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 اثر استخدام برنامج من القدرات التوافقية على بعض المتغيرات البدنية لدى ناشئي كرة القدم في فلسطين:العنوان

كما اظهرت نتائت الدراسة اجود فراق لات داللة ا صائية يف صبي متغريات الرداسة ما بني
امموعططة الت رءبيططة اامموعططة الضططابطة الص ططاحل امموعططة الت رءبيططة اءوةططي البا ثططان بع ططدة
 اس ططتخدام الربنططامت الت ططدرءم اؼبقططرتح يف ننميططة الق ططدرات البدنيططة يف اؼب ططدارس: نوةططيات انبهططا
. ااالندءة الكراءة اؼبختلفة يف فلسطني االبدط يف ننمية ابناط القدرات التوافقية يف سظ مبكرة
Abstract:
The aim of this study was to identify the impacts of the use of
coordinative elements on some physical variables among junior
soccer players in Palestine ,to achieve this goal study was conducted
on a sample of 24 soccer players from Tulkarem . The sample was
distributed randomly and equally into two groups ( the experimental
and control group ). An emprical researh of two groups was
conducted over (8) weeks , three training session s aweek .
The researchers used statistical packages program ( spss) to analyze
the results .
After making the necessary statistical treatments study concluded
that the proposed training program has affected all the variables
under study , and with a significance level between the two pre and
post measurements and in favor of telemetric , and the percentage of
change were as follows: speed (9.10%) , agility ( 15.28%) and
flexibility (104.16%) .
The study has finally showed significance differences between the
expermintal group and the control group in favor of the expermintal
group . The researcher racommended the use of the proposed
training program in developing physical variables of the junior
soccer players in palestine ."
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المؤلفون :د .جمال ابو بشارة

-مهند ابراىيم عمر

- 1مقدمة الدراسة واىميتها :
نعترب القدرات التوافقية ا دى اهم عناةر االقباز يف االلعاب الرءاضية اؼبختلفة انربز
انبيتها دبكوناهتا اؼبختلفة يف االلعاب اعبماعية اخاةة كرة القدم ؼبا ؽبا مظ دار هام يف بناط
انطوءر اؼبهارات اؼبختلفة اخاةة يف مر لة البناط اؼبرا ل السنية الصغرية ) .
أن الوةول دبستوى ال عبني إىل الدرجة اليت سبكنهم مظ ربقي متطلبات اللعب اغبدءثة
بعناةططرا اؼبختلفططة ءسططتليم نلسططيم ال عططب منططب الصططغر اف ط ب طرامت مقننططة بططدنياً امهارء طاً
اخططياً انفسياً الهنياً باإلضافة حملتوى أكثر نطوراً مظ التدرءبات اليت نت طم م درات
الناشئني اإمكانياهتم االيت نض األساس الصحيح لبناط القاعدة مظ النشط ادبا ىبل جي ً
مظ أةحاب اؼبواهب االقدرات اػباةة .شع ن اعفيفي )2001
اهطبا مطا دعططا دال العطا اؼبت قدمططة ل هتمطام اهتمامطاً شططام ً بتطدرءب الناشططئني مطظ كافططة
النوا ي باعتبار الناشئني هم القاعدة الواسعة اليت ءنمو خ ؽبطا أبططال اؼبسطتقبل يف لعبطة كطرة
القدم يمل فتحت ؽبم مدارس خاةة ءتلقون فيها الدراس النلرءة االعملية يف لعبة كرة القدم
إضافة اىل الفحوةات االعناءة اؼبركية باعبانب الصحي ا د بات استثمار كافة اعبوانطب الط
نسهم يف نوسي اعدة الناشئني فبا أدى اىل ارنفاع اؼبستوءات الرءاضية التنافسية نتي ة األعداد
البدين ااؼبهاري ل عبني عند اض الربامت التدرءبية البيانى اءوسف.)2004
اءرى البا ثان أن اؼبتغريات البدنيطة ااؼبهارءطة يف كطرة القطدم نعطد مطظ أهطم اأكثطر اؼبتغطريات الطيت
ءسطتطي اؼبطدرب التطلثري عليهطا ااالرنقطاط ططا انطوءرهطا لطدى الناشطئني باالعتمطاد علطى األسطم
العلمية الصحيحة إضاف ًة اىل أن هبا اؼبر لة نعتطرب مطظ أهطم مرا طل بنطاط ال عبطني ااكتشطاف
اؼبوهوبني ,ااعدادهم ليكونوا نواة لفرق الرجال فبا ءلعب داراً اساسياً يف صاد افضل النتائت
مستقب ً.
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انعترب القدرات التوافقية اليت نشكل ؾبموع التواف اغبركي اؼبنشود إضافة إىل التكنيج الرءاضي
شطرطاً أساسططياً لضطمان التفططوق ااإلقبطاز يف امططال الرءاضطي اءتعل ط كطل مططظ التوافط اغبركططي
االتكن يج الرءاضي بعمليات استقبال امعاعبة اؼبعلومات االتحكم البايت يف التصرف االسلوك
اغبركي اؼبرنبط باألداط الكي ءكون نصرف الرءاضي يف نلدءة ركانة ِّ
ؿبققاً للغاءة هبب أن
ذبري العمليات النفسية ااغبركية الضرارءة بصورة منسقة اءتم هبا التنسي على أساس التفاعل
الوظيفي القائم فيما بينهما على الصعيدءظ اإلدراكي االط م ط ركي) .
اءعرف التواف اغبركي بلنة القدرة على نكوءظ نصرف ركي ءتكون مظ عدة ركات اننسي
أجيائة اربط بعضها ببعض لتشكل ا دة مرتابطة  .كبلج القدرة على إجراط التعدء ت يف هبا
التصرف اغبركي اربوءلة لكي ءناسب اللراف اؼبتغرية  .نا افاضل )1988
اءشطري عبططد اػبطال  ) 1994أن التواف ط ءعتمطد علططى سط مة ال طرتابط االتكامطل بططني اعبهططازءظ
العضلي االعصم لتحقي األداط األمثل للحركات اخاةة اؼبركبة منها يمل ءتطلب للج األداط
إىل إدماج أكثر مظ ركة يف إطار اا د اما ءستليمة للج مظ إرسال اإلشارات العصطبية يف
نتم اغبركة بد ة ابالتو يطت اؼبناسطب ا
ا ت اا د اأكثر مظ جيط مظ أجياط اعبسم
االذباا اؼبطلوب.
ءبكر عبد الفتاح  ) 1997أن التواف اغبركي ال ءعد مكونا منفردا ببانة كونة ءرنبط بكثري
مطظ الصطفات البدنيطة األخطرى مثطل السطرعة االرشطا ة االتطوازن االد طة فيلهطر ارنبطاو التوافط
بالسطرعة يف متطلبطات األداط اغبركطي مطظ النا يطة اليمنيطة كمطا نلهطر ةطفة الرشطا ة االتطوازن
االد طة يف متطلبطات اغبركطة مطظ النا يطة الشطكلية ااؼبكانيطة أي ربرءطج اعبسطم اأجيائطة بالد ططة
اؼبطلوبطة خط ل الفطراحمل احملطيط ابنط اط علططى للطج فطالتواف اغبركطي يف أبسطط معانيطة ءع ط  :األداط
اغبركي السليم بالسرعة االد ة االرشا ة اؼبطلوبطة مط اال تصطاد يف اعبهطد ا لطة األخططاط الطيت
نصا بة خ ل األداط .
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المؤلفون :د .جمال ابو بشارة

-مهند ابراىيم عمر

- 2أىمية الدراسة:
نرج أنبية الدراسة يف كوهنا الدراسة األاىل مظ نوعها يف فلسططني طد علطم البا طمل ) الطيت
هتدف اىل استخدام القدرات التوافقية للفئة السنية مظ  )9- 7سنوات.
 أن الربنامت التدرءم د ءكون لة دار هام يف نطوءر مستوى القدرات البدنية لدى ال عبني.- 3مشكل ــة الدراسـ ــة :
ال بد أن يبتلج الرءاضي درة معينة مظ التواف أا ما ءسمى بالقدرات التوافقية يمل
أن شبة ارنباو اثي بني القدرات التوافقية ااؼبهارات اغبركية اليت نستند إىل جوانطب نكنيكيطة
لتنمية اؼبهارات الرءاضية اةقلها امظ نا ية أخطرى فطان هنطاك ارنبطاو اثيط مطا بطني اعبانطب
اؼبه اري االبدين على د سواط  .رءم ارءرت . )1995
امططظ خ ط ل خط طربات البا ثططان امش ططاهداهتما اؼبنتلمططة كوهنم ططا ءعم ط ن يف م سس ططة
خطوات امدربان ؼبنتخبات الفئات السنية يف فلسطني ال لا أن شبة ضعف يف مستوى أداط
اؼبهارات التكنيكية نتي ة ضعف نطدرءب ال عبطني علطى القطدرات التوافقيطة ا طد ءطرنبط للطج
بضطعف معرفطة اؼبطدربني ططبا القططدرات التوافقيطة أا ردبطا الرتكيطي علططى نطوع أا نطوعني مطظ هططبا
القطدرات لطبلج انتقططى البا طمل هططبا الدراسطة للتعطرف علططى أهطم القططدرات التوافقيطة اؼبناسططبة
ااألكثر أنبية ؼبستوى اإلقباز لدى ناشئ كرة القدم سبهيدا الس تخدام القدرات التوافقية طدف
ربسني مستوى أداط أفراد الدراسة ابالتا ربري اثطر اسطتخدامها علطى مسطتوى األداط البطدين
ااؼبهاري لدى ناشئ كرة القدم.
- 4أىداف الدراسة :
ستسعى الدراسة إىل ربقي األهداف اآلنية:
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 التعرف إىل أثر الربنامت التدرءم اؼبقرتح للقدرات التوافقية على بعض اؼبتغريات البدنية لدىأفراد امموعة الت رءبية.
 التعرف إىل أثر الربنامت التقليدي على بعض اؼبتغريات البدنية لدى أفراد اموعة الضابطة. التعرف اىل الفراق بني أفراد امموعتني الت رءبية االضابطة يف بعض اؼبتغريات البدنية ااؼبهارءةعلى القياس البعدي.
- 5تساؤالت الدراسة :
- 1ما أثر الربنامت التدرءم اؼبقرتح للقدرات التوافقية على السرعة الرشا ة ااؼبرانة لدى أفراد
امموعة الت رءبية.
- 2ما أثر الربنامت التقليدي على السرعة الرشا ة ااؼبرانة لدى أفراد اموعة الضابطة.
- 3هل نوجد فراق لات داللة إ صائية يف السطرعة الرشطا ة ااؼبرانطة لطدى أفطراد اممطوعتني
الت رء بية االضابطة على القياس البعدي؟
- 6مصطلحات الدراسة :
القدرات التوافقية  :ؾبموعة مظ اؼبكونات اؼبكتسبة اليت يبكظ ننميتها بالتدرءب انتكونمططظ الق ططدرة علططى نق ططدءر الوض ط ال ططربط اغبركططي ب ططبل اعبهططد اؼبناس ططب االءقططاع اغبرك ططي
االست ابة السرءعة التوازن االقدرة على التكيف م االاضاع اؼبختلفة  * .نعرءف اجرائي )
المتغيرات البدنية  :ؾبموعة العناةر البدنية اليت ل ننااؽبا يف الدراسة اهي السرعة اؼبرانةاالرشا ة )  * .نعرءف اجرائي )
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المؤلفون :د .جمال ابو بشارة

-مهند ابراىيم عمر

- 7اإلطار النظري :
القدرات التوافقية:أن التواف العضلي العصم إ دى القدرات البدنية اغبركية اليت نقوم أساساً على التناس بطني
عمطل اعبهطازءظ العضططلي االعصطم الططيت ؽبطا أنبيتهططا يف يطاة الفططرد العامطة ااؼبهنيططة اعنطد فبارسططة
األنشططة الرءاضطية اؼبختلفططة اخاةطة الطيت ءتطلططب األداط اغبركطي فيهطا إىل اسططتخدام أكثطر مططظ
ؾبموعة عضلية يف ا ت اا د .عبد اػبال .)1994
اءشطري سبريدءسطو  )1995 Spirdusoإىل أن التوافط العضطلي العصطم ءعطظ ننلطيم عمططل
الفعال.
امموعات العضلية الكبرية االصغرية باعبسم بالقوة ال زمة االتسلسل اغبركي ّ
اءرى البا ثان أن القدرات التوافقية عبارة عظ شراو نفسية ا ركية سبكظ الرءاضي مظ التحكم
يف األداط اغبركي كما َّ
أن البا ثني البءظ نناالوا موضوع التواف بالدراسة أصبعوا على أن هبا
ِ
العدءد مظ القدرات اليت نتو ف عليها مهارةُ الفرد يف األداط الرءاضي اغبركي
اؼبكون مرّكب مظ
ّ
يف العدءد مظ األنشطة الرءاضية .
أنواع القدرات التوافقية:مبيي يف أنواع الرءاضة اؼبختلفة سب درات نوافقية نشكل يف ؾبملها شراطا لكل أنواع
الرءاضة م اخت ف دار كل درة اأنبيتها يف كل نوع مظ أنواع الرءاضة اهبا القدرات كما ل
التوةل إليها مظ مراجعة األدب الرتبوي هي:
القدرة على نقدءر الوض درة التوجة بالنسبة لليمان ااؼبكان )  :اهي القدرة على التحكم
حبركة اعبسم يف اؼبكان االيمان اإدراك اض اعبسم انغريانة بالنسبة إىل اؼبلعب أا اغبركة أا
أبعاد اؼبلعب اخطوطة اكبلج الفراحمل البي سيستغلة ال عب يف اغبركة .
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القدرة على الربط اغبركي االتنسي اءكون الربط:
إما بني ركات ج يئية نشكل يف ؾبموعها ركة ربتاج إىل نواف لكثرة عناةرها.كياً ءشرتك فية اعبسم .
أا بني ركات جيئية نشكل يف ؾبموعها ُّنصرفاً ر ّ
أا بني عمليات متتالية ِّصب ً ركية.
نشك ُل َُ
القدرة على بطبل اعبهطد اؼب ِ
ناسطب طدرة التمييطي الطد ي ) اهطي :القطدرة علطى الوةطول إىل د طة
ُ
عالية اا تصادءة يف ضبط ركات أجياط اعبسم ضمظ مرا ل آلية اغبركطة الكاملطة اهطي نرنكطي
على الد ة الواعية يف سبييي الفراق اؼبببالة يف كافة مرا ل اغبركة مكانياً ازمانياً ابني ما ءنفبا
هام إلنقان اغبركات لبلج فهي أ ّل
ال عب فع ابني نصورا عظ اغبركة اهبا القدرة شرو ٍّ
اغبد الد ي االتفصيلي .
ظهوراً يف مر لة التعلم اأكثر برازاً يف مر لة إنقان اؼبهارة إىل ِّ
طدرة اغبفطاع علططى التطوازن  :طدرة الرءاضططي علطى فططع اعبسطم يف اضط معططني ااسطتعادة هططبا
الوض يف الة االكبراف عنة
القدرة اإلءقاعية التو يت ااإلءقاع) :اهي القدرة عل ى إدراك معا التغيري يف دءناميكية اغبركة
االقدرة على إجراط مثل هبا التغيري خ ل ننفيب التصرفات اغبركيطة اهطي نتعلط بالقطدرة علطى
اإل ساس باإلءقاع اؼبعططى مطظ اػبطارج كاؼبرافقطة اؼبوسطيقية أا اؼبسطاندة السطمعية البسطيطة أا
البصرءة البسيطة اعلى مساءرنة أثناط ننفيب اغبركات اكبلج القدرة على ربقي إءقاع لايت يف
ـبيلة ال عب .
القدرة على االست ابة السرءعة :اهي القدرة على البدط حبركة سليمة أانصرف بسرعة عالية
ايف ا صر زمظ فبكظ ّرداً على إشارة أا منبة د ءكون ظبعيا أا بصرءا أا أي منبة آخر اغالباً
ما نكون االست ابة بالسرعة القصوى.
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القدرة على التكيف  :اهي القدرة على نغيري نسلسل ركات التصطرف اغبركطي أا نعدءلطة يف
أثناط ننفيبا لت ئم نغريات اؼبوا ف أا اللراف اليت إما أن ءتم اإل ساس طا مباشرة أا نو عها
بطل غبلطات أا القططدرة علطى متابعطة ننفيططب نسلسطل ركطات التصططرف اغبركطي الكطظ بطرءقططة
أخرى .رءرت  ) 2004نا افاضل )1988
أىمية القدرات التوافقية :زبتلف أنبية القدرات التوافقية صبعاط مظ رءاضة ألخرى اؽبا أنبية كربى يف أنواع الرءاضة الفنية
األعاب الكرة ااؼبنازالت الفردءة كما زبتلف أنبية كل درة مطظ القطدرات التوافقيطة مطظ رءاضطة
ألخرى
ا ءشري ءوهانم  )1988إىل أن التواف ال ءلهر كقدرة منفردة الكنة ءرنبط ببعض القدرات
التوافقيطة الطيت ءتكططون منهطا االططيت زبطدم بططدارها نركيطب اغبركطة الكليططة مطظ اغبركططة اعبيئيطة بصططورة
متناسقة يمل ءنعكم ارنفاع مستواها على نوعية األداط اغبركي .
كما ءرى عبد الفتاح ا نصر الطدءظ  )1993أن التوافط مطظ الصطفات البدنيطة اؼبهمطة ال زمطة
إلنقان اؼبهارات اغبركية اؼبختلفة اءتشكل التواف مظ عدة خصائص فسيولوجية ابدنية كالتوازن
اسرعة رد الفعل ااإل ساس اغبر القدرة على نوجية اعبسم.
اءرى عبد اػبال  )2003أن القدرات التوافقية زبدم نركيب اغبركة الكلية مظ اغبركات اعبيئية
بصطورة متناسطقة فط لا مطا ل ننسطي عمطل هطبا القطدرات التوافقيطة أمكطظ ربقيط أعلطى مسططتوى
للتواف اغبركي العام اؼبطلوب لألداط اغبركي إلقباز اؼبهارات اغبركية.
اءشري رءرت  ) 2004إىل أن القدرات التوافقية سبكظ ال عب بشكل عام مظ التصرف السرء
ااؼبناسب للحالة كما أكد على أن هبا القدرات التوافقية ربدد ابشكل خاص ما ءلي :
 اليمظ ال زم للرءاضي لتعلم اؼبهارات التكنيكية اؼبختلفة .22
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جودة نلدءة اغبركات ااال تصاد يف اعب هد اؼبببال خ ل التنفيب. مدى االستفادة مظ القدرات البدنية اؼبكتسبة لتحقي االقباز الرءاضي اؼبنشود. القطدرة علطى اسطتخدام اؼبهطارات التكنيكيطة اؼبناسطبة للحطاالت االلطراف اؼبتغ ِّطرية بسطرعة أثنطاطاؼبنافسة.
 سرعة إعادة التعلم للمهارات التكنيكية بالنسبة للرءاضي لي اػبربة عدة سنوات.مستوى اإلقباز الرءاضي اؼبمكظ الت وةل إلية إلا نوفرت بقية الشراو ال زمة ل قبازات العالية.
الدراسات السابقة :أوال  :الدراسات العربية
 دراسططة اػبض ططور  ) 2011بعنط طوان أ ن ططلثري ننمي ططة الق ططدرات التوافقي ططة اػباة ططة عل ططى ربس ططنياألداطات اؼبهارءة غبراس اؼبرمى للناشئني يف كرة القدم بدالة فلسطني أ اإستخدم البا مل اؼبنهت
الت رءم ب نباع التصميم الت رءم لا امموعتني إ دانبا ذبرءبية ااألخرى ضابطة بواسطة القياس
القبلي االبعدي لكل ؾبموعة مظ ؾبموعيت البحمل اكانطت أهطم النتطائت هطي اجطود فطراق دالطة
ا صائيا بني ك مظ القياس القبلي االقياس البعدي يف ربسظ مستوى بعض القدرات التوافقية
غبراس اؼبرمى الناشئني لصاحل القياس البعدي ااجود فراق دالة ا صائيا بني ك مظ القيطاس
القبلي االقياس البعدي يف ربسظ مستوى بعض القدرات اؼبهارءة غبراس اؼبرمى الناشئني لصاحل
القياس البعدي اأهم القدرات التوافقية اؼبرنبطة باؼبهارات اػباةة حبراس اؼبرمى الناشئني عينة
البحطمل اهطي القطدرة علطى نقطدءر الوضط – القطدرة علطى بطبل اعبهطد اؼبناسطب – القطدرة علططى
الربط اغبركي – القدرة على فع التوازن – القدرة علي التكيف) .
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 دراسطة أبطو بشطارة  ) 2010بعن طوان أ أثطر برنطامت نطدرءم ططائم علطى القطدرات التوافقيططة يفربسني أداط اؼبه ارات األساسية لناشئ كرة القدمأ طدف التعرف إىل اثر برنامت ندرءم مقرتح
ائم على القطدرات التوافقيطة لتحسطني مسطتوى اؼبهطارات األساسطية لطدى ناشطئ كطرة القطدم .
انكونطت عينطة الدراسططة مطظ ) 40العبططا مبتطدئا يف م سسططة خططوات ؿبافلططة طوبطاس لعططام
 2009م اللفئة العمرءة مظ  )12- 9سنة ا د اختريت العينة بالطرءقة العمدءة ااستخدم
البا ططمل اؼبططنهت الت ططرءم ا ططد اسططتغرق نطبي ط الربنططامت  )8أسططابي بوا ط ث ط ث ا ططدات
أسبوعية  .اأظهرت نتائت الدراسة إىل أن القدرة على الطربط اغبركطي االتكيطف مط األاضطاع
اؼبتغطرية انقطدءر الوضط مطظ أهطم القطدرات الطيت وبتاجهطا ال عطب الناشطئ يف كطرة القطدم كمططا
أظهرت نتائت الدراسة إىل أن الربنامت التدرءم اؼبقرتح لا فعالية يف ربسني مستوى مكونات
القططدرات التوافقيططة اؼبختلفططة ااؼبهططارات األساسططية يططد الدراسططة اءوةططي البا ططمل باس ططتخدام
الربنامت اؼبقرتح مظ صبي األندءة ااؼبدارس الكراءة ااؼب سسات الرءاضية اليت هتتم بالفئة العمرءة
يد الدراسة لدارا الفعال يف نطوءر القدرات التوافقية ابالتا نطوءر اؼبهارات األساسية ااألداط
عموماً على أهم القدرات التوافقية اػباةة.
 ام اعبمال  ) 2008باختيار دراستة اليت ضبلت عنوان أ نلثري القدرات ال توافقية اػباةةعلى مستوى األداط اؼبهاري لناشئ هوكي اؼبيدان أ هتدف إىل التعرف على القدرات التوافقية
اػباةة لرءاضة اؽبوكي ااستنتاج معادالت ننب ؼبستوى األداط اؼبهاري بداللة القدرات التوافقية
اػباةة يد البحمل انوةل إىل أهم القدرات التوافقية اػباةة للمر لة العمرءّة  )12- 9سنة
اسبثلت يف القدرة على نقدءر الوض االقطدرة علطى الطربط اغبركطي االقطدرة علطى بطبل اعبهطد
اؼبناسططب االقططدرة اإلءقاعيططة االقططدرة علططى االسططت ابة السططرءعة االقططدرة علططى التكيططف عل ططى
األاضاع اؼبتغرية كما نوةل إىل أن هناك نلثرياً اهبابياً للقدرات التوافقيطة اػباةطة علطى بعطض
اؼبهارات األساسية .انوةل أءضا إىل مستوءات معيارءة للتنب دبستوى األداط اغبا ااؼبستقبلي
للمر لة السنية  )12- 9سنة .
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 أجرى مسعد  )2007دراسة بعنوان أنلثري برنامت ندرءبات نوعية ؼبكونات التواف العضليالعصم على فاعلية األداط اؼبهاري اؼبركب لناشئ كرة القدمأ ااستهدفت الدراسة نصميم برنامت
ندرءبات نوعية ؼبكونات التواف العضلي العصم للناشئني يف كرة القدم االتعطرف علطى نطلثري
الربنامت التدرءم على فاعلية األداطات اؼبهارءة اؼبرَّكبة لطدى الناشطئني يف كطرة القطدم ااسطتخدم
البا طمل اؼبططنهت الت ططرءم اأجرءططت الدراسططة علطى عينططة وامهططا  )24ناشططئاً ربططت  )17سططنة
دبنطقة الد هلية لكرة القدم ا د ل نقسيمهم إىل ؾبموعتني إ دانبا ذبرءبية ااألخرى ضابطة
ا وام كل منها ) 12ناشئاً اأسفرت نتائت الدراسة عظ :أن الربنامت التدرءم أثر نلثرياً اهبابياً
مكون ططات العضط ططلي العص ططم يط ططد البحمل الرش ططا ة االد ط ططة اس ططرعة األداط ااإل سط ططاس
عل ططى ِّ
باؼبسافة ااإل ساس بطاليمظ) ال التوةطل إىل ؾبموعطة مطظ االختبطارات الطيت نقطيم مكونطات
التواف العضلي العصم ااالختبارات اليت نقيم األداط اؼبهاري اؼبركب.
 دراسة لطفي  )1996بعنطوان أبعطض القطدرات التوافقيطة اع تهطا دبسطتوى أداط التصطوءبةالسطلمية للمبتطدئات يف كطرة السطلةأ ااسطتهدفت الدراسطة التعطرف علطى نرنيطب إسطهام القططدرات
التوافقية يف مستوى أداط التصطوءبة السطلمية للطالبطات عينطة البحطمل اإهبطاد اؼبعطادالت التنب ءطة
ؼبستوى التصوءبة السلمية بداللة القدرات التوافقية ؽبظ ااستخدمت البا ثطة اؼبطنهت الوةطفي
باستخدام الدراسات اؼبسحية لوةف الوض الراهظ اربليلطة انفسطريا اأجرءطت الدراسطة علطى
عينة وامها مائة طالبة اختريت عشوائياً مظ طالبات الصف األال بكلية الرتبية الرءاضية للبنات
بطنطا اأسفرت نتائت الدراسة على أن اؼبتغريات اؼبسانبة يف مسط توى أداط التصطوءبة السطلمية
نرنب سب نسبة مسانبتها يف القدرة على االنيان الدءناميكي.
ثانيا :الدراسات األجنبية :
 دراسطة شططو اآخططران  chow et al)2007بعن طوان أ نططلثري االخططت ف يف القططدراتالتوافقيطة ال زمطة لطألداط علطى مقطدار ربسطظ مسطتوى األداط أ اهطدفت التعطرف اىل مطدى نططلثري
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االخت ف يف امت ك القدرات التوافقية على مستوى أداط مهارة ضرب الكرة ل عم اؼبنتخب
السنغافوري األال يمل أجرءت الدراسة على عينة  15العبا ل اختيارهم بطرءقة عمدءة :
طبسة العبني ةنفوا على أهنم مستوى متقدم اصبيعهم شاركوا ؼبدة  ) 10سنوات اأكثر م
اؼب نتخطب السططنغافوري اطبسطة العبططني مسططتوى متوسطط فبططظ شططاركوا ؼبطدة ال نيءططد عططظ )5
سنوات اطبسة العبني مستوى مبتدئ فبظ ءشاركوا يف مبارءات رظبية انوةلت الدراسة
إىل أن هناك فرا اً ااضحة لات داللة إ صائية بني امموعطة اؼبتقدمطة ااؼبتوسططة مط امموعطة
لصاحل امموعة اؼبتقدمة ااؼبتوسطة يمل أظهر ال عبون يف ك امموعتني درجة عالية
اؼببتدئة ِ
مظ الدّة يف اؼبستوءات األربعة احملددة لضرب الكرة مظ على عارضة استخدمت يف االختبار
كما أظهرت النتائت درجة عالية مظ التواف بني اؼبفاةل القرءبة االبعيدة لكل مظ اممطوعتني
اؼبت قدمة ااؼبتوسطة.
 ايف دراس ططة أخ ططرى لوءتك ططوزكي) Witkowski ) 2005بعنط طوان أ خص ططائص التوافط طكمعيار للتنب دبستوى إقباز العم كرة القدمأ ا د أجرءت الدراسة طدف التعرف اىل خصائص
التواف ط الس ططتخدامة كمعيططار للتنبط ط ب قبططاز الع ططد كططرة الق ططدم ا ططد اس ططتخدم البا ططمل اؼب ططنهت
الوةططفي ااس ططتمرت الدراس ططة ؼب ططدة ثط ط ث سططنوات الل ططج ط ططدف التوة ططل إىل ؾبموع ططة م ططظ
االختبارات اغبركية مموعة اػبصائص التوافقية احملددة اليت يبكظ استخدامها يف عمليات انتقاط
الناشطئني أا ال عبطني لاى اؼبسطتوءات العليطا اربدءططد البطارامرتات) ؽبطبا اػبصطائص اؼبختلفططة
استناداً إىل ا ؼبعاءري اؼبقبولة اربدءد مدى درة االختبارات على التنب دبستوى خصائص التواف
السبعة لدى الناشطئني مطظ  )14- 12سطنة ا  )19 - 16سطنة امطظ أهطم النتطائت الطيت ل
التوةل إليها أن بطارءة االختبارات يبكظ استخدامها يف عمليات االنتقاط للناشئني أا ال عبني
لاى اؼبستوءات العليا.
 ام زاك ادءودا  Zak and Duda )2003ب جراط دراسة بعنوان أمستوى القدراتالتوافقية اكفاطة اللعب لناشئ كرة القدمأ اهتدف الدراسة إىل ربدءد نلثري اؼبهارات التوافقية على
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السلوك اغبركي ل عبني أثناط األنشطة اؼبهارءة التكنيكية) ااػبططية التكتيكية) ا د استخدم
البا ثطان اؼبطنهت الت طرءم علططى عينطة وامهطا  )20ناشطئاً يف سططظ  )17سطنة ا طد ل اختيططار
عناةر التواف التالية رد الفعل السرء ااالنيان االسرعة اغبركية ااألنشطة التوافقية البصرءة)
امظ أهم النتائت اليت ل التوةل إليها أن مسطتوى أداط العطم كطرة القطدم مطظ النا يطة اؼبهارءطة
ااػبططية) ءعتمد على مستوى نطوءر اؼبهارات التوافقية.
 ايف دراسة لوكم باكر) Luxbacher (2003اليت جاطت بعنوان أضرب الكرة بالرأساالتصطوءب أ اسطتخدم البا طمل اؼبطنهت الوةطفي يطمل ءوضطح البا طمل كيطف أن العطم كططرة
القطدم ءسططتخدمون ال طرأس يف أسططلوب إ طراز أا نس ط يل األهططداف اعمططل طوائم متعططددة مططظ
أساليب التصوءب اءصف البحمل ننليم ألعاب الرأس االتصطوءب مثطل عطدد الطد ائ الطيت ل
لعبها اعدد ال عبني ااؽبدف ااإلعداد ااألسلوب اخطوات اؼبمارسة االتس يل اكل لعبة ل
نصميمها لكي نعمل على ننمية أسلوب ضرب الكرة بالرأس انق وءة الساق اننميطة التحمطل
امهارات التصوءب اكبلج لتطوءر أا ننمية) ندرءب ارس اؼبرمي.
 ستار استا اهرني  Starosta and Hirtz ) 2002اما بدراسة هدفت إىل التعرفعلى اؼبر لة السنية اؼبناسبة لتطوءر القدرات التوافقية اع تها بالتعلم اغبركي اأظهرت الدراسة
أنَّة مظ الصعب ربدءد السظ اؼبناسطب لتططوءر القطدرات التوافقيطة اأ ّن هنطاك فرا طاً فردءطة نعطود
ؼبسطتوى النمططو لك ِّطل فططرد كمططا أظهطرت الدراسططة إىل أن اؼبر لططة العمرءطة  )12- 7سططنة نعتططرب
مر لة مناسبة جداً لتطوءر القدرات التوافقية اسبثل اؼبر لطة البهبيطة للطتعلم اغبركطي الكطظ يبكطظ
نطوءر القدرات التوافقية بعد هبا اؼبر لة .
 دراسة انكو زكي اآخران ) Witkowski ,et al (2001بعنطوان أالقيمطة التنب ءطةللقططدرات التوافقي ططة اغبركي ططة كم ش ططر لتقي ططيم نط ططوءر مس ططتوى الع ططم ك ططرة الق ططدم م ططظ 19- 16
سنة سنتان مظ الدراسات التتبعية)أ اهتدف الدراسة إىل نقييم القيمة التنب ءة لط  )23م شطراً
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ءرنبطون بسب درات نوافقية لدى الناشئني االعم اؼبستوءات العليا ا د استخدم البا ثون
اؼبنهت الوةفي ا د أجرءت الدراسة على عينة وامها  )26العباً مظ سظ  )19 – 16سنة
اؼبس لني دبدرسة البطوالت الرءاضية دبدءنة أزابرزأ ببولندا ا د ل إجراط ث ثة ياسات طاس
بعد كل سنة  )2000 1999 1998ا د ل نقيطيم معطام ت التنبط للم شطرات اػباةطة
اصبي اختبارات البطارءة عظ طرء معامطل ارنبطاو سطبريمان امطظ أهطم النتطائت أن أعلطى يمطة
ننب ءة د ظهرت بوضوح يف القدرة على التكيف اغبركي االقدرة على الدمت اغبركي االقدرة
اإلءقاعيطة ااالنطيان الثابطت االطدءناميكي بينمطا ظهطر البفطاي يف القيمطة التنب ءطة يف سطرعة رد
الفعل أما أ ل يمة كانت يف القدرة على التوجية اؼبكاين.
 ام ستار استا ا هرني  Starosta & Hirtz )1989بعمل دراسة بعنوان أالفرتاتاغبساسطة ااغبرجططة يف نططوءر القططدرات التوافقيططة عنطد األطفططال االشططبابأ ططدف ربدءططد مططدى
التغريات يف مكونات التواف اليت ل اختيارها لدى عدة عينات ـبتلفة األعمار اكبلج إمكانية
اكتشاف فرتات التطور اااللبفاي اؼبلحوع يف مكونات التواف ا د استخدم البا ثان اؼبنهت
الوةفي ا د أجرءت الدراسة يف بولندا يمل ل اغبصول على مادة الدراسة مظ عدة دراسات
مستعرضة على عينة وامها  )433ناشئ ادراسات طولية على عينة وامهطا  )23ناشطئاً
ا د ل استخدام اختبار ستاراستا  )Starostaلتقييم ـبتلف عناةر التواف اغبركي الشائعة
االستخدام بطرءقة مركبة ا د ل صب البيانات اػباةة بالقدرات التوافقية عظ طرء اؼبقارنة بني
نتائت طبم اختبارات ا د أظهرت النتائت أن الفرتة مظ  7إىل  11سنة) نعترب فرتة ساسة
يف نطوءر التواف اغبركي أما الفرتة ما بني  )13.6 - 11سنة نعترب فرتة ركود يف نطوءر التواف
اغبركي.
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- 8الطريقة واإلجراءات
- 1- 8منهج الدراسة:
استخدم البا ثان اؼبنهت الت رءم ب دى ةورا ؼب ئمتة ألهداف الدراسة بتصميم امموعتني
الت رءبية االضابطة م ياس بلي ابعدي اللج ؼب طمتة لطبيعة مشكلة الدراسة.
- 2- 8مجتمع الدراسة
نكون ؾبتم الدراسة مظ صبي ال عبني الناشئني البءظ نرتااح أعمارهم مطا بطني )9 - 7
سنة ااؼبشرتكني يف برنامت م سسة خطوات لسنة  2014االبالغ عددهم وا  )75العب.
- 3- 8عينة الدراسة :نكونت عينة الدراسة مظ  )24ناشئل مظ ناشئي كرة القدم مظ م سسة
خط طوات يف ؿبافل ططة ط ططولكرم نراا ططت اعمططارهم م ططظ  )9 - 7س ططنوات للموس ططم الرءاض ططي
 )2014ل نوزءعهم عشوائياً اىل ؾبموعتني متسااءتني االاىل ذبرءبية ااالخرى ضابطة اللج
بوا  ) 12ناشئاً يف كل ؾبموعة ا ل اختيار العينة بالطرءقة العمدءة ل نوزءعهم عشوائيا
سب الر م الفردي للم موعة الت رءبية االياجي للم موعة الضابطة اف الشراو التالية .

.1عدم نعري العينة إلي م ثرات اخرى .
 .2االطط ع علططى سط ت ال عبططني للتاكطد مططظ اغبالطة الصططحية ؽبطم ا بططل البطدط يف نطبي ط
الربنامت ل اجراط التكاف بني افراد امموعتني يف القياس القبلي للمتغريات يد الدراسة اللج
باستخدام اختبار ت) مموعتني مستقلتني  (Independent t-testانتائت اعبدال ر م
 )1نبني للج.

29

University of Souk Ahras - Université Mohamed Chérif Messaadia de Souk-Ahras
http://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/2210

-مهند ابراىيم عمر

المؤلفون :د .جمال ابو بشارة

جدول (:)1نتائج اختبار (ت) لم جموعتين مستقلتين للتكافؤ بين المجموعتين التجريبية
والضابطة
اؼبتغريات

ا ط ط ط ط ططدة امموعة الت رءبية ن = 12
االكبراف
القياس الوسط

امموعة الضابطةن = 12
الوسط

االكبراف

يمط ط ط ط ط ط ط ططة مسط ططتوى
ت ) الداللة

المتغيرات الجسمية
الطول
الوزن

سم
كغم

131.1
35.25

1.74
1.35

130.0
35.08

1.31
1.44

1.71
0.29

0.10
0.77

العمر

سنة

7.83

0.83

7.66

0.77

0.50

0.61

القدرات البدنية
28.1
1.25
8

1.18

1.21

0.23

5.55

4.01

0.31

0.75

6.51

0.24

0.93

0.36

الرشا ة

ثانية

27.57

اؼبرانة

سم

6.00

2.81

الس ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ططرعة ثانية
االنتقالية

6.42

0.21

*دال إ صطائيا عنطد مسطتوى الداللطة  )0.05 = αيمطة ت) اعبداليطة  )2.47بطدرجات
رءة .)12
ءتضح مظ اعبدال ر م  ) 1أن يم اختبار ت) مموعتني مستقلتني على صبي اؼبتغريات
كانت اةغر مظ يمت ت) اعبدالية  )2.47أي انة ال نوجد فراق لات داللة إ صائية
عند مس توى الداللة  )0.05 = αيف هبة اؼبتغريات بني أفراد امموعة الت رءبية االضابطة
امثل هبة النتي ة نعظ نكاف افراد امموعتني بل البدط يف ننفيب الربنامت الت رءم.
 - 4- 8المعامالت العلمية ألدوات الدراسة:
الستخراج ةدق اثبات االختبارات مث نطبي االختبارات على عينة وامها  ) 10ناشئني
مظ غري افراد عينة الدراسة ال استخدام نطبي ااعادة نطبي االختبار )Test – Retest
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امظ مث استخدام معامل الصدق البايت مظ خ ل ساب اعببر الرتبيعي للثبات انتائت اعبدال
 )2نبني للج .
جدول (:) 2الثبات بطريقة االعادة  ،والصدق الذاتي لالختبارات المستخدمة ( ن =)10
االختبار

وحدة القياس التطبيق األول

التطبيق الثاني

متوسط

انحراف

متوسط

انحراف

السرعة االنتقالية

ثانية

6.69

0.34

6.69

0.34

الرشا ة

ثانية

6.66

0.86

6.61

0.96

اؼبرانة

سم

5.21

2.07

5.19

2.05

الثبات

الصدق
الذاتي

0.99
*
0.94
*
0.97
*

0.99
0.96
0.98

ءتضح مظ اعبدال ر م  )2أن معام ت الثبات ل ختبارات يد الدراسة نراا ت - 0.96
 ) 0.99اصبيعها دالة ا صائية انعرب عظ معام ت ثبات يمل نفي باغراي الدراسة افيما
ءتعل بالصدق البايت نراا ت يمة معامل االرنباو مظ  )0.99- 0.96اهي عالية انعرب
عظ درجة ةدق جيد الغراي البحمل .
- 5- 8متغيرات الدراسة
اشتملت الدراسة على اؼبتغريات اآلنية:
المتغير المستقل  :اؼبتغري اؼبستقل يف الدراسة اغبالية هو الربنامت التدرءم اؼبقرتح.-المتغيرات التابعة :سبل يف أداط أفراد العينة على االختبارات البدنية يد الدراسة.
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- 6- 8المعالجـات اإلحصــائية :مططظ أجطل معاعبططة البيانططات اسطتخدم البا ططمل برنططامت الططرزم
اإل صطائية للعلططوم االجتماعيططة  )SPSSاللططج مططظ خ ط ل اسططتخدام اؼبعاعبططات اإل صططائية
اآلنية:
اؼبتوسططات اغبسطابية ااالكبرافطات اؼبعيارءطة ااختبطار ت) لطألزااج )Paired-t-testلتحدءطد الفططراق بطني القيططاس القبلطي االبعططدي االنسطبة اؼبئوءططة للتغطري عنططد كطل مططظ اممططوعتني
الت رءبية االضابطة.
اختبططار ت) ممططوعتني مسططتقلتني ) (Independent t-testلتحدءططد الفططراق يف
القياسات البعدءة بني امموعتني الت رءبية االضابطة
- 9نتائج الدراسة ومناقشتها :
أوال :النتائج المتعلقة بالتساؤل األول والذي نص:
ما أثر البرنامج التدريبي المقترح للقدرات التوافقية على بعض المتغيرات البدنية لدى
أفراد المجموعة التجريبية.
لإلجابة عظ التسطا ؤل األال اسطتخدم البا طمل اختبطار ت) لطألزااج )(Paired-t-test
لداللة الفراق بني القياسني القبلي االبعدي ألفراد امموعة الت رءبية انتائت اعبدال ر م )3
نبني للج.
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جدول ) 3نتائج اختبار (ت) لألزواج لداللة الفروق بين القياسين القبلي والبعـدي فـي
المتغيرات قيد الدراسة لدى أفراد المجموعة التجريبية (ن= .)12
المتغيرات

الداللة

السط ط ط ط ط ط ط ططرعة
االنتقالية

ثانية

6.42

0.21

5.84

0.10

0.58

13.29

*0.0001

9.10

الرشا ة
اؼبرانة

ثانية
سم

.6.70

0.41

5.67

0.28

1.03

17.09

*0.0001

15.28

6.00

2.81

12.25

2.92

- 0.25

16.77

*0.0001

104.16

اؼبتوسط

االكبراف

وحدة القياس

(ت)

المئويـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

اؼبتوسط

االكبراف

الفرق في المتوسط

القياس القبلي

القياس البعدي

قيمة

مس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى النسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبة

القدرات البدنية

للتغير%

*دال إ صطائيا عنطد مسطتوى الداللطة  )0.05 = αيمطة ت) اعبداليطة  )2.20بطدرجات
رءة .)11
ءتضح مظ اعبدال ر م  ) 3أن الربنامت التدرءم اؼبقرتح أثر على صبي اؼبتغريات يد الدراسة
ابداللة إ صائية الصاحل القياس البعدي اكانت النسبة اؼبئوءة للتغري على النحو اآليت :السرعة
االنتقاليططة  ) 9.10%االرشططا ة  )15.28%ااؼبران ططة . )% 104.16اءعططيا البا ث ططان
هبا اليءادة إىل أن الربنامت التدرءم اؼبقرتح االطبي اشطتمل علطى سبرءنطات نوعيطة امكتسطبة مطظ
التمرءنات التوافقية د ساعد على رف كفاطة اعبهاز العصم اطور مظ الرتابط بني األعصاب
اغبسية ااغبركية ابالتا ف ن ؿبتوى الربنامت اؼبقرتح االبي يبثل اؼبتغريات أدى إىل ربسظ مستمر
يف القدرات البدنية يد الدراسة اهبا ءتف م ما أشار إليطة كطل مطظ أبطو بشطارة  )2010ا
اػبضور  )2011ا مسعد  )2007ا زاك ا دءودا  )zak and duda 2003ا ا
زاءركوا ااخران  ) zwierko,et al 2003) )2003االيت أظهرت نتائ ها اجود أثر
ا هبايب دال للربنامت التدرءم اؼبقرتح على اؼبتغريات البدنية لدى أفراد امموعة الت رءبية.
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كمططا اظهططرت نتططائت اختبططار عنصططر الرشططا ة فقططد اظهططر نتططائت اعبططدال  )3أن النسططبة اؼبئوءططة
للتحس ططظ  )9.32%ااة ططل الف ططرق ب ططني متوس طططي القي ططاس القبل ططي االبعط ططدي )14.40%
الصطاحل القيططاس البعططد ي عنططد افطراد امموعططة الت رءبيططة اهططبا ءتفط م ط مططا اشططار اليططة رزق ا
 ) 1995أن الرشا ة نعد مظ اهم الصفات البدنية اليت نعمل على سرعة نعلم اؼبهارات اغبركية
اانقاهنطا يططمل اشطار اػبضططور  )2011نق ط عطظ ادء ط  )1999إىل ان الرشطا ة نعططد مططظ
القدرات اػباةة لليا ة اغبركية اؼبرنبطة بالتواف اغبركي االسرعة اد ة االست ابة اغبركية اػباةة
بالنشاو الرءاضي التخصصي االسرعة اليمنية يف اداط الواجب اغبركي نعد مقياسا للرشا ة الن
ال عطب عليطة ان ءسطيطر علطى السطرعة االن ططاح خط ل فطرتة زمنيطة صطرية اكلمطا زادت الرشططا ة
ل عب كانت ركتة اكثر د ة اسرعة افاعلية يف استعادة نوازنة لقيامة بالواجب اغبركي التا
فطورا  .اءططرى البا ثططان أن السططبب يف للططج ءرجط إىل أن الناشططئ يف سططظ  )9- 7ءكططون غططري
مكتمل النمو امازالت الغضارءف غري متحولة إىل علام أن أةل العلام يف اعبنني نكون مظ
اؼبادة الغضرافية اليجاجية أا مظ األ غشية مث نتحول بعد للج إىل علام م التقدم يف العمر فبا
هبعل للربنامت التدرءم اؼبقرتح أمكانية عالية للتلثري على متغري اؼبرانة البي وبتوي على ؾبموعة
مظ التمرءظ اؼبختارة بعناءة لتطوءر متغري اؼبرانة للفئة العمرءة اؼبختارة يمل أن الناشئ مازالوا يف
مر لة يبكظ لتمارءظ اؼبرانة ألا ما استخدمت التلثري بشكل كبري على متغري اؼبرانة.

ثانيا :النتائج المتعلقة بالتساؤل الثاني والذي نصو:ما أثر البرنامج التقليدي على بعض المتغيـرات البدنيـة والمهاريـة لـدى أفـراد المجوعـة

الضابطة.
لإلجابطة عططظ التسطاؤل الثططاين اسططتخدم البا طمل اختبططار ت) لططألزااج )(Paired-t-test
لداللة الفراق بني القياسني القبلي االبعدي ألفراد امموعة الضابطة انتائت اعبدال ر م )4
نبني للج.
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جدول (:) 4نتائج اختبار (ت) لألزواج لداللة الفروق بين القياسين القبلي والبعدي في
الم تغيرات قيد الدراسة لدى أفراد المجموعة الضابطة (ن= .)12
المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

وحدة القياس

المتغيرات

القياس القبلي

القياس البعدي

الفرق في قيمة

مس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى النسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبة

(ت)

المئويـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

المتوسط

الداللة

للتغير%

القدرات البدنية
السط ط ط ط ط ط ططرعة ثانية
االنتقالية

6.51

0.24

6.25

0.23

0.26

8.31

*0.0001

4.03

الرشا ة

ثانية

6.65

0.27

6.40

0.32

0.25

7.30

*0.0001

3.75

اؼبرانة

سم

5.55

4.01

7.62

3.98

- 2.06

8.89

*0.0001

37.18

*دال إ صائيا عند مستوى الداللطة  )0.05 = αيمطة ت) اعبداليطة  )2.20بطدرجات
رءة .)11
ءتضح مظ اعبدال ر م  )4ما ءلي :
اجطود فططراق لات داللطة ا صططائية عنطد مسططتوى الداللطة  )0.05 = αيف القططدرات
البدنية السرعة الرشا ة اؼبرانة) بني القياسني القبلي االبعدي الصاحل القياس البعدي أي ان
الربنامت اؼبقرتح أثر على هبا اؼبتغريات افيما ءتعل بالنسبة اؼب ئوءة لتغري اؼبتغريات يد الدراسة
كانت على النحو التا :
السرعة االنتقالية  )4.03%االرشا ة  )3.75%ااؼبرانة . )37.18%
ابشكل عام جاطت نتائت هبا الدراسة متفقة م نتائت دراسات كل مظ دراسة أبو بشارة
 )2010ادراس ط ططة اػبض ط ططور  )2011ادراس ط ططة مس ط ططعد  )2007ادراس ط ططة زاك ا دءط ط ططودا
 )zak and duda 2003ادراسطة ا زاءركطوا ااخطران )zwierko,et a 2003
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االطيت أظهطرت نتائ هططا اجطود اثططر اهبطايب دال للربنطامت التقليططدي اؼبتبط علططى اؼبتغطريات الططيت ل
دراستها اءرى البا ثان أن السبب يف هبا التطور ءعود إىل طبيعة اؿبتوءات الربنامت التقليدي
البي خضعت لة امموعة الضابطة اؼبتب مظ بل مدريب م سسة خطوات اكبلج االنتلام
يف التدرءب البي ءكسب ال عب درا معينا مظ عناةر الليا ة البدنية .
ثالثا :النتائج المتعلقة بالتساؤل الثالث والذي نصو:ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في بعض المتغيرات البدنية والمهارية لدى أفراد
المجموعتين التجريبية والضابطة على القياس البعدي؟
لإلجابططة ع ططظ التس ططاؤل الثالططمل اس ططتخدم البا ططمل اختبططار ت) مم ططوعتني مس ططتقلتني
) (Independent t-testانتائت اعبدال ر م  )5نبني للج.
جدال :) 5نتائت اختبار ت) مموعتني مستقلتني لداللة الفراق يف القياس البعدي
للمتغريات يد الدراسة بني أفراد امموعة الت رءبية اامموعة الضابطة ن= .)24
المتغيرات

التجريبية

المتوسط

الضابطة

(ت)

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

وحدة القياس

المجموع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة المجموع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الفرق بين قيمة

مستوى الداللة

القدرات البدنية
السرعة ثانية 5.84

0.10

6.25

0.23

-0.41

5.49

*0.0001

الرشا ة

ثانية

5.67

0.28

6.40

0.32

0.73

5.89

*0.0001

اؼبرانة

سم

12.25

2.92

7.62

3.98

4.62

3.24

*0.0001

*دال إ صططائيا عنططد مسططتوى الداللططة  )0.05 = αيمططة ت) اعبداليططة )2.07

بدرجات رءة .)22
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ءتضح مظ اعبدال ر م  ) 5اجود فراق لات داللة إ صائية عند مستوى الداللطة = α
 )0.05يف صبي متغريات الدراسة ما بني امموعة الت رءبية اامموعة الضابطة الصاحل امموعة
الت رءبية.
اء ططرى البا ث ططان أن ه ططبا التحس ططظ يف متغط طريات الدراس ططة يف القي ططاس البع ططدي للم موع ططة
الت رءبية انفو ها على امموعة الضابطة ءرج إىل ننفيب امموعة الت رءبية للربنامت التدرءم
اؼبقرتح اؼبخطط االقائم على أسم علميطة متبعطاً مبطادئ التطدرءب الرءاضطي العلميطة اغبدءثطة يف
ن نمية القدرات البدنية .اهبا ءتف م كل مظ ػبضور  ) 2011ادراسة ابو بشارة )2010
ادراسط ططة صبط ططال  )2008ادراسط ططة مط ط طراج ااخط ططران  ) 2007ادراسط ططة ج ط ططادك 2005
 )Jadachادراسة شو  )chow2005ادراسة لوءتكوزكي Witkowski 2005
) ادراسطة لوزءركطوا ااخططران  )2005ادراسطة ادراسططة لطوكم بطاكر Luxbacher
 )2003ادراسططة ستاراسططتا ا هرن ططي  )Starosta and Hirtz 2002ادراس ططة
انكوزكي ااخران  ) 2001اضافة اىل زءادة دافعية الناشئ يمل ال نوجد خربة سابقة لدءهم
يف مثطل هططبا ال طربامت اضططافة إىل اؼبسطتوى الططبي بططدأ منططة افطراد امموعططة يططمل اشططار شططاكر
 )2007نق عظ ميكارال  )Meacrolle 1986إىل امكانية التحسظ البي ءبدأ منة
الشخص انكون هبا اليءادة عند اؼببتدئني اغري اؼبمارسني أعلى منها عند العم اؼبستوءات
العالية امراعاة البا ثان لقدرات الطلبة .
اءرى البا ثان أن القدرة الت وافقية نعظ القدرة علي إدماج الكثري مظ اغبركات يف إطار اا د
ءتسم باإلنسيابية ا سظ األداط يف مبولج ركي اا د انيداد اغباجة إ التواف اغبركطي كلمطا
كانت اغبركات أكثر نعقيدا .
اءعيا البا ثان اجود فراق دالة إ صائيا لصاحل القياس البعدي إ الربنامت التطدرءم اؼبقطرتح
يمل إشتمل الربنامت التدرءم علي ندرءبات خاةة بالقدرات التوافقية إ توت بداخلها ربط
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-مهند ابراىيم عمر

الصفات البدنية اػباةة بطبيعة األداط مظ خ ل ما نتطلبة نلج األداطات مظ سرعة اد ة اما
ءصا بها مظ ربركات انغري مفاجئ يف إذباهات متعددة .
افبا سب ءتضح أن الربنامت التدرءم اؼبقرتح للقدرات التوافقية أثر نلثريا إهبابيا علي مستوي
بعض القدرات البدنية لدى ناشئي كرة القدم .
 - 10االستنتاجات:
يف ضوط أهداف الدراسة افراضها ااسطتنادا إىل مطا أظهرنطة نتطائت الدراسطة يبكطظ الوةطول إىل
االستنتاجات التالية:
 - 1أن الربنامت التدرءم اؼبقرتح لة نلثري اهبايب لا داللة إ صائية على نطوءر القدرات
البدنية السرعة االنتقالية الرشا ة).
 - 2أن ك مظ الربنامت التدرءم اؼبقرتح االربنامت االعتيادي اؼبقطنظ أدى إىل نططوءر القطدرات
البدنيططة يططد الدراس ططة الكططظ نف ططوق الربنططامت التططدرءم اؼبق ططرتح بنسططبة كب ططرية علططى الربن ططامت
التقليدي.
 - 3ة ية الربنامت التدرءم اؼبقرتح يف ننمية القدرات البدنية لدى ناشئي كرة القدم.
 -11التوصيات
يف ضوط أهداف الدراسة انتائ ها ءوةي البا مل دبا ءلي- :
 - 1نعميم نتائت الدراسة اغبالية على مدريب كرة القدم للناشئني يف فلسطني ل ستفادة منها يف
إعداد الربامت التدرءبية انوفري يم مرجعية للقياسات يد الدراسة لتقومي الربامت التدرءبية
ااغبالة التدرءبية االتطور لدى الناشئني
 - 2استخدام الربنامت التدرءم اؼبقرتح يف ننمية القدرات البدنية لدى ناشئي كرة القدم.
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 - 3إجطراط دراسطات مشطاطة للدراسطة اغباليطة علطى ـبتلطف األلعطاب اعبماعيطة االفردءطة األخطرى
لدراسة فاعلية الربنامت التدرءم اؼبقرتح يف ننمية القدرات البدنية لدى الناشئني .
 - 4ضرارة بناط معاءري فلسطينية للخصائص البدنية لناشطئ كطرة القطدم
االنتقاط الرءاضي للموهوبني ابناط انقومي الربامت التدرءبية.
 - 5البدط يف ننمية القدرات التوافقية يف سظ مبكرة مظ عمر ال عب .

ل سطتناد عليهطا يف
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العنوان :اثر استخدام برنامج من القدرات التوافقية على بعض المتغيرات البدنية لدى ناشئي كرة القدم في فلسطين

ملحق رقم ()1
استمارة استط ع رأى اػبرباطأ
الدكتور الفاضل /
تحية طيبة وبعد ،،،،
ءقوم البا ثان د.جمال ابو بشارة  /مهند محمود محمد إبراىيم ب جراط دراسة علمية
اعنواهنا :
" اثر استخدام القدرات التوافقية على بعض المتغيرات البدنية لدى ناشئي كرة القدم في

فلسطين "

الكونكم مظ لاي اػبربة ااالختصاص انتمتعون خبربات ا درات علمية فبيية ءرجو البا ثان أن
نتفضلوا باالط ع اإبداط الرأي كبو أهم االختبارات البدنية ااؼبهارءة اؼبناسبة ؼبوضوع الدراسة .
ولسيادتكم جزيل الشكر،،
،،

واهلل ولي التوفيق

الباحثان
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المؤلفون :د .جمال ابو بشارة

-مهند ابراىيم عمر

اختبارات القدرات البدنية
العالمة من ( ) 10

التسلسل

القدرات البدنية

االختبارات

1

السرعة االنتقالية

1

اختبار العدا  30مرت ثانية )

2

اختبار العدا  40مرت ثانية )

3

اختبار العدا  50مرت ثانية )

2

اؼبرانة

1

ا وف ثظ اعببع لألمام مظ الو وف

2

مرانة داران اعببع لل انبني

3

الرشا ة

1

اختبار اعبري اؼبكوكي

2

اختبار اعبري اؼبتعرج البارا )
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العنوان :اثر استخدام برنامج من القدرات التوافقية على بعض المتغيرات البدنية لدى ناشئي كرة القدم في فلسطين

ملحق رقم ()2
االختبارات البدنية :
 - 1العدو  30مترا من الثبات
* الغرض من االختبار  :ياس السرعة االنتقالية
 - 2ثني الجذع لألمام من الجلوس
 - 3إختبار الجري االرتدادي

45

University of Souk Ahras - Université Mohamed Chérif Messaadia de Souk-Ahras
http://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/2210

