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  بحثملخص ال
  :هدفت الدراسة الى 

 التعرف على قیم بعض المتغیرات البایوكینماتیكیة في اثنـاء التهـدیف البعیـد بوجـه القـدم مـن الـداخل -١
  .ومن مناطق مختلفة وبوجود الجدار

فــــي أثنــــاء اداء نماتیكیــــة ودقــــة التهــــدیف یالتعــــرف علــــى العالقــــة بــــین قــــیم بعــــض المتغیــــرات البایوك -٢
   القدم من الداخل ومن الكرات الثابتة ومن مناطق مختلفة وبوجود الجدار البعید بوجهالتهدیف 

اسـتخدموا لتــصمیم ) ١٥(العبـًا ) ١٩( واسـتخدم البـاحثون المـنهج الوصـفي وتكونـت عینـة البحـث مـن -
العبــین لتجربــة البحــث الرئیــسیة ، اذ یقــوم كــل العــب مــن الالعبــین األربعــة بــأداء ) ٤(االختبــار و 

 محاولـة ، أفـضلهـدیف علـى الهـدف فـي كـل جهـة مـن الجهـات الثالثـة وتـسجیل لـه ستة محـاوالت ت
 التجربــة االســتطالعیة وبعــدها وأجریــتوتـم تحدیــد موقــع الــة التـصویر مــن نقطــة التهــدیف وارتفاعهـا 

أجریت التجربة الرئیسیة على عینة البحث ثم عولجت البیانات احـصائیًا باسـتخدام الوسـط الحـسابي 
  .كوسائل إحصائیة للبحث) بیرسون(یاري ومعامل االرتباط البسیط واالنحراف المع

  :واستنتج الباحثون ما یأتي 
السرعة  و جهة الیمنىال منزاویة الكاحل للرجل الضاربة لمرحلة االصطدام بین  وجود ارتباط موجب -١

   .ىجهة الوسطال منالزاویة للجسم  
  .الضرب لمتغیرات البحث مرحلتي االمتصاص و بین  عدم وجود إرتباط معنوي -٢

  :وأوصى الباحثون بما یأتي 
 التأكید على دراسة  المتغیرات البایوكینماتیكیة التي حصلنا من خاللها على نتائج ایجابیة لالستفادة -١

  .منها في عملیات التدریب وتعلم كرة القدم 
  .أدائهافي درجة الدقة عند التقدم  معرفة البرنامج التدریبي لغرضتقویم هذه المهارة خالل مراحل  -٢

  ٢٥/٧/٢٠٠٦:تاریخ قبول النشر   ؛    ٩/٣/٢٠٠٦: تاریخ تسلیم البحث 

 ٢٠٠٧ –) ٤٣( العدد –) ١٣( المجلد –مجلة الرافدین للعلوم الریاضیة 
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ABSTRACT 
This study is aimed at : 

1. Obtaining some biokinmatic variables during the precise, distance 

instep shooting from various area and in front of the defensive wall.  

2. Knowing the relationship between some biokinmatic variables and 

the precise, distant instep shooting from various areas.  

It is worth bearing in mind that that the researcher has used the 

descriptive method in this research The research sample is made up of 

(19) players (15) of whom have been used to design the test whereas the 

remaining (4) have been used within the research experiment where each 

of the four players has made (6) shooting attempts from each of the three 

directions and has been given (5)marks as a maximum and (zero)as a 

minimum and all the shooting attempts conducted have been filmed and 

the best one has been analyzed , furthermore, the camera position and its 

height have been pinpointed accurately in relation to the shooting point , 

then the surveying test has been conducted and followed by the main test 

of the research sample before processing the data statistically by using the 

Arithmetic means, standard deviation and simple correlation coefficient 

(Pearson) as research statistical methods.  

The researchers have reached to the following conclusions:  
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1- There has been a positive correlation between the following two 

variables (The ankle angle of the striking leg during  the collision 

stage in the right direction and the angular velocity of the body in the 

middle ).  

2- The absence of any significant correlation relationship of the 

absorption and striking stages of the research variables .  

Finally the researchers has made the following  recommendations:  

The emphasis on the study of the biokinematic variables the 

researcher have obtained from their research work in order to utilize them 

in soccer teaching and training processes.   
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   التعریف بالبحث-١
  المقدمة وأهمیة البحث ١-١

  وشـعبیة مـن اكثـر االلعـاب شـیوعاً حتـى أصـبحت كـرة القـدم بـشكل كبیـر لعبـة لقد تطـورت 
نتیجـــة الجهـــود المبذولـــة مــــن المتخصـــصین والبـــاحثین الـــذین یحـــاولون إیجـــاد أفــــضل فـــي العـــالم 

النـــواحي البدنیــة والمهاریـــة  أعلــى مــستوى وفـــي جمیــع إلـــىاألســالیب والطرائــق لوصـــول الالعبــین 
  .والتي تصب في خدمة الفریق ككل والنفسیة والخططیة 

 كــل ثمرلقــد أصــبح األســاس الیــوم فــي لعبــة كــرة القــدم هــو كیفیــة خلــق العــب متكامــل یــست
 مختلفة حسب مواقف وبأشكال والذي یعد األساس لتحقیق متطلبات اللعب لتهدیفلفرصة سانحة 

  .ومتغیرات اللعبة 

وهـــو مـــن أهـــم .  علـــى المرمـــى هـــو مـــن أهـــم أجـــزاء اللعـــب الهجـــومي بكـــرة القـــدم فالتهــدی
  ).١٩٨٤،٦٤عمار،( على اإلطالق  لعبة كرة القدمأساسیاتمهارات كرة القدم بل من أهم 

 خالل سیر المباراة عن طریق تطبیق خطط اللعب المختلفة والكرة بأسلوبینوالتهدیف یتم 
ـــــة لعـــــب أو  ـــــذي یتفـــــي حال ـــــق  االســـــلوب ال ـــــة (والكـــــرة خـــــارج اللعـــــب بعـــــه الفری   )الحـــــاالت الثابت

  )٣٣٨ ، ١٩٩٩الخشاب ، (                        

من األهداف سجلت من خالل الحـاالت % ٤٠أن بولقد أثبتت اإلحصائیات التي اجریت 
  .الثابتة 

),2003,2 Luhtaneu . ( ومــن أهــم حــاالت اللعبــة الثابتــة هــي الــضربات الحــرة المباشــرة والتــي
 معین یعتمـد علـى )تكنیك(بفن اداء والتي إذا ما نفذت .  من مناطق قریبة من منطقة الجزاء تنفذ

نماتیكیـة وبمـسار حركـي صـحیح وخاصـة تلــك التـي تـؤدى بوجـه القـدم مـن الــداخل یاألسـس البایوك
  .فإن نسبة تحقیق الهدف تكون كبیرة جدًا 

 فقط لالعبي كرة القدم ال یتم  حركة ضرب الكرة بوجه القدم من الداخل إنجازإن تحسین 
عــن طریــق تحلیــل هــذه الحركــة والــذي یــشكل أساســا فــي اســتیعاب دقــائق الحركــة بالتــدریب وانمــا 

وتقویمها والتي ستؤدي إلى تحسین نتائج الفریق مـن خـالل تـسجیل أكبـر عـدد مـن األهـداف ومـن 
قتهــــا بمهــــارة دقــــة نماتیكیـــة وعالیأهمیــــة البحــــث فـــي دراســــة بعــــض المتغیــــرات البایوك ظهــــرتهنـــا 

ومـن الكـرات الثابتـة والتـي تـسعى التهدیف البعید بوجه القدم من الداخل ومن خارج منطقة الجـزاء 
نماتیكیة یمكن االعتماد علیها في التدریب على التهدیف یبایوكالمن خاللها على إیجاد مواصفات 

  .البحثعینة من الحاالت الثابتة القریبة من المرمى وتطویرها لدى الالعبین 
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  مشكلة البحث ٢-١

التدریبیــة إن تطــور العبــي كــرة القــدم ال یمكــن أن یتحقــق إال مــن خــالل إتبــاع األســالیب 
 األداء تقـویمالمهمـة التـي یعتمـد علیهـا فـي سـائل و العلمیة الحدیثة في التدریب ویعد التحلیل مـن ال

 یعطینــا مؤشــرات موضــوعیة والــذيالحركــي لالعبــین وخاصــة ذلــك التحلیــل المــستند عــن حقــائق 
التغلب علیهـا حقیقیة من المسار الحركي وما یصاحبه من أخطاء والتي إذا ما درست بعنایة فإن 

ة ویعــد بقــد تكــون نتائجــه غیــر محــسو  الــذي الــذاتيالتقــویم مــن فــي التــدریب یــصبح أكثــر ســهولة 
مــا كــان اداؤه التهــدیف بوجــه القــدم مــن الــداخل ومــن الكــرات الثابتــة مــن أنــواع التهــدیف الــذي إذا 

نماتیكیــة یمتقنــا فإنــه فــي كثیــر مــن الحــاالت یحــسم نتــائج المباریــات وتعــد دراســة المتغیــرات البایوك
ان عـدم مـن االسـس المهمـة التـي تـؤثر بـشكل مباشـر علـى دقـة التهـدیف بهذا النـوع مـن التهـدیف 

 الــداخل وبوجــودنماتیكیــة التــي لهــا عالقــة بدقــة التهــدیف بوجــه القــدم مــن یالبایوك متغیــرات وضــوح
 بتهیئــة بیانــات علمیــة أهمیتهــایكــشف عنهــا البحــث الحــالي وهنــا تكتــسب مــشكلة البحــث الجــدار 

   .یهتدي بها المدربون
  أهداف البحث -٣-١

أثناء التهدیف البعید بوجه القدم في نماتیكیة یالتعرف على قیم بعض المتغیرات البایوك  ١-٣-١
   الجداراطق مختلفة وبوجودمن الداخل ومن الكرات الثابتة ومن من

نماتیكیـة ودقـة التهـدیف البعیـد یالتعرف علـى العالقـة بـین قـیم بعـض المتغیـرات البایوك -٢-٣-١
  بوجه القدم من الداخل ومن الكرات الثابتة ومن مناطق مختلفة وبوجود الجدار 

    مجاالت البحث ٤-١

الدرجــة األولــى للموســم (م لقــدالعبــو نــادي الموصــل الریاضــي بكــرة ا : المجــال البــشري -١-٤-١
   ٢٠٠٤ -٢٠٠٣الكروي

   ٢٧/١/٢٠٠٤ إلى ٣/١٢/٢٠٠٣من ابتدًا  : المجال الزماني ٢-٤-١

  .ملعب جامعة الموصل لكرة القدم :  المجال المكاني ٣-٤-١

  

   المصطلحات الواردة في البحث ٥-١
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  هـــــــــو التهـــــــــدیف الـــــــــذي یحـــــــــدث مـــــــــن خـــــــــارج منطقـــــــــة الجـــــــــزاء  : التهـــــــــدیف البعیـــــــــد -١-٥-١
  )٩٨ ،٢٠٠١الخشاب ورجب (                 

 الحیویــة والــذي یخــتص بدراســة الــصفات اهــو أحــد فــروع علــم المیكانیكــ: نماتیــك ی البایوك٢-٥-١
والخــــصائص الوصــــفیة لمتغیــــرات الحركــــة والتــــي یمكــــن إیجادهــــا فــــي 

الـسرعة ، الـزمن ، اإلزاحـة ) المسار(التحلیل السینمائي والفیدیوي مثل 
ــــــــــــــــــــــــخ......،   ن التطــــــــــــــــــــــــرق للقــــــــــــــــــــــــوى المــــــــــــــــــــــــؤثرة فیهــــــــــــــــــــــــا دو  )ال
  )٤٧ ،١٩٨٧الصمیدعي (              

یـــستخدم هـــذا النـــوع مـــن ضـــرب الكـــرة بكثـــرة خاصـــة : الـــضرب بوجـــه القـــدم مـــن الـــداخل  ٣-٥-١
 المتوسطة والطویلة وفیهـا یـتم توجیـه الكـرة تبالضربا

بــــــــصورة اكثــــــــر دقــــــــة مــــــــن بــــــــاقي الــــــــضربات ومــــــــن 
والـضربات  الجزاء وضـربة الزاویـة ةاستخداماتها ضرب

  .الحرة المباشرة 

                                                         )Kazakov,1978,23(   

   الدراسة النظریة -٢
  .مفهوم التهدیف في كرة القدم ١-٢

 نـرى نـاناو . یعد التهدیف من أكثر المهارات إثارة في لعبة كرة القدم عند تحلیل أي مبـاراة 
  الـــــــــذي یحـــــــــرز أكبـــــــــر عـــــــــدد مـــــــــن األهـــــــــداف فـــــــــي مرمـــــــــى الخـــــــــصم الفـــــــــوز بجانـــــــــب الفریـــــــــق 

 العـبللیـة والجـادة فعالمحاولة ال ( بأنهوعرف الخشاب وآخرون التهدیف ) ٦١، ٢٠٠٠المولى ،(
 والذهنیـة ضـمن والفنیـة  الكرة إلـى هـدف الخـصم مـستغًال قابلیتـه النفـسیة والبدنیـة إلدخالالمهاجم 

 بأنها حین عرفها حمادفي ) ٢٠٢ ،١٩٩٩شاب وآخرون ، الخ) (إطار القانون الدولي لكرة القدم 
 یمكــن إنهــاء الجهــد المبــذول فــي بــدء الهجــوم تهطوبوســا األهــداف إلحــرازالوســیلة األساســیة ( : 

  . )٩٤ ،١٩٩٤حماد،(وبناؤه وتطویره 

 هتنفیـــذ هـــذ الغایـــة األساســـیة لكـــل الفعالیـــات الهجومیـــة دون المقـــدرة علـــى(ویعـــد التهـــدیف 
  ) 128 ،١٩٩١رضا،)(هة لتحقیق الفوز فإن كل الخطط المعتمدة تكون دون فائدة الغایة الموج

  

  

   أنواع التهدیف في كرة القدم  ٢-٢
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 ٨٠

  . التهدیف بداخل القدم١-٢-٢

  . التهدیف بوجه القدم من الداخل ٢-٢-٢

  . التهدیف بخارج القدم ٣-٢-٢

   التهدیف بوجه القدم من الخارج ٤-٢-٢

   )١٨، ١٩٩٩خلف،(دم من األمام  التهدیف بوجه الق٥-٢-٢
   المبادئ األساسیة للتهدیف بوجه القدم من الداخل -٣-٢

 ،إن التهــدیف ال یقتــصر علــى الرجــل الــضاربة فقــط وٕانمــا تــشترك فیهــا كــل أجــزاء الجــسم
وتنضم حركة ضرب أثناء الحركة في ملحوظ  كذلك تقوم الذراعان بدور مهمجذع یشترك بدور فال

شمل االقتـــراب احـــل متتالیـــة ومتداخلـــة وبطریقـــة انـــسیابیة مرحلـــة اإلعـــداد وتـــعلـــى ثـــالث مر الكـــرة 
ومرجحــة الرجــل الحــرة خلفــًا ، ثــم مرحلــة أساســیة وهــي ضــرب الكــرة وأخیــرًا إنتهــاء الحركــة وفیهــا 

  .)٧٩مختار ،ب ت ،(تمرجح الرجل الحرة إلى األمام 
   دقة وقوة التهدیف ٤-٢

 دور اساسي في نجاح التهـدیف وعلـى ولهماهمان إن الدقة والقوة في التهدیف عنصران م
الالعـــب أن یـــوازن بـــین هـــذین العنـــصرین ألن الكثیـــر مـــن حـــاالت التهـــدیف تفـــشل بـــسبب تركیـــز 

تطلبه الحالة بالنسبة تعلى حساب اآلخر دون تقدیر لمدى ما الالعب على أحد هذین العنصرین 
 مــنســیما عنــدما یكــون الالعــب قریبــًا مطلوبــة أكثــر مــن القــوة اللهــذین العنــصرین فقــد تكــون الدقــة 

 ١٩٨٦حمـاد،(.عند التهدیف مـن المـسافات البعیـدةالمرمى وقد تكون القوة مطلوبة أكثر من الدقة 
،٩٩(  

علــى  التركیــز علــى الدقــة ومــن ثــم وســتانیون علــى أنــه یجــب ویؤكــد كــل مــن زینــل وامــیش
 التهــدیف بــشكله الــصحیح ىیــؤدالقــوة اذ أن الدقــة لهــا األســبقیة فــي ذلــك مــن حیــث األهمیــة ولكــي 

مـیش ا) (٦٦ ،١٩٩٤زینـل،(لتركیـز علیهمـا یجب أن یعتمـد الالعـب علـى عنـصري الدقـة والقـوة وا
  ) ١٥٩، ١٩٩١ستانیون ،(،) ٣٣، ١٩٩٠،
  الضربات الحرة المباشرة  ٥-٢

مباشرة ال سهًال نوعًا ما بالنسبة للضربات الحرة غیر یعدإن تنفیذ الضربات الحرة المباشرة 
دون الحاجـة إلـى لعـب الكـرة إلـى العـب آخـر ذلك ألنه من الممكن التـسدید علـى الهـدف مباشـرة و 
لفریــق الخــصم فیجــب إتبــاع فیــذ الــضربة الحــرة المباشــرة قریبــًا مــن منطقــة الجــزاء إذا كــان موقــع تن.

 تكتیكـــي خـــاص یختلـــف حـــسب موقـــع تنفیـــذ الـــضربة فـــإذا كـــان الالعـــب المـــؤدي  خططـــيأســـلوب
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ا كـان إذ ،أمـا هـاخاللرة فـي الجـدار فیجـب علیـه محاولـة التـسدید علـى الهـدف مـن للضربة یرى ثغـ
الجــدار قــد غطــى الزاویــة فالفائــدة التــي یمكــن أن یــستغلها الالعــب المــؤدي للــضربة هــي محاولــة 

  فــــــــــــــــي إتجــــــــــــــــاه الزاویــــــــــــــــة البعیــــــــــــــــدة ومــــــــــــــــن فــــــــــــــــوق الجــــــــــــــــدار أو جانبــــــــــــــــه تــــــــــــــــدویر الكــــــــــــــــرة 
  )٣٦٧، ١٩٩٩الخشاب وآخرون ،(                                                         

  .مفهوم التحلیل الحركي ٦-٢

الحركــة یعــد التحلیــل الحركــي األداة الفعالــة الستقــصاء الحقــائق التــي تــساعد علــى تــصور 
ــــــة  ــــــى الحركــــــة النموذجی ــــــي للوصــــــول إل ــــــل ) ١٧، ١٩٩٠محجــــــوب،(ومعرفــــــة ادائهــــــا الفن والتحلی

 الرئیسة ومن ثم معالجتـه الى عناصرهاب المعلومات الكبیرة نماتیكي هو عملیة فرز وتبوییالبایوك
 نتائج رقمیة محددة قابلـة للتغیـر عنـد مقارنتهـا مـع معیـار تلخیصمنطقیًا أو إحصائیًا للعمل على 

یـــدة فالـــصماء إلـــى أخـــرى ذات معـــاني ودالالت ممـــن صـــیغتها الكمیـــة مناســـب ومحـــدد لتحریكهـــا 
),1979,155 moor (  

ان التحلیـل المیكـانیكي الحیـوي للمهـارة الحركیـة یـشمل تجزئـة الحركـة ویرى مجید وشلش ب
المتداخلـــة المـــراد تحلیلهـــا إلـــى أجـــزاء وتقریـــر طبیعـــة كـــل جـــزء مـــن الحركـــات مـــن تطبیـــق األســـس 

  الفنـــــــــــي المثـــــــــــالي للحركـــــــــــة الجیـــــــــــدة  ءامـــــــــــة لـــــــــــالدءوالقـــــــــــوانین المیكانیكیـــــــــــة والتـــــــــــشریحیة المال
 فإنـــه دراســـة اجـــزاء الحركـــة ومعرفـــة تـــأثیر :هاشـــمي امـــا تعریـــف ال) ٢٧، ١٩٩٢مجیـــد وشـــلش، (

الهاشــمي (أداء الحركــة وفــي تحقیــق الهــدف منهــا مــستوى بالمتغیــرات الوصــفیة والــسببیة لالرتقــاء 
نماتیكي یساهم فـي معرفـة األعـداد الكبیـرة مـن األقـسام الحركیـة یإن التحلیل البایوك.)٤٣، ١٩٩١،

 ذوي المــستویات العلیــا للوصــول بهــم نللریاضــییة لجــسم الإلنــسان وفــي تحدیــد الخــصائص الحركیــ
  )١٥١ ،١٩٨٧الصمیدعي ، (االفضلاز إلى االداء واإلنج

   المبادئ واألسس المیكانیكیة لألداء المهاري -٧-٢

إن اإلنجاز المؤثر لجمیع أنواع المهـارات الحركیـة لكافـة الفعالیـات یـستوجب الفهـم الـدقیق 
 عملیة بناء المهارات الحركیة والتـي تـساعد فـي تطبیـق الهـدف للمبادئ المیكانیكیة التي تدخل في

  ).٦٦ ،٢٠٠٠محجوب وآخرون ،(المرجو من تلك المهارات عند األداء 

مكـان الخطـأ والـصواب بـصورة دقیقـة وفـي اإلهتمام بهذه المبادئ واالسس تـساعدنا فـي معرفـة إن 
الالعــب فــي تجــاوز األخطــاء و الوقــوف عنــده ألجــل وضــع الحلــول المناســبة التــي تــساعد المــدرب 

  )٧٩، ٢٠٠٢،خیون( المتعلقة باألداء األفضل وحل المشاكل 

   لضرب الكرة بوجه القدم من الداخليالبایومیكانیكالتحلیل -٨-٢
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إن حركة ضرب الكرة تعد نسبیًا بمثابة سلسلة حركیة بـسیطة مـن الحركـات الدائریـة حـول 
 ـــــ الهـدف فـي تولیـد وٕانتـاج سـرعة زاویـة للقـدم محور ثابت یقع في مفصل الفخـذ وفـي هـذه الحركـة

ـــسلة  ـــك مـــن خـــالل السل ـــة التـــالـــضاربة وذل  تمـــر بهـــا أجـــزاء الجـــسم فـــإن وصـــول الجـــسم يالحركی
واإلرتفاعـــات الخاصـــة بكـــل جـــزء مـــن أجـــزاء الجـــسم المختلفـــة تمثـــل فائـــدة خاصـــة وممیـــزة لالعـــب 

ة وكذلك للجسم والتي تنتج من خاللهـا  الرجل الضاربألقسام،وذلك ألنها تغیر من السرعة الزاویة 
تـوازن ة فیكمن دورهـا فـي المحافظـة علـى سرعة محیطیة عالیة أما دور الذراعین في مهارة الضرب

األمامیـة لجـسم مـن خـالل مـد الـذراعین بـشكل معـاكس للـرجلین إلـى جـانبي الجـسم خـالل الحركـة ا
االرتكــاز قــدر اإلمكــان وعنــد  ثقــل الجــسم فــوق رجــل مركــزلرجــل الــضاربة للمحافظــة علــى وضــع ل

 واألعلـــى مـــن أجـــل مـــامالـــى األالمعاكـــسة للقـــدم یكـــون مالمـــسة القـــدم الـــضاربة للكـــرة فـــإن الـــذراع 
ـــیًال  ـــاء الجـــسم مـــنخفض قل ـــى تـــوازن الجـــسم مـــع بق  العـــب كـــرة القـــدم ذو بإمكـــانإذ المحافظـــة عل

 للفخذ وللرجل الضاربة إلى سرعة الزاویةالخالل رفع من المهارات العالیة تولید سرعة عالیة للكرة 
لحركـة الـضربة والتـوازن للجـسم ممكـن أن تعمـل البایومیكانیكیة المبادئ أقصى حد كما أن معرفة 

الضرب فعند مالمـسة قـدم اإلرتكـاز بـاألرض یحـصل هنـاك لحظة على زیادة سرعة إنطالق الكرة 
 اطالة الزمن الجل فسح  الجسم والتي تؤدي إلىنتیجة خفض مركز ثقلفقدان في السرعة األفقیة 

د عن الجسم إلى الخلف مـع زیـادة امتـداالمجال للمرجحة الكاملة للرجل الضاربة التي تكون بعیدة 
 بإتجـاه الرجـل الـضاربة وذلـك ألجـل نـبوالجا الخلـفالورك وٕانثناء الركبة كـذلك دوران الجـذع إلـى 

ــًا خــارج الجــسم زیــادة المرجحــة مــن أجــل الحــصول علــى مــسافة أكبــر أمــا الــذراعان فتك ونــان جانب
  .)Luhtaueu 7, 2004,( للمساعدة على حفظ التوازن

   ثالث مراحلوتقسم المهارة الحركیة لضرب الكرة إلى 

  )  التمهیدیة ( المرحلة التحضیریة -١

  المرحلة الرئیسة -٢

  .)١٦٣ ،١٩٨٧محجوب ، ( المرحلة النهائیة -٣

  
  
  
   إجراءات البحث-٣
   منهج البحث ١-٣
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إذ .أهدافــة مــة طبیعــة البحــث و ء بأســلوب المــسح لمالألوصــفي المــنهج ون البــاحثماســتخدا
 إجـراء مـن أجـل الحـصول علـى الحقـائق والبیانـات ألوصفيإلى أن البحث ) ١٩٨٠(یشیر سالمة 

  ) ٣٩ ،١٩٨٠سالمة ، ( الدراسة لمشكلةمع تفسیر كیفیة ارتباط هذه البیانات 
  عینة البحث -٢-٣

 والمتمثلــة بالعبــي نــادي الموصــل الریاضــي بكــرة القــدم للموســم الریاضــي تــم اختیــار عینــة البحــث
 كمـا حـراس) ٣(وعددهماستبعاد حراس المرمى العب إذ تم ) ٣٠( والبالغ عددهم ٢٠٠٤-٢٠٠٣

) ٣(االســتطالعیة للبحــث علــى  التجربــة إجــراء وقــد تــم اإلصــابةبــسبب العبــین ) ٥(تــم اســتبعاد 
النهائیــة بهــذا اســتقر العمــل علــى عینــة البحــث البــالغ  عــددهم العبــین تــم اســتبعادهم مــن التجربــة 

العبـــین كعینـــة للتـــصویر ) ٤(و االختبـــارالعـــب اســـتخدموا كعینـــة لتـــصمیم ) ١٥.(العـــب ) ١٩(
   ) ثتجربة البح(الفیدیوي 

  ) ١(جدول رقم 

  یبین كتل وأطوال أفراد عینة البحث

   وسائل جمع البیانات ٣-٣

  ـ تحلیل محتوى المصادر العربیة واالجنبیة 

  ـ المقابلة الشخصیة 

   االستبیان ـ

  ـ اإلختبارات والقیاس 

   والتقنیةة العلمیةـ المالحظ
  ماتیكیة للبحث   البیوكین البحث اختیار متغیرات٤-٣

  متر\الطول  كغم\الكتلة  اسم الالعب  ت
  ١,٨٥  ٦٩  يصفوان عبد الغن  ١
  ١,٨٠ ٧٢ راكان حواس  ٢
  ١,٧٨ ٧٣ منهل خالد  ٣
  ١,٧٤  ٦٤  منهل مشعل  ٤
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 ٨٤

تـم اختیـار المتغیــرات البایكنماتیكیـة الخاصــة بدقـة التهـدیف البعیــد بوجـه القــدم مـن الــداخل 
 المختـصین و عرضه على مجموعة مـن الـسادة تمومن مناطق مختلفة عن طریق اعداد استبیان 

جدول رقم لالغرض مالئمتها مع عینة البحث وقد تم تحدید هذه المتغیرات كما مبین في  ∗ الخبراء
  .٣/١٢/٢٠٠٣وبتاریخ ) ٢(

   اختبار دقة التهدیف بوجه القدم من الداخل بوجود الجدار٥-٣

ــــات ) األحمــــد(تــــم اســــتخدام االختبــــار المعــــد مــــن قبــــل  ــــذي یتمتــــع بــــدرجات صــــدق وثب ال
ملحـــق الویمكـــن مالحظـــة مواصـــفات االختبـــار فـــي )  ٣٨ ،٢٠٠٤األحمـــد ، (وموضـــوعیة عالیـــة 

  .) ١( رقممال

   تصویر الفیدیوي  ال٦-٣

. العبـین تـم اختیـارهم مـن عینـة البحـث ) ٤(تم التصویر الفیدیوي علـى عینـة مكونـة مـن 
 مــن نقطــة التهــدیف علــى یمــین الالعــب  متــر)٦,٥(علــى بعــد آلــة التــصویر تحدیــد مكــان اذ تــم 

  . متر عن األرض)  ١,٢٥ (المؤدي للضربة وعلى ارتفاع

  
  

   التجربة االستطالعیة للبحث ٧-٣

                                                 
       االسم                                         االختصاص الدقیق ∗

  أثقال  / ك بایومیكانی             ودیع یاسین . د. أ-١

 كرة قدم  /د لؤي الصمیدعي                                بایومیكانیك .أ- ٢

 سباحة / د عارف حساوي                                 بایومیكانیك . أ-٣

 ساحة ومیدان / د صریح عبد الكریم                              بایومیكانیك. أ-٤

 ساحة ومیدان /                              بایومیكانیك د حسین مردان    . أ-٥

 أثقال / د عادل تركي                                    تعلم حركي .م.أ-٦

  أثقال  / سعد نافع                                      بایومیكانیك  . د. م-٧

  أثقال /   بایومیكانیك  لیث إسماعیل                                 . د.م-٨

 جمناستك  /          بایومیكانیك       یاسر نجاح      . د.م-٩

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٨٥

للتأكـــد علـــى مـــدى اســـتیعاب واتقـــان  ١١/١/٢٠٠٤ تجربـــة اســـتطالعیة بتـــاریخ أجـــراءتـــم    
  العینة لالختبار 

    التجربة النهائیة للبحث٨-٣

  .على ملعب جامعة الموصل  ٢٠٠٤ /٢٧/١ تم تصویر التجربة النهائیة بتاریخ
     األدوات المستخدمة ٩-٣

 - جــص لتحدیــد نقــاط التهــدیف الثالثــة–) ٦(كــرات عــدد- حبــل لتقــسیم الهــدف-ملعــب كــرة قــدم(
 قطـع بالسـتر الصـقة فـسفوریة لتوضـیح – شـریط قیـاس –البلیت الصفیح جدار مصنوع من مادة 
 ٢٥ ســـرعتها ٥٠٦ zoom x(دیجتـــال نـــوع ســـوني   فیدیویـــةالـــة تـــصویر–نقـــاط مفاصـــل الجـــسم 

   ))ثا /صورة

   طریقة اجراء االختبار١٠-٣

محــاوالت بوجــه القــدم مــن الــداخل ) ٦(ربعــة بــاداء یقــوم كــل العــب مــن العبــي العینــة األ
متر عن منتصف الهـدف وتـسجل ) ٢٠(على الهدف من كل جهة من الجهات الثالثة وعلى بعد 

وتـــم تحلیـــل كأوطـــأ درجـــة وصــورت جمیـــع المحــاوالت ) صــفر(كــأعلى درجـــة و) ٥(لهــم الـــدرجات 
هـا عـن األرض كمـا موضـح  وارتفاعتـصویرالالة تحدید وضع  تم وقدأفضل محاولة في كل جهة 

  ) ١(شكل رقم الفي 

   

  
  

  

  

  

  

في التصویر وعدد المحاوالت ودرجات الصعوبة على الهدف الة یوضح موقع ) ١(رقم شكل 
  أثناء اداء اختبار دقة التهدیف البعید
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 ٨٦

  ∗ تحلیل الفیلم الفیدیوي١١-٣

  . فیدیواسیت ال إلى كالة تصویرتم تحویل الفیلم الفیدیو المصور بعد التحلیل على شریط 

  ومن ثم تحویله من كاسیت الفیدیو إلى القرص الصلب عن طریق بطاقة الشاشة

  :اآلتیة البرامج  وبعدها تم إجراء خطوات التحلیل بالكومبیوتر وباستخدام)  كارت التحویل(

  adobe premiers) لمعالجة األفالم ( ادوبي بریمر ـ

   AUTO CAD ZOOO) الستخراج البیانات الخام (ـ أوتوكاد 

   EXCEL) للمعالجات االحصائیة (ـ أكسل 
   الوسائل اإلحصائیة ١٢-٣

   . الوسط الحسابي-

    . االنحراف المعیاري-

  ).١٠١ ،١٩٩٦التكریتي والعبیدي ، () بیرسون(معامل االرتباط البسیط  -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
المدرس ف ي غانم  ولید الدكتورثائر غانم مال علو المدرس في كلیة التربیة األساسیة وتم التحلیل من قبل الدكتور ∗

  .كلیة التربیة الریاضیة 
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 ٨٧

   عرض وتحلیل مناقشة النتائج -٤
  یبین تسلسل المتغیرات البایوكنماتیكیة) ٢(رقم جدول ال

  المتغیرات البایوكنماتیكیة  ت

X1   زاویة الكاحل للرجل الضاربة لمرحلة االصطدام.  

X2  لة االصطدام زاویة الركبة للرجل الضاربة لمرح.  

X3  زاویة الركبة لرجل االرتكاز لمرحلة االصطدام.  

X4  زاویة الجذع لمرحلة االصطدام.  

X5  زاویة الكاحل للرجل الضاربة لمرحلة االمتصاص.  

X6 زاویة الركبة للرجل الضاربة لمرحلة االمتصاص.  

X7  زاویة الجذع لمرحلة االمتصاص.  

X8 از لمرحلة االمتصاص زاویة الركبة لرجل االرتك.  

X9  زاویة الكاحل للرجل الضاربة لمرحلة الضرب.  

X10  زاویة الركبة للرجل الضاربة لمرحلة الضرب. 

X11  زاویة الجذع لمرحلة الضرب. 

X12 زاویة الركبة لرجل االرتكاز لمرحلة الضرب. 

X13  ارتفاع مركز ثقل الجسم لمرحلة الضرب. 

X14 جسمالسرعة الزاویة لل. 

X15 السرعة الزاویة للرجل الضاربة. 

X16  السرعة المحیطیة للرجل الضاربة.  

X17   زاویة انطالق الكرة.  
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 واختبار دقة التهدیف البعید ةكینماتیكی عرض وتحلیل نتائج االرتباط بین المتغیرات البایو ١- ٤
.  

  حسابي واالنحراف المعیاريیبین نتائج محاوالت اختبار دقة التهدیف والوسط ال) ٣(رقم جدول ال

  

  
 


 


 


 


 


  ± 
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 ٨٩

  یبین العالقة بین المتغیرات البایوكینماتیكیة واختبار دقة التهدیف) ٤( رقم جدولال

  ٠.٩٥٠=الدولیة ) ر(، قیمة ) ٢ (ة وامام درجة حری٠.٠٥≤معنوي عند درجة خطا * 
  

  

  

X1 ٠.٤٨٦-   ٠.٠٥٣ -    *٠.٩٧١  

X2  - ٠.٦١٥ -   ٠.٤٣٨ -   ٠.٩٤٨  

X3 ٠.٣٠٢ -   ٠.١٢٤ -   ٠.٨٠  

X4 ٠.٣٧١ -   ٠.٢٨١  ٠.٤٤٨  

X5 ٠.٨٤١  ٠.٢٨٢  ٠.٥٢٤  

X6 ٠.٨٥٠  ٠.٨٦١ -   ٠.٤٠٤  

X7  - ٠.٠٩٤  ٠.١٩٤ -   ٠.٧٦٢  

X8  - ٠.٩١٣ -   ٠.٣٣٣ -   ٠.٢٨٢  

X9 ٠.٨١٧  ٠.٥٢٤ -   ٠.١٣٩  

X10  - ٠.٣١٤  ٠.٢٤٥ -   ٠.٩٢٦  

X11  - ٠.١٢٣ -   ٠.٠٧٤ -   ٠.٠٠٢  

X12 ٠.٨٩٩ -   ٠.٣٤٨ -   ٠.٨٥٧*   

X13  - ٠.٩٤١ -   ٠.٤٣٤ -   ٠.٨٣٣  

X14  - ٠.٥٢٠   *٠.٩٩٤  ٠.٢٥٢  

X15  - ٠.٢٣٧  ٠.٦١٩  ٠.٦٦٦  

X16  - ٠.٢٦٣ -   ٠.١٠٥  ٠.٨٧٢  

X17 ٠.١٩٧  ٠.٨٧٠  ٠.٤  
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 ٩٠

  :ما یأتي) ٤(یتبین من الجدول رقم 

) زاویــة الكاحـــل للرجــل الـــضاربة لمرحلــة االصـــطدام ( X1وجــود ارتبــاط معنـــوي موجــب بـــین  •
وهــي أكبــر مــن الجدولیــة ) ٠,٩٧١( قیمــة المحتــسبة لغــتباذ ودقــة التهــدیف فــي جهــة الیمــین 

ویعــزى ذلــك إلــى زیــادة نــصف ) ٠,١٥( ≤عنــد نــسبة خطــأ ) ٢( حریــة أمــام درجــة ) ٠,٩٥٠(
القطر للرجل الضاربة عن طریق مـد مفاصـل الجـسم وبـدورها سـوف تـؤدي إلـى زیـادة الـسرعة 

  للرجــــــــــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــــــــــضاربةالمحیطــــــــــــــــــــــــــــة تزیــــــــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــــــــن الطاقــــــــــــــــــــــــــــة الحركیــــــــــــــــــــــــــــة 
وهذا سیعطي حالة أفضل لالعب للوصول إلى الوضع ) ٣٤، ١٩٧٧آخرون ، عبد المنعم و (

  ).١٧٧، ١٩٩٣:حسام الدین (الجید ألداء الضرب 

ودقــة التهــدیف فــي جهــة ) الــسرعة الزاویــة للجــسم  ( x14وجــود ارتبــاط معنــوي موجــب بــین  •
 وأمــام درجــة) ٠,٩٥٠(وهــي أكبــر مــن الجدولیــة ) ٠,٩٩٤( بلغــت قیمــة المحتــسبة اذالوســط 
ویعــزى ذلــك إلــى أن الفــرق الــزاوي فــي هــذه الجهــة ) ٠,٠٥ (≤عنــد نــسبة خطــأ   )٢ (حریــة 

أداء الــضربة فــي  أثنــاء أداء الــضربة فــضًال عــن قــصر الفتــرة الزمنیــة لمراحــل  فــيیكــون كبیــر
جهـــة الوســـط وهـــذا یـــؤدي إلـــى زیـــادة فـــي الـــسرعة الزاویـــة وتطـــابق مـــع قـــانون الـــسرعة الزاویـــة 

  وهذا یجعل الالعبین یـؤدون الـضربة بـشكل أفـضل ∗)الزمن /لفرق الزاويا= السرعة الزاویة (
 ) ١٥١، ١٩٨٧محجوب، (وخاصة وأنهم مواجهون للهدف 

أمـــا بقیـــة المتغیـــرات فلـــم یوجـــد ارتباطـــات معنویـــة بینهـــا وبـــین دقـــة التهـــدیف وذلـــك ألن قیمـــة 
وعنـد نـسبة ) ٢ (حریـة أمـام درجـة) ٠,٩٥٠(قیمـة الجدولیـة المـن صفر االمحتسبة لهذه المتغیرات 

  ) ٠,٠٥(خطأ 

   التوصیات  االستنتاجات و -٥
  االستنتاجات ١-٥

جهــة ال مــنلزاویــة الكاحــل للرجــل الــضاربة لمرحلــة االصــطدام بــین  معنــويوجــود ارتبــاط  •
    .الیمنى

   .ىجهة الوسطال من) للجسم السرعة الزاویة ( لمتغیر  بین معنويوجود ارتباط  •

  . والضرب لمتغیرات البحث االمتصاصمرحلتي بین   معنویةاتارتباطعدم وجود  •
  

                                                 
  )٤٤٧ ، ١٩٧٩الراوي ،  (٢ ) =٢ن ـ ( ∗
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  التوصیات  ٢-٥

ـــى نتـــائج  • ـــة التـــي حـــصلنا مـــن خاللهـــا عل ـــى دراســـة  المتغیـــرات البایوكینماتیكی ـــد عل التأكی
  . التدریب وتعلم كرة القدم عملیاتایجابیة لالستفادة منها في 

توافـق لعواملـه الـثالث  بتناسـق و ادائهـاضرورة تقویة الالعبین المؤدین لهـذه الـضربة علـى  •
  .القوة ،والدقة ، والسرعة

  الدقة عند ادائها البرنامج التدریبي لغرض التقدم في درجة أوقاتتقویم هذه المهارة بین  •

  المصادر
 مقارنـــــــة لـــــــبعض المتغیـــــــرات ة،دراســـــــة تحلیلیـــــــ) ٢٠٠٤(األحمـــــــد ، عبـــــــد الملـــــــك ســـــــلیمان  -١

الــداخل ومــن منــاطق یــد بوجــه القــدم مــن البایوكینماتیكیــة وعالقتهــا بمهــارة دقــة التهــدیف البع
مختلفــة لــدى العبــي كــرة القــدم ، رســالة ماجــستیر غیــر منــشورة ، جامعــة الموصــل ، كلیــة 

  .التربیة الراضیة 
تــأثیر أهــم عناصــر اللیاقــة البدنیــة والمهــارات الریاضــیة ) : ١٩٩٠(أمــیش ، صــالح راضــي  -٢

بغـداد ، كلیـة التربیـة الریاضـیة ، رسالة ماجستیر غیـر منـشورة ،جامعـة في مستوى اإلنجاز 
. 

التطبیقـــات االحـــصائیة ) : ١٩٩٦(التكریتـــي ، ودیـــع یاســـین والعبیـــدي ، حـــسن محمـــد عبـــد  -٣
 ، دار الكتـــــب للطباعـــــة والنـــــشر ، واســـــتخدامات الحاســـــوب فـــــي بحـــــوث التربیـــــة الریاضـــــیة

 .الموصل

 لكــرة القــدم البنــاء الجــسمي لالعبــي دوري النخبــة العراقــي):٢٠٠١(جاســم ،عبــد المــنعم أحمــد -٤
بوصــفه احــد أســس االنتقــاء الریاضــي،اطروحة دكتــوراه غیــر منــشورة ،جامعــة الموصــل،كلیة 

 .التربیة الریاضیة

 .، مصر المیكانیكا الحیویة ، دار الفكر العربي ) : ١٩٩٣(حسام الدین ، طلحة  -٥

 ، دار٢اإلعـداد المهـاري والخططـي لالعـب كـرة القـدم ، ط) :١٩٨٦(حماد ، مفتـي إبـراهیم  -٦
 .، القاهرة الفكر العربي 

، دار ١لالعـب كـرة القـدم، طاإلعـداد المهـاري والخططـي ) : ١٩٨٤(حماد ، مفتـي إبـراهیم  -٧
 .الفكر العربي ، القاهرة 

الجدید في اإلعداد المهاري والخططي لالعب كرة القدم ، ) :١٩٩٤(مفتي إبراهیم ،: حماد  -٨
 .دار الفكر العربي ، القاهرة 
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تحلیـــل لعـــب الفریـــق الفـــائز األول والثـــاني والثالـــث فـــي ) : ١٩٩٩(م الخـــشاب ، زهیـــر قاســـ -٩
 ، مجلة ١٩٩٤ ـ ١٩٩٣بطولة دوري أندیة القطر للدرجة األولى لكرة القدم للموسم الكروي 

 .  ، جامعة الموصل ، كلیة التربیة الریاضیة ١٤ ، العدد ٥الرافدین للعلوم الریاضیة ، مج

 ، دار الكتب للطباعة والنشر ٢كرة القدم ، ط) : ١٩٩٩(الخشاب ، زهیر وقاسم وآخرون ، - ١٠
 .، الموصل

العالقــة بــین بعــض عناصــر اللیاقــة ) : ٢٠٠١(زهیــر قاســم ورجــب ، ولیــد خالــد : الخــشاب  - ١١
البدنیـــة الخاصـــة بمـــستوى االداء المهـــاري لـــدى العبـــي كـــرة القـــدم ، مجلـــة الرافـــدین للعلـــوم 

 .یة التربیة الریاضیة  ، جامعة الموصل ،كل٢٢، العدد ٧الریاضیة ، مج

أثـر برنـامج تـدریبي مقتـرح فـي تطـویر مهـارة التهـدیف بكـرة : ) ١٩٩٩(خلف ، عماد كـاظم  - ١٢
 . منشورة ، جامعة بغداد ، كلیة التربیة الریاضیة رالقدم ، رسالة ماجستیر غی

الـتعلم الحركـي بـین المبـدأ والتطبیـق ، مكتـب الـصخرة للطباعـة ، ) : ٢٠٠٢(خیون ،یعرب  - ١٣
 .بغداد 

المدخل لدراسة اإلحصاء ، مؤسسة دار الكتب للطباعة ) : ١٩٧٩(الراوي ، خاشع محمود  - ١٤
 .والنشر ، جامعة الموصل 

كــرة القــدم ،المدرســة العلیــا ألســاتذة التربیــة ) : ١٩٩٧(رشــید ، فیــصل وعبــد الخــالق ، أحمــد  - ١٥
 .البدنیة والریاضیة ، الجزائر 

 الثالثة ،دار الحكمة للطباعة والنشر ، كرة القدم للصفوف): ١٩٩١(رضا ،صباح وآخرون  - ١٦
 .بغداد

 .كرة القدم للناشئین مطبعة عبود ، عمان ) : ١٩٩٤(زینل، عبد القادر  - ١٧

البایو میكانیك ، دار الكتب للطباعة والنـشر ، الموصـل ) : ١٩٨٨(السامرائي ،فؤاد توفیق  - ١٨
. 

لربیعــــي وعبــــد اهللا كــــرة القـــدم للناشــــئین ، ترجمــــة كـــاظم ا) : ١٩٩١(ســـتانیون ، تیمــــوفیج ،  - ١٩
 .، البصرة المشهداني ، مطبعة دار الحكمة 

االختبارات والقیاس في التربیـة البدنیـة ، دار المعـارف ، ) : ١٩٨٠(سالمة ، إبراهیم أحمد  - ٢٠
 .مصر 

التحلیـــــل الكینمـــــاتیكي للـــــركالت الحـــــرة المباشـــــرة ) : ١٩٩٧(ألـــــشمري، أیـــــاد عبـــــد الـــــرحمن  - ٢١
 .یر غیر منشورة ، جامعة بغداد ،كلیة التربیة الریاضیة والقوسیة بكرة القدم ، رسالة ماجست
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البایومیكانیــك والریاضــة ، مدیریــة دار الكتــب للطباعــة ): ١٩٨٧( لــؤي غــانم .الــصمیدعي  - ٢٢
 .والنشر ، جامعة الموصل 

خاصـــیة نمـــو الـــسرعة والدقـــة لـــضربة كـــرة القـــدم علـــى ) : ١٩٩٠(الـــصمیدعي ، لـــؤي غـــانم  - ٢٣
 سـنة ، وقــایع  المـؤتمر الـسادس لكلیــات وأقـسام التربیــة )١٦-١١(الهـدف لالعبـین الــشباب 

 . الریاضیة في جامعات القطر ، دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل 

ـــــد المـــــنعم ، سوســـــن وآخـــــرون  - ٢٤ ـــــ): ١٩٧٧(عب  فـــــي المجـــــال الریاضـــــي ، دار كالبایومیكانی
 .المعارف ، مصر 

ركـي ، مطبعــة الحكمــة التحلیــل الح): ١٩٩٢(مجیـد ، ریــسان خـریبط وشــلش ، نجــاح مهـدي - ٢٥
 .،البصرة 

 . ،مطبعة التعلیم العالي ،بغداد ٢التحلیل الحركي ط) :١٩٨٧(محجوب ، وجیه  - ٢٦

والفـسلجي للحركـات الریاضـیة ، مطـابع التحلیل الحركي الفیزیاوي )١٩٩٠(محجوب ،وجیه  - ٢٧
 .التعلیم العالي ، بغداد 

ي ،مطبعـة وزارة التربیـة نظریات الـتعلم والتطـور الحركـ): ٢٠٠٠(محجوب ، وجیه وآخرون  - ٢٨
 .،بغداد 

،دار الفكر العربي ، األسس العلمیة في تدریب كرة القدم ) : ت.ب(مختار ، حنفي محمود  - ٢٩
 .مصر 

 ، دار الفكـر ١األسالیب الحدیثة في تدریب كـرة القـدم ،ط) : ٢٠٠٠(المولى ، موفق مجید  - ٣٠
 .للطباعة والنشر والتوزیع ،بغداد 

، مطــابع دار الحكمــة للطباعــة ١المیكانیكــا الحیویــة ،ط : )١٩٩١(الهاشــمي، ســمیر مــسلط  - ٣١
 .والنشر ، بغداد 

32- Kazakov.P.N.(1978):Foot ball –bhysical Culture and Sport Moscow. 
33-   Luhtanen Pekka,(2003)http:\\www.coach esinfo.com              

 progression  in skill training . 
34- Luhtanen,Pekka,(2004) http:\\.www.coach esinfo .com ,kicking. 
35- Moor.n.(1979):How to research , landon,the library ,association  

  
  )١(ملحق رقم ال

  مواصفات االختبار 
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  .دقة التهدیف البعید بوجه القدم من الداخل: اسم االختبار  - 

 منـــاطق مختلفـــة قیـــاس دقـــة التهـــدیف البعیـــد بوجـــه القـــدم مـــن الـــداخل ومـــن: هـــدف االختبـــار  - 
 .وبوجود جدار

 :االدوات المستخدمة  - 

 .ملعب كرة قدم - 

 .هدف كرة قدم مقسم الى عدة اقسام وحددت على مناطق الصعوبة - 

 . كرات قدم٦ - 

 .شریط قیاس - 

 .حبال لتقسیم الهدف  - 

 .م)٢٠( مسافة التهدیف البعید دجص لتحدی - 

 )٤(رقم  ، كما موضوح في شكل ∗)جنكو( من الصفائح المعدنیة مصنوعجدار  - 

  

  

  

  

  

  

  یوضح الجدار المصنوع من الصفائح المعدنیة) ٤(رقم شكل 

  : تعلیمات االختبار -
  .یقف المختبر في مناطق التهدیف المحددة من قبل السادة الخبراء* 
  .یقف المسجل في مكان یسمح له رؤیة جمیع الكرات المتجهة الى الهدف * 
  . یاردات عن الكرة وفي المناطق الثالث١٠مكان وضع الجدار وهي المسافة القانونیة * 
یقوم المسجل وبمساعدة شـخص اخـر بمالحظـة وتـسجیل جمیـع التهـدیفات الناجحـة والتـي تمـر * 

  .في المناطق المحددة من الهدف
                                                 

 )٣٩ ،٢٠٠٢جاسم ، ( سم ١٧٦.٢٥الجدار طول  ∗
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  . الى مكان وقوف المختبروأعادتهایقوم احد المساعدین بجمع الكرات * 
  .ب نتائجهایمكن اعطاء محاولتین تجریبیة للمختبر التحتس* 
  .محاوالت للتهدیف البعید من جهة الیمین) ٦(یمنح كل مختبر * 
  .محاوالت للتهدیف البعید من جهة الوسط) ٦(یمنح كل مختبر * 
  .محاوالت للتهدیف البعید من جهة الیسار) ٦(یمنح كل مختبر * 
  : طریقة االداء -

 الكـرة بوجـه القـدم بتـسدید یتم تثبیـت الكـرة فـي المكـان المخـصص للتهـدیف ویقـوم المختبـر  
  .من الداخل على المكان االكثر صعوبة من الهدف للحصول على اكبر عدد من النقاط

  : التسجیل -
  .الكرات التي تسقط خارج الهدف تحتسب صفر* 
  .الكرات التي تصطدم بالجدار وتصل او التصل الهدف تحتسب صفر* 
  .درجات) ٥(لهدف تمنح من ا) ٥(الكرات الناجحة الساقطة في مربع رقم * 
  .درجات) ٤(من الهدف تمنح ) ٤(الكرات الناجحة الساقطة في مربع رقم * 
  .درجات) ٣(من الهدف تمنح ) ٣(الكرات الناجحة الساقطة في مربع رقم * 
  .درجة) ٢(من الهدف تمنح ) ٢(الكرات الناجحة الساقطة في مربع رقم * 
  .درجة) ١(من الهدف تمنح ) ١(الكرات الناجحة الساقطة في مربع رقم * 
  ).صفر(من الهدف تمنح ) -(الكرات الناجحة الساقطة في مربع رقم * 
  .الكرات التي تصطدم بالحبال الخاصة بتقسیم الهدف تعاد وتمنح محاولة بدال عنها* 
الدرجــة النهائیــة لالختبــار هـــي مجمــوع الــدرجات التــي یحـــصل علیهــا المختبــر مــن المحـــاوالت * 

تـشمل . درجة) ٩٠(كل منطقة من المناطق الثالث اذ ان تكون الدرجة الكلیة لالختبار الستة في 
  .درجة لجهة الیسار) ٣٠(درجة لجهة الوسط و) ٣٠(درجة لجهة الیمین و) ٣٠(

  

  

  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

