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 ديالى جامعة / الرياضة وعلوم البدنية التربية كلية

 
 التهديف المناولة، ،اللع  اسلو  التوافقية، التمرينات المفتاحية: ال لمات

 البحث ملخص
أل  ـألاا  طارا ألا  األ حلل اى ـألا اح ألا  فا ناألا  األ  ف  أل ي أل رااألاروألا لدـأل ال ال ألفاألا ر  

ألاالترػألا  األار اط ألفاألا رفاتاألا  راتفتاأل فاألفة ؿألا  راـأل يكهألا ارااألاا طرا قألا ةد دوألاا راـا
فاألاس تداـألا  فر ن  ألا  اافلتاألاأسااإألا ارإألافررفاألفدػألاففألتيؿألىكاألة ء ألأىفتاألا اح أل

ألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألف با  ي ألفاأل راـألا في را ألالس ستاألق دألا اح .ألألألألألألألألأل
ألاس تدـألألألأل ألاك ألا ف دانتاك ألااةراءا و ألا اح  ألفنيةتا ألبا  ألا ا إ ألىكا ألاح اػ ألا ا نا ألا ا إ اف 

ألا ل ااأل ألاالت ا ر ف ألكا  ألا ااحدو ألا فةفابا أل لفتـ ألا ا حا ف ألاا اع ألا  ةر  ا ألا فني  ا ا حا ف
ألا ر ناألا  طر لاألا رفدتاألات ت رفراألدت   ألا ـألاا اردؼكألاف ألب ناألا اح ألفا ن ألففألالب األة 

ا  األ التألا  ي ألا ا حا فألففألتيؿألا ةدااؿألااالنا ؿألاففألاـألألي ا حا ااقدأل ـألبرضألا ن    أل
ألبفدألا ا حا فألا  ألفن قن ي .أل

ألألألألأل ألاالس ن  ة   ألاىـ ألاف  ألارضألفيا: أل طا ر ألبفاتا ألفا ألإ ة  ا أل أا ر ألا  اافق أل  فر ن   أف
 ااروألا لدـأل.ألألا في را ألالس ستا

ألااروألألألألأل أل أا رألإ ة  األفاأل طا رألا في را ألاالس ستا ألا  فر ن  ألاأسااإألا ارإأل و أفألاس تداـ
ألا لدـأل ال ال .
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The impact of concordant exercises of   playing mode in the 
development of handling and scoring skills of indoor football game 

A research submitted by 
Assistant instructor: Bassem Jabbar Mansour  And  turki hilal kadhim 

Keywords: concordant exercises، playing manner، scoring and handling 
Abstract 

This paper paid more attention to the rank which characterized the 
indoor football game in the world and advancements that have been 
achieved in the field of learning this game and new methods and other 
sciences that have been associated in the learning process. The 
importance of this research comes through the use of concordant 
exercises in playing mode and recognizing how effective they are in 
learning the basic skills in this research. 
The third section includes the research methodology and field 
proceduresك as the researcher used the experimental method and 
followed the way of designing two equivalent groups. The research 
sample was constituted from the first stage studentsك being divided into 
experimental and control groups and the sample was selected 
intentionally. In the fourth sectionك analyses of the results reached by 
the researcher have been presented through tables and forms and then 
deliberately have been discussed by the researcher.أل 
The most important conclusions that concordant exercises have positive 
effects in the process of developing some basic skills in indoor football 
game and the usage of such exercises in playing mode has positive 
impact on developing the first stage of basic skills of indoor football 
game. 
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  :المقدمة -1
ألاا  در إألألألأل ألا  راـ ألحعا ألكاقد ألا حت و ألفة ال  ألن   ألفا ألا  را  أل طارا ألا ح عر ألبلرن  تنيد

ا نة ح  ألا راأـألا ت را ألكألاافألىكهألا نة ح  أل ـأل أفألا  دوألا لدفاألألا ر  عاأل نل إألاافرألفف
ألا   تطتطألا رافاألا ساتـألففألتيؿألاس تداـألفت افألا فر رؼألاا رااـألاا طرا قألاالس   إأل نف  اا 
ا حد ااألففألق تألا رد دألففألا ا حا فألاا راف ءألاا فت ل فأله ة دألأفعتألا س تألا ن ةحاألا حل قأل

ألا ر   عتاألاقدألظير ألفاألاآلاناألالت روألفس عألبد دوألاف ناباأله ة دأل دا تألأفعتألاالنة  ا أل
أل فااقفأل راتفتاألا در  تاألفت اةاأل ألففألتيؿألاس  تألف رددو أل افي را ألالس ستاألا طا رى   در  تا

أل فت  ر ألك ؾ أل1977أل:ا ؤاد ألاافأل177: ألا لدـ ألارو أل راا ألاس ست   ألفف ألا فن ا ا ألفي رو ألاف" )
 ةرتألفرلاأل سة تألاالىداؼألاأاركألاافألا ةر قألا كؼألتلاـأل  فر را ألا  فر را ألا فرا وألاا ف لناأل

ألت را أل أل ناتع ألاةت ألفف ألا  فا راو ألا ةا  ألفا ألحظ  ألاالأار ألا ةر ق ألىا ألا فن فس ألفرف  ألا  ة ه اا رو
ا يبإألافني ألا اس ااألا حد ااألا  األاس تدفي ألا ا حا فألاىاألا  فر ن  ألا  اافلتاألااح ا ألا  فر ن  أل

 روألفاألفة فرن ألا ح عرأل أاني ألأس سألالبدادألا  دناألنظراأل ردـألتطار ي ألابدـألا  اافلتاألفا ناألا 
ألا  رألففألاالفرادألفاألاق ألااحدأل أل ردد فا نتاألفف رس ي  ألأؼألإفا نت  ألااداا ألت لاألاا  اح ت ةي 
ااك ؾألا الاؿألا  ألالداءألالفاتألبفألطر قألانراؾألةفتعألاة اءألا ةسـأل  راـألأؼألفي روألألإكألإفأل

نوألتر فدألأس س  ألبا أل أرارألا في روألابددألفرا ألا ةنتألاا نة  ألكألالاالألإ  أل طارألالداءألا حس
ألفعأل أل نسةـ ألانات ألا في رو ألأداء ألفح ا ا ألفا أل ا نة   ألا يبإ ألتي و ألفف ألتس طتع أل اافق أبا 

أل(.56:ألأل1997:ىدفي ( أل أل
تاألاأس   إألان  ةاأل   ا دألا ح ةاألا  ألا  ط  قألا رافاألا ساتـألفاأل ط  قألا نة كألا فن ى ألا  راتفألألأل

ألح  أل ألا  ف ر فألا  اافلتا ألافني  ألظير أل ف ر فألحد اا أل  ن سإألاقدرا ألا ف راف فألفلد ألاف   نة كى 
 ننطألةفتعألألاكألاح ألفاألفا ناألى فاألفاألا  ربتاألا ر  عتاأللني أل رطاألفراناألان ل ءألا فح اػأل

ألابا ف راف فأل  أدتاألأبف ؿألف ناباألاأل أل رااألارو أل ال ال ألت لاألفاألال ر إألا ةف بتاألافني   لدـ
 يكاألحظ  ألانر   ي ألا أ  روألاألاح ألفاألقفاألاالى ف ـألفل رناأل نظ را ي ألففألال ر إألا ر  عتاأل
اا     األةرا ألففألىكهألا ارااألبا ألف ىاألباتاألا  اـألففأل لدتـألا طارألفاألفنافألا ارإألا حد ااأل

أل ال ال ألا  األ ألا لدـ ألارو ألب  ـ ألتنيد ألففألا  طارألفاألا فس ل تألكاك ألا  روألا تععأل اف  د ـألسربا
فألىن أل...أل أففألاىفتاألا اح ألادقاألف ن ىتاألفاأل ط  قألا في را ألا حراتاألا فت اةاألاا ف ناباألاف

افررفاألفدػألف با  ي ألفاأل طا رألا في را ألالس ستاأل فر ن  ألا  اافلتاألاأسااإألا ارإأل ررؼألا فاأل
افلتاألاأسااإألا ارإألابدادأل فر ن  أل األاما اهداف البحث ف انت ااروألا لدـأل ال ال ألق دألا اح أل.

أل طا رأل ألفا ألا  اافلتا ألا  فر ن   أل أا ر أل ررؼ أل ال ال ك ألا لدـ ألاارو ألاا  يد ف ألا فن ا ا  في ر ا
 ررؼألنسااألا  طارألا ح لااأل دػألب ناألا اح ألكألاألفي ر األا فن ا األاا  يد فألااروألا لدـأل ال ال أل
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ألىن ؾوفرض الباحثان  ألاا اردأل  ألفراق اف ألا ل اا ألاالت ا ر ف أل  ف ألا فن ا األفرناتا ألفي ر ا ألفا ؼ
ألاا  يد فألا ل  حألاالت ا رألا اردؼألانسااألا  طارأل افي را .

  :اجراءات البحث -2
  :منهج البحث 2-1

اس تدـألا ا حا فألا فني ألا  ةر  األ في ف وألفناااألا اح ألااىدافوكألاكألاف" ا  ةر إألىاأل ص رألألألألأل
ألا  ألا  ص را  ألافيحظا ألف  أل حد  ألا فحددو أل انراي ألافع اي ألنةسوألف رفد ألا حد  ألبف ن  ةا

ات ا ر فألألا ااحدوألكا (ألاا اعألا ا حا فأل لفتـألا فةفاباأل118أل:1984:"أل د  اؿألف فألا ةس رى (
ألا ل ااألاا اردؼألأؼألقت سألا فةفاباألق تألااردألا  ةربا.

  :مجتمع وعينة البحث 2-2
ا ر ناأللني ألك ؾأل"افألبفاتاألات ت رألا ر ناأل ر اطألار ا ط  ألااتل  ألاط تراألا فة فعألا فأتاكألفنوألألألألأل

كألاب دأل" ا أندؼا ة ءألففألا فة فعألا كؼأل ةرؼألباتوألاالت ا را ألا فاتألا فة فعأل فاتيأللحتح  أل
أل(.107أل:1999:ا داتـأل

أل(ألالبإ.أل20ة فراألدت   ألا فؤىا فأل  فا تألا ةر قألاا ا   ألبددىـأل ألااف ألب ناألا اح ألفيـألالب ألألأل
 علوماتاالجهزة واالدوات المستخدمة ووسائل جمع الم 2-3
 االجهزة واالدوات المستخدمة في البحث 2-3-1
  ألناعأل 1س باأل اق  ألا أ رانتاألبددأل)Casioةي  ألالإأل اإألناعألكأل(ألت ا نتاألا لنعHPأل

ألا لنع ألافر اتا ألق ناناك أل ال ال  ألا لدـ ألارو ألفارإ أل ك ألبدد ألقدـ ألق نانا5ارا  أل( نر طألك
أل.األااروألا لدـأل ال ال  افي را ألاالس ستاانا ؿألرساـأل اعتحتاألكألاس  تأل اعتحكألاللق

 :وسائل جمع المعلومات 2-3-2
 أل ألا فل درألا رربتا ألا فرااف  ألاالةن تاك ألاس ف رألنااا  سة تألن    ألات ا را ألألو االن رن  (ك

 ا في را ألاالس ستا.
 االختبارات المستخدمة في البحث 4 -2

 المناولةالول:  االختبار
أل(58أل:2008:ـأل(أل تافألأل10 فا اسـألاالت ا رأل:ألا فن ا األنحاألىدؼأللص رأل اردألفس

ألا يدؼألففألاالت ا ر:ألقت سألدقاألا فن ا ا
نر طألألقت سكنر طألألسـكأل60X60ىدؼأللص رألأار دهألأل(ك5 االداا ألا فس تدفا:ألارا ألقدـألبددأل

ألاللق.
أل أل  ألاطاؿ ألا  داتا ألتط أل رسـ ألاالت ا ر: أل 1اةراء ألفس فا ألابا  أل( ألا لص رألأل10ـ ألا يدؼ ألبف ـ(

ألا   ألتط ألبا  ألا تفس ألا أرا  ألىكهألا اعع أل  يد ف ألا فت  ر ألتلاـ ألا  دء ألان رو ألسف ع ألابند داتا
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ألاأل ألا  داتا ألتط ألبند ألا لحتح ألا فا ف ألا ت كه ألتيؿ ألفف ألا لص ر ألا يدؼ ألنحا ألف اا أرا  ألحسإ
ألأل:فاعحألفاألا نات

ألا أرا أل ألفن ا ا ألفف ألا فت  ر ألبا ي  ألتحلت ألا  ا ألا درة   ألافةفاع ألا درةا أل ح سإ ا  سة ت:
ألا تفسألابا ألا نحاألاال ا:

أل(أل أتألفح ا األلحتحاأل دتتألا يدؼألا لص رأل.ألألدرةاأل2 أل-1
ألدرةاأل(ألاكاألفس ألا أروألا ل  ـألااألا ر رعاألا ـأل دتتألا يدؼأل.ألأل1 ألأل-2
أل أللةرأل(ألفاألح  األترا ألا أروألبفألا يدؼألا لص رأل.ألأل-3

أل(أل10-حدادألا درةاألىاألففأل أللةر
أل
أل

ألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل
ألسـأل60×أل60ألألألألألألألألألأل

ألارا ألألألألألألألألألـألألألألألألألأل10ألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل
 

 : االختبار التهديف
أل(59أل:2008:فربر  أل تافألألبا ألاسـألاالت ا رأل:ألا  يد فألنحاألىدؼألفلسـ

ألا يدؼألففألاالت ا ر:ألقت سألدقاألاسرباألا  يد فأل.أل
(ألكألىدؼألاروأل دألكألف نعألا س حاألاا ف دافألكألنااتصألأل7االداا ألا فس تدفاأل:ألارا ألقدـألبددأل أل

أل(ألكألس باأل اق  ألكألل فروأل.ألأل6 ألبددأل
ألاةراءألاالت ا ر:أل

ألألتلاـألا فت  رألاردألسف عألان روألا  دءأل  يد فألا أرا ألا ساعألا فا باألاناتألف س األبا ألتطألألألألألأل
أل ألا يبإألا  دارافألحاؿألأل6  ألأؼألتطألفنطلاألفرف ألفارإألا تف ساألااردألاتأل يد فألتلاـ أل( ـ

أل:اال اف ألفاألا ناتألايااألاف  رأل(ألااأل3ا ن تصألا كؼأل اردألبفألا أرو أل
ألاح س إألا درة  :

ألدرة  أل(أل.ألأل4ا ة ءألاالتففألااالتسرألففألا فرف أل ألأل-
ألدرة  أل(أل.ألأل3ا ةياألا رات ألففألا يدؼأل ألأل-
ألدرةاأل(أل.ألأل2داتتألا يدؼألا لص رأل ألأل-
ألدرةاأل(.أل1ار ط ـألا أروألا  ل  ـألااألا ر رعا ألأل-

فت  رألا كؼألتعرإألا أروألا  لدـأل  دأألاالت ا رألففألا ةياألا تفن ألا ن ياألا  تسرػأل األ:فيحظا
 ا تسرػألاا  راسأل.
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ألا  سة ت:ألتحسإألفةفاعألدرة  ألا فح اال ألا لحتحاألا ن  ةاألففألبفاتاألا  يد ف
أل(أل7أل-ففأل أللةر-(أل14-ففأل أللةرأل-(أل21-فف أللةرأل-(أل28-حدادألا درةا:ألففأل أللةر

أل
أل

ألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل
ألفرف ألتف ساألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل

ألىدؼأللص رألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل
أل داتاألألألألألألألألألألألألأل
ألني تاألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألارا ألألألألألألألألألألألألأل

ألنااتصألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل
ألألألألأل

أل
با ألا س دوألألوالتهديف( )المناولة ـألبرضألات ا را ألا في را ألاالس ستاألا فت  روألق دألا اح ألألألألألأل

ا ت راءألاا فت ل فأل  ت فألليح  ي أل ر ناألا اح ألاردأل حد دى ألففألا فل درألا رافتاأل.ألاف ألف  فأل
ألادن ه:فاألفاألا ةداؿأل
 ل ل مهارة اساسية من مهارات كرة القدم للصاالت يبين تحديد االختبارات المالئمة (1الجدول)

 :التجربة االستطالعية 2-5
ألا ا حا فألاأةراءألا  ةرباألاالس طيبتاأل اـألاالربر ءألا فاافقأل ألألألأل ألا  األط قأل3/12/2014ق ـ )

(ألالب األففألت ر أل7ف ي ألات ا رألا في را ألاالس ستاألااروألا لدـأل ال ال ألبا ألب ناألفااناألففأل 
ألب ناألا اح ألاا فألا يدؼألفني أل:

ألفلدارألاألألألأل االت ا را أل اق ألا أ فاأللةراءأل ررؼألفدػأل ل تألا ر ناأل يت ا را ألا فس تدفاألاف 
أل ااةألاف  ألا  ا ألاا لراا   ألا فن أت ألا ا حاىا ألاأل و ألافدػألف ألا فس بد ألا رفت ألفر ق ألاة ءو  ررؼ

ليحتاألا فارإأل الت ـألاأةراءألفةردا ألاالت ا را ألاا ة دألا التألا رافاأل يت ا را ألا فرنحاألففأل
ألأل.ىدؼألااا  ألافاعابتا

أل
أل

المتريرات 
 المختارة

عدد  االختبارات المرشحة
 الخبراء

النسبة 
 المئوية

 %100 10 قياس دقة المناولة نحو هدف مرسوم على الحائا المناولة
 %100 10 التصوي  بالقدم على المستطيالت المتداخلة التهديف
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  :االختبارات القبلية 2-6
ألاةراألألألأل ألا فاافقأل ـ ألا ايا ء أل اـ ألفا ألا اح  ألق د ألا فت  رو أل افي را  ألا ل اتا ألاالت ا را  ء

ألا ا حا فأل  ا   ألا ظراؼأل16/12/2014  ألاق ـ أل( ففألح  ألا فا فألاا  ف فألافر قألا رفتألا فا
ألراب ألاقد ألا اردتا ألاالت ا را  ألفا ألا ظراؼألنةسي  أل حل ق ألاةت ألفف أل نة كألأل ا فس بد ألق ت ا ا حا ف

ألاالت ا رألف ت  األ:
ألي .ا اعتحر ألطر لاألاداءألاالت ا رأل ار ناألن -1
 أل. ط  قألاالت ا رألففألق تألاحدألافرادألفر قألا رفتألا فس بد -2
 أل.اةراءألاالحف ءألا أ فاأل ار ناألق تألا  دءأل  نة كألا  فر ن   -3
  :التجربة الرئيسة 2-7

ألألألأل ألا فاافق أل ألا ايا ء أل اـ ألفا ألا اح  أل ر نا أل ا ف دانتا( ألا ر تستا ألا   ةربا ألا رفت أل21 ـ /أل12/
ألأل2014 ألا فاافق ألاالحد أل اـ ألفا ألفني  ألأل8/3/2015ااالن ي ء ألبا ألألاكك ألا  فر ن   ألفني  ان فت

(ألدقتلاأل ااحدوأل90(ألاس  تعألابااقعألاحد  فألفاألاالس اعألاب ففألقدرهأل 8(ألاحدوأل در  تاألا فدوأل 16 
 فر فألفاألا احدوألأل5-3(أل فر فألا ـألابط ءألففأل20ا ااحدوألباف كألافألا  فر ن  ألا فس تدفاألىاأل 

ألا ااحدو.أل
  :االختبارات البعدية 2-8

ألا فاافقألألألألأل ألاالحد ألاك ؾألفاأل ـا ألاالت ا را ألا اردتا ألا ا حا فألاأةراء ابنةسألأل22/2/2015ق ـ
ألا ظراؼألا  األ ـأل ي ألاةراءألاالت ا را ألا ل اتاأل.

  اإلحصائية:الوسائل  2-9
 (ألاك ؾألالس ترا ألا ن    أل.spssس تدـألا ا حا فألا حل ااألاالحل  تاأل ا
 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها:-3
 عرض نتائج اختبار مهارة المناولة والتهديف لالختبارين القبلي والبعد  لعينه البحث 3-1

 : هاوتحليل
ألفي روألألألألأل ألفا ألاا اردؼ ألا ل اا ألاالت ا ر ف ألفا ألا حس  تا ألالاس ي أل  ف ألا ةراؽ ألفررفا  صرض

ألا أل اؾ ألفا ألا  طار ألنساا ألافررفا ألا اح ك أل ر نا ألا لاان فألا  يد ف ألا ا حا ف ألاس تدـ  في روك
أل(.2اهحل  تاألا ت لاأل فر  ةاألا  ت ن  ألااس ترا ألا نسإألا فطااااألاحسإألف ألف  فألفاألا ةداؿ 

أل
أل
أل
أل
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يبين قيم الوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبارين القبلي والبعد  وفرق  (2الجدول)
ألالساسية .الوساط الحسابية ونسبة التطور الختبارات المهارات 

ألا ةداؿ ألألألأل ألفف أل ن  ألا فرت ر ا2  عح ألااالنحراف   ألا حس  تا ألالاس ي ألقتـ ألالاس يألأل( افرؽ
ا حس  تاألانسااألا  طارألفاألاالت ا ر فألا ل ااألاا اردؼأل في ر األا فن ا األاا  يد فألفاألا اح كألإكاأل

ألا  يد ف  أل في رو ألا ل اا ألاالت ا ر ألفا ألا حس  ا ألا اسط ألا فرت رؼألأل(3ك16ا ف ااالنحراؼ
ألىا 8ك1ىا  ألا اردؼ ألاالت ا ر ألفا ألا حس  ا ألا اسط ألا ف ألح   (ااالنحراؼأل6ك20(فا
(اا ن أل30ك4(.إف ألفرؽألالاس يألا حس  تاأل  فألاالت ا ر فألا ل ااألاا اردؼألفلدألا ف 9ك0 رؼ ا فرت

أل(.38ك23نسااألا  طار 
يبين قيم الوساط الحسابية للفروق ومجموع مربعات انحرافات الفروق عن متوسا  (3الجدول)

قبلي والبعد  ( المحسوبة والجدولية وداللة الفروق بين االختبارين الTتلك الفروق وقيمة )
 الساسية.الختبارات المهارات 

وحدة  االختبارات ت
( T) ف 2مج ح ف -س القياس

 المحسوبة
(T )

 داللة الفروق  الجدولية

 7،8 40،8 2،5 درجة المناولة 2
2،09 

 معنو  

 معنو   10 52،3 3،7 درجة التهديف 3

أل(أل.19 (ألادرةاألحر األ05ك0(ألبندألفس اػألدال ا 09ك2(ألا ةدا تاأل Tقتفاأل ألأل
(ألاا ػػػكؼأل  ػػػ فأل نػػػ ألقػػػتـألالاسػػػ يألا حسػػػ  تاأل اةػػػراؽألافةفػػػاعألفربرػػػ  أل3  عػػػحأل نػػػ ألفػػػفألا ةػػػداؿأل أل

(ألا فحسػػاااألاا ةدا تػػاألادال ػػاألا ةػػراؽأل ػػ فألTانحرافػػ  ألا ةػػراؽألبػػفألف اسػػطأل اػػؾألا ةػػراؽألاقتفػػاأل 
ألاالت ا ر فألا ل ااألاا اردؼألالت ا را ألا في را ألالس ستاألق دألا اح أل.

(ألافاألات ا رألفي روألا  يد فأل5ك2 حس  األ اةراؽألفاألات ا رألفي روألا فن ا األ إفألقتفاألا اسطألاألألألأل
(ألا فيػػػ روألا  يػػػد فأل8ك40(أل.ألفػػػاألحػػػ فألا نػػػ ألقتفػػػاألفةفػػػاعأل اػػػؾألا ةػػػراؽأل فيػػػ روألا فن ا ػػػاأل 7ك3 
أل(أل.3ك52 
 مناقشة النتائج: 3-2

 
 االختبارات

وحدة 
 القياس

الفرق بين  البعد  القبلي
 الوساط

 
نسبة 
 ع س   ع س   التطور

 % 20،4 0،90 1،18 5،10 1،42 4،20 درجة المناولة

 16،3 درجة التهديف
 

1،8 20،6 0،9 4،30 23،38% 
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كا ألدال األفرناتاألأل  ألظيرأل د ن ألففألتيؿألبرضألا ن    ألفاألا ةدااؿألا س الاألا فألىن ؾألفراقألألألأل
ألا ل  حأل ألاا  يد ف ألا فن ا ا ألفي رو ألفا ألا اح  أل ر نا ألاا اردؼ ألا ل اا ألاالت ا ر ف أل  ف إحل  تا

ألاالت ا رألا اردؼ.
ألألألألأل ألاس تداـ أل أا ر ألفدػ ألتظير ألا  فر ن  اىكا ألا فن ا األألأسااإ ألفي ر ا أل طا ر ألفا ا  اافلتا

ألا  نظتـ ألبا  ألالسااإ ألالح ااء ألاك ؾ أل ال ال  ألا لدـ ألارو ألفا ألففألألاا  يد ف ألاا   در  ا لحتح
ا سيتألإ  ألا لرإألاا  تطتطألا رافاأل   ف  ألا  در إألفاألاروألا لدـألا   تطتطألاا  نظتـألااالس فرارأل

فاألابا ألأسسألبافتاأل ف ألتعففألفدػألا  أا رألاال ة  األبا ألفس اػألا يبإألااس فرارهألافلدفاأل
  أرارهألفتألاا  اق  ألا لحتحألا  در ألفاألار ة عألفس اػألا حأألف داردهوألا ةاانإألا فت اةاأل أروألا لدـأل

أل(.17:أل1989ألااتراف: اسف ب تأل
ألا في را ألألألألأل ألا قا ألبا ي  أل ر فد ألا  ا ألا فيفا ألا في را  ألفف ألا فن ا ا ألدقا ألاف ألا ا حا ف ا رػ

ا يةافتاألفاألاروألا لدـألففألاةتألاس فرارألحت  وألا أروألااال ءألا ةر قألفاألح  األا يةاـألكألا ؤادألك ؾأل
 ا األففألاس ست  أل رااألاروألا لدـألاافألا  فر را ألا فرا وألاا ف لناأل(ألاف"ألا فن177:أل1977أل: فت  ر

 ةرتألفرلاأل سة تألاالىداؼألاأاركألاافألا ةر قألا كؼألتلاـأل  فر را ألاا روألا  ة هألفرف ألا فن فسأل
ىاألا ةر قألاالأارألحظ ألفاألا ةا ألا  فا راو".ألاالألنؾألافألةفتعألا فن ى ألا  راتفتاألاا  در  تاأل رطاأل

ألا في روألا فيفاألفاألاروألا لدـ.ألا التألاالأ رأل يكه
اتر األا ا حا فألا  طارألا كؼألحد ألفاألا في ر  فألإ  ألاح ااءألأسااإألا  ف ر فألا  اافلتاألبا ألألألألأل

ألا ف ألح  ا ألن  ةا ألالداء ألفا ألااالندف ع ألاا  نا ق ألاها رو ألف  ألفع ألا ن  ةا ألىكه ألا  ةق  ر ألانن فسا
أل(125 :2000:ا تو حافاألااترافأل

ألاألألألألأل ألالداء أل طار ألإف ألإك ألا ةنت ألفرا  ألابدد ألا في رو أل أرار ألبا  ألأس س   ألتر فد ألاا نة  ك حسنو
الاالألإ  ألأبا أل اافقألتس طتعألففألتي وألا يبإألا نة  ألفاألفح ا األأداءألا في روألاناتأل نسةـأل

أل   ألا ا حا فألا الاؿألإ توكألاىاأل طا رألأداءألا يب  فأل56:ألأل1997:فعألىدفي  ألأراد ألف  (ألاىكا
ألا حلتل ألا فن فسا ألظراؼ ألأسااإألعفف أل راو ألا كؼ ألا ح اؼ ألا دار ألإف ألا ا حا ف ألا رػ ألك أل اراا تا

ا  ف ر فألا  اافلتاألفعألفس اػألأداءألأنااعألا فن ا األأدػألإ  أل ةاؽألب ناألا اح كألاىكاألف ألحلقألىدؼأل
أل.  وافرعألا اح 
 :الخاتمة -  4

أل أا رألألألألأل ألا  اافق أل  فر ن   ألاارألأل  ألإ ة  تألا ألأف ألالس ستا ألا في را  ألارض أل طا ر ألبفاتا ألا لدـألفا و
ااك ؾألاس تداـألاسااإألا ارإأل وأل أا رألإ ة  األفاأل طا رألا في را ألاالس ستاألااروألا لدـأل ال ال أل

ا  فر ن  ألا فس تدفاألقدألأد ألا  أل طا رألا في را ألاناتألسر عألاح  ألافر ألا ةيدألألأفانيحعأل
أل ألا  راـأللني  س ستاألبا ألاالسسألا رافتاألفاأل طا رألا في را ألاالألاح ا اا اق أل  حس فألبفاتا

أل ألا اح ألااف  ألأدػألا  أل ةاؽألب نا ألفف  ألا في رو افألففألتيؿألا  رر فألاا نر ألابرضألافف رسا
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ألاداءأل ألفا ألا طيإ ألدافرتا ألفف أل اد ألا فس تدفا ألا  فر ن   ألفا ألا فاةاد ألاا  ن فس ألاا ف را ا  نا ق
 ا  فر ن  ألاسيتألبفاتاأل طارألا في را ألاالس ستاألااروألا لدـأل.

سااإألا ارإألفاأل طا رألفي را ألاترػألااروألا لدـألاعراروألاةراءألاأال ألا ا حا فألاس تداـألاألألألأل
ات ت رألا  فر ن  ألاحا أل  ن اؿألاسااإألا ارإألفاأل طا رألا في را ألالس ستاأل س ر إألالترػألاأل

 ا في فاألهفا نتاألاالداءألا  ناتألا لحتحألاا كؼألتس بدألفاألبفاتاألا  طارأل.
 المصادر والمراجع:

 ألااتراف: رةفاأل ألن  تألنافتألألكالنفسالبحث في التربية وعلم  منهجألد  اؿألف فألدا  ف؛
أل(.ألألأل1984 ا ل ىروأل:ألفا ااألاالنةااألا فلر األكأل

 ألاب د ألألا داتـكألا أندؼ ألا ؛ ألهللا مدخل الى مناهج البحث العلمي في التربية والعلوم ب د
أل(.1999:أل ا أا  ألكألفطاراألا ةي أل اننرألاا  ا  عألكألأل2يألكاإلنسانية

  ألاسف ب ألااتراف؛ ألطو ألالبدنيكر  القدم بين النظرية والتطبيق واإلعداد تك دارألأل ا ل ىروكك
 (.1989ا ةارألا ررباأل

 ألألكرفت  أل ألفحفاد؛ ألا ةارألاالسس العلمية في تدري  كرة القدمحنةا ألدار أل ا ل ىرو: :
أل(.1977ا ررباك

 1997ا لدسألكألاهساندر اكألفط اع:أل التدري  الرياضيألا ؛بل ـألألاة  رك أل). 
 ألألتافكأل ألح  ـ؛ بعض الصفات الحركية  ا تسا تأثير تمرينات مشابهة للع  في قلا

ألف ةس  ركرأل)والمهارات الساسية بخماسي كرة القدم  ألا ر  عتاكألس  ا ألا  ربتا ة فراألألااتا
أل2008دت   ك

أل
أل
أل
أل
أل
أل
أل
أل
أل
أل
أل
أل
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 يبين نمولج من التمرينات المستخدمة (1الملحق )
 التمرين االول: 

فعألاععألاىداؼأللص روألا  ـألألأل(ف اان فألفل  تألأان   دأألا  فر فألاأربراألالب  فألف ل  ا فألنلفألفارإأل    
أل ألىا ألا يبإ أل ي  ألتلف ألا  ا ألا فحلارو ألا فس فا ألاف ألباف  أل  نيف  ألا ص( أل ا د ت ألا  فر ر ف رأل1بفاتا

 ـأل.10اا فس فاأل  فألا يب  فأل
ألألألا يدؼألففألا  فر فأل:ألدقاألا فن ا األ ا ف تأل ألا فن ا األا نتلتا(ألألأل

 التمرين الثاني :
 ألاربراألالب  فألفة فتعألبا ألة ن األا فارإألااتألفةفاباألف يألفألفارإألتف ساأل  دأألا  فر فأل اي نل

ف رأل  دأألا يبإألففألاتألفةفاباأل  فر رأل1ف(ألفعألاىداؼأللص روألففألا نااتصألفس فاأل  اان فألفل  تألاان
ألفا  ألا أرو أل  فر ر ألاالت ر ألاتلـا ألا  ي  ألا فنطاق ألا يبإ ألا   ألففألا أرو ألا ا نا ألا يبإ ألا ص( ألد ت نرو 

 ا فةفاباألا فل  ااألاا  راسألاتس فرألا  فر فألىاكاأل التاألا فةفاب  .ألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل
 التمرين الثالث :

(أل نلفألفارإألتف ساألبا ألاربراألاىداؼأللص روألا   فر رألا سر عألاا ةر قألا كؼألتفررأل3عدألأل3ا ارإأل 
أل فر را ألتحقأل وألا  يد فأل.ألألألألألألألألألأل10
 تمرين الرابع:ال

أل ألا س  قألونةس  داءألا  فر فأل ـ(ألفعأل ا دؿألا فراأ أل  فأل10فاأل10 أفأل دافألاىداؼألافاألفنطلاألفحددو
ألا يب  فأل.أل

 التمرين الخامس:
ألا ارإألا   فر رألا سر عألفعأل  د تألا فراأ أل  فأل ألا ارإألبا ألىدؼألااحدألا  ـ نلفألفارإألتف ساأل  دأ

 ؼألبدـألقطعألا أرو.األ  ألا يب  فألألاا ةر قألاالترأل دافعألسا ت
ألا يدؼألففألا  فر فأل:ألىاألا  يد فألاا  فر رألا سر ع.

 التمرين السادس: 
افاألح  األفلدافألا أروأل تر ألالبا فألألاـألا  يد فألا   فر رألا سر عألاا دق قأل2الب  فألفل  تألأل4  دأألا ارإأل ػأل

أل.أل2الب  فألعدألأل4 ػألألففألا ةر قألاالاؿألا دتتألالبا فألففألا ةر قألا ا ناألا  دأألا يةفاألففألا ةر قألا فل  ت
 التمرين السابع:

األ  دأألا  فر فأل ايااألالب  فألفل  تألايااألا  دأألا ارإألبا ألايااألاىداؼأل أتألفر قألفاعاباألبا ألة ن 
أل فر را ألففألاتألفر ق.ألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألا فارإألاتاافألا يدؼألاردألاتألتفس

 التمرين الثامن:
 نلفألفارإألا حددألا فنطلاألاس األنااتصأل أتألأل(ف اان فألفل  تألاان إألففألق تألاربراألالب  فأل  دأألا ار

 الب  فألا  ـألا ارإألا   يد فألبا ألا نااتصألا فاعابا.أل
 


