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  واملهارى البدنى األداء مستوى على وتأثريه التوافقية للقدرات برنامج
 بالكويت القدم كرة لناشئ

 *د / سعيد عبدالرشيد خاطر
 **د/ وائل السيد قنديل 

 ***/على محمد على الضاحى

 : البحث ومشكلة أهمية
 من بالعد د الالعب   م ع أن   طلب ، العل ا الر اضوووووووو   للمسوووووووو و ا  بالالعب الوصووووووووو  إن

.  ال وافق   القدرا  هذه لمث  إل قانه عال   درج  على  كون وأن الخاصووووووووو  والمهارا  ال وافق   القدرا 
 ال وافق   القدرا   لك من الالعب به   م ع ما على   وقف عام  بصف  المهارى األداء مس وى أن أى

 من العد د على  ح وى ال ى الر اضووووووووا  من القدم كرة ور اضوووووووو  ، بالمهارا  ار باطها ومدى المخ لف 
 وظروف ضوووو وط  ح   أد  ها   م وال ى كرة بدون أو بكرة كان  سووووواء المخ لف  األسوووواسوووو   المهارا 
 العصووووووووووبى الجها  ن ب ن  العم  فى و ناسووووووووووق  وافق  سوووووووووو ل م مما مركب  أو منفردة بصووووووووووورة  م   رة

 . المناسب واال جاه والمكان ال وق   فى المناسب القرار ال خاذ األداء أثناء والعضلى
 ألداء الرئ سووو   الدعائم كأحد ال وافق   القدرا  أهم   علي حد ثا الر اضووو   ال رب   علماء أكدو 
 األخرى العناصوور مع ومركبا مشوو ركا وقاسووما عامال ال وافق   القدرا   شووك  ح ث الر اضوو   المهارا 

 ىفنر  ، الجسومان   الفرد إمكان ا  بها  سوم  ال ي الر اضو   المسو و ا  ألعلي الوصوو  في  سوهم كما
 درج   سوووووج    سووووو ط عون غ رهم عن أفضووووو  بمسووووو و  ال وافق   بالقدرا    م  ون الذ ن المب دئ ن أن

 القوودرا   ر بط وال المهووار و  والل وواقو  البوودن وو  الل وواقو  عل هووا  ع موود ال ي العووامو  البوودن وو  القوودرة من عوال وو 
 الصووووووووووووووعوبو  من بودرجو  والم م  ة المركبو  المهوارا  بوأداء   عوداه قود بو  فقط الحركي بواألداء ال وافق و 
 (136:  6 ()62: 9)(78:  15. )وال ك  ك   ال كن ك   النواحي في وال عق د

 م ناسق  بصورة الج ئ   الحركا  من الكل   الحرك   رك ب فى  سهم ال وافق   القدرا  إن كما
ذا  مسوووووووووو وى ف طور ، الحرك   المهارا  النجا  المطلوب العام الحركى لل وافق مسوووووووووو وى على  م ما وا 

 لضوووووووومان الم قدم ن الالعب ن على واجبا أ ضووووووووا هو ب  فقط المب دئ ن على واجبا ل س المهارى األداء
 ( 189:  7. )و ثب  ه وا  قانه األداء و طو ر  حس ن فى االس مرار

 .السادا  مد ن  جامع  –كل   ال رب   الر اض   –أس اذ الم كان كا الح و     *
 جامع  مد ن  السادا   –كل   ال رب   الر اض    –** أس اذ الق اس وال قو م 

 دول  الكو  . –معلم  رب   بدن   بو ارة ال رب   ***
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 ف وفر ، األساس   المهارا  و طو ر  عل م عمل ا  لنجاح هاما   عامال  مث  ال وافق   والقدرا 
 بصورة و طو رها الحرك   المهارا   علم وسهول  ال فك ر حسن على  ساعد الناشئ لدى القدرا  هذه
 األخرى العناصر مع ومركبا مش ركا قاسما  شك  ح ث المهارى لألداء الرئ س   الدعائم احد وهى, مثلى
 الذ ن المب دئ ن أن فنجد ، الجسمان   إلمكانا ه وفقا ر اضى مس وى ألعلى بالالعب الوصو  فى ل سهم

 القدرا   ر بط وال ، العام  البدن   القدرا  من أعلى درج   سج    س ط عون ال وافق   بالقدرا    م  ون
 فى وال عق د الصعوب  من بدرج    م   ال ى المركب  بالمهارا  وأ ضا ب  فقط الحركى باألداء ال وافق  
 . (20:  22() 10:  20()  12:  18()  62  : 9( ) 136:   4. )وال كن ك   ال ك  ك   النواحى

 الحركى ال وافق  نم   و  طلب الحركى ال علم خال  من ال وافق   القدرا  الالعب و ك سب
 القدرا  أن كما ، الحركا   أد   فى الذا ى لل حكم حرك   والحس اإلدراك   القدرا  من كال  نش ط
  م ما إذا م ناسق  بصورة الج ئ   الحركا  من   كون ال ى الكل   الحرك   رك ب فى  سهم ال وافق  
 المهارى األداء مس وى و طور ، الحرك   المهارا  النجا  المطلوب العام الحركى ال وافق مس وى على
 فى االس مرار لضمان الم قدم ن الالعب ن على واجبا أ ضا هو ب  فقط المب دئ ن على واجبا ل س

  (189:  درو ش حنفي صام. )و ثب  ه وا  قانه األداء و طو ر  حس ن
 أن( م2000) البساطى اهلل أمر و كشك شوقى محمد ،( م1997) (Kasa) كاسا و ش ر

 بعضها مع  ندمج المنفردة المهارا  من لمجموع  مخ لف  ألشكا  نماذج  مث  المركب  الحرك   المهارا 
 ل حق ق لعبى موقف فى الم علم  ؤد ها ال ى ال ال   للمهارة بدا   ل شك  النهائ   مراحلها و  داخ  البعض
 وبال الى الخططى األداء من كب ر ج ء  فقد المركب المهارى األداء   قن ال الذى فالم علم مع ن هدف
.  المهارا   س هدف ال ى ال علم عمل   خال  من  ك سب أن  مكن أنه إال الملعب فى ان اج    ق 
(13:17( )3:12) 

  لجأ ال الالعب فمثال األداء خال  مفرد بشك  المهارا   ؤدون ال الالعب ن أن المعروف ومن
نما األح ان معظم فى( مفرد كأداء) مباشر بشك  لل مر ر  وكذلك( مركب أداء)  مرر ثم الكرة  س لم وا 
 فالمهارا  ، المراوغ  فى الحا  كذلك ال صو ب أو بال مر ر  نهى وأن البد بالكرة الالعب  جرى عندما
  عم  ح ث المركب  المهارا  فى هام ج ء الحركى وال وافق ، القدم كره لالعبى عنها الغنى المركب 
 .   المباراة فى المركب األداء بمس وى لإلر قاء البعض بعضها مع ودمجها ربطها على

 قدرا  فقدون الذ ن والناشئ ن المب دئ ن أن على م2001 حسانين صبحى محمد أكده ما وهذا
 عدم عن فضال األداء آل   إلي الوصو  في بال   صعوب  عنه   سبب ال وافق   القدرا  من مع نا

 ( 114:  11. )لألداء الصعوب  من مس وى ذا  مهارا  من ونوا جها الحركا  ب ن الموا ن 
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 مس وى ل حس ن ال وافق   للقدرا  برنامج عم  فى الفكرة و بلور  البحث مشكل   ظهر هنا من
 وهم المس قب  نواه وهم األند   عماد هم الناشئ ن أن منطلق من القدم كرة لناشئ المركب  المهارا  أداء

 . القادم  القوم   المن خبا  فرسان
 : البحث اهداف
 : على لل عرف القدم كرة فى للناشئ ن ال وافق   للقدرا   در بى برنامج  صم م إلى البحث  هدف
 . (القدم كرة ناشئي)البحث ع ن  لدى ال وافق   القدرا   نم   على ال در بى البرنامج  أث ر -1
 لدى البدنى األداء مسووو وى فى المسووواهم  ال وافق   القدرا   طو ر فى ال در بى البرنامج  أث ر -2

 .(القدم كرة ناشئي)البحث ع ن 
  المهارى األداء مسووووووووووو وى فى المسووووووووووواهم  ال وافق   القدرا   طو ر في ال در بي البرنامج  أث ر -3

 ( .القدم كرة ناشئي)البحث ع ن  لدى

 : البحث فروض
 في( البعد  وووووووووو ال  بعى وووووووووو القبلي) الثالث  الق اسا  م وسطا  ب ن إحصائ ا دال  فروق  وجد -1

 .البحث ع ن  لد  البعد  الق اس لصال  البحث ق د ال وافق   القدرا  مس وى
 في( البعد  وووووووووو ال  بعى وووووووووو القبلي) الثالث  الق اسا  م وسطا  ب ن إحصائ ا دال  فروق  وجد -2

 . البحث ع ن  لد  البعد  الق اس لصال  البحث ق د البدني األداء مس وى
 في( البعد  وووووووووو ال  بعى وووووووووو القبلي) الثالث  الق اسا  م وسطا  ب ن إحصائ ا دال  فروق  وجد -3

 .البحث ع ن  لد  البعد  الق اس لصال  البحث ق د المهارى األداء مس وى
 : البحث يف املستخدمة املصطلحات

 : التوافقية القدرات
 األمث  االس خدام اس خدامها ثم األساس   المهارا   علم وكفاءة سرع  على الالعب قدرة هي

 مع المحدد والمكان الصح   الوق  في المناسب  وبالسرع  والجهد الطاق  من قدر بأق  المبار ا  أثناء
 (  45 :17) .المباراة ظروف حسب اس خدامها في وال نو ع المخ لف  المهارا   لك ب ن الربط أمكان  

 : الوضع حتديد قدرة
 في عال   دق  على للحصو  المس خدم  الجسم وأج اء الحرك  مراح   حد د على القدرة هي 
 .(  65:  16) الجهد في واق صاد األداء
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  : احلركي اإليقاع ضبط على القدرة
 اإل قاع هذا مع   ماشى بما الحرك   الواجبا  و نف ذ الخارجي اإل قاع إدراك على القدرة هي

(16: 32). 
 : احلركي االتزان على القدرة

 الحركي األداء بعد أو أثناء المخ لف  الجسوووووووووووووم أج اء جم ع أ  ان على الحفاظ على القدرة هي 
(16  :17  ). 

 :احلركي التنظيم على القدرة
               الملعب ظروف حسووووووووووووب المناسووووووووووووب والمكان الوق  في الحركي األداء     ر على القدرة هي

(16  :24  ). 
 : الفعل رد سرعة على القدرة

 (218 -212:  19 .) أكثر أو مث ر لحدوث ن  ج  الحركي األداء سرع  على القدرة هي
 الدراسات املرتبطة :

 الدراسات العربية :
 بعض بدالل  القدم كرة العبي أداء مس وى" بعنوان( 6( )2002)  ونس إبراه م الهاد  عبد دراس  .1

 ب ن المهارى – البدني المس وى في الفرق على ال عرف إلى وهدف  ،" والمهار   البدن   الم   را 
 األداء في البدن   الم   را  أهم على وال عرف ،" الكبرى القاهرة أند  " وبعض من خبال العبي
 لع ن  المهارى األداء في المساهم  المهار   الم   را  أهم على وال عرف ، البحث لفرق البدني
 الدراس  ن ائج أهم ومن ، البحث لع ن  المهارى البدني األداء لمس وى  نبؤ معادل  ووضع ، البحث
 في األند   العبي وبعض سن  15  ح  مصر من خب العبي ب ن المس وى في فروق وجود
 المهارى المس وى في فروق  وجد ، المن خب العبي لصال  البحث ق د البدن   الم   را  جم ع
 ق د المهار   الم   را  جم ع في األند   العبي وبعض سن  15  ح  مصر من خب العبي ب ن

 ،( مساف  ال ماس رم   ، ال سرى بالقدم الكرة رك  مهارة)  عدا المن خب العبي لصال  البحث
 االن قا  سرع ) هي ال ر  ب على البحث لع ن  البدني األداء في المساهم  البدن   الم   را  وأهم
 ال ر  ب على البحث لع ن  المهارى األداء في المساهم  المهار   الم   را  أهم وان ،(  الرشاق  ،

 إلى ال وص  و م ،(  بالكرة الم عرج الجر  ، ال سرى بالقدم الكرة رك  ، لمساف  ال ماس رم  ) هي
 .  البحث لع ن  والمهارى البدني األداء بمس وى لل نبؤ معادل  ن
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( بعنوان "  أث ر ال در با  ال وافق   النوع   على  علم سباح  5م()2004دال ا سل مان م ره ) دراس  .2
ال حف على الظهر " , و هدف الدراس  إلي  حس ن نا ج  علم الطالبا  لسباح  ال حف على 

، وكان  من أهم الن ائج  طالب  39، وبل   الع ن  ى الظهر, واس خدم  الباحث  المنهج ال جر ب
  أث را  إ جاب ا  على مس وى األداء الكلى في سباح  ال حف على الظهر.أن ال در با  ال وافق    ؤثر 

( بعنوان "أثر  طو ر بعض القدرا  ال وافق   الخاص  13م()2004نسر ن محمود نب ه ) دراس  .3
لرفع مس وى األداء الفنى على عارض  ال وا ن لناشئا  الجمبا " وهدف  الدراس  إلى ال عرف على 

  ال وافق   )ال وا ن الد نام كى واالس ا  كى، الربط الحركى( فى رفع مس وى أثر  طو ر بعض القدرا
الصفا  البدن   الخاص  بعارض  ال وا ن لناشئا  الجمبا ، واس خدم  الباحث  المنهج ال جر بى 
ب صم م المجموع  ن ال جر ب   والضابط  باس خدام الق اس القبلى البعدى واش مل  ع ن  الدراس  

العب  من العبا  الجمبا  بمد ن  طنطا واخ  ر  الع ن  بالطر ق  العمد   وكان  أهم ( 16على )
الن ائج ال ى  وصل  إل ها فاعل   البرنامج المق رح ل نم   القدرا  ال وافق   )ال وا ن الد نام كى 

ا  واالس ا  كى، الربط الحركى( فى رفع مس وى األداء الفنى على عارض  ال وا ن لناشئا  الجمب
 ( سنوا . 8 ح  )

( بعنوان " أث ر برنامج  در بى للقدرا  ال وافق   على 14م()2004ن ف ن حس ن محمود ) دراس  .4
بعض المهارا  الفن   لدى العبا  الجودو"، وهدف  الدراس  إلى  صم م برنامج  در بى ل نم   

لباحث  المنهج القدرا  ال وافق   لدى الطالبا  الم خصصا  فى ر اض  الجودو، اس خدم  ا
( طالب  من طالبا  الفرق  52ال جر بى لمالئم ه لطب ع  الدراس ، اش مل  ع ن  الدراس  على )

الرابع  بكل   ال رب   الر اض   للبنا  بالج  رة، وكان  أهم الن ائج هى أن للبرنامج المق رح  أث ر 
ال حسن فى أداء المهارا   إ جابى فى  نم   بعض القدرا  ال وافق   مما أدى إلى ار فاع نسب 

الفن  ، كما  وصل  إلى أن القدرا  ال وافق   ال ال   )ال وا ن، سرع  االس جاب ، الربط الحركى، 
     ر اال جاه( ذا  أهم   كب رة فى ر اض  الجودو.

( بعنوان " در با  القدرا  ال وافق   2006 ()18) Mahmoud Houssainمحمود حس ن) دراس  .5
كرة السل "، بهدف ال عرف على  أث ر القدرا  ال وافق   على عم  ناشئ لدى  وعم  الرجل ن
بمد ن    USC( ناشئ كرة السل  بنادى 80كرة السل  على ع ن  قوامها )ناشئ الرجل ن لدى 

" بجمهور   ألمان ا اال حاد  ، قسم  الع ن  إلى أربع  مجموعا  م كافئ   Heidelberg"ها دلب رج
( سن  وقام الباحث 14، 12( سن  واثن ان ضابط ان  ح  )14، 12 ح  ) اثن ان  جر ب  ان

، بواقع  ب صم م و طب ق برنامج ال در با  ال وافق   على المجموعا  ال جر ب   لمدة ثالث  شهور
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، قام الباحث  ، ثم أعقبها بف رة  وقف لذلك البرنامج لمدة ثالث  شهور أخرى ثالث وحدا  أسبوع  
 اسا  )قبلى و   بعى أو  و   بعى ثانى و بعدى( وكان  أهم الن ائج أن ال در با  بإجراء أربع  ق

، كما أن المجموعا   كرة السل ناشئ ال وافق   ساعد  على  حسن و طو ر عم  الرجل ن لدى 
ال جر ب   سجل  مس وى أق  فى هبوط مس وى األداء بعد ف رة  وقف البرنامج عن المجموعا  

 الضابط .
 بعض أداء في المساهم  البدن   الم طلبا " بعنوان( 8()2008" )درو ش حنفي عصام" دراس  .6

 أهم على ال عرف إلى الدراس  وهدف  ،("  حل ل   دراس ) القدم كرة لناشئ األساس   المهارا 
 17  ح  القدم كرة لناشئ الدفاع   األساس   المهارا  بعض أداء في المساهم  البدن   الم طلبا 

 30 على الع ن  واش مل  البحث مشكل  لمعالج  الوصفي المنهج باس خدام الباحث وقام ، سن 
 عالقا  وجود إلى الدراس  خال  من الباحث  وص  وقد ، "أك وبر 6 ناد " ناشئ من العبا  

 ق د الدفاع   األساس   المهارا  ب ن وما البحث ق د البدن   الم طلبا  ب ن إحصائ ا   دال  ار باط ه
 .البحث

 الدراسات األجنبية:
( بعنوان "  نم   القدرا  ال وافق   على بعض المهارا  21) Raczek (2002راس  ك )  دراس  .7

الحرك   فى بعض الر اضا " بهدف ال عرف على  أث ر  نم   القدرا  ال وافق   على بعض 
، وكرة السل (، على ع ن  من  المهارا  الحرك   فى بعض الر اضا  )العاب القوى وكرة الطائرة

د اس خدم الباحث المنهج ال جر بى لمجموع  ن سن (، وق 15 -13طالب المدارس من سن )
إحداهما  جر ب   واألخرى ضابط  باس خدام الق اس القبلى البعدى، وكان  أهم الن ائج أنه  وجد 
فروق دال  إحصائ ا  ب ن المجموع  ن ال جر ب   والضابط  لصال  المجموع  ال جر ب   فى مس وى 

 ال علم المهارى.
( بعنوان "ال در با  ال وافق   فى كرة السل "  بهدف 15)  Glasauer (2003جالساور )  دراس  .8

ال عرف على  أث ر القدرا  ال وافق   على مس وى األداء لدى ناشئ كرة السل  بمقاطع  "ه سن 
Hessen  اس خدم الباحث ال صم م ال جر بى لمجموع  ن  جر ب   ن  "  بجمهور   ألمان ا اال حاد ،

، قسموا إلى مجموع ان إحداهما  ( ناشئ40لى و البعدى، على ع ن  قوامها )باس خدام الق اس القب
، قام الباحث  ( ناشئ أ ضا20( وعددها )16( واألخرى  ح  )20( سن  وعددها )14 ح  )

، وكان من أهم الن ائج أن   ب طب ق البرنامج المق رح لمدة شهر ن بواقع أربع  وحدا  أسبوع  
القدرا  ال وافق   أدى إلى  حسن مس وى األداء المهارى لدى ناشئ كرة  ال در ب باس خدام  مر نا 
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السل ، كما أن هذا ال حسن  أثر  أث را  واضحا  بالسن مما  ؤكد على ضرورة االس مرار   فى  طو ر 
 و حس ن  لك القدرا  منذ الص ر وح ى مراح  المراهق  الم أخرة.

بعنوان "مس وى القدرا  ال وافق   وكفاءة اللعب Zak & Duda (2003 (23 ) اك & دودا ) دراس  .9
لناشئ كرة القدم" وهدف  الدراس  إلى  حد د  أث ر القدرا  ال وافق   على األداء المهارى والخططى 

( 20لالعب ن الناشئ ن فى كرة القدم، وقد اس خدم الباحثان المنهج ال جر بى على ع ن  قوامها )
ال وج ه  -ال وا ن -القدرا  ال وافق   ال ال   )سرع  رد الفع  ( سن  وقد  م اخ  ار17ناشئ  ح  )

ال وافق البصرى النشط(، وكان  أهم الن ائج ال ى  وص  إل ها الباحثان أن مس وى األداء  -الخاص
 المهارى والخططى لناشئ كرة القدم  ع مد على مس وى  طو ر القدرا  ال وافق  .

 إجراءات البحث :
 منهج البحث :

دم الباحث المنهج ال جر بى لمالئم ه لطب ع  هذا البحث باسوووووو خدام ال صووووووم م ال جر بى اسوووووو خ 
 لمجموع  واحدة مع أجراء الق اسا  )القبلى و ال  بعى .  البعدى(.

 عينة البحث :
الر اضووووووى  ح   الكو  كرة القدم بنادى  لناشووووووئاخ ار الباحث ع ن  البحث بالطر ق  العمد    

( 10، هذا وقد  م اخ  ار عدد ) 2018/2019( ناشوئ في الموسوم الر اضوي  30سونه وعددهم ) 14
جراء المعامال  العلم   لالخ بارا  ق د البحث ، كما  م  ناشووووووئ ن منهم عشوووووووائ ا كع ن  اسوووووو طالع   وا 

 . من مج مع البحث %66,67( ناشئ بنسب   20إجراء الدراس  األساس   على عدد ) 
 ( 1جدول ) 

 توصيف عينة البحث
 النادى عينة الدراسة األساسية عينة الدراسة االستطالعية اإلجمالى

 سنة 14تحت  الكويتنادي  ناشئ 20 10 30
 ( لألسباب اآل   :الكو  وقد اخ ار الباحث مكان إجراء بحثه وهو )ناد  

  وافر ع ن  البحث بالنادى . •
 وجود األدوا  واألجه ة كوسائ   سهم في  نف ذ البرنامج ال در بي المق رح  •
 سهول  ضبط الم   را  . •
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 التجانس :
( ناشئ  فى كرة القدم 20قام الباحث بحساب معام  االل واء ل جانس أفراد ع ن  البحث بل   ) 
لل أكد من أن ع ن  البحث ( سوووون  فى م   را  السوووون والطو  والو ن والعمر ال در بى وذلك 14 ح  )

 (  وض  ذلك . 2مسحوب  من مج مع واحد   و ع  و  عا  إع دال ا  فى هذه الم   را  وجدو  )
 ( 2جدو  ) 

  جانس ع ن  البحث فى الم   را  ق د البحث
 االل واء الوس ط االنحراف المع ارى الم وسط الحسابى الم   را 

 0.53- 144 6.47 142.85 الطول 
 0.93 35 4.53 36.41 الوزن
 0.05 13.60 2.33 13.64 السن

 0.41 2.00 1.10 2.15 العمر التدريبى
( أن معام  االل واء لم   را  السوووون والطو  والو ن والعمر ال در بى قد  راوح 2 وضوووو  جدو  ) 

( و قع  ح  المنحنى االع دالى مما  د  3)±( وهذه الق م  نحصوووووووووووووور ب ن 0,93 : 0,53-ما ب ن )
 على  جانس ع ن  البحث 

 أدوات مجع البيانات :
 قام الباحث باخ  ار الق اسا  الوصف   لع ن  البحث وهى كما  لى : 

 القياسات الوصفية : 
 ق اس السن )  ار خ الم الد ( ألقرب شهر . -
  ام  ر ( ألقرب سم .ق اس الطو  ) الر س -
 ق اس الو ن ) الم  ان الطبى ( كجم . -
 العمر ال در بى  -

 خطوات إجراء البحث :
 عرض القدرا  ال وافق   على الخبراء. -
 اس خالص أهم القدرا  ال وافق   بعد الخبراء . -

 عرض القدرات التوافقية على اخلرباء :
للبوواحووث فى مجووا  الوودراسوووووووووووووووو  الحووال وو  ووفقووا  لقراءا ووه فى المراجع  من خال  اإلطووار المرجعى 

والدراسوووووووا  السوووووووابق   مكن من جمع عدد من القدرا  ال وافق   وقام بعرضوووووووها على الخبراء فى مجا  
 -( هى كما  لى :1( خب ر مرفق )20الدراس  وبلغ عددهم )
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   القدرة على    ر و حد د الوضع .  -1
   القدرة على ضبط اإل قاع الحركى . -2
   القدرة على االس جاب  السر ع  ورد الفع  . -3
   القدرة على الربط الحركى . -4
   القدرة على الحفاظ على ال وا ن الحركى . -5
   القدرة على ال نظ م وال وج ه الحركى . -6
   القدرة على ال ك ف مع األوضاع الم   رة . -7
   بذ  الجهد المناسب .القدرة على  -8
   القدرة على ال علم الحركى . -9
   القدرة على المرون  الحرك   . -10
   القدرة على اإلبداع الحركى . -11
   القدرة على ال نو ع . -12

 ( 3جدول ) 
 النسبة المئوية الستطالع رأى الخبراء فى أهم القدرات التوافقية 

 20سنة                  ن =  14كرة القدم تحت  لناشئ                            
 نسبة الموافقة غير موافق موافق القدرات التوافقية م
 %95 1 19 القدرة على تغير وتحديد الوضع 1
 %90 2 18 القدرة على ضبط اإليقاع الحركى 2
 %100 - 20 القدرة على االستجابة السريعة ورد الفعل 3
 %45 11 9 القدرة على الربط الحركى 4
 %90 2 18  القدرة على الحفاظ على التوازن الحركى 5
 %95 1 19  القدرة على التنظيم والتوجيه الحركى . 6
 %45 12 8 القدرة على التكيف مع األوضاع المتغيرة . 7
 %40 12 8 القدرة على بذل الجهد المناسب . 8
 %45 11 9   القدرة على التعلم الحركى . 9

 %50 10 10   القدرة على المرونة الحركية . 10
 %55 9 11   القدرة على سرعة رد الفعل . 11
 %40 12 8 القدرة على التنويع . 12

 لناشووئ( النسووب  المئو   السوو طالع رأى الخبراء فى أهم القدرا  ال وافق   3  ضوو  من جدو  ) 
( ، وقد قب  الباحث نسوووووووووب  موافق %100إلى  %40سووووووووون  وقد  راوح  ما ب ن ) 14كرة القدم  ح  
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( قدرا  وهم ) القدرة على    ر و حد د الوضوووووووووووع ، القدرة على ضوووووووووووبط 5فأكثر لذا  نم قبو  ) 80%
اع الحركى ، القدرة على االسو جاب  السور ع  ورد الفع  ، القدرة على الحفاظ على ال وا ن الحركى اإل ق

 سن . 14كرة القدم  ح   لناشئ، القدرة على ال نظ م وال وج ه الحركى ( كقدرا   وافق   
 االختبارات البدنية واملهارية :

( 3()1982أخ ار الباحث بطار   االخ بارا  البدن   والمهار   ال ى  وص  ال ها اشرف جابر )  
وهى ال ى   ناسب من ح ث أنها  هدف إلى ق اس القدرا  البدن   والمهار   سواء من الناح   البدن   

 ( واالخ بارا  كما  لى:  5( اخ بار مرفق)13أو المهار   وهى   كون من عدد )
رة لمسوووواف  بالقوووودم ال منووووى بهوووودف ق وووواس القوووودرة علووووى الركوووو  لمسوووواف  بالقوووودم ال منووووى ركوووو  الكوووو -1

 )مهارة الرك ( 
 الوثب العر ض من الثبا  لق اس القدرة . -2
 دق  ال مر ر على حائط الصد لق اس دق  ال مر ر والس طرة على الكرة . -3
 رك  الكرة لمساف  بالقدم ال سرى لق اس الركل  لمساف  بالقدم ال سرى . -4
 الجرى الم عرج بالكرة لق اس عنصر الرشاق  ) الجرى بالكرة ( . -5
  اردة لق اس ال حم  . 600جرى ومشى  -6
 م لق اس السرع  االن قال   .30عدو  -7
  ن .أداء رم   ال ماس لق اس القدرة على رمى ال ماس ألبعد مساف  بال د -8
 ضرب الكرة بالرأس لمساف  لق اس أداء مهارة ضرب الكرة بالرأس ألبعد مساف  . -9
 الوثب العمودى من الثبا  لق اس عنصر القدرة. -10
 ضرب الكرة بالرأس على الحائط لق اس مهارة اإلحساس بالكرة بالرأس . -11
 الجرى الم عرج لبارو لق اس مهارة الجرى بالكرة والرشاق   . -12
 الرأس لق اس مهارة اإلحساس بالكرة .  نط ط الكرة على -13

 الدراسات االستطالعية:     
 الدراسة االستطالعية األوىل:   

 -وهدف  إلى  جرب  االخ بارا  ال ى اس خدمها الباحث وذلك لل عرف على: 
 مدى اس  عاب المساعد ن لالخ بارا . •
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 االخ بارا .مدى صالح   األدوا  واألجه ة المس خدم  فى  •
 مدى صالح   المكان المخصص إلجراء االخ بارا . •
 األخطاء المح م  ال عرض لها أثناء إجراء االخ بارا  ل الف ها فى الدراس  األساس  . •

 نتائج الدراسة االستطالعية األوىل :
  م ال أكد من اس  عاب المساعد ن لالخ بارا  ق د البحث . •
 األدوا  واألجه ة المس خدم  فى االخ بارا . م ال أكد من صالح    •
  م ال أكد من صالح   المكان المخصص إلجراء االخ بارا . •

 الدراسة االستطالعية الثانية:
الثبا ( لالخ بارا  ق د البحث  -أجر   هذه الدراسوووو  لل أكد من المعامال  العلم   )الصوووودق  
دن   والمهارا  ق د البحث( واسوووووووووووووو خدم الباحوث االخ بارا  الب –للقدرا  ال وافق     KiKo)كى كو 

 -: المعامال  العلم   ال ال  
  م ال أكد من صدق وثبا  االخ بارا  ق د البحث نتائج الدراسة االستطالعية األولى : 

 الصدق:
قام الباحث بحساب صدق اخ بارا  القدرا  ال وافق   واالخ بارا  البدن ه والمهار   المخ ارة  

عن طر ق إ جاد صدق ال ما   وذلك ب طب قها على مجموع ي الدراس  االس طالع   وال ي بلغ قوام ك  
نادى ئ ناشسن   مث  المجموع  األولى )المجموع  المم  ة( وهي من  14( ناشئ ن  ح  10منهما )

، ب نما  مث  المجموع  الثان   )المجموع  غ ر المم  ة( وهي من نفس مج مع البحث  الكو   الر اضي
 (  وض  ذلك.4( سن . وجدو  )14( ناشئ ن  ح  )10وعددهم )

 ( 4جدول ) 
 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت( بين كل من المجموعة المميزة

 10=  2= ن1فى القدرات التوافقية واالختبارات البدنية والمهارية  نوغير المميزة          

 االختبارات
 الفرق بني اجملموعة غري املميزة اجملموعة املميزة

 املتوسطني
 قيمة)ت(
 ع س ع س احملسوبة

رات
لقد

ا
 

قية
تواف

ال
 

 *2.59 1.41 1.02 5.75 0.86 4.34 القدرة على دقة تحديد الوضع
 *3.55 1.74 1.08 5.99 0.99 4.25 القدرة على ضبط اإليقاع الحركى

 *4.28 5.31 2.58 28.55 2.66 33.24 القدرة على االتزان الحركى
 *3.95 1.66 1.01 6.88 0.75 5.22 القدرة على التنظيم الحركى
 *6.44 15.26 4.68 147.76 5.34 132.5 القدرة على سرعة رد الفعل
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 ( 4جدول ) تابع 
 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت( بين كل من المجموعة المميزة

 10=  2= ن1وغير المميزة فى القدرات التوافقية واالختبارات البدنية والمهارية  ن         

 االختبارات
 الفرق بني اجملموعة غري املميزة اجملموعة املميزة

 املتوسطني
 قيمة)ت(
 ع س ع س احملسوبة

نية
لبد

ت ا
غيرا

لمت
ا

 و 
رية

مها
ال

 

 *5.10 5.41 2.14 24.10 2.34 29.51 ركل الكرة لمسافة بالقدم اليمنى
 *5.91 14 5.34 122 4.68 136 الوثب العريض من الثبات 

 *3.68 1.03 0.51 4.10 0.65 5.13  ق1دقة التمرير على حائط الصد 
 *3.23 2.91 1.64 15.34 2.14 18.25 ركل الكرة لمسافة بالقدم اليسرى 

 *3.36 1.95 1.33 12.35 1.14 10.40 الجرى المتعرج بالكرة 
 *2.82 0.79 0.61 5.84 0.58 5.05 ياردة 600جرى ومشى 

 *3.55 1.03 0.58 7.34 0.66 6.31 م 30عدو 
 *4.27 0.94 0.32 4.36 0.59 5.30 أداء رمية التماس لمسافة
 *5.25 1.89 0.74 7.68 0.78 9.57 ضرب الكرة بالرأس لمسافة

 *8.30 7.72 1.39 16.58 2.41 24.30 الوثب العمودى من الثبات 
 *3.57 0.75 0.41 4.57 0.48 5.32 ضرب الكرة بالرأس على الحائط 

 *3.27 2.29 1.61 12.54 1.33 10.25 الجرى المتعرج لبارو 
 *5.12 1.74 0.82 6.50 0.73 8.34 تنطيط الكرة على الرأس

 2.26=  0.05قيمة "ت" الجدوليه عند مستوى معنوية 
( وجود فروق دال  إحصووووائ ا  ب ن م وسووووطي درجا  المجموع  ن المم  ة 4  ضوووو  من جدو  ) 

( فى القدرا  ال وافق   واالخ بارا  0,05وغ ر المم  ة لصووووووال  المجموع  المم  ة عند مسوووووو وى دالل  )
 البوودن وو  والمهووار وو  ، ممووا  وود  على أنهووا  سوووووووووووووو ط ع ال م    ب ن المجموعووا  المخ لفوو  وبووال ووالي فهى

 اخ بارا  صادق  ف ما وضع  من أجله.
 الثبات:

 م إ جاد معامال  ثبا  القدرا  ال وافق   االخ بارا  البدن   والمهار   المخ ارة باسوووووووووووووو خدام 
عادة  طب قها  على ع ن  الدراسووووووو  االسووووووو طالع   وال ي  Test - Retestطر ق   طب ق االخ بارا  وا 

( سن ومن خارج ع ن  البحث األساس   ومن نادى 14كرة القدم  ح  )ناشئ ( ناشئ ن من 10قوامها )
السووووووووووووووكوو  الحوود وود ، و م  طب ق االخ بووارا  ق وود البحووث ثم قووام بووإعووادة  طب ق االخ بووارا   حوو  نفس 

 (  وض  ذلك.5( أ ام من ال طب ق األو  ، وجدو  )7الظروف وبنفس ال عل ما  بعد )
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 ( 5جدول )
 واالنحراف المعياري وقيمة معامل االرتباط بين التطبيقين األولالمتوسط الحسابي 

 والثاني القدرات التوافقية واالختبارات البدنية والمهارية قيد البحث
 10ن=

 االختبارات
 قيمة التطبيق الثانى التطبيق األول

 ع س ع س االرتباط

القدرات 
 التوافقية

 0.80 1.11 5.45 1.01 5.42 القدرة على دقة تحديد الوضع
 0.82 1.09 5.78 1.14 5.89 القدرة على ضبط اإليقاع الحركي

 0.80 2.33 27.51 2.24 27.54 القدرة على االتزان الحركي
 0.83 1.28 6.70 1.16 6.72 القدرة على التنظيم الحركي
 0.84 5.18 147.25 5.39 147.10 القدرة على سرعة رد الفعل

المتغيرات 
البدنية 
 والمهارية

 0.82 2.10 24.11 2.14 24.10 ركل الكرة لمسافة بالقدم اليمنى
 0.87 5.24 121 5.34 122 الوثب العريض من الثبات

 0.86 0.34 4.102 0.51 4.10 دقة التمرير على حائط الصد دقيقة
 0.83 1.36 15.30 1.64 15.34 ركل الكرة لمسافة بالقدم اليسرى

 0.80 1.22 12.36 1.33 12.35 المتعرج بالكرة الجرى
 0.84 0.42 5.37 0.61 5.34 ياردة 600جرى ومشى 

 0.88 0.74 7.36 0.58 7.34 م30عدو  
 0.83 0.33 4.32 0.32 4.36 أداء رمية التماس لمسافة
 0.85 0.68 7.56 0.74 7.68 ضرب الكرة بالرأس لمسافة

 0.84 1.26 16.53 1.39 16.58 من الثبات الوثب العمودى 
 0.83 0.25 4.55 0.41 4.57 ضرب الكرة بالرأس على الحائط

 0.80 1.26 12.57 1.61 12.54 الجرى المتعرج لبارو
 0.81 0.44 6.51 0.82 6.50 تنطيط الكرة على الرأس

 0.374=  0.05* قيمة معامل االرتباط عند مستوى داللة 
( وجود عالق  ار باط ه دال  إحصوووائ ا ب ن ال طب ق ن األو  والثاني 5  ضووو  من الجدو  رقم ) 

في جم ع القوودرا  ال وافق وو  االخ بووارا  البوودن وو  والمهووار وو  ق وود البحووث ، ح ووث  راوحوو  ق موو  معوواموو  
لى األمر الذ   شوووو ر إ 0,05( وجم عها دال  إحصووووائ ا عند مسوووو وى 0,88:  0,80االر باط ما ب ن )

 ثبا  جم ع القدرا  ال وافق   االخ بارا  البدن   والمهار   ق د البحث .
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 الربنامج املقرتح : 
 هدف الربنامج : 

على  أث ر القدرا  ال وافق   فى مسووووووووووووو وى األداء البدنى والمهارى   هدف البرنامج إلى ال عرف 
 سن . 14كرة القدم  ح   لناشئ

 أسس الربنامج : 
مج الذ  وضووووعه ونفذه الباحث على الوحدا  ال در ب   فقط ب  اع مد أ ضووووا  لم  ق صوووور البرنا 

على طر ق  ال در ب فهي الوسوووو ل  ال ي  سوووو خدمها الباحث ل حق ق أهداف ال در ب ، ومن األهم   أن 
كوووووووووووومووووووووووووا    ناسب هذه الوس ل  و حق ق الهدف ألنها  لعب دورا هاما فى اس فادة الالعب من ال در ب .

مج أ ضوووا على اإلجراءا  اإلدار   واإلمكانا  البشووور   من مسووواعد ن واألدوا  واألجه ة أشووو م  البرنا
 المطلوب  وقد راعى الباحث األسس اآل    لضمان نجاح البرنامج:

 خضوع خط  البرنامج للهدف العام . -1
 مالئم  البرنامج للمرحل  السن   لع ن  البحث . -2
 الحجم والشدة ل جنب ظاهرة الحم  ال ائد.مراعاة ال شك   المناسب للحم  من ح ث  -3
أن  كون ف را  الراح  ب ن ال مر نا  داخ  الجرعا  ال در ب   للوحدة ال در ب   كاف   لوصو   -4

 أفراد ع ن  البحث للحال  الطب ع   .
 مراعاة ال درج في   ادة شدة وحجم الحم  . -5
 و من المبار ا  ال جر ب   . مرون  البرنامج بالقدر المناسب أثناء ف رة  طب ق البرنامج -6
 مراعاة النواحي االق صاد   واالج ماع   ألفراد الع ن  . -7
 سهول  و وافر اإلمكان ا  واألدوا  المس خدم . -8
اس خدام طرق ال در ب ) الحم  المس مر ، الحم  الف رى المنخفض الشدة ، الحم  الف رى  -9

م ال عرف على مس وى األداء المهار  المر فع الشدة ، الحم  ال كرار  ( ال ي من خاللها   
 واالر فاع به .

أخذ الباحث في االع بار العام  النفسي ح ث أنه جانب هام  ساعد ناشئ ن كرة القدم على  -10
 ال در ب بروح عال    كون له أثر كب ر في االر فاع بالمس وى.
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  للبحث:ىنالتوقيت الزم
ثم قام  25/2/2019إلى  31/11/2018 رة من قام الباحث بإجراء البرنامج ال در بي فى الف 

( ل حد د محددا  البرنامج وأسفر اس طالع رأى الخبراء على  6الباحث بعرضه على الخبراء مرفق ) 
 -ما  لى :

o ( أسووووووبوع12 حدد  ف رة اإلعداد للفر ق ) ( وحدا   در ب اسووووووبوع ا  4, بواقع ) ( 48) ، باجمالى
 (.6( دق ق  وذلك بعد العرض على الخبراء مرفق )90وحدة  در ب   وكان  من الوحدة )

o    وقد راعى الباحث ان  كون  من  طب ق البرنامج الخاص بالقدرا  ال وافق   فى ك  وحدة  در ب
 ( دق ق  و م  حد د هذا ال من بعد المس  المرجعى والعرض على الخبراء .20)
o دق ق  =  20× وحدة  48وحدا  =  4× أسووووواب ع  12ن البرنامج  المق رح = وقد بلغ مجموع  م

 من البرنامج ال در بى الفر ق .  %22,22دق ق  بمعد   960
 القياس القبلى والتتبعى والبعدى:

قام الباحث بإجراء الق اس القبلى باس خدام بطار   االخ بارا  البدن   والمهار   ألشرف جابر  
-29 ( واخ بارا  القدرا  ال وافق   ق د البحث وال سج   فى اس مارة ال سج    ومى6مرفق )

امج كما قام بإجراء الق اس ال  بعى فى األسبوع السادس وهى  عد فى من صف  نف ذ البرن م30/2018
مع مراعاة نفس ال ر  ب م 27/2019-26 اس البعدى على ع ن  البحث  ومى ، ثم  م إجراء الق

 لالخ بارا  الذى ا بع فى الق اس القبلى . 
 املعاجلات اإلحصائية:

 SPSSقام الباحث باس خدام األسال ب والمعالجا  اإلحصائ   باس خدام البرنامج االحصائى  
 وطب ع  الدراس  وهى كما  لى : 0واخ ار منها المعالجا  اإلحصائ   

الم وسط الحسابي ، االنحراف المع ار  ، النسب  المئو   ، االل واء ، اخ بارا  دالل  الفروق ) (  •
T-Test ر باط )ب رسووووووووون( ،  حل   ال با ن باسوووووووو خدام ف ، طر ق    وكى إل جاد ، معامال  اال

 اصدق فرق معنوى .
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 عرض النتائج :
تحليل التباين للفروق بين متوسطات القياسات الثالثة )القبلى ــــــــــ التتبعى ــــــــــ البعدى( فى مستوى 

 القدرات التوافقية قيد البحث .
 ( 6جدو  ) 

  حل   ال با ن ب ن م وسطا  الق اسا  الثالث  )القبلى و ال  بعى و البعدى( 
 فى مس وى القدرا  ال وافق   ق د البحث

 20=   3=ن2=ن1ن      
 

  قيمة

 (F) 

 احملسوية

 التباين
(M.S) 

 درجات
 احلرية 

(D.F) 

  جمموع
 املربعات

(S.S) 

 التباين مصدر
(S.V) 

 م القدرات

12.31* 
 1 الوضع تحديد دقة على القدرة للمجموعات بين 105.89 2 52.945
 للمجموعات داخل 245.12 57 4.30

22.50* 
 2 الحركي اإليقاع ضبط على القدرة للمجموعات بين 183.14 2 91.57
 للمجموعات داخل 231.85 57 4.07

18.11* 
 للمجموعات داخل 268.48 57 4.71 3 الحركي االتزان على القدرة للمجموعات بين 170.64 2 85.32

17.29* 
 للمجموعات داخل 294.10 57 5.16 4 الحركي التنظيم على القدرة للمجموعات بين 178.45 2 89.225

17.14* 
 للمجموعات داخل 269.43 57 4.73 5 الفعل رد سرعة على القدرة للمجموعات بين 162.14 2 81.07

 3.15=  0.05 احصائية داللة مستوى عند الجدولية( F) قيمة* 
 ال  بعى و القبلي) الثالث  الق اسا  م وسطا  ب ن إحصائ ا دال  فروق وجود( 6) جدو   وض 

( F) ق م  من اكبر المحسوب ( F) ق م  أن ح ث البحث، ق د ال وافق   القدرا  مس وى في( البعد  و
 الفرد   المقارنا  إجراء  وجب مما(  57:  2)  حر   ودرجا  0,05 دالل  مس وى عند الجدول  

   Tokey   وكى طر ق  باس خدام االحصائ   الدالل  ذا  االخ بارا  في الق اسا  م وسطا  ب ن
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 في( البعدي ـــــ التتبعى ـــــ القبلي) الثالثة القياسات متوسطات بين المجموعات بين الفروق اتجاه -
 .  تيوكى معنوي فرق اصدق بطريقة البحث قيد ال وافق   القدرا  مستوى

 (7) جدول
 مس وى في( البعد و ال  بعى و  القبليا جاه الفروق ب ن م وسطا  الق اسا  الثالث  ) 

   وكى   معنو القدرا  ال وافق   ق د البحث بطر ق  اصدق فرق  

Tokay القبلي التتبعى البعدي 
  المتوسط
 م القدرات المجموعات الحسابي

0.57 

 القبلي 5.40 - *0.98 *1.88

 التتبعى 4.42  - *0.90 1 الوضع تحديد دقة على القدرة
 البعدي 3.52   -

0.49 

 القبلي 5.88 - *1.58 *2.20

 التتبعى 4.30  - *0.62 2 الحركي اإليقاع ضبط على القدرة
 البعدي 3.68   -

1.86 

 القبلي 27.50 - *2.65 *5.62

 التتبعى 30.15  - *2.97 3 الحركي االتزان على القدرة
 البعدي 33.12   -

1.52 

 القبلي 6.88 - *1.62 *3.25

 التتبعى 8.50  - *1.63 4 الحركي التنظيم على القدرة
 البعدي 10.13   -

9.68 

 القبلي 147.20 - *16.10 *27.70

 التتبعى 131.10  - *11.60 5 الفعل رد سرعة على القدرة
 البعدي 119.50   -

( البعد ووووو ال  بعى ووووو  القبلي( وجود فروق ب ن م وسطا  الق اسا  الثالث  )7 وض  جدو  ) 
وك  من الق اس ال  بعى والق اس  البعد مسوووو وى القدرا  ال وافق   ق د البحث ، فالفرق ب ن الق اس  في

جم ع القدرا   في القبلي، كما أن الفرق ب ن الق اس ال  بعى والق اس  البعد لصووووووووووووووال  الق اس  القبلي
 .ال وافق   لصال  الق اس ال  بعى 
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 (  11جدول ) 
 القدرات التوافقية فيمتوسطات قياسات البحث  فيالنسبة المئوية لمعدالت التغير الحادث 

 التتبعي القبلي املتغريات م
معدل 
 التغري

 البعدي التتبعي
معدل 
 التغري

 البعدي القبلي
معدل 
 التغري

1 
قدرة على دقة  ال

 تحديد الوضع
5.40 4.42 18.15 4.42 3.52 20.36 5.40 3.52 34.81 

2 

الققققققققدرة عقققلقققى 

ضقققققققاع ا يق   

 الحركي

5.88 4.30 26.87 4.30 3.68 14.42 5.88 3.68 37.41 

3 

الققققققققدرة عقققلقققى 

االتقققققققققققققققققققققق ا  

  الحركي

27.50 30.15 9.64 30.15 33.12 9.85 27.50 33.12 20.44 

4 
الققققققققدرة عقققلقققى 

 التنظيم الحركى
6.88 8.50 23.55 8.50 10.13 19.18 6.88 10.13 47.24 

5 
الققققققققدرة عقققلقققى 

 الفعل سرعة رد
147.2 131.1 10.94 131.1 119.5 8.85 147.2 119.5 18.82 

 ال  بعى لصال  وال  بعى القبلى الق اس م وسطا  ب ن    ر نسب وجود( 8) جدو  من   ض  
 والبعدى القبلى الق اس م وسطا  وب ن البعدى لصال  والبعدى ال  بعى الق اس م وسطا  ب ن وكذلك ،

 . البحث ق د ال وافق   القدرا  جم ع فى البعدى لصال 
 لدى ال وافق   القدرا  مس وى  حس ن فى وال  بعى القبلى الق اس ن ب ن ال حسن نسب  راوح  -

 ال حسوون نسووب  راوح  كما ،( %26,87:  %9,64) ب ن ما سوون  14  ح  القدم كرة ناشووئ
 ب ن ال حسوووووووون نسووووووووب  راوح  ب نما(  %20,36:  %9,85) والبعدى ال  بعى الق اسوووووووو ن ب ن

 (  .    %47,24:  %18,82) ب ن ما والبعدى القبلى الق اس ن

  ذلك  وض ( 1) وشك 
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( 1)  شكل  
البحث ق د ال وافق   القدرا  جم ع فى والبعدى ال  بعى القبلى الق اس م وسطا   
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 ( 9جدو  ) 
 مس وى  في( البعد و ال  بعى و  القبلي حل   ال با ن ب ن م وسطا  الق اسا  الثالث  )

 والمهار   ق د البحثاالخ بارا  البدن   
 20=   3=ن2=ن1ن      

  قيمة
 (F) 

 المحسوية
 التباين
(M.S) 

 درجات
 الحرية 

(D.F) 

  مجموع
 المربعات

(S.S) 
 التباين مصدر

(S.V) م االختبـــارات 

 للمجموعات داخل 234.12 57 4.11 1 اليمنى بالقدم ركل الكرة لمسافة للمجموعات بين 68.25 2 34.13 *8.30
 للمجموعات داخل 244.35 57 4.29 2 الوثب العريض من الثبات للمجموعات بين 70.94 2 35.47 *8.27
 للمجموعات داخل 212.15 57 3.72 3 دقة التمرير على حائط الصد للمجموعات بين 56.34 2 28.17 *7.57
 للمجموعات داخل 249.72 57 4.38 4 لمسافة بالقدم اليسرىركل الكرة  للمجموعات بين 68.55 2 34.27 *7.83
 للمجموعات داخل 243.58 57 4.27 5 الجرى المتعرج بالكرة للمجموعات بين 59.88 2 29.94 *7.01
 للمجموعات داخل 234.75 57 4.11 6 ياردة 600جرى ومشى  للمجموعات بين 60.79 2 30.40 *7.40
 للمجموعات داخل 266.81 57 4.68 7 م30عدو  للمجموعات بين 79.64 2 39.82 *8.51
 للمجموعات داخل 206.42 57 3.62 8 لمسافة أداء رمية التماس للمجموعات بين 50.83 2 25.42 *7.02
 للمجموعات داخل 231.55 57 4.06 9 ضرب الكرة بالرأس لمسافة للمجموعات بين 57.98 2 28.99 *7.14
 للمجموعات داخل 244.33 57 4.29 10 الثبات من الوثب العمودى للمجموعات بين 67.39 2 33.70 *7.85
 للمجموعات داخل 120.56 57 2.12 11 ضرب الكرة بالرأس على الحائط للمجموعات بين 29.68 2 14.84 *7.00
 للمجموعات داخل 230.59 57 4.05 12 المتعرج لبارو الجرى للمجموعات بين 63.42 2 31.71 *7.83
 للمجموعات داخل 211.56 57 3.71 13 تنطيط الكرة على الرأس للمجموعات بين 60.83 2 30.42 *8.20

 3.15=  0.05  احصائية داللة مستوى عند الجدولية( F) قيمة •
 و القبلي) الثالث  الق اسووووووووا  م وسووووووووطا  ب ن إحصووووووووائ ا دال  فروق وجود( 9) جدو   وضوووووووو 

 المحسوب ( F) ق م  أن ح ث ، البحث ق د والمهار   البدن   االخ بارا  مس وى في( البعد  ووووووو ال  بعى
 إجراء  وجب مما(  57:  2)  حر   ودرجا  0,05 دالل  مسوووووووو وى عند الجدول  ( F) ق م  من اكبر

 باسووووو خدام االحصوووووائ   الدالل  ذا  االخ بارا  في الق اسوووووا  م وسوووووطا  ب ن الفرد   المقارنا 
 Tokey  0   وكى طر ق 
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 في( البعدي ـــــ التتبعى ـــــ القبلي) الثالثة القياسات متوسطات بين المجموعات بين الفروق اتجاه -
 .  تيوكى معنوي فرق اصدق بطريقة البحث قيد والمهارية البدنية االختبارات مستوى

 ( 10)  جدول
 مس وى في( البعد و ال  بعى و  القبليا جاه الفروق ب ن م وسطا  الق اسا  الثالث  ) 

   وكى   معنو االخ بارا  البدن   والمهار   ق د البحث بطر ق  اصدق فرق  
Tokay القبلي التتبعى البعدي 

 المتوسط
 م االختبارات المجموعات الحسابي

3.64 
 القبلي 24.10 - *5.40 *11.68

 التتبعى 29.50  - *6.28 1 اليمنى بالقدم ركل الكرة لمسافة
 البعدي 35.78   -

11.00 
 القبلي 122 - *13.0 *29.0

 التتبعى 135  - *16.0 2 الوثب العريض من الثبات
 البعدي 151   -

0.72 
 القبلي 4.10 - *1.01 *2.00

 التتبعى 5.11  - *0.90 3 دقة التمرير على حائط الصد

 البعدي 6.01   -

2.14 
 القبلي 15.34 - *2.87 *7.02

 التتبعى 18.21  - *4.15 4 ركل الكرة لمسافة بالقدم اليسرى

 البعدي 22.36   -

1.52 
 القبلي 12.35 - *1.94 *3.99

 التتبعى 10.41  - 2.05 5 الجرى المتعرج بالكرة

 البعدي 8.36   -

0.17 
 القبلي 5.34 - *0.24 *0.52

 التتبعى 5.10  - 0.28 6 ياردة 600جرى ومشى 

 البعدي 4.82   -

0.67 
 القبلي 7.34 - *0.95 *2.19

 التتبعى 6.39  - 1.24 7 م30عدو 

 البعدي 5.15   -

0.56 
 القبلي 4.36 - *0.92 *2.63

 التتبعى 5.28  - *1.71 8 أداء رمية التماس لمسافة

 البعدي 6.99   -

1.23 
 القبلي 7.68 - *1.86 *3.66

 التتبعى 9.54  - *1.80 9 ضرب الكرة بالرأس لمسافة

 البعدي 11.34   -

4.69 
 القبلى 16.58 - *7.75 *13.10

 التتبعى 24.33  - *5.35 10 الوثب العمودى من الثبات

 البعدى 29.68   -

0.45 
 القبلي 4.57 - *0.69 *1.88

 التتبعى 5.26  - *1.19 11 ضرب الكرة بالرأس على الحائط

 البعدي 6.45   -
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 ( 10)  جدول
 مس وى في( البعد و ال  بعى و  القبليا جاه الفروق ب ن م وسطا  الق اسا  الثالث  ) 

   وكى   معنو االخ بارا  البدن   والمهار   ق د البحث بطر ق  اصدق فرق  

 

و  القبلي( وجود فروق دال  احصووووووووائ ا  ب ن م وسووووووووطا  الق اسووووووووا  الثالث  )10 وضوووووووو  جدو  )
 البعد مسووو وى االخ بارا  البدن   والمهار   ق د البحث ، فالفرق ب ن الق اس  في( البعد ال  بعى وووووووووووووووووو 

ب ن الق اس ال  بعى ، كما أن الفرق  البعد لصووووووووووووووال  الق اس  القبليوك  من الق اس ال  بعى والق اس 
 لصال  الق اس ال  بعى.جم ع االخ بارا  البدن   والمهار    في القبليوالق اس 

 (  11جدول ) 
 متوسطات قياسات البحث  فية المئوية لمعدالت التغير الحادث النسب

 المتغيرات البدنية والمهارية في
 التتبعي القبلي املتغريات م

معدل 
 التغري

 البعدي التتبعي
معدل 
 التغري

 البعدي القبلي
معدل 
 التغري

1 
ركل الكرة 

 48.46 35.78 24.10 21.29 35.78 29.50 22.41 29.50 24.10 لمسافة

2 

ـــــوثـــــب  ال
لعـريض  ا
ــــــــــــــــن  م

 الثبات
122 135 10.66 135 151 11.85 122 151 23.77 

3 

ـــــــــــــــة  دق
الــتــمــريــر 
عـــــــلـــــــى 
حــــــائــــــط 

 الصد
4.10 5.11 24.63 5.11 6.01 16.63 4.10 6.01 46.58 

4 

ركل الكرة 
لمســــــافة 
لقــــدم  بــــا

 اليسرى
15.34 18.21 18.71 18.21 22.36 22.79 15.34 22.36 45.76 

5 
 الـــــجـــــرى

الـمـتـعـرج 
 بالكرة

12.35 10.41 15.71 10.41 8.36 19.69 12.35 8.36 32.31 

6 

جــــــــــــرى 
ومشــــــــى 

600 
 ياردة

5.34 5.10 4.49 5.10 4.82 5.49 5.34 4.82 9.74 

7 
ــــــــــدو   ع

 29.84 5.15 7.34 19.41 5.15 6.39 12.94 6.39 7.34 م30

Tokay القبلي التتبعى البعدي 
 المتوسط
 م االختبارات المجموعات الحسابي

2.01 
 القبلي 12.54 - *2.22 *4.27

 التتبعى 10.32  - *2.05 12 الجرى المتعرج لبارو

 البعدي 8.27   -

1.16 
 القبلي 6.50 - *1.79 *3.95

 التتبعى 8.29  - *216 13 تنطيط الكرة على الرأس

 البعدي 10.45   -
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8 
أداء 

رمــــــيــــــة 
 التماس

4.36 5.28 21.10 5.28 6.99 32.39 4.36 6.99 60.32 

9 

ضــــــــــرب 
الـــــــكـــــــرة 
بــــالـــرأس 

 لمسافة
7.68 9.54 24.22 9.54 11.34 18.89 7.68 11.34 47.66 

10 
الـــوثــــب  

 79.01 29.68 16.58 21.99 29.68 24.33 46.74 24.33 16.58 العمودى

11 

ضــــــــــرب 
الـــــــكـــــــرة 
بــــالـــرأس 
عـــــــلـــــــى 

 الحائط
4.57 5.26 15.10 5.26 6.45 22.62 4.57 6.45 41.14 

12 
 الـــــجـــــرى

الـمـتـعـرج 
 لبارو

12.54 10.32 17.70 10.32 8.27 19.86 12.54 8.27 34.05 

13 

تــنــطــيــط 
الـــــــكـــــــرة 
عـــــــلـــــــى 

 الرأس
6.50 8.29 27.54 8.29 10.45 26.06 6.50 10.45 60.77 

( وجود نسوووووووب    ر ب ن م وسوووووووطا  الق اس القبلى وال  بعى لصوووووووال  11  ضووووووو  من جدو  )
ال  بعى ، وكذلك ب ن م وسوووووووووطا  الق اس ال  بعى والبعدى لصوووووووووال  البعدى وب ن م وسوووووووووطا  الق اس 

 القبلى والبعدى لصال  البعدى فى جم ع الم   را  البدن   والمهار   ق د البحث 
ق اسو ن القبلى وال  بعى فى  حسو ن مسو وى البدنى والمهارى لدى  راوح  نسوب ال حسون ب ن ال -

%( ، كما  راوح  نسووب ال حسوون 46,74% : 4,49سوون  ما ب ن ) 14كرة القدم  ح  ناشووئ 
%(  ب نما  راوح  نسووووووب ال حسوووووون ب ن 32,39% : 5,49) ب ن الق اسوووووو ن ال  بعى والبعدى 
      ( %60,77% : 9,74الق اس ن القبلى والبعدى ما ب ن )

 (  وض  ذلك .2والشك  رقم )
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( 2)  شك   
البحث ق د المه ريةو الادنية المتغيرات جم ع فى والبعدى ال  بعى القبلى الق اس م وسطا   
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 : النتائج مناقشة
( وجود فروق دال  إحصوووووووائ ا ب ن م وسوووووووطا  الق اسوووووووا  الثالث  8،  7،  6 وضووووووو  جداو  )

وك   البعد مس وى القدرا  ال وافق   ق د البحث ، فالفرق ب ن الق اس  في( البعد ووووو ال  بعى ووووو  القبلي)
، كما أن الفرق ب ن الق اس ال  بعى والق اس  البعد لصووال  الق اس  القبليمن الق اس ال  بعى والق اس 

 جم ع القدرا  ال وافق   لصال  الق اس ال  بعى . في القبلي
 في( البعد  –ال  بعى  – القبليق اسا  البحث )  رجع الباحث وجود فروق دال  إحصائ ا ب ن

 الحركيالقدرة على ضوبط اإل قاع  –مسو وى القدرا  ال وافق   المخ لف  )القدرة على دق   حد د الوضوع 
القدرة على سووووووووووووورع  رد الفع ( إلى أن  – الحركيالقدرة على ال نظ م  – الحركيالقدرة على اال  ان  –

الموضوووووووووووووع كان مناسووووووووووووبا ل حق ق األهداف المراد  حق قها من ح ث المح وى والف رة  ال در بيالبرنامج 
 ال من  .

م( 2004م( ن ف ن حس ن محمود )2003) Glasauerو  فق هذا مع دراس  ك  من جالساور 
برامجهم ال در ب   المقنن  على م( ح ث اح و  2006)  Mahmoud Houssainمحمود حس ن

أشهر وقد أثر   لك  3إلى  2مجموع  من ال در با  ال وافق   المخ ارة  م  طب قها خال  ف رة  من   من 
 ال در با  على القدرا  ال وافق   المخ لف  لدى ع ن   لك الدراسا   أث را  إ جاب ا .

ح  السن   ال ى  جب االه مام خاللها كما  رى الباحث ان  لك المرحل  السن   من أهم المرا 
ب نم   و طو ر القدرا  ال وافق   ح ث  كون االس عداد ف ها ل قب  ال در با  ال وافق   عالى وحدوث 

 اس جاب  سر ع  فى  نم   و طو ر القدرا  ال وافق  .

( ح ث 6( )2002و  فق هذه الن ائج مع ن ائج دراسووووووووووووووو  ك  من عبد الهاد  إبراه م  ونس )
من خب وبعض العبي األند   في جم ع الم   را  الوصل  الى وجود فروق في المس وى ب ن العبي  

البدن   لصوووووووال  العبي المن خب ، كما  وجد فروق في المسووووووو وى المهارى ب ن العبي من خب مصووووووور 
البحث لصال  العبي المن خب سن  وبعض العبي األند   في جم ع الم   را  المهار   ق د  15 ح  

مهارة رك  الكرة بالقدم ال سوووووورى ، رم   ال ماس مسوووووواف ( ، وأهم الم   را  البدن   المسوووووواهم  في دا )ع
 األداء البدني لع ن  البحث على ال ر  ب هي )سرع  االن قا  ، الرشاق  (.
( ونسوووور ن محمود 5م()2004و  فق هذه الن ائج مع ن ائج دراسوووو  ك  من دال ا سوووول مان م ره )

 Mahmoud( ، ومحمود حسوووووووووووووو ن 14م()2004( ون ف ن حسوووووووووووووو ن محمود )13م()2004نب ووووه )
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Houssain (2006 ) 18 )وصل  إلي وجود فاعل   البرنامج المق رح ل نم   القدرا  ال وافق    وال ي 
 واالس ا  كى، سرع  االس جاب  ،     ر اال جاه(. الد نام كي)ال وا ن 

جد فروق دال  إحصائ ا ب ن م وسطا  "  و وهذا  حقق فرض البحث األو  والذى  نص على 
الق اسا  الثالث  )القبلى و ال  بعى و البعدى( فى مس وى القدرا  ال وافق   ق د البحث لصال  الق اس 

 البعدى".

( وجود فروق دال  إحصووووووائ ا ب ن م وسووووووطا  الق اسووووووا  11،  10 ، 9كما  وضوووووو  جداو  )
 البعد والمهارى ق د البحث ، فالفرق ب ن الق اس  البدنيمس وى  في( البعد و ال  بعى و  القبليالثالث  )

، كما أن الفرق ب ن الق اس ال  بعى  البعد لصووووووووووووووال  الق اس  القبليوك  من الق اس ال  بعى والق اس 
 جم ع القدرا  ال وافق   لصال  الق اس ال  بعى . في يالقبلوالق اس 

البعدى( فى  –ال  بعى  – رجع الباحث وجود فروق دال  إحصائ ا ب ن ق اسا  البحث )القبلى 
مس وى البدنى والمهارى إلى ال أث ر اال جابى للبرنامج ال در بى الموضوع كان مناسبا ل حق ق األهداف 

 وى والف رة ال من  .المراد  حق قها من ح ث المح 

( ، و"فاروق 2( )1991و  فق هذه الن ائج مع ن ائج دراس  ك  من "أشرف محمد على جابر" )
 وصل  إلى  حس ن  ال يRaczek (2002   (21 )( ، وراس  ك )10()2000محمد عوض" )

در بي المق رح المهارا  الحرك   األساس   ومهارا  كرة القدم ق د البحث ن  ج  االل  ام بالبرنامج ال 
 والذ   فوق على البرنامج ال قل د . 

( ، و اك 15) Glasauer (2003كما   فق هذه الن ائج مع ن ائج دراس  ك  من جالساور ) 
 ياألداء المهارى والخططإلي أن مس وى   وصال وال يZak  &Duda (2003 ( (23 )& دودا )

 لناشئ كرة القدم  ع مد على مس وى  طو ر القدرا  ال وافق  .

"  وجد فروق دال  إحصائ ا ب ن وهذا  حقق فرضى البحث الثانى والثالث  والذى  نصا على 
م وسطا  الق اسا  الثالث  )القبلى و ال  بعى و البعدى( فى مس وى القدرا  ال وافق   ق د البحث لصال  

 الق اس البعدى ".
 تنتاجاتاالس

في حوودود االخ بووارا  المطبقوو  والبرنووامج ال وودر بي المطبق في البحووث  وصوووووووووووووووو  البوواحووث إلى        
 االس ن اجا  ال ال  :
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البرنامج ال در بى المق رح له  أث ر دا  احصائ ا  ا جابى على  حس ن مس وى القدرا  ال وافق    -
و راوح  نسب ال حسن ب ن الق اس ن القبلى وال  بعى ما  سن  ، 14كرة القدم  ح   ناشئلدى 
(  %20,36:  %9,85( ، وب ن الق وواسوووووووووووووو ن ال  بعى والبعوودى )%26,87:  %9,64ب ن )

 (    %47,24:  %18,82وب ن الق اس ن القبلى والبعدى ما ب ن )
 وى البدنى البرنامج ال در بى المق رح له  أث ر دا  احصائ ا  ا جابى على  حس ن مس وى المس -

سوون  ، و راوح  نسووب ال حسوون ب ن الق اسوو ن القبلى  14كرة القدم  ح   ناشووئوالمهارى لدى 
% : 5,49)%( ، وفى ب ن الق اسووووووووووو ن ال  بعى والبعدى 46,74% : 4,49وال  بعى ما ب ن )

 (      %60,77% : 9,74%( وفى ب ن الق اس ن القبلى والبعدى ما ب ن )32,39
 التوصيات

 في حدود منهج البحث واألدوا  المس خدم  واالس ن اجا   وصى الباحث بما  لي :      
كرة القدم  ح   ناشوووووئ اسووووو خدام البرنامج المق رح فى  حسووووو ن مسووووو وى القدرا  ال وافق   لدى  -

 سن   14
كرة القدم  ح  ناشوووووئ اسووووو خدام البرنامج المق رح فى  حسووووو ن المسووووو وى البدنى والمهارى لدى  -

 . سن  14
 سن  14كرة القدم  ح  ناشئ إجراء دراسا  مشابهه فى القدرا  المخ لف  األخرى لدى  -
 إجراء دراسا  مشابهه على كاف  عناصر الل اق  البدن   والمهار   لمراح  سن   أخرى. -
 إجراء دراسا  مشابهه فى األنشط  الر اض   األخرى  -

 قائمة املراجع:
 :العربية املراجع:  أوال
 المهار  المسووووووو وى على األسووووووواسووووووو   الحرك   للمهارا   در بي برنامج  أث ر:  إبراه م محمد أحمد .1

 ال رب   كل   ،منشووورة غ ر ماجسوو  ر رسووال  القدم، كرة في سوون  13  ح  للناشووئ ن
 ( .م2009) ، القاهرة حلوان، جامع  الر اض  ،

 بعض  طو ر على( األحجام مخ لف ) ال در ب   الوسووائ  بعض اسوو خدام أثر:  جابر محمد أشوورف .2
 منشوووور، بحث ،"القدم كرة لالعبي الخاصووو  بالرشووواق  المر بط  األسووواسووو   المهارا 

 ( .م1991) ، حلوان جامع  للبن ن، الر اض   ال رب   كل   ، وفنون علوم مجل 
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 سوووون من القدم كرةناشووووئ ل المهارى البدنى االسوووو عداد لق اس اخ بار بطار  :  جابر محمد أشوووورف .3
 ، للبن ن الر اضوووو   ال رب   كل   ، منشووووورة غ ر دك وراه رسووووال  ، سوووون ( 13 -11)

 ( .م1982) ، حلوان جامع 

 الشووباب مطبع  ،ال حم  فسوو ولوج ا ،  در ب الر اضووي، ال در ب نظر ا :   المقصووود عبد ألسوو د .4
 ( .م1991) ، اإلسكندر   الحر،

 الظهر على ال حف سووووووووووووووباح   علم على النوع   ال وافق   ال در با   أث ر:  م ره سوووووووووووووول مان دال ا .5
 ال رب   كل   ، منشووووووووورة غ ر ماجسوووووووو  ر رسووووووووال  ، الر اضوووووووو   ال رب   كل   لطالبا 

 (.م2004)المنوف  ، جامع  الر اض  ،
 البووودن ووو  الم   را  بعض بوووداللووو  القووودم كرة العبي أداء مسوووووووووووووو وى:   ونس إبراه م الهووواد  عبووود .6

 ، القاهرة حلوان، جامع  ،منشوووورة غ ر ماجسووو  ر رسوووال  ،"مقارن  دراسووو " والمهار  
 ( .م2002)

 اإلسووووووكندر   المعارف، دار ، طب قا _  نظر ا  الر اضووووووى ال در ب:  الخالق عبد الد ن عصووووووام .7
 ( .م3003)

 لناشوووئي األسووواسووو   المهارا  بعض أداء في المسووواهم  البدن   الم طلبا :  درو ش حنفي عصوووام .8
 الر اضووو  ، ال رب   كل   ،منشوووورة غ ر ماجسووو  ر رسوووال  ،" حل ل   دراسووو " القدم كرة

 ( .م2008) ، القاهرة حلوان، جامع 

 اإلسوووكندر   المعارف، منشوووأة ، السووول  كرة فى ال در ب  خط ط:    إبراه م شوووعبان ،   الب ك على .9
 (. م1995)،

 البدن   الم   را  بعض على اإلعداد لف رة  در بي برنامج اسوووووووووووووو خدام أثر:  عوض محمد فاروق .10
 غ ر ماجسوووووو  ر رسووووووال  سوووووون ، 15  ح  الناشووووووئ ن القدم كرة العبي لدى والمهار  
 ( .م2000) ، القاهرة حلوان، جامع  الر اض  ، ال رب   كل   ،منشورة

 الطبع  األو ، الج ء ، والر اضوووووووووو  البدن   ال رب   في وال قو م الق اس: حسووووووووووان ن صووووووووووبحي محمد .11
 ( .م2001) القاهرة، العربي، الفكر دار الرابع ،

 القدم كرة في والخططي المهار  االعداد اسووووووووس:  " البسوووووووواطي اهلل امر و كشووووووووك شوووووووووقى محمد .12
 ( .م2000) ، االسكندر   ، المعارف منشاة ،("كبار ناشئ ن)
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 على الفنى األداء مسوووو وى لرفع الخاصوووو  ال وافق   القدرا  بعض  طو ر أثر: نب ه محمود نسوووور ن .13
 ،منشووورة غ ر ماجسوو  ر رسووال  سوونوا ، 8  ح  الجمبا  لناشووئا  ال وا ن عارضوو 

 ( .م2004)اإلسكندر  ، جامع  للبن ن، الر اض   ال رب   كل  
 لودى الفن و  المهوارا  بعض على ال وافق و  للقودرا   ودر بى برنوامج  وأث ر: محمود حسوووووووووووووو ن ن ف ن .14

 للبنا ، الر اضوووووو   ال رب   كل   ،منشووووووورة غ ر ماجسوووووو  ر رسووووووال  الجودو، العبا 
 ( .م2004)القاهرة، جامع 
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