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اإلهداء 
سيدنا محمد صلى )إلى نبي الرحمة ...إلى من بلغ الرسالة وأدى األمانة ونصح األمة ورفع الغمة 

 .(اهلل عليه وسلم
إلى من علمني بأني خلقت للنجاح وليس للفشل، إلى من علمني بأن غاية الحياة هي المعرفة 

 .(أبي رمز العطاء)لشموخ والعمل، إلى رمز الكفاح وا
إلى من علمتني حب الخير للناس وزرعت في قلبي وعقلي الطموح واألمل، إلى من رسمت لي 

 .(أمي الحبيبة)بعينيها طريقا لكي أعلوا إلى القمم، إلى أجمل اسم نطق به لساني 
الحلم، إلى رفيق العلم والعمر، إلى من كان لي سلوى في هذه الحياة، إلى من سارت معي نحو 

خطوة بخطوة، بذرناها معا وحصدناها معا وسنبقى معا، إلى الذي أعطاني دائما ولم يبخل بشيء 
: إلى من شاركتني مراحل البحث وتحملتني وصبرت على مشقة الحياة معي، إلى الذي كلما قلت له

 (.زوجتي الغالية)لم أستطع، قال تابع، إلى 
دعاء، .)أقدم لهم األفضل واألحسن، إلى أوالديإلى من سأعيش من أجلهم، إلى من أسعى أن 

 .(أميرة، مرام، محمد
إلى من كانوا عوني وزادي في مشواري، إلى من تجمعني بهم أصدق المشاعر وأحلى الذكريات 

 .(محمد، علي، عفيف، توفيق، مصطفى)ودونهم أفقد للحياة معناها، إلى إخوتي 
 (.أختي الوحيدة فاطمة)العطاء المتجدد إلى إلى القلب الحنون ومنارة الحب والخنان ونهر 

 إلى من صاروا جزءا منا وصرنا جزءا منهم إلى من جمعتنا بهم األيام وسيرافقوننا دوما 
   .(خيرة لعطب)إلى أنسابي وأصهاري، وخاصة أمي الثانية الحاجة 

  .(نيأصدقائي وخال)إلى أصدقاء العمر، إلى من كنت أهنأ لرأياهم وأسعد للقياهم، إلى 
إلى من منحوني الثقة باهلل ثم بالنفس وجعلوا لنا العلم مغزى ومعنى، إلى أساتذتي ومعلمي من 

 .المهد إلى الحد
 بسلطان حاج:  الطالب الباحث
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 كر والتقديرالش  
على ما منحته لي من عون  كر نعمتك علي، فأسجد لك شاكرا  ربي أوزعني إن أش   

 م  ت  ر  ك  ن ش  لئ   م  ك  ب  ر   ن  ذ  أ ت   ذ  ا   و  ": الىقال تعوصبر في اخراج ذلك المجهود إلى الوجود، 
علمنا بما ي  داعيا اهلل أن  (5002القرآن الكريم، ) ."يد  د  ش  ي ل  اب  ذ  ع   ن  إ   م  ت  ر  ف  ن ك  ئ  ل  و   م  ك  ن  يد  ز  أل   

من الكرام م   ناينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وليس من بعد فضل اهلل علينا سوى ألساتذت
 (.خيركم من تعلم العلم وعلمه)سخرهم اهلل عز  وجل لخدمة العلم، فهم من قال فيهم

ويدعوني واجب الوفاء والعرفان بالجميل أن أترحم على أرواح أساتذتي من جيل الرواد 
صي د ق  .د عباس أحمد صالح السامرائي وأ .مر عبد الحق وأ لح  . األول الفقيد د

سكنهم فسيح نسأل اهلل أن ي  . عبد المجيد شعاللد .ي والمرحوم أ محمود المهدي القيس  
 .جنانه
على  فالذي تكرم باإلشراإلى االمتنان والتقدير والعرفان بالجميل أتقدم بخالص  أوال  

رسالتي المتواضعة، ومنحني من فكره الرشيد ورأيه السديد وبذل من جهده الكثير، إذ 
رف الدكتور محمد المش  كان آلرائه وانتقاداته البناءة أكبر األثر في اخراج هذه الرسالة، 

على الدعم والمساندة والنصائح  مسالتي لخضررف الدكتور ، وكذا مساعد المش  زرف
عاب وكانت لي عونا في رفع والتوجيهات القيمة التي ساعدتني في التغلب على الص  

بأسمى كما ال يفوتني أن أتوجه  ،حواجز التي فرضتها طبيعة الموضوعالكثير من ال
لمجلس العلمي إلى األستاذ الدكتور بن قوة علي رئيس ا والعرفان بالجميلكر الش  آيات 

الذي تابع كل صغيرة وكبيرة بكل اهتمام ومسؤولية، وكان دائما القائد والملهم في مجال 
 .العلم والبحث العلمي

كر والتقدير ألعضاء لجنة المناقشة الذين تكرموا وقبلوا مناقشة مذكرتي كما أتقدم بالش  
قدور طارق تور الدكتور قاسمي بشير والدكاذ الدكتور حرشاوي يوسف و كل من األست

 .والدكتور مختار ميم  بن دهمة
جامعة مستغانم عبد الحميد بن  إلدارةالمتنان اكر و أن أتقدم بعظيم الش   يسعني إال   وال

لى مدير معهد التربية البدنية والرياضية  بن قصد علي حاج  األستاذ الدكتورباديس وا 



 

ت  
 

لى السيد مدير مساعد مكلف بما بعد التدرج  ،محمد إلتاحتهم لي فرصة اتمام الدراسة وا 
تقويم برامج األنشطة البدنية والرياضية بن قناب الحاج ومدير مخبر األستاذ الدكتور 
لى والكاتب العام للمعهد بوقصارة بن ذهيبة بن دحمان نصر الدين  األستاذ الدكتور وا 

 في إنجاز هذا لنا   نا  إدارة وأساتذة وعمال المعهد على كل المساعدات التي كانت عو 
  .البحث المتواضع على نحو أفضل

سم التدريب الرياضي الدكتور كتشوك سيدي كر الخاص إلى رئيس ق  كما أتقدم بالش  
لى كل من األساتذة والدكاترة ميم مختار وحجار خرفان ومقراني جمال وزبشي  محمد وا 

غة ل  لأستاذ ا بلقرع حسانغوي م الل  قو  والم  وتي نور الدين وعت  نورالدين وحمزاوي حكيم 
أستاذ بكيش عبد القادر األستاذ و ( غة العربيةل  ل  )بثانوية بن عبد المالك رمضان العربية 

وبنعمة  (غة الفرنسيةل  ل  )بالنسبة  .عاعي سيدي عليالفرنسية بثانوية عبد الباقي الش   غةالل  
البحث من قريب أو بن عودة في الجانب اإلحصائي وكل من ساهم في إنجاز هذا 

كما ألنسى من كانوا برفقتي طوال مدة التكوين كل من بن عودة بنعمة وشاشو . بعيد
لى دفعة  سداوي، بليدي تواتي وببوشة وهيب وحامق بغداد وسماحة فؤاد وبومدين قادة وا 

لى كل من أضاف بعلمه ما .7991 سيسانوشهادة الل   5072الماستر  كنت أجهله  وا 
كر فلهم كل الش   ح  ص  ريق في هذا البحث وكل من ساهم بكلمة أو ن  وأضاء أمامي الط

 .ير، وجزى اهلل الجميع خير الجزاءوالتقد
المخبر البيداغوجي وعمال  ةومسؤولكر خاص إلى عمال المكتبة العامة واإللكترونية ش  

بن عبد المالك رمضان وأساتذة ومؤطرين وتالمذة ثانوية المجاهد بن عروم حمو 
نعماوي العيد وكل ورفيق دربي ر بن كرداخ الطاهر وأخي وصديقي وخاصة الناظ  

.فريق 52معهم عبر  ين اشتغلت  م الذ  يهحراس المرمى بكرة القدم ومدرب  
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كلغم باليدين من خلف الرأس من  13اختبار رمي الكرة الطبية زنة . 1. 7.1.7

 الثبات
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 719 ثواني( 71)لمدة عشر ( شناو)اختبار اإلسناد األمامي . 2. 7.1.7
 721 الوسائل اإلحصائية. 2.7

االختبارات أسلوب تقويم القياسات و    .9.2 723 
 723 أسلوب معالجة النتائج الخام . 7.9.7

واالختبارات المطبقة لعينة  مصفوفة االرتباط البيني لمفردات القياسات. 71. 7
 البحث التجربة االستطالعية

721 

 722 صعوبات البحث.  77.7

 729 خاتمة-
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  عرض وتحليل ومناقشة النتائج: الفصل الثالث
 797 تمهيد-

ومناقشة نتائج التوزيع أالعتدالي للبيانات باستخدام بعض مقاييس  عرض.7.3
 .النزعة المركزية والتشتت وااللتواء

797 

ومناقشة معامالت االرتباط البينية لوحدات القياسات واالختبارات  عرض.7.3
 .األنثروبومترية والبدنية لعينة البحث

794 

بالنسب المقررة لها في منحنى التوزيع تحديد المستويات المعيارية  ومقارنتها . 3.3
 .الطبيعي

795 

 791  .الجانب األنثروبومتري. 4.3
 791 .عرض ومناقشة نتائج عينة البحث في قياس الوزن. 7.4.3
 711 .عرض ومناقشة نتائج عينة البحث في قياس الطول الكلي. 7.4.3
 713 .مع الكف عرض ومناقشة نتائج عينة البحث في قياس طول الذراع. 3.4.3
 716 .القدمعرض ومناقشة نتائج عينة البحث في قياس طول . 4.4.3
 712 .عرض ومناقشة نتائج عينة البحث في قياس محيط الصدر. 5.4.3
 777 .عرض ومناقشة نتائج عينة البحث في قياس محيط البطن. 6.4.3
 773 .عرض ومناقشة نتائج عينة البحث في قياس محيط الفخذ. 1.4.3
 776 .عرض ومناقشة نتائج عينة البحث في قياس عرض الكتفين. 2.4.3
 772 .عرض ومناقشة نتائج عينة البحث في قياس عرض الورك. 9.4.3

عرض ومناقشة نتائج عينة البحث في قياس نسبة الدهون في الجسم .71.4.3
 .بالميزان

777 

 774 .األنثروبومتري عرض ومناقشة نتائج عينة البحث في قياس المجموع. 77.4.3
 779 .(االختبارات البدنية)الجانب البدني . 5.3

 779 .عرض ومناقشة نتائج عينة البحث في اختبار الوثب العريض. 7.5.3
 13عرض ومناقشة نتائج عينة البحث في اختبار رمي الكرة الطبية وزن . 7.5.3

 .كلغم
737 

 735 .اختبار رمي ولقف كرة التنسعرض ومناقشة نتائج عينة البحث في . 3.5.3
عرض ومناقشة نتائج عينة البحث في اختبار ثني الجذع أماما أسفل إلى . 4.5.3

 .األمام
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 747 .عرض ومناقشة نتائج عينة البحث في اختبار بارو. 5.5.3
 744 متر من الوقوف 71عرض ومناقشة نتائج عينة البحث في اختبار جري . 6.5.3
 741 ومناقشة نتائج عينة البحث في اختبار نيلسون لالستجابة الحركيةعرض . 1.5.3
 751 .ثا 71في اختبار االسناد االمامي عرض ومناقشة نتائج عينة البحث . 2.5.3
 753 .عرض ومناقشة نتائج عينة البحث في قياس المجموع البدني. 9.5.3

 756 .(األداء الكلي)االنجاز عرض ومناقشة نتائج عينة البحث في مستوى  . 71.5.3
 759 خاتمة-

  مناقشة النتائج بالفرضيات، االستنتاجات، الخالصة والتوصيات: الفصل الرابع
 767 تمهيد-
 767 .مناقشة النتائج الفرضيات.  4-7

 767 .مناقشة الفرضية الجزئية األولى.7.7.4
 769 .مناقشة الفرضية الجزئية الثانية.7.7.4
 721 .مناقشة الفرضية العامة.3.7.4

 727 .االستنتاجات العامة.  7.4
 729 .الخالصة العامة.3.4
 797 .التوصيات. 4.4

 793 المصادر والمراجع-
  المالحق-
 
 

 قائمة تسلسل الجداول
 الصفحة عنوان الجداول الرقم 

.التقويميوضح الفروق بين القياس و (: 17)جدول رقم 7  19 
يبين مقارنة بين االختبارات المقننة واالختبارات التي يعدها (:17)جدول رقم 7

 .المدرب الرياضي
27 

 773 .ثل نتائج المؤهل العلمي للمدربينيم: (13)جدول رقم 3
 774 .ائج درجة شهادة التدريب للمدربينيبين نت :(14)قمجدول ر  4
 776 .المدربون يمثل نتائج الفئة العمرية التي يشرف عليها: (15)جدول رقم 5



 

س  
 

 771 .يوضح نتائج عدد سنوات الخبرة الميدانية بالنسبة للمدربين:(16)جدول رقم 6
 779 .داخل الفريق يوضح نتائج طبيعة ونوع عمل المدرب:(11)جدول رقم 1
يبين نتائج التكوين في مجال االنتقاء واالختيار الرياضي في :(12)جدول رقم 2

 .كرة القدم
771 

 777 .المعتمدة في اختيار حراس المرمى يبين نتائج األساليب: (19)جدول رقم 9
يبين نتائج الطريقة المفضلة في عملية االختيار لحراس  (:71)رقم جدول 71

 .المرمى
773 

يستند عليها المدرب في التي يبين نتائج أهم الجوانب (: 77)جدول رقم 77
 .الختيار باستعمال طريقة المالحظةا

774 

ة المالحظة في تقويم حراس يبين نتائج ما مدى كفاية طريق :(77)جدول رقم 77
 .المرمى

776 

وية في عملية يوضح نتائج استعمال المقابالت والدورات الكر  (:73)جدول رقم 73
 .اختيار حراس المرمى

771 

 779 .يبين نتائج طبيعة االعتماد على القياسات واالختبارات(: 74)جدول رقم 74
 731 .يوضح  نتائج معرفة المدربين بالقياسات األنثروبومترية(: 75)جدول رقم 75
ثروبومترية أثناء يوضح  نتائج قيام المدربين بالقياسات األن :(76)جدول رقم 76

 .عملية االختيار
737 

فقط في  يبين نتائج اعتماد المدربين على الوزن والقامة(: 71)جدول رقم 71
 .القياسات األنثروبومترية

734 

يبين نتائج معرفة ودراية المدربين باالختبارات البدنية المتعلقة  (:72)رقم جدول 72
 .بحراس المرمى

735 

 731 يبين نتائج صعوبة تطبيق طريقة القياسات واالختبارات ميدانيا (:79)جدول رقم 79
التقويم لنتائج القياسات واالختبارات يوضح  نتائج عملية (: 71)جدول رقم 71

  .لحراس المرمى
732 

راس المرمى أثناء يوضح نتائج  كيفية عملية التقويم لح (:77)جدول رقم 77
 .عملية االختيار

741 

77 
 .لقياسات األنثروبومترية المختارةيوضح النسبة المئوية ل: (77)جدول رقم

745 



 

ش  
 

المئوية للصفات البدنية المنتقاة وفق أراء يوضح النسبة  (:73)جدول رقم 73
  .الخبراء

746 

 741 .وية لمجموعة االختبارات المنتقاةيوضح النسبة المئ: (74)جدول رقم 74
 754 .الدراسةيوضح توصيف عينة (: 75)جدول رقم 75
يوضح المجموع الحقيقي لعينة الالعبين الذين أجريت عليهم (: 76)جدول رقم 76

 .االختباراتالقياسات و 
755 

 755 .يوضح تصنيف الكلي لعينة البحث (:71)جدول رقم 71
والقياسات  يبين نتائج معامل الثبات لالختبارات البدنية(: 28)جدول رقم 72

 .األنثروبومترية للتجربة االستطالعية
766 

يبين نتائج الصدق الذاتي لالختبارات البدنية والقياسات : (79)جدول رقم 79
 .األنثروبومترية للتجربة االستطالعية 

762 

بارات االختامالت ارتباط البينية للقياسات و يوضح مصفوفة مع: (31)جدول رقم 31
 .لعينة التجربة االستطالعية

721 

بعض مقاييس النزعة نتائج التوزيع االعتدالي ليوضح  :(37)جدول رقم 37
ختبارات المقترحة القياسات واالالمركزية والتشتت المتحصل عليها من تطبيق 

 .على عينة البحث

797 

 االختبارالرتباط البينية لوحدات القياس و يوضح معامالت ا(: 37)جدول رقم 37
، واالرتباط بين كل اختبار مع المجموع الكلي لدى حراس المرمى بكرة القدم

 .االختباراتللنقاط المستخلصة من تطبيق القياسات و 

794 

يبين عدد حراس المرمى والنسب المئوية المقابلة حسب كل (: 33)قمجدول ر  33
مستوى معياري والنسب المقرر لها ضمن منحنى التوزيع الطبيعي لقياس 

  .الوزن

791 

يبين عدد الالعبين والنسب المئوية المقابلة حسب كل  :(34)ل رقمجدو 34
ي في اختبار يع الطبيعمستوى معياري والنسب المقررة لها ضمن منحنى التوز 

 .قياس الطول

711 

يبين عدد حراس المرمى والنسب المئوية المقابلة حسب كل (: 35)قمجدول ر  35
ل مستوى معياري والنسب المقرر لها ضمن منحنى التوزيع الطبيعي لقياس طو

 .مع الكف الذراع

713 
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يبين عدد حراس المرمى والنسب المئوية المقابلة حسب كل  :(36)قمجدول ر  36
التوزيع الطبيعي لقياس طول مستوى معياري والنسب المقرر لها ضمن منحنى 

 .القدم

716 

يبين عدد حراس المرمى والنسب المئوية المقابلة حسب كل (: 32)قمجدول ر  32
لقياس  لتوزيع الطبيعيمستوى معياري والنسب المقرر لها ضمن منحنى ا

 .محيط الصدر

712 

يبين عدد حراس المرمى والنسب المئوية المقابلة حسب كل  :(39)رقمجدول  39
لتوزيع الطبيعي لقياس مستوى معياري والنسب المقرر لها ضمن منحنى ا

 .محيط البطن

777 

يبين عدد حراس المرمى والنسب المئوية المقابلة حسب كل  :(47)قمجدول ر  47
لتوزيع الطبيعي لقياس والنسب المقرر لها ضمن منحنى امستوى معياري 

 .محيط الفخذ

773 

يبين عدد حراس المرمى والنسب المئوية المقابلة حسب كل (: 47)قمجدول ر  47
توزيع الطبيعي لقياس والنسب المقرر لها ضمن منحنى ال مستوى معياري

 .عرض الكتفين

776 

النسب المئوية المقابلة حسب كل يبين عدد حراس المرمى و (: 43)قمجدول ر  43
التوزيع الطبيعي لقياس مستوى معياري والنسب المقرر لها ضمن منحنى 

 .عرض الورك

772 

يبين عدد حراس المرمى و لنسب المئوية المقابلة حسب كل (: 44)مجدول رق 44
بيعي لقياس مستوى معياري والنسب المقرر لها ضمن منحنى التوزيع الط

 .الجسمنسبة الدهون في 

777 

يبين عدد حراس المرمى والنسب المئوية المقابلة حسب كل  :(45)قمجدول ر  45
والنسب المقرر لها ضمن منحنى التوزيع الطبيعي لقياس  معياري مستوى

  .المجموع األنثروبومتري

774 

يبين عدد حراس المرمى والنسب المئوية المقابلة حسب كل  :(46)قمجدول ر  46
وزيع الطبيعي لقياس والنسب المقرر لها ضمن منحنى التمستوى معياري 

 . الوثب العريض

779 

 737يبين عدد حراس المرمى والنسب المئوية المقابلة حسب كل  :(41)مجدول رق 41
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ختبار مستوى معياري والنسب المقرر لها ضمن منحنى التوزيع الطبيعي ال
 .كلغم 13رمي الكرة الطبية 

عدد حراس المرمى والنسب المئوية المقابلة حسب كل  يبين(: 42)قمجدول ر  42
يعي الختبار مستوى معياري والنسب المقرر لها ضمن منحنى التوزيع الطب

 .رمي و لقف كرة التنس

735 

يبين عدد حراس المرمى والنسب المئوية المقابلة حسب كل (: 49)قمجدول ر  49
الطبيعي الختبار ثني  مستوى معياري والنسب المقرر لها ضمن منحنى التوزيع

 .الجذع أماما أسفل إلى األمام

732 

يبين عدد حراس المرمى والنسب المئوية المقابلة حسب كل (: 51)جدول رقم 51
توزيع الطبيعي لقياس مستوى معياري والنسب المقرر لها ضمن منحنى ال

 .اختبار بارو

747 

ة المقابلة حسب كل يبين عدد حراس المرمى والنسب المئوي(: 57)قمجدول ر  57
لطبيعي لقياس جري مستوى معياري والنسب المقرر لها ضمن منحنى التوزيع ا

 .م من الوقوف 71

744 

يبين عدد حراس المرمى  والنسب المئوية المقابلة حسب كل (: 57)مجدول رق 57
مستوى معياري والنسب المقرر لها ضمن منحنى التوزيع الطبيعي لقياس 

 .لالستجابة الحركيةاختبار نيلسون 

741 

يبين عدد حراس المرمى والنسب المئوية المقابلة حسب كل  :(53)جدول رقم 53
ختبار مستوى معياري والنسب المقرر لها ضمن منحنى التوزيع الطبيعي ال

 .ثا 71اإلسناد األمامي 

751 

يبين عدد حراس المرمى والنسب المئوية المقابلة حسب كل  :(54)قمجدول ر  54
مستوى معياري والنسب المقرر لها ضمن منحنى التوزيع الطبيعي لمستوى 

 .المجموع البدني

753 

يبين عدد حراس المرمى والنسب المئوية المقابلة حسب كل (: 55)قمجدول ر  55
مستوى معياري والنسب المقرر لها ضمن منحنى التوزيع الطبيعي في مجموع  

 .الكلي معيارية المعبرة عن األداءالدرجات ال
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 قائمة تسلسل األشكال البيانية
 الصفحة عنوان الشكل الرقم 

 774 .ثل نسبة المستوى العلمي للمدربيندائرة نسبية تم: (17)شكل رقم 7
 775 .مثل درجة شهادة التدريب للمدربيندائرة نسبية ت: (17)شكل رقم 7
 771 دائرة نسبية تمثل الفئات العمرية التي يشرف عليها المدربون (: 13)قمر  شكل 3
 772 .للمدربين تمثل نسبة سنوات الخبرة بالنسبةدائرة نسبية : (14)شكل رقم 4
 771 .نوع عمل المدرب داخل الفريقدائرة نسبية تمثل طبيعة و : (15)شكل رقم 5
.المدربين للتكوين أو التربصدائرة نسبية تمثل نسبة تلقي (: 16)شكل رقم 6  777 
 773 .دائرة نسبية تمثل األساليب المعتمدة في عملية االختيار(: 11)شكل رقم 1
دائرة نسبية تمثل الطريقة المفضلة من طرف المدربين في  (:12)شكل رقم 2

 .عملية االختيار
774 

المدرب في دائرة نسبية تمثل أهم الجوانب التي يستند عليه (: 19)شكل رقم 9
 .االختيار باستعمال طريقة المالحظة

775 

اقتناع المدربين بطريقة المالحظة  ىدائرة نسبية تمثل ما مد(: 71)شكل رقم 71
 .كتقويم لحراس المرمى

771 

دائرة نسبية تمثل نسب اعتماد المدربين على المقابالت (: 77)شكل رقم 77
 .والدورات الكروية في عملية االختيار

772 

دائرة نسبية تمثل نسب طبيعة االعتماد على القياسات  (:77)شكل رقم 77
 .واالختبارات

731 

 737 دائرة نسبية تمثل نسب معرفة المدربين بالجانب األنثروبومتري  (:73)شكل رقم 73
 733 دائرة نسبية تمثل نسب قيام المدربين بالقياسات األنثروبومترية  (:74)شكل رقم 74
دائرة نسبية تمثل نسب اعتماد المدربين على الوزن والقامة (: 75)رقمشكل  75

 .فقط في القياسات األنثروبومترية
735 

دائرة نسبية تمثل معرفة المستوى المعرفي للمدربين بخصوص  (:76)شكل رقم  76
 .االختبارات البدنية

736 

االختبارات والقياسات دائرة نسبية تمثل ما مدى صعوبة تطبيق  (:71)شكل رقم 71
 .ميدانيا

732 

 741واالختبارات  دائرة نسبية تمثل عملية التقويم لنتائج القياسات (:72)شكل رقم 72



 

ظ  
 

 .  لحراس المرمى
 747  .ىدائرة نسبية تمثل نسب كيفية عملية التقويم لحراس المرم(: 79)شكل رقم 79
 717 بالجسميمثل جهز قي اس نسبة الدهون (: 71)شكل رقم 71
 717 م سرعة من الوقوف 71يوضح اختبار جري (: 77)شكل رقم 77
 714 يوضح اختبار نيلسون لالستجابة الحركية(: 77)شكل رقم 77
 715 .يوضح اختبار الوثب العريض من الثبات(: 73)شكل رقم 73
 716  .(بارو) الجري المتعرج بطريقةيوضح اختبار (: 74)شكل رقم 74
 711 .يوضح اختبار ثني الجذع أماما أسفل من الوقوف(: 75)شكل رقم 75
 712 .يوضح اختبار رمي ولقف كرة التنس(: 76)شكل رقم 76
 719 .كلغم 13يوضح اختبار رمي الكرة الطبية زنة (: 71)شكل رقم 71
 721 ".71يوضح اختبار االسناد األمامي (: 72)شكل رقم 72
تقسيمات كل من الدرجات المعيارية ودرجات بالنسبة يوضح (: 79)شكل رقم 79

 .للتوزيع الطبيعي والنسب الموافقة التنقيط له
723 

ن اس الوز  يوضح النسب المئوية لنتائج عينة البحث في لقي  (: 31)شكل رقم 31
 .والنسب المقرر لها في منحنى التوزيع الطبيعي

799 

عينة البحث في لقياس الطول  يوضح النسب المئوية لنتائج(: 37)شكل رقم 37
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 :المقدمة-7
تعتبر كرة القدم إحدى أهم األلعاب الرياضية في وقتنا الحاضر لما فيها من متعة  
عبين بما على جميع الال   كبيرا   حيث تعتمد اعتمادا   عبين في الملعب،هرها جميع الال  ظ  ي  

 .الذي يقوم بالدفاع عن مرماه لمنع المهاجمين من التسجيل المرمى،فيهم حارس 
حيث يفرض قانون الل عبة على أن  يتكون . (529، صفحة 5070ناجح الذيابات، )

ع العبا  من ضمنهم حارسا للمرمى يؤدي دوره بالدفا 77الفريق الواحد بكرة القدم من 
حارس  ويعد   (701، صفحة 5005ريسان خريبط، نجاح مهدي شلش، ) .عن مرماه

المرمى العمود الفقري للفريق بسبب المركز الذي يشغله والذي يتطلب منه الدفاع عن 
ألهمية  ونظرا   (721، صفحة 7999الزم كماش،  يوسف) .الةة وفع  مرماه بصورة مركز  

حارس المرمى فإن أغلب الفرق والمنتخبات القومية قد خصصت داخل أجهزتها الفنية 
 (502-502، الصفحات 5005حسن السيد أبو عبده، ).مدرب لتدريب حراس المرمى

القدم في السنوات األخيرة إلى ضرورة تخصيص مدرب فقد فطن خبراء كرة لذلك 
عدادهم وفي إطار خطة التدريب العام للفريق نظرا    لحراس المرمى يقوم باختيارهم وا 

عب ألهمية إعدادهم الذي يختلف في تفاصيله عن باقي العبي الفريق في مراكز الل  
 ، (72، صفحة 7992 مفتي حمادة إبراهيم،) .خرىاأل  

تحديده "عبة وخصوصية مركز حارس المرمى الذي تم ونتيجة للتطور الكبير لهذه الل  
، صفحة 5075حسين جابر جاسم الدنيناوي، ) ".عبةفق قانون الل  على و  "7112عام 
باستخدام يديه في  7117سمح قانون كرة القدم لحارس المرمى عام  منذ أن  و  (52

، صفحة 7992مفتي إبراهيم حماد، ). ز في الفريقمي  عب الم  منطقة الجزاء، أصبح الال  
عن وباعتباره ن صف الفريق، كما يصفه المختصون في مجال كرة القدم يتمي ز  (72

أقرانه في بقية خ طوط الل عب الم ختلفة في  العديد من القدرات واالمكانيات سواء البدنية 
مفتي ) ؤكدي حيث   .منها، المهارية، الخططية، النفسية، والقي اسات األنثروبومترية

يعد حارس المرمى ن صف الفريق في مجال كرة "هذا الدور بأنه ( 7991إبراهيم، 
   (J.PINTURAULT, 1983, p. 91)  (211، صفحة 7991مفتي إبراهيم حماد، ) ".القدم
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حصائياتوخير دليل على ذلك نتائج   ، الذي 5072كأس العالم األخيرة بالبرازيل  وا 
شهد ظ هور الفت لحراس المرمى للفرق المشاركة بصورة جلية، من حيث األداء البدني 

  .والفني والخططي الممي ز في بروز العديد منهم
 .فالوصول إلى اإلنجاز الرياضي أمر معقد ويتطلب تداخل عدد كبير من العوامل

(ALexendre dellal, 2008) عبة أن لكل ل  ( "7911، زكي محمد حسن) حيث  يذكر
 ."سمية خاصة يجب مراعاتها عند اختيار الناشئينرياضية معينة تتطلب مواصفات ج  

نقال  ( 7991حنفي محمود مختار، )وي شير (29، صفحة 7911زكي محمد حسن، )
أن  ك رة القدم الحديثة تتطلب أن  يكون العب كرة القدم "إلى ( 5072حسن سعود، )عن 

وهذا ما أكده  (72، صفحة 5072حسن السعود، ) ".متمتعا  بالياقة بدنية عالية
أن كل شيء يحدث ( "5001قحطان جليل خليل، )نقال  عن ( 7912جارلس هوجز، )

في الل عبة يعتمد على الل ياقة البدنية ومن غير الم مكن الل عب بمستوى عال  بدون لياقة 
ض عف في الجانب البدني وأن  أي   (21، صفحة 5001قحطان جليل خليل، ) ".ممتازة

عداد ن اإلفإ وبالتالي. ي ؤدي إلى تدني المستوى الفني والذي بدوره على نتيجة المباراة
في لعبة كرة القدم يعد من أهم المتطلبات وأحد المهام الرئيسية التي تؤثر  عب بدنيا  الال  
ألخيرة لهذه المستوى الخططي والمهاري والنفسي والذهني، وخاصة  بعد التعديالت افي 

الل عبة في كرة القدم التي تنص على عدم  مسك الك رة من طرف الحارس بطريقة مباشرة 
من عند الزميل، مما يتطلب منه مجهود بدني إضافي تجعله يخرج بأقصى قوة في أقل 

موفق مجيد )زمن ممكن للوصول إلى الكرة قبل المهاجمين، حيث ي ؤكد 
موفق مجيد المولى، ) ".عب البطيء بكرة القدم الحديثةال مكان لال  "أنه ( 7999المولى،
وعليه فإن حارس المرمى في األول وفي األخير هو العب كرة  (712، صفحة 7999

  (Jean- Luc ,Hanssler, 2012, p. 59) .قدم

أول ما يشغلهم يعرفون هذه الحقيقة، حيث أن  عبة دربين والمهتمون بهذه الل  لم  لذلك فإن  ا
بشرة بالنجاح والتفوق وأدواتهم والم  المتمي زة هو البحث والتنقيب عن الخامات الرياضية 

أبو العال أحمد عبد الفتاح ) .بذلك المواصفات الجسمية المناسبة لنوع النشاط الممارس
( 5009عبد المنعم الجنابي،)ؤكدحيث ي  (792، صفحة 7991ومحمد صبحي حسنين، 
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اسات الجسمية لحراس المرمى إذا ما تالزمت مع ممارسة إن البناء الجسمي والقي  "
عبد المنعم ) ."عتبر األساس في التفوق واإلبداع الرياضيمكثفة لألداء المهاري فإنها ت  

  (701، صفحة 5009أحمد الجنابي، 
عبة كرة القدم قد حازت على المساحة األكبر من الدراسات والبحوث ل  بالرغم من أن 

عن مختلف جوانب  مختلف المتغيرات سواء البدنية منها والمهارية أو النفسية فضال  ول  
 أننا نجد أن هناك نقص وقصور في تعامل هذه إال   عبالقدرات ولمختلف خطوط الل  

مثلون هذا الفريق الجماعي، الذي تقع عبين الذين ي  البحوث والدراسات مع أحد أبرز الال  
وقف عليه نتيجة أغلب المباريات أال وهو حارس المرمى بكرة عليه مسؤولية كبيرة وتت

مفتي )ناية الكافية من الدراسة والبحث وهذا ما أكده ينال الع   ، حيث لم  القدم
عادل أهمية هذا المركز ي   وافيا   تنل نصيبا   راسة المرمى لم  ح   أن  ( "7912،إبراهيم
تي صدرت في مجال تدريب اس في دراسات التدريب أو في مراجع والمؤلفات الالحس  

 (01، صفحة 7912مفتي إبراهيم حماد، ) ".رة القدمك  
يمتاز  أن  "أن حارس المرمى يجب ( 7911 حسن عبد الجواد،)نومن خالل ما تقدم يبي  

ال تتوفر عند  فات بدنية خاصة تمكنه من أداء واجباته المهارية والخططية، قدبص  
إعداد أي فريق يبدأ من حارس المرمى ذي مواصفات عالية  عبين اآلخرين، إذ أن  الال  

، 7911حسن عبد الجواد، ) ".ير النواحي الفنية والتكتيكية لهكمبدأ أساسي في تطو 
ز يتمي  "بأن حارس المرمى ( 5005ضرغام جاسم النعيمي، )شير كما ي   (51صفحة 

يكون قادرا  اسات الجسمية من أجل أن  بمتطلبات خاصة من القي  عبين عن غيره من الال  
اسات جسمية بقي   يكون متمتعا   على أداء واجبات هذا المركز الهام الذي يتطلب أن  

ضرغام جاسم )". وصفات بدنية تمكنه من تنفيذ واجباته المهارية والخططية في المباراة
 .(211، صفحة 5005محمد النعيمي، 

 باإلضافة إلىئة لسنوات درب لهذه الف  عب وم  خالل خبرة الطالب الباحث كال  ومن 
 الزيارات الميدانية واستطالع رأي الخبراء وذوي االختصاص في تدريب حراسة المرمى

واالنتقاء مشكلة تكمن في عملية االختيار ال   أن  وكرة القدم بصفة عامة،  بصفة خاصة
اتية مبنية على الخبرة الذ   أنهاحيث  ،بوجه خاصعبين بوجه عام وحراس المرمى لال  
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دربين والمالحظة المجدرة في الميدان أومن خالل المقابالت والدورات الكروية للم  
أو من خالل الشكل  تيار يتم وفق رؤية مهارية فقط  االخف وبالتاليالمخصصة لذلك، 

ف على نتقي دون التعر  درب أو الم  عن طريق المالحظة للم   اجيورفولو والبنية الم
التي ينبغي ...( والنفسيةالبدنية، الوظيفية  ،األنثروبومترية)األخرى لالختيار حددات الم  

األوفر للوقت والجهد ، والتي من وجهة نظرهم أنها الطريقة األنسب و اجراؤها
عتبر عملية عشوائية وارتجالية وبالتالي فهي ت   جهلهم للطرق األخرى،أو ل   ،واإلمكانيات

عايير عن المصداقية والموضوعية وهذا النوع من األحكام ال يعتمد على م بعيدا  
 في أن  ( 5072ميم مختار، )دراسة وهذا ما تطابق مع  .ومستويات بالمعنى االحصائي

 (25، صفحة 5072ميم مختار، ) ".المدرب الجزائري يعتمد على التقدير بدل التقويم"
أن الطريقة التي ( 5072، يوسف حرشاوي، صبان محمد، ناصر عبد القادر)راسة ود  

على التقويم الذاتي دون اللجوء إلى  دربون في تقويم العبيهم تعتمد أساسا  يستعملها الم  
، 5072ناصر عبد القادر، يوسف حرشاوي، محمد صبان، ) ".التقويم الموضوعي

 .متها لحراس المرمى بكرة القدمك في عملية االختيار الصحيح بر  مما يشك   (22صفحة 
وهذا ما أكدته  ،راسة والبحثإلى هذه الظاهرة بالد  ومن هذا المنطلق تم التطرق 

حريزي عبد الهادي، ) (5002بن قوة علي، )عبة كرة القدم في ل  الدراسات واألبحاث 
  (Samir Chibane ،0202) (5075بوحاج مزيان، ) و (5077زرف محمد، )و  (5001

 Zerf) و (5071بسلطان حاج، زرف محمد، بن قوة علي، ) وفي حراسة المرمى خصوصا  

Mohammed,Bessoltane Hadj et al, 2017)   ما كان تحقيقها  أغلب االنجازات التي تم   أن
   .لمبيةالع   سس  العتماد على األ  بدون ا صول إليهاالو  يمكن 

وهذا ما دفعنا إلى دراسة هذا الموضوع ومعرفة األسباب الكامنة وراء تراجع مستوى 
رمى الجيد في الجزائر حارس المأصبح  حيث ،فازات بشكل الفت لالنتباهأصحاب الق  

الجزائرية، وهي أزمة حراس رة مسبوقة في تاريخ الك  ، مما شكل أزمة غير ملة نادرةع  
عجزت البطولة المحلية ألول مرة عن ضمان حارس مرمى  ، حيث  ينميز  المرمى الم  

د يجب ولكي يضمن المدرب وجود حارس مرمى جي   .متميز لفترة طويلة منذ االستقالل
زين الذي يتصف عبين المتمي  عب الذي يشغل هذا المركز من الال  أن يختار الال  
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 الطالب الباحثيرى عليه و  .والمهارية والنفسية درات البدنيةالجسمية والق   اتواصفمبال
المدربين ال يستعملون األسلوب األمثل في اختيارهم لحراس المرمى، وهذا ما  ل  ج   أن  

، حيث عب تعويضهاب التي تعد خسارة يص  يؤدي إلى ضياع وتسرب الكثير من المواه
المشاهدة و  اعتماد المدرب على المالحظة ن  أ"( 5007أمر اهلل البساطي، )شيري  

 قةفقط لتحديد مستويات األداء البدني أمرا ينقصه الد  اة المبار  عبين أثناءلال  
 (522، صفحة 5007أمر اهلل البساطي، ) ".والموضوعية

والبحوث الكفيلة بتغطية مختلف جوانب ع الدراسات باتت الحاجة ملحة إلى وض   منهو 
رورة تصنيفه واختياره وفق أسس علمية واختبارات عن ض   فضال   هذا الحارس، أداء

 .ن من الوصول إلى االنجازتمك   الحديثةالقدم حسب متطلبات كرة موضوعية 

الواسع عتبر نافذة صغيرة للولوج إلى عالم اختصاص حراسة المرمى هذه الدراسة ت  ف 
الجانب األنثروبومتري والبدني ( راسة المرمىح  )للتطرق إلى بعض جوانب هذا المركز 

بنى عليها الجوانب األخرى وذلك من خالل تحديد باعتبارهما القاعدة األساسية التي ت  
اسات واالختبارات األنثروبومترية والبدنية الختيار حراس مستويات معيارية لبعض القي  

وتأتي أهمية هذه الدراسة باعتبارها  ،سنة71لفئة العمرية تحتالمرمى بكرة القدم ل
حتى يتمكن المهتمين ، (في حدود علم الطالب الباحث)األولى على مستوى الجمهورية 

ناء قاعدة معلوماتية من المعطيات وب  . ال باستخدامها في الحقل التدريبيفي هذا المج
 .تهدفة بالبحث والدراسةئة المسف  لل  هذا االختصاص سمية ل  البدنية والج  

 :المشكلة-7
عملية اختيار الرياضيين من أهم العمليات التي تمر بها أغلب النوادي والفرق  عتبرت  

الرياضية وذلك الختيار أحسن العناصر والذين تظهر لديهم بعض المؤهالت التي 
  .تساعدهم على التفوق في هذه الرياضة

ومترابطة وتخضع  وجوانبها متداخلة عملية متكاملةعبة كرة القدم عملية االختيار ففي ل  
كرة القدم بما فيهم حارس لمختلف المحددات التي يبنى على أساسها اختيار العبي 

صطلح وعالقته وارتباطه الغموض حول هذا المو بس ، حيث سنحاول إزالة الل  المرمى
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يار الرياضيين أن عملية اخت" (5001وآخرون،  إبراهيم رحمة)ؤكد حيث ي   ،باالنتقاء
توفر الجهود  عملية اقتصادية تلجأ إليها بعض الدول حتىفي الدرجة األولى عتبر ت  

، 5001إبراهيم رحمة، فرح زقزوق، سالم سليمان سالم، ) ."وتحرز أفضل النتائج
إلى أن عملية ( "7990، عصام الدين عبد الخالق)وفي هذا الشأن يؤكد  (09صفحة 

د حتى يتحقق االختيار تعتمد على تحديد المواصفات الدقيقة التي يجب توافرها في الفر 
  (51، صفحة 7990عصام عبد الخالق، ) ".التفوق في نشاط معين

 المرمىل هو العب مختص في حراسة ، برس المرمى لم يبقى حارس مرمى فقطفحا
على نوعية  يستند مباشرة  اسية األرقام القي   إنجاز" أن  ( 5007، بن قوة علي)يذكرحيث 

نوعية المنتوج الجاهز بجودة االختيار، كما يحدث في القطاعات األخرى، حيث تتعلق 
 .(02، صفحة 5007بن قوة علي، ) ".المادة األولية

المتتبع للخطوات التي تتبعها دول العالم "أن ( 7912عزت محمود الكاشف، )شيري  كما 
ليا، يالحظ أن أولى هذه الخطوات هي ها للمستويات الع  المتقدمة في ايصال رياضي  

االختيار الصحيح والدقيق لهؤالء األبطال أي االنتقاء، ويجب أن تخضع هذه العملية 
عبين ومعرفة قابليتهم ف على امكانيات الال  خالل التعر   إلى معايير علمية رياضية من

عزت محمود الكاشف، ) ".اسات األنثروبومتريةالبدنية والمهارية والوظيفية والنفسية والقي  
 .(52، صفحة 7912

فة عامة ولحراس بصعبين والجزائر كباقي دول العالم تقوم أنديتها بعملية االختيار لال  
اتية والعشوائية واالبتعاد عن وبها الذ  هذه العملية تش    أن  ، إال  المرمى بصفة خاصة

عملية االنتقاء "دراسة عطا اهلل أن الموضوعية وهذا ما أظهرته نتائج المصداقية و 
لى المالحظة العابرة  قننة أو مضبوطة علميا  تخضع إلى أساليب غير م   عطا اهلل ) ."وا 

، (721، صفحة 5009أحمد، عبد القادر زيتوني، بن قاصد علي الحاج محمد، 
 Zerf Mohammed,Bessoltane Hadj et)ودراسة  (5070بن قوة علي، )كل من ودراسة 

al ،0202) . 
ئة ف  درب لل  عب سابق ومللواقع المعاش على الساحة الوطنية كال   تناومن خالل محاكا

، باإلضافة إلى المقابالت الشخصية مع حراس مرمى سابقين المستهدفة لعدة سنوات
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ان ومدربين ومختصين في مجال التدريب الرياضي واستطالع الخبراء في هذا الميد
الجزائري  لالتحاد cبمستغانم أثناء تربص للمدربين كاف  اجبالمركب األولمبي الرائد فر  

بسلطان حاج، زرف )ونتائج االستبيان المتحصل عليها  5071لكرة القدم مارس 
 م  ن أن عملية االختيار لحراس المرمى بكرة القدم تت  تبي   (5071محمد، بن قوة علي، 
، (عفوي)غالب األحيان بشكل عشوائي برة وفيمبنية على الخ  اتية على أساس أحكام ذ  

تعتمد في اختيارها لحراس المرمى على المالحظة لشكل الجسم والقامة من الجانب 
سس أو والتقني من خالل تنظيم دورات كروية دون االستناد إلى األ   االمورفولوجي

القدم الحديثة في أغلب تطلبات كرة المعايير العلمية والضوابط الصحيحة حسب م  
حريزي )وهذا ما تطابق مع الدراسة كل من  .الفرق الوطنية للفئات العمرية الصغرى

 Zerf Mohamed,Bessoltan Hadj) و (HOUAR Abdelatif, 2015) و (5001عبد الهادي، 

& al, 2017, pp. 125-129)    بوحاج مزيان، ) و( 5070سمير شيبان، )شير حيث ي
، Samir Chibane) ."عظم المدربين يستعملون المالحظة الختيار العبيهمم   أن  " (5075

0202)  
تلك المؤهالت التي تمكنه من حراسة ذلك يجب على حارس المرمى أن يم  وفي ضوء 

اسات التي يجب أن ملة من االختبارات والقي  على ج   المرمى، وهذا يعتمد اعتمادا كليا  
 .ضع لها هذا األخير، والتي تتناسب والمرحلة العمريةيخ  

 يار العلمي الذي يجب أن  المع  عتبر بمثابة اسات ت  وعليه يمكن القول أن االختبارات والقي  
يم وتقويم ومن ثم االختيار األفضل لحراس المرمى يأخذه المدربين بعين االعتبار لتقي  

 .بكرة القدم ممن تتوفر لديهم سبل النجاح مستقبال  
والقائمين على عملية االختيار واالنتقاء من طرف المدربين  تبعةالم   قمعرفة الطر ول  

عبة كرة الكيفية التي يتم على أساسها اختيار حراس المرمى في ل  دفعنا بالتساؤل عن 
 . أندية الجهة الغربية للوطنالقدم ب

 :إلجابة على التساؤالت التاليةعلينا للمساعدة في حل هذه المشكلة يتوجب و 
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 :التساؤل عام -7-7
كوسيلة علمية  للجانب األنثروبومتري والبدنيستويات المعيارية المحددة هل الم   -

 سنة ؟ 71لحراس المرمى بكرة القدم للفئة العمرية تحت األمثل تساعد في االختيار 

 :تساؤالت جزئية -7-7
اسات األنثروبومترية لحراس المرمى بكرة القدم للفئة العمرية تحت ما هو مستوى القي   -
 اسات واالختبارات المقترحة ؟سنة حسب القي   71
سنة  71البدني لحراس المرمى بكرة القدم للفئة العمرية تحت  ما هو مستوى األداء -

 ؟اسات واالختبارات المقترحة حسب القي  

 :أهداف البحث -3
 :الهدف العام 3-7

تساعد في  كوسيلة علميةللجانب األنثروبومتري والبدني ستويات معيارية م   عوض  
 .سنة71تحتحراس المرمى بكرة القدم للفئة العمرية ل االختيار األمثل

 :األهداف الفرعية 3-7

حراس واالعتماد عليها الختيار  للجانب األنثروبومتريستويات معيارية ع م  وض   -
 .     سنة 71تحت  المرمى بكرة القدم للفئة العمرية 

حراس المرمى بكرة واالعتماد عليها الختيار  للجانب البدنيستويات معيارية ع م  وض  * 
 .     سنة 71تحت  القدم للفئة العمرية 

 :فرضيات البحث -4
 :الفرضية العامة -4-7
كوسيلة علمية تساعد في للجانب األنثروبومتري والبدني المحددة ستويات معيارية م  ال -

  .سنة71بكرة القدم للفئة العمرية تحتالمرمى  حراساألمثل لختيار عملية ا
 :الفرضيات الجزئية - 4-7
حراس تكشف عن مستوى  للجانب األنثروبومتري المحددةستويات المعيارية الم  -

 . تمهيدا الختيارهمسمية من الناحية الج  سنة  71للفئة العمرية تحت المرمى 
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للفئة  حراس المرمىتكشف عن مستوى  جانب البدنيلل  المحددة ستويات المعيارية الم  -

 .        بدنيا تمهيدا الختيارهمسنة  71العمرية تحت 

 :أهمية البحث -5 
في ورية على حد علم الطالب الباحث و باعتبار هذه الدراسة األولى على مستوى الجمه

ومن منطلق االهتمام صف الفريق، راسة والبحث باعتباره ن  اختيار حارس المرمى للد
المتزايد بعملية االختيار في مجال كرة القدم أين حاولنا تسليط الضوء على عملية 

ين عليها في الحقل التدريبي مجال كرة القدم ومعرفة واكتشاف اآلليات االختيار والقائم
والمدافع األخير عن ام األمان وحامي المرمى واألساليب المعتمدة في اختيار صم  

 سس العلمية بدل الطرق التقليدية، وتدعيماالعتماد على األ  لتوصل إلى المرمى، وذلك ل
ة مقننة وموضوعية بأيدي المشرفين والقائمين بأساليب علمي مجردة حظة الطريقة المال

رساءعلى عملية االختيار واالنتقاء في الحقل التدريبي،  خارطة طريق للعمل  وا 
عينة المنهجي لترسيخ قاعدة بيانات بدنية وأنثروبومترية الختصاص حراسة المرمى لل  

 .المستهدفة
تحديد مستويات حراس ستويات معيارية يوفر بيانات تساعد على ع درجات وم  وض  

، حيث الخصائص البدنية واألنثروبومتريةقارنتهم بأنفسهم وأقرانهم في بعض المرمى وم  
 .ارسمتمثل النتائج المستخلصة الواقع الحقيقي للم

دربين العاملين في الحقل التدريبي في ستويات المعيارية الم  ساعد هذه الدرجات والم  ت  
 .لحراس المرمى بكرة القدم ويمعملية االختيار واالنتقاء والتق

تزويد المكتبات الوطنية بمثل هذه البحوث التي تبحث في مجال كرة القدم ومركز 
 .حراسة المرمى

، يجد نفسه تلف البحوث التي يتناولها الباحثفي مخ :البحث مصطلحاتو  تحديد مفاهيم-6
، وهذا راجع المفاهيموتداخل المصطلحات و  ،غةميات الل  أمام صعوبات تتمثل في عمو 

طر الصعوبات التي أخ   من   "(7997، الطاهر سعد اهلل)، حيث يقول إلى النزعة األدبية
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الطاهر سعد اهلل، ) ".غتهاالعلوم اإلنسانية عموميات ل   تواجه الباحثين في ميادين
على هذا األساس سيتطرق الطالب الباحث إلى توضيح و  (59، صفحة 7997

الفهم لمضمون هذا البحث المصطلحات األساسية لهذا البحث كوسيلة لضمان سهولة 
جرائيا من أ العلمي، جل تحقيق القدر الكافي وذلك بتحديد مصطلحات البحث نظريا وا 

 :من الوضوح

تستخدم لتحديد الحالة النسبية اسية التي هي المعايير القي   :الدرجات المعيارية 6-7
تفسير هذه الدرجات  اسات بغرض  للدرجات الخام الناتجة عن تطبيق االختبارات والقي  

 (2، صفحة 5072تيسير منسي وآخرون، ) .وتقويم نتائجها

اس أداة قي   أو أي  )تقة من تطبيق االختبار المش   هي النتيجة األصلية": الدرجة الخام
 (20، صفحة 5007محمد صبحي حسنين، ) ".عالج احصائيال أن ت  قب  ( أخرى

ستويات الم  " أن   (5070، آخرونالصميدعي و )يذكر و  :المستويات المعيارية 6-7
، موضوع سس داخلية للحكم على الظاهرةها أ  المعيارية تتشابه مع المعايير في أن

وء ما يجب أن تكون عليه يحدد المستوى في ض، و فيةتأخذ الصبغة الكي   أنها إال   التقويم
 .(12، صفحة 5070لؤي غانم الصميدعي وآخرون، ) ."الظاهرة

ر على الحكم على الظاهرة من الداخل ستويات تعب  ويرى الطالب الباحث أن الم   
 .الظاهرة هتحدد في ضوء ما يجب أن تكون عليفية و بالطريقة الكي  

 .ع المعلومات حيث تكون موجها لجمع الوقائعوهو من أدوات جم   :االختبار 3 -6
درة الفرد على أداء عمل اس ق  قي  " وهو. (57، صفحة 5077موفق أسعد محمود، )

 وهو (555، صفحة 5007وجيه محجوب، ) ."لمية دقيقةع   معين وفق ضوابط وصيغ
، 7999بسطويسي أحمد، ) ."دة حاالتع   جريبي لتقويم حالة أوطريقة ومنهج ت" أيضا  

 .(511صفحة 
عطى االختبار عبارة عن مجموعة من األسئلة أو التمارين تيرى الطالب الباحث أن و 

 .حالته وفق ضوابط علمية مقننةللشخص من أجل معرفة قدراته و 
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هي االستجابة الحقيقية من قبل الفرد الختبارات مقننة يتوجب  :االختبارات البدنية  6-4
فات لص  قي لبعض اأداءها بأسلوب وطريقة محددة وذلك للوقوف على المستوى الحقي

كات المنفذة ، وأشكال الحر للطاقة المطلوبة مرآة، ويكون كل اختبار البدنية والحركية
 (11، صفحة 7910إبراهيم سالمة، ) .خالل األداء الحقيقي

الضرورية لنشاط فات البدنية اس الص  صممة لقي  هي عبارة عن اختبارات م  :تعريف إجرائي
 (.الخ...كالقوة، السرعة، التحمل) اس النواحي البدنيةالهدف منها قي  رياضي معين و 

اس أجزاء هي العلم الذي يدرس قي   ANTHROPOMETRY :اسات األنثروبومتريةالقي   6-5
 فويعر   (P.Andre dowart,Djacques Bourneuf, 1990, p. 502)  .اإلنسان من الخارج

 االنساناس جسم قي  علم ANTHROPOMETRYتريموبورألنثاMATHEWS7912ماثيوس
على  فوالتعر   تطور االنسان في دراسة من هذا العلم يستفاد، حيث المختلفة وأجزائه
 (50، صفحة 7991محمد نصرالدين رضوان، ) .الشكلفي  له التي تحدث التغيرات

ن اختلفت إن القي   :التعريف االجرائي اسات األنثروبومترية والجسدية أو الجسمية وا 
اسات القي   بمعنى أنملة لوجه واحد، ع   ماإنما ه   ،التسميات بين القطب الغربي والشرقي

اس األبعاد الجسدية لإلنسان في قي   التي تبحث  سمية الج  اسات األنثروبومترية هي القي  
وذلك لرفع  (، واألحجام وكذلك نسبة الدهونوالمحيطات، واألعراض انواألوز  األطوال )

 .س والغموض في استعمال المصطلحاتالل ب

مشعل ) .فت باسمهاهي األداة المستخدمة في لعبة كرة القدم حتى عر   :كرة القدم.   6-6
 (71، صفحة 5072عدي النمري، 
كرة القدم هي رياضة جماعية تمارس من طرف جميع الناس كما أشار  :التعريف اللغوي

ف معها كل عية يتكي   قبل كل شيء رياضة جما أنها( "7911، رومي جميل)إليها 
 (27-20، الصفحات 7911رومي جميل، ) ".أصناف المجتمع

، كما نافماعية تمارس من طرف جميع األص   كرة القدم هي رياضة ج: التعريف اإلجرائي
عب بواسطة كرة فوق أرضية ، تلالعبا77يتألف كل واحد منهما منتلعب بين فريقين 

، في نهاية كل طرف من طرفيها مرمى ويتم تحريك الكرة بواسطة األقدام وال مستطيله
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يشرف على تحكيم ، و سها باليدين داخل منطقة الجزاءلم  حارس المرمى بل   يسمح إال  
بحيث توقيت المباراة هو ، وحكمان للتماس وحكم رابع لمراقبة الوقت المباراة حكم وسط

ذا انتهت المباراة بالتعادل دقيقة 72 وفترة راحة مدتها دقيقة، دقيقة 90 في حالة )، وا 
، وفي حالة دقيقة 72ن إضافيين وقت كل منهما فيكون هناك شوطي( مقابالت الكأس

التعادل في الشوطين اإلضافيين يضطر الحكم إلى إجراء ضربات الجزاء للفصل بين 
 .الفريقين

عبين عبة دون غيره من الال  الل   الذي خصه قانونز و مي  عب الم  الال   :حارس المرمى. 6-1
يرتدي  ، وأن  عبه داخل منطقة الجزاء أثناء الل  أو يصد الكرة بيدسك أو يحمل يم   ن  بأ

يرتدي في يديه زوج من عبين بما فيهم الفريق المنافس و لونه مخالف لجميع الال   قميصا  
أثناء  ليا  عب ك  الل  يتوقف الوحيد الذي يعالج داخل الملعب و عب ، وهو الال  القفازات
عند  %20ف الفريق ص   ويمثل ن   (2، صفحة 5001عالء خطاب يوسف، ) .استبداله

 (J.PINTURAULT, 1983, p. 91) .المختصين
مهمته منع خاص و  ي  ز  عب الذي يقف في المرمى ويرتدي هو الال   :اإلجرائيالتعريف 

 .لك يديه ألداء مهمتهجسمه بما في ذالكرة من دخول مرماه ويستخدم كل 

أنه عملية يتم اختيار أفضل العناصر ( "7991، براهيمإمفتي )فه يعر  : االختيار 6-2
مفتي إبراهيم حماد، ) ."عبين من خالل عدد كبير منهم طبقا لمحددات معينةمن الال  
 (209، صفحة 7991

، يحيى السيد الحاوي)عن نقال    (Zatsyorsky 0121فه زاتسيورسكي يعر   :االنتقاء 6-9
عملية يتم من خاللها اختيار أفضل " بأن االنتقاء في المجال الرياضي هو( 5005

 ".مراحل االعداد الرياضي المختلفة زمنية متعددة وفقعبين في فترات العناصر من الال  
 (21، صفحة 5005يحيى السيد الحاوي، )

فال  ،لباحث أن كال المصطلحين متداخلينومما سبق يرى الطالب ا: اإلجرائيالتعريف 
( االكتشاف والتوجيه واالختيار)فاالنتقاء عام وشامل  ،يوجد اختالف بين المفهومين

وبالتالي فاالختيار هو  ،مة للوصول إلى االنجازدة إلى الق  على شكل هرم من القاع



 التعريف بالبحث:

 
14 

والتنقية ألفضل ص والتدقيق والمفاضلة واالنتخاب ي   شكل من أشكال االنتقاء للتمح
 الحراس المتقدمين طبقا لمحددات معينة وفق العدد المحدد والمسموح به للنشاط في

 .تلك النشاط
 
 

 

 

 

 

 



 

 

ولألب الباا

ةالنظري الدراسات

 



 

 

 

 

لـل األوــالفصــــــ

ة ـالدراسات السابق

 ةـــــــــــوالمترابط
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 :تمهيد -
والمشابهة لموضوع البحث هو  من التطرق إلى الدراسات السابقةإن الهدف األساسي 

جل تحديد ما سبق إتمامه وخاصة فيما يتعلق بمشكلة البحث المطلوب دراستها أل
حلقة ، فهو فأي بحث علمي ال يبدأ من الصفر .تفادي تكرار البحث أو الدراسة
ومن أبرز ما يميز مراجعة . قات أخرى، وتلحقه حلمتسلسلة سبقتها سلسلة حلقات

من الوصول لما يسمى بالفجوة المعرفية ن الباحث والدراسات السابقة أنها تمك   البحوث
الجوانب التي لم يسبق تناولها أو  أو بعبارة موجزة توفر له المجال لمعرفة الثغرات أو

 .مناقشتها من قبل الباحثين اآلخرين
أن الفائدة من التطرق إلى ( 7911، محمد حسن عالوي وأسامة كامل راتب)ويذكر 

تدل الباحث على مشكالت التي تم إنجازها من قبل "ها في أن   الدراسات السابقة تكمن
، وما الذي ينبغي إنجازه كما  زالت في حاجة إلى دراسة أو بحثالمشكالت التي ال أو

، األمر ر كاف من قبلأنها توضح للباحث عم ا إذا كانت مشكلة البحث قد عولجت بقد
محمد حسن عالوي ) ."مشكلةمزيد من البحث في هذه ال الذي قد ال يستدعي إجراء

وعلى هذا األساس قام الطالب  (11-11، الصفحات 7911وأسامة كامل راتب، 
الباحث بمراجعة األبحاث العلمية المشابهة حيث وجد نقص بصفة عامة في تناول 

، حيث لم نعثر في حدود اصةموضوع االختيار في كرة القدم وحراسة المرمى بصفة خ
ض الدراسات أي مذكرة على المستوى المحلي ماعدا بع  إمكانيات الطالب الباحث على 

بن قوة )والمذكرات حول المستويات المعيارية وعملية االنتقاء في كرة القدم كمذكرة 
ض وبع  ( 5001، حريزي عبد الهادي)و( 50075، بوحاج مزيان)و( 5002، علي

عطته وأ التي اهتمت بهذا المركزوالسودان ي مصر واألردن والعراق البحوث العربية ف
معرفة األبعاد التي تحيط ، ووفرت للطالب الباحث األولوية في البحث والدراسة

وفي  المتغيرات ضبطو  تخطيطو  مع االستفادة منها في توجيهبالمشكلة ومعالجتها 
المرجعية نجد أن العديد من الباحثين وبالنظر إلى هذه الدراسات . نتائج البحث مناقشة

نجحوا في التوصل إلى بعض النتائج االيجابية التي استفاد منها الطالب الباحث في 
 :البحث على نحو أفضل وهي كالتالي إنجاز هذا
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بناء معايير بدنية ومهارية النتقاء العبي فرق النخبة "(:7171)دراسة روام موسى .  7.7
 ."سنة( 76-75) ئرية في كرة القدمالجزا

 :هدفت الدراسة إلى :أهداف الدراسة.
سنة ألندية ( 71-72)مهارية خاصة بفئة الناشئين ومستويات معيارية و  بناء معايير -

 .الرابطات الجهوية لكرة القدم الجزائرية
 صفي نظرا لمالئمته ألهداف البحث استخدم الباحث المنهج الو  :منهج المستخدم.
يمثلون أندية  العبا (700)أجريت الدراسة على عينة مكونة من : دراسةعينة ال.

 .5072/5072الرابطات الجهوية للموسم الرياضي 
 (القوة العضلية، ة، المرونةالسرع)عن طريق االختبارات البدنية : األداة المستخدمة.
، ، رمية التماس، التمرير، السيطرة على الكرةالجري بالكرة)االختبارات المهارية و 

بعد جمع البيانات ثم تحليلها بواسطة برنامج الرزم و ( التصويب، ضرب الكرة بالرأس
، أظهرت النتائج أن متوسطات الحسابية (Spss)اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

يل ، اختبار المرونة من الجلوس الطو (ثا 2.55)م عدو 20البدنية اختبار  لالختبارات
، (سم 712.1)وثب العريض من الثبات ال اختبار، (ثا55.90)، اختبار بارو(سم 02)

تبار المتعرج بين القوائم اخ)أما بالنسبة لالختبارات المهارية فكانت النتائج للمتوسطات 
اختبار التصويب على و ( م 75.55)اختبار رمي التماس ألبعد مسافة و ( ثا 57.10)

 .(هدف 7.11)، اختبار دقة ضرب الكرة بالرأس (هدف 1.52)المرمى 
 : ستنتاجاتأهم اال.
أن مستوى الخصائص البدنية لدى العبي أندية الرابطات الجهوية لكرة القدم فئة  -

جيد و  الرشاقةالسرعة و هي سنة كان متوسطا في بعض العناصر و ( 71-72)الناشئين 
 .ة العضليةالقو و  في العناصر األخرى المرونة

الرابطات الجهوية لكرة القدم فئة إن مستوى المهارات األساسية لدى العبي أندية  -
 .سنة كان جيدا( 71-72)الناشئين 

 
 



 لمشابهةاالدراسات السابقة و                         :                              الفصل األول

 
19 

 :أهم التوصيات.
ئينية ويات معيارية باستخدام الرتب الممستتوصلت الدراسة إلى بناء معايير و حيث  -

المهارية لدى عينة البحث يعتمد عليها في عملية انتقاء ناشئ كرة و  للخصائص البدنية
 (5071رومان موسى، ) .الوطني أو لألندية القدم سواء للمنتخب

استخدام بناء بطارية اختبار بدنية النتقاء حراس " :(م 7175) دراسة  حسين علي حسن .7.7
 ".سنة( 77-71)المرمى بكرة القدم ألعمار 

 : هدفت الدراسة إلى :أهداف الدراسة.
 .سنة( 75-70) ألعمار القدم بكرة المرمى حارس نتقاءال بدنية اختبار بطارية بناء -
 الى للتوصل المسحي باألسلوب الوصفي المنهج الباحث استخدم :المنهج المستخدم.

 .البحث مشكلة حل
حراس مرمى كرة القدم بأعمار  على البحث مجتمع اشتملت :دراسةمجتمع وعينة ال.
 للتجربة ساحر  (70)،القدم بكرة المرمى حارس( 11)عددهم وبلغ سنة،( 70-75)
 .البحث لعينة( 21)و ستطالعيةاال

المقابالت الشخصية، االختبارات ، والمراجع ، المصادرالمالحظة: وسائل جمع البيانات.
 .، استبانة استطالع الرأيوالقياسات

 :الوسائل اإلحصائية المستخدمة.
  (Spss) استخدم الباحث منظومة البرامج الجاهزة ال 
 :ستنتاجاتأهم اال.
تم التوصل إلى بطارية االختبار المستخلصة وتسميتها ببطارية القدرات البدنية  -

 .والبيئة العراقية مءتتالوالتي  سنة (75-70)لحراس المرمى كرة القدم بأعمار 
هي النموذج النهائي الذي ينفذ على المختبرين من ( النهائية)البطارية المستخلصة  -

 .العلمية والخلو من التعقيد وعلى وفق األسس السهولة والبساطةحيث 
 : أهم التوصيات.
سنة لغرض تطبيقها ( 75-70)تعميم البطارية على مدربي حراس المرمى ألعمار  -

 .ي انتقاء حراس المرمى بكرة القدمواالستفادة منها ف
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ووضع البرامج  والتصنيف اعتماد المعايير التي تم التوصل إليها عند عملية التقويم -
 (5072حسين علي حسن، ) .ساس اختبارات البطارية المستخلصةالتدريبية على أ

   Eude Comparative Entre Quelques Indice : (7175، سنةهوار عبد الطيف) دراسة. 3.7

Morphologique Et Les Attributs De L’ Aptitude Physique Et Technique Des 

Jeunes Footballeurs Par Poste Du Jeu, 15-16 ans. 
  :هدفت الدراسة إلى: أهداف الدراسة.
سنة حسب مراكزهم في بعض ( 71-72) تحديد الفروق بين العبي كرة القدم -

 .كونات اللياقة البدنية والمهارية، وماالمؤشرات المورفولوجي
 .توجيه الالعبين حسب مراكز اللعب قاعدة بيانات تساعد فياقتراح  -
 .استخدم الباحث المنهج الوصفي: المنهج المستخدم.
 ،طريقة مقصودةالعبا تم اختيارهم ب( 10)أجريت الدراسة على  :عينة الدراسة.
 :ستنتاجاتأهم اال.
الساق، ط عدم وجود فروق بين مراكز اللعب الستة في كل من قياس الوزن ومحي -
م، مرونة ( 20)، السرعة االنتقالية بالكرة وبدونها لمسافةفي كل من صفة التحملو 

 .م (720)العضالت الظهر والساق وفي صفة تحمل السرعة بالكرة على مسافة 
 : أهم التوصيات .
 .وفق قدراتهم المورفولوجيا، البدنية والمهارية توجيه الالعبين إلى مراكز اللعب -
 .الالعب حسب متطلبات المراكز التي يشغلونها في ميدان كرة القدمتكوين  -

(HOUAR Abdelatif, 2015) 

 

الخاصة  بناء بطارية اللياقة البدنية " (:7173( دراسة عبد المنعم أحمد جاسم الجنابي. 4.7
 ".لحراس المرمى بكرة القدم

 : الدراسة إلى هدفت: أهداف الدراسة.
 . بناء بطارية اللياقة البدنية الخاصة لحراس المرمى بكرة القدم- 

استخدم الباحث المنهج الوصفي بأسلوب العالقات المتبادلة : المنهج المستخدم.
أو أكثر لمعرفة مدى بالكشف عن العالقات بين متغيرين التي تهتم ( االرتباطية)

 . االرتباط بين هذه المتغيرات
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تكون مجتمع البحث من حراس مرمى أندية المنطقة الشمالية  :مع وعينة الدراسةمجت.
دية والبالغ ، واختيرت عينة البحث بالطريقة العم5075بكرة القدم للموسم الرياضي 

حارسا عينة البناء  52ة وحراس للتجربة االستطالعي 2كما يأتي حارسا و  22عددها 
 .العاملي

، االختبارات الستبيانيةاستمارات االمراجع بالعربية، و المصادر  :وسائل جمع البيانات.
 .البدنية

 ( Spss)استخدم الباحث الحقيبة اإلحصائية  :الوسائل اإلحصائية.

 :ستنتاجاتأهم اال.
هي متغيرا و  51لعوامل بعد التحليل العاملي باستخدام التدوير المتعامد  01تم قبول -

سرعة  ،القوة االنفجارية لألطراف السفلى، بالسرعةالرشاقة الخاصة، القوة المميزة 
 .الذراعين ، القوة االنفجارية لعضالتاالستجابة الحركية للقدمين، المرونة الخاصة

تم استخالص بطارية اللياقة البدنية الخاصة لحراس المرمى بكرة القدم على ضوء  -
 :على العوامل وهي التشعباتعواملها المستخلصة التي تمثل وحداتها أعلى 

العامل ( )ثا70)، اختبار الجلوس من الرقود (العامل األول)اختبار بارو ثالث دورات 
الستجابة ، اختبار نيلسون ل(العامل الثالث)، اختبار العمودي من الثبات (الثاني

العامل )، ثني الجذع من الوقوف أماما أسفل من المنصة (العامل الرابع)الحركية
 (.العامل السادس)وة االنفجارية لعضالت الذراعين ، الق(الخامس

 : أهم التوصيات.
 . عند اختيار حراس مرمى بكرة القدماعتماد بطارية االختبار المستخلصة  -
ج التدريبية األخذ بنظر االعتبار عوامل البطارية المستخلصة عند بناء البرام –

 (5072عبدالمنعم أحمد جاسم الجنابي، ). الخاصة بحراس المرمى
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 القياسات الجسمية المساهمة في مستوى إنجاز عناصر": (7173)دراسة حسن السعود .  5.7
 ."األداء الحركي لالعبي كرة القدم

 : تهدف الدراسة إلى :أهداف الدراسة.
األداء الحركي  التعرف على نسب مساهمة القياسات الجسمية في مستوى إنجاز-

 .لالعبي كرة القدم
وفقا لمشكلة البحث وأهدافها تم استخدام المنهج الوصفي نظرا  :المنهج المستخدم.

 .لمناسبته لطبيعة هذه الدراسة 
اختيرت العينة بالطريقة العمدية من العبي منتخب الجامعة مؤتة : ينة الدراسةمجتمع وع.

، حيث بلغ عدد (5009-5001)الدراسي القدم للعام وطلبة التخصص في لعبة كرة 
 .العبا يمثلون معظم أندية الجنوب 20العينة 

مل ، معاالمعياريةواالنحرافات  استخدم الباحث المتوسط الحسابي :الوسائل اإلحصائية.
 .االرتباط، معامل خط االنحدار

 :ستنتاجاتأهم اال.
أهم القياسات الجسمية المساهمة في زيادة زمن كل من إ- سرعة األداء وتحمل ن  

 (.طول الفخذ، طول الساق، طول القدم:)لتواليسرعة األداء وتحمل األداء كانت على ا
لي كانت أن  أهم القياسات الجسمية المساهمة في قوة الركل لعضالت الطرف السف -

 .(، طول القدممحيط الفخذ، محيط الساق، الطول الكلي)على التوالي 
ة كانت على التوالي المساهمة في زيادة زمن الرشاق أن أهم القياسات الجسمية -
 .(، طول القدمالطول الكلي، عرض الصدر، طول الفخذ)
 :أهم التوصيات.
لقدم ووضعها ضمن معايير يجب مراعاة القياسات الجسمية عند انتقاء العبي كرة ا - 

 .االختيار
الستفادة األندية إلمكان اتعميم القياسات الجسمية واالختبارات الحركية على مدربي  -

 (5072حسن السعود، ) .منها ومن نتائج البحث
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العبي النتقاء والجسمية المهارية و البدنية  المواصفات" :(7173) تيسير منسي وآخرون.  6.7
 ".األردنالموهوبين في كرة اليد 

 :تهدف الدراسة إلى: أهداف الدراسة.
مواصفات الجسمية لبناء مستويات معيارية لالختبارات القدرات البدنية والمهارية وا - 

 .كز الواعدين لكرة اليد في األردنلالعبي مرا
المسحي لمالئمته لطبيعة  استخدم الباحثون المنهج الوصفي بأسلوب: المنهج المستخدم.

 .المشكلة
طالبا من الذكور متوسط العمر  725تكونت عينة الدراسة من: مجتمع وعينة الدراسة.
 . يث تم اختيارهم بالطريقة العمديةح( 72.15)
القوة ( م 50جري )تم اختيار أربعة اختبارات بدنية ممثلة في السرعة: األداة المستخدمة.

( رمي الكرة)القوة االنفجارية للذراعين( الوثب لألمام من الثبات)االنفجارية للرجلين 
هما توافق التمرير  نيمهارت واختبار( مام من الجلوس الطويللألثني الجذع )والمرونة 

إلى القياسات الجسمية ممثلة في  ةباإلضاف، من الجري المتعرج والتمطيطتقبال واالس
 .الطول والوزن واتساع الكف واتساع الذراعين

 المتوسط الحساب واالنحراف المعياري ومعامل االلتواء والدرجات: الوسائل االحصائية.
 .المئينية

 :ستنتاجاتأهم اال.
انخفاض مستوى القدرات البدنية والمهارية والقياسات الجسمية لدى عينة الدراسة،  - 

 .ت المتوسطات ما بين مقبول ومتوسطحيث تراوح
بناء مستويات معيارية باستخدام الدرجات المئينية للقدرات البدنية والمهارية  -

 .كرة اليد لموهوبيوالقياسات الجسمية 
 :أهم التوصيات.
تيسير منسي ) .ضرورة اعتماد هذه المعايير عند انتقاء مواهب كرة اليد في األردن - 

 (5072وآخرون، 
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التحليل التميزي لبعض :"(م 7177)رجب، جميل محمود حسن دراسة وليد خالد .  1.7 
 ".بكرة القدمس المرمى المتغيرات المهارية لدى حرا

 :الهدف من الدراسة: أهداف الدراسة.
التوصل إلى دالة التمايز لعدد من المتغيرات المهارية المميزة لدى  حراس المرمى  - 

 .المميزين وغير المميزين
لوب المسح لمالءمته وطبيعة بأس استخدم الباحثان المنهج الوصفي :المنهج المستخدم.

 .البحث
اشتملت مجتمع البحث على حراس المرمى لبعض األندية : مجتمع وعينة الدراسة.

والبالغ عددهم  (5077-5070)والمؤسسات الرياضية في مدينة الموصل للموسم 
حارسا مثلت نسبة مئوية ( 75)، أما عينة البحث فتكونت من حارس مرمى( 52)

قابلة العلمية والم من مجتمع البحث الكلي، واستخدم الباحثان المصادر( %52)مقدارها
 .عدد من االختبارات المهاريةو  واالستمارة الشخصية

تمت معالجة اإلحصائية بالحاسوب اآللي وباستخدام حزمة البرامج : الوسائل اإلحصائية.
  .( Spss)اإلحصائية 

 :ستنتاجاتأهم اال.
استالم الكرة الجانبية )التوصل إلى االختبار الذي يميز بين األفراد والمتمثل باختبار - 

 (.من القفز
 .مييز بين حراس المرمى بكرة القدمالتوصل إلى بناء دالة تمييزية لها القدرة على الت -
عالية من خالل الدالة  تم التوصل إلى وضع جدول لتصنيف العينة وبنسبة تصنيف -

 .زيةالتميي
 : أهم التوصيات.
وليد خالد ) .اعتماد الدالة التميزية في التنبؤ والتصنيف بين حراس المرمى بكرة القدم -

 (5075رجب، جميل محمود حسن، 
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نسبة مساهمة بعض القياسات الجسمية في مسافة ": (1122) محمد مطر عراك دراسة.  8.7
 ."كرة القدم المتقدمينماس لالعبي رمية الت

 : تهدف الدراسة إلى: أهداف الدراسة.
 .معرفة القياسات الجسمية المساهمة في مسافة رمية التماس للعينة قيد البحث -

معرفة نسبة مساهمة القياسات الجسمية المساهمة في مسافة رمية التماس للعينة قيد  -
 .البحث

البحث بداللة القياسات الجسمية المساهمة التنبؤ بمسافة رمية التماس للعينة قيد  -
 .فيها

سحي ودراسة العالقات استخدم الباحث المنهج الوصفي بأسلوبه الم :المنهج المستخدم.
 .االرتباطية 

،  يالعراقدمين في نادي الديوانية الرياضي العبو كرة القدم المتق: مجتمع وعينة الدراسة.
 .العبا 52عينة البحث ، وبلغت (5077-5070)للموسم الرياضي 

ع والبحوث والدراسات ذات العالقة، المالحظة، والمراج المصادر :وسائل جمع البيانات.
 .االختبار والقياس، االستبيان

 ²، الخطأ المعياري اختبار كاحراف المعياريالوسط الحسابي واالن :الوسائل اإلحصائية.
 .معامل االلتواء، المنوال، اختبار ف، لعينتين مستقلتين، معامل االرتباط(ت)اختبار

 :ستنتاجاتأهم اال.
نفسها حول عوامل مستقلة  إن القياسات الجسمية لالعبي كرة القدم المتقدمين تجمع -

وأن كل هذه ( أجزاء الجسم)، تمثل (جسمية قياسات)، مما يؤثر وجود عدة متعامدة
 .القياسات تمثل عامال من العوامل المستخلصة

 : أهم التوصيات .
، مع بعض القياسات الجسمية ماس من الحركة ترتبط بعالقة دالةن مسافة رمية التإ -
، لالعبي كرة القدم (محيط العضد، د، طول الكف، محيط سمانة الساقطول الساع)
في مسافة رمية التماس  لكم القياسات يصاحبه زيادة، وأن الزيادة في قيمة ت  لمتقدمينا

 .من الحركة
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ضرورة اختيار الالعبين المتخصصين بتنفيذ رمية التماس من الحركة في ضوء  -
د، طول الكف، محيط طول الساع)القياسات الجسمية المستخلصة في هذه الدراسة 

 .(، محيط العضدسمانة الساق
رمية التماس في  تنفيذبالالعبين المتخصصين  إيجاد صيغ علمية في اختيار ضرورة -

 (5077محمد مطر عرك، ) .لعبة كرة القدم

عيارية لبعض المتغيرات بناء مستويات م" :(7177)اسة عمر خليل محمد شرعب در .  9.7 
 ."(فلسطين)رفين لكرة القدم في الضفة الغربية أندية المحت المهارية لدى ناشئالبدنية و 

 : تهدف الدراسة إلى :أهداف الدراسة.
مستوى بعض المتغيرات البدنية والمهارية وبناء مستويات معيارية التعرف على -

لبعض المتغيرات البدنية والمهارية لدى ناشئ أندية المحترفين لكرة القدم في الضفة 
 (.فلسطين)الغربية 

 نظرا  لمالئمته ألهداف الدراسة  استخدم الباحث المنهج الوصفي :المنهج المستخدم.

بلغ عدد الناشئين المسجلين في االتحاد الفلسطيني لكرة القدم  :مجتمع وعينة الدراسة.
، وبعد استبعاد حراس ناديا( 75)ناشئا من ( 202)لسطين ضمن أندية المحترفين في ف

( 722)وشملت عينة البحث . (5077-5070)ناشئا للعام ( 510)ا المرمى أصبحو 
 (.%27.11)ة أندية تم اختيارهم بالطريقة العشوائية بنسب( 1)ناشئا من 

 .ستة اختبارات بدنية وستة مهارية ،االستبيان :الوسائل المستخدمة .

استخدم الباحث برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية : المعالجة اإلحصائية.
(Spss). 
 :ستنتاجاتأهم اال.
انخفاض في مستوى المتغيرات البدنية لدى ناشئ أندية المحترفين لكرة القدم في  - 

 (.فلسطين)الضفة الغربية 
انخفاض في مستوى المتغيرات المهارية لدى ناشئ أندية المحترفين لكرة القدم في  -

 (.فلسطين)الضفة الغربية 
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 :هم التوصياتأ.
مهارية األساسية لناشئ كرة ات البدنية والضرورة اعتماد هذه المعايير لتقييم القدر  -

 .القدم
ضرورة اعتماد المدربين لالختبارات المختارة للمتغيرات البدنية والمهارية لناشئ كرة  -

 (5077عمر خليل عمر شرعب، ) .والتشخيص واالنتقاء واستخدامها القدم عند التقويم

البدنية  بطارية اختبارات لتقويم بعض القدرات": ( 7177)بوحاج مزيان دراسة .  71.7
 ."سنة( 79-71)كرة القدم صنف أواسط المهارية أثناء انتقاء العبي و 
 : إلى الدراسةت هدف :أهداف الدراسة.
إبراز أهمية التقويم بصفة عامة والتقويم البدني والمهاري من خالل بطارية اختبارات  -

الحقيقية له من خالل هذه النتقاء العبي كرة القدم ، ليتمكن المدربون من إدراك القيمة 
 .الدراسة

 .استعمل الباحث المنهج الوصفي بأسلوب المسح  :المنهج المستخدم.

لعينة بطارية االختبار من ( 712)فرد للمقابلة و( 20)لى اشتملت ع :عينة الدراسة.
 .من الجزائر العصمة ووالية وهران فريق للرابطة الجهوية لكل(  27)
تبار استخدم الباحث كل من المقابلة الشخصية المقننة وبطارية اخ :أدوات البحث.

 .للقدرات البدنية والمهارية
 :ستنتاجاتأهم اال.
 .إسناد عمل المدربين إلى أسس علمية مهما كان نوع النشاط الذي يقومون به -
بارات استعمال عملية التقويم القدرات البدنية والمهارية لالعبين عن طريق بطارية اخت -

االنتقاء هو عمل علمي ومنهجي يتطلب من المدرب كفاءة علمية مهنية  أثناء عملية
 .حتى يتمكن من تطبيقه والتعامل به

 : أهم التوصيات.
العمل على توفير كل الوسائل والمستلزمات التي تسهل عملية االنتقاء وتكيف  -

 .المدرب الرياضي على استعمالها



 لمشابهةاالدراسات السابقة و                         :                              الفصل األول

 
28 

ناء قيام المدربين بعملية االنتقاء الحرص على ضرورة إتباع أسس علمية حديثة أث -
 .الء الالعبين في رياضة كرة القدمالرياضي لهؤ 

وضع بطارية اختبارات مقننة أثناء عملية االنتقاء لتفادي النتائج العشوائية والتي  -
نما يجب عليه بناء عماه على ركيزة علمية ما  ترتكز على مبدأ الصدفة والمفاجئات وا 

 (5075بوحاج مزيان، ) .دام ذلك ممكن

 Samir CHIBANE(2010) :LES DIMENSIONS CORPORELLES ENدراسة . 77.7

TANT QUE CRTERE DE SELECTION DES FOOTBALLEURS ALGERIENS 

DE 15-16 ANS. (U-17) 
  :الدراسة إلى تهدف :أهداف الدراسة.
لمنطقة الجغرافية لالعب الناشئ الجزائري وفق ا فولوجييالمر تحديد البر وفيل  -

 .لممارسة النشاط
 .الجزائري حسب مناصب اللعب تقييم البر وفيل المر فولوجي لالعب الناشئ -
لالعب العالمي نفس سنة بالمقارنة مع ا 71تحديد مكانة الالعب الجزائري ألقل من  -

 .الفئة العمرية
 .التجريبي لمالئمته أهداف الدراسةاستخدم الباحث المنهج : المنهج المستخدم.
العب للمنتخب ( 52)، منهم سنة 71العب تحت ( 720)اشتملت  :عينة الدراسة.

العب ممن اختيروا من منطقة ( 21)العب من منطقة الوسط و( 51)الجزائري و
 .العب من الناحية الجنوب( 29)رب والعب من منطقة الغ( 71)الشرق و

 :ستنتاجاتاالأهم .
 .سنة 71فولوجي للفئة العمرية تحت  رمالتوصل إلى أهمية الجانب ال -
 .عملون المالحظة الختيار العبيهمإن معظم المدربين يست -
 : أهم التوصيات.
ر الالعبين فولوجي الختيا ربيانات كمرجع علمي من الجانب الماستعمال قاعدة ال -

 .سنة 71في فئة أقل من 
 .سنة 71تيار الالعب الجزائري تحت أسس علمية الخال توجد  -
   (Samir CHibane ،0202) فولوجي كمعيار الختيار الالعب الجزائري روفيل ماقتراح بر  -
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بناء درجات معيارية للقياسات الجسمية " :(7119( دراسة عبد المنعم أحمد الجنابي. 77.7 
 ".النتقاء حراس المرمى بكرة القدم الخاصة

 :هدفت الدراسة إلى :أهداف الدراسة.
  .بناء درجات معيارية للقياسات الجسمية لحراس المرمى بكرة القدم-  
 .الجسمية لحراس المرمى بكرة القدمإيجاد مستويات معيارية للقياسات  -
المسح لمالئمته طبيعة استخدم الباحث المنهج الوصفي بأسلوب  :المنهج المستخدم.

 .البحث
تم اختيار العينة بطريقة عمديه من حراس المرمى الدوري  :مجتمع وعينة الدراسة.

، حارسا( 20)البالغ عددهم ، (5001-5001)للموسم الرياضي العراقي بكرة القدم 
من مجتمع ( %92)حارس مرمى مثلوا نسبة قدرها( 51)وتكونت العينة البحث من

 .األصل
تم تحليل محتوى العديد من المصادر المتخصصة بكرة القدم : جمع البياناتوسائل .

 .ياسا جسميا كوسائل لجمع البياناتق( 57)الجسمية وقد وقع االختيار علىوالقياسات 
، الدرجة المعيارية الزائية والتائية، النسب المئوية :الوسائل اإلحصائية المستخدمة.

 .المعياريتوسط الحسابي واالنحراف الم
 :ستنتاجاتأهم اال.
 ".طبيعيا"توزعت القياسات الجسمية لحراس المرمى توزيعا  - 
تائية لكل قياس في القياسات و  الجات اإلحصائية مستويات معياريةأظهرت المع -

 .الخاصة بحراس المرمى بكرة القدم الجسمية
 : أهم التوصيات.
أو كالهما ( المعيارية والتائيةالمستويات أو الدرجات )االستعانة بأحد المعايير  -
 .استخدامها كأساس الختيار حراس المرمى بكرة القدمو 
، ومحاولة (الدهون وغيرها)إضافة قياسات الجسمية أخرى تتضمن مكونات الجسم  -

عبد المنعم ) .االنتقاءبناء درجات معيارية ومستويات لها لالستفادة منها في عملية 
 (5009أحمد الجنابي، 
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مقارنة بعض القياسات الجسمية والصفات البدنية " :(7119)دراسة كوران معروف قادر. 73.7
  الخاصة بين حراس مرمى أندية المناطق المختلفة المشاركين في دوري النخبة العراقي بكرة القدم

 :هدفت الدراسة إلى :أهداف الدراسة.
التعرف على الفروق في بعض القياسات الجسمية بين حراس مرمى أندية مناطق  - 
 .دوري النخبة العراقي بكرة القدم في( الجنوبية بغداد، الشمالية الوسطى،مركز )
 التعرف على الفروق في بعض الصفات البدنية لدى حراس مرمى أندية مناطق -
 .دوري النخبة العراقي بكرة القدم في( الجنوبيةمركز بغداد، الشمالية الوسطى، )
استخدم الباحث المنهج الوصفي بطريقة المقارنة لمالئمته وطبيعة  :المنهج المستخدم.

 .البحث
ناديا ( 72)أجريت الدراسة على عينة تمثلت بحراس مرمى : مجتمع وعينة الدراسة.

حراس مرمى من كل نادي للموسم الرياضي ( 2-5)ا بواقع حارس( 21)والبالغ عددهم 
(5001-5009.) 
 .القياساتو  ، االختباراتاجع العربيةالمر المصادر و  :وسائل جمع البيانات.
حليل التباين ذات ، تلوسط الحسابي واالنحراف المعياريا :الوسائل اإلحصائية المستخدمة.

 .للعينات الغير متساوية  (L.S.D  معنوي، اختبار أقل فرق االتجاه الواحد
 :ستنتاجاتأهم اال. 
 .ي جميع القياسات الجسمية المحددةتجانس حراس مرمى أندية المناطق األـربعة ف - 
عن حراس المناطق األخرى في الصفات البدنية ( مركز بغداد)تميز حراس مرمى  -
الفعل والقوة المميزة بالسرعة القوة االنفجارية للذراعين والسرعة االنتقالية وسرعة رد )

 (.للبطن
 : أهم التوصيات.
واألطراف ضرورة التأكيد على أن يكون حارس المرمى ممن يمتازون بطول القامة  -

ياسات الجسمية الخاصة كالكتفين ، ويمتازون ببعض القا المهم في األداءملدوره
التي تزيد من كفاءة حارس  والورك ألنها قاعدة ثابتة في عمل العضالت الصدرو 

 .المرمى
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ضرورة األخذ بالقياسات الجسمية والصفات البدنية من قبل مدربي حراس المرمى  -
لجميع األندية وتوجيه حراسهم لتعزيز نقاط القوة ودعم نقاط الضعف من أجل رفع 

 (5009كوران قادر معروف، ) .مستواهم نحو األفضل

-ة في بعض القدرات اإلدراكية الحسدراسة مقارن(: "7112)دراسة نوفل فاضل رشيد .  74.7
 ".القدمحركية بين العبي وحراس مرمى لعبة كرة 

 : تهدف الدراسة إلى :أهداف الدراسة.
حراس حركية بين العبي و –ق في بعض القدرات اإلدراكية الحسالتعرف على الفرو  -

 .المرمى في لعبة كرة القدم
المقارنات للمالئمة وطبيعة استخدم الباحث المنهج الوصفي بطريقة : لمنهج المستخدما.

 .البحث
ة تمثلت عينة البحث بالعبي وحراس المرمى للمؤسسات واألندية الرياضي: عينة الدراسة.

( 72)العبا و( 72)وقد تم اختيار( 5001-5001)في محافظة ننوى للموسم الرياضي
 .العبا وحارس مرمى( 20)جم العينة حارس مرمى وبذلك بلغ ح

 .، المالحظة العلميةواالختبارات القياسات: وسائل جمع البيانات.

 (Spss)تم معالجة البيانات إحصائيا باستخدام البرنامج اإلحصائي : الوسائل اإلحصائية.
 : وية والذي تم من خاللهما استخراجفضال عن استخدام الحاسبة اليد

لعينتين غير مرتبطتين ولعينتين ( ت)، اختبارواالنحراف المعياريلوسط الحسابي ا
 . متساويتين بالعدد

 :ستنتاجاتأهم اال.
ال توجد فروق ذات داللة معنوية بين الالعبين وحراس المرمى في االختبارات  -

 .الخاصة بالرجلين
اصة الخوجود فروق ذات داللة معنوية بين الالعبين وحراس المرمى في االختبارات  -

 .بالذراعين لصالح حراس المرمى
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 :وصياتأهم الت.
حركية لالعبين وحراس المرمى في –قدرات اإلدراكية الحسضرورة االهتمام بال -

الوحدات التدريبية وتخصيص أوقات لها ضمن تلك الوحدات نظرا ألهمية تلك القدرات 
 (5001رشيد، نوفل فاضل ) .اإلدراكية

المتطلبات البدنية والمهارية لحراس المرمى كرة " :(7112)خطاب يوسف دراسة عالء. 75.7
 ".القدم لجمهورية السودان

  :هدفت الدراسة إلى :أهداف الدراسة.
تحديد المتطلبات البدنية والمهارية لدى حراس المرمى في كرة القدم في جمهورية  - 

  .السودان
 .استخدم الباحث المنهج الوصفي لمالئمة طبيعة ومجال الدراسة: المستخدمالمنهج .
بوالية الخرطوم من حارس مرمى لكرة القدم ( 20)تكونت عينة البحث من: عينة الدراسة.

 .الدرجة األولى، بالطريقة العمدية
 :ستنتاجاتأهم اال.
 :راس المرمى حسب نسبة أهميتها وهيأهم المتغيرات البدنية لح -أ 
 (.المرونة -1التوافق  -2السرعة  -2د الفعل سرعة ر  -2الرشاقة  -5القدرة  -7)
 :راس المرمى حسب نسبة أهميتها وهيأهم المتغيرات المهارية لح -ب
ركلة  -2ع الكرة باليدين تمرير وتوزي -2االرتماء إلنقاذ المرمى  -5رة مسك الك -7)

 (.لمقابلة مهاجم منفردالخروج  -1ركل الكرة الممسوكة  -2 المرمى
 : أهم التوصيات.
اختيار حراس المرمى استخدام المتغيرات البدنية والمهارية المستخلصة في معرفة -

 .بقدر اإلمكان
 ضرورة وجود مدرب متخصص لحراس المرمى في جميع األندية ألهمية هذا المركز  -
نثروبومترية لحارس إجراء بحوث أخرى في نفس المجال على المتغيرات النفسية واأل -

 (5001عالء خطاب يوسف، ) .المرمى في كرة القدم بجمهورية السودان
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تحديد أنسب مسافة اقتراب لحارس المرمى " :(7116)أفت عبد الهادي الكرويدراسة ر . 76.7
 ".من الكرة لتضييق زاوية التهديف بكرة القدم

 : لدراسة إلىهدفت ا :أهداف الدراسة.
تحديد أنسب مسافة اقتراب من الكرة يتخذها حارس المرمى لتضييق زاوية التهديف  - 

 .بكرة القدم ومن اتجاهات مختلفة
 .باحث المنهج الوصفي بأسلوب المسحاستخدم ال :المنهج المستخدم.
 : مجتمع البحث وعينة الدراسة.
دوري بكرة القدم والمشاركة في الأشتمل مجتمع البحث على فرق أندية الفرات األوسط -

، وتم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية من خالل (5002-5002)الممتاز للموسم 
ترشيح كل مدرب من مدربي الفرق إلى أفضل حارس مرمى في الفريق وأفضل هداف 

 اسحر ( 2)العبا ،( 720)العبين من أصل ( 70)فأصبحت عينة البحث تشمل على 
 .من مجتمع البحث( %1)إذ بلغت نسبة عينة البحث مهاجمين ( 2)و
 .، االختباراتة استبيان، المالحظة، المقابلةاستمار : أدوات البحث.
لوسط الحسابي واالنحراف المعياري، معامل االرتباط، تحليل ا: الوسائل اإلحصائية.

 .L.S.D، اختبار (ف)التباين 

إن المسافات الواجب تغطيتها من قبل حارس المرمى عند مسافة  :ستنتاجاتأهم اال.
ياردة عن الكرة كبيرة مما يصعب على حارس المرمى تضييق  1 االقتراب على بعد

 .زاوية التهديف وفي جميع المناطق وجميع مكان الكرة
 : أهم التوصيات .
بالمرمى إلى التأكيد على تدريب حراس المرمى على االقتراب في حالة االنفراد  -

رأفت عبد الهادي ) .وفي جميع المناطق ياردة عن الكرة في جميع مكان الكرة 5مسافة 
 (5001الكوري، 
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ل عب وخطوطه الدفاعية والوسط تأثير واجبات مراكز ال" :(7116)دراسة ناصر عبد القادر. 71.7
المهارية لالعبي كرة القدم لفئة األواسط و الهجومية في إحداث التباين في متطلبات البدنية و 

 ".الغربيةالدرجة األولى الجهة 
  :هدفت الدراسة إلى :أهداف الدراسة.
 والمهارية بين مراكز االختالف في المتطلبات البدنيةو  تحديد مجاالت الترابط -
 . وط اللعبطخو 
واجبات مراكز اللعب وخطوطه الدفاعية ،الوسط ، والهجومية في إحداث تقويم تأثير  -

 .في المتطلبات البدنية والمهارية التباين
ية المالئمة لمراكز تحديد ومعايرة المستويات لعينة البحث وتوضيح النسب المئو  -
 .خطوط اللعبو 
استخدام الباحث المنهج الوصفي بأسلوب المسح وهذا إلثبات أو  :المنهج المستخدم.

 .دنية والمهارية لالعبي كرة القدمنفي وجود فورقات بين مراكز اللعب في المتطلبات الب
فرق للبطولة الجزائرية ( 70)العب من ( 11)بلغت عينة البحث  :عينة الدراسة.

 .(5002/5002)واسط للموسم الرياضي لأل
، سرعة والقفز العموديم  20جري )استخدم الباحث االختبارات البدنية  :لبحثإجراءات ا.

، الضربة رمية التماس)ة وبعض االختبارات المهاري( د 75، جري المرونةالرشاقة و 
، دقة التصويب في المرمى ،الركنية، الجري بالكرة، قذف الكرة ألبعد مسافة ممكنة

 (.ضرب الكرة بالرأس
مقاييس النزعة المركزية والتشتت، والتوزيع  بعض :المستخدمة الوسائل اإلحصائية.

  (Stat box) ة الباحث بنظام التحليل اإلحصائياستعان ،الطبيعي
 :ستنتاجاتأهم اال.
ي القدرات البدنية أتساع مجال االختالف في المتطلبات بين معظم مراكز اللعب ف -

 .القوة، السرعة، التحمل
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المستويات المعيارية المستوى المقبول لجميع المتطلبات البدنية عكست نتائج تصنيف -
والذي مرده عدم كفاية ( %20.91)والمهارية والتي تقابل النسبة في المنحنى الطبيعي 

 .واسط لتحقيق المستويات القياسيةلعينة البحث العمر التدريبي من األ
 :أهم التوصيات.
فيها  البدنية والمهارات األساسية التي أظهرتضرورة زيادة االهتمام بتطوير اللياقة  -

  .(، ومهارة قذف الكرة ألبعد مسافة ممكنةالقوة، الرشاقة)المراكز ضعفا كبيرا 
اكز حتى ترتفع إلى المستوى ودعم مستويات األداء الجيدة التي حققتها المر  تعزيز –

 .الجيد
والمستويات المعيارية التي توصل ضرورة استفادة المدربين من االختبارات المقننة  -

مهارات األساسية إليها الباحث ألهميتها في تقويم مستوى اللياقة البدنية وبعض ال
 .لالعبين األواسط

ناصر ) .على بقية الفئات العمرية األخرى ضرورة إجراء دراسات وبحوث مشابهة -
 (5001عبد القادر، 

ية لبعض المستويات المعيار ": (7116) دراسة منصور بن ناصر بن محمد الصويان. 72.7 
 ."سنة 71الفسيولوجية لالعبي كرة القدم السعوديين تحت عناصر اللياقة البدنية و 

  : الدراسة إلىهدفت  :أهداف الدراسة.
كرة  الفسيولوجية لالعبيو  وضع المستويات المعيارية لبعض عناصر اللياقة البدنية-

 .سنة 71القدم السعوديين تحت 
 .احث المنهج الوصفي الدراسة مسحيةاستخدم الب: المنهج المستخدم.
 71تكون مجتمع الدراسة من العبي كرة القدم الناشئين تحت  :مجتمع وعينة الدراسة.

، وبلغت مجموع قدمسنة بأندية ممتاز الناشئين في المملكة العربية السعودية لكرة ال
 .با تم اختيارهم بالطريقة العمديةالع( 711)العينة 

لد وتقدير نسبة ، قياس سمك طيات الجقياس كتلة الجسم وطوله: اإلجراءات الميدانية.
 .، القياسات البدنية والفسيولوجيةالشحوم في الجسم
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 :ستنتاجاتأهم اال.
ند منتصف الدرجة المئينية أغلب المتوسطات في متغيرات الدراسة تقع قيمتها ع - 

وتقدير استهالك األقصى ( التحمل)أم فوقها بقليل ما عدا اختبار كوبر تقريبا 
وتطوير ، مما يستدعي االهتمام بهذا الجانب (22)جين والتي كانتا عند المئين لألكس

 .القدرة الهوائية للناشئين
المئينيات التي أمكن يمكن تقويم اللياقة البدنية والفسيولوجية من خالل جداول  -

سنة وألندية المملكة العربية 71التوصل إليها لالعبي أندية ممتاز الناشئين تحت
 .عودية األخرى لنفس الفئة العمريةالس

 : أهم التوصيات.
 .سنة 71ء للناشئين السعوديين تحت استخدام هذه المعايير ألغراض االنتقا -
كرة القدم السعوديين  البدنية والفسيولوجية لالعبياستخدام هذه المعايير لتقويم الحالة  -

  (5001منصور بن ناصر الصويان، ) .سنة 71تحت 

دوره في ولوجي لالعبي كرة القدم و التقييم البدني والفسي: "Cazorla .G. (2006)دراسة . 79.7
  ".وجيه التحضير البدنيت

 :الدراسة إلىتهدف  :أهداف الدراسة.
أطباء الرياضة عدد من و  المحضرين البدنيينو تصرف المدربين  وضع تحت.7

استغالل و  يولوجيةسالفو  االختبارات الميدانية التي تسمح لهم بتقويم الصفات البدنية
 .النتائج المتحصل عليها

 .كرة القدم على اختالف مستوياتهم لالعبي الفسيولوجيةمراقبة الحالة البدنية و . 5
التمكن من توجيه تخطيط التدريب الرياضي في شكله التحضيري خصوصا من . 2

 .ناحية الشدة التدريبية المطلوبة للوصول إلى المستويات العالية
 .اعتمد الباحث على المنهج المقارن: المنهج المستخدم.
ويات المستو العب من مختلف الفئات ( 201)شكلت عينة البحث من :عينة الدراسة.

التربية بكلية علوم الرياضة و ( صحةرياضة و )وذلك على مستوى مخبر التقييم  ،الكروية
 .سيقلون بوردو ، جامعة فيكتورالرياضية
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قادير توصل الباحث إلى عديد النقاط أهمها هي وضعه لم: والتوصياتأهم النتائج .
رسة كرة القدم في حتى يتمكن الالعب من مما خاصة بكل صفة بدنية على حدى

 :هي كالتاليمستويات متقدمة و 
سم مع نسبة الدهون ال  710عب طول قامة يساوي أو أكبر من أن يمتلك الال.7

 .(%77)تتجاوز 
( 50)أن يكون اللعب قادرا على جري ، و (ثا 2.9)في أقل من ( م 20)جري مسافة .5
 مقارنة بأحسن( ثا 0.71)دون فقدان أكثر من   مرة( 75)بتكرار و بأقصى سرعة و م 

 .محاولة مسجلة
الوصول إلى أقصى سرعة ، و سم( 12)ة مساوية أو أكبر من انجاز قفزات عمودي.2

جادة الكرة و  ، كل هذا مع معرفةسا/كم( 71.2)ى تساوي أو أكبر من هوائية قصو  ا 
  (Cazorla . G., 2006) .تكتيكياو  تقنيا

 األساسية المهارات لبعض معيارية مستويات تحديد" :(7114) علي قوة بن  دراسة.  71.7
 (".سنة 76-74الناشئين ) القدم كرة العبي عند

  :هدفت الدراسة إلى :أهداف الدراسة.
 .دراسة وكشف الواقع للعملية التدريبية لهذه المرحلة العمرية -
لهذه  كشف مستوى األداء البدني والمهاري من خالل االختبارات البدنية والمهارية -

 (.صحراء–هضاب  -ساحل)ي كل مناطق من مناطق الوطن المرحلة العمرية ف
مقارنة مقترح ألسس المستويات المعيارية لألداء البدني والمهاري لهذه المرحلة  -

 .العمرية
مسح لمناسبته لطبيعة استخدم الباحث المنهج الوصفي باألسلوب ال :المنهج المستخدم.

 .هذه الدراسة
سنة ( 71-72)العب في كرة القدم ( 715)شملت عينة البحث على  :الدراسةعينة .

 .هضاب العليا، المناطق الصحراوية، المن المناطق الساحلية
، دقائق 02، جري م 10عدو ، ستخدم الباحث االختبارات التاليةا :إجراءات البحث.

 52جري بالكرة م،  20م بالكرة التحك) ، اختبارات مهارية الوثب العريض من الثبات
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، والتشتت، كما استخدم بعض مقاييس النزعة المركزية م، ضرب الكرة، دقة التصويب
 .التوزيع الطبيعيو 
 :ستنتاجاتأهم اال.
عة بالمقارنة مع السر  تأرجح مستوى العينة ما بين المتوسط والضعيف في اختبار -

 .التوزيع الطبيعي
فروق كبيرة في المستوى سواء من الناحية تذبذب المستوى الالعب الجزائري ووجود  -

 .توزعت بالمستوى التوزيع الطبيعي المهارية  أو البدنية إذا ما
كلما اتجهنا إلى الساحل كلما تحكم الالعب أكثر في الجانب المهاري بالكرة وكلما  -

 .ب تحكم الالعب في الصفات البدنيةاتجهنا ناحية الجنو 
عيف في مقارنة بالالعب األجنبي بين المتوسط  والضتأرجح مستوى اللعب الجزائري  -

 .المهارات والصفات البدنية
 :أهم التوصيات.
ضرورة استخدام مستويات معيارية التي توصلنا اليها من خالل الدراسة حتى تكون  -

 .مرجع للعمل الميداني
الالعبين االعتماد على اختبارات علمية مقننة لتقدير المستوى البدني والمهاري لدى  -

 .ية التي تعد بمثابة خزان لألبطالفي هذه المرحلة العمر 
 .دراسات أخرى وفي اختصاصات متعددةضرورة إجراء  -
 في العلمية خبراتهم من لالستفادة الجامعية الشهادات ذوي من بمختصين االستفادة -

  (5002بن قوة علي، ) .العلمي البحث ميدان
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بعض المواصفات البدنية " :(7114)عبد الحسين عطية المالكي حمد مدراسة . 77.7 
 ".المهارية المهمة الختيار صانع األلعاب بكرة القدمو 
 : تهدف الدراسة إلى :الدراسة أهداف. 
 .لبدنية لصانع األلعاب بكرة القدممعرفة أهم الصفات ا -
 .لصانع األلعاب بكرة القدم مهاريةمعرفة أهم الصفات ال -
نه يتالءم مع استخدم الباحث المنهج الوصفي باألسلوب المسحي أل :المنهج المستخدم.

 .طبيعة مشكلة البحث
العبا من ( 50)العينة تم اختيارها بالطريقة العشوائية والبالغ عددها : اسةعينة الدر .
ن المقدمة والوسط يمثلو ( 5007/5005)أندية من أندية النخبة بكرة القدم موسم ( 01)

 .ومؤخرة األندية
 ، االختبارات مراجع العربية، استمارة استبيانوال المصادر :األدوات المستخدمة.
 .لوسط الحسابي واالنحراف المعياري، النسبة المئويةا :سائل اإلحصائيةالو .
 :ستنتاجاتأهم اال.
 .الناحية البدنية ي أفضل بكثير منالناحية المهارية عند أفراد العينة ه -
تليها مهارة اإلخماد ( %12)مهارة المناولة حصلت على أعلى النسب المئوية  -
(17%.) 
حصلت عينة البحث على نسبة متوسطة في صفة مطاولة السرعة وحصلت على  -

 .نسبة ضعيفة في صفة الرشاقة
 :أهم التوصيات.
بالنواحي المهارية والخططية  والرشاقة أسوة  االهتمام بتطوير صفتي مطاولة السرعة - 

عطائها الوقت الكافي في الوحدات التدريبية  .وا 
  عامة بصورة الالعبين عند والخاصة العامة البدنية الصفات بتطوير االهتمام -
 البدنية من اللياقة عال مستوى إلى الالعب وصول يضمن بما (األلعاب خاصة صانع)

 .تعب وبدون  كاملة مباراة  أن يلعب إلى بالتالي تؤهله والتي
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ذلك لضمان استمرار و  العمل على إيجاد أكثر من صانع لأللعاب في كل فريق -
محمد عبد الحسين عطية المالكي، ) .للفريق الخططيةاألداء الصحيح للمفردات 

5002) 

اسة مقارنة بعض القياسات الجسمية در " :(7117) دراسة ضرغام جاسم حمد النعيمي.  77.7
 ".والبدنية لدى حراس مرمى أندية دوري النخبة العراقي بكرة القدم

 :هدفت الدراسة إلى: اسةأهداف الدر .
التعرف على الفروق في بعض القياسات الجسمية لدى حراس مرمى أندية الدوري  - 

 .العراقي بكرة القدم
البدنية لدى حراس المرمى أندية الدوري  التعرف على الفروق في بعض الصفات -

 .العراقي بكرة القدم
استخدم الباحث المنهج الوصفي بطريقة المسح لمالئمته مع طبيعة : المنهج المستخدم.

 .المشكلة وتحقيق أهداف البحث
تمثلت مجتمع البحث بحراس مرمى أندية دوري العراقي للموسم  :مجتمع وعينة الدراسة.

فريقا أما الدراسة ( 71)حارسا وبواقع ( 22)والبالغ عددهم ( 5007-5000)الرياضي 
حارسا بواقع ( 21)نادي والبالغ عددهم ( 72)فأجريت على عينة تمثلت بحراس مرمى 

 .حارس مرمى من كل نادي من األندية المشاركة في دوري النخبة( 5-2)
 .لقياسات، االختبارات واالعربية المصادر والمراجع: وسائل جمع البيانات.
تجاه ، تحليل التباين ذات االلوسط الحسابي واالنحراف المعياريا: الوسائل اإلحصائية.

 .للعينات غير متساوية. L.S.D، اختبار أقل فرق معنوي الواحد
 :ستنتاجاتأهم اال.
تجانس حراس مرمى أندية المناطق األربعة في القياسات الجسمية المحددة في -

 .البحث
 .عن حراس المناطق األخرى في الصفات البدنية( مركز بغداد)مرمى تمييز حراس -
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 :اتأهم التوصي.
ى ضرورة األخذ بالقياسات الجسمية والصفات البدنية من قبل مدربي حراس المرم - 

وتوجيه حراسهم لتعزيز نقاط القوة ودعم نقاط الضعف من أجل رفع لجميع األندية 
 (5005ضرغام جاسم محمد النعيمي، ) .مستواهم نحو األفضل

 :البحوث المشابهةو  التعقيب على الدراسات السابقة.  73.7 
المشابهة إلى التعرف على و  عرض الدراسات السابقةخالل يهدف الطالب الباحث من 

ذلك بهدف الحصول على دعم ، و اإلجراءات العملية لكل دراسةو  الجوانب النظرية
التي بدورها تساعد الطالب الباحث في تحديد اإلجراءات و المعلومات من هذه الدراسات 

  .ة للدراسة الحالية على أسس علميةالعملي
الطالب الباحث من الوصول يتضح من خالل عرض الدراسات السابقة التي تمكن و 

للمتغيرات البدنية والمهارية  ةعلى دراسات وصفي التي اشتملت في مجملهاإليها و 
 .حركية–والفسيولوجية والمر فولوجي والحس( الجسمية)رية األنثروبومتو 

 : باحث من الدراسات السابقة ما يليأهم ما خلص الطالب الو 
 .سنة 71أي خالل ( 5071إلى  5005) أجريت هذه الدراسات في الفترة من

   ، فمنها منحسب نوع الدراسة راسات تنوعت كالنجد بأن أهداف هذه الد: الهدف
المهارية ثم وضع مستويات و  ضع مجموعة من االختبارات لقياس المتغيرات البدنية و 

هارية  من أجل عملية االنتقاء مو  منها من قام ببناء بطارية اختبار بدنيةو  ،معيارية لها
وأخرى ، الصفات البدنيةو  ومنها من ذهب إلى مقارنة بين القياسات الجسميةوالتقويم 
منها من حاول التوصل إلى دالة و  ،حركية–بين بعض القدرات اإلدراكية الحس مقارنة

ض اآلخر إلى تحديد البر وفيل ، والبعرة على التميز بين حراس المرمىقدتميزية لها ال
فولوجي لناشئ كرة القدم واتجهت أخرى لمعرفة مدى مساهمة القياسات الجسمية  رالم

مستوى انجاز األداء الحركي لالعبي كرة القدم باإلضافة إلى في رمية التماس وفي 
 .بناء درجات معيارية لحراس المرمى
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وأغلبها استخدم  مجمل الدراسات استخدمت المنهج الوصفي: من حيث المنهجية-
 .(5001، كاز ورال)و( 5070شيبان سمير، )باستثناء دراسة  (المسحي)األسلوب 

 العب( 201-70)العينات في جميع الدراسات ما بين تراوح حجم : عينة الدراسة-
 إال أن أغلبها( السن)العمر الزمنيالمستوى و تنوعت من حيث مرمى و حارس و 

 .سنة 71 استهدفت الفئة المستهدفة تحت
  :ظم الدراسات على األدوات التاليةانحصرت مع:  أدوات البحث-

حظة العلمية المال ،االستبانةارات ، االستماألجنبيةو  المراجع العربيةو المصادر 
قيبة األدوات الرياضية، الح ،القياساتاالختبارات و و  ،المقابالت الشخصيةو 

       .، المعالجة االحصائيةاألنثروبومترية بكل لوازمها

الدراسة  نوعالمرجعية تبعا ل المقاييس المستخدمة في الدراساتو تنوعت االختبارات و 
  الفسيولوجيةو  المهاريةو  قد تناولت االختبارات البدنية جد أن بعض منها، فنمتغيراتهاو 
 .القياس المستخدمة بالتالي اختلفت أجهزةو  األنثروبومترية و 

تخدمة للبيانات كل اختلفت وتعددت األساليب اإلحصائية المس: المعالجة اإلحصائية -
ائية ، إال أن البعض منها اشترك في استخدام برنامج الرزم اإلحصدراسة على حدى
، إال أنها اتفقت على استخدام بعض األساليب اإلحصائية (Spss)للعلوم االجتماعية 

، وكذا منحنى ئينية، الدرجات المرتباط، االلتواءللنزعة المركزية والتشتت ومعامل اال
 .ويرجع ذلك إلى هدف كل دراسة. يةالتوزيع الطبيعي لوضع المستويات المعيار 

 :دراسات السابقة والبحوث المشابهةالأوجه االستفادة من .  3 -7
مام الطالب حيث تعتبر هذه الدراسات بمثابة خبرات علمية وعملية فتحت المجال أ

، لرسم خريطة الطريق في متابعة اجراءات البحث سواء من الباحث في مشوار بحثه
 .للولوج في عالم البحث والدراسة  الناحية النظرية أو المنهجية

، وفي طريقة اختيار العينة كيفية صياغة األهداف وفروض البحثوقد ساعدت في 
وأيضا في اختيار متغيرات البحث بدقة والمنهاج المستخدم المالئم لطبيعة المشكلة 
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، اإلحصائية المناسبة لطبيعة البحثكيفية قياسها وفي كيفية استخدام المعالجة و 
 .ائج الدراسة الحاليةفي مناقشة نتاالستفادة من نتائج الدراسات السابقة و 

 :لية عن الدراسات السابقة بما يليقد تميزت الدراسة الحاو 
على ) .ة الجزائرية الديمقراطية الشعبيةبأنها الدراسة األولى من نوعها في الجمهوري -

عض القياسات التي تناولت تحديد مستويات معيارية لب (علم الطالب الباحثحد 
 71للفئة العمرية تحت البدنية لحراس المرمى بكرة القدمو  االختبارات األنثروبومتريةو 

حيث سجل الطالب الباحث في هذا المجال ندرة في الدراسات التي اهتمت . سنة
وجهه التحديد، وخاصة في بحارس المرمى ومركز حراسة المرمى بكرة القدم على 

سة تحديد ، وعلى هذا األساس جاءت أهمية البحث الحالي في االهتمام بدراالجزائر
مستويات معيارية لبعض القياسات واالختبارات األنثروبومترية والبدنية الختيار حراس 

 .سنة 71القدم للفئة العمرية تحت  المرمى بكرة
سنة والتي تعد بمثابة خزان لألبطال  ( 71-72)سنة  71اختيار الفئة العمرية تحت -

 .نوالمنبت لتمويل المنتخبات الوطنية بالحراس المميزي
حاجة األندية الرياضية والمدربين العاملين في الحقل التدريبي والمشرفين على عملية -

تي ستتوصل إليها االنتقاء واالختيار على مستوى الجمهورية إلى مستويات معيارية ال
، كدليل للتقويم واالختيار والتخلص من الطرق التقليدية في عملية الدراسة الحالية

 .االختيار
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 :خاتمة
، بل إن توفرها من عدمه والمشابهة أهمية كبرى ألي باحث ت السابقةتشكل الدراسا

، وعلى ذلك فهي تزود الباحث بالنتائج من مشكلة هأساس استمرار الباحث فيما اختار 
ومن ثم ينهي عليها الباحث دراسته وهو الهدف  .التي توصلت لها الدراسات السابقة

غير أنها تشكل أهمية بالنسبة للباحثين المستجدين  .قةاألساس من الدراسات الساب
، بل النظرية الجاهزة، وليس هذا فحسبحيث توفر لهم كما من المعلومات ( تحديدا)

 .والدراسات التي يمكن االستفادة منها إنها تساعدهم في تحديد المراجع 
والمرتبطة بموضوع الدراسة تبين للباحث أهمية هذه  ومن خالل تحليل الدراسات السابقة

، وقع فيها الباحثون اآلخرونالدراسات من خالل محاولته تجنب الصعوبات التي 
يجاد نقاط التشابه واالختالف ات في نتائجها إلى تحقيق قد أشارت جميع الدراسو  وا 

أدوات  ومتريةوالقياسات األنثروب ، حيث كانت االختبارات البدنيةوفروضها أهدافها
وخلصت الدراسات المرجعية باإلجماع على أن التقويم  .محورية لهذه الدراسات

، االختيار واالنتقاء في كرة القدمالموضوعي هو السبيل العلمي األنجح في عملية 
عليه تتجلى أهمية هذه الدراسة باعتبارها األولى على مستوى الجمهورية في تحديد و 

لقياسات واالختبارات األنثروبومترية والبدنية الختيار حراس مستويات معيارية لبعض ا
 .سنة 71رية تحت المرمى بكرة القدم للفئة العم



 

 

 
 الفصل الثاني

 حارس المرمى 
متطلبات كرة و 

ةـالقدم الحديث
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  : تمهيد -
نشاء مراكز لقد شهدت  جديدة كرة القدم العديد من التغيرات في التكتيكات والخطط وا 

لغاء مراكز أخرى ، ولكن ظل مركز حارس المرمى هو المركز الوحيد الذي لالعبين وا 
إلى أهمية الحارس ( 7999، يوسف الزم كماش)، حيث يشير عيدا عن التغييراتكان ب
فاع عن مرماه بصورة الذي يشغله في الدالعمود الفقري ألي فريق بسبب الموقع "بأنه 

فعملية االنتقاء  وبالتالي (721، صفحة 7999يوسف الزم كماش، ) ".مركزة وفعالة
واالختيار في الميدان الرياضي تعد من أهم العمليات التي تسبق التدريب الرياضي 

وصول بالالعب إلى أعلى المستويات عندما الو  والتي تؤدي إلى اختصار الوقت والجهد
 .قائية على األسس العلمية الصحيحةتسند العملية االنت

لذلك ارتأينا في هذا الفصل أن نبين مكانة حارس المرمى وأهميته ودوره في لعبة كرة 
جارلس )، حيث يشيرات البدنية الخاصة بحراسة المرمىالقدم باإلضافة إلى المتطلب

أن كل شيء يحدث "( 5001قحطان جليل خليل، )نقال عن ( 7912هوجز -س-ف
عب بمستوى عال بدون لياقة في اللعبة يعتمد على اللياقة البدنية ومن غير الممكن الل

وبالتالي فإن فحارس المرمى في  (21، صفحة 5001قحطان جليل خليل، ) ."ممتازة
 (Jean- Luc ,Hanssler, 2012, p. 59) .ول وفي األخير هو العب كرة القدماأل
، متخصصين في مجال تدريب كرة القدمد ذلك الكثير من الخبراء والمدربين والويؤي  

حيث رأوا أن هذه الصفات البدنية تمس  حارس المرمى حيث تعتبر ذات أهمية قصوى 
 .وغ اإلنجاز والوصول إلى العالميةلبل

 :حارس المرمى بكرة القدم.7
م العبا من ضمنه 77يفرض قانون اللعبة على أن يتكون الفريق الواحد بكرة القدم من 

عبد المنعم أحمد جاسم الجنابي، ) .حارسا للمرمى يؤدي دوره بالدفاع عن مرماه
ويعد حارس المرمى العمود الفقري للفريق بسبب المركز الذي  (701، صفحة 5009

يوسف الزم كماش، ) .فاع عن مرماه بصورة مركزة وفعالةيشغله والذي يتطلب منه الد
 (721، صفحة 7999
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منطقة باستخدام يديه في  7117فمنذ أن سمح قانون كرة القدم لحارس المرمى عام 
 (72، صفحة 7992مفتي إبراهيم حماد، ). أصبح الالعب الممي ز في الفريق ،الجزاء

، فهو الالعب الوحيد الذي هذه المهارة إضافية لحارس المرمىويعطي قانون اللعبة 
والجيد يمكن أن يؤمن الفوز يسمح له باستعمال يديه داخل منطقة الجزاء وأداءه المرتفع 

غازي ) .ى خط المرمى أكثر من أي العب آخرلفريقه فهو المفصل األساسي عل
 (722، صفحة 5077صالح محمد، 

( 5001، خليلقحطان جليل )يعتبر حارس المرمى بكرة القدم حسب رأي وبالتالي 
قحطان ) ."حسن تصرفه في الميدانو  زمالئه من خالل كفاءتهبطارية شحن لبقية "

ول وفي األخير هو إذن فحارس المرمى في األ (21، صفحة 5001جليل خليل، 
أن  (7990، سامي الصفار)يشير و  (Jean- Luc ,Hanssler, 2012, p. 59) .العب كرة القدم
ة متميزة يعظيم عند وجود حارس مرمى ذو كفا تفاؤلو  يمنح الفريق ثقة" حارس المرمى

 ."ثيقارتبط بالفريق والمدرب ارتباطا و يحفزهم على تقديم ما لديهم فهو يو  والقيادة بالبناء
أن (  6991 ،ياسر دبور)يشير و  (529صفحة ، 7990سامي الصفار وآخرون، )
وهو الالعب الوحيد الذي  ون شك مسئولية كبيرة لهذا المركزحارس المرمي يمثل بد"

 الشخصية المميزة  اختيار، وهذا المركز يجب أن يتم لى نفسه فقط في اللعبيعتمد ع
 (116، صفحة 6991دبور،  ياسر محمد حسن)". والمناسبة له

لخبراء أن حارس المرمى هو أهم يرى كثير من ا  :بكرة القدم أهمية حارس المرمى.  7-7
عب في الفريق ويبررون ذلك بأنه الالعب الذي يحرس المرمى الذي هو مقصد ال

، فإذا كان أداؤه ضعيفا فسوف يكون هذا عامال من العوامل الرئيسية وهدفهم المنافسين
ذا كان أداؤه ممتازا فسوف يكون مدافعا مفيدا عن مرماه  في خسارة الفريق للمباراة وا 

 (72، صفحة 7992مفتي إبراهيم حماد، ) .وبالتالي يسهم إيجابيا في نتيجة فريقه
دى إلى تخصيص ، أمرمى وتميزه عن بقية أعضاء فريقهنظرا ألهمية مركز حامي الو 

حراس  أغلب المنتخبات الوطنية واألندية داخل أجهزتها الفنية مدرب خاص لتدريب
 (502-502، الصفحات 5005حسن السيد أبو عبده، ) .المرمى واالرتقاء بمستواهم
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أن حارس المرمى لوحده يحتل مكانة ( Rebert Herbin 7912، أربان روبرت) فحسب
، وأصبح يشارك في مختلف التمرينات واأللعاب مثله خاصة في الحصص التدريبية

  (Robert Herbin .J.Ph. Rethacher, 1983, p. 122) .عبين اآلخرينكباقي الال  

الفريق حيث يعتبر الالعب األخير أو يلعب حارس المرمى بكرة القدم دورا أساسيا في و 
 .عنه إحراز هدفأن أي خطأ يرتكبه ينتج و  ،الحلقة األخيرة من السلسلة الدفاعية

هذا  (7991، مفتي إبراهيم)ويؤكد  (519، صفحة 7991ياسر محمد حسن دبور، )
د من المختصين في كما يصفه العدي، يعد حارس المرمى نصف الفريق"نه الدور بأ

كمال درويش )ويشير  (211، صفحة 7991مفتي إبراهيم حماد، ) ".مجال كرة القدم
طبيعة الدور الذي يقوم به حارس المرمى يقع عليه واجبا "أن ( 5005، وآخرون

، يساعده في ذلك جميع همنع الكرة من الدخول في مرما أساسيا وهو التصدي أو
صالحها قد يمكن ت األخرىالالعبين في مراكز اللعب  فأخطاء، الالعبين داركها وا 

كمال ) ".ي غالبا ما تكون نتيجتها هدف، أما أخطاء حارس المرمبواسطة زميل آخر
 (72، صفحة 5005الدين عبد الرحمن درويش وآخرون، 

في ( 5070، موفق أسعد محمود الهيثي)وتكمن أهمية حارس المرمى بكرة القدم حسب 
 : اآلتي
وأن  نه الخط األخير للدفاع عن المرمىلكو  ،ل أكثر المراكز حساسية في الملعبيشغ-

 .أخطاؤه تسبب في األغلب تسجيل هدف
جزاء فريقه فضال أجاز القانون الدولي للحارس لمس الكرة ومسكها بيديه داخل منطقة -

 .ب الكرة بقدميه داخل ميدان اللعبعن لع
 .بسه وتجهيزاته عن باقي الالعبيناختالف ألوان مال-
 .اخل الملعبهو الوحيد الذي يعالج د-
 .يمتاز بالطول والوزن المناسب-
 .ه زمالئه الالعبين بالشكل الصحيحالذكاء الميداني والقدرة على توجي-
 (71، صفحة 5070موفق أسعد محمود الهيثي، ) .الصعبة حسن التصرف في المواقف-
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 حسن عبد الجواد،)ن من خالل ما تقدم يبي   :مميزات حارس المرمى بكرة القدمصفات و . 7-3
فات بدنية خاصة تمكنه من أداء واجباته أن يمتاز بص  " أن حارس المرمى يجب( 7911

، إذ أن إعداد أي فريق يبدأ من عبين اآلخرينال تتوفر عند الال   ، قدالمهارية والخططية
النواحي الفنية والتكتيكية  حارس المرمى ذي مواصفات عالية كمبدأ أساسي في تطوير

ضرغام جاسم النعيمي، )كما يشير  (51، صفحة 7911حسن عبد الجواد، ) .له
عبين بمتطلبات خاصة من يتميز عن غيره من الال  " بأن حارس المرمى( 5005

اسات الجسمية من أجل أن يكون قادرا على أداء واجبات هذا المركز الهام الذي القي  
المهارية فات بدنية تمكنه من تنفيذ واجباته يتطلب أن يكون متمتعا بقياسات جسمية وص  

  (211، صفحة 5005ضرغام جاسم محمد النعيمي، ) ".الخططية في المباراةو 

 :كرة القدمب الخاصة بحراس المرمى القدرات البدنية . 7-4
ة األنشطة الرياضية رساسية التي تبنى عليها امكانية مماالقدرة البدنية هي القاعدة األس

ديد من المجاالت الحيوية تظهر أهمية القدرات البدنية من ارتباطها بعو المختلفة، 
اإلنتاج القوام الجيد و و  العاطفيو  النضج البدنيو  النضج االجتماعيكالذكاء والتحصيل و 

أمراض االجتهاد و وتأخير التعب و  التكيفو  النموو االجتماعية و  الصحة البدنيةو البشري 
وجيه محجوب ) .مواجهة الطوارئ غير متوقعةالشيخوخة وحسن استخدام وقت الفراغ و 

األساس الهام في في كرة القدم تمثل القدرات البدنية و  (11، صفحة 5000وآخرون، 
وعناصر  مقوماتوالتي تبنى عليها استكمال  عب للحالة المثلى البدنيةالوصول بالال  

من األداء  قيق انجاز ذو مستوى عاليعب في تح، حيث أن مقدرة الال  التدريب األخرى
 عب بما يمتلكه من القدرات البدنية والتي تشتمل على التحمليرتبط بإمكانية الال  

  (25-27، الصفحات 5001حسن أبو عبده، ) .والقوةالسرعة و 
فات مرتبطة ا كانت هذه الص  فات البدنية، ولم  تتطلب كرة القدم الحديثة تطوير الص  و 

أقوى من محاولة تنمية صفة واحدة كل مرة و  ها البعض تطلب تطويرها معا أسرعبعض
ستعمال في مجال فات البدنية لها مفهوم شاسع وواسع االالص   إن  حيث  ...على حدى

–ياقة البدنية الل  –القدرة البدنية )لها  تعار يفالبحوث الرياضية، وقد أعطيت عدة 
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 بأن القدرات البدنية هي (5000، آخرونوجيه محجوب و )ويرى (. الخ.. الكفاءة البدنية
مع سرعة األداء وبأطول مدة قابلية الفرد على التمتع بأعلى درجة من القوة منسجما "

وجيه )". تكون موروثة منذ والدتهو  هي صفات تتعلق بالناحية الجسمية لإلنسانممكنة و 
أن كثير ( " 7992بطرس رزق اهلل، )ويشير  (11، صفحة 5000محجوب وآخرون، 

تضمن عب كرة القدم تية لال  من المهتمين بكرة القدم يتفقون على أن المتطلبات البدن
 ".، المرونةالسرعة، تحمل السرعة، تحمل القوة، القوة المميزة بالسرعة، التوافق، الرشاقة

، كاظم الربيعي وموفق المولى)يرى  كما (75، صفحة 7992بطرس رزق اهلل، )
بين التكنيك والتكتيك بط القدرات البدنية تعد الجسم الصلب الذي ير " أن(  7911
 (77، صفحة 7911كاظم الربيعي وموفق مجيد المولى، ) ".الناجح

 :قة البدنية الخاصة لحارس المرمىالليا.  7-5
دفاع بعد حارس ال )حارس المرمى هو شخصية مهمة في الدفاع  انطالقا من أن  

هذا ما يجعل مسألة اعداده كثير من األحيان نتيجة المباراة و  فيعليه تتقرر ، و (المرمى
زهير قاسم الخشاب ) .فقا لمتطلبات هذه المسؤولياتوو  عبينحقال مستقال عن بقية الال  

جليل )نقال عن  (7912لس هوجز جار )ويشير  (222، صفحة 7999وآخرون، 
ياقة البدنية ومن غير عبة يعتمد على الل  أن كل شيء يحدث في الل  "( 5001قحطان، 
، صفحة 5001قحطان جليل خليل، ) ."عب بمستوى عال بدون لياقة ممتازة الممكن الل  

ياقة البدنية الخاصة هي كفاءة الل  "بأن ( 5002،محمد صبحي حسنين)فها ويعر  . (21
، صفحة 5002محمد صبحي حسنين، ) ".عينالبدن في مواجهة متطلبات نشاط م

791) 
د فضال عن امتالكه واالستعدا حالة اإلعداد"بأنها ( 7992، حلمي حسين)فها وقد عر  

ليلى السيد فرحات، )وتشير  (55، صفحة 7992حلمي حسين، ) ."مؤهالت ضرورية
فات البدنية ألنها تشمل ياقة البدنية تعطي نفس مفهوم الص  الل  " إلى أن  ( 5002

، فالغرض منها هو الوصول اضي التي تؤثر على النمو والتطورالخصائص البدنية للري
ويرى  (719، صفحة 5002ليلى السيد فرحات، ) ."لى الكفاءة كقاعدة للبناء السليمإ
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عناصر  ياقة البدنية الخاصة بكرة القدم هي مستوى توافرالل  "أن ( 7999، موفق مولى)
ة على عب ألداء واجباته الحركيياقة البدنية األساسية التي ترفع من قابلية الال  الل  

 (19، صفحة 7999موفق مجيد المولى، ) ."الكفاءة مستوى عال من
فات بدنية خاصة حارس المرمى يجب أن يمتاز بص   ن أن  ومن خالل ما تقدم يتبي  

عبين األخريين إذ أن ، قد ال تتوفر عند الال  أداء واجباته المهارية والخططية تمكنه من
يبدأ من حارس المرمى ذي مواصفات بدنية عالية كمبدأ أساسي في  إعداد أي فريق

، 7911كاضم الربيعي وموفق مجيد المولى، )". ير النواحي الفنية والتكتيكية لهتطو 
 (51صفحة 

ات التي جميع المتطلب" هي ويرى الطالب الباحث أن اللياقة البدنية لحارس المرمى
أطوار المباراة  يحتاجها حارس المرمى للقيام بجميع الواجبات المكلف بها في جميع

 ".بكفاءة واقتدار

 :مكونات الصفات البدنية لحارس المرمى بكرة القدم.  6 - 7
عب فات البدنية بنسب متفاوتة من أجل إتقان الال  تتطلب كرة القدم تطوير معظم الص  
 أن( 7992حنفي محمود مختار، )ويؤكد . اللعبللمهارات األساسية وهضم خطط 

فات البدنية الخاصة من أجل تطوير الواجب الرئيسي في كرة القدم هو تنمية الص  "
ها القوة والسرعة فات من، وهذه الص  عب وثباته أثناء موسم المبارياتمستوى الال  

 . (9، صفحة 7992حنفي محمود مختار، ) ."الرشاقة وغيرهاو 
فات البدنية الخاصة التي يجب أن يتحلى بها ويتفق أغلب العلماء أن مكونات الص  

نفجارية لألطراف العليا القوة اال: )داء واجباته على الوجه األفضل هيحامي الهدف أل
، صفحة 7997تامر محسن وآخرون، )(. الرشاقة–سرعة رد الفعل–المرونة –والسفلى
أن ( 7991، حنفي محمود مختار)و( 7992مفتي إبراهيم، )كما يرى كل من  (770

الرشاقة -2لقوة ا-5السرعة -7: اد البدني الخاص لحارس المرمى هيمكونات اإلعد
حنفي محمود مختار، )و  (11، صفحة 7992مفتي إبراهيم، ) .التوافق-2المرونة -2

 (11، صفحة 7991
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 :الصفات البدنية الخاصة لحارس المرمى كاآلتي( 5001، عالء خطاب يوسف)ورتب
عالء ) .التوافق- 1السرعة – 2المرونة - 2الرشاقة - 2سرعة رد الفعل - 5القدرة -7

 (75، صفحة 5001خطاب يوسف، 
لحارس المرمى بكرة القدم  فات البدنيةأهم الص  ( 5072، عبد المنعم الجنابي)ويذكر 
السرعة بزة القوة الممي  -2 المرونة الحركية-2الرشاقة -5ية القوة االنفجار -7: كاآلتي

 (5072عبد المنعم أحمد جاسم الجنابي، ). السرعة الحركية-2
، متخصصين في مجال تدريب كرة القدموالمدربين وال د ذلك الكثير من الخبراءويؤي  

فات البدنية تمس  حارس المرمى حيث تعتبر ذات أهمية قصوى حيث رأوا أن هذه الص  
، ويؤيد الطالب الباحث هذا االتفاق على أن أهم لوصول إلى العالميةوا لبلوغ اإلنجاز

القوة االنفجارية لألطراف : اسية لحارس المرمى بكرة القدم هيفات البدنية األسالص  
–التوافق –الرشاقة – االستجابة الحركيةسرعة –زة بالسرعة القوة الممي  –والعليا  السفلى

 .السرعة والمرونة
ذا ما حللنا طب يعة أداء حارس المرمى خالل المباراة فإننا نتوصل إلى أن مركز وا 

ألساسية لالعبي المراكز األخرى حارس المرمى يتطلب نفس صفات اللياقة البدنية ا
وسوف يتضح ذلك من خالل  ،ة أداء بدني ومهاري وخططي مختلفةلكن بطبيعو 

 .القدملبدنية األساسية لالعب كرة ياقة افات الل  العرض التالي لص  

اء عب على أدبأنها قدرة الال  ( "7991، حنفي محمود مختار)يعرفها  :السرعة. 7-6-7
 (12، صفحة 7991حنفي محمود مختار، ) ".حركات معينة في أقصر زمن ممكن

، مصطلح السرعة في المجال الرياضي إلى أن  ( 5070، محمد عبد الحسن)ويشير
 نتيجة استجابة العضالت الناتجة عن التبادل السريع بين االنقباض العضلي يستخدم

القدرة على أداء حركات معينة، في أقل زمن "ا لذلك تعرف بـأنه( االسترخاء)واالنبساط 
 مجيدموفق )ويؤكد  (225، صفحة 5070محمد عبد الحسن، ) ."ممكن

موفق مجيد المولى، ) ".عب البطيء بكرة القدم الحديثةال مكان لال  " أنه( 7999المولى،
 :وتقسم السرعة إلى (712، صفحة 7999
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فها حيث يعر   Sprintنتقال هو العدو المقصود بسرعة اال: السرعة االنتقالية. 7-6-7-7
ى التحرك لألمام بكونها القدرة عل (7997 هاره)نقال عن  (5001وآخرون،  رحمة إبراهيم)

وهذا يعني أنها عبارة عن محاولة التغلب على مسافة معينة في أقصر ، بأسرع ما يمكن
 (707، صفحة 5001إبراهيم رحمة وآخرون، ) .ممكن، مثل العدو في ألعاب القوىزمن 
سرعة التحرك " بأنها( 5002، د السيد نصر الدينأحم)أيضا حسب تعبير يقصد بها إذ 

أحمد نصر الدين سيد، ) ."ممكنوانتقال الجسم من نقطة إلى نقطة أخرى في أقل زمن 
، وفي واالنتقال من مكان إلى آخرلتحرك القدرة على ا"أيضا  وهي (15، صفحة 5002
ناهده عبد زيد ) ".، وركوب الدراجاتمن ممكن وتشمل على فعاليات الركضأقصر ز 
 (17، صفحة 5001الدليمي، 

( يعالو محمد حسن )نقال عن ( 7991أبو العال عبد الفتاح وأحمد عبد الفتاح، ) ذكروي
أبو العال ) ".ك من مكان آلخر بأقصى سرعة ممكنةنتقال أو التحر القدرة على اال"أنها 

 (711، صفحة 7991عبد الفتاح، أحمد عبدالفتاح، 
 من المواقف التي توضح حاجة حارسو  :أهمية السرعة االنتقالية بالنسبة لحارس المرمى-

 المهاجمين، وموقفنتقالية موقف العدو لمالقاة الكرات الطويلة عن اال المرمى للسرعة
 (79، صفحة 7992مفتي إبراهيم، ). مرمى لمالقاة المهاجم المنفرد بهالخروج من ال

 مهاجم العب هب ينفرد ذيال المرمى حامى" نإ( 5001، رأفت عبد الهادي الكوري)ريشيو 
 قتضيي سبيل في مرماه من رجخي نأ وه ةلالمشك ذهله والحل، ةيتكتيك ةلمشك في وه
جة اقتراب حارس المرمى يتوقف لمعال لهوجع، أوال جماالمه بعال  ال ىلع التهديفة وياز 

لى سرعة االنطالق ومهاجمة الخصم تحتاج إ رك المرمى، إذ إن  عملية تمنه ثانيا
 (01، صفحة 5001رأفت عبد الهادي الكوري، ) ".والتوقيت الجيد

ومما سبق يتضح لنا أن السرعة االنتقالية هي إحدى المقومات األساسية لحارس المرمى 
، الجزاء سواء بالدفاع أم بالهجوم والتي من خاللها يتم االنتقال بسرعة داخل حدود منطقة

ومن خالل تحليل األداء الحركي لحارس المرمى نجد أن مساحة منطقة الجزاء محدودة 
، أي أن الحركة لدى حارس المرمى محصورة  م طوال( 20.25)م عرضا و( 71.2)ب 

ومحدودة المعالم لذا عليه أن تكون لديه انطالقات سريعة ولمرات عديدة الستالم أو ابعاد 
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عب أو على البدء السريع في أي موقف من مواقف الل  الكرات كما تظهر في مقدرته 
عن المهاجمين في الضربات الركنية، أو الوصول إلى الكرة الخروج لصد أو قطع الكرات 

أو منحنية كما في ( انتقال الجسم في خط مستقيم)ية ، وتكون سرعته إما خطقبل الخصم
 .الخروج اللتقاط الكرات بين الزمالء والخصوم

مقدرة حارس المرمى بكرة القدم على االنتقال في سرعة " بأنها الب الباحثويعرفها الط
أو الوصول   خطية  أو منحنية من مكان لآلخر في أقل وقت ممكن لصد أو قطع الكرات

 ". إلى الكرة قبل الخصم

أكثر من ، وبنقباض العضلة ألداء مهارة معينةسرعة ا" وتعني: السرعة الحركية. 7-6-7
الحركات الوحيدة  ، أو سرعة انقباض عضلة معينة عند أداءأقل زمن ممكنتكرار، وفي 
كمال جميل الربضي، )". سرعة ركل الكرة، وسرعة االستالم، والتصويب: والمركبة، مثل

" سرعة أداء حركة وحيدة" بأنها( 7992، مفتي إبراهيم)نها ر عويعب   (29، صفحة 5002
قدرة الفرد على أداء حركات "وتعر ف بأنها  .(50، صفحة 7992مفتي إبراهيم حماد، )

 (711، صفحة 7999عادل عبد البصير، ) ."من نوع واحد في أقصر مدة ممكنةمتتابعة 

المواقف  ومن ،وحيدةويقصد بها سرعة أداء حركة  :حارس المرمىل أهمية السرعة الحركية-
ح حاجة حارس المرمى للسرعة الحركية موقف أدائه ألي حركة يستخدم فيها التي توض  

رتماء بأنواعه المختلفة والتعامل مع الكرات الكرة مثل التمرير سواء باليد أو القدم أو اال
 (50، صفحة 7992مفتي إبراهيم حماد، ) .العرضية

أن هناك عدة تقسيمات  (5001،عالء خطاب)نقال عن  ( Brown ,2005,p 91 براون)يذكرو 
 .اع السرعات الحركية لحارس المرمىألنو 
 (.دحرجة الكرة باليد)سرعات حركية تؤدى تحت مستوى الذراع  .7
 (.قذف الكرة بمستوى الكتف)سرعات حركية تؤدى بمستوى الذراع  .5
 (.قذف الكرة من مستوى الكتف)سرعات حركية تؤدى فوق مستوى الكتف  .2
ضم الكرة إلى )القبضتين و  الش د ضرب القبضةو  سرعات حركية تؤدى في الدفع .2

 (.الصدر
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 (.المختلفة رتقاءاتاال)سرعات حركية بالرجلين  .2
 :كية لحارس المرمى تقسم حسب الزمنالسرعة الحر و 
 .سرعات حركية منتظمة .7
 .سرعات حركية غير منتظمة  .5
 :تقسم من حيث التكوينو 
 .سرعات حركية بسيطة. 7
  (72-72، الصفحات 5001خطاب يوسف، عالء ) .سرعات حركية مركبة .5

 مركبة فيأو عدة حركات  ،وحيدةالقدرة على أداء حركة " :بأنهافها الطالب الباحث ويعر  
 ".أقل زمن ممكن

وتلعب سرعة االستجابة الحركية دورا حاسما عند  :سرعة االستجابة الحركية.  7-6-3
، لكون هذه في الكثير من المواقف ها تحسمالعبي كرة القدم وخاصة حارس المرمى إذ أن

المواقف تحدث أغلب األحيان في مناطق ومساحة محدودة وصغيرة نسبيا مع عدد من 
، صفحة 5005يعرب خيون، ) .لعب دورا مهما في نتيجة المباراةعبين وبالتالي فإنها تالال  
البدنية المهمة في مختلف األلعاب الرياضية مع  إذ تعد سرعة االستجابة من القدرات (25

: ف بأنهااختالف درجة احتياجها بين فعالية وأخرى حسب خصوصية كل فعالية وتعر  
محمد حسن عالوي، ) ".القدرة على االستجابة الحركية لمثير معين في أقصر زمن ممكن"

 (722، صفحة 7995
، Jean-Luc Layla et RemyLacramp) ".زم لالستجابة لمنبه مابالوقت الال  : "أيضاف وتعر  

 . (021، صفحة 0222
ستجابة الحركية لهذا وبداية اال الفترة الزمنية بين ظهور مثير معين أيضا ويقصد بها

مفتي ) .استجابتهعب بسرعة الال  فكلما قصرت هذه الفترة الزمنية كلما اتصف  المثير،
 (50، صفحة 7992إبراهيم حماد، 

( 5070ربيع خلف جميل، مكي محمود حسين الراوي و )نقال عن ( مكي محمود)فها ويعر  
مكي محمود ) ".سرعة التحرك ألداء حركة نتيجة لظهور موقف معين خالل المباراة" بأنها



 متطلبات كرة القدم الحديثةلمرمى و حارس ا                                       :الفصل الثاني
 

 
56 

، التكريتي وياسين طه)ويرى . (1، صفحة 5070حسين الراوي وربيع خلف جميل، 
التي تتضمن سرعة رد الفعل "هي  المقصود بسرعة االستجابة الحركيةبأن ( 7911

وديع ياسين التكريتي ) ."سرعة الحركة أي أنها تساوي سرعة رد الفعل زائد سرعة الحركةو 
، محمد عبد الحسن)لذلك يؤكد . (712، صفحة 7911وياسين طه محمود علي، 

و ( 5070 ، أو استجابة الفرد لحافز معين"هو  من سرعة االستجابة الحركية دأن المقص 
ة من ، وتتكون سرعة االستجابذلك المثيرالمثير ورد الفعل على المدة الزمنية بين ظهور 

 (700، صفحة 5070محمد عبد الحسن، ) ".سرعة رد الفعل وسرعة الحركة
وتعد سرعة االستجابة الحركية من المتطلبات ": حارس المرمىل أهمية السرعة الحركية -

يتعرض لمواقف ومفاجئة متعددة خالل تطبيق الخطط المهمة لدى حارس المرمى والذي 
ير، ولكون سرعة االستجابة بات سريعة عند ظهور المث  الدفاعية مما يتطلب منه استجا

الحركية من أهم القدرات التي لها تأثير إيجابي في أداء المهارات فإن أغلب الباحثون 
عامر عباس ) ".حسب لهيؤكدون على أهمية هذا المتغير بوصفه عامال مهما يجب أن ي

ية سرعة االستجابة أهم(5002الربضي ،)ويذكر (210-219، الصفحات 5072فاخر، 
وسرعة االستجابة  عة والتي تتكون من سرعة رد الفعلتعد إحدى أنواع السر " الحركية بأنها

، 5002كمال جميل الربضي، ). "والتي يجب أن يمتلكها كل العب ومنهم حارس المرمى
من المواقف التي توضح حاجة حارس " أنه (7992، مفتي إبراهيم)يشير و  (10صفحة 

 كذلك التصويبات القريبة منهو  بة التصويبات المباغتة المفاجئةستجاالمرمى لسرعة اال
والضربات الحرة فكلها مواقف تتطلب سرعة استجابة من حارس  وضربات الجزاء

 (50، صفحة 7992مفتي إبراهيم حماد، ) ."المرمى
ويرى الطالب الباحث بأن سرعة االستجابة الحركية بالنسبة لحارس المرمى تعد من 

  انعكاسا لمدى تطور الجهاز العصبي المركزيالضروريات والمتطلبات المهمة والتي تعد 
، وللوصول إلى المستوى العالي ال بدى لحارس المرمى واألجهزة الحيوية بجسم اإلنسان

فة والتي تتطلب منه رد فعل واستجابة حركية سريعة للسيطرة على أن يمتلك هذه الص  
التالي فهي مؤشر وب .ى من الكرات التي يصوبها المنافسمناورات الخصم إلنقاذ المرم

 .هام يعبر عن كفاءة حارس المرمى
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فات المهمة التي يجب أن يتمتع بها حارس المرمى من ضمن الص  إن : سرعة رد الفعل-
خاصة في المناطق و  التي قد تكون في بعض المواقف مهمة جداو  هي سرعة رد الفعل

عبين التعامل مع مؤثرات تتطلب من الال    ن لعبة كرة القدمخاصة أالقريبة جدا من الهدف 
على وفق أنظمة البطولة أو دقيقة ( 750-90)متغيرة كالكرة والمنافس ولمدة زمنية 

، ومناورات المنافسين ، لذا يتطلب من حارس المرمى ردود أفعال متعدد باتجاه الكرةالدورة
ا تتغير ، حيث دائمالنتباه إلى مثير واحد وهو الكرةمما يتطلب منه عزل جميع المثيرات وا

عبين أو الظروف الجوية أو أرضية الملعب أو قوة التصويب  اتجاهاتها إم ا عن طريق الال  
وانحراف اتجاهها وهذا ما حدث في آخر تطورات التكنولوجية الحديثة على الكرة من حيث 

، (21، صفحة 5075جاسم الدنيناوي، حسين جابر ) .وزن الهواء بداخلها ونوعية جلدها
احراز  كما أن سرعة رد الفعل الحركي لها أهميتها في ألعاب الكرة فقد تكون سببا في

 .، أو تصدي لتحقيق هدف مؤكد من قبل حارس المرمىعب الفريق المهاجمهدف لال  
وتعتبر  (711، صفحة 5002أحمد نصر الدين رضوان، أبو العال أحمد عبد الفتاح و )

سرعة رد الفعل عامل مهم لحارس المرمى لتحسين القابلية الحركية والعصبية على حد 
عمل افق بين االيعازات و سواء والتي بزيادتها تزداد سرعة االستثارة لديه والتي تؤدي إلى تو 

 (21، صفحة 7990قاسم حسن حسين، ) .العضالت
بنوع رد الفعل، العمر، درجة التحفيز، المشاعر، الشدة، الوقت "وتتأثر سرعة رد الفعل 

كمال درويش وآخرون، ) ."ة السرعة ونوعية العضالت العاملة، كميودرجة اإلرهاق
7999). 

أول و ( بصري أو سمعي)ين حدوث المثير الفترة الزمنية الواقعة ما ب" يوه :زمن رد الفعل-
 .(17، صفحة 5002عبد اهلل حسين الالمي، ) ".انقباض عضلي كرد فعل لهذا المثير

بأن زمن رد " (5001، محمد إبراهيم)نقال عن ( 7917بيسكوبووبالي، )لذلك فقد ذكر 
وأول ( كما في إطالق اإلشارة)يعزى إلى الفترة الزمنية الواقعة بين ظهور المثير  الفعل

 (220، صفحة 5001محمد رضا إبراهيم، ). "عمل عضلي يقوم به الرياضي
عالء )ن نقال ع( أبو العال عبد الفتاح)و( 7991، عصام الدين عبد الخالق)م ويقس  

 :ن رد الفعل إلى نوعين أساسين همازم( 5001، خط اب
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ويظهر عندما يكون المثير معروفا من قبل الرياضي فضال عن : رد الفعل البسيط زمن-
بدء في مسابقات العدو أو معرفة الرياضي أسلوب االستجابة لهذا المثير كما في ال

 .السباحة
عمليات لتقرير  باتجاهه يمر العقل بعدةأما بالنسبة لحارس المرمى فعند تصويب الكرة 

 :زمن رد الفعل وهي
 (.المثير)رؤية الكرة وهي تمثل بداية الحافز  -7
 (.االستقبال)تقدير اتجاه وسرعة طيران الكرة وهذه عملية  -5
ية إلى األلياف اختيار لحظة العمل وهي بداية االنتقال المركز من االشارات الحس   -2

 (.رزمن التفكي)الحركية 
عمل )بدء أداء الخطة وهي العملية الحركية التي يحدث فيها انقباض العضالت  -2

 (71-71، الصفحات 5001عالء خطاب يوسف، ) (.عضلي
ويظهر عندما ال يعلم الرياضي مسبقا نوع المثير أو توقيت : زمن رد الفعل المركب-

رار المثير مثل مواقف اللعب المختلفة والتي يتطلب أن يتخذ الرياضي القحدوث 
 (791، صفحة 7991أبو العال أحمد عبد الفتاح، ) .المناسب للرد على هذا المثير

زمن رد الفعل المركب عبارة عن اختيار " فيرى أن( 7991حنفي مختار، )أما 
، حيث يكون وتتم ظاهرة التلبية بصورة مركبة االستجابة لمثير لم يكن معروفا من قبل

حنفي محمود مختار، ) ".ير مع حدوث استجابة حركية متعددةهناك أكثر من مث
 .(71، صفحة 7991

جاد المرمى اإلسهام الإن كرة القدم الحديثة تتطلب من حارس  :رد الفعل وضربة الجزاء-
قحطان ) .عب بالقدمين أو الذراعينسواء الل   ،فع ال في حدود منطقة الجزاء خاصةالو 

فالتصدي لركلة الجزاء هو  (222، صفحة 5001جليل خليل وصالح راضي أميش، 
م وارتفاع  1.25اتساع المرمى بطول ضد كل القواعد الطبيعية لعالم الفيزياء إذ أن 

سم وغالبية  10، وأن محيط الكرة هو م 77فة بين نقطة الجزاء والمرمى م والمسا 5.22
م  52كلم في الساعة أي ما يعادل  12الكرات التي تسدد من نقطة الجزاء تبلغ سرعتها 

حتاج أي ي، و ف ثانيةفي الثانية الواحدة وهذا يعني وصول الكرة إلى المرمى في نص
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، فتبقى لديه ربع ثانية سريع يقدر بربع ثانية على األقل حارس المرمى بارع إلى رد فعل
بعادها وهذا من الصعب بمكان  أخرى ليقفز من منتصف المرمى للوصول إلى الكرة وا 

نما فن)على حراس المرمى بكرة القدم لذلك  (  إن التصدي لركلة الجزاء ليس علم وا 
قحطان جليل خليل، )وعليه يؤكد  (22، صفحة 5075حسين جابر جاسم الدنيناوي، )

على تزداد قدرتهم مى في المرمى لكي يتعودوا عليه و تدريب حراس المر " على( 5001
 ال الحركيواالنتقيير ، وزيادة قدرته على التركيز، والقدرة على التغتحديد أبعاده وزواياه

  (222، صفحة 5001قحطان جليل خليل، ) ."(رؤية ميدانية شاملة)
لموجود ولعل سرعة رد الفعل بصورة مدققة  كما يراه الطالب الباحث ما هي إال الزمن ا

االستجابة )، وبداية انطالقة حارس المرمى نحو هذه الكرة (الكرة)بين ظهور المثير 
 (.الحركية

إلى ، وكثير من األعمال اليومية تحتاج معظم األلعاب الرياضية :القوة العضلية  7-1
ومن  تعد من المزايا المهمة لكل رياضي، ولذلك  فإنها القوة العضلية من أجل أدائها

الحميد وحسنين،  كمال عبد)وينظر إليها كل من  .العناصر األساسية للياقة البدنية
، حيث يتوقف عليها أداء معظم األنشطة ياقة البدنيةأحد مكونات الل  " على أنها( 7991
كمال عبد الحميد ) ."لبطولةا، وتوافرها يضمن وصول الفرد إلى أعلى مراتب ةالرياضي

فها  (17، صفحة 7991ومحمد صبحي حسنين،  بمقدرة ( "5001، حسن أبو عبده)وعر 
منية العضالت على إنتاج أقصى انقباض إرادي لعدد محدد من التكرارات أو لمدة ز 

التي يحتاج إليها العب ، وتعتبر من أهم العناصر البدنية محددة وفقا لمتطلبات النشاط
، قاسم حسن)وهي بالنسبة . (11، صفحة 5001بو عبده، حسن السيد أ) ."كرة القدم
المقدرة اللحظية لعضلة أو مجموعة عضلية على اخراج أقصى انقباض (( "7991
كما  (50، صفحة 7991قاسم حسن حسين، ) ."لي لمرة واحدة وبأسرع زمن ممكنعض
قصى طاقة في القابلية على استهالك أ" عبارة عنبأنها ( 7999، بسطويسي أحمد)يرى 

حنفي )يؤكد  (772، صفحة 7999بسطويسي أحمد، ) ".عمل حركي متفجر واحد
حنفي ) ."عبلال  هي أساس كل تقدم في األداء الرياضي " أن القوة( 7912، مختار
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العضلية هي من المتطلبات الضرورية التي  والقوة (22، صفحة 7912محمود مختار، 
 .العبي كرة القدم عامة وحراس المرمى خاصة يجب أن تكون في

ى التغلب على المقاومات مقدرة العضالت عل" بأنها (7992، مفتي إبراهيم) هافعر  وي
 أوالجسم الالعب نفسه  أو الكرة ذاتهاون هذه المقاومات هي وفي كرة القدم تك ،المختلفة

مفتي ) ."الملعبحتكاك بأرض صطدام به أو مقاومة االحتكاك أو االجسم منافسه عند اال
  (50، صفحة 7992إبراهيم حماد، 

 (710، صفحة 5002محمد حازم أبو يوسف، )وتنقسم القوة العضلية حسب 
 .القوة القصوى  -7
 .(القوة العضلية)لمميزة بالسرعة القوة ا  -5
 .تحمل القوة  -2
وهي قدرة الجهاز العصبي العضلي على إنتاج أقصى انقباض : نفجاريةاال القوة  . 7 -7-1

، صفحة 5002أحمد عبد الفتاح وأحمد نصر الدين رضوان، أبو العال ) .إرادي عضلي
 إلى أنها( 5075، ال رشيد خورشيدسعد منعم الشيخلي وهاف)ويشير كل من  (12
بلوغ بالحركة إلى استعمال القوة في أقل وقت وهي مقدرة مجموعة عضلية أو عضلة ل"

 (722، صفحة 5075سعد منعم الشيخلي وهافال رشيد خورشيد، ) ."أعلى تردد ممكن
تظهر من خالل ما يقوم نفجارية ن القوة االإ :أهمية القوة االنفجارية بالنسبة لحارس المرمى -

الكرة المصوبة به حارس المرمى بكرة القدم عند وقفة االستعداد في المرمى الستقبال 
، إذ يتم لكرة باتجاهات مختلفة ومن الثبات، ولحظة الدفع والطيران نحو ادةيار  1داخل 

باض المركزي استطالة العضالت كتقلص ال مركزي عند التحضير للقفز ليؤدي االنق
ويشير  (722، صفحة 5075حسين جابر جاسم الدنيناوي، ). لحظة القفز والطيران

تظهر من خالل ما يقوم به حارس "إلى أن القوة االنفجارية ( 5077 ،عامر فاخر شغاتي)
المرمى بكرة القدم عند وقفة االستعداد في المرمى الستقبال الكرة مصوبة داخل منطقة 

استطالة  ، إذ يتملكرة باتجاهات مختلفة ومن الثباتالجزاء ولحظة الدفع والطيران نحو ا
باض المركزي لحظة القفز العضالت كتقلص ال مركزي عند التحضير للتحفز ليؤدي االنق

 (511، صفحة 5077عامر فاخر شغاتي، ) ".والطيران
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اهتمت الدول المتقدمة في كرة القدم  (:ة العضليةدر الق)السرعة بالقوة المميزة  .  7-1-3
األساليب الحديثة والمتطورة في مناهجها التدريبية وقد أعطت دورا مهما للجانب  باستخدام

خالل فترات االعداد المختلفة لكونها تشكل القاعدة ( القدرة العضلية)البدني وخاصة 
األساس للتطور الشامل لبقية القدرات البدنية والحركية واإلمكانيات الوظيفية األخرى إذ 

ة من هذا العنصر ومكوناته واجبا أساسيا لبلوغ المستويات العالي يعد االرتقاء بمستوى"
 ويشير (79، صفحة 7991أمر اهلل أحمد الباسطي، ) ".اإلنجاز في النشاط الممارس

 عال بمعدل عضلي انقباض أقصى إخراج على عبالال   قدرة" أنها على (وماجي بارو)
 (722، صفحة 5077غازي صالح محمود، ) ."السرعة من

 ".كال من السرعة والقوة في الحركة ، للقوة العضلية الذي يدمجالمظهر السريع"وأيضا هي 
 (751، صفحة 7991مفتي إبراهيم حماد، )

جهاز العصبي على إنتاج قوة قدرة ال" (5002أحمد نصر الدين، )رأي ب حسوتعني 
ل ، ومثاوالقوة في مكون واحد أنها تتضمن عملية دمج بين السرعةز ب، وهي تتمي  سريعة

 أو الوثب بأنواعه ومهارات ضرب الكرة بالقدمو  ،المختلفةذلك أداء ألعاب الرمي بأنواعه 
 باروفها ويعر   (10، صفحة 5002أحمد نصر الدين سيد، ) ."في التنس اإلرسالضربات 
أقصى قوة في العضلة أو  إخراجقدرة الرياضي على " بأنها( 5007، أبو عبده)نقال عن 

ويميل  (11، صفحة 5007عبده، حسن السيد أبو ) ".العضالت في أقل زمن ممكن
( القوة المميزة بالسرعة)بدال من مصطلح ( القدرة العضلية)البعض إلى استخدام مصطلح 

المقدرة "القدرة العضلية بأنها ( 7995محمد عالوي، )نقال عن  "يوكم"و" الرسون"ف ويعر  
 (99، صفحة 7995محمد حسن عالوي، ) ."على إنجاز أقصى قوة في أقصر وقت

لزيادة السرعة مم ا يعني االتفاعل الحادث بين القوة و " حيث تعتمد القدرة بشكل مباشر على
 (99، صفحة 5002محمد بريقع وايهاب البدوي، ) ".فيهما يؤدي لزيادة القدرة

 (والسرعة القوة)مركبة من أو القوة المتفجرة القدرة "تعنيفهي بالنسبة للطالب الباحث أما 
 ".ممكن في أقل وقت وبسرعة أقصى قوة إلنجاز

 لحارس الضرورية المتطلبات من وهي :القوة المميزة بالسرعة بالنسبة لحارس المرمى أهمية-
 المقدرة في تظهر إذ المطلوبة، والسرعة بقوة المهارة أداء يستطيع كي القدم بكرة المرمى
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 لالعبي بالنسبة وبالرأس اليدين كلتا أو الواحدة باليد الكرة لضرب لألعلى الوثب على
 يلعب عندما الحارس عند وتظهر ،لمسافة الكرة لتصويب بالنسبة وكذلك المختلفة المراكز
 التماس رمية ءثناأ عبينالال عند تظهر وكذلك وبقوة بعيدة أو متوسطة لمسافات بيده الكرة

 .للعدو االنطالق وبدايات ممكنة مسافة ألبعد معا باليدين
تعني األداء  زة بالسرعة الإن القوة الممي   :زة بالسرعة والقوة االنفجاريةممي  الفرق بين القوة ال -

نما األداء خالل زمن معين وألكبر عدد من التكرارات أي السرعة اللحظي ولمرة واحدة ، وا 
ة وبطبيعة انفجارية االنفجارية هي وكما ذكرنا القوة اللحظيفي حين أن القدرة . باألداء

ا الزمن ، وهذزة فهو ينحصر بزمن معينقوة الممي  أما عن عدد التكرارات ال .لمرة واحدةو 
، وذلك ألنه خالل هذا الزمن يكون ناتج العمل العضلي نتيجة ثانية( 72-70)يكون بين

زمن أـداء القوة االنفجارية يجب أن ال يزيد في حين أن (. ATP-CP) الفسفاتيلنظام الطاقة 
فقط  (ATP)هوائي من تحلل ثانية لكي يكون العمل ضمن نظام الطاقة الال  ( 2-5)عن

وعليه فإن اختبارات القوة المميزة بالسرعة يجب أن  (.CP)دون استعمال فوسفات الكرياتين 
 Jurgen) .أو أقل ثانية( 2-5)ثانية واختبارات القوة االنفجارية بين( 72-70)تنحصر بين

Weineeck, 1997, p. 97) 

القوة العضلية والتحمل " ل بعض العلماء إلى استخدام مصطلحويمي :تحمل القوة.  7-2
مقدرة الفرد على " :نظرهمويعني من وجهة " تحمل القوة"العضلي كبديل لمصطلح 

 ".ات العضلية المستخدمةمع إلقاء مقاومة على المجموع ستمرار في بذل جهد متعاقباال
وليس كأحد  إليه كأحد عناصر صفة التحمل( 7995، عالويمحمد حسن )ر وينظ 

 (700، صفحة 7995محمد حسن عالوي، ) .فة القوةعناصر ص  
أو مجموعة العضالت على بذل  لعضلةمقدرة ا" أنها (5072، زهران عبد اهلل) افهيعر  و 

زهران ) ".فترة زمنية ممكنة قبل ظهور التعبجهد متعاقب بحمل أقل من األقصى ألطول 
 (11-11، الصفحات 5072عبد اهلل، 

المجهود قدرة أجهزة الجسم على مقاومة التعب أثناء " أنها (R.TAELMAN,1990) يرىو 
 .R.TAELMAN, 1990, p) ."ارتباطه بمستوياته العضليةو  ز بطول فترتهالمتواصل الذي يتمي  

100) 
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داء تحت وتعرف بأنها مقدرة الالعب على األ: أهمية تحمل القوة بالنسبة لحارس المرمى-
، ويتطلب األمر من حارس دقيقة 90زمنهامباراة كرة القدم ، فلفترة طويلة ظروف مقاومات
وهذا في حد ذاته يتطلب تحمل  واألداء المستمر طوال زمن المباراة المرمى التحرك
 رتطامحتكاك بالمنافسين أو االأو اال ومات المختلفة سواء كان ثقل جسمهالحارس للمق

جسمه خالل  والتي تقاومها عضالت انت هذه المقاومة وزن الكرة ذاتهباألرض أو سواء ك
ليه إتية آوهي  أو ضربها بالقبضة مساك بها أو صدهارتماء عليها أو اإلتمريرها أو اال
 (57، صفحة 7992مفتي إبراهيم حماد، ) .بسرعة كبيرة

 ال  إ معينة،ويرى الطالب الباحث أن هذه المصطلحات تشير كل واحدة منها إلى مدرسة 
 .العامأنها تكاد تتفق في معانيها ومفهومها 

عبي كرة القدم التي يمكن الرشاقة في كرة القدم هي صفة بدنية مهمة لال  : الرشاقة.  7-9
عب بتغيير أوضاع جسمه وحركاته لتأدية حركات أخرى وفقا من خاللها أن يقوم الال  

بالرأس أو تغيير أوضاع  عب مثل تغيير من الجري إلى الوثب لضرب الكرةلظروف الل  
تعتبر الرشاقة أحد المكونات األساس في ممارسة و . أثناء المراوغة جسمه من اتجاه آلخر

والطائرة  اليدفهي مكون في ممارسة األلعاب ككرة القدم والسلة و . الرياضيةاألنشطة  معظم
نزالق والتمرينات والباليه المائي واال كما أنها مكون أساسي في الجمباز .والهوكي
 .والغطس

اما في أداء كل األنشطة تعتبر عامال ه وأنا رين تعبيرلمجمل القول أنها تبعا ف 
( 5002، الوقادرضا )ويؤكد  (511، صفحة 5002محمد صبحي حسنين، ) .الرياضية

فها، ز العصبيبالجها تتصل اتصاال مباشرا على أن الرشاقة قدرة الجهاز " بأنها ويعر 
، ومواجهة الحركات المختلفة في سرعة مناسبةالعصبي على التحكم لتسهيل أداء 

، 5002محمد رضا الوقاد، ) ".اختيار الطريقة المناسبة ألدائها، و الحركات المفاجئة
سرعة تغيير أوضاع " بأنها( 5002 ،محمد صبحي حسنين)فها ويعر   (752صفحة 
، 5002محمد صبحي حسنين، ) ".أو في الهواء على األرض تجاهاالأو تغيير  الجسم

 القدرة على" هابأن (5075 ،زرف محمد)نقال عن  (جيمابارو و )ويشير (511صفحة 
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دقيق لعضالت على التوافق السريع وال، فهي تشمل تغيير أوضاع الجسم أو أجزاء منه
بأنها ( 5070، مفتي إبراهيم)فها ويعر   (02، صفحة 5075زرف محمد، ) ".الجسم الكبيرة

بدقة  اتجاهاته على األرض أو في الهواء المقدرة على تغيير أوضاع الجسم أو سرعته أو"
 (22، صفحة 5070مفتي إبراهيم حماد، ) ."وتوقيت صحيح وانسيابية

تعني الرشاقة بالنسبة لحارس المرمى مقدرته  :نسبة لحارس المرمىلمكانة صفة الرشاقة با-
عه في الهواء على تغيير أوضاع جسمه أو سرعته أو اتجاهه على األرض أو أوضا

خرى ياقة البدنية األفات الل  ساسا مع باقي ص  أفة الرشاقة ترتبط وص  ، وبتوقيت سليمبسرعة 
 نسيابيةاداء الحركي لالعب من متنوعة باإلضافة ما تضفيه على األبأشكال وصور 

تجاهات واإلحساس السليم باال قتصاد في الجهدواال سترجاعومقدرة على اال توافقو 
  .والمسافات

 :يليوضح حاجة حارس المرمى لعنصر الرشاقة ما تومن المواقف التي 
 .رتفاعات المختلقةارتماء الحارس إلى اال -7
 .الموقفتغيير المكان داخل منطقة المرمى طبقا لتغير   -7
 .تغيير األوضاع في الهواء  -2
مفتي إبراهيم حماد، ) .الجري بسبب تغيير الكرة والمنافسين التجاهاتالمفاجئ  التغير -5

 (79، صفحة 7992
فة فة الرشاقة كص  أن حارس المرمى يحتاج إلى ص  " (7992، بطرس رزق اهلل)ويذكر 

، كما هو الحال في التغيير من عة األداء الوظيفي لحراسة المرمىبدنية خاصة وذلك لطبي
لمسك الكرة العالية أو تغيير أوضاع الجسم من اتجاه إلى آخر عند الجري إلى الوثب 

، صفحة 7992بطرس رزق اهلل، ) ".عبينتعيير الكرة لمسارها عقب اصطدامها بأحد الال  
722). 

قابليته على تعني "رشاقة حارس المرمى أنها ( 5070 ،موفق أسعد محمود)فيما ع رف 
ثناء مجريات تغيير اتجاهه بسرعة وتوقيت سليم حسب المواقف واتجاه الكرة وقوتها أ

 (21، صفحة 5070موفق أسعد محمود الهيثي، ) ".عبالل  
 :إلىالرشاقة (  5007،مفتي إبراهيم حماد) ميقس  و



 متطلبات كرة القدم الحديثةلمرمى و حارس ا                                       :الفصل الثاني
 

 
65 

االختالف و  المقدرة على أداء واجب حركي يتسم بالتنوع" تشير إلىو : الرشاقة العامة-أ
 ".توقيت سليمو  انسيابيةو  التعدد بدقةو 

ء واجب حركي متطابق مع الخصائص مقدرة على أدا"وتشير إلى : الرشاقة الخاصة-ب
مفتي إبراهيم ) ".ات المنافسة في الرياضة التخصصيةالتركيب والتكوين الحركي لواجبو 

 (500، صفحة 5007حماد، 
عب الوحيد في فريق كرة القدم حيث تبرز أهمية الرشاقة لدى حارس المرمى كونه الال  

عب المتغيرة الذي يستعمل كامل أجزاء جسمه ويديه وقدميه لحماية مرماه خالل مواقف الل  
  .أثناء المباراة

على تغيير أوضاع جسمه أو سرعته أو  الحارسمقدرة " الباحث بأنهاويرى الطالب 
عب بانسيابية خالل مواقف الل   سليمتجاهه على األرض أو في الهواء بسرعة وبتوقيت ا

 ".باقي أجزاء جسمه للدفاع عن مرماهالمتغيرة باستعمال يديه وقدميه و 

عب على أداء الحركات المختلفة بمدى الال  تعرف المرونة بأنها قدرة : المرونة.7-71
وتعتبر  .القدموبحرية في اتجاهات معينة طبقا لمتطلبات األداء الفنية في كرة  حركي واسع

عبون ، حيث يستطيع الال  ة الالزمة ألداء العبي كرة القدمالمرونة أحد أهم القدرات البدني
وأخطاء األداء إذا توفر  عيوب بطريقة فنية صحيحة خالية منتأدية المهارات األساسية 

خاصة و  ة في مفاصل أجزاء الجسم المختلفةهم إمكانية اكتساب قدر كبير من المرونأ
، صفحة 5007حسن السيد أبو عبده، ) .والعمود الفقري ، القدم، الركبةمفصل الفخذ

بأنها  (5005، يوسف الزم كماش) عن نقالZaciorskij) ) زاتسيورسكيفها ويعر   (772
المفصل  ، وهي تعني قابلية العضلة أوواتساع كبيرين مقدرة الفرد على أداء الحركة بعمق"

يوسف الزم ) ."والحركات البدنية على استغالل أقصى مدى للحركة أثناء القيام بتمرينات
وترتبط المرونة بنوعية التخصص الرياضي حيث تتطلب  (722، صفحة 5005كماش، 

طبيعة األداء الحركي الرياضي في بعض الرياضات التركيز على المرونة بعض 
عبي المفاصل مثل مفصل الفخذ لمسابقي الحواجز، ومفاصل الكتف والمرفق والرسغ لال  
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أبو العال أحمد عبد ) .عبي الوثب العاليلال   رمي الرمح والقرص، ومرونة العمود الفقري
 (27، صفحة 5002الفتاح وأحمد نصر الدين رضوان، 

ء المختلفة قوة الجسم على عمل أشكال وتمرينات باستخدام األجزا" وتعني المرونة أيضا
 (22، صفحة 5002ناهدة محمود سعد، نيللي رمزي فهيم، ) ".من الجسم بشكل متناسق

أن االفتقار إلى المرونة يؤدي إلى الكثير من ( 7991، عالوىمحمد حسن )ويؤكد 
 :الصعوبات التي من أهمها

تقان األداء الحركي-7  .عدم قدرة الفرد الرياضي على سرعة اكتساب وا 
 .اإلصابات المختلفةسهولة إصابة الفرد الرياضي ببعض -5
عضلية والسرعة والتحمل فات البدنية المختلفة كالقوة الصعوبة تنمية وتطوير الص  -2
 .الرشاقةو 
كمال عبد الحميد ومحمد صبحي ) .إجبار مدى الحركة وتحديده في نطاق ضيق-2

 (10-11، الصفحات 7991حسنين، 
رمى مومن المواقف التي توضح حاجة حارس ال :لحارس المرمى أهمية المرونة بالنسبة-

رميات الكرة و بأنواعه المختلفة والتعامل مع الكرات العرضية  االرتماءو  واإلطالة للمرونة
مفتي ) .واسع لعمل المفاصل وطول العضالت باليد وتمريرها بالقدم تحتاج إلى مدى

  (50، صفحة 7992إبراهيم حماد، 
داء الحركات أوتمكنه من ب عسهولة الحركة في مفاصل جسم الال  تعني المرونة مدى و

ز عب يتمي  وكلما زاد المدى الذي تعمل فيه المفاصل كلما كان الال   .المطلوبفي المدى 
واألوتار واألربطة العاملة بالمفاصل ومرونة المفاصل تحددها قدرة العضالت  .بالمرونة

 ساعد ذلكوقدرتها على االستطالة كلما  اتسمت بالمطاطيةما على االستطالة إذ أنها كل
ال تسمح "على أهمية المرونة بأنها  (5001، كاز ورال)ويؤكد . المفاصلفي زيادة مرونة 

المفصلية  اإلصاباتولكن أيضا الوقاية من  فقط بتحسين فعالية المهارات الحركية
، أبو العال أحمد عبد الفتاح)يذكر و  (Cazorla. G, 2006) ".وعلى مستوى األربطة عضليةوال

إن األداء الحركي لدى حارس المرمى يعتمد بدرجة أكبر على زيادة مدى " (7991
ى يجب التركيز علالحركة في بعض المفاصل بدرجة تفوق المفاصل األخرى، لذلك 
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الميل ، و والثني ،المد)لعبته، فتستخدم حركات  عب فيتخصص الال  و  خصوصية اللعبة
قص في ن، ألن البيرة إلى تطوير المرونةلدى حارس المرمى لكونه بحاجة ك( الدورانو 

، مقتصرة على مدى ضيق مرونة هذه األجزاء من المفاصل في الجسم يجعل حركاته
لذلك ، و المفاجئةو  ألجل مواجهة حركات الخصم السريعةلواسع لها عدم استغالل المدى او 

أبو العال ) ."المكانية لمواقف المنافسةو  ز وتوقع المكونات الزمنيةي  ييتطلب المقدرة على تم
أن  (7915، رضوانعالوي و ) حيث يشير (12، صفحة 7991أحمد عبد الفتاح، 

وخاصة عند حراس المرمى حيث أن األلعاب ذات  المرونة ذات أهمية كبيرة في كرة القدم
العبيها بمستوى أعلى من  االحتكاك المباشر مع الخصم تكون درجة مرونة المفاصل

، فهي عبارة عن توافق فسيولوجي ميكانيكي إذ أن سعة المجال الحركي يولد قدرة الطبيعي
محمد حسن عالوي ) .كي العاليالرياضي على األداء الحر حركية أكبر مما يساعد 
  (271، صفحة 7915ومحمد نصرالدين رضوان، 

ومما سبق يرى الطالب الباحث أن المرونة عامل مهم وأساسي بالنسبة لحارس المرمى 
ق واتساع وفي اتجاهات مختلفة بعمبكرة القدم وتعني أداء الحركات المطلوبة بحرية 

 .كبيرين خالية من العيوب

قدرة الرياضي "التوافق على أنه ( 7991، عبد الفتاح أبو العال)يعر ف : التوافق 7-77
أبو ) ."تحقيق الهدف مع االقتصاد بالجهد على سرعة األداء الحركي مع دقة األداء في

واليد والرجل  ويعتبر التوافق بين العين  (502، صفحة 7991العال أحمد عبد الفتاح، 
داء يكون هناك انتقال نه خالل األأالرياضي حيث  ألداء بالنسبةأكثر العوامل أهمية 

والعضلي ولذلك فأن جميع الحركات التي  العصبية بين الجهازين العصبي لإلشارات
داء حركات ترتبط بمجال األ وأنت الحركات العادية اليومية يقوم بها الفرد سواء كا

توافق الف ،نما تتطلب قدر من التوافق بين الجهاز العصبي والجهاز العضليإالرياضي 
داء الحركة، الحركي ودقة األ واإلحساسوالمرونة  والرشاقة الجيد يتطلب عناصر التوازن

 واألطرافالسفلى  األطرافعب بالتوافق الكلي للجسم والتوافق بين ز الال  وضرورة تمي  
توافق اليد والعين والقدم والعين حيث يعتبر عنصر  إلى باإلضافة( رجلين–ذراعين)العليا 
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 .عب في القيام بالواجبات الحركيةالتوافق من أهم االليات التي تساهم في نجاح الال  
 (721، صفحة 7999كمال درويش وآخرون، )

عملية مقرونة بإمكانيات " بأن التوافق( 5005، محجوب وأحمد البدريوجيه )وكما يشير 
ويبقى الجهاز المركزي ...لقوة الداخلية مع القوة الخارجيةالجهاز الحركي على تنظيم ا

، صفحة 5005وجيه محجوب وأحمد بدري، ) ."هو األساس في عملية التوافق( غالدما)
المقدرة على استخدام مراكز االحساس " بأنها( 5002مفتي إبراهيم، )ويعب ر عنها  (772

مفتي ) ."أكثر من واجب حركي بسالسة ودقةوالحركة في أجزاء الجسم المختلفة لتنفذ 
  (25، صفحة 5002إبراهيم، 

عبارة عن ( 5001، وصالح أميشقحطان جليل خليل )سب فة التوافق حوعليه فإن ص  
، لقوة، الرشاقة، السرعة، الدقة، المرونةا)وبعالقات متبادلة مع فة مركبة ومعقدة ص  

قحطان جليل خليل )". حركيا جيدا أو دقة في األداء اساإذ أنها تتطلب احس( وغيرها
 (217، صفحة 5001وصالح راضي أميش، 

فة التوافق من القدرات البدنية المهمة وتعتبر ص  : أهمية التوافق بالنسبة لحارس المرمى-
على أن التوافق في كرة  (5002، محمد صبحي حسنين)المرمى حيث يرى لحارس 
لمراوغة والتمرير مقدرة الالعب على إدماج حركات من أنواع مختلفة مثل ا" القدم هو

  (272، صفحة 5002محمد صبحي حسنين، ) ".داخل إطار موحد
فة التوافق بالنسبة لحارس المرمى تتجسد في االنسجام  حيث يرى الطالب الباحث أن ص  

 اليدتوافق  إلى باإلضافة( رجلين–ذراعين)العليا  واألطراف السفلى األطرافوالتنسيق بين 
 الحركي واإلحساس والمرونة عناصر التوازن والرشاقة، تتداخل فيها والعين والعين والقدم

 .داء الحركةودقة األ
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 :خاتمة
زه عن باقي حارس المرمى المتميز إلى جملة من المواصفات الخاصة تمي  يحتاج 

التي يجب أن عبين اآلخرين في الفريق باإلضافة إلى بعض المتطلبات البدنية الال  
( 7991، حنفي محمود مختار) و( 7992يم، مفتي إبراه)كما يرى كل من ، تتوفر فيه

 -2القوة -5 السرعة-7: هياد البدني الخاص لحارس المرمى أن مكونات اإلعد
حنفي محمود )و  (11، صفحة 7992مفتي إبراهيم، ) .التوافق–2المرونة -2الرشاقة 
د ال ، قالخططيةأداء واجباته المهارية و حتى تمكنه من  (11، صفحة 7991مختار، 
أن إعداد أي فريق " (7911، حسن عبد الجواد)إذ يؤكد ، عبين اآلخرينعند الال  تتوفر 

فات بدنية عالية كمبدأ أساسي في تطوير النواحي الفنية يبدأ من حارس المرمى ذي ص  
ت فااختلفت تقسيمات للص  و  (51، صفحة 7911حسن عبد الجواد، ) ."التكتيكية لهو 

، وما بين تعدد هذه المكونات أو تجميعها تحت مسمى البدنية ما بين اإلضافة والحذف
فات البدنية ، واتفق أغلب العلماء أن مكونات الص  حد أو تفتيتها إلى مكونات منفصلةوا

داء واجباته على الوجه األفضل الخاصة التي يجب أن يتحلى بها حارس المرمى أل
 .والعليا، المرونة، سرعة رد الفعل، الرشاقة ف السفلىالقوة االنفجارية لألطرا: هي
ومن هنا تبرز األهمية الكبيرة للدور  (770، صفحة 7997تامر محسن وآخرون، )

عب الذي يلعبه حارس المرمى كونه بحاجة إلى مواصفات خاصة بعضها عن أي ال
ن تكون جميعها أنها عند الحارس تتطلب أ إال  ، في الفريق وبعضها غير موجودة

 .موجودة بصورة جيدة
 

 
 
 

 
 
 



 
 

 

ث ـــــــالفصل الثال
اس ــــــــــــــــــــــــــالقي  

االختيار و  التقويمو 
ى ــــــــلحراس المرم

 دمــــــــــــــــــــــــبكرة الق
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 :تمهيد-
وهما االختيار والتقويم،  الفصل لمحورين هامين في هذه الدراسة لقد خصص هذا

رب والمشرف على عملية باعتبار أن القياس واالختبار كأدوات للتقويم يستعين بها المد
حيث سنتطرق إلى . االنتقاء الرياضي لحراس المرمى بكرة القدم ميدانياو  االختيار

، ففي لعبة كرة واعه ومراحله ومحدداتأهميته وأنمفهوم االختيار الرياضي وأهدافه و 
ومترابطة وتخضع لمختلف  وجوانبها متداخلة القدم عملية االختيار عملية متكاملة

، مرمىالمحددات التي يبنى على أساسها اختيار العبي كرة القدم بما فيهم حارس ال
، اءصطلح وعالقته وارتباطه باالنتقالغموض حول هذا المو  بسحيث سنحاول إزالة الل  

أن عملية " (7911ريسان خريبط، )نقال عن ( 5001، إبراهيم رحمة)حيث يشير
اختيار الرياضيين تعتبر في الدرجة األولى عملية اقتصادية تلجأ إليها بعض الدول 

 (9 ، صفحة5001ابراهيم رحمة وآخرون، ) ".حرز أفضل النتائجحتى توفر الجهود وت
مستوى ل الرياضي إلى الوباعتبار المحددات األنثروبومترية من المتطلبات التي توص  

إن القياسات " (5002عماد الدين أبو زيد، )كد يؤ . العالي من اللياقة البدنية
االختيار أهمية خاصة لداللتها الكبرى في بومترية تأخذ في مجال االنتقاء و األنثرو 

أهم هذه القياسات الوزن الطول، األقطار يحققه المبتدئ من نتائج و مكن أن التنبؤ لما ي
وسنتطرق  (12-12، الصفحات 5002عماد الدين عباس أبو زيد، ) ".والمحيطات

 .ترية وأهميتها في المجال الرياضيبالتحليل إلى القياسات األنثروبوم
ات العليا والحصول على االنجاز فعملية االختيار الرياضي تعتبر أساس بلوغ المستوي 
حراز الميدالياتالوصول لو  ، والتي ال تأتي بمحض الصدفة أو منصات التتويج وا 

نما بمر   .اعاة األسس العلمية لهذه العمليةبالطرق العشوائية وا 

 :والتقويم واالختيار في كرة القدمالقياس  .7.3
المعاني المتعلقة بمصطلح  مهما تعددت الكلمات وتداخلت: مفهوم القياس .7.7.3
 :مصطلح من خالل التعريفات التالية أنه ممكن إيضاح هذا ال، إال  القياس
ظاهرة واسعة االنتشار في مجال العلوم " هبأن( 5001، ليلى السيد فرحات)فه تعر  

ليلى السيد ) ."الظاهرة المقاسة القدرة أو اإلنسانية وهو يستهدف التقدير الكمي للسمة أو
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تحديد درجة أو " بأنه( 5001أحمد سالمة، )ويعرفه  (50، صفحة 5001فرحات، 
، وأيضا هي الوسيلة التي تمك ن الخصائص الموجودة في شيء ماكمية أو نوع بعض 

 ."صفات المميزة للشيء المراد قياسهللمظاهر كميا وكذلك المن خاللها تحديد الدقيق 
هو " (7991سعد عبد الرحمن، )فه وعر   (2، صفحة 5001إبراهيم أحمد سالمة، )

أو بمعنى آخر استخدام األرقام في وصف ( وصفا كميا)عملية وصف المعلومات 
ثم  انات في هيئة سهلة موضوعية يمكن فهمها ومنوتبويب وتنظيم المعلومات أو البي

ريسان خريبط ونجاح )وحسب  (71، صفحة 7991سعد عبد الرحمن، ) ."تفسيرها
إن القياس يتضمن عمليات المقارنة من خالل جميع المالحظات " (5005شلش، 

، 5005ريسان خريبط، نجاح مهدي شلش، ) ".لمعلومات الكمية عن موضوع القياسوا
التحديد الكمي للشيء موضوع " بأنه( 5007ليلى السيد فرحات، )ه فوتعر   (9صفحة 

ليلى ) ".ناسبة لكي يتم تقدير ذلك إحصائياالقياس باستخدام وحدات قياس محددة وم
القياس بأنه ( 5001، إبراهيم السالمة)حيث يفسر (51، صفحة 5007السيد فرحات، 

، فبعض السمات يمكن التحكم فيها العملية أو السمة المراد قياسها يتأثر بطبيعة"
، في حين أن بعض السمات األخرى يصعب التحكم في اسها بدقة مثل قياس القامةوقي

قدها اس بعض العمليات والسمات الشخصية وذلك بسبب تعقياسها بنفس القدر مثل قي
مد مح)ويعتبره  (20، صفحة 5001إبراهيم أحمد سالمة، ) ."وتأثرها بالعوامل الذاتية
كمية يؤسس  جمع للمعلومات والبيانات بطريقة"القياس ( 5001، نصر الدين رضوان

ذلك باستخدام أدوات متعددة وتقنية خاصة في جمع  ويتمعليها حكم على الشيء 
محمد نصر الدين رضوان، ) ".اعد على التقدم في عملية التقويمالبيانات مما يس

لمقدار السمة وصف كمي " بأنه( 5002موسى النبهان، )فه ويعر   (51، صفحة 5001
موسى النبهان، ) ".ك إلى إصدار أحكام حول تلك السمةوال يرقى ذل، التي يمتلكها الفرد

مقارنة ترصد " بأن القياس هو( 7912، وألبيك خاطر)ويلخصها  (21، صفحة 5002
، أي أن نتيجة المقارنة وال بالمتر واألوزان بالكيلوغرامفي صورة عددية كمقارنة األط

 ."درجة وتعني المرتبة أو الطبقة نسميها درجات والدرجات جمع تتحول إلى أعداد
 (50، صفحة 7912أحمد محمد خاطر وعلي فهمي البيك، )
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تطبق  اس هو تلك العمليات أو اإلجراءاتومما سبق يرى الطالب الباحث أن القي
و الصفة بطرق دقيقة تجعلنا نتعامل مع األرقام واألعداد بإجابات واضحة عن السمة أ

 .أو القدرة المراد قياسها

 :رمفهوم االختبا.7.7.3
ة التي من لقد تعددت وتنوعت تعار يف االختبار كل حسب مجال المستخدم فيه والغاي

حياة عامة في مجاالت ال، وتعد االختبارات من األدوات أجلها يستخدم االختبار
نن موقف مق"بأنه ( 7919، ريسان خريبط)فه المجال الرياضي خاصة، بحيث يعر  و 

وهو أيضا  (51، صفحة 7919ريسان خريبط، ) ."مصمم إلظهار عينة من السلوك
، صفحة 7999بسطويسي أحمد، ) ."تجريبي لتقويم حالة أو عدة حاالتمنهج طريقة و "

طريقة منظمة للمقارنة بين األفراد أو "بأنه ( 5002، ليلى السيد فرحات)وتشير . (211
 ".، في ضوء معيار أو مستوى أو محكرد الواحد، في السلوك أو في عينة منهداخل الف

مقدم )نقال عن ( Bean 7922ن، بي  )فه ويعر   (21، صفحة 5002ليلى السيد فرحات، )
مجموعة من المثيرات أعدت لتقيس بطريقة كمية أو بطريقة " بأنه( 5002عبد الحفيظ، 

، 5002مقدم عبد الحفيظ، ) ". الخصائص النفسية  كيفية العمليات العقلية والسمات أو
 (55-57الصفحات 

عبارة عن طريقة علمية منظمة ومقننة " ومما سبق يرى الطالب الباحث االختبار بأنه 
 .راته واستعداداته وفق قياس مضبوطللوصول لمعرفة الوضع الراهن للمختبر لقد

 :رالفرق بين القياس واالختبا. 3.7.3
، وفي بعض كمصطلحين مترادفين( االختبار)و( القياس)في بعض األحيان يستخدم

( كرو نباخ)اآلخر يستخدم المصطلحان بنوع من التمييز بينهما مثال ذلك استخدام 
قياس فقد استخدمت كلمة م( يأنس تاز )، أما تعريفه لالختبار في" طريقة منظمة"لعبارة 
، فيستخدم لفظ مقياس في جميع الميادين فهو أكثر يدل على تداخل معانيهمامما 

األغراض  وهو يستخدم في( كمية)عمومية وخاصة عندما نريد الحصول على أوصاف 
، وفي الصفات البدنية كالقوة والسرعة والتحمل، واإلحساس السيكولوجية العامة كاإلدراك
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يس الخاصة باألفراد من استجابة مقايوفي الصفات كاألطوال واألعراض وجميع ال
 (21، صفحة 5002ليلى السيد فرحات، ) .الخ..اتجاهات وكثافة الجسم و 

القياس وسيلة وأداة " بأن   (7992، عبد المنعم سليمان برهم)أن يؤكد وفي هذا الش
يمتها حسب وحدة القياس قياسها وتحديد قلتحديد كمية موجودة بمقدار، حيث يمكن 

، فبعض القياسات ال ، ومن غير الضروري أن ينحصر بمعنى االختبارالمستخدمة
أن  ، إال  عليه القياس كقياس الطول والوزن والتفاعل من الشخص المجرى تتطلب األداء

عبد المنعم سليمان برهم، ) ."مختبر مع وسيلة أو أداة القياساالختبار يتطلب تفاعل ال
أما تايلور فترى أن كل اختبار مقياس ولكن ليس كل مقياس  (227، صفحة 7992
  (29، صفحة 5002ليلى السيد فرحات، ) .اختبار

المجال ومما سبق يرى الطالب الباحث أن القياس واالختبار يكتسيان أهمية بالغة في 
صدار األحكام الموضوعيةالتصنيف واالالرياضي من حيث التشخيص و  ، وفي نتقاء وا 

إلى مجموعة من النقاط لغرض ابراز ( 5002، ليلى السيد فرحات)ذا الصدد تشير ه
 :رب الرياضي وهي كاآلتيلنسبة للمدأهمية االختبار والقياس با

التعرف على الحالة التدريبية العامة باستخدام االختبارات الحركية وبدراسة اإلمكانيات -
، مع تحديد القدرات ظيفية لألجهزة الداخلية في الجسم، والقياسات األنثروبومتريةالو 

 .النفسية والبدنية
 االختبارات التي تتضمنالتعرف على الحالة التدريبية الخاصة للرياضي باستخدام -

القياسات الوظيفية ألجهزة الجسم والنفسية والقدرات البدنية والمهارية والصحية 
 .للرياضيين

 .التعرف على مدى التقدم في النتائج الرياضية ومتابعتها للوصول للمستويات العالية-
 .انتقاء الناشئين عن طريق االختبارات في الرياضات المختلفة-
طرق التدريب والتخطيط المختلفة واستخدام الطرق السليمة والمناسبة  التعرف على-

 .وفقا لنتائج االختبارات
لة للتعديل وضع مستويات لمتابعة مراحل التدريب المختلفة وقياس حصيلة كل مرح-
 .االستمرار في التدريب وفقا لنتائج االختباراتو 
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لالعبي المستويات العالية من وضع مستويات خاصة لكل لعبة سواء للناشئين أو -
 (25-27، الصفحات 5002ليلى السيد فرحات، ) .الجنسين وتتبع مراحل تقدمهم

ومما سبق يرى الطالب الباحث أن القياس ال يتطلب من الشخص التفاعل على العكس 
مكاناتهاالختبارات تتطلب التجاوب والتفاعل من   .الشخص للتعبير عن قدراته وا 

 :مفهوم التقويم. 4.7.3
م هم الشيء أي قدر قيمتقو  " المصطلحات الواسعة إذ يعرف لغويايعد التقويم من  ، فتقو 

 .(57، صفحة 5072علي سموم الفرطوسي وآخرون، ) ."الشيء أي وزنه وعد له
لى إصدار األحكام ع" أن  التقويم يعني( 5005نجاح شلش، و  ريسان خريبط)ويذكر 

ء من خالل اكتشاف ، أو هو الحكم على قيمة الشياألشياء وتقدير قيمتها ووزنها
أو ايجابا على  الظروف والعوامل التي تساعد سلبا، أو هو دراسة ومحاسنه عيوبه

، 5005ريسان خريبط، نجاح مهدي شلش، ) ."داف المرسومة مسبقاالوصول إلى األه
هو عملية الهدف منها "أن التقويم ( 5002، ليلى السيد فرحات)و ترى  (9صفحة 

صدار األحكامتقدير قيمة األشياء باستخدام وسائل القياس المناس  ".بة لجمع البيانات وا 
أنه ( "7995، قاسم المندالوي)ويذكر  (11، صفحة 5002ليلى السيد فرحات، )

يان نقاط القوة والضعف ومدى أسلوب وصفي لظاهرة أو حالة أو منهج وغيرها لتب
أو تراجع في المجال المقصود بدراسته وفق هذا األسلوب الذي بمنهاجيته  تطور
قاسم ) ."دم والتنبؤ باألمور المستقبليةوالتق، ومؤشر التطور ه يمنح االستمراريةوأهداف

الحكم "بأنه ( 7992 ،محمد صبحي حسنين)يعرفه و  (52، صفحة 7995المندالوي، 
 ، ومراجعة صدق الفروض األساسية التي يتماألفراد إلظهار العيوب أو على األشياء

. (19، صفحة 7992محمد صبحي حسنين، ) ."على أساسها تنظيم العمل وتطويره
بالحكم على ( "5002، علي سلوم جواد الحكيم)ذهب إليه  ونجد هذا المعنى يطابق ما

ثبات صدق الفروض التي يتم شياء واألفراد إلظهار المحاسن و األ لى عالعيوب وا 
 (2004 ,علي سلوم جواد الحكيم) ."أساسها تنظيم العمل وتطويره
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وكلمة ( تقويم)ومن المالحظ في بعض الكتابات أنه يوجد خلط في استخدام كلمة 
مة تقييم ترمي إلى تحديد قيمته ، فكلأن هناك فرقا بين معنى الكلمتين والحق( يمتقي  )
 .تشخيص واإلصالح والتحسن والتطوير، في حين ترمي كلمة تقويم إلى التقديرها فقطو 
 (77، صفحة 7991عبد اهلل حسين الالمي، )

حارس )ومما سبق يرى الطالب الباحث أن المهم في هذه العملية برمتها هو الالعب 
والذي نعده غاية عملية االنتقاء واالختيار، للوصول إلى أفضل بكرة القدم ( المرمى

جمع باستعمال القياس واالختبار كأدوات ل ناصر لبدى من المرور على التقويمالع
من أجل إصدار أحكام وتقدير قيمة النتائج التخاذ  (كمية وأخرى كيفية)البيانات 

 .االختيار واالنتقاء القرارات المناسبة لنجاح عملية

 :كاتالمح   1..4.7.3
، وقد تكون عبارة من وسائل التقويم" (5001، محمد نصر الدين رضوان)حيث يعتبره 

، مع إصدار أحكام قيمة تضيها كأساس لمقارنة النتائج بهاعن درجات أو أراء بحيث نر 
ها تكون كات هي أن، ولعل من أهم مميزات المح  ا كيفية أو كمية على هذه النتائجإم

 (52، صفحة 5001محمد نصر الدين رضوان، ) ".خارج الظاهرةدائما من 
األسس الخارجية للحكم على " كات أنهاالمح  (  5002، ليلى السيد فرحات) وتعرف

الحكم على الظاهرة ـ وقد تكون كمية  وكيفية وهي من أفضل الوسائل المستخدمة في 
 (15، صفحة 5002ليلى السيد فرحات، ) ."تاالختباراصدق 

 :المستويات 2..4.7.3
يير في أن ها أسس المستويات تتشابه مع المعا" أن  ( 5002ليلى السيد فرحات، )تذكر 

، إال  أن ها تختلف عن المعايير في أن ها تأخذ الصبغة الكيفية ـ وتأخذ في داخلية للظاهرة
.  (15، صفحة 5002ليلى السيد فرحات، ) ."ضوء ما يجب أن تكون علية الظاهرة

أساس الحكم من داخل الظاهرة " بأنها( 7991محمد صبحي حسنين، )يعرفها و 
ضوء ما يجب أن موضوع التقييم وليس من خارجها وتأخذ الصبغة الكيفية وتحدد في 

حسب )وهي أيضا  (27، صفحة 7991محمد صبحي حسنين، ) ".تكون عليه الظاهرة
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القيم المعيارية للقيم الخام " رة عنعبا( 7912، حمد صبحي حسنين، ممحمد عبد الدايم
محمد محمود عبد الدايم ومحمد صبحي حسنين، )".باراتالمستخلصة من االخت

، يوسف الزم كماش ورائد محمد مشت) وكذلك يرى كل من. (52، صفحة 7912
، قياسية تستخدم لتفسير األداءجات عبارة عن مستوى مطلق يتضمن در " أنها( 5072

ألي صفة أو  قيقه بالنسبةوهي معايير قياسية تمثل الهدف أو الغرض المطلوب تح
ويذكر كل من  (2، صفحة 5072يوسف الزم كماش ورائد محمد مشت، ) ."خاصية

اسية التي تستخدم لتحديد الحالة المعايير القي" بأنها هي( 7991عالوي ورضوان، )
محمد حسن ) ".فسير هذه الدرجات وتقويم نتائجهاالنسبية للدرجات الخام بغرض ت

 .(792، صفحة 7991عالوي، محمد نصر الدين رضوان، 

 : المعايير 3..4.7.3
وليس خارجه وتأخذ الصبغة الكمية في حكم داخل الظاهرة موضوع التقييم هي أساس لل

عصام الدين عبد ) .غالب األحوال وتحدد في ضوء الخصائص الواقعة للظاهرة
المعايير ( 5002، محمد صبحي حسنين)ف ويعر   (522، صفحة 7995الخالق، 
، حيث تشتق ختباراتاألهداف األساسية التي ترمي إليها عملية تقنين االأحد "بأنها 

، والدرجات الخام التي تمثل المجتمع األصل المدروسعينة التقنين  المعايير من
، ويتم ذلك  ى عينة التقنين هي مصدر المعاييرالمستخلصة من تطبيق االختبارات عل

، 5002محمد صبحي حسنين، ) ."باستخدام بعض األساليب اإلحصائية المعينة
هي أسس الحكم من " المعايير( 5002، ليلى السيد فرحات)وتعرف  (59صفحة 

، وتأخذ الصبغة الكمية وتتحدد في ضوء ما هو كائن وال بد من الرجوع داخل الظاهرة
،  فوق ، قد يكون متوسطالشخصنى هذه الدرجة لمعرفة مركز إلى معيار يحدد مع

ليلى السيد فرحات، ) ".لنسبة للمجموعة التي ينتمي إليهاالمتوسط ، أقل من المتوسط با
 ،محمد حسن عالوي، محمد نصر الدين رضوان) ويذكر (15-17، الصفحات 5002
 ."أداء مجتمع خاص في اختبار معينقيم تمثل "بأن المعايير عبارة عن (  5000

  (200، صفحة 5000محمد حسن عالوي ومحمد نصر الدين رضوان، )
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 :فتتلخص كاآلتي: وعن أهمية المعايير
 .ساس للحكم على الظاهرة من الداخلإنها أ. 
 .، فهي تشير لمركز الفرد بالنسبة للمجموعةذ الصيغة الكمية في أغلب األحوالتأخ. 
ما مدى بعد الفرد عن متوسط ) في ضوء الخصائص الواقعية للظاهرةتتحدد . 

 (2، صفحة 5072يوسف الزم كماش، رائد مشتت، ) (.المجموعة التي ينتمي إليها
 .تعكس المستوى الراهن للفرد. 
 .وسيلة من وسائل المقارنة والتقييم. 
 .، فتسهل بذلك عملية التقويمتبارات التي تكون على شكل بطاريةمهمة في االخ. 
علي ) .يمكن االستفادة منها في التنبؤ وفي تشخيص نواحي القوة والضعف وغيرها. 

( 5002لسيد فرحات ، ليلى ا)وتذكر (712، صفحة 5072سموم الفرطوسي وآخرون، 
في الواقع تمدنا بمعلومات عن المختبرين لكي نفهم نتائج أدائهم الفعلي " بأن المعايير

ضعت بالنسبة لنتائج زمالئهم على نفس االختبار بمقرنتهم بنفس عينة التقنين للذين و 
وفي األخير  (712، صفحة 5002ليلى السيد فرحات، ) ."لهم تلك الجداول المعيارية

المعايير " إلى أن( 5001، نصر الدين رضوان محمد حسن عالوي ومحمد)يشير 
نا معلومات تدلنا على كيفية األداء الفعلي لألفراد في حين أن المستويات معلومات تدل

محمد حسن عالوي ومحمد نصر الدين رضوان، ) ".على ما يجب أن يؤديه األفراد
 (205، صفحة 5001

نما  ويرى الطالب الباحث مما سبق أنه من الخطأ فهم المعايير على أنها مستويات وا 
فعلي ، وبالتالي فالمعايير تدلنا على األداء المعها في أنها أسس داخلية للظاهرةتتشابه 

 .ات تعطينا الصورة الكيفية لألداءلألفراد والمستوي

 :العالقة بين القياس والتقويم. 5.1.3
، فمصطلح التقويم تقويمه واستخداماته مصطلح القياسيتجاوز مصطلح التقويم في 

يعتبر أعم وأشمل من مصطلح القياس فالبيانات التي يتم الحصول عليها من عمليات 
القياس تعد مدخالت بالنسبة لعمليات التقويم لهذا السبب يمكن اعتبار عملية القياس 
من المتطلبات التقويم أو مرحلة من أهم مراحله وألن عملية التقويم تتأثر بدقة البيانات 
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جمعة من عملية القياس لذا يصبح من الضروري االهتمام بسالمة ودقة األدوات المت
 . دقيقةالمستخدمة في القياس حتى تكون عملية التقويم عملية 
 :بما يلي( االختبار، القياس)ويمكن إيضاح العالقة التي تجمع بين وسائل التقويم 
ق والثبات والموضوعية ا أن الصدإن التقويم أشمل وأعم من القياس واالختبار، كم

في أدوات ووسائل القياس متطلبات التطبيق من شروط الجودة المطلوب توافرها و 
 (51-51، الصفحات 5072علي سموم الفرطوسي وآخرون، ) .المختلفة
يمكن ادراك الفروق بين القياس والتقويم عن طريق : الفرق بين القياس والتقويم .  6.1.3

علي سموم الفرطوسي وآخرون، ):وفق ما هو موضح في الجدول التاليمقارنة بينهما 
 (51، صفحة 5072

 التقويم القياس ت
 .يهتم بالحكم على قيمة السلوك .يهتم بوصف السلوك 7
 .والكيفي للسلوك يشمل على تقدير الكمي .على التقدير الكمي للسلوكيقتصر  7
 .يقارن األرقام بمعايير محددة لكي تصبح ذات معنى .م األرقام في التعبير عن الظاهرةيستخد 3
 .يهدف إلى تفسير النتائج .يهدف إلى الحصول على نتائج دقيقة 4
صدار األحكاممد على يعت .يعتمد على جمع المعلومات فقط 5  .المقارنات وا 
 .صريح فالحكم هو وظيفته األساسية .حيادي ال يتضمن أية أحكام قيميه 6
لتصحيح، ، اوظائف متعددة في التشخيص والعالجله  .ة محدودة وهي الحصول على النتائجله وظيف 1

 .، اختيار الوسائل وغيرهاتحديد األهداف
 .يوضح الفروق بين القياس والتقويم :(07)جدول رقم 

، أن التقويم أشمل وأعم من القياس من خالل الجدول أعاله يستخلص الطالب الباحث
فاالقتصار على نتائج القياس وحدها ال تكفي ما لم يكن هناك تقدير لقيمتها وفقا 

 .عايير محددةكات  وملمح  
عطاء تقديرات كمية فالقياس يركز على وصف الن ي ، بينما يهتم التقويم فللسلوكتائج وا 

ر ، وبالتالي يستفيد منها المشرفون على عملية االختياإصدار األحكام على تلك النتائج
 .واالنتقاء في التشخيص والتصنيف
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هناك العديد من مجاالت التي يمكن استخدام  :األغراض العامة من القياس واالختبار. 7.3
س واالختبار في تحقيق غرض واحد أو قد يستخدم وقد يستخدم القيا. القياس واالختبار

 .لتحقيق عدة أغراض وذلك في ضوء التحديد والذي يضعه مصمم القياس واالختبار
ويمكن تلخيص أهم جوانب استخدامات القياس واالختبار في مجال التربية الرياضية 

 :على النحو التالي
 -1دير الدرجات تق-1لتوصيف ا-2التشخيص -2التقدم -2التحصيل -5الدافعية -7

ليلى السيد ) البحث العلمي-77االنتقاء -70التنبؤ -9التصنيف -1تقويم البرامج 
 (21، صفحة 5002فرحات، 

 :بعض أسس تصنيف االختبارات والمقاييس. 3.3
 :التصنيف وفقا ألسس بناء االختبار .7.3.3

 :المقننةاالختبارات  .7.7.3.3
يقصد باالختبارات المقننة تلك " أنه( 5001محمد نصرالدين رضوان، )يذكر 

االختبارات التي يتم إعدادها بمعرفة من الباحثين المتخصصين في مجاالت القياس 
، لمقننة بأنها مصممة بعناية فائقة، وتتميز االختبارات او الرياضيالتربوي والنفسي  أ

نه قد تم تجريبها مرات  محمد نصر الدين ) ."يتهاكثيرة للتحقق من مدى صالحوا 
 .وأن تتميز بصدق وثبات، ودرجة موضوعية عالية (11، صفحة 5001رضوان، 

(Weineck. J,, 2003, p. 39)  أن االختبارات ( "7917، الزوبعي وآخرون)كما يشير
ة من عينات ممثلة للمجتمع وتكون لها معايير مشتق المقننة تستعمل فيها ضوابط دقيقة

عبد الجليل الزوبعي ) ."ة جمع البيانات الشتقاق المعايير، فالتقنين هو عملياألصلي
بأن ( 5001، الدين رضوانمحمد نصر ) يض يفو  (59، صفحة 7917وآخرون، 

نة التقنين تظهر بوضوح درجات ومستويات أداء عي( جداول مستويات")لالختباريكون 
 (11، صفحة 5001محمد نصر الدين رضوان، ) ."األصلية على االختبار

وهي اختبارات جديدة يحتاجها العاملون : بارات التي يضعها المدرب الرياضياالخت.7.7.3.3
 في المجال الرياضي تستخدم في قياس الصفات والمهارات في الحاالت اآلتية 
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من حيث الوقت عندما تكون االختبارات الموجودة في المصادر غير مناسبة -
 .دم توفر األجهزة واألدوات وغيرها، عالمستغرق للتنفيذ، المكان

كافية عن االختبار مثل الغرض منه، في حاالت التي ال تذكر المصادر بيانات -
ر وتاريخ النشر، األدوات ، الناشطريقة األداء، تعليمات االختبار، طرق حساب الدرجة

 .غيرها، الجنس و الالزمة، المستوى
ث ، التطورات التي قد تحدأ على قوانين وقواعد بعض األلعابالتعديالت التي قد تطر -

، الصفحات 5002علي سلوم جواد الحكيم، ) بالنسبة لخطط اللعب وأساليب التدريس
ويمثل هذا النوع من االختبارات الغالبية العظمى لالختبارات في المجال  (72-71

ساليب غير معبرة التربية الرياضة وهي اختبارات تصمم من قبل المدربين وتتميز بأ
وتمتلك عدة خصائص لكن يمكن مقارنة نتائجها مع مجموعة أخرى من االختبارات 

 (25، صفحة 5002سامي محمد ملحم، ) .وميزات تتالءم وأهداف المدرب المحددة
وقد استخدم الطالب الباحث االختبارات والقياسات المقننة بعد استشارة المشرف 

والمرور ببعض المحطات من ترشيح وترجيح االختبارات والقياسات ومساعد المشرف 
 .النهائي لتناسب مستوى عينة البحثإلخراجها في شكلها 
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 :معايير وتقنين االختبارات  .3.7.3.3

االختبارات غير مقننة التي يضعها  المقننةاالختبارات  ت
 المدرب الرياضي

يقيس هذا االختبار مجاال معينا لقياس  .يقيس االختبار مجاال واسع نسبيا من محتوى معين 7
 .محتوى التحصيل

 .يقوم بإعدادها المدرب الرياضي .يتم إعدادها من قبل فريق من المختصين في المناهج والقياس 7
االختبارات في ظروف وشروط معيارية موحدة لجميع من  تطبيق هذه 3

 .يطبق عليهم االختبار
ال تستغرق وقتا طويال لكونها تطبق تطبيقا 

 .حجميا ولتقويم تحصيل كل صف دراسي
تصحيح إجابات المفحوصين بدرجة عالية من الموضوعية ألنها  4

 .تكون منتقاة
 

 .تفسر النتائج في ضوء المعايير المحددة 5
يتوفر فيها درجة عالية من الصدق والثبات مقارنة باالختبارات  6

 .المحددة من قبل المدرب
علي سموم ) .يبين مقارنة بين االختبارات المقننة واالختبارات التي يعدها المدرب الرياضي :(05)جدول رقم 

 (715، صفحة 5072الفرطوسي وآخرون، 

تصنف االختبارات والمقاييس على أساس طرق : التصنيف وفقا لطرق تفسير النتائج .4.3
 :ين من رئيسيين من االختبارات هماتفسير الدرجة إلى نمط

 وهي اختبارات تستخدم عند محاولة تفسير أداء كل: اختبارات لها معيار مرجعي .7.4.3
مفحوص بالمقارنة بأداء غيره من المفحوصين من نفس مجموعته وهي تعرف باسم 

أداء  اختبارات معيارية التفسير لكونها تعتمد على مقارنة أداء الفرد بمعيار يتمثل في
سموم الفرطوسي علي ) .المجموعة التي ينتمي إليها أو أي مجموعة مشابهة لمجموعته

 (712، صفحة 5072وآخرون، 
المقياس أو االختبار الذي "أن ( 5002، ليلى السيد فرحات)ذا الشأن تشير وفي ه

ليلى السيد ) ."يطلق عليه باختبار معياري المرجعيحاول قياس الفروق بين األفراد 
أن (  "5001، ين رضوانمحمد نصر الد)ويؤكد ذلك  (11، صفحة 5002فرحات، 

يره من هذه االختبارات تستخدم عند محاولة تفسير أداء كل مفحوص بالمقارنة بأداء غ
محمد ) ."ف باسم اختبارات معيارية التفسير، وهي تعر المفحوصين في نفس مجموعته
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ويكون لالختبارات معيارية المرجع جداول  (19، صفحة 5001نصر الدين رضوان، 
معيارية تشمل على معدالت األداء لعينة أو مجموعة نمطية أو مجموعة التقنين ويتم 

جال الرياضي عادة على أساس الجنس، والعمر إعداد معايير االختبارات في الم
بناء معايير االختبارات ، والمستوى الدراسي، ويفضل عند الزمني، والطول، والوزن

 :معيارية المرجع مراعاة اآلتي
 .التقنين مناسبا من حيث الحجم( عينة)أن يكون حجم مجموعة -
  .أن تكون مجموعة التقنين ممثلة للمجتمع األصلي بكل خصائصه وفئاته تمثيال جيدا-
هذه ألن ( سنوات 70أكثر من )أال يكون قد مضى على المعايير فترة زمنية طويلة –

كات لتقويم أداء المفحوصين عن طريق مقارنة درجاتهم بهذه المعايير تستخدم كمح  
 .على مجتمع مشابه تماما لمجتمعهم المعايير التي أعدت
 :الختبارات معيارية المرجع ما يليومن أهم مميزات ا

يكثر استخدامها في مجال النشاط الرياضي ألن معظم االختبارات المتاحة للقياس -
 .ذا المجال اختبارات معيارية المرجعفي ه

مت االختبارات معيارية المرجع على أساس الكشف عن الفروق الفردية بين م  ص  -
األفراد ومن ثم فهي تستخدم في قياس التحصيل ألغراض التقويم التجميعي كما يستفاد 

 .منها ألغراض التصنيف واالنتقاء
ن األفراد والجماعات الرياضية ولذلك يستخدم هذا النمط من االختبارات للتميز بي-

يطلق عليها في بعض األحيان اسم االختبارات التمييزية ألن نتائجها تسمح بترتيب 
 لنسبة للقدرة أو السمة المقاسة األفراد تنازليا أو تصاعديا حسب درجات المفحوصين با

 يمكن اعتبار تقيس االختبارات معيارية المرجع الحالة الراهنة للمفحوصين ومن ثم ال-
 .تكون عليه حالة هؤالء المفحوصين نتائجها تمثل المستوى األمثل الذي يفترض أن

 (712، صفحة 5072علي سموم الفرطوسي وآخرون، )
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 :اختبارات لها محك مرجعي .7.4.3

نمط من االختبارات تستخدم " بأنها عبارة عن ( 5072، طوسيعلي سموم الف)ويعرفها 
المحك المرجعي إلصدار القرارات التقويمية بالنسبة للمفحوصين وذلك على أساس 
معرفة ما الذي يستطيع المفحوص أن يفعله وليس على أساس مقارنة أداء هذا 

تخدم ، فاالختبارات التي لها محك مرجعي تسالمفحوص بأداء غيره من المفحوصين
وليس على أساس مقارنة أداء األفراد ( ثابت)لتقويم أداء األفراد على أساس معيار 

علي سموم الفرطوسي ) ."ارنة أدائهم بأداء مجموعة مشابهةبعضهم ببعض أو مق
بد الحميد رضوان وكمال ع محمد نصر الدين)ويشير  (712، صفحة 5072وآخرون، 
رد في االختبارات معيارية عملية يتم تقويم أداء الف"بأنه عبارة عن ( 7992، إسماعيل

، ال على أساس مقارنته بأفراد آخرين، وهي عكس المرجع، على أساس معيار قياسي
ن وكمال عبد الحميد محمد نصر الدين رضوا) ."االختبارات التي لها معيار مرجعي

، محمد نصر الدين رضوان، وكمال إسماعيل)ويذكر  (17، صفحة 7992اسماعيل، 
 :تبارات ذات المحك المرجعي ما يليأن من أهم مميزات االخ( 7992

رارات عن مستويات التمكن هي اختبارات أعدت في األصل لكي تستخدم في اتخاذ ق-
 .الرياضي

 .ن أو اختبارات الكفاءةويصطلح عليها باختبارات التمك  بالنسبة لموضوع محدد -
جراءات تتطلب من المفحوص االلتزام الكامل بكل ما تتض- منه من تفاصيل وا 

خصصين على ، كما أن إعدادها في مجال النشاط الرياضي يحتاج إلى متوتعليمات
 .مستوى عالي من الكفاءة

اختيار من يوفق في تحقيق مستوى  تعتبر وسيلة مهمة النتقاء المتميزين على أساس-
 .محدد من درجة الصعوبة أو طبقا للمعايير المحددة

لتحديد مستوى التمكن أو  تتطلب االختبارات مطلقة المرجع وضع الدرجة الفاصلة-
أساسها قبول ما فوق  ، والدرجة الفاصلة عبارة عن نقطة أو رتبة يتم علىالكفاءة

 .ورفض ما دون
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 .تبارات مطلقة المرجع في وضع الدرجات في التربية الرياضيةتستخدم نتائج االخ-
كات تستخدم كمح   تاألداء آ تمثل االختبارات مطلقة المرجع مستويات خاصة من

، صفحة 7992محمد نصر الدين رضوان وكمال عبد الحميد اسماعيل، ) .للتقويم
17) 

 ذكره يرى الطالب الباحث أن المعيار المرجعي عبارة عن اختبارات تمييزيةومما سبق 
ختبرين تستخدم لتفسير األداء عن طريق مقارنة درجات المختبر بدرجات غيره من الم

، حيث ستعالج من نفس مستواه أو مجموعته، مثل ما سيجسد ضمن هذه الدراسة
ارية لغرض المقارنة والتقويم النتائج الخام للمختبرين وستحول إلى مستويات معي

، بينما االختبارات التي لها محك مرجعي فهي عبارة عن اختبارات التمكن وضوعيالم
؟ باستعمال أو الكفاءة وذلك على أساس معرفة ما الذي يستطيع المختبر أن يفعله 

ارنة ليس على أساس مقارنة أداء األفراد بعضهم ببعض أو مقو ( قياسي)معيار ثابت 
يمكن القول أن وعليه ( كما يحدث في المعيار المرجعي)،م بأداء مجموعة مشابهةأدائه

والمقاييس معيارية المرجع أو محكية المرجع لها أهميتها في  لكل من االختبارات
، ألن لكل منهما أ اعتبار أي منهما أفضل من اآلخرالمجال الرياضي ومن الخط

 .ينةواستخداماته في مجاالت معه وظيفته محددة ومعروفة ولكل منهما مميزات

 :وبومترية وأهميتها في كرة القدمالقياسات األنثر  .5.3
 :مفهم القياسات األنثروبومترية .7.5.3

إن المدربين والمهتمون بهذه اللعبة أول ما يشغلهم هو البحث والتنقيب عن الخامات 
الجسمية المناسبة لنوع الرياضية والمبشرة بالنجاح والتفوق وأدواتهم بذلك المواصفات 

، صفحة 7991أبو العال أحمد عبد الفتاح ومحمد صبحي حسنين، ) .النشاط الممارس
وتوضح بعض المراجع مصطلحات القياسات األنثروبومترية بدال من القياسات  (792

هي ( 5002 ،دسي  )و( 5001 ،البصراوي)الجسمية وكلمة أنثروبومتري كما يوضحها 
ويقصد بها اإلنسان وكلمة    Anthropoكلمة مشتقة من مقطعين باللغة اإلغريقية وهم 

Metry   اس جسم اإلنسان وأجزاءه المختلفة لذا تعني القياس أي في مجملها تعني قيو
بعاد الجسدية فإن القياسات األنثروبومترية هي القياسات التي تبحث في قياس األ
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 (، واألحجام وكذلك نسبة الدهونوزان، واألعراض والمحيطاتاألاألطوال و )لإلنسان 
 MATHEWS 0121ويعرف ماثيوس  (20صفحة  ،5077عبد السالم مقبل الريمي، )

، حيث اس جسم اإلنسان وأجزائه المختلفةعلم قي ANTHROPOMETRYاألنثروبومتري 
له يستفاد من هذا العلم  في دراسة تطور اإلنسان والتعرف على التغيرات التي تحدث 

محمد صبحي )ويشير  (50، صفحة 7991محمد نصرالدين رضوان، ) .في الشكل
لوجيا يبحث في قياس إلى أن األنثروبومتري هو فرع من األنثروبو ( 5002، حسنين

وتعتبر القياسات  (21، صفحة 5002محمد صبحي حسنين، ) .الجسم البشري
 األنثروبومترية من الوسائل المهمة التي يمكن االعتماد عليها في توصيف جسم

خاصة بالنسبة لألطفال في المراحل العمرية المختلفة اإلنسان ومتابعة النمو الجسمي و 
على ( 7999 ،مروان إبراهيم) ويشير (522، صفحة 5002أحمد نصر الدين سيد، )

القياسات الجسمية عبارة عن وسائل قياس موضوعية تستخدم لقياس تركيب الجسم "أن  
مروان عبد المجيد إبراهيم، ) ."للعضالت نتيجة لألداء الرياضي والتغيرات التي تحدث

  (721، صفحة 7999

إن البناء الجسمي والذي بضمه : القياسات األنثروبومترية وأهميتها في كرة القدم  .7.5.3
القياسات الجسمية من األمور المهمة التي يجب مراعاتها لتحقيق أداء جيد في معظم 

تلفة الفعاليات الرياضية ومن ضمنها كرة القدم التي تزخر بالعديد من المهارات المخ
، حيث إن توفر البناء الجسمي المناسب الذي تطلبه أداء سواء كانت بالكرة أو بدونها

ن البناء رة أكثر في األداء المهاري الجيدهذه اللعبة يكسب ممارسي هذا النشاط مها ، وا 
الجسمي والقياسات الجسمية لحراس المرمى إذا ما تالزمت مع ممارسة مكثفة لألداء 

عبد المنعم أحمد الجنابي، ) .الرياضيساس في التفوق واإلبداع المهاري فإنها تعتبر األ
ها تؤثر ولعبة كرة القدم تتأثر بمجموعة من المتغيرات التي بدور  (701، صفحة 5009

لمؤثرة على ، وتعد القياسات الجسمية من أكثر العوامل اعلى فعالية وأداء الالعب
وعليه فإن . األداء النهائي لالعب ية وكفاءةتحدد مدى فعال، حيث في كرة القدم األداء

له فرصة  حارس المرمى قدرته تتضاعف إذا توفرت له مقاييس جسمية تعطي
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، فالقياسات الجسمية تلعب دورا واضحا في اب األداء الحركي السليم للمهارةالستيع
، 5009كوران قادر معروف، ) .خصائص النمو البدني لحراس المرمىتحديد مستوى و 

 (291صفحة 
األنشطة ففي المجال الرياضي ترتبط القياسات األنثروبومترية لالعبين بطبيعة 

، ومن خالل تميز المبتدئين والناشئين في األلعاب المختلفة الرياضية التي يمارسونها
، تمكن إلى بعض جوانب التقويم األخرىفة ببعض القياسات األنثروبومترية باإلضا

شئ في تحقيق مستويات رياضة الحصول على بعض المؤشرات للتنبؤ بإمكانية النا
ين بعض ، كما أن نتائج الدراسات العلمية تشير إلى وجود عالقة ارتباطيه بمعينة

ة لي، كارتباط القوة العضالقياسات األنثروبومترية وعناصر اللياقة البدنية المختلفة
ي ، وارتباط اتساع خطوة الجري ومسافة الوثب العالبمساحة المقطع العرضي للعضلة

، صفحة 5002أحمد نصر الدين سيد، ) .الخ...بطول أجزاء الطرف السفلي للجسم
والطول فقد أثبتت بعض البحوث أن هناك عالقة طرديه بين قوة القبضة  (522

أن الرياضيين في بعض األلعاب يتميزون عن   Curetonكورتنوالوزن، كما أثبت 
ل الجذع وعرض الكتفين وضيق أقرانهم العاديين في العديد من المقاييس الجسمية كطو 

من هذا المنطلق فإن السعي لمعرفة السمات البدنية لأللعاب والمسابقات .. .الحوض
لمدرب في اختيار العناصر الصالحة التي يمكن أن المختلفة سيقدم عونا كبيرا  ل

محمد ) .االقتصاد في الجهد والوقت والمال، وبذلك يتحقق تستثمر فيها جهودهم
وعلى المدرب أن يكون ملما  بالقياسات  (21-21، الصفحات 5002صبحي حسنين، 

الكبيرة في انتقاء الخامات من المواهب والصالحين واإلعداد حتى الجسمية ألهميتها 
، كما أنها من األهمية بمكان في توفير البيانات إلى النجاح في المنافسات العليا يصلوا

سب مع حالة الدقيقة التي يمكن في ضوئها تصميم البرامج والمناهج التدريبية بما يتنا
مكانياتهم يمكن تلخيص أهمية القياسات الجسمية في المجال  ، مما جاء آنفا  الالعبين وا 

أن الفرد "، بقولهما (7917وميلر، مورن هاوس)خالل ما جاء به كل من الرياضي من 
الالئق تشريحيا  يتفوق على الفرد غير الالئق تشريحيا  في حال تساوي جميع العوامل 

 (791، صفحة 5077عرك،  محمد مطر) ".األخرى
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دور بالغ األهمية في ( ميةالجس)ويرى الطالب الباحث أن للقياسات األنثروبومترية 
، وطبيعة مركز حارس المرمى تستلزم لتميز في مختلف األنشطة الرياضيةوا التفوق

وطول الذراع والوزن ( القامة)توفر عددا من القياسات األنثروبومترية كطول الكلي 
ض ونسبة معينة المثالي وتناسب عرض المنكبين مع محيط البطن مع محيط الحو 

 .غيرها ليصل إلى مستوى اإلنجاز والتميز عن أقرانهللدهون في الجسم و 

 :الرياضي(االنتقاء)ية واالختيارالقياسات األنثروبومتر  .3.5.3
الالعبين لممارسة تعد القياسات الجسمية أحد الوسائل المهمة عند عملية اختيار 

، لذا فإن مالئمة الناشئين لألنشطة ة وكذلك نوع اللعبة التي يمارسهااأللعاب الرياضي
، كما أصبح مالئمة تركيب الجسم لهذه األلعابالرياضية المختلفة يعتمد على مدى 

لمعرفة مستويات الرياضيين ومعرفة  مهما   للقياسات الجسمية في المجال الرياضي دورا  
علية طرق التدريب المستخدمة للوصول إلى المستويات العليا من خالل بناء مدى فا

ثائر ) القاعدة الصحيحة لرفع المستويات العليا بالعناصر الجيدة من الالعبين الشباب
 (520، صفحة 5077داود وندى نبهان إسماعيل، 
فات منذ القدم من دواعي اهتمام اإلنسان بسبب االختالحيث كان الجسم البشري 

، لذا بدأ اإلنسان بمالحظة أن البشر يختلفون بالفروق الظاهرية الواضحة بين البشر
، إذ أن كل نشاط ن ناحية القياسات األنثروبومتريةالفردية التي تميز أحدا عن اآلخر م

. اختيار الالعب وانتقاءه اتها عندرياضي يتطلب قياسات جسمية خاصة به يجب مراع
راف السفلى ليحقق االتزان فمثال يفضل لالعب المصارعة أن يكون قصير األط

من  ، بينما العب كرة الطائرة وكرة السلة يفضل الالعب الطويل القامة ليتمكناألكثر
أن كل نشاط يتطلب " (أبو العال وأحمد عمر)ويذكر  .ارات اللعبة الخاصةأداء مه

ة يجب مراعاتها عند اختيار الرياضيين الجدد وهذه إشارة إلى أهمية مواصفات جسمي
ية للوصول القياسات الجسمية في عملية االختيار الرياضي الذي تعد القاعدة األساس

، صفحة 5002دانية رياض حامد، أسامة أحمد الطائي، ) ."إلى المستويات العليا
729) 
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 :أهداف القياس األنثروبومتري .4.5.3
إن األنثروبومتري فرع من فروع األنثروبولوجيا التي تبحث في قياس الجسم بغرض 

القياس لتحقيق غرضين أساسين  التعرف على مكوناته المختلفة وتوظيف نتائج عمليات
 :هما
 .تقويم البنيان الجسماني -أ
 .كن أن تؤثر على البنيان الجسمانييمالتعرف على العوامل البيئية التي  -ب

ويمكن أن يتحقق البنيان الجسماني عن طريق قياس عدد كاف من أبعاد الجسم بحيث 
التغذية : مكن أن تؤثر على ذلك البنيان مثليوضع في االعتبار كل العوامل التي ي

ثة وراالممارسة الرياضية وأسلوب حياة الفرد والمستوى االقتصادي واالجتماعي والو 
يمكن تحديد أهداف ( م7991، نصر الدين رضوان)وحسب . وغيرها( الساللة)والعرق 

 :ى نحو أكثر تفصيال كاآلتيقياس األنثروبومتري عل
التعرف على معدالت النمو الجسمي لفئات العمر المختلفة ومدى تأثر هذه  -7

 .المعدالت بالعوامل البيئية المختلفة
 .العمر المختلف اكتشاف النسب الجسمية لفئات -5
، ة المدرسية، ونوع  وطبيعة العملالحيا: التحقق من تأثير بعض العوامل مثل -2
 .الرياضية على بنيان وتركيب الجسمالممارسة و 
لمجاالت كالقوات تعيين الصفات والخصائص الجسمية الالزمة للخدمة في بعض ا -2

 .المسلحة والشرطة
الرياضي على  ية واألساليب المختلفة التدريبالتعرف على تأثير الممارسة الرياض -2

 .بنيان وتركيب الجسم
التعرف على الصفات والخصائص المورفولوجيا الفارقة بين األجناس والسالالت  -1

 (20، صفحة 7991محمد نصرالدين رضوان، ) .المختلفة 

 :الناجحروط القياس األنثروبومتري ش .5.5.3
إلجراء قياسات دقيقة يلزم أن يكون القائمون بعملية القياس على إلمام تام بطرقه 

 :يه الفنية مثلونواح
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 .المعرفة التامة بالنقاط التشريحية التي تحدد أماكن القياس -1
 .لتي يتخذها المختبر أثناء القياساإللمام التام باألوضاع ا -5
 .األجهزة المستعملة في القياسدام اإللمام التام بطرق استخ -2

 :و لكي يحقق القياس الدقة المطلوبة منه يجب أن تراعي النقاط التالية
 .(غير سميك)ا إال من مايوه رقيق أن يتم القياس والمختبر عار تمام -أ
لذلك يجب توحيد ( الطول مثال)نظرا ألن بعض القياسات تتأثر بدرجة الحرارة  -ب

 (.الزمن ودرجة الحرارة)المختبرين ظروف القياس لجميع 
 .توحيد القائم بالقياس كلما أمكن ذلك -ج
كتجريب جهاز ة في القياس للتأكد من صالحياتها، تجريب األجهزة المستخدم -د

الميزان المستخدم في قياس  ، وكاختبار(األنثروبومتر)الطول ذات القوائم المتداخلة 
 .الخ. الوزن

رى على إناث بالغات يجب التأكد من أنهن لس ن في فترة إذا كانت القياسات تج -ه 
الة، ص  ) كما يجب أن يخصص مكان مغلق . ياساتالدورة الشهرية أثناء إجراءات الق

، الصفحات 5002محمد صبحي حسنين، ) .إلجراء القياس على اإلناث( حجرة كبيرة 
29-20) 
ذا تطلب األمر استخدام . مستخدمة في القياس كلما أمكن ذلكتوحيد األجهزة ال -ر وا 

أكثر من جهاز كاستخدام ميزان لقياس الوزن مثال ففي هذه الحالة يجب التأكد من أن 
 .للميزان نفس النتائج على مجموعة واحدة من األفراد المفحوصين

محمد )للتعليمات الموضوعية ، ووفقا القياسات في بطاقة التسجيل بدقة تسجيل -و
 (752، صفحة 7992صبحي حسنين، 

 .يلزم للعينة أن تكون في حالة صيام أو تناولت فطور خفيف -م
 (19، صفحة 7999فياللي خليفة، ) .تتم القياسات في الصباح -س
أحمد محمد خاطر ) .البيانات ةاستعمال الطرائق اإلحصائية المناسبة عند معالج -ن

 (22، صفحة 7911وعلي فهمي والبيك، 
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ال كما يمكن معرفة النقاط غير الظاهرة جيدا بواسطة تحريك األصابع على أماكن اتص
يمكن بواسطة قلم جاف وضع طوحها، وبعد تحديد مكان النقط العظام أو بروزاتها أو س
 .ك إجراء عملية القياسعالمة عليها ليتم بعد ذل

 :األدوات واألجهزة األنثروبومترية .6.5.3
تمتاز أجهزة القياس األنثروبومترية بأنها أجهزة تتمتع بالمتانة والدقة خاصة تلك التي 

جب أن تطبق بواسطة أجهزة ثابتة ، فالبحوث يألغراض القياسات العلمية والطبيةتنتج 
 :متنوعة وهي تشمل اآلتيو 
والتي تستخدم للقياسات الطولية  Anthropometer األنثروبومترية المسطرة -7

 .سم( 92)سم كما تستعمل للقياسات العرضية بطول( 5.70)بطول
  الكبيرةسم لقياس األقطار العرضية ( 0-10)بمقاس: مدور الكثافة الكبير -5
 .يستعمل لقياس األقطار العرضية الصغيرة بين نقطتين: مدور الكثافة الصغير -2
 .لقياس الثنايا الدهنية (skinfold caliperكال ب الثنايا )كاليبر  -2
 .يستعمل لقياس محيطات الجسم. :tape measure شريط القياس -2
 .النقاط األنثروبومتريةيستعمل لتوضيح . :pincel dermographic قلم التخطيط -1
، 7991أحمد محمد خاطر وعلي فهمي البيك، ) .ميزان طبي. الوزن قياس -1

 (97-52الصفحات 

 :االختيار في كرة القدم. 6.3
 : مفهوم االختيار الرياضي. 7.6.3

وتداخلت بين مفهوم االنتقاء الرياضي وبالتالي فلقد تعددت المفاهيم والتعاريف 
، وفيما يلي اط الممارسواالختيار وفقا لمنظور كل من قد م تعريفا من خالل نوع النش

 :بعض منها
اختيار دقيق لالعبين في مراحل "على أنه ( 7999، أحمد يبسطو يس)حيث يعرفه 

االعداد عن طريق اختبار قدراتهم البدنية والوظيفية والنفسية والذهنية وقياس 
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بسطويسي أحمد، ) ."خاصة بنوع النشاط المهاري المعنيالخصائص األنثروبومترية ال
 (222، صفحة 7999
عملية مستمرة لالكتشاف واالبتداء واالندماج "بأنه ( 5007، وة عليبن ق)فه كما يعر  

ذين لديهم مواهب لممارسة الرياضة، في مجال النشاط الرياضي المنظم لجميع أولئك ال
ي، بن قوة عل)."هامة في التربية الرياضيةل البالتالي فإن االختيار يمثل أحد المسائو 

  (2، صفحة 5007
عملية يتم اختيار أفضل العناصر من "على أنه ( 7991، مفتي إبراهيم حماد)فه ويعر  

مفتي إبراهيم حماد، ) ."دد كبير منهم طبقا لمحددات معينةالالعبين من خالل ع
اختيار "بأنه عبارة عن ( 5009، عبد المنعم الجنابي)ويشير  (209، صفحة 7991

أفضل العناصر على فترات زمنية متعددة لنوع النشاط الرياضي من خالل العوامل 
عبد المنعم أحمد الجنابي، ) ."نية الوصول إلى المستويات العلياالتي تحدد إمكا

 (12، صفحة 5009
االنتقاء الرياضي بأنه ( 7999، محمد صبحي حسنين محمد عبد الدايم،)ف بينما يعر  

محمد ) ."قومات النجاح في نشاط رياضي معيناختيار العناصر البشرية التي تتمتع بم"
ويذكر  (791، صفحة 7999محمود عبد الدايم، محمد صبحي حسانين، 

االنتقاء بأن (  5005، يحيى السيد الحاوي)نقال عن (  zatsyorsky 0121زاتسيوريسكي )
الالعبين  عملية يتم من خاللها اختيار أفضل عناصر من"في المجال الرياضي هو 
يحيى السيد ) ".مراحل اإلعداد الرياضي المختلفة ، وفقفي فترات زمنية متعددة

عملية اختيار "هو ( 5005، محمد لطفي طه)وحسب  (21، صفحة 5005الحاوي، 
أنسب العناصر من بين الرياضيين ممن يتمتعون باستعدادات وقدرات خاصة تتفق مع 
متطلبات نوع النشاط الرياضي، أي اختيار ممن تتوفر لديهم الصالحية ويمكن التنبؤ 

محمد )ويرى  (72، صفحة 5005محمد لطفي طه، ) ."لهم بالتفوق في ذلك النشاط
عملية المفاضلة بمعنى اختيار "أن االنتقاء هو (( 5002، حازم محمد أبو يوسف

أفضل المتقدمين خالل استخدام األسلوب العلمي المتمثل في بعض القياسات 
محمد حازم محمد ) ".سات النشاط الرياضي الممار واالختبارات بما يتالءم مع متطلب
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االنتقاء هو  (RICHARD MOUPETI ,1989)وحسب  (50، صفحة 5002أبو يوسف، 
طاء مهارات عالية في ، على أفراد لديهم قابلية إلععملية تتطلب العثور في وسط كبير"

 (RICHARD MOUPETI, 1989, p. 115) ."رياضة معينة
، فكل التعاريف السابقة لباحث أن كال المصطلحين متداخلينومما سبق يرى الطالب ا

وجد اختالف بين مفهوم االنتقاء لالنتقاء نجد كلمة االختيار بداخلها وبالتالي ال ي
لى شكل هرم ع( ختيارإلاالكتشاف والتوجيه و )، فاالنتقاء عام وشامل يشمل واالختيار

من القاعدة إلى القمة للوصول إلى االنجاز وبالتالي فاالختيار مرحلة من مراحل 
االنتقاء للتمحيص والتدقيق والمفاضلة وانتخاب وتنقية أفضل الحراس طبقا لمحددات 

 .ينة للوصول إلى المستويات العليامع

براهيم رحمةريسان )ل من يرى ك: ي كرة القدمأهمية عملية االختيار ف. 7.6.3 ، خريبط وا 
أن أهمية اختيار الرياضيين أي االنتقاء تعتبر في الدرجة األولى عملية ( 7911

، كما أنها توفر الجهود وتحرز أفضل النتائج اقتصادية تلجأ إليها بعض الدول حتى
اصر من الناحية البدنية عملية تساعد في استثمار الجهود البشرية وتأتي بأفضل العن

ما يساعد على إحراز أفضل الفسيولوجية واالجتماعية إلى التدريب المقنن مالنفسية و و 
محمد صبحي )ويشر (9، صفحة 5001إبراهيم رحمة وآخرون، ) .النتائج
االنتقاء الرياضي هو اختيار العناصر البشرية التي تتمتع "إلى أن  (م 7992،حسنين

ملية االنتقاء تتضمن ، ومن ثم فإن عالنجاح في نشاط رياضي معين قوماتبم
، وتهدف إلى اختيار أفضل العناصر التي االستكشاف وتتميز بالديناميكية المستمرة

تتمتع بمقومات محددة سواء كانت مورثة أم مكتسبة تمثل العوامل االفتراضية للنجاح 
قاء الصقل والتنقية والتثبيت عبر ، ولذلك يتضمن االنتنشاط الرياضي التخصصيفي ال

ال في مراحل متتالية يصقلها التدريب المقنن وصوال إلى بناء بطل ذو مستوى ع
تمثل نظرية االنتقاء األسلوب العملي والتخطيط المدروس ، و النشاط الرياضي المعين

 كانات المادية، وأي كانت اإلمجاح المستقبليللوصول إلى أفضل الخامات المبشرة بالن
، غير ه عبر عناصر بشرية مبشرة بالنجاح، فإنها لن تجدي ما لم توجوالبشرية المتوفرة
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، صفحة 7992محمد صبحي حسنين، ) ."ون مضيعة للوقت والجهد والمالذلك سيك
أهمية كبرى في المجال  (5075نايف مفضي الجبور، ) ولالنتقاء حسب (11

لرياضي وتكم ن الرياضي خاصة في ثورة التقدم العلمي وانعكاسه على التقدم والتطور 
 :األهمية في ما يلي

اختيار الطرق العلمية المناسبة النتقاء أفضل العناصر مع تحديد الوقت الالزم  -7
 .لصقل هذه المواهب والوصول بها إلى أفضل مستويات األداء

لمواهب واكتشاف القدرات الخاصة صاد في الوقت والجهد من خالل اختيار ااالقت -5
 .استغاللها لرفع المستوى الفني والبدنيو 
عداد البرامج التدريبية العلمية المقننة باالعتماد على قدرات الالعبين -2  .تصميم وا 
 .إمكانية التنبؤ بالمستويات المستقبلية لإلعداد البدني والفني -2
 .الالعبين من التسرب حماية -2
تحسين مستويات التنافس وينعكس ذلك على تحسين المستويات الرقمية والنتائج  -1

 .بصفة عامة
 .فس سواء في التدريب أو المنافساتاكتساب الالعب الثقة في الن -1

واألهمية من االنتقاء أو االختيار أن هذه العملية تساعد على تقييم الالعبين عند وضع 
المدروسة لهم وكذلك تعمل على تحديد النقطة التي يجب أن يبدأ بها المدرب البرامج 

نايف مفضي الجبور، ) .في وضع البرامج التدريبية باإلضافة إلى مستوى الالعبين
  (17، صفحة 5075

وترجع أهمية االنتقاء واالختيار الرياضي في كرة القدم إلى أنها أكثر األلعاب شعبية 
في أنحاء كثيرة من العالم مما جعل الدول المتقدمة في كرة القدم تبذل جهودا مستمرة 
إلعداد وتنمية فرق كرة القدم للناشئين على أسس علمية واضحة باعتبارها القاعدة 

، 7992محمد صبحي حسنين، ) .ها لنمو وازدهار اللعبةتعتمد عليالعريضة التي 
 (57صفحة 
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 :أهداف االختيار في كرة القدم. 3.6.3
من أجل مقارنتها بنموذج مثالي، يشكل تقويم الالعب وقدراته حصيلة يجب القيام بها 

، بحيث يمكن الوصول لتحقيق العمليةتي يكون فيها معرض لهاته تبعا للفترة الو 
 :األهداف التالية

 .التوصل إلى أفضل الناشئين الموهوبين الواعدين في نوع معين من أنواع الرياضة-
 .تكوين الفرق المختلفة في البناء التطويري لالعبين في أنواع مختلفة من الرياضات-
 .األول بنتائج التقويم الثانيمراقبة تطور امكانيات الالعبين بمقارنة نتائج التقويم -
 .التكيف مع نفسه ومجتمعه والتعامل معه بشكل فعلي-
مكانيات بيئته-  (202-202سعد جالل، الصفحات ). استغالل الفرد إلمكانياته وا 

 :أن الهدف من عملية االنتقاء ما يلي( عادل عبد الصمد)ويشير 
 .االكتشاف المبكر للموهوبين في مختلف األنشطة الرياضية -7
لى المجاالت المناسبة لقدراتهم توجيه الراغبين في ممارسة األنشطة الرياضية إ -5
 .ميوال تهمو 
 .ت النموذجية التي يطلبها كل نشاطتحديد الصفا -2
المستويات تكريس الوقت والجهد والتكاليف في تدريب من يتوقع لهم تحقيق  -2

 .العالية
 .لالعب في ضوء ما يجب الوصول اليهتوجيه العمليات التدريب لتنمية وتطوير ا -2
 (29، صفحة 5005يحيى السيد الحاوي، )
 (19، صفحة 7992محمد صبحي حسنين، ) .مكافحة تسرب المواهب -1

و وفي الوقت الحاضر يستخدم االنتقاء الستخدامات واسعة في المجال الرياضي فه
عــداد يستخدم في تكوين الفرق المحلية، والقومية، والمنتخبات، وتوجيه الالعبين ، وا 

 (2، صفحة 5070عال عبد الفتاح، أبو ال) .أبطال المستقبل وتوجيه عمليات التدريب
 :علمي في عملية االختيار للناشئينومن مزايا إتباع األسلوب ال

إن االتباع األسلوب العلمي في اختيار الناشئين الموهوبين عددا من المزايا هي كما 
 :يلي
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ضل إن االختيار من خالل األسلوب العلمي يساعد المدربين في العمل مع أف-
 .توفرة من الناشئينالخامات الم

ال للوصول إلى إن اختيار الناشئين باألسلوب العلمي يتيح الفرصة للموهوبين فع-
 .المستويات العالية

ر ذلك إن اختيار الناشئين من خالل األساليب العلمية يعطيهم ثقة أكبر حيث يؤث-
 (272-275، الصفحات 7991إبراهيم حماد، مفتي ) .ايجابيا في التدريب األداء

 :أنواع االختيار في كرة القدم. 4.6.3
، بل أصبح عملية لها كرة القدم لم يعد متروكا للصدفة بحيث االختيار أو االنتقاء في

ء وبحوث المتخصصين طرق محددة أمكن التوصل إليها نتيجة الجهود المضنية آلرا
ارات المدربون والمربون إلى ثالث أنواع من االختي ، فعادة ما يلجأفي هذا المجال

ار الرياضي يقسم إلى أن االختي( AKRAMOV  ،0112أكرا موف) حيث يذكر : وهي
 :ثالثة أنواع

 :االختيار التجريبي. 7. 4.6.3
، أو ، عن طريق البحث البيداغوجيربينهي الطريقة األكثر استعماال من طرف المد

التجريب يلعب دورا هاما بالنسبة للمدرب الذي يقارن التقسيم التجريبي حيث أن 
، معتمدا في ذلك على تجارب ة لنموذج معروف على مستوى العالمالالعب بالنسب

 .المدرب في انتقاء المواهب الشابةوخبرات 

 :االختيار التلقائي. 7. 4.6.3
حيث يتم ، ذ ظهور الميل واالهتمام بالرياضةيبدأ هذا النوع من االنتقاء مبكرا من

، حيث تتخذ هناك في المباريات الحرة وغير المنظمةاالختيار أثناء التدريب الفردي و 
ة خصائصهم مع نماذج عملية االختيار بمقارنة نتائج الالعبين فيما بينهم ومقارن

 .، واالكتفاء بالمالحظةرياضية ناجحة
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 :االختيار المركب. 3. 4.6.3
، والقيام بتحليل االنتقاء مشاركة المدرب والطبيب، والنفساني يتطلب هذا النوع من

ؤ بصالحية الالعب للنشاط الرياضي، موحد لألبحاث واالختبارات التي تسمح بالتنب
الجيدة فيما يخص مستوى  ، إذ يمكن القول أن الحصول على النتائجوتطوره المستقبلي

مل لكل ، ألنه شااالنتقاء النوع المركب في عملية ، يجب أن يركز علىالالعبين
 (AKRAMOV, 1990, p. 42) .العناصر المحيطة بالرياضي

ويرى الطالب الباحث أنه للوصول إلى النتائج الجيدة فيما يخص مستوى الالعبين 
ع يجب أن نركز في عملية االختيار على النوع المركب ألنه شامل ويشارك فيه الجمي

 .ومبني على أسس علمية وموضوعية

 :مراحل االختيار في كرة القدم .5.6.3
 :ين من خالل أربع المراحل التاليةوغالبا ما يتم اختيار الرياضي

المبدئي على  فونعني بها مرحلة التعر  : (المبدئي) مرحلة االختيار األولي .7.5.6.3
والتقدير المبدئي لمستوى . العامةالة الصحة ، وتستهدف تحديد الحالناشئين الموهوبين

السمات الشخصية والقدرات القدرات البدنية والخصائص المورفولوجيا والوظيفية و 
، ويتم ذلك عن طريق تحديد مدى قرب مستويات هذه األبعاد عن المستويات العقلية

مرحلة " (7999، بسيوني والشاطي)فهي حسب . وقعةالمطلوبة للمنافسة الرياضية المت
مكاناته بدنية كانت، لذلك يجب أن تمراحل االنتقاءمن  وظيفية أو و  عطى قدراته وا 

بسيوني محمد ) ."وانتقاله إلى المرحلة التوجيهية حركية والتي على ضوئها يمكن نقله
ويرى الخبراء أنه من الصعب  (792، صفحة 7999عوض، فيصل ياسين الشاطي، 

، حيث قد تظهر خصص الرياضي المناسب للناشئ بدقةفي هذه المرحلة تحديد الت
في ( في هذه المرحلة)، ومن ثم ال يجب المبالغة اهب الحقيقية في المرحلة الثانيةالمو 

وضع متطلبات عالية خالل مرحلة االنتقاء األولي حيث يمكن قبول الناشئين ذوي 
محمد ) .خالل هذه المرحلة( أو تبدو أنها متوسطة)تعدادات متوسطة خصائص اس

عبين تتوقف حسب متطلبات كل وأعمار الال   (525، صفحة 5001محمد حسن زكي، 
، ألعاب سنوات( 2-2)، الجمباز والسباحة سنوات( 70-9)فمثال ألعاب القوى  ،نشاط
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سنوات مع مراعاة العمر البيولوجي ( 9-1)من ( ، اليدالطائرة، القدم، السلة)الكرة 
االجتماعية  المناسب لكل العب وكذلك الحالة الصحية والنمط الجسمي والظروف

، 7999بسيوني محمد عوض، فيصل ياسين الشاطي، ) .وكذلك مستوى القدرات
 (792صفحة 

 :(التخصصي)حلة االختيار التوجيهي مر  .7.5.6.3
، حيث تقع أهمية تلك المرحلة في بدء بتوجيه مرحلة الثانية من مراحل االنتقاءتعتبر ال

، لعاب والفعاليات الخاصة بكل منهمالالعبين المنتقين نحو تخصصاتهم بالنسبة لأل
المقننة واإلشراف الدقيق حتى حيث يقوم المدربون والفنيون بوضع الخطط التدريبية 
على حدى في ضوء مواصفات  يتمكن الالعب من أخذ الجرعات التدريبية الخاصة كل

، صفحة 7999بسيوني محمد عوض، فيصل ياسين الشاطي، )ومتطلباتها  المرحلة
التدقيق في اختيار الناشئين الذين يفضل أن يطلق عليها البعض مرحلة و  (792

، ففي هذه المرحلة يتم تصفية الناشئين الذين خصصوا في نوع النشاط الذي يحبونهيت
، حيث يتم توجيه العناصر األفضل إلى نوع تيارهم في مرحلة االنتقاء األوليتم اخ

مقاييس قا الختبارات و النشاط الرياضي الذي يتالءم مع استعداداتهم وقدراتهم وذلك وف
يتم بعد مرور ( االنتقاء الخاص)، والجدير بالذكر أن بداية هذه المرحلة أكثر تقدما

لنوع الناشئ بفترة تدريبية طويلة نسبيا قد تستغرق ما بين عام إلى أربعة أعوام تبعا 
 .النشاط

أن هذه المرحلة تتميز بالتمحيص وعن هذه المرحلة يبين العديد من المتخصصين ب
 .جيد في مجموعات الناشئينالتدقيق الو 

وتستخدم في هذه المرحلة المالحظة المنظمة واالختبارات الموضوعية في قياس 
معدالت نمو الخصائص المورفولوجيا والوظيفية وسرعة تطور القدرات والصفات البدنية 

، وتدل المستويات العالية في هذه األبعاد التي إتقان الناشئ للمهارات األساسية ومدى
مكانية اليحقق  .وصول للمستويات الرياضية العاليةها الناشئ على موهبته وا 



 القياس والتقويم واالختيار لحراس المرمى بكرة القدم                         :     الفصل الثالث
 

 
99 

ويتم ذلك كله عن طريق لجنة اختيار الناشئين داخل المركز أو النادي وعادة ما يكون 
جنة بجانب تشكيل هذه الجنة من مدير المركز وجهاز التدريب كما يدخل ضمن هذه الل

المدربين والكشافين عن هؤالء  مقدمة من، فحص التقارير الاختبار واختيار الناشئ
 .كوا فيها لتأكيد مستواهم الرياضينتائجهم وعدد المباريات التي اشتر و 

 :(ياالختيار ألتأهيل: )المرحلة الثالثة .3.5.6.3
، التي تستهدف هذه (التخصص الرياضي)كما يطلق البعض عليها مرحلة التحديد أو
لة الثانية من الناشئ وقدراته بعد انتهاء المرحالمرحلة التحديد األكثر دقة لخصائص 

حقيق المستويات الرياضية ، وكذلك انتقاء الناشئ األكثر كفاءة لتاالنتقاء والتدريب
رفو لى قياس مستويات نمو الخصائص الم، ويكون التركيز في هذه المرحلة عالعالية

لخاصة بنوع النشاط ادات ا، ونمو االستعدلالزمة لتحقيق المستويات العاليةوظيفية ا
، كما يؤخذ في استعادة الشفاء بعد الجهد البدني، وسرعة ونوعية عمليات الرياضي

االعتبار قياس االتجاهات االجتماعية والسمات النفسية كالثقة بالنفس والشجاعة في 
كما يرى . سمات التي يطلبها النشاط التخصصياتخاذ القرارات إلى غير ذلك من ال

لممكن في هذه المرحلة تحديد المركز أو التخصص الذي سوف البعض بأن من ا
يشغله الناشئ بعد دراسة طويلة ومستفيضة عن إمكانياته وقدراته التي يتمتع بها وهل 

( ألعاب الكرة)يتفق ومتطلبات شغل هذا المركز أم ال وذلك في حالة األلعاب الجماعية 
دراسات العلمية والتربوية التي مع مالحظة أن يتم بأساليب علمية خالل الفحوص وال

يشترك في وضعها الجهاز بجميع أعضائه وال يفوتنا أن تشمل هذه العملية العلمية 
ة على إلثارة الهزيمة والقدر ( اإلرادة)التربوية على بعض الخصائص النفسية الفردية 

 وارتباطها بخصائص اللعب وذلك من خالل مواقف الكفاح التي تميز الالعبين
 .ات خاصة تغطي هذه الناحيةاختبار 

بعد التأكد من مستوى األداء الفني والمهاري لهؤالء : مرحلة تكوين المنتخبات .4.5.6.3
الناشئين داخل أنديتهم أو مراكز تدريب الناشئين يبدأ عادة التحضير للمنتخبات 

، منتخبات مراكز تدريب منتخبات الء الالعبين سواء منتخبات مناطقالمختلفة من هؤ 
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للتمثيل في المسابقات والبطوالت الدولية ويجب مالحظة أنه قبل البدء في االنضمام 
ة والفسيولوجية والنفسية لهذه المنتخبات ضرورة إجراء االختبارات التربوية والبدني

تقارن نتائج هذه االختبارات بالمعايير والمستويات الموضوعة كشرط والصحية، و 
أو  همية هذه الفحوص البدنية والطبيةتمثل ألالنضمام لهذه المنتخبات حيث ت

ومن ثم تقدير الفترة مال البدنية الواقعة على الناشئ الفسيولوجية في تحديد حجم األح
محمد محمد ) .(العودة إلى الحالة الطبيعية)ء الزمنية الالزمة لسرعة استعادة الشفا

 (521-522، الصفحات 5001حسن زكي، 
 ومما سبق نالحظ أن عملية االختيار ال تمر بمرحلة واحدة بل بأربعة مراحل فهي إذن
 عملية ديناميكية مستمرة تبدأ من البدايات البسيطة حتى الوصول إلى المستويات العليا

مرحلة ، وعليه يرى الطالب الباحث أن للرياضي الزمنيالبيولوجي و  مع احترام العمر
ب المدرسة الفرنسية  االختيار تكمن في المرحلة الثالثة من عملية االنتقاء وذلك حس

لة قسم االنتقاء إلى مرح حيث( فوبال تنو أكرا موف )ودراسات  وأيضا أبحاث
 .االكتشاف  والتوجيه واالختيار
بالبحث عن ، تتعلق ئل خاصة باالختيار في كرة القدمباإلضافة إلى أن هناك دال

 :المواهب الرياضية وهما
 .والتي تعتمد على المالحظة: الطريقة الطبيعية -أ

عصام حلمي، محمد جابر بريقع، ) .ةوالتي تعتمد على أسس علمي :الطريقة العلمية -ب
 (511، صفحة 7991

الحقل التدريبي يعتمدون أثناء عملية والذي نراه ميدانيا أن جل المدربين العاملين في 
وهذا غير ( المالحظة بالعين المجردة)االختيار لحراس المرمى على الطريقة الطبيعية 

يقة العلمية باستعمال القياسات كاف للوصول إلى االنجاز ما لم نعتمد على الطر 
 .تبارات لربح الجهد والوقت والمالاالخو 

لالختيار  يعد تحديد السن المناسب: رناسب لالختياات الخاصة بالسن المالمحدد .6.6.3
ب لممارسة نشاط ، وقد تباينت اآلراء حول تحديد سن مناسعملية في غاية األهمية
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نظرا للمتطلبات  حيث يتطلب كل نشاط سن مختلف عن غيره من األنشطة ،الرياضي
تحديد  ، وقد أجمعت معظم اآلراء على مراعاة عاملين أساسين فيالخاصة بكل نشاط

وهو الفترة الزمنية التي )السن المناسب لالختيار أوالهما تحديد سن الطفولة لكل نشاط 
أسس بيولوجية في يصل خاللها الالعب ألفضل مستوى ممكن من قدرات حركية و 

بتأهيل الالعب ، ومن ثم تحديد عدد سنوات التدريب الكفيلة (النشاط التخصصي
 لذي تصل إليهني هو معرفة المستوى المناسب اوالعامل الثا للمستويات البطولة،
ا يتناسب ومتطلبات والقدرات البدنية لتحمل متطلبات التدريب بمالمقاييس الجسمية 

ومن خالل العاملين السابقين يمكن تحديد السن المناسب لالختيار بشكل . النشاط
 (72، صفحة 7991لباسطي، أمر اهلل أحمد ا) .موضوعي

ومما ال شك فيه وبناء على ما سبق فإن سن االختيار للنشاط التخصصي يختلف من 
رياضة ألخرى الختالف سن البطولة وتوافر المستوى المناسب لألسس البدنية 

بدأ قبل هذا النشاط ، وهذا ليس معناه أن الطفل يالبيولوجية الخاصة بالنشاط نفسهو 
، وتبدأ عملية االنتقاء على أساس مستوى األطفال في النشاط الرياضي الطفولةومنذ 

والنشاط الحر ثم بعد فترة مناسبة  الرياضيةبصفة عامة من خالل حصص التربية 
يمكن توجيه األطفال إلى النشاطات المختلفة بناء على االستعداد والرغبة وخضوعهم 

من الزمن وأثناء تلك الفترة يمكن معرفة مسار لبرنامج تدريبي في النشاط المحدد لفترة 
، وبصفة الت التطورتطور القدرات الخاصة بالنشاط في ضوء البرنامج المنفذ واحتما

 :عامة يمكن أن تتوقف عملية االختيار على أساس
 .(نفسي–خططي–مهاري–بدني)ة بالنشاط والمحدد للمستوىمستوى القدرات الخاص-
 .سرعة التعلم واالستيعاب-
 .(درجة التكيف)ة والمحدد للمستوى سرعة التطور في مستوى القدرات الخاص-
 .المحددة للمستوى وكذلك المنافساتتوافر أساس ثبات المستوى في نتائج القياسات -
 (512-515، الصفحات 5001محمد محمد حسن زكي، )
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 :االختيار في كرة القدمبعض طرق  .1.6.3
وة المتقدمة عند اختيار الفتيان في إطار المدرسة الرياضية أو بمعنى تحويلهم إلى الصف

، مرة د من أن يكون االختيار على مراحل، من الضروري التأكبصورة موافقة لنموهم
وعند االختيار ينصح . المفضل إجراؤه في الخريف والربيعإلى مرتين في السنة ومن 

 :باستخدام الطرق التالية
 .االختبارات أو القياسات الجسمية :أوال
 .االختبارات الفسيولوجية: ثانيا
 .االختبارات البدنية: ثالثا
 .االختبارات المهارية :رابعا

 .االختبارات النفسية: خامسا
ومن الضروري في المقام األول تطبيق تلك الطرق التي توافق متطلبات ليس فقط كرة 

، مع حساب الخصائص العمرية وحب وم فحسب بل وأيضا كرة القدم الغداليالقدم 
وعليه تطرق الطالب  (21، صفحة 5001إبراهيم رحمة وآخرون، ) .الطفل لكرة القدم

في بحثه إلى أهم الطرق المتبعة في اختيار الالعبين وحراس المرمى اليوم وذلك بعد 
استشارة جملة من المختصين والخبراء في كرة القدم ومركز حراسة المرمى وطبعا بعد 
استشارة المشرف ومساعده على القياسات األنثروبومترية واالختبارات البدنية كأساس 

سنة من أجل بناء مستويات  71حراس المرمى بكرة القدم للفئة العمرية تحت  الختيار
المرمى للفئة المستهدفة في معيارية تكون السبيل الوحيد للمفاضلة واالختيار بين حراس 

 .البحث
وعموما يمكن تقسيم محددات عملية االنتقاء من الناحية النظرية إلى ستة أنواع  

حركية -، القدرات الحسولوجية والمحددات الفسيولوجيةلبيرئيسية تشمل المحددات ا
محمد ) .نالخاصة، المحددات الخاصة بالس   والمحددات السيكولوجية واالستعدادات

 (522، صفحة 5001محمد حسن زكي، 
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قصوى في ممارسة األنشطة للعوامل البيولوجية أهمية : المحددات البيولوجية .7.1.6.3
ضية من الوجهة ، والمنافسة الرياختالف أنواعها  فالتدريب الرياضيالرياضية على ا
، إال تعريض أجهزة الجسم ألداء أنواع مختلفة من الحمل البدني البيولوجية ما هما

ينتج عنهما زيادة كفاءة ( بنائية)ومورفولوجيا ( وظيفية)تؤدى إلى تغيرات فسيولوجية 
. البنائية لممارسة النشاط الرياضيجسم في التعود علي مواجهة المتطلبات الوظيفية و ال

لفة على وظائف كما أن نوعية النشاط الرياضي نفسه تؤدي إلى تأثيرات بيولوجية مخت
، فنالحظ أن بيولوجية العبي األنشطة الرياضية  التي تتميز وبناء أجهزة الجسم

أبو ) .وهكذا.. .عبي األنشطة التي تتميز بالتحملبالسرعة تختلف عنها بالنسبة لال
 (70، صفحة 5070العال عبد الفتاح، 

 :إن هذه المحددة في العادة تراها
 .شمل كل من الصفات الوراثية للفردت -7
 .البيولوجيالزمني وعالقته بالعمر مؤشرات النمو وما تبع ذلك من العمر  -5
 .الخصائص الوظيفية للناشئ -2

تعتبر الصفات الوراثية من العوامل الهامة في عملية االنتقاء خاصة في المراحل 
األولى حيث أن تحقيق النتائج الرياضية هو خالصة التفاعل المتبادل بين العوامل 

الصفات ، لما للوراثة من أثرها الواضح على والعوامل البيئية المختلفة اثيةالور 
، 5001محمد محمد حسن زكي، ). لجسم والقدرات الحركية والوظيفيةالمورفولوجيا ل

 (522صفحة 

وتتمثل هذه القياسات في أطوال : (القياسات الجسمية)نثروبومترية المحددات األ  .7.1.6.3
وأوزان الجسم وصالته وعالقة كل منهما باألخر ومن خالل تلك المعلومات يمكن 

، فالطول الذي يمكن أن يصل إليه الفرد عند اكتمال التنبؤ بمعلومات في غاية األهمية
ت ولما كانت القياسا. أمرا حاسما في عملية االختيارالنضج أمرا يستحق االهتمام وهو 

الجسمية من الخصائص الفردية التي ترتبط بدرجة ما بتحقيق المستويات الرياضية 
زة له عن غيره من العالية ذلك أن لكل نشاط رياضي له متطلبات بدنية خاصة ممي
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لزم األمر أن نتطرق إلى المحددات األنثروبومترية باعتبارها ضمن . األنشطة األخرى
من أطوال مثل  ، بما تتضمنهددات البيولوجيةوالتي تتبع المح المحددات الجسمية

عمق الصدر، عمق )واألعماق ( الخ..، أطوال الجذع الطول الكلي للجسم
المحيطات و ( الخ...عرض الحوض المنكبين، عرض) والعروض (الخ...،الحوض

هذا باإلضافة إلى األدلة ( الخ... ، محيط الفخذ، محيط الصدر محيط البطن)
، لنسبية بين أجزاء الجسم المختلفةالمركبة التي تتضمن العالقات ااألنثروبومترية 

، المختزنة في الجسم مثل خلف العضدوكذلك الوزن لما له من أماكن تجمع الدهون 
الخ جميعها ..انة الساق ، وعلى سموأسفل اللوح وأعلى العظم الحرقفي، وعلى الفخذ

محمد محمد حسن زكي، ) .قاءال يمكن تجاهلها كمصادر لالنت اورفولوجيممحددات 
 (521، صفحة 5001

تختلف باختالف فقد أظهرت الدراسات األنثروبولوجيا أن المقاييس األنثروبومترية 
مقاييس وشكل وتركيب جسم  ، حيث تؤكد عوامل البيئة المختلفة علىالبيئات الجغرافية

، كتفوق الزنوج في وق أجناس معينة في رياضات بعينهاأدى هذا إلى تف، وقد اإلنسان
وهذا يدعو إلى اهتمام الدول  ،(7911تومنيان ومارتتيروسوف )جزسباقات العدو والحوا

لعال أبو ا) .مية لسكانهاالمختلفة بأنواع النشاط الرياضي التي تناسب المقاييس الجس
 .(55، صفحة 5070عبد الفتاح، 

 :(النفسية)المحددات السيكولوجية  .3.1.6.3
لالنتقاء ( النفسية)جية إلى أن المحددات السيكولو ( 5001، محمد حسن زكي)ويشير 

 سمات الشخصية، والسمات االنفعالية والوجدانية والميول واالتجاهات" تتمثل في
    (27، صفحة 5001محمد محمد حسن زكي، ) ".القدرات العقليةو 

وتختلف الصفات النفسية لحارس المرمى بكرة القدم عن بقية الالعبين، فمن خالل 
التدريب والمنافسة يطلب من حارس المرمى االطمئنان والسيطرة النفسية من ناحية 

والشجاعة وعدم التردد فضال عن المالحظة الدقيقة باستمرار واالنتباه من ناحية أخرى 
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زمة والسرعة في تقدير المسافة بين الالعبين والكرة لحركات الالعبين وسرعة التلبية اال  
 .وموقع كل منهما من الهدف، مع االتزان العصبي النفسي

ة بها قبل إن مسألة االعداد لحارس المرمى تعد من األمور المهمة التي يجب العناي-
النفسي لبعض  باإلعدادطة التدريبية الخاصة خالمنافسة ، كما يجب أن يدخل ضمن ال

السيطرة واالنتباه  مستوىالتمرينات الخاصة في إعداد حارس المرمى والتي ترفع من 
الفريق المنافس وصد  لكي يصبح أكثر تركيزا ودقة في مراقبة حركات مهاجمي

 :اضطراب، ومن هذه التمرينات اآلتيهجماتهم بصورة نشطة ودون 
تدريب حارس المرمى على كيفية مسك أو رد الكرات األرضية والمتوسطة االرتفاع  -أ

 .والعالية ومن زوايا مختلفة
التهديف المباشر على حارس المرمى من قبل المهاجمين الجيدين ومن زوايا  -ب

 .مختلفة
ركات الالعبين والكرة دون اضطراب تدريب حارس المرمى على التلبية السريعة لح -ج

 .في التوازن العصبي النفسي
التدريب على التصدي للتهديف المباشر نحو مرماه بوجود العبي الدفاع وبعدم  -د

 . وجودهم
 .(ثابتة ومتحركة)التدريب على التصدي للتهديف المستقل من حاالت مختلفة  -ه
ي منطقة الجزاء والتدريب على مسك التركيز في المباراة التجريبية على اللعب ف -و 

الكرة نحوه بطرائق  بإرجاعالكرات بالتصدي لضربات الرأس التي تكون من زمالئه 
-709، الصفحات 5001عامر سعيد جاسم الخيكاني، ) .ختلفة ومن زوايا مختلفةم

770) 

 :الحس حركيةالبدنية و حددات الخاصة بالقدرات الم .4.1.6.3
وتمثل القدرات البدنية مستوى عناصر اللياقة البدنية كالتحمل الهوائي والالهوائي والقوة 

، مع اإلشارة إلى أن الطفل يسير وفق سرعة بأنواعها والمرونة والرشاقةالعضلية وال
، ويشير مستوى قدرات البدنية حتى مرحلة اكتمال النضج ديناميكية تطور للقدرات
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الطفل إلى مدى انحرافه عن مسار التطور ويعد ذلك دليل هام في عملية االختيار مع 
وباإلضافة إلى . (السرعة)وراثة في تحديد مستواها مراعاة القدرات التي تتأثر بعملية ال

القدرات البدنية يجب تحديد مستوى القدرة على اإلحساس بالمسافة والزمن والمكان 
، صفحة 7991أمر اهلل أحمد الباسطي، ) .ملية االختيارواألداء كأساس هامة في ع

72)  
 :ددات الخاصة في االستعداد للنجاحالمح .5.1.6.3

تمثل االستعدادات الخاصة للنجاح في النشاط الرياضي ركنا أساسيا في أركان عملية 
االنتقاء في المرحلة الثانية والثالثة على وجه التحديد حيث يمكن من خاللها قياس 
االستعدادات وتحديد مستوى نموها، والتعرف على الفروق الفردية فيها وبالتالي توجيه 

الخاصة لممارسة النشاط الرياضي ويستخدم في لذلك تقويم الناشئ طبقا الستعداداته 
مستوى االنجاز ويلعب مستوى االستعداد دورا بالغ األهمية في . المدرب واالختبارات

، ومن ثم يعد معيارا جيدا في عملية االختبار منذ بداية ممارسة  الرياضي بصفة عامة
حباط والرغبة في التعلم ومة اإلالنشاط الرياضي، حيث يدل على القدرة على مقا

التدريب والمثابرة وبذل الجهد وكذا تحقيق مستوى مناسب من الثبات النفسي واإلنجاز و 
الرياضي ومن خالل عملية المحافظة ونتائج االستبيان واالختبارات يمكن االسترشاد 

ي ، وكذا مدى االستجابة والتقدم فد كمؤشر منذ بداية التعلم الحركيبمستويات االستعدا
 .المستوى

وبصفة عامة فإن النتائج المتحصل عليها لمستويات االستعداد تعد معيارا إلى حد كبير 
مكانية التنبؤ باستغاللها لتحقيق مستوى عال ي في لمستوى القدرات الكامنة لدى الفرد وا 

 .النشاط  الرياضي
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 : خاتمة
دير والتقييم والقياس والتق منذ أن وجد اإلنسان على وجه األرض وهو يقوم بعمليات العد

محمد )  .العمليات صعبة إن لم تكن مستحيلة، فالحياة بدون هذه ثم التقويم بشكل ما
نقال ( 5002، ليلى السيد فرحات)حيث تشير  ،(259، صفحة 5005السيد علي، 

تقدير ، عملية التقويم الرياضي أن  "إلى  (محمد عالوي ونصر الدين رضوان)ن ع
لذا فإن  (51، صفحة 5002ليلى السيد فرحات، ) ."شامل لكل قوى وطاقات الفرد

الختبارات المبنية على أسس عملية االختيار الرياضي التي تتم بواسطة القياسات وا
اختيار أحسن وأفضل الحراس بكرة القدم وتجنبنا ، بالتأكيد سوف توصلنا إلى علمية

، للوصول إلى المالوتوفر الكثير من الجهد والوقت و  الكثير من االلتباسات واألخطاء
إن " ، حيث أكد العلماء والخبراءديثةالنموذج المفضل حسب متطلبات كرة القدم الح

ن المحددات البنائية ، وألممارسة في منظومة صناعة األبطالااالختيار يسبق التدريب و 
الجسم كثيرة  ال تتساوى في درجات بنائها على الرغم من أن جينات الوراثة بشكل

ومما ال شك فيه  (11، صفحة 7992محمد صبحي حسنين، ) ."ومعقدة وغير معروفة
مالئمة القياسات الجسمية لالعب القدرة على أداء الحركات الرياضية تعتمد على "أن 
، 7997محمد خالد عبد القادر حمودة، ) ."سم بالمتطلبات ذلك األداء الممار للقيا

 (757صفحة 
وفي هذا الصدد سيعمل الطالب الباحث على إعداد بعض المستويات المعيارية 

واالختبارات البدنية واألنثروبومترية من أجل مستخلصة من تطبيق بعض القياسات 
 .لعليا وتحقيق االنجاز الرياضياختيار الصفوة من حراس المرمى لبلوغ المستويات ا

 



 

 

 يـــــــــــــالباب الثان
الدراسة التطبيقية 

 ةــــــــــــــــــــــــالميداني
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 :تمهيد-
بإجراء عدد من الجراءات االدارية والتنظيمية قمنا بعد أن استكمل الطالب الباحث ا
الغرض من و  5071ماي  إلى 5072من ديسمبر الدراسات االستطالعية في الفترة 

لك الوقوف على واقع العمل وكذالدراسة االستطالعية يكمن في تثمين إشكالية البحث 
االنتقاء و الميداني للمدربين للتعرف على االجراءات المتبعة أثناء عملية االختيار 

 .سنة 71القدم للفئة العمرية تحت  لحراس المرمى بكرة

 :الدراسة االستطالعية. 7.7
 :اسة االستطالعيةأهداف الدر . 7.7.7

 :اض التجربة االستطالعية فيما يليوقد تجلت أغر 
ة اختيار الوقوف على واقع العمل الميداني للمدربين وكشف الطرق المتبعة أثناء عملي-

 .حراس المرمى بكرة القدم
 معرفة الصعوبات والمشاكل التي قد تصادف الطالب الباحث خالل الدراسة األساسية -
 .مل المساعد على كيفية إجراء وتسجيل نتائج القياسات واالختباراتتدريب فريق الع-
تحديد أنسب القياسات واالختبارات األنثروبومترية والبدنية المناسبة الختيار حراس -

 .سنة 71حت المرمى بكرة القدم للفئة العمرية ت
التأكد من و ، د استعمالها في التجربة األساسيسالمة تنفيذ القياسات واالختبارات المرا-

القياسات و  تخدمة في االختبارات البدنيةالمسواألدوات  مدى صالحية األجهزة
 .واكتشاف نواحي القصور ومعالجتها األنثروبومترية

بيانات في االستمارة المعدة ب على تسجيل الداء القياسات واالختبارات والتدر ترتيب أ-
 .لذلك
 .تيار الوسائل االحصائية المناسبةاخ-

 :على ممر الخطوات العلمية التاليةوقد أنجزت الدراسة االستطالعية 
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 :الدراسة االستطالعية األولى. 7.7.7
 :المقابلة الشخصية: األولىالخطوة 

وفي هذا الشأن قام الطالب الباحث بعدة لقاءات شخصية وقد تمت هذه العملية مع  
لعبة كرة القدم وعالم التدريب  أساتذة ودكاترة لهم دراية وباع واسع في اختصاص

كشف أجل تحديد الموضوع محل البحث و  ، وذلك منقويم والبحث العلميالقياس والتو 
جوانبه باإلضافة إلى المقابالت التي قمنا بها مع الفريق المشرف على التكوين  

، باإلضافة إلى ذوي االختصاص من لتحديد سير العمل وخطوات التطبيقوالتدريب 
نين في سلك التدريب ومديرين مدربين ك رة القدم وحراسة المرمى وحراس سابقين ومكو 

أنظر الملحق )الشبانية مستوى الوالئي والجهوي ومدربين للفرق الوطنية الن على فني  
م في البطولة وذلك لتقصي واقع االختيار واالنتقاء لحراس المرمى بكرة القد .((72)رقم

حيث أك دوا لنا أن  أغلب . على البيانات التي تفيد البحثول ، وللحصالوطنية لكرة القدم
الدورات عتمدون على المالحظة المباشرة و مدربي النوادي في البطولة الجزائرية ي

وانتقاء الحراس في  الكروية والجانب المهاري وعلى الشكل والبنية الجسدية في اختيار
والقائمين  ا لتقديم اإلضافة للمدربينايجابيمنوا الدراسة وأعطوها بعدا ، كما ث  كرة القدم

وأرجعوا لنجاح العملية إلى تكوين واالنتقاء في األندية الجزائرية،  على عملية االختيار
المرمى واالعتماد على األسس العلمية  ةوالمدربين في اختصاص تدريب حراس األطر

  .في اختيار وانتقاء حراس المرمى بكرة القدم

 :ان موجه إلى المدربين لتثمين المشكلةاستبي: الخطوة الثانية
بعد الزيارات الغير الرسمية التي قام بها الطالب الباحث بغية معاينة االشكالية ميدانيا  

ميدانية بداية إلى مختلف أندية الغرب الجزائري لكرة القدم لغرض تسجيل المالحظات ال
المقابالت الشخصية مع ، و انتقاء حراس المرمى بكرة القدمالتي تخص عملية اختيار و 

معرفة و عن قرب رة ذوي االختصاص في مجال حراسة المرمى من أجل معاينة الظاه
اختيار حراس و  والمشرفين على عملية انتقاءساليب المتبعة من قبل المدربين األو  الطرق

  .كرة القدم في البطولة الجزائريةالمرمى ب
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نائب المشرف بمساعدة المشرف و والمقابلة الشخصية و  وعلى أساس تلك المالحظات 
عداد استمارة استبيان أولية و  استطاع الطالب الباحث كتابة لالستطالع موجهة لمدربي ا 
وجيه )شير ، حيث يحقل التدريبي مكونة من عدة أسئلةكرة القدم العاملين في ال

جمع المعلومات عن مشكلة  سائلتعتبر إحدى و "أن  االستمارة ( 5002، محجوب
 ".رة لتجيب عليها العينات المختارةون االستبيان على شكل أسئلة مختايكالبحث و 

بعد إعدادها في شكلها المبدئي عرضت و  (722، صفحة 5002وجيه محجوب، )
الدكاترة من ذوي أوال ومساعده ومن ثم على بعض األساتذة و على المشرف 
أنظر الملحق رقم ).وتدريب كرة القدم والبحث العلمي مجال التدريساالختصاص في 

وبعد تغيير وتعديل في بعض االسئلة بشكل ، كصدق ظاهري (صدق المحكمين( 77)
 70توزيع هذه االستمارة اإلستبيانية على  تم   ،سهل فهمها دون أي تأويل أو تعقيدي

األخذ بآرائهم من حيث  قصدمدربين حيث تم العمل معهم على الطريقة المباشرة 
أسبوع من تاريخ التوزيع تم جمعها، ، وبعد الغموض لألسئلة المطروحةأو  الوضوح
سجل الطالب الباحث مالحظة أساسية كون بعض مفردات على مالحظاتهم  وبناء

غة العربية نهم ال يجيدون الل  كو ير واضحة ومبهمة لبعض المدربين كانت غاالستبيان 
أنظر )النهائية  ر إلى صورته، ومن ثم االستقراتعديل االستبيان، وعليه تم الفصحى

لة لكل محور بشكل يتصف بالوضوح وال يحتاج حيث وضعت األسئ( (07)الملحق رقم
 .شرح أوإلى تفسير 

على االستمارة االستبيانية في صورتها النهائية  يعز قام الطالب الباحث بتو فور ذلك و  
، حيث وقع اختيار مدرب كرة القدم( 700) ددهمبلغ ععينة من مدربي كرة القدم 

الفدرالية الجزائرية لكرة القدم  الطالب الباحث على تربص لتكوين المدربين الذي أجرته
  كا ف و ( 5071ديسمبر  71)بالمركب األولمبي الرائد فراج بمستغانم يوم  02فا ف 

c ديسمبر  51)رياضي بعين الترك بوهران يومبالمركب التكنولوجي للتدريب ال
ديسمبر  50)بتاريخ   07وفا ف ( 5071مارس  55)بتاريخ  05فا ف  ،(5071
بعض  ، وذلك بمساعدةعلى دفعات ربية البدنية والرياضية بمستغانمبالمعهد الت( 5072
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بلغ ، و ((70)انظر الملحق رقم)بدني  تدريب وتحضير 5ستر  الوسطاء من طلبة الما
 .(% 10)استمارة من المجموع الكلي بنسبة ( 10)عدد االستمارات المسترجعة 

 :مناقشة نتائج االستمارةتحليل و : الخطوة الثالثة
 :البيانات الشخصيةالمعلومات و : المحور األول

ربين العاملين في لومات الشخصية عن المدعالغرض من هذه األسئلة هو معرفة الم
درجة شهادة خبراتهم الميدانية و االطالع على مؤهالتهم العلمية و كذلك الحقل التدريبي و 

نوع  باإلضافة إلى معرفة يشرفون عليهاالفئة العمرية التي التدريب المتحصل عليها و 
 .ة المرمىعمل المدرب  كمدرب رئيسي أو مدرب حراس

 ما هو المؤهل العلمي للمدربين ؟: السؤال األول
 .معرفة المستوى العلمي للمدربين :الغرض منه

النسبة  التكرار جاباتاإل
 المئوية

درجة  ج²كا م ²كا مج
 الحرية

مستوى الداللة 
 1010عند 

مستوى 
 ثانوي 

3687.87%
حصائياإدال7853.6786.7680

جامعي 
 فما فوق

0850.57%

 .ثل نتائج المؤهل العلمي للمدربينيم: (02)جدول رقم 

       ²أن قيمة كا نالحظ من خالل الجدول أعاله :ومناقشة النتائجتحليل 
ودرجة  0.02ة عند مستوى الداللة الجد ولي ²أكبر من قيمة كا (51.22)المحسوبة
 11.12)المستوى الثانوي بنسبة  فالفرق دال ألكبر تكرار لصالحبالتالي و  07الحرية

           .(%57.52)أقل نسبة لحاملي الشهادة الجامعية بنسبة  ن  وأ( %

في الحقل التدريبي العاملين أغلبية المدربين  ن  الطالب الباحث أ ستخلصومما سبق ي-
 بن قوة)استبيانالمستوى الثانوي حيث يتفق االستبيان الحالي مع نتائج هم من حملة 

أغلب " في نفس السؤال حيث أظهرت النتائج أن (5077،زرف محمدو  5002،علي
، 5002بن قوة علي، ) ".القدمعلوم كرة و  المدربين ال يحملون مؤهالت علمية تنسجم

يتفق الطالب الباحث مع ما و  (512، صفحة 5077زرف محمد، ) (757صفحة 
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أن  نسبة كبيرة من المدربين " (5002، بن قصد علي حاج محمد)توصلت إليه دراسة 
، 5002بن قصد علي حاج محمد، ) ."لتأهيل العلمي ما يؤهلهم للتدريبليس لهم من ا

في أن " (7990، محمد صبحي حسنين)ما يتعارض مع ما ذكره  هذا، و (505صفحة 
المدرب بالتأهيل ز وكلما تمي   ،مستواه وبمعلوماتهالنجاح المدرب يرتبط إلى حد كبير ب

تقان المعارف النظرية كلما كان أقدر على تطويرو  التخصصي ى تنمية المستو و  ا 
 (21، صفحة 7990محمد صبحي حسنين، ) ."الرياضي لألفراد إلى أقصى درجة
 (751، صفحة 5001حريزي عبد الهادي، ) ويتطابق مع ما توصلت إليه دراسة

 .ثل نسبة المستوى العلمي للمدربيندائرة نسبية تم :(07)شكل رقم 

 

   ؟للمدربينما هو المؤهل التدريبي : السؤال الثاني
 .معرفة درجة شهادة التدريب المتحصل عليها المدرب: الغرض منه

النسبة  التكرار اإلجابات
 المئوية

درجة  ج²كا م ²كا مج
 الحرية

 1010مستوى الداللة عند 

%0603.57 12فا ف 

 دال احصائيا7866.3311.0705

%0850.57 11فا ف 

%6665.78   03   ف فا

C 0707.87%    كا ف 
B 8888% كا ف  

A 8080.57%    كا ف 

 .ئج درجة شهادة التدريب للمدربينيبين نتا :(02)جدول رقم 

 مستوى ثانوي
79% 

 جامعي فما فوق
21% 

 النسب المئوية
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المحسوبة  ²ن قيمة كاأنالحظ من خالل الجدول أعاله : مناقشة النتائجتحليل و 
درجة الحرية و  0.02عند مستوى الداللة ( 77.01)الجد ولية  ²أكبر من كا( 22.11)

بنسبة  02التدريب فا ف  فرق دال إحصائيا ألكبر تكرار وهي شهادةبالتالي فال، و 02
أما حاملو ا شهادة ( %57.52)بنسبة  05بعدها شهادة التدريب فا ف ( 25.20%)

ن حاملو ا شهادة التدريب فا في حي( %71.12)أي ما يعادل نسبة  Cالتدريب كا ف 
نسبة  Aبينما بلغ عدد المدربين حاملو ا شهادة كا ف ( %71.52)نسبة ب 07ف 
  .بنسبة صفر بالمائة Bوأخيرا حاملو ا شهادة كا ف ( 07.52%)

وفا  02دريب فا ف أغلبية المدربين هم من حملة شهادة الت ن  أ مما سبق نستخلصو -
وهي شهادات ممنوحة من طرف االتحاد الجزائري لكرة القدم في فترة زمنية ال ، 05ف 

تأهيلهم و  ين في الميدانلنجاح عمل المدربتتجاوز األسبوعين وبالتالي فهي غير كافية 
عليه فإن  مستوى الشهادة الممنوحة من طرف ، و لرفع من مستواهم العلمي والمعرفيوا

كما نتفق  .ورة على المستوى العلمي للمدربيناالتحاد الجزائري لكرة القدم ال يعبر بالضر 
ياضي علم يتأسس أن التدريب الر " في (5077، زرف محمد)دراسة ما جاء في مع 

بن قوة علي، ) و (512، صفحة 5077زرف محمد، ) ."تخصصات دقيقةعلى 
 (757، صفحة 5002

 .مثل درجة شهادة التدريب للمدربيندائرة نسبية ت :(05)شكل رقم 

 
 

16% 

21% 

43% 

19% 0% 1% 

 النسب المئوية

 01فا ف 

 02فا ف 

 03فا ف 

 Cكا ف  

 Bكا ف  

 Aكا ف   



 الفصل األول:                                                             الدراسة االستطالعية

 
116 

 ما هي الفئة التي تشرفون عليها ؟ : السؤال الثالث
 .لعمرية التي يشرف عليها المدربونمعرفة الفئة ا: الغرض منه

 مستوى الداللة  درجة الحرية ج²كا م ²كا مج النسبة المئوية التكرار االجابات
 1010عند 

%0507 21تحت 

 دال احصائيا7803.6884.6704
%0603.57 20تحت 

%5463.57 21تحت 
%0755.78 28تحت 

%8708 11تحت 

 .يمثل نتائج الفئة العمرية التي يشرف عليها المدربون: (02)جدول رقم 

المحسوبة  ²قيمة كا ن  أنالحظ من خالل الجدول أعاله : مناقشة النتائجعرض و 
الحرية درجة و  0.02عند مستوى الداللة ( 09.21)الجد ولية  ²أكبر من كا( 71.21)

سنة  71ي الفئة العمرية تحت هألكبر تكرار و  بالتالي فالفرق دال إحصائيا، و 07
تليها الفئة العمرية ( %55.20)سنة بنسبة  71ثم الفئة تحت  (%21.52)بنسبة 
( %72)سنة بنسبة  72ثم الفئة العمرية تحت ( %71.52)سنة بنسبة  72 تحت

 (.%70)سنة بنسبة  50أخيرا الفئة العمرية تحت و 

يدربون حاليا العينة قصد البحث وهو هدف من  أغلبية المدربين نأ جدمما سبق نو -
، حيث يرى الطالب لوقوف على اإلشكالية ميدانياأهداف الدراسة وهذا االستبيان ل

الباحث أن فئة األشبال هم الركيزة األساسية والقاعدة التي يعتمد عليها في تشكيل 
( 5001، رضا خليف)، وتتفق الدراسة مع دراسة الوطنيةفرق الرياضية والمنتخبات ال
، وتعد هذه لعلياسنة البذرة األساسية لرياضة المستويات ا 71باعتبار الناشئين تحت "

، لذا يتم من خاللها تطوير تقان للمهارات الحركية الرياضيةالمرحلة مرحلة تثبيت واإل
 والنواحي الخططية بصورة تزيد منوتنمية مختلف المكونات البدنية والمهارات الفنية 

 (05، صفحة 5001رضا خليف، ) ."قدرتهم على تحقيق األداء األفضل
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 .لعمرية التي يشرف عليها المدربوندائرة نسبية تمثل الفئات ا: (02)شكل رقم 

 
 ؟ كم هو عدد سنوات الخبرة الميدانية: السؤال الرابع

 .المدربينة ممارسة مهنة التدريب من طرف مد  معرفة : منه الغرض
 االجابات


النسبة  التكرار

 المئوية
درجة  ج²كا م ²كا مج

 الحرية
مستوى الداللة 

 1010عند 
1012.50 سنوات 50أقل من  

دالاحصائيا7868.6605.9902 2126.25 سنوات05إلى50من  

4961.25 سنوات 05أكثر من 

 .يوضح نتائج عدد سنوات الخبرة الميدانية بالنسبة للمدربين: (01)جدول رقم 

المحسوبة  ²ن قيمة كاأنالحظ من خالل الجدول أعاله : مناقشة النتائجتحليل و 
درجة الحرية و  0.02لة عند مستوى الدال( 05.99)الجد ولية  ²أكبر من كا( 20.22)

أكثر )تكرار وهم المدربين الذين لديهم خبرة رق دال إحصائيا ألكبر بالتالي فالف، و 07
سنوات ( 70إلى  02)بينما متوسطي الخبرة من ( %17.52)بنسبة ( سنوات 70من 

( سنوات 02أقل من )أما ذوي الخبرة القصيرة  (%51.52)عمل فقد قدرت نسبتهم 
  .(%75.20)فكانت نسبتهم 

15% 

16% 

36% 

23% 

10% 

 النسب المئوية 

 سنة 20تحت  سنة 18تحت  سنة 17تحت  سنة 15تحت  سنة 13تحت 
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اكتساب المدرب ير في ة ممارسة مهنة التدريب لها دور كبمد  ومنه نستخلص أن -
كلما زادت ممارسة "أن ه  لىإ (5072، سنوسي فغلول)يشير و ، للخبرات وللتجربة

، بالرغم (721، صفحة 5072فغلول سنوسي، ) ."التجربةو  الخبرة معها التدريب زادت
مواكبة  باإلضافة إلىسنوات هو الغالب  70من أن عامل الخبرة  للمدربين أكثر من 

ويتنافى  .الميدانهذا ما لم يترجم في ، و اإلفادةو  التربص قصد االستفادةو العينة للتكوين 
 أن الخبرة ما هي إال  " حيث يشير إلى( 5070 ،بن قوة علي)دراسة  مع ما جاءت به
بن قوة علي، ) ."ير مبنية على أسس علمية في التدريب الرياضيممارسة عملية غ

أن فترة التكوين في مجال التدريب  عليه يرى الطالب الباحثو . (55، صفحة 5070
الرفع من مستواهم و  غير كافية لتأهيل المدربين طرف االتحاد الجزائري لكرة القدممن 

لنجاح ليس الكم و  فلب من الهيئة المنظمة الكي  انحن نطوالمعرفي وبالتالي فا العلمي
 .عمل المدربين في الميدان

 .للمدربين تمثل نسبة سنوات الخبرة بالنسبةدائرة نسبية  :(02)شكل رقم 

 
 

 

13% 

26% 

61% 

 النسب المئوية 

 سنوات 10أكثر من  سنوات 10إلى  05من  سنوات 05أقل من 
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 ما هم نوع عمل المدرب داخل الفريق ؟: لسؤال الخامسا
 .الفريق المدرب داخلالمركز الذي يشغله  معرفة: الغرض منه

النسبة  التكرار االجابات
 المئوية

درجة  ج²كا م ²كا مج
 الحرية

مستوى الداللة 
 1010عند 

8746.87 مدرب رئيسي 
 دال احصائيا7830.5786.7680

8783.57 مدرب حراس  

  .الفريقنوع عمل المدرب داخل يوضح نتائج طبيعة و  :(01)جدول رقم 

المحسوبة  ²قيمة كا ن  أنالحظ من خالل الجدول أعاله : ومناقشة النتائج تحليل
درجة الحرية و  0.02عند مستوى الداللة ( 02.12)الجد ولية  ²أكبر من كا( 17.52)

فالفرق دال إحصائيا ألكبر تكرار لصالح المدرب الرئيسي بنسبة  بالتالي، و 07
المرمى فكانت النسبة ضعيفة تقدر  حراسأما بالنسبة لمدربي ( 92.12%)
 .(%01.52)ب

داخل  مما سبق يرى الطالب الباحث أنه بالرغم من أهمية مركز حراسة المرمىو -
حنفي محمود )، حيث يعتبرونه المختصون أكثر من نصف الفريق فريق كرة القدم

ي في البطولة الوطنية هذا ما يتنافى مع الواقع الميدانو  (52، صفحة 7992مختار، 
، فالمدرب الرئيسي عمل المدربونوع  ، فالمشكلة األساسية تكمن في طبيعةلكرة القدم

مدرب حراس  أكمل الوجه إن لم يساعده في ذلك ال يستطيع أن يقوم بواجبه على
مية هذا المركز أله( "5005، أبو عبدة)، وهذا ما يؤكده مختص في حراسة المرمى

 ."الفنية مدرب لتدريب حراس المرمى معظم الفرق الوطنية داخل أجهزتهاخصصت 
، حسين جبار جاسم)ووافق دراسة  (502، صفحة 5005حسن السيد أبو عبدة، )

حراس ود متخصص في تدريب على إدارة األندية ومدرب الفريق ضرورة وج"( 5077
ومن  وأن يكون ذا كفاءة علمية وعملية ذلك لخصوصية هذا المركز الحساسالمرمى و 
وهذا ما خلصت عليه دراسة  (5077حسين جابر جاسم، )  ."حراسة المرمىممارسي 

 (2017 ,بسلطان حاج، زرف محمد، بن قوة علي)
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 .نوع عمل المدرب داخل الفريقدائرة نسبية تمثل طبيعة و  :(02)شكل رقم 

 
 رمى بكرة القدم ؟مالطرق المعتمدة من طرف المدربين في عملية اختيار حراس ال: المحور الثاني

االنتقاء بكرة خاص حول عملية االختيار و تكوين أو تربص ب حظيتم هل : األولالسؤال 
 القدم ؟

 كوين أو تربص في مجال االختيارمعرفة إذا كان المدرب قد تلقى ت: الغرض منه
 .واالنتقاء في كرة القدم

النسبة  التكرار االجابات
 المئوية

درجة  ج²كا م ²كا مج
 الحرية

مستوى الداللة 
 1010عند 

7785.78 نعم 
دالاحصائيا7803.586.7680

5558.78 ال 

 .يبين نتائج التكوين في مجال االنتقاء واالختيار الرياضي في كرة القدم :(01)جدول رقم 

( 71.5)المحسوبة  ²ن قيمة كاأنالحظ من خالل الجدول أعاله : مناقشة النتائج تحليل و 
، 07درجة الحرية و  0.02عند مستوى الداللة ( 02.12)الجد ولية  ²أكبر من كا

عدم تلقي تكوين في مجال االنتقاء هو تكرار و كبر بالتالي فالفرق دال إحصائيا ألو 
بينما الذين تلقوا تكوين في هذا المجال ( %15.20)واالختيار في كرة القدم بنسبة 

 .(%51.20)فكانت النسبة قليلة تقدر ب

94% 

6% 

 النسب المئوية 

 مدرب حراس المرمى مدرب رئيسي
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 أنه بالرغم من المعرفة التامة ألهمية االنتقاءومما سبق يرى الطالب الباحث -
، زالت تخضع لألساليب غير العلمية ن هذه العملية ال، إال  أواالختيار في كرة القدم

رها من األساليب غير غيو  الخبرة الشخصيةو  المالحظةعلى الصدفة و  عتمدتحيث 
واضح أحمد )، حيث يشير انيا، بسبب عدم التكوين أوال ثم المؤهل العلمي ثمقننة علميا

التكوين األكاديمي   شروطاالعتماد على المدربين أكفاء تتوفر فيهم "إلى ( 5009، أمين
، مفتي حماد)ويؤكد  (721، صفحة 5009واضح أحمد أمين وآخرون، ) ."وكذا الخبرة

أهمية االختيار واالنتقاء باألسلوب العلمي والذي سيوفر للناشئين ثقة "على ( 7991
عب والمدرب مستقبل لال  ألداء الرياضي في الأكبر مما ينعكس ايجابا على التدريب وا

وبالتالي نرى أن  هناك  (252، صفحة 7991مفتي إبراهيم حماد، ) ."على السواء
يار واالنتقاء في مجال كرة القدم نقص واضح من جانب التكوين في اختصاص االخت

، حريزي عبد الهادي)ابق مع دراسة وهذا ما تط. بالخصوصعامة وحراسة المرمى 
  (722، صفحة 5001حريزي عبد الهادي، ). ضمن نفس السؤال (5001

 .بصدائرة نسبية تمثل نسبة تلقي المدربين للتكوين أو التر  :(01)شكل رقم 

 
 

 

72% 

28% 

 النسب المئوية

 ال نعم
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 م  بعملية االختيار لحراس المرمىمكااألساليب المعتمدة أثناء قيما هي  :السؤال الثاني
  بكرة القدم ؟

 .من طرف المدربين في عملية االختيار تبعمعرفة األسلوب الم: الغرض منه
النسبة  التكرار االجابات

 المئوية
درجة  ج²كا م ²كا مج

 الحرية

مستوى الداللة 
 1010عند 

دالاحصائيا8640.577876.6786.7680 بمفردك 

8887.87 فريق عمل 

 .المعتمدة في اختيار حراس المرمى يبين نتائج األساليب: (09)جدول رقم  

المحسوبة  ²ن قيمة كاأنالحظ من خالل الجدول أعاله : مناقشة النتائجتحليل و 
درجة الحرية و  0.02عند مستوى الداللة ( 02.12)الجد ولية  ²أكبر من كا( 22.22)

( %97.52)العمل الفردي بنسبة  هور تكرار و بالتالي فالفرق دال إحصائيا ألكب، و 07
 (.%01.12)أم ا بالنسبة للعمل الجماعي فكانت النسبة ضئيلة تقدر ب

أن  أغلب المدربين ال يقومون بعملية االختيار لحراس المرمى  ومما سبق نستخلص-
ليس له مصداقية ملهم متغير و وهذا ما يدل على أن ع بكرة القدم بمساعدة مختصين

 هذا ما، و ون عفوية وتعتمد على مبدأ الصدفةوبالتالي النتائج ستك غير ثابتو  علمية
ا يؤكد بأن هناك عجز على المستوى مم  و  (5075بوحاج مزيان، )خلص عليه استبيان 

لة من النقائص في عملية ينتج عنه جمالكمي لألطر المختصة في هذا المركز مما 
( 5071مارس )المسئولة عن كرة القدم في اآلونة األخيرة  االختيار، مما اضطر الهيئة

 .المرمى تكوين مجموعة من الحراس السابقين في منصب مدرب حراس
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 .االختياردائرة نسبية تمثل األساليب المعتمدة في عملية  :(01)شكل رقم 

 
بحكم خبرتكم ما هي الطريقة التي تفضلونها في عملية االختيار لحراس : الثالثالسؤال 

 المرمى بكرة القدم ؟
 .االنتقاء لحراس المرمىيقة المفضلة في عملية االختيار و معرفة الطر : الغرض منه

النسبة  التكرار االجابات
 المئوية

مستوى الداللة  درجة الحرية ج²كا م ²كا مج
 1010عند 

8645.78 المالحظة
دالاحصائيا7878.786.7680 القياسات 

 االختبارات و
8388.78

 .يبين نتائج الطريقة المفضلة في عملية االختيار لحراس المرمى: (70)الجدول رقم 

( 21.1)المحسوبة  ²ن قيمة كاأنالحظ من خالل الجدول أعاله : مناقشة النتائجتحليل و 
، 07درجة الحريةو  0.02داللة عند مستوى ال( 02.12)الجد ولية  ²أكبر من كا

( %95.20)ي طريقة المالحظة بنسبة هألكبر تكرار و  بالتالي فالفرق دال إحصائياو 
 .(%01.20)ثم القياسات واالختبارات بنسبة 

91% 

9% 

 النسب المئوية

 ال نعم
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أغلب المدربين يعتمدون على المالحظة المجردة دون استعانتهم  ن  أ ومما سبق نجد-
باالختبارات والقياسات في عملية انتقاء واختيار حراس المرمى بكرة القدم وهذا ما 

بوحاج مزيان، ) (5002بن قوة علي، ) ت إليه كل من الدراسات الجزائريةتوصل
 و (571، صفحة 5071بن عودة بنعمة وآخرون، ) (Samir Chibane ،0202)و (5075

وعليه يرى الطالب الباحث أن  المدرب  (21، صفحة 5072عقبوبي حبيب، )
، القياسات واالختبارات بدل المالحظة ه يعلم أهمية استعمالالبيداغوجي المدرك لعمل

ى بكرة القدم بصورة علمية لما لها من أهمية في عملية اختيار وانتقاء حراس المرم
 .مضبوطة

 .دائرة نسبية تمثل الطريقة المفضلة من طرف المدربين في عملية االختيار :(01)شكل رقم 

 
أثناء عملية االختيار بطريقة زون عليها ما هي أهم الجوانب التي ترك  : السؤال الرابع
 المالحظة ؟
معرفة أهم الجوانب التي يستند عليها المدرب في االختيار باستعمال : الغرض منه
 .المالحظة

 النسبة التكرار االجابات
 المئوية

 درجة ج²كا م ²كا مج
 الحرية

 الداللة مستوى
 0.0. عند

 65.76 60 الجسمية والبنية القامة

 دال احصائيا 04 64.90 77.55 06
 05.76 06 البدني

 50.57 55 المهاري
 60.57 60 االرادي

 الدوراتو المقابالت
 الكروية

96 76 

 .المالحظة يستند عليها المدرب في االختيار باستعمال طريقةالتي يبين نتائج أهم الجوانب (:  77)جدول رقم 

92% 

8% 
 النسب المئوية

 القياسات و االختبارات المالحظة
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المحسوبة  ²ن قيمة كاأنالحظ من خالل الجدول أعاله : مناقشة النتائجو  تحليل
درجة الحرية و  0.02عند مستوى الداللة ( 09.21)الجد ولية  ²أكبر من كا( 22.21)

المقابالت والدورات الكروية بنسبة  هوألكبر تكرار و  بالتالي فالفرق دال إحصائيا، و 07
( %75.20)يليها الجانب البدني بنسبة  (%51.12)فالجانب المهاري بنسبة ( 20%)

وبنسبة ضعيفة الجانب اإلرادي ( %01.20)ثم تأتي البنية الجسمية والقامة بنسبة 
 . (%07.52)تقدر ب

أغلب المدربين يعتمدون على المقابالت التنافسية والدورات  ن  أ جدمما سبق نو -
هذا ، و ي واألنثروبومترين الجانب البدنالكروية باإلضافة إلى الجانب المهاري ويهملو 

أن المدربين يعتمدون على المالحظة من "في ( 5002، بن قوة علي)ما وافق دراسة 
روسة ومضبوطة في عملية الناحية المهارية وبالتالي ال يخضعون إلى االختبارات مد

( حريزي عبد الهادي)اسة ووافقت در . (752، صفحة 5002بن قوة علي، ) ".االختيار
ين عن طريق المالحظة في معظم المدربين يقومون بعملية انتقاء الالعب"في أن 
 (759، صفحة 5001حريزي عبد الهادي، ) ."المنافسة

 .عليه المدرب في االختيار باستعمال طريقة المالحظةدائرة نسبية تمثل أهم الجوانب التي يستند (:  09)شكل رقم 

 

7% 

13% 

29% 

1% 

50% 

 النسب المئوية

 مقابالت و دورات كروية االرادي مهاري بدني القامة و البنية الجسمية 
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ترون أن طريقة المالحظة وحدها غير كافية أثناء عملية االختيار  أال :السؤال الخامس 
 لتقويم حراس المرمى من جميع الجوانب ؟

 .كافية لتقويم حراس المرمى اإذا كانت طريقة المالحظة وحدهمعرفة : الغرض منه
 النسبة التكرار االجابات

 المئوية
 الداللة مستوى الحرية درجة ج²كا م ²كا مج

 0.0. عند
 76 96  نعم

 55.57 55  ال احصائيا دال 02 05.99 05.00 06

 00.57 05 أحيانا

 .ويم حراس المرمىيبين نتائج ما مدى كفاية طريقة المالحظة في تق :(75)م جدول رق

المحسوبة  ²ن قيمة كاأنالحظ من خالل الجدول أعاله : مناقشة النتائجتحليل و 
درجة الحرية و  0.02عند مستوى الداللة  (02.99)الجد ولية  ²أكبر من كا( 72.11)

الموافقة على أن طريقة المالحظة هو ألكبر تكرار و  بالتالي فالفرق دال إحصائيا، و 05
 يرون العكس فقدرتأما الذين ( %20)وحدها كافية لتقويم حراس المرمى بنسبة 

بينما من يرون أحيانا أن طريقة المالحظة كافية أثناء عملية ( %22.12)النسبة ب 
 .(%71.52)االختيار كانت النسبة 

يجدون صعوبات في الميدان  المدربين أن أغلبمما سبق يستخلص الطالب الباحث و -
يفضلون طريقة المالحظة بالتالي فهم و  القيام بعملية االختيار لحراس المرمى من أجل

ها تخضع إلى  أن  إال  ، ووسائل مادية ال تكلف إمكانياتوسرعة تنفيذها و  نظرا لسهولتها
االختبارات في عملية و بهذا يهملون استعمال القياسات و كفاءة المدرب الخبرة الميدانية و 

أن  " (5075، بوحاج مزيان) حيث يرى. العشوائيةو  االختيار مما يؤدي إلى الذاتية
أساليب ساس إلى افتقار المدربين لطرق و ضعف النتائج والعشوائية في العمل يرجع باأل

ويشير  (5075بوحاج مزيان، ) ."القياسات الخاصة بعملية االختياراالختبارات و 
ؤشر الحقيقي االختبارات والقياسات تعتبر المأن  "إلى ( 5001، منصور الصوي ان)

بية والوقوف على حالة الذي يدل بوضوح على التقدم في تحقيق النتائج واألهداف التدري
قلية من وأ (75، صفحة 5001منصور بن ناصر بن محمد الصويان، ) ."الالعبين
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، تقويم نتائج الالعبينفية في المدربين من يعتقدون أن المالحظة وحدها غير كا
عن و بالتالي يفتح لنا المجال للتساؤل عن الكيفية التي يطبقون بها هذه العملية و 

انه وتوضيحه هذا األخير هو صميم الموضوع الذي نريد تبيالظروف التي تنجز فيها، و 
 .البحث المتواضع من خالل هذا

 .دائرة نسبية تمثل ما مدى اقتناع المدربين بطريقة المالحظة كتقويم لحراس المرمى :(70)شكل رقم 

 
 الدورات الكروية يمك نكم من االختيار الدقيقهل إجراء المقابالت و  :السؤال السادس

 الصحيح لحراس المرمى بكرة القدم ؟و 
الدورات المقابالت و  ال الطرق التقليدية والمتمثلة فياستعم معرفة إذا كان: الغرض منه

 .لحراس المرمى األمثل والدقيقمن االختيار  المدربين الكروية تمكن
 النسبة التكرار االجابات

 المئوية
 الداللة مستوى الحرية درجة ج²كا م ²كا مج

 0.0. عند
 22.63 35  نعم

 احصائيا دال 80 85.08 80.83 08
 55.57 55  ال

 .اختيار حراس المرمى استعمال المقابالت والدورات الكروية في عمليةيوضح نتائج : (72)جدول رقم 

المحسوبة  ²ن قيمة كاأنالحظ من خالل الجدول أعاله : مناقشة النتائجو  تحليل
درجة الحرية و  0.02عند مستوى الداللة ( 02.12)الجد ولية  ²أكبر من كا( 01.22)

64% 

25% 

11% 

 النسب المئوية

 أحيانا ال نعم



 الفصل األول:                                                             الدراسة االستطالعية

 
128 

الدورات لصالح إجراء المقابالت و  وهو  ألكبر تكرار بالتالي فالفرق دال إحصائيا، و 07
أما الذين ال يعتقدون ( %11.52)الكروية في عملية االختيار لحراس المرمى بنسبة 

  .(%22.12)بنجاعة هذه الطريقة في االختيار الصحيح للحراس فكانت النسبة

أغلب المدربين العاملين في الحقل التدريبي يعتمدون على  منه نستخلص أن  و -
أمر اهلل )، حيث يشير ي اختيار حراس المرمى بكرة القدمالدورات الكروية فو  المقابالت
 ة االمبار  المشاهدة لالعبين أثناءو  اعتماد المدرب على المالحظة ن  أ( "5007، البساطي

أمر اهلل ) ."الموضوعيةو  فقط لتحديد مستويات األداء البدني أمرا ينقصه الدقة
عامر فاخر شغاتي، ) يها أيضاوالتي يشير إل (522، صفحة 5007البساطي، 

انتقاء الخامات الجزائرية إلى تناقض القائمين على عملية  بالتالي نصلو  (5072
 باعتمادهم على أسلوب المقابالت والمالحظة العابرة دون االستعانة باالختبارات

إلى ( "7991، خاطر وألبيك)، وهذا ما يتنافى مع ما جاء به كوسائل تقويموالقياسات 
تصمم  ، فقدتبارات تستخدم في المجال الرياضي، وال شك أن فوائدها كثيرةأن االخ

لقياس العديد من القدرات واالستعدادات العامة والخاصة، ولكن غالبا ما تستخدم 
 .(77، صفحة 7991أحمد محمد خاطر وعلي فهمي البيك، ) ."للتقويم

 .دورات الكروية في عملية االختياردائرة نسبية تمثل نسب اعتماد المدربين على المقابالت وال: (77)شكل رقم 

 

66% 

34% 

 النسب المئوية

 ال نعم
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 فما هي طبيعتها ؟االختبارات إذا كنتم تعتمدون على القياسات و : السؤال السابع
 .المدربين المعتمدة من طرف االختباراتو  القياساتطبيعة  معرفة: الغرض منه

 النسبة التكرار االجابات
 المئوية

 درجة ج²كا م ²كا مج
 الحرية

 عند الداللة مستوى
.0.0 

 55.76 00 بدني

 احصائيا دال 04 64.90 40.94 06

 07.66 75 مهاري
 65.76 65 يولوجيفس

 65.57 65 نفسي
 60.57 67 أنثروبومتري

 .يبين نتائج طبيعة االعتماد على القياسات واالختبارات :(72)جدول رقم 

المحسوبة  ²ن قيمة كاأنالحظ من خالل الجدول أعاله : مناقشة النتائجو تحليل 
 الحريةدرجة و  0.02عند مستوى الداللة ( 09.21)الجد ولية  ²أكبر من كا( 91.29)

ثم ( %12)الجانب المهاري بنسبة هو كبر تكرار و بالتالي فالفرق دال إحصائيا أل، و 02
الجانب األنثروبومتري فقد وردت بنسب  أم ا( %55.20)يليه الجانب البدني بنسبة 

( %02.12)بينما الجانب النفسي فقدرت النسبة ب ،(%01.52)ضعيفة تقدر ب
 .(%05.20)والجانب الفسيولوجي فكانت النسبة 

ومما سبق نستخلص أن أغلب المدربين يولون للجانب المهاري األهمية الكبرى في -
اختيار حراس المرمى عند اعتمادهم على القياسات واالختبار وهذا ما يتنافى مع ذكره 

وال أن المدربين في أح" (Heath –Carter)نقال عن ( 7992، محمد صبحي حسنين)
العب،  ، الرياضي الذي يتمتع بشكل جيد كرياضي أواصكثيرة يختارون للتدريب الخ

ن كانت مهارته متواضعة حتى . (702، صفحة 7992محمد صبحي حسنين، ) ."وا 
نسبة اختيار المدربين للجانب "في أن ( 5001، حريزي عبد الهادي)ووافقت دراسة 

حريزي عبد الهادي، ) ."الية جدا لفئة األشبالعالمهاري أثناء عملية االنتقاء كانت 
وبالتالي يرى الطالب الباحث أن القياسات واالختبارات تساعد  (751، صفحة 5001

المدربين في تفادي األسلوب العشوائي لعملية االختيار واالنتقاء لحراس المرمى 
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االعتماد على جانب أو جانبين في المالحظة ويعطي أكثر مصداقية المتميزين بدل 
 .لعملية االختيار

 .االختباراتدائرة نسبية تمثل نسب طبيعة االعتماد على القياسات و  :(75)شكل رقم 

 
البدني لدى مدربي كرة القدم في عمليات اختيار ما مكانة العامل االنثروبومتري و : المحور الثالث
 بكرة القدم ؟حراس المرمى 

 دراية  بالقياسات االنثروبومترية ؟و  هل لديكم  علم: سؤال األول
ن بخصوص القياسات والمعرفي للمدربي العلمي معرفة الجانب: الغرض منه
 .األنثروبومترية

 النسبة التكرار االجابات
 المئوية

 الداللة مستوى الحرية درجة ج²كا م ²كا مج
 0.0. عند

 50.57 50 نعم
 احصائيا دال 60 65.09 00.67 06

 55.57 74 ال

 .يوضح  نتائج  معرفة المدربين بالقياسات األنثروبومترية :(72)جدول رقم 

المحسوبة  ²ن قيمة كاأنالحظ من خالل الجدول أعاله : مناقشة النتائجو  تحليل
الحرية درجة و  0.02عند مستوى الداللة ( 02.12)الجد ولية  ²أكبر من كا( 71.02)

عدم معرفة المدربين بالقياسات  هوألكبر تكرار و  بالتالي فالفرق دال إحصائيا، و 07

22% 

65% 

3% 4% 
6% 

 النسب المئوية

 أنثروبومتري نفسي فزيولوجي مهاري بدني
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والذين لديهم علم ودراية بالقياسات األنثروبومترية ( %12.12)األنثروبومترية بنسبة 
  .(%51.52)فكانت النسبة تقدر ب

للقياسات بالجانب المعرفي سبق نستخلص أن أغلب المدربين ال يهتمون  مماو -
 (5077، محمد مطر)وعليه يؤكد  ،األنثروبومترية الخاصة لحراس المرمى بكرة القدم

المدرب يجب أن يكون ملما بالقياسات الجسمية ألهميتها الكبيرة في انتقاء "على أن   
إلى النجاح في  اإلعداد حتى يصلواو  الصالحين للممارسةو  الخامات من المواهب

كما نتفق مع ما جاءت  (791، صفحة 5077محمد مطر عرك، ) ."المنافسات العليا
أن للقياسات األنثروبومترية  لها مصداقية في " (5070، سمير شيبان)به دراسة 

، حسنين)نقال عن (Karpovich)وأكده أيضا . (Samir Chibane, 2010) ".الفئات الصغرى
أهمية اختيار القياسات الجسمية المناسبة قبل البدء في عملية التدريب "من أن ( 7992

محمد صبحي ) ."ه وجهده مع نمط غير مبشر بالنجاحوأن المدرب العاقل ال يضي ع وقت
األنثروبومترية تعتبر أساس ويرى الطالب الباحث أن القياسات . (7992حسنين، 

الوصول إلى المستويات العليا وعلى المدرب والمشرفين معرفتها واالستناد عليها في 
 E,drust, reilly et Carter,2000,p )منواالنتقاء وهذا ما يشير إليه كل  عملية االختيار

كرة أغلب الباحثين والمختصين في مجال "أن ( 5072، عقبوبي حبيب)نقال عن  (163
 القدم أن هناك عالقة وطيدة بين القياسات األنثروبومترية لالعبين وطريقة اللعب أو

قة ومنط طرف المدرب ومواصفات الالعب المورفولوجية الخطة التكتيكية المتبعة من
 (21-21ات ، الصفح5072عقبوبي حبيب، ) ".لعبه أو حتى المركز الذي يشغل
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 .المدربين بالجانب األنثروبومتري دائرة نسبية تمثل نسب معرفة :(72)شكل رقم 

 
 ؟ثروبومترية أثناء عملية االختيارنهل تقومون ميدانيا بالقياسات األ: السؤال الثاني

 .نثروبومتريةمعرفة واقع العمل الميداني للمدرب بخصوص القياسات األ :الغرض منه
 النسبة التكرار االجابات

 المئوية
 درجة ج²كا م ²كا مج

 الحرية
 0.0. عند الداللة مستوى

 45.57 57  نعم
 احصائيا دال 60 65.09 00.57 06

 60.57 67  ال

 .يوضح  نتائج قيام المدربين بالقياسات األنثروبومترية أثناء عملية االختيار :(71)جدول رقم 

المحسوبة  ²ن قيمة كاأنالحظ من خالل الجدول أعاله : مناقشة النتائجو تحليل 
درجة الحرية و  0.02عند مستوى الداللة ( 02.12)الجد ولية  ²من كاأكبر ( 17.52)

 لصالح المدربين الذين ال يقومون هوألكبر تكرار و  بالتالي فالفرق دال إحصائيا، و 07
الذين يقومون بعملية القياس  بينما المدربين( %92.12)بالقياسات األنثروبومترية بنسبة

 .(%01.52)األنثروبومتري تقدر ب

مما سبق يستخلص الطالب الباحث أن  أغلب المدربين في الواقع الميداني ال و -
بينما اختيار حراس المرمى بكرة القدم  يقومون بالقياسات األنثروبومترية أثناء عملية

نجد نسبة ضئيلة ممن يقومون ببعض القياسات األنثروبومترية الختيار حراس المرمى 

26% 

74% 

 النسب المئوية

 ال نعم
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دانية حامد، )نقال عن  (أحمد عمرأبو العال و ) هذا ما يتنافى مع ما ذكره، و لكرة القدم
أن لكل نشاط يتطلب مواصفات جسمية يجب مراعاتها عند اختيار " (5002

القياسات الجسمية في عملية االختيار الرياضي الذي هذه إشارة إلى أهمية و  الرياضيين
دانية رياض حامد، أسامة أحمد ) ."ساسية للوصول إلى المستوى العاليتعد القاعدة األ

حسنين، )نقال عن  (محمد طاهر كردي)أيضا و  (729، صفحة 5002الطائي، 
إذا ما أردنا تحقيق للقياسات الجسمية أهمية كبيرة في اختيار الالعبين "بأن  ( 7911

داء الذي يطلبه النشاط ، ذلك لما للقياسات الجسمية عالقة مباشرة باألنتائج قياسية
إبراهيم )رأي كما نتفق مع  (20، صفحة 7911محمد صبحي حسنين، ) ."الممارس
المقاييس األنثروبومترية تعتبر من الدالالت التي تعين على "في أن  (5001، رحمة

إبراهيم رحمة، مصطفى فرح زقزوق، سالم سليمان سالم، ) ."توى نمو الفردتقدير مس
  (21، صفحة 5001

 .مدربين بالقياسات األنثروبومتريةدائرة نسبية تمثل نسب قيام ال :(72)شكل رقم 

 
 
 
 

94% 

6% 
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نثروبومترية الوزن كافيان لتحديد القياسات األهل تعتقدون أن القامة و : السؤال الثالث
 لحراس المرمى بكرة القدم ؟

 .لتصنيف القياسات األنثروبومترية معرفة المدرب ما مدى: الغرض منه
 درجة ج²كا م ²كا مج المئوية النسبة التكرار االجابات

 الحرية
 عند الداللة مستوى

.0.0 
 57 06  نعم

 احصائيا دال 60 65.09 56 06
 57 56  ال

  .يبين نتائج اعتماد المدربين على الوزن والقامة فقط في القياسات األنثروبومترية(: 71)جدول رقم 

 ( 50)المحسوبة  ²ن قيمة كاأنالحظ من خالل الجدول أعاله : مناقشة النتائجو  تحليل
، 07درجة الحرية و  0.02عند مستوى الداللة ( 02.12)الجد ولية  ²أكبر من كا

المدربين الذين يرون أن القامة لصالح هو ألكبر تكرار و  بالتالي فالفرق دال إحصائياو 
بينما من يرون العكس ( %12)الوزن كافيان لتحديد القياسات األنثروبومترية بنسبة و 

 .(%52)فتقدر النسبة ب

الطول و  إلى أن أغلب المدربين يرون أن الوزنمما سبق يستخلص الطالب الباحث و -
هذا ما القدم و فقط يمثالن القياسات األنثروبومترية الخاصة باختيار حراس المرمى لكرة 

وكذا ما اتفق عليه مجموعة من  (ICSPFT) يتعارض مع كل البحوث المقدمة من طرف
األطوال  :رئيسية وهي( فئات)ل خمس مجموعات العلماء على أن مجاالت القياس تشم

محمد نصر ) .وزن الجسمو  سمك ثنايا الجلديةو  المحيطات–(العروض)االتساعات –
وعليه يشير الطالب  (Cazorla.G., 2006) ودراسة  (25، صفحة 7991الدين رضوان، 

في مجال الخبرات بالنسبة للمدربين من حيث تجديد المعارف و  الباحث ذلك إلى نقص
  .واالختيارالقياس والتقويم وخاصة في اختصاص االنتقاء 
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 .الوزن والقامة فقط في القياسات األنثروبومتريةدائرة نسبية تمثل نسب اعتماد المدربين على (: 72)شكل رقم 

 

دراية  باالختبارات البدنية المتعلقة بحراس المرمى كرة هل لديكم معرفة و : السؤال الرابع
 القدم ؟

معرفة المستوى المعرفي للمدربين في مجال االختبارات البدنية المتعلقة : لغرض منها
 .بحراس المرمى

 درجة ج²كا م ²كا مج المئوية النسبة التكرار االجابات
 الحرية

 الداللة مستوى
 0.0. عند

 05.57 00  نعم
 احصائيا دال 60 65.09 44.95 06

 00.57 04  ال

 .يبين نتائج معرفة ودراية المدربين باالختبارات البدنية المتعلقة بحراس المرمى: (71)جدول رقم 

المحسوبة  ²ن قيمة كاأنالحظ من خالل الجدول أعاله : مناقشة النتائجو  تحليل
درجة الحرية و  0.02عند مستوى الداللة ( 02.12)الجد ولية  ²أكبر من كا( 99.25)

لصالح المدربين الذين ليس لهم هو ألكبر تكرار و  بالتالي فالفرق دال إحصائيا، و 07
وبنسبة ( %11.52)ودراية باالختبارات البدنية لحراس المرمى بنسبة  علوم

 .االختبارات البدنية لحراس المرمىفقط من لديهم علم  ومعرفة ب( 72.12%)

75% 

25% 

 النسب المئوية

 ال نعم
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ومما سبق نستخلص أن معظم المدربين يجهلون االختبارات البدنية المتعلقة بحراس -
ب لمنصب حارس المرمى كالعب المرمى نظرا لعدم التكوين أوال وعدم مزاولة المدر 

الجانب من خالل االبتعاد عن استعمال بطارية ا يؤكد لنا ضعف هذا مم  ، سابقا
اعتماد األغلبية على  ، و االختبارات البدنية الختيار حراس المرمى بكرة القدم في الميدان

، االبتعاد عن األسس العلميةو  اتيةكالمنا حول استعمال الذ   يعززطريقة المالحظة مما 
س المرمى بكرة القدم لنتائج في حين أن بعض المدربين يقومون بعملية االختيار لحرا

ناجح )وهذا ما يتنافى مع ما جاء به . وهي نسبة قليلة جدا االختباراتو  القياسات
عداده و  عملية اختيار المدرب" في أن  ( 5075، الذيابات دريبه تو  تأهيله أكاديمياو ا 
عداده للتقويم، و عمليا اللعبة سير التطوير ألمستمر ينبغي أن تحظى باهتمام ليضمن و  ا 

ناجح الذيابات ورائد الرقاد، ) ."، وتحقيق أهدافها بالشكل السليمفي المسار الصحيح
بن قصد علي الحاج محمد، بن دحمان ) ويتفق مع ما جاء به (05، صفحة 5075

ين المعرفي محدود إن لم يكن أن  مستوى المدربين الجزائري"في  (5070نصر الدين، 
 ضرورة إلمام المدرب بعلوم القياسعليه يرى الطالب الباحث على و  ."ضعيف

وتوظيف مدربين لتدريب حراس المرمى  ،الختيارالتقويم لنجاح عملية ااالختبار و و 
 .خزان الفرق الوطنية خاصة في الفئات الشبانية 

.مدربين بخصوص االختبارات البدنيةدائرة نسبية تمثل معرفة المستوى المعرفي لل( 71)شكل رقم 

 

14% 

86% 

 النسب المئوية

 ال نعم
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 االختبارات معقدة ميدانيا أثناء عملية و هل تعتبرون طريقة القياسات : السؤال الخامس
 االختيار لحراس المرمى ؟

 .القياسات ميدانياو معرفة نظرة المدربين لتطبيق طريقة االختبارات : الغرض منه

 درجة ج²كا م ²كا مج المئوية النسبة التكرار االجابات
 الحرية

 الداللة مستوى
 0.0. عند

 47 50  نعم
 احصائيا دال 60 65.09 09.0 06

 67 69  ال

 .االختبارات ميدانيايبين نتائج صعوبة تطبيق طريقة القياسات و ( 79)جدول رقم 

( 12.1)المحسوبة  ²ن قيمة كاأنالحظ من خالل الجدول أعاله : تحليل ومناقشة النتائج
، 07درجة الحرية و  0.02عند مستوى الداللة ( 02.12)الجد ولية  ²أكبر من كا

القياسات لصالح صعوبة تطبيق هو ألكبر تكرار و  بالتالي فالفرق دال إحصائياو 
يعتقدون العكس فكانت بينما المدربون الذين ( %92)واالختبارات ميدانيا وكانت النسبة 

 .فقط( %02)النسبة 

لمدربين المستجوبين تصب نظرتهم إلى عليه خلص الطالب الباحث إلى أن  أغلب او -
ا ، إم  مىاالختبارات ميدانيا معقدة في عملية االختيار لحراس المر أن طريقة القياسات و 

، وهذا ما تطبيقهااالختبار، أو جهلهم لخطوات و  في القياسلجهلهم بالطرق العلمية 
 (5007، محمد صبحي حسنين)ما أشار إليه و  (5075بوحاج مزيان، )توصل إليه 

فعالية تطبيق االختبارات في نجاح عملية االنتقاء من خالل ما تقدمه و  حول أهمية"
 (21، صفحة 5007محمد صبحي حسنين، ) ."ن نتائج دقيقة عن قدرات الالعبينم

على أن التجارب أثبتت أن جل المدربين ( "7991، أمر اهلل البساطي)وما يؤكده 
الذين اعتمدوا على البحث أصحاب االنجازات الرياضية الكبيرة في كافة األلعاب هم 

 (72، صفحة 7991أمر اهلل البساطي، ) ."والقياس
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 .القياسات ميدانيادائرة نسبية تمثل ما مدى صعوبة تطبيق االختبارات و  :(71)شكل رقم 

 
 االختبارات لحراس المرمى؟و  هل تقومون بعملية التقويم لنتائج القياسات :السؤال السادس

االختبارات لحراس مدرب يقوم بتقويم نتائج القياسات و معرفة إذا كان ال: الغرض منه
 .المرمى

 النسبة التكرار االجابات
 المئوية

 درجة ج²كا م ²كا مج
 الحرية

 عند الداللة مستوى
.0.0 

 60.57 67  نعم

 05.76 56  ال احصائيا دال 02 05.99 067.05 06
 60.57 67 أحيانا

 .يوضح  نتائج عملية التقويم لنتائج القياسات واالختبارات لحراس المرمى :(50)جدول رقم 

المحسوبة  ²ن قيمة كاأنالحظ من خالل الجدول أعاله  :مناقشة النتائجو  تحليل
درجة و  0.02عند مستوى الداللة ( 02.99)الجد ولية  ²أكبر من كا( 702.12)

عدم القيام بتقويم نتائج هو ألكبر تكرار و  بالتالي فالفرق دال إحصائيا، و 05الحرية 
بينما من يقومون بعملية ( %11.20)القياسات واالختبارات لحراس المرمى بنسبة 

، أم ا من يقومون أحيان (%01.52)التقويم لنتائج القياسات واالختبارات فكانت النسبة 
 .(% 01.52)بعملية التقويم فقدرت النسبة ب

95% 

5% 

 النسب المئوية

 ال نعم
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أن  عملية التقويم لنتائج القياسات واالختبارات ال الباحث  مما سبق يستخلص الطالبو -
تخضع لضوابط علمية مقننة وذلك نظرا العتماد أغلب المدربين المستجوبين على 

أن  التقويم ( "5001، بن سي قدور حبيب)المالحظة المباشرة وهذا ما يتفق مع دراسة 
ال بعيد االستخدام كون أن ل استخدام اختبارات وقياسات حديثة ال ز الموضوعي في ظ  

بن سي ) ."االعتباري أو الذاتي أو الخصوصياألمر حاليا مبني على أساس التقويم 
وعلى هذا األساس أوصت الجمعية األمريكية . (715، صفحة 5001قدور حبيب، 

تتضمن االختبارات البدنية معايير للصحة والتربية الرياضية والترويح بضرورة أن 
منصور بن ) .ايير مرجعية يمكن االستفادة منهااألداء على أساس اعتبار هذه المع

 ويمكن القول أن االختبارات (75، صفحة 5001ناصر بن محمد الصويان، 
ي يجب أن يأخذه المدربين بعين االعتبار القياسات تعتبر بمثابة المعيار العلمي الذو 

تتوفر لديهم سبل  لتقييم وتقويم ومن ثم االختيار األفضل لحراس المرمى بكرة القدم ممن
حتى يمكن تأسيس مؤشرات "أنه ( 5009، مقراني جمال)ويشير . النجاح مستقبال

للحكم على موهبة الناشئ في الرياضة من الضروري ارجاع ذلك إلى المعايير 
مقراني جمال، غزال محجوب، ) ."يث يمكن للطفل أن يقاس من خاللهاوالمستويات بح

أن االختبارات " (7911، قايس ناجي)ويؤكد  (19، صفحة 5009بن برنو عثمان، 
داما ستخوالقياسات تعطي نتائج موضوعية موثوق بدقتها وصحتها إذا ما استخدمت ا

، 7911قيس ناجي عبد الجبار، بسطويسي أحمد، ) ."مبنيا على األسس العلمية
 .(77صفحة 
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 .االختبارات لحراس المرمىدائرة نسبية تمثل عملية التقويم لنتائج القياسات و (: 01)شكل رقم 

 

 االختبارات لحراس المرمى؟التقويم لنتائج القياسات و كيف تتم عملية  :سؤال السابعال
 .يم لحراس المرمى من طرف المدربينمعرفة كيف تتم عملية التقو : الغرض منه

النسبة  التكرار االجابات
 المئوية

درجة  ج²كا م ²كا مج
 الحرية

 1010مستوى الداللة عند 

اجتهاد 
 شخصي 

088088

دالاحصائيا7808886.7680
مستويات 
 معيارية 

8888

 .راس المرمى أثناء عملية االختياريوضح نتائج  كيفية عملية التقويم لح(: 57)جدول رقم 

( 700)المحسوبة  ²ن قيمة كاأنالحظ من خالل الجدول أعاله : مناقشة النتائجو  تحليل
 ،07درجة الحريةو  0.02عند مستوى الداللة ( 02.12)الجد ولية  ²أكبر من كا

لصالح االجتهاد الشخصي بنسبة هو ألكبر تكرار و  بالتالي فالفرق دال إحصائياو 
 .لمائة لصالح المستويات المعياريةبينما كانت النسبة صفر با( 700%)

وعلية خلص الطالب الباحث إلى أن جل المدربين العاملين في الحقل التدريبي -
ت لحراس المرمى بكرة القدم باجتهاد يقومون بعملية التقويم لنتائج القياسات واالختبارا

6% 

88% 

6% 

 النسب المئوية

 أحيانا ال نعم
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، بوبوشة وهيب وآخرون)نقال عن ( نمحمد صبحي حسني)، حيث يشيرشخصي
ات بالمعنى أن  التقويم الذي ال يعتمد على معايير ومستويات ومحك  " (5071

اإلحصائي ويكون في ضوء خبرات وأراء واتجاهات القائمين على عملية االختيار، هو 
بوبوشة وهيب، بن قوة ) ."الذاتي عنه إلى التقويم الموضوعيويم نوع أقرب إلى التق
وبالتالي فنحن نتفق مع ما جاء في دراسة . (29، صفحة 5071علي، زرف محمد، 

ميم ) ".لى التقدير بدل التقويمالمدرب الجزائري يعتمد ع"في أن ( 5072، ميم مختار)
ك في عملية االختيار الصحيح برمتها لحراس ا يشك  مم   (25، صفحة 5072مختار، 

  .المرمى بكرة القدم

 .يفية عملية التقويم لحراس المرمىدائرة نسبية تمثل نسب ك :(01)شكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

0% 

 النسب المئوية

 مستويات معيارية  اجنهاد شخصي
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 :خاتمة -
العروض السابقة ألهم نتائج االستبيان الستطالع  خلص الطالب الباحث من خالل

الرأي للمدربين العاملين في الحقل التدريبي أنه بالرغم من أهمية مركز حراسة المرمى 
راة في كرة عب مباالدور المحوري الذي يقوم به حارس المرمى فال يمكن الل  و  بكرة القدم

أظهر لنا سبب ضعف كس و الواقع كشف لنا الع  أن  ، إال  القدم بدون حارس مرمى
وذلك في الغياب الواضح في أندية كرة القدم  حراس المرمى في البطولة الجزائرية

باإلضافة إال قصور في الجانب . حراس المرمى في الفئات الشبانية الجزائرية لمدربي
وذلك بالرغم االعتماد الكلي على طريقة المالحظة المجردة و المؤهل التدريبي و  العلمي
االختيار ال زالت تخضع و  مسألة االنتقاء  أن  إال  ، تطور وسائل القياس الحديثةمن 

 فيوالدورات الكروية و  خالل المبارياتمن المالحظة ، و والعشوائيةللخبرة الشخصية 
يمضي يؤهل في النادي بداعي و  من يسجل ، بحيث كلبعض األحيان ينعدم االختيار
، بالرغم من وجود بة فيه من طرف الالعبينعدم الرغو  نقص التوجه إلى هذا المركز

حب طني تمارس لعبة كرة القدم بشغف و طاقات وخامات هائلة على المستوى الو 
وعليه توصلنا من خالل هذا االستبيان إلى جملة من . لياللوصول إلى المستوى الع

 :االستنتاجات
اد الجزائري طرف االتحالمسلمة من عدم تناسب المؤهل العلمي مع شهادة التدريب -

 .لكرة القدم
أن  هذه الخبرة ما هي  إال  ، برات ميدانية طويلة لدى المدربينرغم وجود مؤهالت وخ-
 .مبنية على أسس علمية في التدريب ممارسة عملية غير إال  
أغلب المدربين العاملين في الحقل التدريبي ال يملكون شهادة تدريب في اختصاص -
 .اسة المرمىحر 
االختيار في مجال كرة تأهيل للمدربين في مجال االنتقاء و عملية التكوين والنقص في -

 .عامة وحراسة المرمى بالخصوصالقدم 
اتية خالل اعتماد أغلب المدربين العاملين في الحقل التدريبي على المالحظة الذ  -

 .ت الكروية في اختيار حراس المرمىالمباريات والدورا
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ي في الحقل التدريبي يعطون األولوية للجانب المهاري فمعظم المدربين العاملين -
 .اختيار حراس المرمى بكرة القدم على الجوانب األخرى

حراس  وانتقاء الدورات الكروية في اختياراعتماد أغلب المدربين خالل المباريات و -
 .المورفولوجياوالبنية   شكل الجسمالمرمى على الجانب المهاري و 

يمثالن  بين المستجوبين يعتبرون عامل الطول والوزن وحدهماجزء كبير من المدر -
 .القياسات األنثروبومترية

 قلت معرفة وجهل معظم المدربين بالقياسات األنثروبومترية والعمل بها أثناء اختيار-
 .وانتقاء حراس المرمى بكرة القدم

النتقاء وامعظم المدربين يجدون صعوبات ومشاكل أثناء القيام بعملية االختيار -
 .لحراس المرمى بكرة القدم

المدربين يجدون في استعمال االختبارات والقياسات البدنية واألنثروبومترية  معظم-
 .ء لحراس المرمى بكرة القدم معقدةأثناء عملية االختيار واالنتقا

 اد على المعاييرجل المدربين يقومون بالتقويم الذاتي وباجتهاد شخصي دون االعتم-
 .واألسس العلمية

وعليه فأغلب المدربين الذين ينشطون في البطولة الجزائرية لكرة القدم يعتمدون في -
 .عملية االختيار واالنتقاء لحراس المرمى على الطرق التقليدية بدل األسس العلمية

وأخيرا من خالل ما سبق يحاول الطالب الباحث العمل على اعطاء نظرة جديدة للعمل 
في اختيار وانتقاء حراس المرمى بكرة القدم وذلك بتحديد وبناء مستويات الميداني 

معيارية لبعض القياسات واالختبارات األنثروبومترية والبدنية الختيار حراس المرمى 
 .سنة 71القدم للفئة العمرية تحت  بكرة

لقياسات  استمارة موجهة لتحديد الصفات البدنية وا: الدراسة االستطالعية الثانية. 3.7.7
 :سنة 71القدم للفئة العمرية تحت  االنثروبومترية  لحراس المرمى بكرة

 :تحديد القياسات األنثروبومترية: الخطوة األولى
 نثروبومترية التي تطرقت إلى القياسات األوالمراجع  تم تحليل العديد من المصادر

محمد صبحي ) و (501-11، الصفحات 7991محمد نصر الدين رضوان، )
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أحمد محمد خاطر وعلي فهمي البيك، ) ، و(712-21، الصفحات 7991حسنين، 
-752، الصفحات 7992محمد صبحي حسنين، ) (770-12، الصفحات 7991
قد خلص تحليل و  (712، صفحة 7991مروان عبد المجيد إبراهيم، ) و (799

نة وبومترية المكو  نثر أليشمل عدد من القياسات ا أن المصادر إلى أن البحث يجب
نسبة ( االتساعات)األعراض و  ، المحيطاتنات هي األطوالهذه المكو  ، و لحجم الجسم

-20، الصفحات 7991محمد نصر الدين رضوان، )ووزن الجسم الدهون بالجسم 
27) 

م مجموعة من القياسات ض  ي ام الطالب الباحث بإعداد استبيانوعلى هذا األساس ق
انظر ( )نسبة الدهون بالجسم، ض، المحيطات، األعرااألطوالن، الوز  )نثروبومترية األ

ساتذة بعد عرضها على المشرف عرضت على مجموعة من األو ( (70)ملحق رقم
الختيار ((11)ملحق رقم()10)التدريب الرياضي العدد والخبراء في القياس والتقويم و 

وعلى إثر النتائج المتحصل عليها بعد استرجاع االستمارات . المناسب لعينة البحث
كما هي موضحة في شرع الطالب الباحث في تحليلها مستخلصا مجموعة من النتائج 

 .(55)الجدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل األول:                                                             الدراسة االستطالعية

 
145 

 النسبة المئوية المحكمين  القياسات الرقم

 700 70 الوزن األوزان 07

05 

 األطوال

 700 70 الطول الكلي 

 700 70 مع الكف الذراع طول 02

 20 01 القدمطول  02

02 

 المحيطات

 10 01 محيط الصدر

 90 09 محيط البطن 01

 10 01 محيط الفخذ 01

01 
 األعراض

 90 09 عرض الكتفين

 90 09 عرض الورك 09

 700 70 نو نسبة الده النسبة الدهنية 70

 .يوضح النسبة المئوية للقياسات األنثروبومترية المختارة  :(55)جدول رقم 

 :البدنية لحراس المرمى بكرة القدمتحديد أهم الصفات : لخطوة الثانيةا
ية جمع ومسح للعديد من المراجع قام الطالب الباحث خالل هذه الخطوة بعمل

التي لها صلة المصادر بالعربية واألجنبية واالطالع على البحوث والدراسات السابقة و 
بموضوع البحث من أجل التعرف على بعض الصفات البدنية التي يحتاجها حارس 

، ولغرض اختيار بعض الصفات البدنية سنة 71القدم للفئة العمرية تحت  المرمى بكرة
، تم تصميم استمارة استطالع رأي الخبراء التي تخص حارس المرمى بكرة القدموأهمها 

، تم ((10)انظر ملحق رقم )،دريب الرياضي وكرة القدممجال التوالمتخصصين في 
أساتذة ودكاترة من  70على (( 02)الملحق رقم)توزيع االستبانة بعد استشارة المشرف 

، وبعد جمع االستمارات تم تحديد لمية والعملية في مجال كرة القدمذوي الخبرة الع
لحراس المرمى وفق ما خلص  النسبة المئوية والتكرارات لتحديد أهم المتغيرات البدنية

 . (05)انظر الملحق رقم)عليه أراء المتخصصين 
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 النسبة المئوية المحكمين الصفات البدنية  رقم
 90 70 القوة االنفجارية لألطراف العليا 17
 90 70 القوة االنفجارية لألطراف السفلى 17
 90 70 القوة المميزة بالسرعة 13
 700 77 سرعة االستجابة الحركية 14
 90 09 السرعة 15
 10 01 الرشاقة  16
 10 01 رمي ولقف كرة التنس 11
 10 01 المرونة 12

 .بدنية المنتقاة وفق أراء الخبراءيوضح النسبة المئوية للصفات ال :(52)جدول رقم 

خلص الطالب الباحث إلى أهم الصفات البدنية ( 52)من خالل نتائج الجدول رقم و 
جارية لألطراف العليا القوة االنف)هي و المرمى بكرة القدم بهذا العمرالتي تخص حارس 

المرونة والرشاقة و  وسرعة استجابة الحركيةوالسرعة  القوة المميزة بالسرعةوالسفلى و 
 (. التوافقو 

 :(تحديد االختبارات البدنية) :الخطوة الثالثة
بعد تحديد أهم الصفات البدنية المالئمة لحراس المرمى بكرة القدم للفئة العمرية تحت 

د ، قام الطالب الباحث بعملية ترجيح لالختبارات البدنية بعحسب رأي الخبراءو سنة  71
التقويم و  المؤلفات المتعلقة بالقياساالطالع على جملة من المصادر والمراجع و 

باإلشراف وحراسة المرمى بصفة خاصة و القدم بصفة عامة التدريب الرياضي في كرة و 
اختبار ( 71)مجموعة من االختبارات بلغ عددها نا، استخلصومساعدهمن المشرف 

أجريت و تمتاز بمعامالت العلمية جميعها نظرا لكونها قد وردت في المراجع العلمية 
على مجتمعات كبيرة في أغلب بلدان العالم باإلضافة إلى تطبيق أغلبها على البيئة 

من أجل تحديد أهم االختبارات البدنية عرضت استمارة ترجيح االختبارات ، و الجزائرية
تدريس و  كرة القدمخبراء في مجال التدريب الرياضي و الو  على مجموعة من األساتذة

لك بوضع اختبارين لكل ذو (( 07)انظر ملحق رقم( )70)عددهم  التقويم البالغو  القياس
تفريغ و  بعد جمع االستمارات، و تراح إلضافة ما يرونه مناسبامع وضع اقصفة بدنية 
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وحسب رأي ( %10)البيانات تم استبعاد االختبارات التي حصلت على نسبة أقل من 
عدد الكلي لالختبارات بذلك أصبح الو ( 52)كما هو موضح في الجدول رقم و ، الخبراء

 .اختبارات( 01)البدنية المرجحة للتطبيق 

النسبة  المحكمين الغرض من االختبار االختبارات البدنية الصفات البدنية م
 المئوية

القوة االنفجارية لألطراف  الوثب العريض من الثبات القوة االنفجارية 17
 السفلى

08 80 

كلغم  02رمي الكرة الطبية بوزن  17
 من الثبات

القوة االنفجارية لألطراف 
 العليا

70 700 

 90 09 السرعة متر من الوقوف 50جري مسافة  السرعة 13

سرعة االستجابة  14
 الحركية

 700 70 سرعة رد الفعل اختبار نيلسون لالستجابة الحركية

 70 07 المرونة ثني أماما أسفل للجسم من الوقوف المرونة 15

القوة المميزة  16
 بالسرعة

 90 09 القوة المميزة بالسرعة ثواني 70االسناد األمامي 

 90 09 التوافق  رمي و لقف كرة التنس   التوافق 11

 60 06 الرشاقة اختبار بارو الرشاقة 12

 .وية لمجموعة االختبارات المنتقاةيوضح النسبة المئ(:  52)جدول رقم 

الطالب الباحث باستبعاد االختبارات التي أعاله قام ( 52)من خالل نتائج الجدول رقم و 
م بالتالي تصبح االختبارات المستخلصة للقيا، و لت على أقل نسبة في كل متغيرحص

 01: والمتخصصين هي وذلك بحسب أراء الخبراء بتطبيقها على العينة المستهدفة
 .     فما فوق( %10)والتي حصلت على  اختبارات

البدنية و نثروبومترية االختبارات األو على القياسات  بعد هذه اإلجراءات تم االتفاقو 
سنة المقننة عالميا  71رية تحت المتعلقة باختيار حراس المرمى بكرة القدم للفئة العم
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 كثيرةو ال تحتاج إلى أدوات معقدة ير موضوعية كما أنها سهلة األداء و لها معايو 
ا سرعة الحصول يحقق لن وسائل ضخمة باإلضافة إلى أنها الستغرق وقتا طويال بماو 

 .كذلك بما ال يعيق عمل المدربين المشرفين على عينات الدراسةعلى النتائج الخام و 

 :التجربة االستطالعية.  7 -7 
إن خبراء البحث العلمي يوصون بإجراء التجارب االستطالعية لالختبارات المستخدمة 

ة موثوق بها لالستفادة معلومات ضروريو ذلك من أجل الحصول على نتائج ، و بالبحوث
تبدأ التجربة األساسية قبل التأكد تماما  فمن المهم أال  : "منها عند أداء التجربة الرئيسية

، 5002محمد صبحي حسنين، ) ."الموضوعةصحة جميع اإلجراءات و  من سالمة
ة مصغرة مشابهة تجرب" على أنها( 5002 ،وجيه محجوب)كما يوضح  (710صفحة 

، حيث ال يجوز إجراء التجربة االستطالعية على نفس أفراد العينة للتجربة األساسية
ثير سوف يؤثر على هذا التأو  ألنهم سوف يتأثرون بالتدريب في التجربة االستطالعية

 (11، صفحة 5002محجوب، وجيه ) ."نتيجة االختبار
فريق العمل المساعد و حيث تعد التجربة االستطالعية تدريبا علميا للطالب الباحث 

  .إجراء التجربة األساسية لتفاديهاااليجابيات التي تقابله أثناء و  للوقوف على السلبيات
بالتجريب المنتقاة  االختباراتو  قد تناول الطالب الباحث خالل هذه الخطوة القياساتو 

ه على اجراء القياسات رف الطالب الباحث بنفس، حيث أش  للتأكد من ثقلها العلمي
االختبارات األنثروبومترية والبدنية بمساعدة فريق عمل يضم مجموعة من الطلبة و 

ة القدم السنة الثانية دكتوراه الباحثين في التدريب والتحضير البدني اختصاص كر 
تذة التعليم الثانوي التربية البدنية وبعض المدربين ومدربي السنة ثانية ما ستار وأساو 

كما نظ م معهم لقاء قبلي تم فيه الشرح (( 70)انظر الملحق رقم)حراس المرمى 
ن مرة وكان المفصل لكل قياس واختبار والغرض منه مع العرض النموذجي ألكثر م

 :معرفة الهدف من هذه التجربة
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ما استعمالها في التجربة األساسية و د االختبارات والقياسات المراطبيق تو  سالمة تنفيذ-
نواحي  اكتشاف، و مستخدمةاألجهزة الو األدوات و  يتعلق بها من إجراءات القياس

 .التطبيقومعالجتها أثناء عملية التنفيذ و القصور 
 .القياسات في تسجيل البيانات في االستمارة المعدة لذلكترتيب أداء االختبارات و -
من درجة السهولة ، و والقياساتالمنطقي لهذه االختبارات تحديد التسلسل العلمي و -

 .والصعوبة
 .كل اختبار من االختبارات البدنيةمعرفة الفترة الزمنية الالزمة ألداء -
مة في االختبارات البدنية كافة األدوات المستخدو التأكد من مدى صالحية األجهزة -
 .القياسات األنثروبومتريةو 
 .القياساتومدى اتقانهم تنفيذ االختبارات و التأكد من كفاءة فريق العمل المساعد -
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 :الخاتمة
لقد تمحور مضمون هذا الفصل حول الدراسة االستطالعية والتجربة االستطالعية  

حيث تعتبر الدراسة االستطالعية من أهم مراحل العلمية التي يجب على الطالب 
علومات والحقائق التي تفيد االلتزام بها في جمع أكبر عدد من البيانات  والمالباحث 
، وفي هذا االطار تم القيام بعدة زيارات استطالعية غير رسمية للوقوف عند البحث

الظاهرة موضوع البحث والقيام بالمقابالت الشخصية من أجل إعداد استبيان لتثمين 
بدنية والقياسات األنثروبومترية باإلضافة إلى المشكلة وترشيح مجموعة من الصفات ال

تحكيمها من طرف نخبة من و  البدنية الخاصة بحراسة المرمىترجيح االختبارات 
في هذا المجال مجموعة قياسات  وبالتالي فقد توفر للطالب الباحثاألساتذة والدكاترة 

أساتذة من و نة عرضت على مجموعة من الخبراء واختبارات أنثروبومترية وبدنية مقن
ذوي الخبرة العملية والعلمية أين تم تحكيمها تبعا ألهداف ومن ثم تجريبها ميدانيا 

 .ت العلمية من صدق وثبات وموضوعيةللحصول على المقوما
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 الثاني لــــــالفص
ث ـــــــمنهجية البح

راءات ــــــــــــــــــــاإلجو 
 ةـــــــــــــــــــــــــالميداني
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  :تمهيد-
اإلجراءات و  الطالب الباحث في هذا الفصل إلى توضيح منهجية البحثسيتطرق 

هذا من خالل تحديد ، و إلى تحقيق األهداف المنشودة الميدانية المتبعة بغية الوصول
يرات كذلك الضبط اإلجرائي لمتغ، مجاالت البحث و لمتبع، العينةالمنهج العلمي ا

ينبغي مراعاتها في لقواعد التي تحليل أدوات البحث وا، باإلضافة إلى عرض و البحث
، مع عرض مفصل للوسائل االحصائية التي سوف يستند إليها تنفيذهااالعداد لها و 

الطالب الباحث في معالجة النتائج المحصل عليها من درجات خام في شكلها المبدئي 
صدار و  إلى درجات معيارية يمكن من خاللها االستنباط أحكام حول الظاهرة موضوع ا 

 .اسةالدر 

 :إجراءات البحث الميدانية. 7
 : منهج البحث. 7.7

ا من ضعهألسس التي يتم و او  إن المنهج في البحث العلمي يعني مجموعة من القواعد
 (19، صفحة 7992عمار بحوش ومحمد الذنيبات، ) .أجل الوصول إلى حقيقة معينة

دراسته  أنه الطريقة التي يتبعها الباحث في" فيقول( 5007، وشحعمار بو )أما 
 وحسب طبيعة  ،(721، صفحة 5007عمار بوحوش، ) ."للمشكلة الكتشاف الحقيقة

، حيث في باألسلوب المسحيمتطلبات البحث استخدم الطالب الباحث المنهج الوصو 
في مجموعة " (5002، محمد سليمانشحاتة سليمان و )يتجلى ذلك حسب رأي 

الموضوع اعتمادا على جمع ثية التي تتكامل لوصف الظاهرة أو اإلجراءات البح
دقيقا الستخالص داللتها ليال كافيا و تحليلها تحومعالجتها و  تصنيفهاالبيانات و و  الحقائق

شحاتة ) ."لظاهرة أو الموضوع محل البحثعن اأو تعميمات  الوصول إلى نتائج و 
 (221، صفحة 5002سليمان ومحمد سليمان، 

سائل جمع المعلومات و  استخدام ىلفي هذا الشأن سيتطرق الطالب الباحث إو 
المتخصصين و لة الشخصية مع نخبة من الخبراء المقابو ( المالحظة)الزيارات الميدانية ك

البحث العلمي و  التقويمالمرمى والقياس و حراسة و  كرة القدم لعبةفي مجال التدريب و 
لتثمين و  لمعرفة واقع الظاهرة ميدانيا باإلضافة إلى استعمال االستبيان للتحكيم وللترجيح



 اجراءاته الميدانيةمنهجية البحث و                                                 :الفصل الثاني

 
153 

القياسات المستخلصة على عينة البحث بغية و  أيضا تطبيق االختباراتو . البحثمشكلة 
مستويات معيارية على ضوئها يتم اختيار حراس المرمى بكرة القدم  لتحديدالوصول 

 .سنة ممن تتوفر فيهم امكانيات التفوق مستقبال في هذا المركز 71للفئة العمرية تحت 
عبارة عن مجموعة من العمليات " منهج البحث بأنه( 5005، رشيد زرواتي)رف يع  و 
، صفحة 5005رشيد زرواتي، ) ."بحثه ا الباحث بغية تحقيقالخطوات التي يتبعهو 

الصحيح لكل مشكلة و  ففي مجال البحث العلمي يعتمد اختيار المنهج السليم .(779
مشكلة "أن ( 7999، حسن الشافعي) حيث يؤكد بحث باألساس على طبيعة المشكلة 

حسن أحمد الشافعي، سوزان ) ."تفرض المنهج الذي يمكن استخدامه البحث هي التي
 .(21، صفحة 7999أحمد علي، 

 : مجتمع البحث. 7.7
( أ صنف)سنة 71القدم للفئة العمرية تحت يشمل مجتمع البحث على حراس مرمى كرة

الرابطة الجهوية الرابطة الجهوية لكرة القدم وهران و من أندية الجهة الغربية للوطن لكل 
األولى تضم  المجموعة، ناديا مقسمين إلى مجموعتين( 52)لكرة القدم سعيدة بمجموع 

ناديا منطقة سعيدة للموسم ( 72)المجموعة الثانية تضم ن و أندية منطقة وهرا( 70)
حارس ( 19)بمعدل ثالث حراس في كل نادي بمجموع  5071/5071 الرياضي
حيث انحصر المجتمع المستهدف في حراس المرمى بكرة القدم للفئة العمرية . مرمى
 .منطقة سعيدةمنطقة وهران و ( أ)بية للوطن صنف سنة للجهة الغر  71تحت 

 :عينة البحث. 7.7.7 
جزء معين أو نسبة معينة من أفراد المجتمع األصلي، ثم تعمم نتائج "العينة عبارة عن 
فها  (222، صفحة 5001رشيد زواتي، ) ".المجتمع كلهالدراسة على  عالوي )ويعر 

مجموعة المفردات أو الوحدات مأخوذة من مجتمع ما، بحيث "بأنها ( 5000ورضوان، 
التي يتم الحصول عليها من يمكن التنبؤ بخواص هذا المجتمع في ضوء النتائج 

 (571، صفحة 5000محمد حسن عالوي ومحمد نصر الدين رضوان، ) ".العينة
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لمعاينة مما يعزز صحة البيانات ودقتها إن حسن اختيار العينة سيقلل من أخطاء ا
الذي الجزء الذي يمثل مجتمع األصل أو النموذج " ، فالعينة هيالممثلة لمجتمع البحث

 (717، صفحة 5007وجيه محجوب، ) ."يجري الباحث عليه محور عمله
بأنه في ( 5001، عالء خطاب)عن  نقال  ( 17ص  ،7919عادل الفاضي )كر يذو

راسات التي استخلصت من األبحاث الددلت أغلب الشواهد و " مثل هذه البحوث
حراس المرمى في المستويات ك( ئاتف  )تجرى على مجموعات معينة الدراسات التي و 

فئات لها خصائص  ، حيث أنها، أنها تجرى على أغلب المجتمع إن لم يكن كلهالعليا
حيث قام الطالب  .(11، صفحة 5001عالء خطاب يوسف، ) ."تميزها عن غيرها

( 27)قدرت عينة البحث ب الدراسة بالطريقة العمدية، حيث ر عينةالباحث باختيا
 .يا من الجهة الغربية للوطن صنف أناد( 52)شملت و 

 :توصيف عينة البحث. 7.7.7
رابطة الجهوية لمنطقة وهران قام الطالب الباحث بحصر الفرق المنطوية تحت لواء ال

أندية من منطقة وهران ( 70)ناديا، ( 52)القدم والبالغ عددهم  منطقة سعيدة لكرةو 
كما هو موضح في  ناديا( 52)ناديا من منطقة سعيدة وتم إجراء الدراسة على ( 72)و

 .                     (52)الجدول رقم 
 الجهة             

  األندية
 المجموع سعيدة المنطقة وهران منطقة

 55 05 06 األندية عدد
 70 50 55 الحراس عدد

 .يوضح توصيف العينة( 52)جدول رقم 

، فقد كانت سنة 71القدم للفئة العمرية تحت  أما في ما يخص حراس المرمى كرة
منطقة جهة الغربية للوطن منطقة وهران و العملية على الحراس المشاركين مع أنديتهم لل

، في التدريب مع أنديتهمالمستمرين و  5071/5071للموسم الرياضي ( أ)سعيدة صنف 
من هم المصابين أو و حيث تم استبعاد الحراس المنقطعين والمتوقفين عن الممارسة 

، وعلى ذلك حدد الطالب الباحث أهيل وذلك باالستشارة مع مدربيهمتحت العالج أو الت
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حراس  02: القدم أجريت عليهم الدراسة حارس مرمى كرة( 27)عينة البحث بعدد 
 71حارس مرمى للدراسة األساسية واستبعد  21التجربة االستطالعية وأجريت عليهم 

 .راس مرمى لألسباب المذكورة أعالهح
 سعيدة منطقة وهران منطقة

 عدد األندية الرقم
   الحراس

 عدد األندية الرقم
 الحراس

 01  سعيدة مولودية 0. 65 هران و جمعية 0.

 65 تيارت شبيبة 0. 02  وهران مولودية 0.

 02 معسكر غالي 0. 02 وهران مديوني 0.

 02 المحمدية سريع 0. 02 أرزيو اولمبي 0.

 02  تغنيف مثالية 0. 65 بلعباس اتحاد 0.

 65 البرج 0. 65  غليزان سريع 0.

 65 غريس 0. 02  تلمسان وداد 0.

 65 فروحة 0. 02  مستغانم ترجي 0.

 65 سيق هالل 0. 03  مستغانم وداد 0.

 02 تسمسيلت اتحاد .0 02  الرمشي اتحاد .0
 02 تسمسيلت وداد 00 59  المجموع

 ووداد مستغانم وداد 
 للتجربة تسمسيلت

 االستطالعية

 02 فرندة 00 

 02 الداموني 00

 55 المجموع

 51 البحث لعينة الكلي المجموع  المجموع

 ين الذين أجريت عليهم القياسات واالختبارات يوضح المجموع الحقيقي لعينة الالعب :(51)جدول رقم 
 

 المالحظة النسبة العدد العينة المجوعة
 المنقطعون  % 00.00 90 األساسية الدراسة عينة األولى

 هم ومن والمصابون
 التأهيل تحت

      %65.59 05 االستطالعية التجربة عينة الثانية
    %50.60 00 المستبعدين الثالثة

  %  066 04 االجمالي

 .يوضح تصنيف الكلي لعينة البحث :(51)جدول رقم 

 :مجاالت البحث.  3.7
 02)حارس مرمى بكرة القدم ( 27)ب  البحث عينة عددر قد  : المجال البشري. 7.3.7

ينشطون في البطولة الوطنية لكرة القدم  (للدراسة األساسية 21للتجربة االستطالعية و
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 12على  االستطالعيةلت الدراسة شم   في حينسنة،  71للفئة العمرية تحت " أ"صنف 
للوقوف على واقع عملية االختيار ومواكبتها  مدرب ممن سبق لهم تدريب الناشئين

 .لألسلوب العلمي
 .نية تمت بمالعب أندية كرة القدمالزيارات الميدا: المجال المكاني. 7.3.7
الرياضية جامعة لدكاترة بمعهد التربية البدنية و ابالنسبة لألساتذة و بالت الشخصية المقا

 على هامش الملتقى الوطنيفكان المختصين في ما يخص الخبراء و  ، أمامستغانم
هران الترك و معهد التكنولوجي للتدريب بعين وال (مستغانم)ب الرابع للصحافة الرياضية

 .جولية الرائد فراج 02ولمبي ومعهد التربية البدنية والرياضية والمركب األ
الستبيان الرأي أغلب االستبيانات المسترجعة وزعت خالل التجمعات لبالنسبة أما 

المعهد التكنولوجي و  30فا ف  القدم المركب رائد فراج مستغانملتكوين المدربين كرة 
 لتربية البدنية بمستغانم فابمعهد امجموعة أخرى وزعت و  cكا ف هران و  بعين الترك

 .05جويلية مستغانم فا ف  02والمركب األولمبي  07ف 
ف حفظ المالبس لألندية األنثروبومترية بغر  تمت القياسات: االختباراتبالنسبة للقياسات و 

 .األندية المستهدفة ومالحق تلك االختبارات البدنية بمالعبو  ،المعنية
األستاذ المشرف وكذلك ى البحث من طرف بعد الموافقة عل: المجال الزماني. 3.3.7

واقع  البحث في قمنا مباشرة كمرحلة أولى، (C.R.S.T)التقني مركز البحث العلمي و 
تثمين سنة، و  71القدم للفئة العمرية تحت  لحراس المرمى بكرة عملية االختيار واالنتقاء

ية المقابالت الشخصوالزيارات الميدانية و مشكلة البحث من خالل االستمارة االستبيانية 
 .5072/5071وحراسة المرمى في الفترة الزمنية مع بعض مدربي كرة القدم 

جرت في شهر ديسمبر التي و  تمثلت في إنجاز التجربة االستطالعية: المرحلة األولى
للوقوف ( تسمسيلت ودادوفريق  وداد مستغانم)ة وبعدية لكل فريق على مرحلتين قبلي

 .على المعامالت العلمية للقياسات واالختبارات
 :منت هذه المرحلة الخطوات التاليةتضو 
ستبيان على المحكمين توزيع االفترة الزيارات الميدانية والمقابالت الشخصية واعداد و -

 .مدربينمن أساتذة و 
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 .الحقل التدريبيربين العاملين في فترة توزيع االستمارة االستبيانية على المد-
حديد الصفات البدنية الخاصة بحراس المرمى بكرة القدم وترشيحها من قبل فترة ت-

  .المحكمين
وترجيحها من اسات حسب األغراض المراد قياسها القيفترة البحث في االختبارات و -

 .طرف المحكمين
 .يةالبعدية للتجربة االستطالعفترة انجاز القياسات واالختبارات القبلية و -

 : المرحلة الثانية
-71إلى  5071-07-02 جراء المرحلة األساسية للدراسة وامتدت منتمثلت في ا

ترحة على العينة األساسية االختبارات المقوذلك بتطبيق القياسات و  ،02/5071
  .للبحث

عداد البحث بشكله النهائيرحلة المعالجة االحصائية للنتائج والبيانات و م جوان . ا 
  .5071 مارسإلى   5071

  :أدوات البحث. 4.7
، حيث األدواتبحث العلمي المتواضع استخدام بعض لقد تطلب انجاز هذا ال

الطريق الذي يستطيع  الوسيلة أو" إلى أنها تعتبر( 5002، وجيه محجوب)يشير
وجيه ) ".(أدواتأجهزة و  ،بيانات، عينات)ألدوات الباحث حل مشكلته مهما كانت تلك ا

من الوسائل "أن ( 7999، سامي عريفج)كما يذكر  (721، صفحة 5002محجوب، 
االستبيان : التربوية نجدالبحث الشائعة االستخدام في البحوث النفسية واالجتماعية و 

إن وبالتالي ف (11، صفحة 7999سامي عريفج وخالد حسين، ) ".حظةوالمال والمقابلة
ويوظفه في  ي بحثه تعتبر المحور الذي يستند عليهفاألدوات التي يستعملها الباحث 

 عدةهذا وظفنا في عملنا لذلك . ة التي يبنى عليها بحثهالوصول إلى كشف الحقيق
 :تحديدها وهيو  جمع المعلومات ساعدتنا في كشف جوانب البحث وسائل في
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 : األجنبيةو  المصادر والمراجع العربية: أوال
صادر والمراجع حول موضوع البحث من خالل الدراسة في كل من الم لمام النظرياإل

ت، والملتقيات العلمية، والشبكة العنكبوتية ( االنترنت)العربية واألجنبية، المجال 
، كما تم االستعانة واالعتماد غة العربيةغة االجنبية إلى الل  لل  القاموس للترجمة من او 

واستعان الطالب  .لة بموضوع البحثالمرتبطة ذات الص  على الدراسات السابقة و 
غة العربية للضبط وأستاذ الل  غة الفرنسية واالنجليزية للترجمة الباحث بكل من أساتذة الل  

 (.(50)انظر الى الملحق رقم)غوي الل  

 :المالحظة :ثانيا
لقد تم تحديد مشكلة البحث من خالل مالحظة الطالب الباحث أثناء القيام بالزيارات 

قمنا بمعاينة  ، وعليهالقدم لبعض أندية الغرب الجزائريالميدانية لمختلف مالعب كرة 
طرح جملة من األسئلة    ميدانية الحظنا من خاللها الظاهرة ثم وضعنا لها الفروض بعد

  .ية التطبيق للتحقق من صحة الفروضوفي األخير قمنا بعمل
يهدف الكشف عن أسبابها االنتباه إلى ظاهرة أو مادة أو شيء ما "هي  المالحظةف

سيلة هامة و "وتعتبر المالحظة  (551، صفحة 5000سامي محمد ملحم، ) ".وقوانينها
هي ، و ليب لإلجابة على أسئلة البحث، وهي من أفضل األسامن وسائل جمع البيانات

لألفراد في بعض المواقف تساعد في الحصول على بيانات تتصل بالسلوك الفعلي 
ص محمد عبد الحفيظ، اخال) ".حيث يمكن مالحظتها دون عناء كبير، بالطبيعية
5001) 

 :المقابلة الشخصية: ثالثا
، ويرمي إلى استثارة دوافع والمبحوثحوار ودي موجه مباشرة بين الباحث "هي  

، يستعان بها ما تساعد على فهم ما يدور حول موضوعالمبحوث الطالعه بمعلومات 
خير الدين علي أحمد اعويس، ) ."سبل العالجو  خيص لتحديد أساليب التوجيهفي التش  
 (7911، أسامة كامل راتبمحمد حسن عالوي و ) فهاحيث يعر   .(12، صفحة 7999

أو لعدة أشخاص بهدف باالستبيان الشفهي موجه إلى شخص "المقابلة الشخصية 
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 ".العلميمعلومات المفيدة في البحث ال أوصول على أنواع معينة من البيانات الح
 . (712، صفحة 7911محمد حسن عال وي وأسامة كامل راتب، )

ن قام الطالب الباحث بعدة لقاءات شخصية مباشرة مع مجموعة من وفي هذا الشأ  
بنصائحهم ناس األساتذة والخبراء بغرض األخذ بآرائهم واالستفادة من خبراتهم واالستئ  

د  / أ  د بن قوة علي و/ أ: بحث العلمي بشكل أفضل وهم كاآلتيمن أجل إنجاز هذا ال
حجار خرفان  من جامعة / ميم ختار ود / كوتشوك سيدي أحمد ود/ رمعون محمد ود 

من جامعة شلف والمدرب السابق للفريق الوطني خالف محمد سعداوي / مستغانم ود
سنة بن عودة عبد الكريم والمدير  71فئة العمرية تحت محي الدين والمدرب الوطني لل

الفني لرابطة وهران لكرة القدم بن دوخة بن لبنة والمدير الفني لوالية مستغانم بليدي 
والمكون للمدربين من الفدرالية لفني لوالية غليزان مصطفى بن سلة، تواتي والمدير ا

 .نادي اإلفريقي التونسي كتو فاروقللالجزائرية لكرة القدم نعيمي زواوي والكاتب العام 
 (79)انظر إلى الملحق رقم 

 : االستبيان: رابعا
اقتضت طبيعة هذا البحث اعداد مجموعة من االستبيانات الخاصة بجمع المعلومات 

باحث بإعداد االستمارات ال ب، حيث قام الطالمختلفة التي يمكن االستفادة منهاال
 : التالية

 71القدم لفئة العمرية تحت  للدراسة االستطالعية موجه لمدربي كرةاستمارة استبيان -
واالختيار معرفة واقع عملية االنتقاء وهذا لتثمين المشكلة و  مدرب 10عددهم سنة 

 .الظروف المحيطة بهاميدانيا و 
الصفات األنثروبومترية و والخبراء لترشيح القياسات  األساتذةاستبيان موجه إلى بعض -

 .سنة 71القدم للفئة العمرية تحت  اس المرمى بكرةالبدنية لحر 
الختيار لترجيح بعض االختبارات المقننة  الخبراءو  استبيان موجه إلى المتخصصين-

 .سنة 71القدم للفئة العمرية تحت حراس المرمى بكرة 
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أداة مفيدة من أدوات البحث "االستبيان يعتبر أن  (5002، وجيه محجوب)شير وي   
، 5002وجيه محجوب، ) ."التوصل إلى الوقائع، و الحقيقة للحصول علىالعلمي 
 إلى أن االستبيان عبارة عن( 5000، رجاء وحيد دويدري)تذكرو  (722صفحة 

يساعد و ، االتجاهات واآلراءف على الظروف واألحوال ودراسة المواقف و التعر  "
الوحيدة للقيام بالدراسة ، وهو في بعض األحيان الوسيلة العلمية يكملهاو المالحظة 

الوسائل لجمع إحدى "وهو  (251، صفحة 5000رجاء وحيد دويدري، ) ".العلمية
رة لتجيب عليها المعلومات عن مشكلة البحث ويكون االستبيان على شكل أسئلة مختا

 (722، صفحة 5002وجيه محجوب، ) ".المختارةالعينات 

 :االختبارات البدنيةالقياسات و : خامسا
اعتمد الطالب الباحث على مجموعة من القياسات واالختبارات األنثروبومترية والبدنية 

تذة والخبراء في وبعض األساونائبه المنتقاة بعد عرضها ومناقشتها من طرف المشرف 
 . ارات سوف يتم عرضها في هذا الفصل، وهذه القياسات واالختبرياضة كرة القدم

 :الوسائل البيداغوجية: سادسا
 :التاليالبدنية تم استخدام العتاد الرياضي االختبارات األنثروبومترية و و لتنفيذ القياسات 

 :بالنسبة للقياسات األنثروبومترية/ أ 
 .ياس الطول بالسنتمترجهاز ق-
 .لغبالكلقياس الوزن  ميزان طبي-
 من نوع %بال  ن في الجسمو وميزان الكتروني لقياس نسبة الده-

   BODY FAT Scale  

Balance d’analyse corporelle ,MODEL EF : 582 

 .بالسنتمتر لقياس األعراض المنزلق الكبير لفوميترالب-
 ((52)أنظر إلى الملحق رقم .بالسنتيمتر الشريط المتري لقياس المحيطات-
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 :بالنسبة لالختبارات البدنية/ ب 
 .02كلغم  العدد  02كرات طبية وزن -
 .م 02آخر بطول و   م 50بطول  (ديكامتر)شريط متري-
 من نوع  صافرة-
 SEWAN  SW8-2030من نوع عداد الكتروني -
 .سم 20شواخص حجم كبير  02-
، أحمر، أصفر، أسود، أخضر)غير مختلفة األلوان من الحجم الصشواخص  02-

 (.برتقالي
 .كرات تنس 05-
 .صندوق خشبي عليه مسطرة مدرجة لقياس المرونة-

 .شريط بالستيكي-
 .طباشير-
 CAMILEO P20 TOSHIBAآلة تصوير من نوع -
  SAMSUNG . DUOSهاتف نقال من نوع -
 .والبيانات استمارة تسجيل النتائج-
 .رياضيةحقيبة -
 ((12)أنظر إلى الملحق رقم .ونقل العتاد للسفر LOGANE سيارة من نوع -

 :الوسائل االحصائية: سابعا
الخام المتحصل عليها  خالل المعالجة االحصائية للنتائجلقد استعمل الطالب الباحث 

 :وسائل االحصائية نوجزها فيما يليعلى استخدام بعض ال
 .النسبة المئوية-
 .ية والمتمثلة في المتوسط الحسابي، الوسيطالنزعة المركز مقاييس -
 .وتمثل في االنحراف المعياري: مقاييس التشتت-
  .²وتمثلت في اختبار حسن المطابقة كا: مقاييس الداللة-
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معامل االرتباط البسيط    وتمثل في : (االرتباط)لعالقة بين المتغيرات مقاييس ا-
 .بيرسون

 .االلتواء معامل  –الذاتي الصدق-
 .(كاوس)وتمثل في منحنى التوزيع الطبيعي: منحنى توزيع البيانات-
 .وتمثلت في الدرجة التائية: الدرجات المعيارية-
 .جيد جدا، جيد، مقبول، ضعيف، ضعيف جدا: المستويات المعيارية 
 .اآللة الحاسبة اليدوية-
 . Excel  2007كما تمت كل العمليات الحسابية باستخدام جهاز االعالم اآللي نظام -

 :الضبط اإلجرائي لمتغيرات البحث. 5.7
جهة وعزل بقية  إن الدراسة الميدانية تتطلب ضبط للمتغيرات قصد التحكم فيها من

ية على ، وبدون هذا تصبح النتائج التي يصل إليها الباحث مستعص  المتغيرات األخرى
( 7911، محمد حسن عالوي وأسامة كامل راتب)ويذكر  ،التحليل والتصنيف والتفسير

ف على المسببات الحقيقية للنتائج بدون ممارسة يصعب على الباحث أن يتعر  "أنه 
ل راتب، محمد حسن عال وي وأسامة كام) ."الصحيحة لباحث لإلجراءات الضبطا

لى من أجل أن يصل إ"أنه ( 5002، وجيه محجوب)ويؤكد  (522، صفحة 7911
رات التي تؤثر في البحث ان يضبط الباحث المتغي خط العلمي الصحيح ال يمكن إال  

هذه المتغيرات قد إذا كانت  كن للباحث أن يكتب له النجاح إال  بأخرى وال يم بصورة أو
ى توحيد للحرص علو  (510، صفحة 5002وجيه محجوب، ) ."ضبطها الباحث

ة من لحصول على نتائج دقيقل، و توفرها على الشروط العلميةو القياسات األنثروبومترية 
 أشرف الطالب الباحث بنفسه على إجراء جميع القياسات ،قبل القائم بالعملية القياس

، واقتصر عمل الفريق المساعد ندية التي كانت مستهدفة في البحثاالختبارات بكل األو 
 .وتسجيل النتائج على االستمارة وكتابة ن وطول الجسمفقط على قياس الوز  

رات البحث ومن هذا المنطلق عمل الطالب الباحث على محاولة ضبط االجرائي لمتغي
 :والتي نوجزها فيما يلي
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حارس مرمى ( 27)القياسات واالختبارات على عينة البحث البالغ عددها تم اجراء -
ينشطون في البطولة الوطنية ( لألساسية 21للتجربة االستطالعية و 02)بكرة القدم 

 .سنة 71للفئة العمرية تحت " أ"نف لكرة القدم ص
ذ يطرأ عليها أي تبديل على ممر مراحل تنفي ا وسائل القياس المستعملة لم  أم   

 .األساسيةبارات في التجربة االستطالعية و االخت
 .حراس 02طالعية وبالغ عددهم تم ابعاد الحراس الذين تمت عليهم التجربة االست-

 :بالنسبة للقياسات األنثروبومترية/ أوال 
قياسات األطوال، األعراض، )األنثروبومترية  تضمنت متغيرات البحث القياسات 

لقد راعى الطالب الباحث عند إجراء و ( الدهون في الجسمنسبة ، المحيطات، الوزن
 :ةالقياسات األنثروبومترية الشروط التالي

 .استخدام أدوات القياس نفسها-
، 7991أحمد محمد خاطر وعلي فهمي البيك، ) .رتداء أفراد العينة سراويل قصيرةا-

 (11صفحة 
 .على أفراد العينة من جهة اليمين القياساتاجراء -
اونا، أو مباراة، أو في د الدش، الس  ، أو بعاجراء القياسات بعد حصة التدريب عدم-

ثر كل هذه الظروف على كتلة الجسم، نسبة الدهون ، ألنه سوف تؤ درجة حرارة مرتفعة
 .في الجسم، وقياسات محيطات الجسم

 .مالبس للفرق المعنيةغرف تغيير الأجريت القياسات في -

 :االختبارات البدنية/ ثانيا 
 (.، جودة كرات التنسميقاتي، شريط القياس)لمستخدم التأكد من سالمة العتاد ا -
 .اس واألخذ بأحسنهااالختبار والقي  تثبيت عدد المحاوالت عند اجراء -
 .المختبريناس بالنسبة لألفراد لقي  تم الحرص على توضيح الهدف من االختبار أو ا-
 (.ضبط المسافات بدقة)التأكد من التخطيط الميداني لكل اختبار -
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ة ، كما أنها مناسبال تتطلب امكانيات ضخمة أو معقدةاالختبارات المستخدمة سهلة و -
 .لمستوى المختبرين بدنيا ونفسيا

نف نت العينة من نفس الص  سنة، فكا 71تم أبعاد الحراس الذين يفوق سنهم -
 .والمستوى

تم إبعاد الحراس الذين هم تحت العالج أو التأهيل الرياضي والمنقطعون عن التدريب -
  .مرمى حارس 71وبالغ عددهم 

ر حتى يعطي المختبر تم األخذ باعتبارات التشويق والتشجيع واالثارة عند أداء االختبا-
 .أقصى ما يملك

 .(الفترة المسائية)هدفة أجريت االختبارات في أوقات التدريب اليومية للفرق المست-
اجرى الطالب الباحث جميع المعامالت العلمية على االختبارات المستعملة كي  -

 .تكون تصلح لعينة البحث
الذي نريد من بب والنتيجة أي العامل بب في عالقة الس  الس  "وهو  :المتغير المستقل -

    (779، صفحة 5005رشيد زرواتي، ) ."اس النتائجخالله قي  
  .اسات واالختبارات األنثروبومترية والبدنيةوفي بحثنا هذا المتغير المستقل هو القي  

بأنه متغير يؤثر فيه المتغير المستقل وهو الذي تتوقف قيمته "يعر ف  :المتغير التابع-
م ، حيث أنه كلما أحدثت تعديالت على قي  م المتغيرات األخرىتأثير قي  فعول على م

محمد حسن عالو ي وأسامة كامل ) ."ستقل ستظهر على المتغير التابعالمتغير الم
 .ةوفي بحثنا هذا المتغير التابع هو المستويات المعياري (579، صفحة 7999راتب، 

 :جلسات العمل مع الفريق المساعد-
ال يقوم عند تخطيط البحث " (7911، أسامة كامل راتبو  محمد حسن عالوي)يذكر 

، فأي قرر أيضا من الذي سيقوم بالتنفيذ، بل يجب أن يبتحديد ما الذي سوف يحدث
طريقة فإنه بذلك حقيقة يساعد في إدارة البحث سواء كان فرد يقوم بمعاونة الباحث بأي 

محمد حسن عال وي وأسامة ) ."فينبغي اعتباره مساعدا للباحث امدربباحثا زميال أو 
حرص الطالب الباحث على  ،وفي هذا اإلطار .(27، صفحة 7911كامل راتب، 
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، المساعد لضمان تعاونهم التاموالعائد منه للطاقم  أهداف البحث تفسيرو  توضيحو  شرح
  :والمسؤوليات على النحو التالي  قد قسمت المهامو 

والتي كونهم بصدد تحضير مذكرتهم )ستر تدريب وتحضير بدني  بالنسبة للطلبة الما
دم واقع انتقاء حراس المرمى في كرة الق"عنوان  هي مشتقة من نفس الموضوع تحت

جزء من توزيع ب قاموا ،هم تحت اشرافي كمساعد مشرفو  ."سنة 71للفئة العمرية تحت 
 .(71)ق رقم أنظر الملح .على المدربين العاملين في الحقل التدريبياالستمارات 

خر من طلبة دكتوراه سنة ثانية آكما استعان الطالب الباحث بفريق عمل مساعد -
 االختبارات و  اساتالطالب الباحث في القي  تدريب وتحضير بدني في تنظيم ومساعدة 

 .(71) انظر الملحق رقم .وفي تسجيل النتائج
وقد شارك في العملية كل من أساتذة التربية البدنية وبعض المدربين ومدربي حراس 

 .((71)أنظر الملحق رقم . )المرمى

 : األسس العلمية لالختبارات. 6.7
 :ثبات االختبار. 7.6.7

إجراء اختبار على مجموعة من "الطرائق المتبعة في ثبات االختبار هي إن من أنسب 
نفس  ثم إعادة نفس االختبار على وثم رصد درجات كل فرد في هذا االختيارفراد األ

تبين من النتائج على أن الدرجات ، و هذه المجموعة، وثم رصد أيضا درجات كل فرد
بيق هي نفس الدرجات التي تحصلوا التي تحصل عليها األفراد في المرة األولى للتط

ليلى السيد فرحات، ) ."ر ذلك عن ثبات نتائج االختبار، فيعب  لمرة الثانيةاعليها في 
درجة اتساق أو تجانس "بأنه ( 5002، موسى النبهان)ويعرفه  .(722، صفحة 5001

 ."قياس قليلة االختالف، إذا ما أعيد على نفس األفرادهة تحت ظروف بين نتائج متشاب
 .(559، صفحة 5002موسى النبهان، )

 واستبعاد ألية متغيرات مؤثرة امتدت الفترة الزمنية بين االختبار القبلي والبعدي خالل
فترة "أن  (5002، نمحمد صبحي حسني)، حيث يؤكد التجربة االستطالعية لمدة أسبوع

في التربية   Performance testأسبوع كفاصل بين التطبيقين في حالة اختبارات األداء
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محمد ) ."ثبات بهذا األسلوبالبدنية تعتبر إجراء مناسب للحصول على معامل ال
 01وقد تم إجراء االختبار القبلي في يوم  (710، صفحة 5002صبحي حسنين، 

عادة االختبار بعد أسبوع من ذلك بتاريخ   5071ديسمبر  على  5071ديسمبر  14وا 
اسات واالختبارات على حراس فريق ثالثة حراس من فريق وداد مستغانم وتم إجراء القي  

في األسبوع األخير لشهر ديسمبر . بحارسين للمرمىتسمسيلت المقدر عددهم  وداد
ديسمبر  28اسات واالختبارات بتاريخ وأعيد تطبيق القي   5071 ديسمبر 21بتاريخ 
، شرع الطالب الباحث النتائج الخام القبلية والبعدية وبعد الحصول على. 5071

، وأفرزت هذه المعالجة عن باستعمال معامل االرتباط بيرسون بمعالجتها إحصائيا
 :النتائج موضحة في الجدول المواليمن  مجموعة

 معامل الثبات  اسات األنثروبومترية االختبارات البدنية والقي   رقم
 0.91 الوثب العريض  17
 0.91 كلغم 02رمي الكرة الطبية  17
 0.91 رمي ولقف  كرة تنس 13
 0.91 المرونة 14
 0.91 بارو 15
 0.91 متر 50 16
 0.91 اختبار نيلسون 11
 0.91  70االسناد األمامي  12
 0.99 الوزن 19
 7.00 الطول الكلي  71
 0.91 مع الكف طول الذراع 77
 0.91 طول القدم 77
 0.99 محيط الصدر 73
 0.99 محيط البطن 74
 0.91 محيط الفخذ 75
 0.91 عرض الكتفين 76
 0.99 وركعرض ال 71
 0.91 نسبة الدهون في الجسم بالميزان 72
 .اسات األنثروبومترية للتجربة االستطالعيةوالقي   يبين نتائج معامل الثبات لالختبارات البدنية :(28)رقم  جدول
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م أن كل قي  ( 28)ن من خالل المعالجة اإلحصائية للنتائج الخام في الجدول رقم لقد تبي  
( 0.91)المتحصل عليها حسابيا هي عالية حيث تراوحت بين " ر "معامل االرتباط 
ن ، مما تعطي جميعها داللة على وجود ارتباط قوي بيكأعلى قيمة( 7)كأدنى قيمة و

ومما يعزز كالمنا هو أن قيمة معامل الثبات في كل . نتائج االختبار القبلي والبعدي
عند ( 0.92)اسات واالختبارات هي أعلى من القيمة الجد ولية التي قدرت ب القي  

محمد )وهذا ما يوافق ما جاء به كل من (. 7-ن) ودرجة الحرية 0.02مستوى الداللة 
تحديد درجات الصدق والثبات "في أن  (5002، اسم ومروان عبد الحميدح

فأكثر كي يعد اختبار ( 0.10)والموضوعية في اختبارات اللياقة البدنية تحدد بدرجة 
 (772، صفحة 5002روان عبد المجيد، محمد حاسم الياسري وم) ".مقبوال

 :صدق االختبار. 7.6.7
إلى أن الصدق ( مك جيبارو و )نقال عن (  5002 ،محمد صبحي حسنين) ويشير
، إذ يختلف الصدق المدى الذي يؤدي فيه االختبار الغرض الذي وضع ألجله"يعني 

محمد صبحي ) ."االختبار الذي يجرى إلثابتها، و قا لألغراض التي يراد قياسهافو 
مقدرة االختبار على القياس ما "، فضال عن كونه (712، صفحة 7992حسنين، 

صية أو قدرة أو مات الشخمة من الس  فة بدنية أو س  وضع من أجله سواء كانت ص  
ف وبغرض التعر  . (11، صفحة 5070ميرفت أحمد ميزو، ) ."ية من الخصائصخاص  

 :اسات واالختبارات استخدم الطالب الباحث المعادلة التاليةاتي للقي  على صدق الذ  
  معامل الثبات=    معامل الصدق الذاتي = الصدق الذاتي  

المعادلة  اسات واالختبارات سبق حسابها باستخدامم معامل ثبات للقي  حيث أن قي  
اتي تم تبويبها في الجدول ، فيما نتائج الصدق الذحصائية لمعامل االرتباط لبيرسوناإل

 :التالي
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  الصدق الذاتي اسات األنثروبومترية االختبارات البدنية والقي   رقم
 0.91 الوثب العريض  17
 0.91 كلغم 02رمي الكرة الطبية  17
 0.91 رمي ولقف كرة التنس  13
 0.91 المرونة 14
 0.91 بارو 15
 0.91 متر 50 16
 0.91 اختبار نيلسون 11
 0.91  70االسناد األمامي  12
 0.99 الوزن 19
 7.00 الطول الكلي  71
 0.91 مع الكف طول الذراع 77
 0.91 طول القدم 77
 0.99 محيط الصدر 73
 0.99 محيط البطن 74
 0.91 محيط الفخذ 76
 0.91 عرض الكتفين 71
 0.99 الوركعرض  72
 0.91 نسبة الدهون في الجسم بالميزان 79

 .نثروبومترية للتجربة االستطالعيةيبين نتائج الصدق الذاتي لالختبارات البدنية والقياسات األ :(59)جدول رقم 

م أن كل قي  ( 59)ن من خالل النتائج اإلحصائية المدونة في الجدول رقم لقد تبي  
( 7)مة إلى دنى قي  كأ( 0.91)المتحصل عليها والتي هي محصورة بين اتي الصدق الذ  
ير الطالب الباحث أن كل القيم المستخلصة هي أكبر من القيمة ، كما يش  مةكأعلى قي  

ودرجة  0.02عند مستوى الداللة ( 0.92)الجد ولية لمعامل االرتباط والتي بلغت 
تمتع دمة في التجربة االستطالعية تاسات واالختبارات المستخ، وعلية فالقي  2الحرية 

 .اسهبصدق عالي فيما وضعت لقي  
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 :الموضوعية. 3.6.7
ادارة ساس وضوح التعليمات واإلجراءات و اس تبنى على أإن موضوعية أي اختبار وقي  

ير إليه ، وهذا ما يش  بز والتعص  اتية والتحي  عيدا عن الذ  اس واالختبار بشكل علمي بالقي  
ز أو التحرر من التحي  "ها في أن الموضوعية يقصد ب( 5002، عيسويعبد الرحمان )

عبد ) ."صية فيما يصدر الباحث من أحكام، وعدم إدخال العوامل الشخبالتعص  
، محمد صبحي حسنين)ويقصد  (225، صفحة 5002الرحمان محمد عيسوي، 

، أو أن االختبار م تأثير االختبار بتغير المحكمينعد"تعني  الموضوعية أنها( 5002
، صفحة 5002محمد صبحي حسنين، ) ."تائج مهما كان القائم بالتحكيميعطي نفس الن

 االختباراتو  اساتالقي  مجموعة من اق استخدم الطالب الباحث في هذا السي  و  (725
 .وواضحة، وغير قابلة للتأويل المقترحة سهلة

 :اسات واالختبارات المطبقةالقي  مواصفات . 1.7
 :ع البيانات من عينة البحثاالختبارات اآلتية كأدوات لجماسات و تم اجراء القي  

  :اسات األنثروبومتريةالقي   . 7.1.7
( 0.2)طبي ألقرب  اناسطة ميز  ن الجسم المختبر بو اس وز  تم قي  : نلوز  ا. 7. 7.1.7 

ن جسمه موزعا يكون وز  ، بحيث يقف فوق منتصف قاعدة الميزان تماما حيث كلغم
 (97، صفحة 7991محمد نصر الدين رضوان، ). على القدمين

، سم( 0.2)اسات أطوال الجسم ألقرب يتم أخذ قي  : الطول الكلي للجسم. 7. 7.1.7
 :يكون كاآلتياس و شريط القي   باستعمال
قوف أين ، حيث يأخذ المختبر وضعية الو اميتراس الطول بواسطة جهاز الرست  يتم قي  

محمد نصر الدين ) .الذراعان معلقتان على جانبي الجسميكون العقبان متالصقان و 
 (12، صفحة 7991رضوان، 

ة للنتوء اس من القمة الوحشييتم بوضع شريط القي  و : مع الكف لذراعا طول. 3. 7.1.7
إبراهيم مروان عبد المجيد، ) .لليد حتى نهاية األصبع األوسطاألخر ومي لعظم اللوح و 

 (712، صفحة 7999
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المختبر قدمه على ، يضع من وضع الجلوس على المقعد: طول القدم .4. 7.1.7
 .درجة مع سطح األرض( 90)ية قائمة األرض بحيث يكون الكاحل في وضع زاو 

اس المسافة ما بين نهاية الحد الخلفي للعقب إلى النهاية األمامية ألطول إصبع يتم قي  -
، مع استبعاد طول األظافر، بواسطة شريط (غالبا يكون اإلصبع األوسط)لقدم في ا
 (752-771، الصفحات 7991محمد نصر الدين رضوان، ) .اسقي  

سم ( 0.2)ب اسات محيطات الجسم ألقر يتم أخذ قي   (:طبيعي)محيط الصدر . 5. 7.1.7
 :كما يلياس و بواسطة شريط القي  

على الظهر  اس من، يثبن شريط القي  من وضع الوقوف، يرفع المختبر الذراعان جانبا
اعان لألسفل بعد القياس يسقط المختبر الذر  ،اإلبطين على مستوى حلمة الثديين تحتو 

محمد نصر الدين ) .الشهيق العادياس في وضع يؤخذ القي  ، و في الوضع العادي
 (71، صفحة 7991رضوان، 

أو د اس حول الجسم بدون ش  شريط القي  من وضع الوقوف يلف : محيط البطن. 6. 7.1.7
أحمد محمد ) .اس في نهاية عملية زفير عاديالقي  يؤخذ ضغط أفقيا في مستوى الصر ة و 

 (91، صفحة 7991خاطر وعلي فهمي البيك، 
بوضع باتساع الحوض و القدمان اسه من وضع الوقوف و تم قي  ي: محيط الفخذ. 1. 7.1.7

 كذلك في المنطقة من الخلففخذ بحيث يكون أفقيا من األمام و اس على الشريط القي  
، صفحة 7992محمد صبحي حسنين، ). بحيث يلف الشريط في منتصف الفخذ

752) 
 القمتين الوحشيتين للنتوءين على( البلفوميتر)أطراف وضع ت :عرض الكتفين .2. 7.1.7

بوضع أفقي مواز لألرض ( البلفوميتر)ويجب أن يكون ين،اللوح تيلعظم يناألخر ومي
أحمد مجمد خاطر وعلي فهمي البيك، ) .تسجل القراءةو  اس،في أثناء اجراء القي  

 (91، صفحة 7991
بوضع من وضع الوقوف والقدمان متالصقتان  اسالقي  تم ي: وركعرض ال .19. 7.1.7

الشوكتين )على أكثر نقطتين متقدمتين أماما على الجانب ( البلفوميتر)أطراف 
 (91، صفحة 7911محمد شحاتة وآخرون، ) .(الحرقفتين
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 :ن بالجسموقياس نسبة الده . 71. 7.1.7
، إذ يقف (BODY FATجهاز)ن بالجسم بواسطة ميزان الكتروني و يتم قياس نسبة الده

، من بعد إدخال بياناته من عمر، جنس، الطول( جوارببدون )المختبر حافي القدمين 
ن الموجودة و بعده يقوم الجهاز بإظهار النسبة المئوية للده على القي اس، طرف المشرف

ريق المعاوقة الكهربائية الحيوية ن االجمالي للمختبر عن طفي الجسم بالنظر إلى الوز  
، حيث يقوم المشرف ون الموجودة في الجسم على الشاشةلتقدير النسبة المئوية للده

.   ية بتسجيل النتيجة على االستمارةعلى العمل

 
 .اس نسبة الدهون بالجسميمثل جهاز قي  ( 50)الشكل رقم

 :مواصفات االختبارات البدنية . 7.1.7
 :م من الوقوف 71جري اختبار . 7. 7.1.7
 .اس السرعة االنتقاليةي  ق :الغرض
 .م 50ض المسافة بينهما ، خطين متوازيين مرسومين على األر ساعة إيقاف: األدوات

يقف المختبر خلف الخط األول، عند سماع إشارة البدء يقوم بالعدو : مواصفات األداء
 .للمختبر محاولتين وتحتسب األفضل إلى أن يتخطى الخط الثاني، يعطي

محمد صبحي ) .م 50ن الذي استغرق في قطع مسافة يسجل للمختبر الزم :التسجيل
 (711، صفحة 5002حسنين، 
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 .م سرعة من الوقوف 50يوضح اختبار جري  :(57)شكل رقم 

 :لالستجابة الحركيةاختبار نيلسون . 7 . 7.1.7
 .حركية بسرعة ودقة الختبار المثيراس القدرة على االستجابة القي   :الغرض من االختبار
شواخص  02متر، ساعة إيقاف،  50متر وبطول  72مستطيل  :األدوات المستخدمة

أحمر، أصفر، أزرق، )واخص صغيرة مختلفة األلوان ش 02سم و 20كبيرة بطول 
 (.، برتقاليأخضر

تحديد منطقة االختبار بخمسة مواقع عبارة عن خمسة خطوط ذات نهاية  :األداءصف و 
متر والمسافة بين كل موقع  1.20وطول كل واحد منها ( مشتركة المركز)وواحدة 

يقف المختبر وضع االستعداد . درجة 22واآلخر مع المركز بشكل زاوية مقدارها 
 .ع قليالبحيث يكون خط المنتصف بين القدمين مع حني الجذ

 .ن خط المنتصف مع حني الجذع قلياليتخذ المختبر وضع االستعداد بحيث يكو -
 .عند سماع اشارة البدء يحاول المختبر الركض بأقصى سرعة باتجاه الموقع المحدد-

الموقع المحدد يتم  يبدأ المحكم بالتوقيت مع بدء حركة المختبر وحالما يجتاز :الشروط
 .ايقاف الساعة

المختبر بالركض في االتجاه الخاطئ فإن المحكم يستمر بتشغيل الساعة حتى إذا بدأ -
 .تبر اتجاهه باتجاه الشاخص الصحيحيغير المخ

ثانية وبواقع  50رى محاوالت متتالية بين كل محاولة وأخ 70يعطي المختبر  -
 .محاولتين لكل موقع



 اجراءاته الميدانيةمنهجية البحث و                                                 :الفصل الثاني

 
173 

قطع ( 70)، ولتحقيق ذلك تعد  عشر لمحاوالت بطريقة عشوائية متعاقبةيتم اختيار ا-
، ثم تقلب منها لون موقع من المواقع الخمسةمن الورق المقوى يكتب على كل اثنين 

 .ثم تسحب بدون النظر إليهاجيدا وتوضع في كيس أو صندوق 
اس بالشروط األساسية نفسها وذلك يعطى كل مختبر عدد من المحاوالت خارج القي  -

 .االختبار بغرض التعرف على اجراءات
أن يتدرب على إشارة البدء وذلك حتي يتمكن من إعطاء هذه  ختبريجب على الم -

 .اعة بالوقت نفسهاالشارة وتشغيل الس  
السابقة بطريقة ( 70)قبل بدء االختبار بسحب قطع المقوى العشر  ختبريقوم الم -

ل ألوان سلسعشوائية وتسجيلها على وفق ترتيب سحبها في استمارة خاصة ترشده لت
، لكل مختبر على حده وهذا االجراء يستخدم لمنع المختبر من منالمواقع وتسجيل الز  

 .توقع االتجاه من محاولة إلى أخرى
والت موزعة على يجب عدم معرفة المختبر بأن المطلوب منه أداء عشر محا -

 .المواقع بالتساوي
 .يجب على المختبر القيام ببعض التمرينات لإلحماء -

من المستغرق ألداء مؤقت يقوم بإعطاء اشارة البدء وحساب الز  : فات االختبارمواص
 .االختبار

 .قوم بالنداء على المختبرين وتسجيل النتائجيمسجل -
لمختبر هي متوسط ، والدرجة الكلية لاالختبار يقاس من عشر محاوالت :التسجيل

علي )و  (700-99، الصفحات 7911ريسان خريبط مجيد، ) .المحاوالت العشر
، الصفحات 5072سموم الفرطوسي وصادق جعفر الحسيني وعلي مطير الكريزي، 

512-519) 



 اجراءاته الميدانيةمنهجية البحث و                                                 :الفصل الثاني

 
174 

 
 يوضح اختبار نيلسون لالستجابة الحركية( 55)الشكل رقم 

 :الوثب العريض من الثبات اختبار. 3 . 7.1.7
 .اس القدرة العضلية لعضالت الرجلينقي   :الغرض من االختبار

، يرسم على األرض خط استعر ض الفرد لالنزالق، شريط قي  أرض مستوية ال : األدوات
  .للبداية

متباعدتان قليال والذراعان يقف المختبر خلف خط البداية والقدمان : مواصفات األداء
مرجحة الذراعان أماما أسفل خلفا مع ثني الركبتين نصفا وميل الجذع أماما  ،عاليا

، من هذا الوضع مرجحة الذراعان لى ما يشبه وضع البدء في السباحةحتى يصل إ
لة أماما بقوة مع مد الرجلين على امتداد الجذع ودفع األرض بالقدمين بقوة في محاو 

 .الوثب أماما أبعد مسافة ممكنة
، حتى آخر أثر تركه الحافة الداخلية)من خط البداية  قاس مسافة الوثبت: توجيهات

 (.و عند نقطة مالمسة الكعبين لألرضالالعب القريب من خط البداية أ
عتبر ل توازن المختبر ولمس األرض بجزء من آخر من جسمه تفي حالة ما إذا اخت  -

 .محاولة ال غية ويجب اعادتها
 .تين لألرض حتى لحظة االرتقاءيجب ان تكون القدمان مالمس-
 (Brikci.A.Dekkar.N.Hanifi, 1990, p. 121) .لمختبر محاولتان يسجل له أفضلهمال-

 (201، صفحة 5002محمد صبحي حسنين، )
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 .يوضح اختبار الوثب العريض من الثبات :(52)شكل رقم 

 :باروالركض المتعرج بطريقة اختبار . 4. 7.1.7
 جسمه أثناء حركته لألمام بسرعة اس قدرة الفرد على تغير وضع قي  : الغرض من االختبار

، اعة توقيت، س  سم 20فاعها عن ال يقل ارت 02قوائم أو أقماع عددها  :األدواتاألجهزة و 
متر تثبت أربعة قوائم عموديا ( 2×2.10)الطول .عب كرة القدممن ملمساحة مستطيلة 

القائم الخامس في منتصف ، ويثبت األربعة للمستطيل رض في األركانعلى األ
 .المستطيل

نب أحد القوائم المحددة للمستطيل، يجري المختبر من مكان البداية بجا :مواصفات األداء
 .دورات متتالية في ثالثعب الال    هيؤديو ، المتعرججري 

يجب اتباع خط السير المحدد مع عدم مالمسة القوائم أثناء الجري على شكل  : توجيهات
 .1رقم 

ذا حدث أن خالف المختبر خط الس  . اوالت تمهيدية للتعود على المساراعطاء مح ير وا 
 .بعد أن يحصل على الراحة الكاملة يعاد االختبار مرة ثانية

محمد صبحي ). ن الذي قطعة في ثالث دورات كاملةملز  يسجل المختبر ا :التسجيل
  (92، صفحة 5002حسنين، 
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 .يوضح اختبار الركض المتعرج بطريقة بارو (:52)شكل رقم 

  :مام من الوقوفثني الجذع لّل  : اختبار الصندوق. 5 . 7.1.7
أسفل الظهر والفخذين )مرونة العضالت الخلفية للجسم اس قي  : الغرض من االختبار

 .والمفاصل العاملة في الحركة( فيةالخل
 مقعد :األدوات

 . سم( 700من صفر إلى )مسطرة غير مرنة مقسمة -
 .مؤشر خشبي يتحرك على سطح المسطرة-

يقف المختبر والقدمان مضمومتان مع تثبيت أصابع القدمين على حافة : وصف االختبار
 .مع االحتفاظ بالركبتين مفرودتين (المقعدة)الصندوق 

الصندوق يثني المختبر جذعه لألمام ولألسفل ويحاول الوصول ألسفل حافة -
  .، ويجب االحتفاظ بهذا الوضع لمدة ثانيتينألبعد ما يمكن( المقعدة)
 .نيكرر األداء مرتي-

وتحتسب له المسافة  تسجل للمختبر المسافة التي حققها في المحاولتين: التسجيل
 .األكبر بالسنتيمتر

 :قواعد عامةتوجيهات و 
( 20)تثبيت المسطرة عموديا بالنسبة لقاعدة المقعدة بحيث تكون عالمة الخمسين -7

 .سم في محاذاة أعلى سطحه
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م باستخدام مؤشر يتحرك ألسفل المسطرة بمالمسة أطراف القراءات يمكن أن تتس  -5
 .أصابع المختبر

، وكذلك غير مسموح إذا عمد المختبر إلى ثني ركبتيه المحاولة ال غيهتعتبر -2
، 7991محمد صبحي حسنين، كمال عبد الحميد، ) .بحركات نطر الجذع لألسفل

 (592-595الصفحات 

 
 .الوقوفيوضح اختبار ثني الجذع أماما أسفل من ( 52)شكل رقم 

 :كرة التنس( استقبال)لقف اختبار رمي و . 7.1 
 .اس التوافق بين العين واليدقي   :الغرض من االختيار

، ويقف أمتار من الحائط أملس( 02)خمسة  يرسم خط البداية على بعد :صف االختبارو 
، حيث يتم االختبار رضي أمام الحائط وخلف خط البدايةالمختبر ممسكا كرة تنس أ

 : وفقا لتسلسل اآلتي
عب بعد ارتدادها رمي الكرة خمس مرات متتالية باليد اليمنى على أن يستقبلها الال  -7

 .من الحائط بنفس اليد
عب باليد اليسرى رمي الكرة خمس مرات متتالية باليد اليمنى على أن يستقبلها الال   -5

 .بعد ارتدادها من الحائط
عب بعد ارتدادها خمس مرات متتالية باليد اليسرى على أن يستقبلها الال  رمي الكرة  -2

 .من الحائط بنفس اليد
عب باليد اليمنى رمي الكرة خمس مرات متتالية باليد اليسرى على أن يستقبلها الال   -2

 .بعد ارتدادها من الحائط
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هائية من عب درجة وتكون الدرجة النلكل محاولة صحيحة من الال   :طريقة التسجيل
 .درجة( 50)عشرين 

، وأن عب الخط المرسوم على األرضس الال  تعتبر المحاولة الصحيحة إذا لم يلم-
أحمد ) (5002محمد صبحي حسنين، ) .لكرة بعد ارتدادها باليد الصحيحةيستقبل ا

 (727، صفحة 5002عريبي عوده، 

 

 

 

 

 .التوافق بين العين واليد يوضح اختبار رمي ولقف كرة التنس لقياس( 51)الشكل رقم

 :كلغم باليدين من خلف الرأس من الثبات 13اختبار رمي الكرة الطبية زنة . 1 . 7.1.7
القدرة على إخراج أقصى قوة في )اس القدرة العضلية للذراعين قي  : االختبارالغرض من 
 (.أقصى وقت
اس على الخط الجانبي للملعب لكي يسهل على يتم تثبيت شريط القي  : وصف األداء

 .المحكم احتساب المسافة
ك الكرة يأخذ المختبر الوضع االبتدائي لالختبار خلف خط الجانبي للملعب وهو يمس  

 .ية باليدين من الوقوفالطب
 .يرمي بالكرة من خلف ظهره ألبعد مسافةيمرجح المختبر ذراعيه و 

 .عدم رفع القدمين عن األرض أثناء الرمي: شروط األداء
 .تبر رمي الكرة الطبية وليس دفعهاعلى المخ-
 .أن يتم الرمي من خلف خط الرمي-

 .النتائجتسجيل ل يقوم بالنداء على المختبرين و ج  مس: التسجيل
 .سم( 02)سافة المسجلة ألقرب خمسة يتم تسجيل الم-

متر (0)   
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 (0221محمد صبحي حسنين، ) .أفضلهميعطى للمختبر ثالث محاوالت تحسب له -

 .كلغم باليدين من خلف الرأس من الثبات 02اختبار رمي الكرة الطبية زنة (51)الشكل رقم

 :ثواني( 71)لمدة عشر ( شناو)مامي اختبار اإلسناد األ. 2. 7.1.7
لحراس المرمى بكرة  اس القوة المميزة بالسرعة لعضالت الذراعينقي   :الغرض من االختبار

 . القدم
قاف الكترونية، استمارة تسجيل، اعة إي، س  (فضاء)منطقة مستوية  :األدوات الالزمة

 .صفارة
وضع اإلسناد األمامي على األرض بحيث يكون في يتخذ المختبر  :مواصفات االختبار
، وعند اشارة البدء يقوم المختبر وليس فيه تقوس لألسفل أو لألعلى وضع مستقيم

 .ثواني( 70)ص عدد من المرات لمدة بتكرار هذا األداء إلى أق
 (.اإلسناد األمامي)أخذ المختبر للوضع الصحيح  :شروط االختبار

ها بثني ذراعين ثم مدهما ره األرض في كل مرة يقوم فييجب أن يلمس المختبر بصد-
 .بالكامل

 .لتوقف لغاية إعطاء اشارة النهاية، االستمرار وعدم ارعة في األداءالس  -
 .تعطى محاولة واحده فقط-

ي ومد الذراعين بالطريقة تحسب عدة واحده عن كل مرة يقوم فيها المختبر ثن :التسجيل
 .ثواني( 70)األداء لمدة عدد مرات ، وتحسب الصحيحة

قيس ).يليه لضمان المنافسة يعلن الرقم الذي يسجله المختبر على المختبر الذي-
 (221، صفحة 7911ناجي عبد الجبار وبسطويسي أحمد، 
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.ثانية 70اقصى عدد خالل  (ثني ومد الذراعان) يوضح االستناد االمامي المائل ( 51)الشكل رقم   

 :الوسائل اإلحصائية. 2.8
تحصل الطالب الباحث خالل هذه الدراسة على نتائج خام تمت معالجتها إحصائيا 

 :لحساب كل من Excelنظام  باستعمال
 :النسبة المئوية
 .هو عدد التكرارات: سحيث  
 .حجم العينة: ن        

 :مقياس النزعة المركزية وتمثل في

 :الحسابي المتوسط  -

 
  .   المتوسط الحسابي للقيم:        : حيث

 .حجم العينة:    ن          
 

 :مقياس التشتت وتمثل في

 :االنحراف المعياري  -
         االنحراف المعياري      :   حيث   

 المتوسط الحسابي للقيم: س        
 حجم العينة:  ن        

 .الحسابيالمتوسط مجموعة االنحراف مربع القيم عن  :            

 س
055 
 ن  

= 
 × (                                 %)النسبة المئوية 

 ن =

 س
 س

.مجموع القيم:    س  

 

 
 
 
 

 س

8(س -س)               

 

 

 

 
 ن
 

 
= 

    8(س  -س)
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ا من األعلى إلى األسفل أو القيمة الوسطى التي تتوسط القيم بعد ترتيبه: الوسيط
 .اثنينتقسم على في حالة الزوجي تجمع القيمتان و و . العكس

 8حسن المطابقة كامقاييس الداللة وتمثلت في اختبار  -
 .التكرارات المشاهدة= ك ش: حيث إن

 .0-ن=درجة الحرية .      ك ت التكرارات المتوقعة          

 (:نبيرسو)رتباط معامل اال 
 مج ص  xمج س  -( ص  xس ) ن مج          

                                                                       = ر 
 [2(مج ص ) – 2ن مج ص[ ]  2( مج س ) – 2مج س ×ن ]      
 .مجموع قيم المجموعة االولى: مج س     
 .مجموع قيم االختبار االول:  مج ص   
 .مجموع القيم لالختبار االول مربعة: ²مج س    
 .مجموع مربع القيم لالختبار االول :²(مج س)  

 .مجموع القيم لالختبار الثاني مربعة :²مج ص   
 .مجموع مربع القيم لالختبار الثاني :²(مج ص) 

 معامل الثبات=    معامل الصدق الذات :الصدق الذاتي-
 :معامل االلتواء-

  (و -س )×1         
  =م أ
 ع 

 معامل االلتواء: م أ: * حيث
 المتوسط الحسابي للقيم: س 
  (.الوسيط)القيمة الوسطى للقيم : و 

 .االنحراف المعياري: ع           

8كا
 8(ك ت -ك ش)         

    ك ت        
= 
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تمت كل كما  المستويات المعيارية ،الدرجة التائيةتمثلت في و  :الدرجات المعيارية
 ."Excel 2007"لعمليات الحسابية باستخدام نظام ا

 :أسلوب معالجة النتائج الخام

 :الدرجة المعيارية -0
    الرقم الثابت+ المتوسط الحسابي = الدرجة المعيارية

 .022(/الحد األدنى –الحد األعلى = )الرقم الثابت    
 (.ع1)+ثالثة انحرافات+ المتوسط الحسابي = الحد األعلى
 (.ع1-)ثالثة انحرافات –المتوسط الحسابي = الحد األدنى 

 
 

 .المحسوبةالدرجة المعيارية = ت:  حيث إن
 .الحسابي المتوسطانحراف الدرجة الخام عن =             
محمد حسن عالوي، محمد نصر الدين ) .االنحراف المعياري= ع          

 (011-011، الصفحات 0222رضوان، 

وعليه فإن قيم الدرجات  1+و 1-تنحصر قيم أي عينة بين  :المستويات المعيارية -
 مستويات  1ومن أجل تقسيم المجال على .12و 02يارية المعدلة محصورة بين المع

 .انحراف معياري( 0.0)درجة ومن كل مستوى الى مستوى  00يكون لكل مستوى 

 

 

 

 

 

 

 05 ع ت = +

(س  -س)02  

 

 

 05 ع ت = +
(س  -س)02  

 

(س -س)  
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 .المعياريةيوضح تقسيمات المستويات المعيارية والدرجات  :(54) الشكل رقم

 9.2.  :اسات واالختباراتأسلوب تقويم القي  

 :الخاملجة النتائج أسلوب معا. 7.9.7
 : الدرجة المعيارية. 7

البدنية و  االختبارات األنثروبومتريةو  اساتء الخطوات الخاصة بتطبيق القي  بعد اجرا
لتحقيق أهداف البحث تم الحصول على مقترحة على عينة البحث المستهدفة و ال

، إذ يعد الحصول على الدرجات الخام االختباراتو  القياساتبالدرجات الخام الخاصة 
عوبة يكمن في تفسير هذه الدرجات  أن وجه الص  ، إال  اساألمور السهلة بالنسبة للقي  من 
االختبارات المستخدمة ميدانيا في و  اسات، باعتبار أن القي  اعطائها معنى له داللةو 

الباحث  الطالب في هذا االطار استخدم، و ة األساسية تختلف في وحداتهااطار التجرب
ذلك عن طريق تحويل الدرجات الخام إلى ، و المشكلةه اء للتغلب على هذاالحص  

، د الحالة النسبية للدارجات الخامالتي تعد وسيلة لتحديو درجات معيارية يمكن جمعها 
بن )واالختبارات اسات ء الكلي للفرد من مجموع القي  بحيث تدل الدرجة الكلية على األدا

النسب %         %8102       %0,101           %72186          %0,10   8102 
 المعيارية

مستويات المعياريةال  

متوسط جيد جيد جدا مقبول   ضعيف 

 

الدرجات المعيارية الزائية             ,-          8-           0-صفر                 0+          8+          ,+  

 ية المعدلةئالدرجات المعيارية التا           85         5,          25           05        75           65         25
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ف المنشود د الوصول إلى تحقيق الهدوقص   ،(721، صفحة 5001الحبيب، سي قدور 
المسمى بالتوزيع الطبيعي إليجاد الدرجات و " وسامنحنى ك"اختار الطالب الباحث 

الدرجات المعيارية في تحديد المستويات المعيارية و  المعيارية حيث يستخدم هذا االخير
توزيع "  للبيانات أو المنحنى المعتدل عبارة عنكر أن منحنى التوزيع الطبيعي حيث يذ  

، إذ أن جميع العمليات قائم على أساس نظرية االحتماالت ،نظري للبيانات المتجمعة
المقاييس في و االحصائية المختلفة على البيانات الخام المتحصلة من االختبارات 

لى منحنى التوزيع يتوقف الحصول ع، و تفترض توزيعها توزيعا طبيعياالتربية الرياضية 
 .مدى مناسبة االختبارات لهذه العينةو عددها و  الطبيعي للبيانات على طبيعة العينة

 .(91، صفحة 5071علي سموم الفرطوسي، )
، تم سنة 71المرمى بكرة القدم للفئة العمرية تحت وتسهيال لعملية االختيار لحراس 

 ،اسات واالختبارات المقترحةى القي  استخدام المستويات والدرجات المعيارية على مستو 
ام اسات واالختبارات وذلك من خالل تحويل الدرجات الخمع حساب األداء الكلي للقي  

على األداء الكلي للفرد ، بحيث تدل الدرجة الكلية إلى درجات معيارية يمكن جمعها
 : وهذا باستخدام المعادلة التالية على مستوى هذه األخيرة

من كمؤشر يدل على رعة التي تستخدم الز  ولحساب الدرجة المعيارية في مسافات الس  
إلى نسبة الدهون في ، باإلضافة (منأنه كلما تحسن األداء قل الز   بمعنى)رعة الس  

 .الجسم ومحيط الحوض ومحيط البطن وعرض الحوض تستخدم المعادلة التالية
 (501، صفحة 7992محمد صبحي حسنين، )

 

 .الدرجة المعيارية المحسوبة=  ت: حيث إن
 .الحسابي المتوسطانحراف الدرجة الخام عن =            

محمد حسن عالوي، محمد نصر الدين رضوان، ) .االنحراف المعياري= ع        
 (011-011، الصفحات 0222

 12 ع ت = +
( س  -س)02  

 

 

 05 ع ت = +
( س  -س) 02  

 

( س -س)  
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والكسور في الدرجات المعيارية كان البد من  البةمن أجل التخلص من االشارات الس  و 
 50)اوح قيمها من وتتر  التي تسمى بالدرجة التائيةالمعيارية المعدلة و استخدام الدرجة 

 . 70وانحراف معياري يساوي   20متوسط حسابي يساوي درجة و ( 10إلى 

، واالختبارات اساتبعد أن تمت معالجة نتائج القي   :المستويات المعيارية  لالختبارات.7
، المتمثل في تحديد هدف البحثومن أجل تحقيق  الحصول على الدرجات المعياريةو 

البدنية لحراس و االختبارات األنثروبومترية اسات و تويات المعيارية لبعض القي  المس
طريقة التوزيع "، استخدم الطالب الباحث سنة 71القدم للفئة العمرية تحت  المرمى بكرة

د  من أكثر ، إذ أنه يعوتحديد المستويات المعيارية في تعيين" التوزيع الطبيعي( "كاوس)
، الصفحات 5001ناصر عبد القادر، ) ."التوزيعات شيوعا في ميدان التربية الرياضية

721-721)  
ن أهم استخدام للتوزيع الطبيعي هو امكانية تعم   يم النتائج التي نتوصل إليها من وا 

راد المجتمع عدد محدد من األفراد إلى كافة أفخالل دراستنا لظاهرة معينة على 
 (21، صفحة 5071علي سموم الفرطوسي، ) .المأخوذة منه العينة

ت معيارية اختارها الطالب على خمسة مستويا( درجات معيارية 1)بقسمة المدى و -
 .الدرجات المعيارية المختارةمن ( 7.5)، حيث يكون لكل مدى الباحث

 :التوزيع الطبيعي. 3
، إذ لى أساس نظرية االحتماالتقائم ع عن توزيع نظري للبيانات المتجمعةهو عبارة 

أن جميع العمليات االحصائية المختلفة على البيانات الخام المتحصل عليها من 
يظهر و . توزيعا طبيعياتفترض توزيعها المقاييس في التربية الرياضية و  االختبارات

يكون التوزيع ، و (منحنى كاوس)شكل جرس مقلوب  منحنى التوزيع الطبيعي على
ن ، و (المنوال- الوسيط– المتوسط)متماثال عندما تتطابق فيه مقاييس النزعة المركزية  ا 

أهم استخدام للتوزيع الطبيعي هو امكانية تعميم النتائج التي تتوصل إليها من خالل 
ا ظاهرة معينة على عدد محدد من األفراد إلى كافة أفراد المجتمع المأخوذة منهدراستنا ل

 (91، صفحة 5071علي سموم الفرطوسي، ) ."لعينة
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ومن المعلوم أنه في مجال الدراسات التربوية وعلم النفس ال يمكن الحصول على 
، ولكن الذي يحدث هو االقتراب من هذا االعتدالي النموذجي للبياناتزيع منحنى التو 

 :(52)رقم  التوزيع كما هو موضح في الشكل السابق
كما يجب أن تمتد مساحة المنحنى أالعتدالي من ما النهاية في االتجاه الموجب إال ما 

توزيع الظاهرة  لب وعليه فإن المنحنى أالعتدالي هو الذي يمثلفي االتجاه الس ا النهاية 
ال   المقاسة لذلك ال  بد من إجراء هذا المنحنى عند تقنين االختبارات وعمل المعايير وا 

محمد حسن عالوي، محمد نصر الدين ) .دقيقةأصبحت معايير االختبار غير 
 (011، صفحة 0222رضوان، 
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  :للتجربة االستطالعية اسات واالختبار ات األنثروبومترية والبدنيةمعامالت االرتباط البينية لوحدات القي   

 .2ودرجة الحرية  0.02عند مستوى الداللة  0.92=  ر. يوضح مصفوفة معامالت ارتباط البينية للقياسات واالختبارات لعينة التجربة االستطالعية( 20)جدول رقم 

االختبارات 
 والقياسات
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 -7,.5 5.20 ,5.2 0,.5 -5.75 -5.85 -5.77 -5.58 -5.60 -5.68 5.62 -,5.0 -5.77 -5.10 5.27 -5.52 5.86 0 الوثب  العريض

 7,.5 5.51 5.57 5.07 2,.5 5.51 5.82 5.08 5.86 5.86 5.76 -5.22 -5.52 -1,.5 5,.5 5.02 0  كلغم  ,رمي الكرة الطبية زنة 

 5.20 -5.01 -5.00 -5.82 -,,.5 -5.66 -5.28 5.70 -5.01 -5.88 -5.00 -5.50 5.86 ,5.0 -5.25 0   التوافق

 -5.05 -,5.7 -5.00 5.02 -8,.5 5.02 -,,.5 -5.80 -5.00 -,5.0 5.26 -5.80 -5.68 -5.12 0    المرونة

 5,.5 5.71 0,.5 -5.06 5.20 ,5.7 5.27 -5.50 5.01 5.75 -5.15 -5.80 5.60 0     بارو

 -5.52 5.86 5.58 -5.20 -5.02 -5.25 -5.52 -5.86 ,5.5 5.50 -,5.2 5.02 0      م 85

 5.22 -5.06 -5.50 5.08 -5.08 5.80 -5.02 5.86 5.58 -5.05 -0,.5 0       اختبار نيلسون

 -5.00 -5.00 -0,.5 5.60 -5.00 5.00 -5.06 5.85 -8,.5 -,,.5 0        " 05االسناد  

 5.26 5.12 5.10 5.00 ,5.1 5.75 5.18 5.00 5.11 0         الطول

 5.02 5.10 5.21 5.80 5.12 5.78 5.10 ,5.8 0          الوزن

 5.26 5.50 -5.01 5.20 5.00 -5.51 -5.58 0           طول الذراع مع الكف

 5,.5 5.21 5.15 ,5.8 5.12 5.71 0            طول القدم

 5.02 5.26 5.66 ,5.7 5.20 0             محيط الصدر

 5.28 5.22 5.06 ,5.5 0              محيط البطن

 2,.5 -5.57 5.26 0               محيط الفخذ

 5.25 5.18 0                الكتفين. ع 

 ,,.5 0                 ع الورك

 0                  نو نسبة الده
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لقد تبين من خالل النتائج الموضحة في الجدول أعاله أن معظم قيم معامل االرتباط -
هذا و ( 0.92)إلى  (-0.92)ضعيفة حيث تراوحت من خالل الجدول السابق بينكانت 

 0.02عند مستوى الداللة  (0.92)يعني أنها أقل من القيمة الجد ولية التي بالغت 
 (.7-ن)ودرجة الحرية 

، ن وحدات االختبار هو ارتباط ضعيفوعليه يمكننا القول أن االرتباط الموجود بي
االختبار الموضوعة كأداة للدراسة ليس لها عالقة ببعضها  وعليه نستنتج أن وحدات

بالتالي ال يمكننا و فة ال يقيسها االختبار اآلخر البعض أي أن كل اختبار يقيس ص  
وهذا ما  .مما يتطلب وجودهما معا في البطارية خرستغناء عن أحد االختبارات باآلاال

على  (0111، حي حسنينمحمد صب) نقال عن( 0221بن سي قدور الحبيب، ) يذكره
التكنيك االحصائي الختيار وحدات البطارية يشترط أن تكون االرتباطات البينية " أن  

 (722، صفحة 5001بن سي قدور الحبيب، ) ."بين وحدات االختبار منخفضة
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:صعوبات البحث. 71.7  
 : البحث في ما يليتمثلت صعوبات 

  .عدم استرجاع كل االستمارات الموزعة على المدربين في األندية لكرة القدم-
بحث في مجال مركز البحوث المرتبطة بموضوع الاجع والمصادر و نقص في المر -

 .االختيار الرياضيحراسة المرمى و 
تالف بعض الوثائق - القدم من تسهيل بمهمة للعمل في األندية بكرة )عدم ارجاع  وا 

 .عينة البحثمن طرف بعض األندية ل( أجل إجراء القياسات واالختبارات
 . إلصابة الحراس اآلخرين وجود حارس مرمى واحد في بعض األندية نظرا  -

مما يضطر الطالب الباحث إلى العودة مرة أخرى لنفس النادي إلجراء 
 .القياسات واالختبارات
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 : الخاتمة
هذا الفصل إلى  من أجل بلوغ أهداف البحث المنشودة تطرق الطالب الباحث خالل 

، هجية البحث واالجراءات ألميدانيةمع تحليل وعرض مفصل حول من الدراسة األساسية
، لبحث، أدوات اتوضيح المنهج المستخدم في البحث، العينة، مجاالت البحث مع

حصائية المستخدمة ضمن هذا الوسائل اال والضبط االجرائي لمتغيرات البحث مع إبراز
ث ألهم الصعوبات التي صادفتنا واعترضت ، وفي األخير تناول الطالب الباحالبحث

، ومما سبق خلص الطالب الباحث أن القياسات واالختبارات المقترحة طريق عملنا
بة ، بعد اجراء التجر اء، من أجل تطبيقها على عينة البحثتتمتع بحسن االعداد والبن

، فاإلنجاز ت العلمية من صدق وثبات وموضوعيةاالستطالعية والحصول على المقوما
الرياضي وتحقيق البطوالت متعلق بالعمل العلمي المنهجي المرتكز على األسس 

الذين القدم و العلمية وذلك لضمان حسن االختيار الصحيح لحراس المرمى بكرة 
 .القدميعتبرون العمود الفقري ألي فريق بكرة 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 ثــــــــــــــالفصل الثال

ل ـــــــــــــعرض وتحلي
 جــــــــمناقشة النتائو 
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تائج الخام ، حيث أن النقشة نتائج عينة البحثومنا عرض الفصل يشمل هذا :تمهيد-
ثم التفريغ والمعالجة اإلحصائية واالختبارات اسات لمتحصل عليها بعد تطبيق القي  ا

 بغية حساب تتالتش  عة المركزية و بعض من المقاييس النز  معتمدين في ذلك على 
الخام إلى درجات معيارية حتى يكون  ، باإلضافة إلى تحويل درجاتاعتدالية التوزيع

وذلك من أجل ، وتحليل النتائجنى من شأنه يساهم في عملية تفسير أو مع وللها مدل
 .قصد الدراسة اسات واالختبارات لعينة البحثمستويات معيارية لبعض القي  وضع 

ة المركزية نزععرض ومناقشة نتائج التوزيع أالعتدالي للبيانات باستخدام بعض مقاييس ال. 7.3
 :والتشتت وااللتواء

 والتشتت المركزية النزعة        
   وااللتواء                      

 واالختبارات القياسات

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 معامل الوسيط
 االلتواء

 
 -2.12 0.01 2.01 0.01 العريض الوثب
 2.21 2.22 0.9 2.20 كلغم 21 الطبية الكرة رمي
 2.11 01 1.01 01.00 التنس كرة لقف و رمي

 -2.01 02 1.11 1.20 الوقوف من أسفل أماما الجذع ثني
 2.11 00.11 0.02 00.12 بارو اختبار
 2.02 3.32 0.21 3.33 الوقوف من متر 02 جري
 2.11 0 0.21 0.21 الحركية لالستجابة نيلسون اختبار
 -2.12 00 0.21 02.11 ثا 02 األمامي االسناد
 2.01 11.21 2.20 11.11الوزن
 2.21 021 1.22 021.21 للجسم الكلي الطول
 2.01 10 1.01 10.0 معالكفالذراع طول
 1.29- 01 1.11 27.52 القدم طول
 2.10 11.1 1.10 12.21 الصدر محيط
 2.01 21 1.20 21.11 البطن محيط

 2.10 10 1.21 10.11 الفخذ محيط
 -0.11 35 0.10 11.21 الكتفين عرض
 0.10 01.1 2.11 01.10 الورك عرض
 2.11 01.01 1.11 01.12 الجسم في الدهون نسبة

ختبارات يوضح بعض مقاييس النزعة المركزية والتشتت المتحصل عليها من تطبيق القياسات واال :(27)جدول رقم 
 .المقترحة على عينة البحث
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االختبارات و  اساتدول أعاله تبين أن جميع القي  من خالل النتائج الموضحة في الج
مل االلتواء هي محصورة م معا، حيث أن قي  ترحة تدخل ضمن المنحنى أالعتداليالمق

، (7.25)مة بلغت بينما أعلى قي  ( -7.21)مة بلغت ، نظرا أن أدنى قي  2±في المجال 
محمد )في هذا السياق يؤكد ، و مما يدل على أن هذه البيانات موزعة توزيعا اعتدا ليا

ما كانت االختبارات كل  "أنه  (5000، حسن عالوي ومحمد نصر الدين رضوان
، أدى ذلك إلى الحصول على السهولةو  مناسبة من حيث درجة الصعوبةخدمة المست

محمد حسن عالوي، محمد نصر الدين رضوان، ). "العتدالي للبياناتاشكل المنحنى 
 اسوقي   تويات معيارية لكل اختبارعليه بإمكان تحديد وبناء مس  و  (722، صفحة 5000

بكرة القدم  ية االختيار األمثل لحراس المرمى، قصد ضمان عمللعينة البحث المختارة
              .سنة71تحت العمرية للفئة
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اسات البدنية واألنثروبومترية مع معامالت االرتباط البينية لوحدات االختبارات والقي  . 7.3
 .المجموع الكلي  لعينة الدراسة األساسية

 والقياساتاالختبارات 
 
 

 األداء. مج 
 الكلي

( ر)قيمة
المحسو 

 بة

( ر)قيمة
 الجدولية

عدد 
 العينة

درجة 
الحرية 

 (7-ن)

الداللة 
 االحصائية

1.7 

 0.22 0.22 الوثب العريض

 دال احصائيا 45 46 1.742

 0.11 0.11 كلغ 02رمي الكرة الطبية زنة 
 0.25 0.25 رمي ولقف كرة التنس

 0.51 0.51 ثني الجذع أماما أسفل من الوقوف 
- 0.52- 0.52 بارو
- 0.21- 0.21 م جري سرعة من الوقوف 50

- 0.25- 0.25 نيلسون اختبار
 0.59 0.59 " 70االسناد األمامي   

 0.25 0.25 الطول الكلي للجسم
 0.22 0.22 الوزن

 0.22 0.22 طول الذراع مع الكف
 0.51 0.51 طول القدم

 0.22 0.22 محيط الصدر
 0.27 0.27 محيط البطن
 0.21 0.21 محيط الفخذ

 0.55 0.55 الكتفين. عرض 
 0.20 0.20 عرض الورك

 0.52 0.52 نسبة الدهون بالجسم
لوحدات القياس واالختبار لدى حراس المرمى بكرة يوضح مصفوفة معامالت االرتباط البينية (: 25)جدول رقم 

.  المقترحة المستخلصة من تطبيق القياسات واالختبارات درجاتالقدم، واالرتباط بين كل اختبار مع المجموع الكلي لل
 .22ودرجة الحرية  0.7عند مستوى الداللة  0.521= حيث ر 
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كل  م معامل االرتباط والتي تجمع بينجميع قي   أن   :(25)من خالل الجدول المالحظ
ات المعبر عليه بمجموع الدرج)لمقترحة مع متغير األداء الكلي ااسات القي  و  االختبارات
مة كانت بينما أعلى قي  ( -0.25)، حيث أدنى قيمة بلغت لها داللة معنوية( المعيارية

عند ( 0.521)د ولية التي بلغت مة الججميع هذه القيم ظهرت أكبر من القي  و ( 0.11)
  .22ودرجة الحرية  (0.7)مستوى الداللة 

 :ومقارنتها بالنسب المقررة لها في منحنى التوزيع الطبيعيتحديد المستويات المعيارية  .3.3
، تم الحصول ختبارات البدنية على عينة البحثاالو اسات األنثروبومترية بعد تنفيذ القي  

بدرجات خام حيث تنوعت وحداتها من الثانية بالنسبة على النتائج التي جاءت 
اسات قي    وأخرى مسجلة بالسنتيمتر كما فيالرشاقة و رد الفعل و  الختبارات السرعة

 وبالمتر كما في اختبار ،الوثب العريضو المرونة األعراض و المحيطات و و األطوال 
أما في ما  ،نلقياس الوز   بالكيلوغرام الدرجة الثالثة سجلت رمي الكرة الطبية بينماو 

، ت الوحدة عبارة عن عدد التكراراتزة بالسرعة فكانالقوة الممي  يخص اختبار التوافق و 
لذا وجب على الطالب . الدهون في الجسم بالنسبة المئويةفي حين سجلت نسبة 

العمل على تحويل الدرجات الخام إلى درجات باحث خالل هذه المرحلة األساسية ال
جل الوصول إلى تحديد مستويات معيارية من أجل اختيار أفضل الحراس ألمعيارية 
، فكما هو معروف أن الدرجات المعيارية سنة 71القدم للفئة العمرية تحت  في كرة

، وهذا ما يؤكده بإمكان جمعهاتختلف عن الدرجات الخام فهي موحدة في وحداتها و 
ون ها الفرد في أي اختبار ال يكأن الدرجة الخام الذي يسجل"( 5001، عمرانباهي و )

مفهوما يجب أن تحول  أولكي تكتسب هذه الدرجة معنى ، و لها أي داللة في حد ذاتها
من ثم القيام و  (95، صفحة 5001باهي صبري ومصطفى عمران، ) ."معيار إلى

بالن سب المقررة لها في منحنى التوزيع سب التي تحصلت عليه عينة البحث ن  بمقارنة ال
اختار الطالب الباحث خمسة مستويات معيارية بدل ستة  كما (توزيع كاوس)الطبيعي 

وبذلك غير الطالب ( توزيع كاوس)مستويات معيارية المحددة في التوزيع الطبيعي 
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مع مستوى الالعبين  تتالءمسب جديدة سب المحددة في توزيع كاوس إلى ن  الباحث الن  
 : وهي كاآلتيمن حراس المرمى  

 جيد جدا : المستوى -
 جيد : المستوى -
 مقبول  :المستوى -
 ضعيف: المستوى -
 .ضعيف جدا: المستوى -

الدراسات السابقة والتي خاضت في هذا الموضوع وخاصة في  إلى وبالرجوع
الموالي والذي وظفناه ضمن هذه دت على التوزيع ختصاص لعبة كرة القدم والتي اعتما

حريزي عبد ) و (5002بن قوة علي، )ية ارتكازا على الدراسات لكل من لالدراسة الحا
كآخر دراسة تطرقت للمستويات   (HOUAR Abdelatif ،0201) و (5001الهادي، 

                  .عدلةالمعيارية الم
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 :الجانب األنثروبومتري .4.3
 .نعرض ومناقشة نتائج عينة البحث في قياس الوز  . 7.4.3

الدرجات 
 المعيارية

المستويات 
 المعيارية

النسبة المقررة  نالوز  
لها في 
المنحنى 
 الطبيعي

 كلغ 1.17± كلغ  65.36

 النسبة المئوية عدد حراس الدرجة الخام

80 
68≥ 

 4.26 01.25 02 19.521إلى  11.25 جيد جدا

>68 
56≥ 

 
 74.57 10.86 05 19.995إلى   19.522 جيد

>56 
44≥ 

 
 41.96 54.34 25 10.151إلى   19.997 مقبول

>44 
32≥ 

 
 74.57 00 00 27.212إلى   10.151 ضعيف

>32 
20≥ 

 
 4.26 51.51 72 25.50  إلى  27.212 ضعيف جدا

  711 46 المجموع
النسب المقرر لها المقابلة حسب كل مستوى معياري و  يبين عدد حراس المرمى والنسب المئوية :(22)جدول رقم 

 .ناس الوز  ضمن منحنى التوزيع الطبيعي لقي  

ن من خالل نتائج الموضحة في الجدول أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي تقدر لقد تبي   
ثر المعالجة االحصائية  للنتائج الخام تو  ،كلغ 1.15±كلغ 12.21ب  بين لنا أن ا 

توى مقبول حارس مرمى بمس 25أي ما يعادل ( 54.34%)أعلى نسبة مئوية بلغت
بينما أدنى . كلغ( 60.728-19.997)الخام الدرجةو  [22-21[ عند الدرجة المعيارية

الدرجة و  [25-22[ المقابل للدرجة المعيارية ضعيفعند المستوى (%0)نسبة قدرت ب
جيد المقابل سجل الطالب الباحث عند المستوى كما . كلغ( 51.464–60.728)الخام

نسبة تقدر  كلغ( 69.992–79.255)الدرجة الخامو  [21-11[للدرجة المعيارية 
بمعدل ( %01.25)بينما كانت النسبة . س مرمىار ح05ما يعادل أي( %70.22)ب

الدرجة و  [11–10[المقابل للدرجة المعيارية  جيد جدامرمى في المستوى  حراس 03
حارس  72بمعدل ( 51.51%)في حين بلغت النسبة  .كلغ( 19.521–11.22)الخام
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الدرجة الخام و  [50-25[عند المستوى ضعيف جدا المقابل للدرجة المعيارية  مرمى
 .كلغ( 25.50–27.212)
سب نتائج عينة البحث مع النسب المئوية المقررة لها في المنحنى من خالل مقارنة ن  و 

 : ن تبين ما يليبيعي في مقياس الوز  الط
 :جيد جدا مستوى-

( %01.25)حراس بنسبة  02بلغ عدد حراس المرمى ضمن هذا المستوى المعياري 
 ( %02.11)نحنى التوزيع الطبيعي والمقدرة بالمقرر لها في مهي أعلى من النسبة و 

 :جيدالمستوى -
( %70.11)س مرمى بنسبة ار ح02بلغ عدد حراس المرمى في هذا المستوى المعياري

 (.%52.25)وهي أقل من النسبة المقرر لها في منحنى التوزيع الطبيعي والمقدرة ب 
 :مقبولالمستوى -

حارس  52، حيث بلغ العدد أكبر عدد لعينة البحثستوى تمركز سجل في هذا الم
وهي أعلى من النسبة المقرر لها في منحنى التوزيع ( %22.22)مرمى بنسبة 

 .(%20.91)الطبيعي والمقدرة ب
 : ضعيفمستوى ال-

وهي أدنى من النسبة المقرر لها في  ضمن هذا المستوى( %0)كانت النسبة منعدمة 
 .(%52.25) التوزيع الطبيعي المقدرة ب

 :ضعيف جداالمستوى -
( %51.51)حارس مرمى أي بنسبة  72بلغ عدد الحراس في هذا المستوى المعياري 

 (.%02.11)وهي أعلى من النسبة المقرر لها في منحنى التوزيع الطبيعي والمقدرة ب

ن هي ي الوز  اساتهم فمما سبق يستنتج الطالب الباحث أن أغلب حراس المرمى قي  و -
، أبو العال عبد الفتاح)حيث يعتبر . وضعيف جدا مقبولمنحصرة ضمن المستوى 

أبو العال أحمد عبد ) ."في ممارسة جميع األنشطة الرياضيةعامل هام  نالوز  " (5070
ن يعد من اس الوز  وعليه يرى الطالب الباحث أن قي   (52، صفحة 5070الفتاح، 

أبو العال عبد )، ويتفق على ذلك كل من كثر أهمية في االختيار واالنتقاءالمؤشرات األ
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في مجال االنتقاء الرياضي للناشئين تأخذ "بقولهما أن ( 7911، الفتاح وأحمد الروبي
ا يمكن أن يحققه اسات الجسمية أهمية خالصة لداللتها الكبيرة في التنبؤ بمبعض القي  

أبو العال عبدالفتاح )".ناسات طول الجسم والوز  م هذه القي  ومن أه، عب من نتائجالال  
و الطالب الباحث مستوى هذه النتائج يعز  و  (21، صفحة 7911وأحمد الروبي، 

بوجود خامات مبشرة بالنجاح  بالتفاؤلبوصول ثالثة حراس مرمى إلى المستوى األول 
، مع التأكيد أن التذبذب إلمكانية التفوق الرياضي مستقبالز باعتبار الوزن مؤشر ي  والتم

ثالثة أيام )في التدريب وعدم االنضباط والحجم الساعي القليل للتدريب في األسبوع 
إلى عدم االنتظام ن المثالي باإلضافة غير كافية لتحسين األداء والمحافظة على الوز  

راسية واالنقطاع عن التدريب بسبب االمتحانات الد( في التغذيةالتوازن في التدريبات و 
ومما تقدم فإن على الرغم من تفاوت نتائج عينة البحث  .أثر على باقي نتائج العينة

قد حققت نتائج جيدة، ( جيد جدا، مقبول)ن إلى أن المستويات المعيارية اس الوز  في قي  
لعينة البحث في اختيار حراس المرمى بكرة وعليه يمكن اعتماد المستويات المعيارية 

 .القدم

ن والنسب المقرر لها في منحنى يوضح النسب المئوية لنتائج عينة البحث في لقياس الوز   :(20)شكل بياني رقم 
 .التوزيع الطبيعي
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 .عرض ومناقشة نتائج عينة البحث في قياس الطول الكلي. 7.4.3

الدرجات 
 المعيارية

المستويات 
 المعيارية

النسبة المقررة  الطول الكلي
لها في المنحنى 

 الطبيعي
 سم 14.11± سم    715.19

 النسبة المئوية عدد الحراس الدرجة الخام
80 
 2.11 05.71 07 712.111إلى  719.2 جيد جدا ≤68

>68 
 52.25 51.01 75 711.925إلى  712.112 جيد ≤56

>56 
 20.91 27.20 79 715.551إلى  711.927 مقبول ≤44

>44 
 52.25 51.51 72 711.202 ىإل 715.551 ضعيف ≤32

>32 
 2.11 05.71 07 710.11إلى  711.202 ضعيف جدا ≤20

  711 46 المجموع
يبن عدد الالعبين والنسب المئوية المقابلة حسب كل مستوى معياري والنسب المقررة لها ضمن  :(22)جدول رقم 

 .الكلي للجسم اس الطوليع الطبيعي في اختبار قي  منحنى التوز 

مة المتوسط الحسابي تقدر لقد تبين من خالل نتائج الموضحة في الجدول أعاله أن قي  
ثر المعالجة االحصائية  للنتائج الخام تبي  و ، سم 02.11±سم 712.09ب  ن لنا أن ا 

حارس مرمى بمستوى مقبول  79 أي ما يعادل( %27.20)أعلى نسبة مئوية بلغت 
بينما . سم( 715.551–711.927)الدرجة الخام و  [22-21[عند الدرجة المعيارية 
جدا  ضعيفعند المستوى  احدبمعدل حارس مرمى و  (%05.71) أدنى نسبة قدرت ب

كما . سم( 710.11-711.202)الدرجة الخام و  [50-25[المقابل للدرجة المعيارية 
الدرجة و  [21-11[جيد المقابل للدرجة المعيارية سجل الطالب الباحث عند المستوى 

 75أي ما يعادل ( %51.01)نسبة تقدر ببسم (711.925–712.112)الخام 
حارس مرمى في المستوى  72بمعدل ( %51.51)بينما كانت النسبة . حارس مرمى

( 711.202-715.551) والدرجة الخام [25-22[ضعيف المقابل للدرجة المعيارية 
جدا  جيدعند المستوى مرمى  حارس بمعدل( %05.71)في حين بلغت النسبة  .سم

 .سم( 712.111–719.2)الدرجة الخام و  [11–10[المقابل للدرجة المعيارية 
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في المنحنى ث مع النسب المئوية المقررة لها من خالل مقارنة نسب نتائج عينة البحو -
 :الكلي تبين ما يليي مقياس الطول الطبيعي ف

 :المستوى جيد جدا-
 هيو ( %05.71)بنسبة واحد فقط مرمى  حارسبلغ عدد الحراس ضمن هذا المستوى 

 (.%02.11)المقدرة ب في المنحنى الطبيعي و النسبة المقررة لها أقل من 
 :المستوى جيد-

وهي أقل من النسبة  (%51.01)حارس مرمى بنسبة  75بلغ عند هذا المستوى 
 .(%52.25)المقررة لها في المنحنى الطبيعي والمقدرة ب 

 :المستوى مقبول-
( %27.20)بنسبة  79كبر عدد من الحراس البالغ عددهملقد تجمع في هذا المستوى أ

  .(%20.91) المقدرة بلمقررة لها في المنحنى الطبيعي و النسبة اهي أكبر من و 
 :المستوى ضعيف-

( %51.51)حارس مرمى بنسبة تقدر 72عدد الحراس ضمن هذا المستوى لقد بلغ 
 .(%52.25) المقدرة بفي المنحنى الطبيعي و من النسبة المقررة لها هي أعلى و 

 :داضعيف جالمستوى -
، وهذه أي حارس واحد فقط( %05.71)تقدر ب  عند هذا المستوىكانت النسبة 
  .(%02.11) المقدرة بالمنحنى الطبيعي و في المقررة لها من النسبة النسبة هي أقل 

ومما سبق يستنتج الطالب الباحث إلى أن أغلب حراس المرمى قياساتهم في الطول -
، أبو العال أحمد عبد الفتاح)حيث يذكر . والجيدهي منحصرة ضمن المستوى المقبول 

من برى في كثير الطول يعتبر من المقاييس الجسمية ذات األهمية الك"أن ( 5070
كما أن تناسب طول األطراف مع بعضها له أهمية بالغة في . األنشطة الرياضية

أبو العال أحمد عبد ) ."العصبي في معظم األنشطة الرياضيةاكتساب التوافق العضلي 
الي فالديمير نيكو )وهذا ما يتطابق مع رأي . (52-55، الصفحات 5070الفتاح، 
القامة تعد من المؤشرات المساعدة في انتقاء الرياضيين "القائل بأن ( فبالتو نو فيتش 

 ,Vladimir nicolai evitch Platonov) ."جد مهم في تحقيق النجاح الرياضي كما تعد عامل
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1984, p. 231).  المتطلبات األساسية الطول يعد من "أن ( 59ص ،7919هاره، )يريش  و
اسات األساسية عند القي   ومن ،من األلعاب والفعاليات الرياضية للنجاح في الكثير

مع ضرورة . (7722، صفحة 5072عبد الناصر قدومي، عنترة جواعدة، ) ."االنتقاء
حارس المرمى ممن يكون "على أن ( 5009، معروفقادر كوران )التأكيد من قبل 

كوران قادر معروف، ) ".هم في األداءيمتازون بطول القامة واألطراف لدورها الم
 (5005ضرغام جاسم النعيمي، )نتائج دراسة ويتطابق مع  (272، صفحة 5009

بضرورة التأكد على أن يكون حارس المرمى ممن يمتازون بطول القامة واألطراف "
 (727، صفحة 5005ضرغام جاسم محمد النعيمي، ) ".لدورهما المهم في األداء

 
والنسب المقرر لها يوضح النسب المئوية لنتائج عينة البحث في لقياس الطول الكلي للجسم  :(27)شكل بياني رقم 

 .منحنى التوزيع الطبيعيفي 

 
 
 
 
 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

 ضعيف جدا ضعيف  مقبول جيد  جيد جدا

2,17 

26,08 

41,3 

28,26 

2,17 
4,86 

24,52 

40,96 

24,52 

4,86 

 النسب المئوية المقرر لها في التوزيع الطبيعي  عينة البحث



 (حراس المرمى)عينة البحث  نتائجعرض  وتحليل ومناقشة                            : الفصل الثالث

 
203 

 .مع الكف راعاس طول الذ  عرض ومناقشة نتائج عينة البحث في قي  . 3.4.3

الدرجات 
 المعيارية

المستويات 
 المعيارية

النسبة المقررة  طول الذراع
المنحنى لها في 

 الطبيعي
 سم 13.72± سم   97.71

 النسبة المئوية عدد الحراس الدرجة الخام
80 
68≥ 

 
 2.11 05.71 07 97.104إلى  101.04 جيد جدا

>68 
56≥ 

 
 52.25 79.21 09 93.168إلى  91.702 جيد

>56 
44≥ 

 
 20.91 25.71 52 89.232إلى  92.711 مقبول

>44 
32≥ 

 
 52.25 57.12 70 12.591 ىإل 19.527 ضعيف

>32 
20≥ 

 
 2.11 02.22 05 17.21إلى  12.592 ضعيف جدا

  711 46 المجموع
النسب المقرر لها المقابلة حسب كل مستوى معياري و  النسب المئويةيبين عدد حراس المرمى و  :(22)جدول رقم 

 .مع الكف طول الذراعضمن منحنى التوزيع الطبيعي لقياس 

مة المتوسط الحسابي تقدر خالل نتائج الموضحة في الجدول أعاله أن قي  لقد تبين من 
ثر المعالجة االحصائية  للنتائج الخام تبين لنا أن و ، سم 02.51±سم 97.50ب  ا 

حارس مرمى بمستوى مقبول  52أي ما يعادل ( %25.71)أعلى نسبة مئوية بلغت 
بينما أدنى . سم( 19.525-92.711)الدرجة الخام و  [22-21[عند الدرجة المعيارية 

جيد جدا المقابل للدرجة المعيارية المعياري عند المستوى ( %05.71)نسبة قدرت ب 
أي وصول حارس مرمى واحد  سم( 91.702-707.02)رجة الخام الدو  [11–10[

ضعيف المستوى ثاني أعلى نسبة من النتائج عند كما سجل الطالب الباحث  .فقط
النسبة ب (12.591–19.527)الدرجة الخام و  [25-22[ المقابل للدرجة المعيارية

جيد المقابل للدرجة عند المستوى بينما  .مرمىللس ار ح 70بمعدل ( %57.12)قدرت 
نسبة تقدر البسم ( 92.711-91.702)الدرجة الخام و  [21-11[المعيارية 

عند المستوى ضعيف جدا وكانت  .س مرمىاحر  09أي ما يعادل ( %79.21)ب
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نسبة السم ( 17.21–12.591)الدرجة الخام و  [50-25[للدرجة المعيارية المقابل 
  .بكرة القدم مرمىلل ينحارسأي ( 02.22%)
ومن خالل مقارنة نسب نتائج عينة البحث مع النسب المئوية المقررة لها في المنحنى -

 :في مقياس طول الذراع تبين ما يليالطبيعي 
 :جيد جداالمستوى -

هي و ( %05.71)بنسبة واحد فقط  مرمى حارسبلغ عدد الحراس ضمن هذا المستوى 
 (.%02.11)المقدرة ب في المنحنى الطبيعي و النسبة المقررة لها أقل من 

 :المستوى جيد-
وهي أقل من ( %79.21)س مرمى بنسبة ار ح 09بلغ عند هذا المستوى عدد الحراس 

 .(%52.25)والمقدرة ب  النسبة المقررة لها في المنحنى الطبيعي
 :مستوى المقبول-

( %25.71)بنسبة  52أكبر عدد من الحراس البالغ عددهملقد تجمع في هذا المستوى 
  .(%20.91) المقدرة بلمقررة لها في المنحنى الطبيعي و أكبر من النسبة اهي و 

 :المستوى ضعيف-
( %57.12) س مرمى بنسبة تقدرار ح 70لقد بلغ عدد الحراس ضمن هذا المستوى 

 .(%52.25) المقدرة بفي المنحنى الطبيعي و لها من النسبة المقررة هي أقل و 
 :المستوى ضعيف جدا-

وهذه  ،للمرمى ينأي بمعدل حارس( %02.22)تقدر ب النسبة عند هذا المستوى كانت 
  .(%02.11)ب  المقدرةفي المنحنى الطبيعي و النسبة المقررة لها من النسبة هي أقل 

مع  الذراع اساتهم في طولسبق يرى الطالب الباحث أن أغلب حراس المرمى قي  ومما -
حيث أنه كلما تمتع الحارس . وضعيفمقبول هي منحصرة ضمن المستوى  الكف

ا العليا أو السفلى بطول الذراعين أمكنه ذلك من التصدي للكرات المصوبة في الزواي
مها في وكذا ضربات القبضة التي يستخد، يرات الطويلةوالقيام بالتمر  .وعلى األطراف

ضمن المستوى  مع مالحظة وجود حارسين للمرمى. إبعاد الكرات بسهولة ويسر
وتمدهم بقدرة عالية ز ، حيث تبعث هذه النتيجة على التفوق والتمي  المعياري جيد جدا
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 (5009عبد المنعم الجنابي، )ويرعى .على االرتقاء والتصدي للكرات العالية والجانبية
اسات الجسمية ومنها الطول أن طبيعة مركز حارس المرمى تحتم توفر عددا من القي  "

عبد المنعم أحمد ) ".وطول الذراع وغيرها لكي يصل إلى المستوى العالي مهاريا وبدنيا
 (701، صفحة 5009الجنابي، 

التي تتوفر في حارس المرمى طول الذراعين ويرى الطالب الباحث أن من أهم الميزات 
 .مع الكف لدورهما في األداء والتي تزيد من كفاءة حارس المرمى

 
والنسب المقرر مع الكف يوضح النسب المئوية لنتائج عينة البحث في لقياس طول الذراع  :(25)شكل بياني رقم 

 .لها في منحنى التوزيع الطبيعي
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 .اس طول القدمئج عينة البحث في قي  نتاعرض ومناقشة . 4.4.3

الدرجات 
 المعيارية

المستويات 
 المعيارية

النسبة المقررة  طول القدم
لها في المنحنى 

 الطبيعي
 سم  17.11± سم   71.51

 النسبة المئوية عدد الحراس الدرجة الخام
80 
 2.11 00 00 59.271إلى  20.12 جيد جدا ≤68

>68 
 52.25 71.29 01 51.711إلى  59.271 جيد ≤56

>56 
 20.91 12.57 20 51.122إلى 51.712 مقبول ≤44

>44 
 52.25 72.02 01 52.255إلى  51.122 ضعيف ≤32

>32 
 2.11 2.22 02 52.79إلى  52.257 ضعيف جدا ≤20

  711 46 المجموع
النسب المقرر لها المقابلة حسب كل مستوى معياري و  يبين عدد حراس المرمى والنسب المئوية :(21)جدول رقم 

 .طول القدمضمن منحنى التوزيع الطبيعي لقياس 

مة المتوسط الحسابي تقدر لقد تبين من خالل نتائج الموضحة في الجدول أعاله أن قي  
ثر المعالجة االحصائية  للنتائج الخام تبين لنا أن أعلى و ، سم (07.01±51.25)ب ا 

مقبول عند  حارس مرمى بمستوى 20أي ما يعادل ( %12.57)بلغت نسبة مئوية 
بينما أدنى . سم( 51.121-51.727)الدرجة الخام و [ 22-21[الدرجة المعيارية 

[ 11–10[عند المستوى جيد جدا المقابل للدرجة المعيارية ( %0)ب  ةنسبة قدر 
 بحارسين للمرمى( %02.22)النسبة  تليها. سم( 59.251-20.17)الدرجة الخام و 

الدرجة الخام و [ 50-25[المقابل للدرجة المعيارية  عند المستوى ضعيف جدا
جيد المقابل للدرجة سجل الطالب الباحث عند المستوى كما . سم( 52.212-52.59)

سم نسبة تقدر  (51.725-59.252)الدرجة الخام و [ 21-11[المعيارية 
( %72.02)بينما كانت النسبة  .مرمىلل حراس 01أي ما يعادل ( %71.29)ب

[ 25-22[ضعيف المقابل للدرجة المعيارية مى في المستوى مر لل حراس 01بمعدل 
  .(52.212-51.121)الدرجة الخام و 
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في المنحنى  حث مع النسب المئوية المقررة لهامن خالل مقارنة نسب نتائج عينة البو -
 :في مقياس طول القدم تبين ما يلي الطبيعي

 :جيد جدا المستوى-
ي وال حارس مرمى في أ (%0)ب كانت النسبة منعدمة ضمن هذا المستوى المعياري

المقدرة ب في المنحنى الطبيعي و أقل من النسبة المقررة لها وهي هذا المستوى، 
(02.11%.) 

 :المستوى جيد-
وهي أقل  (%71.29)حراس للمرمى  بنسبة  01بلغ عند هذا المستوى المعياري الجيد 

 .(%52.25)من النسبة المقررة لها في المنحنى الطبيعي والمقدرة ب 
 :المستوى مقبول-

 (%12.57)بنسبة  20أكبر عدد من الحراس البالغ عددهملقد تجمع في هذا المستوى 
 .(%20.91) المقدرة بلمقررة لها في المنحنى الطبيعي و من النسبة اهي أكبر و 

 :المستوى ضعيف-
من وهي أقل ( %72.02)بنسبة تقدر حراس للمرمى 01عند هذا المستوى  لقد بلغ

 .(%52.25) المقدرة بفي المنحنى الطبيعي و النسبة المقررة لها 
 :المستوى ضعيف جدا-

، وهذه أي بمعدل حارسين للمرمى (%02.22)عند هذا المستوى تقدر بكانت النسبة 
  .(%02.11)المقدرة بالمنحنى الطبيعي و في النسبة المقررة لها من النسبة هي أقل 

م هي اساتهم في طول القدومما سبق يرى الطالب الباحث أن أغلب حراس المرمى قي  -
 حارس مرمى فقط عدم دخول أيمع مالحظة . وجيد مقبولمنحصرة ضمن المستوى 

أن  من أهم القي اسات ( 5072حسن سعود، )ويش ير  .جيد جداالمستوى المعياري 
حسن ) .الجسمية المساهمة في قوة الركل لعضالت الطرف السفلي، طول القدم

ويرى الطالب الباحث أن طول القدم ذو تأثير ايجابي  (57، صفحة 5072السعود، 
 . على مسافة ركل الكرة



 (حراس المرمى)عينة البحث  نتائجعرض  وتحليل ومناقشة                            : الفصل الثالث

 
208 

 
يوضح النسب المئوية لنتائج عينة البحث في لقياس طول القدم والنسب المقرر لها في  :(22)بياني رقم  شكل

 .منحنى التوزيع الطبيعي

 .اس محيط الصدرعرض ومناقشة نتائج عينة البحث في قي  . 5.4.3

الدرجات 
 المعيارية

المستويات 
 المعيارية

النسبة المقررة  محيط الصدر
لها في المنحنى 

 الطبيعي
 سم 15.37± سم   21.14

 النسبة المئوية عدد الحراس الدرجة الخام
80 
 2.11 01.25 02 91.171إلى  702 جيد جدا ≤68

>68 
 52.25 52.97 77 90.525إلى  91.172 جيد ≤56

>56 
 20.91 22.21 50 12.121إلى  90.527 مقبول ≤44

>44 
 52.25 57.12 70 11.212إلى  12.121 ضعيف ≤32

>32 
 2.11 02.22 05 17.01إلى   11.212 ضعيف جدا ≤20

  711 46 المجموع
النسب المقرر لها المقابلة حسب كل مستوى معياري و  يبين عدد حراس المرمى والنسب المئوية :(29)جدول رقم 

 .الصدرمحيط ضمن منحنى التوزيع الطبيعي لقياس 
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مة المتوسط الحسابي تقدر أعاله أن قي   لقد تبين من خالل نتائج الموضحة في الجدول
ثر المعالجة االحصائية  للنتائج الخام تبين لنا أن و ، سم 02.25±سم 11.02ب  ا 

حارس مرمى بمستوى مقبول  57أي ما يعادل ( %22.12)أعلى نسبة مئوية بلغت 
بينما أدنى . سم( 12.121–90.012)الدرجة الخام و [ 22-21[عند الدرجة المعيارية 

جدا  ضعيفعند المستوى بمعدل حارسين للمرمى فقط ( %02.22)قدرت ب نسبة 
كما . سم( 17.02-11.211)الدرجة الخام و [ 50–25[المقابل للدرجة المعيارية 

الدرجة و [ 21-11[سجل الطالب الباحث عند المستوى الجيد المقابل للدرجة المعيارية 
س ار ح 70ما يعادل أي ( %57.12)سم نسبة تقدر ب( 90.012–91.227)الخام 
ضعيف المقابل المعياري في المستوى  (%57.12) ونفس النسبة. كرة القدممرمى 

 70بمعدلأي ( 11.211-12.122)الدرجة الخام و [ 25-22[للدرجة المعيارية 
عند مرمى حراس  02بمعدل ( %01.25)في حين بلغت النسبة  .س مرمىار ح

–705.11)الدرجة الخام و [ 11-10[جدا المقابل للدرجة المعيارية  جيدالمستوى 
 .سم( 91.225

في المنحنى ث مع النسب المئوية المقررة لها من خالل مقارنة نسب نتائج عينة البحو -
 :تبين ما يلي محيط الصدرالطبيعي في مقياس 

 :المستوى جيد جدا-
هي و ( %01.25)بنسبة بلغ عدد الحراس ضمن هذا المستوى ثالثة حراس مرمى 

 (.%02.11)المقدرة ب في المنحنى الطبيعي و من النسبة المقررة لها  علىأ
 :المستوى جيد-

وهي أقل من النسبة ( %57.125)حراس مرمى بنسبة  70بلغ عند هذا المستوى 
 .(%52.25)في المنحنى الطبيعي والمقدرة ب المقررة لها 

 :المستوى مقبول-
 (%22.122)بنسبة 57مالمستوى أكبر عدد من الحراس البالغ عددهلقد تجمع في هذا 

 .(%20.91) المقدرة بلمقررة لها في المنحنى الطبيعي و هي أكبر من النسبة او 
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 :المستوى ضعيف
( %57.12)بنسبة تقدر حارس مرمى  70لقد بلغ عدد الحراس ضمن هذا المستوى 

 .(%52.25)المقدرة ب الطبيعي و في المنحنى من النسبة المقررة لها هي أقل و 
 :المستوى ضعيف جدا-

هذه ، و فقط حارسين للمرمىأي ( %02.22)عند هذا المستوى تقدر بكانت النسبة 
  .(%02.11)ى الطبيعي والمقدرة بفي المنحنمن النسبة المقررة لها النسبة هي أقل 

ومما سبق يرى الطالب الباحث أن أغلب حراس المرمى قياساتهم في محيط الصدر  -
 ،أبو حطب وأمال الصادق)يرحيث يش  . والجيدهي منحصرة ضمن المستوى المقبول 

الة الهزال الذي وتختفي تدريجيا ح هذه المرحلة يبدأ الصدر باالتساعفي "أن ( 1990
. (512-512، الصفحات 7990فؤاد أبو حطب، أمال الصادق، ) ."كان عليها الجسم

ويمتازون ببعض القياسات الجسمية الخاصة كالكتفين والصدر والورك ألنها قاعدة 
معروف، كوران قادر ) .التي تزيد من كفاءة حارس المرمى ثابتة في عمل العضالت

مع  (727، صفحة 5005ضرغام جاسم محمد النعيمي، ) (272، صفحة 5009
جيد جدا وهذا مؤشر جيد راس مرمى ضمن المستوى المعياري مالحظة وجود ثالثة ح

 .لتحقيق التفوق الرياضي والوصول للمستوى العالي مستقبال

 
يوضح النسب المئوية لنتائج عينة البحث في لقياس محيط الصدر والنسب المقرر لها في  :(22)رقم شكل بياني 

 .منحنى التوزيع الطبيعي
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 .اس محيط البطنج عينة البحث في قي  عرض ومناقشة نتائ. 6.4.3

الدرجات 
 المعيارية

المستويات 
 المعيارية

 محيط البطن
النسبة المقررة لها 

في المنحنى 
 الطبيعي

 سم 14.17± سم   13.47

عدد  الدرجة الخام
 الحراس

النسبة 
 المئوية

80 
 2.11 00 00 12.972إلى  29.52 جيد جدا ≤68

>68 
 52.25 51.51 72 10.111إلى  12.972 جيد ≤56

>56 
 20.91 20 52 11.525إلى  10.119 مقبول ≤44

>44 
 52.25 72.57 01 17.901إلى  11.522 ضعيف ≤32

>32 
 2.11 01.25 02 11.21إلى  17.901 ضعيف جدا ≤20

  711 46 المجموع
النسب المقرر لها المقابلة حسب كل مستوى معياري و  يبين عدد حراس المرمى والنسب المئوية :(20)جدول رقم 

 .محيط البطن ضمن منحنى التوزيع الطبيعي لقياس

مة المتوسط الحسابي تقدر ن من خالل نتائج الموضحة في الجدول أعاله أن قي  لقد تبي  
ثر المعالجة االحصائية  للنتائج الخام تبين لنا أن و ، سم 02.15±سم 12.27ب  ا 

حارس مرمى بمستوى مقبول عند  52أي ما يعادل ( %20)أعلى نسبة مئوية بلغت 
بينما أدنى . سم( 11.525-10.119)الدرجة الخام و [ 22-21[الدرجة المعيارية 
[ 11–10[جيد جدا المقابل للدرجة المعيارية العند المستوى ( %0)نسبة قدرت ب 

ثاني أعلى نسبة كما سجل الطالب الباحث . سم( 12.972-29.52)لدرجة الخام او 
الدرجة الخام و [ 21-11[جيد المقابل للدرجة المعيارية عند المستوى من النتائج 

. ارس مرمىح 72أي ما يعادل ( %51.51)سم نسبة تقدر ب( 12.972-10.111)
ضعيف المقابل س مرمى في المستوى ار ح 01بمعدل ( %72.57)بينما كانت النسبة 
في حين بلغت . سم( 17.901-11.522)الدرجة الخام و [ 25-22[للدرجة المعيارية 
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حراس مرمى عند المستوى ضعيف جدا المقابل للدرجة  02بمعدل ( %01.25)النسبة 
 .سم( 11.21-17.901)الدرجة الخام و [ 50-25[المعيارية 

في المنحنى  حث مع النسب المئوية المقررة لهامن خالل مقارنة نسب نتائج عينة البو -
 :تبين ما يلي محيط البطنالطبيعي في مقياس 

 :المستوى جيد جدا-
في هي أقل من النسبة المقررة لها و ( %0)كانت النسبة منعدمة عند هذا المستوى 

 (.%02.11)المقدرة ب و المنحنى الطبيعي 
 :دجيالمستوى -

وهي أكبر من النسبة  (%51.51)حارس مرمى بنسبة  72بلغ عند هذا المستوى 
 .(%52.25)المقررة لها في المنحنى الطبيعي والمقدرة ب 

 :المستوى مقبول-
 (%20)بنسبة  52 أكبر عدد من الحراس البالغ عددهملقد تجمع في هذا المستوى 

 .(%20.91) المقدرة بلها في المنحنى الطبيعي و  لمقررةاهي أكبر من النسبة و 
 :المستوى ضعيف-

( %72.57)حراس مرمى بنسبة تقدر  01لقد بلغ عدد الحراس ضمن هذا المستوى 
 .(%52.25) المقدرة بفي المنحنى الطبيعي و المقررة لها من النسبة هي أقل و 

 :المستوى ضعيف جدا-
، وهذه النسبة ثالثة حراس للمرمى فقط أي( %01.25) عند هذا المستوىكانت النسبة 
  .(%02.11)ب لمقدرةفي المنحنى الطبيعي واالمقررة لها من النسبة هي أكبر 

ن ومما سبق يرى الطالب الباحث أن أغلب حراس المرمى قياساتهم في محيط البط-
 7991،محمد نصر الدين رضوان)يد، ويؤكدوالجهي منحصرة ضمن المستوى المقبول 

محمد ) ."اللة على كمية الدهون في الجسممحيط البطن يعد مؤشرا أفضل للد"أن ( 
ويعتبر قياس محيط البطن أكثر قبوال من  (710، صفحة 7991نصر الدين رضوان، 

المختصين فهو يتأثر بالشحوم الواقعة تحت الجلد وكذلك بالشحوم الموجودة داخل 
، المعياري جيد جدااألحشاء مع مالحظة عدم وجود أي حارس مرمى ضمن المستوى 
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القوة  بتمريناتوهذا راجع إلى عدم اهتمام أغلب المدربين العاملين في الحقل التدريبي 
 ، باإلضافة إلى تذبذب في أنظمةحدات التدريبيةلعضالت البطن والظهر داخل الو 

ويرى الطالب الباحث أن محيط البطن يعد  .التغذية السليمة وحصص االسترجاع
 .مؤشرا أفضل للداللة على كمية الدهون في الجسم

 
يوضح النسب المئوية لنتائج عينة البحث في لقياس محيط البطن والنسب المقرر لها في  :(22)شكل بياني رقم 

 .منحنى التوزيع الطبيعي

 .اس محيط الفخذج عينة البحث في قي  عرض ومناقشة نتائ. 1.4.3

الدرجات 
 المعيارية

المستويات 
 المعيارية

النسبة المقررة  محيط الفخذ
لها في 
المنحنى 
 الطبيعي

 سم 11011± سم   02050

 الدرجة الخام
عدد 

 الحراس
 النسبة المئوية

80 
68≥

77.6368085.086.73إلى35.76جيدجدا

>68 
56≥

76.7770850.8656.75إلى77.636جيد

>56 
44≥

64.6055373.7568.43إلى76.778مقبول

>44 
32≥

66.4638708.7356.75إلى64.600ضعيف

>32 
20≥ 

68.638687.536.73إلى66.467ضعيفجدا

  211 65 المجموع

النسب المقرر لها و النسب المئوية المقابلة حسب كل مستوى معياري يبين عدد حراس المرمى و  :(27)جدول رقم 
 .محيط الفخذضمن منحنى التوزيع الطبيعي لقياس 
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 النسب المئوية المقرر لها في التوزيع الطبيعي عينة البحث
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مة المتوسط الحسابي تقدر ن من خالل نتائج الموضحة في الجدول أعاله أن قي  لقد تبي  
ثر المعالجة االحصائية  للنتائج الخام تبين لنا أن و ، سم 02.12±سم 27.12ب  ا 

حارس مرمى بمستوى مقبول  51 أي ما يعادل( %21.25)أعلى نسبة مئوية بلغت 
بينما . سم( 29.275-22.111)الدرجة الخام و [ 22-21[عند الدرجة المعيارية 

جدا المقابل للدرجة المعيارية  ضعيفعند المستوى ( %01.51)نسبة قدرت ب ال
سجل الطالب الباحث عند كما . سم( 20.21–22.922)الدرجة الخام و [ 50–25[

-21.212)الدرجة الخام و [ 21-11[جيد المقابل للدرجة المعيارية المستوى 
 في حين. س مرمىاحر  70أي ما يعادل ( %57.12)سم نسبة تقدر ب( 22.111

ضعيف المقابل حارس مرمى في المستوى  02بمعدل ( %70.11)كانت النسبة 
 وأدنى نسبة .سم( 22.921–29.277)الدرجة الخام و [ 25-22[للدرجة المعيارية 

جدا المقابل  جيدعند المستوى واحد فقط مرمى س ر اح بمعدل( %05.71)بلغت
 .سم( 21.212–15.12)الدرجة الخام و [ 11-10[للدرجة المعيارية 

من خالل مقارنة نسب نتائج عينة البحث مع النسب المئوية المقررة لها في المنحنى و -
 :تبين ما يلي محيط الفخذالطبيعي في مقياس 

 :جيد جداالمستوى -
وهي ( %05.71)بنسبة واحد فقط س مرمى ر احبلغ عدد الحراس ضمن هذا المستوى 

 (.%02.11)المقدرة ب في المنحنى الطبيعي و من النسبة المقررة لها  قلأ
 :المستوى جيد-

وهي أقل من النسبة ( %57.12)س مرمى بنسبة ار ح 70بلغ عند هذا المستوى 
 .(%52.25)المقررة لها في المنحنى الطبيعي والمقدرة ب 

 :المستوى مقبول-
 (%21.25)بنسبة  51المستوى أكبر عدد من الحراس البالغ عددهم هذا لقد تجمع في

 .(%20.91)ب النسبة المقررة لها في المنحنى الطبيعي والمقدرةمن  أكبر هيو 
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 :المستوى ضعيف
( %70.11)س مرمى بنسبة تقدر ار ح 02لقد بلغ عدد الحراس ضمن هذا المستوى 

 .(%52.25) المقدرة بو في المنحنى الطبيعي المقررة لها من النسبة  قلهي أو 
 :توى ضعيف جداالمس-

، وهذه النسبة هي اس مرمىر أربعة ح أي( %01.51)المستوى عند هذا كانت النسبة 
  .(%02.11) المقدرة بفي المنحنى الطبيعي و من النسبة المقررة لها  كبرأ
ط الفخذ ومما سبق يرى الطالب الباحث أن أغلب حراس المرمى قياساتهم في محي-

( 7991، محمد نصر الدين رضوان)، ويرى جيدو مقبول هي منحصرة ضمن المستوى 
محمد نصر الدين ) ."ى النمو العرضي لألطراف السفلىير إليش  محيط الفخذ "أن 

، مع مالحظة لى القوة العضلية لألطراف السفلىوا   (710، صفحة 7991رضوان، 
، وهذا مؤشر جيد مستوى المعياري جيد جداضمن الواحد فقط س مرمى حار وجود 

فخذ حيث يعتبر محيط ال. لتحقيق التفوق الرياضي والوصول للمستوى العالي مستقبال
ويرى  (15، صفحة 7991أحمد علي حسين خليفة، ) .مؤشرا للقوة العضلية للرجلين

لألطراف الطالب الباحث أن محيط الفخذ يعد مؤشرا أفضل للداللة على القوة العضلية 
 .السفلى

 
يوضح النسب المئوية لنتائج عينة البحث في لقياس محيط الفخذ والنسب المقرر لها في  :(21)شكل بياني رقم 

 .منحنى التوزيع الطبيعي
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 .اس عرض الكتفينعرض ومناقشة نتائج عينة البحث في قي  . 2.4.3

الدرجات 
 المعيارية

المستويات 
 المعيارية

المقررة النسبة  عرض الكتفين
لها في 
المنحنى 
 الطبيعي

 سم 17.67± سم   33.13

 النسبة المئوية عدد الحراس الدرجة الخام

80 
 2.11 02.22 05 21.251إلى  27.21 جيد جدا ≤68

>68 
 52.25 52.97 77 22.591إلى   21.251 جيد ≤56

>56 
 20.91 22.11 71 25.712إلى  22.592 مقبول ≤44

>44 
 52.25 21.92 71 59.025إلى  25.712 ضعيف ≤32

>32 
 2.11 00 00 52.9إلى  59.027 ضعيف جدا ≤20

  711 46 المجموع
النسب المقرر لها المقابلة حسب كل مستوى معياري و  النسب المئويةيبين عدد حراس المرمى و  :(25)جدول رقم 

 .توزيع الطبيعي لقياس عرض الكتفينضمن منحنى ال

لقد تبين من خالل نتائج الموضحة في الجدول أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي تقدر 
ثر المعالجة االحصائية  للنتائج الخام تبين لنا أن و ، سم 05.17±سم 22.12ب  ا 

ضعيف المستوى عند ، حارس مرمى 71بمعدل ( %21.92)أعلى نسبة مئوية بلغت 
تليها ثاني  .(59.025–25.712)الخام والدرجة [ 25-22[المقابل للدرجة المعيارية 

حارس مرمى بمستوى مقبول عند الدرجة  71أي ما يعادل ( %22.97)أعلى نسبة 
أدنى  في حين بلغت .سم( 25.712-22.592)الدرجة الخام و [ 22-21[المعيارية 

[ 50–25[جدا المقابل للدرجة المعيارية  ضعيفعند المستوى ( %0)نسبة قدرت ب 
كما . أي وال حارس مرمى ضمن هذا المستوى سم( 52.9-59.027)الدرجة الخام و 

الدرجة و [ 21-11[جيد المقابل للدرجة المعيارية سجل الطالب الباحث عند المستوى 
حارس  77أي ما يعادل ( %52.97)سم نسبة تقدر ب( 22.591-21.251)الخام 
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ووصول حارسين للمرمى للمستوى المعياري جيد جدا المقابل للدرجة المعيارية  .مرمى
 .(%02.22)بنسبة قدرت  سم( 21.251–27.21)الدرجة الخام و [ 10-11[
في المنحنى ث مع النسب المئوية المقررة لها من خالل مقارنة نسب نتائج عينة البحو -

 :تبين ما يلي عرض الكتفينالطبيعي في مقياس 
 :المستوى جيد جدا-

 قلهي أو ( %02.22)مرمى بنسبة لل ينسر احبلغ عدد الحراس ضمن هذا المستوى 
 (.%02.11)المقدرة ب في المنحنى الطبيعي و من النسبة المقررة لها 

 :المستوى جيد-
النسبة من  أقلوهي ( %52.97)حارس مرمى بنسبة  77بلغ عند هذا المستوى 

 .(%52.25)المقدرة ب الطبيعي و في المنحنى المقررة لها 
 :المستوى مقبول-

 قلهي أو  (%22.11)بنسبة حارس مرمى  71 في هذا المستوىالحراس  عدد بلغلقد 
 .(%20.91) المقدرة بلمقررة لها في المنحنى الطبيعي و من النسبة ا

 :المستوى ضعيف-
من هي أعلى و ( %21.92)بنسبة تقدر  حارس مرمى 71لقد بلغ ضمن هذا المستوى 

 .(%52.25)المقدرة ب في المنحنى الطبيعي و النسبة المقررة لها 
 :المستوى ضعيف جدا-

هذه النسبة ، و أي وال حارس مرمى( %0)منعدمة ضمن هذا المستوى بكانت النسبة 
  .(%02.11)في المنحنى الطبيعي والمقدرة بمن النسبة المقررة لها هي أقل 

ومما سبق يرى الطالب الباحث أن أغلب حراس المرمى قياساتهم في عرض الكتفين -
مع مالحظة وجود حارسين للمرمى ، ضعيف ومقبولهي منحصرة ضمن المستوى 

. حارس مرمى في المستوى الثاني 77ووصول . ضمن المستوى المعياري جيد جدا
يمتازون ببعض القياسات "ه المرحلة أنه في هذ( 5009، قادر معروف)ير يش  حيث 

لتي الجسمية الخاصة كالكتفين والصدر والورك ألنها قاعدة ثابتة في عمل العضالت ا
  (5009كوران قادر معروف، ) ."تزيد من كفاءة حارس المرمى
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ويرى الطالب الباحث أن امتالك الحارس لهذه الصفة تسمح له بتغطية مساحة كبيرة 
 . من المرمى

 
يوضح النسب المئوية لنتائج عينة البحث في لقياس عرض الكتفين والنسب المقرر لها في  :(21)شكل بياني رقم 

 .منحنى التوزيع الطبيعي
 .ض الوركعرض ومناقشة نتائج عينة البحث في قياس عر . 9.4.3

 الدرجات
 المعيارية

 المستويات
 المعيارية

 الورك عرض
 المقررة النسبة

 المنحنى في لها
 الطبيعي

 سم 000.  ±  سم 00000

 الخام الدرجة
 عدد

 حراسال
 النسبة
 المئوية

80 

68≥ 
 9.00 66 66 59.960 إلى  55.9 جدا جيد

>68 

56≥ 
 59.75 05.69 60 57.900 إلى 59.964 جيد

>56 

44≥ 
 50.959 إلى 57.905 مقبول

50 
 

05.54 
 

96.40 

>44 

32≥ 
 59.75 06.00 67 55.955 إلى 50.957 ضعيف

>32 

20≥ 
 9.00 60.40 69 50.99 إلى 55.955 جدا ضعيف

  ..0 00 المجموع

النسب المقرر لها و يبين عدد حراس المرمى والنسب المئوية المقابلة حسب كل مستوى معياري  :(22)جدول رقم 
 .عرض الوركضمن منحنى التوزيع الطبيعي لقياس 
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 النسب المئوية المقرر لها في التوزيع الطبيعي عينة البحث
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لقد تبين من خالل نتائج الموضحة في الجدول أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي تقدر 
ثر المعالجة االحصائية  للنتائج الخام تبين لنا أن أعلى و ، سم 0.12± سم52.95ب  ا 

مرمى بمستوى مقبول عند  حارس 27أي ما يعادل ( %11.29)نسبة مئوية بلغت 
كما سجل  .سم (51.252–52.271)الدرجة الخام و [ 22-21[الدرجة المعيارية 
جدا المقابل  جيدعند المستوى من النتائج ( %0)قدرت ب نسبة  أدنىالطالب الباحث 

بينما كانت . سم( 52.201–52.2)الدرجة الخام و [ 11-10[للدرجة المعيارية 
ضعيف المقابل للدرجة مرمى في المستوى  حراسبمعدل خمس ( %70.11)النسبة

وصلت في حين  .سم( 51.225-51.252)الدرجة الخام و [ 25-22[المعيارية 
جيد المقابل للدرجة عند المستوى  ،س مرمىار ح 01أي ما يعادل ( %72.02)نسبة ال

بلغت النسبة و  .سم( 52.201–52.2)الدرجة الخام و [ 21-11[المعيارية 
الدرجة و [ 50–25[جدا المقابل للدرجة المعيارية  ضعيفعند المستوى ( 72.02%)

 .بمعدل أربعة حراس مرمى سم( 51.22 –51.222)الخام 
في المنحنى ث مع النسب المئوية المقررة لها من خالل مقارنة نسب نتائج عينة البحو -

 :في مقياس عرض الورك تبين ما يلي الطبيعي
 :المستوى جيد جدا-

هي أقل و ( %0)بنسبة ال هذا المستوى حيث قدرتضمن لم يرتقي أي حارس مرمى 
 (.%02.11)المقدرة ب في المنحنى الطبيعي و من النسبة المقررة لها 

 :المستوى جيد-
وهي أقل من النسبة ( %72.02)س مرمى بنسبة ار ح 02بلغ عند هذا المستوى 

 .(%52.25) قدرة بالملمقررة لها في المنحنى الطبيعي و ا
 :المستوى مقبول-

( %11.29)بنسبة  27عددهملقد تجمع في هذا المستوى أكبر عدد من الحراس البالغ 
 .(%20.91) ب المقدرةلمقررة لها في المنحنى الطبيعي و من النسبة ا كبرأهي و 
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 :المستوى ضعيف-
وهي ( %70.11)ب حراس مرمى بنسبة تقدر  02في هذا المستوى  بلغ عدد الحراس

 .(%52.25) المقدرة بى الطبيعي و في المنحنالنسبة المقررة لها من  قلأ
 :المستوى ضعيف جدا-

وهذه  (%01.91)تقدر ب حراس مرمى بنسبة  02في هذا المستوى  بلغ عدد الحراس
  .(%02.11)المقدرة ب في المنحنى الطبيعي و من النسبة المقررة لها  كبرالنسبة هي أ

ك أن أغلب حراس المرمى قياساتهم في عرض الور  ومما سبق يرى الطالب الباحث-
إلى أنه في ( 5009، قادر معروف)ير ، ويش  وجيد مقبولهي منحصرة ضمن المستوى 

يمتازون ببعض القياسات الجسمية الخاصة كالكتفين والصدر والورك "هذه المرحلة 
كوران قادر ) ."لتي تزيد من كفاءة حارس المرمىألنها قاعدة ثابتة في عمل العضالت ا

أن معدل ( "7992، نجاح مهدي شلش)دراسة  ، وهذا ما يتفق مع(5009معروف، 
نجاح مهدي شلش، ) ".ضا واضحانمو عرض الوركين يسجل في هذه المرحلة انخفا

(50، صفحة 7992

 
يوضح النسب المئوية لنتائج عينة البحث في لقياس عرض الورك والنسب المقرر لها في  :(21)شكل بياني رقم 
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 .    اس نسبة الدهون في الجسم بالميزانومناقشة نتائج عينة البحث في قي   عرض .71.4.3

الدرجات 
المستويات  المعيارية

 المعيارية

النسبة  نسبة الدهون في الجسم
لها  المقررة

في المنحنى 
 الطبيعي

74.11 %   ±.3.77 % 

 النسبة المئوية عدد الحراس الدرجة الخام

80 
 2.11 01.25 02 09.705إلى  02.21 جيد جدا ≤68

>68 
 52.25 52.97 77 75.122إلى  09.702 جيد ≤56

>56 
 20.91 27.20 79 71.211إلى  75.922 مقبول ≤44

>44 
 52.25 51.01 75 50.591إلى  71.211 ضعيف ≤32

>32 
 2.11 05.71 07 52.02إلى  50.599 ضعيف جدا ≤20

  711 46 المجموع
النسب المقرر لها و يبين عدد حراس المرمى والنسب المئوية المقابلة حسب كل مستوى معياري  :(22)جدول رقم 

 .نسبة الدهون في الجسمضمن منحنى التوزيع الطبيعي لقياس 

مة المتوسط الحسابي تقدر خالل نتائج الموضحة في الجدول أعاله أن قي  ن من لقد تبي  
ثر المعالجة االحصائية  للنتائج الخام تبين لنا أن أعلى و ، %02.77±%72.10ب  ا 

حارس مرمى بمستوى مقبول عند  2079أي ما يعادل ( %27.20)نسبة مئوية بلغت 
بينما أدنى نسبة . %(71.211–75.122)الدرجة الخام و [ 22-21[الدرجة المعيارية 

عند المستوى ضعيف جدا المقابل واحد فقط  حارس مرمىبمعدل ( %05.71)قدرة 
في حين بلغت  .%(52.02–50.599)الدرجة الخامو [ 50-25[للدرجة المعيارية 

الدرجة و [ 11–10[عند المستوى جيد جدا المقابل للدرجة المعيارية ( %01.25)النسبة 
جيد المقابل سجل الطالب الباحث عند المستوى كما  .%(09.705–02.21)الخام 

نسبة تقدر  %(75.122–09.702)الدرجة الخامو [ 21-11[للدرجة المعيارية 
( %51.01)كانت النسبة  بينما. حارس مرمى 17أي ما يعادل ( %52.97)ب
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[ 25-22[ضعيف المقابل للدرجة المعيارية حراس مرمى في المستوى  75بمعدل 
 . %(50.591–71.211)الدرجة الخام و 
في المنحنى  سب المئوية المقررة لهامن خالل مقارنة نسب نتائج عينة البحث مع النو -

 :تبين ما يلي نسبة الدهون في الجسم الطبيعي في مقياس
 :المستوى جيد جدا-

 كبرهي أو ( %01.25)تقدر  بلغ عدد الحراس في هذا المستوى حارسين للمرمى بنسبة
 (.%02.11)المقدرة ب لمقررة لها في المنحنى الطبيعي و من النسبة ا

 :المستوى جيد-
من النسبة  قلوهي أ (%52.97)حارس مرمى بنسبة  17بلغ عند هذا المستوى 

 .(%52.25)المقررة لها في المنحنى الطبيعي والمقدرة ب 
 :المستوى مقبول-

( %27.20)بنسبة  79 أكبر عدد من الحراس البالغ عدده لقد تجمع في هذا المستوى
 .(% 20.91)المقدرة بلمقررة لها في المنحنى الطبيعي و هي أكبر من النسبة او 
 :المستوى الضعيف-

( %51.01)حراس مرمى بنسبة تقدر  75لقد بلغ عدد الحراس ضمن هذا المستوى 
 .(%52.25) المقدرة بو في المنحنى الطبيعي من النسبة المقررة لها  كبرهي أو 

 :المستوى ضعيف جدا-
( %05.71)تقدر  بنسبةواحد فقط مرمى عدد الحراس في هذا المستوى حارس بلغ 
 (.%02.11)المقدرة ب لمقررة لها في المنحنى الطبيعي و هي أقل من النسبة او 

اساتهم في نسبة الدهون ومما سبق يرى الطالب الباحث أن أغلب حراس المرمى قي  -
حيث يعتبر ارتفاع نسبة  .ضعيفو  مقبولي الجسم هي منحصرة ضمن المستوى ف

الدهون في الجسم مؤشرا هاما بالنسبة للفرد الرياضي حيث يعبر ذلك عن نقص قدراته 
وقد أثبتت . مارسة النشاط الرياضي بصورة جيدةالبدنية وانخفاض كفاءته في م

 .الدهون بالجسم واللياقة البدنية نسبةالدراسات والبحوث أن هناك ارتباطا عكسيا بين 
ذوي "أن ( 5072 إبراهيم الورافي،)نقال عن( أسامة كامل وجعفر فارس)أكده ا وهذا م
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نسب الدهون الطبيعية يتفوقون على أقرانهم من ذوي نسب الدهون المرتفعة في 
مع  (79، صفحة 5072لورافي، إبراهيم علي محمد ا) ".عناصر اللياقة البدنية
هذا  ،ضمن المستوى المعياري جيد جدابكرة القدم للمرمى  راسحمالحظة دخول ثالثة 

حارس  77مع تواجد . يعطي داللة على وجود خامات مثمرة مبشرة بالنجاح مستقبال
الطالب الباحث ذلك إلى نقص في عملية التدريب  ويعز و مرمى في المستوى الثاني، 

هذا ما يؤثر سلبا على نسبة و حيث يتدرب الحراس بمعدل ثالثة أيام في األسبوع 
ام بنظ واالنضباطالقوة للظهر والبطن والورك  بتمريناتاالهتمام  مع ،الدهون في الجسم

مدربين في والتدرب مع ذوي االختصاص من  ،غذائي سليم البتعاد عن السمنة
أن يرتقي من هم في المستوى الثاني إلى المستوى  اختصاص حراسة المرمى، يمكن

 (5071بسلطان حاج وآخرون، ) (5005ضرغام جاسم محمد النعيمي، ).الممتاز
  .(5001عالء خطاب يوسف، )

يرى الطالب الباحث أن كمية الدهون بالجسم المتزايدة تعد مؤشرا سلبيا على  وعليه
 .مستوى حارس المرمى بكرة القدم

 
والنسب المقرر  الدهون في الجسم ةقياس نسبحث في يوضح النسب المئوية لنتائج عينة الب :(29)شكل بياني رقم 

 .لها في منحنى التوزيع الطبيعي
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 .اس المجموع األنثروبومتريث في قي  مناقشة نتائج عينة البحعرض و . 77.4.3

المستويات  الدرجات المعيارية
 المعيارية

 نتائج عينة البحث
النسبة المقررة 

لها في المنحنى 
 الطبيعي

511   ±37.53  

عدد  الدرجة الخام
 النسبة المئوية الحراس

80 
 2.11 05.71 07 221.222إلى  291.29 جيد جدا ≤68

>68 
 52.25 52.97 77 279.271إلى  221.222 جيد ≤56

>56 
 20.91 20 52 210.215إلى  279.271 مقبول ≤44

>44 
 52.25 79.21 09 227.221إلى  210.217 ضعيف ≤32

>32 
 2.11 02.22 05 205.27إلى  227.222 ضعيف جدا ≤20

  711 46 المجموع
النسب المقرر لها و  يبين عدد حراس المرمى والنسب المئوية المقابلة حسب كل مستوى معياري :(22)جدول رقم 

 .يعي لقياس المجموع األنثروبومتريضمن منحنى التوزيع الطب

 ،عبوأداء الال   كرة القدم تتأثر بمجموعة من المتغيرات التي بدورها تؤثر على فعاليةلعبة 
، حيث تحدد في كرة القدم لمؤثرة على األداءالعوامل ااسات الجسمية من أكثر وتعد القي  
وعليه فإن حارس المرمى قدرته تتضاعف إذا  . عبية وكفاءة  األداء النهائي لال  مدى فعال

، هارةتوفرت له مقاييس جسمية تعطي له فرصة الستيعاب األداء الحركي السليم للم
خصائص النمو البدني لحراس و  مستوىجسمية تلعب دورا واضحا في تحديد اسات الفالقي  

إن المدربين والمهتمون بهذه لذلك ف (291، صفحة 5009كوران قادر معروف، ) .المرمى
امات الرياضية والمبشرة بالنجاح اللعبة أول ما يشغلهم هو البحث والتنقيب عن الخ

أبو العال ) .الجسمية المناسبة لنوع النشاط الممارسوالتفوق وأدواتهم بذلك المواصفات 
أصبح من  عليهو  (792، صفحة 7991أحمد عبد الفتاح ومحمد صبحي حسنين، 

ت الواجب توافرها للوصول فر األجسام المناسبة كأحد الدعامااألهمية بما كان تو 
مقدرته الفنية فإنه المدرب مهما بلغت ، فالمستويات الرياضية الممكنةأعلى عبين إلى بالال  
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مبشرة قبل محاولة  ، فعلى المدرب أن يختار خامةلن يستطيع أن يعد بطال من أي جسم
  (22، صفحة 7911محمد صبحي حسنين، ) .التدريب

مة المتوسط الحسابي تقدر أن قي  تبين لنا نتائج الموضحة في الجدول أعاله الخالل  ومن-
ثر المعالجة االحصائية  للنتائج الخام تبي  و ، 25.22±200ب  ن لنا أن أعلى نسبة مئوية ا 

د الدرجة المعيارية حارس مرمى بمستوى مقبول عن 52أي ما يعادل ( %20)بلغت 
وأدنى نتيجة كانت عند المستوى . (210.215–279.271)الدرجة الخام و [ 21-22[

ل للدرجة المقاب بمعدل حارس مرمى واحد فقط، (%05.71)بنسبة تقدرجيد جدا المعياري 
بينما ثاني أعلى نتيجة . (221.222–291.29)الدرجة الخام و [ 11–10[المعيارية 

الدرجة الخام و [ 21-11[درجة المعيارية جيد المقابل للكانت عند المستوى المعياري 
يليها  .(%52.97)حراس مرمى كرة قدم والنسبة  77بمعدل  (279.271–221.222)

الدرجة الخام و [ 25-22[ل للدرجة المعيارية ضعيف المقابالمستوى المعياري 
في . بكرة القدم مرمىللس احر 09 بمعدل  (%79.21)بنسبة ( 227.221–210.217)

-25[ل للدرجة المعيارية ضعيف جدا المقابالمعياري عند المستوى نتيجة ال حين كانت
 ينرسابمعدل ح أي( %02.22)تقدرنسبة ب (205.27–227.222)الدرجة الخام و [ 50
  .بكرة القدم مرمىلل
في المنحنى  سب المئوية المقررة لهامن خالل مقارنة نسب نتائج عينة البحث مع النو -

 :تبين ما يلي اسات األنثروبومترية في الجسم مجموع القي   الطبيعي في مقياس
 :المستوى جيد جدا-

هي أقل من و ( %05.71)بنسبة  بكرة القدمواحد فقط مرمى  حارسبلغ عند هذا المستوى 
 (.%02.11)المقدرة ب لمقررة لها في المنحنى الطبيعي و النسبة ا

 : المستوى جيد-
المقررة من النسبة  قلهي أو ( %52.97)حارس مرمى بنسبة  77بلغ عند هذا المستوى 

 .(%52.25)ب  لها في المنحنى الطبيعي والمقدرة
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 :المستوى مقبول-
هي و ( %20)بنسبة  52لقد تجمع في هذا المستوى أكبر عدد من الحراس البالغ عددهم 

  .(%20.91)المقدرة ب لمقررة لها في المنحنى الطبيعي و أكبر من النسبة ا
 :المستوى ضعيف-

( %79.21)بنسبة تقدر مرمى للس ار ح 09لقد بلغ عدد الحراس ضمن هذا المستوى 
 .(%52.25) المقدرة بلمقررة لها في المنحنى الطبيعي و النسبة امن  قلهي أو 

 :المستوى ضعيف جدا-
هذه النسبة ، و بكرة القدم مرمى ينسر اح أي( %02.22) عند هذا المستوى كانت النسبة

 .(%02.11)المقدرة ب لمقررة لها في المنحنى الطبيعي و من النسبة ا قلهي أ

األداء اساتهم في أغلب حراس المرمى قي  أن الطالب الباحث  يرىمما سبق و -
واحد مرمى للمع دخول حارس  .وجيدمقبول هي منحصرة ضمن المستوى  األنثروبومتري

مات وجود خا، هذا يعطي داللة على عياري جيد جداضمن المستوى المبكرة القدم فقط 
حيث حارس مرمى في المستوى الثاني،  77مع وصول ، مثمرة مبشرة بالنجاح مستقبال

، وذلك ألن لياقة الفرد لألنشطة جسمية دورا مهما في مجال الرياضياسات التؤدي القي  
اسات ، كما أن للقي  تركيب جسمه ألداء العمل المطلوب الرياضية تتحقق وفقا لمالئمة

ورا كبيرا في اختيار نوع النشاط الرياضي الممارس وتوجيه عملية التدريب د األنثروبومترية
ساسية لتحقيق بما يتفق مع الفروق الفردية إذ تعد الخصائص الجسمية الخطوة األولى واأل

في مجال االنتقاء ( األنثروبومترية)ويعد استخدام المقاييس الجسمية  المستويات العليا،
ذو أهمية كبيرة تحدد دراسة ( "5070، أبو العال عبد الفتاح)واالختيار حسب ما جاء به 

 ، ونسب أجزاء الجسم مدى مناسبة جسمن والحجمكلية للجسم كالطول والوز  المقاييس ال
 (55، صفحة 5070أبو العال أحمد عبد الفتاح، ) ."الناشئ لممارسة نشاط رياضي معين

من أن ( فميديا بيكو )نقال عن ( حمدي عبد المنعم)ويتفق ذلك مع ما أشار إليه 
يهتم بها في جميع ، وعلى ذلك يجب أن جسمية تعد أهم الدالالت لالختيارالمواصفات ال"

الفردية المطابقة لتحقيق  ، ودورها يزداد أهمية في مراحل تحديد اإلمكاناتالمراحل السنية
 وهذا ما يتطابق مع ذكره .(791، صفحة 5001بن سي قدور حبيب، ) ."النجاح
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ية تعد المقاييس الجسم"أن ( 5070، عبد الفتاحأبو العال )نقال عن  (7911 ،كزلوف)
من الخصائص الفردية التي ترتبط بدرجة كبيرة بتحقيق المستويات الرياضية العالية ذلك 

أبو ) ."نشاط رياضي له متطلبات بدنية خاصة مميزة له عن غيره من األنشطةأن لكل 
(  7919محمد صبحي حسنين )ويذكر  (55، صفحة 5070العال أحمد عبد الفتاح، 

أصبح من األهمية بمكان توفر األجسام "أنه ( 5070، أبو العال عبد الفتاح)نقال عن 
تويات عبين إلى أعلى المسكأحد الدعامات الواجب توفرها للوصول بالال  المناسبة 

اسات وتعد القي    (57، صفحة 5070أبو العال أحمد عبد الفتاح، ) ."الرياضية الممكنة
لية ، حيث تتحدد مدى فعاالمؤثرة على األداء في كرة القدمالجسمية من أكثر العوامل 

محمد الطاهر كردي )ن وهذا ما يتطابق مع ذكره كل م. عبكفاءة األداء النهائي لال  و 
اسات الجسمية أهمية للقي  "بأن  (7911، محمد طاهر كردي)ير يش   ، حيث(ومحمد خاطر

ذلك لما لها من عالقة مباشرة ، و اسيةما أردنا تحقيق نتائج قي  عبين إذ كبيرة في اختيار الال  
ير يش  و  (20، صفحة 7911محمد طاهر كردي، ) ."النشاط الممارس يطلبهباألداء الذي 

ور القوة العضلية، اسات لها تأثير على ظهأن هذه القي  "إلى  (7911، حمد خاطرم)
، عب لمختلف الظروف المحيط بهكذلك تجاوب جسم الال   والمرونة، التحمل، و والسرعة

أحمد محمد خاطر، علي فهمي ) ."تحقيق النتائج الرياضية الباهرةو  كفاءته البدنيةأيضا و 
 (12، صفحة 7911البيك، 
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رر النسب المقو يوضح النسب المئوية لنتائج عينة البحث في قياس مجموع األنثروبومتري  :(20)شكل بياني رقم 

 .عيالطبيلها في منحنى التوزيع 
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 (:االختبارات البدنية)الجانب البدني . 5.3
 .نة البحث في اختبار الوثب العريضعرض ومناقشة نتائج عي. 7.5.3

الدرجات 
 المعيارية

المستويات 
 المعيارية

النسبة المقررة لها  الوثب العريض
في المنحنى 

 الطبيعي
 سم  1.75± سم   7.74

 النسبة المئوية الحراسعدد  الدرجة الخام
80 
68≥ 

 
 2.11 00 00 5.27إلى  5.19 جيد جدا

>68 
56≥ 

 
 52.25 51.01 75 5.22إلى  5.20 جيد

>56 
44≥ 

 
 20.91 22.22 52 5.72إلى  5.25 مقبول

>44 
32≥ 

 
 52.25 72.57 01 7.91إلى  5.72 ضعيف

>32 
20≥ 

 
 2.11 02.22 05 7.19إلى  7.91 ضعيف جدا

  711 46 المجموع
النسب المقرر لها المقابلة حسب كل مستوى معياري و  يبين عدد حراس المرمى والنسب المئوية :(21)جدول رقم 

  .من الثبات الوثب العريضضمن منحنى التوزيع الطبيعي لقياس 

مة المتوسط الحسابي ن من خالل نتائج الموضحة في الجدول أعاله أن قي  لقد تبي   -
( 7991، عبد العزيز النمر وناريمان الخطيب)، ويشير سم 0.72±سم 5.52تقدر ب 

القدرة على الوثب أحد مؤشرات القدرة العضلية للرجلين والتي تعد حجر الزاوية "أن 
عبد العزيز ) ."شكال المختلفة في معظم الرياضاتألداء العديد من الحركات ذات األ

ويالحظ بأن  (772-772، الصفحات 7991حمد علي الخطيب، النمر وناريمان م
زة الختبار الوثب العريض من الثبات هو استعمال األطراف السفلى في الس مة الممي  

ن هذه الصفة  األداء أوال وكذلك القدرة على اظهار أقصى قوة بأقل وقت ممكن وا 
مهارات حارس المرمى البدنية تظهر أهميتها بصورة جلية من خالل خصوصية أداء 

تكررة التي يقوم والتي تتطلب حركات القفز واالرتقاء واالرتماء التي تعد من األعمال الم
ثر المعالجة االحصائية  للنتائج الخام تبي  و . بها حارس المرمى ن لنا أن أعلى نسبة ا 

حارس مرمى بمستوى مقبول عند الدرجة  52أي ما يعادل ( %22.22)مئوية بلغت 
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بينما أدنى نسبة قدرت ب . سم( 5.72-5.25)الدرجة الخام و  [22-21[رية المعيا
والدرجة الخام  [11-10[عند المستوى جيد جدا المقابل للدرجة المعيارية ( 0%)
عند ثاني أعلى نسبة من النتائج كما سجل الطالب الباحث . سم( 5.27–5.19)

سم ( 5.22-5.20)الدرجة الخام و  [21-11[جيد المقابل للدرجة المعيارية المستوى 
بينما كانت النسبة . حارس مرمى 75أي ما يعادل ( %51.01)نسبة تقدر ب

ضعيف المقابل للدرجة المعيارية في المستوى س مرمى احر  01بمعدل ( 72.57%)
( %02.22)في حين بلغت النسبة  .سم (7.91-5.72)الدرجة الخام و  [22-25[

  [50-25[وى ضعيف جدا المقابل للدرجة المعيارية عند المست حارسين للمرمىبمعدل 
 .سم( 7.19-7.91)الدرجة الخام و 
في المنحنى  المئوية المقررة لها ة نسب نتائج عينة البحث مع النسبمن خالل مقارنو -

 :تبين ما يلي الوثب العريض من الثبات اختبارالطبيعي في 
 :المستوى جيد جدا-

لمقررة لها في هي أقل من النسبة او ( %0)منعدمة كانت النسبة في هذا المستوى 
 (.%02.11)المقدرة ب المنحنى الطبيعي و 

 :المستوى جيد-
من النسبة  كبرهي أو ( %51.01)بنسبة  حارس مرمى 75 بلغ عند هذا المستوى

 .(%52.25)المقدرة ب لمقررة لها في المنحنى الطبيعي و ا
 :المستوى مقبول-

 (%22.22)بنسبة  52أكبر عدد من الحراس البالغ عددهملقد تجمع في هذا المستوى 
  .(%20.91)ب المقدرةلمقررة لها في المنحنى الطبيعي و من النسبة ا وهي أكبر

 :المستوى ضعيف-
هي و ( %72.57)بنسبة تقدر حراس مرمى  01هذا المستوى عدد الحراس في لقد بلغ 

 .(%52.25) المقدرة بلمقررة لها في المنحنى الطبيعي و اأقل من النسبة 
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 :المستوى ضعيف جدا-
هذه النسبة و  مرمى،لل حارسينأي ( %02.22)ب تقدر عند هذا المستوىكانت النسبة 

  .(%02.11) المقدرة بلمقررة لها في المنحنى الطبيعي و من النسبة ا قلأهي 

 مما سبق يرى الطالب الباحث أن أغلب عينة البحث في اختبار الوثب العريض منو -
كمال عبد )حيث يؤكد . جيدو  المستوى المعياري مقبولة ضمن نحصر الثبات هي م

، حيث يتوقف ضلية أحد مكونات اللياقة البدنيةالقوة العأن ( 7991وحسنين،  الحميد
، وتوافرها يضمن وصول الفرد إلى أعلى مراتب ةعليها أداء معظم األنشطة الرياضي

ومم ا يدل  (17، صفحة 7991كمال عبد الحميد ومحمد صبحي حسنين، ) .لبطولةا
 ) 5001، كاز ورال (على أهمية وضرورة هذه الصفة هو توافقها مع دراسة كل من

القوة العضلية لألطراف السفلى تعتبر من "بأن ( 5072، قاسمي عبد المالك(ودراسة 
قاسمي ) و. (Cazorla. G ،0221) ."المستوى العالي في كرة القدمالعوامل الفارقة لتحقيق 

ير الدراسات إلى أن الوثب يحتل أهمية كبيرة وتش   (752، صفحة 5072عبد المالك، 
المباراة الواحدة في في كرة القدم وخاصة عند حراس المرمى فقد يصل عدد الوثبات 

وهذا ما يؤكد أهمية تدريبات القوة بأنواعها  (Aboutoihi.S, 2006, p. 126). وثبة 20إلى 
  .المختلفة

، دليل مى ضمن المستوى المعياري جيد جدامع مالحظة عدم وجود أي حارس مر 
ارية لألطراف السفلى لحراس على أن هناك تقصير في تطوير صفة القوة االنفج

، لذلك لمستوى األول والدخول ضمن الصفوةالمرمى لذلك لم يرقى أي حارس ضمن ا
ى اهتماما كافيا من قبل يعتقد الطالب الباحث أن التدريب على هذه الصفة لم يعط

، فضال عن الخلفية طريقته الخاصة وأسلوبه الميداني ، حيث أن لكل مدربالمدربين
يدانية في تنفيذ عمليات التدريب وهذا ما تطابق مع االستبيان لكل من  العلمية الم

بوبوشة ) (5071بن عودة بنعمة وآخرون، ) و (5071بسلطان حاج وآخرون، )
سيدي تشوك كو )ما توافق مع دراسة و  (5071وهيب، بن قوة علي، زرف محمد، 

جهل وعدم معرفة هؤالء المدربين أنه بإمكان تنمية القوة "في أن ( 5077محمد، 
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كوتشوك سيدي محمد، ) ".سنة 71ل تحت العضلية باألثقال للناشئين من فئة األشبا
  (522، صفحة 5077

 
يوضح النسب المئوية لنتائج عينة البحث في اختبار الوثب العريض من الثبات والنسب  :(27)شكل بياني رقم 

 .المقرر لها في منحنى التوزيع الطبيعي

 .كلغم 13ن عرض ومناقشة نتائج عينة البحث في اختبار رمي الكرة الطبية وز  . 7.5.3

الدرجات 
 المعيارية

المستويات 
 المعيارية

النسبة المقررة لها  غمكل 13رمي الكرة الطبية وزن 
في المنحنى 

 الطبيعي
 م 1.91±   م 11.17

 النسبة المئوية عدد الحراس الدرجة الخام
80 
68≥ 

 
 2.11 00 00 09.22إلى  70.25 جيد جدا

>68 
56≥ 

 
 52.25 51.51 72 01.51إلى  09.22 جيد

>56 
44≥ 

 
 مقبول

 20.91 27.20 79 01.71إلى  01.52

>44 
32≥ 

 
 ضعيف

 52.25 51.51 72 01.70إلى  01.71

>32 
20≥ 

 
 2.11 5.71 07 02.05إلى  01.09 ضعيف جدا

  711 46 المجموع
النسب المقرر لها المقابلة حسب كل مستوى معياري و  يبين عدد حراس المرمى والنسب المئوية :(21)جدول رقم 

 .كلغم 02رمي الكرة الطبية ضمن منحنى التوزيع الطبيعي الختبار 
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مة المتوسط الحسابي تقدر ن من خالل نتائج الموضحة في الجدول أعاله أن قي  لقد تبي  
ثر المعالجة االحصائية  للنتائج الخام تبين لنا أن أعلى و ، م 0.90±م 01.15ب  ا 

حارس مرمى بمستوى مقبول عند  79أي ما يعادل ( %27.20)نسبة مئوية بلغت 
نسبة بينما أدنى . م (01.71-01.52)الخام الدرجة و  [22-21[الدرجة المعيارية 

جدا المقابل للدرجة  جيدعند المستوى بحارس مرمى واحد فقط  (%0)قدرت ب 
نسبة في حين كانت ال. م( 09.22-70.25)الدرجة الخام و  [11–10[المعيارية 

الدرجة و  [50-25[عند المستوى ضعيف جدا المقابل للدرجة المعيارية( 5.71%)
سجل الطالب الباحث عند كما  .بحارس مرمى واحد فقطم ( 02.05–01.09)الخام 

م ( 01.51-09.22)الدرجة الخام و  [21-11[للدرجة المعيارية  جيد المقابلالمستوى 
النسبة وبنفس النتيجة و  .حارس مرمى 72أي ما يعادل ( %51.01)نسبة تقدر ب

للدرجة المعيارية ضعيف المقابل حارس مرمى في المستوى  72بمعدل ( 51.51%)
  .م( 01.70-01.71)الدرجة الخام و  [22-25[
من خالل مقارنة نسب نتائج عينة البحث مع النسب المئوية المقررة لها في المنحنى و -

 :كلغم تبين ما يلي 02الطبية وزن  الطبيعي في اختبار رمي الكرة
 :المستوى جيد جدا-

وهي أقل ضن هذا المستوى بعدم ولوج أي حارس مرمى، ( %0)منعدمة نسبة ال كانت
 .(%02.11)المقدرة ب في المنحنى الطبيعي و من النسبة المقررة لها 

 :توى جيدالمس-
 من النسبة كبروهي أ (%51.51)حارس مرمى بنسبة  72بلغ عند هذا المستوى 

 .(%52.25)المقدرة ب في المنحنى الطبيعي و المقررة لها 
 :المستوى مقبول-
 حارس مرمى 79 عددهم حيث بلغالمستوى أكبر عدد من الحراس  د تمركز في هذالق

المقدرة لمقررة لها في المنحنى الطبيعي و النسبة امن كبر هي أو ( %27.20)بنسبة
(20.91%). 
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 :المستوى ضعيف-
من وهي أكبر ( %51.51)حارس مرمى بنسبة تقدر  72لقد سجل في هذا المستوى 

 .(%52.25) المقدرة بلطبيعي و في المنحنى االمقررة لها النسبة 
 :المستوى ضعيف جدا-

، وهذه النسبة أي حارس مرمى واحد فقط( %05.71)عند هذا المستوىكانت النسبة 
  .(%02.11) ب المقدرةفي المنحنى الطبيعي و المقررة لها من النسبة هي أقل 

البحث في اختبار رمي الكرة سبق يستنتج الطالب الباحث أن أغلب عينة مما و -
عدم مع . جيدو مقبول ي منحصرة ضمن المستوى المعياري كلغم ه 02ن الطبية وز  
اضحة وهذا يعطي إشارة و ضمن المستوى المعياري جيد جدا، حارس مرمى أي وجود 

رة التي تعتبر من المتطلبات المهمة لحارس المرمى بكإلى أهمية عضالت الذراعين و 
. في ابعاد الكراتكذا ضربات القبضة التي يستخدمها التمريرات الطويلة و القدم في 
عب كرة القدم وخاصة هذه الصفة مهمة بالنسبة لال"أن ( 50، بوحاج مزيان)ويؤكد 

، قحطان جليل خليل)كما تتفق مع دراسة  .(5075بوحاج مزيان، ). "حارس المرمى
بب ، وسعوامل الديناميكية لألداء الحركيالقوة العضلية هي احدى ال"في أن ( 5001

عبين في األداء مقدرة الال  ، كما أن تطوير قوة عضالت الذراعين تزيد التقدم فيه
ويشير . (221، صفحة 5001قحطان جليل خليل وصالح راضي أميش، ) ."الحركي

أن الزيادة الكبيرة في حجم العضالت تحدث خالل مرحلة ( "5000، براهيمإمفتي )
الذي يعمل على زيادة حجم  نالتستوستيرو هرمون  إلفرازالبلوغ نتيجة زيادة كبيرة 

مفتي إبراهيم حماد، )."ليةن وبالتالي يؤدي إلى تحسين القوة العضالعضالت وكذلك الوز  
 (50، صفحة 5000
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كلغم  02يوضح النسب المئوية لنتائج عينة البحث في اختبار رمي الكرة الطبية وزن  :(25)شكل بياني رقم 

 .والنسب المقرر لها في منحنى التوزيع الطبيعي

 .عرض ومناقشة نتائج عينة البحث في اختبار رمي ولقف كرة التنس. 3.5.3

الدرجات 
 المعيارية

المستويات 
 المعيارية

النسبة المقررة  ولقف كرة التنسرمي  
لها في 
المنحنى 
 الطبيعي

 مرة 4.75± مرة  74.77
عدد  الدرجة الخام

 الحراس
 النسبة المئوية

80 
68≥ 

 
 2.11 00 00 57.11إلى  51.91 جيد جدا

>68 
56≥ 

 
 52.25 27.20 79 71.11إلى  57.11 جيد

>56 
44≥ 

 
 20.91 29.72 71 77.11إلى  71.11 مقبول

>44 
32≥ 

 
 52.25 70.11 02 01.21إلى  77.11 ضعيف

>32 
20≥ 

 
 2.11 01.19 02 07.21إلى  01.21 ضعيف جدا

  711 46 المجموع
النسب المقرر لها المقابلة حسب كل مستوى معياري و  يبين عدد حراس المرمى والنسب المئوية :(21)جدول رقم 

 .كرة التنسرمي ولقف ضمن منحنى التوزيع الطبيعي الختبار 
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مة المتوسط الحسابي تقدر ن من خالل نتائج الموضحة في الجدول أعاله أن قي  لقد تبي  
ثر المعالجة و ، تكرار 2.52±تكرار 72.55ب  ن لنا أن للنتائج الخام تبي   اإلحصائيةا 

جيد حارس مرمى بمستوى  79أي ما يعادل ( %27.20)أعلى نسبة مئوية بلغت 
في حين . مرة( 71.11–57.11)الدرجة الخام و  [21-11[ للدرجة المعياريةالمقابل 

الدرجة الخام و  [22-21[الدرجة المعيارية  المقابلمقبول  كانت النسبة عند المستوى
بينما أدنى . حارس مرمى 71بمعدل  (%29.72)تقدر ب مرة( 77.11–71.11)

 [11–10[عند المستوى جيد جدا المقابل للدرجة المعيارية ( %0)نسبة قدرت ب 
 02 بمعدل( %70.11)بينما كانت النسبة  ،مرة( 57.11–51.91)الدرجة الخام و 

الدرجة الخام و  [25-22[ضعيف المقابل للدرجة المعيارية حراس مرمى في المستوى 
-25[المستوى ضعيف جدا المقابل للدرجة المعيارية  يليها، مرة( 01.21–77.11)

حراس  02بمعدل ( %01.19)نسبة ب مرة( 07.21-01.21)الدرجة الخام و  [50
 .مرمى

من خالل مقارنة نسب نتائج عينة البحث مع النسب المئوية المقررة لها في المنحنى و -
 :تبين ما يلي اختبار رمي ولقف كرة التنسالطبيعي في 

 :المستوى جيد جدا-
هي أقل من النسبة المقررة لها و ( %0)بنسبة  لقد كانت النسبة منعدمة في هذا المستوى

 .(%02.11)المقدرة ب في المنحنى الطبيعي و 
 :المستوى جيد-

وهي أكبر  (%27.20)حارس مرمى بنسبة  79بلغ عند هذا المستوى عدد الحراس 
 .(%52.25)من النسبة المقررة لها في المنحنى الطبيعي والمقدرة ب 

 :المستوى مقبول-
( %29.72)بنسبة  71عددهملقد تجمع في هذا المستوى أكبر عدد من الحراس البالغ 

 .(%20.91) المقدرة بلمقررة لها في المنحنى الطبيعي و امن النسبة  كبرهي أو 
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  :ضعيفالمستوى -
( %70.11)حراس مرمى بنسبة تقدر  02لقد بلغ عدد الحراس ضمن هذا المستوى 

 .(%52.25) المقدرة بفي المنحنى الطبيعي و من النسبة المقررة لها وهي أقل 
 :المستوى ضعيف جدا-

حراس مرمى، وهذه النسبة  02أي ( %01.19)تقدر ب في هذا المستوىكانت النسبة 
  (%02.11) المقدرة بفي المنحنى الطبيعي و النسبة المقررة لها من هي أكبر 

ومما سبق يرى الطالب الباحث أن أغلب عينة البحث في اختبار رمي ولقف كرة -
حيث تعتبر صفة التوافق . مقبولجيد و التنس هي محصورة ضمن المستوى المعياري 

أن ( 7999، كمال درويش)من القدرات البدنية المهمة لحارس المرمى حيث يرى 
ح الالعب في القيام بالواجبات ليات التي تساهم في نجاعنصر التوافق من أهم اآل"

  (721، صفحة 7999كمال درويش وآخرون، ) ."الحركية

 
لنسب المقرر ايوضح النسب المئوية لنتائج عينة البحث في اختبار رمي ولقف كرة التنس و  :(22)شكل بياني رقم 

 .لها في منحنى التوزيع الطبيعي
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 .عرض ومناقشة نتائج عينة البحث في اختبار ثني الجذع أماما أسفل إلى األمام. 4.5.3

الدرجات 
 المعيارية

 المستوى
 المعياري

النسبة المقررة  ثني الجذع أماما  أسفل إلى األمام
لها في المنحنى 

 الطبيعي
 سم 15.26± سم   19.17

 النسبة المئوية عدد الحراس الدرجة الخام
80 
68≥ 

 
 2.11 05.71 07 50.511إلى  51.2 جيد جدا

>68 
56≥ 

 
 52.25 51.01 75 72.521إلى  50.511 جيد

>56 
44≥ 

 
 20.91 27.20 79 01.502إلى  72.522 مقبول

>44 
32≥ 

 
 52.25 51.01 75- 0.151إلى  01.502 ضعيف

>32 
20≥ 

 
 2.11 02.22 05- 01.11إلى  -0.151 ضعيف جدا

  711 46 المجموع
يبين عدد حراس المرمى والنسب المئوية المقابلة حسب كل مستوى معياري والنسب المقرر لها  :(29)جدول رقم 

 .ضمن منحنى التوزيع الطبيعي الختبار ثني الجذع أماما أسفل إلى األمام

لقد تبين من خالل نتائج الموضحة في الجدول أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي -
، وهذا االختبار يعطينا صورة عن مدى مرونة سم 02.11±سم 09.15تقدر ب 

 وها الطالب الباحث إلىالعمود الفقري ومفصل الورك أما النتائج المتحصل عليها يعز  
وافق هذا ما الهتمام كافيا من قبل المدربين و ا ىفة لم يعطأن التدريب على هذه الص  

ثر المعالجة االحصائية  للنتائج الخام تبين لنا و ، (5001ناصر عبد القادر، )دراسة  ا 
حارس مرمى بمستوى  79أي ما يعادل ( %27.20)أن أعلى نسبة مئوية بلغت 
. سم( 01.502–72.522)الدرجة الخام و [ 22-21[مقبول عند الدرجة المعيارية 
المستوى عند احد فقط و  بمعدل حارس مرمى (%05.71)بينما أدنى نسبة قدرت ب 

. سم( 50.511-51.2)الدرجة الخام و [ 11–10[جيد جدا المقابل للدرجة المعيارية 
 [21-11[جيد المقابل للدرجة المعيارية سجل الطالب الباحث عند المستوى كما 

 75أي ما يعادل ( %51.01)سم نسبة تقدر ب( 72.521-50.511)الدرجة الخام و 
 [25-22[المقابل للدرجة المعيارية ضعيف المستوى مناصفة مع . حارس مرمى
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. وعدد الحراس( %52.97)النسبة  بنفس سم( -0.151–01.502)الدرجة الخام و 
مرمى عند المستوى ضعيف جدا لل حارسينبمعدل ( %02.22)في حين بلغت النسبة 

 .سم( -1.11-0.151-)الدرجة الخام و  [50-25[المقابل للدرجة المعيارية 
في المنحنى  حث مع النسب المئوية المقررة لهانتائج عينة البمن خالل مقارنة نسب و -

 :يلي تبين ما ثني الجذع أماما أسفل إلى األمام اختبارالطبيعي في 
 :المستوى جيد جدا-

هي و ( %05.71)بنسبة واحد فقط س مرمى ر احبلغ عدد الحراس ضمن هذا المستوى 
 (.%02.11)المقدرة ب و  في المنحنى الطبيعيأقل من النسبة المقررة لها 

 :المستوى جيد-
وهي أكبر  (%51.01)حارس مرمى بنسبة  75بلغ عند هذا المستوى عدد الحراس 

 .(%52.25)من النسبة المقررة لها في المنحنى الطبيعي والمقدرة ب 
 :المستوى مقبول-

 (%27.20)بنسبة  79عددهملقد تجمع في هذا المستوى أكبر عدد من الحراس البالغ 
 .(%20.91) المقدرة بلمقررة لها في المنحنى الطبيعي و من النسبة ا كبرأ هيو 

 :المستوى ضعيف-
( %51.01)حارس مرمى بنسبة تقدر 75لقد بلغ عدد الحراس ضمن هذا المستوى 

 .(%52.25) المقدرة بفي المنحنى الطبيعي و النسبة المقررة لها من  كبروهي أ
 :المستوى ضعيف جدا-

أي حارسين للمرمى، وهذه النسبة ( %02.22)ب هذا المستوى تقدرعند كانت النسبة 
 .(%02.11)المقدرة بو  في المنحنى الطبيعيمن النسبة المقررة لها أقل 

 : ستنتج الطالب الباحث ما يليمما سبق يو  -
رة ضمن نحصأغلب عينة البحث في اختبار ثني الجذع أماما أسفل من الوقوف هي م

المرونة " أن (7915، رضوانو  عالوي) يرحيث يش   .جيدو  مقبولالمستوى المعياري 
محمد حسن عالوي ) ."خاصة عند حراس المرمىو ذات أهمية كبيرة في كرة القدم 
، الجنابيعبد المنعم )يشيرو  (271، صفحة 7915ومحمد نصرالدين رضوان، 
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اللياقة البدنية التي لها أهمية ال يمكن عناصر مرونة تعد من ال"إلى أن   (5072
تغافلها لحارس المرمى بكرة القدم حيث أن توفرها بدرجات مختلفة لدى حارس المرمى 

العالية  اء الجسم المختلفة اللتقاط الكراتيجعل منهم أكثر قدرة على حركة أجز 
، صفحة 5072المنعم أحمد جاسم الجنابي،  عبد) ."في وضعياتها المختلفةو  األرضيةو 

أن االفتقار للمرونة وضعفها "( 5072، حسين علي حسن)وتتفق مع دراسة  .(211
 ."داء المهاري وحدوث التعب السريععند الالعب ت عد من األسباب الرئيسية لضعف األ

 (5001، كاز ورال)وهذا ما وافق دراسة . (511، صفحة 5072حسين علي حسن، )
ضا الوقاية من ال تسمح فقط بتحسين فعالية المهارات الحركية ولكن أي"في أن المرونة 

كر يذ  و . (Cazorla. G ،0221) ."وعلى مستوى األربطة والعضلية االصابات المفصلية
هارة عب أن يقوم بأداء المال يمكن لال   المرونةبدون " أنه (7992، بطرس رزق اهلل)

 (75، صفحة 7992بطرس رزق اهلل، ) ."بالطريقة الفنية الصحيحة
ويرى الطالب الباحث أن المرونة تساعد على االقتصاد بالجهد وتقليل فرص االصابة 

اع عن التدريب أو عدم االنتظام االنقطأثناء تنفيذ األداء وأن ها تفقد بسرعة نتيجة 
  .راثي والتدريب الجيد يحافظ عليهاالجدية في العمل باعتبارها عامل و و 

 
يوضح النسب المئوية لنتائج عينة البحث في اختبار ثني الجذع أماما أسفل من الوقوف  :(22)شكل بياني رقم 
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 .باروالجري المتعرج بطريقة عرض ومناقشة نتائج عينة البحث في اختبار . 5.5.3

الدرجات 
 المعيارية

المستويات 
 المعيارية

النسبة المقررة  اختبار بارو
لها في المنحنى 

 الطبيعي
 ثا 17.71± ثا  77.91

عدد  الدرجة الخام
 الحراس

 النسبة المئوية

80 
68≥ 

 
 2.11 02.17 07 079.9إلى  71.11 جيد جدا

>68 
56≥ 

 
 52.25 23.91 11  21.3    5 إلى  19.91 جيد

>56 
44≥ 

 
 20.91 47.82 22 22.63إلى  21.33 مقبول

>44 
32≥ 

 
 52.25 19.56 09 23.95إلى 22.64 ضعيف

>32 
20≥ 

 
 2.11 06.52 03 25.27إلى  23.96 ضعيف جدا

  711 46 المجموع
يبين عدد حراس المرمى والنسب المئوية المقابلة حسب كل مستوى معياري والنسب المقرر لها  :(20)جدول رقم 

 .بارو الجري المتعرج بطريقةاختبار ضمن منحنى التوزيع الطبيعي لقياس 

مة المتوسط الحسابي ن من خالل نتائج الموضحة في الجدول أعاله أن قي  لقد تبي  -
أن اختبار الرشاقة ( وآخرون رفالين)دراسة  ذلكويؤكد  ،ثا07.70±ثا57.91تقدر ب 

كرة القدم المحترفين والعاديين وتعتبر أفضل اختبار ميداني يستخدم للتفريق بين العبي 
ثر،  (51، صفحة 5001منصور بن ناصر الصويان، ) .زهم الرئيسيمصدر تمي    وا 

أي ( %21.15)الخام تبين لنا أن أعلى نسبة مئوية بلغت للنتائج المعالجة االحصائية 
الدرجة و  [22-21[حارس مرمى بمستوى مقبول عند الدرجة المعيارية  55ما يعادل 

بمعدل حارس ( %05.71)بينما أدنى نسبة قدرت ب . سم( 55.12-21.33)الخام 
الدرجة و  [11–10[عند المستوى جيد جدا المقابل للدرجة المعيارية مرمى واحد فقط 

جيد المقابل سجل الطالب الباحث عند المستوى كما . سم( 79.9-71.11)الخام 
سم نسبة تقدر ( 57.27-79.97)الدرجة الخام و  [21-11[للدرجة المعيارية 

( %79.21)بينما كانت النسبة . مرمىحارس  77أي ما يعادل ( %52.97)ب
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 [25-22[المعيارية  ضعيف المقابل للدرجةس مرمى في المستوى احر  09بمعدل 
 02بمعدل ( %01.25)في حين بلغت النسبة  .(52.92-55.12)الدرجة الخام و 

الدرجة و  [50-25[عند المستوى ضعيف جدا المقابل للدرجة المعيارية  حراس مرمى
 .سم( 52.51–52.91)الخام 

في ث مع النسب المئوية المقررة لها من خالل مقارنة نسب نتائج عينة البحو - 
 :بارو تبين ما يلي الجري المتعرج بطريقةبيعي في اختبار المنحنى الط

 :المستوى جيد جدا-
هي و ( %05.71)بنسبة واحد فقط بلغ عدد الحراس ضمن هذا المستوى حراس مرمى 

 (.%02.11)والمقدرة ب  في المنحنى الطبيعيمن النسبة المقررة لها  أقل
 :المستوى جيد-

من النسبة  قلوهي أ( %52.97)بنسبة  حارس مرمى 77بلغ عند هذا المستوى 
 .(%52.25)في المنحنى الطبيعي والمقدرة ب المقررة لها 

 :المستوى مقبول-
( %21.15)بنسبة  55لقد تجمع في هذا المستوى أكبر عدد من الحراس البالغ عددهم

 .(%20.91) المقدرة بلمقررة لها في المنحنى الطبيعي و هي أكبر من النسبة او 
 :المستوى ضعيف-

( %79.21)حراس مرمى بنسبة تقدر  09لقد بلغ عدد الحراس ضمن هذا المستوى 
 .(%52.25)المقدرة ب في المنحنى الطبيعي و من النسبة المقررة لها وهي أقل 

 :ى ضعيف جداالمستو -
وهذه النسبة  حراس مرمى في هذا المستوى، 02أي( %01.25)سبة تقدر بكانت الن
  .(%02.11)المقدرة بفي المنحنى الطبيعي و من النسبة المقررة لها هي أكبر 

 نحصرةمما سبق يرى الطالب الباحث أن أغلب عينة البحث في اختبار بارو هي مو -
، موفق أسعد محمود الهيثي)فها حيث يعر  . جيدو  ضمن المستوى المعياري مقبول

وتوقيت سليم حسب  بسرعةتعني قابلية الحارس على تغيير اتجاهه "أنها  (5070
موفق أسعد محمود الهيثي، ) ."وقوتها أثناء مجريات اللعب اتجاه الكرةالمواقف و 
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حارس المرمى يحتاج "أن ( 7992، بطرس رزق اهلل)ويذكر . (21، صفحة 5070
، لحراسة المرمى عة األداء الوظيفيفة بدنية خاصة وذلك لطبيإلى صفة الرشاقة كص  

أو تغيير أوضاع  ري إلى الوثب لمسك الكرة العاليةكما هو الحال في التغيير من الج
 ."ارها عقب اصطدامها بأحد الالعبينالجسم من اتجاه إلى آخر عند تعيير الكرة لمس

وتتطابق هذه الدراسة مع ما جاء في  (722، صفحة 7992بطرس رزق اهلل، )
قاسمي ) و (212، صفحة 5072عبد المنعم أحمد جاسم الجنابي، )الدراسات لكل من 

قط و الطالب الباحث وجود حارس واحد فويعز   (720، صفحة 5072عبد المالك، 
ون جيد جدا إلى اعتقاد أغلب المدربين الذين ال يملكضمن المستوى المعياري األول 
يصنف ضمن  ، وهذاوضعف البنية الجسدية هي الرشاقة المؤهل األكاديمي بأن النحافة

، كما أن بعض المدربين غير المؤهلين يستثنون تدريبات عملية االختيار الخاطئ
، قارنة بالمتغيرات البدنية األخرىيعتبرونها أقل أهمية مالرشاقة من الوحدات التدريبية و 

 ى االعتماد على المالحظة العابرةباإلضافة إل .وهذا مفهوم خاطئ يحتاج إلى تعديل
 واالبتعاد عن العمل المنهجي أثناء عملية االختيار وهذا ما أظهرته نتائج االستبيان

بن عودة بنعمة ) و (592، صفحة 5071بسلطان حاج، زرف محمد، بن قوة علي، )
 .(5071وآخرون، 

 
والنسب  بارو الجري المتعرج بطريقةتبار يوضح النسب المئوية لنتائج عينة البحث في اخ :(22)شكل بياني رقم 

 .المقرر لها في منحنى التوزيع الطبيعي
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 .متر من الوقوف 71في اختبار جري  عرض ومناقشة نتائج عينة البحث. 6.5.3
الدرجات 
 المعيارية

المستويات 
 المعيارية

النسبة المقررة  متر من الوقوف 71جري 
لها في 
المنحنى 
 الطبيعي

 ثا 1.77± ثا   3.33
 النسبة المئوية عدد الحراس الدرجة الخام

80 
68≥ 

 
 2.11 05.71 07 05.925إلى  05.1 جيد جدا

>68 
56≥ 

 
 52.25 51.51 72 02.502إلى  05.922 جيد

>56 
44≥ 

 
 20.91 22.21 50 02.221إلى  02.502 مقبول

>44 
32≥ 

 
 52.25 79.21 09 02.101إلى 02.221 ضعيف

>32 
20≥ 

 
 2.11 01.25 02 02.91إلى  02.109 ضعيف جدا

  711 46 المجموع
النسب المقرر لها المقابلة حسب كل مستوى معياري و  يبين عدد حراس المرمى والنسب المئوية :(27)جدول رقم 

 .م من الوقوف 50ضمن منحنى التوزيع الطبيعي لقياس جري 

لقد تبين من خالل نتائج الموضحة في الجدول أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي -
م من الوقوف جاء متوافق مع العديد من  50اختبار ، وأن ثا 0.57±ثا 2.22تقدر ب 
عبين في كرة الذي توصل فيها أن الال   (5001، كاز ورال)دراسةخصوصا و الخبراء 

زون خالل المقابالت بأداء عدة حركات من بينها الجري السريع القدم الحديثة يتمي  
ثر المعالجة االحصائية  للنتائج الخام و  (Cazorla. G ،0221) (م 77± م  71) لمسافات  ا 

حارس مرمى  50أي ما يعادل ( %22.91)تبين لنا أن أعلى نسبة مئوية بلغت 
( 02.221-02.502)الدرجة الخام و  [22-21[بمستوى مقبول عند الدرجة المعيارية 

للدرجة عند المستوى جيد جدا المقابل ( %05.71)بينما أدنى نسبة قدرت ب . ثا
كما سجل الطالب الباحث . ثا( 05.925-05.1)الدرجة الخام و  [11–10[المعيارية 
–05.922)الدرجة الخام و  [21-11[جيد المقابل للدرجة المعيارية ستوى عند الم
بينما كانت . حارس مرمى 72أي ما يعادل ( %51.51)نسبة تقدر بب ثا( 02.502
ضعيف المقابل للدرجة س مرمى في المستوى ار ح 09بمعدل ( %79.21)النسبة 
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في حين بلغت النسبة  .ثا( 02.101-02.221)الدرجة الخام و  [25-22[المعيارية 
عند المستوى ضعيف جدا المقابل للدرجة  مرمى حراس 02بمعدل ( 01.25%)

 .ثا( 02.91-02.109)رجة الخام الدو [ 50-25[المعيارية 
في المنحنى  حث مع النسب المئوية المقررة لهاالبمن خالل مقارنة نسب نتائج عينة و -

 :متر من الوقوف تبين ما يلي 50ري الطبيعي في اختبار ج
 :المستوى جيد جدا-

هي و ( %05.71)بنسبة  بلغ عدد الحراس ضمن هذا المستوى حارس مرمى واحد فقط
 (.%02.11)المقدرة ب لمقررة لها في المنحنى الطبيعي و أقل من النسبة ا

 :المستوى جيد-
هي أكبر من النسبة و ( %51.51)بنسبة حارس مرمى  72بلغ عند هذا المستوى

 .(%52.25) المقدرة بلمقررة لها في المنحنى الطبيعي و ا
 :المستوى مقبول-

حارس مرمى  50لقد تجمع في هذا المستوى أكبر عدد من الحراس البالغ عددهم 
 المقدرة بو  في المنحنى الطبيعي المقررة لهاهي أكبر من النسبة و  (%22.21)بنسبة 

(20.91%.) 
 :المستوى ضعيف-

( %79.21)بنسبة تقدر س مرمى ار ح 09لقد بلغ عدد الحراس ضمن هذا المستوى 
 .(%52.25) المقدرة بو  المقررة لها في المنحنى الطبيعيهي أقل من النسبة و 

 :المستوى ضعيف جدا-
هذه النسبة هي أكبر من ، و حراس مرمى 02أي ( %01.25)كانت النسبة تقدر ب

  .(%02.11) المقدرة بو  النسبة المقررة لها في المنحنى الطبيعي

م من  50أغلب عينة البحث في اختبار جري  أن مما سبق يستنتج الطالب الباحثو -
، مع مالحظة دخول جيدو  الوقوف هي محصورة ضمن المستوى المعياري مقبول

من السرعة  مع العلم أن ،المستوى المعياري جيد جداضمن واحد فقط حارس مرمى 
من المتطلبات األساسية الواجب توفرها في و  القدم أهم العناصر البدنية للعبة كرة
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 (Bernard Turpin ،0220)حيث يعتبر . ز أثناء عملية االختيارحارس المرمى المتمي

 .Bernard Turpin, 2002, p) ."متطلبات لعبة كرة القدم الحديثة فة السرعة من أهمص  "

ضمن واحد فقط حارس مرمى  أكثر منعدم وجود الطالب الباحث  ويعز  ، و (160
وطرق التدريب الحديثة ألسلوب العلمي ل المدربين إلى افتقار المستوى المعياري األول

ق مع ، مما يتطابالمختصين في تدريب حراسة المرمى باإلضافة إلى غياب المدربين
 تحت عنوان (5071، وزرف محمد وبن قوة عليبسلطان حاج )نتائج استبيان 

 والطرق العلمية األسس بين الجزائرية القدم كرة المرمى حراس اختيار عملية وضعية"
ويذكر . (5071بسلطان حاج وآخرون، ) ."سنة 71 تحت العمرية الفئة لذي التقليدية

مفتي ) ."ال وجود له في كرة القدم الحديثة البطيءعب أن الال  ( "792، براهيمإمفتي )
اجم حيث يلعب التوقيت السليم للخروج لمالقاة المه.(27، صفحة 7992إبراهيم، 

 .ي نجاح الحارس ألداء هذه المهارةفمؤثرا وسرعته وزاويته دورا فعاال و 

 
والنسب المقرر  م من الوقوف 50في اختبار جري يوضح النسب المئوية لنتائج عينة البحث  :(21)شكل بياني رقم 

 .لها في منحنى التوزيع الطبيعي
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 . عرض ومناقشة نتائج عينة البحث في اختبار نيلسون لالستجابة الحركية. 1.5.3

الدرجات 
 المعيارية

المستويات 
 المعيارية

النسبة المقررة  اختبار نيلسون لالستجابة الحركية
لها في 
المنحنى 
 الطبيعي

 ثا 1.77± ثا   17.15
 النسبة المئوية عدد الحراس الدرجة الخام

80 
68≥ 

 
 2.11 05.71 07 07.115إلى  07.25 جيد جدا

>68 
56≥ 

 
 52.25 51.51 72 07.952إلى  07.112 جيد

>56 
44≥ 

 
 20.91 21.15 55 05.711إلى  07.952 مقبول

>44 
32≥ 

 
 52.25 72.57 01 05.251إلى  05.711 ضعيف

>32 
20≥ 

 
 2.11 01.25 02 05.11إلى  05.259 ضعيف جدا

  711 46 المجموع
النسب المقرر لها المقابلة حسب كل مستوى معياري و  يبين عدد حراس المرمى والنسب المئوية :(25)جدول رقم 

 .اختبار نيلسون لالستجابة الحركيةضمن منحنى التوزيع الطبيعي لقياس 

سابي تقدر مة المتوسط الحن من خالل نتائج الموضحة في الجدول أعاله أن قي  لقد تبي  
ثر المعالجة االحصائية  للنتائج الخام تبين لنا أن أعلى و ، ثا 0.57±ثا 05.02ب  ا 

حارس مرمى بمستوى مقبول عند  55أي ما يعادل ( %21.15)نسبة مئوية بلغت 
بينما أدنى نسبة  .ثا( 05.711-07.952)درجة الخام الو  [22-21[الدرجة المعيارية 

عند المستوى جيد جدا المقابل واحد فقط س مرمى ر احبمعدل ( %05.71)قدرت ب 
بلغت في حين  .ثا( 07.115-07.25)رجة الخام الدو  [11–10[للدرجة المعيارية 

الدرجة الخام و  [50-25[عند المستوى ضعيف جدا المقابل للدرجة المعيارية  النسبة
كما . مرمى بكرة القدم ثالثة حراسبمعدل ( %02.11)سم ( 05.259-05.11)

الدرجة و  [21-11[جيد المقابل للدرجة المعيارية سجل الطالب الباحث عند المستوى 
حارس  72أي ما يعادل ( %51.51)بنسبة تقدر بثا ( 07.952-07.112)الخام 
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س مرمى في المستوى الضعيف ار ح 01بمعدل ( %72.57)بينما كانت النسبة . مرمى
 .(05.251-05.711)الدرجة الخام و  [25-22[المقابل للدرجة المعيارية 

في  حث مع النسب المئوية المقررة لهامن خالل مقارنة نسب نتائج عينة البو  -
 :لالستجابة الحركية  تبين ما يلي اختبار نيلسونالمنحنى الطبيعي في 

 :المستوى جيد جدا-
هي و ( %05.71)بنسبة واحد فقط بلغ عدد الحراس ضمن هذا المستوى حراس مرمى 

 (.%02.11)المقدرة ب في المنحنى الطبيعي و أقل من النسبة المقررة لها 
 :المستوى جيد-

النسبة  من كبروهي أ (%51.51)حارس مرمى بنسبة  72بلغ عند هذا المستوى 
 .(%52.25) ب  المقدرةفي المنحنى الطبيعي و المقررة لها 

 :المستوى مقبول-
بنسبة حارس مرمى  55عددهملقد تجمع في هذا المستوى أكبر عدد من الحراس البالغ 

 المقدرة بمقررة لها في المنحنى الطبيعي و من النسبة ال كبرهي أو ( 21.15%)
(20.91%). 

 :ضعيفالمستوى -
( %72.57)س مرمى بنسبة تقدر ار ح 01لقد بلغ عدد الحراس ضمن هذا المستوى 

 .(%52.25) ب المقدرة في المنحنى الطبيعي و  من النسبة المقررة لهاوهي أقل 
 :ف جداضعيالمستوى -

وهذه  أي ثالثة حراس للمرمى،( %01.25)ب تقدر ضمن هذا المستوىكانت النسبة 
  .(%02.11)في المنحنى الطبيعي والمقدرة بمن النسبة المقررة لها  كبرالنسبة هي أ

مما سبق يرى الطالب الباحث أن أغلب عينة البحث في اختبار نيلسون لالستجابة و -
 صفة سرعة ، باعتبارجيدو  المستوى المعياري مقبولالحركية هي محصورة ضمن 

تعد احدى أنواع "أنها  (5002، الربضيكمال جميل )حسب االستجابة الحركية 
التي يجب أن يمتلكها كل و  سرعة االستجابةو  التي تتكون من سرعة رد الفعلو  السرعة
كمال ) ."الصفة من أهمية يتصف بها كل العبمنهم حارس المرمى لما لهذه و  العب
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مرمى و الطالب هذه النتائج بوصول حراس ويعز   (10، صفحة 5002جميل ألربضي، 
من العمل واالهتمام  ىال بدجيد جدا بأن هناك خامات واحد فقط إلى المستوى األول 

، مع التخطيط الجيد لعملية التدريباالستثمار بها للوصول إلى مرحلة االنجاز و 
ء بمستوى االرتقا وطرق التدريب الحديثة التي من خاللها واستعمال المدربين لألساليب

، ومنها استخدام كرات التنس وكرات ملونة في تدريب حراس المرمى األداء الرياضي
، والتي تعتمد على تطور عمل الجهاز ملية االحساس واالنتباه والتركيزألثرها في ع

المرآة التي تعكس كفاءة ( "5072، صلح شافي)وتعتبر في نظر . العصبي والعضلي
، منافس)واء أكان ذلك المثير العب د ظهور المثير سالحارس على تلبية الحركة عن

، 5072صالح شافي ساجت، عابد علي عذاب، ) ."أو كرة وذلك لحماية مرماه( زميل 
 (29صفحة 

ويرى الطالب الباحث أن سرعة االستجابة الحركية تعتبر أهم مؤشر على كفاءة حارس 
 . المرمى بكرة القدم

 
يوضح النسب المئوية لنتائج عينة البحث في اختبار نيلسون لالستجابة الحركية والنسب  :(21)شكل بياني رقم 

 .المقرر لها في منحنى التوزيع الطبيعي
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 .ثا 71في اختبار االسناد االمامي  نتائج عينة البحثعرض ومناقشة . 2.5.3

الدرجات 
 المعيارية

المستويات 
 المعيارية

النسبة المقررة لها  ثا 71اختبار االسناد األمامي 
في المنحنى 

 الطبيعي
 تكرار 17.19± تكرار   71.65

 النسبة المئوية عدد الحراس الدرجة الخام
80 
68≥ 

 
 2.11 02.22 05 72.275إلى  71.95 جيد جدا

>68 
56≥ 

 
 52.25 70.11 02 77.902إلى  72.277 جيد

>56 
44≥ 

 
 20.91 21.25 51 09.291إلى  77.902 مقبول

>44 
32≥ 

 
 52.25 51.01 75 01.111إلى  09.292 ضعيف

>32 
20≥ 

 
 2.11 05.71 07 02.21إلى  01.111 ضعيف جدا

  711 46 المجموع
النسب المقرر لها المقابلة حسب كل مستوى معياري و  يبين عدد حراس المرمى والنسب المئوية :(22)جدول رقم 

 .ثا 70ضمن منحنى التوزيع الطبيعي الختبار اإلسناد األمامي 

مة المتوسط الحسابي تقدر ن من خالل نتائج الموضحة في الجدول أعاله أن قي  لقد تبي  
ثر ، تكرار 05.09±تكرار 70.12ب  المعالجة االحصائية  للنتائج الخام تبين لنا أن وا 

حارس مرمى بمستوى مقبول  51أي ما يعادل ( %21.25)أعلى نسبة مئوية بلغت 
بينما . رارتك( 09.291-77.902)الدرجة الخام و  [22-21[عند الدرجة المعيارية 
 ضعيفعند المستوى احد فقط بمعدل حارس مرمى و ( %5.71)أدنى نسبة قدرت ب 

كما . تك( 02.21–01.111)الدرجة الخام و  [50–25[المقابل للدرجة المعيارية  جدا
والدرجة  [21-11[جيد المقابل للدرجة المعيارية سجل الطالب الباحث عند المستوى 

 حراس 02أي ما يعادل( %70.11)نسبة تقدر ب رارتك( 77.902–72.277)الخام 
ضعيف حارس مرمى في المستوى  75بمعدل ( %51.01)بينما كانت النسبة . مرمى

في  .رارتك( 01.111–09.292)الدرجة الخام و  [25-22[المقابل للدرجة المعيارية 
جدا  جيدعند المستوى  مرمى حراس 05بمعدل ( %02.22)حين بلغت النسبة 

 .رارتك( 72.275-71.95)الدرجة الخام و  [11-10[المقابل للدرجة المعيارية 
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نتائج عينة البحث مع النسب المئوية المقررة لها في المنحنى من خالل مقارنة نسب و -
 :ثا تبين ما يلي 70سناد األمامي الطبيعي في اختبار اإل

 :لمستوى جيد جداا-
 قلهي أو ( %02.22)حراس مرمى بنسبة  05بلغ عدد الحراس ضمن هذا المستوى 

 (.%02.11)المقدرة ب في المنحنى الطبيعي و من النسبة المقررة لها 
 :المستوى جيد-

وهي أقل من النسبة ( %70.11)حراس مرمى بنسبة  02بلغ عند هذا المستوى 
 .(%52.25) ب  المقررة لها في المنحنى الطبيعي والمقدرة

 :المستوى مقبول-
حارس مرمى  51عددهم لقد تجمع في هذا المستوى أكبر عدد من الحراس البالغ 

 ب المقدرةو  لمقررة لها في المنحنى الطبيعيمن النسبة ا كبرأهي و ( %21.25)بنسبة 
(20.91%). 

 :ستوى ضعيفمال-
( %51.01)حارس مرمى بنسبة تقدر  75لقد بلغ عدد الحراس ضمن هذا المستوى 

 .(%52.25)ب  المقدرةفي المنحنى الطبيعي و من النسبة المقررة لها  كبروهي أ
 :المستوى ضعيف جدا-

وهذه النسبة  ،أي حارس مرمى واحد فقط( %05.71)عند هذا المستوى كانت النسبة 
 .(%02.11)ب المقدرةفي المنحنى الطبيعي و المقررة لها من النسبة هي أقل 

سناد األمامي مما سبق يرى الطالب الباحث أن أغلب عينة البحث في اختبار اإل -
حسين ) فهايعر   حيث .ضعيف و  ثا هي محصورة ضمن المستوى المعياري مقبول 70

كفاءة حارس المرمى أو الالعب على أداء قوة عضلية "بأنها  (5077، جابر جاسم
حسين ) ".بأسرع وقت للحركة وأقل زمن ممكن متكررة في التغلب على مقاومات مختلفة

لحارس المرمى إن األداء المهاري المنو ع وبالتالي ف .(75، صفحة 5077جابر جاسم، 
زة بالسرعة للمجاميع العضلية التي يجعلهم يعتمدون بصورة كبيرة على القوة الممي  

الذراعين وذلك من خالل استخدام هذه الصفة و  تشترك في األداء في منطقتي البطن
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و الطالب الباحث هذه ويعز   .العالية مع درجة كبيرة من السرعةالبدنية في دمج القوة 
جيد جدا إلى مدى تمتع هذه للمرمى ضمن المستوى المعياري  ينسار حالنتائج بدخول 

العينة بقدرة عضلية متميزة تتضمن مستوى متكافئ من حيث قوة األداء والسرعة في 
لذلك وجب على المدربين إعطاء األهمية في تنمية  األداء وتبعث بالتفوق عن أقرانهم

، تنعكس على نجاح أدائه البدني والمهاريي هذه الصفة المركبة بين القوة والسرعة والت
ن لحراس المرمى أن أغلبهم يهملون هذا الجانب نظرا لعدم وجود مدربين خاصي إال  

 .باألندية

 

ثا والنسب المقرر  70يوضح النسب المئوية لنتائج عينة البحث في اختبار االسناد األمامي  :(21)شكل بياني رقم 
 .لها في منحنى التوزيع الطبيعي
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 .اس المجموع البدنينة البحث في قي  عرض ومناقشة نتائج عي. 9.5.3

الدرجات 
 المعيارية

المستويات 
 المعيارية

النسبة  نتائج عينة البحث
المقررة لها 
في المنحنى 

 الطبيعي

411     ±43.25 
 النسبة المئوية عدد الالعبين الدرجة الخام

80 
 2.11 00 00 211.92إلى  227.22 جيد جدا ≤68

>68 
 52.25 51.51 72 251.27إلى  211.95 جيد ≤56

>56 
 20.91 22.21 50 212.19إلى  251.20 مقبول ≤44

>44 
 52.25 52.97 77 257.01إلى  212.11 ضعيف ≤32

>32 
 2.11 02.22 05 511.22إلى  257.01 ضعيف جدا ≤20

  711 46 المجموع
يبين عدد حراس المرمى والنسب المئوية المقابلة حسب كل مستوى معياري والنسب المقرر لها  :(22)جدول رقم 

 .موع البدنيضمن منحنى التوزيع الطبيعي لمستوى المج

مة المتوسط الحسابي تقدر ي  قن من خالل نتائج الموضحة في الجدول أعاله أن لقد تبي  
ثر المعالجة االحصائية  للنتائجو ، 22.12±200ب  الخام تبين لنا أن أعلى نسبة  ا 

الدرجة  حارس مرمى بمستوى مقبول عند 50أي ما يعادل ( %22.21)مئوية بلغت 
بينما أدنى نسبة قدرت ب . (212.19–251.20)الدرجة الخامو [ 22-21[المعيارية 

 الدرجة الخامو [ 11–10[ للدرجة المعيارية عند المستوى جيد جدا المقابل( 0%)
للدرجة  جيد المقابلسجل الطالب الباحث عند المستوى كما . (211.92–227.22)

( %51.51)نسبة تقدر بب )251.27-211.95(الدرجة الخام و [ 21-11[ المعيارية
حراس  77بمعدل ( %52.97)بينما كانت النسبة . حارس مرمى 72أي ما يعادل 

لدرجة الخام او [ 25-22[للدرجة المعيارية  ضعيف المقابلمرمى في المستوى 
مرمى حراس  05بمعدل ( %02.22)في حين بلغت النسبة ). 212.11-257.01(
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والدرجة [ 50-25[ يف جدا المقابل للدرجة المعياريةعند المستوى ضع
 ). 511.22-257.01(الخام

في المنحنى  سب المئوية المقررة لهامن خالل مقارنة نسب نتائج عينة البحث مع النو -
 :ما يلي تبين المجموع البدنيمستوى في الطبيعي 

 :المستوى جيد جدا-
لمقررة لها في هي أقل من النسبة افي هذا المستوى و ( %0)كانت النسبة منعدمة 

 (.%02.11)المقدرة ب المنحنى الطبيعي و 
 :المستوى الجيد -

هي أكبر من النسبة و  (%51.51)حارس مرمى بنسبة  72بلغ عند هذا المستوى 
 .(%52.25)المقدرة ب المنحنى الطبيعي و لمقررة لها في ا

 :المستوى مقبول-
حارس مرمى  50لقد تجمع في هذا المستوى أكبر عدد من الحراس البالغ عددهم 

المقدرة ب لمقررة لها في المنحنى الطبيعي و هي أكبر من النسبة او ( %22.21)بنسبة 
(20.91%). 
 :المستوى ضعيف-

( %52.97)حارس مرمى بنسبة تقدر  77 المستوىضمن هذا لقد بلغ عدد الحراس 
 .(%52.25)  المقدرة بلمقررة لها في المنحنى الطبيعي و ي أقل من النسبة اهو 

 :المستوى ضعيف جدا-
هذه النسبة هي ، و حراس مرمى 05أي ( %02.22)  عند هذا المستوىكانت النسبة 

 .(%02.11)  المقدرة برة لها في المنحنى الطبيعي و النسبة المقر أقل من 

في اختبارات األداء حراس المرمى نتائج أغلب أن الطالب الباحث  يرىمما سبق و -
أن ( 79907، إلين فرج)ير وتش   .جيدو مقبول ضمن المستوى  ةمنحصر ي ه البدني

الملعب بسرعة  عب التحرك فيالقدرات البدنية هي القاعدة الهامة التي يستطيع الال  "
، ألداء قوة حتى يستطيع الوثب إلى األعلىعب الالال  ، ويلزم الكرة للوصول إلى

عب إلى تنمية الرشاقة والمرونة لكي يستطيع أداء ، كما يحتاج الال  بيرةالضربات بقوة ك
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، 7990إلين فرج، ) ".ا الواسع وفي اتجاهاتها المختلفةالمهارات المختلفة في مداه
ياقة البدنية وعناصرها األساسية هي حجر العديد من الخبراء بأن الل  ويتفق  (25صفحة 
، ألنها تعمل على اكساب الفرد الرياضي س لجميع ممارسي األنشطة الرياضيةاألسا

يتال فوكس و )املة ومتزنة أمثال كل من الصفات البدنية األساسية بصورة ش  ,Fox et alا 

1998,p 7 )و( فبالتو نو Platonov ,1994,p 22 )و(فمات في Matveev,1996, 19 )شيفر )و
Shepherd,1999,149) .أي حارس مرمى ضمن المستوى األول مع مالحظة عدم تواجد ،

يوحي إلى أن هناك خلل في عملية االختيار واالنتقاء التي اجريت على عينة البحث 
 .ة االختيار، وهو صلب موضوع بحثنامن طرف المدربين والمشرفين على عملي

 
يوضح النسب المئوية لنتائج عينة البحث في قياس المجموع البدني والنسب المقرر لها في  :(29)شكل بياني رقم 

 .منحنى التوزيع الطبيعي
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 .(األداء الكلي)ي مستوى  االنجاز مناقشة نتائج عينة البحث فعرض و . 71.5.3

الدرجات 
 المعيارية

المستويات 
 المعيارية

النسبة  نتائج عينة البحث
المقررة لها 
في المنحنى 

 الطبيعي

911   ±55.72 
 النسبة المئوية عدد الحراس الدرجة الخام

80 
 2.11 05.71 07 999.202إلى  7012.12 جيد جدا ≤68

>68 
 52.25 57.12 70 922.711إلى   999.202 جيد ≤56

>56 
 20.91 20 52 111.125إلى  922.711 مقبول ≤44

>44 
 52.25 57.12 70 100.991إلى  111.127 ضعيف ≤[25

>32 
 2.11 02.22 05 122.71إلى  100.292 ضعيف جدا ≤20

  711 46 المجموع
يبين عدد حراس المرمى والنسب المئوية المقابلة حسب كل مستوى معياري والنسب المقرر لها  :(22)جدول رقم 

 .معيارية المعبرة عن األداء الكليالدرجات ال منحنى التوزيع الطبيعي في مجموع ضمن

مجتمعات تتسابق فيما بينها في البحث عن السبل الكفيلة ودراسة وال أصبحت الدول
حيث ، متطلباتهالها و مراحو  األسس المثلى الختيار الالعبين بجميع أبعاد هذه السبل

 أنه لم يعد كافيا االعتماد على الخبرة الشخصية" (5072، حسن السعود)يذكر 
ضروري األخذ صبح من الأ، بل الصدفة لتحقيق االختيار األمثلو  المالحظة السطحيةو 

، معمليالو  التجريب الميدانيواالعتماد على المالحظة المقننة و  هبأسباب العلم وخطوات
عب التي تؤهل الال  ، و التي تكشف عن القدرات الخاصةاالختبارات والمقاييس المناسبة و 

 .(72، صفحة 5072حسن السعود، ) ."االبداعو  إلى التفوق
ومن هذا المنطلق عمل الطالب الباحث على معالجة النتائج الخام ذات الوحدات -

المختلفة المتحصل عليها جراء تطبيق القياسات األنثروبومترية واالختبارات البدنية 
أن النتيجة ، حيث معيارية ذات معنى يسهل جمعهاجات المقترحة ثم تحويلها إلى در 
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وفي هذا  داء الكلي للقياسات واالختبارات،ه العملية تعبر عن األالمتحصل عليها بعد هذ
 .(22.51±900)الصدد بلغ المتوسط الحسابي لعينة البحث 

من خالل النتائج الموضحة في الجدول أعاله تبين أن أعلى نسبة سجلت عند و -
عند الدرجة المعيارية  هذاو  ،ىحارس مرم 52أي ما يعادل ( %20)المقبول ب المستوى 

أدنى نسبة عند  بينما سجلت. (111.125–922.711)رجة الخام الدو [ 21-22[
ذلك عند فقط و واحد أي ما يعادل حارس مرمى ( %05.71)جيد جدا بقيمة المستوى 
في حين كانت . (999.202-7012.12) درجة الخامالو [ 11-10[المعيارية  الدرجة
ة الخام والدرج[ 21-11[عند المستوى جيد المقابل للدرجة المعيارية  النتيجة

مناصفة . س مرمىار ح 70بمعدل ( %57.12)هذا بقيمة و ( 922.711–999.202)
مجموع الدرجات و [ 25-22[ابل للدرجة المعيارية ضعيف المقالمعياري المستوى  مع

س ار ح70 أي ما يعادل( %57.12)نسبة  (100.991-111.127)المعيارية الخام 
المقابل  ضعيف جداعند المستوى المعياري كما سجل الطالب الباحث  .بكرة القدم مرمى

بنسبة  (122.71–100.292)والدرجة الخام [ 50-25[للدرجة المعيارية 
 .حراس مرمى 05أي ما يعادل ( %02.22)تقدر
البحث مع النسب المئوية المقررة لها في المنحنى من خالل مقارنة نسب نتائج عينة و -

االختبارات عبرة عن األداء الكلي للقياسات و الطبيعي في مجموع الدرجات المعيارية الم
 : ن ما يليالمقترحة تبي

 :المستوى المعياري جيد جدا-
هي أقل من و  %)05.71 (هذا بنسبةو فقط واحد مرمى عند هذا المستوى حارس  بلغ

 .(%2.11)المقررة لها في منحنى التوزيع الطبيعي المقدرة ب النسبة 
 :المستوى جيد-

لمقررة امن النسبة  قلهي أو ( %57.12)بنسبة حارس مرمى  70 بلغ عند هذا المستوى
 .(%52.25) المقدرة بلها في المنحنى الطبيعي و 
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 :المستوى مقبول-
هي و ( %20)بنسبة  52لقد تجمع في هذا المستوى أكبر عدد من الحراس البالغ عددهم 

  .(%20.91)المقدرة ب لمقررة لها في المنحنى الطبيعي و أكبر من النسبة ا
 :المستوى ضعيف-

هي و ( %57.12)بنسبة تقدر س مرمى ار ح 70لقد بلغ عدد الحراس ضمن هذا المستوى 
 .(%52.25) المقدرة بفي المنحنى الطبيعي و لها أقل من النسبة المقررة 

 :المستوى ضعيف جدا-
هذه ، و مرمىلل ما يعادل حارسينأي ( %02.22)تقدر ب  عند هذا المستوىكانت النسبة 
 .(%02.11) المقدرة بلمقررة لها في المنحنى الطبيعي و من النسبة ا أقلالنسبة هي 

في متغير مجموع  عينة البحثية نتائج أغلبأن الطالب الباحث  يرىمما سبق و -
اسات واالختبارات المقترحة هي الدرجات المعيارية المعبرة عن األداء الكلي للقي  

مع وصول حارس مرمى واحد فقط . جيدضمن المستوى المعياري مقبول و منحصرة 
حراس مرمى ضمن المستوى  70لكرة القدم إلى المستوى المعياري جيد جدا، و

 .بشر بوجود خامات مثمرة مبشرة بالنجاح والتفوق مستقبالالمعياري جيد، مم ا ي
وجود ارتباطات عالية بين القدرات البدنية "إلى ( 7991، البساطي)يشير  حيث
أحمد أمر اهلل ) ."ألداء في مختلف األنشطة الرياضيةاسات الجسمية بمستويات اوالقي  

عليه فإنه من األهمية أن يراعي المدربون و . (77، صفحة 7991البساطي، 
االنتقاء للخامات الرياضية المواصفات و  والمشرفون على عمليات االختيار

البدايات األولى  األنثروبومترية والبدنية التي يتميز بها حراس المرمى بكرة القدم منذ
اسات أهم القي  "في دراسته إلى أن  (5072، سعد سعود)فقد توصل  .عبةلممارسة الل  

ل الكلي، عرض الطو )الجسمية المساهمة في زيادة زمن الرشاقة كانت على التوالي 
أهم القي   .(، طول القدمالصدر، طول الفخذ اسات الجسمية المساهمة في زيادة زمن وأن  

 ."(، طول القدمطول الفخذ، طول الساق: )من سرعة األداء كانت على التواليكل 
 .مع وصول حارس مرمى واحد فقط في المستوى األول .(5072حسن السعود، )
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والنسب ( األداء الكلي)يوضح النسب المئوية لنتائج عينة البحث في قياس مستوى االنجاز  :(20)شكل بياني رقم 

 .المقرر لها في منحنى التوزيع الطبيعي
 

في تقويم مستويات حراسهم تعتمد  ياحال إن الطريقة التي يستعملها المدربون :خاتمة
المتمثل في اجراء اللجوء إلى التقويم الموضوعي، و  أساسا على التقويم الذاتي دون

خلص الطالب  وعليه القياسات واالختبارات المقننة التي ترتكز على األسس العلمية،
على  (لمقترحةالقياسات واالختبارات ا) للنتائج الخامالباحث بعد المعالجة االحصائية 

حراس المرمى بكرة القدم لعينة البحث، إلى تحديد مستويات معيارية حسب كل اختبار 
مع وجود خامات مثمرة مبشرة بالنجاح مستقبال إذا ما وجدت  .ضمن البطاريةمبرمجة 

 .العناية واالهتمام
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 :تمهيد
وفي إطار ، النظري والمعالجة اإلحصائية، وفي حدود البحث وأهدافه لطرحمن خالل ا

ها من ، ومن خالل المعطيات والبيانات التي تم الحصول عليالمنهج العلمي المستخدم
ذا الفصل بمناقشة والتأكد من ، سيهتم الطالب الباحث في هعينة البحث وعرض النتائج

قيد البحث أو نفيها لكون أن لة الفروض الموضوعة كحلول مقترحة للمشك صحة
عمار بوحوش، محمد ) ."ه جملة ال هي صادقة وال هي كاذبةالفرض ال يزيد على كون"

صل إليه في الجانب النظري مستخدما ما تو  (21، صفحة 7992محمود الذنبيات، 
عالقة يه في الدراسات السابقة ذات ال، وتأييد أو معارضة ما تم التوصل إلمن جهة

، وكل ذلك من أجل االبتعاد على الذاتية في الحكم بموضوع البحث من جهة ثانية
البحوث د على الحجج والمصادر والمراجع و ، باالعتمادةعلى الفرضيات المعتم

كما سيتم عرض مجموعة من . دعيم والتأييد ما تم التوصل إليهالمشابهة للت
، ثم إلى عرض الخاتمة العامة للبحثالمستخلصة من الدراسة األساسية االستنتاجات 

 .ة من التوصيات للعمل بها مستقبالومن ثم استخالص مجموع

 :نتائج الفرضياتمناقشة  . 4-7
 : الفرضية األولى-7.7.4

الحقيقي لحراس مستوى التكشف عن  للجانب األنثروبومتري المحددةالمستويات المعيارية -
 . تمهيدا الختيارهمسنة من الناحية الجسمية  71المرمى للفئة العمرية تحت 

أن أغلب ن المتعلق بقياس الوز  ( 20)والشكل البياني رقم ( 22)من خالل الجدول رقم 
مع وجود عدد وضعيف جدا، نتائج حراس المرمى منحصرة ضمن المستوى المقبول 

بمعدل ثالثة حراس ( 0%1.25)بنسبة  اري جيد جدااس ضمن المستوى المعيمن الحر 
، وهو مؤشر إلمكانية تحقيق التفوق الرياضي مستقبال باعتبار أن مرمى بكرة القدم

، أبو العال عبد الفتاح)، حيث يعتبر يعد من المحددات المستوى الرياضين الوز  
الرياضية  ، لدرجة أن بعض األنشطةالرياضي ن عنصر هام في النشاطالوز  ( "7991

، وهذا يعطي ورفع األثقال لمالكمة والجو دو، كالمصارعة وانتعتمد أساسا على الوز  
أبو العال أحمد ) ."ن في نتائج ومستويات األرقامالوز  انعكاسا واضحا عن مدى تأثير 
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أبو العال )ويتفق على ذلك  (255، صفحة 7991عبد الفتاح ومحمد صبحي حسنين، 
في مجال االنتقاء الرياضي للناشئين " بقولهما أنه( 7911، لفتاح وأحمد الروبيعبد ا

ا يمكن أن تأخذ بعض القياسات الجسمية أهمية خالصة لداللتها الكبيرة في التنبؤ بم
أبو العال ) ".نل الجسم والوز  اسات طو ، ومن أهم هذه القي  عب من نتائجيحققه الال  

أنه ( 7911، خاطر والبيك)ويذكر  (21، صفحة 7911عبدالفتاح وأحمد الروبي، 
اثبت في الكثير من األنشطة الرياضية وجود عالقة واضحة بين المواصفات الجسمية "

أحمد محمد خاطر ) ."ي يحققه الفردن وبين المستوى الرياضي الذمثل الطول والوز  
و الطالب الباحث مستوى هذه النتائج ويعز   (11، صفحة 7911وعلي فهمي البيك، 

وأربعة آخرين في المستوى جيد  حراس مرمى إلى المستوى األول ثالثةبوصول 
نية ن مؤشر إلمكاباعتبار الوز  ز والتمي   مبشرة بالنجاحمتمرة تفاؤل بوجود خامات بال

، مع التأكيد أن التذبذب في التدريب وعدم االنضباط والحجم التفوق الرياضي مستقبال
ثالثة أيام غير كافية لتحسين األداء والمحافظة )الساعي القليل للتدريب في األسبوع 

نقطاع المتكرر واال( ن المثالي باإلضافة إلى عدم االنتظام والتوازن في التغذيةعلى الوز  
 .راسية أثر على باقي نتائج العينةعن التدريب بسبب االمتحانات الد

والشكل ( 22)فقد تبين من خالل الجدول رقم الكلي للجسم اس الطول أما بالنسبة لقي  -
 مرمى منحصرة ضمن المستوى المقبولأن أغلب نتائج حراس ال( 27)البياني رقم 

زكي محمد )النتائج إلى عامل النمو حيث يؤكد  و الطالب الباحث هذه، ويعز  ضعيفو 
سنة ألن  71نهاية مرحلة النمو لم يصل إليها حراس المرمى تحت " بأن (5001،سنح

زكي محمد حسن، ) "سنة 55نهاية المرحلة السنية تحت ثبات طول الجسم يكون في 
 75و جيد جداحارس مرمى واحد فقط ضمن المستوى المعياري مع وجود  .(5001

، وهذا مؤشر إلمكانية تحقيق التفوق الرياضي حارس مرمى في المستوى المعياري جيد
مفتي )ير، حيث يش  ل يعد من محددات المستوى الرياضيمستقبال باعتبار أن الطو 

عب وهذه في الملعب األطول أن حارس المرمى يجب أن يكون الال  ( "7992، براهيمإ
يجب أن تؤخذ بعين االعتبار عند انتقاء الناشئين من حراس فة ذات أهمية كبرى و الص  
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، زكي محمد حسن)ويعتبره  (72، صفحة 7992مفتي إبراهيم حماد، ) ".المرمى
زكي محمد ) ".الرياضي من أكثر القياسات األنثروبومترية أهمية للنشاط" (5001
مع ضرورة التأكيد على أن يكون حارس المرمى ممن  (509، صفحة 5001حسن، 

كوران قادر معروف، ) .يمتازون بطول القامة واألطراف لدورها المهم في األداء
( فبالتو نو كوالي فيتش فالديمير ني)وهذا ما يتطابق مع رأي  (272حة ، صف5009

القامة تعد من المؤشرات المساعدة في انتقاء الرياضيين كما تعد عامل جد " القائل بأن
 .(Vladimir nicolai evitch Platonov, 1984, p. 231) ".مهم في تحقيق النجاح الرياضي

الطول " أن( 5072، عبد الناصر قدومي)نقال عن ( 59ص ،7919، هاره)ويشير 
، ومن من األلعاب والفعاليات الرياضية يعد من المتطلبات األساسية للنجاح في الكثير

، 5072عنترة جواعدة، عبد الناصر قدومي، ) ".اسات األساسية عند االنتقاءالقي  
الطول النموذجي بالنسبة " على أن( 5007، إبراهيممفتي )ويؤكد  (7722صفحة 

افق وهذا ما و  (72، صفحة 5007مفتي إبراهيم، ) ".سم( 790-710)للحراس ما بين 
، ثر وزناالحراس المرمى هم األطول واألكبأن " (5002، هزاع بن محمد الهزاع)دراسة 

، صفحة 5002هزاع بن محمد وآخرون، ) ".مقارنة مع باقي العبي المراكز األخرى
معلومات الطول يمكن استعمالها ليس فقط " أن( 5001، إبراهيم رحمة)حسب و  (210

إبراهيم رحمة وآخرون، ) ".عبين اآلخرينأيضا عند الال  عند تقييم حماة األهداف ولكن 
 (21، صفحة 5001

والشكل ( 25)والشكل البياني رقم ( 21)والجدول رقم ( 22)من خالل الجدول رقم -
تبين لنا ، وطول القدم على الترتيب مع الكف ل الذراعاسات طو للقي  (  22)البياني رقم 

وجيد في  مقبولرة ضمن المستوى المعياري أن أغلب حراس المرمى نتائجهم منحص
اس ، مع وجود عدد من الحر طول القدم ومقبول وضعيف في طول الذراع مع الكف

وهذا مؤشر إلمكانية تحقيق التفوق الرياضي ، ضمن المستوى المعياري جيد جدا
عبد )ويرى نا وه ،المستوى الرياضيمستقبال باعتبار أن الطول يعد من محددات 

اسات أن طبيعة حارس المرمى تحتم توفر عددا من القي  ( "5009،المنعم الجنابي
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لى المستوى العالي مهاريا الجسمية ومنها الطول وطول الذراع وغيرها لكي يصل إ
، براهيم رحمةإ)ويرى  (701، صفحة 5009عبد المنعم أحمد الجنابي، )."وبدنيا
من قصار القامة في تحملهم  الالعبين طوال القامة أقوى وأحسن بدنيا"أن ( 5001
 (21، صفحة 5001إبراهيم رحمة وآخرون، ) ".، وأكثر قابلية على العملللجهد

مع  الحارس بطول في القامة والذراعينوبالتالي يرى الطالب الباحث أنه كلما تمتع  
والمصوبة بدقة في ، كلما ساهم ذلك في االرتقاء الجيد لصد الكرات العالية الكفين

 . الزوايا الصعبة

والشكل البياني ( 29)والجدول رقم ( 21)والجدول رقم ( 21)من خالل الجدول رقم -
اسات كل من محيط للقي   (21)الشكل البياني رقم ( 22)الشكل البياني رقم ( 22)رقم 

ن لنا أن أغلب حراس المرمى ، تبي  ومحيط الفخذ بالترتيبالصدر ومحيط البطن 
اس مع وجود عدد من الحر وجيد نتائجهم منحصرة ضمن المستوى المعياري المقبول 

وهذا مؤشر إلمكانية تحقيق التفوق الرياضي ، ضمن المستوى المعياري جيد جدا
اسات األنثروبومترية تأخذ في مجال القي  "أن ( 5002، زيدأبو )حيث يذكر مستقبال، 

ن نتائج االنتقاء أهمية خاصة لداللتها الكبرى في التنبؤ بما يمكن أن يحققه المبتدئ م
عماد الدين عباس أبو ) ."، واألقطار والمحيطاتن، والطولاسات الوز  وأهم هذه القي  

يز تم  "إلى ( 7912، محمد حسن عالوي)ويشير  (12-12، الصفحات 5002زيد، 
، كما تظهر الفروق ة بالبطء في معدل النمو الجسمانيسن 71هذه المرحلة بداية سن 

، ويزداد نمو العضالت كل من الجذع ميزة في تركيب الجسم بصورة واضحةالم
محمد حسن ) ".ى يستعيد الفرد اتزانهوالصدر والرجلين بدرجة أكبر من نمو العظام حت

أنه في ( 5009، ادر معروفكوران ق)ويرى  (721-721، الصفحات 7912عالوي، 
اسات الجسمية الخاصة كالكتفين والصدر والورك يمتازون ببعض القي  "هذه المرحلة 

كوران قادر ) ".من كفاءة حارس المرمى ألنها قاعدة ثابتة في عمل العضالت التي تزيد
في هذه "أنه ( 7990، أبو حطب وأمال الصادق)ير حيث يش   (5009معروف، 

 ".المرحلة يبدأ الصدر باالتساع وتختفي تدريجيا حالة الهزال الذي كان عليها الجسم
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وهذا ما يؤكده  (512-512، الصفحات 7990فؤاد أبو حطب، أمال الصادق، )
أن مرحلة البلوغ والمراهقة تؤدي إلى زيادة ( " 7991، محمد عبد الرحيم اسماعيل)

الذي يساعد على االنقباضات " التستوستيرون"ضعفا في إنتاج هرمون  50تعادل 
محمد عبد الرحيم اسماعيل، ) ".ن الجسمالقوة العضلية ووز  و العضلية وحجم العضالت 

أن في هذه المرحلة ( 7991رضوان،)ويؤكد كذلك   (71-72، الصفحات 7991
محمد نصر ) ."اللة على كمية الدهون في الجسممحيط البطن مؤشرا أفضل للد" يعتبر

و الطالب الباحث أما بالنسبة لمحيط الفخذ فيعز   (710، صفحة 7991الدين رضوان، 
 إلنتاجوخلف الفخذ تلعب دورا هاما  رؤوسذلك إلى أن عضالت الفخذ ذات األربعة 

تطابق مع دراسة وهذا ما ي .قوة عضلية كبيرة يستخدمها الحارس في الركل والوثب
أن منطقة الفخذ تحتوي على مجموعة من العضالت تعتبر "إلى (5072حسن سعود، )

 (50، صفحة 5072حسن السعود، ) ".املة في الجسموأقوى العضالت الع األكبر

والشكل ( 21)والشكل البياني رقم ( 22)والجدول رقم ( 25)من خالل الجدول رقم -
حيث جاءت نتائج . ات كل من عرض الكتفين وعرض الوركللقياس( 21)البياني رقم 

في عرض الورك ومقبول  وجيد المعياري مقبول المستوىحصرة ضمن عينة البحث من
لحراس ضمن المستوى األول جيد ، مع وجود عدد من اضعيف في عرض الكتفينو 

 7995)وحسب ، ية تحقيق التفوق الرياضي مستقبالبإمكانيوحي ، مما جدا

Weineck.jurgen,  )"  حيث ة ببطء كل مؤشرات الن مو والتطورز هذه المرحلة العمريتتمي ،
للطول عو ض بالنمو العرضي الواضح، وقد أخذت أجزاء الجسم أن النمو السريع 

، Weineck.jurgen ،0110) ".فة التوافقإذ أن هذا التناسق يسمح بتحسن ص  بالتناسق، 

يمتازون " المرحلةأنه في هذه ( 5009، كوران قادر معروف)ويرى   (101-101الصفحات 
اسات الجسمية الخاصة كالكتفين والصدر والورك ألنها قاعدة ثابتة في عمل ببعض القي  
ا هذا مو  (5009كوران قادر معروف، ) ".التي تزيد من كفاءة حارس المرمى العضالت

جل في هذه المرحلة الوركين يسمو عرض أن معدل ن  ( "7992 ،شلش) يتفق مع دراسة
  (50، صفحة 7992نجاح مهدي شلش، ) ".انخفاضا واضحا
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أن يكون عليا ال من ناحية البدانة بحيث يصعب توليد قوة بعرض الكتفين  والمقصود
علي جواد ) .القفزتساعد حارس المرمى في مواصلة التسلسل الحركي ألداء مهارة 

 (721، صفحة 5072علي، 
والشكل ( 22)لنا من الجدول رقم  اس نسبة الدهون بالجسم فقد تبينوفيما يخص قي  -

أن أغلب نتائج حراس المرمى منحصرة ضمن المستوى المعياري ( 29)البياني رقم 
 77و جيد جدى ضمن المستوى المعياري مرمللس ار ضعيف مع دخول ثالثة حو  مقبول

مع العمل والتخطيط ( %52.97)حارس مرمى آخر في المستوى المعياري جيد بنسبة
ر بوجود مما يبش  ، يصلوا إلى المستوى األول الممتازالجيد للعملية التدريبية يمكن أن 
 أن( 7991، محمد نصر الدين رضوان)ير يش   حيثخامات مبشرة بالتفوق والنجاح، 

الدراسات أظهرت أن األداء البدني يتحسن لدى األفراد كلما انخفضت نسبة الدهون "
أن نسبة ( 5001، كاز ورال)ويوصي  (7991محمد نصر الدين رضوان، ) ".بالجسم

 (Cazorla . G. ،0221)( %77)الدهون عند ال عبي كرة القدم المستوى العالي ال تفوق 

( 7991، أبو العال عبد الفتاح ومحمد صبحي حسنين)وأكد كل من . ن الكليمن الوز  
أبو العال أحمد عبد الفتاح ومحمد ) .(%75)أن نسبة الدهون عند الرياضيين تكون 

إبراهيم )نقال عن( أسامة كامل وجعفر فارس)وهذا ما أكده  .(7991صبحي حسنين، 
ذوي نسب الدهون الطبيعية يتفوقون على أقرانهم من ذوي نسب "أن ( 5072الورافي،

، 5072إبراهيم علي محمد الورافي، ) ".الدهون المرتفعة في عناصر اللياقة البدنية
 (79صفحة 

لنا من الجدول رقم  اسات األنثروبومترية فقد تبيناس المجموع الكلي للقي  يخص قي  أما ما -
أن أغلب نتائج حراس المرمى منحصرة ضمن المستوى ( 20)والشكل البياني رقم ( 22)

جيد ي واحد فقط ضمن المستوى المعيار مرمى س مع دخول حار ، جيدو المعياري مقبول 
وهذا مؤشر ( %52.97)جيد بنسبة حارس مرمى في المستوى الثاني  77، وتواجد جدا

تعد من  اسات األنثروبومتريةإلمكانية تحقيق التفوق الرياضي مستقبال باعتبار أن القي  
في مجال ( األنثروبومترية)، ويعد استخدام المقاييس الجسمية محددات المستوى الرياضي



 الخالصة والتوصيات االستنتاجات مناقشة النتائج بالفرضيات،                      ابعلفصل الر ا

 267 

ذو أهمية كبيرة تحدد " (5070، العال عبد الفتاحأبو )ه االنتقاء واالختيار حسب ما جاء ب
، ونسب أجزاء الجسم ومدى مناسبة ن والحجمكلية للجسم كالطول والوز  دراسة المقاييس ال

، صفحة 5070أبو العال أحمد عبد الفتاح، ) ".جسم الناشئ لممارسة نشاط رياضي معين
 من أن( يكوفبميديا )نقال عن ( عمحمدي عبد المن)ويتفق ذلك مع ما أشار إليه  (55
يهتم بها في جميع ، وعلى ذلك يجب أن جسمية تعد أهم الدالالت لالختيارالمواصفات ال"

، ودورها يزداد أهمية في مراحل تحديد اإلمكانات الفردية المطابقة لتحقيق المراحل السنية
 وهذا ما يتطابق مع ذكره .(791، صفحة 5001بن سي قدور حبيب، ) ".النجاح

ية تعد المقاييس الجسم" أن( 5070، عبد الفتاحأبو العال )نقال عن  (7911كزلوف، )
من الخصائص الفردية التي ترتبط بدرجة كبيرة بتحقيق المستويات الرياضية العالية ذلك 

أبو ) ."نشاط رياضي له متطلبات بدنية خاصة مميزة له عن غيره من األنشطة أن لكل
 . (55، صفحة 5070العال أحمد عبد الفتاح، 

، حيث رة على األداء في لعبة كرة القدموتعد القياسات الجسمية من أكثر العوامل المؤث
محمد )ن وهذا ما يتطابق مع ذكره كل م. عبوكفاءة األداء النهائي لال  لية تتحدد مدى فعا

إذ  عبيناسات الجسمية أهمية كبيرة في اختيار الال  للقي  "بأن  (الطاهر كردي ومحمد خاطر
اء الذي يطلبه النشاط ذلك لما لها من عالقة مباشرة باألد، و ما أردنا تحقيق نتائج قياسية

 حمد خاطرم)ويشير كل من  (20، صفحة 7911محمد طاهر كردي، ) ."الممارس
، أثير على ظهور القوة العضلية، والسرعةاسات لها تأن هذه القي  " إلى (7911، والبيك

أيضا ، و عب لمختلف الظروف المحيط بهكذلك تجاوب جسم الالالمرونة، و و التحمل و 
أحمد محمد خاطر، علي فهمي البيك، ) ."حقيق النتائج الرياضية الباهرةتو  كفاءته البدنية

  (12، صفحة 7911
أول ما يشغل الكشافين للمواهب البحث عن " أن( 7991عبد الفتاح وحسنين، )ويذكر

وأدواتهم في هذه العملية هي الخامات الرياضية المثمرة والمبشرة بالتفوق الرياضي 
أبو العال أحمد عبد الفتاح ومحمد ) ".المواصفات الجسمية المناسبة لنوع النشاط الرياضي

، أن (5001إبراهيم رحمة وآخرون ) ذكريحيث  (592، صفحة 7991صبحي حسنين، 
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إبراهيم ) ".مو عند الفردحد الوسائل المهمة في تقويم الن  المقاييس األنثروبومترية تعتبر أ"
 . (21، صفحة 5001رحمة وآخرون، 

اسات األنثروبومترية من الخصائص الفردية المرتبطة بدرجة كبيرة بتحقيق تعد القي   وعليه
زة  له متطلباته البدنية الخاصة والممي  المستويات العالية وذلك ألن لكل نشاط رياضي 

، وال شك رياضي معين فات الواجب توافرها فيمن يمارس نشاطوالتي تنعكس على الص  
محمد ) .في أن ذلك يؤدي بالتالي إلى أن يعطي فرصة أكبر ال ستعاب مهارات اللعبة

اعد من القو  األنثروبومتريةاسات تعتبر القي   وبذلك. (711، صفحة 7990حسن عالوي، 
الفروق عبين في الحقول والتي تستخدم للمقارنة بين الال  األساسية في كافة المجاالت و 

الوصول إلى المستوى الرياضي العالي يتطلب "إن ( 7919، قاسم حسين)، ويذكرالفردية
امكانياتهم بشكل منظم وفق من المدرب اختيار الرياضيين إلى الفعالية التي تتطور فيها 

اتهم ورغباتهم بالتربية مؤهالت يتطلب معرفتها قبل االختيار كالمستوى العلمي واستعداد
 ".ية العامة وعالمات التنبؤ الجسميورغبات األبوين الرياضية والحالة الصح الرياضية

اسات الجسمية من أكثر العوامل القي  تعد و  (57، صفحة 7919قاسم حسن حسين، )
 .عبلية وكفاءة األداء النهائي لال  ا، حيث تحدد مدى فعفي كرة القدم لمؤثرة على األداءا
عليه فإن حارس المرمى قدرته تتضاعف إذا توفرت له مقاييس جسمية تعطي له فرصة و 

را واضحا في تحديد جسمية تلعب دو اسات ال، فالقي  اب األداء الحركي السليم للمهارةالستيع
، صفحة 5009كوران قادر معروف، ) .مو البدني لحراس المرمىخصائص الن  مستوى و 

يجب أن يتناسب كل من محيط " هأن( 7991، أحمد علي حسين خليفة)حيث يرى  (291
يعتبر ذلك مؤشرا على تناسق ، حيث الورك وبالتالي مع عرض المنكبين الفخذ مع عرض

وهذا هو المطلوب بالنسبة  (15، صفحة 7991أحمد علي حسين خليفة، ) ".أجزاء الجسم
اسات لبدى أن تتناسق أجزاء الجسم لحراس المرمى الممتازين والذين تتوفر فيهم تلك القي  

سفلى فتناسق األطراف العليا مع األطراف ال ،بالواجبات الضرورية لهذا المركز للقيام
ن وعرض توافق باإلضافة إلى محيط الكتفين ومحيط البطيعطي للحارس المرمى رشاقة و 

 للقيام باالرتقاء والطيران لصد الكرات والسرعة ،الورك وطول القدم والذراع مع الكف
 .للخروج لغلق الزوايا أمام الخصم
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 المحددةالمستويات المعيارية الفرضية األولى التي تشير إلى أن  تتحققومما سبق 
الحقيقي لحراس المرمى للفئة العمرية تحت مستوى التكشف عن  للجانب األنثروبومتري

  .تمهيدا الختيارهمسنة من الناحية الجسمية  71

 : الفرضية الثانية-7.7.4

 الحقيقي لحراس المرمىمستوى التكشف عن  المحددة للجانب البدنيالمستويات المعيارية -
 .        بدنيا تمهيدا الختيارهمسنة  71للفئة العمرية تحت 

المتعلق باختبار الوثب  (27)والشكل البياني رقم ( 21)من خالل الجدول رقم -
المستوى المعياري ة ضمن نحصر م أغلب عينة البحثالعريض من الثبات أن نتائج 

ضلية أحد القوة الع" أن( 7991وحسنين،  كمال عبد الحميد) حيث يؤكد. جيدو  مقبول
، وتوافرها ة، حيث يتوقف عليها أداء معظم األنشطة الرياضيياقة البدنيةمكونات الل  

كمال عبد الحميد ومحمد صبحي ) ."لبطولةايضمن وصول الفرد إلى أعلى مراتب 
المقدرة اللحظية " بأنها (5001، جبار الكعبي)فها يعر  و  (17صفحة ، 7991حسنين، 

جبار رحيمة ) ".بأسرع زمن ممكنو  احدةى انقباض عضلي لمرة و على اخراج أقص
فة هو توافقها دل على أهمية وضرورة هذه الص  مم ا ي (519، صفحة 5001الكعبي، 

القوة " بأن )5072، قاسمي عبد المالك(ودراسة  )5001، كاز ورال (مع دراسة كل من
العضلية لألطراف السفلى تعتبر من العوامل الفارقة لتحقيق المستوى العالي في كرة 

ير وتش   (752، صفحة 5072قاسمي عبد المالك، ) و.(Cazorla. G ،0221) ".القدم
وخاصة عند حراس المرمى فقد يحتل أهمية كبيرة في كرة القدم  الدراسات إلى أن الوثب

وهذا  (Aboutoihi.S, 2006, p. 126). وثبة 20في المباراة الواحدة إلى يصل عدد الوثبات 
بأنواعها المختلفة مع مالحظة عدم ارتقاء أي حارس ما يؤكد أهمية تدريبات القوة 

، لذلك يعتقد الطالب الباحث أن التدريب لمستوى األول والدخول ضمن الصفوةضمن ا
طريقته  ، حيث أن لكل مدربى اهتماما كافيا من قبل المدربينفة لم يعطعلى هذه الص  

في تنفيذ عمليات  ، فضال عن الخلفية العلمية الميدانيةالخاصة وأسلوبه الميداني
بسلطان حاج، زرف محمد، بن قوة ) ذا ما تطابق مع االستبيان لكل منالتدريب وه
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بوبوشة ) (5071بن عودة بنعمة، بن قوة علي، زرف محمد، ) و (5071علي، 
عمر خليل محمد ) كما تتفق مع دراسة (5071وهيب، بن قوة علي، زرف محمد، 

على المدرب أن يهتم بتدريبات القوة االنفجارية للرجلين إن عليه و  .(5077شرعب، 
األيمن أو األيسر أو إلى األعلى وهذا ما تتطابق مع دراسة كانت لألمام أو الجانبين 

عدم معرفة هؤالء المدربين أنه بإمكان تنمية القوة " في( 5077، كوتشوك سيدي محمد)
كوتشوك سيدي محمد، ) ".سنة 71اشئين في صنف األشبال تحت العضلية باألثقال للن

الهدف من برامج "أن ( 7991، الخطيبو النمر )وأيضا دراسة   (522ة ، صفح5077
، وتطوير األداء الفني ورفع زيادة معدالت نمو القوة العضلية التدريب باألثقال هو

، 7991عبد العزيز النمر وايمان الخطيب، ) ".االستعداد لممارسة النشاط الرياضي
وبهذا تعد  .باعتبار مرحلة الناشئين هي بشكل عام مرحلة نشاط الحركةو . (11صفحة 

القوة محددا مهما في تحقيق التفوق الرياضي في معظم األنشطة الرياضية، ومنها كرة 
عبين وال سيما حارس المرمى ألنها تعد من القدم، لذلك وجب توفرها في جميع الال  

كم أو التي تمكنه من أداء مختلف مهاراته، سواء كانت دفاعية كالل  الركائز األساسية 
 (590، صفحة 5072حسين علي حسن، ) .هجومية كرمي وتمرير الكرة إلى الزميل

لذلك يرى الطالب الباحث أنه يمكن االستعانة أثناء تدريبات القوة باألجهزة واألدوات 
ن الجسم كمقاومة، الصناديق الخشبية، المقاعد الحبال، الكرات الطبية، وز  األثقال، )

وذلك بوجود مدرب خاص لتدريب حراس  يومتركالبالمع استعمل تدريبات ( السويدية
 .المرمى

خالل الجدول رقم  تبين لنا منكجم فقد  02ن وعن اختبار رمي الكرة الطبية وز  -
أغلب عينة البحث في اختبار رمي الكرة الطبية أن ( 25)والشكل البياني رقم ( 21)
 عدم ارتقاء أيمع . وجيد حصرة ضمن المستوى المعياري مقبولكلغم هي من 02ن وز  

حارس مرمى في  72مع تواجد  ،جيد جداياري ضمن المستوى المعمرمى  حارس
وهذا مؤشر جيد على وجود خامات مبشرة ( %51.51)جيد بنسبة المستوى الثاني 

هذا يعطي إشارة واضحة إلى أهمية و . بالنجاح في حالة توافر االمكانيات للعمل
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عضالت الذراعين والتي تعتبر من المتطلبات المهمة لحارس المرمى بكرة القدم في 
. الكراتالتمريرات الطويلة وكذا ضربات القبضة التي يستخدمها الحارس في ابعاد 

فة مهمة بالنسبة لالعب كرة القدم وخاصة ص  هذه ال" أن( 5075، بوحاج مزيان)ويؤكد 
، قحطان جليل خليل)ع دراسة كما تتفق م. (5075بوحاج مزيان، ) ".حارس المرمى

لألداء الحركي، وسبب القوة العضلية هي احدى العوامل الديناميكية " في أن( 5001
عبين في األداء عضالت الذراعين تزيد مقدرة الال  ، كما أن تطوير قوة التقدم فيه
ير ويش  . (221، صفحة 5001قحطان جليل خليل وصالح راضي أميش، ) ".الحركي

أن الزيادة الكبيرة في حجم العضالت تحدث خالل مرحلة ( "5000، براهيمإمفتي )
إلفراز هرمون التستوستيرون الذي يعمل على زيادة حجم  البلوغ نتيجة زيادة كبيرة

مفتي إبراهيم ) ".العضالت وكذلك الوزن وبالتالي يؤدي إلى تحسين القوة العضلية
 (50، صفحة 5000حماد، 

أما في ما يخص اختبار رمي ولقف كرة التنس فقد تبين لنا من خالل الجدول رقم -
أن أغلب عينة البحث في اختبار رمي ولقف كرة ( 22)والشكل البياني رقم ( 21)

فة التوافق حيث تعتبر ص  . ومقبول جيدصورة ضمن المستوى المعياري التنس هي مح
( 5002، حسنين محمد صبحي)من القدرات البدنية المهمة لحارس المرمى حيث يرى 

ات من أنواع عب على إدماج حركالال  مقدرة "ن التوافق في كرة القدم هو مدى على أ
، 5002محمد صبحي حسنين، ) ".والتمرير داخل إطار موحد مختلفة مثل المراوغة

ليات عنصر التوافق من أهم اآل" أن  ( 7999، كمال درويش)يرويش   .(272صفحة 
كمال درويش وآخرون، ) ."القيام بالواجبات الحركيةعب في التي تساهم في نجاح الال  

ضمن المستوى المعياري عدم دخول أي حارس للمرمى  أن إال   (721، صفحة 7999
المستوى المطلوب باعتبار التوافق من  ىجيد جدا يبعث على التخوف وال يرقى إل

هذه أنه في ( ,7995Weineck.jurgen)ير حيث يش  ، لحارس المرمىلمتطلبات األساسية ا
للطول حيث أن النمو السريع  تتميز ببطء كل مؤشرات الن مو والتطور،"المرحلة العمرية 

، إذ أن هذا التناسق سق، وقد أخذت أجزاء الجسم بالتناعو ض بالنمو العرضي الواضح
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ر ومما يبش   (101-101، الصفحات Weineck.jurgen ،0110) ".يسمح بتحسن صفة التوافق
، (%27.20)بنسبة حارس مرمى في المستوى المعياري الجيد  79بالنجاح وجود

بين المدرب الرئيسي ومدرب حراس المرمى لمعرفة وبالتالي فالعمل المنظم والمنسق 
واالختبارات المقننة والعمل بطريقة اسات نقاط القوة والضعف وذلك من خالل القي  

 .وصول إلى مرحلة اآللية في األداءالتدريب الفردي لل

ن لنا من خالل بالنسبة الختبار ثني الجذع أماما أسفل من الوقوف فقد تبي   أما-
ختبار هذا االأغلب عينة البحث في أن ( 22)والشكل البياني رقم ( 29)الجدول رقم 

، رضوانو  عالوي)ير حيث يش  . وجيد وللمعياري مقبضمن المستوى ارة نحصهي م
 ".خاصة عند حراس المرمىو المرونة ذات أهمية كبيرة في كرة القدم " أن (7915

عبد )يرويش   (271، صفحة 7915محمد حسن عالوي ومحمد نصرالدين رضوان، )
عناصر اللياقة البدنية التي لها المرونة تعد من "إلى أن   (5072، الجنابيالمنعم 

أهمية ال يمكن تغافلها لحارس المرمى بكرة القدم حيث أن توفرها بدرجات مختلفة لدى 
مختلفة اللتقاط الكراة حارس المرمى يجعل منهم أكثر قدرة على حركة أجزاء الجسم ال

، 5072عبد المنعم أحمد جاسم الجنابي، ) ."في وضعياتها المختلفةالعالية واألرضية و 
عبارة عن عملية تمايل " بأنها (Bernard Turpin,1993)فها وقد عر   (211صفحة 
 ، مع اقتصادي تترجم أكبر بعد أو مدى للحركاتأو مجموعة المفاصل الت المفاصل

 , Bernard Turpin) ".التوازن والوقاية من االصاباتللحركات وتعمل لتنمية الرشاقة و 

1993, p. 36)   مستوى المرونة عند االنقطاع "أن ( 7991، أبو العال عبد الفتاح)ويؤكد
أبو ) ".قريبا منهعن التدريب ينخفض بصورة سريعة إلى المستوى الذي كان عليه أو 

، حسين علي حسن)وتتفق مع دراسة  (721، صفحة 7991العال أحمد عبد الفتاح، 
عب ت عد من األسباب الرئيسية لضعف أن االفتقار للمرونة وضعفها عند الال  " (5072

. (511، صفحة 5072حسين علي حسن، ) ".األداء المهاري وحدوث التعب السريع
ال تسمح فقط بتحسين فعالية "في أن المرونة ( 5001، كاز ورال)وهذا ما وافق دراسة 

المهارات الحركية ولكن أيضا الوقاية من االصابات المفصلية والعضلية وعلى مستوى 
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ال  بدون المرونة" أنه (7992، بطرس رزق اهلل)يذكر و . (Cazorla. G ،0221) ".األربطة
بطرس رزق اهلل، ) ."مهارة بالطريقة الفنية الصحيحةعب أن يقوم بأداء اليمكن لال  
 (75، صفحة 7992
رس مرمى حا 75وصول حارس مرمى واحد فقط للمستوى األول وتجمع مالحظة مع 

ر بوجود خامات مبشرة بالنجاح يبش  ( %51.01)بنسبة جيدفي المستوى المعياري 
  .والتفوق

وبالتالي على المدربين أن يدركوا أهميتها ويعملوا على تطويرها في المراحل السابقة 
، ناصر عبد القادر)باعتبار أن السن المناسب لتنميتها حسب ما جاء في دراسة 

وراثية المرونة فة ، حيث تعتبر ص  وقبلهاوخاصة األصاغر  األشبالفي مرحلة  (5001
أن التدريب عليها يمكن أن بالنقصان إذ لم نحافظ عليها، و  تبدأو  تولد مع االنسان

 (790، صفحة 5001ناصر عبد القادر، ) .يحافظ عليها
فرص  المرونة تساعد على االقتصاد بالجهد وتقليل وعليه يرى الطالب الباحث أن

، وأن ها تفقد بسرعة نتيجة االنقطاع عن التدريب أو عدم االصابة أثناء تنفيذ األداء
، وبذلك راثي والتدريب الجيد يحافظ عليهااالنتظام والجدية في العمل باعتبارها عامل و 

القدم بصورة عامة وحارس  فات البدنية الواجب على العب كرةتعد المرونة من الص  
المرمى بصورة خاصة، التمتع بها، ألن توفرها ونموها تتيح لحارس المرمى أداء 

  .مختلف واجباته الدفاعية والهجومية بأريحية وانسيابية عالية سواء بالكرة أو بدونها

بارو فقد أظهرت نتائج الجدول رقم الجري المتعرج بطريقة بينما فيما يخص اختبار -
 نحصرةهي م رختباهذا االأن أغلب عينة البحث في ( 22)والشكل البياني رقم ( 20)

، موفق أسعد محمود الهيثي)فها حيث يعر  . جيدو  ضمن المستوى المعياري مقبول
توقيت سليم حسب و  اتجاهه بسرعة تعني قابلية الحارس على تغيير" أنها (5070

موفق أسعد محمود الهيثي، ) ".وقوتها أثناء مجريات اللعب اتجاه الكرةو المواقف 
حارس المرمى يحتاج "أن  (7992، بطرس رزق اهلل)ويذكر . (21، صفحة 5070
، عة األداء الوظيفي لحراسة المرمىفة بدنية خاصة وذلك لطبيفة الرشاقة كص  إلى ص  
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في التغيير من الجري إلى الوثب لمسك الكرة العالية أو تغيير أوضاع كما هو الحال 
 ."ارها عقب اصطدامها بأحد الالعبينالجسم من اتجاه إلى آخر عند تعيير الكرة لمس

وتتطابق هذه الدراسة مع ما جاء في  (722، صفحة 7992بطرس رزق اهلل، )
قاسمي ) و (212، صفحة 5072عبد المنعم أحمد جاسم الجنابي، )الدراسات لكل من 

 .(720، صفحة 5072عبد المالك، 
جيد لمستوى المعياري األول حارس واحد فقط ضمن او الطالب الباحث وجود ويعز   

، إلى اعتقاد أغلب المدربين الذين ال يملكون المؤهل األكاديمي بأن النحافة جدا
، كما يصنف ضمن عملية االختيار الخاطئ ، وهذاضعف البنية الجسدية هي الرشاقةو 

التدريبية  أن بعض المدربين غير المؤهلين يستثنون تدريبات الرشاقة من الوحدات
وهذا مفهوم خاطئ يحتاج إلى ، قارنة بالمتغيرات البدنية األخرىويعتبرونها أقل أهمية م

باإلضافة إلى االعتماد على المالحظة العابرة واالبتعاد عن العمل المنهجي  .تعديل
بسلطان حاج، زرف محمد، بن )أثناء عملية االختيار وهذا ما أظهرته نتائج االستبيان 

بن عودة بنعمة، بن قوة علي، زرف محمد، ) و (592، صفحة 5071قوة علي، 
تسمح بتجنب "على أنها أهمية الرشاقة  (Weineck.jurgen ,1986)ويلخص. (5071

يق في المهارات األساسية واالصابات واقتصاد في العمل الحركي والتحكم الدقالحوادث 
تقانها وبالتالي تطوير ت، كما تساعده على سرعة للرياضي علم المهارات الحركية وا 
ويرى الطالب الباحث أن الرشاقة من العناصر . (Weineck . Jurgen ،0111)".التكنيك
عبين في بها عن باقي الال  ز فات التي يجب أن يتمي  المرمى ومن الص   لحارس المهمة
 .الفريق

والشكل ( 27)ن لنا من خالل الجدول رقم م من الوقوف فقد تبي   50وعن اختبار -
ختبار هي محصورة ضمن هذا االأغلب عينة البحث في  أن( 21)البياني رقم 

صالح أبو )به دراسة  السرعة حسب ما جاءتباعتبار ، جيدو  المستوى المعياري مقبول
، إذ أصبح األداء البدني بر محددا هاما لنتائج  كرة القدمتعت" أنها( 5001، الخيط

صالح بشير أبو خيط، ) ".يعتمد في أغلب أجزائه على السرعة والخططيوالمهاري 
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 من أهم العناصر البدنية للعبة كرة القدمالسرعة  مع العلم أن (512، صفحة 5001
مى المتميز أثناء عملية من المتطلبات األساسية الواجب توفرها في حارس المر و 

من أهم متطلبات لعبة كرة "فة السرعة ص    (Bernard Turpin,2002)، حيث يعتبراالختيار
( 5007، حسن السيد أبو عبده)فها ويعر   (Bernard Turpin, 2002, p. 160) ".القدم الحديثة

عب على أداء الحركات الرياضية المتتابعة مع الكرة أو مقدرة الال  "في كرة القدم أنها 
مع  ،(10، صفحة 5007حسن السيد أبو عبده، ) ".بدونها في أقل فترة زمنية ممكنة

، وهذا غير ضمن المستوى المعياري جيد جداواحد فقط ى مالحظة دخول حارس مرم
وا الطالب يعز  و كافي باعتبار صفة السرعة من الركائز األساسية لحارس المرمى، 

إلى هذه النتائج في ابتعاد حراسنا عن الصفوة والدخول ضمن المستوى األول الباحث 
لتدريب الحديثة باإلضافة إلى غياب المدربين وطرق األسلوب العلمي ل المدربين افتقار

طان حاج بسل)، مما يتطابق مع نتائج استبيان المختصين في تدريب حراسة المرمى
 حراس اختيار عملية وضعية" تحت عنوان( 5071، وزرف محمد وبن قوة علي

 تحت العمرية الفئة لذي التقليدية والطرق العلمية األسس بين الجزائرية القدم كرة المرمى
براهيم إمفتي )ير يش  و . (5071بسلطان حاج، زرف محمد، بن قوة علي، ) ."سنة 71

 ".ال مكان لالعب البطيء بكرة القدم الحديثة" أنه( 7999موفق المولى )و( 7992
. (27، صفحة 7992مفتي إبراهيم حماد، ) (712، صفحة 7999موفق المولى، )

حيث يلعب التوقيت السليم للخروج لمالقاة المهاجم وسرعته وزاويته دورا فعاال ومؤثرا 
دراسات التحليل النشاط الحركي للمباريات  وتؤكد. داء هذه المهارةفي نجاح الحارس أل

، وفي هذا الصدد م مميزات العب كرة القدم الحديثةالدولية أن السرعة بأنواعها من أه
 ."وحيوي ة القدم يجب أن يكون سريعالعب كر " أن( Bernard Turpin, 2002)يقول 

(Bernard Turpin, 2002, p. 160)  

في المستوى المعياري ( %51.51)حارس مرمى بنسبة  72ومما يبشر بالتفاؤل تواجد 
 .مستقبالمما يوحي بوجود خامات مبشرة بالنجاح والتفوق . جيد

ن لنا من خالل الجدول رقم أما بالنسبة الختبار نيلسون لالستجابة الحركية فقد تبي  -
ختبار هي محصورة هذا االأن أغلب عينة البحث في ( 21)والشكل البياني رقم ( 25)
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أبو العال أحمد عبد )فهي تعر ف من قبل ، جيدو  المستوى المعياري مقبولضمن 
القدرة على االستجابة الحركية لمثير معين في أقصر زمن "بأنها ( 7991، الفتاح
ويقصد بها  (521-522، الصفحات 7991الفتاح، أبو العال أحمد عبد ) ".ممكن
عب على سرعة االستجابة للمواقف مقدرة الال  " (7912، حنفي محمد مختار)حسب 

حنفي محمود ) ".المتغيرة ألي مثير خارجي سواء كانت الكرة أو الزميل أو الخصم
تعد " إلى أنها( 5075، عمار عباس فاخر)يشير  حيث (11، صفحة 7912مختار، 

من المتطلبات المهمة لدى حارس المرمى الذي يتعرض لمواقف سريعة تتطلب منه 
-212، الصفحات 5075عمار عباس فاخر، ) ".استجابات سريعة عند ظهور المثير

حارس المرمى ال بدا أن يتمتع "على أنه ( 5009، قحطان جليل خليل)ويؤكد  (211
ومضبوطة مصحوبة بتصرف حركي جيد وأن يكون لديه القدرة  باستجابة حركية جيدة

عب المختلفة وكذلك سرعة التفكير في المواقف على صدق التوقع والحدس في مواقع الل  
مشعل )ير، كما يش  (17، صفحة 5009جليل خليل، قحطان ) ".المتغيرة أثناء اللعب

أن حارس المرمى يحتاج ألن يكون لديه رد فعل في وقت "( 5072، عدي النمري
، صفحة 5072مشعل عدي النمري، ) ".قصير لكي يكون قادرا على حماية مرماه

المستوى  مرمى واحد فقط ضمنس حار  و الطالب هذه النتائج بوصولويعز   ،(772
حارس مرمى في المستوى الثاني  72 صولوو  (%05.71)بنسبة  جيد جداالمعياري 

بأن هناك خامات ال بدى من االستثمار فيها واالهتمام بها  (%51.51)الجيد بنسبة 
المدربين ط الجيد لعملية التدريب واستعمال للوصول إلى مرحلة االنجاز مع التخطي

باعتبار أن  ألساليب وطرق التدريب الحديثة لالرتقاء بمستوى األداء الرياضي،
، مع ضرورة استخدام فةلرياضي يمر عبر امتالك هذه الص  الوصول إلى االنجاز ا

المدربين للتمرينات باألدوات المساعدة وذلك لتأثيرها االيجابي في تحسين سرعة 
، وهذا ما يتعارض مع األداء لحراس المرمىتحسين مستوى االستجابة الحركية وبالتالي 

ما هو معمول به في الواقع الميداني حيث أن هناك ضعف واهمال واضح من قبل 
فة وذلك راجع الفتقار األندية الجزائرية لمدربين مختصين المدربين في تدريب هذه الص  

والمنتخبات في تدريب حراسة المرمى للفئات الشبانية مما ينعكس مستقبال على األندية 
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ضرورة اعتماد "إلى ( 5009، قحطان جليل خليل)كما يؤكد . برالقومية صنف األكا
في مناهجهم التدريبية لما لها من ( ، والمرونةالقوة العضلية الخاصة)ن تدريبات المدربي

لحراس المرمى بكرة القدم للفئة العمرية ( سرعة االستجابة الحركية)تأثير في تطوير 
ومنها استخدام كرات التنس وكرات  (5009قحطان جليل خليل، ) ".سنة 71تحت 

، والتي ملية االحساس واالنتباه والتركيزملونة في تدريب حراس المرمى ألثرها في ع
، صالح شافي)وتعتبر في نظر . تطور عمل الجهاز العصبي والعضلي تعتمد على

واء التي تعكس كفاءة الحارس على تلبية الحركة عند ظهور المثير سالمرآة ( "5072
صالح شافي ) ".أو كرة وذلك لحماية مرماه( زميل ،منافس)أكان ذلك المثير العب 

 .(29، صفحة 5072ساجت، عابد علي عذاب، 
وجب على حارس المرمى، التمتع بها وبمستوى عل لمجاراة سرعة الكرة أو وعليه 

المنافس، ففي كثير من األحيان تتوقف نتيجة المباراة على تفاصيل دقيقة ترتبط 
بحارس المرمى ومدى سرعة استجابته، ومن هذا المنطلق أصبحت سرعة االستجابة 

راة ظروف اللعب الحديثة والتي الحركية تعبيرا عن مدى كفاءة الحارس وقدرته في مجا
 .تتسم بالسرعة والتغيير المفاجئ

( 22)ن لنا من خالل الجدول رقم ثا فقد تبي   70سناد األمامي أما بالنسبة الختبار اإل-
ت منحصرة ضمن المستوى ، أن نتائج عينة البحث كان(21)لشكل البياني رقم او 

ضمن المستوى المعياري جيد مرمى لل ينسار وجود ح ، معوضعيف المعياري مقبول
ي الطالب الباحث هذه ، ويعز  متميزة وتبعث بالتفوق عن أقرانهم، حيث أن نتائجهم جدا

زة تتضمن مستوى متكافئ من النتائج إلى مدى تمتع هؤالء الحراس بقدرة عضلية متمي  
( القامة)حيث قوة األداء والسرعة في األداء لالختبار نفسه إلى جانب عامل الطول 

أما نتائج بقية  .يق هذا النوع من االنجاز الرياضيلذي دون شك كان له دور في تحقا
أفراد العينة إلى الفروق الفردية بين أفراد عينة البحث وكذلك للفروقات بين المدربين 

كفاءة " أنها تعتبر (5077، حسين جابر جاسم) فهايعر   حيث  .والمشرفين على العينة
مقاومات حارس المرمى أو الالعب على أداء قوة عضلية متكررة في التغلب على 
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، صفحة 5077حسين جابر جاسم، ) ".وأقل زمن ممكن مختلفة بأسرع وقت للحركة
تؤدي دورا مهما " زة بالسرعةبأن القوة الممي   (5072، هادي أحمد)فيما يضيف  (75

ء في كثير من بوصفها إحدى الصفات البدنية األساسية في تحديد مستوى األدا
إن األداء بالتالي فو  .(711، صفحة 5072هادي أحمد، ) ."المنافسات الرياضية

زة الممي  المهاري المنو ع لحارس المرمى يجعلهم يعتمدون بصورة كبيرة على القوة 
ذلك و  الذراعينو  تشترك في األداء في منطقتي البطنبالسرعة للمجاميع العضلية التي 

 .العالية مع درجة كبيرة من السرعةفة البدنية في دمج القوة من خالل استخدام هذه الص  
محمد حسن عالوي ونصر الدين )كما يتفق الطالب الباحث من خالل هذه النتائج مع 

، يمتلكون القدرة على الربط بين زينمعظم الرياضيين المتمي  "أن  ىعل( 7991، رضوان
محمد حسن عالوي ومحمد ) ."والسرعة من أجل تحقيق أداء أفضل عنصري القوة

زة ويرى الطالب الباحث أن القوة الممي   (70، صفحة 7991نصر الدين رضوان، 
ن أهم أشكال القوة والنوع الغالب واألكثر استخداما في أداء العبي بالسرعة تعد م

 .القفز المتكرر لألعلى وللجانبين حراس المرمى بكرة القدم كحاالت

والشكل البياني ( 22)ن لنا من خالل الجدول رقم وفيما يخص المجموع البدني فقد تبي  -
 ةمنحصر ي ه األداء البدنيفي اختبارات حراس المرمى نتائج أغلب أن  (29)رقم 

ى المستو  ضمنحارس مرمى  عدم ارتقاء أيمع  .وجيد ضمن المستوى المقبول
حارس مرمى ضمن المستوى الثاني جيد بنسبة  72ودخول ، جدا جيدالمعياري 

بشرة بالنجاح مستقبال مع العمل دليل على وجود خامات مثمرة م، (51.51%)
 ثة في التدريب وفي االختيار، حيثالحديالتخطيط العلمي واستخدام الطرق واألساليب و 
القدرات البنية هي القاعدة الهامة التي يستطيع الالعب " أن( 7990، ألين فرج)ير تش  

قوة حتى يستطيع الوثب عب ال، ويلزم الال  الكرة الملعب بسرعة للوصول إلى التحرك في
عب إلى تنمية الرشاقة والمرونة بات بقوة كبيرة كما يحتاج الال  ، ألداء الضر إلى األعلى

إلين ) ".ا الواسع وفي اتجاهاتها المختلفةلكي يستطيع أداء المهارات المختلفة في مداه
ياقة البدنية وعناصرها ويتفق العديد من الخبراء بأن الل   (25، صفحة 7990فرج، 
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، ألنها تعمل على س لجميع ممارسي األنشطة الرياضيةاألساسية هي حجر األسا
فات البدنية األساسية بصورة شاملة ومتزنة أمثال كل من اكساب الفرد الرياضي الص  

يتال ) مات فيف )و( Platonov ,1994,p 22 فبالتو نو )و( Fox et al, 1998,p 7فوكس وا 
Matveev,1996, 19  و شيفرShepherd,1999,149) . أي حارس  ارتقاءمع مالحظة عدم

، وهذا يوحي إلى أن هناك خلل في عملية مى ضمن المستوى المعياري جيد جدامر 
االختيار واالنتقاء التي اجريت على عينة البحث من طرف المدربين والمشرفين على 

لى طرق التدريب  والتخطيط ومناهج التدريب والوسائل المستخدمة عملية االختيار، وا 
بها مع العمر البيولوجي والزمني، فات البدنية حسب الفئات العمرية وتناسفي تنمية الص  

اري  على الجانب المهباإلضافة إلى اهتمام المدربين إال   .وعمليات االسترجاع والتغذية
همال الجانب البدنيوالمقابالت والدورات الكروية وهذا ما خلص إليه كل من . ، وا 

في ( شوراي فات فوكور كو  فيشزو  حليلو)تداولوا على تدريب الفريق الوطني أكابر 
عب المحترف خريج عب المحلي من الجانب البدني مقارنة مع الال  أن هناك ضعف لال  

متطلبات بدنية تؤهله لهذا فحارس المرمى لبدى أن يتمتع ب. بيةالمدرسة األورو 
للتفوق في الصراعات الثنائية وفي الكرات الهوائية رة وقوة انفجارية المنصب، من قد

صوبة في الزوايا الصعبة للمرمى واالرتقاء واالرتماء على األطراف أو في الكرات الم
سرعة رد فعل كبيرة للتصدي للكرات المباغتة وخاصة في ضربات الجزاء والمخالفات و 

عبين في الفريق اعتبار أنه الوحيد من بين الال  القريبة من منطقة الجزاء ورشاقة عالية ب
ء لذلك عليه الذي يستعمل كامل جسمه في التصدي للكرات سواء األرضية أو في الهوا

 .رة قبل الخصوملالنقضاض على الك يير ومرونة عالية وسرعةتغ أن يمتلك القدرة على
ز بقوة يتمي   أن حارس المرمى يجب أن"على ( 7992مفتي إبراهيم، )وهذا ما أكده 

الكرات العالية، كما  من انقاذعضلية تمكنه من الوثب ألعلى مسافة يمكن بواسطتها 
يتطلب منه أن يمتاز بقوة عضلية تمكنه منم مقاومة االحتكاك البدني الدائم سواء كان 

عبين المنافسين، كما أن ضربات القبضة التي يستخدمها ذلك على األرض أم مع الال  
التمريرات الطويلة سواء كانت باليد أو القدم إلى القوة العضلية الكافية، أما وأيضا 

ز بالسرعة فنجاحه وفشله يتوقف على سرعة رد فعله تجاه حركة حركاته فيجب أن تتمي  
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فة سرعة رد الكرة، وهذا ما أثبتته البحوث العلمية أن حارس المرمى يمتاز غالبا بص  
  (729، صفحة 7992مفتي إبراهيم حماد، ) ".فعل ممتازة

فات بدنية خاصة ن أن حارس المرمى يجب أن يمتاز بص  ومن خالل ما تقدم يتبي  
، إذ أن خرينعبين اآلقد ال تتوفر عند الال  تمكنه من أداء واجباته المهارية والخططية ، 

 .ذي مواصفات بدنية عاليةس المرمى اعداد أي فريق يبدأ من حار 
المحددة المستويات المعيارية ير إلى أن الفرضية الثانية التي تش   تتحققومما سبق 

 71للفئة العمرية تحت  الحقيقي لحراس المرمىمستوى التكشف عن  للجانب البدني
 .بدنيا تمهيدا الختيارهمسنة 

 :الفرضية العامة -3.7.4        

المستويات المعيارية المحددة للجانب األنثروبومتري والبدني كوسيلة علمية تساعد في عملية -
 . سنة71اختيار األمثل لحراس المرمى بكرة القدم للفئة العمرية تحت

لمختارة والمطبقة لألداء الكلي للقياسات واالختبارات األنثروبومترية والبدنية ا بالنسبة-
والشكل البياني رقم ( 22)كشفت النتائج من خالل الجدول رقم ، فقد على عينة البحث

مع  ،جيدضمن المستوى المعياري مقبول و ون أن أغلب حراس المرمى يتجمع( 20)
س ار ح 70 ودخول وصول حارس مرمى واحد فقط ضمن المستوى المعياري جيد جدا،

ؤشر يدعوا ، وهذا مجيدضمن المستوى المعياري %) 57.12)بنسبة بكرة القدم مرمى 
، أمر اهلل البساطي)ير ز مستقبال، حيث يش  فاؤل بوجود خامات مبشرة بالنجاح والتمي  للت

اسات الجسمية بمستويات وجود ارتباطات عالية بين القدرات البدنية والقي  " إلى( 7991
 (77، صفحة 7991اهلل البساطي، أحمد أمر ) ".األداء في مختلف األنشطة الرياضية

، فعامل واحد فقط ضمن المستوى المعياري جيد جدامرمى مع مالحظة تواجد حارس 
راس المرمى ساهما المنافسة والتربصات المتكررة باإلضافة إلى توفير مدرب لتدريب ح

، مما يجعلنا نفسر باقي النتائج إلى الظروف في هذا االنجاز، ودخول ضمن الصفوة
، فتوفير المدربين المختصين بتدريب حراسة المرمى لمحيطة بعملية التدريب واالختيارا

مع  .ختبار والتقويم، واالختياراس واالفي الفئات الشبانية والوسائل المساعدة على القي  
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، غرى والعمر الحيوي والعمر الزمنيفات البدنية في الفئات الصمعرفة تنمية الص  
، كلها عوامل مساعدة في تحسن لطرق الحديثة في التدريبساليب واواستعمال األ

 .ستويات العليا مع توفير الجهد والمال والوقتمستوى الحراس والوصول إلى الم
ير ، حيث تش  الفرضية األولى والفرضية الثانيةعلى  الفرضية العامة بناء تتحققالتالي وب

المستويات المعيارية المحددة لبعض القياسات واالختبارات األنثروبومترية والبدنية 
تساعد في عملية اختيار األمثل لحراس المرمى بكرة القدم للفئة  (كوسيلة علمية)

  .سنة71العمرية تحت

 : االستنتاجات العامة.  3.5

أسلوب التحليل ، والمنهج المستخدم و ء حدود عينة البحث وخصائصهافي ضو 
 :ن التوصل إلى االستنتاجات اآلتيةاالحصائي المتبع أمك

خلص الطالب الباحث من خالل العروض السابقة ألهم نتائج االستبيان الستطالع -
مركز حراسة المرمى بكرة  الرأي للمدربين العاملين في الحقل التدريبي أنه بالرغم ألهمية

عب مباراة في كرة القدم حارس المرمى فال يمكن الل  الدور المحوري الذي يقوم به القدم و 
الواقع كشف لنا سبب ضعف حراس المرمى في البطولة   أن  بدون حارس مرمى إال  

حراس المرمى في  الجزائرية وذلك في الغياب الواضح في أندية كرة القدم لمدربي
ون االستناد واالعتماد المطلق على طريقة المالحظة المجردة فقط د الفئات الشبانية

 :وبالتالي توصلنا إلى .على األسس العلمية
مع  ال يتناسبعاملين في الحقل التدريبي ضعيف و المؤهل العلمي ألغلب المدربين ال-

 .مستوى الشهادة التي يحملونها
ذاتية خالل اعتماد أغلب المدربين العاملين في الحقل التدريبي على المالحظة ال-

 .ية في اختيار حراس المرمىت الكرو الدوراالمباريات و 
راس الدورات الكروية في اختيار وانتقاء حأغلب المدربين خالل المباريات و  اعتماد-

 .البنية المورفولوجيةالمرمى على الجانب المهاري وشكل الجسم و 
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االختيار في مجال كرة تقاء و التأهيل للمدربين في مجال االننقص في عملية التكوين و -
 .القدم
 إال أن مسألة االنتقاء واالختيار ال زالت الرغم من تطور وسائل القياس الحديثةعلى -

 فيالدورات الكروية و ، والمالحظة خالل المباريات و تخضع للخبرة الشخصية والعشوائية
اعي يمضي يؤهل في النادي بدبحيث كل من يسجل و عدم االختيار، بعض األحيان ين

 .لرغبة فيه من طرف الالعبينعدم انقص التوجه إلى هذا المركز و 
وصل ، فقد تختبارات المقترحة على عينة البحثاالأما بالنسبة لتطبيق القياسات و -

 :النتائج إلى جملة من االستنتاجاتمناقشة الطالب الباحث من خالل عرض و 
وهذا يوضح أن وحدات القياسات  2±معامل االلتواء منحصرة ضمن مجالجميع قيم -
 .ات موزعة توزيعا طبيعيا، أي البيانأالعتدالي ة سابقا تحقق التوزيعالمذكور االختبارات و 
االختبارات كانت ضعيفة إلى ل االرتباط بين وحدات القياسات و معظم قيم معام-

بالتالي ال يمكن ، و رمتوسطة مما يعني ذلك أن كل منها يقيس ظاهرة ال يقيسها اآلخ
 .وجودهما معا باستثناءمما يتطلب  االستغناء عن أحدهما باآلخر

االختبارات ن كل مفردة من مفردات القياسات و وجود ارتباط عالي دال احصائيا بي-
 .المقترحة
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 :استنتاجات الجانب األنثروبومتري
ي منحصرة ضمن المستوى المعياري ن هأغلب نتائج عينة البحث في قياس الوز  -

 .ضعيف جداو  مقبول
تقدر  ،جيد جدان ضمن المستوى المعياري الوز   قياسوجود عدد من الحراس في -
وهي أكبر من النسبة المقرر لها في منحنى ( %01.25)حراس مرمى بنسبة  ثالثةب

 .(%02.15)التوزيع الطبيعي والمقدرة 
ي منحصرة ضمن المستوى اس الطول الكلي للجسم هأغلب نتائج عينة البحث في قي  -

 .وضعيف مقبولالمعياري 
اس الطول ، في قي  جيد جداضمن المستوى المعياري وجود حارس مرمى واحد فقط -

لها في منحنى  من النسبة المقرر قلهي أو ( %05.71)تقدر بنسبة  الكلي للجسم
 .(%02.15)المقدرة التوزيع الطبيعي و 

ي منحصرة ضمن ه مع الكف طول الذراعاس البحث في قي  أغلب نتائج عينة -
 .ضعيفو  مقبولالمستوى المعياري 

اس طول في قي   ،جيد جداضمن المستوى المعياري  حارس مرمى واحد فقطوجود -
لها في منحنى  وهي أقل من النسبة المقرر( %05.71)تقدر بنسبة الذراع مع الكف 
 .(%02.15)المقدرة التوزيع الطبيعي و 

ي منحصرة ضمن المستوى المعياري لقدم هطول ااس نتائج عينة البحث في قي   أغلب-
 .جيدو مقبول 

، في جيد جداضمن المستوى المعياري  لكرة القدمحارس مرمى  مع عدم ارتقاء أي-
وهي أقل من النسبة المقرر لها في منحنى التوزيع ( %0)تقدر بنسبة  اس طول القدمقي  

 .(%02.15)الطبيعي والمقدرة 
ي منحصرة ضمن المستوى محيط الصدر ه اسأغلب نتائج عينة البحث في قي  -

 .وجيد مقبولالمعياري 
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 ،جيد جداري اس محيط الصدر ضمن المستوى المعياوجود عدد من الحراس في قي  -
وهي أكبر من النسبة المقرر لها في ( %01.25)مرمى بنسبة للحراس  ثالثةب تقدر

 .(%02.15)منحنى التوزيع الطبيعي والمقدرة 
اس محيط البطن هي منحصرة ضمن المستوى البحث في قي  أغلب نتائج عينة -

 .جيدو  المعياري مقبول
اس محيط ، في قي  عدم ارتقاء أي حارس مرمى ضمن المستوى األول جيد جدا-

أقل من النسبة المقرر لها في منحنى التوزيع الطبيعي  وهي( %0)البطن، بنسبة 
 (.%02.15)والمقدرة 

ي منحصرة ضمن المستوى اس محيط الفخذ هأغلب نتائج عينة البحث في قي  -
 .جيدو  مقبولالمعياري 

اس محيط ، في قي  جيد جداضمن المستوى المعياري دخول حارس مرمى واحد فقط -
من النسبة المقرر لها في منحنى التوزيع  قلوهي أ( %05.71)تقدر بنسبة  الفخذ،

 .(%02.15)الطبيعي والمقدرة 
اس عرض الكتفين هي منحصرة ضمن المستوى أغلب نتائج عينة البحث في قي  -

 .مقبولضعيف و المعياري 
 ،جيد جداالكتفين ضمن المستوى المعياري  اس عرضوجود عدد من الحراس في قي  -
من النسبة المقرر لها في  أقلوهي ( %02.22)بنسبة  بحارسين للمرمى فقطقدر ي

 .(%02.15)منحنى التوزيع الطبيعي والمقدرة 
ي منحصرة ضمن المستوى اس عرض الورك هنة البحث في قي  أغلب نتائج عي-

 .وجيد مقبولالمعياري 
اس عرض ، في قي  جيد جداضمن المستوى المعياري مرمى أي حارس  دخولعدم -

وهي أقل من النسبة المقرر لها في منحنى التوزيع الطبيعي ( %0)بنسبة  الورك
 .(%02.15)والمقدرة 

هي منحصرة ضمن اس نسبة الدهون في الجسم أغلب نتائج عينة البحث في قي  -
 .جيدو  مقبولالمستوى المعياري 
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في قي اس نسبة الدهون  ،جيد جدامرمى إلى المستوى المعياري للس ار حثالثة  وصول-
من النسبة المقرر لها في منحنى التوزيع  كبرأ وهي( %01.25)وكانت النسبة بالجسم

 .(%02.15)الطبيعي والمقدرة 
ي منحصرة ضمن المستوى ه ة البحث في الجانب األنثروبومتريعينأغلب نتائج -

 .جيدو  مقبولالمعياري 
بنسبة  ،جيد جداضمن المستوى المعياري بكرة القدم فقط واحد رس مرمى وصول حا-

أقل من النسبة المقرر لها في منحنى التوزيع الطبيعي والمقدرة  وهي( %05.71)تقدر 
(02.15%.) 
 ".طبيعيا"األنثروبومترية لحراس المرمى بكرة القدم توزيعا توزعت القياسات -
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 :استنتاجات الجانب البدني
ي منحصرة ضمن همن الثبات أغلب نتائج عينة البحث في اختبار الوثب العريض -

 .جيدو  مقبولالمستوى المعياري 
اختبار الوثب ، في مى ضمن المستوى المعياري جيد جداارس مر عدم وجود أي ح-

أقل من النسبة المقرر لها في منحنى التوزيع  وهي( %0)العريض من الثبات، بنسبة 
 (.%02.15)الطبيعي والمقدرة 

ي منحصرة ضمن كلغ ه 02أغلب نتائج عينة البحث في اختبار رمي الكرة الطبية -
 .وجيد مقبولالمستوى المعياري 

، في اختبار رمي جيد جداضمن المستوى المعياري حارس مرمى  عدم وصول أي-
أقل من النسبة المقرر لها في  وهي( %0)بنسبة  كلغ من فوق الرأس، 02الكرة الطبية 

  (.%02.15)منحنى التوزيع الطبيعي والمقدرة 
ي منحصرة ضمن المستوى المعياري أغلب نتائج عينة البحث في اختبار التوافق ه-

 .ومقبول جيد
اختبار رمي  في ،ارس مرمى ضمن المستوى المعياري جيد جداأي ح عدم وجود-

أقل من النسبة المقرر لها في منحنى التوزيع  وهي( %0)ولقف كرة التنس بنسبة 
 (.%02.15)الطبيعي والمقدرة 

ري أغلب نتائج عينة البحث في اختبار المرونة هي منحصرة ضمن المستوى المعيا-
 .وجيد مقبول

جيد المرونة ضمن المستوى المعياري  في اختبارحارس مرمى واحد فقط  صولو  -
وهي أقل من النسبة المقرر لها في منحنى التوزيع ( %05.71)تقدر بنسبة  ،جدا

 (.%02.15)الطبيعي والمقدرة 
بارو هي منحصرة ضمن الجري المتعرج بطريق أغلب نتائج عينة البحث في اختبار -

 .جيدو  مقبولمعياري المستوى ال
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 ،جيد جدابار بارو ضمن المستوى المعياري في اختوصول حارس مرمى واحد فقط -
وهي أقل من النسبة المقرر لها في منحنى التوزيع الطبيعي ( %05.71)تقدر بنسبة 

 (.%02.15)والمقدرة 
متر سرعة من الوقوف هي منحصرة  50أغلب نتائج عينة البحث في اختبار الجري -

 .المعياري مقبول وجيدضمن المستوى 
متر سرعة من الوقوف ضمن المستوى  50وصول حارس مرمى واحد فقط في اختبار-

وهي أقل من النسبة المقرر لها في ( %05.71)المعياري جيد جدا، بنسبة تقدر 
 (.%02.15)منحنى التوزيع الطبيعي والمقدرة 

منحصرة ضمن ة هي نيلسون لالستجابة الحركياختبار أغلب نتائج عينة البحث في -
 .جيدو  مقبولالمستوى المعياري 

الحركية ضمن المستوى  نيلسون لالستجابةاختبار في  حارس مرمى واحد فقط صولو -
وهي أقل من النسبة المقرر لها في ( %05.71) تقدرنسبة ب ،جيد جداالمعياري 

 (.%02.15)منحنى التوزيع الطبيعي والمقدرة 
ي منحصرة ضمن المستوى ثا ه70اإلسناد األماميأغلب نتائج عينة البحث في -

 .ضعيفو  مقبولالمعياري 
 ،جيد جداثا ضمن المستوى المعياري 70ميوجود عدد من الحراس في اإلسناد األما -

وهي أقل من النسبة المقرر لها في ( %02.22)مرمى فقط بنسبة لل حارسينبتقدر 
 (.%02.15)منحنى التوزيع الطبيعي والمقدرة 

ي منحصرة ضمن المستوى المعياري نتائج عينة البحث في الجانب البدني هأغلب -
 .جيدو  مقبول

جيد جدا في الجانب ضمن المستوى المعياري بكرة القدم حارس مرمى أي  ارتقاءعدم -
أقل من النسبة المقرر لها في منحنى التوزيع  وهي( %0)بنسبة  ،األداء البدني

 .(%02.15)الطبيعي والمقدرة 
ي منحصرة ضمن المستوى المعياري نتائج عينة البحث في األداء الكلي ه أغلب-

 .جيدو  مقبول
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في األداء الكلي  ،جيد جداواحد فقط ضمن المستوى المعياري وصول حارس مرمى -
أقل من النسبة المقرر لها في منحنى التوزيع الطبيعي  وهي( %05.71)بنسبة 
 .(%02.15)والمقدرة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الخالصة والتوصيات االستنتاجات مناقشة النتائج بالفرضيات،                      ابعلفصل الر ا

 289 

 :الخالصة العامة-
البحث العلمي في اسات بكرة القدم من أهم الوسائل المستخدمة في االختبارات والقي  تعد 

كن من خاللها اختيار أفضل ، فهي إحدى الطرائق العلمية التي يمعبةمجال هذه الل  
بفضل  ألخيرة عملة نادرة يصعب اكتشافها، الذي أصبح في السنوات القليلة االحراس

السريعة ل التدريبي على الطريقة السهلة و اعتماد أغلب النوادي والمدربين العاملين بالحق
العناصر  ، مما سبب ضياع العديد منتقاء واختيار الخامات بكرة القدمفي اكتشاف وان

عبين من خالل المظهر الخارجي أو المثمرة بالنجاح نظرا للتسرع والحكم على الال  
أو من خالل تنظيم دورات ومقابالت لتلك العملية في غياب سياسة الجانب المهاري 

واضحة مبنية على العمل المنهجي طويل األمد باالعتماد على المختصين والوسائل 
اس والتقويم واالختبار، من أجل ذلك قمنا بالدراسة االستطالعية الحديثة في القي  

طولة الوطنية لمعرفة األسباب والمقابالت الشخصية مع الفاعلين في كرة القدم بالب
وال يمكن  ،من الفريق %20قون عليه العمود الفقري للفريق والحقيقية لتدهور من يطل
عبين ، مما دفعنا كال  ن يلعب كرة القدم بدون حارس مرمىألي فريق مهما كان أ

اتية سابقين في لعبة كرة القدم وممن ظلموا في األصناف الصغرى بسبب العشوائية والذ  
ان األساليب الخوض في حيثيات هذا الموضوع وتبي  . االختيار عملية واالرتجالية في

 .دمة في عملية اختيار حراس المرمىالمستخ
ملية االختيار في مجال كرة القدم، فأصل مشكلتنا مستمدة من الواقع الذي تعانيه ع

مدربين أغلب ال ، في أن  حظة الميدانية التي حصلنا عليهاهي منطلقة من المالو 
، المقننة في االختيار يب العلميةالعاملين في الحقل التدريبي ال يعتمدون على األسال

لذلك ركزنا في عملنا على القدرات البدنية لحارس المرمى حسب متطلبات كرة القدم 
ز الحراس عن ة في تمي  اسات األنثروبومترية كمحددات أساسيالحديثة وبعض القي  

ت واالختبارات من طرف األساتذة اسامنا بترجيح القي  ، ومن هنا قبعضهم البعض
اسات أنسب القي   والخبراء ممن لهم باع في تدريب وتدريس لعبة كرة القدم الستخالص

، بعدها استخرجنا األسس العلمية لها من رات التي تهم حارس المرمى ومركزهواالختبا
اسات القي   ، بعدها طبقنان علميوموضوعية حتى يكون لها وز   صدق وثبات
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االختبارات المقترحة على العينة األساسية من حراس المرمى بكرة القدم للناحية الغربية و 
ة سعيدة صنف أ بمنطق( فريق 72)و (فرق 70)للوطن ينشطون في منطقة وهران

، وبعد جمع البيانات وتفريغها والمعالجة االحصائية توصل الطالب (فريق 52)بمجموع 
الباحث إلى وجود تباين في األداء البدني واالنثروبومتري بين حراس المرمى خاصة 

، مع تمركز أغلب عينة كالمرونة والسرعة وسرعة رد الفعلالتي لها جانب وراثي 
 . جيدو  مقبولث في األداء الكلي ضمن المستوى البح
عليه توصلنا إلى تحديد مستويات معيارية لهذه المرحلة كمرجع للعمل بها مستقبال من و 

ير الطالب الباحث كما يش  . فين على عملية االختيار والتنقيبطرف المدربين والمشر 
إلى أهمية العمل القاعدي في نجاح عملية االختيار والدور المهم واألساسي لمدربي 

، ومنه توصلنا إلى أن األمر ال يتعلق اف الصغرىالمرمى  خاصة في األصن حراس
ضافر األمر أكبر من ذلك فهو يحتاج إلى ت ن بعملية التدريب أو االختيار ولكنبالقائمي

، باإلضافة إلى وضع سياسة رياضية طويلة األمد جهود الجميع كل حسب اختصاصه
 .من أجل التنقيب على الخامات واالستثمار بها للوصول للعالمية
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 :التوصيات. 4.4
 :احث ما يليانطالقا مما أسفرت عليه الدراسة من نتائج يقترح الطالب الب

قل التدريبي في ميدان االختيار ضرورة تكوين وتأهيل المدربين العاملين في الح-
 .استعمال الوسائل العلمية الحديثةاالنتقاء لحراس المرمى بو 
 .المرمى في الفئات العمرية الصغرىين بتدريب حراس توفير مدربين خاص  -
تعزيز ودعم مستويات األداء الجيدة التي حققها حراس المرمى حتى ترتفع إلى -

 .المستوى المعياري األول جيد جدا
ياقة البدنية التي أظهر فيها حراس المرمى بكرة القدم ضعفا زيادة االهتمام بتحسين الل  -

 .كبيرا
سة المعيارية التي توصلنا إليها من خالل الدرا نوصي بضرورة استخدام المستويات-

 .حتى تكون مرجع للعمل الميداني
ضرورة أن يكون حارس المرمى ممن يمتازون بطول القامة واألطراف نوصي ب-

  .في األداءالمهم ا ملدوره
يمتازون ببعض القياسات نوصي بضرورة أن يكون حراس المرمى ممن -

والورك، ألنها قاعدة ثابتة في عمل العضالت التي  األنثروبومترية كالكتفين والصدر
 .تزيد من كفاءة حارس المرمى

نوصي بضرورة أن يكون حارس المرمى ممن يمتازون بسرعة رد الفعل ورشاقة ومرونة 
 .مع التوافق والقوة لدورهم المهم في األداء

حراس بأخذ القياسات واالختبارات المحددة في البحث من قبل مدربي  االسترشاد-
 .المرمى كأساس لعملية االختيار واالنتقاء

العمل على إيجاد أكثر من حارس مرمى بكرة القدم في كل فريق وذلك لضمان 
 . استمرار المنافسة

 .اجراء بحوث ودراسات مشابهة على األصناف األخرى-
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 .2القادري، ط

دار الفكر : القاهرة. المدخل التطبيقي للقياس في اللياقة البدنية(. 5001. )إبراهيم أحمد سالمة.5
 .العربي

. إلى طرق االختيار بكرة القدمدليلك (. 5001. )إبراهيم رحمة، فرح زقزوق، سالم سليمان سالم.2
 .07ما هية النشر والتوزيع وخدمات الكمبيوتر، ط : االسكندرية

 .دار المعرف: القاهرة. االختبارات والقياس في التربية الرياضية(. 7910. )إبراهيم سالمة.2
تحديد مستويات معيارية لبعض الخصائص البدنية (. 5072. )إبراهيم علي محمد الورافي.2

جامعة . حية والوظيفية المميزة لطالب كلية التربية البدنية والرياضة بجامعة صنعاءوالص
 .ISSN: 2352-989X. 2مجلة المحترف، العدد : الجلفة

: األردن. االختبارات والقياس والتقويم في التربية الرياضية(. 7999. )إبراهيم مروان عبد المجيد.1
 .7دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط 

. فسيولوجية اللياقة البدنية(. 5002. )أبو العال أحمد عبد الفتاح وأحمد نصر الدين رضوان.1
 .دار الكتاب الحديث: القاهرة

دار : القاهرة. األسس الفسيولوجية -التدريب الرياضي(. 7991. )أبو العال أحمد عبد الفتاح.1
 .7الفكر العربي، ط 

السلسلة : الرياض. انتقاء الموهوبين في المجال الرياضي(. 5070. )أبو العال أحمد عبد الفتاح.9
 .52الثقاقية التحاد التربية البدنية والرياضية، العدد 

فسيولوجيا ومورفولوجيا وطرق (. 7991. )أبو العال أحمد عبد الفتاح ومحمد صبحي حسنين.70
 .7دار الفكر العربي، ط : القاهرة. القياس للتقويم

: القاهرة. إنتقاء الموهوبين في المجال الرياضي(. 7911. )عبدالفتاح وأحمد الروبيأبو العال .77
 .عالم الكتب

المؤثرات الجسمية المساهمة في بعض القدرات البدنية (. 5001. )أحمد الشيشاني وآخرون.75
 (.ملحق)22المجلد : دراسات ، العلوم التربوية . لناشئ العرب في الريشة الطائرة

: االسكندرية. أسس وقواعد التدريب الرياضي وتطبيقاته(. 7991. )ر اهلل البساطيأحمد أم.72
 .منشأة المعارف

 .7مكتب سناريا، ط : بغداد. التحليل واالختبار في كرة اليد(. 5002. )أحمد عريبي عوده.72
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جامعة . محددات انتقاء الناشئين في رياضة كرة السلة(. 7991. )أحمد علي حسين خليفة.72
اه الفلسفة في التربية بحث مقدم ضمن متطلبات الحصول على درجة دكتور : زقازيقال

 .الرياضية
القياس في المجال (. 7991.7911.7912 . )أحمد محمد خاطر وعلي فهمي البيك.71

  2، ط  2ط ، 07ط .دار المعارف: القاهرة. الرياضي
دار الفكر : القاهرة. وتطبيقات فزيولوجيا الرياضة، نظريات(. 5002. )أحمد نصر الدين سيد.71

 .7العربي، ط 
: القاهرة. التوجيه واالرشاد النفسي في المجال الرياضي(. 5001. )اخالص محمد عبد الحفيظ.71

 .7مركز الكتاب للنشر، ط 
: زائرالج. عالقة القدرة على التفكير االبتكاري بالتحصيل الدراسي(. 7997. )الطاهر سعد اهلل.79

 .ات الجامعيةديوان المطبوع
منشأة : االسكندرية. دليل المعلم والمدرب والالعب -الكرة الطائرة(. 7990. )إلين فرج.50

 .المعارف
: االسكندرية. قواعد وأسس التدريب الرياضي وتطبيقاته(. 7991. )أمر اهلل أحمد الباسطي.57

 .منشأة المعارف
منشأة : االسكندرية .في كرة القدم التدريب واالعداد البدني(. 7991. )أمر اهلل البساطي.55

 .المعارف 
 -تدريب -تخطيط)الوظيفي في كرة القدم  -االعداد البدني(. 5007. )أمر اهلل البساطي.52

 .دار الجامعة الجديدة للنشر: االسكندرية(. قياس
القاهرة، . االختبارات والمقاييس في التربية الرياضية(. 5001. )باهي صبري ومصطفى عمران.52

 .7مكتبة األنجلو المصرية،ط : مصر
 .دار الفكر العربي: القاهرة .أسس ونظريات التدريب الرياضي(. 7999. )بسطويسي أحمد.52
وضعية عملية اختيار حراس المرمى كرة (. 5071. )بسلطان حاج، زرف محمد، بن قوة علي.51

. سنة71القدم الجزائرية بين األسس العلمية والطرق التقليدية لذي الفئة العمرية تحت 
، العدد 72المجلة العلمية العلوم التكنولوجية للنشاطات البدنية والرياضية، المجلد : مستغانم
 .ISNN:1112-4032األول، 

. نظريات وطرق التربية البدنية(. 7999. )بسيوني محمد عوض، فيصل ياسين الشاطي.51
 .5دار النشر العربي، ط : مصر
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دار : االسكندرية .متطلبات لالعب كرة القدم البدنية والمهارية(. 7992. )بطرس رزق اهلل.51
 .المعرف

( 72-75)معيارية النتقاء التالميذ الناشئين تحديد مستويات (. 5001. )بن سي قدور حبيب.59
اطروحة مقدمة لنيل شهادة : جامعة مستغاتم. سنة في مسابقة الرباعي بألعاب القوى

 .دكتوراه في نظريات ومنهجية التلربية البدنية والرياضية
واقع اختيار الالعبين في كرة القدم (. 5071. )بن عودة بنعمة، بن قوة علي، زرف محمد.20

المجلة العلمية العلوم : مستغانم. بين المنهج العلمي والتقليدي: سنة 50زائرية تحت الج
-ISSN: 1112. 07، العدد 72والتكنولوجية للنشاطات البدنية والرياضية، المجلد 

4032. 
الثقافة التدريبية عند مدربي (. 5070. )بن قصد علي الحاج محمد، بن دحمان نصر الدين.27

المجلة العلمية : مستغانم. كرة القدم الجزائرية ومدى انعكاسها على مقومات العملية التدريبية
 .ISNN: 1112-4032، 01لعلوم وتقنيات األنشطة البدنية والرياضية، العدد 

تقويم العملية التدريبية على مستوى مدارس كرة القدم (. 5002. )دبن قصد علي حاج محم.25
مجلة العلوم والتكنولوجيا للنشاطات البدنية والرياضية، عدد خاص : مستغانم. الجزائرية

 .ISSN: 1112-4032. بالملتقى الدولي األول والثاني
الناشئين لممارسة كرة تحديد مستويات معيارية الختيار الموهوبين من (. 5007. )بن قوة علي.22

مجلة العلوم والتكنولوجيا للنشاطات البدنية : مستغانم. سنة ( 75-77)القدم للفئة العمرية 
 .ISSN : 1112-4032. 2والرياضية ، العدد 

تحديد مستويات معيارية لبعض المهارات األساسية لالعبي كرة القدم (. 5002. )بن قوة علي.22
رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه : مستغانم. الوطني األول سنة للقسم( 71-72)الناشئين 

 .في نظرية ومنهجية التربية البدنية والرياضية
. واقع التحصيل العلمي لمدربي كرة القدم الجزائرية صنف األواسظ(. 5070. )بن قوة علي.22

 .05، العدد  07مجلة األنبار للعلوم البدنية و الرياضية ، المجلد : العراق
. واقع التحصيل العلمي لمدربي كرة القدم الجزائرية صنف أواسط(. 5070. )بن قوة علي.21

 .05، العدد07مجلة األنبار للعلوم البدنية والرياضية، المجلد : العراق
مدى إدراك واعتماد المدرب الجزائري (. 5071. )بوبوشة وهيب، بن قوة علي، زرف محمد.21

المجلة العلمية العلوم والتكنولوجية : مستغانم. يلمتطلبات التوجيه الرياضي القاعد
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 ISSN: 1112-4032، 07، العدد 72للنشاطات البدنية والرياضية، المجلد 
elSSN:2543-3776. 

بطارية اختبارات لتقويم بعض القدرات البدنية والمهارية أثناء انتقاء (. 5075. )بوحاج مزيان.21
اطروحة مقدمة لنيل : الجزائر العاصمة. سنة( 79-71)العبي كرة القدم صنف أواسط 

شهادة دكتوراه في نظرية ومنهجية التربية البدنية والرياضة،تخصص تدريب رياضي،جامعة 
 .02الجزائر 

مطبعة جامعة : الموصل. االختبار والتحليل بكرة القدم(. 7997. )تامر محسن وآخرون.29
 .الموصل

البدنية والمهارية والجسمية النتقاء العبي كرة االمواصفات (. 5072. )تيسير منسي وآخرون.20
مجلة الدراسات التربوية والنفسية، مجلد : جامعة السلطان قابوس. اليد الموهوبين في األردن

 .07، العدد01
المواصفات الجسمية النسبية لالعبي الريشة (. 5077. )ثائر داود وندى نبهان إسماعيل.27

 .2العدد  -2المجلد  -لوم التربية الرياضيةمجلة ع: العراق. الطائرة الناشئين
: قطر. األسس الفسيولوجية والكيمائية للتدريب الرياضي(. 5001. )جبار رحيمة الكعبي.25

 .مطابع قطر الوطنية
اقتراح بطارية اختبار لتحديد درجات معيارية النتقاء العبي كرة (. 5001. )حريزي عبد الهادي.22

مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في : جامعة الجزائر. سنة( 71-72)القدم أشبال 
 .التربية البدنية والرياضية

دار الفتح للطباعة : االسكندرية. االعداد البدني لالعبي كرة القدم(. 5001. )حسن أبو عبده.22
 .والنشر

مبادئ البحث العلمي في التربية البدنية (. 7999. )حسن أحمد الشافعي، سوزان أحمد علي.22
 .منشأة المعارف: االسكندرية .والرياضية

القياسات الجسمية المساهمة في مستوى إنجاز عناصر األداء (. 5072. )حسن السعود.21
،العدد  20المجلد  دراسات، العلوم التربوية،: الجامعة األردنية. الحركي لالعبي كرة القدم

07. 
. تخطيط وتدريب كرة القدماإلتجاهات الحديثة في (. 5007. )حسن السيد أبو عبده.21

 .7تبة ومطبعة االشعاع الفنية، ط مك: االسكندرية
 .مكتبة اإلشعاع الفنية: القاهرة. االعداد المهاري لكرة القدم(. 5005. )حسن السيد أبو عبده.21



 

297 
 

 .2دار العلم للماليين، ط : بيروت، لبنان. كرة القدم(. 7911. )حسن عبد الجواد.29
تأثير تمارينات مقترحة بتقسيم منطقة الجزاء في تطوير بعض (. 5077). حسين جابر جاسم.20

القدرات البدنية لحراس المرمى بكرة القدم على عينة من حراس المرمى بكرة القدم للدوري 
 .كلية التربية الرياضية : بغداد. النخبة

لجزاء لتطوير تأثير تمارين خاصة وفق تقسيم منطقة ا(. 5075. )حسين جابر جاسم الدنيناوي.27
: جامعة ديالى. بعض القدرات البدنية والمهارات األساسية لحراس المرمى بكرة القدم

 .ماجستير في التربية الرياضية
استخدام بناء بطارية اختبار بدنية النتقاء حراس المرمى بكرة (. 5072. )حسين علي حسن.25

، 51ية الرياضية، المجلد مجلة كلية الترب: جامعة بغداد. سنة( 75-70)القدم ألعمار 
 .05العدد 

دار : قطر. مكوناتها العوامل المؤثرة عليها، اختباراتها-اللياقة البدنية (. 7992. )حلمي حسين.22
 .المتنبي

دار  :الكويت.االسس العلمية في تدريب كرة القدم(.7991.7912 .)حنفي محمود مختار.22
 05، ط07ط .الكتاب الحديث

 .دار الفكر العربي: القاهرة. االختبارات والقياسات في كرة القدم(. 7992).مختارحنفي محمود .22
دار الفكر : القاهرة. التطبيق العملي في التدريب الرياضي(. 7992. )حنفي محمود مختار.21

 .العربي
 .دار الفكر العربي: القاهرة. مدرب كرة القدم(. 7991. )حنفي محمود مختار.21
 .دار الفكر العربي: القاهرة. دليل البحث العلمي(. 7999. )أحمد اعويسخير الدين علي .21
العالقة بين القياسات األنثروبومترية والقدرة (. 5002. )دانية رياض حامد، أسامة أحمد الطائي.29

. الهوائية القصيرة لعضالت الطرف السفلي لالعبي المنتخب الوطني العراقي بكرة الطائرة
 .05، العدد 72ة الرياضية، المجلد مجلة التربي: بغداد

تحديد أنسب مسافة اقتراب لحارس المرمى من الكرة (. 5001. )رأفت عبد الهادي الكوري.10
 .رسالة الما جستير في التربية الرياضية: السودان. لتضييق زاوية التهديف بكرة القدم

دمشق، . وممارسته العلميةالبحث العلمي، أساسياته النظرية (. 5000. )رجاء وحيد دويدري.17
 .دار الفكر العربي: سوريا

: الجزائر. تدريبات على منهجية البحث العلمي في العلوم االجتماعية(. 5005. )رشيد زرواتي.15
 .دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع
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ر دا: عين مليلة، الجزائر. مناهج البحث العلمي في العلوم الجتماعية(. 5001. )رشيد زواتي.12
 .07الهدى، ط 

العوامل المؤثرة في مستوى الطموح الرياضي وعالقته بمستوى االنجاز (. 5001. )رضا خليف.12
 .رسالة ما جستير غير منشورة، كلية التربية الرياضية: االسكندرية. لناشئ الكرة الطائرة

الجزائرية في بناء معايير بدنية ومهارية النتقاء العبي فرق النخبة (. 5071. )رومان موسى.12
دكتوراه تخصص التدريب : جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف. سنة( 71-72)كرة القدم 

 .الرياضي النخبوي
 .5دار النقائض، ط : بيروت. فن كرة القدم(. 7911. )رومي جميل.11
: البصرة. موسوعة القياسات واالختبارات في التربية الرياضية(. 7919. )ريسان خريبط.11 

 .7الحكمة، ج مطابع دار 
الدار العلمية الدولية : عمان. التحليل الحركي(. 5005. )ريسان خريبط، نجاح مهدي شلش.11

 .7للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع، ط 
أثر نوعية الشاخص كممثل أساسي ألدوار المدافع في قيم التقويم (. 5075. )زرف محمد.19

. بالكرة ودونها لناشئ ما قبل التكوين في كرة القدملتخطيط عملية تدريب مهارة الجري 
 .دكتوراه في نظريات ومنهجية التربية البدنية والرياضية: 02الجزائر 

دراسة تحليلية لمستوى األداء المهاري لبعض فرق الكرة الطائرة (. 7911. )زكي محمد حسن.10
مجلة بحوث التربية : الزقازيق، مصر. 7912المشتركة في الدورة األولمبيةبلوس أنجلس 

 (.1-1)،العدد 02الرياضية للبنين ،المجلد 
. التفوق الرياضي، المفهوم، الجوانب األساسية، الرعاية، االنتقاء(. 5001. )زكي محمد حسن.17

 .7المكتبة المصرية للطباعة والنشر، ط : االسكندرية
ما هي للنشر : االسكندرية. أفضل خطة لعب في عالم كرة القدم (. 5072. )زهران عبد اهلل.15

 .والتوزيع 
دار الكتب للطباعة : جامعة الموصل. كرة القدم(. 7999. )زهير قاسم الخشاب وآخرون.12

 .، محدثة5والنشر، ط 
مطابع التعليم : الموصل. أسس التدريب في كرة القدم(. 7990. )سامي الصفار وآخرون.12

 .العالي
: عمان. مصطلح في منهاج البحث العلمي وأساليبه(. 7999. )سامي عريفج وخالد حسين.12

 .5، ط دار مجدوالوي
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دار المسيرة : عمان. مناهج البحث في التربية وعلم النفس(. 5000. )سامي محمد ملحم.11
 .للطباعة والنشر والتوزيع

دار المسيرة : عمان. القياس والتقويم في التربية وعلم النفس(. 5002. )سامي محمد ملحم.11
 .2للنشر والتوزيع والطباعة، ط 

دار الفكر العربي، : القاهرة(. النظرية والتطبيق)القياس النفسي (. 7991. )سعد عبد الرحمن.11
 .02ط 

. تدريب كرة القدم المبادئ والتطبيقات(. 5075. )سعد منعم الشيخلي وهافال رشيد خورشيد.19
 .مطبعة به يوه ند: السليمانية

: االسكندرية. مناهج البحث بين النظرية والتطبيق(. 5002. )مد سليمانشحاتة سليمان ومح.10
 .مركز االسكندرية للكتاب

تأثير برنامج مقترح للتدريبات الهوائية على بعض المتغيرات (. 5001. )صالح بشير أبو خيط.17
مجلة الساتل : مصراته، ليبيا. الفسيولوجية والصفات الحركية لالعبي كرة القدم أواسط 

 .5لعلمية، ا
بناء بطارية اختبار بدنية النتقاء الناشئين (. 5072. )صالح شافي ساجت، عابد علي عذاب.15

مجلة كلية التربية الرياضية، : جامعة بغداد. سنة( 71-72)بكرة القدم للصالت ألعمار 
 .7، العدد 51المجلد 

الجسمية والبدنية لدى دراسة مقارنة بعض القياسات (. 5005. )ضرغام جاسم محمد النعيمي.12
مجلة التربية الرياضية، المجلد : الموصل. حراس مرمى أندية النخبة العراقي بكرة القدم

 .02، العدد 77
: بغداد. التطبيقات لكتابة الرسائل واألطاريح التربوية والنفسية(. 5075. )ظافر هشام الكاظمي.12

 .7ط
مركز الكتاب : القاهرة. ين النظرية والتطبيقالتدريب الرياضي ب(. 7999. )عادل عبد البصير.12

 .للنشر
تأثير تمرينات باستخدام بعض األدوات المساعدة في تطوير (. 5072. )عامر عباس فاخر.11

مجلة : جامعة بغداد. سرعة اإلستجابة الحركية لدى حراس المرمى الناشئين في كرة القدم
 .07العدد  -52المجلد  -كلية التربية الرياضية

. نظم تدريب الناشئين للمستويات العليا -علم التدريب الرياضي(. 5072. )عامر فاخر شغاتي.11
 .07مكتبة المجتمع العربي، ط : عمان
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دار : جامعة الموصل. االختبارات والمقاييس النفسية(. 7917. )عبد الجليل الزوبعي وآخرون.11
 .الكتب للطباعة والنشر

منشأة : االسكندرية. االختبارات والمقاييس النفسية(. 5002. )عبد الرحمان محمد عيسوي.19
 .المعارف

البدنية )أهمية القياس والتقويم واالختبارات الرياضية (. 5077. )عبد السالم مقبل الريمي.90
أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم : 2الجزائر . على تطور أداء الرياضين( النفسية

 .البدنية والرياضيةفي نظرية ومنهجية التربية 
تصميم برامج  -تدريب األثقال(. 7991. )عبد العزيز النمر وناريمان محمد علي الخطيب.97

 .مركز الكتاب للنشر: القاهرة. القوة وتخطيط الموسم الرياضي
تقويم السلوك التدريبي لمدربي أندية الدوري الممتاز والدرجة (. 7991. )عبد اهلل حسين الالمي.95

 .رسالة دكتوراه، كلية التربية الرياضية: جامعة بغداد. بكرة القدم في العراقاألولى 
الطيف : جامعة القادسية. األسس العلمية للتدريب الرياضي (. 5002. )عبد اهلل حسين الالمي.92

 .للطباعة 
بناء درجات معيارية للقياسات الجسمية النتقاء (. 5009. )عبد المنعم أحمد جاسم الجنابي.92

 .7،العدد 7مجلة الثقافة الرياضية،المجلد : العراق. راس المرمى بكرة القدمح
بناء بطارية اللياقة البدنية الخاصة لحراس المرمى (. 5072. )عبد المنعم أحمد جاسم الجنابي.92

 . 12، العدد 79، المجلد (نصف سنوية)مجلة الرافدين للعلوم الرياضية : بغداد. بكرة القدم
 -تدريب -تعليم -مهارات)موسوعة الجمباز العصرية (. 7992. )م سليمان برهمعبد المنع.91

دار الفكر للنشر : األردن(. قياس والتقويم، تنظيم وادارة، تحكيم، مصطلحات رياضية
 .7والتوزيع، ط 

مساهمة بعض القي اسات األنثروبومترية في (. 5072. )عبد الناصر قدومي، عنترة جواعدة.91
بعض الحجوم الرئوية الثابتة والديناميكية لدى الالعبين المحترفين لكرة القدم التنبؤ بقياس 
 (.2)51،المجلد (العلوم االنسانية)مجلة جامعة النجاح لألبحاث : عمان. في فلسطين

مكتبة النهضة : القاهرة. األسس في االنتقاء الرياضي(. 7912. )عزت محمود الكاشف.91
 .والمصرية

. التدريب الرياضي، تظريات وتطبيقات(. 7995.7990. )الخالقعصام الدين عبد .99
 1ط  .2دار المعارف، ط : االسكندرية
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. التدريب الرياضي، أسس، مفاهيم، اتجاهات(. 7991. )عصام حلمي، محمد جابر بريقع.700
 .دار المعارف: القاهرة

طرق ووسائل (. 5009. )عطا اهلل أحمد، عبد القادر زيتوني، بن قاصد علي الحاج محمد.707
. classe sport étudesفي الجزائر " الرياضة والدراسة "النتقاء المتفوق رياضيا ضمن 

 .01المجلة العلمية وتقنيات االنشطة البدنية والرياضية، العدد : مستغانم
تحديد بعض الخصائص المورفولوجية لالعبي كرة القدم الجزائرية (. 5072. )عقبوبي حبيب.705

المجلة العلمية لعلوم وتقنيات األنشطة البدنية : مستغانم. ت ومراكز لعبهمحسب مستويا
 .ISSN: 1112-4032، 75والرياضية، العدد 

المتطلبات البدنية والمهارية لحراس لمرمى كرة القدم (. 5001. )عالء خطاب يوسف.702
في التربية رسالة الماجستير : جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا. بجمهورية السودان

 .الرياضية
بعض القياسات األنثروبومترية والمتغيرات البايوميكانيكية (. 5072. )علي جواد علي.702

 .2، العدد 1مجلة علوم التربية الرياضية، المجلد . وعالقتها بأداء مهارات القفز
. ياالختبارات والقياس واالحصاء في المجال الرياض(. 5002. )علي سلوم جواد الحكيم.702

 .7ط. مكتب الطيف للطباعة: القادسية
: بغداد. مبادئ الطرائق االحصائية في التربية الرياضية(. 5071. )علي سموم الفرطوسي.701

 .2مهيمن، دار الكتب والوثائق، ط مطبعة ال
. القياس واالختبار والتقويم في المجال الرياضي(. 5072. )علي سموم الفرطوسي وآخرون.701

 .المهيمنمطبعة : بغداد
القياسات (. 5072. )علي سموم الفرطوسي وصادق جعفر الحسيني وعلي مطير الكريزي.701

 .ية دار الكتب والوثائقالمكتبة الوطن: بغداد .واالختبارات
عداد الفريق في (. 5002. )عماد الدين عباس أبو زيد.709 التخطيط واألسس العلمية لبناء وا 

 .منشأة المعارف: االسكندرية. اتاأللعاب الجماعية، تظريات وتطبيق
ديوان : الجزائر. مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث(. 5007. )عمار بوحوش.770

 .2لمطبوعات الجامعية، ط ا
تأثير تمرينات باستخدام بعض األدوات المساعدة في تطوير (. 5075. )عمار عباس فاخر.777

مجلة : جامعة بغداد. الناشئين في كرة القدم سرعة االستجابة الحركية لدى حراس المرمى 
 .7،العدد  52كلية التربية الرياضية، المجلد 
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بناء مستويلت معيارية لبعض المتغيرات البدنية (. 5077. )عمر خليل عمر شرعب.775
جامعة (. فلسطين)والمهارية لدى ناشئ أندية المحترفين لكرة القدم في الضفة الغربية 

رسالة مقدمة للحصول على درجة الماجستير في التربية الرياضية : نابلسالنجاح الوطنية 
 .بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس

المجتمع العربي للنشر : عمان. كرة القدم المفاهيم التدريب(. 5077. )غازي صالح محمود.772
 .والتوزيع

مدمج بالكرة المقترحة لتطوير بعض الصفات طريقة التدريب ال(. 5072. )فغلول سنوسي.772
بحث مقدم ضمن متطلبات لنيل : مستغانم. سنة  71البدنية لدى العبي كرة القدم تحت 

 .لرياضيةشهادة دكتوراه في علوم وتقنيات التربية البدنية وا
نمو االنسان من مرحلة الجنين إلى مرحلة (. 7990. )فؤاد أبو حطب، أمال الصادق.772

 .07دار الفكر العربي، ط : القاهرة. المسنين
المدرسة العليا ألساتذة التربية : مستغانم. الموجز في علم الحركة(. 7992. )فيصل عياش.771

 .البدنية والرياضية
جامعة : مستغانم. -إختبارات وقياسات-دليل المخبر الوظيفي(. 7999. )فياللي خليفة.771

 .مستغانم
دار الفكر : القاهرة. االختبار والتقويم والقياس في التربية الرياضية(. 7995. )قاسم المندالوي.771

 .العربي
 .5دار الكتب، ط : جامعة الموصل. علم التدريب الرياضي(. 7919. )قاسم حسن حسين.779
. الفسيولوجيا مبادئها وتطبيقاتها في المجال الرياضي(. 7990. )قاسم حسن حسين.750

 .والنشردار الحكمة للطالعة : الموصل
دار : عمان. علم التدريب الرياضي في األعمار المختلفة(. 7991. )قاسم حسن حسين.757

 .الفكر للطباعة
بناء عاملي لبطارية اختبارات البدنية وحركية لالعبي كرة (. 5072. )قاسمي عبد المالك.755

لمحترفة سنة لفرق الرابطة ا( 50أقل من ) سنة واألواسط ( 71-71)القدم صنف الناشئين 
شهادة ما جستير في نظرية ومنهجية التربية البدنية : 05جامعة قسنطينة . لوالية قسنطية

 .والرياضية
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تأثير تباين تدريبات القدرة العضلية والمرونة في تطوير (. 5009. )قحطان جليل خليل.752
ة يمجلة الترب: جامعة بغداد. سرعة االستجابة الحركية لدى حراس المرمى بكرة القدم

 .7، العدد 57الرياضية، المجلد 
تأثير استخدام التدريب الدائري (. 5001. )قحطان جليل خليل وصالح راضي أميش.752

والمحطات في تطوير بعض القدرات والمهارات األساسية لحراس المرمى بكرة القدم للفئة 
 .02، العدد 50الرياضية، المجلد  مجلة التربية: جامعة بغداد. سنة( 72-71)

االختبارات ومبادئ االحصاء في (. 7911. )قيس ناجي عبد الجبار، بسطويسي أحمد.752
 .05مطبعة التعليم العالي، ط : بغداد. المجال الرياضي

: جامعة الموصل. االعداد البدني بكرة القدم(. 7911. )كاظم الربيعي وموفق مجيد المولى.751
 .دار الكتب للطباعة والنشر

القياس والتقويم وتحليل المباراة في كرة (. 5005. )د الرحمن درويش وآخرونكمال الدين عب.751
 .مركز الكتاب للنشر: القاهرة. تطبيقات -نظريات -اليد

دار وائل : عمان. التدريب الرياضي للقرن الواحد والعشرون(. 5002. )كمال جميل ألربضي.751
 .5للنشر، ط 

 .مركز الكتاب للنشر: القاهرة. ي كرة اليدالدفاع ف(. 7999. )كمال درويش وآخرون.759
األسس  -اللياقة البدنية ومكوناتها(. 7991. )كمال عبد الحميد ومحمد صبحي حسنين.720

 .7دار الفكر العربي، ط : القاهرة. طرق القياس -اإلعداد البدني -نظرية
القدرة العضلية أثر برنامج تدريبي باألثقال على تنمية (. 5077. )كوتشوك سيدي محمد.727

الجزائر . سنة 71وبعض المتغيرات الفسيولوجية واألداء المهاري لناشئ كرة القدم تحت 
 .اطروحة دكتوراه في نظريات ومناهج التربية البدنية والرياضية: 02

مقارنة بعض القياسات الجسمية والصفات البدنية الخاصة (. 5009. )كوران قادر معروف.725
. ة المناطق المختلفة المشاركين في دوري النخبة العراقية بكرة القدمبين حراس مرمى أندي

 .5العدد55المجلد  -لة التربية الرياضيةمج: جامعة بغداد
: العراق. االحصاء واالختبار في المجال الرياضي(. 5070. )لؤي غانم الصميدعي وآخرون.722

 .ت ، أربيل. ب 
: القاهرة. اس واالختبار في التربية الريااضيةالقي(. 5001. 5007. )ليلى السيد فرحات.722

 .2ط. 7مركز الكتاب للنشر ، ط 
 .دار الفكر العربي: القاهرة. ميةتكنولوجيا التعليم والوسائل التعلي(. 5005. )محمد السيد علي.722
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. التدريب الرياضي، أسس، مفاهيم، تطبيقات(. 5002. )محمد بريقع وايهاب البدوي.721
 .منشأة المعارف: االسكندرية

دار : االسكندرية. أسس اختيار الناشئين في كرة القدم(. 5002. )محمد حازم أبو يوسف.721
 .7الوفاء للطباعة والنشر، ط 

القياس والتقويم في التربية البدنية (. 5002. )محمد حاسم الياسري ومروان عبد المجيد.721
 .الوراق للنشر والتوزيع: عمان. والرياضية

. البحث العلمي في المجال الرياضي(. 7911. )د حسن عال وي وأسامة كامل راتبمحم.729
 .دار الفكر العربي: القاهرة

البحث العلمي في التربية الرياضية (. 7999. )محمد حسن عالو ي وأسامة كامل راتب.720
 .5دار الفكر العربي للطبع والنشر، ط : القاهرة. وعلم النفس

 .دار المعارف: مصر. علم النفس الرياضي(. 7912. )محمد حسن عالوي.727
 .دار المعارف: القاهرة. علم التدريب الرياضي(. 7990.7995. )محمد حسن عالوي.725
. اختبارات األداء الحركي(. 7991.7915. )محمد حسن عالوي ومحمد نصر الدين رضوان.722

 .2دار الفكر العربي، ط : القاهرة
القياس في (. .199850002008.. )الدين رضوانمحمد حسن عالوي ومحمد نصر .722

 .دار الفكر العربي: القاهرة. التربية الرياضية وعلم النفس
: بغداد. التطبيق الميداني لنظريات وطرائق التدريب الرياضي(. 5001. )محمد رضا إبراهيم.722

 .الدار الجامعية للطباعة والنشر والترجمة
دار السعادة للطباعة : القاهرة. التخطيط الحديث في كرة القدم(. 5002. )رضا الوقاد محمد.721

 .7،الطبعة 
البيان : األردن. القياسات الجسمية واألداء الحركي (. 7911. )محمد شحاتة وآخرون.721

 .7للدعاية واالعالن،ج
 .77ف، الطبعة دار المعار : مصر. علم التدريب الرياضي(. 7990. )محمد صبحي حسنين.721
في  والتقويم والقياس(. .2003.2001.1996 .79922004. )محمد صبحي حسنين.729

 1، ط  2، ط  2، ط  2ط  .5، ط دار الفكر العربي: القاهرة. ةالتربية الرياضي
دار : القاهرة. أنماط أجسام أبطال الرياضة من الجنسين(. 7992. )محمد صبحي حسنين.720

 .7الفكر العربي، ط 
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األسس )اللياقة البدنية ومكوناتها (. 7991. )محمد صبحي حسنين، كمال عبد الحميد.727
 .2دار الفكر العربي، ط : القاهرة(. طرق القياس -االعداد البدني -النظرية

 .مطابع دار الهالل. الطب الرياضي واصابات المالعب(. 7911. )محمد طاهر كردي.725
مكتب االبتكار للطباعة : بغداد. التدريب الرياضيعلم (. 5070. )محمد عبد الحسن.722

 .واالستنساخ
بعض المواصفات البدنية والمهارية المهمة (. 5002. )محمد عبد الحسين عطية المالكي.722

 72مجلة التربية الرياضية ،المجاد : جامعة بغداد. الختيار صانع األلعاب بكرة القدم
 .07،العدد 

. تدريب القوة العضلية وبرامج األثقال للصغار(. 7991. )محمد عبد الرحيم اسماعيل.722
 .منشأة المعارف: االسكندرية

 .دار الفكر العربي ب ط:القاهرة.السس النفسية النتقاء الرياضيينا(.5005.)محمد لطفي طه.721
 -الجوانب األساسية -المفهوم -التفوق الرياضي(. 5001. )محمد محمد حسن زكي.721

 .لمصرية للطباعة والنشر والتوزيعالمكتبة ا: االسكندرية. االنتقاء -الرعاية
: القاهرة. القياس في كرة السلة(. 7912. )محمد محمود عبد الدايم ومحمد صبحي حسنين.721

 .دار الفكر العربي
األسس  -الحديث في كرة السلة(. 7999. )محمد محمود عبد الدايم، محمد صبحي حسانين.729

 .5دار الفكر العربي، ط : القاهرة. بيقيةالعلمية والتط
نسبة مساهمة بعض القياسات الجسمية في مساهمة رمية التماس (.5077.)عرك محمد مطر.710

 .5العدد -2المجلد -مجاة علوم التربية الرياضية: اقالعر . لالعبي كرة القدم المتقدمين
. التربية البدنية والرياضيةالمدخل إلى القياس في (. 5001. )محمد نصر الدين رضوان.717

 .7ط . مركز الكتاب للنشر: القاهرة
مقدمة التقويم في التربية (. 7992. )محمد نصر الدين رضوان وكمال عبد الحميد اسماعيل.715

 .7دار الفكر العربي، ط : القاهرة. الرياضية
دار الفكر : القاهرة. المرجع في القياسات الجسمية(. 7991. )محمد نصرالدين رضوان.712

 .العربي
دار : عمان. االختبارات والقياس في التربية الرياضية(. 7999. )مروان عبد المجيد إبراهيم.712

 .7الفكر للطباعة والنشر، ط 



 

306 
 

دار أسامة للنشر : عمان، االردن. مهارات كرة القدم وقوانينها(. 5072. )مشعل عدي النمري.712
 .7والتوزيع، ط 

اللياقة البدنية، طريق إلى الصحة والبطولة الرياضية، تمارين (. 5002. )مفتي إبراهيم.711
 .دار الفكر العربي: القاهرة. تطبيقية للجنسين وجميع األعمار

(. حارس المرمى)االعداد والمباراة لالعبي كرة القدم (. .79121994. )مفتي إبراهيم حماد.711
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 البحث العلميوزارة التعليم و 

 جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم
 الرياضيةمعهد التربية البدنية و 

 تثمين المشكلةاستمارة  :(01)ملحق رقم 
مستويان معيارية لبعض القياسات واالختبارات تحديد " القيام بدراسة تحت عنوان  في إطار

 ".سنة  71البدنية الختيار حراس المرمى بكرة القدم تحت األنثروبومترية و 
التحضير تدريب الرياضي و د في ال .م .ات الحصول على شهادة الدكتوراه لوذلك ضمن متطلب

 .البدني
 :بعد، و بركاتهو  رحمة اهللالسالم عليكم و  :المدرب أخي

هة نظر المدربين والقائمين والمشرفين على عملية تهدف هذه االستمارة إلى التعرف على وج
 .ميدانيا لحراس المرمى بكرة القدماالنتقاء في النوادي الجزائرية االختيار و 

لما تتمتعون به من  المناسبة في هذا الموضوعبصفتكم األشخاص المؤهلين لتزويدنا بالمعلومات و  
 .مصداقيةعليها بعناية و  اإلجابةئلة نرجو ، نضع بين أيديكم مجموعة من األسعمليةخبرة علمية و 

 :ونتعهد بحفظ سرية اجابتكم التي تستخدم إال ألغراض علمية
نني  النادي الذي تقدمونها أنتم و ق المساعدة التي أقدر بعم، و أشكركم كثيرا على وقتكم وتعاونكموا 

 .تشغلون به
في ( ×)الرجاء قراءة كل عبارة في الصفحة الموالية ثم االجابة عليها بوضع عالمة : مالحظة

نما إجاباتكم تبين لعلم أنه ال توجد إجابات صحيحة وأخرى خاطئة ، و ، مع االخانة التي تناسبها ا 
 .وجهة نظركم

 
 الطالب الباحث بسلطان حاج:

 
 
 
 
 
 



 

 

 .البيانات الشخصية الخاصة بالمستجوبالمعلومات و : األول رالمحو 

 ما هو المؤهل العلمي للمدربين؟: 7س 

مستوى ثانوي                            جامعي فما فوق   
 

   ؟للمدربينما هو المؤهل التدريبي : 7س

                   A   كا ف   Bكا ف       Cكا ف          02فا ف        05فا ف     07فا ف 
  
 

  ما هي الفئة التي تشرفون عليها؟: 13س

 سنة 50سنة تحت  71سنة   تحت  71سنة  تحت  72سنة   تحت 72تحت 
 

     
 ؟كم هو عدد سنوات الخبرة الميدانية: 02س

 سنوات 70أكثر من    سنوات                     70-2سنوات            من  2أقل من 
 
 

 ما هم نوع عمل المدرب داخل الفريق؟: 15س

 مدرب رئيسي                                مدرب حراس المرمى
 

 
 
 
 
 

  

      

     

   

  



 

 

 رمى بكرة القدم؟مالطرق المعتمدة من طرف المدربين في عملية اختيار حراس ال :المحور الثاني

 حول عملية االختيار واالنتقاء بكرة القدم؟خاص تكوين أو تربص ب حظيتمهل  :17س
 نعم                                  ال                 

 
 

بكرة  بعملية االختيار لحراس المرمى مما هي األساليب المعتمدة أثناء قيمك :17س
 القدم؟

 بمفردك                                             فريق عمل           
 
 

بحكم خبرتكم ما هي الطريقة التي تفضلونها في عملية االختيار لحراس المرمى : 13س
 بكرة القدم؟

 االختباراتالقياسات و                      المالحظة                        
 
 

 ما هي أهم الجوانب التي تركزون عليها أثناء عملية االختيار بطريقة المالحظة؟ :4س

 القامة والبنية  الجانب البدني  الجانب المهاري   الجانب االرادي   المقابالت
 الجسمية                                                      والدورات الكروية 

  
 

ترون أن طريقة المالحظة وحدها غير كافية أثناء عملية االختيار لتقويم  أال: 15س
 حراس المرمى من جميع الجوانب؟

 نعم                       ال                                 أحيانا  
 
 

  

  

  

     

   



 

 

الصحيح و  الدورات الكروية يمك نكم من االختيار الدقيقو  هل إجراء المقابالت :16س
 المرمى بكرة القدم؟ لحراس

 ال                                 نعم            
 
 

 االختبارات فما هي طبيعتها؟إذا كنتم تعتمدون على القياسات و  :11س 

 بدني      مهاري       فسيولوجي     نفسي       انثروبومتري       

 

 
البدني لدى مدربي كرة القدم في عمليات اختيار االنثروبومتري و  الجانبما مكانة : المحور الثالث

 حراس المرمى بكرة القدم؟
 بالقياسات االنثروبومترية؟ درايةو  علم هل لديكم: 17س

 ال       نعم                                         
 
 

 االختيار؟نثروبومترية أثناء عملية هل تقومون ميدانيا بالقياسات األ: 17س
 ال                                                  نعم           

 
          

نثروبومترية لحراس الوزن كافيان لتحديد القياسات األهل تعتقدون أن القامة و  :13س
 المرمى بكرة القدم؟

 نعم                                       ال         
 
 

  

     

  

  

  



 

 

 لديكم معرفة ودراية  باالختبارات البدنية المتعلقة بحراس المرمى كرة القدم؟هل  :14س
 نعم                                    ال           

 
 

 االختيار االختبارات معقدة ميدانيا أثناء عملية هل تعتبرون طريقة القياسات و : 15س
 لحراس المرمى؟

 ال                        نعم                          
 

          

 االختبارات لحراس المرمى؟و  هل تقومون بعملية التقويم لنتائج القياسات: 16س
 
 أحيانا       نعم                        ال                        

 

 

 المرمى؟االختبارات لحراس عملية التقويم لنتائج القياسات و كيف تتم  :11س
 
 بأسس علمية                                   يباجتهاد شخص  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

   

  



 

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 البحث العلميوزارة التعليم و 

 جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم
 الرياضيةمعهد التربية البدنية و 

  .األنثروبومتريةترشيح المتغيرات البدنية و استمارة 

 .األنثروبومتريةو  الدكاترة لترشيح المتغيرات البدنيةاألساتذة و استمارة موجهة إلى 
 :سالم اهلل عليكم أما بعد
 .توراه ل، بإجراء بحث ضمن متطلبات الحصول على شهادة دكبسلطان حاج/يقوم الطالب الباحث 

ات مستويات معيارية لبعض القياستحديد " بموضوع  تحضير بدنيد في اختصاص تدريب و  .م
 ."سنة  71المرمى بكرة القدم تحت  البدنية الختيار حراسواالختبارات األنثروبومترية و 

من سيادتكم إبداء رأيكم في تحديد  نرجو، الكفاءة العلمية والعمليةوبما أن سيادتكم من ذوي الخبرة و 
لقدم للفئة الخاصة بحراس المرمى بكرة ا الصفات البدنيةأهمية القياسات األنثروبومترية و درجة 

رأيكم لكل التي تتفق و في الخانة المخصصة لها و ( ×)ة ذلك بوضع عالمسنة و  71العمرية تحت 
بداء رأيكم في ما ترونه قياس من القياسات أو صفة من الصفات البدنية المناسبة لحراس المرمى  وا 

 .مناسبا
 

 الطالب الباحث بسلطان حاج:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 (:17)أوال المتغيرات البدنية رقم   :(17)ملحق رقم 

 ال أوافق أوافق  المتغيرات البدنية م
   السرعة 17
   سرعة رد الفعل 17
   القوة االنفجارية لألطراف العليا 13
   القوة االنفجارية لألطراف السفلى 14
   القوة المميزة بالسرعة 15
   الرشاقة 16
   التوافق 11
   التحمل 12
   المرونة 19
   تحمل القوة 71
   تحمل السرعة 77
   التوازن 77

 :ما ترونه مناسبا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 :(13)ملحق رقم 

 ال أوافق أوافق  المتغيرات البدنية م
 5 9 السرعة 17
 00 77 سرعة رد الفعل 17
 07 70 القوة االنفجارية  13
 5 09 القوة المميزة بالسرعة 14
 2 01 الرشاقة 15
 2 01 التوافق 16
 01 02 التحمل 11
 02 01 المرونة 12
 01 02 تحمل القوة 19
 01 02 تحمل السرعة 71
 01 02 التوازن 77

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 (17)القياسات األنثروبومترية رقم /ثانيا :  (14)ملحق رقم 

 ال أوافق أوافق  المتغيرات األنثروبومترية م
  الوزن 12

 األطوال
  الطولالكليللجسم 11
  طولالجذع 11
  طولالذراعمعالكف 16
  طولالعضد 10
  طولالساعد 15
  طولالفخذ 11
  طولالساق 18
  طولالقدم 10

  المحيطات 
  محيطالرقبة 21
  محيطالكتفين 22
  محيطالصدر 21
  البطنمحيط 21
  محيطالحوض 26
  محيطالفخذ 20
  محيطسمانةالساق 25
  محيطالعضد 21
  محيطالساعد 28

 األعراض
  عرضالكتفين 20
  عرضالصدر 11
  عرضالورك 12
  عرضالمرفق 11
  عرضرسغاليد 11
  عرضالركبة 16
  عرضالكاحل 10

  نسبة الدهون في الجسم 

  ميزانلقياسنسبةالدهونفيالجسم 15

:ماترونهمناسبا

 



 

 

 
 :القياسات األنثروبومترية/ثانيا  :(15)ملحق رقم 

 النسبة المئوية المحكمين المتغيرات األنثروبومترية م

08088الوزن 12
 األطوال

08088الطولالكليللجسم 11
8778طولالجذع 11

08088طولالذراعمعالكف 16

8668طولالعضد 10
8668طولالساعد 15
8778طولالقدم 11
8888طولالفخذ 18
8338طولالساق 10

  يطاتالمح 

8668محيطالرقبة 21
8338محيطالكتفين 22
8888محيطالصدر 21
8778محيطالبطن 21

8338محيطالحوض 26
8778محيطالفخذ 20

8668سمانةالساقمحيط 25
8558محيطالعضد 21
8008محيطالساعد 28

 األعراض

8448عرضالكتفين 20
8778عرضالصدر 11

4884عرضالورك 12
8668عرضالمرفق 11
8668عرضرسغاليد 11

8686عرضالركبة 16
8008عرضالكاحل 10

  نسبة الدهون في الجسم 

0808نفيالجسمولحسابنسبةالدهميزان 15
  
 

 
 
 



 

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم والبحث العلمي

 جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم
 الرياضيةمعهد التربية البدنية و 

 استمارة ترجيح االختبارات البدنية
 

 .االختبارات البدنيةالدكاترة لترجيح استمارة موجهة إلى األساتذة و 
 :سالم اهلل عليكم أما بعد
توراه ، بإجراء بحث ضمن متطلبات الحصول على شهادة دكبسلطان حاج/يقوم الطالب الباحث 

تحديد مستويات معيارية لبعض " :تحت عنوان تحضير بدنيد في اختصاص تدريب و .م.ل
 ".سنة 71المرمى بكرة القدم تحت القياسات واالختبارات األنثروبومترية والبدنية الختيار حراس 

بغية األخذ بآرائكم كفاءة علمية وعملية في هذا المجال و تعون به من خبرة و نظرا لما تتمو 
قصد تحقيق هدف  توجيهاتكم العلمية حول مضمون االختبارات البدنية المزمع العمل بها ميدانياو 

االختبارات المقترحة محتوى القياسات و حترمة النظر في ، نرجو من سيادتكم المالدراسة األساسية
ضافة ما ترونه مناسباو  على االختبار المناسب( ×)مع وضع عالمة   .ا 

 
 .التقديرولنا في مساعدتكم جزيل الشكر و 

 
 

 الطالب الباحث بسلطان حاج:
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 :للصفات البدنية :(16)ملحق رقم 

 موافق الصفات البدنية  م
 

 غير موافق
 

   سرعة رد الفعل  17
   القوة المميزة بالسرعة  17
القوة االنفجارية  13

 لألطراف السفلى 
  

القوة االنفجارية  14
 لألطراف العليا 

  

   السرعة  15
   الرشاقة 16
   المرونة  11
   التوازن  12
   التحمل  19

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 :لالختبارات المرجحة (:11)ملحق رقم 

 ال أوافق أوافق االختبارات البدنية المتغيرات م
القوة االنفجارية  17

 لألطراف السفلى
   القفز العريض من الثبات
   القفز العمودي من الثبات

   ما ترونه مناسبا
القوة االنفجارية  17

 لألطراف العليا
   كلغ 02رمي الكرة الطبية بوزن 
   كلغ من الكرسي 02رمي الكرة الطبية بوزن 

   ما ترونه مناسبا
   متر من البدء العالي 50جري  السرعة 13

   متر من البدء المتحرك 50جري 
   ما ترونه مناسبا

القوة المميزة  14
 بالسرعة

   "70( االسناد األمامي) 
   ثبات متتاليةاختبار خمسة و 
   ما ترونه مناسبا

   لالستجابة الحركية االنتقالية لمثيراختبار نيلسون  سرعة رد الفعل 15
   اختبار المسطرة
   ما ترونه مناسبا

   (الجري المتعرج)بارو  الرشاقة 16
   متر 70×  2اختبار المكوكي 
   ما ترونه مناسبا

   ثني الجذع من الجلوس الطويل المرونة 11
   ثني الجذع أماما أسفل من الوقوف

   مناسباما ترونه 
   رمي واستقبال كرة التنس التوافق 12

   نط الحبل
   ما ترونه مناسبا

 
 
 
 
 



 

 

 
 : بعد عملية الترجيح(: 12)ملحق رقم 

 % المئوية  النسبة الموافقة االختبارات المتغيرات البدنية م
القوة االنفجارية  17

 لألطراف السفلى
 10 1 القفز العريض من الثبات

 50 5 العمودي من الثباتالقفز 
   ما ترونه مناسبا

القوة االنفجارية  17
 لألطراف العليا

 700 70 كلغ 02رمي الكرة الطبية بوزن 
 00 00 كلغ من الكرسي 02رمي الكرة الطبية بوزن

   ما ترونه مناسبا
 80 01 متر من البدء العالي 50جري  السرعة 13

 50 05 المتحركمتر من البدء  50جري 
   ما ترونه مناسبا

القوة المميزة  14
 بالسرعة

 90 09 "70( األمامي اإلسناد) 
 70 07 اختبار خمسة وثبات متتالية

   ما ترونه مناسبا
اختبار نيلسون لالستجابة الحركية االنتقالية  سرعة رد الفعل 15

 لمثير
70 700 

 00 00 اختبار المسطرة
   مناسباما ترونه 

 10 01 (الجري المتعرج)بارو  الرشاقة 16
 20 02 متر 70×  2اختبار المكوكي 
   ما ترونه مناسبا

 20 02 ثني الجذع من الجلوس الطويل المرونة 11
 10 01 ثني الجذع أماما أسفل من الوقوف

   ما ترونه مناسبا
 90 09 رمي واستقبال كرة التنس التوافق 12

 70 07 الحبل نط
   ما ترونه مناسبا

 
 
 



 

 

 
 :القائمة االسمية لحراس المرمى بكرة القدم للتجربة االستطالعية: (19)ملحق رقم 

 ت
 

 المنطقة الوالية الفريق تاريخ الميالد االسم واللقب

 وهران مستغامن وداد مستغامن 0222-00-00 عبد الكرمي حيىي باشا 50
 0220-21-00 سيد أمحد بن سليمان 58
 0220-20-21 بسنوسي زيتوين ,5
 سعيدة تسمسيلت وداد تسمسيلت 0222-00-01 فيصل باشا 52
 0220-00-21 عبد اإلله لوجاين 50

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 :مرمى بكرة القدم للعينة األساسيةالقائمة االسمية لحراس ال(: 71)ملحق رقم 

 ت
 

 المنطقة الوالية الفريق تاريخ الميالد االسم واللقب

5888-85-87محمدأمينملواح 12
 مولودية وهران

 وهران

وه
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ــ

ن
را

 

5880-00-86عمادالدينأولحبيب 11
5888-80-07شاهينمعزوز 11

5888-88-86محمدناجيبوعزة 16 جمعية وهران
5888-83-04بوبكرسحنون 10
5888-80-04العربيرومان 15

 مديوني وهران
5888-08-07اسماعيلدمني 11
5888-86-80إبراهيمجعفري 18

 أولمبيك أرزيو
5888-86-57مصطفىنورالدين 10
5888-84-06عبدالرحمانبوعزيز 21

5888-80-06قادةرقيق 22 بلعباس اتحاد بلعباس
5880-85-86رضوانمعاشو 21
5888-87-08عبدالقادربركاتالحاج 21

5880-80-08مهديالغالينجمة 26 غليزان سريع غليزان
5888-88-00بنعودةمخطار 20
5888-80-03عبدالباسطعينوس 25

 وداد تلمسان

 تلمسان
5888-00-06عبدالصمدناير 21
5888-86-56محمدبنقو 28

 الرمشياتحاد 
5888-05-06محمدياسينلوكيلي 20
5888-00-53عبدالقادرالعربي 11

 مستغانم ترجي مستغانم
5880-80-88عبدالرحمانبوخليف 12

 سعيدة مولودية سعيدة5888-80-00إبراهيمشيخ 11

سع
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ــ

دة
ي

 
 

5888-08-06فريدخيثر 11
 شبيبة تيارت

 تيارت

5888-80-07محمدعبدالعزيزمخطاري 16
 5888-84-50بنعيسىأمينبنسعيد 10

5888-83-88أيمنبنشريف 15
 فرندة

5888-86-57ميلودقاسم 11
5888-87-00عبدالرحيمولدقاسي 18

 الداموني
5888-83-56جيالليمصادي 10
5885-87-86أكرمولدمومنة 11

 معسكرغالية 

 

كر
س

مع
 

5885-88-07بنعليبّنعوم 12
 المحمدية5888-88-06حمزةبودالل 11

5880-05-86شمسالدينبوخالفة 11 
5888-86-05محمداسماعيلبالحنفي 16

 البرج
5880-86-87محمدأمينداود 10
 تغنيف5888-86-60عبدالرزاقبعوش 15

 5888-86-87فؤادمومنين 11

5880-84-84وليدبومدين 18
 هالل سيق

5888-88-80باللشعيب 10
5880-80-87قادةعبيد 61

 غريس
5880-88-07محمدتاتي 62
5888-88-84مصطفىبنعياد 61

5880-88-58حمديبنعومر 61 فروحة
5888-05-88وشانبنخدة 66
5880-80-06بوعالمقادة 60

 اتحاد تسمسيلت
 

5888-87-68متقيحنشي 65 تسمسيلت

 



 

 

 :عيةنتائج الخام للقياسات واالختبارات لعينة البحث للتجربة االستطال(: 77)ملحق رقم 

الوثب  
 العريض

رمي الكرة 
 كلغ,الطبية 

التوا
 فق

السرعة  الرشاقة المرونة
 م 85

نلسون 
لالستجابة 

 الحركية

االسناد 
األمامي 

 ثا05

طول الذراع  الوزن الطول الكلي
 مع الكف

محيط  طول القدم
 الصدر

محيط 
 البطن

 نسبة الدهون عرض الورك عرض الكتفين محيط الفخذ

20 0.20 2.22 21 21+ 00.12 1.0 0.21 00 011 21 11 01 11 22 10 12 10 01.1 
20 0.01 2.12 01 01+ 02.11 1.01 0.10 01 022 12.1 11 01.1 12 11 11 11 01 01 
21 0.12 2.12 01 21- 01.12 1.12 0.22 21 012 11.1 12.1 01 11 20 11 12 12 01.0 
21 0.02 1.02 01 02- 00.20 1.20 0.12 01 021 11.1 11 02 11 11 11 11.1 02 01.1 
21 0.02 2.22 00 00+ 00.11 1.12 0.21 00 011 12 11 02 11 11 12 11 01 01.0 
21 0.01 1.22 21 02+ 00.12 1.02 0.21 00 011 20.1 11 01 10 22 10 12 12 01.1 
22 0.01 2.12 01 01+ 00.11 1.02 0.12 01 022 11.1 11 01.1 12 11 11 11.1 01 00.1 
21 0.21 2.12 02 22- 01.21 1.11 0.12 21 012 11 12 01 10 21 11 12 01 01 
21 0.01 1.12 01 01+ 00.22 1.21 0.11 01 021 11 11.1 01 11 22 11 11 01 01.1 
02 0.01 2.12 02 01+ 00.21 1.02 0.01 00 011 11.1 11 01.1 11 22 12 11 01 01.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 :ات لعينة البحث للدراسة األساسيةنتائج الخام للقياسات واالختبار (: 77)ملحق رقم 
القياس     
 واالختبارات

 احلراس

الوثب 
 العريض

رمي الكرة 
 كلغ,الطبية 

رمي ولقف 
 كرة التنس

ثني الجذع 
أماما أسفل 
 من الوقوف

الجري 
المتعرج 

 (بارو)

 85السرعة 
 م

نلسون 
لالستجابة 

 الحركية

االسناد 
األمامي 

 ثا05

طول  الوزن الطول الكلي
الذراع مع 

 الكف

طول 
 القدم

محيط 
 الصدر

محيط 
 البطن

محيط 
 الفخذ

عرض 
 الكتفين

عرض 
 الورك

نسبة 
 الدهون

50 0.01 1.12 01 21+ 00.11 1.11 0.02 02 011 11.22 11 01 10 22 12 11.22 01.22 16.3 
58 0.01 1.12 01 21+ 00.12 1.11 0.21 01 021 11.12 11 01 11 22 12 12.22 01.12 11.8 
5, 0.12 1.12 01 21+ 00.21 1.02 0.21 00 021 11.12 11 02 12 21 10 11.22 01.22 13.7 
52 0.11 2.12 02 02+ 01.01 1.11 0.21 21 021 22.22 11 01 11 21 11 12.12 01.12 15.5 
50 0.01 1.02 21 01+ 00.01 1.02 0.21 02 022 11.12 11 01 12 11 11 11.02 01.22 20.0 
57 0.12 1.12 01 00+ 00.10 1.00 0.12 21 010 12.22 11 02 21 20 11 12.22 01.12 07.2 
56 0.01 1.12 02 02+ 01.20 1.22 0.11 00 020 11.12 10 02 11 11 11 11.12 01.12 11.2 
52 0.02 1.12 02 01+ 01.20 1.11 0.11 02 010 11.22 11 01 11 21 11 11.12 01.22 18.0 
51 0.00 2.12 01 02+ 00.11 1.11 0.11 00 022 11.12 12 01 11 21 10 11.22 01.22 17.5 
05 0.12 1.12 20 00+ 00.21 1.10 0.11 00 022 10.22 12 02 12 20 10 11.12 01.12 15.6 
00 0.11 2.22 21 01+ 00.10 1.11 0.11 00 021 11.22 11 01 11 21 10 11.22 01.12 16.6 
08 0.01 1.12 01 02+ 00.20 1.20 0.21 21 022 11.22 11 02 12 22 12 12.12 01.12 14.4 
0, 0.01 1.12 00 22+ 02.11 1.11 0.11 21 021 11.12 10 01 22 21 11 12.12 01.22 08.2 
02 0.11 2.02 02 21+ 00.00 1.11 0.11 02 022 11.12 12 01 11 11 11 10.22 01.12 12.4 
00 0.22 1.12 01 21+ 00.02 1.10 0.12 21 011 11.22 12 01 11 20 11 12.22 01.12 11.9 
07 0.02 2.02 01 21+ 00.10 1.01 0.22 21 011 11.12 12 01 11 20 12 12.12 01.22 15.7 
06 0.01 1.22 01 02+ 00.01 1.10 0.21 00 021 11.22 10 01 11 20 11 12.12 01.12 15.8 
02 0.01 2.12 01 01+ 01.10 1.12 0.11 00 020 11.12 12 01 10 11 12 12.12 01.12 11.1 
01 0.11 2.12 00 20+ 00.11 1.11 0.10 02 020 11.12 11 01 11 12 10 12.22 01.22 19.0 
85 0.21 1.12 22 21- 00.22 1.11 0.02 02 020 12.12 10 01 21 11 12 12.12 01.22 12.8 
80 0.11 1.12 21 22+ 02.11 1.01 0.10 00 022 12.22 12 01 22 12 11 12.12 01.12 09.3 
88 0.11 1.12 00 02+ 00.22 1.22 0.11 00 011 11.22 11 01 11 20 10 11.02 01.22 14.6 
8, 0.01 2.12 01 21+ 01.01 1.12 0.11 02 012 11.12 11 01 11 21 12 12.12 01.12 14.9 
82 0.01 2.12 22 01+ 01.21 1.10 0.02 21 010 11.22 10 01 10 21 11 11.22 01.12 13.4 
80 0.11 1.02 01 01+ 02.21 1.21 0.10 21 021 12.12 10 01 10 22 11 11.02 01.02 12.2 
87 0.11 1.12 01 21+ 00.01 1.21 0.11 21 022 12.22 12 02 11 22 11 11.22 01.12 16.8 



 

 

86 0.22 1.22 02 21+ 00.11 1.00 0.11 02 021 11.22 11.1 02 10 11 11 11.22 01.12 15.4 
82 0.00 2.22 02 00+ 00.11 1.01 0.10 21 010 11.22 10 01 10 21 11 11.12 01.22 13.1 
81 0.11 1.12 02 22+ 00.12 1.02 0.11 01 021 12.22 10 01 10 21 11 10.22 01.12 08.9 
,5 0.01 1.02 01 00+ 00.12 1.01 0.10 01 021 10.12 12 02 10 12 10 11.22 01.22 15.9 
,0 0.02 1.12 02 21- 00.21 1.21 0.01 21 012 11.12 11 01 11 11 12 10.22 01.22 14.3 
,8 0.11 1.02 01 01+ 02.21 1.01 0.11 00 012 11.22 11 01 10 11 10 10.22 01.22 18.0 
,, 0.22 2.12 01 20+ 00.11 1.21 0.20 22 022 11.22 11 01 11 20 10 11.22 01.12 12.7 
,2 0.10 2.12 02 21+ 00.12 1.11 0.11 01 021 11.22 12.1 01 11 21 11 12.22 02.22 14.7 
,0 0.00 2.12 01 02+ 00.11 1.11 0.12 01 021 21.22 11 02 11 10 11 11.12 02.22 14.4 
,7 0.02 2.12 02 01+ 01.12 1.11 0.01 00 021 12.22 10 01 10 21 11 10.22 01.22 17.2 
,6 0.11 2.01 02 00+ 01.02 1.01 0.21 00 021 21.22 10 02 10 21 11 11.12 01.22 11.5 
,2 0.11 1.12 02 21+ 00.12 1.11 0.11 01 022 11.12 11 01 11 22 11 11.22 02.22 19.5 
,1 0.12 1.02 02 21+ 00.22 1.02 0.21 00 011 21.12 11 01 12 21 11 11.12 01.22 15.8 
25 0.01 1.02 01 02+ 00.00 1.02 0.20 21 021 11.12 10 01 11 22 11 11.22 01.12 12.3 
20 0.11 1.01 01 01+ 00.21 1.22 0.11 00 021 11.22 11 01 10 20 10 11.12 01.12 15.5 
28 0.11 2.12 01 01+ 02.11 1.01 0.22 00 022 11.12 10 02 12 21 11 11.22 01.12 16.4 
2, 0.01 2.12 01 00+ 00.21 1.10 0.11 01 021 21.22 11 01 10 10 12 11.12 02.22 21.0 
22 0.11 1.22 00 02+ 00.11 0.11 0.10 00 020 11.22 11 02 10 21 11 11.22 01.12 19.0 
20 0.11 1.22 01 21+ 01.11 1.12 0.00 00 021 12.12 12 02 12 20 11 11.22 02.22 18.0 
27 0.01 1.22 01 00+ 00.10 1.11 0.11 00 021 11.12 12 01 12 21 10 12.22 01.22 16.6 
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:نتائج القياسات األنثروبومترية للعينة األساسية(: 72)ملحق رقم 



 

 

 :نتائج االختبارات البدنية لعينة األساسية(: 72)ملحق رقم 
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:حث األساسية للمستويات المعياريةللعمليات االحصائية لعينة الب(: 75)ملحق رقم 

 ع 7.7 ع 3  الحد األدنى الحد األعلى معامل االلتواء الوسيط ع المتوسط الحسابي القياسات واالختبارات م
 1.72 1.45 7.19 7.69 -1.41 7.76 1.75 7.74 الوثب العريض من الثبات 7
 7.12 7.11 5.17 71.47 1.12 1.11 1.91 1.17 كلغ 13رمي الكرة الطبية  7
 5.7 77.15 7.41 76.91 1.55 75 4.75 74.77 رمي ولقف كرة التنس 3
 1.137 71.52 -1.26 71.3 -1.74 71 5.26 9.17 الجذع أماما أسفل من الوقوفثني  4
 7.37 3.3 72.61 75.71 1.36 77.24 7.71 77.91 الجري المتعرج بطريقة بارو 5
 1.757 1.63 7.1 3.96 1.71 3.37 1.77 3.33 م سرعة من الوقوف 71جري  6
 1.757 1.63 7.47 7.62 1.69 7 1.77 7.15 اختبار نيلسون لالستجابة الحركية 1
 7.512 6.71 4.32 79.97 -1.51 77 7.19 71.65 "71االسناد األمامي  2
 5.174 74.37 761.12 729.4 1.15 715 4.11 715.19 الطول الكلي للجسم 9

 9.764 73.76 47.77 22.53 1.74 64.15 1.17 65.36 الوزن 71
 3.936 9.24 27.36 717.14 1.72 97 3.72 97.71 طول الذراع مع الكف 77
 7.724 3.77 74.79 31.17 -7.41 72 7.11 71.51 طول القدم 77
 6.324 75.96 17.12 713 1.37 26.5 5.37 21.14 محيط الصدر 73
 5.664 74.76 59.75 21.51 1.76 13 4.17 13.47 محيط البطن 74
 4.416 77.79 41.46 67.24 1.57 57 3.13 57.65 محيط الفخذ 75
 3.737 1.23 75.9 47.56 -7.46 35 7.67 33.13 عرض الكتفين 76
 7.112 7.57 73.4 72.44 7.57 75.5 1.24 75.97 عرض الورك 71
 3.137 9.33 5.31 74.13 -1.19 74.21 3.77 74.11 نسبة الدهون بالجسم 72
 39.136 91.59 417.47 591.59   37.53 511 المجموع األنثروبومتري 79
 57.67 737.55 762.45 537.55   43.25 411 المجموع البدني 71
 66.336 765.24 134.76 7165.24   55.72 911 األداءالكلي 77



 

 

.قائمة المساعدين(: 76)ملحق رقم 

 العلمي والتدريبيالمؤهل  اللقب واالسم م
 طالب دكتوراه سنة ثانية بن نعمة بن عودة 7
 طالب دكتوراه سنة ثانية شاشو سداوي 5
 طالب دكتوراه سنة ثانية بليدي تواتي 2
 طالب دكتوراه سنة ثانية حامق بغداد 2
 طالب دكتوراه سنة ثانية سماحة فؤاد 2
 ستار تدريب وتحضير بدني ما زعيمي عنتر 1
 ستار تدريب وتحضير بدني ما بولفضاوي عبد الوهاب 1
 تكيف حركي ستر ما نعماوي العيد 1
 ستار تدريب وتحضير بدني ما ميلود نور الدين 9
 مستشار في الرياضة ومدرب  الياس سمير  70
 رياضة وصحةستر  ما بودالي عبداهلل 77
 ستار تدريب وتحضير بدني ما بوقشيش مولود 75
 مدرب حراس المرمى فريق تلمسان سميركبيبر  72
 فريق غليزان المرمى مدرب حراس  بن عودة بن خلفية  72
 ماستر تدريب رياضي ومدرب كرة قدم  بن تومية رضوان 72
 C شهادة تدريب كاف  محديد عمار 71
مدرب حراس مرمى فريق سيدى بلعباس  نعيمي فكار 71

 مستوى األول شهادة فيفا للتدريب
 C شهادة تدريب كاف  بلكحل أبو بكر  71
 طالب دكتوراه سنة ثانية بومدين قاديرو 79



 

 

 :المحكمينقائمة الخبراء و (: 71)ملحق رقم 

 الشهادة العلمية   االسم اللقب و  م
 أستاذ دكتور بن قوة علي 07
 أستاذ دكتور بن دحمان نصر الدين 05
 أستاذ دكتور رمعون محمد 02
 أستاذ محاضر أ  زرف محمد 02

 أستاذ محاضر أ  كتشوك سيد أحمد 02

 أستاذ محاضر أ  ميم مختار 01

 أستاذ محاضر أ  مساليتي لخضر 01

 أستاذ محاضر أ  حجار خرفان 01
 أستاذ محاضر  فغلول سنوسي 09
 ومدرب حراس المرمى دكتور ابراهيم البطل 70
 أستاذ محاضر أ  الريميعبد السالم مقبل  77
 ومدرب أستاذ دكتور عبد القادر بومسجد 75



 

 

 :ةالمحكمين لالختبارات البدني(: 72)ملحق رقم 

 الوظيفة  األساتذة والخبراء  م
 أستاذ دكتور بن قوة علي 7
 دكتورأستاذ  بومسجد عبد القادر 5
 أستاذ محاضر أ زرف محمد 2
 أستاذ محاضر أ مساليتي لخضر 2
 أستاذ محاضر أ كوتشوك سيدي محمد 2
 أستاذ محاضر أ ميم مختار  1
 مدرب حراس المرمى  ابراهيم البطل 1
 مدرب حراس المرمى بن عودة بن خلفية  9
 مدرب حراس المرمى كبيبر سمير 70

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 :بالت الشخصيةالمقا :(79)ملحق رقم 

 الوظيفة اللقباالسم و  م
 مدرب سابق للفريق الوطني خالف محي الدين 7
 سنة 71مدرب الفريق الوطني تحت  عبد الكريم بن عودة 5
 بجامعة شلفمحاضر أ دكتور  محمد سعداوي  2
 لرابطة وهران لكرة القدم جهوي مدير فني  بلبلةبن دوخة  2
 مدير فني لوالية مستغانم  بليدي تواتي  2
 مدير فني لوالية غليزان مصطفى بن سلة 1
 كاتب عام نادي االفريقي التونسي فاروق كتو 1
 جامعة مستغانمأست دكتور  رمعون محمد 1
 مستشار في الرياضة   زواوي نعيمي 9

 
 قائمة األساتذة المترجمين :(71)ملحق رقم 

 مكان العمل الوظيفة االسم واللقب

 ثانوية بن عبد المالك رمضان أستاذ اللغة العربية بلقرع حسان

 ثانوية سيدي علي الجديدة أستاذ اللغة الفرنسية يش عبد القادرخب

 ثانوية بن عبد المالك رمضان اإلنجليزيةأستاذ اللغة  بطاهرات لكحل

 

 
 

 
 



 

 

 
 :الرموز والمختصرات المستعملة بالل غة العربية(: 77)رقم  ملحق

 أصله المختصر 
 مجموع مج 
 العينة ن 
 المتوسط الحسابي س
 االنحراف المعياري ع
 الوسيط و 
 معامل االرتباط ر
 درجات معيارية م. د 
 مستويات معيارية ع  . م  

 كرة طبية ط. ك 
 متر/ سنتيمتر م / سم 

 كيلوغرام  كلغم
 ثانية ثا

 
 :الرموز والمختصرات باللغة األجنبية(: 77)ملحق رقم 

 أصله معناه باللغة العربية المختصر
P الصفحة page 

P.P أكثر من صفحة Plus qu’une page 

éd الطبعة édition 

 
 
 



 

 

 :القياسات األنثروبومترية( 73)الملحق رقم
 

 

 

 
  
 

 
 
 

 
 

 .الوز نقياس عملية الشكل يوضح 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 : الملخص
واالختبارات البدنية  يهدف البحث إلى تحديد مستويات معيارية لبعض القياسات األنثروبومترية

العلمية النظرية سنة، وفق األسس  71الختيار حراس المرمى كرة القدم للفئة العمرية تحت 
وقد افترض الطالب الباحث وجود تباين في . في مجال كرة القدم التطبيقية التي افرزتها الدراساتو 

مستوى القياسات واالختبارات قصد الدراسة لدى عينة البحث الذي يعزى إلى اعتماد مدربينا طريقة 
ر حراس المرمى كرة القدم للفئة العمرية تحت اة والخبرة الشخصية في اختيداختيار بالعين المجر 

من الفرض العام قام الطالب الباحث بإجراء دراسة االستطالعية هدفت  غيت التحققوب  . سنة 71
الى الكشف عن األساليب والطرق التي يتبعها مدربينا في اختيارهم ألمهر الحراس باإلضافة الى 

ل هذا المركز حيث جاءت نتائج هده الدراسة ستعدادات التي يجب ان تتوفر لشغالمحددات واال
دراسات السابقة في اعتماد المدرب الجزائري على التقدير بدل التقويم في األولية لتأكد نتائج ال

على أساس ما سبق تم تحديد المجتمع األصلي للدراسة و . اختيار الالعبين الموهوبين في كرة القدم
لعمرية تحت للفئة ا" أ"والذي تمثل في حراس مرمى بكرة القدم ألندية الجهة الغربية للوطن صنف 

، ب المسح لمالئمته لطبيعة المشكلةاستخدم الطالب الباحث المنهج الوصفي بأسلو  حيت ،سنة 71
( %12.97)حارس مرمى أي بنسبة  27بعدها تم اختيار عينة البحث بطريقة عمدية بلغ عددهم 

حراس  02 ، كما تم إبعاد(%51.01)بنسبة ( عالجيةمرضية و )حراس ألسباب  71تم استبعاد 
حارس  21بقي للتجربة االستطالعية، و ( %01.52)سية للبحث بنسبة آخرين من الدراسة األسا

إلى  5071من ديسمبر  .م القياسات واالختبارات المقترحةطبق عليه( %11.11)مرمى بنسبة 
ة تفريغها ثم معالجتها إحصائيا باستخدام بعض المقاييس النزع، وبعد جمع البيانات و 5071فريل أ

يق هدف البحث استخدم الطالب الباحث طريقة التوزيع الطبيعي ومن أجل تحق. المركزية والتشتت
عليه تم التوصل إلى االستنتاج ويات المعيارية  لعينة البحث، و في تحديد المست( منحنى كاوس)

لحراس المرمى بكرة ( مستوى االنجاز)في مستويات األداء الكلي البحث  أن أغلب عينة: التالي
انطالقا مما أسفرت عنه مقارنتا بالجيد جدا، و  مقبول وجيدوى المستلمصلحة كانت القدم المختبرين 
واالختبارات ضرورة االعتماد على القياسات : نتائج يقترح الطالب الباحث اآلتيهذه الدراسة من 
 . سنة 71القدم للفئة العمرية تحت  قصد اختيار حراس المرمى كرةالمقترحة البدنية  األنثروبومترية و 

 .كرة القدم للفئات العمرية الصغرىل مدربين اختصاص تدريب حراس المرمى بتأهيتكوين و -
 .كرة القدم –حارس المرمى  –االختيار  -المستويات المعيارية : الكلمات األساسية

 
 



 

 

  
 
Summary

The research aims to determine the standard levels of some anthropometric 

measurements and physical tests for the selection of football goalkeepers under-17 age 

group, according to the theoretical or applied scientific foundations produced by studies 

in the field of football. Where the researcher assumed that this difference in level 

returned to the absences of anthropometric measurements and physical tests applied in 

this study, interpreted by similar to practical methods by our trainers, in them based on 

eye observations and experience to select the football guardians under 17 years. In order 

to verify the general hypothesis, the student undertook a survey study aimed at 

revealing the methods used by our trainers in their selection of the best guards. The 

results of this preliminary study confirm the results of the previous studies. On the basis 

of the foregoing, (a) the sample of the study consists of the goalkeepers of West Class 

"A" football clubs under the age of 17, (b) researcher used the descriptive method, (c) 

11 guardians represented (11.11%) of the overall sample, were tested by the measures 

and tests proposed. From December 2016 to April 2017, after collecting and processing 

the data statically, we confirm that there are statistically significant differences in the 

overall performance level of soccer goalkeepers who are tested in favour of the low 

level versus the very good. Therefore, the researcher suggests the need to rely on 

anthropometric and physical measurement tests in the selection of soccer goalkeepers 

under 17 years of age. On top of that, we require the specialization of coaches to train 

soccer keepers for all Age groups. 

Keywords: Standard levels - Selection - Goalkeeper – Football. 

Résumé 

La recherche vise à déterminer les niveaux standard de mesues anthropométriques et 

des tests physiques pour la sélection des gardiens de moins de 17 ans, basé sur la 

science appliquée et les fondations produites par des études dans le domaine du football. 

Où Le chercheur supposé que cette différence du niveau retourne à l’absences des 

mesures anthropométriques et des tests physiques appliqués dans cette étude, interprète 

par les similaires aux méthodes pratique par nos entraineurs, dans elles basées sur 

observations de l’œil et l'expérience personnelle afin de sélection les gardiens de 

football moins de 17 ans. Afin de vérifier l'hypothèse générale, l'étudiant a entrepris une 

étude d'enquête visant à révéler les méthodes utilisées par nos entraineurs dans leur 

sélection des meilleurs gardiens. Les résultats de cette étude préliminaire confirment les 

résultats des études précédentes. Sur la base de ce qui précède, (a) l'échantillon de 

l'étude se compose des gardiens de but des clubs de football West Class "A" de moins 

de 17 ans, (b) le chercheur a utilisé la méthode descriptive, (c) 11 gardiens représentés 

(11.11 %) de l'échantillon globale ont été testés par les mesures et tests proposés. De 

décembre 2016 à avril 2017, après collecte et traitement des données statiquement, nous 

confirmons qu'il existe des différences statistiquement significatives dans le niveau de 

performance global des gardiens de foot qui sont testés en faveur du faible niveau par 

rapport au très bon. Par conséquent, le chercheur suggère la nécessité de compter sur 

des tests de mesure anthropométrique et physique dans la sélection des gardiens de foot 

pour moins de 17 ans. En plus de ça, nous exigent la spécialisation des entraineurs pour 

former les gardiens de foot pour tous les groupes d'âge. 

Mots-clés: Niveaux standards - Sélection - Gardien de but – Football.



                 

 

 


