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ممخص البحث

جاءت أىمية البحث من خالل اعداد مجموعة من تمارين التوافق الحركي وتأثيرىا في

المتعممين في تعمم بعض الميارات االساسية بكرة القدم لطالب كمية التربية البدنية وعموم الرياضة
و التي تساعد في تطور االداء المياري لبعض الميارات االساسية في كرة القدم لإلسيام في
نجاح العممية التعميمية واتقان الميارات االساسية لمعبة كرة القدم  .وييدف البحث الى اعداد

تمرينات التوافق الحركي ومعرفة تأثيرىا في تعمم بعض الميارات االساسية بكرة القدم لطالب كمية
التربية البدنية وعموم الرياضة .استخدم الباحثان المنيج التجريبي بتصميم المجموعتين الضابطة
والتجريبية لمالءمتو طبيعة البحث .اختار الباحثان مجتمع البحث بالطريقة العمدية المتمثمة
بطالب المرحمة االولى في كمية التربية البدنية وعموم الرياضة  /جامعة ديالى لمعام الدراسي

(  4102ـ  ) 4102حيث ان مادة كرة القدم ىي من ضمن المواد المنيجية في تمك المرحمة كما

ويعد الطالب مبتدئين فييا والبالغ عددىم ( )001طالبا وىم موزعين عمى ( )2شعب وىم

( شعبة (أ)  42طالبا ـ شعبة (ب)  42طالبا ـ شعبة (ج)  42طالبا ـ شعبة (د)  42طالبا ـ

شعبة (ه)  44طالبا ) لتمثل مجتمع البحث بعد ذلك قام الباحثان باختيار شعبة (أ) وشعبة (ب)
بالطريقة العمدية والبالغ عددىم ( )21طالبا بعد استبعاد ( )2طالب من كل شعبة إلجراء

التجربة االستطالعية وىم يشكمون نسبة (  ) 22.244من مجتمع االصل لتمثل عينة البحث،
اما إجراءات البحث فشممت التجارب االستطالعية والرئيسة واالختبارات القبمية والبعدية

الختبارات الدحرجة والمناولة والتيديف وشمل ايضا اجراء التجربة الميدانية ،واستنتج الباحثان
إلى ان تمرينات التوافق الحركي قد اثرت في تحسين االداء المياري والحركي ألفراد عينة البحث

بين االختبارات القبمية والبعدية لممجموعة التجريبية وان استخدام تمرينات التوافق الحركي قد ادى

الى تطور واضح في تعمم بعض الميارات االساسية بكرة القدم لممجموعة التجريبية  ،ويوصي

الباحثان بالتأكيد عمى استخدام تمرينات التوافق الحركي في تطوير مستوى االداء المياري
والحركي بمعبة كرة القدم .
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Research Summary

The importance of the research through the preparation of a series of exercises

and the compatibility of locomotion and the impact on learners in learning some

basic skills of football for students of the Faculty of Physical Education and Sports

Sciences، which help in the development of the skillful performance of some basic
skills in football to contribute to the success of the educational process and master
the basic skills of the game ball Foot. The aim of the research is to prepare the

exercises of motor compatibility and to know their effect in learning some basic skills
of football for students of the Faculty of Physical Education and Sports Sciences.

The researchers used the experimental approach in designing the experimental and

control groups to suit the nature of the research. The researchers chose the
research society in the deliberate way of the students of the first stage in the Faculty
of Physical Education and Sports Sciences / University of Diyala for the academic

year (2014-2015)، where football is one of the methodological materials at that
stage and also the students are junior students (116) They are divided into (5)
divisions (Division A 23 students Division B 23 Students Division C 23 Students
Division 25 Students Division E 22 Students To represent the research community
Then (40) students after excluding (3) students from each department to conduct the

exploratory experiment. (34.482) of the original community to represent the sample
of the research. The research procedures included the pilot and main tests and the

tests of tribal and remote tests of rolling، handling and scoring also included

conducting the field experiment. The researchers concluded that the exercises of
motor compatibility have affected the improvement of skill and motor performance of

the members of the research sample between Tribal and remote tests of the

experimental group and the use of exercises compatibility of motor has led to a clear
development in the learning of some basic skills of football for the experimental

group، and recommend the researchers to confirm the use of exercises compatibility
motor In developing the level of skill and motor performance in the game of football.

-1المقدمة:
ان التعمم الحركي ىو احد المجاالت الرئيسية في عموم التربية الرياضية اذ انو يعتبر

اساس البناء الرياضي ولواله ال يمكن لالعب من اداء الميارات بيذا الشكل المعقد  ،ويعتبر

التوافق الحركي من القدرات الحركية الميمة والتي يستفاد منيا في ممارسة اكثر االنواع من

الميارات تعقيدا في التكتيك فالطبيعة المتكاممة لمتعمم الحركي تعين توافق جميع االجيزة لخدمة
الميارة وىذه الخاصية المتكاممة ال يتعمميا الالعب بنوع واحد عن الميارة وانما ىناك ميارات

مختمفة مرتبطة الواحدة باألخرى  ،اذ يعرف التوافق الحركي" تنسيق وتنظيم عمل اجزاء مراحل
العمل الحركي من اجل الوصول الى اداء حركي عال ،وىو جوىر التعمم الحركي ،والتوافق
الحركي عممية مقرونة بإمكانية الجياز الحركي والقوة المؤثرة عمى ىذا الجياز وكذلك التغييرات

الحاصمة بداخل الجسم ،وكل ىذا مرتبط ارتباطا تاما بالجياز العصبي المركزي والتي يتم فيو
فيم واستيعاب الحركة ومنو تصدر االوامر لتوجيو الحركة وىذا مقرون باستيعاب المعمومات

والمنيج الذي يسبق الحركة وكذلك استيعاب المعمومات والمنيج واليدف بعد الحركة "

( شاكر  ) 012 :4112 :وان لتمرينات التوافق الحركي اىمية كبيرة في تطوير القدرات العقمية

التي تمعب دو ار رئيسيا وميما في االداء الحركي من خالل تقميل الحركات الزائدة والغير ضرورية
واالقتصاد بالجيد والدقة في اتخاذ القرار وبالتالي الوصول الى العب متكامل تحتاجو لعبة كرة

القدم ولمتوصل إلى تحقيق أفضل النتائج الجيدة من خالل إتباع كل ما ىو جديد وابداعي في
العموم الرياضية وىي ضرورة البد من أخذىا بنظر االعتبار عند التخطيط لمعممية التعميمية

والتدريبية ومناىجيا.

وبما إن لعبة كرة القدم واحدة من االلعاب الجماعية التي استخدمت

مختمف االساليب العممية والتربوية لتعمم واتقان مبادئ المعبة البدنية والميارية وغيرىا  ،فيي تتأثر

بالتطور الحاصل في اساليب التعمم المختمفة لذا فأن استخدام تمرينات التوافق الحركي يمكن ان

يكون لو دور في تطوير واتقان الميارات االساسية

اما مشكمة البحث فمن خالل متابعة الباحثان لمعبة كرة القدم الحظ وجود ضعف في مستوى

االداء المياري لدى طالب المرحمة االولى في كمية التربية البدنية وعموم الرياضة في الميارات
إن احد أسباب ضعف الميارات االساسية في لعبة كرة القدم ىو إن
قيد البحث ،ويعزو الباحثان َ
التمرينات المتبعة في درس التربية الرياضية ىي تمرينات تقميدية ال تراعي الفروق الفردية بين
المتعممين ،اما اىداف البحث فتيدف الدراسة الى اعداد تمرينات لمتوافق الحركي وكذلك التعرف
عمى مدى تأثير تمرينات التوافق في تعمم بعض الميارات االساسية بكرة القدم .

ومن خالل ما تقدم تكمن أىمية البحث من خالل اعداد مجموعة من تمارين التوافق الحركي

وتأثيرىا في المتعممين التي تساعد في تعمم بعض الميارات االساسية في كرة القدم لإلسيام في

نجاح العممية التعميمية واتقان الميارات االساسية لمعبة كرة القدم.

-2منهجية البحث واجراءاته الميدانية :

2ــ1منهج البحث :استخدم الباحثان المنيج التجريبي بتصميم المجموعتين التجريبية والضابطة
لمالءمتو طبيعة البحث.

2ــ .2مجتمع وعينة البحث :اختار الباحثان مجتمع البحث بالطريقة العمدية المتمثمة بطالب
المرحمة االولى في كمية التربية البدنية وعموم الرياضة  /جامعة ديالى لمعام الدراسي (  4102ـ
 ) 4102حيث ان مادة كرة القدم ىي من ضمن المواد المنيجية في تمك المرحمة كما ويعد

الطالب مبتدئين فييا والبالغ عددىم ( )001طالبا وىم موزعين عمى ( )2شعب وىم ( شعبة (أ)

 42طالبا ـ شعبة (ب)  42طالبا ـ شعبة (ج)  42طالبا ـ شعبة (د)  42طالبا ـ شعبة (ه) 44
طالبا ) لتمثل مجتمع البحث بعد ذلك قام الباحثان باختيار عينة البحث بالطريقة العمدية والتي

شممت شعبة(أ) المجموعة التجريبية و شعبة (ب) المجموعة الضابطة وقد تم استبعاد ()2
العبين من كل شعبة ( أ  ،ب ) لغرض اجراء التجربة االستطالعية وبذلك اصبح عدد العينة

( )21طالبا وىم يشكمون نسبة (  ) 22.244من مجتمع االصل  ،وقد راعى الباحثان التجانس
بين افراد عينة البحث.

2ــ 3الوسائل واالجهزة واالدوات المستخدمة في البحث:
شبكة االنترنيت ،االختبارات والقياس ،استمارة تفريغ النتائج ،ممعب كرة قدم في كمية التربية

البدنية وعموم الرياضة  /جامعة ديالى ،كرات قدم قانونية عدد ( ،)41شريط قياس ،صافرة،
شواخص عدد ( ،)01ساعة توقيت الكترونية عدد (.)0

اقماع عدد ( ،)01اىداف صغيرة ( 0م × 1.2م ) عدد ( )2ومعداتيا ( بوري

انج ـ ـ عكس ـ

سيم ـ ـ شبكة ) شريط الصق ممون ،بورك  ،كامي ار فيديو نوع (  ) Sonyعدد ( ، ) 0حاسبة
ال بتوب نوع)  ( HPعدد ( ، )0حاسبة عممية يدوية نوع ( . ) Casio

2ــ 4االختبارات المستخدمة في البحث :

اوالً (.اختبار الدحرجة بين ( )11شواخص ذهابا وايابا )(سعد اهلل وخورشيد)215:2111:
 الغرض من االختبار :قياس القدرة عمى الدحرجة .

 االدوات المستخدمة :كرة قدم ،ساعة توقيت 01 ،شواخص مناسبة االرتفاع ،شريط قياس .

 الممعـــب :تحدي ــد منطق ــة االختب ــار كم ــا موض ــح ف ــي الش ــكل ( )2بحي ــث تك ــون المس ــافة ب ــين
شاخص واخر ( 0.2م ) .

 وضــع االداء :يقــف الالعــب ومعــو الك ـرة خمــف خــط البدايــة عنــدما يعطــى أشــاره البــدء يقــوم
بــالجري بــالكرة بــين الش ـواخص ويمكنــو اســتخدام القــدم اليمنــى أو اليســرى أو كمييمــا وباالتجــاه
الموضح في الشكل ( . ) 0

 عدد المحاوالت :يعطي الالعب محاولتين وتحتسب المحاولة االفضل .

 القياس  :يحتسب الزمن ذىابا" واياباً ويسجل الزمن ألقرب  011/0من الثانية .

ثانياً .اختبار المناولة:

شكل ( )1يوضح اختبار الدحرجة

 اسم االختبار( :اختبار تسميم ومناولة الى هدف صغير) (الطرفي:)444:4102 :
 الهدف من االختبار :قياس دقة التسميم والمناولة

 األدوات المستخدمة )2( :العبين )2( ،شواخص )2( ،أىداف صغيرة بعرض ( )0م وارتفاع
( )1.2م )2( ،كرات قدم قانونية ،شريط قياس ،بورك  ،صافرة.

 اجراءات االختبار:

ـــ يقف ( )2العبين بخـط عرضـي والمسافة بين العب وأخر()4م ويكون امام كـل الالعـبين
االىداف الخـمسة التي تبعد عنيم ( )21م  ،يقف الالعب المختبر بالوسط بين الالعب رقم ()0
واليدف رقم ( )0وعند سماع إشارة البدء يقوم الالعب المختبر بتسمم الكرة من الالعب رقم ()0
ثم الدوران السريع ضمن المسمفة المحددة ب ( )4متر الواقعة في وسط المسافة بين االىداف

الخمسة والخط العرضي  ،ثم مناولة الكرة باتجاه اليدف رقم ( )0وىكذا يكرر المحاولة مع
زمالئو االخرين كما موضح في الشكل (. )4

ـــ يسمح لالعبين الخمسة بمناولة الكرة بوضعيات مختمفة (أرضية ،متوسطة االرتفاع ،عالية ).
ـــ عمى الالعب المختبر ارسال الكرة الى االىداف الخمسة بصورة مالمسة لألرض .
 طريقة التسجيل:

ـــ بالنسبة إلى تسمم الكرة وكيفية إخمادىا ،تعطى درجة لإلخماد الذي يتم داخل المنطقة الـمحـددة
بمسـافة( )4متـر وال تـعطى درجـة لإلخماد الذي تخرج الكرة فيو خارج المنطقة المحددة .

ـــ بالنسبة لممناولة ال تحتسب أي درجة في حال عدم إصابة اليدف ،بينما تحتسب درجة واحدة
لكل إصابة.

ثالثاً .التهديف :

شكل ( )2يوضح اختبار المناولة

( اختبار التهديف بعدد من الكرات نحو هدف مقسم الى مربعات )(ابراهيم. )241:1994:

 الغرض من االختبار :قياس دقة التيديف

 االدوات المستخدمة :ممعب كرة القدم  ،شـريط لتحديـد منطقـة التيـديف لالختبـار ) 2( ،كـرات
قدم توضع في أماكن محددة من منطقة الجزاء  .كما موضح في الشكل()2

 وصف االداء  :يقف الالعب خمف الكرة رقم (  ) 0وعندما تعطى أشاره البـدء يصـوب الكـرة
الى المرمى بوجـو أو بـداخل القـدم االمـامي ثـم يكـرر التصـويب بـالكرة رقـم (  ) 4وىكـذا حتـى
ينتيــي مــن تصــويب الك ـرة رقــم (  ) 2عمــى أن يأخــذ الالعــب الوقــت الكــافي المناســب لتنفيــذ

التصويب .

 التسجيل  :تحتسب الدرجة بمجموع الدرجات التي يحصل عمييا الالعب من تصويب الكرات
الخمس بحيث تنال كل تصويبو الدرجـة المحـددة فـي كـل منطقـة التـي تـذىب الييـا الكـرة عمـى
أن تحتســب خطــوط التقســيم ضــمن المنطقــة االعمــى درجــة وي ارعــى ان التصــويب خــارج حــدود

المرمى تكون درجة صفر

شكل ( )3يوضح اختبار التهديف

2ــ 5التجربة االستطالعية:
قام الباحثان بأجراء التجربة االستطالعية عمى االختبارات الموضوعة لمميارات االساسية

في يوم االثنين المصادف  4102/00/42الساعة ( )0.11صباحا وذلك لمعرفة صالحيتيا
وامكانية تطبيقيا عمى افراد عينة البحث الحقا.

2ــ 6االختبارات القبمية:

قام الباحثان بأجراء االختبارات القبمية المتمثمة باالختبارات الميارية بكرة القدم لعينة البحث وذلك
في يوم االثنين المصادف  4102/04/0في ممعب كرة القدم في كمية التربية البدنية وعموم

الرياضية.

2ــ .7تمرينات التوافق الحركي :
من اجل اتباع السياق العممي السميم لمتوصل الى ادق النتائج لحل مشكمة البحث ومن اجل

تحقيق اىداف البحث قام الباحثان بأعداد مجموعة من تمرينات التوافق الحركي لكل ميارة من

الميارات االساسية الثالثة المختارة بكرة القدم من قبل الخبراء والمختصين وىي ( الدحرجة ،
المناولة  ،التيديف) واعتمد الباحثان في اعداد التمرينات من خالل دراسة وتحميل عدد كبير من

المراجع والدراسات والبحوث العممية التي اعتمدت عمى المناىج التعميمية في كرة القدم مراعيا

االسس العممية في اعداد ىذه التمرينات وتطبيقيا وبعد ان قام الباحثان بأعداد ىذه التمرينات
بصورتيا شبو النيائية  ،عرضيا عمى الخبراء والمختصين في المجال االكاديمي وكرة القدم
لغرض الحصول عمى آرائيم ومقترحاتيم فييا وبناء عمى مقترحات السادة الخبراء والمختصون

عدل الباحثان الكثير من التمرينات حتى وضعيا بصورتيا النيائية وتطبيقيا عمى عينة البحث .

ان تمرينات التوافق الحركي التي اعدىا الباحثان تيدف الى تطوير بعض الميارات االساسية
بكرة القدم وقد راعى الباحثان بعض المعايير في اختيار التمرينات:

 .0مراعاة مبدأ التنوع في اداء التمرينات داخل الوحدة التعميمية حتى ال يشعر الطالب
بالممل.

 .4اتباع مبدأ التدرج من السيل الى الصعب داخل الوحدة التعميمية .

2ــ 8تنفيذ التجربة :

نفذت وحدات تمرينات التوافق الحركي عمى عينة البحث في يوم الثالثاء المصادف

4102/04/01م ولغاية يوم الثالثاء المصادف 4102/12/12م وبواقع وحدتين تعميمتين في

االسبوع الواحد وبحسب جدول المحاضرات االسبوعي لممرحمة االولى شعبة (أ) (االثنين
و الثالثاء ) اذ استغرق المنيج لمدة ( )1اسابيع وبمغ عدد الوحدات التعميمية ( )04وحدة

تعميمية ،واستغرق زمن كل وحدة تعميمية ( )01دقيقة وقسمت الى ثالث اقسام ىي :
 .0القسم التحضيري

 02دقيقة

 .4القسم الرئيسي

 .2القسم الختامي

 01دقيقة
 2دقائق

ان عمل الباحثان مقتصر في الجزئيين التعميمي والتطبيقي فقط من القسم الرئيسي لموحدة

التعميمية ووقتيا ( 21دقيقة ) خصصت (  01دقائق ) لمجزء التعميمي و(  21دقيقة ) لمجزء
التطبيقي .

2ــ9االختبارات البعدية :
بعد االنتياء من تطبيق تمرينات التوافق الحركي عمى عينة البحث اجريت االختبارات البعدية

في يوم االثنين المصادف  4102/12/10متبع كل الشروط واالجراءات واالختبارات القبمية
نفسيا من حيث المكان والزمان واالدوات المستخدمة وطريقة تنفيذ االختبارات وفريق العمل

المساعد .

2ــ 11الوسائل االحصائية :
استخدم الباحثان الوسائل االحصائية االتية :

 الوسط الحسابي ( رضوان . ) 133 : 1996 :

 االنحراف المعياري ( باهي . ) 231 : 1999 :
 اختبار ( )Tلعينتين غير مرتبطتين متساوية العدد ( التكريتي والعبيدي )010 : 0000 :

-2عرض نتائج االختبارات المستخدمة في البحث وتحميمها ومناقشتها:

جدول( )1يبين االوساط الحسابة واالنحرافات المعيارية وقيم (ت) الختبارات الدحرجة والمناولة
والتهديف

الدحرجة

المناولة

التهديف

المجموعة

المتغيرات

وحدة

االختبار

القياس

ثانية

درجة

درجة

القبمي

االختبار البعدي

س

±ع

س

±ع

T

المحسوبة

 Tالجدولية

الداللة

االحصائية

ت

24.16

2.13

21.13

1.81

4.96

معنوي

ض

24.69

3.28

22.71

2.89

1.98

غير معنوي

ت

1.2

1.74

3.7

1.78

11.4

معنوي

ض

2

1.31

2.45

1.16

1.15

ت

6.5

2.11

8.65

1.38

3.91

معنوي

ض

6.25

4.28

7.55

2.12

1.21

غير معنوي

2.13

غير معنوي

من خالل الجدول رقم ( )0الذي يبين قيم (ت) المحسوبة وتحت مستوى داللة ()12،1

لالختبارات القبمية والبعدية أذ يبين الجدول الى معنوية النتائج لصالح االختبارات البعدية
لممجموعة التجريبية.

ويعزو الباحثان سبب الحصول عمى ىذه النتيجة الى تمرينات التوافق الحركي التي استخدمت

في المنياج التعميمي لممجموعة التجريبية حيث ادت الى حالة من التفاعل بين المدرس والطالب
مما ادى الى االشتراك االيجابي من قبل الطمبة خالل الوحدة التعميمية ،اذ يؤكد (راتب:0000:

 )42الى ان " تعمم اي ميارة من خالل ممارسة التمرينات المتنوعة يجب ان تتم من خالل
الممارسة الصحيحة لمميارة في ظروف مماثمة لممسابقة والتركيز عمى دقة االداء باالستخدام

االمثل لزمن الممارسة وبكفاءة عالية "  .وان المعمومات المعطاة من قبل المدرس عمى عينة

البحث كانت فعالة في ظيور ىذا التطور بشكل ممموس .

فضال عن ذلك يرى الباحثان ان تزويد الطالب بالمعمومات والمعارف عن طريق الشرح

لمتمرينات وتركيز انتباىيم ليذه المعمومات اثرت عمى اداء الميارات قيد الدراسة وخاصة
لممجموعة التجريبية.

ويرى الباحثان ان تمرينات التوافق الحركي التي استخدمت خالل المنياج التعميمي كان ىدفيا

تطوير الجانب المياري والحركي لدى الطمبة حيث اشار (مختار )11:0002 :الى ان العب
كرة القدم " يحتاج الى استخدام جسمو بأكممو ألداء الحركة بمنتيى االتقان مع القدرة عمى تغيير

اتجاىو وسرعتو بطريقة سيمة وانسيابية ويحتاج العب كرة القدم الى صفة الرشاقة والتوافق
لمحاولة النجاح في ادماج عدة ميارات اساسية في إطار واحد او التغيير من ميارة الى اخرى او

تغيير من سرعتو واتجاىو.

ومن خالل النتائج اعاله ظير تطور واضح بالميارات االساسية (الدحرجة ،المناولة،

التيديف) لممجموعة التجريبية .ويعزو الباحثان ىذا التطور الى طبيعة التمرينات المستخدمة في

المنياج التعميمي اذ منحت الطالب الوقت المناسب لمتكرار والممارسة وقد اشار (شمت:4111:

 " )411ان من المفروض عمى المدرسين والمدربين تشجيع المتعممين عمى اداء اكبر عدد ممكن

من محاوالت التمرين قدر المستطاع.

فضال عن ذلك يعزو الباحثان ىذه الفروق إلى إن تمرينات التوافق الحركي قد اثرت في مستوى

أدائيم المياري ،وىذا ما تم تأكيده في أنو" كمما ازداد إتقان المعارف النظرية كان اقدر عمى
تطوير وتنمية المستوى الرياضي لألفراد إلى أقصى حد ،فال بد لممدرس أن يمم باألسس النظرية
وان يمتمك المعمومات التي ترتبط بأسس تطوير الميارات الحركية وال يكتفي بما وصل إليو في

درجة التأىيل بل يعمل عمى االستزادة واالطالع عمى كل ما يستجد في المعارف والمعمومات
"(عالوي ورضوان.)21:0044 :
-4الخاتمة :

بعد إجراء التجربة ومعالجة النتائج إحصائيا وتحميميا ومناقشتيا توصل الباحثان إلى ان

تمرينات التوافق الحركي قد اثرت في تحسين االداء المياري ألفراد عينة البحث بين االختبارات

القبمية والبعدية لممجموعة التجريبية كما ان استخدام تمرينات التوافق الحركي قد ادى الى تطور

واضح في تعمم بعض الميارات االساسية بكرة القدم لممجموعة التجريبية ،ويوصي الباحثان

بالتأكيد عمى استخدام تمرينات التوافق الحركي في تطوير مستوى االداء المياري بمعبة كرة القدم.
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