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 ، كرة القدمالمرمى حراس، القوةدفع ، تمرينات خاصةالكممات المفتاحية: 
 ممخص البحث

 المرمىحراس لدى  الدافعة القوةتعرف تأثير التمرينات الخاصة في تطوير ىدف البحث إلى    
 طبيعةلمالءمتو  المجموعة الواحدة بتصميم واستخدم الباحثان المنيج التجريبي،كرة القدمبالشباب 

 ىبيبشباب نادي  حراس مرمىبحث بالطريقة العمدية وىم الالبحث ، واختار الباحثان عينة 
 وبنسبة مئوية مقدارىا حراس مرمى( =والبالغ عددىم ) .ونادي الخالص الرياضيالرياضي 

المكون من حراس المرمى الشباب في محافظة ديالى والبالغ %( من مجتمع البحث األصمي 5:)
 .(;756 – :756( حارس مرمى لمموسم );6عددىم )

وبعد االنتياء من االختبارات تم استخدام المعالجات اإلحصائية المناسبة لموصول إلى النتائج    
الى انو  إلى أىم االستنتاجات انقد توصل الباحثبعدىا تم عرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا و 

يقطعيا الحارس  كمما زاد دفع القوة لدى حراس المرمى زادت المسافة المقطوعة التي سوف
 لتدرجوا الخاصةضرورة االىتمام بالتمرينات فكانت  ، آما أىم التوصياتلموصول الى الكرة

أذ تبدأ التمرينات في جميع الوحدات التدريبية بالتدرج من االسيل الى االصعب  التمرينات منب
 .الصعبالسيل الى 
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Abstract 
   The aim of this study is to investigate the effect of special trainings in 
developing  the push force of the young football goalkeepers .The 
researchers followed the experimental approach with one group  
because is suitable to the study problem .So، they elected the study 
sample intentionally which was the goalkeepers of Hibhib sport club and 
Alkhalis sport club as such .The sample was about (8)goalkeepers with 
a percentage of (50%) out of the study community Consisting of young 
goalkeepers in Diyala province، totaling (16) goalkeeper of the season 
(2015-2016). 
   After reaching at the results of the tests followed، the statistical 
analysis was applied .After that، the results were analyzed and 
discussed to reach to the final conclusions . The conclusions were 
drawn finally، and the recommendations emphasized the significance of 
the special trainings "exercises" and to graduate. in all the training 
courses from the easiest to the most difficult ones.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

mailto:abdbasrah@yahoo.com
mailto:mostafaaljubury@yahoo.com


 : المقدمة-1
إن التطور العممي الحاصل في المجال الرياضي فرض أفاقًا جديدة ال حدود ليا في العموم     

الرياضية كالتدريب الرياضي والتعمم الحركي المذين يشيدان تطورًا واسعًا، وبيذا اصبح اتباع كل 
ما ىو جديد وابداعي في العموم الرياضية ضرورة البد من اخذىا بنظر االعتبار عند التخطيط 

 معممية التعميمية والتدريبية ومناىجيا.ل
ان مركز حراسة المرمى ىو اخر خط دفاعي لصد كرات الفريق المياجم ولو دور اساس    

 ،اذ يتعامل مع الكرات بقدرات بدنية وميارية ونفسية  ذات مستوى عال ،وحاسم في نتيجة المباراة
 لوجود عدة متغيرات متداخمة في صد الكرات.

يرى الباحثان ان تكون ىناك تمرينات خاصة في تطوير القوة البدنية لحراس المرمى    
وباألخص قوة الدفع لكي تمكن الحارس من الوصول الى الكرات السريعة والبعيدة عنو ويمكن 
رفع مستوى دفع القوة من خالل استخدام تمرينات خاصة بصورة صحيحة والقيام بعممية التدرج 

عب في الوحدات التدريبية ومن خالل التحكم بعدد التكرارات والشدة من السيل الى الص
 المستخدمة في تمك لمتمرينات. 

ان ىناك ضعف في أداء حراس  الحظالمباريات الدوري المحمي  انالباحث تابعةومن خالل م   
المرمى وخصوصا في حاالت التصدي لمتيديف من قبل االعبين المنافسين سواء من حاالت 

 البطيءالحركي لحراس المرمى بسبب  ثابتو او متحركة والذي يعزوه الباحث الى ضعف االداء
ة ضعيف مما في الوصول الى الكرة اي ان دفع القو حارس المرمى  بيا في الحركات التي يقوم

 ىو:اما اىداف البحث  المناسب،صول الى الكرة في الوقت يؤثر في عدم الو 
 القدم.اعداد تمرينات خاصة في تطوير دفع القوة لحراس المرمى الشباب بكرة -6
 القدم.تعرف تأثير التمرينات الخاصة في تطوير دفع القوة لحراس المرمى الشباب بكرة -7

في تطوير قوة الدفع  لو تأثير إيجابي الخاصةوافترض الباحثان إن الستخدام التمرينات     
 لحراس المرمى الشباب بكرة القدم.

ألندية الدرجة االولى  الشباب حراس المرمىالبحث المجال البشري ويشمل  مجاالت وتتضمنن   
كان من اما المجال الزماني  (،;756-:756)بكرة القدم في محافظة ديالى لمموسم 

 الرياضي.اما المجال المكاني فكان ممعب نادي ىبيب  ،;9/756/=6ولغاية  :756/=/67
جراءاتو  يةمنهج-2  الميدانية:البحث وا 
 البحث:منهج  2-1

 .البحث طبيعةلمالئمتو  بتصميم المجموعة الواحدة استخدم الباحثان المنيج التجريبي   
 
 



 وعينتو:مجتمع البحث  2-2
من حراس المرمى الشباب بكرة القدم في محافظة ديالى والبالغ بحثيما  مجتمعاختار الباحثان    

 بحث بالطريقة العمديةالار عينة ياختتم موزعين عمى خمسة اندية و حارس مرمى ( ;6عددىم )
بمغت  وقدالرياضي حراس مرمى من شباب نادي الخالص الرياضي ونادي ىبيب ( =) بعدد

  األصمي.%( من مجتمع البحث  5:لمعينة )النسبة المئوية 
 البحث:المستخدمة في  الوسائل واألدوات2-3

، كاميرا والقياس المالحظة، االختبارات (،6ممحق )انظر  استبيان العربية، استمارةالمصادر    
كرة قدم عدد  استمارة تسجيل االختبارات، شريط قياس + اشرطة ممونة، تصوير )نايكون(،

حاسبة  حاسبة الكترونية، ،صافرة ساعة توقيت يدوية، ىدف قانوني، ،ممعب كرة قدم ،(65)
 لتحميل المتغيرات . kinoveaبرنامج  ،( (hpالبتوب نوع 

 البحث:اختبارات 2-4
أداء حارس المرمى لتحميل اختبار  اعدادالى  البايوميكانيكيةلقياس المتغيرات  انعمد الباحث    

وذلك بوضع اربع كرات داخل اليدف اثنان في زوايا اليدف العميا واثنان في زوايا اليدف السفمى 
م( لحركة الحارس عمى منتصف خط المرمى بين القائمين ووضع كاميرا 6البداية ) طقةوتحديد من

امام المرمى وبعد تحديد مفاصل جسم الحارس المطموبة بأشرطة ممونو بارزه يبدأ االختبار 
ر الييا المدرب مع التصوير لممحاوالت يإليعاز لحارس المرمى بمحاولة لمس الكرة التي يشبا

وتكون وبكال االتجاىين بواقع اربع محاوالت لكل حارس مرمى اثنان لألعمى واثنان لألسفل 
ن منتصف م( ع66سم( وقد تم وضع الكاميرا االمامية عمى بعد )5;المسافة بين الكرة والقائم )

م في منتصف  (6سم( وقد تم وضع شريط الصق بمون اصفر وبطول )675وبارتفاع )المرمى 
ويتم استخراج القوة الدافعة عن العارضة لكي يتم استخدامو كمقياس رسم في عممية التحميل 

قيام حارس المرمى بعممية الدفع  اثناء الزمنو  المسافةطريق التحميل الحركي من خالل استخراج 
 نحو الكرة وباستخدام المعادلة التالية 

عممية التحميل الحركي لحارس  اجراء وتم )*(تربيع(الزمن  /المسافة ×=الكتمة  فعدال )قوة
 (6كما موضح في الصورة ) المرمى.

 
 
 
 

                                                           
 مقابمة شخصية مع دكتور صريح عبد الكريم الفضمي. )*(



 
 
 
 
 
 

 توضح طريقة التحميل الحركي في استخراج المسافة والزمن (1صورة )
 االستطالعية:التجربة  2-5

في ممعب ىبيب الرياضي عمى  م;75/6/756الباحثان التجربة االستطالعية بتاريخ  أجرى    
حراس مرمى اثنان من مجتمع االصل لمتعرف عمى طريقة قياس المتغيرات بصورة دقيقة ووقت 
االختبار وتعرف فريق العمل المساعد عمى كيفية اداء االختبار ومكان وضع الكاميرات والتعرف 

 .انعمى المعوقات التي تواجو الباحث
 القبمية:االختبارات  2-6

في تمام  م;756 /7 /8اجراء االختبار القبمي لعينة البحث في يوم االربعاء المصادف  تم    
عصرا عمى ممعب نادي ىبيب الرياضي اذ تم اجراء االختبار الخاصة بموضوع  8،85الساعة 
عمى تثبيت الظروف المتعمقة باالختبارات جميعيا من حيث الزمان  انوسعى الباحثالبحث 

من أجل السيطرة قدر  *مستخدمة وطريقة التنفيذ وفريق العمل المساعدوالمكان واألدوات ال
 البعدية.اإلمكان عمى خمق ظروف متشابية عند إجراء االختبارات 

 الرئيسة:التجربة  2-7
باستخدام  م(;9/9/756م( ولغاية );7/756/;)تاريخ ب التجربة الرئيسةبتنفيذ  تم البدء    

( وحدة 79التمرينات الخاصة والمعدة من قبل الباحثان وقد بمغت عدد الوحدات التدريبية )
وكانت مدة تطبيق االربعاء(  ،االثنين ،وبمعدل ثالثة وحدات تدريبية في االسبوع الواحد )السبت

%، :<الى  % 5=( دقيقة بشدة من 5:-95التمارين الخاصة في القسم الرئيسي ما بين )
  اسابيع.( =) لوحدات التدريبيةا مدةوكانت  ،بطريقة التدريب التكراريو 
 البعـدية:االختبارات  2-8

خاصة في الرينات ألفراد عينة البحث بعد االنتياء من تنفيذ التم تم إجراء االختبار البعدي    
عصرا عمى ممعب نادي ىبيب  8.85في تمام الساعة  ;9/756/;االربعاء المصادف  يوم

                                                           
*

 عثد الستار محمد علً .)مدرس ترتٍة رٌاضٍة( -1 

 ٌاسر جعفر عثد هللا .)مدرس ترتٍة رٌاضٍة( -2 

 علً لطٍف )مدرب حراس المرمى لنادي هثهة( -3 



الرياضي وقد راعى الباحث بمساعدة فريق العمل المساعد توفير نفس الظروف التي تم اجراء 
 لغرض الحصول عمى نتائج ذات مصداقية عالية. القبمي االختبار

 اإلحصائية: الوسائل 2-9
 االحصائية.معالجة ال ( فيspssالحقيبة االحصائية ) تم استخدام   
 :تهاومناقش هاوتحميم البحثنتائج  عرض-3
 : البعدي الختبار قوة الدفع –نتائج االختبار القبمي عرض  3-1
 البعدية لعينة البحث -االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية القبمية يبين  (1جدول )ال

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

 ع -س
 بعدي قبمي بعدي قبمي

 688،38 1263،39 6190،40 4800،49 2ثا/كغم.م قوة الدفع اعمى يمين
 561،14 695،09 5340،02 4474،07 2ثا/كغم.م قوة الدفع اعمى يسار
 294،35 267،96 3517،54 2697،59 2ثا/كغم.م قوة الدفع اسفل يمين
 435،47 211،13 3142،39 2592،64 2ثا/كغم.م قوة الدفع اسفل يسار

المعالم اإلحصائية وقيمة )ت( المحسوبة والجدولية لالختبارات القبمية والبعدية  (2جدول )ال
 ألفراد عينة البحث الختبار القوة الدافعة

 المعالجات االحصائية
 المتغيرات

 وحدة
 القياس

 T ع ف س ف
 المحسوبة

 نسبة
 الخطأ

 الداللة

 معنوي 0،010 3،526 1114،90 1389،91- 2ثا/كغم.م قوة الدفع اعمى يمين
 معنوي 0،033 2،641 927،56 865،94- 2ثا/كغم.م قوة الدفع اعمى يسار
 معنوي 0،001 5،516 420،44 819،94- 2ثا/كغم.م قوة الدفع اسفل يمين
 معنوي 0،008 3،633 428،01 549،74- 2ثا/كغم.م قوة الدفع اسفل يسار

 (0،05) >معنوي عند نسبة خطأ 
 ونسبة الخطأ( المحسوبة tوقيمة ) فروق االوساط الحسابية( الذي يبين 7الجدول )خالل من    

ظير ىذا الجدول ان ااذ الختبار قوة الدفع ألفراد عينة البحث  البعدي-بين االختبار القبمي 
( :5.5اقل من مستوى الداللة ) قيمتيا كانت البعدي-بين القياسين القبمي  نسبة الخطأقيم  جميع

وبالتالي  البعدي-( المحسوبة ذات قيمة معنوية بين القياسين القبمي tقيم ) جميعمما يعني ان 
 البعدي.ولصالح االختبار  البعديو ىناك فروق بين القياسين القبمي 

متغيرات قوة  جميع( وجود فروق ذات داللة معنوية في 7تبين من الجدول ) اما مناقشة النتائج   
ولصددالح  البعدددي- القبمددي سددبب تمددك الفددروق المعنويددة بددين نتددائج االختبددارويعددزو الباحددث الدددفع 

إلدى فاعميدة تدأثير  ،متغيرات قدوة الددفع الخاصدة لحدراس المرمدى المبحوثدة لجميعو  البعدي االختبار
التمريندات الخاصدة والمخطدط ليدا عمدى وفدق األسدس العمميدة السدميمة التدي تتناسدب مدع خصدائص 



انت التمارين متدرجة في الصعوبة والتكدرارات، اذ اكدد كدل مدن )عدالوي وقدرات عينة البحث، إذ ك
( "عمدددددى أن حمدددددل التددددددريب ىدددددو الوسددددديمة الرئيسدددددة إلحدددددداث التدددددأثيرات 77: 9=<6 :وأبدددددو العدددددال

الفسدددديولوجية لمجسددددم ممددددا يحقددددق تحسددددين االسددددتجابات، ومددددن ثددددم تكيددددف أجيددددزة الجسددددم واالرتفدددداع 
 اذ يددذكر"، ج التدددريبي ومددن ثددم تحسددين المسددتوىالبرنددامبالمسددتوى، لددذا يعددد مددن أىددم عوامددل نجدداح 

( "ان عمميددة التدددريب تيدددف إلددى تأىيددل وتطددوير مسددتوى الرياضددي الددذي 8;: 7557 :ي)الشدديخم
وتدددأتى تمدددك التطدددورات نتيجدددة االلتدددزام يتعدددرض إلدددى بدددرامج تدريبيدددة عمدددى وفدددق األسددداليب العمميدددة، 

المبددادئ ىددو قاعدددة التدددرج بالتدددريب، وقاعدددة تناسددب حددد تمددك أبالمبددادئ األساسددية بعمددم التدددريب، و 
وان لتطبيددق تمريندددات القدددوة بأنواعيدددا كافدددة األثدددر  ، الحمددل التددددريبي مدددع قددددرات وقابميدددة الرياضدددي"

كمددا اسددتخدمت التمرينددات الحاليددة تغيددر الفعددال والمددؤثر فددي تطددوير بقيددة القدددرات امثددال السددرعة، 
خددالل حدداالت القفددز المتنددوع العمددودي واالفقددي والتددي اوضدداع الجسددم بصددورة سددريعة ومفاجئددة مددن 

سداعدت عمددى ظيدور تطددور فددي القدوة الدافعددة والتددي تعدد مددن المتطمبددات االساسدية لحددراس المرمددى 
" تددريبات القفدز المتنوعدة ان بد( 9:: =<<6درويدش: ) بيندووىذا مدا  ،لمكرة اثناء عممية التصدي 

وىددذا مددا  القددرة االنفجاريددة لعضددالت الدرجمين لالعبددين"تمعدب دورا كبيددرا وفعدداال فدي تطددوير مسددتوى 
( "اندو يمكدن زيدادة فاعميدة القدوة االنفجاريدة مدن خدالل James، Wright :>9:7<<6اشار اليدو )

التأثير في الوحدات عالية التحفيز والتي تزيد قابميتيا ومن ثم تزيد من قدرة الجياز العصدبي عمدى 
فالتمرينددات الخاصددة سدداىمت فددي تطددور   ،بالسددرعة العاليددة" تحشدديد الوحدددات الحركيددة التددي تتميددز

القدرات البدنية التي يستفيد منيا حدراس المرمدى أثنداء أدائيدم، فضدال عدن االىتمدام والحدرص عمدى 
أداء التمرينددات بالشددكل الصددحيح لموصددول الددى المسددتويات المطموبددة، ومددن ثددم اعطددت تددأثيرا كبيددرا 

حسددين القددوة الدافعددة لمددرجمين بوسدداطة التركيددز عمددى أداء فددي تحسددين مسددتوى النتددائج مددن خددالل ت
تكرارات والتي تتصف بانقباضات عضمية سريعة وقوية والتدي اسدتغرقت وقتدا كافيدا، ممدا أدى إلدى 

 إذ أكد  حدوث تكيفات في العمل العصبي العضمي ومن ثم زيادة قوة الدفع عمى الرجمين كالىما،
التمددارين تسدداعد عمددى تحسددين التوافددق بددين حركددة الددذراعين ( " إلددى أن 7=65: ==<6: ابددراىيم )

 .والرجمين وتساعد عمى تحسين القوة الخاصة لعضالت الرجمين"
 الخاتمة:-4

من خالل ما تم عرضو من النتائج التي تم حصول الباحثان استنتجا الى ان التمرينات     
المسافة المقطوعة  في زيادةؤدي مما ي دفع القوة لدى حراس المرمى الخاصة ليا تأثير في زيادة

 عمى نتائج البحث يوصي الباحثان وبناء الكرة،لموصول الى  الحارس يقطعيا يجب انالتي 
 ين،التمرينات الخاصة بحراس المرمى بكرة القدم من قبل المدرب ضرورة االىتمام باستخدامب

 القدم.واجراء بحوث مشابية اخرى لتطوير باقي القدرات لدى حراس المرمى بكرة 
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