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Abstract: 

The preface and the importance of this research consisted of: 

      Selection of football players is not depends only on personal experience and mere observation or by 

chance, but it depends on sound scientific methods and rely on tests and measurements to achieve the 

desired levels and to reduce time and efforts. Football game players need certain physical and skill 

characteristics, so coaches and staff are usually selecting players according to specific standards to fulfill 

a skillful and physical performance. 

The  importance of this research was in finding a test for measuring the football kicking force, and put 

that test in the hands of coaches and football game unions in order to  put players in the positions 

efficiently and achieve the purpose of their presence in these positions to make goals in the best 

possible level. Research justification emerged through researchers surveying many football game 

sources and scientific references, they found only one test for measuring football kick force by 

measuring the maximum ball's distance traveling, but according to bio-mechanic science, the best angle 

of throwing projectiles is 45 degrees. The question is: Is it possible that all players can perform such a 

kick within this angle?, It may be some of them can perform it through continuous training and high 

skills they have, but not everyone, so some of them deviate from this angle more or less, thus travelling 

distance of  the ball may increases or decreases. For that emerged the research justification. 

Researchers designed a new test for measuring football kick force and they compared it with the old test 

to know the best one. So researchers felt going into this study to know the difference between these 

two tests and whichever is better to put it in the hands of coaches and specialists in this game. By using 

this test, they can know the kick force applied on the ball for each Player and find out their level in order 

to put their plans and player positions efficiently.  

 The purpose of this study is to find a new test for measuring the kick force applied on the ball of 

football game, as well as to identify the differences between the old and new test, and knowing the new 

test's ability to distinguish between the samples under test. The researchers presume that there is a 

disparity between the new test and old test, and the new test can discriminate between individuals. 

Theoretical framework included a vocabulary for most of terms used in this study. Research 

methodology and field procedures included the methodology used, community, research sample, tools 

and devices used, establishing a specific test levels for each new and old test , how to conduct the tests, 



the scientific basis of the new test and transacted the discriminatory ability and the degree of difficulty. 

Then collecting data and conducting the statistical processes using (SPSS) application, and then 

presented the results in tables and then analyzed and discussed scientifically, then the conclusions and 

recommendations.  
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البحث ملخص  

على البحث وأهمٌة الممدمة اشتملت     

 العلمٌة األسالٌب إتباع الى تحتاج بل والصدفة السطحٌة والمالحظة الشخصٌة الخبرة على فمط ٌمتصر ال المدم كرة العبً انتماء أن  

 لعبة تحتاج لذلن والجهد الولت فً االلتصاد مع المطلوبة المستوٌات وتحمٌك الالعبٌن النتماء والمٌاس االختبار على واالعتماد السلٌمة

 تؤهلهم محددة معاٌٌر وفك الالعبٌن انتماء المجال هذا فً والعاملٌن المدربٌن فعلى لذا ومهارٌة بدنٌة صفات ممارسٌها من المدم كرة

المدرب هذا ٌنشده لذا الطموح وفك والبدنً المهاري األداء إلنجاز  . 

 الفعالٌة بهذه الخاصة واالتحادات المدربٌن أٌدي بٌن ووضعه المدم لكرة الضرب لوة لمٌاس اختبار إٌجاد فً األهمٌة هذه تجلت حٌث  

 األهداف إحراز فً والمساعدة المراكز هذه فً وجودهم من الهدف وتحمٌك بهم الخاص المركز فً الالعبٌن بوضع منها واالستفادة

 كرة بلعبة الخاصة العلمٌة والمراجع المصادر من العدٌد على الباحثون إطالع خالل من فكانت البحث مشكلة أما ، ممكن مستوى بأفضل

 االطالع خالل من ولكن ، مسافة ألبعد الكرة تمطعها التً المسافة لٌاس خالل من اللعبة هذه فً الضربة لموة واحد اختبار وجد المدم

 هذه ٌؤدون الالعبٌن جمٌع أن الممكن من هل السؤال وكان ، درجة( 54) هً للممذوفات زاوٌة أفضل كانت الباٌومٌكانٌن مادة ودراسة

 لدٌهم العالٌة والمهارات المستمر التدرٌب خالل من وذلن الزاوٌة هذه وفك أدائها ٌمكنه بعضهم ٌكون لد ، الزاوٌة هذه ضمن الضربة

 أو كبر فً تمل ولد المحددة بالزاوٌة المسافة تزداد لد وبالتالً ألل أو منها بأعلى الزاوٌة هذه عن ٌخرج فبعضهم الجمٌع لٌس ولكن

 مع ممارنته خالل من األفضل ومعرفة المدم لكرة الضرب لموة جدٌد اختبار بتصمٌم الباحثون لام هنا ومن الزاوٌة هذه من األلالل

 المدربٌن أٌدي بٌن ووضعه األفضل واٌهما بٌنهما الفرق لمعرفة الدراسة هذه فً الخوض الباحثون ارتأى لذا ، المدٌم االختبار

 ومراكز الخطط لهم توضع لكً مستواهم ومعرفة الالعبٌن بٌن من العب لكل الكرة ضرب لوة معرفة ٌتم وبذلن اللعبة بهذه والمختصٌن

 والتعرف ، المدم لكرة الكرة ضرب لوة لمٌاس جدٌد اختبار اٌجاد الى البحث وٌهدف ، المراكز هذه ضمن منهم االستفادة وإمكانٌة اللعب

 بـوجود الباحثون وأفترض ، المختبرٌن بٌن التمٌٌز على الجدٌد االختبار لدرة على والتعرف ، والجدٌد المدٌم االختبار بٌن الفروق على

 على النظرٌة الدراسات وأشتمل ، األفراد بٌن ٌمٌز الجدٌد واالختبار ، المدٌم واالختبار الكرة ضرب لموة الجدٌد االختبار بٌن تباٌن

 المنهج على المٌدانٌة وإجراءاتها البحث منهجٌة وتضمنت ، الحالٌة الدراسة علٌه تدور ما أغلب على التعرف خاللها من التً المفردات

 كان سواء اختبار بكل خاصة مستوٌات وضع عن فضالا  الدراسة تخدم التً واألجهزة واألدوات البحث وعٌنة والمجتمع المستخدم

 ومن الصعوبة ودرجة التمٌٌزٌة المدرة وإجراء الجدٌد لالختبار العلمٌة األسس وكذلن االختبارات إجراء وكٌفٌة الجدٌد أو المدٌم االختبار

اإلحصائٌة الحمٌبة وفك علٌها اإلحصائٌة العملٌات وإجراء البٌانات تحصٌل ثم  (spss) ، ثم ومن الجداول خالل من تعرض إجراء وبعدها 

والتوصٌات جاتاالستنتا وضع وثم ، العلمٌة بالمصادر وتدعٌمها ومنالشتها تحلٌلها  . 


