اإليعاز من 18فوق خط إلـ )

بالتردد األمامي من  Aقبل المدرب يبدءا الحارس 

فوق العصي الثالثة ويستلم كرة عالية في المربع 

( األمامي الذي يقع بين عمود المرمى 1رقم )

 مرات. ستة، يؤدي التمرين ة( يارد6وخط )

  ثا( 41) التمرين:زمن أداء  

41 

 (،11(، كرة قدم عدد)3عدد)حارس مرمى  التنظيم:

 لعب كرة القدم.ممنطقة جزاء  (3عصي عدد)

يقف قرب العمود القريب  Aالحارس   :توصيف التمرين

جانبي مائل إلى الخلف من التردد بال نطلقمن الكرة وي
فوق العصي الثالثة ويستلم كرة عالية في المربع رقم 

، ( ونقطة الجزاء في الوسط6( الذي يقع بين خط )2)

 .مرات ستةيؤدي التمرين 

 ثا( 41)زمن أداء التمرين:
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(، 11(، كرة قدم عدد)3حارس مرمى عدد) التنظيم:

 لعب كرة القدم.ممنطقة جزاء (، 3عصي عدد)

في منتصف المرمى  A يقف الحارس توصيف التمرين:

ويعمل تردد مائل إلى الجانب من فوق العصي الثالثة 
( األخير الذي يقع 3ويستلم كرة عالية في المربع رقم )

، يؤدي التمرين ستة ياردة (6بين العمود البعيد وخط )

 .مرات

 ثا( 41)زمن أداء التمرين: 
 

 

44 

عصي (، 1(، كرة قدم عدد)3حارس مرمى عدد) :التنظيم

 لعب كرة القدم.ممنطقة جزاء (، 3عدد)

 ءعلى نقطة الجزا  Aيقف حارس توصيف التمرين:
وعنده أعطى اإليعاز من قبل المدرب يعمل حركة 
المبارز للخلف من فوق العصي الممددة فوق االرض 
والرجوع السريع لتغطية المرمى بمسك الكرة أو 

 ةست، يؤدي التمرين دفعها من فوق العارضة المرمى
 .، ثالثة لكل جانبمرات

 ثا( 41)زمن أداء التمرين:
 

43 

(، 11(، كرة قدم عدد)3حارس مرمى عدد) التنظيم:

 لعب كرة القدم.م منطقة جزاء (،3عصي عدد)

يعمل زكزاك بين العصي   Aحارسال :توصيف التمرين

( و يدفع الكرة التي تكون على االرض أمام 3إلـ)

، ، العصي، والرجوع إلى المرمى واستالم كرة عالية
 .، ثالثة لكل جانبمرات ستةيؤدي التمرين 

 ثا( 41)زمن أداء التمرين:

 

42 

 (،8(، كرة قدم عدد)3حارس مرمى عدد) التنظيم:

 كرة القدم.لعب ممنطقة جزاء  (،1مانع عدد)

المرمى  وسط يقفون (3حراس إلـ)ال توصيف التمرين:

وعند أعطاء اإليعاز يبدأ الحراس واحدا بعد األخر 
بين الحلقات ثم القفز من فوق المانع  األمامي بالتنقل

 ستة، يؤدي التمرين واستالم كرة عالية من أعلى نقطة
 .، ثالثة لكل جانبمرات

 ثا( 31)زمن أداء التمرين:
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مانع  (،1(، كرة قدم عدد)3حارس مرمى عدد) التنظيم:

 لعب كرة القدم.ممنطقة جزاء  (،1عدد)

 وسط( في 3يقف حراس المرمى إلـ) :توصيف التمرين

المرمى وعند أعطاء اإليعاز يبدأ الحراس واحدا بعد 
األخر بالتنقل بين الحلقات ثم القفز من فوق المانع ودفع 

 ستة، يؤدي التمرين كرة عالية من أعلى نقطة بيد واحدة
 .، ثالثة لكل جانبمرات

 ثا( 41)زمن أداء التمرين:
 

46 

(، 11(، كرة قدم عدد)3حارس مرمى عدد) التنظيم:

 لعب كرة القدم.ممنطقة جزاء 
( في منتصف 3يقف حراس المرمى إلـ) توصيف التمرين:

شناو عدد  Aاإليعاز يبدأ الحارس  إعطاءالمرمى وعند 

، ثم النهوض والدفع من الثبات بالقدم ومسك الكرة 4

 يؤدي التمرين ستة مرات، ثالثة لكل جانب.

 ثا( 41) التمرين:زمن أداء  

 

47 

مانع  (،6(، كرة قدم عدد)3حارس مرمى عدد) التنظيم:

 لعب كرة القدم.ممنطقة جزاء  (،3عدد)

يقفز الحارس المانع إماما  ويستلم كرة  :توصيف التمرين

أرضية بالمد األمامي ثم النهوض والرجوع الجانبي 
للخلف والقفز الجانبي من فوق المانع واستالم كرة 
أرضية ثم النهوض والقفز الجانبي على الجهة األخرى 

يؤدي التمرين ستة مرات، ثالثة  ،واستالم كرة أرضية
 ت، ثالثة لكل جانب.لكل جانب يؤدي التمرين ستة مرا

 ثا( 74)زمن أداء التمرين:
 

41 

مانع  (،6(، كرة قدم عدد)3حارس مرمى عدد) :التنظيم

 لعب كرة القدم.ممنطقة جزاء  (،4عدد)

ينطلق من وسط المرمى يقوم حارس ال :توصيف التمرين

من فوق المانع ويستلم كرة متوسطة أمامية  (دحرجة)
الثبات  من على مقدمة القدمين يقوم االرتفاع، ثم

والطيران الجانبي من فوق المانع الثاني ومسك الكرة 
يؤدي التمرين ستة مرات، ثالثة لكل  المصوبة إليه

 جانب.

 لكل الجانبين. (ثا 61) زمن أداء التمرين:
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 (،6(، كرة قدم عدد)3حارس مرمى عدد) التنظيم:
 لعب كرة القدم.ممنطقة جزاء  (،4شاخص عدد)

المرمى وعند اإليعاز  وسط الحارس في توصيف التمرين:
ينطلق بسرعة فائقة الستالم كرة قبل أن تصل الشاخصين 

، يؤدي التمرين بشكل مستمر عشرة وبدون إسقاط
 .محاوالت

 ثا( 61)زمن أداء التمرين:
 

31 

شاخص (، 11(، كرة قدم عدد)3حارس مرمى عدد) التنظيم:

 .لعب كرة القدمممنطقة جزاء (، 4عدد)
المرمى وعند أعطى  وسطيقف الحارس  توصيف التمرين:

اإليعاز من المدرب ينطلق بسرعة فائقة ويستلم الكرة قبل 
يؤدي التمرين ستة مرات،  باإلسقاط أن تصل الشاخصين

 ثالثة لكل جانب.

 ثا( 21):زمن أداء التمرين
 

31 

درج  (،11(، كرة قدم عدد)3حارس مرمى عدد) التنظيم:

 لعب كرة القدم.ممنطقة جزاء  (،1أرضي عدد)

 الدرج وسطحارس المرمى يقف في  توصيف التمرين:
األرضي والحركة تكون للجانب، قدم تتبع قدم واستالم 

يؤدي التمرين ستة مرات، ثالثة  كرة متوسطة االرتفاع
 لكل جانب.

 ثا( 33):زمن أداء التمرين 
 

34 

، درج (11(، كرة قدم عدد)3حارس مرمى عدد) التنظيم:

 لعب كرة القدم.ممنطقة جزاء (، 1أرضي عدد)

الدرج  حارس المرمى يقف في منتصف توصيف التمرين:

األرضي والحركة تكون للجانب، قدم تتبع قدم واستالم 
ثانية على كرة متوسطة االرتفاع ثم النهوض واستالم كرة 

يؤدي التمرين ستة مرات، ثالثة لكل ، الجهة المعاكسة
 جانب .

 ثا( 61):زمن أداء التمرين
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(، درج (، 11(، كرة قدم عدد)3حارس مرمى عدد) :التنظيم

 لعب كرة القدم.ممنطقة جزاء (، 1أرضي عدد)

في منتصفف الفدرج حارس المرمى يقف  توصيف التمرين:

األرضفففي والحركفففة تكفففون للجانفففب، قفففدم تتبفففع قفففدم 
واستالم كرة متوسطة االرتفاع ثم النهوض واسفتالم 
كرة ثانية ثم النهوض واستالم كرة ثالثة علفى الجهفة 

 .، يؤدي التمرين ستة مراتالمعاكسة
 ثا( 21) :زمن أداء التمرين

 

32 

(، درج (، 11(، كرة قدم عدد)3حارس مرمى عدد) التنظيم:

 .لعب كرة القدمممنطقة جزاء (، 1أرضي عدد)

حارس المرمى يقف في منتصف  توصيف التمرين:
األرضي والحركة تكون للجانب، قدم تتبع الدرج 

-1(كرات متوسطة االرتفاع  كرة )2قدم واستالم )
( 3( على الجهة اليمنى ثم النهوض واستالم كرة )4
( على 2لى جهة اليسار ثم النهوض واستالم كرة )ع

 .يؤدي التمرين بواقع ستة محاوالت ،الجهة اليمنى
 ثا( 32) :زمن أداء التمرين

 

33 

منطقة  (،11(، كرة قدم عدد)3حارس مرمى عدد) التنظيم:

 لعب كرة القدم.مجزاء 

بعد ييقف في المرمى و Aحارس المرمى  :توصيف التمرين

م عن خط المرمى وفتح القدمين بعرض  4

من قبل المدرب  اإليعاز أعطاءعند و، األكتاف
 أقداممن تحت  Bمن قبل الحارس  الكرة تمرر

المدرب، والمدرب  إلىالذي يلعب الكرة  Aالحارس 

الزوايا المرمى، وفي المرة  إحدى إلىيصوب 
دحرجه الثانية بعد تمرير الكرة يعمل الحارس 

يكون  إذ وفي الثالثة يعمل شناو ويستلم كره، أمامية
الدفع من الثبات لألبعاد الكرة في كل الحاالت التي 

 وهكذا إلى أتمام العدد المطلوبيعملها الحارس، 
    . أبعاد عشرة كرات

  ثا( 74):زمن أداء التمرين
 

36 

 درج (،6(، كرة قدم عدد)3حارس مرمى عدد) التنظيم:
 لعب كرة القدم.ممنطقة جزاء  (، 1أرضي عدد)

حارس المرمى يستلم كرة أرضية  ثم  توصيف التمرين:

ينهض ويستلم كرة أخرى على الجهة المعاكسة ثم 
النهوض واستالم كرة متوسطة االرتفاع بالطيران 

محاوالت،  ، يؤدي التمرين بواقع ستةمن فوق المانع
 .ثالثة لكل جهة

 ثا( 36):زمن أداء التمرين
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37 

(، منطقة 11عدد) شاخص(، 3حارس مرمى عدد) التنظيم:

 لعب كرة القدم.مجزاء 

يبدأ الحارس بالتردد الجانبي فوق  توصيف التمرين:

على جهة اليسار ثم الرجوع على جهة  شواخصال
، يؤدي التمرين عشرة اليمين ثم االنطالق السريع

 .محاوالت

 ثا( 61):التمرينزمن أداء 

 

31 

(، 11عدد) شاخص(، 3حارس مرمى عدد) التنظيم:

 لعب كرة القدم.ممنطقة جزاء 
الجانبي من فوق يبدأ الحارس بالتردد   توصيف التمرين:

 (عشرة)، يؤدي التمرين الكوينات بأسرع ما يمكن 
 .بشكل مستمر محاوالت

 ثا( 22)زمن أداء التمرين:
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مرمى (، 11(، كرة قدم عدد)3حارس مرمى عدد) :التنظيم

لعب كرة ممنطقة جزاء (، 1(، شاخص عدد)4عدد )

 .القدم
بين يقف الحارس في الوسط  توصيف التمرين:

وعند أعطى اإليعاز ينطلق بسرعة نحو  نالمرمريي
الشاخص ويمسه ويرجع إلى تغطية المرمى ويدفع 
الكرة من فوق العارضة، ثم يرجع إلى الشاخص 
ويغطي المرمى الثاني ويدفع الكرة فوق العارضة 

 كرات )عشرة( أبعاد يؤدي التمرين الثاني، للمرمى
 .بشكل مستمر

 ثا( 41):زمن أداء التمرين
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مرمى  (،11(، كرة قدم عدد)3حارس مرمى عدد) التنظيم:

 لعب كرة القدم.ممنطقة جزاء (، 4عدد )

حارس واقف حارس مقابل حارس وكل  توصيف التمرين:

 Aوعند أعطاء اإليعاز ينطلق الحارس  في وسط مرماه  
ويمس العمود البعيد ويخرج ويمسك الكرة العالية، وبعد 

، ثم يعاد العكسB  زميله على بيده  الحارس مسكها يهدف 

يؤدي التمرين أمساك )عشرة( كرات بشكل مستمر لكل 
 الحارسين.

 

 ثا( 61):زمن أداء التمرين
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21 

كرة قدم  (، 4مرمى عدد ) (،3حارس مرمى عدد) التنظيم: 

 لعب كرة القدم.م(، منطقة جزاء 11عدد)

( 6) بينهما بعدالمرمى مقابل مرمى ويكون  :توصيف التمرين
ياردة والحارسين يقفون في وسطهما وعند اإليعاز من 

فع الكرة عاليا يخرجان االثنين معا دقبل المدرب و
 مساكأ يؤدي التمرين ،لمسك الكرة ألسرع واحدا منهم

 .لكل الحارسين ( كرات بشكل مستمرعشرة)

 ثا( 61):زمن أداء التمرين 

 

24 

مرمى (، 11(، كرة قدم عدد)3حارس مرمى عدد) التنظيم:

 .لعب كرة القدمممنطقة جزاء (، 4عدد )
 حارس مقابل حارس وكل واحدا في مرماه   توصيف التمرين:

ويمسك الكرة يخرج  Aوعنده أعطاء اإليعاز للحارس 

ول تسجيل اويح B العالية، وبعد مسكها يهاجم حارس

 يبدأمن خالل المراوغة، ثم  B هدف في مرمى

، يؤدي زمن أداء A ، نفس عمل الحارسBالحارس 

لكل  )ست( كرات بشكل مستمر مساكأ التمرين
 .حارس

  

 ثا( 61):التمرين
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شاخص (، 11(، كرة قدم عدد)3حارس مرمى عدد) التنظيم:

 لعب كرة القدم.ممنطقة جزاء (، 1عدد)

المرمى وعند حارس يقف في وسط ال توصيف التمرين:

سماع اإليعاز يخرج بسرعة لألمام ويمس الشاخص 
ثم الرجوع الجانبي للخلف حركة)مبارز( أبعاد الكرة 

، يؤدي العالية بالضرب)لكم( من فوق العارضة

 .للحارس بشكل مستمر كرات)ست(  ، أبعادالتمرين

 ثا( 42):زمن أداء التمرين
 

 

22 

(، منطقة 11(، كرة قدم عدد)3حارس مرمى عدد) التنظيم:

 لعب كرة القدم.مجزاء 

حارس يقف قرب العمود وعند سماع ال توصيف التمرين:

اإليعاز يخرج بسرعة ويمس الشاخص ثم الرجوع 
 ، أبعاد، يؤدي التمرينالسريع لتغطية الزاوية القريبة

 .للحارس بشكل مستمر كرات)ست( 

  ثا( 11):زمن أداء التمرين
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(، 11(، كرة قدم عدد)3حارس مرمى عدد) التنظيم:

 لعب كرة القدم.م(، منطقة جزاء 4مرمى عدد)

 
( 4إلـ) نالحارس يدافع عن المرميي توصيف التمرين:

ن الجانب، يدافع موعند استالم الكرة العالية 
الحارس عن المرمى الذي يكون استالم الكرة 

قريب عليه، لمنع من دخول الكرة الثانية  األولى
، يؤدي التمرين )ست( مرات بشكل في المرمى

 .مستمر
 

 ثا( 21):زمن أداء التمرين
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(، 11(، كرة قدم عدد)3حارس مرمى عدد) التنظيم:

(، 3(، شاخص عدد )4عدد) (سم33بارتفاع) مانع

 لعب كرة القدم.ممنطقة جزاء 
يقف الحارس بين الشواخص وعند  توصيف التمرين:

ن الثبات والطيران من مالقفز  يبدأ اإليعاز أعطى
المانع واستالم كرة متوسطة االرتفاع إلى جهة فوق 

والرجوع والعمل إلى جهة  اليمين، ثم النهوض
عشرة المطلوب  وهكذا إلى أتمام العدد اليسار،
 كرات.

 ثا( 31):زمن أداء التمرين
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(، 11(، كرة قدم عدد)3حارس مرمى عدد) التنظيم:

لعب كرة م(، منطقة جزاء 2عدد) شواخص

 القدم.
يقف بين الشاخصين  A  الحارس توصيف التمرين:

 إلىم( ووجهه 1الذين يكون البعد بينهما )

 Bيمرر الحارس  اإليعاز أعطىالمرمى وعند 
المدرب  إلى Aالحارس  أقدامالكرة من تحت 

زوايا المرمى  إحدى إلىوالمدرب يصوب 
بالشواخص، وتكون حركة الحارس من  المحددة

ومنعها من دخول المرمى،  الثبات لصد الكره
  .عشرة كرات العدد المطلوب أتمام إلىوهكذا 

 ثا( 31):زمن أداء التمرين
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Abstract 

Part I: Definition of Research 

 This part includes the introduction of the present study, the 

problem and its significance, aims, hypotheses and scopes.   

Introduction and the Importance of the Study:  

The goalkeeper considered the most important element in the 

football team, so researchers and professionals interested in this 

significant position in the team through conducting studies on the 

development of exercises that would lead to raising the efficiency of 

physical and skill. This interest came as a result of scientific development 

in the research of the strengths and weaknesses, and because of the 

scientific research is one of the most important advantages of the modern 

era, the researchers were interested in the different variables like 

physical, tactical, psychological and other variables, so it became 

important to the adoption of modern scientific methods to improve the 

level of performance in order to achieve the best accomplishments during 

the competition. 

 For these reasons, the exercises of goalkeeper should be depend on 

dividing the penalty area which has scientific justification to improve 

basic defensive physical and skills by goalkeepers with efficient and high 

level of performance, and through the above, the importance of the 

present study in the use of variety physical and skill exercises according 

to the division of the penalty area in order to improve the level of 

performance of goalkeepers football.   

 Football is one of the games that the goalkeeper should has a 

kinetics energy, nerves and muscles, so, he should be physical, skill, 
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tactic and psychological trained in order to be able to play well during the 

games especially when these aspects considered one of the basics for 

goalkeepers. The problem of the present study specifies by the weakness 

of psychical and skill preparation of goalkeepers that cause deterioration 

of performance which effect the result of the game due to misuse of 

exercises according to the division of penalty area by their coaches that 

could make goalkeepers move well and prevent of goals, because the 

importance of each part vary depending on the distance of shooting 

corner which play significant role that the goalkeepers would act upon, 

and also help to control the actions and the right timing to perform the 

skill to prevent scoring.  

 Since the researcher of the present study is an ex-goalkeeper and 

now a coach of goalkeepers in the Iraqi league competition, he diagnosis 

a negative case which most goalkeepers suffer from which is the problem 

of penalty area that specified for them and because of lack of exercises in 

such area and also could be insufficient data for coaches and goalkeepers 

about physical and defensive skills that used in such area. This lack leads 

to deterioration of performance which affects the result of the game. So, 

the researcher wants to study such problem and try to find out suitable 

solutions that could be beneficial if the result of the present study prove 

that.   

The Present Study Aims at:  

1- Prepare proposed exercises to divide the penalty area to improve 

the performance of some psychical abilities and defensive basic 

skills of goalkeepers.  
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2- Finding out the effectiveness of proposed exercises on improving 

some psychical abilities and basic defensive skills of the sample of 

the study.  

Hypotheses of the Present Study:  

- There are significant differences between the results of pre and 

post tests of psychical abilities for posts tests of sample of the 

study.  

- There are significant differences between the result of pre and 

posts tests of some basic defensive skills for posts tests of sample 

of the study.  

Scope of the Study:  

 The Human domain: 17 football goalkeepers in Iraqi competition 

league in 2010\2011 approved by Iraqi Association Football. 

 Temporal domain: from 1/2/2010 till 30/9/2011. 

 Spatial domain: Stadiums of the sample the study. 

  Part II: Theoretical Related Previous Studies 

 Contains theoretical related previous studies that mentioned to the 

principle of training, goalkeepers training, psychical abilities, basic 

defensive skills of goalkeepers, and related previous studies.  

Part III: Procedures  

 The present study uses experimental design on the sample of the 

study which is (17) football goalkeepers in Iraqi competition league in 

2010\2011 approved by Iraqi Association Football which represent 

(20.230%) of the population. The sample of the study has been verified 

according to the factors of age, height, weight, and the period of training 
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and also some equipment used in the present study. The most important 

psychical abilities and defensive basic skills have specified by 

professional and experts in the field. Four pilot studies have been 

conducted in order to know the validity of the tests. The procedures 

included pre and post tests. The sample of the study applied special 

exercises (psychical and skill) last for 8 weeks to improve some psychical 

abilities and defensive basic skills of football goalkeepers, 3 times a week 

and the total is 24 with curved movement (1:3) then the special trainings 

start at 11\4\2011 and ends at 1\6\2011 then a post tests have been 

conducted, the data has been statistically treated by weighted mean, 

standard deviation. Percentage, q-square, Pearson correlation coefficient, 

T-test for two correlated means and uncorrelated. 

Part IV: Results and Discussion  

 The results of the present study have shown in tables and figures 

and then have been analyzed and scientifically discussed based on Arabic 

foreign references. 

Part V: Conclusions and Recommendations  

 The present study has been concluded the following: 

1- The effectiveness of proposed exercises that divided the penalty 

area.          

2- Proposed exercises according to the penalty area have a positive 

effect on improving the psychical abilities of football goalkeepers. 

3-  Proposed exercises according to the penalty area have a positive 

effect on improving the basic defensive skills of football 

goalkeepers.  
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4- Using variation of proposed exercises in competition suits with the 

ability of the applicant goalkeepers.  

5- Using the periodic style with variation of exercises and the 

introduction of various power and speed suits with the applicant 

football goalkeepers. 

The Present Study Recommended to:  

- Affirmation on using special trainings to improve the level 

psychical abilities of goalkeepers in the main part of the time of 

training because it has a positive effect on performance.  

- Using scientific style when preparing special trainings according to 

the sequence of used trainings, amount of given load, and the time 

of breaks during the trainings.          


