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 القدـ 
 ممخص البحث

رينػػات أعػداد تمرينػات مقترحػة لتطػوير صػد ركمتػي الجػزاء والحػرة المباشػرة، معرفػة تػأثير التم      
السػتخداـ التمرينػػات  فَّ أوالحػرة المباشػرة وافتػػرض الباحػث  المقترحػة فػي تطػػوير صػد ركمتػي الجػػزاء

فػػي تطػػوير  صػػد ركمتػػي الجػػزاء والحػػرة المباشػػرة اذ أشػػتمؿ مجتمػػع البحػػث  اً ايجابيػػ اً المقترحػػة تػػأثير 
األولى لفئة  ( مف حراس المرمى الشباب بنادي الصميخ الرياضي وىـ يمثموف أندية الدرجة5عمى)

% ( مف مجتمع أندية محافظة بغداد لمشباب 20سنة. وتشكؿ نسبتيـ ) 20الشباب لؤلعمار دوف 
 بكرة القدـ وىـ يمثموف المجموعة التجريبية لمبحث بالطريقة العمدية .

وتػػػـ اسػػػتخداـ االختبػػػارات الخططيػػػة آالتيػػػة :)اختبػػػار صػػػد ركمػػػة الجزاء،اختبػػػار الركمػػػة الحػػػرة     
وتـ التعرؼ عمى صدؽ ىذه االختبارات وثباتيا وموضوعيتيا باالعتماد عمى الدراسػات ( المباشرة 

السػػابقة و منيػػا )دراسػػة شػػياب احمػػد حمػػود ( ولقػػد عولجػػت البيانػػات إحصػػائيا باسػػتخداـ النظػػاـ 
           ( و بنػػػػػاء عمػػػػػى ذلػػػػػؾ تػػػػػـ مناقشػػػػػة النتػػػػػائج و خرجػػػػػت الدراسػػػػػة باالسػػػػػتنتاجات spssاإلحصػػػػػائي )

لمتمرينػات المقترحػة تػأثير ايجػابي فػي تطػوير بعػض النػواحي الخططيػة ات و كما يأتي : والتوصي
واسػػػتخداـ التمرينػػػات  )صػػػد  ركمتػػػي الجػػػزاء والحػػػرة المباشػػػرة( لحػػػراس المرمػػػى الشػػػباب بكػػػرة القػػػدـ،

المقترحة ضمف الوحدة التدريبية، لو األثر االيجابي الفعاؿ في تطػوير صػد ركمتػي الجػزاء و الحػرة 
الباحػػث اعتمػػاد التمرينػػات المقترحػػة راس المرمػػى بكػػرة القػػدـ . وأوصػػى اشػػرة لعينػػة البحػػث لحػػالمب

ضمف المناىج التدريبية والوحدات التدريبية اليومية المخصصة لحراس المرمى الشػباب بكػرة القػدـ 
سػػػنة فضػػػبل عػػػف االىتمػػػاـ بتػػػدريب حػػػراس المرمػػػى بشػػػكؿ مبكػػػر وذلػػػؾ إلتمػػػاـ  20لؤلعمػػػار دوف 

 عمـ في أعمار مبكرة، ضرورة وجود متخصصيف في تدريب حراس المرمى الشباب.عممية الت
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                                         Abstract  

The study aims at preparing suggested exercises to improve 
repelling penalties and free direct kicks, then  investigating the effect of 
those exercises. The researcher assumes that those exercises will have 
a positive effect. The research community included five young 
goalkeepers from Al Silekh Sport Club. They represent the first class 
clubs for young age group under 20 years. They constitute about 20% 
of the clubs in Baghdad and they deliberately represent the experimental 
group.  

    The researcher used the following planed testes: penalty 
repelling test, free direct kick repelling test. Those tests validity 
consistency and objectivity were checked depending on previous studies 
like S.A. Mahmoud. The data were statistically processed using SPSS. 
Accordingly, the results were discussed  and the study came up with the 
following recommendations: the suggested exercises have a positive 
effect on developing plans of repelling penalties and free direct kicks in 
young football goalkeepers. The use of the suggested exercises also 
has a positive effect on the sample. The researcher recommended the 
suggested exercises during daily training units for goalkeepers of under 
19 age groups as well as stressing on training goalkeepers at a young 
age and the existence of specialized young goalkeeper trainers. 
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  :المقدمة -1
أف التقػػدـ الػػذي حػػدث فػػي مجػػاالت الحيػػاة بصػػورة عامػػة وفػػي مجػػاؿ المنافسػػات الرياضػػية لػػـ      

يكػػف وليػػد الصػػدفة ، إنمػػا كػػاف نتيجػػة جيػػود قػػاـ بيػػا العممػػاء المختصػػوف فػػي المجػػاليف األكػػاديمي 
 والتطبيقي .

وفػػػؽ قواعػػػد عمػػػى فيعػػػرؼ التمرينػػػات بأنيػػػا) عبػػػارة عػػػف بعػػػض الحركػػػات البدنيػػػة التػػػي توضػػػع     
خاصػػػة فييػػػا األسػػػس التربويػػػة والمبػػػادئ العمميػػػة والفسػػػيولوجية والتشػػػريحية والطبيعيػػػة وتػػػؤدى ىػػػذه 
الحركات أما مرة واحدة او مرات متتاليػة فػي سبلسػة وسػيولة وجمػاؿ ودقػة بحيػث تناسػب وطبيعػة 

 (.21: 1987لديري :االتكويف الجسماني لئلنساف( )
ف في كؿ ما ينمي ويطور ىذه الجوانب وباألخص الجانب الخططي لذا كاف المدربوف يبحثو      

وقد وجدوا اف التمرينات التي يؤدييا البلعب تمعب دورا كبيرا في تطػوير جوانػب األعػداد المػذكورة 
آنفا ، ولقد كاف لحػارس المرمػى النصػيب األكبػر مػف ىػذا ألنػو يعػد احػد العوامػؿ األساسػية لمفريػؽ 

صػػفات بدنيػػة فضػػبل عػػف ميػػارة فنيػػة عاليػػة ومقػػدرة خططيػػة تظيػػر فػػي الجيػػد اذ البػػد أف يتصػػؼ ب
 (  .17: 1980مواقؼ المعب المختمفة )محمد،اليأس :

إثنػػاء الوحػػدات فػػي وتكمػػف أىميػػة البحػػث أف التمرينػػات المقترحػػة التػػي تعطػػى لحػػارس المرمػػى و    
س ايجابيا عمػى مسػتوى التدريبية تؤدي إلى تطوير صد ركمتي الجزاء والحرة المباشرة والتي سينعك

إف لمتمرينػػػات المقترحػػػة والمشػػػابية لحػػػاالت المعػػػب الحقيقػػػي وإثنػػػاء المباريػػػات،فػػػي حػػػراس المرمػػػى 
أىميػػػة كبيػػػرة فػػػي تطػػػوير)ركمتي الجػػػزاء و الحػػػرة المباشػػػرة ( والتػػػي تمعػػػب دورا ايجابيػػػا فػػػي تطػػػوير 

ونػو احػد المتػابعيف فػي وجد الباحث ومف خبلؿ خبرتػو ك يـوثباتمستوى حراس المرمى لكرة القدـ  
فػي صػد ركمتػي الجػزاء والحػرة  اً مجاؿ كرة القدـ ومارس مركز لعب حراسة المرمػى أف ىنػاؾ ضػعف

المباشػػرة لقسػػـ مػػف حػػراس المرمػػى بكػػرة القػػدـ  لػػذا ارتػػأى الباحػػث تطػػوير ىػػذه الحػػاالت باسػػتخداـ 
يدؼ البحث الى يوتماريف مقترحة لغرض تطوير مستوى حراس المرمى لمشباب في ىذه النواحي،

إعػػػداد تمرينػػػات مقترحػػػة لتطػػػوير صػػػد ركمتػػػي الجػػػزاء والحػػػرة المباشػػػرة لحػػػراس المرمػػػى بكػػػرة القػػػدـ 
،ومعرفة تأثير التمرينات المقترحة في تطوير صد ركمتػي الجػزاء و الحػرة المباشػرة لحػراس المرمػى 

فػي تطػوير صػد ركمتػي  اً ايجابيػ اً بكرة القدـ، وفرض الباحث أف الستخداـ التمرينػات المقترحػة تػأثير 
 الجزاء والحرة المباشرة لحراس المرمى بكرة القدـ .

فعاليات ومبادئ أساسػية تبنػى عمػى  ىي تمرينات تتكوف مف عدة) وتعرؼ التمرينات المقترحة    
الخشػػػاب )تمػػػاريف أساسػػػية سػػػبؽ أف أتقنيػػػا الحػػػارس وىػػػي مشػػػابية لواجبػػػو فػػػي المعػػػب الحقيقػػػي( 

 ( 191: 1999وآخروف : 
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 اجراءات البحث:-2
 منيج البحث : 2-1

لمبلءمتػو طبيعػة البحػث   Experimental Researchاسػتخدـ الباحػث المػنيج التجريبػي     
 (. 21: 1990)سعيد :

 مجتمع البحث و عينتو : 2-2
( العبػػػيف يمثمػػػوف حػػػراس مرمػػػى نػػػادي الصػػػميخ الرياضػػػي لفئػػػة 5اشػػػتممت عينػػػة البحػػػث عمػػػى)    

% ( مف مجتمع أندية محافظػة بغػداد لمشػباب 20سنة. وتشكؿ نسبتيـ) 20الشباب لؤلعمار دوف 
 بكرة القدـ وىـ يمثموف المجموعة التجريبية لمبحث بالطريقة العمدية .

 تجانس العينة في مؤشرات النمو:  2-2-1
لغػرض التأكػػد مػف إف مؤشػػرات النمػو لحػػراس المرمػى جمػػيعيـ مبلئمػة  قيػػد البحػث ولمنػػع 

عمػػى نتػػائج التجربػػة مػػف حيػػث الفػػروؽ الموجػػودة تتطمػػب تجػػانس العينػػة" عػػف المػػؤثرات التػػي تػػؤثر 
طريػػػػػػػػػػػػػؽ منحنػػػػػػػػػػػػػى التوزيػػػػػػػػػػػػػع الطبيعػػػػػػػػػػػػػي إذ اسػػػػػػػػػػػػػتخدـ قػػػػػػػػػػػػػانوف معامػػػػػػػػػػػػػؿ االلتػػػػػػػػػػػػػواء لمؤشػػػػػػػػػػػػػرات 

 النمو)الطوؿ،الوزف،العمر، العمر التدريبي(
 يبيف تجانس العينة في مؤشرات النمو )الطوؿ ،الوزف ،العمر، العمر التدريبي( (1جدوؿ )

وحدة  شرات النمومؤ  ت
 القياس

الوسط 
 الحسابي س  

االنحراؼ 
 المعياري

ع 

 الوسيط
 و

 معامؿ االلتواء
 ؿ

 1,873_  1,68 0,014 1,67 سـ الطوؿ 1
 0,924_  64,000 1,941 64,200 كغـ الوزف 2
 0,92 16,300 0,578 16,65 سنة العمر 3
 0,30 2,400 0,959 2,400 شير العمر التدريبي 4

( أف عينػػػة البحػػػث متجانسػػػة فػػػي مؤشػػػرات النمػػػو )الطػػػوؿ، الػػػوزف، 1لجػػػدوؿ)يظيػػػر مػػػف ا
،  0,924، _  1,873العمػػر ، والعمػػر التػػدريبي( اذ كانػػت قػػيـ معامػػؿ االلتػػواء عمػػى التػػوالي)_ 

اذ انػػو " كممػػا كانػػت قػػيـ معامػػؿ االلتػػواء  3( وىػػي جميعيػػا قػػيـ محصػػورة بػػيف  0،30،  0,92
الػػدرجات موزعػػة  توزيعػػًا اعتػػداليًا امػػا اذا زادت أو نقصػػت  ( دؿ ذلػػؾ عمػػى َأف3محصػػورة بػػيف)

 .عف ذلؾ فاف معنى ىذا َأف ىناؾ عيبًا ما في اختيار العينة
 الوسائؿ واالدوات واالجيزة المستخدمة في البحث:2-3

الوسائؿ المستخدمة المصادر والمراجع العربية واالجنبية والمقاببلت الشخصية واسػتمارة االسػتبانة 
تبػػارات والقيػػاس واسػػتمارة تسػػجيؿ نتػػائج االختبػػارات الخاصػػة بػػالبلعبيف والوسػػائؿ االحصػػائية واالخ

 .والكادر المساعد
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 األجيزة واألدوات المستخدمة في البحث: 2-3-1
+دمػى 10+كػرات قػدـ عػدد  Sony+كػاميرا تصػوير فػديو نػوع cd+أقػراص p4جياز حاسػوب    

 .+ممعب كرة قدـ4بشرية عدد 
 يرات البحث:تحديد متغ 2-4
   :تحديد متغيرات الناحية الخططية لحراس المرمى بكرة القدـ 2-4-1

اختػػار الباحػػث )ركمتػػي الجػػزاء و الحػػرة المباشػػرة ( وأف سػػبب اختيػػاره ليػػذه الحػػالتيف الف نسػػبة     
التيديؼ فييما عالية بعد اطبلعو عمى المصادر والمراجع والدراسات السػابقة منيػا دراسػة )شػياب 

حمػػػود (عممػػػا أف ىػػػذه الحػػػاالت سػػػبؽ اختيارىػػػا فػػػي البحػػػوث و الدراسػػػات و عرضػػػت عمػػػى احمػػػد 
 الخبراء والتي يكوف لمتمرينات المقترحة عمييا اكبر تأثير مف غيرىا .

 :تحديد االختبارات 2-4-2
تػػـ ترشػػيح اختبػػارات مقننػػة سػػبؽ اسػػتخداميا كاختبػػارات لقيػػاس الحػػاالت الثابتػػة مػػف قبػػؿ 

والدراسػػات  عتمػػاد عمػػى المصػػادرـ اختبػػار لكػػؿ حالػػة بارة القػػدـ حيػػث اسػػتخدالبػػاحثيف فػػي لعبػػة كػػ
 (1السابقة ممحؽ )

 : التجربة االستطالعية 2-5
أف التجربػػػة االسػػػػتطبلعية تػػػدريب عممػػػػي لمباحػػػث وقػػػػد اجػػػر ى الباحػػػػث التجربػػػة االسػػػػتطبلعية   

( حػػراس 5( فػػي ممعػػب نػػادي الصػػميخ الرياضػػي عمػػى عينػػة مكونػػة مػػف)2/2015/  24بتػػاريخ) 
  .مرمى مف نادي الكاظمية بمساعدة فريؽ العمؿ

 األسس العممية: 2-6
              تحقػػؽ الباحػػث مػػف صػػدؽ اختبػػاره ظاىريػػا مػػف خػػبلؿ عرضػػو عمػػى ذو الخبػػرة واالختصػػاص     

كانػػػت درجػػػات  اذوكػػػذلؾ االعتمػػػاد عمػػػى الدراسػػػات السػػػابقة ومنيػػػا) دراسػػػة شػػػياب احمػػػد حمػػػود( 
والثبػات  (0،92(اما ضػربة الجػزاء فكػاف الصػدؽ )0،90والثبات ) (0،94) الضربة الحرة الصدؽ

(0،89) 
  -االختبارات القبمية :2-7

(عمػػػى ممعػػػب 3/2015/ 2تػػػـ أجػػػراء االختبػػػارات القبميػػػة لعينػػػة البحػػػث يػػػـو السػػػبت الموافػػػؽ )    
                 الصػػػػػػميخ الرياضػػػػػػي بكػػػػػػرة القػػػػػػدـ، وقػػػػػػد قػػػػػػاـ الباحػػػػػػث بتثبيػػػػػػت الظػػػػػػروؼ الخاصػػػػػػة باالختبػػػػػػارات   

 وطريقة أجرائيا.
 -التجربة الرئيسة :2-8

عمػد الباحػث الػى اسػػتخداـ تمرينػات فػي بحثػػو سػبؽ اسػتخداميا فػي دراسػػات سػابقة وقػد ارتػػأى     
اف يعرضػػػيا عمػػػى ذوي الخبػػػرة واالختصػػػاص والسػػػادة المشػػػرفيف البػػػداء ارائيػػػـ ومقترحػػػاتيـ ومػػػدى 



622074-6032 :ISSN

  
 

56 
 

عمػػى المبلحظػػات والتوجييػػات الػػواردة مػػف قػػبميـ ، وتػػـ  مبلءمتيػػا لعينػػة البحػػث . واعتمػػد الباحػػث
 ضوء ذلؾ . فيوضع مفردات التمرينات المقترحة 

( اسػػػػػابيع بػػػػػدأت فػػػػػي يػػػػػـو االحػػػػػد 8تػػػػػـ العمػػػػػؿ بالتجربػػػػػة الرئيسػػػػػة عمػػػػػى عينػػػػػة البحػػػػػث مػػػػػدة )    
بواقػػػع ثػػػبلث وحػػػدات تدريبيػػػة فػػػي األسػػػبوع الواحػػػد  4/5/2015ولغايػػػة يػػػـو االثنػػػيف 5/3/2015

( وحػػدة واسػػتغرؽ زمػػف كػػؿ وحػػدة 24،الثبلثػػاء ،الخمػػيس ( وبمػػغ عػػدد الوحػػدات التدريبيػػة ))األحػػد 
 -دقيقة( قسمت الى ثبلثة اقساـ ىي: 120دقيقة( الى ) 90تدريبية )

 دقيقة 25القسـ التمييدي           -1
 دقيقة 90–دقيقة  60القسـ الرئيس          -2
 دقائؽ  5القسـ الختامي           -3

 التعميمػي والتطبيقػي فقػط مػف القسػـ الػرئيس لموحػدة  القسػميفمؿ الباحث مقتصر في إف ع
التطبيقػػػي،  قسػػػـد( لم 42التعميمػػػي و) قسػػػـد( لم 3د( وخصصػػػت ) 45التدريبيػػػة الوقػػػت )

( مع كادر تدريب فريؽ شػباب نػادي  3والعمؿ في سائر اقساـ الوحدة التدريبية ممحؽ )  
 (6) ممحؽالصميخ الرياضي بكرة القدـ 

  اعد الباحث مجموعة مف التمرينػات المقترحػة باالعتمػاد عمػى المصػادر االجنبيػة
بكػػرة القػػػدـ ) الػػػدليؿ العممػػػي الكامػػػؿ لمػػدربي حػػػراس المرمػػػى لؤلكاديميػػػة الفرنسػػػية 
لممدربيف(  وبعض المصادر العربية الشائعة االستعماؿ والخاصة بتػدريب حػراس 

 ( . 4لممحػؽ ) المرمى بكرة القدـ ، بحسب ما موضح في ا
(2إف تجربة البحث تبدأ في مرحمة اإلعداد الخاص ) التي تسبؽ المنافسات ممحؽ  )  

 االختبارات البعدية : 2-7-3
( وقػػد اتبػػع 2015/ 7/5تػـ أجػػراء االختبػارات البعديػػة لعينػة البحػػث فػػي يػـو الخمػػيس الموافػؽ)    

 الباحث شروط و إجراءات االختبارات القبمية نفسيا .
 ئؿ اإلحصائية :الوسا  2-8

 spssتـ استخداـ الحقيبة اإلحصائية 
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 :عرض النتائج ومناقشتيا-3
نتائج اختبارات الناحية الخططية في االختباريف القبمي والبعدي لعينة البحث عرض  3-1

 وتحميميا .
دي وفرؽ يبيف قيـ األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختباريف القبمي والبع (2جدوؿ)

 ركمتي الجزاء و الحرة المباشرة . آتاألوساط الحسابية ونسبة التطور الختبار 
 الوسائؿ اإلحصائية
 االختبارات الخططية

وحدة 
 القياس

الفرؽ بيف  ألبعدي القبمي
 األوساط

نسبة التطور 
 ع± َس  ع± َس  %

 %33,693 3,400 1,787 12,200 1,922 8,800 درجة اختبار ركمة الجزاء
 اختبار

 %24’490 5’200 1’340 600،24 1’408 400،19 درجة ركمة الحرة المباشرة

 
( 8,800فػػػػي ركمػػػػة الجػػػػزاء إذ تبػػػػيف أف قػػػػيـ األوسػػػػاط الحسػػػػابية بمغػػػػت فػػػػي االختبػػػػار القبمػػػػي)    

( فػػػي االختبػػػار ألبعػػػدي وبػػػانحراؼ 12,200( فػػػي حػػػيف بمغػػػت)1,922وبػػػانحراؼ معيػػػاري قػػػدرة )
%  33,693( وبنسػػػبة تطػػػور قػػػدرىا)  3,400فػػػرؽ األوسػػػاط فبمػػػغ)  ( أمػػػا1,787معيػػػاري قػػػدره)

(،أمػػػػػػا فػػػػػػي الركمػػػػػػة الحػػػػػػرة المباشػػػػػػرة إذ تبػػػػػػيف أف قػػػػػػيـ األوسػػػػػػاط الحسػػػػػػابية بمغػػػػػػت فػػػػػػي االختبػػػػػػار 
( فػػػي االختبػػػار 24,600( فػػػي حػػػيف بمغػػػت )1,408( وبػػػانحراؼ معيػػػاري قػػػدرة )19,400القبمػػػي

( وبنسػػبة تطػػور  5,200ؽ األوسػػاط فبمػػغ )( أمػػا فػػر  1,340ألبعػػدي وبػػانحراؼ معيػػاري قػػدره  ) 
  . % ( 24,490قدرىا ) 
يبيف قيـ األوساط الحسابية لمفروؽ ومجموع مربعات انحرافات الفروؽ عف متوسط  (3جدوؿ)

( المحتسبة والجدولية وداللة الفروؽ بيف االختباريف القبمي والبعدي  tتمؾ الفروؽ وقيمة ) 
 المرمى بكرة القدـ .الختبارات الناحية الخططية لحارس 

 الوسائؿ اإلحصائية
 االختبارات الخططية

وحدة 
 ع ؼ ؼ القياس

داللة  ( tقيمة ) 
 الجدولية* المحتسبة الفروؽ

 اختبار
 7.500 0,893 2,400 درجة ركمة الجزاء

2.78 
 معنوي

 اختبار
 معنوي 6’076 1’642 200،4 درجة ركمة الحرة

 ( .4)( وبدرجة حرية 0.05ند مستوى داللة ) ع( 2,78)( الجدولية  tقيمة ) 
في ركمة الجزاء تبيف وجود فروؽ معنوية بػيف نتػائج االختبػاريف القبمػي والبعػدي اذ بمغػت األوسػاط 

( وبمجمػوع مربعػػات انحرافػات الفػػروؽ  2,400الحسػابية لمفػػروؽ بػيف االختبػػاريف القبمػي والبعػػدي) 
( فػػػػي حػػػػيف كانػػػػت 7,500( المحتسػػػػبة )t) ( وبمغػػػػت قيمػػػػة 0,893عػػػػف متوسػػػػط تمػػػػؾ الفػػػػروؽ ) 
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( ولمػػا كانػػت القيمػػة 4( وبدرجػػة حريػػة )  0.05( عنػػد مسػػتوى داللػػة ) 2,78( الجدوليػػة ) tقيمػػة)
المحتسبة اكبر مف قيمتيػا الجدوليػة دؿ ذلػؾ عمػى معنويػة الفػروؽ بػيف االختبػاريف القبمػي والبعػدي 

 ولصالح االختبار البعدي.
 مناقشة النتائج: 3-2

( أظيػػػرت ىػػػذه النتػػػائج بػػػاف ىنػػػاؾ فروقػػػًا 3( )2ف العػػػرض والتحميػػػؿ المبػػػيف فػػػي الجػػػدوليف)مػػػ     
معنويػػة ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف االختبػػاريف القبمػػي والبعػػدي لعينػػة البحػػث فػػي اختبػػارات الناحيػػة 

 الخططية ولصالح االختبار البعدي.
رة المباشػرة لحػارس المرمػى ويعزو الباحث ىذا التطور الحاصؿ في صد ركمتي الجزاء و الحػ     

الػى التمرينػػات المقترحػػة التػػي أدخمػػت فػػي الوحػػدات التدريبيػػة عمػػى ىػػذه الحػػالتيف المختػػارة مػػف قبػػؿ 
الباحث ومف خبلؿ عممية التدريب المتواصؿ و المتكرر أدت الى زيادة قػدرة حػارس المرمػى عمػى 

 أداء ماىو مطموب منو مف واجبات خططية في ىذه  الحاالت  .
أثنػاء تصػديو فػي ر ريػد سػوايف " إلػى أف ىنػاؾ نقاطػا ميمػة عمػى حػارس المرمػى أف يراعييػا ويشي

لضػػربة الجػػزاء وىػػي :اتخػػاذ حػػارس المرمػػى المكػػاف الصػػحيح .أف يتصػػؼ حػػارس المرمػػى بيػػدوء 
األعصػػاب .أف يكػػوف لديػػو توقيػػت مناسػػب وألي جيػػة كانػػت فػػي حػػاؿ اختيػػاره خطػػة االرتمػػاء إلػػى 

 ى.  زاوية مف زوايا المرم
ويشير مفتي إبراىيـ  الى إف " الجانب الخططي يجب تعميمو بػدا اليجمػات والتعػاوف مػع زمبلئػو  

والتفاىـ معيـ في التعامؿ مع الكرات العرضية والخطط المرتبطة بالمواقؼ الثابتة وبعض الخطط 
 (   74:1985:المرتبطة بالمواقؼ المختمفة )أبراىيـ 
نات لحارس المرمى في وجود مدافعيف وميػاجميف حتػى يتكيػؼ " يفضؿ اف يتضمف البرنامج تمري

الحػػارس عمػػى األداء فػػي مواقػػؼ تشػػبو مػػا يحػػدث فػػي المباريػػات كمػػا تفيػػد فػػي تفػػاىـ الحػػارس مػػع 
زمبلئػػػو المػػػدافعيف ، وىػػػذا مػػػا يمكػػػف اختبػػػاره خػػػبلؿ المباريػػػات الوديػػػة والتػػػي تقػػػاـ فػػػي ىػػػذه المػػػدة 

 (".152: 1992 :)الصفار واخروف 
لؾ فِاف التمرينات الخططية لحارس المرمى يجب أف تكوف متماشية مع الجانب الخططي وكذ    

لمفريػػػؽ اذ يشػػػير صػػػباح رضػػػا وآخػػػروف الػػػى " اف إعػػػداد حػػػارس المرمػػػى خططيػػػا يجػػػب اف يكػػػوف 
متمشيا مع الجانب الخططي لمفريؽ اذ يجػب اف يكػوف ىنػاؾ تفػاىـ بينػو وبػيف زمبلئػو فػي حػاالت 

اف تكوف تعامبلتو مع الكػرة ومػع المنافسػيف مفيومػا مػف جانػب زمػبلءه .  اليجوـ والدفاع ، ويجب
 ( 212:1991:ويجب اف يتقف توجيو زمبلئو مف خمفيـ )رضا وأخروف 

اف التمرينػػػات الخاصػػػة بالركمػػػة الحػػػرة المباشػػػرة قػػػد أدت الػػػى تطػػػوير أداء حػػػارس المرمػػػى فػػػي     
وعػدد البلعبػيف الػواقفيف فػي الجػدار فضػبًل  الضربات الحرة المباشرة وذلؾ مف خبلؿ تنظيـ الجدار
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عف كيفية وقوؼ البلعبيف اآلخريف ، كذلؾ فاف التمرينات المقترحػة الخاصػة بػركبلت الجػزاء كػاف 
ليػػػا األثػػػر فػػػي تطػػػور أداء مسػػػتوى حػػػراس المرمػػػى مػػػف خػػػبلؿ االرتمػػػاء الػػػى أحػػػدى زوايػػػا المرمػػػى 

 وكذلؾ تحديد مسار الكرة ثـ االرتماء عمييا .
أثناء تصديو في ر ريد سوايف " إلى اف ىناؾ نقاطا ميمة عمى حارس المرمى اف يراعييا ويشي   

لضػػربة الجػػزاء وىػػي :اتخػػاذ حػػارس المرمػػى المكػػاف الصػػحيح واف يتصػػؼ حػػارس المرمػػى بيػػدوء 
األعصػػاب واف يكػػوف لديػػو توقيػػت مناسػػب وألي جيػػة كانػػت فػػي حػػاؿ اختيػػاره خطػػة االرتمػػاء إلػػى 

ى وسرعة أداء عممية االرتماء في حالػة اختيػار خطػة مسػار الكػرة وألي جيػة زاوية مف زوايا المرم
 (2000:109؛Reedكانت واألخذ بنظر االعتبار الجوانب الفنية في االرتماء نحو الكرة )

ويشػػير مفتػػي إبػػراىيـ الػػى " اف حػػارس مرمػػى كػػرة القػػدـ يحتػػاج الػػى ميػػارات االرتمػػاء المسػػاؾ     
والعالية فضبًل عػف بعػض الميػارات مثػؿ االرتمػاء فػي حالػة االنفػراد  الكرات المنخفضة والمتوسطة

بو والتعامؿ مع الكرات العرضية وضربيا بالقبضة او أمساكيا او أبعادىا واف اسػتخداـ التمرينػات 
المقترحػػة بشػػكؿ يشػػبو طريقػػة أدائيػػا فػػي أثنػػاء المنافسػػة يعطػػي لحػػارس المرمػػى كػػي تتطػػور لديػػو 

يشػػػير مفتػػػي إبػػػراىيـ الػػػى ذلػػػؾ " يفضػػػؿ أف يتضػػػمف البرنػػػامج تمرينػػػات الميػػػارات األساسػػػية وكمػػػا 
لحارس المرمى في وجود مدافعيف وميػاجميف حتػى يتكيػؼ الحػارس عمػى األداء فػي مواقػؼ تشػبو 
ما يحدث في المباريات كما تفيد في تفاىـ الحارس مع زمبلئو المدافعيف ، وىػذا مػا يمكػف اختبػاره 

 (1985:74:تقاـ في ىذه المدة )أبراىيـ خبلؿ المباريات الودية والتي 
كذلؾ فاف االىتماـ بتدريب حراس المرمى بأعمار مبكرة يجعؿ ليـ القػدرة عمػى تعمػـ الميػارات     

بشكؿ دقيؽ مف خبلؿ تصحيح األخطاء والتكػرار الصػحيح لػؤلداء " اف تمرينػات اإلعػداد الميػاري 
ي وحدة التدريب اليومية ويتـ التػدريب عمييػا تبدأ مبكرة عف بقية البلعبيف وبصورة أكثر وضوحا ف

بالتدريج حتى نصؿ الى أدؽ تفاصيميا مع مبلحظة اصبلح األخطاء كمما دعت الحاجة الى ذلؾ 
 (1985: 74 :)إبراىيـ 

  :الخاتمة-4
 مف خبلؿ النتائج تـ التوصؿ الى االستنتاجات آالتية :
واحي الخططيػػة )صػػد ضػػربتي الجػػزاء و لمتمرينػػات المقترحػػة تػػأثير ايجػػابي فػػي تطػػوير بعػػض النػػ

الحػػرة المباشػػرة( لحػػراس المرمػػى الشػػباب  بكػػرة القػػدـ ،واسػػتخداـ التمرينػػات المقترحػػة ضػػمف الوحػػدة 
التدريبية ،لو األثر االيجابي الفعاؿ في تطوير صد ضربتي الجزاء و الحػرة المباشػرة لعينػة البحػث 

اعتمػاد التمرينػات المقترحػة ضػمف المنػاىج لحراس المرمى بكرة القدـ ، و أوصػى الباحػث ضػرورة 
سػػنة  20التدريبيػػة والوحػػدات التدريبيػػة اليوميػػة المخصصػػة لحػػراس المرمػػى الشػػباب لؤلعمػػار دوف 
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،واالىتمػػػاـ بتػػػدريبيـ مبكػػػرا و االعتمػػػاد عمػػػى الكفػػػاءة العمميػػػة و ضػػػرورة وجػػػود متخصصػػػيف فػػػي 
 اس تدريب حراس المرمى الشباب وذلؾ لخصوصية ىذا المركز الحس

 :المصادر والمراجع
  : 1،ط حارس المرمى/األعداد الميري والخططي  لبلعب كرة القدـابراىيـ؛مفتي ابراىيـ :

  (1985)القاىرة ،دار الفكر العربي  
 األردف، مطبعة دار  1ألديري ،عمي ألديري ؛ أصوؿ التمرينات وطرؽ تدريسيا ، ط( ،

 (1987.األمؿ
  ينات مقترحة في تطوير بعض المتغيرات العقمية و حمود ؛شياب احمد حمود ؛ تاثير تمر

الميارية و الخططية لحراس مرمى كرة القدـ )رسالة ماجستير منشورة (جامعة ديالى؛ كمية 
   2009التربية الرياضية ؛

  الموصؿ، دار الكتب لمطباعة 2، طكرة القدـالخشاب ، زىير قاسـ )وآخروف( ؛ ( :
 (.1999والنشر،

 (.1990: )ب.ـ() 1،ج عمـ مناىج البحثد ؛ سعيد ،أبو طالب محم 
 ( 1992: ) بغداد ، مطبعة وزارة التربية ، سامي الصفار )و اخروف ( : كرة القدـ الصفار ؛ 
 القياس في التربية الرياضية عبلوي محمد حسف عبلوي ورضواف محمد نصر الديف رضواف ؛

 ( 2000: )القاىرة ،دار الفكر العربي ، وعمـ النفس الرياضي
  مقدمة في اإلحصاء وتطبيقات الكناني ،عايد كريـ ؛SPSSالعراؽ النجؼ  1، ط ( :

 .( 2009،مطبعة دار الضياء لمطباعة والتصميـ ،
  بيت الحكمة  ،الرياضية ) بغداد االختبارات والقياس في التربيةالمندالوي ،قاسـ )وآخروف ( ؛

 (.1989لمطباعة ، 
 Reed Swain ,The soccer Goalkeeper: (USA ,2000) P109    
 http:/www.sportsinjurybulletin.com/ archive/goalkeeper-soccer.htm1  

 
 
 
   
 
 
 



622074-6032 :ISSN

  
 

61 
 

 (1ممحؽ )
 اختبارات الناحية الخططية :

 االختبار األوؿ : - 
 اسـ االختبار : اختبار الركمة الحرة المباشرة  
كبلت الحػرة المباشػرة مػف قياس قدرة حػارس المرمػى عمػى التصػدي لمػر الغرض مف االختبار:  -

 جية اليميف واليسار .
، ممعػػػب نظػػػامي لكػػػرة القػػػدـ ويشػػػمؿ عمػػػى  10صػػػافرة ، كػػػرات عػػػدد األدوات المسػػػتخدمة :  -

 .تخطيط الممعب وخاصة منطقة الجزاء وىدؼ قانوني
يتخذ حارس المرمى ) المختبر ( المكاف المحدد في المرمى فػي الثمػث مواصفات االختبار :  -

لمواجػػو لمكػػرة وحسػػب توجيػػو الباحػػث إذ يقػػـو عنػػد سػػماع اإلشػػارة بػػالخروج مػػف مرمػػاه األخيػػر ا
لمتصػػدي لمكػػرات المتجيػػة نحػػو منطقػػة جزائػػو ، وتكػػوف ىنػػاؾ ثػػبلث محػػاوالت مػػف كػػؿ جانػػب ) 
يسػػار ويمػػيف ( وتعػػاد المحاولػػة فػػي حالػػة فشػػؿ تنفيػػذ ضػػرب الكػػرات الػػى منطقػػة الجػػزاء ولمػػرة 

تبار لمحراس اآلخريف ويتـ مبلحظة أداء الحارس مف خػبلؿ طريقػة وىكذا يتـ االخ ، واحدة فقط
 .ىاأو إبعاد أدائو في مسؾ الكرات

 :االتييتـ إعطاء الدرجة المناسبة مف قبؿ المحكميف لكؿ حارس وتكوف بالشكؿ التسجيؿ : -
 الدرجة البدائؿ ت
 5 مسؾ الكرة 1
 4 إبعاد الكرة لمجانبيف 2
 3 خارج منطقة الجزاء إبعاد الكرة إماما جانبا 3
 2 إبعاد الكرة إماما قريب داخؿ منطقة الجزاء 4
 1 إبعاد مع إحراز ىدؼ لمخصـ 5
 صفر إحراز ىدؼ 6

 االختبار الثاني  :
 اسـ االختبار : اختبار ركمة الجزاء       

 قياس قدرة حارس المرمى عمى التصدي لركمة الجزاء . الغرض مف االختبار:   -
، ممعػػػب نظػػػامي لكػػػرة القػػػدـ ويشػػػمؿ عمػػػى  10صػػػافرة ، كػػػرات عػػػدد المسػػػتخدمة :األدوات  -

 .تخطيط الممعب وخاصة منطقة الجزاء وىدؼ قانوني
يتخذ حارس المرمى ) المختبر ( المكاف المحدد في المرمػى فػي وسػط مواصفات االختبار :  -

و الصػػافرة يجػػب أف حسػػب توجيػػو الباحػػث إذ يقػػـو عنػػد سػػماع اإلشػػارة أباليػػدؼ المواجػػو لمكػػرة و 
الػػى الكػػرة والبلعػػب المنفػػذ ، وتكػػوف ىنػػاؾ خمػػس محػػاوالت وىكػػذا يػػتـ االختبػػار  اً يكػػوف منتبيػػ
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أو لمحػػػراس اآلخػػػريف ويػػػتـ مبلحظػػػة أداء الحػػػارس مػػػف خػػػبلؿ طريقػػػة أدائػػػو فػػػي مسػػػؾ الكػػػرات 
 وتنفذ ىذه المحاوالت طبقا لمقانوف الدولي لمعبة. ىاإبعاد
  االتي:ة المناسبة مف قبؿ المحكميف لكؿ حارس وتكوف بالشكؿ :يتـ إعطاء الدرجالتسجيؿ  -
 الدرجة البدائؿ ت
 4 صد الكرة مف الزوايا العميا لميدؼ 1
 3 صد الكرة مف الزاوية القريبة األرضية 2
 2 صد الكرة القريبة 3
 1 صد الكرة مع إحراز ىدؼ 4
 صفر إحراز ىدؼ 5
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 (2ممحؽ )
 التدريبي المنيج

 أنموذج لوحدة تدريبية في مرحمة اإلعداد الخاص
 بعاد الكرةاتطوير مسؾ الكرة و  -التعميمي : اليدؼ   األوؿ -األسبوع :
 تياوشجاع تطوير جرأة حارس المرمى -اليدؼ التربوي :      االحد-اليـو :

 % 65  - 60 -الشدة الكمية لموحدة :                 2015/  3/  5  -التاريخ :
 عصػػػراً  4    -الوقت :
 دقيقة 90 -الوقت الكمي لموحدة : ممعب نادي الصميخ  الرياضي -الممعب :

تفاصيؿ الوحدة التدريبية 
 اليومية

زمف 
 التمريف

التكرا
 ر

الراحة مف 
 التماريف

الراحة مف 
 المجاميع

مجموع 
الوقت 
الكمي 
 لمعمؿ

مجموع 
الوقت 
الكمي 
 لمراحة

مجموع 
الوقت 
الكمي 

عمؿ لم
 والراحة

المالحظات 
العامة لموحدة 
التدريبية 
 اليومية

 ػػػػ ػػػػ ػػػػ ػػػػ ػػػػ ػػػػ ػػػػ تماريف احماء عاـ
خاص بمدرب 

 الفريؽ

 ػػػػ ػػػػ ػػػػ ػػػػ ػػػػ ػػػػ ػػػػ تماريف أحماء خاص
خاص بمدرب 

 الفريؽ

 د  3 ػػػػ د  3 ػػػػ ػػػػ 3 د  1 الجزء التعميمي

قبؿ كؿ 
تـ تمريف ي

شرح االداء 
مف قبؿ ) 
 الباحث (

 الجزء التطبيقي
  2،  1) تمرينات مقترحة 

) 
 د 14 د  5 د  9 د  2 ثا 30 6 د 1.30

يكرر التمريف 
عمى شكؿ 
مجاميع )) 
 الباحث ((

 ػػػػ ػػػػ ػػػػ ػػػػ ػػػػ ػػػػ ػػػػ المعب التدريبي
خاص بمدرب 

 الفريؽ

 ػػػػ ػػػػ ػػػػ ػػػػ ػػػػ ػػػػ ػػػػ تماريف تيدئة
خاص بمدرب 

 الفريؽ
  ػػػػ ػػػػ ػػػػ ػػػػ ػػػػ ػػػػ ػػػػ تماريف استرخاء
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 ( 3ممحؽ )
 أقساـ الوحدات التدريبية

الزمف خالؿ  أقساـ الوحدة التدريبية
 الوحدة

( وحدة  24الزمف خالؿ ) 
 تدريبية

 دقيقة 240 دقائؽ 10 اإلحماء العاـ القسـ التحضيري

 دقيقة 360 دقيقة 15 صاإلحماء الخا

 دقيقة 72 دقائؽ 3 الجزاء التعميمي القسـ الرئيسي

 دقيقة 1008 دقيقة 42 الجزاء التطبيقي

 دقيقة 1080 –دقيقة  360 دقيقة  45-15 المعب التعميمي

 دقيقة 120 دقيقة 5 القسـ الختامي

 120 – 90 المجموع
 دقيقة

 دقيقة 2880 –دقيقة  2160

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



622074-6032 :ISSN

  
 

65 
 

 (4ممحؽ )
 يوضح التمرينات المقترحة

 ( 1تمريف ) 
يػاردة يضػرب المػدرب الكػرة باتجػاه (  11 – 9يقؼ حارس المرمى مقابػؿ المػدرب بمسػافة )      

متوسػطة ( والمطمػػوب  –واطئػػة  –حػد الجوانػب عمػػى اف تكػوف الكػػرة فػي حػاالت مختمفػػة ) عاليػة أ
ا باتجاه الجانبيف بعيدا عف المرمى ثػـ يجػري مف حارس المرمى اف يرمي بنفسو نحو الكرة ليحولي

 التمريف مف الجانب االخر لميدؼ .  اً تكرار 
  

 
 
 
 
 
 
 
 ( 2تمريف ) 

( ياردة عف حارس المرمى ) عبلمة الجزاء ( ويمعػب الكػرة  12يقؼ المدرب في نقطة تبعد )     
المرمػػى فيقػػؼ عمػػى بعػػد باتجػػاه القػػائـ األيمػػف مػػرة وباتجػػاه القػػائـ األيمػػف مػػرة أخػػرى ، أمػػا حػػارس 

ياردة واحدة إماـ خط المرمػى وعميػو أف ينطمػؽ نحػو الكػرة ويسػتمميا ثػـ يعيػدىا بيديػو وبسػرعة الػى 
 ذا.المدرب وىك
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 (3تمريف )
يقوـ المدرب بتمريف حارس المرمى عمى تصػديو لضػربات الجػزاء فػي ضػروؼ مشػابيو لمعػب     

اف يتتبع المدرب فرصة لبلعبيف الداء ضربة الجزاء مرارا في نياية كؿ وحدة تدريبية ، ويستحسف 
فػػي حػػدود وحػػدة تدريبيػػة تحػػت ضػػروؼ متغيػػرة ، وذلػػؾ التنفيػػذ مػػف قبػػؿ البلعبػػيف باتجػػاه الزاويػػة 

 القريبة لمحارس ومرة بتعيف الزاوية قبؿ التنفيذ .
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 ( 4تمريف ) 

قػؼ وسػط اليػدؼ ،يقػـو المػدرب بضػرب يقؼ المدرب عند عبلمة الجزاء امػا حػارس المرمػى في   
الػػزاويتيف بصػػورة واطئػػة ، يجػػري حػػارس  احػػدىالكػػرة بقدمػػو بعػػد إسػػقاطيا بيػػده موجيػػا إياىػػا نحػػو 

 المرمى الى الكرة ويرمي بجسمو نحوىا البعادىا خارج الممعب .
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 ( 5تمريف ) 
رس المرمػػى فػػي الزاويػػة ( يػػاردات فػػي حػػيف يقػػؼ حػػا 7يقػػؼ المػػدرب امػػاـ المرمػػى بمسػػافة )     

البعيدة عف مرماه ، يقذؼ المدرب الكرة باتجاه مثمث المرمػى البعيػد فيقػوـ حػارس المرمػى بػالجري 
 ورمي جسمو نحو الكرة البعادىا خارج الممعب . 

   
 

 
 
 

                        
                             

 
 
 
 

 (6تمريف )
(  20-18( يػػاردات عػػف امتػػداد خػػط المرمػػى و)  3 – 2فة ) يػػتـ تنفيػػذ ضػػربة حػػرة مػػف مسػػا   

ياردة عف المرمى . ويقـو الحارس بتنظيـ جدار مف اثنيف مف البلعبيف يغطػي فيػو الزاويػة القريبػة 
           مػػف المرمػػى ويقػػؼ الحػػارس أمػػاـ خػػط المرمػػى بحػػوالي يػػاردة عنػػد القػػائـ البعيػػد ويضػػرب البلعػػب

 الزاوية القريبة مرة وصوب الزاوية البعيدة مرة أخرى . ) أ ( الكرة بشكؿ مائؿ صوب
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 (7تمريف )
( مػػف  4 – 2( يػػاردة عػػف المرمػػى ، ويقػػـو )  25 – 20يػػتـ تنفيػػذ ضػػربة حػػرة مػػف مسػػافة )     

البلعبػػيف بتشػػكيؿ الجػػدار وينبغػػي لحػػارس المرمػػى تنظػػيـ جػػدار لتغطيػػة الزاويػػة القريبػػة ويقػػؼ ىػػو 
 ( أمتار . 3- 2حوالي ) اماـ خط المرمى ب

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ( 8تمريف ) 

( ياردة مف المرمى يمعب الكرة عاليػة  19 – 18يقؼ المدرب عمى الخط الجانبي وبمسافة )     
باتجاه الزاوية البعيدة ، وعمى حارس المرمى الواقؼ في وسػط مرمػاه الجػري الػى الػوراء بسػرعة ثػـ 

 القفز لتحويؿ الكرة خارج الممعب .  
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 ( 9تمريف ) 
( يػػػاردة نحػػػو  25 – 20ج ( بضػػػرب الكػػػرة بتركيػػػز مػػػف مسػػػافة )  –ب  –يقػػـو البلعبػػػوف ) أ    

 المرمى وعمى حارس المرمى اف يغير موقعو وفقا التجاه التيديؼ .
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 ( 10تمريف ) 

 20-18مرمى و) ( ياردات عف امتداد خط ال 3 – 2يتـ تنفيذ ضربة حرة مف مسافة تبعد )     
( ياردة عف المرمى . ويقـو حارس المرمى بتنظيـ جدار مف اثنيف مف البلعبيف عمى نحو يغطي 
فيو الزاوية القريبة مف المرمػى ويقػؼ الحػارس امػاـ خػط المرمػى بحػوالي يػاردة واحػدة عنػد العػامود 

الزاويػة البعيػدة  البعيد ويضرب البلعب ) أ ( الكرة بشػكؿ مائػؿ صػوب الزاويػة القريبػة مػرة وصػوب
 مرة اخرى .

 
 
 

 
 

 
 

 

 


