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ممخص البحث

مف المعموـ اف التعمـ يحدث داخؿ الجياز العصبي المركزي اال اف الطرؼ او جزء الجسـ

(العضمة) ىو مف ينفذ االيعاز العصبي وىذا يعني التعميـ يمكف تنفيذه مستقبال باي طرؼ مف

أطراؼ الجسـ ،ييدؼ البحث الى تعرؼ تأثير التمرينات المتناظرة في تطوير الرشاقة وتعمـ
ميارتي المناولة والتيديؼ

واستخدـ الباحثاف المنيج التجريبي لمالئمتو لحؿ مشكمة البحث .واختار الباحثاف عينو

البحث بالطريقة العشوائية وىـ ( )07طالب مف طالب المرحمة األولى والذي يمثموف نسبة

( % 35,13مف مجتمع البحث وبعد االنتياء مف االختبارات تـ استخداـ المعالجات اإلحصائية
المناسبة لموصوؿ الى النتائج ثـ تـ عرضيا ومناقشتيا .وقد توصؿ الباحثاف الى اىـ
االستنتاجات المذكورة .اما اىـ التوصيات فكانت ضرورة االعتماد عمى التمرينات المتناظرة

لتطوير القدرات الحركية والميارات األساسية وكذلؾ التدرج بالتمرينات مف السيؿ الى الصعب
والتنوع بالتمرينات اثناء الوحدة التعميمية.

The effect of symmetrical exercises to develop my skills and learn agility
handling and scoring football
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Abstract

It is known that learning takes place within the central nervous system,

but the party or part of the body (muscle) is implemented nervous instruct
This means that education can be implemented in the future in any limb

The research aims to identify the impact of exercise in the development of
asymmetric agility and learning my skills handling and scoring

The researchers used the experimental method to solve the problem of

suitability research. And chose the authors of the research sample random
way they are (70) students from the first phase students who represent the
percentage (31.53% of the research community and after completion of the

tests was the use of appropriate statistical treatments to get to the results

were then presented and discussed. The They found the most important
conclusions mentioned. the most important recommendations was the need to
rely on asymmetric exercises to develop these capacities and basic skills as

well as work out the gradient from easy to difficult and diversity work out
during modul

:المقدمة-1
اف التطور العممي الحاصؿ في المجاؿ الرياضي فرض أفاقا جديدة ال حدود ليا في العموـ

 وبيذا إصبح اتباع كؿ.ًتطور واسعا
الرياضية كالتدريب الرياضي والتعمـ الحركي المذيف يشيداف
ًا

ما ىو جديد وابداعي في العموـ الرياضية ضرورة البد مف اخذىا بنظر االعتبار عند التخطيط

.لمعممية التعميمية و التدريبية ومناىجيا

ومف المعموـ اف التعمـ يحدث داخؿ الجياز العصبي المركزي اال اف الطرؼ او جزء

الجسـ ( العضمة ) وىو مف ينفذ االيعاز العصبي وىذا يعني التعميـ يمكف تنفيذه مستقبال بأي

طرؼ عمى وفؽ االشارة مف الدماغ وقد اثمرت الدراسات والبحوث الخاصة بموضوع التعميـ
بالتناظر عف دراسة وتحميؿ لمجانب الفسمجي المرتبط بالجياز العصبي بشكؿ رئيسي اذ افاد

المختصوف في الطب والفسمجة الرياضية كثي ار مف عممية االنتقاؿ حتى توصموا الى اف التدريب

عمى جزء مف الجسـ يظير تأثيره عمى الجزء االخر منو حيث ذكر الباحثوف اف اعظـ نقؿ ممكف
اف تتوقعو يكوف مف العضو المفضؿ لمعضو الغير مفضؿ كما اف التدريب الذي تنتقؿ اثاره

باستخداـ االعضاء المقابمة لمجسـ والذي يسمى التعمـ بالتناظر او ما يسمى التدريبات المتقاطعة.

ولكوف كرة القدـ ىي المعبة االكثر شعبية في العالـ فقد جاء االىتماـ بيا استثنائيا يتناسب

واىميتيا مف جية وكونيا المعبة التي تدخؿ المتعة والسرور لقموب مشاىدييا ومزاولييا مف جية

اخرى  ،لذا فقد توصؿ التطور اليائؿ في العموـ المعارؼ التعميمية الى استخداـ افضؿ الطرؽ

واألساليب لتعميـ الميارات األساسية

لذا تكمف اىمية البحث في اعداد تمرينات متناظرة ودراسة تأثيرىا في تطوير الرشاقة وتعمـ

ميارتي المناولة والتيديؼ بكرة القدـ

ولكوف الباحثاف مف الميتميف بكرة القدـ الحظ اف تدريبات كرة القدـ المعطاة لطالب كميات
التربية البدنية تركز عمى التمرينات البدنية والميارية لذا وجد اف مف الضروري اشراؾ الدماغ في

عممية التعمـ كونو الموجو الرئيسي لعممية توجيو العضالت الى كيفية المسار الحركي الصحيح
ألداء الميارات المختمفة لذا عمد الباحثاف الى اعداد تمرينات متناظرة ودراسة تأثيرىا عمى تطوير

الرشاقة وتعمـ ميارتي المناولة والتيديؼ بكرة القدـ

وىدؼ البحث الى اعداد تمرينات متناظرة وكذلؾ تعرؼ تأثير التمرينات المتناظرة في تطوير

الرشاقة وتعمـ ميارتي المناولة والتيديؼ ،وافترض الباحثاف اف استخداـ التمرينات المتناظرة ليا
تأثير إيجابي في تطوير الرشاقة وتعمـ ميارتي المناولة والدحرجة بكرة القدـ .

-2منهجية البحث واجراءاته الميدانية:
1-2منهج البحث:

استخدـ الباحثاف المنيج التجريبي لمالءمتو لحؿ مشكمة البحػ ػ ػ ػػث

 2-2مجتمع البحـث وعينته:

اختار الباحثاف مجتمع البحث بالطريقة العمدية وىـ طالب كمية التربية البدنية وعموـ
الرياضة (المرحمة األولى) اما عينو البحث فقد اختارىـ بالطريقة العشوائية وىـ ( )07طالب
موزعيف الى مجموعتيف (الضابطة – التجريبية) اذ تبمغ النسبة المئوية لمعينة ()% 35.13مف

مجتمع البح ػ ػ ػ ػ ػ ػػث

 3-2الوسائل واألدوات المستخدمة في البحث
 1-3-2الوسائل المستخدمة:

المصادر العربية ،االختبارات والمقاييس ،استمارة تسجيؿ وتفريغ النتائج.

 2-3-2األدوات المستخدمــة:

ممعب كرة قدـ ،كرات قدـ قانونية عدد( ،)07صافرة ،شواخص عدد( ،)57ساعة توقيت

الكترونية ،اىداؼ صغيرة ،كامرة فيديو نوع ()sony
 4-2اختبارات البحث
 -الرشاقة

 -اسم االختبار :الجري المتعرج بيف المواقع ( ناجي واحمد)303 :5891 :

الهدف من االختبار :قياس الرشاقة

االدوات المستخدمة :أربعة موانع أو كراسي منخفضة ،ساعة توقيت ،شريط قياس شريط الصؽ،

صافرة.

إجراء االختيار :مف الوقوؼ عند خط البداية بعرض(5ـ) والذي يبعد عف أوؿ مانع ( 3أمتار)
وعند سماع اشارة البداية ينطمؽ المختبر بيف الموانع االربعة والتي مسافتيا (  5ـ ) بيف مانع
وآخر وبحسب ما موضح في الشكؿ (.)5

التسجيؿ -:يتـ حساب الزمف لدورتيف متواصمتيف دليال لمؤشر الرشاقة .

شكؿ ( )5يوضح اختبار الجري المتعرج بيف الموانع
 -المناولة

 -اختبار المناولة نحو هدف صغير يبعد مسافة  22متر (إسماعيؿ واخروف)00 :5885 :

 -الهدف من االختبار :قياس دقة المناولة.

 -األدوات المستخدمة :كرات قدـ عدد( ،)1وىدؼ صغير إبعاده(557سـ×33سـ).

 إجراءات االختبار :يرسـ خط بطوؿ (5ـ) عمى مسافة (07ـ) عف اليدؼ الصغير ،وتوضعكرة ثابتة عمى خط البداية بحسب ما موضح في الشكؿ (.)0

 -وصف االختبار :يقؼ الالعب خمؼ خط البداية مواجيا لميدؼ الصغير ،ويبدأ عند إعطاء

اإلشارة بمناولة الكرة نحو اليدؼ لتدخؿ اليو ،وتعطى لكؿ العب ( )1خمس محاوالت متتالية .

 التسجيل :تحسب الدرجة بمجموع الدرجات التي حصؿ عمييا الالعب مف مناولة الكراتالخمس وعمى النحو االتي .:

* درجتاف لكؿ محاولة صحيحة تدخؿ إلى اليدؼ الصغير .

* درجة واحدة إذ مست الكرة القائـ أو العارضة ولـ تدخؿ اليدؼ .
* صفر في حالة خروج الكرة عف اليدؼ الصغير .

الشكل ( )2يوضح اختبار المناولة نحو هدف صغير يبعد مسافة ( )22متر

 -التهديف

ـــ التهديف نحو مرمى مقسم إلى مربعات) حماد)262 :1994 :
 هدف االختبار :قياس دقة التيديؼ نحو المرمى. -األدوات المستخدمة:

 شريط لتعييف منطقة التيديؼ .
 ىدؼ كرة قدـ قانوني.
 ممعب كرة قدـ.

 كرات قدـ عدد(.)1
 طريقة االداء:توضع ( )1كرات عمى خط الجزاء الذي يبعد  59يارده عف خط المرمى والمسافة بيف كرة
واخرى ( )5يارد ،حيث يقوـ الالعب بالتيديؼ في المناطؽ المؤشرة باالختبار وحسب اىميتيا
وصعوبتيا وبشكؿ متسمسؿ الكرة بعد األخرى عمى أف يتـ االختبار مف وضع الركض.

 -طريقة التسجيل:

تحتسب عدد االصابات التي تدخؿ االىداؼ المحددة مف كال الجانبيف بحيث تحتسب درجات
كؿ كرة مف الكرات الخمسة كاآلتي:

تحسب كؿ كرة بالنقاط المحددة لممنطقة المحسوبة مع مراعاة في حاؿ مس الكرة لمشريط تحسب
لممنطقة االعمى حسب المناطؽ المرقمة ،وصفر عند خروجيا خارج حدود المرمى.
 1درجات الى المنطقة رقـ1
1درجات الى المنطقة رقـ 1

5

3

5

4

2
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 3درجات الى المنطقة رقـ 3

درجتاف الى المنطقة رقـ 0

درجة واحدة الى المنطقة رقـ 5
(العارضة والعامود)

صفر خارج حدود المرمى

العب

الشكل ( )3يوضح اختبار مهارة التهديف
 5-2التجربة االستطالعيـــة:
اجرى الباحثاف بالتجربة االستطالعية بتاريخ  0751/50/05في الساعة ( )8صباحا عمى
() 57طالب وىـ مف مجتمع البحث وذلؾ لمتعرؼ عمى مدى مالئمة االختبارات لمستوى العينة
ومدى مالئمة األدوات المستعممة ومعرفة الوقت المستغرؽ ومعرؼ فريؽ العمؿ المساعد عمى

كيفية اجراء االختبار والتعرؼ عمى المعوقات التي سوؼ تواجو الباحث

 6-2االختبارات القبميــة :

تـ اجراء االختبارات القبمية عمى عينة البحث مف خالؿ تطبيؽ االختبارات الحركية والميارية،

وذلؾ ل تعرؼ نتائج كؿ اختبار و تثبيتيا في استمارة تفريغ البيانات والتي جرت في يوـ االثنيف
الموافؽ  0751/ 50/09وذلؾ عمى ممعب كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة (جامعة ديالى)
 7-2التجربة الرئيسة:

تـ البدء بالتجربة الرئيسة في يوـ الثالثاء الموافؽ  0751 /50 /08اذ تـ تطبيؽ التمرينات

المعدة مف قبؿ الباحث عمى افراد العينة بواقع وحدتيف تعميمية في االسبوع يوـ (االثنيف –
الثالثاء) ولمدة ( )9اسابيع اذ بمغ المجموع الكمي لموحدات ( )53وحدة تعميمية
 8-2االختبارات البعديـة

تـ اجراء االختبارات البعدية ألفراد عينة البحث بعد االنتياء مف تنفيذ الوحدات التعميمية في
يوـ الثالثاء الموافؽ  .0753/3/9قد راعى الباحثاف عمى توفير نفس الظروؼ التي تـ اجراء
االختبارات القبمية لغرض الحصوؿ عمى نتائج ذات مصداقية عالية.

 9-2الوسائل االحصائية:
استخدـ الباحثاف الحقيبة اإلحصائية ( )spssفي معالجة البيانات التي تـ الحصوؿ عمييا.

-3عرض النتائج وتحميمها ومناقشتها:

 1-3عرض نتائج االختبارات المستخدمة قيد الدراسة:

الجدول ( )1يبين بعض المؤشرات اإلحصائية لنتائج متغيرات الدراسة في القياسين القبمي
والبعدي لممجموعة التجريبية
المتغيرات

االختبار القبمي

وحدة

االختبار البعدي

نسبة التطور

القياس

س-

±ع

س-

±ع

الرشاقة

ثانية

74445

24825

54568

24692

%33471

المناولة

درجة

24114

14875

74717

24822

%293421

التهديف

درجة

124314

24541

184743

14868

%81472

يبيف الجدوؿ ( )5قيـ االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ونسبة التطور لمتغيرات البحث

لمقياس القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية

الجدول ( )2قيم فروق األوساط الحسابية وانحرافاتها والخطأ المعياري وقيمة (ت) المحسوبة
بين االختبارين القبمي والبعدي لمتغيرات البحث لممجموعة التجريبية
القدرة

س -ف

عف

الخطأ المعياري

ت المحسوبة

نسبه

الخطأ

الداللة

الرشاقة

14877

24396

24267

284269

24222

معنوي

المناولة

54257-

24155

24364

134884

24222

معنوي

التهديف

84429-

34242

24514

164393

24222

معنوي

يبيف الجدوؿ ( )0قيمة متوسط الفروؽ وانحرافاتيا والخطأ المعياري وقيمة ت المحسوبة بيف

القياسيف القبمي والبعدي لمتغيرات البحث لممجموعة التجريبية اذ ظيرت مف خالؿ النتائج اف
جميع قيـ نسبة الخطأ ىي اقؿ مف قيمة مستوى الداللة( )7,71وىذا يعني وجود فروؽ معنوية

بيف القياسيف القبمي والبعدي

 2-3مناقشة النتائـج:

يتبيف مف خالؿ الجدوؿ ( )0اف ىناؾ فروؽ معنوية بيف االختبار القبمي والبعدي لمتغيرات
البحث ولصالح االختبار البعدي لممجموعة التجريبية .ويعزو الباحثاف ذلؾ الى طبيعة التمرينات

المعدة مف قبؿ الباحث والمؤداة مف قبؿ افراد عينة المجموعة التجريبية كوف تمؾ التمرينات كانت

تؤدى بالتناظر بيف االطراؼ المفضمة والغير مفضمة وذلؾ لتحسيف تعمـ الميارات بيف طرفي

الجسـ فقدرة (الرشاقة ) تعد ميمة جدا ألداء الميارات الحركية بكرة القدـ وخاصة الميارات
الفردية المعقدة والمركبة وىي عوامؿ ميمة لمقدرة عمى التحكـ في اجزاء الجسـ ووضع كؿ جزء

في مكانة في الوقت الصحيح كما اف تكرار تمؾ التمرينات بشكؿ عممي ومنظـ يؤدي الى تطور

افضؿ لتمؾ القدرة ويتفؽ الباحثاف في ذلؾ مع "بسطويسي احمد  "5888باف افضؿ الطرؽ لتنمية
القدرات الحركية ىي تكرار تأدية تمرينات الميارات التعميمية  ،فكؿ ميارة ليا ايقاع خاص بيا

واذ تعممة ىذا االيقاع فاف الميارة يسيؿ ادائيا بدرجة عالية الف اجزاء الجسـ قد اكتسبت درجة
كبيرة مف التوافؽ والرشاقة (.احمد)003 :5888 :

كما ويعزو الباحثاف التطور الحاصؿ الى التمرينات المعدة مف قبؿ الباحث والتي طبقت عمى

افراد عينة المجموعة التجريبية الف تمؾ التمرينات كانت تتسـ بتطبيؽ عممي ومنظـ ومدروس.
متصؼ بالتدرج مف التمرينات السيمة الى التمرينات المركبة والمترابطة ألكثر مف ميارة معا اذ
كانت تمؾ التمرينات مالئمة لقدرات وقابميات افراد العينة فضال عف التنويع بالتمرينات الحركية

باشتراؾ اكثر مف العب في التطبيؽ.

ويتفؽ الباحثاف في ذلؾ مع رأي (قاسـ لزاـ صبر) الذي يؤكد عمى "اف عممية تنظيـ التدريب

تمعب دو ار اساسيا في تطوير ميارات الالعبيف االساسية بما ينسجـ مع قابميات الالعبيف وتمعب
ظروؼ التدريب وامكانياتو الى اعداد االعب أعدادا جيداكما تمعب الدور االيجابي والكبير في
عممية فيـ وتطوير ميارات الالعبيف اذ اف الوصوؿ الى تحقيؽ وتثبيت الميارات سيكوف نتيجة

لتنظيـ التدريب بمكانة وزمانو واستثماره بشكؿ مناسب واستغالليا بشكؿ منظـ لذلؾ وجب

التدريب وفؽ القواعد الصحيحة والتي تضمف التطور أمثؿ لمميارات لدى الالعبيف" ( صبر:

)500 :0771

ويرى الباحثاف اف تبادؿ التعمـ بالتناظر مف الطرؼ المفضؿ الى الطرؼ الغير مفضؿ ىذا

ادى الى تكامؿ العمؿ لنصفي الدماغ فنشاطات الدماغ ليست قاصرة عمى نصؼ كروي واحد بؿ
يجب اف يتـ التكامؿ بينيما مما يزيد القدرة عمى التعمـ والتفكير واي نشاط البد اف يصدر عف

التكامؿ الوظيفي لعمؿ الدماغ ويتفؽ الباحث في ذلؾ مع (حمد )0755في انو يؤكد عمى "اف
تكامؿ نصفي الدماغ في الوظائؼ يؤدي الى اداء الميارات العقمية والبدنية بدرجة عالية مف

الذكاء ألنو يزيد مف امكانيات الدماغ وتفاعمو معا لموصوؿ الى ذلؾ االداء االمثؿ عمى وفؽ

القوى واالمكانات والمكونات لمعايير النجاح ومؤشراتو مما يؤدي الى اداء ناجحة سواء كانت
ظاىرة اـ ضمنية"( ىادي)30 :0775 :

ويرى الباحثاف اف التمرينات المعدة مف قبميما كاف ليا االثر الواضح عمى نتائج تمؾ

المجموعة في زيادة مقدار التعمـ المياري لمميارات قيد البحث مما يدؿ عمى مالئمتيا لمعينة
وذلؾ الف كيفية التعامؿ مع المعمومات داخؿ الدماغ كاف ليا بالغ االثر في احداث عممية التعمـ

فضال عف تنوع التمرينات و التكرار المتواصؿ وتعاوف افراد العينة في تنفيذىا ساعد عمى العمؿ

بجدية اكثر اذ اف شعور المتعمميف وىـ يؤدوف واجباتيـ بصورة جماعية وبشكؿ متعاوف

واحساسيـ بانيـ مسؤولوف عف انجاز واجباتيـ في مجموعتيـ ساعدىـ عمى تقبؿ المعمومة

بفاعمية اكبر فضال عف دور التغذية الراجعة في كافة مراحؿ التعمـ ساعد عمى تفدـ مستوى
االداء المياري لدى الطالب اذ تعد عامال ميما في عممية التعمـ .ويتفؽ الباحث في ذلؾ مع

(فوزي وربحي  )0757في اف "معرفة المتعمـ نتائج استجابتو مف المبادئ الميمة لحدوث التعمـ.
اذ يتطمب بعد االنتياء مف اي نشاط وجود تغذية راجعة تخبر المتعمـ بنتائج نشاطو ألثارة دافعيتو
وتحفيزه عمى مواصمة التعمـ"( فايز ومصطفى)059 :0757 :

-4الخاتمـــة:

في ضوء نتائج البحث استنتج الباحثاف اف لمتمرينات المتناظرة اثر إيجابي في تطوير الرشاقة
وتعمـ ميارتي المناولة والتيديؼ والتمرينات المتناظرة قد أدت الى تعمـ الميارات األساسية بشكؿ

سريع .بحيث وفرت الجيد والوقت ولتحسيف عممية التعمـ .وبناءأ عمى نتائج البحث يوصي
الباحثاف ضرورة االعتماد عمى التمرينات المتناظرة في تطوير القدرات الحركية والميارات
األساسية بكرة القدـ.

المصادر والمراجـع

 احمد ،بسطويسي ؛ اسس ونظريات الحركة  ( :القاىرة  ،دار الفكر العربي )5888،
 إسماعيؿ ،ثامر محسف وآخروف؛ االختبار والتحميؿ بكرة القدـ ( :الموصؿ  ،مطبعة جامعة
الموصؿ ) 5885 ،

 ىادي ،حمد نور رياض؛ العادات العقمية وعالقتيا بالتخيؿ لدى طمبة الجامعة  (:رسالة
ماجستير ،جامعة بغداد ،كمية االداب)

 فايز فوزي ،وربحي مصطفى ؛ تكنولوجيا التعمـ النظرية والممارسة ،ط( :3عماف ،دار
الصفاء لمنشر والتوزيع )0757،

 صبر ،قاسـ لزاـ ؛ اسس التعمـ والتعميـ بكرة القدـ ،ط( :5بغداد )0771،
 ناجي ،قيس وبسطويسي أحمد ،االختبارات ومبادئ االحصاء في المجاؿ الرياضي( :جامعة
بغداد  ،مطبعػػة الجامعة ) 5891 ،

 مفتي ابراىيـ حماد؛ الجديد في االعداد البدني والمياري والخططي لالعب كرة القدـ:
(القاىرة ،دار الفكر العربي)5881،

التمرينات المتناظرة المستخدمة في البحث
 -5يقؼ عدد مف الطالب و اماميـ المدرب حيث يقوـ المدرب استالـ وتسميـ الكرة بينو و بيف
الطالب بشكؿ متعاقب
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 -0يقؼ الطالب عمى شكؿ مجموعة بالقرب منتصؼ الممعب حيث يقوـ الطالب باستالـ الكرة
مف الزميؿ و القياـ بالدحرجة ثـ مناولة الكرة الى زميؿ اخر عمى نفس الجية و االنطالؽ ثـ
استالـ الكرة و مناولتيا الى زميؿ اخر في الجية االخرى و االنطالؽ ثـ استالـ الكرة و القياف

بالتيديؼ نحو المرمى

مالحظة  :يتم اداء التمرين برجل اليمين ثم اليسار

 -3يقوـ الطالب بمناولة الكرة الى زميمة عمى بعد (3ـ)و يستمـ الكرة مف اثناء الحركة ثـ يناوؿ
الى زميؿ اخر عمى بعد (3ـ) ايضا عمى نفس الجية ثـ يستمـ الكرة ليقوـ بالتيديؼ عمى ىدؼ

صغير.

مالحظة  :يتـ اداء التمريف برجؿ اليميف ثـ اليسار

 -1يقؼ الطالب عمى شكؿ مجموعتيف الى جابف كؿ مجموعة عدد مف الشواخص حيث يقوـ
الطالب بالدحرجة مف بيف الشواخص ذىابا و ايابا ثـ التيديؼ عمى ىدؼ صغير .

مالحظة  :يتـ اداء التمريف برجؿ اليميف ثـ اليسار

