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 رة على بذل الجهد المناسب و التوجيه المكانى  " تأثير تدريبات القد

 على مستوى بعض المتغيرات البدنية ومهارة تحركات القدمين لحراس 

 المرمى الناشئين فى كرة القدم "

  

 أعداد 

 محمد محمد شوقى كشك د/  عمرو على فتحى شادى د/ 
 مدرس بقسم التدريب الرياضي 

 جامعة المنصورة –كلية التربية الرياضية  

 معيد بقسم التدريب الرياضي 

 جامعة المنصورة –كلية التربية الرياضية  

 

 الملخص

يهدف هذا البحث إلى التعرف على" تأثير تدريبات القدرة على بذل الجهد المناسـب و التوجيـه المكـانى علـى مسـتوى بعـض 

اسـتددم الباحاـان المـنهب شـبه التجريبـي  م "المتغيرات البدنية ومهارة تحركات القـدمين لحـراس المرمـى الناشـئين فـى كـرة القـد

بإستددام مجموعة تجريبية واحده لتحقيق أهداف وفروض الدراسـة  تـم إيتيـار عينـة البحـث بال ريقـة العمديـة مـن ىعبـي نـادى 

 سنة . 16ناشئين تحت  8المنصورة وأكاديمية األهلى بالمنصورة  ونادى سماد طلدا الرياضى وإشتملت على 

لنتائب أن تدريبات القدرة على بـذل الجهـد المناسـب و القـدرة علـى التوجيـه المكـانى قـد حسـنت مسـتوى بعـض وكانت أهم ا

سرعة الحجل بالقدم اليسرى(   كما حسنت مستوى مهارة  –سرعة الحجل بالقدم اليمنى  -م عدو من الابات 30المتغيرات البدنية ) 

سنة  كما توجد عالقة إرتباطية طردية دالـة احصـائيا بـين القـدرة  16قدم تحت تحركات القدمين لحراس المرمى الناشئين فى كرة ال

سنة  ويوجـد أياـاعالقة طرديـة  يـر  16على بذل الجهد المناسب و تحركات القدمين لحراس المرمى الناشئين فى كرة القدم تحت 

سنة  لذا يوصـى  16الناشئين فى كرة القدم تحت دالة احصائيا بين القدرة على التوجية المكانى و تحركات القدمين لحراس المرمى 

الباحاان بارورة إهتمام المدربين بت وير القدرات التوافقية وأن تكون جزء أساسى من البرنامب التدريبى لحراس المرمى لناشئين 

ن حيث السن  الجنس  فى كرة القدم  و أياا ضرورة إجراء المزيد من الدراسات المماثلة على عينات مدتلفة من حراس المرمى  م

 النشاط الرياضى. 

Abstract 

This research aims to the recognition of the effect of "Suitable Effort Exert and spatial 

orientation Abilities trainings on some physical variables level and foot work skill of soccer 

juinors goal keepers" The reaserhers use the semi-experimental approach through having only 

one experimental group to achieve the aims and purposes of the study. The research sample 

consisting of  8 under 16 years old juniors was selected Intentionally from Mansoura Club and 

Al-Ahly Mansoura Acadmy.   

The study most important results demonstrated that the suitable effort exert and spatial 

orientation abilities trainings had improved some of the physical variables level (30 m running 

from stability – right foot horizental jump speed – left foot horizental jump speed) and foot work 

skill level for under 16 years old soccer juniors goal keepers. Their also exist a statistically 

significant proportional correlation relation between the suitable effort exert ability and the foot 

work for under 16 years old soccer juniors goal keepers. So the researchers recommended that 

the coaches should give a great interest to developing the  coordinative abilities through making 

it an essential part of soccer juniors goal keepers training program besides performing more 

similar studies on different goal keepers samples in terms of  age, sex and sport activity. 
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 المقدمة ومشكلة البحث: 

ــة  ــاي الجماعي ــى األلع ــور األداء الرياضــى ف إن ت 

واألنش ة الرياضية ذات المواقف المتغيرة كنــاتب نهــائى 

فة سواء أكانــت بدنيــة أو مرهون بت وير مديالتة المدتل

مهارية لتعلم وإتقــان المهــارات األساســية أو المركبــة أو 

الجمل الحركية والتى تلعب فيها مكونات التوافق الحركى 

 دورا فعاى فى هذا األداء الرياضى ومن بينها كرة القدم. 

التوافق الحركى أحد مكونات اللياقة  ويعتبر

مهارى, وى يظهر الحركية األكار إرتباطا باألداء ال

التوافق الحركى كمكون منفرد بل يرتبط بغيره من شروط 

اإلنجاز الرياضى من القدرات البدنية والتوافقية واألداء  

 المهارى و الد  ى كما ترتبط  البا ببعاها البعض.

م( نقــال  2012ويتفق كال من محمد عبــد الســتار )  

يــز و عبــد العز        peter rothigعــن بيتــر روتــي  

أن للتوافــق الحركــى  م( 2000النمر و ناريمان الد يب )

ــاز العصــبى  ــين الجه ــدايلى ب ــاون ال ــى التع ــا ف دورا هام

والعاالت الهيكلية فى كل مظاهر األداء البــدنى والنشــاط 

الرياضى لتحقيق مسارات الحركة المستهدفة ولكى يمكن 

ــوة  ــق والق ــالى أداء التواف ــارة وبالت ــم ت ــور المه أن نفه

عة و يرها من    المكونات البدنية والحركية يجب والسر

أن نتعرف علــى بعــض يصــائا الجهــاز العصــبى يــالل 

 (137:7()12:9عملية النمو والت ور.)

م( أن توافــق 1999وتــرى  جيهــان عبــد المــنعم )  

الجهاز العالى العصبى يعنى قدرة الجهاز العصــبى علــى 

ــة إرســال وإســتقبال كــم مــن اىشــارات العصــبية الحرك ي

والحســـية يمكـــن بواســـ تها الـــتحكم فـــى طبيعـــة األداء 

الحركى نتيجة تحقيق التنسيق والتوافق بين المجموعات 

العالية المدتلفة )األساسيه, المساعده, المقابله( بحيــث 

يقوم كل منهما بالقدر والمــدى المناســب لــلداء الحركــى, 

فالزيادة أو النقا فى اإلستجابة العالية يمكــن أن تــ ثر 

با علــى األداء الحركــى وكلمــا تميــز عمــل الجهــاز ســل

العصبى مع الجهاز العالى بالتعاون والدقة إنعكــس ذلــك 

 (3:2على مستوى التوافق الحركى.)

م( أن التوافق الحركى  2007ويرى يالد فريد )

motor coordination  هو مجموع القدرات التوافقية

ث يمكن والتى تمال شرطاً أساسياً لإلنجاز الرياضى  حي

وصف القدرات التوافقية بأنها شروط حركية ونفسية 

عامة لإلنجاز الرياضى كما تعمل على تمكين الفرد 

الرياضى فى مدتلف أنواع األنش ة الرياضية من الابط 

 ( 10:  4والتحكم الذاتى فى األداء الحركى.)

م( نقالً عن يوهاتس ريه  1998ويوضح عمرو مص فى)

Yahats Reya توافق ىيظهر كقدرة منفردة إلى أن ال

ولكنه يرتبط ببعض القدرات التوافقية التى تظهر بصورة 

متناسقة ينعكس إرتفاع مستواها على نوعية األداء 

الحركى وسرعة التعلم باإلضافة إلى قدرة الالعب على 

التكيف مع الظروف المتغيرة والقدرة على تنويع األداء 

 (20 : 8مع اإلقتصاد فى الجهد المبذول.)

مJulius Kasa  (2005  )وي كد جوليوس كاسا 

أن القدرات التوافقية ذات أهمية كبيرة في كل من 

السرعة والدقة وزمن اكتساي المهارات الحركية  كما 

أنها تتأسس بصورة مباشرة على مستوى كل من الكفاءة 

الوظيفية والمورفولوجية  ويمكن التدريب على القدرات 

ة ومنفردة أو يالل الوحدات التوافقية بصورة ياص

:  18التدريبية الداصة بالنواحي البدنية و المهارية.) 

129) 

م( أن القدرات  1997وتذكر رابحة ل في )

التوافقية تنباق من مت لبات األداء الرياضي  وتتحدد من 

مقدار ذييرة الفرد من دقة وإتقان المهارات الحركية  

منفردة  وإنما ترتبط  وى تظهر القدرات التوافقية كقدرات

بغيرها من شروط اإلنجاز الرياضي من القدرات البدنية 

واألداء المهارى والد  ى  كما ترتبط  الباً ببعاها 

البعض   وتددم القدرات التوافقية تركيب الحركة الكلية  

من الحركات الجزئية بصورة متناسقة  فإذا ما تم تنسيق 

أعلى مستوى من عمل القدرات التوافقية أمكن تحقيق 

التوافق الحركي العام الم لوي للداء إلنجاز الواجبات 

 (  71:  5الحركية.)  

ومما سبق يستدلا الباحاان أن هناك بعض 

العوامل التى اذا وضعت فى اإلعتبار يمكننا فهم وت بيق 

واستددام مفهوم التوافق الحركى بمعناه الشامل بما 

ة القدم وبصفه يتامنه من تنفيذ مهارات لالعبى كر

ياص حراس المرمى وهى  التوقع الحركى والدقة 
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الحركية واىقتصادية الحركية ومن ثم تامين وفهم كال 

من التحكم الزمنى والمكانى والتحكم العالى للحركات 

الوحيدة والمندمجة لهذه المهارات الحركية الداصة 

لحارس المرمى بإعتباره أهم ىعبى الفريق وتتوقف 

يقه على مستواه البدنى والمهارى النوعى الذى نتائب فر

 يدتلف عن باقى الالعبين.

لذا ي كد الباحاان فى هذا اإلتجاه أن القدرات 

التوافقية تعد واحدة من أهم العوامل الالزمة لإلرتقاء 

بمستوى األداء الفنى لالعبي كرة القدم ياصة لحراس 

المرمى, حيث تنباق من التحليل النوعى لمت لبات 

النشاط التدصصى ولذلك فإن تنميتها وت ويرها يددم 

الجانب الفنى بشكل كبير, كما أنها تعد أحد وسائل الابط 

والتحكم فى األداءات الحركية المدتلفة ومن ثم فإن 

توافر مال هذه القدرات لدى حراس مرمى كرة القدم 

يمكنهم من الوصول إلى أقصى درجات توافق األداء 

 أداء حركى. الم لوي إلنجاز أى

وفى هذا اإلطار يتفق كال من ماينل وشنابل 

meinel& schnabe (2006  و مفتى ابراهيم )م

م( على أن تحرك الكره مع المهاجمين  1984)

المنافسين وتبادلهم لها فى من قة الجزاء أو حولها 

يقابله متابعه و تحركات جانبية من حارس المرمى, حتى 

زود عن مرماه طيلة زمن يمكنه مواجهة وصد الكره وال

المباراة, ومن هنا تتاح أهمية التوجيه المكانى والقدرة 

على بذل الجهد المناسب كمكونات للتوافق الحركى 

لحارس المرمى حيث يتمكن من إدراك وضع جسمه  

وكذلك التغيرات فى الوضع دايل المساحة المتاحة 

للتعامل الحركى دايل ويارج من قة الجزاء مع اإلدراك 

الجزئى للعديد من األهداف المتحركة اىيرى )الزمالء, 

الكرة  المدافعين, المهاجمون( وبالتالى مراعاة التغيير 

فى وضع الجسم تبعا للتغيرات المستمرة فى مواقف  

اللعب, وهنا تتاح العالقة القريبة بين التوجية 

المكانى)القدرة على تقدير الوضع( وبين ما يسمى 

timing هو التعامل الحركى المنظم والدقيق التزامن, و

والذى يتم أداؤه فى التوقيت الصحيح, كتعبير ي لق على 

الحسابات البصرية الحركية ألداءات الحركية, ويجب أن 

ت دى هذه التحركات بسرعه كما تكون حركة القدمان 

أشبه بحركات الزحف على اىرض حتى يتمكن الحارس 

ما اذا ت لب األمر  فى أى لحظة من دفع اىرض فى حالة

ذلك سواء كان ذلك بهدف اإلرتماء على الكره أو التقدم 

 (40:10) (23:19إللتقاطها أو أى موقف أير.)

و  مMartin Drob (1999) كــال مــن  ويتفــق

علــى أن يبــدأ الحــارس المرمــى , م(1984مفتى ابراهيم )

يبدأ التحرك بالد وات الجانبيــة أو األماميــه بالقــدم التــى 

جاه الذى ير ب فــى التحــرك إليــه ثــم ينقــل عليهــا فى اإلت

ثقل جسمه ويلى ذلك القدم األيرى فالحركــة بهــذا الشــكل 

ــى  ــدرة عل ــى الجســم والمق ــتحكم ف ــزان وال ــه اىت ــوفر ل ت

التحرك السريع فى حالة تغيــر وضــع الكــرة, وهنــا تظهــر 

ــبط  ــن الا ــة م ــى أقصــى درج ــى الوصــول ال ــة ال الحاج

الجسم من أجــل تحقيــق  للحركات الفردية وحركات أجزاء

الدقة واإلقتصاد فى األداء الحركى التى يتم تأسيسها على 

قاعــدة مــن الدقــة والتنــوع ومعالجــة المعلومــات الحــس 

حركية وتقف هنا الدقة الحركيــة فــى المقدمــة مــن ناحيــة 

ــة ــتددامها بالجرعـ ــالقوة واسـ ــاس بـ ــبة. اىحسـ  المناسـ

(29:21()40:10) 

تومــاس دولــى ويشــير كــال مــن كريســتيان تيــتس, 

فيما  Christian tits&Thomas dooly م( 2012)

يتعلق بإتساع الد ــوة الجانبيــة فيجــب أن تكــون مناســبة 

ــه أو  ــة بقــدر كبيــر فتفقــد الحــارس إتزان فــال تكــون طويل

تعوقه عن اإلستجابة الســريعه لحركــة الكــره وفــى نفــس 

الوقت ى تكون قصيرة بدرجة ت ثر على ســرعتة, ويجــب 

رمــى أن يتدــذ موقعــه علــى يــط وهمــى علــى حــارس الم

والذى يمتد من مركز المرمى الــى الكــرة ممــا ياــعه فــى 

موقع يمكنه من التمركز الجيد فى جميع الحــاىت, ويجــب 

أن يكون قادرا على تغ ية القائم األيــر بد ــوات ســريعة 

 (10:17)تحركات القدمين( واإلرتماء إذا ت لب األمر.)

العديـــد مـــن ومـــن يـــالل إطـــالع الباحاـــان علـــى 

الدراســـات الســـابقة والبحـــو  العلميـــة وعلـــى الشـــبكة 

ــا  ــالل يبراتهم ــن ي ــت( وم ــات )اىنترن ــة للمعلوم الدولي

التدريبية لالعبين وحــراس المرمــى ومشــاهدتهما للعديــد 

مــن المباريــات الداصــة بمراحــل الناشــئين ىحظــا وجــود 

قصور فــى مســتوى القــدرة علــى بــذل الجهــد المناســب و 

توجيـــه المكـــانى لـــدى حـــراس المرمـــى القـــدرة علـــى ال

الناشئين فى كرة القدم يظهر هذا القصور فى عدم القــدرة 

على التمركز بصورة سليمة تتناسب مــع مجريــات اللعــب 
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ــة  ــى كــال مــن دق ــار إل ــذا اإلفتق ــرة والمســتمرة, وك المتغي

المسارات الحركية واىقتصادية فى تحركات القدمين ممــا 

أو التمركز بصــورة ياطئــة  قد ي دى الى الب ئ فى األداء

وقد يكون مرجعه قصورا فى محتوى التدريبات الموجهه 

 لإلرتقاء بتلك القدرات التوافقية.

هذا باإلضافة إلى عدم وجود إيتبارات علمية مقننة 

يمكن من ياللها قياس القدرة علــى بــذل الجهــد المناســب 

والتوجيه المكــانى وتحركــات القــدمين بموضــوعيه وهــذا 

ى عدم القدرة على متابعة مســتوى ت ــور تلــك ينعكس عل

القــدرات لــدى حــراس المرمــى الناشــئين فــى كــرة القــدم 

لتمكن المدري من معرفة ما يمتلكة الحارس من مســتوى 

تلــك القــدرات ومــن ثــم فــإن هــذا البحــث قــد يقــدم نتــائب 

إيجابية فى عمليــات تــدريب وتقيــيم أداء حــراس المرمــى 

ــى جا ــة إل ــدرة األبحــا  وفــق أســس ومعــايير علمي نــب ن

العلمية فى هذا اإلتجاه لحراس المرمى الناشئين فــى كــرة 

 القدم.

ــدريبى  ــامب ت ــى تصــميم برن ــان إل ــذا يســعى الباحا ل

يهدف إلــى اإلرتقــاء بمســتوى كــال مــن القــدرة علــى بــذل 

الجهـــد المناســـب و القـــدرة علـــى التوجيـــة المكـــانى 

ــددات  ــم مح ــن أه ــة م ــاهيم العلمي ــق المف ــا وف بإعتبارهم

ستوى الحركى التوافقى المتسم بالدقــة واإلقتصــاد فــى الم

الجهد ولحراس المرمى الناشئين بصــفة ياصــة, ممــا قــد 

ــاذج  ــى الناشــئين نم ــراس المرم ــه إكســاي ح ــل مع يحتم

حركيــة جيــده لتحركــات القــدمين يــتم التــدريب عليهــا 

ــتم أدائهــا  ــذاكرة الحركيــة واســتدعائها لي وحفظهــا فــى ال

ــا ــه لمواجهــة المت لب ــة لمواقــف اللعــب بفاعلي ت التوافقي

 التنافسيه.  

 ومن هنا تظهر األهمية العلمية والتطبيقية للبحث في :

أظهار مدى أهميــة ماــل هــذه الدراســات لمــدربي كــرة  -

القدم بصفة عامة ولمدربى حــراس المرمــى الناشــئين 

ــات  ــاة المحتوي ــفة ياصــة لمراع ــدم بص ــرة الق ــى ك ف

 التدريبيه لها.

العديــد مــن البحــو  إتاحــة فــرص جديــدة إلجــراء  -

والدراسات في هــذا اإلتجــاه ولقــدرات توافقيــه أيــرى 

 فى مراحل سنيه مدتلفة.

زيادة إدراك المدربين نحو كيفية اإلرتقاء بهذا الجانب  -

من عمليــة التــدريب وإســتددام اإليتبــارات المقترحــه 

 لتقييم مستوى حراس المرمى. 

 أهداف البحث:  

تأثير تدريبات  يهدف هذا البحث إلى التعرف على "

علــى  بذل الجهد المناسب و التوجيــه المكــانىالقدرة على 

تحركــات مســتوى بعــض المتغيــرات البدنيــة و مهــارة 

 لناشئين فى كرة القدم "القدمين لحراس المرمى ا

 وذلك من خالل : 

تأثير تدريبات القــدرة علــى بــذل الجهــد المناســب و  -1

التوجيــه المكــانى علــى مســتوى بعــض المتغيــرات 

 لبدنية لحراس المرمى الناشئين فى كرة القدم.ا

تأثير تدريبات القــدرة علــى بــذل الجهــد المناســب و  -2

ــدمين  ــات الق ــارة تحرك ــى مه ــانى عل ــه المك التوجي

 لحراس المرمى الناشئين فى كرة القدم.

نسبة التحسن الحاد  فــى القــدرة علــى بــذل الجهــد  -3

ــرات  ــانى و بعــض المتغي ــه المك المناســب و التوجي

ة و مهارة تحركات القــدمين لحــراس المرمــى البدني

 .الناشئين فى كرة القدم

 فروض البحث:

ــين  -1 ــين القياس ــة إحصــائية ب ــروت ذات دىل ــد ف توج

ــالح  ــة لصـ ــة التجريبيـ ــدى للمجموعـ ــى والبعـ القبلـ

القياس البعدى فى القدرة على بذل الجهــد المناســب 

و التوجيــه المكــانى لحــراس المرمــى الناشــئين فــى 

 كرة القدم.

ــين تو -2 ــين القياس ــة إحصــائية ب ــروت ذات دىل ــد ف ج

ــالح  ــة لصـ ــة التجريبيـ ــدى للمجموعـ ــى والبعـ القبلـ

القيــاس البعــدى فــى المتغيــرات البدنيــة قيــد البحــث 

 لحراس المرمى الناشئين فى كرة القدم.

ــين  -3 ــين القياس ــة إحصــائية ب ــروت ذات دىل ــد ف توج

ــالح  ــة لصـ ــة التجريبيـ ــدى للمجموعـ ــى والبعـ القبلـ

ى مستوى مهارة تحركات القــدمين القياس البعدى ف 

 لحراس المرمى الناشئين فى كرة القدم.



 
  –العدد الواحد والعشرون 

 م 2013سبتمبر 
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توجد عالقة إرتباطية بــين القــدرة علــى بــذل الجهــد  -4

تحركـــات ومهـــارة المناســـب و التوجيـــه المكـــانى 

 القدمين لحراس المرمى الناشئين فى كرة القدم.

 مصطلحات البحث:

 القــدرة علــى التوجيــا المتــارى لتقــدير الوضــ  : •

Spatial Orientation Ability  

ــنابل    م( 2006م(   ) 2008)يـــــرى ماينـــــل وشـــ

Meinel&Schnabel  ــى  تقــدير الوضــع أن القــدرة عل

هي القدرة على تعديل وتغيير حالة وحركة الجســم زمنيــاً 

ومكانيـــاً ارتباطـــاً بالهـــدف المتحـــرك كـــالكرة والـــزمالء 

 :216-218)19والمنافسون. )

 Suitable ســب: القــدرة علــى بــهل المهــد المنا •

Effort Exert Ability  

 م( 2006أوجوســت نويمــاير)يعرفهــا كــال مــن 

August Neumaier  م(  2008براتوريـــوس )و

Prätorius  القـــدرة علـــى إدراك اإلنقبـــاض العاـــلى

ــذه  ــتددام هـ ــل, وإسـ ــا المفاصـ ــلية وزوايـ ــوة العاـ والقـ

المعلومات فى التوافق الحركى, وتقف هنا الدقة الحركيــة 

دمــة مــن ناحيــة اإلحســاس بــالقوة واســتددامها فــى المق

 (99:15()121:14بالجرعة المناسبة.)

ــدمين:    • ــات الق ــ   Foot work  تحرك ل تعري

  اجرائى

هى إحدى المهارات األساسية لحارس المرمى التى 

تسمح له بالتحرك السريع المتنوع المتسم بالدقه بصورة 

تتناســــب مــــع مجريــــات اللعــــب )الكــــرة, المــــدافعين, 

ــرة ا ــع الك ــه م ــوط وهمي ــى ي  ــاجمون( ووضــعه عل لمه

والمرمــى لمواجهــة الكــرة والتعامــل معهــا يــالل مواقــف 

اللعب بحيث يحقق له هذا التحرك أفال وضع للدفاع عن 

 مرماه ومنع الكرة من الديول فيه.

 الدراسات السابقة:

( بعنــوان " 11م( ) 1994دراســة مهــا علــى عبــده ) •

توافــق الحركــى علــى تــأثير برنــامب مقتــري لتنميــة ال

ــتوى اىداء  ــا بمسـ ــاة وعالقتهـ بعـــض مظـــاهر اىنتبـ

المهارى ل البات كليــة التربيــة الرياضــية بالقــاهرة" 

وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على تأثير البرنــامب 

المقتري لتنمية التوافق الحركــى علــى بعــض مظــاهر 

اىنتبـــاة و مســـتوى اىداء المهـــارى ل البـــات كليـــة 

اضــية بالقــاهرة   واســتددمت الباحاــه التربيــة الري

طالبه تــم  60المنهب التجريبى  واشتملت العينة علي 

طالبــه  30تقسيمهم إلــى مجمــوعتين قــوام كــال مــنهم 

ــة  ــة دال ــة موجب ــود عالق ــى وج ــه إل وتوصــلت الباحا

احصائيا بين التوافق الحركى وبعض مظــاهر اىنتبــاه 

رنــة قيد البحث لدى طالبات المجموعــة التجريبيــة مقا

بالمجموعة الااب ة وكذلك فاعلية البرنامب المقتري 

ــدى  ــة التوافــق الحركــى ل ــأثيرة اىيجــابى فــى تنمي وت

ــة  ــة بالمجموع ــة مقارن ــة التجريبي ــات المجموع طالب

 الااب ة.

 Henryk Duda  هنريــك دودا  Zakدراســة زاك  •

( بعنوان " مستوى القدرات التوافقية 23م( )2003)

ــرة ــئ ك ــب لناش ــاءة اللع ــذه  وكف ــدف ه ــدم " وته الق

ــأثير المهــارات  ــد ت ــى تحدي ــى التعــرف عل الدراســة إل

ــاء  ــين أثنـ ــلوك الحركـــي لالعبـ ــى السـ ــة علـ التوافقيـ

األنش ة المهارية )التكنيكية( والد  ية )التكتيكيــة(  

واستددم الباحث المنهب التجريبى  واشــتملت العينــة 

سنة   و توصل الباحث إلى  17ناشئى تحت  20علي 

أداء ىعبــي كــرة القــدم )مــن الناحيــة  أن  مســتوى

ــور  ــتوى ت  ــى مس ــد عل ــة( يعتم ــة والد  ي المهاري

 المهارات التوافقية.

( بعنــوان " 1م( ) 2005دراسة إسالم توفيق محمد ) •

تــأثير تنميــة التوافــق العاــلى العصــبى علــى ســرعة 

ودقة بعض اىداءات الهجومية المركبــة لــدى ناشــئى 

إلــى التعــرف علــى  كرة السلة " وتهدف هذه الدراسة

تــأثير تنميــة التوافــق العاــلى العصــبى لناشــئى كــرة 

ــن  ــلة م ــة بعــض  12-9الس ــرعة ودق ــنة علــى س س

ــرة الســلة   ــة لدئناشــئى ك ــة المركب اىداءات الهجومي

واستددم الباحث المنهب التجريبى  واشــتملت العينــة 

ىعــب  و توصــل الباحــث إلــى أن البرنــامب  35علــي 

التوافــق العاــلى العصــبى المقتري ساعد على تنميــة 

وســرعة ودقــة اىداءات الهجوميــة المركبــة لالعبــى 

 كرة السلة.

 2006دراســـــــــة فيتكوفســـــــــكى وأيــــــــــرون ) •

( بعنــوان " ت ــور 22)  ,Witkowski, et. alم(

القدرات التوافقية والمســتوى المهــارى لناشــئى كــرة 

سنة" بهدف التعــرف علــى مــدى  18 – 15القدم من 



تأثير تدريبات القدرة على بذل الجهد المناسب 

 والتوجيه المكانى ..........
د/ محمد    -د/ عمروعلى فتحى شادى 
 محمد شوقى كشك 
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وافقية والمهارية لناشــئى كــرة الت ور فى القدرات الت

علــى مــدى  18 – 15القدم فــى المرحلــة الســنية مــن 

ثال  سنوات وأستددم المنهب الوصفى وبلغــت عينــة 

ناشئ وكان من أهم النتائب ت ــور كــل مــن  30البحث 

المستوى المهارى ومستوى القــدرات التوافقيــة لــدى 

ــن  ــة الســنية م  17 – 16و  16 – 15ناشــئى المرحل

 - 17معنوى عنه فى المرحلة السنية مــن سنة بشكل 

 سنة. 18

( بعنــوان " 12م( ) 2009دراسة وليد نشــأت علــى ) •

تأثير برنــامب تــدريبى مقتــري للتوافــق الحركــى علــى 

مســــتوى اىداء البــــدنى والمهــــارى لــــدى ىعبــــى 

ااىســكوا " وتهــدف هــذه الدراســة إلــى تصــميم 

ــة  ــى ومعرف ــق الحرك ــري للتواف ــدريبى مقت ــامب ت برن

ــأثي ــدى ت ــدنى والمهــارى ل ــى مســتوى األداء الب ره عل

ىعبــــى اىســــكوا   واســــتددم الباحــــث المــــنهب 

ىعبين   و توصل  5التجريبى  واشتملت العينة علي 

ــذى  ــري ال ــدريبى المقت ــامب الت ــى أن البرن ــث إل الباح

يحتوى على التــدريبات التوافقيــة والمهاريــة لالعبــى 

داء اىســكوا  أثــر ايجابيــا علــى تحســن مســتوى اى

المهـــارى وكـــذلك مســـتوى اللياقـــة البدنيـــة وأياـــا 

 مستوى التوافق لالعبى اىسكوا .

ــود ) • ــتار محمـ ــد عبدالسـ ــة محمـ ( 9م() 2012دراسـ

بعنــوان "تحديــد مســتويات معياريــة لــبعض القــدرات 

التوافقيــة الداصــة لناشــئ كــرة القــدم" وتهــدف هــذه 

الدراســة إلــى تحديــد القــدرات التوافقيــة لناشــئي كــرة 

ــة الســنية مــن القــدم  ســنة  وتصــميم  12-10للمرحل

ــة  ــاس بعــض القــدرات التوافقي ــارات لقي وتقنــين ايتب

-10الداصة لناشئي كرة القــدم للمرحلــة الســنية مــن 

ــدرات  12 ــة للقـ ــتويات المعياريـ ــذلك المسـ ــنة وكـ سـ

التوافقية الداصة لناشئي كرة القــدم للمرحلــة الســنية 

ســــنة   واســــتددم الباحــــث المــــنهب  12-10مــــن 

ــ  ىعـــب   و  424فى  واشـــتملت العينـــة علـــي الوـص

توصل الباحث إلى أن أهــم القــدرات التوافقيــة لناشــئ 

القــدرة  –كرة القدم هي القدرة على التوجيــه المكــاني 

القدرة على الربط  –على اىستجابة الحركية السريعة 

القــدرة علــى بــذل الجهــد المناســب وأمكــن  –الحركي 

وعية لقيــاس الباحــث تصــميم أربعــة إيتبــارات موـضـ 

 القدرات التوافقية قيد البحث.  

دراسة عمرو على شادى و محمد عبدالستار محمــود  •

ــه 13م( ) 2014) ــدريبات التوجي ــأثير ت ــوان " ت ( بعن

ــة  ــرعة الحركي ــى الس ــى عل ــاع الحرك ــانى واإليق المك

ومستوى األداء المهارى لناشئ كرة القــدم" وتهــدف 

ت التوجيــه هذه الدراسة إلى التعرف على تأثير تدريبا

ــة  ــرعة الحركي ــى الس ــى عل ــاع الحرك ــانى واإليق المك

ومستوى األداء المهارى لناشئ كرة القدم  واســتددم 

 26الباحاان المنهب التجريبى  واشتملت العينة علــي 

 13ناشئ تم تقسيمهم إلى مجموعتين قوام كال مــنهم 

ناشئ وتوصل الباحاان إلى أن تــدريبات القــدرة علــى 

والقــدرة علــى اإليقــاع الحركــى قــد التوجيــة المكــانى 

ــة وكــذلك مســتوى  حســنت مســتوى الســرعة الحركي

 األداء المهارى لناشئى كرة القدم.  

 إجراءات البحث

 منهج البحث  •

استدـدم الباحاان المنهب شبه التجريبي بإستددام 

التصميم التجريبي لمجموعة تجريبية واحدة وذلك 

 لمالئمته ل بيعة هذه الدراسة.

 نة البحث:ممتم  وعي •

تم ايتيار عينة البحث بال ريقة العمدية من حراس  

سنة والمسجلين بسجالت  16المرمى الناشئين تحت 

اىتحاد المصرى لكرة القدم وتم إيتيار العينة من نادى 

المنصورة الرياضى و أكاديمية النادى األهلى ونادى 

سماد طلدا الرياضى وإيااعهم لبرنامب تدريبى موحد 

النادى األهلى )فرع المنصورة( وبلغ عدد عينة  بأكاديمية

 ( ناشئين ليكونوا المجموعة التجريبية للبحث.8البحث )

 تمارس عينة البحث:  •

تم التأكد من تجانس عينة البحث في المتغيرات 

األساسية السن وال ول والوزن والعمر التدريبي و 

متغيرات القدرة على بذل الجهد المناسب و القدرة على 

م من الابات و سرعة  30وجية المكانى و العدو الت

الحجل بالقدم اليمنى و سرعة الحجل بالقدم اليسرى كما 

 (.1هو موضح بجدول )
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  1جدول ل

 تمارس عينة البحث فى المتغيرات األساسية

 8  =السن والطول والوزن والعمر التدريبي والمتغيرات قيد البحث           ن

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

 االرحراف الوسيط المتوسط          
معامل 
 اإللتواء

 0.413 0.267 15.051 15.190 سنة السن       

 0.765- 5.222 170.000 169.510 سم ال ول      

 0.822 7.853 62.000 63.750 كجم الوزن      

 0.125- 0.717 5.000 5.083 سنة العمر التدريبى      

 0.376 0.867 23.63 23.618   على بذل الجهد المناسب      القدرة                 

 0.488 0.723 12.965 12.996   القدرة على التوجية المكانى        

 0.893 0.739 12.7 12.817   مهارة تحركات القدمين    

المتغيرات       
 البدنية

 0.421- 0.318 5.145 5.071    م من الابات 30العدو 

 0.413- 0.512 3.055 3.076   ل بالقدم اليمنىسرعة الحج

 0.291 0.545 3.07 3.096   سرعة الحجل بالقدم اليسرى

ممــا يــدل علــى  3 +( أن قيم معامالت اىلتواء لعينة البحث في متغيرات ضبط العينة تقع بــين 1يتاح من جدول )

 اعتدالية توزيع البيانات .

 متغيرات البحث. •

غيرات البحث وفقا للقراءات النظرية تم تحديد مت        

 والدراسات السابقة إلى:

متغير القدرات التوافقية تم إيتيار القدرة على بذل  -

الجهد المناسب و القدرة على التوجيه المكانى  

ألنهما األكار إرتباطا بالمتغير المهارى وهو مهارة 

 تحركات القدمين.

دمين المتغير المهارى تم تحديد مهارة تحركات الق -

 نظرا ألهميتها لحراس المرمى فى كرة القدم.

م من الابات  30المتغيرات البدنية تم تحديد )العدو  -

سرعة الحجل بالقدم  -لقياس السرعة القصوى

سرعة الحجل بالقدم اليسرى لقياس  -اليمنى 

 القدرة اإلنفجاريه(

 الدراسات اإلستطالعية. •

 الدراسة اإلستطالعية األولى: -

ــى ــا ف ــم إجرائه ــن  ت ــرة م ــى  1/5/2013الفت م وحت

م وذلــك بهــدف التصــميم األولــى لإليتبــارات  5/5/2013

الداصة بقياس القدرة على بذل الجهد المناســب والقــدرة 

على التوجية المكانى ومهارة تحركات القدمين و ذلك من 

 يالل:

التعرف على المسافات المناسبة لحركة الحراس  -

 واإلرتماء.

إليتبارات التى قام التأكد من مدى مناسبة ا -

الباحاان بتصميمها لقياس ماوضعت من أجلة 

وكذلك مدى مناسبتها للمرحلة السنية وذلك قبل 

 إجراء المعامالت العلمية لهذه اإليتبارات.

 رتائج الدراسة:

تم الوقوف على المسافات المناسبة لحركة  -

الحراس واإلرتماء وتم تعديل إيتبار القدرة على 

ب بحيث يقوم الحارس باإلرتماء بذل الجهد المناس

لمسافات مدتلفة مابين مسافات قصيرة وأيرى 

 طويلة دون ترتيب.

تم وضع اإليتبارات فى تصميمها األولى فى  -

إستمارة إست الع رأى الدبراء وذلك للتأكد من 



تأثير تدريبات القدرة على بذل الجهد المناسب 

 والتوجيه المكانى ..........
د/ محمد    -د/ عمروعلى فتحى شادى 
 محمد شوقى كشك 
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مدى صالحية اإليتبارات لقياس القدرة على بذل 

الجهد المناسب والقدرة على التوجية المكانى 

اا مهارة تحركات القدمين وصدقها من ناحية وأي

 المحتوى قبل إجراء المعامالت العلمية لها.

  2إستطالع رأى الخبراء: لمرفق  •

تم عرض اإليتبارات الداصــة بقيــاس القــدرة علــى 

بذل الجهد المناسب والقدرة على التوجية المكانى وأياــا 

ــات القــدمين للناشــئين تحــت  ــد  16مهــارة تحرك ســنة بع

م األولى لها على السادة الدبراء للتأكــد مــن مــدى التصمي

مناسبتها لقياس ما وضــعت مــن أجلــة وقــد تــم اإلســتفادة 

من أرائهم فى الوقــوف علــى الشــكل النهــائى لإليتبــارات 

 ووضع اإليتبارات فى صورتها النهائية.

 شروط إختيار الخبير: •

الحصـــول علـــى درجـــة الـــدكتوراة فـــي التربيـــة  -1

 القدم.   الرياضية في تدصا كرة

 العمل في المجال الت بيقي في كرة القدم.   -2

الدبرة العلمية والميدانيــة فــى مجــال اإليتبــارات  -3

 والمقاييس.

 الدراسة اإلستطالعية الثارية: •

ــاري   ــا بت ــم إجرائه ــدف  23/5/2013ت ــك به م وذل

تدريب المساعدين على طــرت القيــاس وتســجيل البيانــات 

 فى اإلستمارات الداصة بذلك.

 

 الدراسة اإلستطالعية الثالثة: •

م وحتــى  25/5/2013تــم إجرائهــا فــى الفتــرة مــن 

ــى  28/5/2013 ــارات ووضـــعها فـ ــد تعـــديل اإليتبـ م بعـ

صورتها النهائية فقد قام الباحاان بــإجراء دراســة بهــدف 

ثبــات  –تحديد المعامالت العلمية لتلك اإليتبارات )صــدت 

رمــى حــراس م 8موضوعية( وذلك على عينة قوامهــا  –

مــن يــارج عينــة البحــث ومــن دايــل المجتمــع األصــلى 

لحساي صدت  صدت التمايزوقد استددم الباحاان للبحث  

ــم إعــادة ت بيــق  ــار ث ــارات وطريقــة ت بيــق اإليتب اإليتب

( لحســاي الابــات,  TEST& RE TESTاإليتبــار ) 

وإيجاد معامل اإلرتباط بين نتائب ت بيــق اإليتبــار إلثنــين 

ا أعااء هيئة تدريس و تدصصــهما من المحكمين كالهم

 العلمى كرة قدم وذلك لحساي الموضوعية.

صدق االختبارات الخاصة بالقدرة علــى بــهل المهــد  •

 والتوجيا المتارى وتحركات القدمين. 

واســتددم الباحاــان طريقــة صــدت التمــايز لحســاي 

صــدت اىيتبــارات قيــد البحــث وذلــك عــن طريــق ت بيــق 

باينتين من حراس المرمى اىيتبارات على مجموعتين مت

الناشئين فى كرة القدم المجموعة األولى  ير مميزة مــن 

ىعبين والمجموعــة الاانيــة مميــزة  4الالعبين و عددهم 

ىعبين من مجتمــع البحــث   ثــم  4من الالعبين و عددهم 

مقارنـــة دىلـــة فـــروت المتوســـ ات بـــين المجمـــوعتين 

لتعــرف للتعرف علــى صــدت اىيتبــارات قيــد البحــث فــى ا

ــح  ــو موضـ ــا هـ ــوعتين كمـ ــين المجمـ ــروت بـ ــى الفـ  علـ

 (2بجدول )

  2جدولل

                                                               داللة الفروق بين الالعبين المميزين و الالعبين غير المميزين لحساب صدق التمايز لالختبارات قيد البحث

 4=2=ن1ن

 المتغيرات
وحدة 

 القياس

 الربي  األدرى ربي  األعلى  ال

 متوسط  z مان وتنى

 الرتب

 ممموع

 الرتب 

متوسط 

 الرتب

ممموع 

 الرتب

 2.31 0.00 10.00 2.50 26.00 6.50   القدرة على بذل الجهد المناسب

 2.31 0.00 10.00 2.50 26.00 6.50   القدرة على التوجيه المكانى

 2.31 0.00 10.00 2.50 26.00 6.50   تحركات القدمين

 1.96=0.05الجدولية عند مستوى معنوية  Zقيمة            2=0.05قيمة مان وتنى الجدولية عند مستوى معنوية  
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( وجود فروت ذات دىلة 2يتاح من الجدول رقم )

إحصائية بين متوس ات درجات الربيع األعلى والربيع 

فى على األدنى فى اإليتبارات قيد البحث لصالح الربيع األ

المتغيرات قيد البحث حيث كانت قيمة مان وتنى 

المحسوبة أقل من قيمتها الجدولية عند مستوى معنوية  

المحسوبة أعلى من قيمتها  Zو ي كد ذلك أن قيمة  0.05

وهذا يعنى قدرة هذه األيتبارات على التمييز الجدولية   

بين المستويات أى أنها تعد ايتبارات صادقة لقياس 

 التى وضعت من أجلها.الصفات 

 

ثبات االختبارات الخاصة بالقــدرة علــى بــهل المهــد  •

 والتوجيا المتارى وتحركات القدمين. 

وقــد اســتددم الباحاــان طريقــة ت بيــق اىيتبــار ثــم 

إعادة ت بيقه لحساي ثبــات اىيتبــارات قيــد البحــث علــى 

ىعبين من عينة الدراســة  8عينة است العية مكونة من 

تــم إعــادة ت بيــق اىيتبــارات علــى نفــس اىســت العية و

أيــام مــن الت بيــق األول مــع  3العينــة اىســت العية بعــد 

مراعاة توحيد نفــس ظــروف القيــاس  وتــم إيجــاد معامــل 

اىرتباط بين الت بيقين األول والاانى للعينة اىســت العية 

لحســاي معامــل ثبــات اىيتبــارات قيــد البحــث وأوضــحت 

 (.3هو موضح بجدول ) النتائب ثبات اىيتبار كما

  3جدولل

         8ثبات االختبارات الخاصة بالقدرة على بهل المهد والتوجيا المتارى وتحركات القدمين          ن=  

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

معامل  القياس الثارى القياس األول
 ±ع س ±ع س اإلرتباط لر 

 * ,86 35,1 73,21 33,1 86,22   القدرة على بذل الجهد المناسب

 * ,84 16,1 45,12 ,806 63,12   القدرة على التوجيه المكانى

 * ,89 ,576 38,12 ,545 32,12   تحركات القدمين

                                    دال*           0.829( = 0.05قيمة "ر" الجدولية عند مستوى معنوية )  

إرتباط طردى دال بين الت بيق األول والت بيق الاــانى لإليتبــارات قيــد البحــث   ( أن هناك 3يتاح من الجدول رقم )

وهذا يعنــى ثبــات درجــات اىيتبــار عنــد  0.05حيث أن قيم "ر" المحسوبة قد فاقت قيمتها الجدولية عند مستوى معنوية 

 إعادة ت بيقه تحت نفس الظروف.

 لتوجيا المتارى وتحركات القدمين.      موضوعية االختبارات الخاصة بالقدرة على بهل المهد وا •

  4جدول ل

 موضوعية االختبارات الخاصة بالقدرة على بهل المهد والتوجيا  

 8المتارى وتحركات القدمين     ن = 

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

معامل  المحتم الثارى المحتم األول
اإلرتباط 
 لر 

 ±ع س ±ع س

 *,99 53,1 97,21 66,1 91,21   القدرة على بذل الجهد المناسب

 *,98 ,937 92,12 ,921 69,12   القدرة على التوجيه المكانى

 *,97 ,860 51,12 ,970 53,12   تحركات القدمين

 دال*                                           0.829( = 0.05قيمة "ر" الجدولية عند مستوى معنوية ) 
 



تأثير تدريبات القدرة على بذل الجهد المناسب 

 والتوجيه المكانى ..........
د/ محمد    -د/ عمروعلى فتحى شادى 
 محمد شوقى كشك 
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هناك إرتبــاط طــردى ( أن 4يتاح من الجدول رقم )

دال بــين المحكــم األول والاــانى لإليتبــارات قيــد البحــث   

حيث أن قيم "ر" المحســوبة قــد فاقــت قيمتهــا الجدوليــة 

ممــا يــدل علــى موضــوعية  0.05عنــد مســتوى معنويــة 

 اإليتبارات التى قام الباحاان بتصميمها قيد البحث.

 اإلجراءات التمهيدية للبررامج التدريبى: •

ــان بتصــميم مجموعــة مــن األســتمارات : قــام الباح ا

 (3مرفق )

إستمارة تسجيل بيانات الالعب الشدصــية وتشــتمل  -

 على:

 العمر التدريبى (   –الوزن  –ال ول  –) السن  

إستمارة تسجيل نتــائب إيتبــارات القــدرة علــى بــذل  -

الجهد المناسب والتوجية المكانى و مهارة تحركات 

 القدمين.  

 اإليتبارات البدنية.   إستمارة تسجيل نتائب -

 اإلجراءات التطبيقية للبررامج التدريبى: •

بعــد اإلطــالع علــى الدراســات الســابقة والمراجــع 

العلمية توصل الباحاان إلى بعض النقــاط التــى يمكــن مــن 

 ياللها وضع البرنامب التدريبي:

 أسابيع. 8مدة البرنامب التدريبي  -

 ت. 120إلى  100زمن الوحدة التدريبية من  -

ــذل الجهــد المناســب ز - ــى ب ــدرة عل ــدريبات الق مــن ت

والتوجية المكانى و مهارة تحركــات القــدمين دايــل 

 ( دقيقة.45:35الوحدة التدريبية يتراوي ما بين)

 -شدة الحمل المســتددمة )شــدة أقــل مــن القصــوى  -

 شدة قصوى(.

 الفتري مرتفع الشدة. -طريقة التدريب المستددمة  -

ذل الجهــد المناســب يتم وضع تدريبات القدرة على ب -

والتوجيــة المكــانى عقــب عمليــة اإلحمــاء مباشــرة 

ــده  ــا ي كــــ ــذا مــــ ــرون وهــــ ــمان و أيــــ بوشــــ

Buschmann,et.al.2006( .16  :12-16) 

 ثانية. 30-20أى يتد ى زمن األداء من  -

 ( تكرار . 12 – 8عدد التكرارات من )  -

 ( مجموعات . 3:  2عدد المجموعات من )  -

 (  دقيقة . 3 – 2الراحة بين المجموعات )  -

ــن )  - ــى األســبوع م ــة ف (  3عــدد الوحــدات التدريبي

 وحدات .

يجــب أداء جميــع التــدريبات وأشــكال اللعــب بــأعلى  -

 درجة ممكنة من السرعة الفردية.

يجب أن يتم التدريب أوى في ظروف مبس ة ثم بعد  -

ذلك زيادة الصعوبة تدريجياً )ضغط المنافس  ضغط 

 زمنى(

 امالت الحركية.التنوع في تنفيذ التع -

تنوع التديبات بقدر اإلمكــان لتحقيــق أكبــر قــدر مــن  -

 يبرات النجاي الفردية.

 تطبيق التمربة األساسية : •

 القياس القبلى لإلختبارات قيد البحث. •

م :   10/6/2013تـــــم ذلـــــك فـــــى الفتـــــرة مـــــن 

 م ألفراد عينة البحث. 13/6/2013

 تنفيه التمربة األساسية : •

اســـية فـــى الفتـــرة مـــن تـــم ت بيـــق التجربـــة األس

( أسبوع 8م و ذلك لمدة ) 9/8/2013م :   15/6/2013

 ( وحدات أسبوعيا.3بواقع )

 القياسات البعدية لإلختبارات قيد البحث: •

م :  11/8/2013تـــــم ذلـــــك فـــــى الفتـــــرة مـــــن 

م م وذلك بعد اإلنتهاء من ت بيق البرنامب  14/8/2013

 التدريبى.

 



 
  –العدد الواحد والعشرون 

 م 2013سبتمبر 
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 المعالمات االحصائية  ❖

 ت بيق المعالجات اىحصائية المناسبة ل بيعة الدراسة  وهى : تم        

 معامل اإللتواء - المتوسط الحسابي -

 األنحراف المعياري      -

 Zقيمة  -

 معامل إرتباط بيرسون  -

 نسبة التغير -

 معامل األرتباط سبيرمان للرتب     - الوسيط          -

  ايتبار مان وتنى للفروت بين اىرباعيين األعلى واألدنى -

 عرض ومناقشة النتائج:  •

 أوال: عرض ومناقسة رتائج الفروق بين القياس القبلى و البعدى للقدرة على بهل المهد المناسب و التوجيا المتارى.

  5جدول ل

 داللة الفروق بين القياسات القبلية والبعدية للقدرة على بهل المهد المناسب والتوجيا المتارى 

 المتغيرات
وحدة  

 القياس

ط  متوس

القياس 

 القبلى

متوسط  

القياس 

 البعدى

 رسبة التغير

متوسط  

الرتب  

 الموجبة 

متوسط  

الرتب  

 السالبة 

 Zقيمة 

 * 2.521 4.5 0 % 7.76- 21.785 23.619   بذل الجهد المناسب 

 * 2.380 5 1 % 8.93- 11.721 12.871   التوجية المكانى   

 دال *                                                      4=   0.05الجدولية عند مستوى معنوية  Zقيمة         

( وجود فروت دالة إحصائيا 5يتاح من جدول )

بين القياسات القبلية والقياسات البعدية لمتغيرات القدرة 

على بذل الجهد المناسب و التوجيه المكانى قيد البحث 

حيث  0.05لصالح القياسات البعدية عند مستوى معنوية 

ىيتبار ولككسون المحسوبة أقل من القيمة   Zقيمة أن 

الجدولية   مما يشير لتحسن تلك المتغيرات بدرجة دالة 

إحصائيا وقد يرجع ذلك لتأثير تدريبات القدرة على بذل 

 الجهد المناسب و التوجيه المكانى قيد البحث.

( إلى أن أعلى نسبة تغير فى 5بينما يشير جدول )

ة للقياس القبلى كانت فى متغير القياس البعدى بالنسب

القدرة على التوجيه المكانى الذى اندفض زمنه بنسبة 

% عن القياس القبلى ثم متغير القدرة على بذل 8.93

% عن 7.76الجهد المناسب الذى اندفض بنسبة 

 القياس القبلى. 

 

 

 

 



تأثير تدريبات القدرة على بذل الجهد المناسب 

 والتوجيه المكانى ..........
د/ محمد    -د/ عمروعلى فتحى شادى 
 محمد شوقى كشك 
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 مهد المناسب و التوجيا المتارى  متوسطات القياسات القبلية و البعدية للقدرة على بهل ال1شتل ل

 

ويعزي الباحاان هذا التقدم إلى البرنامب التدريبي  

القدرة الذي اشتملت محتوياته على تدريبات مقننة لتنمية 

على بذل الجهد المناسب و التوجيه المكانى قيد البحث  

ومنباقة من مت لبات األداء المهاري لحراس المرمى في 

لمرحلة السنية )عينة البحث( بما كرة القدم والمناسبة ل

تمكن الحارس من التوجيه الهادف لحركاته وبذل الجهد 

 المناسب.

ويرجع الباحاان التحسن الناتب فى القدرة على بــذل 

الجهد المناسب إلى ارتفــاع قــدرة الالعــب الحــس حركيــة 

وقدرته على التميز الحس عالي والتي أدت إلى ارتفــاع 

لحركي وتوجيه الجهــد المبــذول مستوى الدقة في األداء ا

من قــوة وزمــن ومســافة واتجــاه وهــذا مــا يــ دي لتأديــة 

الحركة بصورة متناسقة نتيجــة التــدريبات التــى تاــمنها 

البرنامب التدريبى متفقا بذلك مع ما أشار إليــه جوليــوس 

ــا  ــد  Juluis kasa(2005 كاســ ــد عبــ م(  ومحمــ

ــتار) ــودة 2012الس ــية الموج ــتقبالت الحس ــأن المس  م( ب

ــوم بإرســال إشــارات  ــار والمفاصــل تق بالعاــالت واألوت

عصــبية حســية تحمــل معلومــات عــن ســرعة اإلنقبــاض 

العالى وقوتة وأوضاع الجسم ووصــالتة وتغيراتهــا فــى 

الفراغ وزمن أداؤها مما يســهم فــى زيــادة قــدرة الالعــب 

ــاز  ــتحكم والاــبط للجه ــالل ال ــن ي ــى األداء م ــة عل ودقت

 العصبى.

التحسن الناتب  فى القــدرة علــى كما يرجع الباحاان 

التوجيه المكانى إلى التأثير الفعال للبرنامب التــدريبى فــى 

زيادة قدرة حارس المرمى على تغيير حالة جســمه زمنيــا 

ــدافعين  ــرة ,الم ــرك )الك ــدف المتح ــا باله ــا إرتباط ومكاني

,المهاجمين( أى أنه يتم تدريب أجهزة مســتقبالت التنبيــه 

ل يــاص بإعتبارهــا مصــدرا لتلقــى للقدرات التوافقية بشك

ــرية  ــتقبالت البصــ ــزداد المســ ــالى تــ ــات وبالتــ المعلومــ

والمستقبالت للتنبيهات الداصــة بتغييــر الســرعة وإتجــاه 

م(    2008)ماينــل وشــنابل الجسم ويتفق هذا الرأى مــع 

 . Meinel&Schnabel  م( 2006)

م( نقــالً عــن  1998وهذا ماي كده عمــرو مصــ فى)

ــه  ــة  Yahats Reyaيوهــاتس ري ــدرات التوافقي أن الق

تظهر بصورة متناسقة و يــنعكس إرتفــاع مســتواها علــى 

نوعية األداء الحركى وسرعة التعلم باإلضــافة إلــى قــدرة 

الالعب على التكيف مع الظروف المتغيــرة والقــدرة علــى 

 تنويع األداء مع اإلقتصاد فى الجهد المبذول.

 

 

 



 
  –العدد الواحد والعشرون 

 م 2013سبتمبر 
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على  المتغيرات البدرية لالسرعة القصوى   بهل المهد المناسب و التوجيا المتارىات القدرة على ثاريا: عرض ومناقشة رتائج تأثير تدريب 

 سرعة الرجل اليمنى .   –سرعة الرجل اليسرى –م من الثبات 30

  6جدول ل

 داللة الفروق بين القياسات القبلية والبعدية للمتغيرات البدرية قيد البحث 

 وحدة القياس  المتغيرات
متوسط  

 ياس القبلىالق

متوسط القياس  

 البعدى
 رسبة التغير

متوسط الرتب  

 الموجبة 

متوسط 

الرتب 

 السالبة

 Zقيمة 

 * 2.521 4.5 0 % 3.38- 4.900 5.071   م( من الابات30السرعة )

 * 2.521 0 4.5 % 20.35 3.726 3.096 م/   سرعة الرجل اليسرى  

 * 2.521 0 4.5 % 15.56 3.555 3.076 م/   سرعة الرجل اليمنى 

 دال *                                                        4=   0.05الجدولية عند مستوى معنوية  Zقيمة  

( وجود فروت دالة إحصائيا 6يتاح من جدول )

بين القياسات القبلية والقياسات البعدية للمتغيرات 

البدنية قيد البحث لصالح القياسات البعدية عند مستوى 

إليتبار ولككسون  Zحيث أن قيمة  0.05 معنوية

المحسوبة أقل من القيمة الجدولية   مما يشير لتحسن 

المتغيرات البدنية بدرجة دالة إحصائيا وقد يرجع ذلك 

لتأثير تدريبات القدرة على بذل الجهد المناسب و التوجيه 

 المكانى قيد البحث .

( إلى أن أعلى نسبة تغير فى 6بينما يشير جدول )

قياس البعدى بالنسبة للقياس القبلى كانت فى متغير ال

سرعة الرجل اليسرى التى ذادت سرعتها بنسبة 

% عن القياس القبلى ثم متغير سرعة الرجل 20.35

% عن 15.56اليمنى الذى ارتفعت سرعته بنسبة 

القياس القبلى ثم متغير السرعة القصوى الذى اندفض 

 % عن القياس القبلى.3.38زمنه بنسبة 

    

 

 

 

 

 

   متوسطات القياسات القبلية و البعدية للمتغيرات البدرية قيد البحث 2شتل ل

م( من 30ويعزى الباحاان هذا التحسن فى سرعة )

الابات و سرعة الحجل للقدم اليمنى واليسرى إلى أن 

ذات أهمية كبيرة في كل من السرعة القدرات التوافقية 

لحركية وهذا ما ي كده والدقة وزمن اكتساي المهارات ا

وليد نشأت  م( و 2005)Julius Kasaجوليوس كاسا 

وعمرو شادى و محمد عبدالستار)  م( 2009على )

أن ناتب األداء الحركى يرتبط بعوامل  م(  فى 2014

القوة وسرعة الحركة , وزمن رد الفعل , والتوافق بين 

العين واليد , وأن سرعة الحركة والقوة وسالمة اإلمداد  

العصبى العالى عوامل ياصة وهامة و ذات تأثير 

 مباشر على أداء الواجبات الحركية.

م( أن القدرات  1997وت كد رابحة ل في )

التوافقية ى تظهر كقدرات منفردة  وإنما ترتبط بغيرها 

من شروط اإلنجاز الرياضي من القدرات البدنية واألداء 

 البعض. المهارى والد  ى  كما ترتبط  الباً ببعاها
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تأثير تدريبات القدرة على بذل الجهد المناسب 

 والتوجيه المكانى ..........
د/ محمد    -د/ عمروعلى فتحى شادى 
 محمد شوقى كشك 
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 ثالثا:عرض ومناقشة رتائج تدريبات القدرة على بهل المهد المناسب و التوجيا المتارى على مهارة تحركات القدمين.

  7جدول ل

 داللة الفروق بين القياسات القبلية والبعدية لمتغير تحركات الرجلين قيد البحث 

 المتغيرات
وحدة  

 القياس

متوسط  

 القياس القبلى

متوسط  

القياس 

 لبعدىا

 رسبة التغير

متوسط  

الرتب  

 الموجبة 

متوسط  

الرتب  

 السالبة 

 Zقيمة 

 * 2.521 4.5 0 % 14.63- 10.943 12.818   مهارة تحركات القدمين 

 دال *                                                               4=   0.05الجدولية عند مستوى معنوية  Zقيمة       

( وجود فروت دالة إحصائيا بين القياسات القبلية والقياسات البعدية للمتغير مهارة تحركات 7يتاح من جدول )

ىيتبار ولككسون المحسوبة أقل من القيمة  Zحيث أن قيمة  0.05القدمين لصالح القياسات البعدية عند مستوى معنوية 

ا وقد يرجع ذلك لتأثير تدريبات القدرة على بذل الجدولية   مما يشير لتحسن مهارة تحركات القدمين بدرجة دالة إحصائي

 الجهد المناسب و التوجيه المكانى.

( إلى أن نسبة التغير فى القياس البعدى بالنسبة للقياس القبلى فى متغير تحركات القدمين 7بينما يشير جدول )

 %.14.63تشير ىندفاض زمن القياس البعدى عن القياس القبلى بنسبة 

  

 

 

 

 

 

 

   متوسطات القياسات القبلية و البعدية لمهارة تحركات القدمين3شتل ل         

ويعزى الباحاان النتائب التي توصال إليها بالنسبة 

للتحسن الحاد  لمهارة تحركات القدمين إلى البرنامب 

التدريبى حيث ت دى تدريبات القدرة على بذل الجهد 

المرمى  المناسب و التوجية المكانى الم بقة على حراس

إلى إكتساي نماذج حركية جديدة للتعامالت الحركية 

وكذلك التنوع والتحكم فى األداء للتعامالت الحركية 

المكتسبة من قبل وهذا يتفق مع ما توصل إليه كال من 

  هنريك دودا  Zakم( و زاك  1994مها على عبده )

Henryk Duda (2003 و فيتكوفسكى وأيرون )

Witkowski, et. al, 2006  و وليد نشأت على

 2014م( و عمرو شادى و محمد عبدالستار ) 2009)

م( فى أن القدرات التوافقية ت دى إلى تحسين األداء 

المهارى لالعبين كما أنها مرتب ة بشكل مباشر باألداء 

الفني للمهارات الحركية ت ثر فيه وتتأثر به   ويتوقف 

الالعب من مستوى اإلنجاز للداء الفني على ما يمتلكه 

مستوى القدرات التوافقية   وبذلك يمكن القول أن ارتفاع 

 



 
  –العدد الواحد والعشرون 

 م 2013سبتمبر 
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مستوى القدرات التوافقية يعتبر م شًرا إلرتفاع مستوى 

األداء المهاري لالعب كرة القدم   األمر الذي يعكس 

مدى أهمية القدرات التوافقية لحراس المرمى بصفة 

ياصة   حيث يتوقف أداء المهارة الحركية على قدرة 

الالعب في تغيير وضع جسمه بما يت لبه األداء من حيث 

الشكل والتركيب والربط الحركي والسالمة الحركية  

وضبط الجهد المبذول مع الحفاظ على التوازن العام بما 

يتناسب وطبيعة األداءات للمهارات المدتلفة على أن يتم 

ذلك بإيقاع مناسب وتوافق كامل بين الجهازين العصبي 

حتى يمكن الوصول باألداء المهاري إلى أفال والعالي 

 مستوى من األداء. 

 الناشئين فى كرة القدم .  رابعا: العالقة بين القدرة على بهل المهد المناسب و التوجيا المتارى و تحركات القدمين لحراس المرمى

  8جدول ل

 داللة العالقة بين متغيرات القدرة على 

 متارى و تحركات القدمين قيد البحث بهل المهد المناسب و التوجيا ال 

 المتغيرات
 تحركات القدمين

 2ر قيمة ر

 0.581 *0.762 بذل الجهد المناسب

 0.096 0.310 التوجيه المكانى

 دال*                   0.707=  0.05قيمة ر الجدولية عند مستوى معنوية                         

ارتباطيــة ( وجــود عالقــة 8يتاــح مــن جــدول ) 

ــد و  ــذل الجه ــى ب ــدرة عل ــين الق ــة احصــائيا ب ــة دال طردي

  بينما توجد  0.05تحركات القدمين عند مستوى معنوية 

 عالقة طردية  ير دالة بين القدرة على التوجيــه المكــانى

 .و بين تحركات القدمين

يعزى الباحاان العالقة ال ردية بين القدرة على بذل 

القــدمين إلــى درجــة  الجهــد المناســب و مهــارة تحركــات

ــد  ــذل الجه ــى ب ــدرة عل ــدريبات الق ــرة فــى ت التشــابة الكبي

تنباــق المناسب وأداء تحركات القــدمين حيــث روعــى أن 

لحراس المرمى دايل من قة المرمــى  من مت لبات األداء

كما أن مت لبات األداء الحركــى فــى كــرة القــدم ى تت لــب 

مــى بــل التــدريبات الداصــة بهــا إلــى القــوة العاــلية العظ

يحتاج أداء  البيتها الى القــدرة علــى الــتحكم فــى إيــراج 

قــدر مــن القــوة حتــى يمكــن أداء المهــارات الداصــة فــى 

شكلها الصحيح وهذا مــا يعــرف باىحســاس بــالقوة )كمــا 

فى مراحل أداء إيتبار القدرة على بــذل الجهــد المناســب( 

و ترتبط بدقة المستقبالت الحسية فى توصيل المعلومــات 

يق األوتار التى توجد بالعاــالت والمســئولة عــن عن طر

متفقا بذلك مع مــا أشــار اإلحساس بمقدار التوتر العالى 

م(  ومحمــد  2005)Juluis kasa إليه جوليــوس كاســا 

بينما يرجع الباحاان وجود عالقــة  م(  2012عبد الستار)

طرديــة  يــر دالــة بــين القــدرة علــى التوجيــه المكــانى و 

حــراس  8صغر حجــم عينــة البحــث  تحركات القدمين إلى

 أسابيع. 8مرمى و إقتصار مدة البرنامب التدريبى إلى 

 االستنتاجات :

 من خالل رتائج الدراسة توصل الباحثان الى :

أن تدريبات القدرة على بذل الجهد و التوجية المكانى  ▪

م  30قد حسنت مستوى المتغيرات البدنية ) السرعة 

ســرعة  –م اليمنــى ســرعة الحجــل للقــد –من الابــات 

الحجل للقدم اليسرى(  لحراس المرمى الناشــئين فــى 

 كرة القدم. 

أن تدريبات القدرة على بذل الجهد و التوجية المكانى  ▪

قد حسنت مستوى مهارة تحركــات القــدمين  لحــراس 

 المرمى الناشئين فى كرة القدم.  



تأثير تدريبات القدرة على بذل الجهد المناسب 

 والتوجيه المكانى ..........
د/ محمد    -د/ عمروعلى فتحى شادى 
 محمد شوقى كشك 
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أن البرنامب التدريبى قد حسن مستوى كال من القدرة  ▪

ــذل الج ــى ب ــه عل ــى التوجي ــدرة عل ــد المناســب والق ه

 المكانى.

توجد عالقة إرتباطية طردية دالة احصائيا بين القدرة  ▪

على بذل الجهد المناسب و تحركات القــدمين لحــراس 

 سنة. 16المرمى الناشئين فى كرة القدم تحت 

توجد عالقــة طرديــة  يــر دالــة احصــائيا بــين القــدرة  ▪

ن لحــراس علــى التوجيــة المكــانى و تحركــات القــدمي

ســنة نظــرا  16المرمى الناشئين فى كرة القــدم تحــت 

لصــغر حجــم عينــة البحــث و إقتصــار مــدة البرنــامب 

 أسابيع. 8التدريبى إلى 

 التوصيات :

علــى المــدربين اىهتمــام بت ــوير القــدرات التوافقيــة  ▪

وأن تكــون جــزء أساســـى مــن البرنــامب التـــدريبى 

فــى لحراس المرمى الناشــئين فــى كــرة القــدم ياصــة 

 المراحل السنية المبكرة.  

تعميم استددام ايتبارات القدرات التوافقيــة لكــال مــن  ▪

القدرة على بذل الجهد المناسب والتوجيه المكانى فى 

 تقييم مستوى حراس المرمى الناشئين.

ضرورة إجراء المزيد من الدراسات المماثلــة لهــاتين  ▪

ــنية  ــل س ــى مراح ــى ف ــراس المرم ــى ح ــدرتين عل الق

 ذلك استددام قدرات توافقية أيرى.  مدتلفة وك

 المراج  :

  أوال: المراج  العربية:

تــأثير تنميــة التوافــق العاــلى  :إسالم توفيق محمد -1

العصــــبى علــــى ســــرعة ودقــــة بعــــض اىداءات 

  رســالة الهجومية المركبة لدى ناشــئى كــرة الســلة

ماجســــــــتير  كليــــــــة التربيــــــــة الرياضــــــــية, 

 م. 2005جامعةاألسكندرية,

تأثير اســتددام الكــرة   المنعم العيسوى:جيهان عبد  -2

لتنميــة التوافــق العاــلى العصــبى علــى النشــاط 

الكهربى العاــلى لــبعض عاــالت ال ــرف العلــوى 

ــاز اىيقاعى ــئات الجمب ــر لناش ــوراة  ي ــالة دكت ,رس

ــة  ــات, جلمع ــية بن ــة الرياض ــة التربي ــورة, كلي منش

 م.1999 حلوان,

ــدريبى  حسن منير عبدالشكور: -3 ــامب ت ــأثير برن ت

تنمية قدرة اإلســتجابة الســريعة علــى فاعليــة أداء ل

ــرة  ــة لناشــئى ك ــة الفردي بعــض المهــارات الهجومي

جامعــة  ماجســتير  كليــة التربيــة الرياضــية    القدم

 م. 2010المنصورة   

تــأثير برنــامب تمرينــات نوعيــة   يالــد فريــد عــزت: -4

لتنمية القدرات التوافقية على بعض مظاهر اىنتبــاه 

  الفنــى لناشــئ رياضــة الجــودوومســتوى األداء 

ــة  ــة التربيـ ــورة  كليـ ــر منشـ ــوراه  يـ ــالة دكتـ رسـ

 .2007الرياضية  جامعة المنصورة 

بعــض القــدرات التوافقيــة  رابحــة محمــد ل فــي: -5

ــلمية  ــويبة الســ ــتوى أداء التصــ ــا بمســ وعالقتهــ

  المجلــة العلميــة للتربيــة للمبتدئات في كــرة الســلة

سبتمبر   27البدنية والرياضة  جامعة حلوان  عدد 

المجلــة العلميــة  التربيــة البدنيــة والرياضــة  العــدد 

  كليــة التربيــة الرياضـــية للبنــين بالقـــاهرة    27

 م. 1997جامعة حلوان  

تــأثير برنــامب تــدريبى لــبعض  ســامى محمــود طــه: -6

القــدرات التوافقيــة علــى فاعليــة أداء ضــري الكــرة 

  ماجستير  كليــة التربيــة بالرأس لناشئى كرة القدم

 م. 2007لرياضية   جامعة المنصورة  ا

ــب: -7 ــان الد ي ــز النمــر   وناريم ــد العزي اإلعــداد  عب

  األســاتذة 1  طالبدنى والتــدريب باألثقــال للناشــئين

 م. 2000للكتاي الرياضى  القاهرة  

ــدرات  عمــرو محمــد مصــ فى: -8 ــة للق دراســة عاملي

التوافقية لالعبــى المصــارعة فــي جمهوريــة مصــر 

وراه  كليــة التربيــة الرياضــية   رســالة دكتــ العربيــة

 .1998للبنين  جامعة حلوان  القاهرة  

ــتويات  محمد عبدالستار محمود: -9 ــد مســــ تحديــــ

معيارية لبعض القــدرات التوافقيــة الداصــة لناشــئ 

  رســالة دكتــوراه   يــر منشــورة  كليــة كــرة القــدم

 م. 2012التربية الرياضية  جامعة المنصورة  

والمباراة لالعبــى كــرة اىعداد  مفتى ابراهيم حماد: -10

, دار الفكـــر العربـــى, 1, طالقـــدم حـــارس المرمـــى

 م.1984القاهرة,

تــأثير برنــامب تعليمــى لتنميــة  مهــا علــى عبــده: -11

ــاه  ــاهر اىنتبـ ــض مظـ ــى بعـ ــى علـ ــق الحركـ التوافـ
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وعالقتهــا بمســتوى اىداء المهــارى ل البــات كليــة 

ــة الرياضية ــة التربي ــة التربي ــوراة, كلي ــالة دكت ,رس

 م.1994امعة حلوان,الرياضية, ج

تــأثير برنــامب تــدريبى مقتــري  وليــد نشــأت محمــد: -12

ــدنى  ــتوى اىداء البـ ــى مسـ ــى علـ ــق الحركـ للتوافـ

ــكوا  ــى اىســ ــدى ىعبــ ــارى لــ ــالة والمهــ , رســ

ماجيستير, كلية التربية الرياضية, جامعــة أســيوط  

 م. 2009
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