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 األهداء 

إلىىىىي الىىىى  الر )ىىىىا ) )ىىىىد بص( االىىىىي الىىىى  ال لىىىى ن الطىىىى هر ن األ )ىىىىا 
 ال)عصا) ن ..

 
 ي ..ااالدت  اف ءًا لد اه)  الذي ال افإلي االدي 

 
 إلي أخات  اأخاات  .......  لً  اأعتزازًا اتقد رًا اأ ترا)ً  ..

 
 إلي زاجت  ......... لصلره  ااقافه  إلي جااري ..

 
 إلي ألات  ......... اار ........ أ)ل ال)ستقلل الاه ج ..

 
 إلي أصدق    اكل )ن اقف )ع  .... عرف اً  ل لج) ل ..

 
 ..... )ع خ لص التقد ر ..أهدي ث)رة جهدي ال)تااضع ....

 
 رأفت الكراي                                      

 



 
 د

 أقرار ال)شرف


 
 بـأشهد بان هذه الرسالة الموسومة :

لتض  ق زاا ا التهد ف  )ن الكرة ب ت د د أاسب )س فا أقتراب ل  رس ال)ر)ي 
 لكرة القدم(

 
اقىىىد ت)ىىىت ت ىىىت  كـــرو  )رأفـــت  بـــد الهـــاد  الال)عىىىدة )ىىىن قلىىىل ط لىىىب ال) جسىىىت ر
ج )عىىا الق دسىى ا اهىىي جىىزء )ىىن )تطملىى ت ا ىىل –أشىىراف  فىى  كم ىىا الترل ىىا الر  ضىى ا 

 ال) جست ر ف  الترل ا الر  ض ا. درجا
 

 ال)شرف                                                  
 د ع دل ترك   سن الدلايم.أ.                                             

 . 2005الت ر خ      /     /                                                 
 الا ءٍ  عمي التعم ) ت االتاص  ت ال)تاافرة،أرشح هذه الرس لا لم)ا قشا. 
 
 
 
 

 أ.د                                                            
  س ن )ردان ع)ر                                                  

 ر  س لجاا الدراس ت العم                                    
 كم ا الترل ا الر  ض ا ج )عا الق دس ا                                       

 . 2006/الت ر خ :     /                                                 



 
ٖ 

 أقرار ال)قام المغاي
 

 
 
 :هد أن هذه الرس لا ال)اسا)ا  لىشأ

 
لتضييق زاوية التهديف من الكرة تحديد أنسب مسافة أقتراب لحارس المرمى ب  

 (بكرة القدم
 

قد ت)ت )راجعته  )ن الا   ا   )رأفت  بد الهاد  الكرو  ال)قد)ا  )ن الط لب 
المغا ا ، ل  ث أصل ت لأسماب خ ل )ن األخط ء المغا ا االا ا ا االجم  

 قعت .ا 
 
 
 
 
 

 
 سع د كر دي كادااي د .م.أاالسم:                                 
 الق دس ا الج )عا:                

  قسم المعا العرل ا -الترل االكم ا :                                  
 المقب العم) : )درس                      

 الت ر خ:         
 

 



 
ٚ 

 عم) أقرار ال)قام ال
 

 
 أشهد أن هذه الرس لا ال)اسا)ا لى :

 
لتض  ق زاا ا التهد ف لكرة  )ن الكرة ب ت د د أاسب )س فا أقتراب ل  رس ال)ر)ي

 القدم(
 

قد ت)ت )راجعته  )ن الا   ا )رأفت  بد الهاد  الكرو   ال)عدة )ن قلل الط لب 
 خ ل )ن األخط ء االجم  اقعت . لأسمابالعم) ا ، ل  ث أصل ت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االسم:                                         
 الج )عا:

 الكم ا :                                  
 المقب العم) :     

 الت ر خ:                                    
 



 
 ز

 أقرار لجاا ال)ا قشا االتقا م
 

ا  عمي هذه الرس لا اشهد ل اا  ر  س اأعض ء لجاا ال)ا قشا االتقا م  قد أطمع
 ال)اسا)ا لىى :

لتض  ق زاا ا التهد ف لكرة  )ن الكرة ب ت د د أاسب )س فا أقتراب ل  رس ال)ر)ي
 . القدم(

 

اقد ا قشا  الط لب   )رأفت  بد الهاد  الكرو  اال)عدة )ن قلل الط لب 
 جست ر ل) تا  ته  اف )  ل  عالقا له  . ااعتقد لأاه  جد رة ل لقلال لا ل درجا ال)

 في الترل ا الر  ض ا .
 

 عضا                             عضا                     
 أ.م.د عق ل )سمم علد ال س ن                أ.م.د ع )ر سع د الخ ك ا  

               
 

 
                                             أ.د عم  سمام جااد ال ك م            د ع دل ترك   سن الدلاي     م.أ.

 ر  س ً                                        عضاا )شرف       
 

 

ب           ( جمسىت    ج )عىا الق دسى ا فى-صدقت )ىن )جمىس كم ىا الترل ىا الر  ضى ا 
 . م2006/  لت ر خ       /     ال)اعقدة 

 
 

 الع) د                                                       
           أ.د علد اهلل  س ن الال)                                                                                                                   

                                                                              ج )عا الق دس ا – كم ا الترل ا الر  ض ا                                       



 
 ذ

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 
 شكر اتقد ر 

ال )ىىد هلل الىىذي جعىىل ال )ىىد )ذت  ىىً  لىىذكره اخمىىق االشىى  ء ا طقىىا ل )ىىده اشىىكره .       
االصالة االسالم عمي ال   ) )د ال)شتق أس)  )ىن أسى)  ال) )ىاد اعمىي الى  الطى هر ن 

 ال)ك رم االجاد .أال  
ج )عا الق دسى ا ال)ت)ثمىا  –أتقدم ل لشكر االتقد ر الي ع) دة كم ا الترل ا الر  ض ا      

علىىىد اهلل  سىىى ن الال)ىىى  فت  تىىى  الذرصىىىا فك)ىىى ل دراسىىىت   رل لسىى د ع) ىىىد الكم ىىىا الىىىدكتا 
 العم   المرع  ا األلا ا االعم) ا الذي )ا ا  أ  ه  .

ن أقىىدم كم)ىى ت قىىد تكىىان عىى جزة عىىن الشىىكر ااال)تاىى ن الكل ىىر اال أ  ك)ىى  اال  سىىعا      
ألسىىت ذي العز ىىز ال)شىىرف الىىدكتار عىى دل تركىى   سىىن الىىدلاي الىىذي كىى ن لدع)ىى  الغ ىىر 
) داد خالل دراست  األال ا االعم   الدار الكل ر ف  )  اصل ال   الل  ىث كىذلك تىذل ل 

)ىىن خىىالل )ت لعىىا ع)ىىل  ك فىىا الصىىعال ت التىى  ااجهىىت الل  ىىث خىىالل )سىى رت  العم) ىىا
الل  ىىىىث خطىىىىاة خطىىىىاة اتىىىىاف ر ك فىىىىا األجهىىىىزة ااال ت  جىىىى ت التىىىى  أخرجىىىىت هىىىىذا الع)ىىىىل 

 ل لصارة الاه   ا فجزاه اهلل خ ر الجزاء .
ن  ك)  أتقدم ل لشكر الجز ل الي قسم الدراسى ت العم ى  )ت)ثمىا ل ألسىت ذ الىدكتار  سى     

د الل  ىىث ل ل)عما)ىى ت العم) ىىا االتىى  )ىىردان ع)ىىر ر ىى س قسىىم الدراسىى ت العم ىى  الىىذي أرفىى
 ص  ت ع)ل الل  ث اكذلك لرع  ت  االلا ا لطملا الدراس ت العم   .

ج )عىىا  –ا سىىرا  أن أتقىىدم ل لشىىكر االتقىىد ر لك فىىا أسىى تذة كم ىىا الترل ىىا الر  ضىى ا      
علىىد الجلىىى ر  م.د.أصىى لح لمىىىش ، أ.د عمىى  سىىمام جىىىااد ال كىى م ،  أ.م.دالق دسىى ا اهىىم ب 

أ ىى د علىىد ر )ىىن ( ل)ىى   أ.م.دأث ىىر علىىد اهلل الال)ىى  ،  م.د.أعق ىىل )سىىمم ، أ.م.د،  سىىع د
 لذلاه )ن جهاد )ت) زة اص دقا لتاج   الل  ث .

عىىى )ر  أ.م.د  أتقىىىدم ل لشىىىكر ااال)تاىىى ن لأسىىى تذة ب أ.د ) )ىىىد ج سىىىم ال  سىىىري ، )ىىىك     
)ىىن جهىىىاد عم) ىىىا  ذا الذقىى ر صىىى لح علىىىد ال سىى ن ( ل)ىىى  قىىىد)اه أ.م.دسىىع د الخ كىىى ا  ، 

 كل رة ك ن له  الدار الكل ر ف  تاج   ع)ل الل  ث )ن خالل أراءهم العم) ا السد دة .
 



 
 ط

اال ذىىاتا  إن أتقىىدم لكم)ىى ت شىىكر ا) لىىا اافىى ء الىىي ز)ال ىى  طملىىا الدراسىى ت       
العم   الذ ن رافقا الل  ث خالل )س رت  الدراس ا اتقد )هم  ىد العىان أذ كى ن لهىم الذضىل 

ر ف  )س عدة الل  ث اأخص ل لىذكر ب أسىعد طى رق ، ع)ى د عز ىز ،  ى زم عمى  ، الكل 
ل ىىىث جلىىى ر ، زه ىىىر صىىى لح ،أ )ىىىد )ج ىىىد ،   ىىىدر كىىىر م ،  الزم ) )ىىىد ،عىىى )ر )اسىىىي ،

لس)ا تاف ق ، س جت ،   تم فم ح ، أ  د ا صر ، ر ى ض ج)عىا ، )ج ىد  ) ىد ، ) )ىد 
الترل ىىا الر  ضىى ا ب ر ىى م را ىىح ، ضىى  ء ( كىىذلك أقىىدم شىىكري اتقىىد ري الىىي أسىى تذة كم ىىا 

ظم ، عمىى   سىى ن ، فىىالح ق سىىم ) )ىىد علىى س ،   ىىدر اىى ج  ، قىى س سىىع د ، ج) ىىل كىى 
أ )د علد األ) ر ، عم  لىد اي ، عىالء خمىدان ، عمى  عطشى ن ، أكىرم  سى ن  سن ، 

 ، )شت ق علد الرض  ، هش م هادااي ( .
  لذلاه )ن جهىاد )خمصىا اصى دقا ك)  أتقدم ل لشكر الجز ل الي األخاة األعزاء ل)     

خالل ع)ل الل  ث اأخص ل لذكر ب ال د س) ر ، ع)ى ر )ثاىي ، )شىرق عز ىز ، ) )ىد 
   تم (.

ك)  أقدم شكري الي أدارة أاد ا بالد ااا ا ، كرلالء ، الاجف ، ال ما ، السى) اة ، (      
ختلىىى رات لتسىىىه ل ع)ىىىل الل  ىىىث )ىىىن خىىىالل السىىى) ح لالعلىىى  أاىىىد تهم ل ل)شىىى ركا فىىى  اال

 الخ صا ل لل ث .
ك)ىى  أتقىىدم ل لشىىكر الجز ىىل الىىي ع اىىا الل ىىث لىىت )مهم عاىى ء السىىذر )ىىن )  فظىى تهم      

 اال)ل ت ف  )  فظا الد ااا ا  تي أاه ء االختل رات فجزاهم اهلل خ ر الجزاء .
اأتقدم لكم) ت شىكر اتقىد ر اأ)تاى ن الىي األخ صىذ ء كى ظم الىذي سىهل ع)م ىا االتصى ل 

الل ث اكذلك تقد م العان )ع لق ا فر ق الع)ل ال)س عد اتاف ر ال)صى در العم) ىا لع اا 
 لمل  ث فجزاه اهلل عا  خ ر الجزاء .

ك)ى  أتقىىدم ل لشىىكر االتقىد ر الىىي األخ ل ىىث جلى ر الىىذي أشىىرف عمىي طل عىىا الرسىى لا      
الرسى لا اأظه ره  ل لشكل الال ق اكىذلك الىي األسىت ذ   ىدر علىد الزهىرة لترج)تى  )مخىص 

ل لمغىىا األجال ىىا فجىىزاه اهلل عاىى  خ ىىر الجىىزاء .ك)ىى  ال ذىىاتا  األ أن أتقىىدم لجز ىىل الشىىكر 
ااأل)تاىى ن الىىي كىى در )كتلىىا ج)ىى ل اأذكىىر )ىىاهم ل لخصىىاص األخ ج)ىى ل الىىذي لىىن أاسىىي 

 )ااقذ  )ع  ط ما فترة الدراس  فجزاهم اهلل عا  خ ر الجزاء. 



 
 ي

)ىىاظذ  ا)اظذى ت كم ىىا الترل ىا الر  ضىى ا ك)ى  أتقىدم ل لشىىكر الجز ىل الىىي ج) ىع     
 لتقد )هم ال)س عدة لمل  ث .

اال  سعا  الي أن أقدم كم) ت   رة ا ب كل ىر الىي ج) ىع أفىراد عى  مت  الىذ ن افىراا    
 الذلاا الكث ر لتسه ل ع)م  اأ ص ل  الي )  ها عم   االن .

كىىىا ا )ىىىن عمىىى هم اأخ ىىىرًا أسىىىأل اللىىى ري عىىىز اجىىىل أن  جىىى زي الج) ىىىع )ىىىن خ ىىىر اللر     
 ل لص ا االع ف ا .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رأفت علد اله دي الكراي                                                          

 


 )ستخمص الرس لا



 
 ن

 
 عااان الرس لا :

لتضييق زاوية التهديف بكرة من الكرة ) تحديد أنسب مسافة أقتراب لحارس المرمى 
 القدم  

 
 

 ال)شرف                                              ث     الل       
 أ.م.د ع دل ترك   سن الدلاي   ي                        رأفت علد اله دي الكرا 

 
 

 أشتممت الرسالة  مى خمسة أبواب ..
 

 الباب االول : التعريف بالبحث
لتطىرق الىي أه) ىا  ى رس أشت)ل هذا الل ب عمي ال)قد)ىا اأه) ىا الل ىث : أذ تىم ا      

ال)ر)ي ف  الذر ق اكذلك الي أه) ا تطا ر ال)هى رات عاىد  ى رس ال)ر)ىي االىي ضىرارة 
خراج   رس ال)ر)ي ف  لعض ال  الت ل سىم الهج)ىا اخ صىا فى    لىا االاذىراد عمىي 
ال)ر)ي . ال ن أه) ا الدراسا ف  ت د د ال)سى ف ت ال)ا سىلا لخىراج  ى رس ال)ر)ىي عاىد 

 جم ل  .أاذراد ال)ه 
 

: فأن   رس ال)ر)ي كث را )   تعىرض الىي الخىراج االتقىدم لأتجى ه  أما مشكلة البحث
الكرة لتض ق زاا ا التهد ف اخصاص  ف    لا أاذراد ال)ه جم لى  .ا)ىن خىالل )شى هدة 
الل  ث ل)ل ر  ت الداري العراقى  لكىرة القىدم اأستذسى ره )ىن )ىدرل  لعىض الذىرق اجىد أن 

 ىىراس ال)ر)ىي لم)سى ف ت ال)ا سىىلا لتضى ق زاا ىىا التهىد ف الىىذلك هاى ك عىدم أخىىذ أ مىب 
ع)ىىد الل  ىىث الىىي دراسىىا هىىذه ال)شىىكما اتاضىى ح أاسىىب )سىى فا  )كىىن لم ىى رس أن  قىىف 

 عم ه  لتض ق زاا ا التهد ف .



 
 ي

 
  وتضمن هدفا البحث

 تخىىىىذه   ىىىى رس ال)ر)ىىىىي لتضىىىى ق زاا ىىىىا )ىىىىن الكىىىىرة ت د ىىىىد أاسىىىىب )سىىىى فا أقتىىىىراب  -1
 ا)ن أتج ه ت )ختمذا .التهد ف لكرة القدم 

 أ)  فرض الل ث فك ن :
 ىىىى ردة عىىىىن الكىىىىرة كم)ىىىى  ضىىىى ق زاا ىىىىا  2كم)ىىىى  أقتىىىىرب  ىىىى رس ال)ر)ىىىىي عمىىىىي لعىىىىد  -1

 التهد ف .
 

  جماالت البحث: حتدد البحث باجملاالت التالية
-2004:العل  فرق أاد ىا الذىرات االاسىط لكىرة القىدم لم)اسىم  المجال البشر -

 2005  . 
 . 11/10/2005الغ  ا  2005/ 14/1لم)دة )ن : المجال الزماني -
 )  فظا الق دس ا . –: )معب )ركز شل ب الاهراان  المجال المكاني-

 
 الباب الثاني 

 أشت)ل عمي الدراس ت الاظر ا ، أذ ش)مت ستا )  ار ه .
 )اقف ال  رس ات رك ت  ل التج ه ت ال)ختمذا . -1
 سرعا االستج لا ال رك ا ل  رس ال)ر)ي . -2

 ل لكرة ا)ن أتج ه ت )ختمذا . اال)س ك -3

 لكم الكرة ل ل د أا ال د ن ات ا ل الكرة . -4

 تض ق زاا ا التهد ف عمي ال)ر)ي . -5

 التهد ف عمي ال)ر)ي . -6
 

 الباب الثالث 



 
َ 

ش)ل )اهج ا الل ث اأجراءات  ال) داا ا   ث أستخدم الل  ث ال)ىاه  الاصىذ      
( العل ن تم أخت  رهم ع)ىد   10هم بلأسماب ال)سح اأشت)ل الل ث عمي ع اا ك ن عدد

، ااألجهىىىىىىىزة ااألداات ال)سىىىىىىىتخد)ا ااالختلىىىىىىى رات ال)سىىىىىىىتخد)ا االتجرلىىىىىىىا االسىىىىىىىتطالع ا 
 االر  س ا االاس  ل اف ص   ا.

 
 الباب الرابع 

(   ىث قى م الل  ىث 6-1تض)ن عرض الاتى    ات م مهى  ا)ا قشىته  لم)اى طق )ىن ب     
م ت م ىل كىل جىدال )ىن هىذه الجىداال . اكىذلك لعرض الات    عمي شكل جىداال ا)ىن ثى

تم )ا قشا الات    لكل )اطقا )ن هذه ال)ا طق ا)ن خالل ذلك تىم التاصىل الىي ت ق ىق 
 أهداف الل ث االت قق )ن فراض  .

 الباب اخلامس
أشىىىت)ل هىىىذا اللىىى ب عمىىىي االسىىىتات ج ت االتاصىىى  ت التىىى  تاصىىىل ال هىىى  الل  ىىىث )ىىىن     

  ج ت )اه  .خالل دراست  اذ خرج ل ستات
فىى  ج) ىىع (  ىى ردة 2عمىىي لعىىد بهىى  )َسىى فا اقتىىراب ل ىى رس ال)ر)ىىي )ىىن الكىىرة  اسىىبأ-1

 ال)ا طق اج) ع )ك ا ت الكرة .
(   ردة عاد)  4 )كن تض  ق زاا ا التهد ف عاد)   كان   رس ال)ر)ي عمي لعد ب -2

عمىي لعىد  ( اعاىد)  تكىان الكىرة4(،ب1(  ى ردة فى  ال)اطقتى ن ب16تكان الكرة عمي لعد ب
 ( .6(اب5(   ردة ف  ال)اطقت ن ب20ب
إن ال)سىى ف ت الااجىىب تغط تهىى  )ىىن قلىىل  ىى رس ال)ر)ىىي عاىىد )سىى فا االقتىىراب عمىىي  -3

(   ردة عن الكرة كل رة ))ى   صىعب عمىي  ى رس ال)ر)ىي تضى  ق زاا ىا التهىد ف 6لعد ب
 اف  ج) ع ال)ا طق اج) ع )ك ا ت الكرة .

 
 

 
 



 
ْ 

 اأاتهي الل  ث الي ج)ما )ن التاص  ت )اه  :
 

تدر ب  راَس ال)ر)ي عمي االقتراب ف    لىا االاذىراد لى ل)ر)ي  الىي )َسى فا التأك د عمي  -1
 ف  ج) ع )ك ا ت الكرة اف  ج) ع ال)ا طق .(   ردة عن الكرة 2ب

 
ي )َسى فا تدر ب  راَس ال)ر)ي عمي االقتراب ف    لىا االاذىراد لى ل)ر)ي  الىالتأك د عمي  -2

( 4( اب1فى  ال)اطقتى ن ب(  ى ردة 16(   ردة عن الكىرة عاىد)  تكىان الكىرة عمىي لعىد ب4ب
 ( . 6( ا ب5(   ردة ف  ال)اطقت ن ب20اعاد)  تكان الكرة عمي لعد ب

 
( 6عدم التأك د عمي تدر ب  راس ال)ر)ي عمي االقتراب ف    لا االاذراد الي )سى فا ب  -3

 ا ت الكرة اف  ج) ع ال)ا طق .   ردة عن الكرة اف  ج) ع )ك 
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 قائمة انمحتويات
 

 انصفحة انعنوان انتسهسم

باالٌحاٌمرآٍٔح
جاال٘ذاء
دألراراٌّشرف
٘ـألراراٌّمَٛاٌٍغٛي
ٚألراراٌّمَٛاٌؼًٍّ
زألرارٌدٕحإٌّالشح
ذشىرٚتمذٌر
ناٌٍّخض
شلائّحاٌّحتٌٛاخ
صلائّحاٌدذاٚي
ظايّحاالشىلائ
خلائّحاٌّالحك
اٌثاباالٚي

2اٌتؼرٌفتاٌثحث1

2اٌّمذِحٚأٍّ٘حاٌثحث1-1

3ِشىٍحاٌثحث1-2

4أ٘ذافاٌثحث1-3

4فرٚعاٌثحث1-4

4ِداالخاٌثحث1-5

اٌثاباٌثأً

6اٌذراضاخإٌظرٌحٚاٌّشات2ٗٙ

6اٌذراضاخإٌظرٌح2-1

6حارشفًاٌّرِىٚتحروٗخأثاٚاِاِا ِٛلفا2-1-1ٌ

7االختٍاراٌطرٌغتٍٓاالِطانتاٌىرجأٚضرتٙاتؼٍذا 2-1-2

7ضرػحاالضتداتحاٌحروٍح2-1-3

8االِطانتاٌىرج2-1-4

8االِطانتاٌىرجاٌّٛاخٙٗتاٌّرِى2-1-4-1

8االِطانتاٌىراخاالرضٍح2-1-4-2

8اٌؼاٌٍحاالِطانتاٌىراخ2-1-4-3

11ِطهاٌىرجِٓتٍٓرخًاٌخظ2-1-4-4ُ

11االِطانتاٌىراخاٌدأثٍح2-1-4-2

11ِطهاٌىرجاٌدأثٍحِغاٌمفس2-1-4-2-1

11ٌىُاٌىرج2-1-5

11ٌىُاٌىرجتٍذٚاحذج2-1-5-1



 
 ع



11ٌىُاٌىرجتاٌمثضتٍٍِٓؼا 2-1-5-2

12رجتاٌٍذٌٓأٚتاٌٍذاٌٛاحذجتحًٌٛاٌى2-1-6

12ِٕطمحاٌتظٌٛةاٌخطرج2-1-7

13تضٍٍكزاٌٚحاٌتٙذٌف2-1-8

15اٌتحرنػٍىخظاٌىرجٚاٌّرِىٌطذاٌسٚاٌا2-1-9

17أختٍارحارشاٌّرِىاٌّٛلغإٌّاضةٚفما ٌٛضؼٍحاٌٍؼة2-1-11

19ػٍىاٌّرِىٙذٌفاٌت2-1-11

19اٌتظٌٛةاٌخذاعِغ2-1-11-1

21اٌتغٍةػٍىِظٍذجاٌتط2-1-11-2ًٍ

24ِٕٙدٍحاٌثحثٚأخراءاتٗاٌٍّذأٍح3

24ِٕٙحاٌثحث3-1

24ِدتّغٚػٍٕحاٌثحث3-2

25أدٚاخاٌثحث3-3

25تحذٌذاالختثاراخ3-4-1

26ٚطفاالختثار3-4-2

28اٌتدرتحاالضتطالػٍح3-5

28راٌؼٍٍّحٌالختثااألضص3-6

28طذقاالختثار3-6-1

29ثثاخاالختثار3-6-2

29ِٛضٛػٍحاالختثار3-6-3

31اٌتؼرفػٍىلٍُاٌسٚاٌا3-7

31اٌتدرتحاٌرئٍطٍح3-8

31اٌٛضائًاٌّطتخذِح3-9

32اٌٛضائًاالحظائٍح3-11

35ػرعإٌتائحٚتحٍٍٍٙإِٚالشتٙا4

35ػرعإٌتائحٚتحٍٍٍٙا4-1

35(1ػرعٔتائحاالختثاراخٌٍّٕطمحرلُ)4-1-1

43(2ػرعٔتائحاالختثاراخٌٍّٕطمحرلُ)4-1-2

51(3ػرعٔتائحاالختثاراخٌٍّٕطمحرلُ)4-1-3

57(4ػرعٔتائحاالختثاراخٌٍّٕطمحرلُ)4-1-4

63(5ػرعٔتائحاالختثاراخٌٍّٕطمحرلُ)4-1-5

69(6تثاراخٌٍّٕطمحرلُ)ػرعٔتائحاالخ4-1-6

75ِٕالشحٔتائح4-2

75(4(،)1ِٕالشحٔتائحاالختثاراخٌٍّٕطمحرلُ)4-2-1

82(3(،)2ِٕالشحٔتائحاالختثاراخٌٍّٕطمحرلُ)4-2-2

87(6(،)5ِٕالشحٔتائحاالختثاراخٌٍّٕطمحرلُ)4-2-3



 
 ف

 



اٌثاباٌخاِص

94االضتٕتاخاخٚاٌتٛطٍاخ5

94االضتٕتاخاخ5-1

95اٌتٛطٍاخ5-2

97اٌّظادر

97اٌّظادراٌؼرتٍح

111اٌّالحك

اٌٍّخضتاٌٍغحاالخٕثٍح
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 قائمة انجداول


اٌّٛضٛعخ
رلُ

اٌظفحح

27وٍفٍحتطدًٍاٌذرخاخفًأختثارتضٍٍكزاٌٚحاٌتٙذٌف1

2
خااللترابضّٓإٌّطمحاالٚضاطاٌحطاتٍحٚاالٔحرافاخاٌّؼٍارٌحٌّطافا

(ٌاردجػٓاٌّرِى12(ٚاٌىرجػٍىتؼذ)1رلُ)
35

3
(ٚاٌىرجػٍى1(اٌّحطٛتحٌّطافحااللترابضّٓإٌّطمحرلُ)Fلٍّح)

(ٌاردجػٓاٌّرِى12تؼذ)
36

4
(1(ٚفرقاالٚضاطتٍِٓطافاخااللترابٌٍّٕطمحرلُ)L.S.Dلٍّح)

ػٓاٌّرِى(ٌاردج12ٚاٌىرجػٍىتؼذ)
37

5
االٚضاطاٌحطاتٍحٚاالٔحرافاخاٌّؼٍارٌحٌّطافاخااللترابضّٓإٌّطمح

(ٌاردجػٓاٌّرِى16(ٚاٌىرجػٍىتؼذ)1رلُ)
38

6
(ٚاٌىرجػٍى1(اٌّحطٛتحٌّطافحااللترابضّٓإٌّطمحرلُ)Fلٍّح)

(ٌاردجػٓاٌّرِى16تؼذ)
39

7
(1ٍِٓطافاخااللترابٌٍّٕطمحرلُ)(ٚفرقاالٚضاطتL.S.Dلٍّح)

(ٌاردجػٓاٌّرِى16ٚاٌىرجػٍىتؼذ)
41

8
االٚضاطاٌحطاتٍحٚاالٔحرافاخاٌّؼٍارٌحٌّطافاخااللترابضّٓإٌّطمح

(ٌاردجػٓاٌّرِى21(ٚاٌىرجػٍىتؼذ)1رلُ)
41

9
ػٍى(ٚاٌىرج1(اٌّحطٛتحٌّطافحااللترابضّٓإٌّطمحرلُ)Fلٍّح)

(ٌاردجػٓاٌّرِى21تؼذ)
41

11
(1(ٚفرقاالٚضاطتٍِٓطافاخااللترابٌٍّٕطمحرلُ)L.S.Dلٍّح)

(ٌاردجػٓاٌّرِى21ٚاٌىرجػٍىتؼذ)
42

11
االٚضاطاٌحطاتٍحٚاالٔحرافاخاٌّؼٍارٌحٌّطافاخااللترابضّٓإٌّطمح

(ٌاردجػٓاٌّرِى12(ٚاٌىرجػٍىتؼذ)2رلُ)
43

12
(ٚاٌىرجػٍى2(اٌّحطٛتحٌّطافحااللترابضّٓإٌّطمحرلُ)Fلٍّح)

(ٌاردجػٓاٌّرِى12تؼذ)
44

13
(2(ٚفرقاالٚضاطتٍِٓطافاخااللترابٌٍّٕطمحرلُ)L.S.Dلٍّح)

(ٌاردجػٓاٌّرِى12ٚاٌىرجػٍىتؼذ)
45

14
رابضّٓإٌّطمحاالٚضاطاٌحطاتٍحٚاالٔحرافاخاٌّؼٍارٌحٌّطافاخااللت

(ٌاردجػٓاٌّرِى16(ٚاٌىرجػٍىتؼذ)2رلُ)
45

15
(ٚاٌىرجػٍى2(اٌّحطٛتحٌّطافحااللترابضّٓإٌّطمحرلُ)Fلٍّح)

(ٌاردجػٓاٌّرِى16تؼذ)
46

16
(2(ٚفرقاالٚضاطتٍِٓطافاخااللترابٌٍّٕطمحرلُ)L.S.Dلٍّح)

ّرِى(ٌاردجػٓا16ٌٚاٌىرجػٍىتؼذ)
47

17
االٚضاطاٌحطاتٍحٚاالٔحرافاخاٌّؼٍارٌحٌّطافاخااللترابضّٓإٌّطمح

(ٌاردجػٓاٌّرِى21(ٚاٌىرجػٍىتؼذ)2رلُ)
48

18

(ٚاٌىرجػٍى2(اٌّحطٛتحٌّطافحااللترابضّٓإٌّطمحرلُ)Fلٍّح)

(ٌاردجػٓاٌّرِى21تؼذ)



49

19
(2ِٓطافاخااللترابٌٍّٕطمحرلُ)(ٚفرقاالٚضاطتL.S.Dٍلٍّح)

(ٌاردجػٓاٌّرِى21ٚاٌىرجػٍىتؼذ)
49
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21
االٚضاطاٌحطاتٍحٚاالٔحرافاخاٌّؼٍارٌحٌّطافاخااللترابضّٓإٌّطمح

(ٌاردجػٓاٌّرِى12(ٚاٌىرجػٍىتؼذ)3رلُ)
51

21
ػٍى(ٚاٌىرج3(اٌّحطٛتحٌّطافحااللترابضّٓإٌّطمحرلُ)Fلٍّح)

(ٌاردجػٓاٌّرِى12تؼذ)
51

22
(3(ٚفرقاالٚضاطتٍِٓطافاخااللترابٌٍّٕطمحرلُ)L.S.Dلٍّح)

(ٌاردجػٓاٌّرِى12ٚاٌىرجػٍىتؼذ)
52

23
االٚضاطاٌحطاتٍحٚاالٔحرافاخاٌّؼٍارٌحٌّطافاخااللترابضّٓإٌّطمح

(ٌاردجػٓاٌّرِى16(ٚاٌىرجػٍىتؼذ)3رلُ)
52

24
(ٚاٌىرجػٍى3(اٌّحطٛتحٌّطافحااللترابضّٓإٌّطمحرلُ)Fلٍّح)

(ٌاردجػٓاٌّرِى16تؼذ)
53

25
(3(ٚفرقاالٚضاطتٍِٓطافاخااللترابٌٍّٕطمحرلُ)L.S.Dلٍّح)

(ٌاردجػٓاٌّرِى16ٚاٌىرجػٍىتؼذ)
54

26
ترابضّٓإٌّطمحاالٚضاطاٌحطاتٍحٚاالٔحرافاخاٌّؼٍارٌحٌّطافاخاالل

(ٌاردجػٓاٌّرِى21(ٚاٌىرجػٍىتؼذ)3رلُ)
55

27
(ٚاٌىرجػٍى3(اٌّحطٛتحٌّطافحااللترابضّٓإٌّطمحرلُ)Fلٍّح)

(ٌاردجػٓاٌّرِى21تؼذ)
56

28
(3(ٚفرقاالٚضاطتٍِٓطافاخااللترابٌٍّٕطمحرلُ)L.S.Dلٍّح)

ٌّرِى(ٌاردجػٓا21ٚاٌىرجػٍىتؼذ)
56

29
االٚضاطاٌحطاتٍحٚاالٔحرافاخاٌّؼٍارٌحٌّطافاخااللترابضّٓإٌّطمح

(ٌاردجػٓاٌّرِى12(ٚاٌىرجػٍىتؼذ)4رلُ)
57

31
(ٚاٌىرجػٍى4(اٌّحطٛتحٌّطافحااللترابضّٓإٌّطمحرلُ)Fلٍّح)

(ٌاردجػٓاٌّرِى12تؼذ)
58

31
(4ِٓطافاخااللترابٌٍّٕطمحرلُ)(ٚفرقاالٚضاطتL.S.Dٍلٍّح)

(ٌاردجػٓاٌّرِى12ٚاٌىرجػٍىتؼذ)
58

32
االٚضاطاٌحطاتٍحٚاالٔحرافاخاٌّؼٍارٌحٌّطافاخااللترابضّٓإٌّطمح

(ٌاردجػٓاٌّرِى16(ٚاٌىرجػٍىتؼذ)4رلُ)
59

33
ػٍى(ٚاٌىرج4(اٌّحطٛتحٌّطافحااللترابضّٓإٌّطمحرلُ)Fلٍّح)

(ٌاردجػٓاٌّرِى16تؼذ)
61

34
(4(ٚفرقاالٚضاطتٍِٓطافاخااللترابٌٍّٕطمحرلُ)L.S.Dلٍّح)

(ٌاردجػٓاٌّرِى16ٚاٌىرجػٍىتؼذ)
61

35
االٚضاطاٌحطاتٍحٚاالٔحرافاخاٌّؼٍارٌحٌّطافاخااللترابضّٓإٌّطمح

(ٌاردجػٓاٌّرِى21(ٚاٌىرجػٍىتؼذ)4رلُ)
61

36
(ٚاٌىرجػٍى4(اٌّحطٛتحٌّطافحااللترابضّٓإٌّطمحرلُ)Fلٍّح)

(ٌاردجػٓاٌّرِى21تؼذ)
62

37
(4(ٚفرقاالٚضاطتٍِٓطافاخااللترابٌٍّٕطمحرلُ)L.S.Dلٍّح)

(ٌاردجػٓاٌّرِى21ٚاٌىرجػٍىتؼذ)
62

38
ترابضّٓإٌّطمحاالٚضاطاٌحطاتٍحٚاالٔحرافاخاٌّؼٍارٌحٌّطافاخاالل

(ٌاردجػٓاٌّرِى12(ٚاٌىرجػٍىتؼذ)5رلُ)
63

39
(ٚاٌىرجػٍى5(اٌّحطٛتحٌّطافحااللترابضّٓإٌّطمحرلُ)Fلٍّح)

(ٌاردجػٓاٌّرِى12تؼذ)
64

41
(5(ٚفرقاالٚضاطتٍِٓطافاخااللترابٌٍّٕطمحرلُ)L.S.Dلٍّح)

ٌّرِى(ٌاردجػٓا12ٚاٌىرجػٍىتؼذ)
64
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41
االٚضاطاٌحطاتٍحٚاالٔحرافاخاٌّؼٍارٌحٌّطافاخااللترابضّٓإٌّطمح

(ٌاردجػٓاٌّرِى16(ٚاٌىرجػٍىتؼذ)5رلُ)
65

42
(ٚاٌىرجػٍى5(اٌّحطٛتحٌّطافحااللترابضّٓإٌّطمحرلُ)Fلٍّح)

(ٌاردجػٓاٌّرِى16تؼذ)
66

43
(5ِٓطافاخااللترابٌٍّٕطمحرلُ)(ٚفرقاالٚضاطتL.S.Dٍلٍّح)

(ٌاردجػٓاٌّرِى16ٚاٌىرجػٍىتؼذ)
66

44
االٚضاطاٌحطاتٍحٚاالٔحرافاخاٌّؼٍارٌحٌّطافاخااللترابضّٓإٌّطمح

(ٌاردجػٓاٌّرِى21(ٚاٌىرجػٍىتؼذ)5رلُ)
67

45
ػٍى(ٚاٌىرج5(اٌّحطٛتحٌّطافحااللترابضّٓإٌّطمحرلُ)Fلٍّح)

(ٌاردجػٓاٌّرِى21تؼذ)
68

46
(5(ٚفرقاالٚضاطتٍِٓطافاخااللترابٌٍّٕطمحرلُ)L.S.Dلٍّح)

(ٌاردجػٓاٌّرِى21ٚاٌىرجػٍىتؼذ)
68

47
االٚضاطاٌحطاتٍحٚاالٔحرافاخاٌّؼٍارٌحٌّطافاخااللترابضّٓإٌّطمح

(ٌاردجػٓاٌّرِى12(ٚاٌىرجػٍىتؼذ)6رلُ)
69

48
(ٚاٌىرجػٍى6(اٌّحطٛتحٌّطافحااللترابضّٓإٌّطمحرلُ)Fلٍّح)

(ٌاردجػٓاٌّرِى12تؼذ)
71

49
(6(ٚفرقاالٚضاطتٍِٓطافاخااللترابٌٍّٕطمحرلُ)L.S.Dلٍّح)
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(ٌاردجػٓاٌّرِى12ٚاٌىرجػٍىتؼذ)
83

11
(3(،)2اٌّطافاخاٌٛاخةتغطٍتٙآِلثًحارشاٌّرِىٌٍّٕطمتٍٓ)
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 2 التعريؼ بالبحث                                 الباب االوؿ

 التعريف بالبحث  -1
  تهوأهمي قدمة البحثم 1-1

إف لألبحاث العممية في العمـو الرياضية وخاصة فػي ماػاؿ التػبريب الرياضػي الػبور    
الكبير في تقبـ الحركة الرياضية وذلؾ باعتماب األساليب العممية في تطوير أباء الفريػؽ 

 واالقتصابية في الايب ألببني .
تعتمػػب عمػػا إصػػابة ىػػبؼ الخصػػـ لتحقيػػؽ الفػػوز واػػب عمػػا  ولكػػوف لعبػػة كػػرة القػػبـ   

المبربيف االعتناء بحارس المرما وتبريبو بصورة ايبة ليكوف مؤىاًل لمبفاع عف المرمػا 
وخاصة في المواقؼ الحراة التي تعتمب عميو مثؿ حػاالت االنفػراب بػالمرما والتػي ياػب 

خػػػػالؿ أخػػػػذ الموضػػػػ  عمػػػػا حػػػػارس المرمػػػػا إتقػػػػاف كيفيػػػػة تضػػػػييؽ زاويػػػػة التيػػػػبيؼ مػػػػف 
المناسػػب والمسػػافة المناسػػبة وذلػػؾ كونػػو الالعػػب الوحيػػب الػػذي يسػػم  لػػو باسػػتعماؿ يبيػػو 

 أضافة إلا األعضاء األخرى لبرء الخطر عف المرما ،
ولذلؾ فأف حارس المرما يعتبر األىـ بيف العبػي الفريػؽ كونػو يحمػي اليػبؼ الػذي ىػو 

 مقصب المنافسيف وىبفيـ .
وضػػ  المناسػػب والمكػػاف الصػػحي  مػػف قبػػؿ حػػارس المرمػػا فػػي حالػػة إف عػػبـ اخػػذ ال   

انفػػراب الميػػااـ لمفريػػؽ الخصػػـ يمنحػػو مسػػاحة اكبػػر مػػف الفػػراغ وفرصػػة أسػػيؿ لتسػػايؿ 
عمػػا ) ياأو تشػػتيتعمػػا الكػػرة األىػػباؼ ويصػػعب عمػػا حػػارس المرمػػا فرصػػة السػػيطرة 

قػػب المرمػػا أصػػب  عػػبـ ت طيػػة اليػػبؼ ورمػػؽ الث ػػرات مػػف قبػػؿ حػػارس  مػػف ثػػـو  (األقػػؿ
 .بخوؿ كرات المنافسيف الا مرماهيؤبي إلا 

وقب أاريت عما حراس المرما بكرة القبـ العبيػب مػف البحػوث والبراسػات وفػي اميػ     
ميابيف عمـو التربية الرياضية ولكػف فػي ىػذه البراسػة يتاػو الباحػث إلػا اتاػاه ابيػب فػي 

تحبيػب المسػافات المناسػبة مااؿ البحوث الخاصة بحارس المرمػا بكػرة القػبـ مػف خػالؿ 
لوقػػػوؼ حػػػارس المرمػػػا لتضػػػيؽ زاويػػػة التيػػػبيؼ ومػػػف منػػػاطؽ مختمفػػػة حيػػػث تعػػػب ىػػػذه 

 0البراسة األولا مف نوعيا في القطر حسب إطالع الباحث
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مييف ولحػػػراس المرمػػػا يىػػػذه البراسػػػة بليػػػؿ عمػػػؿ المػػػبربيف واالكػػػاب ونأمػػػؿ أف تكػػػوف    
ة لتقبـ حارس المرما مف الكرة واالبتعاب عػف بأعتماب األسس العممية والمسافات المناسب

 االاتياب وضياع الوقت رير المستثمر في التبريب .
المرمػا لتضػييؽ  حػراس تحػرؾتحبيب مسػافات في محاولة  مف ىنا تأتي أىمية البحث و 

زاويػػة التيػػبيؼ بكػػرة القػػبـ وتعريػػؼ حػػارس المرمػػا بالمكانػػات المناسػػبة لتحقيػػؽ ذلػػؾ بمػػا 
 . ات المنافسيف الا مرماىـعبـ بخوؿ كر يخبـ 

 
 مشكلة البحث  1-2
أسػػتطاع الػػذوب عػػف مرمػػاه  بكػػؿ بسػػالة فانػػو يعطػػي الفريػػػؽ أذا " أف حػػارس المرمػػا    

( 1بافعا لبذؿ الايوب الكبيػرة وكػذلؾ يعطػا الاميػور متعػة وحماسػة وأثػارة لمشػاعرىـ " )
. 

ىامػػػػات الفريػػػػؽ نظػػػػرا لمميػػػػاـ الموكمػػػػة لحػػػػارس المرمػػػػا بالػػػػبفاع عػػػػف المرمػػػػا ضػػػػب    
المنػػافس فػػأف حػػارس المرمػػا معػػرق لمخػػروج بقطػػ  الكػػرات التػػي تيػػبب المرمػػا ويكػػوف 

 خرواة باتااىات متعببة ونتياة لذلؾ فيتطمب منة تحبيب المسافة المناسبة لخرواة .
ومػػف خػػالؿ مشػػاىبة الباحػػث ومتابعتػػو لمػػبوري العراقػػي لمبراػػة الممتػػازة بكػػرة القػػبـ ومػػف 

واػػب الباحػػث أف  * مػػبربي بعػػق األنبيػػة ومػػبربي حػػراس المرمػػا خػػالؿ االستفسػػار مػػف
المسػػافات المناسػػبة لتضػػيؽ زاويػػة يعرفػػوف أي حػػراس المرمػػا فػػي أرمػػب ىػػذه األنبيػػة ال

 التيبيؼ عف المرما مف خالؿ عممية الخروج لحارس المرما لصب الكرة .

                                                 
1
                                                                                                                    ب ت ،                  الكويػػػػت ،، مطػػػػاب  صػػػػوت الخمػػػػي  ، الميػػػػارات االساسػػػػية لكػػػػرة القػػػػبـمحمػػػػب عبػػػػب ا  اليػػػػزاع ، مختػػػػار احمػػػػب    

 .250ص 
  المبربوف ىـ  * 
 عمي عوق عبب الخضر  مبرب ،نابي البيوانية الرياضي . -
 رالب عبب الكاظـ مبرب، نابي السماوة الرياضي . -
 حاتـ شالؿ مسير مبرب حراس مرما، نابي البيوانية الرياضي. -
 مبرب حراس مرما، نابي الناؼ الرياضي . خضير عباس حسيف -
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يػػة حػػراس ولعػػبـ واػػوب براسػػة تحػػبب أنسػػب المسػػافات لالقتػػراب وبشػػكؿ عممػػي يعتمػػب عم
المرمػػا فػػي أثنػػاء التقػػبـ عمػػب الباحػػث لمخػػوق فػػي ىػػذه المشػػكمة لممسػػاىمة فػػي تطػػوير 

 حراسة المرما في قطرنا العزيز . 
 
 هدف البحث  1-3

 ييبؼ  البحث الا
يتخػػذىا حػػارس المرمػػا لتضػػيؽ زاويػػة التيػػبيؼ مػػف الكػػرة تحبيػػب انسػػب مسػػافة اقتػػراب  -

  0اتااىات مختمفة  مفبكرة القبـ و 
 
 حثفرض الب 1-4

 يفترق الباحث 
 . ياربة مف الكرة كمما ضيؽ زاوية التيبيؼ  2عما بعب رب حارس المرما ػكمما اقت -
 
 جماالت البحث 1-5
 -2004العبػي  أنبيػة الفػرات األوسػط بكػرة القػبـ لمموسػـ  -المااؿ البشػري   1-5-1

 . ـ2005
 
  11/10/2005الا  14/1/2005الفترة مف   -المااؿ الزماني   1-5-2
 
 
ممعػػب كػػرة القػػبـ فػػي مركػػز شػػباب النيػػرواف فػػي محافظػػة  -الماػػاؿ المكػػاني   1-5-3

 القابسية  
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 اىدراساث اىىظريت واىدراساث ادلشابهت -2
 اىدراساث اىىظريت  2-1
 مىقف احلارش يف ادلرمى وحترمه جاوبا وأماما 2-1-1

)) كمبدأ عام يجب ان يقف حارس المرمى في منتصف الزاوية التي تشكل من الكرة    
الددائم  كراس الزاوية من القائمين كنهايتين لضمعي تمك الزاوية بصرف النظر عن التغير

ي دلمكان الكدرة وعمدى اديا يجدب ان يغيدر حدارس المرمدى مدن مويعدن حتدى يكدون دائمدا فد
 (1كان الصحيح من المرمى لحمايتن مع تغير سير الكرة في الممعب (()دالم

)) يجدب ان يتحددرك حددارس المرمددى فددي مرمدداك ابقددا لتحددرك الكددرة أثنددا  تواجددداا مددع     
اجهدددا لهدددا جكمدددا يجدددب ان يضدددع فدددي أعتبدددارك ان المنافسدددين أو الدددزمث  بحيدددث يكدددون مو 

تحركددن يكددون بتاددوات جانبيددة وفددي كددل حالددة يجددب عميددة ان يقددف فددي منتصددف الزاويددة 
بينها وبين يائمي المرمى جويثحدظ ان تادوات حدارس المرمدى الجانبيدة يجدب ان تكدون 
 بالقدددم التددي سددوف يتحددرك فددي أتجااهددا بمعنددى انددن لددو تحددرك جهددة اليمددين فددان عميددة ان

يبددددأ تاواتدددن الجانبيدددة بالقددددم اليمندددى والعكدددس صدددحيح ج ويرجدددع السدددبب فدددي يلدددك  ل دددان 
 (2الحركة لهيك الصورة تمكنن من االحتفاظ باتزانن بصورة ممحوضة (()

))ويجدددب جدددر  حدددارس المرمدددى امامددداأ المدددثه الزاويدددة أمدددام المهددداجم واتدددي الوضدددع     
حدددارس المرمدددى توييدددت تروجدددن المناسدددب لمددددفال عدددن المرمدددى ن واندددا يجدددب ان يحسدددم 

وسرعة جرين حتى تكون امكانياتن في الددفال عدن المرمدى ممكندن يبدل ان يعادى فرصدة 
لممهدداجم لتهيئددة الكددرة لنفسددن ليمعبهددا مسددتريحا وتددثل تقدددم حددارس المرمددى ل مددام يفددرد 
يراعين جانبا حتى تشكل الزاويدة أمدام المهداجم ويجبدرك عمدى لعدب الكدرة أرضدية مدا أمكدن 

())3) 
 
 االختيار اىسريغ بني األمساك باىنرة او ضربها بؼيدا   2-1-2

                                                 
1
 ج532،ص1993،دار الفكر العرتً ،القاهرج ، االسس العلويح في تذرية كرج القذمحنفي هحوىد هختار : 

5
 ج29،ص1991القاهرج ، 1،دارعلن الوعرفح ،ط اساسياخ كرج القذمهحوذ عثذه صالح،هفتً أتراهين : 
3
 ج265ن  ص1996ن  ركه يكبمصدر س حنفي محمود متتار: 
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ان القدددرار السدددريع الددديا يتتددديك حدددارس المرمدددى فدددي االتتيدددار بدددين أمسددداك الكدددرة او    
ضدددربها بقبضدددتن بعيددددا عدددن متنددداول المهددداجمين لدددن دور كبيدددر فدددي نجددداح الحدددارس فدددي 

 جضييه الزاوية بجانب تالتصدا لمكرات العرضية فالتردد يعنى االرتباك 
وفددي الموايددف التددي يتددردد فيهددا حددارس المرمددى بددين اضمسدداك بددالكرة او ضددربها بالقبضددة 

 (ج1فان من اضفضل ضربها بالقبضة )
 
 
 سرػت االستجابت احلرميت 2-1-3

 

)) ويقصد بها المدة  الزمنية بين ظهور مثير معدين وبدايدة االسدتجابة الحركيدة لهديا     
ايك المددة  الزمنيدة كممدا اتصدف الثعدب بسدرعة االسدتجابة جومدن المثير جفكمما يصرت 

المفاجئدة وكديلك هدديفات الموايف التي توضح حاجة حارس المرمى لسرعة االستجابة لمت
 (2القريبة (() هديفاتالت

))ان حامى المرمى اليا ينفرد بن العب مهاجم او في مشكمة تكتيكة نوالحل لهديك     
زاويدة التهدديف عمدى الثعدب المهداجم  ضييهادفن في سبيل تالمشكمة او ان يترج من 

أوال وجعمدددن يتويدددف لمعالجدددة ايتدددراب حدددارس المرمدددى مندددن ثانيدددا نان عمميدددة تدددرك المرمدددى 
 ج(3ومهاجمة التصم تحتاج  لى سرعة االناثه والتوييت الجيد (()

 
 
 
 
 
 األمساك باىنرة 2-1-4

                                                 
،         1991ً ،القاهرج ،،دار الفكر العرت الجذيذ في االعذاد الوهاري والخططً للالعة كرج القذماتراهين هحوذ: يهفت  1

 .113ص 
5
 .52،ص1992دار الفكر العرتً ،القاهرج ،االعذاد والوثاراخ للالعثً كرج القذم )حارس الورهً (،اتراهين هحوذ : يهفت 
 

3
 ج571نص1999ندار الكتب لماباعة والنشر نالموصل ن2نا كرة القدمياسم التشاب واترون : زاير 
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  يمرمىىجهه ااألمساك باىنرة ادلى 2-1-4-1
 

))يجددب ان تواجددن راحددة اليدددين الكددرة واضصددابع مفتوحددة أثنددا  مسددك الكددرة عمددى ان     
تقابل اضصابع الكرة كالسمة المتصاص يوتها جكما يجدب ان يكدون جسدم الثعدب تمدف 
الكددرة ويلددك عنددد اضمسدداك بهددا ليكونددا تددا دفددال ثانيددا بعددد اليدددين واي مددا امسددك الحددارس 

ضمها الين سريعا كمما أمكدن يلدك ويتتمدف اامسداك بالكرة بعيدة عن تصمن فعمين ان ي
 (1بالكرة باتتثف ارتفاعها كما يمي (()

 
 األمساك باىنراث األرضيت2-1-4-1-1

 تمسك الكرات اضرضية باريقتين اما :
 أوال /مسك الحارس لمكرة وهو واقف 

امامدداأ توضددع القدددمان متددوازيتين عمددى ان تكددون المسددافة بينهمددا مناسددبة يثنددي الجدديل    
اسددفل مددع فددرد الدديراعين ل سددفل أمددام السددايين عمددى ان تكونددا متددوازيتين تقريبددا جوتواجددن 

تسدددتقبل اليددددان الكدددرة بمجدددرد وصدددولها اليهمدددا عمدددى ان ترفدددع  لدددى  راحدددة الكفدددين الكدددرة ج
 (ج2الصدر مباشراأ )

 ثانيا / مسك الحارس لمكرة مع وضع ركبتيه عمى األرض وثني الساق األخرى 
 

تعد الحدددارس المسددداك الكدددرة بثندددي السددداه المواجهدددن لهدددا مدددن الركبدددة وثندددي السددداه يسددد    
اضتددر  مددع اتجااهددا  لددى التددارج ومثمسددة الركبددة يمدديث  لددى اضر  بجانددب يدددم السدداه 
اضتددر  جينتقددل ثقددل الجسددم تقريبددا عمددى السدداه المواجهددن لمكددرة مددع اتجدداك مقدددم القدددم  لددى 

يكددددون السدددداعدان متددددوازيين بددددين السددددايين مددددع التددددارج جيضددددع الحددددارس يراعيددددة بحيددددث 
المواجهددةج يجدددب عدددم المبالغدددة فددي ثندددي الددركبيتين فدددي حالددة الكدددرة المرتفعددة يمددديمثأ عدددن 

 (ج3اضر  )
  األمساك باىنراث ادلتىسطت االرتفاع 2-1-4-1-2

                                                 
1

 66-59ن ص1994ن  مصدر سبه يكركمحمد عبدك صالحنمفتى ابراايم : 
5
 139، ص1991،  هصذر سثق ركرههفتً اتراهين هحوذ: 

3
 61ن ص1994محمد عبد صالح نمفتى ابراايم :المصدر السابه يكرك ن  
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يقصددد بددالكرات المتوسدداة االرتفددال كددل الكددرات التددي تمعددب أو تصددوب فددي اتجدداك     
 أرتفاعها بين الركبتين ومستو  الرأس ج المرمى ويكون

ومثل ايك الكرات اليجب االستهانن بها ومالبا ماتكون نتيجة االستهانن بها سدقواها     
 ( ج1من الحارس فترتد  ل احد المهاجمين اليا أمام  الشبكة)

 
 طريقة االداء :

ا لممسدافة تتباعد القدمان عن بعضهما باتسال مناسدب ويفضدل ان يكدون اديا مسداوي    
بين الكتفين ويلك حتى يتحقه لثعب االتزان الماموب لموضع وينتقل ثقدل الجسدم عمدى 
مشاي القدمين جيميدل الجديل يمديث ل مدام وتثندي الركبتدان بتفدن جيفدرد السداعدان ل مدام 
وتواجدددن راحتدددا اليددددين الكدددرة ويقتدددرب الكدددوعين مدددن الجدددانبين جعنددددما تسدددقا الكدددرة عمدددى 

وفدددي حالدددة مدددا ايا  جداتل لوضدددعها بدددين الددديراعين والصددددربهدددا  لدددى الددد الكتفدددين يتحركدددان
كانت الكرة يادمة لمحارس بمستو  أعمى من الصدر يميث فان من الواجب في مثل ايك 

 الحالة ادا  وثبة تفيفة عمى يدم واحدة او بكمتا القدمين ج
 
 
 األمساك باىنراث اىؼاىيت  2-1-4-1-3

 

لثعمددى والكفددان فددي اتجدداك الكددرة واضصددابع مفتوحددة وعنددد  تكددون الدديراعان مفددرودتين    
مثمسددتها اليدددين يقددوم الحددارس بمددف الكفددين لمددداتل وثنددي المددرفقين ثددم سددحب الكددرة  لددى 
الصدر وعندد التقداا الكدرات العاليدة تكدون القددمان امدا مفتدوحتين يمديث ويلدك ايا لدم يكدن 

داما مفتوحددة ل مددام مددع ثنددي اندداك احددد يشددارك حددارس المرمددى جاو تكددون القدددمان أحدد
 (ج2الركبة واضتر  مفرودة لثسفل وتاصة عند مشاركة المهاجمين لن )

 مسل اىنرة مه بني رجو اخلصم  2-1-4-1-4
 

                                                 
1
-35،ص1992كر العرتً ،القاهرج ،،دار الف االعذاد والوثاراخ لالعثً كرج القذم حارس الورهًاتراهين هحوذ : هفتً 

 ج33
 253نماابع صوت التميج نالكويت نب تنص المهارات االساسية لكرة القدممحمد عبد اهلل الهزال نمتتار أحمد :5
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ان ايتناص الكرة يتامب شجاعة فائقدة ومهدارة وتوييتدا عاليدا وادي مرحمدة متقدمدة      
رس المرمدى  باالنقضدا  من مراحل الحصول عمى الكرة ج ان افضل ويت يقوم بدن حدا

عمى الكرة اي في المحظة التدي يقدوم فيهدا التصدم بدحرجدة الكدرة ويبدل أن ينقدل التصدم 
رجمن ثانيدة نلديلك عمدى حدارس  المرمدى ان  ال يمجدا  لدى االنقضدا  عمدى الكدرة اال ايا 
كددان واثقددا مددن حصددولن عمددى الكددرة بصددورة يااعددة نالن عدددم تمكددن حددامى المرمددى مددن 

 ( ج1كل تاورة كبيرة عمى المرمى)مسك الكرة يش
 

 

  األمساك باىنراث اجلاوبيت 2-1-4-2
 مسل اىنرة اجلاوبيت بدون قفس 2-1-4-2-1
 

 

يفتدل حدارس المرمددى  جيعدن يمديث باتجدداك الكدرة نتكدون راحتددا اليددين مدواجهتين لمكددرة     
تمددس  وتكددون اضصددابع متباعدددة عددن بعضددها وتكددون الدديراعان منثنيتددين يمدديث ن وحالمددا

الكرة اليدين يضمها حدارس  المرمدى   ل صددرك أو باندن لكدي ال تسدقا مدن يديدن جواتيدرا 
يجعل حارس المرمدى جسدمن حداجزا بدين الكدرة والمرمدى يددر االمكدان لكدي يحصدل عمدى 

 (ج2ضمانة أتر  لصد الكرة )
 

 مسل اىنرة اجلاوبيت مغ اىقفس 2-1-4-2-2
 

نب ايا كانت الكرة بعيدة عنن ن ويد تكون ايك ياتي الثعب تاوة او اكثر  لى الجا    
 التاوات متقااعة او جانبية ج

يدفع الثعب اضر  بالقدم التي اي بجانب اتجاك الكرة عمى ان يكون اتجاك مسدار     
جسمن مواجها اليها وتكون الركبتان منثنيتين وتفرد اليراعان عمى ان يكون الرأس بينهما 

 ج وتقابل راحتا اليدين الكرة
تسحب اليدان الكرة بمجرد اضمساك بها  لدى الصددر ويلدك بثندي الكدوعين مدع مراعداة    

 ان التسقا الكرة عمى اضر  من اليدين ج
                                                 

1
 .566ن ص1999ن  مصدر سبه يكركزاير ياسم التشاب واترون : 

5
 ج564ن ص1999ن السابهمصدر الزاير ياسم التشاب واترون : 
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يسدددقا الثعدددب عمدددى اضر  عمدددى رجدددل االرتقدددا  بحيدددث تعمدددل عمدددى امتصددداص    
 (ج1الصدمة )

 
 ىنم اىنرة  2-1-5
 ىنم اىنرة بيد واحدة  2-1-5-1
 

رمددى  كفددن بحيددث يكددون اابهددام فددوه اضصددابع نتتحددرك الدديرال واددي يضددم حددارس الم   
منثنيددة يمدديث مددن مفصددل المرفدده يبدددأ حددارس المرمددى  بمددد الدديرال يبددل مثمسددة الدديرال 
لمكددددرة وبعددددد أحددددداث المكمددددة تسددددتمر فددددي الحركددددة بددددنفس أتجااددددا ن ويكددددون لمددددس الكددددرة 

 (ج2بالسثميات القريبة  لى الرسغ ج)
 
 باىقبضتني مؼا  ىنم اىنرة  2-1-5-2

وايك الاريقة تستتدم بصورة فعالة في حالة ما أيا كاندت الكدرة أتيدة لمحدارس مدن أمامدن 
 مباشرة ج

 يدفع حارس المرمى اضر  بقدم واحدة أو بكمتا القدمين ج
تثندددي الددديراعان مدددن الكدددوعين أثندددا  االرتقدددا  وتتقدددارب القبضدددتان لتكوندددا سددداحا عريضدددا 

بالشددكل تفددرد الدديراعان أحددداما عددن اضتددر   ليضددرب  بظهددر اضصددابع كمددا اددو موضددح
 الثعب الكرة من أسفمها بقبضتي اليدين المتجاورتين ج

 ( ج3يهبا حارس المرمى عمى اضر  و يتابع بنظرك الكرة )
 
 اىنرة باىيديه أو باىيد اىىاحدة حتىيو  2-1-6 

 

ليددد الواحدددة ج وادديا يتامددب يحتدداج حددارس المرمددى   لددى تحويددل أتجدداك  الكددرة باليدددين أو با    
منن دية التوييت جويجب ان تحول الكرة  لى المكان اضيل تاورة عمى المرمى جبحيدث تواجدن 

                                                 
1
 .115، ص1991،  هصذر سثق ركرهاتراهين هحوذ : يهفت 
5
 .233، ص1999،  هصذر سثق ركرهزهير قاسن الخشاب واخروى : 
3
 ج69ن ص1985ن  مصدر سبه يكركابراايم محمد : يمفت 
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اليددد الكددرة واددي مشدددودة الن اليددد المرتتيددة تميددل مددع أتجدداك الكددرة فتدددتل المرمددى نان القفددز 
فدددي حالدددة واسدددتتدام يدددد واحددددة يجعدددثن حدددارس المرمدددى  يصدددل  لدددى أرتفدددال أكثدددر ممدددا ادددو  

 ( ج1أستتدام يدين االثنتين ن وليلك تستتدم يد واحدة لتحويل الكرات لثعمى  )
  اخلطرة هديفمىطقت اىت 2-1-7

يعددد  التصددويب القددو  سددوا  كددان يريبددا مددن المرمددى أو بعيدددا عنددن سددثحا اجوميددا فعدداال     
تددي يمكددن لثعددب يسددتايع بواسدداتن الفريدده المهدداجم تهديددد مرمددى المنافسددين واددول المسددافة ال

( 1)قد يدتم التصدويب عمدى المرمدى مدن مسدافة دان يصوب منها عمى المرمى ليسدت صدغيرة فد
 ياردة ج (35)ويد يتم أيضا من مسافة  ةيارد
وعمددى ادديا أمكددن تحديددد المناقددة التاددرة واددي المناقددة التددي يمكددن ان يتعددر  فددي فيهددا     

جددة اضولددى يمكددنهم ان يصددوبوا مددن المرمددى لمتصددويب المددعثر بمعنددى ان العبددي مسددتو  الدر 
( يوضدددح أبعددداد اددديك المناقدددة 1ن والشدددكل ريدددم )( 2)  اضجدددزا  المتتمفدددة لهددديك المناقدددة بفعاليدددة

 ج التهديف التارةواي مناقة 
 
 

                                                                                                                
                                                                                                                 

                                                                                                                      
                                                                                                                    

                                                                                                                   
 

 (1شكل )                             
 التارة  هديفيوضح مناقة الت                  

 تضيق زاويت اىتهديف  2-1-8
)) عند تصويب العدب مدن  الفريده المهداجم الكدرة عمدى المرمدى فدان حدارس المرمدى    

يسددتايع ان يتحددرك مددن تددا المرمددى  لددى اضمددام فددي أتجدداك الكددرة يدداردة أو أكثددر بهدددف 
                                                 

1
 .271، ص1999،  هصذر سثق ركرهزهير قاسن الخشاب واخروى : 

5
 ج 42ص1985ن  مصدر سبه يكركأبراايم محمد :ي مفت 
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ليها المهاجم ج ويتويف عدد اديك التادورات عمدى تضيه زاوية التهديف التي يصوب ا
 جمنن المهاجم  هدفالمكان اليا ي

                                                                                                                
                                                                                                                    

                                                                                                                        
                                                                                                                     

                                                                                                                         
 
 
 
 

 (2شكل )                             
( نجد ان حارس المرمى أيا أتتي المويف )ب( فدان الزوايدا تضديه 2ففي الشكل )      

منهددا لممرمددى تعددد  هدددفعمددى المهدداجم وبالتال فددان المسدداحة التددي يسددتايع المهدداجم ان ي
صغيرة  ل حد ما جفي حين أيا ماأتتي الحارس المويف )أ( فان زوايا المرمى تكون كبيرة 

منهدا  تعدد كبيدرة نسدبيا ((  هددفان المسداحة التدي يسدتايع المهداجم ان ينسبيا وبالتالى فد
(1) 

)) ان عمميددة تددرك المرمددى ومهاجمددة التصددم تحتدداج  لى)سددرعة االناددثه والتوييددت     
الجيد ( ويد يقع بع  حراس المرمى  بالفخ عندما يبقون في أادافهم معمنيين بدان أحدد 

ان الحالدددة تسدددمل وعنددددااتزداد نسدددبة تسدددجيل المددددافعين كدددان مدددع المهددداجم أو كدددان يظدددن 
عندددما يقتددرب الثعددب المهدداجم وحدددك مددن حددارس المرمددى  ج واندداك نقاددة مهمددة  هدددفال

اددي  ان اندفاعددن نحددو المهدداجم يجددب ان يتويددف عندددما يصددل يريبددا منددن أ  ان ال يقددوم 
ل بمحاولة ياع الكرة ورمى نفسن عميهدا وادو فدي حالدة اندفاعدن وركضدن الن يلدك سيسده

من عممية المهاجم في المراومة ج وانما الصحيح ان يتويف يميث الن يلك سدوف يجعدل 

                                                 
1

 144ن ص1994ن  مصدر سبه يكركأبراايم محمد : يمفت 

 أ                            
 

 

 ب                            
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المهدداجم يتفددف مددن اندفاعددن نحددو المرمددى وكدديلك فددان حددارس المرمددى  عندددما يتويددف 
أمددددام الثعددددب المهدددداجم فددددان حركتددددن  ل الجددددانبين تكددددون أسددددهل وأده مددددن حالددددة الحركددددة 

 ( ج1 ل الجانبين من وضع الرك  السريع (()
)) ان الددددددليل لموضدددددع االبتددددددائى الصدددددحيح حدددددارس المرمدددددى  أيا كاندددددت الكدددددرة فدددددي     

 : تيالموضع المركز  يكون كاال
( يداردة عدن حدارس المرمدى  فدان 166-76أيا كانت الكرة فدي الثمدث الهجدومى ) -1

( 18-12مويف حارس  المرمى  يكون في مويع دفاعى فدان مويفدن يكدون مدن )
 بين الكرة وادفن جياردة تارج تا المرمى 

( يدداردة عددن المرمددى 76-46أمددا أيا كانددت الكددرة فددي الثمددث الوسددا مددن الممعددب ) -2
( يدداردة تارجددا عددن المرمددى 12-6فددان مويددف حددارس المرمددى  يكددون عمددى بعددد )

 وعمى التا بين الكرة والمرمى ج

يداردة كحدد أعمدى عدن المرمدى ( فيقدف 46أما أيا كانت الكرة في الثمث الدفاعى ) -3
 ( ياردة عن المرمى ج6-3المرمى  عمى بعد )حارس 

( يدداردة عددن المرمددى وعنددد الجندداح فددان عمددى 46-36أيا كانددت الكددرة عمددى بعددد ) -4
حددارس المرمددى ان يضدددع نفسددن فددي النصدددف الثددانى مددن المرمدددى ان ادديا أحسدددن 

 ( 2مويف أيا عممنا ان التهديد االعظم عمى المرمى يحدث عبر الجناح (()

 
 
 
 خط اىنرة وادلرمى ىسد اىسوايااىتحرك ػيى  2-1-9

فددي كددل مددرة تبدددل بهددا زاويددة الكددرة  يجددب عمددى حددارس المرمددى  تعددديل وضددعن لكددى     
ينجددز وضددعا صددحيحا ابقددا لوضددع الكددرة جيجددب ان يقددف حددارس المرمددى  باتجدداك تددا 

                                                 
1

 ج572ن ص1999ن مصدر سبه يكركزاير التشاب واترون : 

5
غدداد نترجمدة موسدى مجيدد المدولى نمابعدة التعمديم العالىنالموصدل نجامعدة بكدرة القددم التادا والمهدارات جارلوس ايدوز : 
 ج326نص1996ن
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وسددا الثمددث الشددكل بواسدداة التاددوا التددي تددربا الكددرة بعمددود  المرمددى ن فددي الشددكل 
( )حدارس المرمدى( بعيدداأ عدن ادفددن  X( يكدون )1لكدرة فدي المويدع )( وعنددما تكدون ا3)

لبضددع يدداردات ولكنددن يقددف عمددى التددا المركددز  لممثمددث أمددا أيا كانددت الكددرة فددي المويددع 
( يقددف عمددى يمددين التددا المركددز  لتاددورة العمددود القريددب X( فددان حددارس المرمددى  )2)

كددز  الن العمددود القريددب ( يتحددرك حددارس المرمددى   لددى يسددار التددا المر 3وفددي الويددع )
 تار جدا ج

( ثم مدن المويدع 1(  ل المويع )2فايا عددنا بان الكرة تحركت بمناولتين من المويع )    
( فان حارس المرمى  سيعدل موضعن مرتين عبر تا ادفن وبسرعة 3(  ل المويع  )1)

 (1)عالية لكى يحصل عمى مويف عمى التا بين الكرة والمرمى 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (3شكل )
 يوضح عممية التحرك لحارس المرمى عمى تا الكرة

( كمما تمكن حارس المرمى  من التحرك ل مام بسرعة وبشكل مبكر 4)في الشكل )    
عمددى التددا كددان  أكثددر توازنددا وأسددترتا  لثسددتعداد لمضددربة ن الن ادديا المويددع سدديكون 

                                                 
1
 ج311نص1996ن مصدر سبه يكركجارلوس ايوز : 
 

                                           X                                X 

                                                          

                                                              X 
 

 

 

                                                                                                        5                       
 

               3           

                                                               1 
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مبكدرا  باندن كممدا كدان حدارس المرمدىمويفن االبتدائي النقاي المرمى ولهيا يمكدن القدول 
 ج(1جيد عمى تا أو أسفمن كان أكثر يدرك عمى االنقاي ()دفي أتتاي المويف ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 (4شكل )
 يوضح سرعة التحرك لحارس المرمى لسد الزوايا

 
 
 2 أختيار حارش ادلرمى ادلىقغ ادلىاسب وفقا  ىىضؼيت اىيؼب 2-1-11 

                                                 
1
 312ن ص1996ن  مصدر سبه يكركجارلس ايوز : 
 

5
 ج122نص1987ن مابعة سممى الفنية الحديثة نبغداد ن حارس المرمى بين التكنيك والتكتيكعبد القادر زينل : 

                                                                                                                                

                                         X                                                     
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تي يقوم بها الثعبون بالتهديف من موايع متتمفة تتامب من حارس ان الحاالت ال   
المرمددى ان يتصددرف صددحيحا مددن الناحيددة الفنيددة والتاايددة ويعنددى يلددك أتتيددار المويددع 
المناسدددب لكدددل حالدددة كمدددا تتامدددب اددديك الحددداالت مدددن المعدددب والتدددي تتميدددز باريقدددة واحدددد 

جداك مناقدة الجدزا  ان أتتيدار أثنين)دبل باص ( والتي تضرب فيها الكرة مدن الجاندب بات
حارس المرمى موايع وموايف تناسب الحالة التي او فيها وان يتقدم  ل اضمدام مدن مرمداك 
واناك العديد من النقاا االساسية عند كيفية أتتيار المويع المناسب والتي يتوجب عمدى 

 حارس المرمى مراعاتها واي :
ر التا القاسم لمزاوية التدي تشدكمها ينبغى عمى حارس المرمى ان اليتحرك عمى مي -1

 الكرة وعمود المرمى ج
فددي ضددو  المسددافة بددين الثعددب الهددداف والمرمددى ينبغددى ان يتقدددم حددارس المرمددى  -2

باتجددداك الهدددداف وتكدددون اددديك الحركدددة عرضدددا وادددوال لتغايدددة المرمدددى والتقميدددل مدددن زاويدددة 
 التهديف ج

حدارس المرمدى ان يتقددم نبغدي عمدى أيا تقدمت الكرة  ل النصف الثانى من الممعدب ي -3
 ( يارد واليتعداك ج18ال) ل تا 

عمى حارس المرمى ان يرايب الثعب الهداف اليا يد يضدرب الكدرة وادي ادائرة أو -4
 اي عمى اضر  )الضربات المبامتن(ج

 ( ياردةج3-2اليجوز لحارس المرمى ان يقف أمام تا المرمى بمسافة أكثر من ) -5
ير المويددددع أو التددددروج نحددددو الكددددرة حيددددث ان التركيددددز شددددي  اليجددددوز التددددردد فددددي تقددددد -6

 ضرورا يساعد حارس المرمى عمى االتتيار الجيد لموايع الدفالج

ان حسن أتتيار الموايع المناسبة يحول دون تمكين العبي الفريه التصم من تكدرار  -7
 التهدددديف ن ومدددن أسددداليب حسدددن االتتيدددار أسدددتثم الكدددرة باليدددد أو توجيههدددا بقبضدددتي اليدددد

 وتغير أتجااها ج

فدددي حالدددة مواجهدددة حدددارس المرمدددى لثعدددب مدددن الفريددده التصدددم وأجتددداز تدددا الددددفال  -8
فعميددن ان يتقدددم دون تددردد  ل اضمددام لمواجهددة الثعددب مددع مراعدداة سددير ادديا الثعددب 

 بالكرة ج
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عندما يثحظ حارس المرمى محاولة تهديف يجب عمين ان يقف متاابدا واليتحدرك  -9
  ل اضمام 

رس المرمددى ان يقددوم باعمددال ميددر صددحيحة ناتجددة عددن ييددام الثعددب اليجددوز لحددا -16
 المهاجم بتدعن حركياأ ج

أيا حاول العب من فريه التصم تجندب حدارس المرمدى فعمدى االتيدر ان يتددل  -11
الثعب  ل الجانب اليا يكون فين يويا كي يتمكن من تحريك ايا الثعب  ل الجانب 

 البعيد عن المرمى ج

يتصددرف بشددكل جيددد الفشددال محاولددة التهددديف لمثعددب  عمددى حددارس المرمددى ان -12
 التصم وأمثه الزاوية ج

ينبغدددي عمدددى حدددارس المرمدددى تحديدددد لحظدددة التددددتل السدددتثم الكدددرة ويلدددك حسدددب  -13
أسددموب تقريددب الهددداف مددن المرمددى ففددي حالددة أسددتتدام االسددموب القصددير عميددن ان 

 ف أرباكن جيتقدم باتجاك الثعب بيكا  مستتدما بع  التدل المناسبة بهد

عنددد سددير الثعددب بددالكرة دحرجددة ينبغددي ان يتصددرف حددارس المرمددى بشددكل جيددد  -14
التتبدددار لحظدددة التددددتل كدددي يواجدددن الثعدددب بشدددجاعة وعزيمدددة ويدددوة مرتميدددا بجسددددك 

 باتجاك الثعب عرضيا ج

أيا تمكددن الثعددب مددن التهددديف واددو وايددف أمددام حددارس المرمددى بمسددافة يصدديرة  -15
وباسدرل  يات الحالدة فعمدى حدارس المرمدى ان يدنق يضم الكرة بقدمدن وحسدب مقتضد

 ج ويت عمى أيدام المهاجم

 
 
 
 
 ػيى ادلرمى هديفاىت 2-1-11

الوسدديمة االساسددية الحددراز االاددداف وبواسدداتن يمكددن انهددا  الجهددد  هددديف)) يعددد الت     
 عمى المرمى اليتم بالقدم فقا بل يتمهديف المبيول في بد  الهجوم وبنائن وتاويرك جوالت
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أيضددا بددالرأس اال ان نسدددبة تسددجيل االاددداف بالقددددم أعمددى بدرجددة كبيدددرة منهددا بدددالرأس 
فدي المكدان المناسدب  هدديفأمكندن الت هدديفوكمما أزدادت تبرة الثعب وتدريبن عمدى الت

 (1في المرمى وبالقوة المناسبة (( )
مددى يكددا  اليعتمددد الميايددة البدنيددة والقددوة العضددمية فحسددب بددل يعتمددد ع هددديف)) والت    

الثعب وحسن تصرفن ويدرتن عمى التركيز وأستغثل الفرص التي تتاح لن بسرعة وفدي 
 (2أيصر ويت مستتدما سرعة التفكير وسرعة التنفيي(()

( 1ضددد  1)) ان المهدداجم المسددتمم لمكددرة يجددب ان يكددون يددادراعمى الدديااب  لحالددة )    
( مدع 2ضدد  1ى الديااب  لحالدة )مع المدافعين واحيانا يجب ان يكون المهاجم يدادراعم

المدافعين ان الثعبين اليين يستممون الكدرة فدي مناقدة الجدزا  العائددة لمتصدم يجدب ان 
نحو المرمى لمتسجيل وأيا لم تتم  هدفوا( وي1ضد  1)وا يادرين عمى منازلة التصم يكون

وم التددي أو تددنجح عمميددة االتتددراه أو التهددديف تعدداد الكددرة  ل ددالتمف ويعددود العبددو الهجدد
 ( 3أماكن أتر  مناسبة (()

 هديفاخلداع مغ اىت 2-1-11-1

كدل يوتدن ن ومدع يلدك فمدو وضدعت فدي  هدديفيجب عمى الثعب ان يستتدم في الت    
( فدان هوا  )حمزونيدادالكرة بع  التاثيرات التي تجعمها تغيدر اتجااهدا اثندا  سديراا فدي الد

انددن اليثحددظ تغيددر الكددرة لتددا اي  6ادديا يجعددل حددارس المرمددى ينتدددل وتصددعب مهمتددن 
ومدددن المسدددافات القريبدددة مدددن المرمدددى يقدددوم المهددداجم بعمدددل  6سددديراا الابيعدددي اال متددداترا

فدددي االتجددداك المغددداير لحركدددة جسدددمة وبددديلك يتددددل لددديس فقدددا  هدددديفتددددال بجسدددمة والت
   6 (4حارس المرمى ولكن ايضا العبي الدفال اليين امامن )

 يسواىتغيب ػيى مصيدة اىتس 2-1-11-2
)) تمجددا فددره كثيددرة  لددى االسددتعانن بتاددة نصددب مصدديدة التسمسددل كتاددة دفاعيددة      

يهدف ضيقال مهداجمي الفريده المندافس فيهدا  لعريمدة وأيقداف  اجدوم الفريده  المندافس ن 

                                                 
1

 ج 94ن ص1994ن مصدر سبه يكركمفتي أبراايم : 

5
 265ن ب ت ن صمصدر سبه يكركلمة الهزال ن متتار أحمد :محمد عبد ا 
3
 .329، ص1999، هصذر سثق ركرهزهير قاسن الخشاب واخروى:  

1
 ج171نص1994ن مصدر سبه يكركحنفي محمود متتار : 
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وكثيدر مدن الفددره ترتبدك حينمددا يفداجئون بدالفريه المنددافس يمعدب بهدديك التادة الدفاعيددة 
جدددوم وبالتدددالي اليسدددتايع الفريددده انهدددا  الهجدددوم حيدددث ممدددا يدددعدا  لدددى فشدددل تادددوير اله

ينصب الفريه المدافع مالبا مصيدة التسمسدل فدي نصدف ممعبدن الددفاعيج وانداك تادا 
متعدددددة ومتنوعدددة يمكدددن بواسددداتها التغمدددب عمدددى مصددديدة التسدددمل اال اندددن يجدددب أتصددداف 

امددل لوايددع كددل الثعبددين المهدداجمين المنفدديين لهدديك التاددة بددالتركيز الشددديد واالدراك الك
منهم بالنسبة آلتر مدافع ن كما يشكل عدم اندفال وتهدور المهداجمين عنصدرا مهمدا فدي 
نجاح تاا التغمب عمى مصديدة التسدمل أي اندن كثيدرا مدا يعتقدد المهداجمون ان بحدوزتهم 
فرصددة لثنفددراد بددالمرمى ويصددرون عمددى االندددفال ل مددام انتظددارا لتمريددر الثعددب الدديا 

ا يجدب عمدى الثعدب االول أدراك اديا المويدف والبحدث عدن بدديل أتدر معن الكدرة ن واند
 (  1لتاوير الهجوم (( )

 
 ))التغمب عمى مصيدة التسمل تتم اناثيا من التاا الفرعية التالية (( 

 تمرير الكرة  لى العب يادم من التمفج - أ
 الثعب اضول ينامه جريا بالكرة ل مامج - ب

 (  ج2ثم ينامه تمفها) الثعب اضول يمرر الكرة لنفسن-ج
 
 
 
 
 اىدراساث ادلشابهه 2-2
 3دراست ػاده ترمي حسه وأخرون  2-2-1
 

                                                 
1
 .197ص 1991،  هصذر سثق ركرههفتي أتراهين هحوذ :  
5
 ج163نص1994ن دار عالم المعرفة نالقاارة ن1نا مأساسيات  كرة القدمحمد عبدك صالح ن مفتي أبراايم محمد :  
 

3
 يد مسافة اضيتراب اضفضل لحماة الهدف لتضييه زاوية التهديف المواجهة بكرة القدمدتح: دراسة عادل تركي حسن وأترون 

 .  92، ص5222، هجلح علىم الترتيح الرياضيح ، ع  االول ، الوجلذ الراتع ، 
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يد مسافة اضيتراب اضفضل لحماة الهدف لتضييه زاوية التهدديف المواجهدة بكدرة د) تح
 القدم ( ج

 أاداف الدراسة :
واجهدة يهدف البحدث الدى تحديدد مسدافة االيتدراب االفضدل لتضدييه زاويدة التهدديف الم -

يدداردة( لمكددرة  14يدداردة ن  11يدداردةن  8بكددرة القدددم لحمدداة الهدددف ومددن ثددثث منددااه ) 
يددداردة ( فدددي تقميدددل عددددد  7يددداردة ن  5يددداردة ن3) المواجهدددة لممرمدددى ومدددن أمددداكن عددددة 

 االاداف ولكل مناقة ج
 و  الدراسة : ر ف

 اردة جي 5يفتر  الباحثون أن أفضل مسدافة أيتراب لتضييه زاوية التهديف اي  -1
 ياردة من الهدف ج  8أفضل مسدافة تهديف اي  يفتر  الباحثون أن -2
 

 عينة الدراسة : 
العبدددين مدددن أنديدددة محافظدددة القادسدددية بكدددرة القددددم لعدددام  6تكوندددت عيندددة البحدددث مدددن     

تم أتتيار ثدثث حمداة أادداف بالاريقدة العمديدة لكدونهم أفضدل حمداة ج  2664-2665
العبددين وتددم أتتيارأفضددل  6مجمددول االصددمي البددالغ % مددن ال 56أاددداف واددم يشددكمون 

العددب وبالاريقددة العمديددة أيضدداأ بعددد أن رشددحهم التبددرا   26ثددثث ادددافين مددن أصددل 
 والمتتصيين كونهم أفضل ادافيين ج

 
 

 أام أستنتاجات الدراسة : 
يداردة  5يداردة ادي  8أن أفضل مسافة أيتراب لحدامي الهددف مدن الكدرة فدي مناقدة  -1

 ياردة ج  3ياردة ثم  7 وتاتي بعداا
يداردة  5ياردة ادي  11أن أفضل مسافة أيتراب لحامي الهدف من الكرة في مناقة  -2

 وايان االستنتاجان يد حققا الفر  ج 



 55 اب الثاني                         الدراسات النظرية والدراسات المشابهة الب

 5يدداردة اددي  14أن أفضددل مسددافة أيتددراب لحددامي الهدددف مددن الكددرة فددي مناقددة  -3
 ياردةج 

 أام توصيات الدراسة : 
يدداردة مددن الكددرة عندددما تكددون الكددرة  5لمسددافة تدددريب حمدداة االاددداف عمددى االيتددراب  -1

 ياردة عن المرمى ج 14-8بمسافة من 
 أجرا  دراسات مشابهة لمنااه أتر  داتل الممعب ومن جهات متتمفة ج  -2
 
 ادلشابهت  ستمىاقشت اىدرا 2-2-2

 ةمشددابهة لموضددول دراسددتنا نثحددظ ان الدراسددسددة مددن تددثل مدداتم عرضددن مددن درا
دراسدة الباحددث المشددابهة مدع مدع دراسدة الباحددث ن  ي تتفده الدراسدة المديكورة سدابقا متفقددة 

ج  فددي فددي أتتيددار حددارس المرمددى وكدديلك فددي تضددييه زاويددة التهددديف مددن تددثل اتفايهددا 
في عدد العيندة ومسدتوااا  ي أتتدار الباحدث فدره أنديدة ولكنها اتتمفت مع دراسة الباحث 

هدددديف ومكاندددات الكدددرة ومسدددافات عددددد مندددااه التأتتثفهدددا فدددي الفدددرات االوسدددا وكددديلك 
 جااليتراب 
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 امليذانية  هوإجراءاتمنهجية البحث  -3
 منهج البحث  3-1
معظتتا استتاليب ركتتزت )) الدراستتات المرارنتتةحتتث المتتنيو الوبتتلو ب سموبااستتتمدا الب     

ظاىرة المتعمرة بموقف ما او الدراسات الوبلية عمى ضرورة جمع المعمومات والبيانات 
العمنيتة ولكن اسموب الدراستات  من اجل فيا ىذا الموقف ،ما ، وتلسير ىذه المعمومات 

البحتتث الجتتاد عتتن استتباب حتتدوث الظتتاىرة عتتن  ريتت  اجتتراء  إلتتىيتعتتدذ ذلتت  المرارنتتة 
 .(1(( )مرارنات بين الظواىر الممتملة الكتشاف العوامل التو تباحب حدثًا معينًا 

 
 جمتمع وعينة البحث  3-2

شتتتياء التتتذين يكونتتتون )) مجتمتتتع البحتتتث يعنتتتو جميتتتع اخفتتتراد او اخشتتتما  او اخ     
موضوع مشكمة البحث اما عينة البحث فيو جزء من مجتمع البحث اخبمو ، يمتارىتا 

 (  2الباحث باساليب ممتملة وتضا عدد من اخفراد من المجتمع اخبمو (( )
اشتتتمل مجتمتتع البحتتث عمتتى فتتر  انديتتة اللتترات اخوستت  بكتترة الرتتدا والمشتتاركة فتتو التتدو  

وىا ) النجف ، كتربءء ، الديوانيتة ، الحمتة ، الستماوة (  2005-2004الممتاز لمموسا 
، وتتا امتيتتار مجتمتع البحتتث بال ريرتة العمديتتة وكتذل  تتتا امتيتار عينتتة البحتث بال ريرتتة 
العمديتتة متتن متتءل ترشتتيب كتتل متتدرب متتن متتدربو اللتتر  التتى افضتتل حتتارس مرمتتى فتتو 

متتن ابتتل  العبتتين* ( 10اللريتت  وافضتتل ىتتداف ف بتتبحت عينتتة البحتتث تشتتتمل عمتتى )
% ( 7إذ بمغت نسبة عينتة البحتث )( مياجمين 5( حراس مرمى ،)5، ) ( العباً  140)

 من مجتمع البحث . 
 
 ادوات البحث 3-3

                                                 
1
،  1988، دار اللكر العربو ، الراىرة ،  ادواتو –اساليبة  –البحث العممو مليومة ذوقان عبيدات وامرون : 

  216. 
4
 .106 – 105،    1988،  المبدر الساب  ذوقان عبيدات وامرون : 

 ( .4* انظر الممح  )
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استتتمارة استتتبيان معتتدة متتن قبتتل الباحتتث لتحديتتد ام تتر منتتا   التيتتديف عمتتى  3-3-1

 ( (1ا )المرمى فو كرة الردا وقد تا عرضيا عمى الممتبين ) انظر الممح  رق
استمارة استبيان معدة من قبل الباحث المذ اراء المبراء فو امتبتار البحتث )  3-3-2 

 ( ( 2انظر الممح  رقا )
 المءحظة  3-3-4
 المرابمة  3-3-5
 االمتبارات  3-3-6
 أجراءات البحث امليذانية  3-4
 رات حتذيذ االختبا 3-4-1

شتتتكءت او التمرينتتتات تع تتتى لملتتترد االمتبتتتار ىتتتو )) مجموعتتتة متتتن اخستتت مة او الم     
 (1بيدف التعرف عمى معارفة و قدراتو و استعداداتو و كلا تو (( )

لعتتدا وجتتود امتبتتارات مرننتتو لريتتاس موضتتوع البحتتث قتتاا الباحتتث بوضتتع امتبتتار مناستتب 
* عن ام تر منتا   التيتديف عمتى المرمتى مبراءلممشكمة المدروسة بعد استبيان اراء ال

( منتتتا   وكمتتتا موضتتتحة فتتتو الشتتتكل 6منتتتا   التيتتتديف ىتتتو ) وتوبتتتل التتتى ان ام تتتر
(5). 
 

 

 
                                                 

1
 بغتتداد، ال يتتف لم باعتتة ، اضتتواالمتبتتارات والريتتاس واالحبتتاء فتتو المجتتال الريعمتتو ستتموا جتتواد الحكتتيا :  

2004   ،8 . 
 ىا : مبراء* ال

 ا.د عبد اهلل حسين الءمو / تدريب رياضو كرة قدا / جامعة الرادسية  -
 محمد مضر اسمر الحيانو / تعما حركو كرة قدا / جامعة الموبل . ا. د -
 بباح محمد مب لو / تدريب كرة قدا / جامعة بغداد.ا. د  -
 .ما عبد الحسين / فسمجة تدريب كرة   الردا /   جامعة الرادسيةا.ا.د عريل مس -
 ا.ا.د عامر سعيد الميكانو / عما النلس الرياضو لكرة الردا / جامعة بابل  -
 ا.ا.د ذو اللرار بالب عبد الحسين / تدريب رياضو بكرة الردا / جامعة الببرة . -
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2                                                                             2                   3                   4                  2 

 

 

 

                2                               3                                     4                              1 

 

 ( 5شكل )
 م ر منا   التيديف عمى المرمى ايوضب 

 
 

  تبارخوصف اال 3-4-2
( 12المستافة اخولتى والتتو تبعتد ): التيديف من الثبات نحو المرمى من  االختبار      

يتتاردة عتتن  متت  المرمتتى ومتتن ثتتا التيتتديف متتن الثبتتات نحتتو المرمتتى متتن المستتافة الثانيتتة 
( يتتاردة عتتن متت  المرمتتى ومتتن ثتتا التيتتديف نحتتو المرمتتى متتن المستتافة 16والتتتو تبعتتد )

 ( ياردة عن م  المرمى ويتا فييتا ترتدا حتارس المرمتى لكتل حالتة20الثالثة والتو تبعد )
( ، 6( ، )4( ،)2من الحاالت اعءه عمى ثءثتة مستافات وىتى عمتى التتوالو عمتى بعتد )

 ياردة عن الكرة . 
 : مواصفات االداء 

يرتتف حتتارس المرمتتى  عمتتى متت  المرمتتى ويكتتون مستتتعدا لءن تتء  نحتتو المن رتتة       
متتى التتذ  ستتيروا بالتيتتديف ممتتف الكتترة وع ب( يتتاردة عتتن الكتترة ويرتتف الءعتت2التتتو تبعتتد )

( يتتاردة عتتن المرمتتى وعنتتد ستتماع حتتارس المرمتتى  اشتتارة الحكتتا 12المستتافة التتتو تبعتتد )
( يتاردة عتن الكترة يرتوا الءعتب بركتل 2يروا بالتحر  نحو الكرة وعند وبولو عمى بعد )

 الكرة نحو المرمى مباشرًا محاواًل ادمال الكرة لتسجيل اليدف . 
الثانيتة وبالموابتلات نلستيا الداء  محاولتةلتى الاخولى ينترل ا محاولةوبعد االنتياء من ال

الثالثتتتة .ويكتتتون ىنتتتا  فتتتترات راحتتتة بتتتين كتتتل محاولتتتو  محاولتتتةاخولتتتى وىكتتتذا ال محاولتتتةال
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( ثانية ويع ى الءعب و حارس المرمى  ثتءث محتاوالت متتاليتة 30ومحاولة امرذ )
 . يروا الباحث ب مذ الوس  الحسابو لممحاوالت الثءث 

( يتاردة 6( ، )4(، )2المحاوالت من ثتءث منتا   حتارس المرمتى  وىتى )وتكرر       
عن الكرة وبالموابلات نلسيا فو الوبف لءداء االمتبار الساب  وكتذل  ينلتذ االمتبتار 

( 20( يتتاردة عتتن المرمتتى والمن رتتة التتتو تبعتتد )16لممن رتتة التتتو تبعتتد الكتترة فييتتا الكتترة )
 ياردة عن المرمى .
( كمتتا 6-1منتتا   التيتتديف الم تترة المشتتار الييتتا ستتملا والمرقمتتة متتن )تنلتتذ االمتبتتارات ل

 ( بنلس ال ريرة الداء االمتبار . 5فو الشكل )
( ( الدرجة 3مارة الدرجات )انظر الممح  )يسجل الحكا فو استتسجيل الدرجات : 

 المستحرة لكل محاولة .
 

 (1جدول )
 لتهديفيوضح كيفية تسجيل الدرجات في أختبار تضيق زاوية ا

 
 الدرجة الحالة ت

 درجة 5 اليدف يبد ويمس  الكرة او يسي ر عمييا  وحام ا

 درجة 4 اليدف يبد الكرة وتمرج مارج الممعب   وحام ب

 اليدف اليمس  الكرة وانما تمرج مارج الممعب مباشرة وحام ج
 

 درجة3

 درجة 2 اليدف يبد الكرة ولكن تعود لممبا وحام د

 درجة 1 د الكرة وتدمل الى المرمى اليدف يب وحام ىت

 بلر درجة اليدف اليبد الكرة وانما تدمل الى المرمى مباشرة وحام و
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 التجربة االستطالعية  3-5
فتو الستاعة  7/4/2005قاا الباحث ب جراء التجربة االست ءعية فو يوا المميس      
ادستية عمتى عينتة تمثتتل جامعتة الر –بتباحا وعمتى ممعتب كميتة التربيتة الرياضتية  ثامنتةال

مجتمع البحث و من مارج عينة البحث وىا العبو ناد  الديوانية بكرة الردا واثنين متن 
( 10جامعتتة الرادستتية حيتتث بمتت) عتتددىا ) -حتتراس مرمتتى منتمتتب كميتتة التربيتتة الرياضتتية

( ميتتاجمين وذلتت  لغتترر التعتترف عمتتى الوستتا ل 5( حتتراس مرمتتى و)5العبتتين ترستتموا )
االمتبتتار واالحا تتة بظتتروف االمتبتتار لتءفتتو اخم تتاء المتوقعتتة  خداءمتتة واخجيتتزة الءز 

 .فو التجربة الر يسية ومعرفة عدد الكادر المساعد الم موب فو التجربة الر يسية 
 

 العلمية لالختبار  األسس 3-6
 

  صذق االختبار 3-7
استيا )) ويربد بو قدرة االمتبار عمى قياس ما وضع من اجمو او السمة المراد قي      
( . قاا الباحث باعتماد )بد  المحتوذ ( لمعرفة بد  االمتبار المستمدا حيث 1(( )

( موضتتحًا فييتتا موابتتلات (2)انظتتر الممحتت  رقتتا ) استتتبيان استتتمارة بإعتتدادقتتاا الباحتتث 
وتتتا عرضتتيا عمتتى المبتتراء *  وقتتد اجتتابو برتتدرة االمتبتتار عمتتى  اخداءاالمتبتتار و ريرتتة 

% ( ممتتا يتتدل  100حريتت  الغتترر وكانتتت نستتبة الموافرتتة )قيتتاس متتا وضتتع متتن اجمتتة لت
 االمتبار باد  .ان عمى 

                                                 
1
،  1، ط    لتيب ططا الصططال  ال بطط:ث  الم وطط ع ت  المعطط:المعطط:م ث العيم ططت هطط ر الوا  ططت  امصططي ب هطط: ب    

 .43، ص  1111م كز الكت:ب ليوش  ،الق:  ة ،
 المبراء ىا :* 
 .بابلتدريب / جامعة –ا.د محمد جاسا الياسرذ / امتبارات - 
 .ا.د بباح محمد مب لو / تدريب كرة قدا / جامعة بغداد-
 .جامعة الموبل  ا.د محمد مضر اسمر الحيانو / تعما كرة قدا /-
 .ا.د حسين مردان عمر /بايوميكاني  ساحة وميدان /جامعة الرادسية -

  .ا.د عمى سموا جواد / بايوميكاني  العاب مضرب / جامعة الرادسية-
  .ا.د عبد اهلل حسين الءمى /تدريب رياضى كرة الردا /جامعة الرادسية-
 .ا /جامعة الرادسية ا.ا.د عريل مسما عبد الحسين /فسمجة تدريب كرة قد-
  .ا.ا.دعامر سعيدالميكانى /عما النلس الرياضى كرة الردا /جامعة بابل-

 .ا.ا.د ذو اللرار بالب عبد الحسين /تدريب رياضى كرة الردا / جامعة الببرة-

 ا.د. وليد مالد رجب / قياس وترويا / جامعة الموبل .-

 



جراءاتو الميدانية   ث                         الباب الثال  41                منيجية البحث وا 
 

 ثبات االختبار  3-6-1
(  ، قتتتاا 1)) االمتبتتتار الثابتتتت تبرتتتى عءمتتتتة متراربتتتة ولتتتو اعيتتتد لعتتتدة متتترات (( )      

نتتاد  الديوانيتتة بكتترة الرتتدا واثنتتين متتن العبتتو  عمىتجربتتة ثبتتات االمتبتتار الباحتتث بتت جراء 
( 10جامعتتة الرادستتية حيتتث بمتت) عتتددىا ) -تمتتب كميتتة التربيتتة الرياضتتيةحتتراس مرمتتى من
 14/4/2005يوا الممتيس فو وذل   ( مياجمين5( حراس مرمى و)5العبين ترسموا )

بباحا وعمى ممعب كمية التربية الرياضية . جامعة الرادسية .  ثامنةوفو تماا الساعة ال
التجربتة عمتى العينتة نلستيا فتو يتوا  ادةبإعتوتا امذ بيانات التجربة ومتن ثتا قتاا الباحتث 

متتل االرتبتتا  اجاد معتوتتتا امتتذ بيانتتات التجربتتة وتتتا ايتت 21/4/2005الممتتيس المبتتادف 
ظيتتر ان ىنتتا  ارتبا تتا عاليتتا معنويتتا بتتين نتتتا و  إذ)بيرستتون ( بتتين درجتتات االمتبتتارين 

 مما يثبت ان االمتبار ذو ثبات عالو . %(78إذ بم) )االمتبارين 
 ىعية االختبار مىض 3-6-3
)) الموضتتوعية تعنتتتى توقتتتف عءمتتتة الستتت ال او االمتبتتتار عمتتتى شمبتتتية او را         

انو فتو االمتبتار الموضتوعو ال تمتمتف العءمتة بتامتءف المبتححين ((   المبحب ا
* فتتتتتو  مستتتتتجمو درجتتتتتات( ولغتتتتترر ضتتتتتمان موضتتتتتوعية االمتبتتتتتار وضتتتتتع الباحتتتتتث 2)

وتا بعد ذلت  ايجتاد معامتل ،  14/4/2005 خبتاريالمميس التو اجريت فو يوا التجربة
رتبا تتا عاليتتا بتتين درجتتات إوتبتتين ان ىنالتت   ستتجميناالرتبتتا  )بيرستتون ( بتتين درجتتات الم

  .مما يدل عمى موضوعية االمتبار%( 96إذ بم) ) سجمينالم
 
 التعرف على قيم الزوايا  3-7

                                                 
1
، وا ل لمنشر والتوزيع 2،  الوضعوواستمدامة فو مجال التدريب  التربو الرياس والترويا  إلىمدمل :   نبيل عبد الياد 

 . 128،    2002،عمان ، 
 
4
،  2004العربيتة المتحتدة ،  اخمارات، دار الكتاب الجامعو، العين، 1،   الرياس والترويا التربو  اساسيات: زيد اليويد  

  62. 
 :مسجمين ىا *ال
 جامعة الرادسية  –/ كمية التربية الرياضية  عماد عزيز نشمو /  الب ماجستير -
 جامعة الرادسية –عامر موسى /  الب ماجستير/ كمية التربية الرياضية  -
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برستتا زاويتتة قتتاا الباحتتث برستتا مريتتاس رستتا لميتتدف ومن رتتة الجتتزاء ومتتن ثتتا قتتاا      
(  اخرريتتاردة عمتتى  1ستتا عمتتى التتور  يمثتتل 1التيتتديف ضتتمن نلتتس مريتتاس الرستتا ) 

ولكتل من رتة إذ تبتين ان المن رتتين لمتعرف عمى مردارىا ولكل مكتان متن مكانتات الكترة 
( يتتتاردة عتتتن 12( درجتتتة والكتتترة عمتتتى بعتتتد )35زاويتتتة التيتتتديف عنتتتدىا )( تبمتتت) 4(و)1)

( درجتة عنتدما تكتون 19)( ياردة 16ن الكرة عمى بعد )( درجة عندما تكو 24المرمى و)
والكرة ( درجة 37( فإن الزاوية بمغت )3(و)2)( ياردة اما المن رتين 20الكرة عمى بعد )

( ياردة 16( درجة عندما تكون الكرة عمى بعد )29( ياردة عن المرمى و)12عمى بعد )
( فتتتإن 6(و)5)المن رتتتين  ( يتتاردة ، امتتا20( درجتتة عنتتدما تكتتون الكتترة عمتتى بعتتد )23)

( درجتة عنتدما 17( ياردة عتن المرمتى و)12( درجة والكرة عمى بعد )22الزاوية بمغت )
 ( ياردة .20( درجة عندما تكون الكرة عمى بعد )12( ياردة )16تكون الكرة عمى بعد )

  ة يالتجربة الرئيس 3-8
يتتتتتوا الممتتتتتيس   قتتتتتاا الباحتتتتتث بتتتتت جراء التجربتتتتتة الر يستتتتتية عمتتتتتى عينتتتتتة البحتتتتتث           

وفتتتو الستتتاعة الثامنتتتة بتتتباحًا وعمتتتى ممعتتتب مركتتتز شتتتباب النيتتتروان فتتتو   12/5/2005
 5) بمتا يرتار كانت اللترة الزمنية بين التجربة االستت ءعية والتجربتة الر يستية الديوانية و 

التتتو يمثمونيتتا وتحديتتد معتتد  واخنديتتةاستتابيع ( قتتاا الباحتتث متتن مءليتتا االتبتتال بالعينتتة 
ع الءعبين فو مكان واحد وىتو مكتان التجربتة نظترًا لكتونيا كتانوا يموضتون مناسب لجم

مباريتتتات التتتدور  وبعتتتد تحديتتتد الموعتتتد المناستتتب والمتتتذكور فتتتو اعتتتءه تتتتا اجتتتراء التجربتتتة 
ثتءث وحتدات امتباريتة وىتى  إلتىنظرا ل ول االمتبتار فرتد تتا ترستيا االمتبتار الر يسية و 

( 2( ، )1امتبتار عينتة البحتث عمتى المن رتتين )وحدة امتبارية بباحية تتا متن مءليتا 
ووحدة امتبارية مسا ية فتو الستاعة السادستة مستاءا تتا متن مءليتا امتبتار عينتة البحتث 

فتتو الستتاعة الثامنتتة بتتباحًا و ( ووحتتدة امتباريتتة فتتو اليتتوا التتتالو 4(،)3عمتتى المن رتتتين )
) عتتتدد الضتتتربات إذ بمتتت( 6(،)5تتتتا متتتن مءليتتتا امتبتتتار عينتتتة البحتتتث عمتتتى المن رتتتتين )

( ضتتتربة لكتتتل من رتتتة وكتتتل 675( ضتتتربة بمعتتتدل )4050فتتتو االمتبتتتارات ىتتتو ) الكمتتتو
 ( ضربة 135( ضربة بمعدل )810العب ي د  )
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بحيتتث يتت د  ثتتءث ميتتاجمين وثتتءث لكتتل من رتتة . وقتتاا الباحتتث بترستتيا العينتتة      
عمتتى  وحارستتو المرمتتى يتت دون اآلمتترينحتتراس مرمتتى االمتبتتار عمتتى ىتتدف والميتتاجمين 

االمتبتتار المكمتتف بتتو يرومتتون بالتبتتادل وكتتل يتت د  المرمتتى الثتتانو وبعتتد ان يتتتا الجميتتع 
   .  اخمراالمتبار عمى اليدف 
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 الوس  الحسابو : -1
 مو س                                     

 (    1)0000000000= تتتتتتت س                              
 ن                                          

 االنحراف المعيار  -2
    2س  ( -مو ) س                          

   (2تتتتتتتتتتتتتت............)       ع=            
 ن                                      

 
                     معامل االرتبا  البسي            -3

  مجت  × مجت س                                        
 تتتتتتتتتتتتتت -مجت س                             

 ن                                                         
 (3.........)تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت           

                       2)مجت  (                          2)مجت س(                                
   تتتتتت[ - 2] مجت  × [تتتتتتتتتت  - 2مجت س]           

 ن                                         ن                                    
 

                      
 

            
 تحميل التباين )ف(  -4

                                                 
1
،  : االساليب االحبا ية فو مجاالت البحوث التربويةمحمد جاسا الياسر  ومروان عبد المجيد ابراىيا    2، 
  0171،  137،  2001، مو سسة الورا  لمنشر والتوزيع ،عمان ، 1 

الت بيرات االحبا ية واستمدامات الحاسوب فو بحوث لتكريتو ، حسن محمد عبد العبيد  : وديع ياسين محمد ا 3
 0 214،   1999،دار الكتب لم باعة والنشر ، الموبل ، جامعة الموبل ، الرياضية التربية
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 متوس  المربعات بين المجموعات                          
 (1)0000000ت تتتتتتف= تتتتتتتتتت                 

 متوس  المربعات دامل المجموعات                     
 
 
 
 
    L.S.Dامتبار  -5

 متوس  المربعات دامل المجموعات × 2                                 
      L.S.D (2) 0000 تتتتتتتتتتتتتتتتتت   ×    = ت 

 ن                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
،  2004 ،غتدادب، ال يف لم باعتة ، االمتبارت والرياس واالحباء فو المجال الرياضىعمو سموا جواد الحكيا :  2،  

304  ،308. 
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 عرض النتائج وحتليلها ومناقشتها -4
 

بعػػج عمػػع البيانػػات التػػع حهػػلنا عليهػػا مػػف اغهتبػػارات وت ريصهػػا ومعالعتهػػا  حهػػائيا      
ػػػتهجاـ قػػػانوف تحليػػػؿ التبػػػايف   ػػػطيف   F)مػػػف هػػػتؿ ام  لجغلػػػل ال ػػػروؽ بػػػيف  وسػػػر مػػػف متوم 

ػػاقات لتقتػػراب  وسػػر تػػا L.S.D)و م ػػتهراج قيمػػل   سيرا قػػع تقػػيؽ وللتعػػرؼ علػػ   م المم 
زاويػػػل التهػػػجيؼ   توهػػػؿ الباحػػػث الػػػ  عػػػجج مػػػف النتػػػائج التػػػع  رتػػػ   عرقػػػها علػػػ  شػػػوؿ 

 .عجوؿ 
 
 
 عرض النتائج وحتليلها . 4-1
 ( .1عرض نتائج االختبارات للمنطقة رقم ) 4-1-1
( 11( والكمر  علمب د م  )1عرض نتائج االختبارات للمنطقة رقمم ) 4-1-1-1

 يارد  عن املرمب.
 
 (2جدول )

األوَساط الحَسابية واالنحرافات المعيارية لمَسافات االقتراب                                               
 ( ياردة عن المرمى 12( والكرة عمى بعد    )1ضمن المنطقة رقم )

 ع-+ س   مم اقل اغقتراب

 :::.5 7=:.7 يارجة 7

 6:;.5 ;>6.7 يارجة 9

 >;.5 =6.78 يارجة;

 
ػػاقات اغقتػػراب الػػستث 7يػػبف العػػجوؿ      ػػابيل واغنحراقػػات المعياريػػل لمم  ( األوم ػػاط الحم 

 ( يارجة عف المرم  وقج  ظهر النتائج التاليل :67( والورة عل  بعج  6للمنطقل رقـ   
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( وبػ نحراؼ 7=:.7( يػارجة عػف الوػرة  7بلغ الوم ط الحم ػابع لمم ػاقل اغقتػراب علػ  بعػج  
 (:::.5معيارم  

( وبػ نحراؼ ;>6.7( يػارجة عػف الوػرة   9بلغ الوم ط الحم ابع لمم اقل اغقتراب عل  بعج  
 (6:;.5معيارم 

ػػػػػاقل اغقتػػػػػراب علػػػػػ  بعػػػػػج   ػػػػػابع لمم  ػػػػػط الحم  ( =6.78( يػػػػػارجة عػػػػػف الوػػػػػرة   ;وبلػػػػػغ الوم 
 (>;.5وب نحراؼ معيارم    

 
 (3جدول )

                                                  المحَسوبة لمَسافة االقتراب              F)  قيمة )
 ( ياردة عن المرمى12( والكرة عمى بعد)1ضمن المنطقة رقم )

 
مهجر 
 التبايف

معموع 
 المربعات

جرعات 
 الحريل

متوم ط 
 المربعات

 F)قيمل   
 المحم وبل

 F)قيمل  
 العجوليل

بيف 
 المعموعات

7>.85: 7 69.;:8 
8<.765 

 
9.>7 

جاهؿ 
 وعاتالمعم

7=.8:8 <7 5.8>9 

 ( 7> 7( وبجرعل حريل  5.56تحت مم تو  الجغلل  
 
 

العجوليػػل البالصػػل  F)( وهػػع  وبػػر مػػف قيمػػل  765.>8المحم ػػوبل   F)بلصػػت قيمػػل        
(  وهػػػيا يعنػػع  ف هنػػاؾ قرقػػػا  7> 7( وبجرعػػل حريػػل  5.56( عنػػج مم ػػتو  جغلػػػل  7<.9 

تث ولصػرض الوقػوؼ علػ  انم ػب هػيس المم ػاقات لوقػوؼ معنويا  بػيف مم ػاقات اغقتػراب الػس
 .  L.S.Dحارس المرم  لتقيؽ زاويل التهجيؼ تـ  م تهجاـ قانوف 
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 (4جدول )
( والكرة عمى بعد  1وفرق األوَساط بين مَسافات االقتراب لممنطقة ) L.S.D)قيمة )

 ( ياردة عن المرمى .12)
 

 األوم اط قرؽ األوم اط الحم ابيل مم اقات اغقتراب
 L.S.Dقيمل 

5.56 
 *;6.85 ;>6.7-7=:.7 يارجة9 -يارجة7

 *6.899 =6.78-7=:.7 يارجة;-يارجة7 7>5.9

 =5.58 =6.78-;>6.7 يارجة;-يارجة9

 
ػػػػتو  جغلػػػػل 7>5.9بلصػػػػت    L.S.D)(  ف قيمػػػػل  9العػػػػجوؿ   بػػػػيفي        ( تحػػػػت مم 

يػارجة عػف الوػرة هػع  نم ػب لوقػوؼ ( 7( وهيا يعنع  ف مم اقل اغقتػراب علػ  بعػج  5.56 
حارس المرم  وهع المم اقات المساليل التع تم اعج قع حمايػل الهػجؼ عنػج  قتػراب المهػاعـ 

 منه .
 
 
 
( 16( والكر  علب د   )1عرض نتائج االختبارات للمنطقة رقم ) 4-1-1-1

 يارد  عن املرمب
 

 (5جدول )
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افات                                        األوَساط الحَسابية واالنحرافات المعيارية لمسَ 
 ( ياردة عن المرمى . 12( والكرة عمى بعد )1االقتراب ضمن المنطقة رقم )

 
 ع-+ َس  مَسافات االقتراب

 98;.5 6;.7 يارجة7

 >=;.5 ;8=.6 يارجة 9

 ;7:.5 6.858 يارجة ;

 
ياريل لمم ػاقات اغقتػراب الػستث ( األوم اط الحم ابيل واغنحراقات المع:يبف العجوؿ        

 :( يارجة عف المرم  وقج  ظهر النتائج التاليل ;6( والورة عل  بعج  6للمنطقل رقـ  
( وبػ نحراؼ 6;.7( يػارجة عػف الوػرة  7حيث بلغ الوم ػط الحم ػابع لمم ػاقل اغقتػراب علػ   

 (.98;.5معيارم مقجارس  
ػػػػػاقل اغقتػػػػػراب علػػػػػ  ب ػػػػػابع لمم  ػػػػػط الحم  ( ;8=.6( يػػػػػارجة عػػػػػف الوػػػػػرة   9عػػػػػج  وبلػػػػػغ الوم 

 (.>=;.5وب نحراؼ معيارم مقجارس  
ػػػػػاقل اغقتػػػػػراب علػػػػػ  بعػػػػػج   ػػػػػابع لمم  ػػػػػط الحم  ( 6.858( يػػػػػارجة عػػػػػف الوػػػػػرة   ;وبلػػػػػغ الوم 

 (.;7:.5وب نحراؼ معيارم مقجارس  
 
 
 

 (6جدول )
                       المحَسوبة لمَسافات االقتراب                                        F)قيمة )
 ( ياردة عن المرمى .16( والكرة عمى بعد )1ضمن المنطقة رقم )
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مهجر 
 التبايف

معموع 
 المربعات

جرعات 
 الحريل

متوم ط 
 المربعات

قيمل 
 (Fالمحم وبل 

قيمل 
 (Fالعجوليل 

بيف 
 المعموعات

76.:;8 7 65.<=6 

7<.=8: 9.>7 
جاهؿ 

 المعموعات
7<.=== <7 5.8=< 

 .  ( 7> 7 ( وبجرعل حريل 5.56مم تو  جغلل  تحت 
 

ػػػػوبل   F)بلصػػػػت قيمػػػػل          ( وهػػػػع  وبػػػػر مػػػػف القيمػػػػل العجوليػػػػل البالصػػػػل :8=.>7المحم 
ػػػتو  جغلػػػل  7<.9  وهػػػيا يعنػػػع  ف هنػػػاؾ قرقػػػا   ( 7> 7 ( وبجرعػػػل حريػػػل 5.56( عنػػػج مم 

ػػاقات اغقتػػراب الػػستث ولصػػرض الوقػػوؼ علػػ   نم ػػب هػػي ػػاقات لوقػػوؼ معنويػػا  بػػيف مم  س المم 
 . L.S.D)حارس المرم  لتقيؽ زاويل التهجيؼ تـ  م تهجاـ قانوف   

 
 
 
 
 
 

 (7جدول رقم )
وفرق األوَساط بين مَسافات                                                       L.S.D)قيمة )

 ( ياردة .16( والكرة عمى بعد  )1االقتراب لممنطقة رقم )

 قرؽ األوم اط األوم اط الحم ابيل ترابمم اقات اغق
 L.S.Dقيمل 

5.56 
 =;5.9 * >5=.5 ;8=.6-6;.7 يارجة9 –يارجة  7
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 * >6.85 6.858-6;.7 يارجة; -يارجة7

 * 88:.5 6.858-;8=.6 يارجة; -يارجة9

 
( 5.56( تحػت مم ػتو  جغلػل  =;5.9بلصت   L.S.D)( اف قيمل  >العجوؿ   بيفي      

( يػارجة علػ  التػوالع همػا  نم ػب مم ػاقل 9(   7 ف مماقتع اغقتػراب علػ  بعػج  وهيا يعنع 
ػػاقل المساليػػل التػػع تم ػػاعج قػػع حمايػػل الهػػجؼ عنػػج اقتػػراب  لوقػػوؼ حػػارس المرمػػ  وهمػػا المم 

 المهاعـ منه . 
( 12( والكمر  علمب د م  )1عرض نتائج االختبارات للمنطقمة رقمم ) 4-1-1-3

 يارد  عن املرمب
 (8جدول )

وضح األوَساط الحَسابية واالنحرافات المعيارية لمَسافة                                      ي
 ( ياردة عن المرمى .22( والكرة عمى بعد )1االقتراب ضمن المنطقة رقم )

 ع-+ س   مم اقات اغقتراب

 ;>>.5 8;=.7 يارجة7

 >;.5 <6.7 يارجة9

 6;>.5 8=<.5 يارجة;

 
( األوم اط الحم ابيل واغنحراقات المعياريل لمم اقات اغقتراب الػستث =قـ  ف العجوؿ ر ييب  

 ( يارجة عف المرم  وقج  ظهر النتائج اغتيل : 75( والورة عل  بعج  6للمنطقل رقـ    
( وبػ نحراؼ 8;=.7( يػارجة عػف الوػرة  7بلغ الوم ػط الحم ػابع لمم ػاقل اغقتػراب علػ  بعػج  

 . (;>>.5معيارم مقجارس  
ػػاقل اغقتػػراب علػػ  بعػػج   ( وبػػ نحراؼ <6.7( يػػارجة عػػف الوػػرة   9بلػػغ الوم ػػط الحم ػػابع لمم 

 ( .>;.5معيارم مقجارس   
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( وب نحراؼ 8=<.5( يارجة عف الورة   ;وبلغ الوم ط الحم ابع لمم اقل اغقتراب عل  بعج  
 (.6;>.5معيارم قجرس  

 
 (9جدول رقم )

االقتراب ضمن                                                  المحَسوبة لمَسافات  F )قيمة ) 
 ( ياردة عن المرمى .22( والكرة عمى بعد )1المنطقة رقم )

 
مهجر 
 التبايف

معموع 
 المربعات

جرعات 
 الحريل

متوم ط 
 المربعات

 F)قيمل  
 المحم وبل

 F)قيمل  
 العجوليل

بيف 
 المعموعات

:5.=;7 7 7:.986 9;.=96 9.>7 

اهؿ ج
 المعموعات

8>.5>6 <7 5.:98 

 
 .(7> 7  ( وبجرعل حريل5.56تحت مم تو  جغلل   -
 
 

ػػػوبل   F)بلصػػػت قيمػػػل        العجوليػػػل البالصػػػل  F)( وهػػػع  وبػػػر مػػػف قيمػػػل  96=.;9المحم 
ػػػتو  جغلػػػل  7<.9  وهػػػيا يعنػػػع  ف هنػػػاؾ قرقػػػا   ( 7> 7 ( وبجرعػػػل حريػػػل 5.56( عنػػػج مم 

ػػاقات اغ ػػاقات لوقػػوؼ معنويػػا  بػػيف مم  قتػػراب الػػستث ولصػػرض الوقػػوؼ علػػ   نم ػػب هػػيس المم 
 ( .L.S.Dحارس المرم  لتقيؽ زاويل التهجيؼ تـ  م تهجاـ قانوف  

 
 (12جدول )
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( وفرق األوَساط الحَسابية لمَسافة                                                       L.S.Dقيمة )
 ( ياردة عن المرمى .22الكرة عمى بعد )( و 1االقتراب ضمن المنطقة رقم )

 
مم اقات 
 اغقتراب

 L.S.Dقيمل  قرؽ األوم اط األوم اط الحم ابيل

5.56 
 9::.5 *8>:.6 <6.7-8;=.7 يارجة9-يارجة7

 *5==.6 8=<.5-8;7.9 يارجة;-يارجة7

 >5.85 8=<.5-<6.7 يارجة;-يارجة9

 
ػػػػػػتو  جغلػػػػػػل 9::.5 بلصػػػػػػت   L.S.D)(  ف قيمػػػػػػل  65العػػػػػػجوؿ  بػػػػػػيف ي      ( تحػػػػػػت مم 
ػػاقل اغقتػػراب علػػ  بعػػج  5.56  ػػاقل 7( وهػػيا يعنػػع  ف مم  ( يػػارجة عػػف الوػػرة هػػع  نم ػػب مم 

ػػاقل المساليػػل التػػع تم ػػاعج قػػع حمايػػل الهػػجؼ عنػػج  قتػػراب  لوقػػوؼ حػػارس المرمػػ  وهػػع المم 
 المهاعـ منه .

 
 
 
 
 
 (1عرض نتائج االختبارات للمنطقة رقم ) 4-1-1
( 11( والكمر  علمب د م  )1نتائج االختبارات للمنطقمة رقمم )عرض  4-1-1-1

 يارد  عن املرمب
 (11جدول )

األوَساط الحَسابية واالنحرافات المعيارية لمَسافات                                              
 ( ياردة عن الكرة .12( والكرة عمى بعد )2االقتراب ضمن المنطقة رقم )
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 ع-+ س   بمم اقات اغقترا

 97;.5 6>:.7 يارجة7

 :7:.5 >6.66 يارجة9

 ;;:.5 :6.5 يارجة;

 
( األوم اط الحم ابيل واغنحراقات المعياريل اغقتراب الػستث للمنطقػل 66يبيف العجوؿ       

 ( يارجة عف المرم  وقج  ظهر النتائج التاليل :67( والورة عل  بعج  7رقـ  
ػػاقل  ( وبػػ نحراؼ 6>:.7( يػػارجة عػػف الوػػرة 7اغقتػػراب علػػ  بعػػج  بلػػغ الوم ػػط الحم ػػابع لمم 

 (.97;.5معيارم قجرس   
( وبػ نحراؼ >6.66( يػارجة عػف الوػرة  9بلغ الوم ػط الحم ػابع لمم ػاقل اغقتػراب علػ  بعػج  

 ( .:7:.5معيارم مقجارس   
ػػػاقل اغقتػػػراب عػػػؿ بعػػػج   ػػػابع لمم  ػػػط الحم   (:6.5( يػػػارجة عػػػف الوػػػرة  ;قػػػع حػػػيف بلػػػغ الوم 

 (.;;:.5وب نحراؼ معيارم قجرس  
 
 
 
 
 

 (12جدول )
المحَسوبة لمَسافات االقتراب                                                              F )قيمة ) 
 ( ياردة عن المرمى .12( والكرة عمى بعد )2ضمن المنطقة رقم )
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مهجر 
 التبايف

معموع 
 المربعات

جرعات 
 الحريل

متوم ط 
 بعاتالمر 

 F)قيمل  
 المحم وبل

 F)قيمل  
 العجوليل

بيف 
 المعموعات

8;.>89 7 6=.9;<  
:9.>7: 

 

 
9.>7 
 

جاهؿ 
 المعوعات

79.75= <7 5.88; 

 
 0 ( 4،34) ( وتدرجح حزيح4044اللح )هذٍ القين ذحد هَسروى د

 

ػػػػوبل  Fبلصػػػػت قيمػػػػل        (العجوليػػػػل البالصػػػػل F( وهػػػػع  وبػػػػر مػػػػف قيمػػػػل :7<.9:( المحم 
ػػػتو  جغ7<.9  وهػػػيا يعنػػػع  ف هنػػػاؾ قرقػػػا   ( 7> 7  ( وبجرعػػػل حريػػػل5.56لػػػل  (عنػػػج مم 

ػػاقات لوقػػوؼ  ػػاقات اغقتػػراب الػػستث ولصػػرض الوقػػوؼ علػػ   نم ػػب هػػيس المم  معنويػػا  بػػيف مم 
 (.L.S.Dحارس المرم  لتقيؽ زاويل التهجيؼ  م تهجـ الباحث قانوف  

 
 
 
 
 
 
 

 (13جدول)
بين مَسافات                                                      ( وفرق األوَساطL.S.Dقيمة )

 ( ياردة عن المرمى .12( والكرة عمى بعد  )1االقتراب لممنطقة رقم )
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 L.S.Dقيمل  قرؽ األوم اط األوم اط الحم ابيل مم اقات اغقتراب

5.56 
 5.988 *6.9:9 >6.66-6>:.7 يارجة-9يارجة7

 *76:.6 :6.5-6>:.7 يارجة;-يارجة7

 >;5.5 :6.5->6.66 يارجة;-يارجة9
 

ػػػػػػتو  جغلػػػػػػل 5.988(بلصػػػػػػت  L.S.D( ف قيمػػػػػػل  68العػػػػػػجوؿ   بػػػػػػيفي         ( تحػػػػػػت مم 
( يارجة عػف الوػرة هػع  نم ػب مم ػاقل 7( وهيا يعنع  ف مم اقات اغقتراب عل  بعج  5.56 

ل الهػجؼ عنػج  قتػراب لوقوؼ حارس المرمػ  وهػع المم ػاقات المساليػل التػع تم ػاعج قػع حمايػ
 المهاعـ منه.

 

( ياردة عن 16( والكرة عمى بعد )2عرض نتائج االختبارات لممنطقة رقم ) 4-1-2-2
 المرمى 

 

 (14جدول )
األوَساط الحَسابية واالنحرافات المعيارية لمَسافات                                              

 ( ياردة عن المرمى .16عمى بعد ) ( والكرة2االقتراب ضمن المنطقة رقم )
 ع-+ س   مم اقات اغقتراب

 <7;.5 >::.7 يارجةس7

 :==.5 7=6.8 يارجةس9

 5<:.5 6.658 يارجةس;

 
 

ػػػػاقات اغقتػػػػراب 69يبػػػػيف العػػػػجوؿ         ػػػػابيل واغنحراقػػػػات المعياريػػػػل لمم  ػػػػاط الحم  (األوم 
ملعب وقج  ظهرت النتائج التاليل ( يارجة عف ال;6(والورة عل  بعج  7الستث للمنطقل رقـ  

: 
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ػػاقات اغقتػػراب علػػ  بعػػج   ( >::.7( يػػارجة عػػف الوػػرة  7حيػػث بلػػغ الوم ػػط الحم ػػابع لمم 
 (.<7;.5وب نحراؼ معيارم مقجارس  

( وبػ نحراؼ 7=6.8( يػارجة عػف الوػرة  9وبلغ الوم ط الحم ابع لمم اقل اغقتراب عل  بعػج  
 (.:==.5معيارم مقجارس  

( وبػ نحراؼ 6.658( يػارجة عػف الوػرة  ;ط الحم ابع لمم اقل اغقتراب عل  بعػج  وبلغ الوم  
 (.5<:.5معيارم مقجارس  

 
 (15جدول )

( المحَسوبة لمَسافات االقتراب ضمن                                                       Fقيمة )
 ( ياردة عن المرمى .16( والكرة عمى بعد )2المنطقة رقم )

 
مهجر 
 التبايف 

معموع 
 المربعات 

جرعات 
 الحريل 

متوم ط 
 المربعات 

 F)قيمل  
 المحم وبل 

 F)قيمل  
 العجوليل 

بيف 
 المعموعات

7>.<;8 7 69.==6 7>.6>=  
9.>7 
جاهؿ  

 المعوعات

8;.;>; <7 5.:65 

 
 . ( 7> 7  رعل حريل(وبج5.56القيـ تحت مم تو  جغلل   -
 
 

ػػػػػوبل   F)بلصػػػػػت قيمػػػػػل          العجوليػػػػػل البالصػػػػػل F)( وهػػػػػع  وبػػػػػر مػػػػػف  =<6.<7المحم 
ػػػػتو  جغلػػػػل  7<.9  وهػػػػيا يعنػػػػع  ف هنػػػػاؾ قرقػػػػا  ( 7> 7 ( وبجرعػػػػل حريػػػػل 5.56(عنػػػػج مم 
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ػػاقات لوقػػوؼ  ػػاقات اغقتػػراب الػػستث ولصػػرض الوقػػوؼ علػػ   نم ػػب هػػيس المم  معنويػػا  بػػيف مم 
 (.L.S.Dحارس المرم  لتقيؽ زاويل التهجيؼ تـ  م تهجاـ قانوف  

 
 (16جدول )

( وفرق األوَساط بين مَسافات                                                            L.S.Dقيمة )
 ( ياردة عن المرمى . 16( والكرة عمى بعد )2االقتراب لممنطقة )

 
 L.S.Dقيمل  قرؽ األوم اط األوم اط الحم ابيل مم اقات اغقتراب

5.56 
 89:.5 *9>6.6 7=6.8->::.7 يارجة-9يارجة7

 *6.9:9 6.658->::.7 يارجة;-يارجة7

 =5.7 6.658-7=6.8 يارجة;-يارجة9

 
( 5.56( تحت مم تو  جغلل 89:.5بلصت    L.S.D)(  ف قيمل  ;6العجوؿ   بيفي     

ػػاقل اغقتػػراب علػػ  بعػػج   ػػاقل لوقػػوؼ 7وهػػيا يعنػػع  ف مم  ( يػػارجة عػػف الوػػرة هػػع  نم ػػب مم 
مرم  وهع المم اقل المساليل التػع تم ػاعج علػ  حمايػل الهػجؼ عنػج  قتػراب المهػاعـ حارس ال
 منه .
 
 
 
 
( 12( والكر  علب د   )1عرض نتائج االختبارات للمنطقة رقم ) 4-1-1-3

 يارد  عن املرمب 
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 (17جدول )
                األوَساط الحَسابية واالنحرافات المعيارية لمَسافات                              

 ( ياردة عن المرمى .22( والكرة عمى بعد)2االقتراب ضمن المنطقة رقم )
 

 ع-+ س   مم اقات اغقتراب

 9>;.5 6<7.9 يارجة7

 ;::.5 :6.7 يارجة9

 5;5.5 6.659 يارجة;

 
(األوم اط الحم ابيل واغنحراقات المعياريل لمم اقات اغقتػراب الػستث >6يبيف العجوؿ       

 ( يارجة عف الملعب وقج    ظهرت النتائج اآلتيل  :75( والورة عل  بعج  7لمنطقل رقـ  ل
ػػاقات اغقتػػراب علػػ  بعػػج   ( 6<7.9( يػػارجة عػػف الوػػرة  7حيػػث بلػػغ الوم ػػط الحم ػػابع لمم 

 (.9>;.5وب نحراؼ معيارم مقجارس  
ػػاقل اغقتػػراب علػػ  بعػػج   ( وبػػ نحراؼ :6.7( يػػارجة عػػف الوػػرة  9وبلػػغ الوم ػػط الحم ػػابع لمم 

 (.;::.5معيارم مقجارس  
( وبػ نحراؼ 6.659( يػارجة عػف الوػرة  ;وبلغ الوم ط الحم ابع لمم اقل اغقتراب عل  بعػج  

 (.5;.5معيارم مقجارس  
 
 
 

 (18جدول )
( المحَسوبة لمَسافات االقتراب ضمن                                                    Fقيمة )

 ( ياردة عن المرمى .22( والكرة عمى بعد )2قم )المنطقة ر 
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مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوَسط 
 المربعات

 F)قيمة )
 المحَسوبة

 F)قيمة )
 الجدولية

بيف 
 المعموعات

7>.597 7 69.:76 8=.<=;  
9.>7 
جاهؿ  

 المعوعات

7;.>:; <7 5.8<9 

 

 .(7> 7  بجرعل حريل( و 5.56عميع القيـ تحت مم تو  جغلل  -
ػػػػػوبل   F)بلصػػػػػت قيمػػػػػل          العجوليػػػػػل البالصػػػػػل F)( وهػػػػػع  وبػػػػػر مػػػػػف  ;=>.=8المحم 
يعنػػع  ف هنػػاؾ قرقػػا  معنويػػا   ( 7> 7  ( وبجرعػػل حريػػل5.56(عنػػج مم ػػتو  جغلػػل  7<.9 

ػػاقات اغقتػػراب الػستث ولصػػرض الوقػػوؼ علػ   نم ػػب هػػيس المم ػاقات لوقػػوؼ حػػارس  بػيف مم 
 (.L.S.Dزاويل التهجيؼ تـ  م تهجاـ قانوف   المرم  لتقيؽ

 (19جدول )
( وفرق األوَساط بين مَسافات                                                      L.S.Dقيمة )

 ( ياردة عن المرمى .22( والكرة عمى بعد )2االقتراب لممنطقة )
مم اقات 
 اغقتراب

 L.S.D قيمل قرؽ األوم اط األوم اط الحم ابيل

5.56 
 5;5.9 *6.796 :6.7-6<7.9 يارجة9-يارجة7

 *>=6.8 6.659-6<7.9 يارجة;-يارجة7 

 :5.6 6.659-:6.7 يارجة;-يارجة9

 
ػػػػتو  جغلػػػػل 5;5.9بلصػػػػت    L.S.D)(  ف قيمػػػػل  <6العػػػػجوؿ   بػػػػيفي         ( تحػػػػت مم 

ػػاقل اغقتػػراب علػػ  بعػػج  5.56  ػػاقل ( يػػارجة عػػف الوػػرة 7( وهػػيا يعنػػع  ف مم  هػػع  نم ػػب مم 
لوقوؼ حارس المرم  وهع المم اقل المساليػل التػع تم ػاعج علػ   حمايػل الهػجؼ عنػج  قتػراب 

 المهاعـ منه .
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 (.3عرض نتائج االختبارات للمنطقة رقم ) 4-1-3
( 11( والكمر  علمب د م  )3عرض نتائج االختبارات للمنطقمة رقمم ) 4-1-3-1

 يارد  عن املرمب 
 

 (22جدول )
الحَسابية واالنحرافات المعيارية لمَسافات                                               األوَساط

 ( ياردة عن المرمى .12( والكرة عمى بعد  )3االقتراب ضمن المنطقة رقم )
 

 ع-+ س   مم اقات اغقتراب

 <5=.5 ;::.7 يارجة7

 <6>.5 ;:6.8 يارجة9

 8<:.5 8<.5 يارجة;

 
ػػػػاقات اغقتػػػػراب 75وؿ  يبػػػػيف العػػػػج       ػػػػابيل واغنحراقػػػػات المعياريػػػػل لمم  ػػػػاط الحم  (األوم 

( يػػارجة عػػف الملعػػب وقػػج   ظهػػرت النتػػائج 67( والوػػرة علػػ  بعػػج  8الػػستث للمنطقػػل رقػػـ  
 آغتيل  :

ػػاقات اغقتػػراب علػػ  بعػػج   ( ;::.7( يػػارجة عػػف الوػػرة  7حيػػث بلػػغ الوم ػػط الحم ػػابع لمم 
 (.<5=.5وب نحراؼ معيارم مقجارس  

( وبػ نحراؼ ;:6.8( يػارجة عػف الوػرة  9وبلغ الوم ط الحم ابع لمم اقل اغقتراب عل  بعػج  
 (.<6>.5معيارم مقجارس  

ػػاقل اغقتػػراب علػػ  بعػػج   ( وبػػ نحراؼ 8<.5( يػػارجة عػػف الوػػرة  ;وبلػػغ الوم ػػط الحم ػػابع لمم 
 (.8<:.5معيارم مقجارس   

 (21جدول )
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القتراب ضمن                                                    ( المحَسوبة لمَسافات اFقيمة )
 ( ياردة عن المرمى .12( والكرة عمى بعد )3المنطقة رقم )

 
مهجر 
 التبايف 

معموع 
 المربعات 

جرعات 
 الحريل 

متوم ط 
 المربعات 

 F)قيمل  
 المحم وبل 

 F)قيمل  
 العجوليل 

بيف 
 المعموعات

8:.::= 7 6<.<<> 8:.576  
9.>7 
جاهؿ  

 المعوعات

8;.::8 <7 5.:5= 

 
 . ( 7> 7 ( وبجرعل حريل 5.56عميع القيـ تحت مم تو  جغلل   -

ػػػػػػوبل   F)بلصػػػػػػت قيمػػػػػػل         العجوليػػػػػػل البالصػػػػػػل F)( وهػػػػػػع  وبػػػػػػر مػػػػػػف  576.:8المحم 
ػػػتو  جغلػػػل  7<.9  وهػػػيا يعنػػػع  ف هنػػػاؾ قرقػػػا   ( 7> 7  ( وبجرعػػػل حريػػػل5.56(عنػػػج مم 

ػػاقات لوقػػوؼ معنويػػا  بػػي ػػاقات اغقتػػراب الػػستث ولصػػرض الوقػػوؼ علػػ   نم ػػب هػػيس المم  ف مم 
 (.L.S.Dحارس المرم  لتقيؽ زاويل التهجيؼ تـ  م تهجاـ قانوف  

 
 

 
 

 (22جدول )
( وفرق األوَساط بين مَسافات                                                     L.S.Dقيمة )

 ( ياردة عن المرمى .12لكرة عمى بعد)( وا3االقتراب لممنطقة )
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 L.S.Dقيمل  قرؽ األوم اط األوم اط الحم ابيل مم اقات اغقتراب

5.56 
 89:.5 *6.7 ;:6.8-;::.7 يارجة9-يارجة7

 *;7;.6 8;.5-;::.7 يارجة;-يارجة7 

 5.98 8<.5-;:6.8 يارجة;-يارجة9
 

ػػػػتو  جغلػػػػل 89:.5بلصػػػػت    L.S.D)(  ف قيمػػػػل  77العػػػػجوؿ   بػػػػيفي         ( تحػػػػت مم 
( يػارجة عػف الوػرة هػع  نم ػب مم ػاقل  7( وهيا يعنع  ف مم اقل اغقتػراب علػ  بعػج  5.56 

لوقوؼ حػارس المرمػ  وهػع المم ػاقل المساليػل التػع تم ػاعج علػ  حمايػل الهػجؼ عنػج  قتػراب 
 المهاعـ منه .

 

( يارد  16)( والكر  علب د   3عرض نتائج االختبارات للمنطقة رقم )4-1-3-1
 عن املرمب 

 (23جدول )
األوَساط الحَسابية واالنحرافات المعيارية لمَسافات                                                     

 ( ياردة عن المرمى .16( والكرة عمى بعد  )3االقتراب ضمن المنطقة رقم )
 

 ع-+ س   مم اقات اغقتراب

 <=;.5 :7.8 يارجة7

 :8;.5 >>6.7 يارجة9

 ;9>.5 85<.5 يارجة;

 
(األوم ػاط الحم ػابيل واغنحراقػات المعياريػل لمم ػاقات اغقتػراب الػستث 78يبيف العجوؿ      

 ( يارجة عف الملعب وقج   ظهرت النتائج اغتيل :;6( والورة عل  بعج  8للمنطقل رقـ  
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ػػػاقات اغقتػػػراب علػػػ  بعػػػج   ػػػابع لمم  ػػػط الحم  ( 8:.7ة عػػػف الوػػػرة  ( يػػػارج7حيػػػث بلػػػغ الوم 
 (.<=;.5وب نحراؼ معيارم مقجارس  

( وبػ نحراؼ >>6.7( يػارجة عػف الوػرة  9وبلغ الوم ط الحم ابع لمم اقل اغقتراب عل  بعػج  
 (.:8;.5معيارم مقجارس  

ػػاقل اغقتػػراب علػػ  بعػػج   ( وبػػ نحراؼ 8<.5( يػػارجة عػػف الوػػرة  ;وبلػػغ الوم ػػط الحم ػػابع لمم 
 (.;9>.5معيارم مقجارس  

 
 (24جدول )

( المحَسوبة لمَسافات االقتراب ضمن                                                     Fقيمة )
 ( ياردة   عن المرمى .16( والكرة عمى بعد )3المنطقة رقم )

 
مهجر 
 التبايف

معموع 
 المربعات 

جرعات 
 الحريل 

متوم ط 
 المربعات 

 F)قيمل  
 المحم وبل 

 F)قيمل  
 جوليل الع

بيف 
 المعموعات

8:.::= 7 6<.<5> 

8<.598 

 
9.>7 
 

جاهؿ 
 المعوعات

8;.::8 <7 5.9<= 

 
 0(4،34) ( وتدرجح حزيح4044ذحد هَسروى داللح ) -

 

 

 
ػػػػػوبل   F)بلصػػػػػت قيمػػػػػل          العجوليػػػػػل البالصػػػػػل F)( وهػػػػػع  وبػػػػػر مػػػػػف  598.>8المحم 

ػػػتو  جغلػػػل  7<.9  وهػػػيا يعنػػػع  ف هنػػػاؾ قرقػػػا   (7> 7 ( وبجرعػػػل حريػػػل 5.56(عنػػػج مم 



 الباب الرابع                             عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها 
76 

ػػاقات لوقػػوؼ  ػػاقات اغقتػػراب الػػستث ولصػػرض الوقػػوؼ علػػ   نم ػػب هػػيس المم  معنويػػا  بػػيف مم 
 (.L.S.Dحارس المرم  لتقيؽ زاويل التهجيؼ تـ  م تهجاـ قانوف  

 
 (25جدول )

( والكرة عمى بعد        3( وفرق األوَساط بين مَسافات االقتراب لممنطقة )L.S.Dقيمة )
 ( ياردة عن المرمى .16)

 

 قرؽ األوم اط األوم اط الحم ابيل مم اقات اغقتراب
 L.S.Dقيمل 

5.56 
 * 6.7:8 >>6.7-8:.7 يارجة9-يارجة7

5.996 
 

 *;.6 85<.5-8:.7 يارجة;-يارجة7

 >5.89 85<.5->>6.7 يارجة;-يارجة9

 
ػػػػػتو  جغلػػػػػل ( تحػػػػػت م5.996بلصػػػػػت    L.S.D)(  ف قيمػػػػػل  :7العػػػػػجوؿ   بػػػػػيفي       م 

ػػاقل اغقتػػراب علػػ  بعػػج  5.56  ػػاقل 7( وهػػيا يعنػػع  ف مم  ( يػػارجة عػػف الوػػرة هػػع  نم ػػب مم 
لوقوؼ حارس المرم  وهع المم اقل المساليػل التػع تم ػاعج علػ   حمايػل الهػجؼ عنػج  قتػراب 

 المهاعـ منه .
 
 
 
 
( 12( والكمر  علمب د م  )3عرض نتائج االختبارات للمنطقمة رقمم ) 4-1-3-3
 رد  عن املرمب .يا

 (26جدول )
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األوَساط الحَسابية واالنحرافات المعيارية لمَسافات                                                    
 ( ياردة عن المرمى .22( والكرة عمى بعد  )3االقتراب ضمن المنطقة رقم )

 
 ع-+ س   مم اقات اغقتراب

 <8;.5 6<7.9 يارجة7

 87;.5 6.699 يارجة9

 ><;.5 58<.5 يارجة;

 
ػػػػاقات اغقتػػػػراب ;7يبػػػػيف العػػػػجوؿ         ػػػػابيل واغنحراقػػػػات المعياريػػػػل لمم  ػػػػاط الحم  (األوم 

( يػػارجة عػػػف الملعػػػب وقػػج  ظهػػػرت النتػػػائج 75( والوػػرة علػػػ  بعػػػج  8الػػستث للمنطقػػػل رقػػػـ  
 التاليل :

ػػاقات اغقتػػراب علػػ  بعػػج   ( 6<7.9الوػػرة   ( يػػارجة عػػف7حيػػث بلػػغ الوم ػػط الحم ػػابع لمم 
 (.<8;.5وب نحراؼ معيارم مقجارس  

( وبػ نحراؼ 6.699( يػارجة عػف الوػرة  9وبلغ الوم ط الحم ابع لمم اقل اغقتراب عل  بعػج  
 (.87;.5معيارم مقجارس  

( وبػ نحراؼ 58<.5( يػارجة عػف الوػرة  ;وبلغ الوم ط الحم ابع لمم اقل اغقتراب عل  بعػج  
 (.><;.5معيارم مقجارس  

 
 
 
 

 (27جدول)
( المحَسوبة لمَسافات االقتراب ضمن                                                          Fقيمة )
 ( ياردة عن المرمى .22( والكرة عمى بعد )3المنطقة رقم )
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 .(7> 7  ( وبجرعل حريل5.56تحت مم تو  جغلل   -
ػػػػػػوبل   F)بلصػػػػػػت قيمػػػػػػل         العجوليػػػػػػل البالصػػػػػػل F)( وهػػػػػػع  وبػػػػػػر مػػػػػػف  97.996المحم 

ػػػتو  جغلػػػل  7<.9  يعنػػػع  ف هنػػػاؾ قرقػػػا   وهػػػيا  ( 7> 7 ( وبجرعػػػل حريػػػل 5.56(عنػػػج مم 
ػػاقات لوقػػوؼ  ػػاقات اغقتػػراب الػػستث ولصػػرض الوقػػوؼ علػػ   نم ػػب هػػيس المم  معنويػػا  بػػيف مم 

 (.L.S.Dحارس المرم  لتقيؽ زاويل التهجيؼ تـ  م تهجاـ قانوف  
 (28جدول )

      ( وفرق األوَساط بين مَسافات                                                  L.S.Dقيمة )
 ( ياردة عن المرمى .22( والكرة عمى بعد )3االقتراب لممنطقة )

 

 قرؽ األوم اط األوم اط الحم ابيل مم اقات اغقتراب
 L.S.Dقيمل 

5.56 
 * >6.89 6.699-6<7.9 يارجة9-يارجة7

5.9>7 
 

 * ==:.6 58<.5-6<7.9 يارجة;-يارجة7

 5.795 58<.5-6.699 يارجة;-يارجة9

 
ػػػػتو  جغلػػػػل 7;5.9بلصػػػػت    L.S.D)(  ف قيمػػػػل  =7العػػػػجوؿ   بػػػػيفي        ( تحػػػػت مم 

ػػاقل اغقتػػراب علػػ  بعػػج  5.56  ػػاقل 7( وهػػيا يعنػػع  ف مم  ( يػػارجة عػػف الوػػرة هػػع  نم ػػب مم 

مهجر 
 التبايف

معموع 
 المربعات

جرعات 
 الحريل

متوم ط 
 المربعات

 F)قيمل  
 المحم وبل

 F)قيمل  
 ليلالعجو 

بيف 
 المعموعات

8;.>65 7 6=.85: 

97.996 

 
9.>7 
 

جاهؿ 
 المعوعات

86.5:9 <7 5.986 
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لوقوؼ حػارس المرمػ  وهػع المم ػاقل المساليػل التػع تم ػاعج علػ  حمايػل الهػجؼ عنػج  قتػراب 
 المهاعـ منه .

 (.4ات للمنطقة رقم )عرض نتائج االختبار 4-1-4
( يارد  11( والكر  علب د   )4عرض نتائج االختبارات للمنطقة رقم )4-1-4-1

 عن املرمب 
 (29جدول )

األوَساط الحَسابية واالنحرافات المعيارية لمَسافات                                                    
 ( ياردة عن المرمى .12)( والكرة عمى بعد 4االقتراب ضمن المنطقة رقم )

 

 ع-+ س   مم اقات اغقتراب

 ><5.6 ;::.7 يارجة7

 8:;.5 8=>.6 يارجة9

 9;;.5 6.898 يارجة;
 

(األوم اط الحم ابيل واغنحراقات المعياريل لمم اقات اغقتػراب الػستث <7يبيف العجوؿ       
 رت النتائج التاليل :( يارجة عف الملعب وقج  ظه75( والورة عل  بعج  9للمنطقل رقـ  

ػػاقات اغقتػػراب علػػ  بعػػج   ( ;::.7( يػػارجة عػػف الوػػرة  7حيػػث بلػػغ الوم ػػط الحم ػػابع لمم 
 (.><5.6وب نحراؼ معيارم مقجارس  

( وب نحراؼ 8=>.6( يارجة عف الورة   9وبلغ الوم ط الحم ابع لمم اقل اغقتراب عل  بعج  
 (.8:;.5معيارم مقجارس   
(وبػ نحراؼ 6.898( يػارجة عػف الوػرة   ;ع لمم اقل اغقتراب عل  بعػج  وبلغ الوم ط الحم اب
 (.9;;.5معيارم مقجارس   

 (32جدول )
( المحَسوبة لمَسافات االقتراب ضمن                                                      Fقيمة )
 ( ياردة عن المرمى .12( والكرة عمى بعد )4المنطقة رقم )
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مهجر 
 فالتباي

معموع 
 المربعات

جرعات 
 الحريل

متوم ط 
 المربعات

 F)قيمل  
 المحم وبل

 F)قيمل  
 العجوليل

بيف 
 المعموعات

6=.=9= 7 >.979 

6=.=7< 

 
9.>7 
 

جاهؿ 
 المعوعات

8;.595 <7 5.:56 

 

 0(7> 7  ( وتدرجح حزيح4044ذحد هَسروى داللح ) -
ػػػػػوبل   F)بلصػػػػػت قيمػػػػػل          العجوليػػػػػل البالصػػػػػل F)مػػػػػف   ( وهػػػػػع  وبػػػػػر>7=.=6المحم 

ػػػػتو  جغلػػػػل  7<.9  وهػػػػيا يعنػػػػع  ف هنػػػػاؾ قرقػػػػا   (7> 7 ( وبجرعػػػػل حريػػػػل 5.56(عنػػػػج مم 
ػػاقات لوقػػوؼ  ػػاقات اغقتػػراب الػػستث ولصػػرض الوقػػوؼ علػػ   نم ػػب هػػيس المم  معنويػػا  بػػيف مم 

 (.L.S.Dحارس المرم  لتقيؽ زاويل التهجيؼ تـ  م تهجاـ قانوف  
 (31جدول )

( وفرق األوَساط بين مَسافات                                                           L.S.Dقيمة )
 .( ياردة عن المرمى 12( والكرة عمى بعد )4االقتراب لممنطقة )

 
مم اقات 
 اغقتراب

 L.S.Dقيمل  قرؽ األوم اط األوم اط الحم ابيل

5.56 
 87:.5 *8>>.5 8=>.6-;::.7 يارجة9-يارجة7

 *6.768 6.898-;::.7 يارجة;-رجةيا7 

 5.99 6.898-8=>.6 يارجة;-يارجة9

 
ػػػػػتو  جغلػػػػػل 87:.5بلصػػػػػت    L.S.D)(  ف قيمػػػػػل  86العػػػػػجوؿ   بػػػػػيفي       ( تحػػػػػت مم 
( يػارجة عػف الوػرة هػع  نم ػب مم ػاقل  7( وهيا يعنع  ف مم اقل اغقتػراب علػ  بعػج  5.56 
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التػع تم ػاعج علػ  حمايػل الهػجؼ عنػج  قتػراب لوقوؼ حػارس المرمػ  وهػع المم ػاقل المساليػل 
 المهاعـ منه .

 
( يارد  16( والكر  علب د  )4عرض نتائج االختبارات للمنطقة رقم )4-1-4-1

 عن املرمب 
 (32جدول )

األوَساط الحَسابية واالنحرافات المعيارية لمَسافات                                                   
 ( ياردة عن المرمى .16( والكرة عمى بعد  )4المنطقة رقم ) االقتراب ضمن

 
 ع-+ س   مم اقات اغقتراب

 58=.5 >:>.7 يارجة7

 ==>.5 >8;.6 يارجة9

 >:;.5 7=<.5 يارجة;
 

ػػػاقات اغقتػػػراب 87يبػػػيف العػػػجوؿ           ػػػابيل واغنحراقػػػات المعياريػػػل لمم  ػػػاط الحم  (األوم 
( يػػارجة عػػػف الملعػػػب وقػػج  ظهػػػرت النتػػػائج ;6علػػػ  بعػػػج  ( والوػػرة 9الػػستث للمنطقػػػل رقػػػـ  

 التاليل :
ػػػاقات اغقتػػػراب علػػػ  بعػػػج  ػػػابع لمم  ػػػط الحم  ( >:>.7( يػػػارجة عػػػف الوػػػرة  7حيػػػث بلػػػغ الوم 

 (.58=.5وب نحراؼ معيارم مقجارس  
( وبػ نحراؼ >8;.6( يػارجة عػف الوػرة  9وبلغ الوم ط الحم ابع لمم اقل اغقتراب عل  بعػج  

 (.==>.5جارس  معيارم مق
( وبػ نحراؼ 7=<.5( يػارجة عػف الوػرة  ;وبلغ الوم ط الحم ابع لمم اقل اغقتراب عل  بعػج  

 (.>:;.5معيارم مقجارس  
 (33جدول )
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( المحَسوبة لمَسافات االقتراب ضمن                                                          Fقيمة )
 ( ياردة عن المرمى .16د )( والكرة عمى بع4المنطقة رقم )

 

مهجر 
 التبايف

معموع 
 المربعات

جرعات 
 الحريل

متوم ط 
 المربعات

 F)قيمل  
 المحم وبل

 F)قيمل  
 العجوليل

بيف 
 المعموعات

95.7:; 7 75.67= 

8:.8;8 

 
9.>7 
 

جاهؿ 
 المعوعات

95.<:6 <7 5.:;; 

 

 . (7> 7 ( وبجرعل حريل 5.56تحت مم تو  جغلل   -
ػػػػػػوبل   F)ت قيمػػػػػػل  بلصػػػػػػ       العجوليػػػػػػل البالصػػػػػػل F)( وهػػػػػػع  وبػػػػػػر مػػػػػػف  8;:.:8المحم 

ػػػػتو  جغلػػػػل  7<.9  وهػػػػيا يعنػػػػع  ف هنػػػػاؾ قرقػػػػا   (7> 7 ( وبجرعػػػػل حريػػػػل 5.56(عنػػػػج مم 
ػػاقات لوقػػوؼ  ػػاقات اغقتػػراب الػػستث ولصػػرض الوقػػوؼ علػػ   نم ػػب هػػيس المم  معنويػػا  بػػيف مم 

 (.L.S.Dـ قانوف  حارس المرم  لتقيؽ زاويل التهجيؼ تـ  م تهجا
 (34جدول )

( وفرق األوَساط بين مَسافات                                                     L.S.Dقيمة )
 .( ياردة عن المرمى 16( والكرة عمى بعد )4االقتراب لممنطقة )

 قرؽ األوم اط األوم اط الحم ابيل مم اقات اغقتراب
 L.S.Dقيمل 

5.56 

 *6.67 >8;.6->:>.7 يارجة9-يارجة7
5.:;8 

 
 *9>>.6 7=<.5->:>.7 يارجة;-يارجة7

 *::;.5  7=<.5->8;.6 يارجة;-يارجة9

 
ػػػػػػتو  جغلػػػػػػل 8;:.5بلصػػػػػػت    L.S.D)(  ف قيمػػػػػػل  89العػػػػػػجوؿ   بػػػػػػيفي      ( تحػػػػػػت مم 
ػػاقتع اغقتػراب علػػ  بعػج  5.56  ( يػػارجة عػف الوػػرة همػا  نم ػػب 9(   7( وهػيا يعنػع  ف مم 
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قػػوؼ حػارس المرمػػ  وهػػع المم ػاقل المساليػػل التػع تم ػػاعج علػػ  حمايػل الهػػجؼ عنػػج مم ػاقل لو 
  قتراب المهاعـ منه .

 
( يارد  12( والكر  علب د  )4عرض نتائج االختبارات للمنطقة رقم )4-1-4-3

 عن املرمب 
 (35جدول )

( والكزج 6) األوَساط الحَساتيح واالًحزافاخ الوعياريح لوَسافاخ االقرزاب ضوي الوٌطقح رقن

 ( ياردج عي الوزهي 440علي تعد )
 

 ع-+ س   مم اقات اغقتراب

 ;:;.5 7.899 يارجة7

 >9;.5 ;6.58 يارجة9

 97:.5 =8;.5 يارجة;
 

ػػػاقات اغقتػػػراب :8يبػػػيف العػػػجوؿ          ػػػابيل واغنحراقػػػات المعياريػػػل لمم  ػػػاط الحم  ( األوم 
يػػارجة عػػػف الملعػػػب وقػػج  ظهػػػرت النتػػػائج ( 75( والوػػرة علػػػ  بعػػػج  9الػػستث للمنطقػػػل رقػػػـ  

 التاليل :
ػػاقات اغقتػػراب علػػ  بعػػج   ( 7.899( يػػارجة عػػف الوػػرة   7حيػػث بلػػغ الوم ػػط الحم ػػابع لمم 

 (.;:;.5وب نحراؼ معيارم مقجارس  
( وب نحراؼ ;6.58( يارجة عف الورة   9وبلغ الوم ط الحم ابع لمم اقل اغقتراب عل  بعج  

 (.>9;.5معيارم مقجارس  
( وب نحراؼ =8;.5( يارجة عف الورة   ;وبلغ الوم ط الحم ابع لمم اقل اغقتراب عل  بعج  

 (.97:.5معيارم مقجارس  
 (36جدول )
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( المحَسوبة لمَسافات االقتراب ضمن                                                          Fقيمة )
 ردة عن المرمى .( يا22( والكرة عمى بعد )4المنطقة رقم )

مهجر 
 التبايف

معموع 
 المربعات

جرعات 
 الحريل

متوم ط 
 المربعات

 F)قيمل  
 المحم وبل

 F)قيمل  
 العجوليل

بيف 
 المعموعات

8>.=6> 7 6>.>5> :7.6>=  
9.>7 
جاهؿ  

 المعوعات

7<.9;7 <7 5.8=6 

 
 .(7> 7  ( وبجرعل حريل5.56تحت مم تو  جغلل   -

ػػػػػػوبل   F)بلصػػػػػػت قيمػػػػػػل         العجوليػػػػػػل البالصػػػػػػل F)( وهػػػػػػع  وبػػػػػػر مػػػػػػف  =<7.6:المحم 
(  وهػيا يعنػع  ف هنػاؾ قرقػا  7>(   7( وبجرعػل حريػل   5.56(عنج مم تو  جغلل  7<.9 

ػػاقات لوقػػوؼ  ػػاقات اغقتػػراب الػػستث ولصػػرض الوقػػوؼ علػػ   نم ػػب هػػيس المم  معنويػػا  بػػيف مم 
 (.L.S.Dف  حارس المرم  لتقيؽ زاويل التهجيؼ تـ  م تهجاـ قانو 

 (37جدول )
( وفرق األوَساط بين مَسافات                                                      L.S.Dقيمة )

 .( ياردة عن المرمى 22( والكرة عمى بعد )4االقتراب لممنطقة )
مم اقات 
 اغقتراب

 L.S.Dقيمل  قرؽ األوم اط األوم اط الحم ابيل

5.56 
 7;5.9 * >6.85 ;6.58-7.899 يارجة9-يارجة7

 * ;5>.6 =8;.5-7.899 يارجة;-يارجة7 

 <<5.8 =8;.5-;6.58 يارجة;-يارجة9
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ػػػػػػتو  جغلػػػػػػل 7;5.9بلصػػػػػػت    L.S.D)(  ف قيمػػػػػػل  >8العػػػػػػجوؿ   بػػػػػػيفي      ( تحػػػػػػت مم 
ػػاقل اغقتػػراب علػػ  بعػػج  5.56  ػػاقل 7( وهػػيا يعنػػع  ف مم  ( يػػارجة عػػف الوػػرة هػػع  نم ػػب مم 

مرمػ  وهػع المم ػاقل المساليػل التػع تم ػاعج علػ  حمايػل الهػجؼ عنػج  قتػراب لوقوؼ حػارس ال
 المهاعـ منه .

 (5عرض نتائج االختبارات للمنطقة رقم ) 4-1-5
( يارد  11( والكر  علب د  )5عرض نتائج االختبارات للمنطقة رقم )4-1-5-1

 عن املرمب 
 (38جدول )

م اقات                                                    األوم اط الحم ابيل واغنحراقات المعياريل لم
 ( يارجة عف المرم  .75( والورة عل  بعج :اغقتراب قمف المنطقل رقـ  

 ع-+ س   مم اقات اغقتراب

 7=;.5 9=:.7 يارجة7

 ;5=.5 79=.6 يارجة9

 98>.5 >>6.7 يارجة;
 

ػػػػابيل واغن=8يبػػػػيف العػػػػجوؿ         ػػػػاط الحم  ػػػػاقات اغقتػػػػراب (األوم  حراقػػػػات المعياريػػػػل لمم 
( يػػػارجة عػػػف المرمػػ  وقػػػج  ظهػػػرت النتػػػائج 67( والوػػػرة علػػ  بعػػػج  :الػػستث للمنطقػػػل رقػػػـ  

 التاليل :
ػػاقات اغقتػػراب علػػ  بعػػج    ( 9=:.7( يػػارجة عػػف الوػػرة   7حيػػث بلػػغ الوم ػػط الحم ػػابع لمم 

 (.7=;.5وب نحراؼ معيارم مقجارس  
ػػػػػابع لم ػػػػػط الحم  ػػػػػاقل اغقتػػػػػراب علػػػػػ  بعػػػػػج   وبلػػػػػغ الوم  ( 79=.6( يػػػػػارجة عػػػػػف الوػػػػػرة   9م 
 (.;5=.5وب نحراؼ معيارم مقجارس  

(وبػ نحراؼ >>6.7( يػارجة عػف الوػرة   ;وبلغ الوم ط الحم ابع لمم اقل اغقتراب عل  بعػج  
 (.98>.5معيارم مقجارس  
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 (39جدول )
                                          ( المحَسوبة لمَسافات االقتراب ضمن                 Fقيمة )
 ( ياردة عن المرمى .12( والكرة عمى بعد )5المنطقة رقم )

 

مهجر 
 التبايف

معموع 
 المربعات

جرعات 
 الحريل

متوم ط 
 المربعات

 F)قيمل  
 المحم وبل

 F)قيمل  
 العجوليل

بيف 
 المعموعات

76.:8; 7 65.<;= 

6>.8;5 

 
9.>7 
 

جاهؿ 
 المعوعات

95.59; <7 5.::; 

 

 .  (7> 7 ( وبجرعل حريل 5.56تحت مم تو  جغلل   -
ػػػػػوبل   F)بلصػػػػػت قيمػػػػػل           العجوليػػػػػل البالصػػػػػل F)(وهػػػػػع  وبػػػػػر مػػػػػف  5;8.<6المحم 

ػػػػتو  جغلػػػػل  7<.9  وهػػػػيا يعنػػػػع  ف هنػػػػاؾ قرقػػػػا   (7> 7 ( وبجرعػػػػل حريػػػػل 5.56(عنػػػػج مم 
ػػاقات اغقتػػراب الػػستث ولصػػرض الوقػػوؼ ػػاقات لوقػػوؼ  معنويػػا  بػػيف مم  علػػ   نم ػػب هػػيس المم 

 (.L.S.Dحارس المرم  لتقيؽ زاويل التهجيؼ تـ  م تهجاـ قانوف  
 

 (42جدول )
( وفرق األوَساط بين مَسافات                                                     L.S.Dقيمة )

 ( ياردة عن المرمى .12( والكرة عمى بعد )5االقتراب لممنطقة )
 

قات مم ا
 اغقتراب

 قرؽ األوم اط األوم اط الحم ابيل
 L.S.Dقيمل 

5.56 
 *;>.5 79=.6-9=:.7 يارجة9-يارجة7

5.::= 
 

 *>6.85 >>6.7-9=:.7 يارجة;-يارجة7

 >9:.5 >>6.7-79=.6 يارجة;-يارجة9
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ػػػػػتو  جغلػػػػػل =::.5بلصػػػػػت    L.S.D)(  ف قيمػػػػػل  95العػػػػػجوؿ   بػػػػػيفي       ( تحػػػػػت مم 
( يػارجة عػف الوػرة هػع  نم ػب مم ػاقل  7نع  ف مم اقل اغقتػراب علػ  بعػج  ( وهيا يع5.56 

لوقوؼ حػارس المرمػ  وهػع المم ػاقل المساليػل التػع تم ػاعج علػ  حمايػل الهػجؼ عنػج  قتػراب 
 المهاعـ منه .

 
( 16( والكمر  علمب د م  )5عرض نتائج االختبارات للمنطقمة رقمم ) 4-1-5-1

 يارد  عن املرمب.
 (41جدول)

اط الحَسابية واالنحرافات المعيارية لمَسافات                                                     األوسَ 
 ( ياردة عن المرمى .16( والكرة عمى بعد )5االقتراب ضمن المنطقة رقم )

 
 ع-+ س   مم اقات اغقتراب

 >>;.5 ;>;.7 يارجة7

 7>>.5 >6<.6 يارجة9

 =5>.5 8;;.6 يارجة;
 

ػػػػاقات اغقتػػػػراب 96يبػػػػيف العػػػػجوؿ         ػػػػابيل واغنحراقػػػػات المعياريػػػػل لمم  ػػػػاط الحم  (األوم 
( يػػػارجة عػػػف المرمػػ  وقػػػج  ظهػػػرت النتػػػائج 67( والوػػػرة علػػ  بعػػػج  :الػػستث للمنطقػػػل رقػػػـ  

 التاليل :
 

ػػاقات اغقتػػراب علػػ  بعػػج   ( ;>;.7( يػػارجة عػػف الوػػرة   7حيػػث بلػػغ الوم ػػط الحم ػػابع لمم 
 (.>>;.5م مقجارس  وب نحراؼ معيار 

( وب نحراؼ >6<.6( يارجة عف الورة   9وبلغ الوم ط الحم ابع لمم اقل اغقتراب عل  بعج  
 (.7>>.5معيارم مقجارس  

( وب نحراؼ 8;;.6( يارجة عف الورة   ;وبلغ الوم ط الحم ابع لمم اقل اغقتراب عل  بعج  
 (.=5>.5معيارم مقجارس   

 



 الباب الرابع                             عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها 
88 

 (42جدول )
وبة لمَسافات االقتراب ضمن                                                           ( المحسَ Fقيمة )
 ( ياردة عن المرمى .16( والكرة عمى بعد )5المنطقة رقم )

 

مهجر 
 التبايف

معموع 
 المربعات

جرعات 
 الحريل

متوم ط 
 المربعات

 F)قيمل  
 المحم وبل

 F)قيمل  
 العجوليل

بيف 
 المعموعات

68.==< 7 ;.>99 

68.8>> 

 
9.>7 
 

جاهؿ 
 المعوعات

8<.865 <7 5.:6= 

 .(7> 7  ( وبجرعل حريل5.56تحت مم تو  جغلل   -
ػػػػػػػوبل   F)بلصػػػػػػػت قيمػػػػػػػل        العجوليػػػػػػػل البالصػػػػػػػل F)( وهػػػػػػػع  وبػػػػػػػر مػػػػػػػف  <<68.8المحم 
ػػػتو  جغلػػػل  7<.9  وهػػػيا يعنػػػع  ف هنػػػاؾ قروقػػػا   (7> 7  ( وبجرعػػػل حريػػػل5.56(عنػػػج مم 

ػػاقات لوقػػوؼ معنويػػا  بػػيف  ػػاقات اغقتػػراب الػػستث ولصػػرض الوقػػوؼ علػػ   نم ػػب هػػيس المم  مم 
 (.L.S.Dحارس المرم  لتقيؽ زاويل التهجيؼ تـ  م تهجاـ قانوف  

 (43جدول )
( وفرق األوَساط بين مَسافات                                                           L.S.Dقيمة )

 .( ياردة عن المرمى 16لكرة عمى بعد )( وا5االقتراب لممنطقة )
 

 قرؽ األوم اط األوم اط الحم ابيل مم اقات اغقتراب
 L.S.Dقيمل 

5.56 
 *:><.5 >6<.6-;>;.7 يارجة9-يارجة7

5.:8> 
 

 *6.568 8;;.6-;>;.7 يارجة;-يارجة7

 5.7:9 8;;.6->6<.6 يارجة;-يارجة9
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( 5.56( تحت مم تو  جغلل  <8:.5  بلصت  L.S.D)(  ف قيمل  98العجوؿ   بيفي    
ػػاقل اغقتػػراب علػػ  بعػػج   ػػاقل لوقػػوؼ 7وهػػيا يعنػػع  ف مم  ( يػػارجة عػػف الوػػرة هػػع  نم ػػب مم 

حارس المرم  وهع المم اقل المساليل التػع تم ػاعج علػ  حمايػل الهػجؼ عنػج  قتػراب المهػاعـ 
 منه .
 
( يارد  12) ( والكر  علب د  5عرض نتائج االختبارات للمنطقة رقم)4-1-5-3

 عن املرمب.
 (44جدول)

األوَساط الحَسابية واالنحرافات المعيارية لمَسافات                                                   
 ( ياردة عن المرمى .12( والكرة عمى بعد )5االقتراب ضمن المنطقة رقم )

 

 ع-+ س   مم اقات اغقتراب

 >>=.5 ;>=.7 يارجة7

 9=;.5 ><.6 يارجة9

 >=:.5 :6.7 يارجة;

 
ػػػػاقات اغقتػػػػراب 99يبػػػػيف العػػػػجوؿ         ػػػػابيل واغنحراقػػػػات المعياريػػػػل لمم  ػػػػاط الحم  (األوم 

( يػػػارجة عػػػف المرمػػ  وقػػػج  ظهػػػرت النتػػػائج 67( والوػػػرة علػػ  بعػػػج  6الػػستث للمنطقػػػل رقػػػـ  
 اغتيل :

ػػاقات اغقتػػراب علػػ  بعػػج   ( ;>=.7عػػف الوػػرة  ( يػػارجة  7حيػػث بلػػغ الوم ػػط الحم ػػابع لمم 
 (.>>=.5وب نحراؼ معيارم مقجارس  

( وبػ نحراؼ ><.6( يػارجة عػف الوػرة   9وبلغ الوم ط الحم ابع لمم ػاقل اغقتػراب علػ  بعػج  
 (.9=;.5معيارم مقجارس  

ػػاقل اغقتػػراب علػػ  بعػػج   (وبػػ نحراؼ :6.7( يػػارجة عػػف الوػػرة   ;وبلػػغ الوم ػػط الحم ػػابع لمم 
 .(>=:.5معيارم مقجارس  
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 (45جدول )
( المحَسوبة لمَسافات االقتراب ضمن                                                    Fقيمة )
 ( ياردة عن المرمى .22( والكرة عمى بعد )5المنطقة رقم )

 

قيمل 
 (F 

 العجوليل

 F)قيمل  
 المحم وبل

متوم ط 
 المربعات

جرعات 
 الحريل

معموع 
 المربعات

مهجر 
 التبايف

 
9.>7 
 

97.<5; 

6<.79> 7 89.9>< 
بيف 

 المعموعات

5.:7< <7 8<.><7 
جاهؿ 
 المعوعات

 

 . (7> 7 ( وبجرعل حريل 5.56تحت مم تو  جغلل   -
ػػػػػػػوبل   F)بلصػػػػػػػت قيمػػػػػػػل        العجوليػػػػػػػل البالصػػػػػػػل F)( وهػػػػػػػع  وبػػػػػػػر مػػػػػػػف  ;5>.97المحم 
ػػػتو  جغلػػػل  7<.9  هنػػػاؾ قروقػػػا  وهػػػيا يعنػػػع  ف  (7> 7  ( وبجرعػػػل حريػػػل5.56(عنػػػج مم 

ػػاقات لوقػػوؼ  ػػاقات اغقتػػراب الػػستث ولصػػرض الوقػػوؼ علػػ   نم ػػب هػػيس المم  معنويػػا  بػػيف مم 
 (.L.S.Dحارس المرم  لتقيؽ زاويل التهجيؼ تـ  م تهجاـ قانوف  

 (46جدول )
( وفرق األوَساط بين مَسافات                                                        L.S.Dقيمة )

 ( ياردة عن المرمى .22( والكرة عمى بعد )5قتراب لممنطقة )اال
 

 L.S.Dقيمل 

 مم اقات اغقتراب األوم اط الحم ابيل قرؽ األوم اط 5.56

5.:97 
 

 يارجة9-يارجة7 ><.6-;>=.7 *;5<.5

 يارجة;-يارجة7 :6.7-;>=.7 *;7;.6

 يارجة;-يارجة9 :6.7-;<.6 *7>.5
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ػػػػػػتو  جغلػػػػػػل 97:.5بلصػػػػػػت    L.S.D)يمػػػػػػل  (  ف ق;9العػػػػػػجوؿ   بػػػػػػيفي      ( تحػػػػػػت مم 
(  يارجة عف الورة هػع  نم ػب 9(   7( وهيا يعنع  ف مم اقتع اغقتراب عل  بعج   5.56 

مم ػاقل لوقػوؼ حػارس المرمػ  وهمػػا المم ػاقل المساليػل التػع تم ػػاعج علػ  حمايػل الهػجؼ عنػػج 
  قتراب المهاعـ منه .

 (.6قة )عرض نتائج االختبارات للمنط 4-1-6
( 11( والكمر  علمب د م  )6عرض نتائج االختبارات للمنطقمة رقمم ) 4-1-6-1

 يارد  عن املرمب
 (47جدول )

األوم اط الحم ابيل واغنحراقات المعياريل لمم اقات                                                   
 المرم  . ( يارجة عف67( والورة عل  بعج  ;اغقتراب قمف المنطقل رقـ  

 مم اقات اغقتراب س   ع-+

 يارجة7 79=.7 69>.5

 يارجة9 >:>.6 89;.5

 يارجة; :6.9 89:.5
 

ػػػػاقات اغقتػػػػراب >9يبػػػػيف العػػػػجوؿ         ػػػػابيل واغنحراقػػػػات المعياريػػػػل لمم  ػػػػاط الحم  (األوم 
( يػػػارجة عػػػف المرمػػ  وقػػػج  ظهػػػرت النتػػػائج 67( والوػػػرة علػػ  بعػػػج  ;الػػستث للمنطقػػػل رقػػػـ  

 تيل :اآل
ػػاقات اغقتػػراب علػػ  بعػػج   ( 79=.7( يػػارجة عػػف الوػػرة  7حيػػث بلػػغ الوم ػػط الحم ػػابع لمم 

 (.69>.5وب نحراؼ معيارم مقجارس  
( وبػ نحراؼ >:>.6( يػارجة عػف الوػرة  9وبلغ الوم ط الحم ابع لمم اقل اغقتراب عل  بعػج  

 (.89;.5معيارم مقجارس   
ػػاقل اغقتػػر  ( وبػػ نحراؼ :6.9( يػػارجة عػػف الوػػرة  ;اب علػػ  بعػػج  وبلػػغ الوم ػػط الحم ػػابع لمم 

 (.89:.5معيارم مقجارس   



 الباب الرابع                             عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها 
34 

 (48جدول )
( المحَسوبة لمَسافات االقتراب ضمن                                                    Fقيمة )
 ( ياردة عن المرمى .12( والكرة عمى بعد )6المنطقة رقم )

 F)قيمل  
 العجوليل

 F)قيمل  
 حم وبلالم

متوم ط 
 المربعات

جرعات 
 الحريل

معموع 
 المربعات

مهجر 
 التبايف

 
9.>7 
 

87.:;7 

68.559 7 7;.55= 
بيف 

 المعموعات

5.8>> <7 7=.<:9 
جاهؿ 
 المعوعات

 

 .  (7> 7 ( وبجرعل حريل 5.56تحت مم تو  جغلل   -
ػػػػػوبل   F)بلصػػػػػت قيمػػػػػل          البالصػػػػػل العجوليػػػػػل F)( وهػػػػػع  وبػػػػػر مػػػػػف  7;:.78المحم 

( وهػيا يعنػع  ف هنػاؾ قروقػػا  7>(   7( وبجرعػل حريػل  5.56(عنػج مم ػتو  جغلػل  7<.9 
ػػاقات لوقػػوؼ  ػػاقات اغقتػػراب الػػستث ولصػػرض الوقػػوؼ علػػ   نم ػػب هػػيس المم  معنويػػا  بػػيف مم 

 (.L.S.Dحارس المرم  لتقيؽ زاويل التهجيؼ تـ  م تهجاـ قانوف  
 (49جدول )

اط بين مَسافات                                                            ( وفرق األوسَ L.S.Dقيمة )
 .(  ياردة عن المرمى 12( والكرة عمى بعد )6االقتراب لممنطقة )

 
 L.S.Dقيمل 

 مم اقات اغقتراب األوم اط الحم ابيل قرؽ األوم اط 5.56

5.9<8 
 

 يارجة9-يارجة7 >:>.97-6=.7 *>;6.5

 يارجة;-يارجة7 79-6.9:5=.7 *9>6.8

 يارجة;-يارجة9 6.9:5->:>.6 >5.85
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ػػػػػتو  جغلػػػػػل 8>5.9بلصػػػػػت    L.S.D)(  ف قيمػػػػػل  <9العػػػػػجوؿ   بػػػػػيفي       ( تحػػػػػت مم 
ػػاقل اغقتػػراب علػػ  بعػػج  5.56  ػػاقل 7( وهػػيا يعنػػع  ف مم  ( يػػارجة عػػف الوػػرة هػػع  نم ػػب مم 

علػ  حمايػل الهػجؼ عنػج  قتػراب  لوقوؼ حػارس المرمػ  وهػع المم ػاقل المساليػل التػع تم ػاعج
 المهاعـ منه .

(عمن 16( والكمر  علمب د م )6عرض نتائج أختبارات املنطقمة رقمم ) 4-1-6-1
 املرمب .

 (52جدول)
األوَساط الحَسابية واالنحرافات المعيارية لمَسافات                                             

 ( ياردة عن المرمى .16ى بعد)( والكرة عم6االقتراب ضمن المنطقة رقم )
 

 مم اقات اغقتراب س   ع-+

 يارجة7 ;6:.7 ==>.5

 يارجة9 6;.6 =5.67

 يارجة; :6.7 >5.67
 

(األوم اط الحم ابيل واغنحراقات المعياريل لمم اقات اغقتػراب الػستث 5:يبيف العجوؿ       
  ظهرت النتائج اغتيل :( يارجة عف المرم  وقج ;6( والورة عل  بعج  ;للمنطقل رقـ  

ػػاقات اغقتػػراب علػػ  بعػػج   ( ;6:.7( يػػارجة عػػف الوػػرة   7حيػػث بلػػغ الوم ػػط الحم ػػابع لمم 
 (.==>.5وب نحراؼ معيارم مقجارس  

( وبػ نحراؼ 6;.6( يػارجة عػف الوػرة   9وبلغ الوم ط الحم ابع لمم ػاقل اغقتػراب علػ  بعػج  
 (.=5.67معيارم مقجارس  

( وبػ نحراؼ :6.7( يػارجة عػف الوػرة   ;بع لمم ػاقل اغقتػراب علػ  بعػج  وبلغ الوم ط الحم ا
 (.>5.67معيارم مقجارس  

 (51جدول )
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( المحَسوبة لمَسافات االقتراب ضمن                                                    Fقيمة )
 ( ياردة عن المرمى .16( والكرة عمى بعد )6المنطقة رقم )

 

 F)قيمل  
 جوليلالع

 F)قيمل  
 المحم وبل

متوم ط 
 المربعات

جرعات 
 الحريل

معموع 
 المربعات

مهجر 
 التبايف

 
9.>7 
 

77.7:5 

65.;8= 7 76.7<< 
بيف 

 المعموعات

5.9<= <7 89.97; 
جاهؿ 
 المعوعات

 . (7> 7  ( وبجرعل حريل5.56تحت مم تو  جغلل   -
ػػػػػػوبل   F)بلصػػػػػػت قيمػػػػػػل         العجوليػػػػػػل البالصػػػػػػل F)مػػػػػػف  ( وهػػػػػػع  وبػػػػػػر 77.7:5المحم 

ػػػتو  جغلػػػل  7<.9  وهػػػيا يعنػػػع  ف هنػػػاؾ قروقػػػا   (7> 7 ( وبجرعػػػل حريػػػل 5.56(عنػػػج مم 
ػػاقات لوقػػوؼ  ػػاقات اغقتػػراب الػػستث ولصػػرض الوقػػوؼ علػػ   نم ػػب هػػيس المم  معنويػػا  بػػيف مم 

 (.L.S.Dحارس المرم  لتقيؽ زاويل التهجيؼ تـ  م تهجاـ قانوف  
 

 (52جدول )
( والكرة عمى بعد 6( وفرق األوَساط بين مَسافات االقتراب لممنطقة )L.S.Dقيمة )

 .( ياردة عن المرمى 16)
 L.S.Dقيمل 

5.56 
 مم اقات اغقتراب األوم اط الحم ابيل قرؽ األوم اط

5.:6= 
 

 يارجة9-يارجة7 6;.6-;6:.7 *;5<.5

 يارجة;-يارجة7 :6.7-;6:.7 *;;6.7

 ةيارج;-يارجة9 :6-6.7;.6 ;5.8
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ػػػػػتو  جغلػػػػػل =6:.5بلصػػػػػت    L.S.D)(  ف قيمػػػػػل  7:العػػػػػجوؿ   بػػػػػيفي       ( تحػػػػػت مم 
ػػاقل اغقتػػراب علػػ  بعػػج  5.56  ػػاقل 7( وهػػيا يعنػػع  ف مم  ( يػػارجة عػػف الوػػرة هػػع  نم ػػب مم 

لوقوؼ حػارس المرمػ  وهػع المم ػاقل المساليػل التػع تم ػاعج علػ  حمايػل الهػجؼ عنػج  قتػراب 
 المهاعـ منه .

 
( يارد  12( والكر  علب د   )6نتائج االختبارات للمنطقة رقم ) عرض4-1-6-3

 عن املرمب 
 (53جدول )

األوَساط الحَسابية واالنحرافات المعيارية لمَسافات                                                  
 ( ياردة عن المرمى .22( والكرة عمى بعد )6االقتراب ضمن المنطقة رقم )

 

 م اقات اغقترابم س   ع-+

 يارجة7 :=.7 5.997

 يارجة9 6;.6 76;.5

 يارجة; 6.699 56;.5
 

ػػػاقات اغقتػػػراب 8:يبػػػيف العػػػجوؿ           ػػػابيل واغنحراقػػػات المعياريػػػل لمم  ػػػاط الحم  (األوم 
( يػػػارجة عػػػف المرمػػ  وقػػػج  ظهػػػرت النتػػػائج ;6( والوػػػرة علػػ  بعػػػج  ;الػػستث للمنطقػػػل رقػػػـ  

 اغتيل :
ػػػاقات اغقتػػػراب علػػػ  بعػػػج  حيػػػث بلػػػغ الو  ػػػابع لمم  ػػػط الحم  ( :=.7( يػػػارجة عػػػف الوػػػرة   7م 

 (.5.997وب نحراؼ معيارم مقجارس  
(  وبػ نحراؼ 6;.6( يارجة عػف الوػرة   9وبلغ الوم ط الحم ابع لمم اقل اغقتراب عل  بعج  

 (.76;.5معيارم مقجارس  
( وب نحراؼ 6.699ارجة عف الورة  ( ي ;وبلغ الوم ط الحم ابع لمم اقل اغقتراب عل  بعج  

 (.56;.5معيارم مقجارس  
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 (54جدول )
( 22( والكرة عمى بعد )6( المحَسوبة لمَسافات االقتراب ضمن المنطقة رقم )Fقيمة )

 ياردة عن المرمى .
 F)قيمل  

 العجوليل
 F)قيمل  

 المحم وبل

متوم ط 
 المربعات

جرعات 
 الحريل

معموع 
 المربعات

مهجر 
 التبايف

 
9.>7 
 

;6.>86 

6>.998 7 8=.==; 
بيف 

 المعموعات

5.869 <7 77.;59 
جاهؿ 
 المعوعات

 

 . (7> 7  ( وبجرعل حريل 5.56تحت مم تو  جغلل   
 

ػػػػػػوبل   F)بلصػػػػػػت قيمػػػػػػل         العجوليػػػػػػل البالصػػػػػػل F)( وهػػػػػػع  وبػػػػػػر مػػػػػػف  86<.6;المحم 
ػػػتو  جغلػػػل  7<.9  ف هنػػػاؾ قروقػػػا  وهػػػيا يعنػػػع   (7> 7 ( وبجرعػػػل حريػػػل 5.56(عنػػػج مم 

ػػاقات لوقػػوؼ  ػػاقات اغقتػػراب الػػستث ولصػػرض الوقػػوؼ علػػ   نم ػػب هػػيس المم  معنويػػا  بػػيف مم 
 (.L.S.Dحارس المرم  لتقيؽ زاويل التهجيؼ تـ  م تهجاـ قانوف  

 (55جدول )
( وفرق األوَساط بين مَسافات                                                     L.S.Dقيمة )

 .( ياردة عن المرمى 22( والكرة عمى بعد )6قتراب لممنطقة )اال
 

 L.S.Dقيمل 

 مم اقات اغقتراب األوم اط الحم ابيل قرؽ األوم اط 5.56

5.976 
 

 يارجة9-يارجة7 6;.6-:=.7 *6.79

 يارجة;-يارجة7 6.699-:=.7 *;5>.6

 يارجة;-يارجة9 6-6.699;.6 *>;5.9
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( 5.56( تحت مم تو  جغلل  5.976بلصت    L.S.D)ل  (  ف قيم::العجوؿ   بيفي    
( يارجة عف الورة هع  نم ػب مم ػاقل 9( يارجة و 7وهيا يعنع  ف مم اقل اغقتراب عل  بعج  

لوقوؼ حػارس المرمػ  وهمػا المم ػاقل المساليػل التػع تم ػاعج علػ  حمايػل الهػجؼ عنػج  قتػراب 
 المهاعـ منه .

 مناقشة النتائج. 4-1
النتػػػائج تمػػػت مناقشػػػتها علػػػ   مػػػاس قػػػيـ زاويػػػل بعػػػرض وتحليػػػؿ قيػػػاـ الباحػػػث بعػػػج        

التهجيؼ والمماقات الواعب تصطيتها مف قبؿ حارس المرم  حيث تـ امتهراعها مف هتؿ 
ولعميػػػع المنػػػاطؽ يمسػػػؿ منطقػػػل العػػػزا  وقػػػع مقيػػػاس رمػػػـ لوػػػؿ موػػػاف مػػػف موانػػػات الوػػػرة 
يػاس الرمػـ ن مػه وعػف طريػؽ الممػطرة ومواف الوػرة ومػف سػـ رمػـ زاويػل التهػجيؼ قػمف مق
زاويػػػػل التهػػػػجيؼ لوػػػػؿ موػػػػاف للوػػػػرة ولعميػػػػع الهاهػػػػل بقيػػػػاس الزوايػػػػا   المنقلػػػػل ( تػػػػـ قيػػػػاس 

حػػارس المرمػػ  مػػف الوػػرة قػػمف ن ػػس المنػػاطؽ ومػػف سػػـ قػػاـ البحػػث برمػػـ ممػػاقات  قتػػراب 
الممػػػاقات الواعػػػب تصطيتهػػػا مػػػف قبػػػؿ حػػػارس مقيػػػاس الرمػػػـ وبعمليػػػل حمػػػابيل تػػػـ  مػػػتهراج 

 المرم  لوؿ مواف مف موانات الورة ولعميع المناطؽ .
 .(4( ،)1مناقشة نتائج االختبارات للمنطقة رقم )4-1-1
( والكر  علب د م  4(،)1) 2مناقشة نتائج االختبارات للمنطقة رقم  4-1-1-1
 . ( يارد  عن املرمب11)

رجة عػف الوػرة ومػا ( يػا7قع هيس المنطقل  ظهرت النتائج  ف  نم ػب مم ػاقل  قتػراب هػع     
 (.88( والعجوؿ  ;موقح قع العجوؿ  

( هػع مػف المنػاطؽ المواعهػه للمرمػ  9(  6ويرعع الم بب قع يلؾ الػ   ف المنطقتػيف     
و ف   زاويػػل التهػػجيؼ قػػع هػػيس المنػػاطؽ المواعهػػه للهػػجؼ توػػوف  وبػػر زاويػػل وعليػػه م ػػوؼ 

محػاوغت التهػجيؼ قػع هػيس المنطقػل تووف سقل التعب بن م ه قػع التم ػجيج  وبػر وعليػه وسػرة 
 جرعل . :8.حيث بلصت زاويل التهجيؼ  (6(( 

                                                 
4
 .=66  ص9=<6  مطبعل  رواف  بصجاج  مشولل تاوتيويل <<قع جورم الورة سامر محم ف  واسؽ ناعع : 
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ػػاقات الواعػػب تصطيتهػػا مػػف قبػػؿ الحػػارس توػػوف وبيػػرة  ونتيعػل لوبػػر زاويػػل التهػػجيؼ قػػاف المم 
يػارجة عػف الوػرة   حيػث تبلػغ المم ػاقل الواعػب  ;يػارجة و 9عنجما يقترب الحارس عل  بعج 

( يػارجة وهػع مم ػاقل يموػف مػف ==6.8( يػارجة  7اب علػ  بعػج  تصطيتها عنج مم اقل اغقتػر 
هتلها الم يطرة عليها مف قبؿ حارس المرم  وونها هصيرة وويلؾ قريبػل علػ  الوػرة تموػف 

 ((.;حارس المرم  مف م رعل اغنققاض عل  الورة    نظر الشوؿ رقـ  
( يارجة 9=7.7يارجة قتبلغ  ( 9عنج مم اقل اغقتراب عل  بعج  ما المم اقل الواعب تصطيتها 

ػػاقل الواعػػب تصطيتهػػا عنػػج ;<=.5وهػػع تزيػػج ب  ( يػػارجة  م حػػوالع يػػارجة واحػػجة عػػف المم 
ػػاقل اغقتػػػراب   ػػاقل وبيػػػرة يهػػػعب علػػ  الحػػػارس تصطيتهػػػا 7مم  ( يػػػارجة عػػف الوػػػرة وهػػػيس مم 

نتهب نتيعل لوعوج سصرات وسيرة بم بب زياجة المم اقل وليلؾ قاف   عل  حارس المرم   ف ي
المحؿ الهحيح قع منطقل الهػجؼ وعليػه  ف يوػوف قػاجرا  علػ  تصيػر وقػعه ومحلػه بم ػرعل 
غف موقؼ اللعب متصير وغير سابت وبحروته تهصر الزاويل الحاهلل بيف الههػـ وقػائمع 

 . (6الهجؼ ((  
ػػاقل اغقتػػراب علػػ  بعػػج   ػػاقل الواعػػب تصطيتهػػا عنػػج مم  ( يػػارجة عػػف الوػػرة قتبلػػغ   ; مػػا المم 

ػػاقل اغقتػػراب علػػ  بعػػج        8.9:5  ػػاقل الواعػػب تصطيتهػػا عنػػج مم  ( يػػارجة وهػػع تزيػػج عػػف المم 
ػػػػاقل وبيػػػػرة عػػػػجا ممػػػػا يععػػػػؿ مهمػػػػل الحػػػػارس قػػػػع 7;7.5( يػػػػارجة ب 7  ( يػػػػارجة وهػػػػيس المم 

 التصطيل  وسر هعوبل ويععؿ مف التقجـ قرورم لتقيؽ زاويل التهجيؼ .
الهػػجؼ يوػػوف التحػػرؾ مػػف  رسل ػػه قػػاف واعػػب حػػا  عنػػجما يهػػـز المهػػاعـ الػػجقاع ويهػػبح ه

 . (7الهجؼ لتقليؿ المم اقل بينه وبيف الورة ليععؿ الهجؼ هصيرا  ماـ المهاعـ (( 
ليا قاف  نم ب مم اقل  قتراب لحػارس المرمػ  لتقػيؽ زاويػل التهػجيؼ علػ  المرمػ  قػع هػيس 

 ( يارجة عف الورة .7المنطقل هو عل  بعج  
 

 
 
 

 
                                                 

4
 340، ص4334، هطثعح الجاهعح ، تغداد، كزج القدم وعٌاصزها االَساَسيحواثق ًاجي:ثاهز هحَسي، 
4
 .6<7  ص5<<6   مهجر م بؽ يورسعارلوس هيوز : 
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 (;شوؿ  
( والورة عل  6 9يوقح المم اقات الواعب تصطيتها مف قبؿ حارس المرم  للمنطقتيف  

 (   يارجة عف المرم  .67بعج  
 
(  16( والكر  علمب د م ) 4(،)1ة )ممناقشة نتائج االختبارات للمنطق4-1-1-1

 يارد  عن املرمب .
(  ظهرت النتػائج ;8والعجوؿ  (<مف هتؿ عرض النتائج وما موقح قع العجوؿ        

ػػػاقل  قتػػػراب لحػػػارس المرمػػػ  قػػػع هػػػيس المنطقػػػل توػػػوف علػػػ  بعػػػج   ( يػػػارجة 7 ف  نم ػػػب مم 
 .يارجة عل  التوالع 9و

ويرعع الم بب قع يلؾ الػ   ف موػاف الوػرة قػج  بتعػج عػف المرمػ  وبالتػالع قػاف زاويػل       
يػارجة ذي  67وػوف الوػرة علػ  بعػج مقارنتا  بزاويل التهجيؼ عنػجما ت التهجيؼ  هبحت هصيرة

 جرعػػػل   79يػػػارجة عػػػف المرمػػػ   ;6بلصػػػت زاويػػػل التهػػػجيؼ عنػػػجما توػػػوف الوػػػرة علػػػ  بعػػػج 
ػػاقل  ػػاقات الواعػػب تصطيتهػػا توػػوف هػػصيرة ومموػػف الم ػػيطرة عليهػػا عػػجا مم  وبالتػػالع قػػ ف المم 

تهػػا عنػػج ( يػػارجة ق نهػػا توػػوف وبيػػرة حيػػث تبلػػغ المم ػػاحل الواعػػب تصطي;اب علػػ  بعػػج اغقتػػر 
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40436 
 

40533 
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( يػارجة وهػع مم ػاقل تموػف الحػارس 6.5:7( يارجة عف الورة  7مم اقل اغقتراب عل  بعج  
 ((.>مف التصطيل العيجة نظرا لهصر المم اقل وقربها مف الورة   نظر الشوؿ رقـ  

( يػارجة عػف الوػرة قتبلػغ 9عنج مم اقل اغقتػراب علػ  بعػج  ما المم اقل الواعب تصطيتها      
( يارجة عف المم اقل الواعب تصطيتها عنج مم ػاقل اغقتػراب    ;:.5يارجة  م تزيج  ( 67;.6 
( يارجة عف الورة وهع يموف الم يطرة عليها حيث  ف المم اقل بيف الورة والحػارس طويلػل 7 

ػػػاقل الطويلػػػل  ػػػاقل تلعػػػب جورا بػػػارزا قػػػع تحجيػػػج الهػػػعوبل غف المم  ػػػ لل المم  ػػػبيا و ف    مم  نم 
لوهػوؿ زمػف جواـ المسيػر (. حيػث  ف 6سر لحارس المرمػ  لهػج  الوػرة (( تعطع قرهل  و

 الورة ال  حارس المرم  تتيح للحارس التعامؿ مع الورة بم رعل  م تعابل عاليل .
ػػػاقل اغ ػػػاقل الواعػػػب تصطيتهػػػا عنػػػج مم  ( يػػػارجة عػػػف الوػػػرة قتبلػػػغ ;قتػػػراب علػػػ  بعػػػج  مػػػا المم 

ػػاقل الو 7.997  ػػاقل اغقتػػراب علػػ  بعػػج        ( يػػارجة وهػػع تزيػػج عػػف المم  اعػػب تصطيتهػػا عنػػج مم 
ػػاقل وبيػػرة تععػػؿ مػػف مهمػػل حػػارس المرمػػ  <6.8( يػػارجة عػػف الوػػرة ب 7  ( يػػارجة وهػػع مم 

ػػػاقل بػػػيف الوػػػرة والحػػػارس والبالصػػػل   ( يػػػارجة   ;قػػػع التصطيػػػل هػػػعبل عػػػجا ووػػػيلؾ قػػػاف المم 
ػػػاقل بػػػيف الحػػػارس والمرمػػػ  والبالصػػػل   ػػػمح  65والمم  بعبػػػور الوػػػرة قػػػوؽ حػػػارس  ( يػػػارجة تم 

ػػػاقل بػػػيف التعػػػب الهػػػجاؼ والمرمػػػ  ينبصػػػع  ف يتقػػػجـ  المرمػػػ  ولػػػيلؾ قػػػاف   قػػػع قػػػو  المم 
حػػارس المرمػػ  باتعػػاس الهػػجاؼ وتوػػوف هػػيس الحروػػل عرقػػا وطػػوغ لتصطيػػل المرمػػ  والتقليػػؿ 

 (.7مف زاويل التهجيؼ((  
 9( يػارجة و7ع علػ  بعػج  ليا قاف  نم ب مم اقل  قتراب لحارس المرم  قع هيس المنطقل ه

 يارجة عل  التوالع.
 

                                                                                            
                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            
                                                 

4
، 4333،هديزيح دار الكرة للطثاعح والٌشز ، جاهعح الووصل ،4،ط4،ج كزج القدمَساهي الصفار وأخزوى :  

 5440ص
4
 677 ص>=<6  مطبعل م لم  ال نيل   بصجاج   التونيؾ والتوتيؾحارس المرم  بيف عبج القاجر زينؿ : 
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 (>شوؿ  
( والورة عل  9(  6يوقح المم اقات الواعب تصطيتها مف قبؿ حارس المرم  للمنطقتيف  

 (  يارجة عف المرم .;6بعج 
 
( والكمر  علمب د م  4(،)1بارات للمنطقة رقم )مناقشة نتائج االخت  4-1-1-3
 ( يارد  عن املرمب.12)

(  ف <8( والعػجوؿ 67لقج بينت النتائج مف هتؿ عرقها وما موقح قػع العػجوؿ       
 ( يارجة عف الورة .7 نم ب مم اقل  قتراب لحارس المرم  هع عل  بعج  

مف قبؿ حارس المرمػ  ووػيلؾ  والم بب قع يلؾ يرعع ال  المم اقات الواعب تصطيتها     
 المم اقات الواعبل بيف الحارس والورة والحارس والهجؼ .

( يػارجة عػف 7حيث تبلغ المم احل الواعب تصطيتها  عنج مم ػاقل اغقتػراب علػ  بعػج        
( يارجة وهع مم اقل هصيرة يموف للحارس الم يطرة عليها   نظػر الشػوؿ رقػـ ==>.5الورة  

 =. )) 
ػػاقل اغقتػػراب علػػ  بعػػج  مػػا المم ػػ يػػارجة  9اقل الواعػػب تصطيتهػػا مػػف قبػػؿ حػػارس المرمػػ  لمم 

ػػاقل 6.897عػػف الوػػرة هػػع     ( يػػارجة  م  نهػػا تزيػػج عػػف المم ػػاحل الواعػػب تصطيتهػػا قػػع مم 

 

 

 

 

 

 

40664 
 

40844 
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ػػػػاقل الزائػػػػجة قليلػػػػل اغ  ف 9::.5يػػػػارجة   بػػػػػػ 7اغقتػػػػراب علػػػػ  بعػػػػج  ( يػػػػارجة ورغػػػػـ  ف المم 
ػػػيطرة عل ويلػػػؾ  جرعػػػل   <6ذي بلصػػػت رغػػػـ هػػػصر زاويػػػل التهػػػجيؼ  يهػػػاالحػػػارس غيمونػػػه الم 

ػػاقل بػػيف الحػػارس والوػػرة والبالصػػل   ػػاقل بػػيف الحػػارس والمرمػػ  9بم ػػبب  ف المم  ( يػػارجة والمم 
( يػػػارجة يوػػوف الحػػػارس قيهػػا متقػػػجـ بشػػػوؿ وبيػػر عػػػف هػػط مرمػػػاس   و يا تقػػػجـ ;6والبالصػػل  

رقػع الوػرة مػف قػػوؽ ر س   هػجيؼبالتحػارس المرمػ  بشػوؿ وبيػر عنجئػي يموػف لتعػب القػائـ 
 ( .6حارس المرم  نحو الهجؼ الهالع(( 

ػػاقل اغقتػػراب علػػ  بعػػج   ػػاقل الواعػػب تصطيتهػػا مػػف قبػػؿ حػػارس المرمػػ  لمم  (   ; مػػا المم 
ػػػاقل الواعػػػب تصطيتهػػػا عنػػػج =7.55يػػػارجة عػػػف الوػػػرة هػػػع   ( يػػػارجة  م  نهػػػا تزيػػػج عػػػف المم 

( يػارجة وهػع مم ػاقل وبيػرة يهػعب 6.77ف الوػرة بػػ ( يػارجة عػ7مم اقل اغقتراب عل  بعػج  
 عل  الحارس تصطيتها وم ج السصرات .

ػػاقل  قتػػراب لحػػارس المرمػػ  لتقػػيؽ زاويػػل التهػػجيؼ هػػع علػػ  بعػػج   ( 7لػػيا قػػ ف  نم ػػب مم 
 يارجة عف الورة حهرا.      

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

                                                 
4
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 (=شوؿ  
( والورة 9(  6يوقح المم اقات الواعب تصطيتها مف قبؿ حارس المرم  للمنطقتيف   

 ( يارجة عف المرم .75عل  بعج  
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( 11( والكر  علب د   )3(،)1مناقشة نتائج االختبارات ملنطقة رقم ) 4-1-1-1
 يارد  عن املرمب .

(  ف 79( والعجوؿ :6يظهر مف هتؿ عرض نتائج هيس المنطقل ووما قع العجوؿ       
( يارجة حهػرا و ف مم ػاقتع اغقتػراب 7 نم ب مم اقل  قتراب لحارس المرم  هع عل  بعج  

 (  يارجة هما غير معجيتاف . ;(      9ج   عل  بع
ويرعع الم بب قع يلؾ ال   ف المماقل الواعب تصطيتها مػف قبػؿ حػارس المرمػ  عنػج      

( يػػػارجة وهػػػع ممػػػاقل هػػػصيرة يموػػػف <6.88( يػػػارجة تبلػػػغ  7ممػػػاقل األقتػػػراب علػػػ  بعػػػج  
 ( ( .<الميطرة عليها مف قبؿ حارس المرم     نظر الشوؿ رقـ  

( يارجة عف الورة ق ف تقييؽ زاويل التهجيؼ تووف هعبل  9رس المرم  عل  بعج   ما حا
ويرعع المبب قع يلؾ ال   ف هػيس المنطقػل توػوف مواعهػه للمرمػ  لػيا قػ ف زاويػل التهػجيؼ 

والممػػاقل علػػ  عػػانبع حػػارس المرمػػ  توػػوف وبيػػرة  يقػػا  جرعػػل   >8ذي بلصػػت توػػوف وبيػػرة 
ها مف قبؿ حارس المرم  عنج ممػاقل األقتػراب علػ  بعػج حيث تبلغ المماقل الواعب تصطيت

( يػػػارجة  م تزيػػػج عػػػف الممػػػاقل الواعػػػب تصطيتهػػػا عنػػػج <>;.7( يػػػارجة عػػػف الوػػػرة      9 
(  م قعؼ المماقل وهػيا مػف شػ نه 6.89( يارجة عف الورة  7مماقل اغقتراب عل  بعج  

قبػػؿ الهػػجاؼ لتمػػعيؿ هلػػؽ سصػػرات وبيػػرة علػػ  عػػانبع حػػارس المرمػػ  يموػػف  مػػتصتله مػػف 
 الهجؼ . 

ػػاقل اغقتػػراب علػػ  بعػػج   ػػاقل الواعػػب تصطيتهػػا عنػػج مم  ( يػػارجة عػػف الوػػرة قتبلػػغ  ; مػػا المم 
( 7( يارجة  م تزيج عف المم اقل الواعب تصطيتها عنج مم اقل اغقتػراب علػ  بعػج  >9.56 

ػػػاقل وبيػػػرة عػػػجا يهػػػ=>;.7يػػػارجة عػػػف الوػػػرة بػػػػ  ػػػاقل وهػػػع مم  عب علػػػ  (  م بقػػػع ع المم 
 الحارس الم يطرة عليها نظرا لل راغ الوبيرة عل  عانبع حارس المرم  .

ليا ق ف  نم ب مم اقل  قتػراب يتهػيها حػارس المرمػ  لتقػيؽ زاويػل التهػجيؼ هػع علػ  بعػج      
 ( يارجة عف الورة حهرا.7 
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 (<شوؿ  
( والورة 8(  7ؿ حارس المرم  عنج المنطقتيف  يوقح المم اقات الواعب تصطيتها مف قب 

 ( يارجة عف المرم  .67عل  بعج  
 
 

 

 

 

 
 

 

 

                            60443                                   60443     
                               

                   

                              40833                                40833         
                                             

                                            43553                                                   43553 

 
 

 ( ياردج44) الكزج علي تعد     ( ياردج  44) الكزج علي تعد               

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          



 الباب الرابع                             عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها 
36 

( 16( والكمر  د م  )3(،)1مناقشة نتائج االختبارات للمنطقمة رقمم)1 -4-1-1
 يارد  عن املرمب

( يظهػر  ف  نم ػب >7( والعػجوؿ  =6مف هتؿ عرض النتائج وما قع العجوؿ رقػـ       
 ( يارجة عف الورة . 7مرم  هع عل  بعج  مم اقل اقتراب لحارس ال

ػػاقل اغقتػػراب علػػ  بعػػج  ػػاقل الواعػػب تصيطتهػػا عنػػج مم  ويرعػػع الم ػػبب قػػع يلػػؾ الػػ   ف المم 
( يػارجة   ومػػا قػع الشػػوؿ 7>6.5( يػارجة هػػع مم ػاقل يموػػف الم ػيطرة عليهػػا حيػث تبلػػغ  7 

 ( .65رقـ  
( يارجة عف الوػرة هػع    9اب عل  بعج   ما المم اقل الواعب تصطيتها عنج مم اقل اغقتر      

( 7( يارجة  م تزيج عف المم اقل الواعب تصطيتها عنج مم اقل اغقتػراب علػ  بعػج  :7.69 
( يارجة  م قعؼ المم اقل وهيس وبيرة مف الهعب علػ  الحػارس تصطيتهػا 8>6.5يارجة بػ 

جرعػل .  <7ذي بلصػت  نظػرا  لوبػر الزاويػل التهػجيؼووف المم اقل عل  عػانبع الحػارس وبيػرة 
والسصرات  ماـ المرم  تووف وبيرة ايقا   قاقل ال  يلؾ ق ف مواف الورة هو مواعه للهػجؼ 

 (6حيث    ف  هطر منطقل للتهجيؼ هع المواعهه للهجؼ(( 
( يػارجة عػف الوػرة قتبلػغ    ; ما المم اقل الواعب تصطيتها عنج مم اقل  قتراب عل  بعج       

( 7 غقتػراب علػ  بعػجتزيج عف المم اقل الواعب تصطيتها عنجس مم اقل ا( يارجة  م 8.769 
((  م تزيج بقع ع المم ػاقل الواعػب تصطيتهػا :( يارجة   نظر الشوؿ رقـ  7.697يارجة بػ 

وغ يموف للحارس الم يطرة عليها وتصطيتها نظرا لوبر السصػرات علػ  عػانبع حػارس المرمػ  
ػػػ ػػػهؿ علػػػ  المهػػػاعـ عمليػػػل تم  ػػػاقل  قتػػػراب لحػػػارس ممػػػا يم  عيؿ الهػػػجؼ .لػػػيا قػػػاف  نم ػػػب مم 

 ( يارجة عف الورة .7المرم  لتقيؽ زاويل التهجيؼ هع عل  بعج  
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                     
                                                 

4
  >=<6النشر   عامعل الموهؿ   بصجاج  مجيريل جار الوتب للطباعل و 7 ط6 ج : ورة القجـم امع اله ار و هروف  
 .:85ص
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 (65 شوؿ 
( والورة 8(  7قتيف  يوقح المم اقات الواعب تصطيتها مف قبؿ حارس المرم  عنج المنط

 ( يارجة عف المرم  .;6عل  بعج 
 
( 12( والكمر  د م  )3(،)1مناقشة نتائج االختبارات للمنطقمة رقمم) 4-1-1-3

 . يارد  عن املرمب
ػػػاقل  قتػػػراب 85جوؿ  ( والعػػػ76لقػػػج بينػػػت النتػػػائج مػػػف هػػػتؿ العػػػجوؿ       (  ف  نم ػػػب مم 

 ( يارجة عف الورة .7لحارس المرم  هع عل  بعج  
ػػاقات الواعػػب تصطيتهػػا مػػف قبػػؿ حػػارس المرمػػ        ويرعػػع الم ػػبب قػػع يلػػؾ الػػ   ف المم 

ػػػػاقل 66وومػػػا مبػػػػيف قػػػع الشػػػػوؿ رقػػػـ   ػػػػاقل الواعػػػب تصطيتهػػػػا عنػػػج مم  (   حيػػػػث تبلػػػغ المم 
( يػػارجة وهػػع منطقػػل يموػػف الم ػػيطرة 68=.5الوػػرة هػػع  ( يػػارجة عػػف7اغقتػػراب علػػ  بعػػج  

 عليها مف قبؿ حارس المرم  نظرا لهصرها وقرب حارس المرم  مف الورة .
ػػػػاقل اغقتػػػػراب علػػػػ  بعػػػػج         ػػػػاقل الواعػػػػب تصطيتهػػػػا عنػػػػج مم  ( يػػػػارجة قتبلػػػػغ  9 مػػػػا المم 

ػػاقل =7;.6  ػػاقل الواعػػب تصطيتهػػا عنػػج مم  تػػراب علػػ  بعػػج اغق( يػػارجة وهػػع تزيػػج عػػف المم 
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( يارجة وهع قعؼ المم اقل وهيا يهعب مػف م ػيطرة حػارس المرمػ  :6=.5بػ ( يارجة 7 
عليهػػا نظػػرا لوػػوف هػػيس الزيػػاجة وبيػػرة تقػػارب اليػػارجة الواحػػجة  و ف هػػيس المنطقػػل هػػع مواعهػػه 

  رغػػـ هػػصر زاويػػل التهػػجيؼ ات علػػ  عػػانبع الحػػارس توػػوف وبيػػرة للهػػجؼ لػػيلؾ قػػ ف السصػػر 
يػػارجة حيػػث تبلػػغ زاويػػل التهػػجيؼ عنػػجما  ;6يػػارجة و  67المنطقػػل ياتهػػا علػػ  بعػػج مقارنتػػا  ب

 جرعل .  78( يارجة 75تووف الورة عل  بعج  
ػػاقل اغقتػػراب علػػ         ػػاقل الواعػػب تصطيتهػػا عنػػج مم  ( يػػارجة عػػف الوػػرة  ;بعػػج   مػػا المم 
ػػاقل الواعػػب تصط86;.6( يػػارجة  م تزيػػج بػػػ 7.99 هػػع  ػػاقل ( يػػارجة عػػف المم  يتهػػا عنػػج مم 

( يارجة عف الورة  م قع ع المم اقل ولهيا غيموف للحػارس الم ػيطرة 7اغقتراب عل  بعج  
ػػاقل نظػػرا لوبرهػػا ووسػػرة السصػػرات الموعػػوجة علػػ  عػػانبع حػػارس المرمػػ  و    علػػ  هػػيس المم 
ػػاقل وبيػػرة حتػػ   يعػػب  ف يقػػع حػػارس المرمػػ  قػػع  عتبػػارس اغيهػػرج بعيػػجا عػػف مرمػػاس بمم 

( لػػيا قػػ ف 6المهػػاعـ ال رهػػل لتهػػويب الوػػرة مػػف قػػوؽ ر م ػػه الػػ  المرمػػ  الهػػالع((  غيعػػج
يػػارجة والمم ػاقل بػػيف حػارس المرمػػ  والهػػجؼ  ;المم ػاقل بػػيف حػارس المرمػػ  والوػرة والبالصػػل 

( يػػارجة تم ػػمح لتعػب المهػػاعـ بتمريػػر الوػرة مػػف قػػوؽ الحػارس  اللػػوب( ممػػا  69والبالصػل  
 جؼ .يم اعجس قع تم عيؿ اله

علػػ  بعػػج لػيا قػػاف  نم ػػب مم ػاقل  قتػػراب لحػػارس المرمػ  لتقػػيؽ زاويػػل التهػجيؼ هػػع       
   . ( يارجة عف الورة حهرا  7 
 
 
 
 

                                                                                                                                                        
 

                                                                                                                                                                           
                                                 

4
 .699  ص9<<6  مهجر م بؽ يورسم تع  براهيـ :  
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                             يارجة   75الورة عل  بعج يارجة   75الورة عل  بعج       
 

 (66شوؿ  
( والورة 8(  7يوقح المم اقات الواعب تصطيتها مف قبؿ حارس المرم  عنج المنطقتيف  

 ( يارجة عف المرم  .  75عل  بعج  
 
 ( .6( ،)5مناقشة نتائج االختبارات للمنطقة رقم ) 4-1-3
( 11( والكر  علب د   )6(،)5مناقشة نتائج االختبارات ملنطقة رقم ) 4-1-3-1

 يارد  عن املرمب.
ػػاقل  قتػػراب 6:( والعػػجوؿ  97لقػػج بينػػت النتػػائج مػػف هػػتؿ العػػجوؿ        (  ف  نم ػػب مم 

 ( يارجة عف الورة حهرا .7لحارس المرم  هع عل  بعج  
جرعػػل  77ويػػل التهػػجيؼ وبيػػرة نمػػبيا  حيػػث تبلػػغ زاويرعػػع الم ػػبب قػػع يلػػؾ الػػ   ف        

ػػاقل اغقتػػراب علػػ  بعػػج  ووػػيلؾ قػػ ف  ػػاقل الواعػػب تصطيتهػػا عنػػج مم  ( يػػارجة عػػف الوػػرة 7المم 
( يػارجة  ومػا 97>.5هع مم اقل يموف الم يطرة عليها مف قبػؿ حػارس المرمػ  حيػث تبلػغ  

 (( .67مبيف قع الشوؿ رقـ  
ػػاقل الواعػػب تصطي       ػػاقل اغقتػػراب علػػ  بعػػج   مػػا المم  ( يػػارجة عػػف الوػػرة  9تهػػا عنػػج مم 
ج مم ػاقل اغقتػراب علػ  ( يارجة حيث تزيج عػف المم ػاقل الواعػب تصطيتهػا عنػ8=6.9قتبلغ  
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ػػاقل وهػػيا مػػف شػػ نه هلػػؽ سصػػرات  مػػاـ 96>.5( يػػارجة بػػػ 7  بعػػج ( يػػارجة وهػػع قػػعؼ المم 
وب يقتػرب  و يتهػي موقعػه بزاويػل المرم  حيث  نه    قع حالل مػا  يا وػاف المهػاعـ المهػ

منه ق ف الحارس قع هيس الحالل يعمؿ عل  م ج الزاويل القريبل مما يػدجم الػ  قػتح األهػر  
 (.6وهنا قج يووف للتهويبات الملتويل القويل جورا  قع  حراز األهجاؼ(( 

ػػاقل اغقتػػراب علػػ       ػػاقات الواعػػب تصطيتهػػا عنػػج مم  الوػػرة ( يػػارجة عػػف  ;بعػػج    مػػا المم 
ج مم ػاقل اغقتػراب علػ  ( يػارجة وهػع تزيػج عػف المم ػاقل الواعػب تصطيتهػا عنػ;7.77  قتبلغ
ػػاقل وبيػػرة عػػجا تععػػؿ مػػف مهمػػل حػػارس المرمػػ  9=6.9( يػػارجة بػػػ 7 بعػػج  ( يػػارجة وهػػع مم 

 وسر هػعوبل قػع الم ػيطرة عليهػا نتيعػل لوعػوج مم ػاقات وبيػرة علػ  عػانبع حػارس المرمػ  
عيػج وتمسػؿ سصػرات م ػهلل التهػويب بالنم ػبل لتعػب المهػاعـ .لػيا قػ ف وههوها للعمػوج الب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ( يارجة عف الورة حهرا.                                                                                     7 نم ب مم اقل  قتراب لحارس المرم  تووف عل  بعج  
                                                                                                                                                                

 
 
 
 
 
 

 (67شوؿ  
( والورة ;(  :يوقح المم اقات الواعب تصطيتها مف قبؿ حارس المرم  عنج المنطقتيف  

 ( يارجة عف المرم  .67عل  بعج  
( 16( والكر  علمب د م  )6(،)5مناقشة نتائج االختبارات ملنطقة رقم ) 4-1-3-1

 يارد  عن املرمب.

                                                 
4

 .655  ص9<<6   مهجر م بؽ يورسم تع  براهيـ :  
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ػػػاقل  قتػػػراب 9:( والعػػػجوؿ  :9ؿ لقػػػج بينػػػت النتػػػائج مػػػف هػػػتؿ العػػػجو       (  ف  نم ػػػب مم 
 ( يارجة عف الورة حهرا .7لحارس المرم  هع عل  بعج  

ويرعع الم بب قع يلؾ ال   ف التعب المن رج الػ  المرمػ  يتقػجـ مػف العهػل العانبيػل      
( يػارجة عػف المرمػ  قػ ف ;6العليا لمنطقل العزا  وب تعاس المرم  وعنج وهػوله علػ  بعػج  

ػػػاقل بينػػػه وبػػػيف المرمػػػ  تتػػػيح لػػػه قرهػػػل التهػػػجيؼ وػػػوف السصػػػرات علػػػ  عػػػانبع حػػػارس ال مم 
ػػاقل الواعػػب  المرمػػ  وبيػػرة يهػػعب تصطيتهػػا ممػػا يػػجقع الحػػارس الػػ  التقػػجـ لتقليػػؿ مػػف المم 

( 7قعنػػجما يوػػوف الحػػارس علػػ  بعػػج   جرعػػل ولػػيلؾ >6حيػػث تبلػػغ زاويػػل التهػػجيؼ تصطيتها
(( 68( يارجة  وما قع الشػوؿ رقػـ  ><:.5لواعب تصطيتها  يارجة عف الورة تبلغ المم اقل ا

 . وهع مم اقل بم يطل يموف للحارس الم يطرة عليها .
ػػاقل اغقتػػراب علػػ  بعػػج        ػػاقات الواعػػب تصطيتهػػا عنػػج مم  ( يػػارجة عػػف الوػػرة  9 مػػا المم 

ػػػ  57;.5( يػػػارجة وهػػػع تزيػػػج بػػػػ    <<6.6قتبلػػػغ   اقل ( يػػػارجة ورغػػػـ اف الزيػػػاجة قػػػع المم 
ػػاقل  بم ػػيطل اغ انهػػا تشػػوؿ هطػػرا  علػػ  المرمػػ  حيػػث اف حػػارس المرمػػ  ايا قػػاـ بم ػػج المم 
عل  العموج القريب قاف المم اقل عل  العموج البعيج تووف م هلل التم ػعيؿ نتيعػل لبعػج الوػرة 
عػػف المرمػػ  ممػػا يحػػظ الحػػارس الػػ  الحروػػل علػػ  هػػط م ػػير الوػػرة وقػػع هػػيس الحالػػل توػػوف 

   ويرعع الم بب قع يلػؾ الػ   ف المم ػاقل القريبػل علػ   العموج القريب هطرة ل عل المم اق
القػػائـ القريػػب وهػػع الزاويػػل القريبػػل للوػػرة قابلػػل للتهػػويب اليهػػا مػػف التعػػب المهػػاعـ بجرعػػل 
ػػلوه الوػػرة قػػع التهػػويب اليهػػا م ػػيووف   وبػػر مػػف الزاويػػل البعيػػجة نظػػرا غف الهػػط الػػيم م تم 

 .( 6للمرم  ((  قهر وع يجهؿ الورة 

( يارجة عف الورة قتبلػغ  ; ما المم اقل الواعب تصطيتها عنج مم اقل اغقتراب عل  بعج      
( يارجة عػف المم ػاقل الواعػب تصطيتهػا عنػج مم ػاقل 6.7( يارجة وهع تزيج بمم اقل  ><>.6 

رة التػع ( يارجة  م قع ع المم ػاقل ووػيلؾ المم ػاقل بػيف الحػارس والوػ7اغقتراب عل  بعج  
( يارجة تم ػػمح للمهػػاعـ 65( يػػارجة والمم ػاقل بػػيف الحػػارس والهػجؼ والتػػع تبلػغ   ;تبلػغ     
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 ف يرقع الورة مف قوؽ الحارس باتعاس المرم  .ومف هنا ق ف  نم ب مم اقل غقتراب حػارس 
 ( يارجة .7المرم  للورة هع عل  بعج  

 
 
 
 

 

                                                                                                               
                                                                                                          

 
 
 
 
 
 

 (68شوؿ  
( والورة ;(  :المنطقتيف  يوقح المم اقات الواعب تصطيتها مف قبؿ حارس المرم  عنج 

 ( يارجة عف المرم .;6عل  بعج  
 
 
 

  ) ممم( والكر  علب د6(،)5مناقشة نتائج االختبارات للمنطقة رقم ) 4-1-3-3
 (  يارد  عن املرمب . 12
( ققػػػج  شػػػارت الػػػ  اف >:( والعػػػجوؿ  =9مػػػف هػػػتؿ عػػػرض النتػػػائج قػػػع العػػػجوؿ        

ػػاقل  قتػػراب لحػػارس المرمػػ  ( يػػارجة علػػ  التػػوالع  9( يػػارجة و  7هػػع علػػ  بعػػج    نم ػػب مم 
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ويرعع الم بب قع يلؾ ال   ف المم اقل الواعب تصطيتها عنج مم اقل اغقتراب هع علػ  بعػج 
  نظػرا  يرة يموػف للحػارس الم ػيطرة عليهػا ( يػارجة وهػع مم ػاقل هػص::5.9( يارجة هػع  7 

 جرعل . 67لهصر زاويل التهجيؼ حيث تبلغ 
ػػاقل الواعػػب تصطيتهػػا علػػ  بعػػج   مػػا        ( 67<.5( يػػارجة عػػف الوػػرة قهػػع تبلػػغ   9المم 

ػػاقل الواعػػب تصطيتهػػا هػػع 69يػػارجة ومػػا قػػع الشػػوؿ رقػػـ   ( وبػػالرغـ مػػف اف الزيػػاجة قػػع المم 
ػػاقل الواعػػب تصطيتهػػا علػػ  بعػػج   ( يػػارجة عػػف الوػػرة اغ اف الحػػارس 7القػػعؼ مقارنػػل بالمم 

اقل ويلػؾ غف م ػرعل اغم ػتعايل لحػارس المرمػ  توػوف وبيػرة يمونه الم ػيطرة علػ  هػيس المم ػ
( .وبمػا اف المم ػاقل بػيف 6وبما  ف  م رعل رج ال عؿ الحروػع هػع الػزمف الػتـز لػرج ال عػؿ ( 

الحارس والورة  هبحت قعؼ المم اقل ق ف زمف وهػوؿ الوػرة الػ  الحػارس بعػج تهػويبها 
ػػاقات يوػػوف  وبػػر وبالتػػالع يػػتموف الحػػارس مػػف التحػػرؾ ب م ػػرعل وتصطيػػل السصػػرات قػػع المم 

ػػاقل اغقتػػراب علػػ  بعػػج  الواعػػب تصطيتهػػا عنػػ ػػاقل الوعػػب تصطيتهػػا 9ج مم  ( يػػارجة . مػػا المم 
ػػػاقل اغقتػػػراب علػػػ  بعػػػج   ػػػاقل وبيػػػرة  يا 6>6.8( يػػػارجة قتبلػػػغ   ;عنػػػج مم  ( يػػػارجة وهػػػع مم 

ػػاقل الواعػػب تصطيتهػػا عنػػ ػػاقل اغقتػػراب علػػ  بعػػجماقورنػػت بالمم  ( يػػارجة عػػف الوػػرة 7  ج مم 
( يػارجة  م قػع ع المم ػاقل وهػيا يهػعب علػ  حػارس المرمػ  مهمػل ;6<.5حيث تزيج بػػ 

ػػاقل بػػيف حػػارس المرمػػ  والوػػرة والبالصػػل    (  ;غلػػؽ السصػػرات  مػػاـ المهػػاعـ ووػػيلؾ قػػ ف المم 
 ( يػارجة تمػنح المهػاعـ قرهػل بػ ف 69يارجة والمم اقل بيف حارس المرم  والهجؼ والبالصل  

يقػػػـو بقػػػرب الوػػػرة مػػػف قػػػوؽ حػػػارس المرمػػػ  وب تعػػػاس الهػػػجؼ  اللػػػوب( ويزيػػػج مػػػف قرهػػػل 
ػػاقل  قتػػراب لحػػارس المرمػػ  مػػف الوػػرة علػػ  بعػػج   تم ػػعيؿ الهػػجؼ . ( 7لػػيا قػػ ف  نم ػػب مم 

 .( يارجة عل  التوالع 9يارجة و  
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 (69شوؿ  
( والورة ;(  :يوقح المم اقات الواعب تصطيتها مف قبؿ حارس المرم  عنج المنطقتيف  

 ( يارجة عف المرم .75عل  بعج  
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تنتاجات 5-1
َ
 االس

 

 بعد عرض النتائج وتحليلها وماقشتها أَستنتج الباحث النتائج التالية :
 
 
 بب  جميبب  ( يبباردة 2علببر بعببد  هبب  مَسببا ة اقتببراب لحببارس المرمببر مبب  ال ببرة  نسبببأ-1

 المناطق وجمي  م انات ال رة .
ة عندما ( يارد4يم   تضييق زاوية التهديف عندما ي و  حارس المرمر علر بعد   -2

ت بو  ال برة علبر بعبد  ( وعنبدما4(، 1( يباردة  ب  المنطيتبي   16ت و  ال رة علر بعد  
 ( .6(و 5( ياردة    المنطيتي   22 
إ  المسببا ات الواجببب تهطيتهببا مبب  قبببر حببارس المرمببر عنببد مسببا ة ا قتببراب علببر  -3

التهبديف  ع  ال رة  بيرة ممبا يصبعب علبر حبارس المرمبر تضبييق زاويبة( ياردة 6بعد  
 و   جمي  المناطق وجمي  م انات ال رة .
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 التوصيات  5-2
 

 يوص  الباحث بما يأت   :
 

 
تدريب حراَس المرمر علر ا قتراب    حالة ا نفراد بالمرمر  الر مَسا ة التأ يد علر   -1

    جمي  م انات ال رة و   جمي  المناطق .( ياردة ع  ال رة 2 

 
تدريب حراَس المرمر علر ا قتراب    حالبة ا نفبراد ببالمرمر  البر مَسبا ة التأ يد علر  -2

( 4( و 1 ب  المنطيتبي   ( يباردة 16( ياردة ع  ال برة عنبدما ت بو  ال برة علبر بعبد  4 
 ( . 6( و  5 ( ياردة    المنطيتي  22وعندما ت و  ال رة علر بعد  

 
( 6ب    حالة ا نفراد الر مسبا ة  حراس المرمر علر ا قتراعدم التأ يد علر تدريب   -3

 ياردة ع  ال رة و   جمي  م انات ال رة و   جمي  المناطق . 

 
 
 
 
 
 
 
 



 79 المصادر 

 
 املصادر العربية

 * االية القرآنية.     
 
، رجمككة  بليككد يب كك  الطريقككة االبرتيككة الةدييككة يكك   ككدريم  ككر  القككد  أريككب تككا      -1

 1989طتر  ، مطتعة  لمى الفنية الةديية ،تغداد ،
،مطتعكككككة مشككككك لة  ا  ي يكككككة  99يككككك  دبرر ال كككككر  يكككككامر مة كككككج ،بايككككك  نكككككاج     -2

 1984أر اج،تغداد،
،مطتعكككككة الجامعكككككة   ر  القكككككد  بهناصكككككرىا اال ا كككككيةج،باي  نكككككاج  يكككككامر مة ككككك   -3

 1972،تغداد،
،  رجمكة مبيك  مجيكد المكبلى ،مطتعكة  كر  القكد  الططكط بالميكارا  جارلس ىيكبز   -4

 .1991ال علي  العال  المبصل ،جامعة تغداد ،
،دار الف ككر العرتكك   اال ككس العلميككة يكك   ككدريم  ككر  القككد ةنفكك  مةمككبد مط ككار    -5
 .1994القاىر  ،،
،دار الف كككر  أدبا كككو–أ كككاليتو  –التةكككل العلمككك  مفيبمكككو ذبقكككاج هتيكككدا  بأطكككربج  -6

 .1988القاىر  ،العرت  ،
،دار ال  كم للطتاهكة بالنشكر ،المبصكل 2،ط ر  القد  زىير قا   الطشام بأطربج  -7
،1999. 
امع  ،العككيج ،دار ال  كام الجك1،طأ ا كيا  القيكاس بال قككبي  ال رتكبرزيكد اليبيكدر   -8

 .2114،االمارا  العرتية الم ةد  ،
،مديريكككة دار ال  كككم للطتاهكككة بالنشكككر 2،ط1،ج  كككر  القكككد  كككام  الصكككفار بأطكككربج  -9

 .1987،جامعة الزمبصل ،
 ةديككككد م ككككاية األق ككككرام األيدككككل لةمككككا  اليككككد  : هككككادل  ر كككك  ة ككككج بأطككككربج -11

التربيوة الراضيوية ،    ال    ، مجلة علوم  ل ديي  زابية ال يدي  المباجية ت ر  القد 

 .5002، المجلد الرابع ، 



 79 المصادر 

،مطتعة  لمى الفنية  ةارس المرمى تيج ال  نيب بال ا  يبهتد القادر زينل  -11
 .1987الةديية ،تغداد ،

االط تكككككككارا  بالقيكككككككاس باالةصكككككككا  يككككككك  المجكككككككال هلككككككك   كككككككلب  جكككككككباد الة كككككككي    -12
 .2114، تغداد،الطي  للطتاهة ،الرياد 

أال اليم االةصائية ي  مجكال مةمد جا   اليا رر، مرباج هتد المجيد أتراىي   -13
 .2111،مؤ  ة البرا  للنشر بال بزيع ،هماج ،1،طال رتبر التةبل

، مطكاتع جامعكة  ةارس المرمكى ت كر  القكد طار  الياس    –مةمد جا   مةمد  -14
 .1984المبصل ، المبصل ،

،طكاتع صكب   الميارا  اال ا ية ل ر  القكد ر أةمد مةمد هتد اللة اليزاع ،مط ا -15
 الطليج ،م  .

،دار 1،ط   أ ا يا   ر  القد مف   أتراىي  مةمد  –مةمد هتده صالح البةش  -16
 .1994هال  المعرية ،القاىر  ،

المعككككاما   العلميككككة تككككيج النقريككككة بال طتيكككك  الصككككد  باليتككككا  مصككككطفى تاى   -17
 .1999ر ز ال  ام للنشر ،القاىر  ،،م1،ط بالمبدبهية بالمعايير

،دار الف ككر  ةككارس المرمككى–االهككداد بالمتككارا  لاهتكك   ككر  القككد  مف كك  أتككراىي    -18
  .1985العرت  ،القاىر  ،

مف كك  أتككراىي  مةمككد  الجديككد يكك  االهككداد الميككارر بالطططكك  لاهككم  ككر  القككد    -19
 .1994،دار الف ر العرت  ،القاىر  ،

مككككدطل الككككى القيككككاس بال قككككبي  ال رتككككبر بأ كككك طدامو يكككك  مجككككال ليادر نتيككككل هتككككد ا -21
 .2112،بائل للنر بال بزيع،هماج ، 1،طال دريس البدع 

ال طتيقا  االةصككككككائية بديككككككع يا ككككككيج ال  ري كككككك  ،ة ككككككج مةمككككككد هتككككككد العتيككككككدر  -21
،دار ال  م للطتاهة بالنشكر،جامعة  تةبل ال رتية الريادية بأ  طداما  الةا بم ي 

 .1999،المبصل ،المبصل 
 

 



 011 المالحق

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 (1ممحق رقم )
 

 أستبيان / تحديد مناطق االختراق عمى المرمى .
 

 
 

 الى األستاذ الفاضل ............................................ المحترم
 

 تحية طيبة :
من يروم الباحث أجراء بحثة الموسوم بـ ) تحديد أنسب زاوية أقتراب لحارس المرمى     
يق زاويــة التيــدير بكــرة العــدم ( عمــى العبــا فــرق أنديــة الفــرات األوســط بكــرة يلتضــالكــرة 

العدم ونظرا لما تتمتعون بو من خبرة فا ىذا المجال يود الباحث أستشـارتكم وأخـذ ارامكـم 
 بشأن النعاط الواردة أدناه . 

 
 ولكم فامق الشكر والتعدير                      
                                                      
 

      
 االسم : 
                                                               :  االمعب العمم 
                                                                                                                                                الباحث                                                        التاريخ : 
 يالكرو  يرأفت عبد الياد التوقيع :                                             
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 حتديد مناطق االخرتاق على املرمى  -1

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                        
 ياردة            8.8ياردة            8.8                          
ىل المناطق المحددة بالشكل أعاله ىا مناطق االختراق عمى المرمى . أذا كنت * 

 ( .موافعا أذكر عبارة ) أتفق ( واذا كنت غير موافق أذكر عبارة )الأتفق
 
 
 
 
 
 

 مالحظة :يمكن أضافة ماترونو مناسبا من مناطق االختراق عمى المرمى -
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

          

          5                                                                                           6      

                            

 

 ياردة           8.8            0                 2                   3                  4ياردة           8.8   
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 مكانات االخرتاق على املرمى  -2

                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 

 ياردة02                    ياردة 02             ياردة 02               

 
 
 
 
 

.ىل المناطق المحددة بالشكل أعاله ىا مناسبة لدراسة تضـيق زاويـة التيـدير . أذا 
 كنت موافعًا أذكر عبارة )أتفق ( واذا لم تكن موافق أذكر عبارة )الأتفق (

 
 
 مالحظة / يمكن أضافة ماترونو مناسبا من مكانات أختراق عمى المرمى . -
 ( يدل عمى مكان الكرة .لشكل )       مالحظة / ا -

 
 
 

 

 

 

 ياردة02

 

 

 ياردة 06

 

 ياردة02ياردة                               02

 

 

 ياردة06                                    ياردة 06



 013 المالحق

 مسافات أقرتاب حارس املرمى  -3
حــدد الباحــث ثــالث مســافات القتــراب حــارس المرمــى مــن الكــرة لكــل مكــان مــن     

 مكانات التيدير وىى كما فا االشكال االتية :
 

                                      
 
 
 
 
 
 ياردة0
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 ياردة6

 ياردة 6ياردة                                                                                         6  

                                                                                                          

 ياردة4ردة             يا6                     ياردة   6ياردة                    6              

 

 ياردة2           ياردة             4ياردة              4ياردة                   4ياردة                      2

 

 ياردة 2        ياردة          2  ياردة           2               ياردة               2               2

 

 

 

 

 ياردة 6ياردة                                                                     6                 

 ياردة4                                                                            ياردة        4       

 ياردة 2ياردة                                                                                                 2

                                                                  ياردة 6ياردة                6ياردة          6ياردة       6     ياردة   4     

                   

                                                                                            ياردة  4ياردة               4ياردة          4ياردة         4                     

 

 ياردة            2    ياردة             2      ياردة     2       ياردة       2                
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ىل مسافات أقتراب حارس المرمى لكل مكان من مكانات االختراق مناسبة لدراسـة -

تضــييق زاويــة التيــدير بكــرة العــدم . أذا كنــت موافعــًا أذكــر عبــارة )أتفــق ( واذا كنــت 
 . غير موافق أذكر عبارة ) الأتفق(

 
 مالحظة // يمكن أضافة ماترونو مناسبا من مسافات االقتراب حارس المرمى . 

( يدل عمى مكان  -مالحظة // الشكل )      ( يدل عمى مكان الكرة . الشكل ) 
 حارس المرمى . 

 
 
 
 
 

 

 

                          ياردة 6                                                                              يلردة  6      

 ياردة 4                    ياردة                                                                          4

       

                                         ياردة        2ياردة                                                                                         2    

 يارد 4                                                      

 

 ياردة 2                                                      
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 (2ملحق رقم )
 يق زاوية التيديريأستبيان / أختبار تض

 

 .............................................المحترم .األستاذ الفاضل .
 تحية طيبة :

مـن  ينوى الباحث أجراء البحث الموسوم بـ ) تحديد أنسب مسـافة أقتـراب لحـارس المرمـى
يق زاويـــة التيـــدير بكـــرة العـــدم ( عمـــى عينـــة مـــن العبـــا فـــرق أنديـــة الفـــرات يلتضـــ الكـــرة

 األوسط لكرة العدم .
بـــو مـــن خبـــرة عمميـــة نكـــون شـــاكرين لـــو أبـــديتم المســـاعدة لـــذا نرجـــوا  ونظـــرا لمـــا تتمتعـــون

التفضــل بــاالطالع عمــى االختبــار المرفــق طيــا وأبــداء مالحظــاتكم العيمــة حــول كــل مــن 
 النعاط التالية .

ىــل االختبــار المرفــق طيــا مناســبا لعيــاس تضــييق زاويــة التيــدير عمــى المرمــى أذا كنــت 
 ا كنت غير موافعًا أذكر عبارة )ال أتفق ( .موافعًا أذكر عبارة ) أتفق ( واذ

ىل طريعة تسجيل الدرجات مناسبة لالختبار المذكور اذا كنـت موافعـًا أذكـر عبـارة )اتفـق 
 ( واذا كنت غير موافعًا أذكر عبارة ) ال أتفق (

ىـــل عـــدد المحـــاوالت لكـــل مكـــان مـــن مكانـــات التيـــدير والمثبتـــة عمـــى أســـتمارة تســـجيل 
ا كنــت موافعــًا أذكـر عبــارة )اتفــق ( واذا كنــت غيـر موافعــًا أذكــر عبــارة الـدرجات مناســبة أذ

 .)ال أتفق ( 
مالحظــة // فتــرة تطبيــق االختبــار تشــتمل عمــى ثــالث وحــدات أختباريــة وحــدة  ــباحية 

 . اووحدة مسامية ووحدة  باحية فا اليوم التال
 أسم الخبير :

 الباحث                                                                            :اللقب 
 يالكرو ي رأفت عبد الياد                                          االخت اص:
 التاريخ : 
 التوقيع :
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مناطق لمتيدير وسور تتوزع كما مبين فا الشكل  6سيعوم الباحث بتحديد 
 : ااالت

 
 
 
 
 

         
            

 
                                

    
         

 طريقة االداء 
 ( 1أوال: المنطعة )

يـــاردة مـــن خـــط المرمـــى ومـــن ثـــم أعطـــاء أيعـــاز  10تثبيـــت الكـــرة عمـــى بعـــد  -1
يـاردة عـن الكـرة يعـوم الالعـب بالتيـدير  0لمحارس لمتعدم حتى ي ل الى مسـافة 

 تالا :( مرات مع كل  حارس مرمى . كما فا الشكل ال3وتكرر العممية )
 
 
 
 

         
            

 

 

 

 

 

 

 

    5                                                                                                         6 

 

 

               4                            3                       2                   0                        

 

 ياردة 02                                                                                                   

 

                                                                                                   

 

 ياردة2                                                                                            

 حارس المرمى                                                                       

                                                                                                     الكرة                                                                                                                                                              
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( يــاردة مــن خــط المرمــى ومــن ثــم يتعــدم الحــارس 10تثبيــت الكــرة عمــى بعــد )-0
( يـــــاردة عـــــن الكـــــرة يعـــــوم الالعـــــب بالتيـــــدير عمـــــى المرمـــــى 4حتـــــى ي ـــــل مســـــافة )

 :ا( مرات مع كل حارس مرمى وكما فا الشكل التال3وتكررالعممية )
 
 
 
 
 

         
            
 
                  

 
من خط المرمى ومـن ثـم يتعـدم الحـارس حتـى ي ـل مسـافة 10تثبيت الكرة عمى بعد -3
( مـرات مـع 3( ياردة عن الكرة يعوم الالعب بالتيدير عمـى المرمـى وتكـرر العمميـة )6)

 كل حارس مرمى .
 
 
 
 

         
            

 
 
 

 

 ياردة 02                                                                                                    

  

 ياردة  6                                                                                              

 للللتاا                                                           

                                                                                                     

       حارس المرمى                                    

 الكرة                                                                                                       

 

 ياردة 02                                                                                                  

 

 لللتاال                                                           

 ياردة  4                                                                                           

                                                       حارس المرمى                                               

 

 الكرة                                                                                                     
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يـــاردة مـــن خـــط المرمـــى ومـــن ثـــم يتعـــدم حـــارس ( 16تثبيـــت الكـــرة عمـــى بعـــد )-4
( يــاردة عــن الكــرة يعــوم الالعــب بالتيــدير عمــى المرمــى 0المرمــى حتــى ي ــل مســافة )

 ( مع كل حارس مرمى .3وتكرر العممية )
 
 
 
 

         
            

 
 
( ياردة من خط اليدر ومن ثم يتعدم الحارس حتى 16تثبيت الكرة عمى بعد )-5

( يــاردة عــن الكــرة يعــوم الالعــب بالتيــدير عمــى المرمــى وتكــرر 4فة )ي ــل مســا
 ( مرات مع كل حارس مرمى .3العممية )
 
 
 
 
 

         
            

 
 

 

 

 ياردة 06                                                                                                   

 لللتاال                                                           

                                                                                            

 

                                                                                                                     ياردة 2                                                                                                 

                                                   

 الكرة           حارس المرمى                                                                         

                                     

 

 ياردة 06                                                                                                   

 لللتاال                                                           

                                                                                                     

                           

  ياردة 4                                                                                               

 

              

                                                   

 حارس المرمى                      الكرة                                                                
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( يــاردة مــن خــط اليــدر ومــن ثــم يتعــدم الحــارس 16تثبيــت الكــرة عمــى بعــد ) -6
المرمــى . ( يــاردة عــن الكــرة يعــوم الالعــب بالتيــدير عمــى 6حتــى ي ــل مســافة )
 ( مرات مع كل حارس مرمى . 3وتكرر العممية )

 
 
 
 

         
            

 
 
( يــاردة عــن الخــط اليــدر ومــن ثــم يتعــدم حــارس 02تثبيــت الكــرة عمــى بعــد )-7

( يـــاردة عـــن الكـــرة يعـــوم الالعـــب بالتيـــدير عمـــى 0المرمـــى حتـــى ي ـــل مســـافة )
 . ( مع كل حارس مرمى3المرمى وتكرر العممية )

 
 
 
 

         
            

 
 
 

 الكرة                                                           
 

 

 ياردة 06                                                                                                   

                                                                                                 

 ياردة 6                                                                                            

 

                           

                                                                         

                                                   

 الكرة حارس المرمى                                                                                 

                                     

 

 ياردة 21                                                                                                   

                                                                                                  

                                                                                            

                           

                                                                         

                                                                                               

                                                    

 

 

 

                       ياردة 2                   حارس المرمى                                                                 
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( يـــاردة عـــن خـــط اليـــدر ومـــن ثـــم يتعـــدم حـــارس 02تثبيـــت الكـــرة عمـــى بعـــد )-8

( عــن الكــرة يعــوم الالعــب بالتيــدير عمــى المرمــى 4المرمــى حتــى ي ــل مســافة )
 ت مع كل حارس مرمى .( مرا3وتكرر العممية )

  
 
 
 

         
            

 
 
 

 الكرة                                                          
( يـاردة عـن خـط اليـدر ومـن ثـم يتعـدم حـارس المرمـى  02تثبت الكرة عمـى بعـد)  -9

ى وتكــرر ( يـاردة عــن الكــرة يعـوم الالعــب بالتيــدير عمـى المرمــ 6حتـى ي ــل مســافة) 
 مرات مع كل حارس مرمى. 3العممية 
 
 
 
 

         
            

 
 

 

 ياردة 21                                                                                                   

                                                                                                  

                                                                                            

                           

                                                                         

                                                                                              

 

 

                       ياردة 4                      حارس المرمى                                                      

                                                                                                                 

 

 ياردة 21                                                                                                   

                                                                                                  

                                                                                            

                           

                                                                                             

 

                    

                          ياردة 6                                                                                                

 حارس المرمى                                                                               
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 ( 4ممحق )

 أسماء عينة البحث واألندية التا يمثمونيا 
 حراس المرمى 

 حارس مرمى نادي الديوانية الرياضا . – فاء كاظم  -1
 اضا .حارس مرمى نادي السماوة الري –عما مموح  -0
 حارس مرمى نادي كربالء الرياضا . –عيسى حسين  -3
 حارس مرمى نادي النجر الرياضا . –محمد عبد الزىرة  -4
 حارس مرمى نادي الحمة الرياضا . –مظفر حسين  -5

 المياجمين 
 مياجم نادي السماوة الرياضا . –أحمد عما -1
 مياجم نادي كربالء الرياضا . –حيدر يحيى -0
 مياجم نادي الديوانية الرياضا . –رزا عالء مي -0
 مياجم نادي النجر الرياضا . –عما ىاشم  -4
 الرياضا . حمةمياجم نادي ال –ميثم عما  -5
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 (3ملحق )
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Restriction the best of the closet distance for the 
goal  keeper from the ball to Narraw  the aim 

corner in Football game . 

 
 

 

The researcher : Rafat Abd Al-Hadi Kadom  

Supervisor : A. prof. Dr. Adil Turkey Hasan  

 

Te Researcher contains five chapters .  

   The first chapters includes the introduction and the first of the 

research . 

The researcher tackles to the importance of the goal . keeper in the 

team and the importance of  developing the skills of goal keeper . Also 

the researcher talking about the necessity of the goals keeper exit in 

sometime  to rebat the offensive  especially in meet separately with 

the goal . 

  The researcher show the importance of the study in restricting  the 

distance that is suitable to exist the goal keeper when the offensive 

meet separately with him . 

The problem of the research :  the goal keeper mostly exist and 

progress to word the ball to narrow the goal corner especially when 

the offensive meets especially with the goal keeper . Through the 

observation of the researcher to Iraqi Tournament matches football 

game and through his inquiry from the trainer of some teams ; the 

researcher finds that there is most of goal keeper                         



summary 
 

C 

regardless the distances , suitable distance to narrow the goal corner . 

So that the researcher study this problem deeply and explained that the 

best distance should be take prom the goal keeper to narrow the goal 

corner  . 

Aims of the study  :  

- Restriction the best of the closet distance  which should take from 

the goal keeper to narrow the goal corner . 

 Hypothesis : 

- Whenever the goal keeper be about 2 yards , he will narrow the goal 

corner  . 

  Fields of the research :  

1- The Humanistic field : the players of Euphrates clubs in football 

game in 2004-2005  

2- The place field : Stadium of Al-Neherwan Youth Center in Al-

Qadissya city .  

3- Time field : The period  : was from 14/1/2005 till 18/10/2005 

 

The second chapter :  it contains the theoretical studies  which is 

included five pivots . 

 

1- The situation of the goalkeeper and his movements in different 

directions . 

2- The speed of the movement response of the goal keeper . 

3- grip the ball from different directions . 

4- Beat the ball in one hand  or in both hands and detour the ball  
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The third chapter 

It contains the research syllabus and its field procedures the research 

uses the description syllabus with the surveying style . the research 

contains specimen which were 10 players , they were chosen by the    

way . Also it contains the tools and equipments  tat used , Also it 

contains the investigation experiment and the main experiment  as 

well as the statistic ways .  
[ 

The fourth chapter 

  It contains the showing analysis and the discussion of the results . 

The researcher shows the result on schedules from then he analysis 

each one of that schedules .  the researcher discusses the results of 

each area . Through that the research got his aims and his hypothesis . 
 

The fifth chapter 
 

It contains the conclusion and recommendations the conclusion . 
 

1- The best of the closet distance for the goal keeper is about ( 2) 

yards from the ball when it be about ( 12) yard  from the goal anatoc ( 

1,2,3,4,5,6) areas . 
 

2- The best of the closet distance for the goal keeper is ( 2) yards 

when the ball be about ( 16) Yard from the goal for ( 2,3,5,6) , the best 

of the closet distance for the goal keeper is ( 2) yards and ( 4) yards 

for ( 1,4) areas . 

 

3- The best of the closet distance  for the goal keeper when the ball be 

about ( 20) yards from the goal will be ( 2) yards for ( 1,2,3,4) areas . 

and ( 2) yards , ( 4) yards for ( 5,6) areas . 
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4- The closet distance about ( 6) yards is ineffective on all the areas . 

Recommendations 

 

 1- Training the goal keeper to close for ( 2) yards distance from the 

ball when it be about ( 12) yards from the goal  

2- Training the goal keeper to close for ( 2) yards distance from the 

ball , when it be about ( 16) yards from the goal for ( 2,3,4,5) areas , 

training the goal keeper to close for ( 2) yard , ( 4) yard for ( 1,4) areas  

3- training the goal keeper to closet for ( 2) yards distance from the 

ball when it be about ( 20) yards from the goal , and the for ward areas 

to the goal , t the last the sides areas ; the Researcher recommends the 

goal keeper to close about ( 2) yards and ( 4) yards respectively         
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