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 البحث  مستخلص

تعد لعبة خماسي كرة الصاالت من االلعاب التي تحتاج الى لياقةة ددييةة لاليةة اةةالة الةى احتيا  ةا 
ز د ةةا كةةب اللةةب مةةن المراةة  السةةتمرار  بةةا دا  الةةى العد ةةد مةةن الاةةدرات الحركيةةة التةةي   ةةب ان  تم ةة

المعةةال لصوصةةول الةةى ال ةةد  وتحا ةة  المةةوز        ا ةةدا  البحةةس و التعةةر  لصةةى مسةةتو  الاةةةدرات 
التوالايةةة وم ةةارة الت ةةةد ف لةةد  الةةراد ل يةةةة البحةةس  وكةة لل التعةةةر  لصةةى يةةو  الع قةةةة دةة ن الاةةةدرات 

ة  ات داللةةةح احصةةةانية دةةة ن الاةةةدرات الحركيةةةة الحركيةةةة وم ةةةارة الت ةةةد ف لةةةرد البحةةةس وو ةةةود ل قةةة
  وتمثصةت ل يةة البحةس  المسةحي با سصوباستخدم المي ج الوصمي وم ارة الت د ف  الباب الثالس و 

 اللبًا  (12) اوالبالغ لدد  ب لدي يادي الخالدون 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

 

 

 مروان عبد الستار مطلك                      جبار حسين د.عارف عبد ال

 

 جامعة االنبار –كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 
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TheRate OF Contribution of some Physical abilities in the scoring 

Skills on Al-khalidoon (the immortals ) excellent – Class Players – The 
game of Pentecostal Foot team of Halls 

Abstract 
The gam of  Pentecostal Football of Halls is considered as one of the games 
that require a high fitness rate as well as its need for many motional abilities 
which must be distinguish in every player in the team to guarantee his 
continuation in the effective performance to reach the goal and achieve 
victory 
The research goals : 
     The research aim is to identify the level of the correspondent abilities 
and the scoring skills in the members of the research sample as well- as 
identifying the type of the relationship between the motional abilities and 
the scoring skills . 
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 الفصل االول
 .التعريف بالبحثالباب االول :  -1

 .حث وأهميتهمقدمة الب 1-1

كرست العد د من   ود المعي  ن بالم ال الرااةي لصى الصع د العالمي والمحصي لصى وةع 
اسس وقوالد لصمية لي اال تمام دإلداد ال لد ن ددييا ووظيميا وم ارااوخططيا ويمسيا وت  نة 

التي ا  صت  ا لعابمن الصاالت  وان كرة الظرو  لصوصول بال لب الى الةب مستو  
م   ن من ال ما  ر لي ددا ت ا من خ ل التطور لي التكييل والتكتيل االسصوب الرانع لي كب ال

ثارة  مما اي دت العد د من ال لد ن لي     الصعبة وان تزا د الرغبة لي  لادة   ب تزاد  متعح وا 
ن لعبة ممارست ا سا م لي ا  اد العاب تمتاز بمتعة وأثار  اكدرو دت لعبة كرة الصاالت  لتكو 

  ا م ت ا لي الم ال الرااةي    ةران ة لصى مستو  العالم لتةا ي باية االلعاب من 
تعةةد لعبةةة خماسةةي كةةرة الصةةاالت مةةن االلعةةاب التةةي تحتةةاج الةةى لياقةةة ددييةةة لاليةةة اةةةالة الةةى    

  احتيا  ا الى العد د من الادرات الحركية التي   ةب ان  تم ةز د ةا كةب اللةب مةن المراة  السةتمرار 
 با دا  المعال لصوصول الى ال د  وتحا   الموز  

تعتدةةةةر الاةةةةدرات الحركيةةةةة  ةةةةي الاالةةةةدة االساسةةةةية لصكث ةةةةر مةةةةن االلعةةةةاب الرااةةةةةية والسةةةةيما كةةةةرة     
الصةةةاالت و لةةةل لتم ز ةةةا بالسةةةرلة والدقةةةة العاليةةةة بةةةا دا  لةةة لل  تطصةةةب مةةةن اللد ةةةا الاةةةدرة والتم ةةةز 

اقة احةةةةد  الاةةةةدرات الحركيةةةةة الم مةةةةة ل لدةةةةي كةةةةرة قةةةةدم لصوصةةةةول الةةةةى الةةةةةب اليتةةةةانج   تعةةةةد الر ةةةة
الصاالت لما ل ا من ا مية لال لةب الة ي يمتصةل صةمة الر ةاقة  تم ةز بةا دا  السةراع وقدرتةح لصةى 
الةتخص  مةن الخصةم وتيم ة  وا باتةةح اةةالة الةى سة ولة ته  ةر ات ا اتةةح لةي المعصةب والةتخص  مةةن 

الةةى ال ةةد  بمالصيةةة لاليةة   امةةا التوالةة  ليعتدةةر مةةن الخصةم ب ةةكب اسةةر  واسةة ب وبالتةالي الوصةةول 
الاةةدرات الحركيةةة الم مةةة ل لدةةي كةةرة قةةدم الصةةاالت و لةةل لصةةهر مسةةاحة المصعةةب ممةةا  تطصةةب مةةن 

 ال لب تاص ب زمن االستحوا  لصى الكرة وااللتماد لصى المياوالت الاص رة والسراعة 

 مشكلة البحث  1-2
محالظة بهداد لصدر ةة الممتةازة ب ةكب لةام  ةالمباراات ال يدي من خ ل اط   الباحس لصى يتانج    

وليادي الخالدون ب كب خا  الحة  الباحةس ان  يالةل قصةة ا تمةام مةن قدةب المةدرب لصاةدرات الحركيةة 
لي الوحدات التدرابة ولدم الترك ز لص  ا رغةم ا م ت ةا لةي لعبةة خماسةي كةرة قةدم الصةاالت لة ا ارتة   

تبارات لمعرلة مستويات ال لدة ن وييةان يتان  ةا لصمةدرب مةع ديةان مسةتو  كةب الباحس الى ا را  االخ
اللةةب لةةي مته ةةرات البحةةس التابعةةة لتكةةون لصمةةدرب قالةةدة ديايةةات لكةةب اللةةب مةةن خةة ل االختبةةارات 

 المستخدمة  
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 اهداف البحث   1-3

 التعر  لصى مستو  الادرات التوالاية وم ارة الت د ف لد  الراد ل ية البحس  -1

 لتعر  لصى يو  الع قة د ن الادرات الحركية وم ارة الت د ف ا -2

 فروض البحث   1-4

 و ود ل قة  ات داللح احصانية د ن الادرات الحركية وم ارة الت د ف   -

 مجاالت البحث  1-5

الصةةةاالت البةةةالغ لةةةدد م  قةةةدم بكةةةرة يةةةادي الخالةةةدون ل يةةةة مةةةن اللدةةةي المجاااال البشااار :  1-5-1
 ( اللبًا 12)

 2017/  15/2ولهاية  2017/ 1/2و من  زمانيالمجال ال 1-5-2
 مصعب يادي الخالدون الم ال المكايةي و 1-5-2

 
 الثاني بابال

جراءاته الميدانية :   منهجية البحث وا 

  منهج البحث : 2-1
لةةي البحةةس  ةعةةد اختيةةار المةةي ج الم نةةم مةةع طديعةةة م ةةكصة البحةةس وا دالةةح مةةن المتطصبةةات الةةةروراي

المسةحي والة ي يعةد احةد الميةا ج التةي  با سةصوبستخدم المةي ج الوصةمي العصمي ولصيح ل ن الباحس ا
م ةةكصة  ةةي ان تحةةدد التسةتخدم لةةي البحةةوس والدراسةةات وسةة ر ا لةةي تحا ة   ةةد  البحةةس    ان طديعةةة 

مةةي ج البحةةةس مةةن ا ةةةب الوصةةول الةةةى الحاياةةة وبالتةةةالي الك ةةف لي ةةةا و لةةل لةةةن طراةة  االستاصةةةا  
  (1ة المتعصاة بم كصة البحس )ال امب والدق   لصظوا ر وا دل

 مجتمع البحث وعينته :  2-2
 اوالبةةالغ لةةةدد  ة ا  تمثصةةةت ب لدةةي يةةادي الخالةةةدون تةةم اختيةةار م تمةةةع ل يةةة البحةةس بالطرااةةةة العمديةة

 ( اللد ن لصت رية االستط لية4اللبًا بعد استبعاد ) (12)
 واألدوات المستخدمة في البحث : ةالوسائل واالجهز  2-3
 وسائل المستخدمة ال2-3-1

 مصادر لريية وا يدية  -

 استمارات لتس  ب وتمراغ الديايات  -

                                                
, رسالة ماجستير , جامعة بغداد , كلية  ةق في كرة الطائر انواع الهجوم وعالقته بنتائج الفر(  نور  الشوك : 1)

 .   47, ص 1986التربية الرياضية , 
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 االختبارات والاياس -
 
 بالبحث المستخدمةاالجهزة واالدوات  2-3-2

 1( لدد Dellحاسوب ) -

 (10صاالت لدد ) كرات -

 (10) واخ   -

 صخماسي كرة الصاالتمصعب قايوي  -

 ةصالرة لدد واحد -

 )ص يي المي  ( soneكام را -

 م   20قادب ل طالة لاياس ا طوال بطول  قياس  راط -

 لسموراةا رطة مصويح  -

 م قادصة لصاطع 20بطول حبال -

 طبا  ر مصون  -

 ة في البحث.ت المستخدمااالختبار  2-4
 (1اختبار الدوانر المرقمة) -1

 وتوال  الع ن مع الر ص ن الغرض من االختبار

 سالة توق ت وطبا  ر وصالرة األدوات:

سةةةم( كمةةةا  ةةةو موةةةة  لةةةي 60ترسةةةم لصةةةى ا رد ثمةةةايي دوانةةةر قطةةةر الةةةدانرة الواحةةةد )ووصاااف األداء

( وليةةد 1( وتةةرقم الةدوانر لصةةى وقةةف مةا موةةة  لةي الرسةةم وياةةف المختدةر لةةي الةدانرة رقةةم )1ال ةكب )

لةةى )3( ثةم شلةى )2سةما  ش ةارة الدةةد  ياةوم بالوثةب بالاةةدم ن معةًا شلةى رقةةم ) ( و كة ا حتةى الةةدانرة 4( وا 

 يحصب  لل ب قصى سرلة الثامية و 

 يعطى المختدر محاولت ن وتحسب المحاولة ا قب وقتًا ل يتاال لدر الدوانر الثمان  التسجيل :

                                                
)عمنن)حدي ل يلاول نننيياوانن يولي و ونن ديي2طيمفهننوايلياو) ننبيلية ووننبيواةا) خنن)يليم( افننب(حسننحيحونن)وآي)ون(نن وح( ي1)

 .77(يص1987
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 (1شكل )

 يوضح طريقة اختبار الدوائر المرقمة توافق العين مع الرجلين

 (. 1اختبار التوافق العضلي العصبي ) السلمي () -2
 الهرد من االختبار و قياس التوال 

 االدوات المستخدمة و
 ا رطح مصويح  -

 صالر   -

 سالة توق ت  -

  راط قياس  -

 -وصف ا دا  و
ليد سما  ا ارة الدد  ياوم ال لب بااليط ق ب قصى سرلة ممكية من خصف خط الدداية ال ي 

( متر ماسم الى مريعات ماسمة الى 6( امتار لن السصم ح س يكون طول السصم )3 بعد )
واددأ ال لب بالتع  ب داخب المريعات المرسومة كما موةحا لي  (سم لصمريع الواحد50)

   تعطى لكب اللب محاولت ن وتس ب المحاولة االقب وقتاً ب قصى سرلح ممكيح 
  تعصيمات االختبار 

 تعطى محاولة لا صة او غ ر صحيحة ا ا لمست قدمح احد خطوط السصم  -
   ري ال لب ب قصى سرلح ممكيح ح ن سما  اال ارة  -

                                                
اي ن اختبار التوال  السصمي ل لدي الدوري مروان لدد الستار مطصل و ديا  وت -لار  لدد ال بار حس ن(1)

 35    2016الممتاز بكرة الصاالت  يدية محالظة بهداد   
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 المحاولة الصحيحة ا قب وقتًا  تعطى ل لب محاولت ن وتس ب  -حساب الدر ات و 

 (1)(من قبل الباحث تبار التهديف بوجه القدم )معدلاخ -3

 و قياس دقة الت د ف الغرض من االختبار 
 األدوات المستخدمة :

  د  قايويي  -
 ا رطة مصوية  -
 كرات قدم قايويية لدد -
 سالة توق ت الكترويية -

 وصف االداء :

 ( م من خط المرمى10( كرات لصى بعد)3الت د ف بمادمة الادم ب) ال لب لصى بعد  وياف
 ( مستطي ت ب كب لامودي ويكون توزاع المستطي ت 5  ياسم ال د  الى ) م لن الكرة3
  م لن ياطة وةع الكرة وةري ا يحو  3 ددأ المختدر باالدا  من لصى خط الدداية ال ي  بعد

وةع ال د  ا   يطص  ال لب بعد سما  الصالرة ثم العودة الى وةع الدداية و االيط ق بعد 
الكرة الثايية من قدب الزم ب لي مكان الكرة االولى و ك ا لح ن شكمال الةرية الثالثة لي اقب 

 زمن ممكن 

 طريقة التسجيل :

 تعطى ث س محاوالت لكب مختدر خ ل اقب زمن ممكن من االدا 
 ا ا دخصت الكرة لي المستط ب االول بك  ال ايد ن تعطى ث س در ات   -
  ا دخصت لي المستط ب الثايي  تعطى در ت ن ا -
 تعطى در ة واحدة ا ا دخصت الكرة لي المستط ب ميصف لص د  -

 التجربة الرئيسية : 2-5
اإل را ات التي تؤ ب قيام الت رية الرنيسية والتي اكدت ص حية االختبارات  الستكماليظرًا 

اثيا ل ر االختبارات لصى المر حة لصتطد   وص حية اال  زة واالدوات   تم تطد   الاياسات و 
يادي مصعب لي تم ا را  االختبارات اللبا من يادي الخالدون لصدر ة الممتازة بكرة قدم الصاالت 

 الخالدون واستهرقت االختبارات  وم واحد  
 

                                                
اثر الجهد على بعض القدرات البدنية الخاصة والمتغيرات البايوكينماتيكية ومستوى اداء . وميض شامل كامل : 1

-84,ص 2007اد , كلية التربية الرياضية ,, رسالة ماجستير , جامعة بغد مهارة التهديف في خماسي كرة القدم

85  . 
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 الوسائل االحصائية  2-6

 معامب االرتباط  -

 ثالثالباب ال
 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها .

ائج العالقة بين القدرات الحركية ومهارة التهديف بخماسي كرة قدم عرض وتحليل نت 3-1
 الصاالت . 

القيمة )ر(  المتغيرات
 المحسوبة

 الداللة القيمة )ر(الجدولية

 الدوانر المرقمة
 الت د ف غ ر معيوي  0,576 0,342

 اختبار التوال  السصمي
 معيوي  0,576 0,92

 الت د ف 

ر المحسةةوبة دةة ن اختبةةار الةةدوانر المرقمةةة وم ةةارة الت ةةد ف بكةةرة خماسةةي كةةرة ( قيمةةة 1 دةة ن ال ةةدول )
( ممةةا  ةةدل 0,576و ةةي اصةةهر مةةن قيمةةة) ر( ال دوليةةة والتةةي دصهةةت)  0,342الصةةاالت ح ةةس دصهةةت 

 لصى لدم و ود ل قة ارتباط معيوية د ي ما   
الت ةةد ف بكةرة خماسةةي كةةرة  ( قيمةة ر المحسةةوبة دة ن اختبةةار التوالة  السةةصمي وم ةارة1وادة ن ال ةةدول )

ممةةا  ةةةدل لصةةةى 0,576و ةةةي اصةةهر مةةةن قيمةةة ر ال دوليةةةة والتةةي دصهةةةت 0,92الصةةاالت ح ةةةس دصهةةت 
 و ود ل قة ارتباط معيوية د ن االختباران  

 مناقشة نتائج اختبارات القدرات الحركية ومهارة التهديف بخماسي كرة قدم الصاالت. 3-2

تباط د ن م ارة الت د ف واختبار التوال  ) السصمي ( ( ان معامب االر 1يظ ر من ال دول )
حصول ل قة ارتباط معيوية لالية ويعزو الباحس  لل ان االرتباط الطردي أي كصما زادت الادرة 
لصى التوال  لصى ت دية الم ارة ومن الايم التي تم الحصول لص  ا  تة  ب ن الراد ل ية البحس 

 دقة ت د ف ول  زمن مع ن   يمتصكون قدرة من التوال  لةَ  لن
اما ليما  خ  اختبار الدوانر المرقمة لم تحظى باالرتباط لي م ارة الت د ف ويعزو الباحس 
 لل الى لدة اسباب من ا م ا ال  د الدديي المد ول من قدب الع ية لي اثيا  مدة الميالسات ومما 
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 (221) الى( 213)ص  من الصفحات   مروان عبد الستار مطلك -د. عارف عبد الجبار حسين بحث

 (30/12/2018)عشر  سابعالالعدد  – لرابعالمجلد ا –مجلة جامعة االنبار للعلوم البدنية والرياضية 

من و ود دالع اال را  ل ك ا سا م لي لدم د ل   د اثيا  ادا  بعد االختبارات لصى الرغم 
 اختبارات من قدص م  

لة  لن لدم الترك ز لصى االدا  اثيا  االختبار والتمك ر ب  مية الوقت لي  لل رغم كثرة 
 التو   ات قدب االدا  من قدب لرا  العمب المسالد  
 رابعالباب ال

 االستنتاجات والتوصيات :
 االستنتاجات :

تبار التوال  السصمي مع م ارة الت د ف دخماسي كرة قدم و ود ل قح معيوية د ن اخ  -1
 الصاالت  

 و ود ل قة غ ر معيوية د ن اختبار الدوانر المرقمة وم ارة الت د ف دخماسي كرة الصاالت    -2

 التوصيات :
التوالايةةةةةة والم اراةةةةةة  الددييةةةةةة ةةةةةةرورة شلةةةةةداد ال لةةةةةب شلةةةةةدادًا متكةةةةةامً  مةةةةةن  ميةةةةةع اليةةةةةواحي -1

  والوظيمية

ا  دراسةات م ةةاد ة لمته ةرات أخةةر  لصتعةر  شلةى ل قت ةةا ويسةبة مسةةا مت ا لةي أدا  م ةةارات ش ةر  -2
 أخر  دة )كرة الصاالت( 

 
 المصادر

  رسالة ما ست ر    امعة  ة)(  يوري ال ول و ايوا  ال  وم ول قتح ديتانج المرق لي كرة الطانر 
     47    1986بهداد   كصية التريية الرااةية   

)لمةان  دار ا وانةب لصي ةر  2حياوي )وآخةرون(  مم ةوم الصياقةة الددييةة وأبعاد ةا المختصمةة ط(حسن 2)

  77(  1987والتوزاع  

مروان لدد الستار مطصل و ديا  وتاي ن اختبار التوال  السصمي  -لار  لدد ال بار حس ن(3)

 35    2016ل لدي الدوري الممتاز بكرة الصاالت  يدية محالظة بهداد   

( وميد  امب كامب و اثر ال  د لصى بعد الادرات الدديية الخاصة والمته رات 4)
البا وك يماتيكية ومستو  ادا  م ارة الت د ف لي خماسي كرة الادم   رسالة ما ست ر    امعة 

    85-84   2007بهداد   كصية التريية الرااةية  


