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الدهداء
إلى رمز محبت  ...طريقي ومرشدي في الرض
والسماء ،إلى والدي  ...اعتافاً بفضله.

إلى الت تعاجز الكلمات عن شكرها ،نبع الحنان،

ونهر العطاء ورمز التضحية ،أمل روحي ونور حياتي ....
أمي ....
إلى من أجزلت في العطاء وصبت وأوفت ....
زوجت ....
إلى نور عيّن الذي بهما أهتدي  ..فلذة كبدي ....
سارة ومحمد ...

إلى شموع الفرح في حياتي  ...أخوتي ...
إليهم جميعا أهدي ثمرة جهدي التواضع
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شكر وتقدير
الحمد لله رب العالني حمداً كثياً الذي أعانن ووفقن إلى إناجاز هذه الرسالة
وكتابتها وإخراجها ،وبعد..

إنه ل يسعن إل أن أتقدم بوافر الشكر وعظيم المتنان إلى حضة الدكتورة

عفاف عبدالرحيم -الرشفة على الرسالة -على ما قدمته لي من مساعدة قيمة

وتوجيه حكيم وإرشاد سديد كان له العون الكب والثر الواضح في اعداد هذه

الرسالة.

كما أتقدم بوافر الشكر وعظيم المتنان إلى أعضاء لاجنة الناقشة:

الدكتور  ...............................والدكتور  ......................................على

قبولهم مناقشة الرسالة ويتواصل الشكر لاجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا
ممثلة في كلية التبية الرياضية والدراسات العليا على اتاحة الفرصة لي

بالتساجيل والدراسة لنيل الدرجة العلمية.

كما واتقدم بوافر الشكر والعرفان الى الستاذ الدكتور احمد بن عطا والدكتور

عربي حمودة والدكتور بسام هارون لا قدموه من ارشاد وعون وتوصية مساعدة.

كما أتقدم بالشكر العميق والعرفان الاجميل لرسة أندية الدرجة المتازة لكرة القدم

في الردن وأخص بالذكر نادي الاجزيرة الرياض.

ول يسعن إل أن أتقدم باجزيل الشكر والعرفان لحراس الرمى لا قدموه من

أجل إناجاح هذه الدراسة وختاماً أتقدم بأعظم الشكر إلى إخواني وأصدقائي عمر

عمية ،حازم الطراونة ،عصام الريشة ،عماد حمام ،على ما قدموه لي من مساعدة

وخصوصاً في أخذ القياسات وإجراء الختبارات ،ول يفوتن إل أن أتقدم بالشكر
الاجزيل للسيد روبني الزرعي مسؤول التختب في كلية التبية الرياضية في
الاجامعة الردنية لساعدته القيمة والعميقة.
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الخلةصة باللغة العربية
هدفت الدراسة إلى التعرف بعض على القياسات الاجسمية وعلقتها

بمستوى أداء بعض الهارات الساسية لحراس الرمى بكرة القدم لندية الدرجة
المتازة في الردن وقد استتخدم الباحث النهج الوصفي التحليلي وتم اختيار

العينة بالطريقة العمدية وتمثلت أداة جمع البيانات في مسح الراجع والكتب
واستشارة اصحـاب الراي والتخبة والقياس والختبار.

اشتملت القياسات الاجسمية على بعض الطوال والعراض والحيطات كما تم

استتخدام خمسة اختبارات مهارية.
قام الباحث باجمع العلومات ومعالاجة البيانات احصائياً واستتخدم برنامج)

 (SPSSوتم احتساب التوسطات الحسابية والنحرافات العيارية ومعاملت

اللتواء ومعادلت التحليل النطقي للنحدار التخطي ومعامل ارتباط بيسون.
وقد أسفرت النتائج عن وجود علقة ارتباطية بني بعض القياسات

الاجسمية ومستوى اداء بعض الهارات الساسية على النحو التالي:

 -1وجود علقة ارتباطية بني عرض الركبة واداة مهارة مسك الكرات العالية
البعيدة عن متناول الحارس.

 -2وجود علقة ارتباطية بني طول الرجل وأداء مهارة ضب الكرة بقبضة
اليد الواحدة.

 -3وجود علقة ارتبـاطية بني عرض الـرسغ وأداء مهارة ضب الكرة
بالقبضتني معًا.

 -4وجود علقة ارتباطية بني طول الرجل وعرض الكتفني في أداء مهارة ركل
الكرة بالقدم لبعد مسافة من وضع الثبات.

 -5وجود علقة ارتباطية بني محيط الصدر واداء مهارة استقبال الكرات
العالية.
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وفي ضوء ما أسفرت عنه هذه الدراسة من نتائج يوص الباحث بضورة

.الهتمام بالقياسات الاجسمية في هذه الدراسة عند انتقاء حراس مرمى كرة القدم

ABSTRACT
(The anthropometric measurements and the relationship to some
of the basic skills for the excellent division goalkeepers in
Jordan)
This study aimed to know the relationship between the
anthropometric measurements and the basic skills of the excellent
division goalkeepers in Jordan. The researcher used the analytical
descriptive approach and the sample which consisted of (31) was
selected intentionally.
The anthropometric measurements included heights, widths
and circumferences and five basic skills were involved.
Data were collected and treated statistically using SPSS program
software where means, standard deviations, skewness, regression
analysis and Person correlation coefficient were used.
Results revealed that there were a relationship between the
anthropometric measurements and the basic skills as the following:
1. The knee width contributed to jumping to catch high balls
2. The leg length contributed to Hitting the ball using one grip
3. The Knee width contributed to hitting the ball with the grips
are together
4. The leg length and shoulders width contributed to shooting the
ball from affixed point.
5. The chest circumference contributed to receiving high balls.
The researcher recommends to adopt the results obtained in
selecting goal keeps and to generalize the outcome over football
coaches to benefit from it to expand the range of motion of the knee
joint and to do similar studies with anthropometric measurements
. using different skills
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