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ممخص البحث

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى اثر برنامج تدريبي مقترح لتطوير بعض الميارات األساسية

لحراس مرمى كرة القدم في األردن.استخدم الباحث المنيج التجريبي لمالئمتو أىداف وفروض
الدراسة وتكونت عينة الدراسة من (>) حراس مرمى تم اختيارىم بالطريقة العمدية من األندية
المشاركة في بطولة دوري المحترفين لمعام >.800?/800أظيرت نتائج الدراسة بان ىناك

فروقا ذات داللة إحصائية بين االختيار القبمي والبعدي لصالح البعدي باستثناء الفقرات ( > ،

? .) 80 ، 7? ، 7> ، 7= ،وقد استنتج الباحث بان ىناك نقص في وجود برامج تدريبية

لحراس المرمى ،واالعتماد عمى الخبرة في التدريب ،وضعف القدرة من قبل المدربين عمى القيام
بالتغذية الراجعة لمحراس.وتوصي الدراسة بوضع برامج تدريبية أسبوعية لتدريب الحراس،

والتخطيط لمعممية التدريبية ،وايفاد مدربين لحضور دورات تدريبية ،وان يكون مدربين

متخصصين في ىذا المجال.

تحديد المصطمحات ( :حارس مرمى ،برامج تدريبية ،مدرب حراس ،دوري).

ABSTRACT
After the training program proposed to develop some basic skills of
soccer goalkeepers in Jordan.

D. Successful Alveabat
Associate Professor, Al Balqa Applied University - Jordan
Abstract: This study aimed to identify the impact of a training
program proposed to develop some basic skills of soccer
goalkeepers in Jordan.The researcher used the experimental
method in order to bring the objectives and hypotheses of the
study sample consisted of (8) goalkeepers were selected
intentional way of clubs participating in the professional league
championship for the year 2008/2009.The results showed that
there were statistically significant differences between pre and post
check for dimensional with the exception of paragraphs (8.9, 17
18.19, 20).The researcher concluded that there is a shortage of
training programs for goalkeepers, and rely on the experience in
training, and limited by the trainers to do the feedback of the
guards.The study recommends the development of training
programs weekly to train guards, and planning for the process of
training and sending trainers to attend training courses, and to
have trained specialists in this area.

1-1يقذيت انبحث و اهًُتت:
تعتبر كرة القدم إحدى أىم األلعاب الرياضية في وقتنا الحاضر لما فييا من متعة

يظيرىا جميع الالعبين في الممعب ،حيث تعتمد اعتمادا كبي ار عمى جميع الالعبين بما فييم

حارس المرمى ،الذي بقوم بالدفاع عن مرماه لمنع المياجمين من التسجيل.ويرى (الصفار،

>?? )7إن حارس المرمى ىو عصب الفريق ومصدر قوتو وآخر الالعبين الذين يدافعون
عنو ،إن مسؤولية حارس المرمى ىي مسؤولية كبيرة وتعتبر ميارتو فريدة ،كونو المفصل
األساسي عمى خط المرمى أكثر من أي العب آخر ،ولكونو أيضا يمعب بجميع أجزاء جسمو،
وبات من المؤكد بان الفريق الذي يممك حارس مرمى عمى قدرة من الميارة والمياقة قادر عمى

تحديد مصير المباراة ،وتحقيق االنجاز لفريقو.ويرى ( )Dolgatish, 2009بان دور حارس

المرمى في غاية التفرد والخصوصية وىذا ما يتماشى مع المقولة بان حارس المرمى يساوي

نصف الفريق ،وعميو ال يمكن لمحارس ان يطور نفسو بنفسو وانما ىناك العديد من العوامل
التي تساعده وفي مقدمتيا مدرب ناجح يضع لو البرامج التدريبية المتخصصة لمنيوض

بمستواه البدني والخططي والذىني والنفسي ليصل بو إلى أعمى مستوى ممكن من األداء.

ويقول (إبراىيم)7??: ،ان التدريب في كرة القدم يعتبر وسيمة وليس غاية وىي

عممية تربوية خططية مبينة عمى أسس عممية ىدفيا الوصول بالالعبين إلى أرقى المستويات

الرياضية من خالل االرتفاع السريع بمقدرة الالعب الفسيولوجية والوظيفية والفنية والنفسية

والذىنية.

2-1مشكلة البحث:
إن المتتبع لمدوري األردني يجد بان ىناك ضعف واضح في حراسة المرمى في معظم

فرق الدرجة الممتازة والذي يسمى بالمحترفين ( )Professionalمما انعكس ىذا الضعف

عمى المنتخبات الوطنية خالل العشر سنوات الماضية وأصبحت تعاني من عدم وجود حراس

مرمى قادرين عمى تحمل المسؤولية بشكل صحيح وقوي وقد يكون ىذا التراجع ناتج عن عدم
وجود مدربين مختصين بالبرامج التدريبية في ىذه األندية مما انعكس عمى مستوى ىؤالء

الحراس واضعف من إمكانياتيم البدنية والميارية .ويشير (عثمان )8009 ،أن أي قصور في
الجانب البدني أو المياري يؤثر سمبا عمى مستوى األداء خاصة عند محاولة الوصول إلى

المستويات العالية .وان التطور الذي حصل عمى القوانين واالنظمة بخصوص حراسة المرمى
صعب من ميمتو وأصبحت كل حركة في المباراة تحديا كبي ار لو مما يعني لنا كقائمين عمى

التدريب البحث والتجديد لتطوير صفاتو البدنية والخططية ،مما يستدعي الى ايجاد الحمول

لالرتقاء بمستواه وىذا ال ياتي اال بوجود مدربين متخصصين يعتمدون عمى البرامج التدريبية
العممية السميمة المبرمجة والتي يعاني المدربين في االردن من تطبيقيا او الحصول عمييا

لتطبيقيا عمى حراسيم ،اما لقمة خبرتيم او اعتمادىم عمى االساليب القديمة التي ال تناسب

الطرق الحديثة .ومن ىنا تأتي مشكمة البحث والحاجة إليو في إيجاد برنامج تدريبي مقترح من
قبل الباحث خاص بحراس المرمى في األردن قد يكون ليذا البرنامج األثر الفعال في تطوير

ىؤالء الحراس واالرتقاء بمستواىم كونو يحتوي عمى معظم العناصر البدنية والميارية.ويشير

(إبراىيم )8000 ،ان كل نشاط رياضي لو متطمبات بدنية وفنية تؤدي الى مستوى مرتفع
يتوقف عميو مستوى االنجاز في المباريات.

3-1هدف البحث:

 التعرف عمى اثر البرنامج التدريبي المقترح لتطوير بعض الميارات األساسية لحراس مرمىكرة القدم في األردن.

4-1فرض البحث:

 لمبرنامج التدريبي المقترح اثر فعال في تطوير بعض الميارات األساسية بكرة القدم لحراسمرمى كرة القدم في األردن.

-2اإلطار النظري:

من الواجبات األساسية لحارس المرمى السيطرة عمى منطقة الجزاء بكامميا وذلك

باستخدام قدراتو البدنية والميارية وكيفية التغمب عمى المواقف الصعبة والحرجة أثناء المباراة

ومن ىنا نجد بان لمحارس واجبات كثيرة وميمة لكن ىناك واجبات أساسية يمكن استعراض

بعض ىذه الواجبات وأىميا:

 .7توزيع الكرات :ان عمميات اليجوم تبدا من حارس المرمى كونو آخر العب في الممعب
ويرى جميع أرجاءه وعميو ان ال ينسى المحظات الحيوية لتمرير الكرة الى زمالئو الذين

يأخذون أماكن جيدة في الممعب حيث يتصرفون بشكل مناسب ( كونزه.)7?>; ،

 .8اسناد ودعم الدفاع :ان عممية اسناد الدفاع من اىم العمميات التكتيكية التي يقوم بيا

حراس المرمى لسد الثغرات الحاصمة بين الدفاع والحارس لتقميل المسافة وعدم ايجاد

فرصة لممياجم من استغالل تمك الفرص وذلك باختيار الزاوية الصحيحة وتقميل الفراغ،

ويرى (الخشاب وآخرون )7??? ،بان اىم واجبات حارس المرمى ىو تغطية الزوايا

الجانبية وتضييقيا.

 .9مسك الكرات :ان ميمة حارس المرمى ىي مسك الكرة او دفعيا لمنعيا من دخول اليدف
وىذا يتطمب ثقة عالية في األداء بإتباع الطرق العممية السميمة لموصول ألعمى مستوى

ممكن من التطور في األداء.

وىناك العديد من أشكال المسك كما يراىا (جارلس ىيوز:)7??0 ،
 -مسك الكرة األرضية.

 -مسك الكرة من الجموس.

 -مسك الكرة بمستوى الصدر.

 -مسك الكرة من حالة الطيران.

 -مسك الكرات العالية.

 .:لكم الكرة :ان عممية المكم تتم بقبضة او بقبضتين وكمما زادت مساحة اليد المضمومة
زادت السيطرة عمييا ويجب ان تضرب الكرة من منتصفيا وفق األسس التالية:

أ .عاليا.

ب .جانبا.

ج .ابعد لمسافة.

وذلك تحسبا لرجوعيا مرة ثانية مما يسمح لحارس المرمى الرجوع باطمئنان الى ىدفو ويرى

(طبره )7?>8 ،بان حارس المرمى الذي يقوم بالدفاع عن فريقو بإبعاد الكرة الى ابعد مسافة
يعمل عمى إعادة تنظيم الفريق في الفترات الحرجة.

1-2الدراسات املشابهة .

لقد قام الباحث باالطالع عمى العديد من الدراسات والبحوث السابقة ولم يجد أية

دراسة مشابية ليذه الدراسة وفي حدود عمم الباحث ولكن كان ىناك دراسات ذات صمة مرتبطة
في ىذا الموضوع قد تفيد الدارسين والباحثين في ىذا المجال.

 قام (مسمم )800< ،بدراسة عنوانيا (نسب مساىمة حراس المرمى في بناء ونجاح وفشلاليجوم بكرة القدم) ىدفت الدراسة الى التعرف عمى نسبة مشاركة حارس المرمى في فشل

ونجاح البناء اليجومي .كما ىدفت الدراسة الى التعرف عمى عدد الميارات الفنية الفاشمة

والناجحة المنفذة بالساق وىدفت أيضا الى التعرف عمى الميارات الخاصة بحارس المرمى.

استخدم الباحث المنيج الوصفي لمدراسة وتكونت عينة البحث من اىم حراس المرمى الذين

شاركوا في الدوري االسباني ،وأظيرت نتائج الدراسة الى ان ىناك قصور في السرعة الحركية

والميارية لدى الحراس ،كما أظيرت عدم القراءة الصحيحة الى إستراتيجية لعب الزمالء

والخصوم .أوصت الدراسة بتفعيل مشاركة حارس المرمى في العممية اليجومية ووضع منياج

مطور لقدرات المعب اليجومي دراسة (حسن ،وآخرون )800; ،بعنوان (تحديد مسافة االقتراب
األفضل لحماة اليدف لتضييق زاوية التيديف المواجية بكرة القدم).

ىدفت الدراسة الى تحديد مسافة االقتراب األفضل لتضييق زاوية اليدف المواجية بكرة القدم

لحماة األىداف من ثالث مناطق ( > ياردة 77 ،ياردة 7: ،ياردة لمكرة المواجية ) وتكونت
عينة الدراسة من ثالث حراس مرمى وثالث مياجمين من اندية محافظة القادسية -العراق

لمموسم  800;-800:تم اختيارىم بالطريقة العمدية.استخدم الباحثون المنيج الوصفي

بأسموب المسح ،وأظيرت نتائج الدراسة بان أفضل مسافة اقتراب لحامي اليدف من الكرة في

منطقة (>) ياردة ىي (;) ياردة .وتأتي بعدىا (=) ياردة .كما أظيرت النتائج بان أفضل
مسافة اقتراب لحارس المرمى من الكرة في منطقة ( )77ياردة ىي (;) ياردة وان أفضل
مسافة اقتراب لحارس المرمى من الكرة في منطقة ( )7:ياردة ىي (;) ياردة.أما توصيات

الدراسة فكانت تدريب الحراس عمى االقتراب لمسافة (;) ياردة من الكرة عندما تكون المسافة

(>) الى ( )7:ياردة عن المرمى ،كما يوصي الباحثون باستخدام األسس العممية في التدريب

واجراء دراسات مشابية لمناطق أخرى داخل الممعب ومن جيات مختمفة.دراسة (النعيمي،

 )8008ىدفت الدراسة الى التعرف عمى الفروق في بعض القياسات الجسيمة لدى حراس
المرمى ،والتعرف أيضا عمى الفروق في بعض الصفات البدنية لدى الحراس (بغداد ،الوسطى،

الشمالية الجنوبية) في الدوري العراقي.تكونت عينة الدراسة من ( )7:حارس مرمى تم
اختيارىم بالطريقة العمدية ،استخدم الباحث المنيج الوصفي بطريقة المسح لمالئمتو وطبيعة

البحث ،اظيرت النتائج بان ىناك تجانس بين الحراس في المناطق االربعة في القياسات

الجسمية المحددة في البحث كما اظيرت تميز حراس مركز بغداد عن حراس المناطق االخرى
في الصفات البدنية (قوة انفجارية لمذراعين ،الرجمين ،والسرعة االنتقالية ،وسرعة رد الفعل

والقوة المميزة بالسرعة لمبطن).وأوصت الدراسة ضرورة االخذ بالقياسات الجسمية والصفات

البدنية من قبل مدربي حراس المرمى لجميع األندية وتوجيو حراسيم لتعزيز نقاط القوة ودعم
نقاط الضعف من اجل رفع مستواىم نحو األفضل.

 -1يُهجُت انبحث و أجزاءتت انًُذاَُت :

 7-9منيج البحث

استخدم الباحث المنيج التجريبي لمالئمتو اىداف الدراسة وفروضيا.

4-3عينة البحث:

تكونت عينة الدراسة من (>) حراس مرمى تم اختيارىم بالطريقة العمدية من االندية التي

شاركت في دوري > 800?/800لممحترفين في االردن.

5-3أدوات البحث:

قام الباحث باستخدام األدوات التالية:

 .7المصادر والمراجع العربية واألجنبية.

 .8البحوث والدراسات المتعمقة بيذا الموضوع.
 .9استمارة تقويم لحراس المرمى.

استمارة التقويم :قام الباحث بتصميم استمارة تقويم ذات سمم نعم/ال حيث اشتممت

عمى (; )8فقرة ،عرضت ىذه االستمارة عمى مجموعة من األساتذة في كمية التربية الرياضية،
جامعة اليرموك واألردنية وكذلك عمى مجموعة من مدربي حراس المرمى المتخصصين في

األردن إليجاد صدق المحتوى ليذه الفقرات ،وقد كانت ايجابياتيم بقدرة اإلشارة عمى قياس ما

وضع من اجمو لتحقيق الفرض بعد استبعاد خمس فقرات ،ومن ذلك يتبين ان االختيار صادق
اذ ان صدق المحتوى او المضمون ىو مدى تمثيل االختيار إلبعاد الشيء المقاس .ممحق

()7

6-3التجربة االستطالعية:

قام الباحث بإج ارء تجربة استطالعية مكونة عمى ثالثة حراس بتاريخ 800>/>/88

من اجل كفاءة ودقة المالحظة لمفردات االستمارة وقد تم استبعاد ىؤالء الحراس من التجربة

األساسية.

القياس القبلي:

قام الباحث بتوزيع االستمارة عمى مدربي األندية التي تم اختيار عينة البحث منيا

وذلك من اجل رصد الحركات الصحيحة والخاطئة خالل مرحمة الذىاب من الدوري األردني عمما
بان ىؤالء الحراس كانوا يتدربون بدون برنامج تدريبي.

تطبيق الربنامج:

قام الباحث بإعداد برنامج تدريبي مقترح لتطوير بعض الميارات األساسية لحراس

المرمى في األردن.

تم تقسيم البرنامج الى ( ):أسابيع بدنيا و( ):أسابيع مياريا و( )9أسابيع إعداد

تكتيكي ،وزع عمى مدربين حراس المرمى في الفترة الواقعة بين ;800?/8/; – 800>/77/
وىي مرحمة توقف الدوري بين الذىاب واإلياب حيث طبقوا البرنامج بواقع ساعة ونصف

لموحدة التدريبية بواقع ( ):أيام مستخدمين التغذية الراجعة في البرنامج والتكرار مصححين

األخطاء مستفيدين من البرنامج .الممحق ()8

القياس البعدي:

تم اجراء القياس البعدي باالسموب نفسو المتبع في االختيار القبمي حيث قام مدربي

حراس المرمى والمساعدين في تقييم الحراس من خالل االستمارة.


محمد ابو دوله – أستاذ مشارك في كمية التربية الرياضية في جامعة اليرموك.



وليد االسكر – أستاذ مساعد في كمية التربية الرياضية في الجامعة األردنية.



حسن الخالدي – أستاذ مساعد في كمية التربية الرياضية في الجامعة األردنية.



محمد ابو مرزوق – مدرب حراس مرمى دولي محترف  ،البقعة.



خمدون ارشيدات  -مدرب حراس مرمى دولي محترف  ،الحسين.



انس شفيق  -مدرب حراس مرمى دولي محترف  ،نادي الفيصمي.

 -2ػزض انُتبئج و يُبقشتهب
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جدول ()7

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" لمفرق بين االختبارين القبمي والبعدي
قًُت
انًتىسط االَحزاف
االختببر انؼذد
انفقزة
"ث"
انحسببٍ انًؼُبرٌ
02300
0220
8
قبم
-52665
إسُبد انذفبع وتقهُص انًسبفت
02183
0280
8
بؼذ
02214
0210
8
قبم
-02802
اختُبر انشاوَت انصحُحت السُبد انذفبع
02160
0283
8
بؼذ
02360
0220
8
قبم
-52202
خزوجه نًسك انكزاث انؼبنُت (تكتُك)
02183
0288
8
بؼذ
02345
0243
8
قبم
-42020
تىسَغ انكزاث بسزػت نهجىاَب
02141
0205
8
بؼذ
02233
0215
8
قبم
إغالالال انشواَ الالالب نصالالالذ انخ الالالزببث واختُ الالالبر
-42200
02214
0260
8
بؼذ
انًكبٌ انًُبسب
02354
0220
8
قبم
انقذرة ػهً انتخهص يٍ انكزاث انًؼبدة يالٍ
-22333
02300
0263
8
بؼذ
انذفبع
02256
0265
8
قبم
-22826
َُظى ان ػبٍُ اثُبء انزكهت انزكُُت
02183
0280
8
بؼذ
02208
0255
8
قبم
-22000
َُظى انجذار حسب اهًُت وصؼىبت انزكهت
02256
0205
8
بؼذ
02202
0263
8
قبم
-02600
َزتًٍ نهجبَب اثُبء ركهت انجشاء
02214
0200
8
بؼذ
02240
0238
8
قبم
-42033
يسك انكزاث االرضُت يٍ حبنت االرتًبء
02201
0200
8
بؼذ
02355
0260
8
قبم
-22582
يسك انكزاث بًستىي انصذر بثببث
02140
0288
8
بؼذ
02321
0230
8
قبم
-32130
نكى انكزة يٍ اػهً أثُبء االسدحبو
02208
0265
8
بؼذ
02208
0215
8
قبم
-42010
يسك انكزة يٍ حبنت انطُزاٌ
02260
0253
8
بؼذ
02141
0215
8
قبم
-52401
انتىقغ انصحُح نهكزة انًفبجئت
02100
0265
8
بؼذ
02321
0220
8
قبم
انقذرة ػهً االَقخبض وتخهالُص انكالزة يالٍ
-42200
02351
0265
8
بؼذ
بٍُ األقذاو
02208
0235
8
قبم
-22546
انقذرة ػهً يىاجهت االَفزاد
02151
0260
8
بؼذ
02141
0205
8
قبم
-12104
َىجه وَشجغ ان ػبٍُ اثُبء انًببراة
02238
0288
8
بؼذ
02208
0285
8
قبم
-12104
َقىو بتُفُذ انكزاث انثببتت يٍ يُطقته
02001
0208
8
بؼذ
02001
0208
8
قبم
02000
َتخهص يٍ انكزة خ ل ( )6ثىاٌ
02001
0208
8
بؼذ
02000
02140
0288
8
قبم
تصزفبته يغ انحكى بشكم صحُح

درجبث
انحزَت

انذالنت
اإلحصبئُت

0

02001

0

02000

0

02001

0

02005

0

02004

0

02050

0

02026

0

02086

0

02560

0

02002

0

02036

0

02010

0

02002

0

02001

0

02004

0

02038

0

02200

0

02200

0

12000

0

12000

انكهٍ

---------------------

بؼذ
قبم
بؼذ

8
8
8

0288
0236
0200

02140
02214
02002

-02500

0

يبين الجدول ( )7بان ىناك فروقا ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.0; = αفي

جميع الفقرات وفي االداة ككل باستثناء الفقرات (>  )80 ، 7? ، 7> ، 7= ، ? ،لصالح

االختبار البعدي وقد كان اعمى المتوسطات لمفقرات (> )7? ، 7بمتوسط حسابي (>?)
بانحراف معياري ( )0.0=7يميو في ذلك الفقرة ( ):بمتوسط حسابي (;? )0.بانحراف معياري

( )0.7:7وجاء في المركز الثالث الفقرات ارقام ( )80 ، 7= ، 77 ، 9بمتوسط حسابي
(>> )0.وقد احتمت الفقرات ( )=، 7الترتيب الرابع بمتوسط حسابي (=> )0.اما الترتيب

الخامس فكان لمفقرة ( )8حيث بمغ متوسطيا الحسابي ( )0.>9بانحراف معياري (=<)0.7

اما الفقرة ( )70فكان متوسطيا الحسابي (== )0.بانحراف معياري ( )0.8=7محتمة المرتبة

السادسة ،اما الفقرة (>) فقد بمغ متوسطيا الحسابي (;= )0.بانحراف معياري (<;)0.8
تمييا في المركز الثامن الفقرة (?) حيث بمغ متوسطيا الحسابي ( )0.=0بانحراف معياري

( )0.87:اما الفقرات (; )78 ، 7: ، 7فقد احتمت المركز التاسع بمتوسط حسابي بمغ

(;< )0.وجاء في المركز العاشر الفقرة (<) بمتوسط حسابي ( )0.<9بانحراف معياري
(== )0.9اما الفقرات (;  )7< ،فقد كان متوسطيا الحسابي ( )0.<0حيث جاءت في

المركز الحادي عشر ،اما المركز الثاني عشر فقد كان لمفقرة ( )79بمتوسط حسابي ()0.;9

بانحراف معياري (.)0.8<0

02000

2-4مناقشة النتائج:
مما سبق نجد بان ىناك فروقا ذات داللة إحصائية لصالح االختبار البعدي باستثناء

الفقرات (>  )80 ، 7? ، 7> ، 7= ، ? ،أي ان البرنامج التدريبي المقترح كان لو تأثير

كبير عمى ( )7:ميارة من ميارات حارس المرمى حيث عمل عمى تطوير ىذه الميارات والتي

تضمنيا البرنامج وكانت مبنية عمى أسس عممية واضحة ،اشتممت عمى العديد من الميارات

التي ساعدت الحراس عمى إتقانيا وتطويرىا بعد ان خضعوا الى التدريب العممي اكثر من

( )>0يوم ،وفي ذلك يؤكد (عالوي )7?>= ،عمى ان الذي يحدد اكتساب الفرد ليذه المعارف
والمعمومات ىي قدراتو عمى األداء العممي.ويرى الباحث بان سبب عدم وجود فروق معنوية في

الفقرة الثامنة ( ينظم الجدار حسب أىمية وصعوبة الركمة ) بين القياس القبمي والبعدي قد

يكون تنوع أماكن الركالت سواء كانت بعيدة او قريبة ،مباشرة او غير مباشرة ،مما يربك

الحارس وعدم إعطاءه الوقت الكافي ،كما ان سرعة التنفيذ لمركمة ليا تأثير واضح عمى تنظيم

الجدار خاصة في الثمث األخير من ممعب الحارس .ويشير (المولى )7??0 ،بان الفريق الذي
يحصل عمى ضربة حرة قريبة من المرمى يكون لو ردة فعل سريعة حتى يتمكنوا من استغالل

الفراغ وعدم استغالل عدم التنظيم من قبل الدفاع والحارس عمى حد سواء.كما يرى الباحث

بأنو ىناك فروقا ذات داللة إحصائية بين االختبار القبمي والبعدي لمفقرة التاسعة ( يرتمي

لمجانب إثناء ركمة الجزاء ) ان ىذه الميارة من أصعب الميارات وأخطرىا عمى حراس المرمى

بسبب قرب الكرة من الحارس مما يؤدي الى وضع الحارس تحت ضغط نفسي كبير عالوة عمى

ان المدربين ال يعطوا ىذه الميارة جزءا من الوحدات التدريبية خصوصا ضمن نظام الدوري
الذي يعتمد النقاط ،كما ان سرعة التوقع لمحارس تجعمو يرتمي الى الجانب دون االلتفات الى

عمميات التذكر التي مرت بو.أما الفقرة السابعة عشر ( يوجو ويشجع الالعبين أثناء المباراة )
فمم يكن ىناك فروقا ذات داللة إحصائية بين االختبار القبمي والبعدي ويرى الباحث بان ىذه
الفروق الغير دالة ناتجة عن الفترة الزمنية والخبرات التي يممكيا الحارس مع الفريق بما جعل

ىذه الحالة متأصمة فيو ومن واجبو القيام بذلك حتى يبقى الالعبون متيقظين ومستعدون

ويؤكد عمى ذلك (بسيوني ،فاضل  )7??:حيث يقول بان جماعية الفكر شرط ضروري لمفيم
بين الالعبين ونجاح الفريق ىو المحصمة لمقوة العاممة لكل أعضاء الفريق لذلك لم تكن ىذه

الميارة االجتماعية ميارة بدنية او تكتيكية وانما ميارة تعتمد عمى شخصية الحارس وقوة
حضوره في الممعب سواء كان في التدريب او المباراة.وبالنظر الى الجدول نجد الفقرة الثامنة

عشر ( يقوم بتنفيذ الكرات الثابتة في منطقتو ) نجد بأنو ال يوجد فروقا ذات داللة إحصائية

بين االختبار القبمي والبعدي .يرى الباحث بان معظم حراس المرمى في األردن ييتمون اىتماما
كبي ار بالمرونة والرشاقة دون االلتفات الى عناصر المياقة البدنية وخاصة القوة لذلك يعتمدون

اعتمادا كبي ار عمى قوة المدافعين في تنفيذ ىذه الضربة مما يقمل من اىتماميم بيا والتركيز

عمى ميارات أخرى أكثر أىمية في ىذا المجال.اما ميارة التخمص من الكرة خالل (<) ثوان فمم
يكن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين االختبار القبمي والبعدي ،ويرى الباحث بان معظم

الحراس لدييم الخبرة الكافية وعدد المباريات التي تؤليم لمتخمص من الكرة خالل (<) ثوان

لوصولو حالة من األوتوماتيكية بسبب الخبرة المكتسبة في التخمص من الكرة .وبالنظر الى

الفقرة عشرون ( تصرفاتو مع الحكم بشكل صحيح ) نجد بأنو ال يوجد فرقا ذات داللة
إحصائية بين االختبار القبمي والبعدي كون ىذه التصرفات ىي تصرفات سموكية اجتماعية
متأصمة من الصعب السيطرة عمييا في المباراة لذلك لم تأخذ ىذه الميارة مساحة كبيرة من

البرنامج التدريبي المقترح عالوة عمى ذلك قمة االحتكاك مع الحارس مما يعني عدم االعتراض

عمى الحكم بشكل قد يؤدي الى نيمو اإلنذار او الطرد ،ويرى (بسيوني ،فاضل  )7??:بان

المدربين ال يستخدمون العمميات العقمية مثل االنتباه والثبات االنفعالي في كثير من األحيان

بالتدريب العممي مكتفين بالتوجيو واإلرشاد إلبعاد الكرة من قبل الحارس مما يبعده عن

االحتكاك مع المياجمين وشعور الحارس بأىميتو في المباراة والمحافظة عمى وجوده دون

الحصول عمى إنذار او طرد.

-5االستنتاجات والتىصيات:
1-5االستنتاجات:

 قمة وجود برامج تدريبية مبنية عمى أسس عممية لحراس المرمى في األردن. -االعتماد عمى الخبرات السابقة في التدريب من قبل المدربين.

 ضعف القدرة من قبل المدربين عمى القيام بالتغذية الراجعة من خالل التدريب والمباريات. -عدم وجود مدربين مختصين في ىذا المجال.

2-5التىصيات:

 وضع برامج تدريبية أسبوعية او شيرية لتدريب الحراس مبنية عمى أسس عممية. -التخطيط لمعممية التدريبية والقدرة عمى تطبيقيا.

 إيفاد مدربين لحضور دورات تدريبية متقدمة لمحصول عمى معمومات وبرامج حديثة. -ان يكون المدرب مختص في تدريب الحراس.

 -القيام بإجراء الدراسات المشابية يكون اليدف منيا تطوير أداء الحراس.

املراجع:

 .7النعيمي ،ضرغام .)8008( .دراسة مقارنة بعض القياسات الجسيمة والبدنية لدى حراس
مرمى اندية النخبة العراقي بكرة القدم ،بحث منشور ،كمية التربية الرياضية ،العراق،

جامعة الموصل.

 .8الخشاب ،زىير .)7???( .كرة القدم – دار الكتب لمطباعة والنشر – العراق ،جامعة
الموصل.

 .9ابراىيم مفتى .)7??:( .الدفاع لبناء اليجوم في كرة القدم ،دار الفكر العربي ،القاىرة.

 .:اريك مارثي .)7??>( .المتغيرات الحديثة في كرة القدم ،ترجمة وليد طبرة ،بغداد ،العراق.

; .الصفار سامي .)7?>>( .اإلبداع بكرة القدم ،بحث منشور ،كمية التربية الرياضية ،جامعة
البصرة ،المجمد االول ،العدد الثاني.

< .بسيوني ،محمود ،وفاضل باسم .)7?>:( .اإلعداد النفسي لالعبي كرة القدم ،دار المعرفة
لمنشر القاىرة.

= .جارلس ىيوز .)7??0( .كرة القدم خطط وميارات ،ترجمة موفق المولى ،وزارة التعميم
العالي ،جامعة بغداد.

> .حسن عادل ،وآخرون .)800;( .تحديد مسافة االقتراب لحماة اليدف لتطبيق زاوية
التيديف المواجية لكرة القدم ،بحث منشور ،مجمة عموم التربية الرياضية ،المجمد الرابع،

العدد االول ،جامعة بابل.

? .دولفانش .)800?( .أىمية حراس المرمى في قطر ،لقاء خاص ،المجنة االولومبية
القطرية.

.70

عثمان ،حسن .)800=( .دراسة الفروق في قياس المتغيرات البدنية والميارية بين

العبي فرق المقدمة والمؤخرة بمسابقة الدوري العام لكرة القدم بالسودان ،بحث منشور،
جمعية كميات واقسام ومعاىد التربية الرياضية ،المجمد االول ،العدد االول ،عمان ،االردن.

.77

عالوي ،محمد .)7?>=( .سيكولوجية التدريب والمنافسات ،القاىرة ،دار المعارف،

.78

كونرة الفرد .)7??0( .كرة القدم ،دار الطباعة والنشر ،العراق.

مصر.

مسمم ،عمار .)800<( .نسب مساىمة حراس المرمى في بناء ونجاح وفشل اليجوم لكرة

القدم ،بحث منشور ،مجمة دراسات وبحوث التربية الرياضية لكمية التربية الرياضية ،جامعة
البصرة،العدد?.7

ملحق ()8

الربنامج التدريبي املقرتح
األسبوع األول
الزمن

أجزاء الوحدة

; 7دقيقة تمارين اإلحماء الخاص

 80دقيقة تمارين عمى استخدام الجدار

األسبوع الثاني
الزمن

أجزاء الوحدة

; 7دقيقة تمارين اإلحماء الخاص

 80دقيقة تمارين عمى الطيران ودفع الكرات

 80دقيقة تمارين عمى القفز من فوق الموانع

الخمفية من فوق العارضة

 70دقائق تمارين إطالة

 80دقيقة تمارين عمى مسك الكرات العالية

 80دقيقة تمارين حرة داخل اليدف

 80دقيقة تمارين عمى مسك الكرات االرضية
 70دقائق تمارين إطالة

المجموع ( )>0دقيقة

المجموع (;>) دقيقة

* مالحظة :إعادة التمرين كتغذية راجعة في األسابيع

* مالحظة :إعادة التمرين كتغذية راجعة في األسابيع

األسبوع الثالث

األسبوع الرابع

المقبمة

الزمن

أجزاء الوحدة

; 7دقيقة تمارين اإلحماء الخاص

المقبمة

الزمن

أجزاء الوحدة

; 7دقيقة تمارين اإلحماء الخاص

 80دقيقة تمارين عمى كيفية تعميم الحراس في

 80دقيقة تمارين عمى كيفية دفع الكرة في

 80دقيقة تمارين عمى كيفية تغيير المعب من

 80دقيقة تمارين عمى تعميم الحارس بقذف

 80دقيقة تمارين عمى تعميم الحارس عمى

 80دقيقة تمارين حرة داخل اليدف

المباريات عمى االسناد خمف المدافعين
جية الى اخرى
كيفية الشوت

 70دقائق تمارين إطالة

حالة الطيران بيد واحدة

الكرة الى زميل بيد واحدة
 70دقائق تمارين إطالة

المجموع (;>) دقيقة

المجموع (;>) دقيقة

* مالحظة :إعادة التمرين كتغذية راجعة في األسابيع

* مالحظة :إعادة التمرين كتغذية راجعة في األسابيع

المقبمة

المقبمة

األسبوع الخامس
الزمن

أجزاء الوحدة

; 7دقيقة تمارين اإلحماء الخاص

األسبوع السادس
الزمن

أجزاء الوحدة

; 7دقيقة تمارين اإلحماء الخاص

; 8دقيقة تمارين خاصة عمى دفع الكرة بقبضة

 80دقيقة تمارين خاصة باستخدام المطاط

 80دقيقة تمارين خاصة مع استخدام الكرة

; 7دقيقة تمارين ترويحية

; 7دقيقة تمارين خاصة عمى كيفية لعب الكرة

 70دقائق تمارين إطالة

يد واحدة ثم بيدين اثنتين

الطبية

الثابتة ومنيا ضربة اليدف

 70دقائق تمارين إطالة

المجموع (;>) دقيقة

 80دقيقة تمارين لرد الفعل اثناء الحركة
; 7دقيقة تمارين تكتيكية في الكرة

المجموع (;?) دقيقة

* مالحظة :إعادة التمرين كتغذية راجعة في األسابيع

* مالحظة :إعادة التمرين كتغذية راجعة في األسابيع

األسبوع السابع

األسبوع الثامن

المقبمة

الزمن

أجزاء الوحدة

; 7دقيقة تمارين اإلحماء الخاص

المقبمة

الزمن

أجزاء الوحدة

; 7دقيقة تمارين اإلحماء الخاص

 80دقيقة تمارين خاصة عمى مسك الكرة داخل

 80دقيقة تمارين عمى كيفية السقوط عمى

 80دقيقة تمارين خاصة عمى تقوية الذراعين

 80دقيقة تمارين عمى اإلمساك بالكرة

اليدف مع جميع االتجاىات

األرض والنيوض

; 7دقيقة تمارين خاصة عمى تقوية القفز

 80دقيقة تمارين الستخدام المواقع داخل

 70دقائق تمارين إطالة

 70دقائق تمارين إطالة

المجموع ( )>0دقيقة

المجموع (;>) دقيقة

* مالحظة :إعادة التمرين كتغذية راجعة في األسابيع

* مالحظة :إعادة التمرين كتغذية راجعة في األسابيع

باستخدام الحبل

المقبمة

اليدف

المقبمة

األسبوع التاسع
الزمن

أجزاء الوحدة

; 7دقيقة تمارين اإلحماء الخاص

األسبوع العاشر
الزمن

أجزاء الوحدة

; 7دقيقة تمارين اإلحماء الخاص

; 8دقيقة تمارين تكنيك عمى مسك الكرة

 80دقيقة تمارين خاصة عمى الطيران لمسك

; 7دقيقة تمارين االسترخاء

 80دقيقة تمارين خاصة مع استخدام المطاط

; 8دقيقة تمارين عامة داخل اليدف

الكرة

 80دقيقة تمارين خاصة لرد الفعل من وضع

االنبطاح
المجموع ( )>0دقيقة
* مالحظة :إعادة التمرين كتغذية راجعة في األسابيع

المقبمة

; 7دقيقة تمارين خاصة تكنيكية لدفع الكرة
بواسطة القدم

المجموع ( )700دقيقة
* مالحظة :إعادة التمرين كتغذية راجعة في األسابيع

المقبمة

األسبوع الحادي عشر
الزمن

أجزاء الوحدة

; 7دقيقة تمارين اإلحماء الخاص

األسبوع الثاني عشر
الزمن

أجزاء الوحدة

; 7دقيقة تمارين اإلحماء الخاص

 80دقيقة تمارين خاصة عمى مسك الكرة

 80دقيقة تمارين خاصة لمسك الكرات العالية

 80دقيقة تمارين خاصة في استخدام الجدار

 80دقيقة تمارين خاصة لمسك الكرات

بمستوى الصدر والكرات األرضية

والجانبية واألمامية

; 7دقيقة تمارين خاصة في التمرين داخل

األرضية داخل اليدف

 70دقائق تمارين إطالة

داخل اليدف

المجموع ( )>0دقيقة

المجموع ( )>0دقيقة

* مالحظة :إعادة التمرين كتغذية راجعة في األسابيع

* مالحظة :إعادة التمرين كتغذية راجعة في األسابيع

اليدف

المقبمة

; 7دقيقة تمارين خاصة مع استخدام المواقع
 70دقائق تمارين إطالة

المقبمة

