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وفق أساليب ركلة اجلزاء على بعض املتغريات البدنية  تدريبات" تأثري 
 كرة القدم " يفأداء التصويب  ومستوى

 د. امحد مصطفي كمال
 م. حممد امحد علي

 مقدمة ومشكلة البحث:
 

 التدريبياة العملياة نجاا  لضمان الالزمة الشروط أهم الرياضي التدريب تخطيط يعتبر
 والطار  والوساال  األسااليب واساتخدام التدريبياة الظارو  تصاور هاو التادريب وتخطايط
لج والنتاا ، ممكان مساتو  أعلا  إلا  بالرياضاي للوصاو  التدريبية األهدا  بتحقي  الخاصة
 .الرياضيون يحققها أن يجب والتي المستقبلية، الرياضية
 

 

براهيم الفتا  عبد العال أبو ويؤكد  في األداء مستوي م أن (1997) ن شعال وا 
بهاد   وذلا  التادريب لعملياة الدقي  التخطيط علي يتوق  المختلفة بجوانبه رة القدمك

وحيا  أن طبيعاة األداء الرياضاية  المساتويا  أعلاي إلاي بااألداء والوصاو  االرتقااء
الحركاة تميز بعدم ثبا  طريقة األداء من حي  تكرارياة ترياضة كرة القدم  في المهار 
طبيعااة الحركااة أي أن ،  المتنوعااة لمواقاا  اللعاابحركااا  الالعااب وفقااا  تتغياار حياا 
، المواقاا  وفقااا لمااا يقابلااه الالعااب أثناااء يتغياار  المااؤثرة عليهااا ومقاادار القااوة اواتجاهاا

  .( 23،21: 1هنا  أعداد ساب  أو برمجة مسبقة لألداء )  علما بأنه ليس
عاداد فتتطور كرة القدم يوما بعد يوم نتيجة ظهور الجديد في جميع مجااال  اإ

فيها ، سواء كان ذل  مرتبطا باإعداد البدني أو الخططاي أو الاذهني أو النفساي مماا 
 .(32 : 12يحتم علي المهتمين بها اإلمام بك  ما هو جديد في المجا .)

 
 مدرس بقسم الرياضات اجلماعيه والعاب املضرب

 معيد بقسم الرياضات اجلماعيه والعاب املضرب
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( أن التطااور العلمااي ألساااليب 1995ر اهلل البساااطي )ويتفاا  ذلاا  مااا ذكاار  أماا
التااادريب يعتبااار هااادفا تساااعي إلياااه العاااالم لتقاااديم معارفاااه ومفاهيماااه بصاااورة مبساااطة 
لماادربيها بهااد  اإعاااداد والتنميااة لرياضااايها لبلااوع المسااتويا  العالياااة ، وقااد حاااد  

عاماة،  بالفع  تحسن واضح في مستوي فر  كرة القدم علي المستوي العاالمي بصافة
األمر الذي يتعين معه األخذ بالسب  العلمية فاي مجاا  التادريب لمواكباة هاذا التطاور. 

(4 : 107). 
وتعتباار ركلااة الجاازاء ماان المواقاا  الثابتااة والتااي عاان طريقهااا يااتم حساام نتيجااة 
العديااد ماان المباريااا  فركلااة الجاازاء هاااي الموقاا  الوحيااد الااذي تكااون الكاارة بحاااوزة 

ن العبااي الفرياا  المنااافس، وحااارس المرماا  المنااافس هااو المهاااجم دون أي ضااغط ماا
الالعاب الوحياد المسامو  لااه بالادفار عان مرماا ، إذ لاايس ألي العاب  خار الحا  فااي 
التصدي للكرة أو الدفار عن المرم  سو  حارس المرم ، فركلاة الجازاء هاي الموقا  

ألصالي حتا  ياتم الوحيد الذي سمح القانون بأن يمتد وق  المباراة بعد انتهاء وقتهاا ا
االنتهاااء ماان تنفيااذها . والعديااد ماان الفاار  خساار  مباريااا  وبطااوال  هامااة بساابب 
فشلهم في اساتغال  ركاال  الجازاء والتارجيح رفام تفاوقهم وتميازهم أثنااء زمان المبااراة 

 .( 11:  16)  عل  الفري  المنافس
كاون ( ان ركلاه الجازاء فاي كار  القادم قاد ت2014يذكر "ممدو  محمدي")      

فرصه سهله للتهدي ، فعندما يخف  االعب في تنفيذ ركله الجازاء فأناه يهادر فاوزا قاد 
الاي ضايار البطاوال  او االلقااب، فقاد  يمتاديكون مهماا وال يتوقا  عناد هاذا فقاط با  

الروسااي فااي تصاافيا  كااأس  المنتخاابشاااهدا اخياارا إخفااا  المنتخااب االسااباني امااام 
احاد العباي  إهادار نتيجاةوجاء هاذا االخفاا   يةالترجيحبركال  الجزاء  2018العالم 

منتخااب اساابانيا وامياازهم فااي تسااديد ركااال  الجاازاء وكااذل  صااعود المنتخااب المصااري 
وماان ذلاا  نجااد ان إحااراز او إهاادار ركلااه الجاازاء يااتحكم  2018كااأس العااالم  لبطولااة

( باااالبطوال  والحصاااو  علاااي  الخساااارةبشاااك  كبيااار فاااي مصاااير الفريااا   )الفاااوز او 
  .( 21: 18.)المباراةمن  األخيرةقاب او عندما تكون ركله الجزار في اللحظا  االل
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 نهاياةفي  الترجيحيةوهذ  بعض النماذج التي ساهم  فيها ركال  الجزاء      

في حصد االلقاب والبطوال  ساواء كانا  عالمياه او قارياه او محلياه كماا هاو  المباراة
 (.1موضح بالجدو )

 (1جدو  )
 الترجيحيةوال  التي حسم  بركال  الجزاء نماذج للبط

 الفريقين المتنافسين البطولة
الموسم 

 الرياضي

الفريق الفائز بركالت 

 الجزائية الترجيح

 النتيجة

 

 4×5 روسيا 2018 روسيا× اسبانيا  كأس العالم بطوله عالميه

 بطوله قاريه
كأس االمم 

 األفريقية
 3×5 كوت ديفوار 2015 غانا× كوت  ديفوار 

 4×5 سموحه 2017 سموحه× االسيوطي  كأس مصر بطوله محليه

 

 (2جدو  )
 دقيقه 90نماذج للبطوال  التي حسم  بركال  الجزاء خال  ا  

 البطولة
 الفريقين

 المتنافسين

الموسم 

 الرياضي

الفريق الفائز 

 بركالت الترجيح

 الجزائية

 الضربةنوع  مالحظات النتيجة

 0×0 التعادل 2018 ليفربول× المان سيتي  دوري االبطال

 ضائعةضربه 

لالعب رياض 

 الدقيقةمحرز في 

86 

 

 مهدره

 1×2 مصر 2018 الكونغو× مصر  تصفيات المونديال
هدف محمد صالح 

 92 الدقيقةفي 
 محقق

المواقاا   إحااد وفااي هااذا الصاادد يااذكر ، حنفااي محمااود مختااار ، ان ركااال  الجاازاء هااي 
 (  16: 6.)  المباراة نتيجةظرو  وهي كثيرا ما تؤثر علي في المباريا  تح  نفس ال المتكررة

(ان ركاااال  الجااازاء هاااي احااادي  2007كماااا ياااري" حسااان السااايد اباااو عباااد " )       
ياارد  مان خاط المرماي  12التي تؤدي داخ  منطقه الجازاء وعلاي بعاد  الثابتةالركال  

ؤديهاا خاصاه فاي والنفساي لالعاب الاذي ي المهاار وهي تتطلب قدرا كبيارا مان االعاداد 
ماان عماار  األخياارةسااواءا فااي الاادقال   المباااراة نتيجااةموقاا  اللعااب التااي تتطلااب حساام 
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او اثناء ركال  التارجيح التاي تحادد الفريا  الفاالز ،ويمكان لالعاب الاذي يقاوم  المباراة
  -ا بأحدي تلل  االساليب االتية:ان يؤديها مباشر  الركلةبتنفيذ هذ  

 ب فيها بقو  وبدقهالتركيز علي زاويه والتصوي -1
 التصويب عكس ثبا  قدم مركز ثق  حارس المرمي -2

 الدمج بين االسلوبين االو  والثاني .  -3

ياارد  مان الكار   10االسلوب االو : يق  االعب علي قوس منطقه الجزاء وعلاي بعاد 
في انتظار سمار صفار  الحكم ، علا  ان يكاون الالعاب قاد حادد ساابقا الزاوياة الماراد 

  .رة اليها ويقوم بالتصويب بك  قوة ودقةالك تصويبه
ياارد  مان  10االسلوب الثاني : يقا  الالعباين علاي قاوس منطقاه الجازاء وعلاي بعاد 

الكاار  فااي انتظااار ساامار صاافار  الحكاام حياا  انااه بعااد ان يشااير الحكاام باادء لعااب ركلااه 
لركلاه يقوم حاارس المرماي باالساتقرار والتركياز الكاما  للتصادي  الصفارة بإشارةالجزاء 

الجاازاء وقيااام الالعااب الركاا  بالعااد فااي ذهنااه يااؤدي الااي تااأخير اداء ركلااه الجاازاء ممااا 
  .يؤدي الي تقلي  تركيز حارس المرمي الي حد كبير

االساالوب الثالاا  : وهااو اساالوب ماازج بااين االساالوبين االو  والثاااني ماان حياا  التحاار  
كر  في انتظاار سامار يارد  من ال 10يق  االعب علي قوس منطقه الجزاء وعلي بعد 

 (41:5)صفار  الحكم 
م أنه كلما كان الوق  المتا  أو المطلاوب 2008" ويشير محمد حسن عالوي 

النتبا  الالعب قصير نسبيًا كاان الالعاب أقادر علاي تركياز انتباهاه ماع الكارة وبالتاالي 
قدرتاه علااي االسااتجابة تكاون بصااورة أساارر وأد  ، وعلاي العكااس ماان ذلا  كلمااا كااان 

ق  المتا  لو المطلاوب لالنتباا  طاويال، أساهم ذلا  فاي المزياد مان الجهاد بالنسابة الو 
 (283 : 15)  لالعب لمحاولة تركيز االنتبا " .

نظرا ألهمية ركال  الجزاء في حسم نتالج المباريا  والفوز بالبطوال  ، وفاي 
 يفاااحااادود إطاااالر البااااحثون علااا  الدراساااا  والبحاااو  الساااابقة تباااين أن هناااا  نااادرة 

وجاود و  تناولا  ركلاة الجازاء بشاك  عاام وأسااليب أدالهاا بشاك  خاا  ، التياالبحا  
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قصور في مستوي أداء ركلة الجازاء  باين الالعباين ويرجاع الباحا  هاذا القصاور الا  
اداء ركااال   بأساااليبعاادم تااوفر معلومااا  عاان محااددا  األداء الصااحيحة والخاصااة 

والتاادريب لتصااحيح األخطاااء واالرتقاااء  الجاازاء و والتااي تتاايح سااهولة عمليااة التعلاايم
التي تشغلها ركال  الجزاء فاي  الكبر  لألهميةبمستوي تنفيذ ركال  الجزاء وذل  نظرًا 

 للمباااراةداخاا  الاازمن الفعلااي   الهزيمااةسااواء كاناا  بااالفوز او  المباااراة نتيجااةحساام 
يرهاا ومعرفاة ماد  تأث تادريبا مجموعاة مان الال  تصاميم  ولذل  سو  يسع  الباح 

 كرة القدم " فيأداء التصويب   بعض المتغيرا  البدنية ومستو عل  
 

 أهداف البحث:
يهد  البح  ال  تصميم تدريبا  باستخدام أساليب مختلفة ألداء ركال  الجزاء في 

 -كرة القدم عل :
 بعض المتغيرا  البدنية المرتبطة بركلة الجزاء  -1
 دقة وسرعه أداء التصويب في كرة القدم . -2

 فروض البحث:

توجد فارو  دالاة احصااليًا باين متوساطي القياساين القبلاي والبعادي للعيناه قياد  -1
 البح  في بعض المتغيرا  البدنية لصالح القياس البعدي.

توجااد فاارو  دالااة احصاااليًا بااين متوسااطي القياااس القبلااي والبعاادي للعينااه قيااد -2
 س البعدي.البح  في دقة وسرعة التصويب في كرة القدم لصالح القيا

 -البحث : تإجراءا
 -منهج البحث :
الااذي يعتمااد علااي التصااميم التجريبااي  التجريباايالماانهج  ونالباااحث اسااتخدم

 وذل  لماللمته وطبيعة البح  . والبعدي القبليلمجموعه واحد  باتبار القياسين 
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 -جمتمع وعينة البحث :
ي سوي  ، سنة بمحافظة بن 20يشم  مجتمع البح  العبي كرة القدم تح  

من العبين فري  نادي  العمدية بالطريقةالبح   هباختيار عين قام الباحثونحي  
 .العبين  5 العينةليدرز الرياضي المسجلين باالتحاد المصري لكر  القدم وبلغ قوام 

 ( 3جدو  ) 
 الدالال  اإحصالية لتجانس عينة البح  في متغيرا  النمو

 المتغيرات م
 وحدة

 القياس

ط المتوس

 الحسابي

االنحراف 

 المعيارى
 االلتواء

 0.84 1.12 19.74 سنة العمر 1

 0.54 2.54 170.62 سم الطول 2

 1.96 2.51 65.37 كجم الوزن 3

( المتوسط الحسابي واالنحرا  المعياري ومعام  االلتواء  3يوضح جدو )           
 ( 3±بين)  ماللمتغيرا  قيد البح  ويتضح  قيم معام  االلتواء تتراو  

( 4جدو  )   
قيد البح  لد   البدنية ودقة وسرعة ركلة الجزاءفي المتغيرا   تجانسالدالال  اإحصالية ل

 عينة البح 

 المتغيرات م
 وحدة

 القياس

 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 االلتواء

1 

ت 
را

غي
مت

ال

ية
دن

الب
 

 1.55- 1.51 5.45 ثانية ( متر30الجري )

 0.77 2.06 37.62 ثانية متر(25× 8كوكي ) الجري الم 2

 1.45 0.94 15.74 سم الوثب العمودي لسارجنت 3

4 

ة 
كل

ر

اء
ز
ج

ال
 

 0.65 0.93 3.57 درجة دقة التصويب

 0.94- 0.84 1.42 ثانية سرعة التصويب 5

( المتوسط الحسابي واالنحرا  المعياري ومعام  االلتواء للمتغيرا   4يوضح جدو ) 
( مما  3±ركلة الجزاء قيد البح  ويتضح قيم معام  االلتواء تتراو  ما بين ) البدنية و 

يعط  داللة مباشرة عل  خلو البيانا  من عيوب التوزيعا  فير االعتدالية مما يشير 
 المتغيرا  هذ إل  تجانس أفراد العينة في 

 5ن=

 5ن=
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 -وسائل مجع البيانات:
 -اوال: أدوات البحث :

 ساعات ايقاف رقمية. -
 متر. X 1متر 1صغيرة  مربعة أهداف  -
 أقماع بالستيك . -
 ملعب كرة قدم  . -
 كرات قدم . -
 كاميرا تصوير . -
 ضابضه استرشادية . الماتع -
 اشرطة لتقسيم المرمى . -

 -ثانيا: االختبارت املستخدمة يف البحث :
 االختبارت البدنيه اوال :

 ( 30اختبار الجري. ) ( متر. ) السرعة 
 ( 8اختبار الجري المكوكيX25 . ) الرشاقة ( . ) 
 . ) اختبار الوثب العمودي لسارجن  ) القدرة العضلية  
 :االختبارت المهاريهنياثا

 . ) اختبار المرم  المقسم ) دقة ركلة الجزاء 
 . )  اختبار االشارا  الضولية بالمرمي ) سرعة رد فع 

 املعامالت العلمية لالختبارات قيد البحث 
 : Validityصدق اإلختبار 

بإيجاد صد  االختبارا  عن طري  المقارنة الطرفية للربيعين  ونم الباحثقا
االعل  واالدني في االختبارا  البدنية والمهارية قيد البح  عل  العينة االستطالعية 

 ( 5( العبين ، كما هو موضح في الجدو  )8والت  بلغ عددها )
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(5جدو  )  
  والمهاريةالبدنية  لالختبارا  دن األداللة الفرو  بين الربيع االعل  والربيع 

 Mann-Whitneyبطريقة  قيد البح 

 المتغيرات م
 وحدة

 القياس

 الربيع االدني الربيع األعلى
 قيمة

( U ) 
 ع± س ع± س

1 

ية
دن
لب
 ا
ت
را
غي
مت
ال

 

 1.75 0.95 6.86 1.54 5.42 ثانية ( متر30الجري )

2 
 8الجري المكوكي) 

 متر(25×
 1.61 0.84 44.21 1.67 38.21 ثانية

3 
الوثب العمودي 

 لسارجنت
 1.74 1.05 9.51 0.85 15.80 سم

4 

ة 
كل
ر

ء
زا
ج
ال

 

 1.75 1.62 1.94 1.73 3.9 درجة دقة التصويب

 1.73 0.95 1.91 1.51 1.3 درجة سرعة التصويب 5

  0.05الجدولية عند مستو  معنوية ( Uمستوي الداللة )
انه  Mann-Whitneyإختبار مان وتني  بتطبي  (5جدو  )يتضح من         

يوجد فرو  ذا  داللة احصالية بين الريع االعل  والربيع االدن  في االختبارا  
(   U ( المحسوبة أق  من قيمة ) U البدنية والمهارية قيد البح  حي  ان قيمة )

، مما يعط  داللة مباشرة عل  صد  هذة ( 0.05الجدولية عند مستوي معنوية )
 بارا  .األخت

 :Reliabilityثبات اإلختبار 
عادة تطبي  األختبارا  قيد  ونقام الباحث بإيجاد ثبا  االختبارا  عن طري  تطبي  وا 

أيام ، ومن ثم حساب معام   5البح  عل  العينة االستطالعية بفاص  زمن  
 ( 6اإرتباط بين نتالج التطبيقين ، كما هو موضح في جدو  )

 
 
 
 

 8ن=
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 (6جدو  )
عادة التطبي  معام    قيد البح والمهارية البدنية   لالختبارا األرتباط بين التطبي  وا 

 المتغيرات م
 وحدة

 القياس

 التطبيق الثاني التطبيق األول
 قيمة

 ع± س ع± س ( ر )

1 

ية
دن
لب
 ا
ت
را
غي
مت
ال

 

 6.14 ثانية ( متر30الجري )
0.9

5 
6.22 0.85 0.94 

2 
 8الجري المكوكي) 

 متر(25×
 41.21 ثانية

1.0

5 
41.56 1.21 0.95 

3 
الوثب العمودي 

 لسارجنت
 12.65 سم

1.3

4 
12.99 1.04 0.98 

4 

ء
زا
ج
 ال
لة
رك

 

 2.92 درجة دقة التصويب
1.6

4 
3.19 1.54 0.89 

 1.61 درجة سرعة التصويب 5
0.9

5 
1.98 0.99 0.91 

 0.707=  0.05مستوي الداللة ) ر( الجدولية عند مستو  معنوية 
( انه يوجد ارتباط ذا  داللة احصالية بين  6تضح من جدو  ) ي        

البدنية والمهارية قيد البح  حي  ان قيمة  لالختبارا التطبي  االو  والتطبي  الثاني 
( ، مما 0.05) ر( المحسوبة أكبر من قيمة )ر( الجدولية عند مستوي معنوية )

  االختبارا  هذ يعط  داللة مباشرة عل  ثبا  نتالج 
 الدراسة االستطالعية : 

من يوم الثالثاء المواف   االستطالعيةبإجراء الدراسة  ونقام الباحث
 -: م(  وكان  بهد 20/6/2020م( الي الخميس المواف  )18/6/2020)
 تحديد أماكن إجراء االختبارا  والقياسا  . -1
 تدريب المساعدين . -2
 طبي .قد تواجه الباح  أثناء الت التيالتعر  عل  الصعوبا   -3

  

 8ن=
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 احملتوي الزمني لتنفيذ الربنامج البحث
قام الباحثون بإعداد الوحدا  التدريبية للتدريبا  قيد البح  وفقًا لألسس 

عل  بعض المراجع العلمية المتخصصة والدراسا   االطالرالعلمية ومن خال  
فيذ المرتبطة ، وتوص  الباحثون ال  توزيع فترة التطبي  وف  لألساليب الثالثة لتن

 ركلة الجزاء .
 أسابيع( 4فترة تطبي  التدريبا  قيد البح  لك  أسلوب )

   ركلة  27األسلوب األوx  4  = ركلة لك  العب 108أسابيع 
  ركلة  27األسلوب الثانيx  4  = ركلة لك  العب 108أسابيع 
   ركلة  27األسلوب الثالx  4  = ركلة لك  العب 108أسابيع 

 بالتناااااااوب علاااااا  المرماااااا  ماااااان نقطااااااة الجاااااازاءيقااااااوم كاااااا  العااااااب بالتصااااااويب 
 ركااااال  3حااااراس( الااااذي يقفااااون أيضااااا بالتناااااوب عاااادد  3علاااا  حااااارس المرماااا  )

 ركاااااال  لكااااا  العاااااب فاااااي البرناااااامج الياااااومي 9جااااازاء علااااا  كااااا  حاااااارس بمعاااااد  
 ركلة جزاء لك  العب. 9x3=27ولمدة ثالثة أيام أسبوعيا 

 اهلدف من الربنامج التدريبي : -
ال  تصميم برنامج تدريبي مقتر  باستخدام التمرينا   يهد  البح  الحالي

التخصصيه خال  فترة اإعداد للتعر  عل  تأثيرها علي بعض المتغيرا  البدنية 
ومستو  أداء ركلة الجزاء لالعبي كر  القدم بنادي ليدرز الرياضي للموسم 

 م2019/2020
 حتديد زمن وعدد الوحدات التدريبية األسبوعية : -

وحدا  في  ثالثةيد عدد الوحدا  التدريبية خال  األسبور بواقع تم تحد -
 األسبور 

   ( . 120تم تحديد زمن الوحدا  التدريبية اليومية ) -
تحديد )درجة ا دورة( الحم  للبرنامج وتوزيعه علي المراح  ثم األسابيع ثم عل  االيام  -
 : 
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راحله وأسابيعه ووحداته درجة )شدة( حم  التدريب المستخدمة خال  البرنامج وم 
 التدريبية هي :

 من أقص  مقدرة ألداء الالعب  % 100 - 90*  الحم  األقصا  :  شدته 
 من أقص  مقدرة ألداء الالعب . % 89  - 75*  الحم  العالاي :  شدته 

 من أقص  مقدرة ألداء الالعب  % 74  - 50*  الحم  المتوسط :  شدته 
 خال  فترة االعداد واألسابيع :  يد دورة حم  التدريبتحد  -

( بمعن  أن يكون 1:  2دورة حم  التدريب األسبوعية بنسبة ) ونالباحثحدد 
يومين حم  التدريب مرتفع الشدة ويوم واحد يكون حم  التدريب متوسط الشدة 

:  2ويوضح ذل  جدو  التالي ، كما حدد الباح  دورة حم  التدريب الفترية بنسبة )
ب متوسط يكون أسبوعين حم  التدريب مرتفع الشدة وأسبور حم  التدري( بمعن  أن 1

 :المستخدمةتشكي  دور  الحم  الشدة ويوضح ذل  الجدو  
 

 (7جدو  )
 تشكي  دور  الحم  المستخدمة

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ي
 

 

 فترة األعداد الفترة

ل
حم
ال
ة 
ج
در

 

  أقصى

  عالي

  متوسط

 مرحلة اإلعداد الخاص المرحلة

   4 3 2 1   األسابيع

ل
حم
ال
ة 
ج
در

 

 أقصى

 

   
 

 عالي 
   

 

     متوسط

 زمن األسبوع

 

360 360 360 360 
 

 عالي متوسط اقصى عالي درجة الحمل

  ق 1440 زمن المرحلة

 ساعة 24ق  =   1440 زمن الفترة
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( ، كما يوضح 1:  2أن دورة الحم  المستخدمة هي ) (7) جدو تضح من 
اح  فترة اإعداد وعدد أسابيع ك  مرحلة وزمن ك  أسبور وكذل  درجة حم  مر 

 . األسبور 
 (8جدو  )

 تحديد الزمن الكلي للبرنامج المقتر  عن طري  تحديد زمن حم  التدريب األسبوعي

عدد  الحم  األسبوعي بالدقيقة درجا  األحما 
 األسابيع

الزمن في 
 البرنامج

 ق 360 يعأساب 1 ق 120 الحمل األقصى
 ق 720 أسابيع 2 ق 120 الحمل العالي

 ق 360 أسابيع 1 ق 120 الحمل المتوسط
   1440 اسابيع 4 المجموع

 

 العدد الكل  لركال  الجزاء لك  الالعبين الخمسة ) عينة البح  (
 ركلة 540العبين = x 5ركلة 108األسلوب األو  
 ركلة 540العبين=  x  5ركلة 108األسلوب الثاني 
 ركلة 540العبين= x  5ركلة 108األسلوب الثال 

 أسس وضع التدريبا  قيد البح  : 
  ان يتماش  محتو  التدريب قدرا  الالعبين ومراعاة الفرو  الفردية بين االفراد عينة

 البح  .
  التدرج في شدة اداء التدريبا  خال  اسابيع البرنامج تصاعديا حسب قدرا  عينة

 البح .
 نمو للمرحلة السنية قيد البح  .مراعاة خصال  ال 
  هاد  )بط ء( ومتحكم وان يكون وضع الجسم صحيح اثناء  بأسلوباداء ك  تدريب

 اداء التمرين 
 . يجب التركيز عل  التدريبا  خاصة المرتبطة بك  اسلوب من أساليب ركلة الجزاء 
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 العودة نهاية الوحدة التدريبية تعطي تدريبا  اطالة  للحصو  علي االسترخاء بهد  
 الي الحالة الطبيعية .

 التركيز علي تدريبا  خاصه لحراس المرمي 
 القياس القبلي

/ 29لمواف  )للعينة االساسية )قيد البح ( في يوم السب  ا القبليتم إجراء القياس 
 وبعد البدنية أوالً   االختبارا  طبيبنادي ليدرز الرياضي ، حي  تم ت (2020/ 6

.اء اء خفي  وتطبي  االختبارا  المهارية لركلة الجز راحة ساعتين تم حم  احم  
 تطبيق الوحدات التدريبية قيد البحث  : 

)قيد البح (   المستخدمةتم بداية تطبي  الوحدا  التدريبية باستخدام التدريبا  
( أسابيع وزمن 4وبواقع )(.31/7/2020)  الي( 1/7/2020من يوم االثنين المواف  )

 ( 120الوحدة )
 -سات البعدية  : القيا

/ 8/ 1تم إجراء القياس البعدي لعينة البح  من يوم الخميس المواف  )
 ( وبنفس طريقة القياس القبلي .2020

 

 . -املعاجلات اإلحصائية  :

، االنحرا  المعياري ، ،معام  االلتواء ، معام  االرتباط ،   الحسابيالمتوسط 
برنامج المعالجا   باستخداملتحسن ، وذل  اختبار مان وتني ، اختبار ولككسون ، نسب ا

 . SPSSاالحصالية 
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 النتائج : ومناقشة عرض

 أوالً عرض النتائج :

 ( 9جدو ) 
 باستخدامالمتغيرا  البدنية قيد البح   في  داللة الفرو  بين القياس القبلي والقياس البعدي

Wilcoxon   

 المتغيرات م
وحدة 
 القياس

الحاالت 
الموج

 بة

لحاالت ا
 السالبة

 القياس البعدي القياس القبلي
قيمة 

Z 
 ع± س ع± س

 2.35 0.64 4.01 0.94 5.84 6 0 ثانية ( متر30الجري ) 1

2 
 8الجري المكوكي)

 2.27 0.94 30.22 0.64 36.56 6 0 ثانية متر(25×

 2.66 1.14 22.36 1.05 14.77 0 6 سم الوثب العمودي لسارجن  3
 

  0.05الجدولية عند مستوى معنوية  Z ة مستوي الدالل
( انه توجد فرو  ذا  داللة احصالية بين القياس  9يتضح من جدو  )         

القبلي والقياس البعدي لد  مجموعة البح  في المتغيرا  البدنية قيد البح  
( الجدولية Z( المحسوبة أكبر من قيمة )Zولصالح القياس البعدي حي  ان قيمة )

 .( 0.05وي معنوية )عند مست

 
 ( 1شك ) 

 في المتغيرا  البدنية الفرو  بين القياس القبلي والقياس البعدي
 

0

10

20

30

40

(  30)الجري 
متر

الجري 
8)المكوكي

(متر25×

الوثب العمودي 
لسارجنت

القياس القبلي القياس البعدي



 

- 265 - 

 

 السابعالعدد  – ( 4 مجلد )مجلة بني سويف لعلوم التربية البدنية والرياضية 

 

 ( 10جدو ) 
دقة وسرعة تصويب ركلة الجزاء وف  في  داللة الفرو  بين القياس القبلي والقياس البعدي

   Wilcoxonقيد البح  بإستخدام  االساليب الثالثة

 المتغيرات م
وحدة 

 القياس

الحاالت 

 الموجبة

الحاالت 

 السالبة

 القياس البعدي القياس القبلي
قيمة 

Z 
 ع± س ع± س

1 

لو
س

ال
ا

ب  ل
الو

 3.51 0.94 4.56 0.84 3.51 0 6 درجة دقة التصويب ا

 2.84 0.64 1.15 0.67 1.65 6 0 ثانية سرعة التصويب 2

3 

لو
س

ال
ا

ب  ي
ان
الث

 

 3.51 0.15 3.95 0.64 3.15 0 6 درجة دقة التصويب

 3.05 0.64 1.01 1.05 1.36 6 0 ثانية سرعة التصويب 4

5 

لو
س

ال
ا

ب  ث
ثال

 3.51 0.85 3.94 1.34 3.84 0 6 درجة دقة التصويب ال

 2.84 0.68 1.10 0.64 1.75 6 0 ثانية سرعة التصويب 6

7 

ع 
مي

ج

ب
الي

س
أل

 ا

 3.51 1.05 4.24 1.056 3.42 0 6 درجة دقة التصويب

 2.84 1.24 1.01 1.054 1.55 6 0 ثانية سرعة التصويب 8

 

 1.96=  0.05الجدولية عند مستوى معنوية  Z مستوي الداللة 
( انه توجد فرو  ذا  داللة احصالية بين القياس  10يتضح من جدو  )         

القبلي والقياس البعدي لد  مجموعة البح  في دقة وسرعة تصويب ركلة الجزاء قيد 
( Z( المحسوبة أكبر من قيمة )Zس البعدي حي  ان قيمة )البح  ولصالح القيا

 .( 0.05الجدولية عند مستوي معنوية )

 
 ( 2شك  ) 
وف  االساليب   دقة وسرعة ركلة الجزاءفي  الفرو  بين القياس القبلي والقياس البعدي
 قيد البح  الثالثة

01
23
45

ب
وي

ص
الت

ة 
دق

ة 
ع
ر
س

…

ب
وي

ص
الت

ة 
دق

ة 
ع
ر
س

…

ب
وي

ص
الت

ة 
دق

ة 
ع
ر
س

…

ب
وي

ص
الت

ة 
دق

ة 
ع
ر
س

…

االسلوب 
االول

االسلوب 
الثاني

االسلوب 
الثالث

جميع 
األساليب

القياس القبلي القياس البعدي
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 ( 11جدو ) 

دقة وسرعة المتغيرا  البدنية  نسبة التحسن الملوية بين القياسين القبلي والبعدي في
 قيد البح  تصويب ركلة الجزاء وف  االساليب الثالثة

 

( 3شك  )   

متر( 30)الجري 

دقة التصويب لالساليب الثالثة سرعة التصويب لألساليب الثالثة

 المتغيرات م
وحدة 

 القياس

متوسط 

 القياس القبلي

متوسط 

 القياس البعدي

نسبة -

 التحسن %

 31.34 4.01 5.84 ثانية ( متر30الجري ) 1

 17.34 30.22 36.56 ثانية متر(25× 8الجري المكوكي) 2

 51.388 22.36 14.77 سم العمودي لسارجنت الوثب 3

4 

و
سل
ال
ا

ل
و
ال
 ا
ب

 

 29.91 4.56 3.51 درجة دقة التصويب

 30.3 1.15 1.65 ثانية سرعة التصويب 5

6 

و
سل
ال
ا

ب  ي
ان
لث
 25.4 3.95 3.15 درجة دقة التصويب ا

 25.7 1.01 1.36 ثانية سرعة التصويب 7

8 

و
سل
ال
ا

ب  ث
ال
لث
 2.604 3.94 3.84 درجة دقة التصويب ا

 37.1 1.10 1.75 ثانية سرعة التصويب 9

10 

ع 
مي
ج

ب
لي
سا
أل
 ا

 23.98 4.24 3.42 درجة دقة التصويب

 34.8 1.01 1.55 ثانية سرعة التصويب 11
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نسبة التحسن الملوية بين القياسين القبلي والبعدي في المتغيرا  البدنية والمهارية قيد 
 البح  
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 -ئج :مناقشة النتا 

 مناقشة الفرض األول :
( انه توجد فرو  ذا  داللة احصالية بين  6يتضح من جدو  رقم ) 

القياس القبلي والقياس البعدي لد  عينة البح  ، في المتغيرا  البدنية قيد البح  
الجدولية  (Z)المحسوبة أكبر من قيمة  (Z)لصالح القياس البعدي حي  ان قيمة 

:  2.35( الجدولية من ) Z( ، حي  تراوح  قيمة )0.05عند مستوي معنوية )
، مما  1.97( = 0.05( الجدولية عند مستو  معنوية )Z( بينما كان  ) 2.66

يشير إل  وجود فرو  بين القياسين القبلي والبعدي في المتغيرا  البدنية قيد البح  
االعمدة البيانية  باستخدام( 1ولصالح القياس البعدي ، وهذا ما وضحُه الشك  رقم )

والتي توضح الفرو  بين القاسين القبلي والبعدي في المتغيرا  البدنية قيد البح  
تمث  القياس البعدي  التيالبيانية  لألعمدةويتضح من الشك  وجود فرو  واضحة 

الممث   البيانيفي اختبار الوثب العمودي لسارجن  فيوضح الشك  ان العمود 
  من القبلي مما يشير ال  ارتفار مستو  الوثب ، كما للقياس البعدي كان أطو

( متر ان االعمدة البيانية قل  ف  30يوضح في اختبار الجري المكوكي ، الجري )
القياس البعدي مما يشير ال  انخفاض زمن أداء هذة االختبارا  ف  القياس البعدي 

( 3ك  البياني )( والش 8  من الجدو  رقم ) و وهذا مؤشر للتحسن ويتبين ذل  بوض
والذي يوضح نسبة التحسن الملوية بين القياسين القبلي والبعدي في المتغيرا  
البدنية قيد البح   ، حي  بلغ  نسبة التحسن الملوية بين القياس القبلي والبعدي 

( ، بينما بلغ  نسبة التحسن الملوية  %31.34" )  (متر30الجري )في إختبار " 
" )  (8X25الجري المكوكي)بعدي في إختبار " بين القياس القبلي وال

( ، بينما بلغ  نسبة التحسن الملوية بين القياس القبلي والبعدي  17.34.26%
الفرو   هذ (  ويعزي الباحثون %51.39" ) الوثب العمودي لسارجن "  اختبارفي 

ن " والتحس Wilcoxonالمعام  االحصالي الالبرامتري "  باستخدامالدالة إحصاليا 
الواضح بالنسبة الملوية بين القياسين القبلي والبعدي في المتغيرا  البدنية قيد 
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المستخدمة وف  أساليب ركلة الجزاء ،  التدريبا البح  لد  عينة البح  ، إل  
شك  ل أقرب  والتي تم تطبيقها عل  عينة البح  ، هذا ألن التمرينا  كلما كان 

مد عليه التدريب بشك  كبير لتطوير القدرا  االداء تعتبر جان  أساسي وعنصر يعت
" ميشي  .   المهاري بشك  كبير وهذا ما أشار ايه ك  من البدنية المرتبطة باالداء 

"  Jack H.wilmore" ، " وجا  . ها . ويلمور   Michael. Pollock . بولو 
،  (13)م(1994عصام الدين عبد الخال  مصطف  " )دراسة " و ،  (22)م(1990)
ديبورا .أ. ويس  واخرون "  ،  (4)م(1998وأمر اهلل أحمد البساط  " )" 

Deborah A.Wuest (1990()21)،   (9)(2015سعد سعدون جواد )و ،
،  الرياضي التدريب أن خصوصية التدريب تعتبر أحد أهم مبادئ شفي  احمد مغرب 

الخططية بنور خا  من القدرا  البدنية والمهارية و  رياضيك  نشاط  حي  يتميز
والت  يحكمها قانونها الخا  بها ، وه  بذل  تتطلب نوعيا  خاصة من التدريبا  

الممارس بما  التخصصيوأساليب متنوعة من التدريب لتحقي  كافة متطلبا  النشاط 
النتالج مع ما توصل  إليه  هذ وتتف   يتناسب وطبيعة أسلوب أداء المنافسة .

توصل  ال  أن استخدام التدريبا   والتي (20) (2012هشام علي االقرر ")"  دراسة
لد  العبي  المهار التخصصية ساعد في تحسين القدرا  البدنية المرتبطة بالجانب 

 استخدام، كما ير  الباحثون أن التحسن في المتغيرا  البدنية الناتج عن دفع الجلة 
االداء التمرينا  التخصصية هو نتيجة ال  تدريب نفس العضال  العاملة ف  

فالتمرينا  المستخدمة وف   (م1998") شفي  احمد"وهذا ما أشار ايه  المهار 
الفني االساسي للتمرين  لألداءاساليب ركلة الجزاء تحتوي علي نوعيه مشابهه 

المطلوب لها االثر في سرعه  المهار في االداء  العاملةواستخدام نفس العضال  
 . تنميه وتطوير االداء الصحيح للمهارا ل التخصصيةالتعلم وتستخدم التمرينا  

ومن خال  العرض الساب  وفي ضوء أهدا  البح  فقد تحق  الفرض األو  
توجد فرو  دالة إحصالية بين متوسطي القياس القبلي والقياس والذي ن  عل  " 
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البعدي لد  مجموعة البح ، في المتغيرا  البدنية قيد البح  ولصالح القياس 
 "  البعدي
 شة الفرض الثاني :مناق

( انه توجد فرو  ذا  داللة احصاالية باين القيااس القبلاي  7يتضح من جدو  رقم ) 
والقياس البعدي لد  عينة البح  ، في دقة وسارعة تصاويب ركلاة الجازاء قياد البحا  

الجدولياة  (Z)المحسوبة أكبار مان قيماة  (Z)لصالح القياس البعدي ، حي  ان قيمة 
:  2.01( الجدوليااة ماان ) Z( ، حياا  تراوحاا  قيمااة )0.05عنااد مسااتوي معنويااة )

، ممااا  1.96( = 0.05( الجدوليااة عنااد مسااتو  معنويااة )Z( بينمااا كاناا  ) 3.55
يشير إل  وجاود فارو  باين القياساين القبلاي والبعادي فاي دقاة وسارعة تصاويب ركلاة 

 تخدامباسا( 2الجزاء قيد البح  لصالح القياس البعدي، وهاذا ماا وضاحُه الشاك  رقام )
االعمدة البيانية والتاي توضاح الفارو  باين القاساين القبلاي والبعادي فاي دقاة وسارعة 
تصاويب ركلاة الجاازاء قياد البحا  لصااالح القيااس البعادي ، ويتضااح مان الشاك  وجااود 

تصاويب  دقاةتمثا  القيااس البعادي فاي اختباارا   التيالبيانية  لألعمدةفرو  واضحة 
الممثاا  للقياااس  البيااانيفيوضااح الشااك  ان العمااود  ، الثالثااة باألساااليبركلااة الجاازاء 

البعدي كان أطو  مان القبلاي مماا يشاير الا  ارتفاار مساتو  دقاة التصاويب بالقيااس 
تصاويب ركلاة  سارعةالبعدي مقارنة بالقياس البعدي ، كما يوضح الشك  في اختبارا  

مماا يشاير الا   الثالثة ان االعمدة البيانياة قلا  فا  القيااس البعادي باألساليبالجزاء 
زيادة سرعة ركلة الجزاء ف  القياس البعدي وهاذا مؤشار للتحسان ويتباين ذلا  بوضاح 

( والذي يوضاح نسابة التحسان الملوياة باين 3( والشك  البياني ) 8من الجدو  رقم ) 
القياسين القبلي والبعدي في دقة وسرعة ركلاة الجازاء قياد البحا  ، حيا  بلغا  نسابة 

دقااة التصااويب باالساالوب لقياااس القبلااي والبعاادي فااي إختبااار" التحساان الملويااة بااين ا
( ، بينماااا بلغااا  نسااابة التحسااان الملوياااة باااين القيااااس القبلاااي  %29.91" ) األو 

( ، بينماا بلغا   %30.3" )  سارعة التصاويب باالسالوب األو والبعدي فاي إختباار " 
التصاااويب  دقاااةنسااابة التحسااان الملوياااة باااين القيااااس القبلاااي والبعااادي فاااي إختباااار " 
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( وبلغاا  نساابة التحساان الملويااة بااين القياااس القبلااي %25.41" ) باالساالوب الثاااني
بينمااا بلغاا   ، (%25.7") ساارعة التصااويب باالساالوب الثااانيوالبعاادي فااي إختبااار " 

دقاااة التصاااويب نسااابة التحسااان الملوياااة باااين القيااااس القبلاااي والبعااادي فاااي إختباااار " 
التحسااان الملوياااة باااين القيااااس القبلاااي  ( وبلغااا  نسااابة%2.6" ) باالسااالوب الثالااا 
وفااي جميااع االساااليب  (%37.1")ساارعة التصااويب باالساالوب الثالاا والبعاادي إختبار"

دقاااة فقااد بلغاا  نسااابة التحساان الملوياااة بااين القياااس القبلاااي والبعاادي فاااي إختبااار " 
ساااااارعة التصااااااويب  ( وبلغاااااا  نساااااابة التحساااااان إختبااااااار "%23.98" )التصااااااويب 

احثون هااذا التحساان الواضااح فااي العاارض الساااب  الاا  أن ( . ويعاازي الباا34.8%")
التمرينا  وف  أساليب ركلة الجزاء كان لها االثر االيجابي والواضح فا  هاذا التحسان 
، كما أن المشابة لطبيعة األداء أصابح  العنصار الرليساي للبارامج التدريبياة الحديثاة 

عبااين ماان الوصااو  الاا  والغايااة لتحقياا  أهاادا  تاارتبط بمسااتو  أداء عااالي يمكاان الال
م( نقااال عاان " 1997أبااو العااال أحمااد عبااد الفتااا  " )" البطولااة ، وهااذا مااا أشااار إليااه 

أجرياا  بهااد   التاايضااوء نتااالج األبحااا  والدراسااا   فااي (1)م(1986بالتوناا  " )
 الرياضااايتحليااا  إعاااداد الرياضااايين فااا  مختلااا  دو  العاااالم المتقدماااة أن التااادريب 

لااا  التخصصاااية مااان خاااال  التركياااز علااا  متطلباااا  األداء إ باالتجاااا الحااادي  يتمياااز 
 –المماااارس وزياااادة حجااام تمريناااا  اإعاااداد الخاااا  الرياضااايللنشااااط  التخصصاااي
خااال  خطااة التاادريب وزيااادة حجاام التاادريب علاا  المنافسااة  – ةالتخصصاايالتمرينااا  

وعاادد المنافسااا  والمباريااا  التجريبيااة والعماا  علاا  تماثاا  حماا  التاادريب مااع حماا  
، وأكاد ذلا  كا   منافسة لتحقي  المؤشرا  النموذجية لألداء التنافساي بقادر اإمكاانال

 ماااااااااااااااااااااااااااااااان "عبااااااااااااااااااااااااااااااااد العزيااااااااااااااااااااااااااااااااز أحمااااااااااااااااااااااااااااااااد النماااااااااااااااااااااااااااااااار" ،
أن األداء يتحسان بصاورة أفضا  إذا كاان  (11)م(1996" ناريمان أحمد الخطيب " ) 

إذا كانااا  طبيعاااة التمريناااا   أيالمماااارس  التخصصااايالتااادريب خاصاااا بناااور النشااااط 
العضااال   وباسااتخدامنفااس طبيعااة األداء المهااار  أثناااء المنافسااة  هاايالمسااتخدمة 

 وبنفس سرعا  الحركة المطلوبة للمنافساة . العضليالعاملة ومحاكاة اتجاها  العم  
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هام من مباادي التادريب وهاو " الخصوصاية "  كما يمكن االسترشاد بهذة النتالج بمبدأ
تخدمة خاصاة بناور النشااط المماارس تأكد عل  أهمية أن تدون التمرينا  المسا والتي
كما تعني االستجابة الخاصاة لانفس متطلباا  المثيار وأن لقاانون التخصا  طبيعاة ، 

خاصة حي  نجد أن نوعياة حما  التادريب يناتج عنهاا اساتجابة وتكيا  خاا  ويجاب 
أن يكااون حمااا  التااادريب خاصاااا بكااا  العااب ومتمشااايا ماااع متطلباااا  المساااابقة التاااي 

وتتفاا  هااذة النتااالج مااع مااا توصاال  إليااه دراسااة  النتااالج مااع  اختارهااا . وتتفاا  هااذة
توصااال  الااا  أن اساااتخدام التااادريبا   والتاااي( 20( )2012"هشاااام علاااي االقااارر ")

كماا ، لاد  العباي دفاع الجلاة  المهاار التخصصية ساعد فاي تحساين مساتو  االداء 
رارا  التا  أن أداء ركلة الجزاء بأنها عملياة تعتماد بشاك  كبيار علا  مجموعاة مان القا

الاا  ربااط االداء بقااوة للحصااو  علاا   باإضااافةتتعلاا  بزاويااة التصااويب ودقااة أدالهااا 
ساارعة للكاارة يعجااز حااارس المرماا  عاان مالحقتهااا ، ويتحقاا  ذلاا  ماان خااال  التاادريب 
المساااتمر علااا  أدالهاااا بمجموعاااة متنوعاااة مااان التمريناااا  المشاااروطة التخصصاااية 

"ميشاي  باار، اوفار ازار"  مان ع دراساة كا  ويتفا  ذلا  ما باألداءالمرتبطة بشك  كبير 
جااونس و جاسااون ريااان   Jones, Jason Ryan,(2010)ودراسااة ، (24)(2004)
، ودراساااة " أحماااد ساااليمان  (14)(2004ودراساااة " ماجاااد عباااداهلل محماااد " )( 23،)

، ودراسة " هشاام  (19)(2009، ودراسة " نوف  فاض  رشدي" ) (3)(2009مهنا" )
التخصصاية دور إيجاابي  أن للتمريناا  ونوير  البااحث،  (20)(2012علي االقرر ")

تطااوير األداء بشااك  متكاماا  يتفاا  مااع متطلبااا   فاايالدراسااة  هااذ واضااح ماان خااال  
االداء البدنية والمهارية بشك  يساعد الالعب عل  تصويب ركلاة الجازاء بشاك  يشام  

األماار الااذي يشااك   ذالتنفياا فااياالداء والدقااة  فاايعناصاار  .ميزهااا ماان حياا  الساارعة 
مان ثام زياادة فرصاة الفريا  للفاوز مالحقاة الكارة ، و  فايصعوبة عل  حاارس المرما  

الفااوز وكثياارا مااا  فاايركلااة الجاازاء تمثاا  فرصااة تعطاا  للفرياا  قااد تكااون ساابب كبياار ف
بالتعاااد  ، وفااي الثااوان االخياارة يحصاا  الفرياا  علاا   سااننته شاااهدنا مباريااا  كاناا  

االمثلاة لقااء منتخاب  هاذ ص  عل  الفوز بساهولة وأقارب ركلة جزاء أن استثمرها فيح
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مصر مع الكنغو والذ  انته  بركله جزاء لمصر كانا  سابب فا  صاعود مصار لكاأس 
االهتمااام بالتاادريب علاا  ركلااة الجاازاء ضااروي للفرياا  ككاا  حتاا  حااارس  نالعااالم ، فااا

الالعباين "ضارورة  (17م( )1990) مفت  ابراهيم حماد "المرم  ، وهذا ما أشار إليه 
بماااا فااايهم حاااارس المرماااي علااا  أداء ضاااربة الجااازاء حيااا  يتطلاااب التعااااد  خاااال  
المنافسااا  علاا  االتجااا  لااركال  التاارجيح لتحديااد الفااالز بالمباااراة أو البطولااة، ولااذا 
يتوقاا  عليهااا جهااود فرياا  خااال  دورة كاملااة وبمااا فيهااا االسااتعداد لهااذ  الاادورة أو 

مكاناااا  لتحقيااا  و البطولااة، وهاااي أيضااا تتاااويج لمااا يباااذ   مااان وقاا  وجهاااد ومااا  وا 
 المشاركة في تل  البطولة أو الدورة.

وماان خااال  العاارض الساااب  وفااي ضااوء أهاادا  البحاا  فقااد تحقاا  الفاارض الثاااني 
توجاد فارو  دالاة إحصاالية باين متوساطي القيااس القبلاي والقيااس والذي نا  علا  " 

جزاء وفقاًا لألسااليب الثالثاة البعدي لد  عينة البح ، في دقة وسرعة تصويب ركلة ال
قياااااااااااااااااااااد البحاااااااااااااااااااا  ولصاااااااااااااااااااااالح القياااااااااااااااااااااس البعااااااااااااااااااااادي.ألدالهااااااااااااااااااااا 
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 -االستنتاجات والتوصيات :

 -األستنتاجات :
فااي ضااوءد الدراسااة وأهاادافها والماانهج الُمسااتخدم وعينااة البحاا  ومااا تاام  ماان        

إجاااراءا  وفاااي إطاااار الُمعالجاااا  اإحصاااالية الُمساااتخدمة للبياناااا  والنتاااالج التااا  
 التالية : االستنتاجا إل  ون توص  الباحثفر  عنها الدراسة ، أس
التمرينااا  التخصصااية تااأثيرًا إيجابيااا  باسااتخدامأثاار البرنااامج التاادريبي المقتاار   -

 لااااااد  عينااااااة البحاااااا  فااااااي المتغياااااارا  البدنيااااااة ، وبداللااااااة فاااااارو  إحصااااااالية
 (Z " بااين القياااس القبلااي والقياااس البعاادي ، ونسااب تحساان فااي إختبااار ) الجااري
 "  (8X25الجاااااااااااري المكاااااااااااوكي)"  اختباااااااااااار( ، و  %22.32" )  ( متااااااااااار30)
 .(%44.68" ) الوثب العمودي لسارجن "  واختبار( ،  19.26%) 
التمرينااا  التخصصااية تااأثيرًا إيجابيااا  باسااتخدامأثاار البرنااامج التاادريبي المقتاار   -

داللااة فاارو  لااد  عينااة البحاا  فااي زيااادة دقااة وساارعة التصااويب لركلااة الجاازاء ، وب
بين القياس القبلي والقياس البعدي ، ونسب تحسن بلغا  فاي دقاة Z ) إحصالية ) 

( ، %12.61االساااليب الثالثااة لركلااة الجاازاء ) إجماااليتصااويب ركلااة الجاازاء فااي 
االسااليب الثالثاة  إجمااليونسب تحسن بلغا  فاي سارعة تصاويب ركلاة الجازاء فاي 

 ( .%20.95لركلة الجزاء ) 
 : التوصيات

 وانطالقااعل  ما ورد من بيانا  ومعلوما  في سايا  هاذا البحا  ،  عتماداا
المسااتمدة ماان التحلياا  اإحصااالي ومناقشااة وتفسااير  االسااتنتاجا ممااا تشااير إليااه 

 النتالج يتقدم الباحثون بالتوصيا  التالية:
استخدام األسلوب الثاني في تنفيذ ركال  الجزاء الترجيحي تطبي  األسلوب الثاني  .1

الركال  أثناء الوحدا  التدريبية اليومية بتخصي  زمن في نهاية الوحدة أو في 
 أثناء التدريب.
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تطبي  األسلوب الثاني في تنفيذ الركال  أشاء الوحدا  التدريبية اليومية  .2
 بتخصي  زمن في نهاية الوحدة أو أثناء التدريب.

راس المرمي ضرورة تدريب جميع الالعبين في تنفيذ هذا األسلوب بما فيهم ح .3
للتصويب ألداء ركلة الجزاء حت  يص  الدور عل  حراس المرم  للتصويب ألداء 

 ركلة الجزاء.
توجيه نتالج هذ  الدراسة إل  العاملين في مجا  التدريب كرة القدم كذل   .4

 االتحادا  القارية من خال  االتحاد الدولي
كال  الجزاء توجيه بعض االبحا  المرتبطة بالتفكير الخططي وعالقته بر  .5

  الترجيحية.
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حسووووون السيوووووـد أبــوووووـو   -5

 م (2007عبـــده )

االتجاهوووات الحديثوووة فوووي تخطووويط وتووودريب كووورة القووودم إ  :

 إ االسكندرية 7لفنية طاالشعاع ا

 محموووووووووووـود حنفوووووووووووـي  -6

 م (1994)مختــــار

 العربي الفكر دار إ القدم كرة تدريب في العلمية األس  :

 القاهرة إ

راندي عبدالعزيز حسن    -7

 م(2005)

التحليوول الحركووي الكيفووي لووركالت الجووزاء كدالووة لتحديوود  :

اتجوواه التصووويب لوودى حووراس مرمووى كوورة القوودمإ كليووة 

( إ المجلود 21ياضية إ جامعة أسويوط إالعودد)التربية الر

(1) 

سووووووالم علووووووي محموووووود   -8

 (2012المغربي )

خاصية تركيز االنتبواه وعالقتهوا بدقوة أداء ركلوة الجوزاء  :

لدي العبي األواسط لكرة القدم ) مدينة سوبها ( إ رسوالة 

ماجسوووتير إ كليوووة التربيوووة البدنيوووة وعلووووم الرياضوووة إ 

 جامعة طرابل  إ ليبيا.



  

- 276 

- 

 

 السابعالعدد  – ( 4 مجلد )مجلة بني سويف لعلوم التربية البدنية والرياضية 

 
سووووووووووووووعدون سووووووووووووووعد   -9

 ( م2015)جواد

تأثير تمرينات تخصصية دقيقة فى تطوير القوة الخاصة  :

وقدرة التحكم بالمفاصل والعضالت العاملة لدى العبي 

 –مجله كلية التربية الرياضية  كرة القدم الطالبإ

 -العدد الثالث -المجلد السابع والعشرون –جامعه بغداد 

 م2015

شووووفيق احموووود مغربووووي   - -10

 م (1998)

لتنبؤ بمستوى التصويب بدالله بعض الصفات البدنية ا :

الخاصة والخصائص الكينماتيمية لضربة الجزاء فى 

كرة القدمإ رسالة ماجستيرإغير منشورةإ كلية التربية 

 الرياضية إ جامعة قناة السوي 

عبد العزيوز أحمود النمور   -11

د ــــــــووووـإ ناريمووووان أحم

(1996)بــــــــووـالخطي

 م

تدريب األثقال) تصميم برامج القوة  –ضي التدريب الريا 

وتخطيط الموسم الرياضي(إ مركز الكتاب للنشر 

 القاهرة

عبووووود الملووووو  سوووووليمان   -12

 (2007محمد األحمود )

 م

"تحليوووول بعووووض المتغيوووورات البايوكينماتيكيووووة لحركوووووة  :

الضووربة بوجووه القوودم الووداخلى للكوورات الثابتووة وعالقتهووا 

( إ العوودد 5مجلوود ) بدقووة التهووديف البعيوود بكوورة القوودم"إ

( إ كليووووة التربيووووة األساسووووية إ جامعووووة الموصوووول إ 4)

 العراق.

عصووووووام الوووووودين عبوووووود   -13

التوووووووووودريب الخووووووووووالق  

 (م 1994)الرياضي

 
والنشر  للطباعةمؤسسة المعارف   نظريات تطبيقات

  1994إ

ماجووووود عبووووودا محمووووود   -14

 م(2004النجار )

ء ركلوة بوين القودرة علوى تركيوز االنتبواه ودقوة أدا العالقة :

الجوووزاء لناشوووا كووورة القووودم.إ رسوووالة ماجسوووتيرإ قسوووم 

األلعووابإ كليووة التربيووة الرياضووة بنووينإ جامعووة الزقووازيق 

 وفرع بنها.

 إمحمووود حسووون عوووالوي  -15

اح ـال عبود الفتوــوـأبو الع

 م(2008)

إ دار الفكور 2علم نف  التدريب والمنافسة الرياضية إ ط :

 .283م إ ص 2002العربي إ القاهرة إ 

ــووـد عبووده صالـــووـح محم  -16

 م(1994)

 أساسيات كرة القدم  إ دار عالم المعرفة إالقاهرة :



  

- 277 

- 

 

 السابعالعدد  – ( 4 مجلد )مجلة بني سويف لعلوم التربية البدنية والرياضية 

 

 -املراجع االجنبية:
: The improvement of motor skills  infinceng  , 
rivista  ,di  , culture sportive romagan . Sds 

 

Deborah A.Wuest & 
Charles A . Bucher 

(1999))  

21 

: Physiology of Sport and Exercise ,Human 
Kinetics, 2008 - Medical - 574 pages 

Jack H. Wilmore, David 
L. Costill, W. Larry 
Kenney(2008)، 

22 

: "Soccer Penalty Kick Pre-Impact Cues of 
Male Right-Footed High School Soccer 
Players" (2010). Dissertations. 953 

Jones, Jason 
Ryan,(2010) 

23   

: Optimizing Segmenta movement in the 
Jumping header insoccer,  
Sportsbiomechanics,Edinburgh,July2004.http:
//articles.sir.ca/search.cfm?Id  

Meishel bar m-B &Ofer 
azar (2004)  

24 

 
  

مفتوووووووووووووى ابوووووووووووووراهيم   -17

 (م1990حماد)

دراسة األعداد البودني والمهوارى والخططوي لناشوا كورة  :

 إ دار الفكر العربي إ القاهرة . القدم

 محمديممدوح محمود   -18

 م (2014)

داء ركوووالت دراسوووة مقارنوووة لوووثالم أسووواليب مختلفوووة أل :

كوورة القوودم إ كليووة  فوويالجووزاء لالعبووي للدرجووة األولووى 

(إ مجلوود 38التربيووة الرياضووية إ جامعووة أسوويوطإ العوودد )

(1.) 

نوفل فاضل رشــــــوـدي   -19

(2009) 

وعالقتها بدقة  بعض القدرات اإلدراكية الحسي الحركية  :

م . مجلة الرافدين لعلوم تنفيذ ضربة الجزاء في كرة القد

 .إ غير منشورة  إ جامعة الموصل الرياضة

هشـــووـام علووى األقــووـرع   -20

(2012) 

 البدنيةالقدرات  اثر التدريب التخصصي علي تحسين  :

  األقصىوالمستوي الرقمي لمنتخب جامعه  الخاصة

إ مجلة علوم التربية البدنية إ جامعة  الجلةبدفع 

 .االقصى



  

- 278 

- 

 

 السابعالعدد  – ( 4 مجلد )مجلة بني سويف لعلوم التربية البدنية والرياضية 

 

تأثري تدريبيات وفق أساليب ركلة اجلزاء على بعض املتغريات البدنية " 
 "أداء التصويب فى كرة القدم   ومستوى

 مستخلص البحث
تعد ركلة الجزاء من أكثر مهارات ضرب الكرة بالقدم أهمية يري الدارس 

ن ركلة الجزاء هي أسهل وأسرع الطرق إلحراز األهداف حيث يقف الالعب في أ
مواجهة مباشرة حارس المرمي دون أي ضغط من دفاع الفريق المنافس مما 
يتطلب أن يكون لدي الالعب القائم بالركلة قدرات خاصة تمكنه من ضبط النفس 

المرمي ويهدف ومراعاة الدقة التامة في توجيه الكرة للمكان الصحيح داخل 
 -البحث الي: 

إل  التعر  عل  تأثير البرنامج التدريبي باستخدام ثالثة أساليب مختلفة إداء ركال   -
الجزاء لالعبي الدرجة األولي في كرة القدم. واستخدم البح  المنهج الوصفي والتجريبي. 

. وتمثل  ليدرز الرياضي  بنادي للمرمي حارس( 3) والعبا  5وتكون  عينة البح  من 
أدوا  البح  في المقابال  الشخصية وتصميم استمارة لجمع نتالج التصويب لركال  
الترجيح المقترحة. وتوصل  النتالج الي ان أداء االسلوب الثاني المتمث  في سرعة خطوا  

ياردة تقريبا وان هذ  السرعة تؤدي الي 5الجري لالعب لرك  الجزاء من المسافة المقطوعة 
الكرة وبالتالي سرعة الكرة في الدخو  الي المرمي. وقد أدي تأخير تحر  حارس  زيادة قوة

المرمي الي زاوية من الزوايا قب  رك  الكرة مباشرة وخاصة ان حراس المرمي أثناء تنفيذ 
البرنامج التدريبي ومعرفة أنوار األساليب والتي تتف  عل  فكرة واحدة وهي تأخير التصويب 

رمي الي زاوية التصويب الي الزاوية األخر . وادي ذل  في الحاال  حتي تحر  حارس الم
الثالثة الي الهدار العديد من الفر  لمعرفة الحراس لهذ  الفكرة. وأوصي البح  بضرورة 
استخدام األسلوب الثاني في تنفيذ ركال  الجزاء الترجيحية سواء في المباريا  الرسمية 

بي  األسلوب الثاني في تنفيذ الركال  أثناء الوحدا  المحلية أو البطوال  الدولية. وتط
 .التدريبية اليومية بتخصي  زمن في نهاية الوحدة أو أثناء التدريب
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Summary of the research 
The penalty kick is one of the most important skills of hitting the 

ball with the ball the importance of the student sees that the 

penalty kick is the easiest and fastest ways to score goals where 

the player stands in front of the goalkeeper directly without any 

pressure from the defense of the opposing team, which requires 

that the player in charge of the kick has special abilities enabling 

him to control himself and take into account the full accuracy in 

directing the ball to the right place inside the goalie and aims to 

search  :- 

- To learn about the impact of the training program using three 

different methods to perform penalty kicks for first-class football 

players. The research used the descriptive and experimental 

approach. The research sample consisted of 5 players and a 

goalkeeper at The Leders Sports Club. The research tools were in 

interviews and the design of a form to collect the results of the 

correction for the proposed penalty shootouts. The results reached 

that the performance of the second method of speed ing steps for 

the player to kick the penalty from the distance traveled 

approximately 5 yards and that this speed leads to increase the 

strength of the ball and thus the speed of the ball to enter the goal. 

The delay in moving the goalkeeper to a corner of the corner before 

kicking the ball directly, especially that the goalkeeper guards 

during the implementation of the training program and know the 

types of methods that agree on one idea which is delaying the 

shooting until the goalkeeper moves to the corner of the shot to the 

other corner. In all three cases, this led to many opportunities to 

learn about the guards for this idea. The research recommended 

that the second method should be used in the implementation of 

penalty shootouts, whether in domestic official matches or 

international tournaments. The second method of carrying out 

kicks during daily training units is applied by allocating time at the 

end of the unit or during training. 

 
 


