حتديد مستويات معيارية للقدرة على االستجابة احلركية واحلفاظ على التوازن كأسس
النتقاء ناشئى رياضة التنس االرضى بدولة الكويت
*

أ.د /أشرف مصطفى أمحد

** عبداهلل عدنان حممد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقدمة ومشكلة البحث:

إن التدريب الحديث عملية تربوية هدفها الوصول بالالعبين إلى أرقى المستويات

باألداء المتكامل ،والتطور السريع الذى تسعى إليه دول العالم ،وارتفاع مستوى األداء
يعكس بوضوح حتمية اإلتجاه لألساليب الحديثة خالل عملية التدريب .

ورياض ة ةةة التة ة ة س م ة ةةن اح ة ةةدى الرياض ة ةةات الع ة ةةاب المض ة ةةرب الهام ة ةةة الت ة ةةى تتمية ة ة

بالدي اميكيةةة المسةةتمر مةةن خةةالل المواقة

المختلفةةة لالعةةب فةةى كافةةة ا حةةاء الملعةةب الكبيةةر

سبيا مما يتطلب قدرات خاصة تمي ها عن غيرها من الرياضات االخرى ،والتى لو توفرت

لل اشئ التاحت له فرصة التفوق فى هذا ال شاط (. )111 :2

حيةةث تتطلةةب رياضةةة الت ة س م ةةن ممارسةةيها أداء مهةةارات حركي ةة ذات مواص ةةفات

معي ة تتمي بتك يك ف ى دقيق يحتاج إلى إمكا يات ومتطلبات حركية خاصة فاألداء الف ى

فى رياضة الت س مب ى على مبادئ وأسس علمية  ،يتطلب معه استجابات حركية توافقية،

تكتسةةب تةةدريجياى حتةةى ي هةةر فةةى شةةكل سةةلوك حركةةى ارقةةى يتمية بالت اسةةق واال سةةيابية مةةع

االقتصاد فى الجهد وال من الال م لألداء .

وم ةةن ث ةةم ف ةةان رياض ةةة التة ة س تحت ةةاج إل ةةى الق ةةدرات التوافقي ةةة

Coordinative

 abilitiesوالتةةت تلعةةب دو اىر هامةاى وأساسةةياى ع ةةد اكتسةةاب واتقةةان المهةةارات الحركيةةة ،حيةةث
تذكر جوليوس كاساا 5002 Julius Kasaم أن امةتالك الالعبةين للقةدرات التوافقيةة فةت
مختل ة

األ شةةطة الرياضةةية يسةةاعد علةةى اخت ة ال مةةن اكتسةةاب المهةةارات الحركيةةة واتقا هةةا

( ، )131 :11وهةةذا مةةا ت كةةده شااير أ مد اا 5002م ب ة ن القةةدرات التوافقيةةة تشةةترك مةةع

* أستاذ التدريب الرياضى ووكيل كلية التربية الرياضية لشئون التعليم والطالب – جامعة أسوان.
** معلم تربية بد ية بدولة الكويت.
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المهةةارات الحركيةةة فةةى تشةةكيل األسةةس التوافقيةةة لتطةةوير مسةةتوى األداء الف ةةى لالعبةةين فةةت

األ شطة الرياضية المختلفة )11 :5( .
كما يرى عصام مد

دل ي 2991م أن القدرات التوافقية تسهم أيضاى فى تحسين

العملي ة ةةات العقلي ة ةةة العلي ة ةةا  ،حي ة ةةث يمث ة ةةل اال تب ة ةةاه  Attentionأح ة ةةد أه ة ةةم ه ة ةةذه العملي ة ةةات

( ، )2 :17بي مةا تةذكر تير ساا ي وركاو ورواروأ 5002 Teresa Zwierko et allم

أن م ةةاهر اال تب ةةاه ه ةةى أح ةةد مكو ةةات الق ةةدرات التوافقي ةةة وتفس ةةر ذل ةةك بة ة ن ت مي ةةة الق ةةدرات
التوافقية تتطلب حشد للطاقات الذه ية بدرجات عالية )113 :11( .

والق ةةدرات التوافقي ةةة تمث ةةل ش ةةرطاى أساس ةةياى لح ج ةةا الرياض ةةى ،حي ةةث يمك ةةن وصة ة

القدرات التوافقية ب ها شروط حركية و فسية عامة لح جا الرياضى كما تعمل على تمكين
الفرد الرياضى فى مختل

أ ةواع األ شةطة الرياضةية مةن الضةبا والةتحكم الةذاتى فةى األداء

الحركةى ( ،)11 5 :11وي ةر إلةى القةدرات التوافقيةة مةن الجا ةب ال فسةى ب هةا تعةد تمهيةةد

كامن للحركة  ،بي ما ي ر إليها من الجا ب الحركى ب ها الت فيذ الفعلى ال اهرى لألداء .

()121 :13

وت بثةق القةدرات التوافقيةة مةةن متطلبةات األداء المهةارى  ،وتختلة

عةن بعضةها فةةى

اتجاهها الدي اميكى  ،وال ت هر القدرات التوافقية كقدرات م فرد بل ترتبا دائماى مع بعضها
البعض كى تخدم فى مضمو ها تركيب الحركة الكلية بصور مت اسقة  ،كما ترتبا القةدرات

التوافقي ةةة ب يره ةةا م ةةن ش ةةروط اإل ج ةةا الرياض ةةى والمتمثل ةةة ف ةةى الق ةةدرات البد ي ةةة والمهاري ةةة

والخططية وال فسية  ،واذا ما تم ت سيق العمل بين هذه القةدرات أمكةن تحقيةق أعلةى مسةتوى
م ةةن التواف ةةق الحرك ةةى الع ةةام المطل ةةوب ألداء المه ةةارات الحركي ةةة المتمية ة بالض ةةبا وال ةةتحكم

الحركى )111 ، 111 :1( ، )13 :3( .

ت ةةذكر نسااار أ د اااو 5002م أن أهمي ةةة الق ةةدرات التوافقي ةةة تتضة ة ف ةةى كو ه ةةا

تشترك مع المهارات الحركية لتشكيل األسس التوافقية الال مة لتطوير مستوى الفرد  ،حيث

تلعة ة ةةب القة ة ةةدرات التوافقية ة ةةة دو اىر هام ة ة ةاى فة ة ةةى اكتسة ة ةةاب المهة ة ةةارات الحركية ة ةةة  ،حية ة ةةث يتوق ة ة ة
الة من الةةال م لةةتعلم أى مهةةار حركيةةة علةةى مسةةتوى تلةةك القةةدرات ع ةةد بدايةةة الةةتعلم  ،ولةةذلك
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فا ة ةةه مة ةةن الضة ةةرورى ت ة ةوافر مسة ةةتوى م اسة ةةب مة ةةن القة ةةدرات التوافقية ةةة ع ة ةةد تعلة ةةم المهة ةةارات

الحركية)3 :11( .

ويةرى ع اارو د ا

صا

2991م أن ارتفةةاع مسةتوى القةةدرات التوافقيةة يعتبةةر

م ش ة اىر الرتفةةاع المسةةتوى الف ةةى لالعةةب  ،حيةةث أن القةةدرات التوافقيةةة ت ةرتبا مباشةةر بةةاألداء
المهارى لالعب وت ثر فيه وتت ثر به  ،وبالتالى يتوق

مستوى اإل جا فةى األداء علةى مةا

لدى الفرد الرياضى من مستوى تلك القدرات التوافقية )25 :11( .

كمةةا يشةةير عصااام دل ا يأ عل ا دلوااال 5002م إلةةى أهميةةة القةةدرات التوافقيةةة مةةن

خالل ا عكاس ت ميتها وتطويرها لالعبين على الجوا ب التالية :
 تحسين وعية األداء الحركى . سرعة التعلم الحركى . -القدر على تكيي

البرامج الحركية الذه ية مع ال روف المت ير للت فيذ .

 فعالية وجمال وا سيابية الحركات )111 :1( .ويذكر د ى نور 5002الدين ان االختبارات هى الوسيلة الم اسبة لمعلرفة مدى
تقةةدم الالعبةةين والجةراء المقار ةةة بية هم ،كمةةا ان وجةةود مسةةتويات معياريةةة لالختبةةارات يسةةهل

من اجراء هذه المقار ات ويجعلها اكثر صدقا وموضوعية ()21: 1

وفةةى ةةل تقةةدم وتطةةور رياضةةة الت ة س مةةن ال احيةةة الف يةةة والقا و يةةة بشةةكل مسةةتمر

فاصب من الضرورى مواكبة هذا التطور من خالل اجراء االختبةارات والمقةاييس حتةى يةتم
معرفةة مةدى تقدمةة والكشة

عةن ةواحى القصةور والضةع

لديةة ومةن خةالل عمةل الباحةث

كمةةدرب لرياضةةة التة س بدولةةة الكويةةت الحةةا ان االختبةةارات المسةةتخدمة فةةى رياضةةة التة س

المرتبطةةة بالمسةةتوى البةةد ى ال تت اسةةب مةةع اشةةئ االع ةب الكةةويتى

ة ار ال هةةا مسةةتمد مةةن

االختبةارات والمقةاييس االج بيةة وفةى حةةدود مةا اطلةع عليةة الباحةةث مةن د ارسةات وبحةوث لةةم
يجةةد الباحةةث اى م هةةا ت ةةاول تحديةةد مسةةتويات معياريةةة لالسةةتجابة الحركيةةة والحفةةا علةةى

التوا ن ك سس ال تقاء اشئ رياضة التة س االرضةى بدولةة الكويةت لةذ كةان هةذا احةد دوافةع
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هةةذا اج ةراء البحةةث بجا ةةب اهيةةة تحديةةد القةةدرات التوافقيةةة لرياضةةة الت ة س ولةةذلك تتفةةق هب ا

مد

لليغ 2999م ع هب عل دلعظيم دسأ 5002م على أن القدرات التوافقية تعتبةر

قدرات أساسية لل شاط الرياضى بشكل عام  ،فالقةدرات التوافقيةة تعةد األسةاس لتكةوين الب ةاء

الرياضى لالعب ( ، )21 :11( ، )17 :15حيث ي ثر ت مية القدرات التوافقية على إتقان
األداء المهارى لل شاط الرياضى الممارس

ه ف دلبدث :
يهدف البحث إلى:
 -2وضةةع المسةةتويات المعياريةةة الختبةةارات الق ةةدر علةةى االسةةتجابة الحركيةةة والحف ةةا

على التوا ن ك سس ال تقاء اشئ رياضة الت س االرضى بدولة الكويت .

تساوالت دلبدث :
 -1مةةا المسةةتويات المعياريةةة الختبةةارات القةةدر علةةى االسةةتجابة الحركيةةة والحفةةا
على التوا ن ك سس ال تقاء اشئ رياضة الت س االرضى بدولة الكويت؟

دل ص لدات دلودر ة بالبدث :
دلق ردت دلتودفقي :
عب ةةار ع ةةن ش ةةروط حركي ةةة و فس ةةية عام ةةة لح ج ةةا الرياض ةةى  ،حي ةةث ت بث ةةق م ةةن

متطلبةات األداء المهةةارى  ،ويسةتطيع الفةةرد مةةن خاللهةا الةةتحكم فةى األداء الحركةةى لمختلة

األ شطة الرياضية )12 :3(، )111 :1( .

دل ستويات دل عيار :
تحويل الدرجات الخام المستخلصة من االختبارات التى تختل

ثا ية .....الخ) الى درجة معيارية موحد فى وحدتها ( )221: 7
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دل ردساات دلسابقاا :
 -1دراسة شي اء د

د او (5002م)( )6اسةتهدفت التعةرف علةى تو ية

الحاسةب

اآلل ةةى ف ةةى وض ةةع مع ةةايير للق ةةدرات التوافقي ةةة لألطف ةةال  ، .وق ةةد اس ةةتخدمت الباحثت ةةان

المة هج الوصةفت  ،واالسةتبيان كة دا لجمةع البيا ةات  ،وقةةد ضةمت عي ةة البحةةث ()21

العب  ،وكان من أهم ال تائج أوالى  :أهم القدرات التوافقية الم اسبة للمرحلة الس ية قيةد
الدراسة هى :التوا ن – سرعة رد الفعل – المرو ة – القدر على التحكم – الرشةاقة –
السرعة اال تقالية – القدر على التعديل – قدر تقدير الوضع .استخدام الحاسب اآللى
له ت ثير إيجابى فى وضع معايير للقدرات التوافقية المختلفة

 -5ردساااا

يبيجنيااااود وتيكووسااااك Witkowski

Zbigniew

( 50 02م)

()50اس ةةتهدفت الد ارس ةةة التع ةةرف عل ةةى الخص ةةائل التوافقي ةةة كمعي ةةار للت بة ة بمس ةةتوى
اإل جا لالعبةى كةر القةدم واسةتخدم الباحةث المة هج الوصةفى واشةتملث عي ةة البحةث

على ( )21العةب وكا ةت مةن أهةم ال تةائج تةم التوصةل إلةى بطاريةة اختبةارات للقةدرات

التوافقي ةةة يمك ةةن اس ةةتخدامها كمعي ةةار ف ةةى عملي ةةة اال تق ةةاء لل اش ةةئين أو الالعب ةةين ذوى

المستويات العالية فى كر القدم
د ا دد ا

 -3ردسا

د ا

(5007م) ( )22اسةةتهدفت التعةةرف تحديةةد مسةةتويات

معياري ةةة ل ةةبعض الخص ةةائل البد ي ةةة والمهاري ةةة ل اش ةةئ ك ةةر الس ةةلة ( .)11 -11وق ةةد

اسةةتخدم الباحةةث الم ة هج الوصةةفت وضةةمت عي ةةة البحةةث ( )11اشةةئ وكةةان مةةن أهةةم

ال تة ةةائج الحصة ةةائل المهارية ةةة (تمرية ةةر – تصة ةةويب – محة ةةاور ) الخصة ةةائل البد ية ةةة

(السرعة -القدر  -الرشاقة -المرو ة – القو الممي بالسرعة).
 -1ردس

د

عل دلستار د و (5025م)( )25استهدفت تحديد مسةتويات معياريةة

ل ةةبعض الق ةةدرات التوافقي ةةة الخاص ةةة ل اش ةةئ ك ةةر الق ةةدم وض ةةمت عي ةةة البح ةةث()121
اشئ ،ومن أهم ال تائج القدرات التوافقية ل اشةئ كةر القدم(القةدر علةى التوحةة المكةا ى

– القةدر علةةى االسةتجابة الحركيةةة السةريعة – القةدر علةةى ربةةا الحركةى – القةةدر علةةى

بذل الجهد الم اسب)
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ودجردءدت دلبدث:

و

نهج دلبداث:
اسةةتخدم الباحةةث الم ة هج الوصةةفت ( الد ارسةةات المسةةحية ) وذلةةك لمالئمتةةه لطبيعةةة
الدراسة.

جت ع عين دلبدث:

إش ةةتمل مجتم ةةع البح ةةث عل ةةى اش ةةئ رياض ةةة التة ة س االرض ةةى بدول ةةة الكوي ةةت ف ةةت
االتحادات الفرعيةة للمرحلةة العمريةة تحةت 17سة ه  ،وقةد تةم إختيةار عي ةة البحةث األساسةية
بالطريقة العمدية العشوائية من اشئ رياضة الت س االرضى للموسم الرياضت(2117م –
2111م) ،حيةةث بلةةد عةةددهم ( )71اشةةئ  ،كمةةا تةةم إختيةةار عةةدد ( )11اشةةئ مةةن فةةس
مجتمع البحث وخارج عي ة البحث إلجراء الدراسة االستطالعية عليهم.
دعت دلي توي ع عين دلبدث (قي دلبدث):
قام الباحث باجراء التوصةي

اإلحصةائت لعي ةة البحةث والبةالد قوامهةا ( )71اشةئ

فة ةةت مت ي ة ةرات ال مة ةةو (قية ةةد البحة ةةث) بهة ةةدف الت كة ةةد مة ةةن إعتدالية ةةة عي ة ةةة البحة ةةث فة ةةت تلة ةةك
المت يرات.

ج ول ()2

دل توسط دلدسالي ودإلندردف دل عياري

و عا ل دإللتودء ودلت ل ح في تغيردت (قي دلبدث) للعين قي دلبدث (أ=)70
م

دل تغيردت

وحدة
القياس

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

معامل
اإللتواء

معامل
التفلطح

2

دلسأ

سن

26.011

0.122

0.355

2.275

5

دل ول
دلويأ

سم

272.020

3.152

0.152

2.750

كجم

70.220

3.735

0.252

5.392

دلع ر دلت ر لي

سنه

2.523

0.669

0.923

1.761

3
2

يتض

من تائج جدول (.)1أن معامل اإللتواء ألفراد العي ة فت المت يرات

األساسية (السن والطول والو ن والعمر التدريبت) قد تراوح ما بين ( )0.923 :0.252أي
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إ حصر بين ( )3±مما يشير إلى إعتدالية البيا ات ألفراد العي ة قيد البحث وتجا سها فى
تلك المت يرات.

م ودت ج ع دلليانات :

 -2دالجهية :

الو ن  :باستخدام مي ان طبت تم حساب الو ن بالكيلو جرام.-الطول  :باستخدام جها الرستاميتر تم قياس الطول ألقرب س تيمتر.

 -5دل سح دل رجعي

قام الباحث بالمسة المرجعةت للم ارجةع والبحةوث والد ارسةات العلميةة المتخصصةة وذلةك

لحصر القدرات التوافقية الخاصة برياضة الت س االرضى والم اسبة لعي ة البحث

إست اردت إست الع رمي دلسا ة دلولردء:

دست ارة دست الع رمى دلسا ة دلولردء ف دلق ردت دلتودفقيقةةام الباحةةث بتحليةةل بعةةض الم ارجةةع العلميةةة والد ارسةةات السةةابقة التةةى ت اولةةت القةةدرات

التوافقية ثم قام بوضعها فى إستمار إلستطالع رأي الساد الخبراء لتحديد القدرات التوافقيةة
الم اسبة (عي ة البحث ) والجدول ( )2يوض أراء الساد الخبراء
ج ول ()5

دلنسب دل ئوي آلردء دلسا ة دلولردء في دلق ردت دلتودفقي دلتي ت ت دل ودفق عليها
م

1

3

دلق ردت دلتودفقي

(أ= )1

دلتكردر

دلنسب دل ئوي

1

%200

1

االستجابة الحركية
التوا ن دلدرك

%200

يتض من جدول ( )2أن ال سبة المئوية ألراء الساد الخبراء فت القدرات التوافقية ،
التت تمت الموافقة عليها قد بل ت (.)%111
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 دست ارة إست الع رمى دلسا ة دلولردء ف إوتباردت دلق ردت دلتودفقيبعد تحديد القدرات التوافقية قام الباحث باإلطالع على بعض المراجع العلمية

والدراسات بهدف الوقوف على اإلختبارات التت تقيس القدرات التوافقية (قيد البحث) ،ثم تم
وضعها فت إستمار إستطالع رأي للساد الخبراء (ملحق )1لتحديد أكثر تلك اإلختبارات

مالئمة لقياس دلق ردت دلتودفقي قيد البحث ،وجدول ( )3يوض ذلك.

ج ول ()3
دلنسب دل ئوي آلردء دلسا ة دلولردء في
دالوتباردت دل قترد لقياس دلق ردت دلتودفقي قي دلبدث (أ= )1

م
2
5

دالوتلااااااااردت

القدرات التوافقية
االستجابة الحركية

اختبار نيلسوأ لالستجاب دلدركي

اختبار دلع و أ وط دلقاع ة دت دإلرسال دلقر ب

اختبار دلركض إل دإل ام ثم دلركض عكس دإلشارة
التوا ن دلدرك

يتض

اختبار الشكل الثمانى

دلتكردر

دلنسب
دل ئوي

5

%51.27

6

%72

0

0

5
1

اختبار باس المعدل

%51.27
%72

من جدول ( )3أن ال سبة المئوية ألراء الساد الخبراء فت إختبارات

المهارات الحركية األساسية األكثر ارتباطاى بالمرحلة الس ية تمت الموافقة عليها قد تراوحت

ما بين ( ،)%111 : %21.57وقد ارتضى الباحث بال سبة المئوية التت حصلت على

( )%71ف كثر ،وبذلك توصل الباحث إلى إختبارات القدرات التوافقية
دل عا الت دلعل ي إلوتباردت دلق ردت دلتودفقي (قي دلبدث):
معامل الصدق:

تم حساب الصدق إلختبارات المهارات الحركية األساسية (قيد البحث) باستخدام

صدق التماي  ،حيث تم تطبيق االختبارات على مجموعتين إحداهما ممي واألخرى غير

ممي  ،وعدد كل م هما ( )11اشئ وجدول ( )1يوض ذلك.
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ج ول ()2
الل دل روق ليأ توس ات رجات دل ج وعتيأ دل يية
وغير دل يية في دوتباردت دلق ردت دلتودفقي قي دلبدث (أ=)20
ود ة

م

دإلوتباردت

2

دوتبار نيلسوأ لالستجاب دلدركي

ثاني

5

دوتبار باس دل ع ل

رج

قي

دلقياس

دل ج وع دل يية
دل توسط

دلدسالي

دإلندردف
دل عياري

دلدسالي

دل عياري

5.022

0.11

3.273

0.526

29.292

77.000

6.352

26.000

1.726

6.221

* دل عن

دإلندردف

قي

ت

دل توسط

ستوى 5.202 = 0.02

ت دلج ولي عن

دل ج وع غير دل يية

ستوى()0.02

يتض من جدول( )1وجود فروق ذات داللة إحصائية ع د مستوى ( )1.15بين

متوسطات درجات المجموعتين الممي وغير الممي فت اختبارات القدرات التوافقية قيد

البحث ،حيث تراوحت قيمة "ت" المحسوبة ما بين ( )1.111 :11.115مما يشير إلى أن
اإلختبارات تمي بين التالميذ مما ي كد صدقها.
معامل الثبات :
إليجاد معامل الثبات إلختبارات القدرات التوافقية (قيد البحث)،استخدم الباحث

طريقة تطبيق اإلختبار واعاد تطبيقه على عي ة قوامها ( )11اشئ وهم السابق

استخدامهم فت إيجاد الصدق ،وبفارق م ت قدره أسبوع وب فس

روف التطبيق األول،

وجدول ( )5يوض ذلك.

ج ول ()2
عا ل دالرتباط ليأ دلت لي ودعا ة دلت لي
في دوتباردت دلق ردت دلتودفقي قي دلبدث( أ = )50
ود ة
دلقياس

م

دإلوتباردت

2

دوتبار نيلسوأ لالستجاب دلدركي

ثاني

5

دوتبار باس دل ع ل

رج

قي

ر دلج ولي عن

دلت لي
دل توسط

إعا ة دلت لي

دلدسالي

دإلندردف
دل عياري

دل توسط

دلدسالي

دل عياري

5.022

0.11

5.202

0.203

*0.922

77.000

6.352

76.000

26.59

*0.127

* دل عن

ستوى()0.02

ستوى 0635 = 0.02
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يتض ة ة مة ةةن تة ةةائج جة ةةدول ( )5وجة ةةود إرتبة ةةاط دال إحصة ةةائياى بة ةةين التطبية ةةق واعة ةةاد

التطبيق فت جميع إختبارات القدرات التوافقية (قيد البحث) ،حيث تراوح معامةل االرتبةاط مةا
بين ( )1.111 :0.157وهو أكبر من قيمته الجدولية ع د مستوى ( )1.15مما يةدل علةى
ثبات االختبارات.

دست اردت ت ر غ دلليانات ( لد :)7
ق ة ةةام الباح ة ةةث باع ة ةةداد إس ة ةةتمارات لتفري ة ةةد البيا ة ةةات إلس ة ةةتخدامهما ف ة ةةت المعالج ة ةةات

اإلحصائية وهت:

 -استمار تسجيل البيا ات الشخصية حيث اشتملت على البيا ات األساسية للطالب

(اإلسم  ،السن ،الطول ،الو ن ).

 -استمار تسجيل تائج إختبارات القدرات التوافقية األساسية (قيد البحث).

دل ردسات دالست العي :
 دل ردس دالست العي دألول :أجريت الدراسة االستطالعية األولى على عي ة بلد قوامها ( )11اشئ من فس مجتمع
البحث ومن خارج العي ة األصلية ومماثلة لها وذلك من
 الت كد من أداء االختبارات بالطريقة الصحيحة . اختيار األماكن الم اسبة إلجراء االختبارات .-تحديد من إجراء االختبارات .

دل ردس دالست العي دلثاني :تم إجراء الدراسة االستطالعية الثا ية على عي ة بلةد قوامهةا ( )11اشةئ مةن فةس مجتمةع

البحث ومن خارج العي ة األصلية ومماثلة لها وذلك بهدف التعرف على :
 -الت كد من المعامالت العلمية لالختبارات ( الثبات – الصدق ) .
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دلو ودت دلتن يذي للبدث :
دلتجرب دألساسي :

قةةام الباحةةث بتطبيةةق االختبةةارات علةةى عي ةةة البحةةث فةةى الفتةةر 2111/1 /23م إلةةى

2111/5/11م

دل عالجات دإلدصائي دل ستو

:

بعد جمع البيا ات وجدولتها تم معالجتها إحصائيا باستخدام استخدام البر امج

اإلحصائت ) Spss (V 20وفقا لألساليب اإلحصائية التالية:

 -المتوسا الحسابت ،اال حراف المعياري،اإللتواء ،التفلط  ،الخط المعياري لحلتواء،

الخط المعياري للتفلط  ،ال سبة المئوية ،معامل االرتباط (بيرسون).
عرض و ناقش دلنتائج:

 -1دوتبار دلد اظ عل دلتوديأ دلدرك .

ج ول ()6

دل توسط دلدسالي ودلوسيط ودإل ندردف دل عياري
ودل ى ودل ستويات دل عيار للق رة عل دلتوديأ دلدرك

دل ستوى
تاي
جي ج د
جي
توسط
ضعيف

دل توسط دلدسالي
71.12
دل رج دلوام دل قالل

200دت دقل أ 95.50
95.50دت دقل أ
12.20
 12.20دت دقل أ
76.60
 76.60دت دقل أ
61.10
 61.10دت دقل أ 62

دإل ندردف دل عياري
22.32
دل رج دل عيار

 2.16دت دقل أ
2.21
 2.21دت دقل أ
0.29
 0.29دت دقل أ -
0.50
 0.50دت دقل أ -0.11
 0.11دت دقل أ -2.27

دالج ال
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دل ى
39
دل رج دلثاني

 61.62دت دقل أ
62.77
 62.77دت دقل أ
22.90
 22.90دت دقل أ
21.05
 21.05دت دقل أ
22.22
 22.22دت دقل أ
32.51

دقل رج
62
دلع

دعل رج
200
دلنسب %

9

25.16

27

52.59

26

55.16

26

55.16
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يتض ة مةةن تةةائج جةةدول ( )1والمسةةتويات المعياريةةة الدرجةةة الخةةام المقابلةةة للقةةدر

على التوا ن الحركى ل اشةئ رياضةة التة س االرضةى حيةث بل ةت قةيم الةدراجات الخةام التةى

تقابةل المسةتوى الممتةا

111حتةى اقةل مةةن  12.21كمةا بل ةت اعةداد ال اشةئين الحاصةةلين

على المستوى الممتا ( )12اشئ ب سبة مئوية 17.11من العدد الكلى الفراد العي ةة،بي ما

يشمل المستوى جيد جدا12.21حتى اقل من  11.11كما بل ت أعداد ال اشئين الحاصةلين

علةةى المسةةتوى جيةةد جةةدا( )1اشةةئ ب سةةبة مئويةةة  12.11العةةدد الكلةةى ألف ةراد العي ةةة  ،فةةت

ح ةةين يش ةةمل المس ةةتوى جي ةةد 11.11حت ةةى اقة ةةل م ةةن  71.11كمة ةا بل ةةت أع ةةداد ال اشةةةئين
الحاصةةلين علةةى المسةةتوى جيةةد ( )17اشةةئ ب سةةبة مئويةةة  21.21مةةن العةةدد الكلةةى ألف ةراد

العي ةة ،ويشةةمل المسةتوى متوسةةا  71.11حتةةى اقةل مةةن 11.11كمةةا بل ةت أعةةداد ال اشةةئين
الحاصلين على المستوى متوسا ( )11اشةئ ب سةبة مئويةة 22.11مةن العةدد الكلةى ألفةراد

العي ةةة  ،وش ةةمل المس ةةتوى ض ةةعي
الحاصلين على المستوى ضعي

 11.11حت ةةى اق ةةل م ةةن 11كم ةةا بل ةةت أع ةةداد ال اش ةةئين

( )11اشئ ب سبة مئويةة 22.11مةن العةدد الكلةى ألفةراد

العي ة
وت ة ةةذكر دلااااايأ و ياااااع (5007م) ( )5أن التة ة ةوا ن ال ة ةةدي اميكت يس ة ةةاهم ف ة ةةت األداء

المهةةارى لالعبةةت الت ة س بشةةكل بةةالد  ،إذ يجةةب علةةى الالعةةب أن يكةةون قةةاد ار علةةى البقةةاء
مت ةةا اث ةةا ضةةرب الكةةر  ،حيةةث أن الالعةةب يقةةع تحةةت ت ة ثير قةةو داخليةةة مةةن الجسةةم وقةةوى

متعةةدد مةةن األرض ،المضةةرب ،الكةةر  ،أث ةةاء اللعةةب فةةان ذلةةك يسةةبب لةةه عةةدم اتة ان الجسةةم
باسةتمرار ،ويجةد صةعوبة فةت أداء ضةربة متتاليةةة ولةذلك فةان الالعةب يحتةاج إلةى أن يحقةةق
توا ةةه قبةةل مالمسةةة الكةةر  ،وهةةو األمةةر الةةذي ال يضةةي
يساعد على الت امن والدقة فت الضربة أيضا.
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 -5دوتبار سرع دالستجاب دلدركي :

ج ول ()7

دل توسط دلدسالي ودلوسيط ودإل ندردف دل عياري

ودل ى ودل ستويات دل عيار للق رة عل سرع دالستجاب دلدركي
دل ستوى
تاي

دل توسط دلدسالي

دإل ندردف دل عياري

دل ى

دلي أ بالثاني

دل رج دل عيار

دل رج دلثاني

0.06

5.02

0.37

دقل رج
2.12
دلع

دعل

رج

5.21

دلنسب %

2.12دت دقل أ 2.11

 3.12-دت دقل أ 5.63-

 22.92دت دقل أ 53.69

2

2.23

جي ج د

2.11دت دقل أ 2.96

 5.63-دت دقل أ2.22-

53.69دت دقل أ 32.27

2

2.72

توسط

5.03دت دقل أ 5.22

جي

ضعيف

2.96دت دقل أ 5.03
5.22دت دقل أ 2.21

 2.22-دت دقل أ 0.51-

 32.27دت دقل أ 27.52

26

55.16

 0.51-دت دقل أ 0.90-

 27.52دت دقل أ 29.03

37

25.16

71

111

 0.90-دت دقل أ 5.01-

دالج ال

 29.03دت دقل أ 70.12

22

22.72

يتض ة مةةن تةةائج جةةدول ( )7والمسةةتويات المعياريةةة الدرجةةة الخةةام المقابلةةة للقةةدر

علةةى سةةرعة االسةةتجابة الحركيةةة ل اشةةئ رياضةةة الت ة س االرضةةى حيةةث بل ةةت قةةيم الةةدراجات
الخةةام التةةى تقابةةل المسةتوى الممتةةا

1.11حتةةى اقةةل مةةن  1.11كمةةا بل ةةت اعةةداد ال اشةةئين

الحاصةةلين علةةى المسةةتوى الممتةةا ( )1اشةةئ ب سةةبة مئويةةة  1.13مةةن العةةدد الكلةةى الف ةراد

العي ة،بي ما يشمل المستوى جيد جدا 1.11حتةى اقةل مةن  1.11كمةا بل ةت أعةداد ال اشةئين
الحاصةةلين علةةى المسةةتوى جيةةد جةةدا( )1اشةةئ ب سةةبة مئويةةة  5.71مةةن العةةدد الكلةةى ألف ةراد

العي ةةة  ،ف ةةت ح ةةين يش ةةمل المس ةةتوى جي ةةد 1.11حت ةةى اق ةةل م ةةن  2.13كم ةةا بل ةةت أع ةةداد
ال اشئين الحاصلين على المستوى جيد ( )11اشئ ب سةبة مئويةة  22.11مةن العةدد الكلةى
ألفراد العي ة ،ويشمل المستوى متوسا 2.13حتى اقل من 2.11كمةا بل ةت أعةداد ال اشةئين

الحاصةةلين علةةى المسةةتوى متوسةةا( )11اشةةئ ب سةةبة مئويةةة 52.11مةةن العةةدد الكلةةى ألفةراد

العي ةةة  ،وش ةةمل المس ةةتوى ض ةةعي

2.11حت ةةى اق ةةل م ةةن 1.11كم ةةا بل ةةت أع ةةداد ال اش ةةئين

الحاصلين علةى المسةتوى ضةعي ( )11اشةئ ب سةبة مئويةة 15.71مةن العةدد الكلةى ألفةراد

العي ة.

ويذكره دسا

كا ل (2999م) عن تمي ال اشئين فت هذه المرحلة الس ية باكمةال

مو متكانيي ات االددراك البصةرى والصةفات االدراكيةة مثةل ادراك األشةكال ،سةرعو الر يةة،
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الثبةةات االد اركةةى  ،والعالقةةات المكا يةةة  ،ويفسةةر ل ةةا ذلةةك التحسةةن الواضة لل اشةةئ فةةت هةةذه

المرحلة العمرية فت القدر على االستجابة الحركية السريعة ( )11 : 1

دالستوالصات :

فت ضوء أهداف البحث وفروضه واست ادا للمعالجات اإلحصائية وفى حدود مجتمع

البحث وما أشارت إليه ال تائج أمكن التوصل إلى االستخالصات التالية -:

 .1تحديد االختبارات التت تقيس سرعة االستجابة الحركة واالحتفا بالتوا ن.

 .2تحديةةد المسةةتويات المعياريةةة لةةبعض القةةدرات التوافقيةةة (سةةرعة االسةةتجابة الحركةةة
واالحتفا بالتوا ن)

 .3أوضحت الدراسة الفروق بين مستويات ال اشئين فت اختبارات القدرات التوافقية

ثانيا :دلتوصيات:

فى ضوء ما أ هرته تائج البحث واالست تاجات التى توصل اليها يوصةت الباحةث

باالتت:

 استخدام االختبارات قيد البحث فت ا تقاء اشئى الت س االرضى وتص يفهم مهاريةا.

 االسترشاد بجداول المستويات المعيارية لبعض القدرات التوافقية (سةرعة االسةتجابةالحركة واالحتفا بالتوا ن) فت ا تقاء اشئى الت س االرضى .

 إجة ةراء بح ةةوث لتحدي ةةد المس ةةتويات المعياري ةةة للق ةةدرات التوافقي ةةة لأل ش ةةطة الرياض ةةيةالمختلفة.

موال  :دل ردجاع باللغ دلعربيا :

املـــراجــــع

 -2مسا كا ل ردتب  :ال مو الحركى مدخل ال مو المتكامل للطفل والمراهق  ،دار الفكر
العربى  ،القاهر 1111م
 -5إلااايأ و ياااع فااار  :التة ة س تعل ةةيم -ت ةةدريب -تقي ةةيم -تحك ةةيم ،الطبع ةةة الثا ي ةةة ،م ش ةةا
المعارف ،االسك درية 2117م
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 -3ج اااال إسااا اعيل دلن كااا  :اإلع ةةداد الب ةةد ى  .الجة ة ء الث ةةا ى  ،مكتب ةةة ش ةةجر ال ةةدر ،
الم صور 2112 ،م .

 -2د ي نور دل يأ د

 :وضع مستويات معياريةة لةبعض الصةفات البد يةة الخاصةة

بالمشةةروع الق ةةومى لل اش ةةئين فةةى الك ةةر الط ةةائر  ،مجلةةة اس ةةيوط لعل ةةوم وف ةةون

التربيةةة الرياضةةية ،الج ة ء االول ،العةةدد الثةةا ى عشةةر ،كليةةة التربيةةة الرياضةةية
،جامعة اسيوط2111،

 -2شير أ مد

يوسف  :ت مية بعض القدرات التوافقية وعالقتها بمسةتوى األداء الهجةوم

المرك ة ةةب لرياض ة ةةة المب ة ةةار  .رس ة ةةالة دكت ة ةةوراه غي ة ةةر م ش ة ةةور  ،كلي ة ةةة التربي ة ةةة

الرياضية للب ات  ،جامعة ال قا يق 2111 ،م .

 -6شااي اء د ا

د ااو  :تو ية

الحاسةةب اآللةةى فةةى وضةةع معةةايير للقةةدرات التوافقيةةة

لألطفةةال  .رسةةالة ماجسةةتير غيةةر م شةةور  ،كليةةة التربيةةة الرياضةةية للب ةةين ،

جامعة اإلسك درية 2111 ،م .

 -7عاايت د ااو دلكاشااف 2917م  :األسةةس فةةى اال تقةةاء الرياضةةى  ،مكتبةةة ال هض ةة
المصرية  ،القاهر .

 -1عصااااام مد اااا دل اااا  :أث ةةر ت مي ةةة بع ةةض الق ةةدرات التوافقي ةةة عل ةةى م ةةاهر اال تب ةةاه
واإل جةةا الرقمةةى لسةةباحة 211متةةر فةةردى مت ةةوع للسةةباحين ال اشةةين  .رسةةالة
دكتة ةةوراه غية ةةر م شة ةةور  ،كلية ةةة التربية ةةة الرياضة ةةية  ،جامعة ةةة ق ة ةةا السة ةةويس ،

1111م .

 -9عصااام دل ا يأ عل ا دلوااال  :التةةدريب الرياضةةى (
م ش المعارف  2115 ،م .

 -20ع اارو د ا

صا

ريةةات – وتطبيقةةات ) .ط، 12

 :تة ثير الحمةةل البةةد ى المرتفةةع الشةةد علةةى بعةةض م ةةاهر

اال تبةةاه بةةين لةةدى العبةةى المصةةارعة  .رسةةالة ماجسةةتير غيةةر م شةةور  ،كليةةة

 -22د

التربية الرياضية  ،جامعة حلوان 1111 ،م .
دد

د  :تحديد مستويات معيارية لةبعض الخصةائل البد يةة والمهاريةة

ل اش ةةئ ك ةةر الس ةةلة ( .)11 -11رس ةةالة مجس ةةتير  ،كلي ةةة التربي ةةة الرياض ةةية ،
جامعة أسيوط 2117
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 -25د ااا عل دلساااتار د اااو  :تحدي ةةد مس ةةتويات معياري ةةة ل ةةبعض الق ةةدرات التوافقي ةةة
الخاصةةة ل اشةةئ كةةر القةةدم رسةةالة دكتةةوراه  ،كليةةة التربيةةة الرياضةةية  ،جامعةةة
الم صور 2112م
 -23د ااا ل ااا دلساااي  :اإل ج ةةا الرياض ةةى وقواعةةد العم ةةل الت ةةدريبى  .ط ، 1مركةة
الكتاب لل شر 2111 ،م .
 -22نساار أ د ااو نليااه  :أثةةر تطةةوير بعةةض القةةدرات التوافقيةةة الخاصةةة لرفةةع مسةةتوى
األداء الف ى على عارضةة التةوا ن ل اشةات الجمبةا تحةت  1سة وات  .رسةالة
ماجستير غير م شور  ،كلية التربية الرياضةية للب ةين  ،جامعةة اإلسةك درية ،
2111م .
 -22هب مد ا للياغ  :د ارسةة عامليةة للقةدرات التوافقيةة لةدى تلميةذات المرحلةة اإلعداديةة
بمحاف ةةة الش ةرقية  .رسةةالة ماجسةةتير غيةةر م شةةور  ،كليةةة التربيةةة الرياضةةية
للب ات  ،جامعة ال قا يق 1111 ،م .
 -26هبه عل دلعظيم دسأ  :ت ثير بر امج تعليمةى مقتةرح لجهةا عارضةة التةوا ن علةى
القةةدرات التوافقيةةة ومسةةتوى األداء المهةةارات لطالبةةات كليةةة التربيةةة الرياضةةية .
رسة ةةالة دكتة ةةوراه غية ةةر م شة ةةور  ،كلية ةةة التربية ةةة الرياضة ةةية  ،جامعة ةةة أسة ةةيوط ،
2115م .
 -27يوهةةا س ريةةه ا بةةورج ريتةةر  :مةةدخل إلةةى ريةةات وطةةرق التةةدريب العامةةة "التوافةةق
الحركة ةةى والتك ية ةةك الرياضة ةةى"  .المعهة ةةد العة ةةام األلمة ةةا ى للتربية ةةة الرياضة ةةية ،
ترجمة "يورغن شالي "  ،ليب غ  ،ألما يا الديمقراطية 1111 ،م .

ثانياا  :دل ردجاع دألجنليا :

18- Julius Kasa.,: Relationship of motor abilities and motor skills
in sport Games "the Factors Determin-ing Effectiveness
in team games". Faculty of Physical Education and sport,
Comenius University, Brat. Slava, Slovakia. 2005.
19- Teresa Zwierko., Pitor Lesiakowski:Beata Florkiewicz: Motor
coordination level of young playmakers in Basket ball.
Team games in Physical Education and sort, Poland, 2005
20- Zibgniew Witkowski: Specific coordination properties as
criterion of Forecasting of soccer players sport
Achievements. Team games in Physical Education and
sport, Poland, 2005.
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