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امللخص
هدفت الدراس ةةة التعرف إلى أثر اس ةةتمدام برنامد تدريلل للقدرا
التوافقية على بعض القدرا البدنية ومسةةتوا األداا املهارع على
جهةةاز بس ة ة ة ةةا ا ر ةكةا األرض ة ة ة ةيةةة لةةدا لةةالبةةا جةةامعةةة اليرموك
اس ةةتمدم البا اومل ااملالت التيريلل ،إذ تم اختيار عياة الدراسة ةة
بالطريقة العمدية من لالبا كلية التربية الرياضة ةةية وامل ة ة ال
في مسة ة ة ة ةةا جمبةةاز  )2وقةةد بلع عةةدد أفراد العياةةة  )40لةةالبةةة تم
توزيعهن عش ة ة ةةوا يا إلى ميموعتيمل متس ة ة ةةاويتيمل ض ة ة ةةابطة وتيري ية
بواقع  )20لالبة لكل ميموعة ،وقد تم تص ة ة ة ةةميم برنامد تدريلل
للقدرا التوافقية بمسة ة ةةاعدة متمص ة ة ةصة ة ةةيمل في ا ال الريا ة ة ة ل
يتالام مع لبيعة عمل القدرا البدنية واألداا املهارع على بسا
ا ر ةك ةةا األرض ة ة ة ةي ةةة ،وتم تح ةةدي ةةد الملرن ةةامد املقتري بواقع ثم ةةاني ةةة

1

تأريخ اإلستالم ،2020 /11/4 :تأريخ القبول2021/5/6 :
ISSN: 1680-6549

Sumaia Muhammed Ikhweileh
Faculty of Physical Education
Yarmouk University
The Hashemite Kingdom of Jordan

somaya@yu.edu.jo
Zeyad Falah Alzeoud
Faculty of Physical Education
Yarmouk University
The Hashemite Kingdom of Jordan

zeyadfz@yu.edu.jo
Moath Adel Maqableh
Ministry of Education
The Hashemite Kingdom of Jordan

moh.maqableh87@yahoo.com
Amal Suleiman Al zoubi
Faculty of Physical Education
Yarmouk University
The Hashemite Kingdom of Jordan

amal.alzoubi40@yahoo.com

أس ة ة ةةابيع ،بحيا كامل عدد الو دا أربعة وعش ة ة ةةرين و دة ،وزمن
كةةل و ةةدة  )60دقيقةةة وأظهر نتةةا د الةةدراسة ة ة ة ةةة أمل اس ة ة ة ةةتمةةدام
الملرنةةامد التةةدريلل للقةةدرا التوافقيةةة في عمليةةة التةةدري ة كةةامل ل ة
تةةأثير إييةةابي في تطور وتحس ة ة ة ةةن مس ة ة ة ةةتوا القةةدرا البةةدنيةةة قيةةد
الةةدراسة ة ة ة ةةة ،وقةةد أكةةد نتةةا د الةةدراسة ة ة ة ةةة على أفض ة ة ة ةةليةةة التةةدري ة
باس ةةتمدام برنامد القدرا التوافقية على عدم اس ةةتمدام  ،وقد
أوص ى البا اومل بضرورة استمدام التدريبا التوافقية في تعليم
وتدري األلعاب الرياضية كافة
الكلمات املفتاحية :القدرا التوافقية ،القدرا البدنية ،األداا
املهارع ،بسا ا ركا األرضية
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التل تس ة ة ة ةةهم في و ة ة ة ةةول الالع إلى الة من اإلنياز والتمكن
واإلبةةدا  ،لهةةالا من الض ة ة ة ةةرورع تةةدري ة الالعبيمل على اختالف
أنما املهارا ا ركية على مال هالا القدرا املتاوعة التل
إمل أ س ة ةةن توظياها يض ة ةةمن أمل يتم تاعيل اإلنياز الريا ة ة ة ل
نحو توافي ركي جيد ،فقد اشة ة ة ةةار كل من ا ميلي )2013
وريتر  )2004إلى أنة ة من األس ة ة ة ة املهمة ة في ني ةةاي األداا في
رياضةة ا مباز التركيل وبشةكل كبير على مدا توافر القدرا
التوافقي ةةة ،والتل تع ةةد ذا أهمي ةةة في تقلي ةةل الزمن الالزم في
تعليم املهارا  ،واالقتصة ة ة ةةاد في ا هد املبالول ،واالسة ة ة ةةتمدام
السة ة ةةريع والهادف للمهارا الرياضة ة ةةية في الشة ة ةةرو واملواق
املتغيرة ،ومتةةابعةةة ة ة ة ة ةقةةل املهةةار الاايةةة وتطويرهةةا وعمليةةة
التشخيص عاد اختيار وانتقاا املوهو يمل
و ةةالل ة ف ةإمل اإلني ةةاز الري ةةا ة ة ة ة ل ال يمكن أمل يح ةةدد عن
لريي القةةدرة التوافقيةةة الوا ةةدة ،بحامةةا يحةةدد بميموعةةة من
القدرا التوافقية التل تر طهم باإلنياز الريا ة ة ة ل وقد دد
ك ة ةةل مة ة ةةن ) Meinel & Schnabel (2007و)Blume (1981
و) Weineck (2003مكونا القدرا التوافقية كما يلي:

Abstract
The study aimed to figure out the impact of
using a training program for the coordination
abilities on some physical abilities and the levels of
skill performance on gymnastics floor exercise
upon female students. The researchers used the
experimental method where the members of the
study sample were selected intentionally from the
female students of the Faculty of Physical
Education who were registered to study Gymnastics
II. The total number of the members of the sample
was (40) students who were randomly distributed
into two equal groups: control and experimental by
(20) female students per group. Also, a training
program was prepared for the coordination abilities
with the help of specialists in the physical field that
is suitable with the nature of the physical abilities
and the skill performance on the floor mat. The
proposed program was held for eight weeks where
there were twenty-four units by (60) minutes per
unit. The study concluded that using the training
program for the coordination abilities in the training
process had a positive impact in the development
and improvement of the level of the physical
abilities under study. The study results confirmed
the preference of training through the use of the
coordination abilities program compared to not
using it. The researchers recommended the need for
using the coordination abilities in teaching and
training all sports.
Keywords: Coordination Abilities, Physical
Abilities, Skill performance, Floor exercise

القدرة على تقدير وضع ا سم
القدرة على االتزامل
القدرة على الر ط ا ركي
القدرة على االيقا ا ركي

مقدمة
إمل االهتمام بإعداد الالعبيمل ض ة ةةمن برامد معدة إعدادا
متك ة ةةامال من جميع الاواري للتركيل على التوافي العص ة ة ة ةةلل
العض ة ة ة ةةلي يمكن امل ياعل األداا املهارع الالع يقوم ب الالع
ضة ة ةةمن اسة ة ةةتيابا ركية ماضة ة ةةبطة و ما ة ة ةةة تل املهارا
التل يش ة ةةترك في أدائها مياميع عض ة ةةلية ليتكامل عملها إلتمام
الروتيمل ا ركي املرجح تااي ة ةةالا و ة ةةالت ة ةةالي التحقي من زي ة ةةادة
املاحنى ا خاص بالتطور الانل االدائي نسبة لالع ا مباز
وتعتم ةةد لعب ةةة ا مب ةةاز على الع ةةدي ةةد من امله ةةارا والتل
تحتةةاإ إلى الكاير من القةةدرا التوافقيةةة التل تعةةد أس ة ة ة ة ةاسة ة ة ة ةةا
مهمةةا في نيةةا هةةا وتطور العب هةةا ،وماةةل هةةالا القةةدرا و يرهةةا
من املكونةةا البةةدنيةةة واملهةةاريةةة تعةةد من أهم االسة ة ة ةةتراتيييةةا
2

ركيا

القدرة على التكي مع الظروف املتغيرة
القدرة على االستيابة السريعة
القدرة على بالل ا هد املااس
ومن األس املهمة في نياي األداا في رياضة ا مباز
التركيل و بشكل كبير على مدا توافر القدرا التوافقية والتل
تعد ذا أهمية في تقليل الزمن الالزم في تعليم املهارا
واالقتصاد في ا هد املبالول واالستمدام السريع والهادف
للمهارا الرياضية في الشرو واملواق املتغيرة ومتابعة
قل املهار الااية وتطويرها وعملية التشخيص عاد
اختيار وانتقاا املوهو يمل ا ميلي )2013 ،كما ويعد البحا
عن وسا ل وأسالي لتو يل املعلوما للطلبة بطريقة
-2-
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الضةةرورية التل يتطل تاميحها وتطويرها ،واتاقت أ ل اآلراا
على أمل القدرا والص ةةاا البدنية هي املكومل الر حلة ة ل الالع
يبنى علي املكونا الالزمة للو ة ة ة ةةول إلى أعلى املسة ة ة ةةتويا في
رياضة ا مباز
وتكمن أهمي ةةة الق ةةدرا التوافقي ةةة كم ةةا اش ة ة ة ة ةةار ابو دارع
 )2014نقال عن )Schnabel, Harre, Krug (2008في القدرة
العةةاليةةة على تعلم ا ر ةكةا واملهةةارا ا ةةديةةدة بشة ة ة ة ةكةةل عةةام،
وا ركةا واملهةارا املتعلقةة باو النشة ة ة ة ةةا التمصة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ل،
والس ة ة ة ةةرعة في تعديل مهارة القدرة على األداا ا ركي واملهارع
بدرجة عالية من االقتص ة ة ة ةةاد في ا هد املبالول ،واالس ة ة ة ةةتغالل
األماة ةةل للقة ةةدرا البة ةةدنية ةةة لتحقيي اإلنية ةةاز ،واالسة ة ة ةةتمة ةةدام
السة ة ةةريع والهادف للمهارا الرياضة ة ةةية في الشة ة ةةرو واملواق
املتغيرة ونتييةةة لهةةالا الضة ة ة ةةع االدائي املل و الةةالع قةةد
يةثر سةةلبا على مسةةتوا األداا املهارع ،ونظرا لكومل اسةةتمدام
الملرنامد التدريلل للقدرا التوافقية قد يكومل فعال في عملية
تدري املس ة ةةاقا العملية ا ختلاة لالا فقد أرتأا البا اومل
اسة ة ة ة ةتم ةةدام ه ةةالا الملرن ةةامد للتحقي فيم ةةا يعود ب ةةالا ةةا ةةدة على
تحسةةيمل وتامية الصةةاا البدنية ومسةةتوا األداا املهارع على
جهةاز بس ة ة ة ةةا ا ركةا األرضة ة ة ة ةيةة لةدا الطةالبةا في مسة ة ة ةةا
ا مباز

مشوقة تساعدا على االستيعاب والتعلم والتدري في أقل
زمن ممكن من أهم أهداف العملية التعليمية والتدري ية،
بحيا يساهم بشكل كبير وفعال في رفع كل من مستوا
القدرا البدنية ومستوا األداا املهارع ملمارس ل األلعاب
الرياضية ا ختلاة وخا ة لعبة ا مباز لالل تم عمل هالا
الدراسة من أجل معرفة تأثير برنامد تدريلل للقدرا
التوافقية على مستوا بعض القدرا البدنية ومستوا
األداا املهارع على جهاز بسا ا ركا األرضية لدا لالبا
كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك
أهمية ومشكلة الدراسة:
تنبع أهمية الدراسةةة من املشةةكلة ا ختارة التل تملرز أثر
اس ة ة ة ةةتم ةةدام برن ةةامد ت ةةدريلل للق ةةدرا التوافقي ةةة على بعض
الص ةةاا البدنية وتاميحها تحس ةةبا للو ةةول إلى مس ةةتوا جيد
في األداا ا ركي على جهةاز بس ة ة ة ةةا ا ركةا األرضة ة ة ة ةيةة فمن
خالل خملرة البا ايمل امليدانية في تدري عدد من املس ة ة ة ةةاقا
العمليةةة في كليةةة التربيةةة الريةةاضة ة ة ةيةةة في جةةامعةةة اليرموك ،فقةةد
وج ة ةةدوا أمل ها ة ةةاك ض ة ة ة ةةعا ة ةةا مل وظ ة ةةا ل ة ةةدا الطلب ة ةةة عموم ة ةةا
والطالبا خصة ة ةةو ة ةةا في بعض الصة ة ةةاا البدنية واملدركا
ركية املرتبطة ببعض مهارا االلعاب وخصو ا في
ا
لعبة ا مباز ،وعادما نتحدث عن أهمية الص ة ة ة ةةاا البدنية
ل ةةدا الري ةةا ة ة ة ة ل يتض ة ة ة ةةح لا ةةا أمل ري ةةاضة ة ة ة ة ةةة ا مب ةةاز من أهم
الرياضةةا التل يشةةترك ف ها الالع وتو ةةل إلى أعلى املرات ،
وهي من الريةةاض ة ة ة ة ةةا التل تحقي اكملر قةةدر ملةةدا تقةةدم الةةدول
باعتبارها تتميل بعدة أقسةةام في أجزائها ،يا تاقسةةم رياضةةة
ا مب ةةاز) إلى ع ةةدة أنوا ممتلا ةةة تةدا عل ه ةةا ع ةةدة ر ةك ةةا
ومهارا منها جمباز األجهزة ،وجمباز املوانع ،و يرها ،ومن ثم
تعد رياض ة ة ةةة ا مباز مةش ة ة ةرا ة ة ةةادقا وهاما في تقويم التقدم
الريا ة ة ة ل للدول ،وتس ة ةةهم الص ة ةةاا البدنية إس ة ةةهاما مميلا في
مم ةةارسة ة ة ة ة ةةة جميع مه ةةارا ا مب ةةاز و ر ةك ةةاتة ة و تق ةةا ه ةةا ي ةةا
تمتل أهميحه ة ةةا لبق ة ةةا لاو ا ه ة ةةاز وامله ة ةةارة واملس ة ة ة ة ة ةةابق ة ةةة
املسة ة ةةتمدمة ولبيعحها ،أع أمل نو املسة ة ةةابقة الرياضة ة ةةية الالع
يمةةارسة ة ة ة ةهةةا الالعة والةةالع يةةأمةةل أمل يحقي ف هةةا أعلى مس ة ة ة ةةتوا
ممكن هي التل تح ةةدد نوعي ةةة الصة ة ة ة ةا ةةا والق ةةدرا الب ةةدني ةةة

3

أهداف الدراسة :هدفت هالا الدراسة إلى ما يلي:
 -1التعرف إلى تأثير الملرنامد التدريلل للقدرا التوافقية
على بعض الصاا البدنية لدا لالبا كلية التربية
الرياضية في جامعة اليرموك في مسا ا مباز
 -2التعرف إلى تأثير الملرنامد التدريلل للقدرا التوافقية
على مستوا األداا املهارع على بسا ا ركا األرضية
لدا لالبا كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك في
مسا ا مباز
التعرف على الارو املعاوية في االختبارا البعدية لبعض
الصاا البدنية ومستوا األداا املهارع على بسا ا ركا
األرضية بيمل متوسط أداا الطالبا في ا موعتيمل التيري ية
والضابطة

-3-

Published by Arab Journals Platform, 2021

nal of the Association of Arab Universities for Research in Higher Education (???? ????? ???????? ??????? (?????? ?? ??????? ??????, Vol. 41 [2021], Iss. 2, A

تأثير برنامد تدريلل للقدرا التوافقية على بعض القدرا البدنية ومستوا األداا املهارع على جهاز بسا ا ركا األرضية
آمال سليمامل الزعلل
معاذ عادل مقابلة
زياد فالي الزيود
سمي محمد اخويل

فرضيات الدراسة:
 1يوجد أثر ذو داللة إ صا ية عاد مستوا الداللة
 )0 05≤αالستمدام الملرنامد التدريلل للقدرا
التوافقية على تحسن بعض الصاا البدنية لدا
لالبا كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك في
مسا ا مباز
 2يوجد أثر ذو داللة إ صا ية عاد مستوا الداللة
 )0 05≤αالستمدام الملرنامد التدريلل للقدرا
التوافقية على رفع مستوا األداا املهارع على بسا
ا ركا األرضية لدا لالبا كلية التربية الرياضية في
جامعة اليرموك في مسا ا مباز
 3توجد فرو ذا داللة إ صا ية عاد مستوا الداللة
 )0 05≤αفي االختبارا البعدية لبعض الصاا
البدنية ومستوا األداا املهارع على بسا ا ركا
األرضية بيمل متوسط أداا الطالبا في ا موعتيمل
الضابطة والتيري ية ولصا ح ا موعة التيري ية "
مجاالت الدراسة:
 1ا ال املكاني :كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك
 2ا ال الزماني :تم جمع البيانا املتعلقة في الدراسة في
الاصل الدراس ل الااني للعام 2019/2018
 3ا ال ال شرع :لالبا كلية التربية الرياضية في جامعة
اليرموك ،مسا جمباز )2
الدراسات السابقة-:
تم االلال على عدد من الدراسا واالبحاث املايزة
ول موضو الدراسة وتاليا استعراضها:

قامت مشكور  )2012بدراسة عاوا ها التمرياا
التوافقية وتأثيرها في أداا بعض املهارا ا ركية على
جهاز عارضة التوازمل ،وقد استمدمت املالت التيريلل
بتصميم ا موعتيمل الضابطة والتيري ية) و واقع )20
لالبة في كل ميموعة واختار عياة البحا بالطريقة
العمدية ،وقت تو لت إلى أمل هااك تطورا واض ا
للميموعة التيري ية في االختبارا املهارية مقابل
ا موعة الضابطة واو ت باستمدام التمرياا
التوافقية ملا لها من أهمية في تحسيمل األداا املهارع على
جهاز عارضة التوازمل
قام الكيالني  )2011بدراسة هدفت إلى التعرف على تأثير
التمارين التوافقية على تحسن مستوا التوافي ا ركي
وبعض املهارا االساسية في كرة اليد ،يا تكونت عياة
الدراسة من  )40لال من لالب املر لة الاانية من كلية
التربية الرياضية في جامعة االنبار ،يا تم اخال
ا اضرة ا خا ة بكرة اليد وتم اعطاا التمارين
التوافقية بالقسم الر حل ل والتركيل على التغيير في
التمارين املستمدمة واستمدام اكثر من كرة في ا ل
التمارين ،وقد اشار الاتا د إلى تحسن في مستوا
التوافي ا ركي للميموعة التيري ية وكالل تحسن في
االختبارا املهارية كاختبار الطبطبة واختبار التمرير
واالستالم مع ا ا ط في كرة اليد
كما قامت الدليمل  )2011بدراسة هدفت إلى التعرف
على تأثير تمرياا التوافي ا ركي في تطوير دقة بعض
مهارا الكرة الطا رة وعالقحها بتركيل االنتباا ،وقد
تو لت البا اة إلى الاتا د التالية :امل التمرياا ا خا ة
بالتوافي واملستعملة بالو دا التعليمية واملصا بة
لألداا قد أثر بشكل اييابي في دقة املهارا بالكرة
الطا رة وكامل ذل واض ا في تاو افراد ا موعة
التيري ية على الضابطة في تطوير دقة املهارا في الكرة
الطا رة

قامت عبدالاتاي  )2012بدراسة هدفت إلى التعرف على
تأثير برنامد للقدرا التوافقية على تعليم بعض املهارا
االساسية في رياضة تن الطاولة ،وقد استمدمت املالت
التدريلل بتصميم ا موعتيمل الضابطة والتيري ية)
و واقع  )30لالبة لكل ميموعة وكانت اهم الاتا د
تحسن مستوا تعلم املهارا االساسية في رياضة تن
الطاولة وكامل ذل واض ا من خالل افضلية نتا د
ا موعة التيري ية على الضابطة في القياس البعدع

4

وقام مكرش  )2011بدراسة هدفت إلى وضع برنامد
لتامية القدرا التوافقية والتعرف على تأثيرا على
مستوا بعض األدااا املهارية املركبة لدا كرة اليد
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الااشئيمل با مهورية اليماية ،واستمدم البا ا املالت
التيريلل باستمدام التصميم التيريلل للميموعة
التيري ية الوا دة عن لريي القياس القبلي ة البعدع)،
وقد تم اختيار عياة البحا بالطريقة العمدية من العلل
نادع شباب ا يل بمحافظة ا ديدة لعام -2009
2010م) وعددهم  ،)20وقد تو ل البا ا إلى أمل
التدريبا التوافقية التل أ توا عل ها الملرنامد لها تأثير
فعال على تحسيمل مستوا القدرا التوافقية ورفع
مستوا األدااا املهارية املركبة

الدراسة امل هااك فروقا واض ة بيمل ا موعة املتقدمة
واملتوسطة مع ا موعة املبتد ة ولصا ح ا موعة
املتقدمة واملتوسطة ،يا أظهر الالعبومل درجة عالية
من الدقة وكالل درجة عالية من التوافي
كما قام ) Duda & Zak (2003بدراسة هدفت إلى تحديد تأثير
القدرا التوافقية على السلوك ا ركي لالعبيمل اثااا
االنشطة املهارية وا خططية ،وقد استمدم البا اامل املالت
التيريلل على عياة مكونة من  )20العبا في سن  )17ساة،
وتم اختيار عاا ر التوافي التالية :رد الاعل السريع
_االتزامل بارعي الاابت واملتحرك _ السرعة ا ركية)،
واسار الاتا د عن أمل مستوا أداا العلل كرة القدم من
الاا ية املهارية وا خططية) يعتمد على مستوا تطوير
القدرا التوافقية
إجراءات الدراسة-:
 منهج الدراسة:تم استمدام املالت شب التيريلل نظرا ملالامت لبيعة
الدراسة باستمدام التصميم شب التيريلل ذع ا موعتيمل
تيري ية وضابطة)
 مجتمع الدراسة:تكومل ميتمع الدراسة من لالبا كلية التربية الرياضية في
جامعة اليرموك وامل ليمل في مسا جمباز  )2في الاصل
الدراس ل الااني من العام ا امعي  2019/2018ضمن الائة
العمرية من  )22-19سا والبالع عددهن  )60لالبة
عينة الدراسة:
تم اختيار عياة الدراسة بالطريقة العمدية من لالبا كلية
التربية الرياضية وامل ال في مسا جمباز  ،)2وقد بلع
العدد الكلي ألفراد العياة  )40لالبة تم توزيعهن إلى
ميموعتيمل متساويتيمل تيري ية وضابطة بالتعييمل العشوائي
بواقع  )20لالبة لكل ميموعة ،وتم اختيار  )10لالبا
إلجراا الدراسة االستطالعية من خارإ عياة الدراسة ومن
ميتمع الدراسة ناس  ،وجدول  )1يوضح املتوسطا
ا سابية واالنحرافا املعيارية وقيم التالطح وااللتواا
لتو ي عياة الدراسة:

وفي دراسة السيد ديي  )2010والتل عاوا ها تامية
القدرا التوافقية على فعالية مسكة الوسط العكسية
في ضوا التعديال الدولية للمصارعة الرومانية،
واسحهدفت الدراسة معرفة تأثير تحسن القدرا
التوافقية على أداا مسكة الوسط ا خلاية واستمدم
البا ا املالت التيريلل لعياة قوامها  )20ناشئا
للمصارعة ،وكانت أهم الاتا د كلما تحسنت القدرا
التوافقية للمصار تحسنت قدرت على أداا املسكة
باياي ومستوا افضل
قام ا مال  )2008بدراسة هدفت التعرف إلى القدرا
ا خا ة لرياضة الهوكي واستنتاإ معدال تنبة ملستوا
األداا املهارع بداللة القدرا التوافقية قيد البحا
وتو ل إلى ميموعة من القدرا التوافقية ا ا ة
للمر لة السنية  )12-9سا  ،كما تو ل إلى أمل هااك
تأثيرا إييابيا للقدرا التوافقية ا خا ة على بعض
املهارا األساسية لرياضة الهوكي
وقام ) Chow, et al (2007بدراسة هدفت إلى التعرف على
مدا تأثير اإلختالف في امتالك القدرا التوافقية على
مستوا أداا مهارة ضرب الكرة لالعلل املاتم
الساغافورع األول ،وقد تكونت عياة الدراسة من )15
العبا تم تقسيمهم إلى ثالث ميموعا  )5في كل
ميموعة ،األولى  )10ساوا مع املاتم مستوا
متقدم) والاانية  )5ساوا مع املاتم مستوا
متوسط) والاالاة العبيمل مبتد يمل) ،ومن أهم نتا د هالا
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تأثير برنامد تدريلل للقدرا التوافقية على بعض القدرا البدنية ومستوا األداا املهارع على جهاز بسا ا ركا األرضية
آمال سليمامل الزعلل
معاذ عادل مقابلة
زياد فالي الزيود
سمي محمد اخويل

جدول ( )1املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية وقيم التفلطح وااللتواء لتوصيف عينة الدراسة ن=40
املتغير

وحدة القياس أدنى قيمة أعلى قيمة املتوسط الحسابي االنحراف املعياري

االلتواء

التفلطح

الوزن

كغم

44

70

57.75

8.92

-0.04

-1.48

الطول

سم

154

170

161.90

5.82

0.07

-1.60

العمر

ساة

19

21

19.95

0.76

0.09

-1.15

يظهر من ا دول السابي ما يلي:
 -1تراو ت أوزامل أفراد عياةةة الدراسةةة بيمل  )70-44كغم،
يا بلع املتوسةةط ا سةةابي ملتغير الوزمل ،)8.92±57.75
و لع قيم االلتواا والتالطح  )1.48- ،-0.04على التوالي وهي
قيم مقبولة تدل على تيان أفراد العياة
 -2تراو ت ألوال أفراد عياة الدراسة بيمل  )170-154سم،
يا بلع املتوسط ا سابي ملتغير الطول
 ،)5.82±161.90و لع قيم اإللتواا والتالطح - ،0.07
 )1.60على التوالي وهي قيم مقبولة تدل على تيان أفراد
العياة
تراو ت أعمار أفراد عياة الدراسة بيمل  )21-19ساة ،يا
بلع املتوسط ا سابي ملتغير العمر  ،)0.76±19.95و لع
قيم اإللتواا والتالطح  )1.15- ،0.09على التوالي وهي قيم
مقبولة تدل على تيان أفراد العياة
أداة الدراسة:تم تصميم برنامد تدريلل للقدرا التوافقية
بمساعدة متمصصيمل في ا ال الريا ل و األخص
املتمصصيمل في رياضة ا مباز ليتالام مع األداا املهارع في
مسا ا مباز ويتااس مع القدرا البدنية قيد الدراسة،
بحيا اشتمل الملرنامد على مايلي-:

ا ركي ،القدرة على التكي مع الظروف املتغيرة ،القدرة
على االستيابة السريعة ،القدرة على بالل ا هد املااس
 -3تدريبا على مهارا بسا ا ركا األرضية التالية:
امليلامل األمامي ،الد رجة األمامية املكورة ،الع لة،
الد رجة األمامية فتحا ،الوقوف على اليدين ،الوقوف
على الكتايمل ،الوقوف على اليدين د رجة أمامية،
الوقوف على اليدين نزول على الصدر
 تصميم البرنامج التدريبي املقترح: 1تم الرجو إلى الدراسا واألبحاث العلمية ذا العالقة
لالستعانة بها في تأسح الملرنامد
 2تم وضع موا اا الملرنامد التدريلل للدراسة
 3تم عرض الملرنامد على هيئة من ا كميمل وا خملراا بميال
رياضة ا مباز في ا امعا األردنية و لع عددهم سبعة
 4تم وضع الملرنامد بصورت النها ية بعد ادخال التعديال
املقتر ة
 تطبيق البرنامج :تم تطبيي الملرنامد في مدة زماية قدرها )8أسابيع و واقع  )3و دا تدري ية اسبوعية يا كانت مدة
الو دة الوا دة  )60دقيقة ،وقد استمر هالا العملية من
 2019/1/30إلى  ،2019/3/24يا اشتمل على  )24و دة
 األدوات املستخدمة :الة ا مباز ،مضمار العاب القوا،متر ،ميلامل ،افرة ،شواخص ،مكعبا  ،استمارة ت يل
الختبارا القدرا البدنية ،وتم االستعانة بعدد من
املساعدا ممن تتوافر لديهن ا خملرة املااسبة من اجل
املساعدة في إجراا القياسا القبلية والبعدية الختبارا
القدرا البدنية واالستعانة بمتمصصا في ميال لعبة
ا مباز من أجل تقييم األداا املهارع على بسا ا ركا
األرضية

 -1مراجعة للمهارا ا ختلاة في ا مباز ال سا األر ل)
والتل سحتم رفع املستوا املهارع لها ،والتالكير با خطوا
الااية والتعليمية لكل مهارة
 -2تدريبا وتمرياا متاوعة للقدرا التوافقية التالية:
ركيا ،القدرة على
القدرة على تقدير وضع ا سم ا
االتزامل ،القدرة على الر ط ا ركي ،القدرة على اإليقا
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جدول ( )2معامالت ثبات (معامل االرتباط بين التطبيقين)
الختباري الدراسة (ن=)10

 الدراسة االستطالعية :تم إجراا دراسة استطالعية علىعياة من  )10لالبا من خارإ عياة الدراسة بالاترة
الواقعة ما بيمل 2019-9-25الى 2019-10- 25في الاصل
الدراس ل االول  2019/2018هدفت الى:
 1التأكد من مدا فهم فريي العمل لطبيعة االختبارا
وكياية أدائها
 2الصعو ا التل تواج االختبار و مكانية تالف ها
 3مدا مال مة االختبارا املستمدمة لعياة البحا
 4مدا مال مة التيهيلا واألدوا الالزمة ألداا االختبارا
 5تعرف الوقت املستغر ألداا االختبارا

ا لوس من الرقود

*0 85

اختبار 50م

*0 92

وث الطويل من الابا
املش ل أماما على عارضة التوازمل
ا رع االرتدادع
*دالة إ صا يا عاد مستوا الداللة )0 05 ≤ α

*0 91
*0 86
*0 87

يظهر من ا دول رقم  )2أمل معامال االرتبا
بيرسومل العزومي Pearson product moment correlation
 )coefficientبيمل التطبيقيمل الختبارا الدراسة كانت دالة
إ صا ية عاد مستوا  ،)α≤0.05وهالا يدل على ثبا
االختبارا و ال يحها للتطبيي ،باعتبار امل قيم معامل
الابا زاد عن  ،)0 80وهالا القيم تعد معتمدة لغايا
هالا الدراسة
إجراءات االختبارات القبلية :تم إجراا االختبارا القبلية
لعياة الدراسة في الة ا مباز وفي مضمار العاب القوا–

 صدق االختبار:تم إجراا تحقي من د االختبار وذل بعرض االختبارا
والملرنامد التدريلل املستمدم في الدراسة على ميموعة من
ا خملراا من ملة درجة الدكتوراة في التربية الرياضية
باالضافة إلى عدد من املدر يمل املعروفيمل با خملرة املتميلة على
مستوا كليا التربية الرياضية في ا امعا االردنية بغية
الوقوف على ال ية االختبارا ا ختارة ومدا مال محها
للبيانا واملعلوما املراد قياسها ،يا أخال مال ظا
ا خملراا بعيمل االعتبار و جراا بعض التعديال املقتر ة

جامعة اليرموك بتاريخ  ،2019/1/28-24يا تم التحقي
من تكافة العياة في نتا د االختبارا القبلية:

 ثبات االختبار:بهدف التحقي من ثبا اختبارا الدراسة قام البا ا
باستمدام لريقة تطبيي االختبار و عادة تطبيق –test
 ،)Re-testإذ تم تطبيي االختبارين على العياة االستطالعية
البالع عددها  )10لالبا و عادة تطبيقها بعد أسبو عن
التطبيي األول على العياة ناسها وهم من خارإ العياة
األ لية للدراسة ،ثم تم استمراإ معامل اإلرتبا بيمل
التطبيقيمل ،جدول  )2يوضح ذل
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االختبار

معامل الثبات

تكافؤ املجموعات :الستمراإ التكافة بيمل ميموعتل
الدراسة الضابطة ،التيري ية) تم تطبيي اختبار
 )Independent Samples t-testعلى املتغيرا
الشخصية ألفراد عياة الدراسة تبعا ملتغير ا موعة،
وعلى أداا أفراد عياة الدراسة الختبارا القدرا التالية
تحمل القوة ،السرعة ،القوة االنايارية ،التوازمل
املتحرك ،الرشاقة) في القياس القبلي تبعا ملتغير
ا موعة ،جداول  )4-3توضح ذل
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ً
جدول ( )3تطبيق اختبار( )Independent Samples t-testعلى املتغيرات الشخصية تبعا ملتغيراملجموعة
املتغير

وحدة القياس

الوزن

سم

الطول

كغم

العمر

ساة

املجموعة

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

ضابطة
تيري ية
ضابطة
تيري ية
ضابطة
تيري ية

57.20
58.30
162.90
160.90
20.00
19.90

8.74
9.53
6.38
5.34
0.82
0.74

T

درجات الحرية

الداللة
اإلحصائية

0.27

18

0.79

0.76

18

0.46

0.29

18

0.78

يظهر من ا دول السابي أمل قيم  )tللمتغيرا الشخصية تبعا ملتغير ا موعة ،كانت ير دالة إ صا يا عاد مستوا الداللة α
≤  )0 05وهالا يدل على تكافة املتغيرا الشخصية موعتل الدراسة
التكافؤ في االختبارات القبلية:
جدول ( )4تطبيق اختبار( )Independent Samples t-testعلى أداء أفراد عينة الدراسة في االختبارات (تحمل القوة ،السرعة ،القوة
ً
االنفجارية ،التوازن املتحرك ،الرشاقة) في القياس القبلي تبعا ملتغيراملجموعة
االختبار

القدرة

ا لوس من الرقود

تحمل القوة

اختبار 50م

السرعة

وث الطويل من الابا

القوة االنايارية

املش ل أماما خلاا على
عارضة التوازمل

التوازمل املتحرك

ا رع االرتدادع

الرشاقة

األداء املهارى

املجموعة

املتوسط الحسابي

ضابطة
تيري ية
ضابطة
تيري ية
ضابطة
تيري ية
ضابطة
تيري ية

24.30
23.40
9.07
9.13
1.47
1.48
7.29
7.08

ضابطة

11.87

0.77

تيري ية
ضابطة
تجريبية

11.74
6.04
6.05

0.59
1.20
1.54

يظهر من ا دول السابي أمل قيم  )tألداا أفراد العياة في
االختبارا تحمل القوة ،السرعة ،القوة االنايارية ،التوازمل
املتحرك ،الرشاقة) واألداا املهارع في القياس القبلي تبعا
ملتغير ا موعة ،كانت ير دالة إ صا يا عاد مستوا
الداللة  ،)0 05 ≤ αوهالا يدل على تكافة ميموعتيمل
الدراسة في القياس القبلي

0.91

0.38

0.24

0.81

0.19

0.85

0.39

0.70

0.43

0.67

0.02

0.98

متغيرات الدراسة :تم تحديد عدد من متغيرا الدراسة
االساسية ،ومن هالا املتغيرا -:
 املتغير املستقل -:الملرنامد التدريلل للقدرا التوافقية
 املتغير التابع -:الدرجا املتحصلة نتيية تطبيي
اختبارا القدرا البدنية واختبار األداا املهارع
ا ملة ا ركية) ملهارا بسا ا ركا األرضية

إجراء االختبارات البعدية :تم إجراا االختبارا البعدية
لعياة الدراسة في الة ا مباز – جامعة اليرموك
بتاريخ 2019 /3 /24 -20
8

االنحراف
املعياري
1.95
2.46
0.62
0.51
0.15
0.10
1.32
1.08

T

الداللة
اإلحصائية
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ً
أوال :النتائج املتعلقة بالفرضية األولى والتل تاص "يوجد أثر
ذو داللة إ صا ية عاد مستوا الداللة )0 05≤α
الستمدام الملرنامد التدريلل للقدرا التوافقية على تحسن
بعض الصاا البدنية لدا لالبا كلية التربية الرياضية في
جامعة اليرموك في مسا ا مباز"
للتحقي من ص ة هالا الارضية تم تطبيي اختبار t-
 )Paired Samples StatisticsTestعلى أداا أفراد عياة
ا موعتيمل التيري ية والضابطة الختبارا تحمل القوة،
السرعة ،القوة االنايارية ،التوازمل املتحرك ،الرشاقة) في
القياسيمل القبلي والبعدع) ،كما تم تطبيي اختبار
) )Independent Samples t-testملقارنة القياس البعدع بيمل
ا موعتيمل ،وفيما يلي عرض الاتا د:

االختبارات املستخدمةاوال -:اختبارا القدرا البدنية تم توظي اختبارا
القدرا البدنية كاختبارا قبلية وبعدية ومن هالا
االختبارا -:
 -1اختبار ا لوس من الرقود ويقح تحمل القوة
 -2اختبار الوث الطويل من الابا ويقح القوة
االنايارية
 -3اختبار عدو  )50م ويقح السرعة
 -4اختبار االتزامل ا ركي االمامي وا خلاي ويقح القدرة
على التوازمل املتحرك
 -5اختبار ا رع االرتدادع ويقح الرشاقة
 -6اختبار األداا املهارع ا ملة ا ركية) ويقح مستوا
األداا املهارع
عرض النتائج :يتضمن هالا ا زا عرض نتا د التحليل
اإل صائي ا خا ة بالدراسة ا الية:
الجدول  5نتائج اختبار( )Paired Samples Statistics t-Testعلى أداء أفراد عينة املجموعة الضابطة ملهارات (تحمل
القوة ،السرعة ،القوة االنفجارية ،التوازن املتحرك ،الرشاقة) في القياسين (القبلي ،البعدي)
االختبار

القدرة

الجلوس من الرقود

تحمل القوة

اختبار50م

السرعة

وثب الطويل من الثبات

القوة االنفجارية

املش ي أماما على عارضة التوازن

التوازن املتحرك

الجري االرتدادي

الرشاقة

القياس
قبلي
بعدع
قبلي
بعدع
قبلي
بعدع
قبلي
بعدع
قبلي
بعدع

يظهر من ا دول رقم  )5أمل قيم اختبار  )tألداا أفراد
تحمل القوة ،القوة
ا موعة الضابطة للقدرا
االنايارية) في القياسيمل القبلي ،البعدع) دالة إ صا يا عاد
مستوا الداللة  ،)0 05 ≤ αلصا ح القياس البعدع؛ إذ تبيمل
عاد مقارنة املتوسطا ا سابية البعدية والقبلية أمل هااك

9

املتوسط
الحسابي
24.30
27.60
9.07
8.97
1.47
1.61
7.29
6.24
11.87
11.98

االنحراف
املعياري
1.95
0.97
0.62
0.70
0.15
0.11
1.32
0.35
0.77
0.82

T

الداللة
اإلحصائية

4.34

0.00

0.44

0.67

2.74

0.02

2.13

0.06

0.56

0.59

تحساا في أداا أفراد ا موعة الضابطة بعد انحهاا التير ة،
بحاما كانت قيم  )tألداا أفراد ا موعة الضابطة للقدرا
السرعة ،الرشاقة ،التوازمل املتحرك) في القياسيمل القبلي،
البعدع) ير دالة إ صا يا عاد مستوا الداللة )0 05 ≤ α
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الجدول  .6نتائج اختبار( )Paired Samples Statistics t-Testعلى أداء أفراد عينة املجموعة التجريبية للقدرات (تحمل القوة ،السرعة،
القوة االنفجارية ،التوازن املتحرك ،الرشاقة) في القياسين (القبلي ،البعدي)
االختبار

القدرة

الجلوس من الرقود

تحمل القوة

اختبار50م

السرعة

وثب الطويل من الثبات

القوة االنفجارية

املش ي أماما على عارضة التوازن

التوازن املتحرك

الجري االرتدادي

الرشاقة

القياس
قبلي
بعدع
قبلي
بعدع
قبلي
بعدع
قبلي
بعدع
قبلي
بعدع

يظهر من ا دول رقم  )6أمل قيم  )tألداا أفراد ا موعة
التيري ية للقدرا تحمل القوة ،السرعة ،القوة االنايارية،
التوازمل املتحرك ،الرشاقة) في القياسيمل القبلي ،البعدع)
دالة إ صا يا عاد مستوا الداللة  ،)0 05 ≤αلصا ح
القياس البعدع؛ يا تبيمل عاد مقارنة املتوسطا
ا سابية البعدية والقبلية أمل هااك تحساا ملموسا في أداا
أفراد ا موعة التيري ية مع انحهاا التير ة ،مما يدل على
وجود أثر ذو داللة إ صا ية عاد مستوا الداللة )0 05≤α
الستمدام الملرنامد التدريلل للقدرا التوافقية على بعض
الصاا البدنية تحمل القوة ،السرعة ،القوة االنايارية،
التوازمل املتحرك ،الرشاقة) في ا مباز لدا لالبا كلية
التربية الرياضية في جامعة اليرموك
ويعزو البا اومل س هالا الارو بالنسبة للميموعة
التيري ية إلى استمدام التدريبا التوافقية ضمن الو دا
التدري ية وتداخلها مع التدريبا والتمرياا ا خا ة
بالقدرا البدنية والتل اتبعحها الطالبا في ا موعة
التيري ية ،األمر الالع كامل ل التأثير االييابي في تطوير
القدرا البدنية لطالبا ا موعة التيري ية،وهالا ما
اتاقت مع دراسة الكيالني  )2011في األثر الواضح
الستمدام التمارين التوافقية في القسم الر حل ل في محاضرة
10

املتوسط
الحسابي
23.40
31.30
9.13
7.52
1.48
2.24
7.08
4.57
11.74
10.40

االنحراف
املعياري
2.46
2.00
0.51
0.45
0.10
0.26
1.08
0.33
0.59
0.28

T

الداللة
اإلحصائية

6.45

0.00

6.51

0.00

8.27

0.00

7.24

0.00

6.03

0.00

كرة اليد والتركيل على التغيير في التمارين املستمدمة
واستمدام اكثر من كرة ،ادا إلى التحسن في السرعة
والتوافي ا ركي لدا افراد ا موعة التيري ية ،كما اتاقت
نتا د هالا الدراسة مع نتا د دراسة الدليمل  )2011يا
اشار إلى أمل التمرياا ا خا ة بالتوافي واملستمدمة في
الو دا التعليمية واملصا بة لألداا قد اثر بشكل اييابي
في دقة املهارا في الكرة الطا رة وقد أد إلى زيادة تركيل
االنتباا وكامل ذل واض ا عاد افراد ا موعة التيري ية
وتتاي هالا الاتا د مع دراسة السيد ديي  )2010يا
أشار إلى أهمية القدرا التوافقية في تحسن قدرة املصار
على أداا مسكة الوسط باياي ومستوا افضل ،وكالل
اتقامل املصار أداا ا ركا املركبة وزيادة فاعليحها وارتبالها
بشرو اإلنياز الريا ل مشتركة مع القدرا البدنية
واملهارية وا خططية للو ول إلى أعلى املستويا  ،وأمل
التحسن الالع لو ظ على أفراد ا موعة التيري ية كامل
بس التدريبا التوافقية يا إمل هالا التدريبا تعمل
على تامية سرعة ا ركة للالراعيمل يا ذكر تام Tamas
 ،)1998إمل التدري على تمارين سرعة االستيابة والر ط
ا ركي بيمل ا ركا ضمن إيقا محدد سيةدع إلى تطور
السرعة ا ركية لل سم وتظهر من خالل انتقال ا سم
-10-
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الجدول  .8نتائج اختبار (Paired Samples t-Test
 )Statisticsعلى األداء املهاري ألفراد عينة املجموعة
التجريبية في القياسين (القبلي ،البعدي)

ككل أو في ركا االلراف العليا ،وأمل للتمارين التوافقية
تأثيرا وظيايا على تامية القدرة يا تتكومل القدرة من
السرعة والقوة والتل تعد من القدار البدنية املركبة التل
يشترك ف ها أكثر من اة بدنية األثر األكملر في تطوير
القدار البدنية األخرا يا يبيمل عد الاتاي  " )1998امل
تامية التوافي يعد أ د األهداف الر حسية للتربية البدنية"،
مما سبي يستنتد البا اومل أمل الملرنامد التدريلل للقدرا
التوافقية كامل ل األثر في تحسن وتطور وتقدم القدرا
البدنية لدا لالبا ا مباز
ً
ثانيا :النتائج املتعلقة بالفرضية الثانية والتل تاص "يوجد
أثر ذو داللة إ صا ية عاد مستوا الداللة )0 05≤α
الستمدام الملرنامد التدريلل للقدرا التوافقية على رفع
مستوا األداا املهارع على بسا ا ركا األرضية لدا
لالبا كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك " وللتحقي
من ص ة هالا الارضية تم تطبيي اختبار Paired t-Test
 )Samples Statisticsعلى األداا املهارع أفراد عياة
ا موعتيمل التيري ية والضابطة في القياسيمل القبلي
والبعدع) ،كما تم تطبيي اختبار (Independent Samples
) t-testملقارنة القياس البعدع بيمل ا موعتيمل ،وفيما يلي
عرض الاتا د:

القياس

املتوسط
الحسابي

االنحراف املعياري

قبلي

6.04

1.20

بعدع

7.61

0.46

3.42

بعدع

8.66

0.43

0.00

يظهر من ا دول رقم  )8أمل قيمة اختبار  )tلألداا املهارع
ألفراد ا موعة التيري ية في القياسيمل القبلي ،البعدع)
بلغت  )6 21وهي قيمة دالة إ صا يا عاد مستوا الداللة
 ،)0 05 ≤ αلصا ح القياس البعدع؛ إذ تبيمل عاد مقارنة
املتوسطا ا سابية البعدية والقبلية أمل هااك تحساا في
أداا أفراد ا موعة التيري ية بعد انحهاا التير ة
ويعزو البا اومل س هالا الارو بالنسبة للميموعة
التيري ية إلى استمدام التدريبا التوافقية ضمن الو دا
التدري ية وتداخلها مع التدريبا والتمرياا ا خا ة
باملهارا ا ختلاة لل سا األر ل في ا مباز والتل اتبعحها
الطالبا في ا موعة التيري ية ،األمر الالع كامل ل التأثير
اإلييابي في تطوير مستوا األداا املهارع على جهاز بسا
ا ركا األرضية لطالبا ا موعة التيري ية.
وقد اتاقت نتا د هالا الدراسة مع ا ميلي )2011
عادما فسر القدرة التوافقية بماهوم علم التدري بأ ها تل
القدرا ا ركية التل تدخل في عملية تعلم وتطوير تكاي
ا ركا واملهارا الرياضية الصعبة واملعقدة كما تعمل على
تقوية القدرا البدنية ا ختلاة كالقوة والسرعة والتحمل
واملرونة لرفع مستوا األداا املهارع واإلنياز ف ها ،كما واتاقت
هالا الدارسة مع نتا د دراسة مكرش  )2011يا تو ل إلى
أمل التدريبا التوافقية التل أ توا عل ها الملرنامد لها تأثير
فعال على تحسيمل مستوا القدرا التوافقية ورفع مستوا
األدااا املهارية املركبة لدا العلل كرة اليد الااشئيمل)
وقد أشار مشكور )2012إلى أمل س التطور
للميموعة التيري ية في ا ان املهارع هو نتيية لتطورهم
في ا ان البدني وقد كانت نوعية التمارين التوافقية

الداللة
اإلحصائية

0.01

يظهر من ا دول رقم  )7أمل قيمة اختبار  )tلألداا
املهارع ألفراد ا موعة الضابطة في القياسيمل القبلي،
البعدع) بلغت  )3 42وهي قيمة دالة إ صا يا عاد مستوا
الداللة  ،)0 05 ≤ αلصا ح القياس البعدع؛ يا تبيمل عاد
مقارنة املتوسطا ا سابية البعدية والقبلية أمل هااك
تحساا في أداا أفراد ا موعة الضابطة بعد انحهاا التير ة

11

قبلي

6.05

1.54
6.21

الجدول  .7نتائج اختبار(Paired Samples t-Test
 )Statisticsعلى األداء املهاري ألفراد عينة املجموعة الضابطة
في القياسين (القبلي ،البعدي)
T

القياس

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

T

الداللة
اإلحصائية
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مما سبي يستنتد البا اومل أمل الملرنامد التدريلل للقدرا
التوافقية كامل ل األثر في تحسن املستوا املهارع في ا مباز
عاد أداا جملة ا ركا األرضية
ثالثا :النتائج املتعلقة بالفرضية الثالثة والتل تاص" توجد
فرو ذا داللة إ صا ية عاد مستوا الداللة  )0 05≤αفي
االختبارا البعدية لبعض الصاا البدنية ومستوا األداا
املهارع على بسا ا ركا األرضية بيمل متوسط أداا
الطالبا في ا موعتيمل الضابطة والتيري ية ولصا ح
ا موعة التيري ية " وللتحقي من ص ة هالا الارضية تم
تطبيي اختبار  (t-Testعلى أداا أفراد عياة الدراسة لبعض
القدرا البدنية واألداا املهارع في القياسيمل البعدييمل تبعا
ملتغير ا موعة ،ا دول رقم  )9يوضح ذل :

املقتر ة من قبل البا اة قد ركز على تطوير األداا املهارع
للمهارا ا ركية على جهاز بسا ا ركا األرضية وتتقي
نتيية هالا الدراسة مع نتا د كل من دراسة الكيالني ،)2011
دراسة مشكور  ،)2012دراسة الدليمل  ،)2011دراسة
السيد ديي  ،)2010دراسة عبدالاتاي  ،)2012دراسة
أبو بشارة  ،)2010دراسة ) Weineck 2003والتل تو لت
إلى أهمية وفاعلية وتأثير استمدام الملرامد التدري ية والتل
تشمل على تدريبا أو تمرياا توافقية على تحسيمل مستوا
األداا الانل واملهارع والتعليمل للمهارا وا ركا
والاعاليا ا ختلاة سواا كامل با مباز أو بااللعاب ا ختلاة
ا ماعية والاردية) وسواا كانت لرفع مستوا اللياقة
البدنية أو رفع مستوا املهارع في املهارا والاعاليا موضو
الدراسة.

الجدول  .9نتائج اختبار ( (Independent Samples t-testعلى أداء أفراد عينة الدراسة للقدرات (تحمل القوة ،السرعة ،القوة
ً
االنفجارية ،التوازن املتحرك ،الرشاقة،األداء املهاري) في القياس البعدي تبعا ملتغيراملجموعة
االختبار

املهارة

الجلوس من الرقود

تحمل القوة

اختبار50م

السرعة

وثب الطويل من الثبات

القوة االنفجارية

املش ي أماما على عارضة التوازن

التوازن املتحرك

الجري االرتدادي

الرشاقة

األداء املهاري

الجملة الحركية

املتوسط
الحسابي
27.60
31.30
8.97
7.52
1.61
2.24
6.24
4.57
11.98

االنحراف
املعياري
0.97
2.00
0.70
0.45
0.11
0.26
0.35
0.33
0.82

التيري ية

10.40

0.28

الضابطة
التيري ية

7.61
8.66

0.46
0.43

املجموعة
الضابطة
التيري ية
الضابطة
التيري ية
الضابطة
التيري ية
الضابطة
التيري ية
الضابطة

نال ظ من ا دول رقم  )9امل قيم  )tألداا أفراد عياة
الدراسة للقدرا تحمل القوة ،السرعة ،القوة االنايارية،
التوازمل املتحرك ،الرشاقة،األداا املهارع) في القياس البعدع
تبعا ملتغير ا موعة كانت دالة إ صا يا عاد مستوا الداللة
 ،)0 05 ≤ αوهالا يدل على وجود فرو ذا داللة إ صا يا
بيمل املتوسطا ا سابية للقدرا تحمل القوة ،السرعة،
القوة االنايارية ،التوازمل املتحرك ،الرشاقة ،األداا املهارع)
12

T

الداللة
اإلحصائية

5.26

0.00

5.52

0.00

7.03

0.00

10.94

0.00

5.80

0.00

5.29

0.00

في القياسيمل البعدييمل تبعا ملتغير ا موعة ،بعد مراجعة
املتوسطا ا سابية يتبيمل أمل الارو لصا ح ا موعة
التيري ية
و يعزو البا اومل س تاو ا موعة التيريبة في
القياس البعدع على ا موعة الضابطة إلى استمدام
التدريبا التوافقية ضمن الو دا التدري ية وتداخل مع
التدريبا والتمرياا ا خا ة بالقدرا البدنية والتدريبا
-12-
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ا خا ة باملهارا ا ختلاة هاز بسا ا ركا األرضية
والتل اتبعحها الطالبا في ا موعة التيري ية
أشار اخويل  )2018نقال عن  )Buschman,2002إلى
أمل املستوا ا يد في القدرا التوافقية يساعد في اإلنياز
الريا ل ،إذ تعد القدرا التوافقية تصرفا وأفعاال ركية
تتميل بالدقة والسرعة املتااهية ،كما تعمل على االستغالل
األمال للقدرا البدنية و درجة عالية من اإلقتصادية في
ا هد العصلل العضلي املبالول عن لريي الدقة في السيطرة
والتوجي ا ركي ،وهالا ما اتاي مع الدراسة ا الية في
التحسن والتطور الالع كامل واض ا في نتا د ا موعة
التيري ية في القياسا البعدية في القدرا البدنية واملستوا
املهارع على جهاز بسا ا ركا األرضية
وتتقي نتيية هالا الدراسة مع نتا د كل من دراسة
الكيالني  ،)2011دراسة مشكور  ،)2012دراسة الدليمل
 ،)2011دراسة السيد ديي  ،)2010دراسة عبد الاتاي
 ،)2012دراسة ابو بشارة  ،)2010دراسة ا مال ،)2008
دراسة ) ،(chow , et al ,2007دراسة )،(Duda & Zak 2003
والتل تو لت إلى أهمية وفاعلية وتأثير استمدام الملرامد
التدري ية والتل تشمل على تدريبا أو تمرياا توافقية على
تحسيمل مستوا األداا الانل واملهارع والتعليمل للمهارا
با مباز ،فاحن بحاجة إلى تقدير الوضع في التعامل مع
األداا على جهاز بسا ا ركا األرضية ،ويظهر التوازمل في
أداا الدورانا والشقلبا وفي مر لة الهبو  ،في يمل امل
جميع ركا ال سا االر ل بحاجة إلى الر ط ا ركي،
ويتكي ا سم مع االوضا في ركا الابا على املتوازع
والوقوف على اليدين والوقوف على الكتايمل في بسا
ا ركا األرضية ،ويظهر بالل ا هد املااس في بسا
ا ركا األرضية.
مما سبي يستنتد البا اومل أمل الملرنامد التدريلل للقدرا
التوافقية كامل ل أثر في تطور مستوا القدرا البدنية قيد
الدراسة وكالل تحسن املستوا املهارع في ا مباز عاد أداا
جملة ا ركا األرضية ،وقد لو ظ ذل من خالل الارو
في االختبارا البعدية للميموعتيمل ولصا ح ا موعة
التيري ية
13

االستنتاجات-:
في ضوا نتا د الدراسة املتحصلة تو ل البا اومل إلى
االستنتاجا التالية:
 -1إمل استمدام الملرنامد التدريلل للقدرا التوافقية في عملية
التدري كامل ل تأثير إييابي في تطور وزيادة مستوا
القدرا البدنية قيد الدراسة بشكل عام نسبة ألفراد
ا موعة التيري ية
 -2إمل استمدام الملرنامد التدريلل للقدرا التوافقية أدا إلى
تحسن ملموس في األداا املهارع على جهاز بسا ا ركا
األرضية لدا لالبا مسا ا مباز
التوصيات:
في ضوا نتا د الدراسة التل اظهر االثر االييابي
الستمدام الملرنامد التدريلل للقدرا التوافقية على تطور
وتحسن بعض القدرا البدنية لدا الطالبا في مسا
ا مباز يوص ل البا اومل بما يلي:
 -1استمدام التدريبا التوافقية في تعليم وتدري القدرا
البدنية في مسا ا مباز
 -2استمدام التدريبا التوافقية في تعليم وتدري وتحسيمل
األداا في املساقا العملية االخرا و بما ة املهارا
الرياضية التل تتطل أدااا توافقية عالية
 -3ضرورة التأكيد على كل من قدرتي االستيابة السريعة
والر ط ا ركي لتحسيمل األداا ا ركي التوقيتل ا خاص
باألداا ا ركي في ا وان البدنية و مهارا االلعاب التل
تتطل ذل
 -4إجراا املزيد من الدراسا والبحوث لتعرف تأثير برنامد
للقدرا التوافقية على املستوا املهارع وكافة القدرا
ا ركية واستمدام عياا أخرا كار االندية ا ختلاة
ومستوا املاتمبا الولاية الرياضية
املراجع العربية:
أبو بشارة ،جمال ،)2010أثر برنامد تدريلل مقتري على تطوير
مستوا القدرا التوافقية لدا ناش ئ كرة القدم،
مجلة جامعة النجاح لالبحاث والعلوم االنسانية،
ميلد )5 24
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