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 وتقنين وبناء تصميم

 القدم بكرة الركنية الركلة أداء دقة لقياس اختبار

 

 م. م أحمد مجيد  م. رأفت عبد الهادي  احمد طارق أسعد م .م

  
تكمنننه يةمانننث في تنننم ونننء تخنننمال ع فنننألف ي ت نننأل  يمع ونننث فنو ننن  منننه  ننناه في   ننناه فيننن اه 

 فيمجأل . عفيتء تسأل د فيمد  اه عفيمهتماه وء ة ف ثاجادعه ة ه فيتألي
, وننء ااننألة داننث يدفف في كاننث في كفاننثعةنندا في تننم فيتعنن ا  اننة يمكألفاننث فص ت ننأل  فيمخننمل 

يه فص ت نننأل  فيمخنننمل يقانننألة دانننث يدفف في كانننث في كفانننث فيقننند    انننة فيتمااننن   ننناه  عهعيوتننن ل في نننألت 
 .   اه عيظهأل  فيف عق فيف داث  افهلفيم ت 
إ   اغنت فسن ث  افنث طأليب  011فت  افث في تم مه فيمفهج فيعخفء عتكع  عهعيست دل في ألت      
 .( مه فيمجتمع فنخاء يا تم% 01) في تم
عيسننتفتج في ألتننم يه فص ت ننأل  فيمخننمل  يقاننألة داننث يدفف في كاننث في كفاننث وننء يع ننث كنن   فيقنندل      

 .  ماما   اه فيط ب ممأل اع ح ت ألاه فيمستعى فيتقاقء يعافث في ت
  فسنننت دفل ةننن ف فص ت نننأل  منننه ا ننن  فيمننند  اه عفيم تخننناه ياتعننن ا   ننن ع   عهعيعخنننة في نننألت      

  اة مستعى في   اه وء فيتد اب.
 التعريف بالبحث  -0

 مقدمة البحث وأهميته  0-0

جن فففيعامنء فيتألخن  ونء فيمجنأل  في األ ننء  يه فيتطنع  فيعامانث فيمت خخنث جعنن   في تنعم عف 
   ش فئح  داد  مه فيفألة عمه تاك  فيفعأليانألت عممأل سث مه ا عف  أل  فيفعألياألت في األ اث يك   متعث 

جعننن  فياع نننث يك ننن  سننن  ث عجعننن  ص  نننء كننن   فيقننندل  إينننةفيعامنننء  كننن   فيقننندل تانننم يدى فيتطنننع  يع نننث
وقننند  نننألت  انننة  ي طنننط عفيعفج نننألت فيمطاع نننث منننفهل اتمتعنننعه  خنننفألت  دفانننث عمهأل انننث  أليانننث يتففاننن  ف

عمنه تانك  فنةندفا ندد منه  يك ن  يتسنجا  اقنث     خنع   دا كن  فيكن ص ب كن   فيقندل يه انتقه يدفف
ي  يه فيم  مننث فيف داننث فيتننء ات عهننأل ص  ننء فينندوألج يامهننألجماه جعنن   .فينن ك ت ةننء في كاننث في كفاننث

اسننعة فيك انن  مننه في   نناه  هنن فيفيم مننة ع   ألتجننألهي فمننألع  اننة فيمهننألجماه يعننب فيكنن    خننع   سنن اعث 
 مأ نن ةأل مننه فيمتطننع  فيماكألفاكاننث  عفنسننةاب في األ ننء ةنن ه في كاننث  عنندمأل ي نن  فيتنند    إتقننألهياتمانن  
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ةفأل تتجانة مه . فيتأليثياتد اب  اة ة ه  ساامثماكألفاكاه  يسةعوق  فيتد ا اث    ع ع فيمفألةج 
مه  ناه في   ناه فين اه اجاندعه ةن ه فيتألينه  فنو   يةماث في تم وء تخمال ع فألف ي ت أل  يمع وث

 .وء ة ف فيمجأل  عفيتء تسأل د فيمد  اه عفيمهتماه

 مشكلة البحث 0-2

كنن   فيقنندل عتسننل فتاجننث فيم ننأل ف  .تاننم ي نن   يع ننثوننء  فيمهمننثتعنند في كاننث في كفاننث مننه فينن ك ت 
مننه فيعفتنند اجانندعه ةنن ه في كاننث .ع فيمنند  عه اهتمننعه وننء ياجننألد يك نن  مننه مففنن  وننء خننفعا فيف اننق 

عف ت ننأل فت كنن   فيقنندل يننل اجنند   اننة فيمخننألد  عفيم فجننع في ألخننث  كنن   فيقنندل عهفي ننألت  إطنن ج نن   
فينننة في نننعل ونننء ةننن ه فيمشنننكاث في ألتنننم  يهننن ف يجنننأكفانننث ي ت نننأل فع  ألخنننألع يقانننألة دانننث يدفف في كانننث في  

يت كنث فيعامانث عفي األ ناث ونء  اندفأل  وند ف مسنألةمه مفنه ونء يك ع فألف عتقفاه ف ت أل فع  ألخألع   تخمال 
 فيع ا .

 هدف البحث 0-3

 :إيةاهدا في تم 

 .قاألة داث يدفف في كاث في كفاثاه ف ت أل  يتخمال عتقف -
 مجالات البحث  0-4

 .ت  اث في األ اث / جألمعث فيقألدساثط ب فيم تاث في ف عث / كااث فيفيمجأل  في ش ي:  0-4-0
  . 2112/  2/ 01عيغألاث  2110/  00/ 5 يافت   مه  فيمجأل  في مألفء: 0-4-2
 .جألمعث فيقألدساث – فيت  اث في األ اث اثكاك   فيقدل وء فيمجأل  فيمكألفء: ماعب  0-4-3
 راسات النظريةالد -2

 ( 333-350، 0222 ،عآ  فهفي شألب )  ةا  األسل :  الزاوية ركلة 2-0
فيكنن   وننء فيماعننب  فنندمأل   إد ننأل عفتنند  مننه في نن  ألت فيتننء امفتهننأل فيقننألفعه ياف اننق فيمهننألجل  

فيهدا.إه م   ةن ه في ن  ألت تشنك  فيك    أل ج فيماعب عمه  اة  ط   إ  فجاقعل فيف اق فيمدفوع 
فسنننتغ يهأل يننن يك وهنننء تعننند ونننء كننن   فيقننندل فيتدا نننث  يتسنننه طنننع   عف نننتث  انننة ةننندا في خنننل إ ف 
 : اة فع اه في فعاثمخد ف ممتأل ف يألةدفا .عتكعه    ث 

 .فيم ألش   ) في   ث فيطعااث ( في فعاث   ث  -0
 .غا  فيم ألش   ) في   ث فيقخا   ( في فعاث   ث  -2
 المباشرة ) الطويلة (: الزاوية ركلة -0
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اه   منث فيتففان   ن  فعانثفيكن   ونء فيمفطقنث في عاند   نه  إ سنأل     تففا  ةن ه في ن  ث اجنب 
، كمنأل إفهنأل تمكنه فيمهنألجماه مء فيهدا ص ا ألط   ألي  عج إياهأل، صه تألفيج فف ع ط مفطقث فيهدا

انق فيمهنألجل  امتانك ص  ناه مت خخناه  ألياعنب سامأل إ ف كنأله فيف  مه معفجهث فيك   واهأل  سهعيث عص
 . ألي ية

 :عةفألك تأليتاه ي  ب فيك   ةمأل
 نأل ج فيهندا : عونء ةن ه فيتألينث ونأله فيكن   تقتن ب منه فيمهنألجماه  إينةيعب فيكن    شنك  دفئن ي  -ي 

 عفه فيقع  فيمكتس ث ياك   فتاجث فص ت فل فيمعفجه يهأل امكه يه ت اد .
 إيننةفيكنن    إ سننأل فينندف   : عوننء ةنن ه فيتأليننث اقخنند مننه في نن  ث  يننةإيعننب فيكنن    شننك  دفئنن ي  -ب 

 .فيهدا م ألش  
 .أل فيمعج ث فيتء اجب يه تاعب واهألعظ عوه يس أل هألإه يك  تأليث مه فيتأليتاه 

 : غير المباشرة ) القصيرة ( الزاوية ركلة -2

انق اند ك  شنك  غان  م ألشن  عفيسن ب ونء  ينك إه فيف   في فعانثتُنددى  ن  ث  فنتانألهوء  عل 
 جادف ففه ص استفاد مه يعب فيك    شك  م ألش  يمألل فيهدا ع يك:

 . شك  جاد في فعاثيعدل عجعد ص ب مت خص وء تففا     ث  -ي 
 . ألي يةصه ص  ء فيدوألج في خل طعف  فيقألمث عاجادعه فياعب  -ب 
 .ةجعل فيف اق فيمفف  اخأل  فيقألمث صه ص  ء – ج
 .ألمث عاجاد فيتقألط فيك فت فيعألياثفوع طعا  فيقتألمء ةدا فيف اق فيمد –د 

. ع شنك  غان  م ألشن  في فعانثعي ف اف   فيهجنعل  انة ةندا في خنل  اعنب فيكن   منه  ن  ث        
مه عسألئ  فياعنب فيهجنعمء فيتنء اجنب فسنتغ يهأل ونء تسنجا   في فعاثعمه     مأل تقدل تعد    ث 

وننء فيم ننأل ف  مننع م ف ننأل  تأليننث فيف اننق في خننل مننه  عفسننتعمأل  يسننألياب متفع ننث ي فننألف تففانن ةأل فنةنندفا
 .دوأل ه  فهألفألتاث 

 الميدانية: وإجراءاتهمنهجية البحث   -3

 منهج البحث:     3-0

 فيمفهج فيعخفء ع يك يم ئمث عط اعث فيمشكاث فيمد عسث. عهيست دل في ألت 

 مجتمع وعينة البحث: 3-2
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عفي نألي   جألمعنث فيقألدسناث ونء  انث في األ ناث ط ب فيم تاث في ف عث كاانث فيتشم  مجتمع في تم 
( طألي نألت كن يك 5طألي نألت فيم تانث في ف عنث عفي نألي   نددةه ) فسنت عألدعاد تنل  طألي ألع  ( 025)   ددةل

تننننل  ( طألي ننننألع 21 ننننددةل )فيعاماننننث ي  ت ننننأل  إ   انننن   فنسننننةيسننننت عد فيطنننن ب فينننن اه يج اننننت  انننناهل 
 فسننن ث  افنننث إ   اغنننت طألينننب (011)في تنننم منننه  يننن يك تكعفنننت  افنننث , أليط اقنننث فيعشنننعفئاث ف تانننأل ةل
 .  يا تم فنخاءيمجتمع ( مه ف% 01في تم)

 الأدوات والوسائل والأجهزة المستخدمة في البحث   3-3

 فيمخألد  عفيم فجع.  -
 فيمقأل  ت فيش خاث.  -

  .(1)و اق فيعم  فيمسأل د -

 .(2)فصست األه -
 . (01 دد )ك   ادل األفعفاث  -
 (   ع كط )مستعق يات طا -
 .فستمأل   تسجا  فيد جألت -
 
 
 
 الاختبار المقترح  3-4

    الركنية الركلة أداء دقة أختبار -

 فد فيش عج وء تخمال فص ت أل  تل فص تمألد  اة األفعه ك   فيقدل ع اة فيمخنألد  في ألخنث 
تقسنال ونء تسنجا  فصةندفا عتنل   هأل.عفيتء تع ح فيمفألطق وء مفطقث فيج فف عياهمأل يو ن  يعي طن 

فيمفطقننث  اننة ةنن ف فصسننألة ع عنند  سننمهأل وننء فيشننك  فصعيننة تننل    ننهأل  اننة في  نن فف عفيم تخنناه 
 انننة  فيتخنننعابياتعننندا   ااهنننأل تانننم تنننل ع نننع فيننند جألت  انننة فسنننألة  طنننع   فيمفطقنننث منننه تانننم 

 فيم مة كمأل ت ك  فيمخألد .
                                      

 جامعة القادسية . ، كلية التربية الرياضية،  م.م رأفت عبد الهادي -أ( 1)
 جامعة المثنى  .، كلية التربية الرياضية  ،م.م عماد عزيز نشمي -ب      
 جامعة القادسية .، كلية التربية الرياضية ،زيم.م حازم علي غا -جـ     
 (.1) قام الباحث بتوزيع استمارة استبيان على الخبراء والمختصين تتضمن تصميم االختبارات المقترحة ملحق( 2)
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 في كفاث: ااألة داث يدفف في كاث فص ت أل فيغ ل مه  -
 فيمست دمث وء فص ت أل  فصجه   عفصدعفت  -
 . ك   ادل     0
 . خفأل  2
 . ش اط ااألة )يتقسال مفطقث فيج فف فية مفألطق متدده(3
 . مستعق )يتأشا  مفألطق سقعط فيك   وء مفطقث فيج فف(4
 كفاننث عتكننعه   كاننثفي كفانث مسننتعدفع ندفف   كاننث: اقننا في  نب فيم ت نن   فنند مفطقننث فيطريقةةاألداءد  

 (0) كمنأل ونء فيشنك  ،ل  امنألع معافنألع س عث ياسألل اتم  ك  اس إيةمث مفطقث فيج فف مقس
ع اكنعه تقسنال فيمفطقننث تسنب يةماتهنأل مننه تانم فيتهنداا ع اعطننة يكن  ص نب  نن م 

 ع اد   فيعسط فيتسأل ء يد جألت فيمتألعصت في  م متألعصت
 .  اتل تسجا  فيد جث كمأل ااء :دلتسجيلطريقاأل

 .د جألت 5ة اتخ  في  ب  ا  5ال  فد سقعط فيك    اة فيمفطقث    –0
 .د جألت 4اتخ  في  ب  اة   3 فد سقعط فيك    اة فيمفطقث  ال  -2
 .د جألت 3اتخ  في  ب  اة    7ع  4 فد سقعط فيك    اة فيمفطقتاه  ال  -3
 .د جألت 2اتخ  في  ب  اة    3ع  2 فد سقعط فيك    اة فيمفطقتاه  ال  -4
 .د جث 0اتخ  في  ب  اة   0فطقث  ال  فد سقعط فيك    اة فيم -5
 .ج ة ه فيمفألطق اتخ   اة خف  د جث فد سقعط فيك    أل   -3
مننننه يي جهننننث ا انننند )تسننننب في جنننن  فيمف نننناه في كاننننث في كفاننننث امكننننه يام ت نننن  يه اففنننن  : مالحظةةةةا 

   .(يام ت  
 العلمية للاختبار الأسس 3-5

 فيمقت ح.  اة فص ت أل  فيمتتعىيست دل في ألتم خدق 
 صدق المحتوى: 3-5-0
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ونننننء مجنننننأل   *عفيم تخننننناهفيمقتننننن ح  انننننة في  ننننن فف   عننننن ل فص ت نننننأل  عهتانننننم انننننألل في نننننألت 
 ننأله   (2)عفيم تخنناه . (1)إجأل ننث في  نن ففعكنن   فيقنندل  اننة شننك  فسننتمأل   فسننت األه عكألفننت  فص ت ننأل فت

 ( . %01فص ت أل  خألدق وء ااألة مأل ع ع مه فجاه ع فس ث )
 ثبات الاختبار  3-5-2

فيمقتن ح  أل نت  فص ت نأل  إهفص ت نأل  منه فجن  فيتأكند منه  إ نألد  ألست دفل ط اقنث  عهفي ألت األل 
مه  أل ج  افث في تم تام األل في ألتنم  ط ب( 01 ت أل   اة  افث مكعفث مه )فص عهياألل في ألت 

  نأج فف فص ت نأل   تنأل ا   عهألت ع عند سن عث يانألل انألل في ن 2110/  02 /  0 أج فف فص ت نأل   تنأل ا   
عمه  ل تل تسألب معألم  فص ت ألط في سناط ) ا سنعه( تانم  اغنت اامنث ) (   2110/  02/   05

 ( عةننننننننننننننننننء يك ننننننننننننننننننن  مننننننننننننننننننه اامتهنننننننننننننننننننأل فيجدعياننننننننننننننننننث في أليغنننننننننننننننننننث 13233فيمتسننننننننننننننننننع ث ي  ت نننننننننننننننننننأل )
 .( ع  يك اكعه فص ت أل   أل ت1310( عتتت مستعى دصيث ) 0)  (  فد د جث ت اث  16735) 

 
 

 تحديد صلاحية الاختبار 3-5-4

 اة شك  فست األه  اة  عنل فيم تخناه ونء مجنأل    ع ل فص ت أل  فيم تك  عهألل في ألت ا
 01في األ ننء وننء كنن   فيقنندل عوننء مجننأل  فص ت ننأل فت يتتدانند منندى خنن تاث فص ت ننأل  عكننأله  ننددةل 

(  01( فيمتسننع ث يهننأل تسننألعي ) 2م تخنناه عتننل معأليجننث فصسننت أله فتخننألئاألع عانند ظهنن ت فتننألئج ) كننأل
،  160ث  طننأ )( ع سنن 0(  فنند د جننث ت اننث )36336304تهننأل فيجدعياننث في أليغننث ) عةننء فك نن  مننه اام

 .(  اة فيت تاب561

                                      
 الخبراء هم :*( 1)

 جامعة بابل . –أ.د محمد جاسم الياسري . كلية التربية الرياضية  -1
 جامعة القادسية . –بية الرياضية أ.د حسين مردان عمر . كلية التر   -2
 جامعة القادسية . –أ.د عبد اهلل حسين الالمي . كلية التربية الرياضية  -3
 جامعة القادسية . –ا.م.د حازم موسى عمران . كلية التربية الرياضية  -4

 االختصاص هم : ( 2)
 جامعة القادسية . –كلية التربية الرياضية   ا.م.د سالم جبار . -1
 جامعة القادسية . –الهادي كاظم . كلية التربية الرياضية  م .  رأفت عبد -2
 جامعة القادسية . –م.م حيدر كريم . كلية التربية الرياضية  -3
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 القدرة التمييزية 3-5-5

( ص نب تانم 011 تط اق فص ت أل   اة  افث  شنعفئاث منه في   ناه  اغنت ) عهاألل في ألت 
 مجع تاه .عد   ل ف   اال ي األل في ألتم  ت تاب فيفتألئج فيتء ت   ااهأل  خع   تفأل يء

( منننه فيقنننال منننه فص انننة ع اننن   ننندد فوننن فد فيمجمع نننث %27فيمجمع نننث فصعينننة تشنننك  فسننن ث )
( مه فيقال مه فصسف  ع ا   دد فون فد فيمجمع نث %27جمع ث في ألفاث تشك  فس ث )فيم( ص ب 27)
( ص ننننب فا ننننألع تاننننم تننننل فسننننت  فج اامننننث )ت( فيمتتسنننن ث ياعافننننألت فيمسننننتقاث عكألفننننت اامتهننننأل ) 27)

( عمسننتعى 52(  فنند د جننث ت اننث ) 2323( عةننء فك نن  مننه اامننث )ت( فيجدعياننث في أليغننث) 033700
 (.1310دصيث )

 التجربة الاستطلاعية  3-3

  نننننأج فف فيتج  نننننث فصسنننننتط  اث  انننننة  افنننننث منننننه  نننننأل ج  افنننننث في تنننننم  تنننننأل ا  عهانننننألل في نننننألت 
اند تعفجنه في ألتنم عكأله فيغ ل مفهأل فيتع ا  اة فيخعع ألت عفيمععاألت فيتنء  02/2110/   22

 وء فيتج  ث في ئاساث عك يك  دد فيكألد  فيمسأل د فيمطاعب.
 التجربة الرئيسية  3-7

( طألينننب عيمننند  انننعماه 011فيتج  نننث في ئاسننناث  انننة  افنننث في تنننم عفي أليغنننث ) عهيجننن ى في نننألت 
 وء تمألل فيسأل ث فيتألسعث خ ألتألع. 2112/ 0/  0- 7ي ت أل فع مه 

 
 
 
 الإحصائية الوسائل  3-0

 (301, 012: 0222فيتألياث.) عداع عتساه :  فإلتخألئاثت دل في ألتم فيعسألئ  يس
 

 مج ة   ن فيعسط فيتسأل ء 
 ه      

 2ةَ  (  –) ة  –ج =  مج  ن فصفت فا فيمعاأل ي 

 ه       
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 X  011فيج ف        ن فيفس ث فيمئعاث 
 فيك       
 

 ]َص ( -ص ) Xَة ( -) ة [مج        ن معألم  فص ت ألط في ساط
 
 2َص (-مج ) ص X 2َة (-مج ) ة      

 
 2ت ل ( –(   ) ت ش  2ن ف ت أل  م  ع كألي ) كأل

 ت ل        
 

           x 5ج       ن فيمقدف  في أل ت
أل
أل
أل
أل
أل
أل
أل
 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها  - 4

 بحث:عرض الدرجات المعيارية لاختبار قياس دقة أداء الركلة الركنية لعينة ال 4-0

فيفتننألئج فيتننء تتقننق ةنندا  إيننة اننة  افننث في تننم ع عنندةأل تعخنن  في ألتننم  تننل تط اننق فص ت ننأل 
)متمند تسنه عمتمند ان ى  إ .  ع ينك  نه ط انق في األفنألت في نألل.(2كمنأل م ناه ونء فيجندع  ) في تم

د جنألت معاأل انث عفيتنء تعند عسنااث  إينة"يفث اتطاب تتعا  فيد جألت في ألل  (  27:  0200فخ  : 
كمننأل وننء فيتأليننث فيفسن اث يانند جألت في ننألل ع أليتننأليء امكنه تفسننا  ةنن ه فينند جألت عتقنعال فتألئجهننأل"  لتحديددد

 .( 2فيماتق )
 (2) جدول

 يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االختالف 
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 وأعلى قيمة وأقل قيمة لركل الكرة
 

     يا  اامث ي ك  فيك ي اة اامث ي ك  فيك            ع± َة  فص ت أل 

 0 5 0602 3620  ك  فيك  

 

ونء تناه ( 0302معانأل ي )  نألفت فا( 3320ي ك  فيك   في كفانث إ   ان  )ا اه فيعسط فيتسأل ء 
 .د جث ي ك  فيك   ( 0) اامث ةعيدفد جث ( 5)اامث  اغت ي اة 

 داء الركلة الركنية لعينة البحث ختبار دقة ألاعرض المستويات المعيارية  4-2
 
 (3جدول )

 المستويات المعيارية لمنحنى التوزيع الطبيعي و أختبار دقة أداء الركلة الركنية يبين
 والدرجات المعيارية المعدلة بطريقة التتابع

  

 فص ت أل 
 فيمستعاألت فيمعاأل اث يمفتة 

 فيتع اع فيط اعء

 فيد جألت فيمعاأل اث 
 فيمعديث  ط اقث فيتتأل ع

 فيفس ث فيمئعاث  دد فيط ب

 فيك   في كفاث ي ت أل   ك 

 % 460 3 0 -خف    عاا

 %0062 04 2 - 060 مق ع 

 % 24 31 3 - 260 متعسط

 % 2762 34 462 – 360 جاد

 % 0260 03 ومأل وعق  5 جاد جدفع 

  عةنننع ع ( مسنننتعاألت ي ت نننأل  دانننث يدفف في كاننث في كفانننث .تانننم يه فيمسنننتعى فن3ا نناه فيجننندع  )
يمننأل فيمسننتعى في ننألفء عةننع فيمق ننع  وقنند  (% 460) عاننث مقنندف ةألص  نناه ع فسنن ث مئ (3في ننعاا تققننه)

ونء تناه فجند يه فيمسنتعى في ألينم عةنع فيمتعسنط ( %0062ئعاث مقندف ةأل)ص  ألع ع فس ث م (04)تققه
( 34) تققنهيمأل فيمستعى في ف ع وهع فيجاند عاند ( % 24قدف ةأل)م( ص  ألع ع فس ث مئعاث 31)تققهوقد 

 تققنهعي ا فع فجد يه فيمستعى في ألمة عةع فيجاند جندفع وقند ( % 2762أل )ص  ألع ع فس ث مئعاث مقدف ة
 .(% 0260ص  ألع ع فس ث مئعاث مقدف ةأل ) (03)

مننه ةفننأل فجنند فه فص ت ننأل  امانن   نناه فص  نناه عفظهننأل  فيفنن عق فيف داننث  اننفهل فجنند  يننك عف ننتألع 
ى فتقننألفهل يمنندى ةنن ه مننه  نن   ف ننت ا مسننتعاألت داننث فدفف في كاننث في كفاننث مننه ا نن  فص  نناه عمنند
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 انننة تعانننع  انننأل ااتهل ف نننت ا إينننةسننن ب فص نننت ا عفيت نننألاه  ننناه فيطننن ب  عهعاعننن ع في نننألت  فيتألينننث
فهنننألفيعماانننث يدفف في كانننث في كفانننث  فيننن  لعتقننندا  فيمسنننألتث عفيننن مه  تانننم  فيهجمنننث  شنننكاهأل فيفهنننألئء. عف 

فيتعااننننت   تاننننأل فمننننه يةننننل  عفمنننن  فجننننألح فيهجمننننث تسننننه (  73: 0222:ف انننن   إ نننن فةال) ا نننناا "
 "فندفففيختاح عفيمسألوث فيمفألس ث مع م ف أل  فيداث وء 

" عفه د جننث إتقننأله فيمهننأل فت فيت كاننث يفننعج فيفشننألط فينن ي امأل سننه فيفنن د مننه فيفننعفتء فيهألمننث 
فيتننء اتأسننة  ااهننأل فيتففانن  في ططننء وننء فيمعفاننا فيم تافننث عفه إتقننأله في  ننب يامهننأل    أليد جننث 

وننء تفكانن  عجهنند  تنند ك انن   ألصاتخننألد إيننةاسننمح  فآلياننثتقتنن ب مننه  فيتننء تسننمح  ننألندفف  خننع  
 .( 033: 0270  عي : )في  ب "

" عك   فيقدل تت مه فيك ا  مه فيمهنأل فت فيت كانث فيمتفع نث عفه فيغن ل منه فص ت نأل فت فيففانث   
يقنندل ياع ننث ةننع إاجننألد فيمسننتعاألت فيتننء فسننتطاع  عفسننطتهأل ااننألة فيقنند فت فيم تافننث ي   ننء كنن   ف

عة ه فيفألتاث يهأل اامتهنأل ونء فيعخنع  فعفتء فيتقدل ااألسأل مع ع األ عمع وث يمألكه فيفقص فيففاث ع 
 .  (015: 0200)سأليل :  م فتب  ااأل مه فيمهأل   فيت كاث عفيففاث " إية ألي   اه 

مننه ةنن ف ات ننح يه يع ننث كنن   فيقنندل فيتدا ننث تمانن ت  أليسنن  ث عفيقننع  عيخنن ح ي فمننألع  اننة ص  ننء ألألألألألأل
فيف اق فيتت ك ن   فيمكأله فيمفألسب عوتح في غ فت وء دوألج فيف اق في خل عوء فيعات ففسنه إاجنألد 
ص  اه مدفوعاه يك   مه ص  ء  ط فيهجعل ياف اق في خنل ع ن ع   فمنت ك ص  نء كن   فيقندل ونء 

عكن يك فيقند   فيعات فيتأل   اد فع كألواألع مه فيمهأل   فيتء تسمح يهل  أليساط    اة فيك   عفيتتكل  هأل 
 انننة فيمفألعينننث ونننء ي فنننألف فيننن كل  أفعف نننه عفي ننندفج ع فيتهنننداا  دانننث عكننن يك فيقنننع  فيكألوانننث منننه يجننن  

أل.(03: 0222:ب في جعيء)في شألب، عآ  فهفصستتعف   اة فيك   دعه  عا عة ف مأل اسمة  ألياع
ونننء تننناه يه في  نننب فيننن ي " امانننك األ اانننث مهأل انننث  ألخنننث تسنننأل ده  انننة فيتعننن ا فيخنننتاح 

"  يمفاد وء فنع ألج فيم تافث عوء فيس ألاألت اجد تاعصع غا  معقد  ع ففة فيعانت مفاند  عمند   عف
           ( .33 :0201 جمء متمد  جمء: )

مه فنةدفا فنسألساث فيعخع   ألي  ب إية يدفف فيمهنأل    خنع   إيانه عاخن   وأهع ااه 
عفسنننت دفل فيتم افنننألت فيمتفع نننث فيتنننء  في  نننب إينننة ةننن ه فيم تانننث منننه  ننن   فيتكننن ف  فيننندفئل ينننألدفف
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تتماننن   تغاننن  فصشنننت فطألت عفيععفمننن  في أل جانننث ونننء ي فنننألف فيتمننن اه كعجنننعد مفنننألوة يع يك ننن  مننن  ع 
عكننن يك ونننء فيم أل انننألت فيتج ا انننث يننن ف اجنننب يه انننتل  فنننألف فيتمننن اه فيننن ي سنننادداه في  نننب يتفمانننث 

سنب منع منأل امكنه يه اففن ه في  نب فيمهأل فت فنسألساث إ  اكعه متتعفه عس  ته عد جنث اعتنه تتفأل
وننء فيم ننأل ف  عاجننب فيتفننعج وننء ف تاننأل  فيتم افننألت مننه  نناه فيتم افننألت  فت فيمهننأل   فيعفتنند  فيم ك ننث 
سنننعفف يكألفنننت م ك نننث منننه فيمهنننأل فت فنسألسننناث يع فيمهنننأل فت عفيخنننفألت في دفانننث، كمنننأل اجنننب م ف نننأل  

)إ نننن فةال،  دل فيمفألوسننننألت فخنننن  فيتشننننعاق وننننء ف تاننننأل  متتعاننننألت فيتمنننن اه فيمهننننأل ي كننننأه تسننننت 
0224 ،23-25.) 

 ـ الاستنتاجات والتوصيات 5

 الاستنتاجات 5-0

 .    اث في األ اث وء يع ث ك   فيقدليقاألة داث يدفف في كاث في كفاث يط ب كااث فيت ف ت أل ن تل تخمال عتقفاه 0
 .فيتقاقء يعافث في تم ألاه فيمستعىن تل تتعا  فيد جألت في ألل إية د جألت معاأل اث  ط اقث فيتتأل ع عت 2
 ن تل ياجألد مستعاألت معاأل اث ص ت أل  داث يدفف في كاث في كفاث.3

 التوصيات  5-2

 ن   ع   فست دفل ة ف فص ت أل  مه ا   فيمد  اه عفيم تخاه ياتع ا  اة مستعى في   اه وء فيتد اب.0
 ن تقفاه ة ف فص ت أل   اة في   اه فيفألشئاه عفيش ألب عفيمتقدماه.2
 .ن يمكألفاث فست دفل ة ف فص ت أل  وء وعألياألت ي  ى مشأل ه3

 
 ادرـــــــالمص

 

 . 0222, , م ك  فيكتألب يافش 0. طفيففاث يام أل    فنسة: إ  فةال ف ا    د فيع ا  .0

، ، فيمعخ ، جألمعث فيمعخ ، دف  فيكتب ياط أل ث عفيفشك   فيقدل:  ةا  األسل في شألب، عآ  فه .2
0222. 

  فألمج تد ا ء مقتن ح  ألن قنأل  يتفمانث فيقنع  فيممان    أليسن  ث عتنأ ا ه  انة   جمء متمد  جمء: " .3
،  سننننأليث مألجسنننتا ، غاننن  مفشننننع  ، كاانننث فيت  اننننث “انننع  عدانننث فيتخننننعاب يافألشنننئاه ونننء كنننن   فيقننندل 

 .0201في األ اث، جألمعث في األ اق، 
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ففة فيقانننألة ونننء فيت  انننث في األ ننناث ع انننل فيننن :. متمننند فخننن  ينننداه   نننعفهمتمننند تسنننه  ننن عي .4
 .0200. , دف  فيفك  فيع  ء, فيقألة  2. طفي األ ء

 . 0270، ، دف  فيمعأل ا، فيقألة  4. طساكعيعجاث فيتد اب عفيمفألوسألت: متمد تسه   عي .5

 .  0200، مدسسث فيمعأل ا،  ا عت، ي فأله، 3. طك   فيقدل يع ث فيم ااهم تأل  سأليل:  .3

، دف  فيفكننن  فيع  نننء،  نننب كننن   فيقننندلفيجداننند ونننء فإل ننندفد فيمهنننأل ي عفي ططنننء ي : مفتنننء إ ننن فةال .7
 . 0224فيقألة   

فيتط اقننألت فإلتخننألئاث عفسننت دفمألت فيتألسننعب وننء : عداننع األسنناه فيتك اتننء، تسننه متمنند فيع انندي .0
، . جألمعننث فيمعخنن ، كااننث فيت  اننث في األ نناث. دف  فيكتننب ياط أل ننث عفيفشنن  تننعم فيت  اننث في األ نناث

0222. 
 

 

 

 

 

 

 (0ملحق )

 يمبسم هللا الرحمن الرح

 
 فست األه ف ت أل  داث يدفف في   ث في كفاث  ك   فيقدل       

 فيمتت ل....................................................................................  فنستأل  فيفأل   
 تتاث طا ث....       
في كانث في كفانث  ة دانث يدففيقانأل ي ت نأل نن ) تخنمال ع تقفناه  يجن فف في تنم فيمعسنعل  عهافعي في ألت   

 .في ف عث كااث فيت  اث في األ اث ط ب فيم تاث اة  افث مه  ( ك   فيقدل 
عفظن ف يمننأل تتمتعننعه  نه مننه   نن    اماننث فكنعه شننألك اه يننع ي ننداتل فيمسنأل د  ينن  فف جننعف فيتف نن        

 تظألتكل تع  ك  مه فيفقألط فيتألياث: ألإلط ج  اة فص ت أل  فيم وق ع إ دفف م 
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إ ف كفنت معفونق ف كن    نأل    ,في كفانث  كن   فيقندل في كاث*ة  فص ت أل  فيم وق طاأل مفألس أل يقاألة داث 
 .ا  معفوق ف ك    أل   ) ص فتفق (غ ( ع إ ف كفت)فتفق

  ننأل   )فتفننق( عف  ف  إ ف كفننت معفوننق ف كنن  ,فينند جألت مفألسنن ث ي  ت ننأل  فيمنن كع *ةنن  ط اقننث تسننجا  
 .()ص فتفقأل     كفت غا  معفوق ف ك  

( عف  ف كفننت )فتفننق , إ ف كفننت معفوننق ف كنن    ننأل   ننأل  مفألسنن ث*ةنن   نندد فيمتننألعصت فيم  تننث وننء فص ت
 .غا  معفوق ف ك    أل   ) ص فتفق(

 :في  ا  فسل 
 :فياقنننب

 ألص:فص تخ
   : انأليتنف

                                                          عاناع:فينتن
 
 
 عهفي ألت 

 تمدي ل. يسعد طأل ق يتمد ل.
 ل. ل يتمد مجاد   عد

 ل.  يوت   د فيهألدي كألظل
 (2ملحق )

 اع ح فيد جألت فيمعاأل اث ص ت أل  ااألة داث يدفف في كاث في كفاث
 

 فيد جألت 
 فيمعاأل اث

 فيد جث في ألل
 فيد جألت 
 فيمعاأل اث

 فيد جث في ألل
 فيد جألت 
 فيمعاأل اث

 فيد جث في ألل
 فيد جألت 
 فيمعاأل اث

 يد جث في أللف

0 1600 23 2600 50 3602 73 4602 

2 1600 27 2600 52 3602 77 4602 

3 1600 20 2600 53 3602 70 4602 

4 1600 22 2600 54 3602 72 4602 

5 1600 31 2600 55 3602 01 4602 

3 1600 30 2600 53 3602 00 4602 

7 0600 32 2600 57 4602 02 4602 

0 0600 33 2600 50 4602 03 4602 

2 0600 34 2600 52 4602 04 4602 

01 0600 35 2600 31 4602 05 5602 

00 0600 33 2600 30 4602 03 5602 
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02 0600 37 2600 32 4602 07 5602 

03 0600 30 2600 33 4602 00 5602 

04 0600 32 2600 34 4602 02 5602 

05 0600 41 2600 35 4602 21 5602 

03 0600 40 2.00 33 4602 20 5602 

07 0600 42 2600 37 4602 22 5602 

00 0600 43 2600 30 4602 23 5602 

02 0600 44 2600 32 4602 24 5602 

21 0600 45 2600 71 4602 25 5602 

20 2600 43 2600 70 4602 23 5602 

22 2600 47 2600 72 4602 27 5602 

23 2600 40 2600 73 4602 20 5602 

24 2.00 42 2600 74 4602 22 5602 

25 2600 51 2600 75 4602 011 5602 

 
Design, construction and rationing to test  

the accuracy of the performance  

of corner kick football 
 

 
Abstract 

By 
Assistant lecturer      Assad T Ahmed أل
Assistant lecturer      Rafaat A Kadim  أل
Assistant lecturer      Ahmmed Maged  أل

 
      The importance of research in the design and construction of a test to see the 

best among the players who are fluent in this case that will help trainers and those 

interested in this area. 

The objective of this research to identify the possibility of testing designed to 
measure the accuracy of the performance penalty corner, and I suppose the 
researcher that the test was designed to measure the accuracy of the performance 
penalty corner the ability to distinguish between the tester and show the individual 
differences among them. 
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The researcher used the descriptive method and the research sample consisted of 100 
students as the percentage of the research sample (80%) of the society's original 
research. 

The researcher concluded that the test was designed to measure the accuracy 
of the performance penalty corner in the game of football distinguish between 
students, which shows the real level of variation of the research sample. 

The researcher recommended the need to use this test by the trainers and 
specialists to identify the level of the players in training. 


