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 ملخص البحث باللغة العربية

وأثره بدقة التصويب والتوافؽ العصبي العضمي لدى ناشئي منتخب  التعب العضمي )الموضعي (
  محافظة القادسية بكرة اليد

 ـ.د قيس سعيد دايـالباحث 

اف كرة اليد ىي احدى االلعاب التي تعتمد بشكؿ كبير عمى مدى اتقاف الميارات الحركية       
و المركبة وىي ايضًا تتميز بطابع خاص كونيا تمعب باليد وبسرعة كبير خاصة االساسية 

كوف بداية مراحؿ تعمـ وتدريب الالعبيف الناشئيف ول ,اثناء التمرير و التصويب و االستالـ 
تتطمب قدرًا كبيرًا مف التوافؽ العصبي العضمي الكتساب الميارات الحركية الصحيحة و المتقنة 

لعبة كرة اليد تعتمد بدورىا عمى التوافؽ بيف الجيازيف العصبي و العضمي  ف, وابدقة عالية
ألداء تمؾ الميارات بسرعة و دقة و رشاقة وانسيابية حركية عالية لتأدية الواجب الحركي 
المطموب ولما كانت صفة التوافؽ تتأثر بعدة عوامؿ ومف ابرزىا التعب بأنواعو المتعددة ) 

العضمي ) الموضعي( ( ارتئ الباحث الخوض في ىذه المشكمة  التعب المركزي و التعب
والتركيز عمى نوع التعب العضمي الموضعي و الذي يظير اثناء المباريات مف جراء الجيد 
البدني والذي يؤدي الى تراكـ فضالت انتاج الطاقة وبالتالي تكوف معوقة لالداء , ومدى تأثير 

ب وكذلؾ عمى التوافؽ العصبي العضمي والتي تعتمد ىذا النوع مف التعب عمى ميارة التصوي
عمية ميارة التصويب بشكؿ أساس وكذلؾ مدى ارتباط نوعي التوافؽ ) العيف مع الذراع و 
العيف مع الرجؿ ( بميارة التصويب في لعبة كرة اليد وجاءت االستنتاجات يؤثر التعب العضمي 

لقفز عاليًا و التصويب بعد الخداع )الموضعي( سمبيًا في األداء الحركي لمتصويب مف ا
,وكذلؾ يؤثر التعب العضمي )الموضعي( سمبيًا في التوافؽ العصبي العضمي ) توافؽ العيف 
مع الذراع و توافؽ العيف مع الرجؿ (.اما التوصيات فكاف منيا اعطاء التوافؽ العصبي 

المرتبطة بيذه الصفة       العضمي اىمية بالغة في البرامج التدريبية بحيث تنمى جميع العناصر 
 ) سرعة , رشاقة , توازف , انسيابية حركية , ....(.
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 الفصل االول
 التعريف بالبحث:  -1

 :المقدمة واهمية البحث -1-1

اف كػػرة اليػػد ىػػي احػػدى االلعػػاب التػػي تعتمػػد بشػػكؿ كبيػػر عمػػى مػػدى اتقػػاف الميػػارات الحركيػػة       
عػب باليػد وبسػرعة كبيػر خاصػة اثنػػاء تمطػابع خػاص كونيػا االساسػية و المركبػة وىػي ايضػًا تتميػز ب
الكػرة دقيقػًا و سػريعا فػي الوقػت نفسػو  , بحيػث يكػوف توجيػوالتمرير و التصويب و االستالـ وغيرىا 

المشػتركة فػي االداء وىذا ممكػف مػف خػالؿ كميػة العضػالت الدقة مف التركيز و  عالياً  و يتطمب قدراً 
 .  ة في انحاء الجسـ المختمفة و الموجودالتحكـ بيا  امكانيةو 

إّف جميػػع األفعػػاؿ ايراديػػة التػػي يقػػـو بيػػا الفػػرد ىػػي نتيجػػة عمػػؿ لعضػػمة واحػػدة او مجموعػػة  
عضمية وفي بعض األحياف يسػتدعي األمػر اشػتراؾ مجػاميع عضػمية عديػدة وىػذا يتوقػؼ عمػى نػوع 

ّف او السػرعة المعمػوؿ بيػا  العمؿ وكمية القػوة المػراد اسػتخداميا شػتراؾ أكثػر مػف عضػمة واحػدة . وا 
يعنػي اف جميػع ىػذه العضػالت تعمػؿ فػي اتجػاه واحػد او تشػترؾ جميعػًا بالمقػدار  في عمؿ معيف ال

نفسػػو بػػؿ يختمػػؼ عمػػؿ ىػػذه العضػػالت فيمػػا بينيػػا مػػف حيػػث األىميػػة النسػػبية لمسػػؤولية القيػػاـ بػػذلؾ 
يف الجيػػػػازيف العصػػػػبي إّف ىػػػػذا العمػػػػؿ فػػػػي أداء الحركػػػػة يتطمػػػػب درجػػػػة مػػػػف التوافػػػػؽ مػػػػاب 1العمػػػػؿ 

وتبػػػرز أىميػػػة التوافػػػؽ ومػػػدى تػػػأثر ذلػػػؾ التوافػػػؽ بالجيػػػد البػػػدني المبػػػذوؿ اثنػػػاء المبػػػاراة , والعضػػػمي 
أىميػػة ودور بػػارز فػػي تحقيػػؽ العضػػمي حيػػث اف لمتوافػػؽ العصػػبي  كػػرة اليػػدفػػي العضػػمي العصػػبي 

مسػػػتمزمات النفسػػػية أسػػػاس تكنيػػػؾ المعػػػب بعػػػد انعكػػػاس ال كػػػرة اليػػػدالفػػػوز ويعتبػػػر التوافػػػؽ فػػػي لعبػػػة 
والحركيػػة العاليػػة التػػي تػػنعكس عمػػى مسػػتوى تكنيػػؾ الالعػػب مػػرة أخػػرى .  ويمكػػف مالحظػػة اىميػػة 

و الرشػػػاقة التوافػػػؽ العضػػػمي العصػػػبي مػػػف خػػػالؿ مالحظػػػة قػػػدرة الالعػػػب عمػػػى التػػػوازف واالرتكػػػاز 
حركػة الالعػب وتنظيـ األفعاؿ الحركية داخؿ الساحة وكذلؾ أيضا مف خالؿ تحديد المكاف المالئـ ل

 .داخؿ الساحة 

                                                           
(1)

 60ص 1999, جامعة الموصؿ , دار الكتب لمطباعة ,  2, طالبايوميكانيؾ : الياشمي  سمطسمير م  
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وتكمػػف اىميػػة البحػػث كػػوف بدايػػة مراحػػؿ تعمػػـ وتػػدريب الالعبػػيف الناشػػئيف تتطمػػب قػػدرًا كبيػػرًا 
يارات الحركية الصحيحة و المتقنة بدقة عالية لذا سوؼ ممف التوافؽ العصبي العضمي الكتساب ال

لتػػي يعتمػػد عمييػػا فػػي اداء واصػػفة التوافػػؽ العصػػبي العضػػمي لفرقنػػا لمناشػػيف  تحصػػيؿنبػػيف حقيقػػة 
بعػػد بػػذؿ جيػػد التصػػويب  ليػػد ومػػدى ارتباطيػػا خصوصػػًا بميػػارةجميػػع الميػػارات الحركيػػة لمعبػػة كػػرة ا

  . بدني الىوائي يؤدي الى التعب

 مشكلة البحث :  1-2 -1

 أداءعمى  أساسالحقيقية لمتوافؽ العصبي العضمي تكمف في كونو يعتمد بشكؿ  األىميةاف 
تالية وبشكؿ انسيابي وسرعة عالية نسبيًا واف اغمب الميارات انقباضات عضمية مت

الرياضية وخصوصًا لعبة كرة اليد تعتمد بدورىا عمى التوافؽ بيف  األلعابفي  األساسية
تمؾ الميارات بسرعة و دقة و رشاقة وانسيابية حركية  ألداءالجيازيف العصبي و العضمي 

بعدة عوامؿ ومف  تتأثركانت صفة التوافؽ  الواجب الحركي المطموب ولما لتأديةعالية 
كما و المتعددة ) التعب المركزي و التعب العضمي ) الموضعي( (  بأنواعوابرزىا التعب 

الخوض في ىذه المشكمة ارتئ الباحث  , المجاؿ الرياضي أدبياتتشير النظريات في 
الجيد  ات مف جراءو الذي يظير اثناء المباريالتركيز عمى نوع التعب العضمي الموضعي و 

ومدى وبالتالي تكوف معوقة لالداء , الذي يؤدي الى تراكـ فضالت انتاج الطاقة البدني و 
ىذا النوع مف التعب عمى ميارة التصويب وكذلؾ عمى التوافؽ العصبي العضمي  تأثير

وكذلؾ مدى ارتباط نوعي التوافؽ ) العيف  أساسوالتي تعتمد عمية ميارة التصويب بشكؿ 
 لذراع و العيف مع الرجؿ ( بميارة التصويب في لعبة كرة اليد .مع ا

 أهداف البحث: 1-3 

 ييدؼ البحث التعرؼ الى:    

  لدى العبي التصويب قبؿ اداء الجيد البدني  بميارةالتوافؽ العصبي العضمي  مدى ارتباط
  ) افراد عينة البحث ( الناشئيف كرة اليد 

 التصويب بعد اداء الجيد البدني لدى العبي  ةر مياضمي بمدى ارتباط  التوافؽ العصبي الع
 كرة اليد الناشئيف ) افراد عينة البحث (  
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  التصويب لدى  و اداء ميارتالتوافؽ العصبي العضمي  يف التعب العضمي الموضعياثر
 ) افراد عينة البحث (.الناشئيف العبي كرة اليد 

 

 فروض البحث :  1-4

  التصويب لدى   االيجابي في اداء ميارةالعصبي العضمي االثر لمتوافؽ يفترض الباحث اف
 ) افراد عينة البحث (.الناشئيف العبي كرة اليد 

 ميارة التصويب لدى  اداءفي التوافؽ العصبي العضمي و  التعب العضمي الموضعي  يؤثر
 العبي كرة اليد الناشئيف ) افراد عينة البحث (.

 

 مجاالت البحث : 1-5

 .  بكرة اليدمحافظة القادسية  ناشئيمنتخب ي : المجاؿ البشر  (1

 22/1/2011 – 5/1/2011المجاؿ الزماني :  (2

 .  قاعة الشييد رحيـ عباس في محافظة القادسيةالمجاؿ المكاني:  (3
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 الفصل الثاني
 الدراسات النظرية و المشابهه : -1

 الدراسات النظرية : 2-1

 مفهوم التعب : 2-1-1

اىيـ متعدد كما يراىا عدد مف العمماء وىي تصب في مفيوـٍ واحٍد اساسٍي اف لظاىرة التعب مف    
 ىو عدـ القدرة عمى اداء الواجب العقمي او البدني المطموب .

اليبوط الوقتي في المقدرة عمى االستمرار في اداء العمؿ , ويمكف قياسة مف  عب بانوويعرؼ الت
محصمة  وكذلؾ عرؼ بانوانيكي المؤدى .مظاىرة الخارجية عف طريؽ قمة كمية العمؿ البميك

التغيرات التي تحدث في مختمؼ االعضاء و االنظمة خالؿ فترة اداء العمؿ البدني و التي تقود 
 1في النياية الى استحالة استمرارىا .

وظمػت ىػذه الفكػرة سػائدة لعػدة  1940انتشرت نظرية تراكـ حامض المبنيؾ كمعوؽ لػدداء منػذ سػنة 
و يصػػاحب العمػػؿ العنيػػؼ سػػرعة تػػراكـ حػػامض المبنيػػؾ والبايروفيػػؾ فػػي العضػػالت أسػػباب أىميػػا أنػػ

 العاممة ويرتبط ذلؾ بقوة االنقباض .

كما أف التعب ظاىرة فسيولوجية معقدة ويّعػد أحػد أسػبابيا الرئيسػية االعاقػة التدريجيػة لنشػاط  
. أذ أف الخاليػػػا الجيػػػاز العصػػػبي المركػػػزي وخصوصػػػا عنػػػد أداء النشػػػاط المتسػػػـ بالشػػػدة القصػػػوى 

دقػػائؽ بشػػدة طبيعيػػة مػػع  5– 3العصػػبية ال تسػػتطيع العمػػؿ فػػي وسػػط حمضػػي لمػػدـ مػػدة أكثػػر مػػف 
االستمرار في المجيود البدني فأف ذلؾ يؤدي إلى قمػة إثػارة ومرونػة الخاليػا العصػبية ونمػو عمميػات 

عضمي العصبي وكػذلؾ ايعاقة إلى محور ايشارات العصبية المسيطرة وبالتالي ايخالؿ بالتوافؽ ال
)عبػػػد الػػػرحمف  ويػػػذكر.  (  2)  بنشػػػاط الجيػػػاز الحركػػػي والتنفسػػػي والػػػدوري وكافػػػة األعضػػػاء األخػػػرى 

( " فػػػي أف التعػػػب الػػػذي يعقػػػب تمرينػػػات التحمػػػؿ ال يحػػػدث بسػػػبب تػػػراكـ حػػػامض المبنيػػػؾ 2001,
اشػارت العديػد  فالتعب في ىذه الحالة يكوف تعبا موضعيا فضاًل عف التعػب العػاـ لمجسػـ كمػو . وقػد

مػػػف األبحػػػاث إلػػػى أف األليػػػاؼ  السػػػريعة االنقبػػػاض تتعػػػب قبػػػؿ األليػػػاؼ البطيئػػػة ويرجػػػع ذلػػػؾ إلػػػى 

                                                           
 . 13, ص 1991, دار انشرٔق  ,عًاٌ ,  ء نهرياضييٍانتعة انعضهي ٔعًهياخ اضتعادج انشفاريطاٌ خريثظ يجيذ : ( 1)

 ,  2001,  1, يركس انكتاب نهُشر , انقاْرج ,   ط يٕضٕعح فطيٕنٕجيا يطاتقاخ انريي(عثذ انرحًٍ عثذ انحًيذ زاْر ,  2)
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ضػػػعؼ العمػػػؿ اليػػػوائي فػػػي األليػػػاؼ السػػػريعة ولػػػذا فػػػأف تػػػراكـ حػػػامض المبنيػػػؾ بيػػػا يكػػػوف سػػػببا فػػػي 
 .    1) حدوث التعب" 

الظاىرة  وقد تـ تحميؿ مالمح ىذهالتعب العاـ و الموضعي في العديد مف البحوث  لقد تمت دراسة
تجة عف التعب مثؿ النا الفضالتمف خالؿ استيالؾ مصادر الطاقة في العضالت و زيادة 

 ايروفيؾ نتيجة نقص االوكسجيف .الالكتيؾ و الب
 تصنيف و تقسيم التعب : 2-1-2

 -لقد قسـ التعب الى عدة تقسيمات وحسبب الفعالية الممارسة  وىي :

 ما في لعبة الشطرنج .التعب العقمي ك -1

 كما في لعبة الرماية . التعب الحسي -2

 التعب النفسي كما في العاب التحمؿ الطويمة .  -3

 العضالتلعدد  الرياضية .وكذلؾ قسـ التعب وفقاً  عب العضمي كما في اغمب الفعالياتالت  -4
 -في العمؿ وكما ياتي : العاممة و المشتركة

 ت العاممة ثمث الكتمة العضمية لمجسـ .التعب الموضعي ويشكؿ فية عدد العضال  -1

التعب النصفي وتشكؿ فية عدد العضالت العاممة مف ثمث الى ثمثيف مف الكتمة العضمية  -2
 لمجسـ .

 التعب العاـ وفية يزيد عدد العضالت العاممة عف ثمثي الكتمة العضمية لمجسـ .  -3

وضع التعب في حدوث التعب فقد حددت في ثالث مناطؽ فقد يكوف ماما اماكف      
الجياز العصبي المركزي فيسمى بالتعب المركزي او يكوف في االتصاؿ بيف الخاليا 

ي العضمي ويسمى بالتعب الطرفي بالعصبية او يمكف اف يكوف في مناطؽ االتصاؿ العص
 2او يمكف اف يكوف في العضمة العاممة نفسيا ويسمى بالتعب العضمي او الموضعي .

 

                                                           
 . 122,صانًصذر انطاتك َفطّ  (1)

 .15-14, ص 1991.  يصذر ضثك ركرِريطاٌ خريثظ يجيذ :  .(2)
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 كظاهرة فسيولوجية  التعب العضلي 2-1-3

اف التعب العضمي يعتبر ظاىرة فسيولوجية مركبة ومتعددة االوجة فكما توجد انواع كثيرة و 
ب ا مف التعب العضمي , فنوعية التعمتعددة مف العمؿ العضمي توجد انواع مختمفة ايض

العضمي الناتجة مف العمؿ الثابت تختمؼ عف نوعية التعب الناتجة عف العمؿ المتحرؾ 
وكذلؾ يختمؼ التعب حسب اختالؼ درجة و شدة العمؿ العضمي وفترة دوامة , ورغـ ىذه 

يشتمؿ عمييا التعب العضمي وكما حددىا االختالفات اال انو توجد عمميات وظيفية اساسية 
(Simonson: وىي )1 

 عف العمؿ مثؿ حامض الالكتيؾ و البايروفيؾ . تراكـ المواد الناتجة -1

 و الكاليكوجيف . PCو   ATP   لمطاقة مثؿ ةزماستنفاذ المواد الال -2

حدوث تغيرات في الحالة الفيزياوية لمعضمة مثؿ التغيرات الكيربائية و تغيرات خاصية  -3
 النفاذية في الخمية العضمية .

التنظيـ و التوافؽ مف مستوى الخمية حتى تنظيمات االجيزة الحيوية سواء طرفيا او مركزيًا  اختالؼ
.  

 وافق تعريفة و مفهومة الت 3-1-4 

يعتبر التوافؽ مف الصفات الحركية المركبة  الميمة جدًا الداء جميع انواع النشاطات الرياضية   
العصبي و العضمي في انتقاؿ االشارة المختمفة فيي تعتمد بشكؿ اساس عمى عمؿ الجيازيف 

 دقة وانسيابية عالية .معينة بسرعة و  العصبية وبالتالي تنفيذ االنقباض العضمي الداء حركة

قدرة الرياضي عمى سرعة االداء ( التوافؽ عمى اني1998ويعرؼ ) ابو العال احمد عبد الفتاح ,
  2الحركي مع دقة االداء في تحقيؽ اليدؼ مع االقتصاد بالجيد .

ويعرؼ التوافؽ ايضا بانو قدرة الجياز العصبي عمى اعطػاء اكثػر مػف امػر فػي نفػس الوقػت او مػع 
( بػػاف التوافػػؽ ىػػو القػػدرة فػػي السػػيطرة عمػػى عمػػؿ اجػػزاء  Singerمنػػي قميػػؿ جػػدا ويػػذكر ) فػػارؽ ز 

االجػػػػزاء بحركػػػػة احاديػػػػة  فػػػػي اداء واجػػػػب حركػػػػي معػػػػيف و ربػػػػط ىػػػػذهالجسػػػػـ المختمفػػػػة و المشػػػػتركة 
                                                           

 25,دار انًعارف االضكُذريح ,ب خ , ص راحح انرياضيك ٔاخرٌٔ :عهي انثي( 1)

 .205, ص1991انقاْرج ,1ط, , دار انفكر انعرتي,  انتذرية انرياضي االضص انفطيٕنٕجيحاتٕ انعال احًذ عثذ انفتاح : ( 2)
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وبانسػيابية ذات جيػػد فعػػاؿ النجػاز ذلػػؾ الواجػػب الحركػي , وينقسػػـ التوافػػؽ الػى توافػػؽ عػػاـ و توافػػؽ 
التنسػػيؽ بػػيف حركػػات اجػػزاء الجسػػـ المختمفػػة عنػػد القػػدرة عمػػى  ؽ بانػػوؾ يعػػرؼ التوافػػ. وكػػذل1خػػاص 

ويعػػرؼ الباحػػث التوافػػؽ بانػػو تكامػػؿ جميػػع اجيػػزة الجسػػـ الوظيفيػػة الداء   2القيػػاـ بحركػػات شػػاممة .
الواجبػػات الحركيػػة بدقػػة وسػػرعة و رشػػاقة و تحمػػؿ و انسػػيابية عاليػػة وعمػػى طػػوؿ فتػػرة تنفيػػذ الواجػػب 

ويعتبر التوافؽ بيف العيف واليد والرجؿ أكثر العوامػؿ أىميػة بالنسػبة ألداء الرياضػي حيػث . الحركي 
انو خالؿ االداء يكوف ىناؾ انتقاؿ لدشارات العصبية بيف الجيازيف العصبي والعضػمي ولػذلؾ فػاف 

مجػاؿ جميع الحركات التػي يقػـو بيػا الفػرد سػواء كانػت الحركػات العاديػة اليوميػة او حركػات تػرتبط ب
اف التوافػػؽ االداء الرياضػػي انمػػا تتطمػػب قػػدر مػػف التوافػػؽ بػػيف الجيػػاز العصػػبي والجيػػاز العضػػمي 

عناصػػػر التػػػوازف و الرشػػػاقة و المرونػػػة و االحسػػػاس الحركػػػي و دقػػػة االداء الحركػػػي الجيػػػد يتطمػػػب 
ميػا ) ,وضرورة تميػز الالعػب بػالتوافؽ الكمػي لمجسػـ و التوافػؽ بػيف االطػراؼ السػفمى و االطػراؼ الع

رجميف ( باالضافة الػى توافػؽ اليػد و العػيف و القػدـ و العػيف حيػث يعتبػر عنصػر التوافػؽ  –ذراعيف 
    3مف اىـ االليات التي تساىـ في نجاح الالعب في القياـ بالواجبات الحركية .

 

 التصويب   2-1-5

ليجـو الى االنتيػاء يعد مف الميارات الحركية الميمة في رياضة كرة اليد وتيدؼ كؿ حركات ا     
بالتصػػويب عمػػى مرمػػى الفريػػؽ الخصػػـ , وىػػذا مػػف اىػػـ الواجبػػات الميمػػة فػػي ممارسػػة كػػرة اليػػد اذ 
تتوقػػػؼ نتيجػػػة المبػػػاراة عمػػػى دقػػػة االداء الفنػػػي ليػػػذه الميػػػارة , واكػػػد تمػػػؾ االىميػػػة )محمػػػد توفيػػػؽ : 

لػػـ تتػػوج  اة الفائػػدة اذ( فقػػد ذكػػر اف كػػؿ المبػػاديء االوليػػة وااللعػػاب والخطػػط المدروسػػة عديمػػ1989
  . (4)بالنياية باصابة اليدؼ"

                                                           
 .  52ـ , ص 2001طباعة والنشر , , دار وائؿ لم 1,ط المياقة البدنية والصحيةساري احمد حمداف و نورما عبد الرزاؽ سميـ :  (1)

(2)
 . 391, ص 1987, دار الفكر العربي ,  2, ط 1, ج التقويـ والقياس في التربية البدنيةمحمد صبحي حسانيف :  

(3)
 .151,ص1999,يركس انكتاب نهُشر , انقاْرج , انذفاع في كرج انيذ كًال درٔيش ٔاخرٌٔ :  

 . 401,ص 4991, دار الفكر العربي , القاىرة ,  (تكنيؾ-تدريب–ميـ : كرة اليد )تعمحمد توفيؽ الوليمي  (4)
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( بػاف التصػويب " ىػو اليػدؼ النيػائي لميجػـو الػذي يظيػر خالصػة التعػاوف 1979ويقوؿ )فيالى : 
 .(1)المنسجـ لالعبيف فيما بينيـ "

ويتفؽ كؿ مػف ) منيػر جػرجيس و ىػانز وادجػار ( بػاف التصػويب " ىػو التتػويج النيػائي لجميػع      
 . (3) (2)نات المعب "تكوي

( بػػػاف التصػػػويب ىػػػو " الحركػػػة النيائيػػػة لكافػػػة الجيػػػود المياريػػػة 1989ويػػػذكر ) كمػػػاؿ عػػػارؼ :  
ميػع ج والخططية التي استخدمت لوصوؿ الالعب لوضع التصويب فػاذا فشػؿ فػي احػراز ىػدؼ فػاف

 .4" تمؾ الجيود تذىب سدى فضال عف فقداف الفريؽ لمكرة وتحولو مف اليجـو الى الدفاع

واف التطور السريع الذي طرأ عمى رياضػة كػرة اليػد فػي السػنوات األخيػرة اّدى الػى ظيػور أنػواع     
فػػي المعػػب مػػا ىػػو ااّل لخدمػػة  وانجػػاح ميػػارة  والتكتيػػؾجديػػدة مػػف التصػػويب كمػػا اف ضػػبط التكنيػػؾ 

صػػابة التصػػويب ووصػػوؿ أحػػد العبػػي الفريػػؽ الميػػاجـ الػػى المركػػز يسػػيؿ منػػو التصػػويب لتحقيػػؽ اال
كمػػا اف امكانيػػة التصػػويب واجادتػػو لالعبػػي الفريػػؽ تعطػػي امكانيػػة ارتفػػاع معنويػػات الالعبػػيف والثقػػة 
بالنفس وروح االنفعاؿ واثػارة الػدوافع لبػذؿ الجيػد والكفػاح  مػف اجػؿ الفػوز وتسػجيؿ افضػؿ النتػائج . 

يعتبػر التصػويب "  وفي كرة اليد ىناؾ العديد مف انواع التصويب المستخدمة وجميعيػا تعػد ميمػة اذ
قمة المعػب واف نوعيتػو ومسػتواه ىػو الػذي يحػدد الفػوز والخسػارة لػذلؾ ينبغػي انجػازه او ادائػو بتركيػز 

وأكد)سػػػعد محسػػػف( عمػػػى اف النجػػػاح فػػػي احػػػراز االىػػػداؼ " يتوقػػػؼ عمػػػى (5)عػػػالي واسػػػتخداـ جيػػػد "
يب وموقػػػؼ اختيػػػار نػػػوع التصػػػويب الػػػذي يتناسػػػب مػػػع المكػػػاف الػػػذي سػػػيؤدي الالعػػػب منػػػو التصػػػو 

وقد أشار العديد مف الخبراء في ىذه المعبة الى انواع عديدة مف (6)ى "مالالعب المدافع وحارس المر 
مػػػػف التصػػػػويب عمػػػػى الالعبػػػػيف اتقانيػػػػا وادائيػػػػا بصػػػػورة مفاجئػػػػة لحػػػػارس المرمػػػػى وربطيػػػػا بحركػػػػات 

قوط , مثػػؿ التصػػويب مػػف القفػػز عاليػػا , التصػػويب مػػف القفػػز امامػػًا , التصػػويب مػػف السػػ المراوغػػة
                                                           

((1 ) )Vialla Lesstirs delaile : Hand ball Direction techingne . national commison pedugogicl3,1979. 

 .87,ص1988,جامعة حمواف , االردف , 2, ط كرة اليد لمجميعمنير جرجيس :  (2)
 .21, ص1977, دار المعارؼ , القاىرة , 3, ط كرة اليد )ترجمة( كماؿ عبد الحميدجار فيدر ىوؼ : ىانز جيرد شتاني واد (3)
 .125, ص1989, , دار الكتب لمطباعة والنشر , الموصؿ  كرة اليد ؼ , سعد محسف :ر كماؿ عا (4)
 .116,ص1987شر , الموصؿ , ,دار الكتب لمطباعة والن1, ج المبادئ االساسية لكرة اليدفؤاد توفيؽ السامرائي :  (5)
, أطروحػة  تاثير اساليب تدريبية لتنمية القوة االنفجاريػة لمػرجميف والػذراعيف فػي دقػة التصػويب البعيػد بػالقفز عاليػا فػي كػرة اليػدسعد محسف اسماعيؿ :  (6)

 .  52,ص1996دكتوراه , كمية التربية الرياضية , جامعة بغداد , 
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التصػػويب مػػف الطيػػراف , التصػػويب مػػف الخػػداع ,  التصػػويب مػػف الثبػػات , التصػػويب المباغػػت , 
 . التصويب باسقاط الكرة ) لوب( و غيرىا 

ظػػاىر الحركيػػة المرتبطػػة بالتصػػويب لجميػػع انواعػػو وىػػي عبػػارة عػػف ظػػواىر موىنػػاؾ بعػػض ال     
قػػدرة عمػػى تقسػػيميا يمعػػب دورا ميمػػا فػػي متجانسػػة ومتكاممػػة وليػػا عالقػػة بعضػػيا بػػالبعض ا خػػر وال

الوصوؿ الػى اعمػى مسػتوى لمحركػة واىػـ تمػؾ الظػواىر ىػي قػوة التصػويب  ودقػة التصػويب وسػرعة 
 .أداء التصويب فضاًل عف االداء المياري الصحيح لمتصويب 

 الفصل الثالث
 الميدانية  إجراءاتهمنهجية البحث و  -3

  و طبيعة المشكمة لمالئمتونيج الوصفي استخدـ الباحث الم منهجية البحث : 3-1  

 22ناشئي محافظة القادسية بكرة اليد و البالغ عددىـ  منتخب مثؿ المجتمع مجتمع البحث : 3-2 
 20أصبح عدد الالعبيف مف حراس المرمى  2وبعد استبعاد  ( سنة17 – 16) بأعمارالعبًا 

   . تبارات قيد البحث% مف المجتمع أدوا جميعيـ االخ91كعينة والبالغة نسبتيـ 
 :الوسائل واألدوات واألجهزة المستخدمة في البحث   3 –3

 :الوسائل  3-3-1

 استخدـ الباحث الوسائؿ البحثية آالتية :

 المصادر والمراجع العربية واألجنبية  -
 (.3()2()1متغيرات البحث ممحؽ )استطالع آراء الخبراء والمختصيف بتحديد اختبارات  -

 يؼ بأنواعو .اختبارات التيد -

 العضمي .  -العصبياختبارات التوافؽ  -

 اختبار تحمؿ الالكتيؾ حتى استنفاد الجيد . -

 األدوات :  3-3-2

 ممعب كرة يد قانوني . -
 ( كرة .12كرات يد قانونية عدد ) -

 ( كرة .20كرات تنس قانونية عدد ) -

 ساعة توقيت . -



 12 

 4سـ عدد  40×40مربع حديد يوضع في زوايا اليدؼ  -

 ـ .10 شريط قياس بطوؿ -

 شريط الصؽ مموف . -

 طباشير مموف . -

 جياز تريد ميؿ . -

 . (4)جياز كومبيوتر بانتيـو  -

 
  : االختبارات المستخدمة في البحث 3-4

وبعد عرض استمارة استبياف مف خالؿ االطالع عمى عدد مف المصادر و المراجع العممية  
وكذلؾ  ب استخداما ) التعب العضمي الموضعي و اىـ انواع التصويحوؿ اختيار اختبارات 

 حددت االختبارات الخاصة بالبحث وىي: العضمي  -اختبارات التوافؽ العصبي 

 كوننجهام و فولكنر -: اختبار التحمل الالكتيكي  -1
1

 

 )الوصوؿ الى التعب ( قياس التحمؿ الالكتيكي -الغرض مف االختبار: -

 مواصفات االختبار: -

 كـ / ساعة  12.5 -سرعة الجياز : -

 ( درجة 9)  -زاوية الميؿ : -

 حتى وصوؿ الالعب إلى التعب  -زمف االختبار : -

دقػػائؽ يػػتـ صػػعود  10 – 5بعػػد أف يكمػػؿ الالعػػب ايحمػػاء المناسػػب ولفتػػرة مػػف  -ايجػػراءات : -
( إذ يبدأ بتشغيؿ الجياز ضمف السرعة المحددة  Tread millالالعب عمى جياز السير المتحرؾ )

بزيػػػادة السػػػرعة بشػػػكؿ تػػػدريجي وصػػػوال إلػػػى السػػػرعة  يبػػػدءاعممػػػا إف الجيػػػاز  كػػػـ / سػػػاعة ( 12.5)
المقػػررة وىػػذا يعطػػي لممختبػػر الفرصػػة الكافيػػة بالعمػػؿ عمػػى الجيػػاز وبشػػكؿ متوافػػؽ ومتناسػػؽ وبعػػد 
الوصػػػوؿ إلػػػى السػػػرعة المقػػػررة يبػػػدأ تشػػػغيؿ سػػػاعتي التوقيػػػت مػػػف قبػػػؿ المحكمػػػيف ويسػػػتمر الالعػػػب 

                                                           
, ص 1991, دار انفكر انعرتي ,  1ط , فطيٕنٕجيا ٔ يرفٕنٕجيا انرياضح ٔ طرق انقياش نهتقٕيىيحًذ صثحي حطُيٍ:اتٕ انعال احًذ عثذ انفتاح,  -1

229. 
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إلػى التعػب الشػديد بحيػث ال يسػتطيع الػركض عمػى الجيػاز وبػذلؾ  بالعمؿ عمى الجيػاز حتػى يصػؿ
 يتـ إيقاؼ ساعتي التوقيت .

كـ  12.5يتـ تسجيؿ زمف المختبر منذ بداية االختبار ) وصوؿ الجياز إلى سرعة  -التسجيؿ : -
 / ساعة(  حتى التوقؼ عف العمؿ ) التعب ( .

 

اختبار التصويب بالوثب عالياً  -2
1

 

 ر :دقة التصويب مف الوثب عاليًا .الغرض مف االختبا

ـ ,اربع 2سـ وتكوف المسافة بيف القائميف 150( كرة يد , جياز وثب عالي بارتفاع 12االدوات : )
 ( سـ تمثؿ الزوايا االربع لممرمى . 40×  40مربعات كؿ منيا بابعاد )

قائـ جياز الوثب  يقؼ الالعب خمؼ خط البداية تبعًا لمذراع المصوبة واماـ  -طريقة االداء : 
 مباشرتًا ممسكًا بالكرة .

ثـ  1خطوات ثـ يؤدي التصويب مف الوثب عاليا الى المربع  3 – 2يبدا الالعب باخذ مف  -
  4ثـ  3ثـ  2الى 

 كؿ مربع ثالث مرات.كرة  12يصوب  أييكرر االداء ثالث مرات  -

 القواعد : عدـ اخذ اكثر مف ثالث خطوات 

ويب خارج المربع رة مربع التصويب , تحتسب صفر لمتصدخوؿ الك التسجيؿ : تحتسب نقطة عند
  , ال تحتسب نتيجة التصويب التي يتحرؾ فييا الالعب اكثر مف ثالث خطوات . 

 

 

 

 
                                                           

 .505, ص 2001ضياء انخياط ,َٕفم يحًذ انحياني : كرج انيذ ,دار انكتة نهطثاعح ٔ انُشر ,انًٕصم  1
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اختبار التصويب بعد الخداع  -3
1

 

 الغرض مف االختبار : دقة التصويب بعد اداء الخداع -

 ضع عمى عارضة جياز الوثب سـ تو 150االدوات : جياز وثب عالي , ستارة بارتفاع  -

 كرات يد 10( سـ تمثؿ الزوايا االربع لممرمى ,  40×  40,اربع مربعات كؿ منيا بابعاد )

ف القائمي جياز الوثب : ساعد يقؼ في منتصؼ المسافة بي التخطيط و توزيع االدوات -
 سـ ويحمؿ كرة يد عمى كؼ يده الممدودة. 50بمسافة 

 ء : طريقة االدا -

 ـ واماـ قائـ جياز الوثب . 9عب عمى خط ا ( يقؼ الال

 ب( يتحرؾ الالعب باتجاه الساعد اللتقاط الكرة .

( خطوات في اتجاه مسار الالعب اذا كاف الالعب ايمف وفي  3-1ج ( ثـ يبدا بالتحرؾ ) 
 2او  1اتجاه يميف الالعب اذا كاف الالعب اعسر ثـ يقـو بالتصويب عمى احد المربعيف 

 كما في.

 دي الالعب نفس العمؿ السابؽ ليصوب في المربع االخر. د( يؤ 

 القواعد عدـ تنطيط الكرة .

 أيتحتسب نقطة عند دخوؿ الكرة مربع التصويب , تمغى الدرجة في حالة التسجيؿ :  -
 خطوات (. 3ث او 3مخالفة قانونية ) 

 

 

 

 

 

                                                           
 .510َفص  انًصذر انطاتك ,ص  1
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) اختبار الدوائر المرقمة  (  - 4
1 

 

 وافؽ بيف العيف والرجميف قياس الت -* الغرض مف االختبار :

* االدوات : سػػاعة ايقػػاؼ , يرسػػـ عمػػى االرض ثمػػاني دوائػػر عمػػى اف يكػػوف قطػػر كػػؿ منيػػا سػػتوف 
 (.1وارد بالشكؿ )( سنتمترًا . ترقـ الدوائر كما ىو 60)

( , عنػػد سػػماع اشػػارة البػػدء يقػػـو بالوثػػب 1* مواصػػفات االداء : يقػػؼ المختبػػر داخػػؿ الػػدائرة رقػػـ )
( .... حتػى الػػدائرة رقػػـ 4( ثػـ الػػدائرة رقػػـ )3( ثػػـ الػى الػػدائرة رقػػـ )2عػػًا الػػى الػدائرة رقػػـ )بالقػدميف م

 ( , يتـ ذلؾ باقصى سرعة .8)

 التسجيؿ : يسجؿ لممختبر الزمف الذي يستغرقو في االنتقاؿ عبر الثماني دوائر . 

 

 

 

 

 

 

 (1الشكؿ )

 اختبار الدوائر المرقمة

راتاختبار رمي واستقبال الك  -5
2

 

 * الغرض مف االختبار : قياس التوافؽ بيف العينيف و الذراعيف 

                                                           
 410, ص 1987,  ركرِيصذر ضثك يحًذ صثحي حطاَيٍ:  1
2
 . 151, ص2004, 1, مكتب سناريا ,بغداد ط  التحميؿ و االختبار في كرة اليداحمد عريبي عودة :  

6 3 8 

1 7 5 

2 4 
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 ـ مف الحائط .5كرة تنس , حائط لة ارتداد  خط يرسـ عمى بعد   20* االدوات : 

* مواصػػػفات االداء : يقػػػؼ المختبػػػر أمػػػاـ الحػػػائط وخمػػػؼ الخػػػط المرسػػػـو عمػػػى األرض حيػػػث يػػػتـ 
 االختبار وفقًا لمتسمسؿ االتي : 

لكػػرة خمػػس مػػرات متتاليػػة باليػػد اليمنػػى عمػػى اف يسػػتقبؿ المختبػػر الكػػرة بعػػد ارتػػدادىا مػػف رمػػي ا1- 
 الحائط بنفس اليد.

رمػػي الكػػرة خمػػس مػػرات متتاليػػة باليػػد اليسػػرى عمػػى اف يػػتـ اسػػتقباؿ الكػػرة مػػف قبػػؿ المختبػػر بعػػد  2-
 ارتدادىا مف الحائط بنفس اليد.

يستقبؿ المختبر الكرة بعد ارتػداىا مػف الحػائط باليػد رمي الكرة خمس مرات باليد اليمنى عمى أف  3-
 اليسرى.

رمػػي الكػػرة خمػػس مػػرات باليػػد اليسػػرى عمػػى أف يسػػتقبؿ المختبػػر الكػػرة بعػػد ارتػػداىا مػػف الحػػائط  -4
 باليد اليمنى.

 ( درجة 20* التسجيؿ : لكؿ محاولة صحيحة تحسب لممختبر درجة أي اف الدرجة النيائية )

 

 -العية :التجربة االستط 3-5 

السػاعة التاسػعة صػباحًا فػي قاعػة  5/1/2011تـ اجراء التجربة االستطالعية يػـو األربعػاء 
القادسػية , وقػػد اشػػتممت عينػػة التجربػػة االسػػتطالعية عمػػى  الشػييد عبػػاس رحػػيـ المغمقػػة فػػي محافظػػة

العية ( العبيف , مف داخؿ عينة البحث لمتجربة الرئيسػية , وكػاف الغػرض مػف التجربػة االسػتط10)
معرفػػة المعوقػػات والسػػمبيات التػػي قػػد تواجػػو الباحػػث أثنػػاء عممػػو حيػػث يػػتـ مػػف خالليػػا معرفػػة الوقػػت 

بالبحػػػث , والتعػػػرؼ عمػػػى مػػػدى سػػػالمة وصػػػالحية األجيػػػزة  الخاصػػػةالمسػػػتغرؽ يجػػػراء االختبػػػارات 
 ختبػػاراتاالوالمػػواد المسػػتخدمة والتأكػػد مػػف قػػدرة وكفػػاءة فريػػؽ العمػػؿ المسػػاعد وتػػدريبيـ عمػػى كيفيػػة 

 تسمسؿ االختبارات . آليةمف  التأكدأثناء تطبيؽ التجربة الرئيسة وقد تـ في ىذه التجربة 
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 -االسس العلمية لالختبارات : 3-6

 -صدق االختبار : 3-6-1

وكػػػذلؾ  (1ممحػػػؽ)التعػػػب الموضعي)العضػػػمي(  عػػػرض اسػػػتمارة خاصػػػة لتحديػػػد اختبػػػار تػػػـ
( 2( ممحػػؽ)عضػػمي ) عػػيف مػػع ذراع و عػػيف مػػع رجػػؿ اسػػتمارة تحديػػد اختبػػارات التوافػػؽ العصػػبي ال

عمػى عػدد   (3وكذلؾ استمارة استبياف الىـ انواع التصويب واكثرىا استخدامًا اثناء المبػاراة ممحػؽ )
 (.4ممحؽ ) مف الخبراء والمختصيف

 -كما موضح في الجدوؿ ادناه :وجاءت النتائج 

 (1جدوؿ )

 القبوؿ نسبة االتفاؽ المتغيرات

 مقبوؿ %80 ننياـ و فولكنراختبار كو 

 مقبوؿ %90 الدوائر المرقمة

 مقبوؿ %80 رمي واستقباؿ الكرة

 مقبوؿ %90 عاليا مف القفز التصويب

 مقبوؿ %90 التصويب مف الخداع
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 -ثبات االختبار : 3-6-2

ر يقصػػد باالختبػػار الثابػػت " ىػػو الػػذي يعطػػي نتػػائج متقاربػػة او النتػػائج نفسػػيا اذا طبقػػت اكثػػ
, ولػػذا قػػاـ الباحػػث باسػػتعماؿ طريقػػة اعػػادة االختبػػار اليجػػاد معامػػؿ 1)مػػف مػػرة فػػي ظػػروؼ متماثمػػة "

عمػى العينػة االختبػار ( عمػى اف بيػذه الطريقػة يمكػف اعػادة  1999الثبات اذ اكد ) مصػطفى بػاىي 
 . 2فنفسيا مرتيف او اكثر تحت ظروؼ متشابية قدر االمكا

ختبػار عمػى عينػة التجربػة االسػتطالعية بعػد مػرور اسػبوع ولغرض ايجاد الثبات تـ اعػادة اال
(,  ) بيرسػػػػػػوف عمؿ قػػػػػػانوف معامػػػػػػؿ االرتبػػػػػػاط البسػػػػػػيط( , إذ اسػػػػػػت 12/1/2011,) يػػػػػػـو االربعػػػػػػاء 

بقػدر عػاؿ االختبػارات  ت جميعتمتعحيث  (2وكما موضح في الجدوؿ )الستخراج معامؿ الثبات , 
 مف الثبات . 

 

 -موضوعية االختبار : 3-6-3

مف العوامؿ الميمة التي يجب اف تتوافر في االختبار الجيد ىو شػرط الموضػوعية والتػي  اف
  .(3)تعني التحرر مف التعصب وعدـ ادخاؿ العوامؿ الشخصية

" فعند اجراء االختبارات او القياس يجب اف يبتعد القائـ باالختبار او المقـو او الباحث عف االنقياد 
يجػػب االعتمػػاد عمػػى االدلػػة القاطعػػة والبػػراىيف لالسػػتناد عمييػػا فػػي  الشخصػػية بػػؿ ألرائػػواو التحيػػز 

 . (4)عممية التقويـ "

احمد  دفالح الخفاجي , ـ. دمف قبؿ حكميف وىما  ) ـ. اقد تـ تقييمي اتختبار اال جميع لذا فإف
وف ) بيرس معامؿ االرتباط البسيط  باستعماؿعبد االمير ( اذ تـ استخراج قيمة موضوعية االختبار 

                                                           

, عًاااٌ , دار انفكاار نهُشاار ٔانتٕزياا  ,  3, ط يثااادا انقياااش ٔانتقاإيى فااي انترتيااحَااادر فًٓااي انسياإد , ْشاااو عاااير عهياااٌ :  1

 . 145, ص 2005
, االردٌ ,  1, ط االضص انعهًيح ٔانطرق االحصائيح نالختثاراخ ٔانقياش في انترتيح انرياضايح ذ اتراْيى :يرٔاٌ عثذ انًجي  (3)

 . 10, ص 1999دار انفكر انعرتي , 
انقادضايح , انطيال نهطثاعاح ,  –, انعاراق  الختثااراخ ٔانقيااش ٔاالحصااء فاي انًجاال انرياضايعهي ضهٕو جإاد انحكايى : ا  (4)

 . 25, ص 2004
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وكما موضح في الجدوؿ  بموضوعية عاليةجميع االختبارات  تتمتعحيث ( بيف نتائج المحكميف 
(2). 

 (2جدوؿ )

 موضوعية الثبات المتغيرات

 0894 0886 اختبار كوننياـ و فولكنر

 0898 0889 الدوائر المرقمة

 0897 0890 رمي واستقباؿ الكرة

 0898 0.87 التصويب عاليا

 0897 0888 التصويب مف الخداع

 

 :التجربة الرئيسية  3-7

          والتي تضمنت االختبارات الخاصة بالبحث قاـ الباحث باجراء التجربة الرئسية           
) اختبار التعب العضمي الموضعي و اختبارات دقة التصويب مف القفز عاليا و التصويب مف 

و كاالتي لعصبي العضمي العيف مع الذراع و العيف مع الرجؿ ( الخداع وكذلؾ اختبارات التوافؽ ا
: 

اذ تـ ابالغ عينة البحث لمحظور الى قاعة الشييد االختبارات  اجريت 16/1/2011في يـو       
عباس رحيـ المغمقة في تماـ الساعة العاشرة صباحًا الجراء االختبارات قيد البحث وبعد الحظور تـ 

وما ليا مف اىمية في معرفة مستوى افراد عينة البحث تـ اجراء احماء  شرح مضموف االختبارات
بسيط لتنفيذ االختبارات فبعد االحماء يقـو االعب باختبار ميارة التصويب مف القفز عاليًا ثـ 

التوافؽ العصبي العضمي العيف مع اختبار التصويب مف الخداع ثـ بعد ذلؾ يقـو باداء اختبار 
) اختبار                   ( ثـ اداء اختبار التوافؽ العيف مع الرجؿ اؿ الكرةرمي واستقبالذراع )

الدوائر المرقمة ( وبعد انتياء جميع الالعبيف مف االختبارات المذكورة يقـو الالعبيف وبعد استراحة 



 20 

العضمي الموضعي فيقـو كؿ  التعب لموصوؿ الى (اختبار كوننياـ و فولكنربسيطة بتنفيذ اختبار )
    العب باداء االختبار وعند انتياء الالعب مف االختبار يذىب مباشرتا الداء االختبارات السابقة 

قفز عاليا والتصويب مف الخداع و توافؽ العيف مع الذراع و توافؽ العيف مع ) التصويب مف ال
صة اعدت تفريغ البيانات الخاـ في استمارات خايتـ بعد ذلؾ  و  الرجؿ وبنفس الشروط السابقة 

 ليذا الغرض لمعالجتيا احصائيًا واستخراج النتائج .
 الوسائل االحصائية : 3-8   

 الوسط الحسابي  -

 االنحراؼ المعياري -

 االرتباط البسيط ) بيرسوف ( -

- T.test لمعينات المتناظرة 

 النسبة الئوية . -
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 الفصل الرابع
 عرض و تحليل و مناقشة النتائج : -1

 ض النتائج :تحليل و عر 4-1

 (3) جدوؿ

 لمتغيرات البحث المحسوبة ومستوى الداللةTوقيمة  يبيف االوساط الحسابية و االنحرافات المعيارية

 المتغيرات

 بعد الجهد قبل الجهد
 tقيمة 

 المحسوبة
مستوى 
 الداللة

 الداللة
 ع س ع س

التصويب من القفز 
 ) درجة ( عاليا  

 معنوي 02009 1,,92 ,,,2, ,62 20,1, 52,6

   التصويب من الخداع
 ) درجة (

 معنوي ,0209 0,,2, 6,,2, 6266 2006, ,52

 توافق العين مع الذراع
 )عدد مرات (

 معنوي 02000 625,0 6,,02 52,6, ,,,02 206,,

 توافق العين مع الرجل
 )ثانية(

 معنوي ,,020 26,1,- 026,5 ,2,0, ,0269 ,,,2,

نية()ثااختبار كوننياـ و فولكنر  19 ,,2,  

 

( والذي يبيف االوساط الحسابية و االنحرافات المعيارية وقيمة 3مف خالؿ عرض الجدوؿ )
T  كاالتي :المحسوبة و مستوى الداللة لمتغيرات البحث في االختباريف القبمي و البعدي 

تبيف اف الوسط الحسابي في االختبار القبمي لمتصويب مف القفز عاليًا و التصويب مف 
( 682( ,)6825 لخداع و توافؽ العيف مع الذراع و توافؽ العيف مع الرجؿ بمغ )ا
(, 18005( ,)18019( عمى التوالي , وبانحراؼ معياري قدرة )48171(, )18805,)
( عمى التوالي في حيف بمغ الوسط الحسابي في االختبار البعدي 08538(,)08887)

اع و توافؽ العيف مع الذراع و توافؽ العيف لمتصويب مف القفز عاليًا و التصويب مف الخد
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( عمى التوالي وبانحراؼ 48701( , )16845( , )5855( , )582مع  الرجؿ  بمغ  )
تكوف ( عمى التوالي وبذلؾ 08586( , )08825( , )18145( , )18281معياري قدرة )

ختباريف القبمي المحسوبة لمعينات المتناظرة لمتصويب مف القفز عاليًا بيف االT.test قيمة 
المحسوبة  T( وبداللة معنوية , اما قيمة 08003( وبمستوى داللة )38279و البعدي بمغ )

( وبمستوى 38279)    بيف االختباريف القبمي و البعدي في التصويب مف الخداع بمغت 
بيف االختباريف القبمي و البعدي المحسوبة  T( و بداللة معنوية , اما قيمة 0.038داللة )

المحسوبة بيف  T( وبداللة معنوية , اما قيمة 08000( وبمستوى داللة ) 58620بمغت )ف
( وبمستوى داللة -2.579االختباريف القبمي و البعدي في توافؽ العيف مع الرجؿ فكانت ) 

فولكنر فكاف الوسط  –اما ختبار التحمؿ الالكتيكي كوننجياـ ( وبداللة معنوية 08018)
 (.1487راؼ معياري ) ( وبانح93الحسابي ) 

 

 (4جدوؿ )

قبؿ مع قيمة معامؿ االرتباط البسيط  يبيف االوساط الحسابية و االنحرافات المعيارية لمتغيرات البحث
  اداء الجيد البدني

 

 المتغيرات

التصويب من القفز 
 عاليا  

 المعنوية

التصويب من 
 الخداع

 المعنوية
 ع س ع س

52,6 ,20,1 52, ,2006 

 ق العين مع الذراعتواف
 206,, س

 معنوي ,0250 معنوي ,0259
 ,,,02 ع

 توافق العين مع الرجل
 ,,,2, س

02611- -025,5 معنوي   معنوي 
 ,0269 ع

 0206( ومستوى داللة ,,لدرجة حرية ) ,,,2,*علما  ان الدرجة الجدولية البالغة 

بي في االختبار القبمي لمتصويب مف ( يتبيف اف قيمة الوسط الحسا4مف خالؿ عرض جدوؿ ) 
( في حيف بمغ الوسط الحسابي 18019( وبانحراؼ معياري قدرة ) 6825القفز عاليًا بمغت )

( اما الوسط الحسابي لتوافؽ العيف مع 18005( وبانحراؼ معياري )682لمتصويب مف الخداع )
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عيف مع الرجؿ فكاف الوسط ( اما توافؽ ال08887( وبانحراؼ معياري قدرة )18808الذراع فكاف )
بيف التصويب مف القفز  االرتباط البسيط( اما قيمة 08538( بانحراؼ معياري )48171الحسابي )

( بداللة معنوية , في حيف بمغت قيمة االرتباط 08632و توافؽ العيف مع الذراع فبمغت ) عاليًا 
( وبداللة معنوية  , اما -08599البسيط بيف التصويب مف القفز عاليًا و توافؽ العيف مع الرجؿ )

( 08601قيمة االرتباط البسيط بيف التصويب مف الخداع و توافؽ العيف مع الذراع فكانت ) 
وبداللة معنوية في حيف بمغت قيمة االرتباط البسيط بيف التصويب مف الخداع وبيف توافؽ العيف 

 ( وبداللة معنوية .-08646) مع الرجؿ

 

 (5) جدوؿ

بعد مع قيمة معامؿ االرتباط البسيط  الحسابية و االنحرافات المعيارية لمتغيرات البحث يبيف االوساط
  اداء الجيد البدني

 المتغيرات

التصويب من القفز 
 عاليا  

 المعنوية

 التصويب من الخداع

 ع س ع س المعنوية

62, ,2,,, 6266 ,2,,6 

 توافق العين مع الذراع
 52,6, س

 عشوائي ,,029 عشوائي ,02,0
 6,,02 ع

 توافق العين مع الرجل
 ,2,0, س

02,65- -,02,5 معنوي   معنوي 
 02,65 ع

 0206( ومستوى داللة ,,لدرجة حرية ) ,,,2,البالغة  *علما  ان الدرجة الجدولية

( يتبيف اف قيمة الوسط الحسابي في االختبار البعدي لمتصويب مف 5مف خالؿ عرض جدوؿ ) 
( في حيف بمغ الوسط الحسابي 18281( وبانحراؼ معياري قدرة ) 582ليًا بمغت )القفز عا

( اما الوسط الحسابي لتوافؽ العيف مع 18145( وبانحراؼ معياري )5855لمتصويب مف الخداع )
( اما توافؽ العيف مع الرجؿ فكاف الوسط 08825( وبانحراؼ معياري قدرة )16845الذراع فكاف )

( اما قيمة االرتباط البسيط بيف التصويب مف القفز 08856انحراؼ معياري )( ب48701الحسابي )
, في حيف بمغت قيمة االرتباط  عشوائية( بداللة 08401عاليًا و توافؽ العيف مع الذراع فبمغت )

( وبداللة معنوية  , اما -08456البسيط بيف التصويب مف القفز عاليًا و توافؽ العيف مع الرجؿ )
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( وبداللة 08387اط البسيط بيف التصويب مف الخداع و توافؽ العيف مع الذراع فكانت )قيمة االرتب
في حيف بمغت قيمة االرتباط البسيط بيف التصويب مف الخداع وبيف توافؽ العيف مع  عشوائية
 ( وبداللة معنوية .-08462الرجؿ)

 
 مناقشة النتائج : 4-2

ؽ لمتغيرات البحث ) التصويب مف القفز ( اف جميع الفرو  3يظير مف خالؿ عرض الجدوؿ )
عاليا و التصويب مف الخداع و توافؽ العيف مع الذراع و توافؽ العيف مع الرجؿ ( جاءت 

اف االختبار القبمي ىو افضؿ مف االختبار البعدي و الذي تـ تنفيذه بعد اداء الجيد  أيمعنوية 
جيد يذكر سوى االحماء و  أيبذؿ  البدني , و ىذا منطقي حيث اف االختبار القبمي نفذ بدوف

الذي يعتبر عامال ايجابيا عند  تنفيذ االداء الحركي في حيف جاء االختبار االبعدي بعد تنفيذ 
في اختبار تحمؿ الالكتيؾ و الذي ادى الى ظيور التعب لدى الالعبيف مؤثرا بشكؿ مباشر 

ت فكمية الفضالت المتراكمة عمؿ الجياز العضمي و بالتالي عمى ادائيـ في تنفيذ االختبارا
فضال عف استنفاد مصادر الطاقة ادى الى اعاقة االداء و بالتالي ظير االختبار القبمي افضؿ 

في حالة التعب  ( انو1991,ويذكر ) ريساف خريبط , مف االختبار البعدي و الفروؽ معنوية
ؿ جيد كبير فاذا ما نالحظ النقص في قدرة الفرد عمى العمؿ الجسمي و النفسي الناتج عف بذ

قاـ الالعب باداء واجب حركي خالؿ فترة زمنية طويمة نسبيا فاف كفاءتو لمعمؿ تضعؼ 
العمؿ اذ اف لكؿ فرد حدود لطاقتو  تدريجيا وتبطئ حتى يصؿ الى درجة ال يقوى عمى

مكاناتو  , ويرجع ذلؾ بيولوجيا الى تراكـ حامض الالكتيؾ في ممكف اف يعمؿ مف خالليا  وا 
االعمى فال يستطيع الجسـ وزيادة ديف االوكسجيف الى الحد  ضالت اثناء العمؿ البدنيالع

 وآخروف درويش كماؿ ويذكر) 1.االستمرار بعد ذلؾ في العمؿ و يعبر عف ذلؾ بحالة التعب 
اف التعب يظير بالنسبة لالعبي كرة اليد في انخفاض مستوى االداء واليتو , خاصة  (1998

المتطمبات الميارية والخططية , حيث يفقد الالعب االتقاف والدقة عند اداء  عند القياـ باداء
التمرير او االستقباؿ او التصويب , باالضافة الى عدـ قدرتو عمى تنفيذ المتطمبات الخططية 

ع او اليجـو وىنا ياتي ارتفاع المستوى التدريبي و الذي يساعد الالعب عمى اسواء في الدف

                                                           
(1)

 . 191, ص 1991, دار انحكًح  , انثصرج ,  انتحهيم انثيٕكيًيائي ٔ انفطهجي في انتذرية انرياضي ريطاٌ خريثظ يجيذ :  
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 مف تقميؿ االخطاء وتقديـ اداء ناجح لمميارات المطموبة  ة مما يمكنوة طويممقاومة التعب لفتر 
(1). 

 
 (2شكؿ )

( فنالحظ اف ارتباط ميارة التصويب بالتوافؽ قبؿ الجيد جاء  4اما مف خالؿ عرض الجدوؿ )
و التصويب بنوعية نجده وسط  لمتوافؽبعالقة ارتباط معنوية و عند مالحظو الوسط الحسابي 

وىذا داؿ عمى  )الدرجة الكاممة لالختبار( االختبارات حساب ضعيؼ مقارنتًا بدرجات حسابي 
اف التصويب و التوافؽ ىي ليست بالمستوى الجيد الفراد عينة البحث و لذلؾ ظيرت عالقات 

ضعؼ في درجة اداء ميارة  ضعؼ االداء في صفة التوافؽ يقابمواذ اف االرتباط معنوية 
( مف اف 1997القفز عاليًا و مف الخداع ( , ويذكر ) ابو العال التصويب بنوعيو ) مف 

التوافؽ يعني االداء الحركي السميـ المرتبط بالسرعة و الدقة و الرشاقة المطموبة مع االقتصاد 
في الجيد المبذوؿ وقمة االخطاء , وىذا يالحظ بمجرد النظر بالعيف المجردة لمالحظة االداء 

ويؤكد )  2مستوى العالي مقارنتًا بغيرىـ مف الرياضييف المبتدئيف .الحركي لمرياضييف ذوي ال
( بضرورة تميز الالعب بالتوافؽ الكمي لمجسـ و التوافؽ بيف 1999كماؿ درويش واخروف,

رجميف ( باالضافة الى توافؽ اليد و العيف و  –االطراؼ السفمى و االطراؼ العميا) ذراعيف 
توافؽ مف اىـ االليات التي تساىـ في نجاح الالعب في القدـ و العيف حيث يعتبر عنصر ال

   3القياـ بالواجبات الحركية .

                                                           
  12, ص 1995, يركس انكتاب نهُشر , انقاْرج , 1, ط االضص انفطيٕنٕجيح نتذرية كرج انيذكًال درٔيش ٔ آخرٌٔ :  ((1))
(2)

 . 205, ص  1991,  ر ضثك ركرِيصذاتٕ انعال احًذ عثذ انفتاح :  
(3)

 .151,ص1999,  يصذر ضثك ركرِكًال درٔيش ٔاخرٌٔ :  
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( و رغـ ضعؼ االداء في داللة االوساط الحسابية لممتغيرات فاف 5اما عند مالحظو الجدوؿ )
فكاف  الذراع لـ يرتبط بنوعي التصويب ) مف القفز عاليا و مف الخداع (توافؽ العيف مع 

مع التصويب بنوعية مف القفز عاليًا و مف  (العيف مع الرجؿ)يف ارتبط توافؽ في ح عشوائيا
( ادى الى اختبار التريد ميؿ )و يعزو الباحث سبب ذلؾ كوف الجيد المبذوؿ معنويا الخداع 

تراكـ الفضالت الناتجة عف االداء في مناطؽ العمؿ بشكؿ اساس والتي مثمت الرجميف فكاف 
اس عمى عمؿ الرجميف وبدرجة اقؿ عمى باقي انحاء الجسـ في حيف كز وبشكؿ استر م العمؿ 

يعتمد التصويب مف القفز عاليًا عمى عمؿ عضالت الرجميف اثناء مرحمة القفز لدعمى ومف ثـ 
ياتي االداء الحركي متناسقًا في تنفيذ الواجب المطموب وىو احراز ىدؼ اما التصويب مف 

تجاه او حركة الذراع يف و الرجميف معًا مثؿ تغيير االيعتمد عمى حركة الذراع فانوالخداع 
ومف ثـ اما االعتماد االساس فيكوف عمى الحركة السريعة لمرجميف في تنفيذ الخداع  الدورانية 

 .التصويب بشكؿ مباشر ودقيؽ صوب المرمى 

( مف اف تاثيرات التعب عمى الجياز العضمي تكمف في عدـ 1997ويذكر ) ريساف خريبط ,  
ة و بالتالي تضعؼ لقدرة عمى االحتفاظ او تكرار االنقباضات العضمية بنفس قوتيا المعتادا

ال يكوف الشخص قادرا عمى المحافظة عمى مستوى الشدة المطموبة او تكنيؾ حالة االداء و 
   . 1االداء و مجبرا عمى رفض االستمرار في االداء 

 
 االسنتنتاجات و التوصيات :  -1

  االستنتاجات : 5-1

 ومف خالؿ التنائج التي تـ التوصؿ ليا استنتج الباحث :

ضعؼ االداء المياري لميارة التصويب بنوعيو ) التصويب مف القفز عاليًا و التصويب   -1
 بعد الخداع ( .

ضعؼ التوافقات لدى الالعبيف ) توافؽ العيف مع الذراع و توافؽ التصويب مع الرجؿ ( اي  -2
 كؿ عاـ .ضعؼ التوافؽ العصبي العضمي بش

                                                           
(1)

 .25,ص 1991,يصذر ضثك ركرِريطاٌ خريثظ يجيذ :  
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يؤثر التعب العضمي )الموضعي( سمبيًا في األداء الحركي لمتصويب مف القفز عاليًا و  -3
التصويب بعد الخداع ,وكذلؾ يؤثر التعب العضمي )الموضعي( سمبيًا في التوافؽ العصبي 

 العضمي ) توافؽ العيف مع الذراع و توافؽ العيف مع الرجؿ (.

بتوافؽ العيف مع الذراع و العيف اليًا و مف الخداع ( يرتبط التصويب بنوعية ) مف القفز ع -4
 مع الرجؿ معنويًا قبؿ حصوؿ التعب .

يرتبط التصويب بنوعيو مف القفز عاليًا ومف الخداع بتوافؽ العيف مع الرجؿ معنويًا في -5
حالو التعب ,في حيف يرتبط التصويب بنوعية مف القفز عاليًا و مف الخداع بتوافؽ العيف 

 اع عشوائيًا في حالة التعب .مع الذر 

 

 

 التوصيات : 5-2 

 وعمى ضوء االستنتاجات جائت التوصيات و كاالتي :

التركيز عمى تدريب ميارة التصويب بكافة انواعو بتحمؿ التعب الناتج عف االداء لكي  -1
 يستطيع الالعب االستمرار بتنفيذ الواجبات الحركية الطوؿ فترة زمنية ممكنة .

العصبي العضمي اىمية بالغة في البرامج التدريبية بحيث تنمى جميع  اعطاء التوافؽ -2
 ) سرعة , رشاقة , توازف , انسيابية حركية , ....(.العناصر المرتبطة بيذه الصفة 

بالصفات البدنية و الحركية و طرؽ  اقامة دورات تدريبية متخصصة لتعريؼ المدربيف -3
 تنميتيا نظريًا و عمميًا .

رامج التدريبيف لمفرؽ العالمية وخصوصًا في في مجاؿ تطوير الصفات االطالع عمى الب -4
 الحركية و التي مف اىميا صفة التوافؽ العصبي العضمي .

جعؿ صفة التوافؽ العصبي العضمي مف الصفات االساسية التي يكوف مف خالليا انتقاء  -5
 الالعبيف الناشئيف لتمثيؿ المنتخبات المشاركة محميًا و الدوليًا . 
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 المالحق

 (1ملحق )

 وزارة التعميـ العالي والبحث العممي      

 جامعة القادسية 

 كمية التربية الرياضية 

 

 تعب العضمي ) الموضعي (. استمارة ترشيح آراء الخبراء والمختصيف لتحديد اختبار ال

 المحتـر ………………………………………..االستاذ الفاضؿ 

 التعب العضمي )الموضػعي (يود الباحث استطالع آرائكـ حوؿ إجراءات بحثو الموسـو )    
وأثػػره بدقػػة التصػػويب والتوافػػؽ العصػػبي العضػػمي لػػدى ناشػػئ منتخػػب محافظػػة القادسػػية بكػػرة 

ترشػػيح  عممػػي مػػف االسػػتعانة فػػي مجػػاؿ تخصصػػاتكـ حػػوؿ( ونظػػرًا لمػػا يتطمػػب البحػػث ال اليػػد
( امػػػاـ االختبػػػار المناسػػػب او إضػػػافة اختبػػػار ترونػػػو مناسػػػبًا  االختبػػػارات لوضػػػع عالمػػػة )
 ولكـ فائؽ الشكر واالحتراـ .

 

 الباحث            اسـ الخبير :  

 ـ.د قيس سعيد دايـ الفؤادي         المقب العممي :    

 مكاف العمؿ : 

 وقيع: الت

 التاريخ 
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 التأشير االختبار ت

  دقائؽ ( 5اختبار الخطوة ) 1

  اختبار كوننياـ و فولكنر ) تريد ميؿ ( 2

  متر252اختبار الركض بالمواجية و الظير لمسافة  3

4   
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 (2ملحق )

 وزارة التعميـ العالي والبحث العممي      

 جامعة القادسية 

 رياضية كمية التربية ال

 

 استمارة ترشيح آراء الخبراء والمختصيف لتحديد اختبارات التوافؽ العصبي العضمي  

 المحتـر ………………………………………..الفاضؿ  االستاذ

 التعب العضمي )الموضػعي (يود الباحث استطالع آرائكـ حوؿ إجراءات بحثو الموسـو )    
ئ منتخػػب محافظػػة القادسػػية بكػػرة وأثػػره بدقػػة التصػػويب والتوافػػؽ العصػػبي العضػػمي لػػدى ناشػػ

( ونظػػرًا لمػػا يتطمػػب البحػػث العممػػي مػػف االسػػتعانة فػػي مجػػاؿ تخصصػػاتكـ حػػوؿ ترشػػيح  اليػػد
 امػػػاـ االختبػػػار المناسػػػب او إضػػػافة اختبػػػار ترونػػػو مناسػػػبًا ( عالمػػػة )لوضػػػع االختبػػػارات 

 ولكـ فائؽ الشكر واالحتراـ . 

 

 الباحث            اسـ الخبير :  

  ـ.د قيس سعيد دايـ الفؤادي        العممي :  المقب   

 مكاف العمؿ : 

 التوقيع: 

 التاريخ 
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 التأشير االختبار ت

 اختبار توافؽ العيف مع الذراع 1

  اختبار رمي واستقباؿ الكرات

  اختبار التمرير الكرباجي

  

 اختبار توافؽ العيف مع الرجؿ 2

  نط الحبؿ

  الدوائر المرقمة
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  ( 3ملحق ) 

 وزارة التعميـ العالي والبحث العممي      

 جامعة القادسية 

 كمية التربية الرياضية 

 

استمارة ترشيح آراء الخبراء والمختصيف لتحديد اختبارات انواع التصويب االكثر استخدامًا 
 في كرة اليد. 

 المحتـر ………………………………………..االستاذ الفاضؿ 

 التعب العضمي )الموضػعي (د الباحث استطالع آرائكـ حوؿ إجراءات بحثو الموسـو )يو     
وأثػػره بدقػػة التصػػويب والتوافػػؽ العصػػبي العضػػمي لػػدى ناشػػئ منتخػػب محافظػػة القادسػػية بكػػرة 

( ونظػػرًا لمػػا يتطمػػب البحػػث العممػػي مػػف االسػػتعانة فػػي مجػػاؿ تخصصػػاتكـ حػػوؿ ترشػػيح  اليػػد
مػػػاـ االختبػػػار المناسػػػب او إضػػػافة اختبػػػار ترونػػػو مناسػػػبًا  ا( عالمػػػة )االختبػػػارات لوضػػػع 

 ) الختباريف فقط (  ولكـ فائؽ الشكر واالحتراـ .التأشير

 

 الباحث            اسـ الخبير :  

  الفؤاديـ.د قيس سعيد دايـ         المقب العممي :    

 مكاف العمؿ : 

 التوقيع: 

 التاريخ 
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 التأشير سباالختبار المنا نوع التصويب ت

  اختبار التصويب مف القفز عاليا التصويب مف القفز عالياً  1

  اختبار التصويب مف الثبات التصويب مف الثبات 2

  اختبار التصويب مف الخداع التصويب مف الخداع 3

  متر  6مسافة باختبار دقة التصويب عمى المرمى   التصويب مف السقوط 4

5    

6    
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 (4ملحق )
 أسماء الخبراء والمختصٌن فً المجال الرٌاضً

 ت
اللقب 
 العلمً

 مكان العمل التخصص اسم الخبٌر

 جامعة بابل-كلٌة التربٌة الرٌاضٌة اختبارات وقٌاس محمد الٌاسري ا.د 1

 جامعة بغداد-كلٌة التربٌة الرٌاضٌة كرة ٌد –تدرٌب رٌاضً  سعد محسن ا.د 2

 جامعة بغداد-كلٌة التربٌة الرٌاضٌة كرة ٌد –تدرٌب رٌاضً  زيعبدالوهاب غا ا.د 3

 جامعة البصرة-كلٌة التربٌة الرٌاضٌة كرة ٌد – تدرٌب رٌاضً حسام محمد جابر ا.م.د 4

 جامعة بابل-كلٌة التربٌة الرٌاضٌة كرة ٌد -تدرٌب رٌاضً احمد ٌوسف متعب ا.م.د 5

 جامعة بابل-كلٌة التربٌة الرٌاضٌة دكرة ٌ -تعلم حركً سامر ٌوسف متعب  ا.م.د 6

 جامعة القادسٌة-كلٌة التربٌة الرٌاضٌة اختبارات وقٌاس حازم موسى عبد ا.م.د 7

 جامعة القادسٌة-كلٌة التربٌة الرٌاضٌة كرة ٌد –فسلجة التدرٌب  الزهرة عبد هللا احمد عبد ا.م.د 8

 جامعة القادسٌة-اضٌةكلٌة التربٌة الرٌ اختبار و قٌاس مً علً عزٌز ا.م.د 9

 جامعة القادسٌة-كلٌة التربٌة الرٌاضٌة كرة ٌد – تدرٌب رٌاضً أثٌر عبد هللا الالمً م.د 11

 


