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 التوافق العصبي العضمي وعالقتو في قوة ودقة التصويب لالعبي كرة اليد
 ميسون عموان عوده .أ.م.د    

 كمية التربية الرياضية/ جامعة بابل
 :التعريف بالبحث -1
 ألمقدمو وأىمية البحث: -1-1

رة اليد ىي احدى االلعاب التي تعتمد بشكؿ كبير عمى مدى اتقاف الميارات الحركيو االساسية والمركبة وىي اف ك        
بحيث يكوف ، ايضا تتميز بطابع خاص كونيا تمعب باليد وبسرعة كبير خاصة أثناء التمرير والتصويب واالستالـ وغيرىػػا

ًا عاليًا مف التركيز والدقة وىذا ممكف مف خالؿ كمية العضالت توجيو الكرة دقيقًا وسريعا في الوقت نفسو ويتطمب قدر 
اف جميع االفعاؿ االرادية التي يقـو بيا الفرد  .المشتركة في االداء وامكانية التحكـ بيا والموجودة في انحاء الجسـ المختمفة

مجاميع عضمية عديدة وىذا  ىػي نتيجة عمؿ لعضمة واحػدة او مجموعة عضمية وفي بعض االحياف يستدعي االمر اشتراؾ
واف اشتراؾ اكثر مف عضمة واحدة في عمؿ  .يتوقؼ عمى نوع العمؿ وكمية القوة المراد استخداميا والسرعة المعموؿ بيا

معيف اليعني اف جميع ىذه العضالت تعمؿ في اتجاه واحد او تشترؾ جميعًا بالمقدار نفسو بؿ يختمؼ عمؿ ىذه العضالت 
 .(1)االىمية النسبية لمسؤولية القياـ بذلؾ العمؿفيما بينيا مف حيث 

اف ىذا العمؿ في اداء الحركة يتطمب درجة مف التوافؽ مابيف الجيازيف العصبي والعضمي ومدى تأثر ذلؾ التوافؽ      
لتوافؽ في اف لمتوافؽ العصبي العضمي أىمية ودور بارز في تحقيؽ الفوز ويعتبر ا، بالجيد البدني المبذوؿ أثناء المباراة

لعبة كرة اليد أساس تكنيؾ المعب بعد انعكاس المستمزمات النفسية والحركية العالية التي تنعكس عمى مستوى تكنيؾ الالعب 
 .مرة اخرى

ويمكف مالحظة اىمية التوافؽ العضمي العصبي مف خالؿ مالحظة قدرة الالعب عمى التوازف واالرتكاز والرشاقة 
ألفعاؿ الحركية داخؿ الساحة وكذلؾ ايضًا مف خالؿ تحديد المكاف المالئـ لحركة الالعب وتنظيـ رمي ودقة التصويب ل

 .داخؿ الساحة
وتكمف أىمية البحث كوف مراحؿ تعمـ وتدريب الالعبيف تتطمب قدرًا كبيرًا مف التوافؽ العصبي والعضمي الكتساب 

يقة تحصيؿ فرقنا لصفة التوافؽ العصبي العضمي والتي الميارات الحركية الصحيحة والمتقنة بدقة عالية لذا سوؼ نبيف حق
يعتمد عمييا في اداء جميع الميارات الحركية لمعبة كرة اليد ومدى ارتباطيا خصوصيًا بميارة التصويب قوة ودقة التصويب 

 بعد بذؿ جيد بدني.
 مشكمة البحث: 1-2

عتمد بشكؿ اساس عمى اداء انقباضات عضمية متتالية اف االىمية الحقيقية لمتوافؽ العصبي العضمي تكمف في كونو ي     
وبشكؿ انسيابي وسرعة عالية نسبيًا واف اغمب الميارات االساسية في االلعاب الرياضية وخصوصًا لعبة كرة اليد تعتمد 

كية عالية بدورىا عمى التوافؽ بيف الجيازيف العصبي والعضمي الداء تمؾ الميارات بسرعة ودقة وقوة ورشاقة وانسيابية حر 
 لتأدية الواجب الحركي المطموب.

لذلؾ ارتأت الباحثو الى اىمية التعرؼ عمى مدى ارتباط عالقة التوافؽ العصبي العضمي لبعض المظاىر الحركيو دقة 
 وقوة التصويب لميارة التصويب بكرة اليد.

 أىداف البحث: 1-3
 صويب قبؿ وبعد اداء الجيد البدني.التعرؼ عمى قيـ التوافؽ العصبي العضمي لميارة قوة ودقة الت -1

                                                           

 .60ص، 1999، دار الكتب لمطباعة، جامعة الموصؿ، 2ط، البايوميكانيؾ:سمير مسمط الياشمي - 1
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قبؿ اداء الجيد البدني لدى  (مدى ارتباط التوافؽ العصبي العضمي ببعض الميارات الحركية لمتصويب )قوة ودقة -2
 العبي كرة اليد.

بعد اداء الجيد البدني لدى  (مدى ارتباط التوافؽ العصبي العضمي ببعض الميارات الحركية لمتصويب )قوة ودقة -3
 رة اليد.العبي ك

 :فروض البحث 1-4
 تفترض الباحثو اف لمتوافؽ العصبي العضمي االثر االيجابي في أداء دقة التصويب لدى العبي كرة اليد. -
 تفترض الباحثة اف لمتوافؽ العصبي العضمي االثر االيجابي في قوة الرمي لميارة التصويب لدى العبي كرة اليد. -
 مجاالت البحث: 1-5

 العبو نادي القاسـ بكرة اليد. :المجاؿ البشري -1
 .2012/ 3/ 25 – 5/3/2012 :المجاؿ الزماني -2
 .القاعدة المغمقة في جامعة بابؿ / وقاعات نادي القاسـ :المجاؿ المكاني -3

 :الدراسات النظرية والمشابية -2
  :الدراسات النظرية 2-1

 التوافق تعريفو ومفيومو  2-1-1
ة المركبة الميمة جدًا الداء جميع انواع النشاطات الرياضية المختمفة فيي تعتمد يعنبر التوافؽ مف الصفات الحركي      

بشكؿ اساس عمى عمؿ الجيازيف العصبي والعضمي في انتقاؿ االشارة العصبية وبالتالي تنفيذ االنقباض العضمي الداء 
 .حركة معينة بسرعة ودقة وانسيابية عالية

( التوافؽ عمى انو قدرة الرياضي عمى سرعة االداء الحركي مع دقة االداء 1998، أبو العال احمد عبد الفتاح)ويعرؼ     
  (1).في تحقيؽ اليدؼ مع االقتصاد بالجيد

ويعرؼ التوافؽ ايضًا بأنو قدرة الجياز العصبي عمى اعطاء أكثر مف أمر في نفس الوقت أ مع فارؽ زمني قميؿ        
قدرة في السيطرة عمى عمؿ أجزاء الجسـ المختمفة والمشتركة في اداء واجب حركي باف التوافؽ ىو ال (Singerجدًا ويذكر )

وينقسـ التوافؽ الى توافؽ ، معيف وربط ىذه االجزاء بحركة أحادية وبانسيابية ذات جيد فعاؿ النجاز ذلؾ الواجب الحركي
(.2)عاـ وتوافؽ خاص 

   
لجسـ الوظيفية الداء الواجبات الحركية بدقة وسرعة ورشاقة وتحمؿ وتعرؼ الباحثو التوافؽ بأنو تكامؿ جميع أجيزة ا      

ويعتبر التوافؽ بيف العيف واليد والرجؿ أكثر العوامؿ أىمية بالنسية  .وانسيابية عالية وعمى طوؿ فترة تنفيذ الواجب الحركي
ف العصبي والعضمي ولذلؾ فأف الداء الرياضي حيث انو خالؿ االداء يكوف ىناؾ انتقاؿ لالشارات العصبية بيف الجيازي

جميع الحركات التي يقـو بيا الفرد سواء كانت الحركات العادية اليومية او حركات ترتبط بمجاؿ االداء الرياضي انما 
تتطمب قدر مف التوافؽ بيف الجياز العصبي والجياز العضمي اف التوافؽ الجيد يتطمب عناصر التوازف والرشاقة والمرونة 

وضرورة تميز الالعب بالتوافؽ الكمي لمجسـ والتوافؽ بيف االطراؼ السفمى ، ركي ودقة االداء الحركةواالحساس الح
باالضافة الى توافؽ اليد والعيف والقدـ والعيف حيث يعتبر عنصر التوافؽ مف أىـ  (رجميف –ذراعيف )واالطراؼ العميا 

 (3).حركيةاالليات التي تساىـ في نجاح الالعب في القياـ بالواجبات ال
 

                                                           

 .205ص، 1997، القاىرة، دار الفكر العربي، التدريب الرياضي االسس الفسيولوجية :أبو العال احمد عبد الفتاح - 1
 .52ص، ـ2001، دار وائؿ لمطباعة والنشر، المياقة البدنية والصحية :اري احمد حمداف ونورما عبد الرزاؽ سميـس - 2
 .157ص، 1999، القاىرة، مركز الكتاب لمنشر، الدفاع في كرة اليد :كماؿ درويش واخروف - 3
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 التصويب 2-1-2
يعد مف الميارات الحركية الميمة في رياضة كرة اليد وتيدؼ كؿ حركات اليجـو الى االنتياء بالتصويب عمى مرمى       

وىذا مف اىـ الواجبات الميمة في ممارسة كرة اليد اذ تتوقؼ نتيجة المباراة عمى دقة االداء الفني ليذه ، الفريؽ الخصـ
فقد ذكر اف كؿ المبادئ االولية وااللعاب والخطط المدروسة عديمة  (1989 :محمد توفيؽ)د تمؾ االىمية وأك، الميارة

 .(1)ابة اليدؼالفائدة اذا لـ تتوج بالنياية باص
كما اف ىناؾ بعض المظاىر الحركية المرتبطة بالتصويب لجميع أنواعو وىي عبارة عف ظواىر متجانسة ومتكاممة      

عضيا بالبعض االخر والقدرة عمى تقسيميا يمعب دورًا ميمًا في الوصوؿ الى اعمى مستوى لمحركة واىـ تمؾ وليا عالقة ب
 .الظواىر ىي قوة التصويب وسرعة اداء التصويب فضاًل عف االداء المياري الصحيح لمتصويب

 القوة العضمية  2-1-3
، قة مباشرة في تطوير وتحسيف مستوى العناصر االخرىوالقوة ىي التي تبنى عمييا انجازات الالعب كما ليا عال      

كاظـ جابر القوة  في حيف عرؼ (2)فالقوة يعرفيا زاسيورسكي بأنيا المقدرة العضمية لمتغمب عمى مقاومة خارجيو او مواجيتيا 
درة العضمة او العضمية بأنيا عبارة عف أقصى قوة تستطيع العضمة او مجموعة مف العضالت مف انتاجيا او تحقيقيا او ق

(3)مجموعة مف العضالت عمى توليد قوة ضد مقاومة أثناء انقباضيا 
وىذا العمؿ يتـ مف خالؿ االنقباض العضمي بما  .

 .يتناسب ومتطمبات كؿ شكؿ مف أشكاؿ الرياضة المختمفة

 :العوامل المؤثرة في انتاج القوة 2-1-4
لضروري اف يتعرؼ عمييا المدرب حتى يضعيا في اعتباراتو عندما تتأثر القوة العضمية المنتجة بعدة عوامؿ ومف ا     

(4)يخطط لينفذ البرنامج التدريبي الذي يقـو باعداده ومف اىـ ىذه العوامؿ ىي 
. 

االختيار الصحيح لزاوية الشد المستخدـ في العمؿ العضمي يؤدي الى افضؿ انتاج مف  :زاوية انتاج القوة العضمية -1
 .القوة العضمية

تزداد القوة العضمية كمما زاد مقطع العضمة او العضالت  :العضمة او العضالت المشاركو في االداءمقطع  -2
 المشاركة في االداء.

تزداد القوة العضمية كمما زاد عدد االلياؼ العضمية المثارة في العضمة الواحدة او المجموعة  :كـ االلياؼ المثار -3
 .العضمية

تزداد قوة االنقباض العضمي اذا ما كانت العضمة او العضالت  :االنقباض طوؿ وحالة العضمة او العضالت قبؿ -4
 تتميز بالطوؿ والمقدرة عمى االرتخاء.

كمما زاد التوافؽ بيف العضالت المشاركة في االداء الحركي مف جية وبيف  :درجة توافؽ العضالت المشاركة -5
 .العضالت المضاده ليا مف الجية االخرى زاد انتاج القوة

اف انتاج الطاقة يكوف بأفضؿ حالة لو عندما يكوف الرياضي بحالة االنفعالية  :لة االنفعالية االيجابية لمرياضيالحا -6
  .االيجابية

                                                           

 102ص، 1994، ةالقاىر ، دار الفكر العربي(، تكنيؾ –تدريب  –تعميـ  :محمد توفيؽ الوليمي - 1
 .54ص، 2004، 2ط، الجامعة االسكندرية، التدريب الرياضي في القرف الواحد والعشروف :كماؿ جميؿ الريضي - 2
، الكويت، منشورات ذات السالسؿ، 2ط، االختبارات والقياسات الفسيولوجية في المجاؿ الرياضي :كاظـ جابر أمير - 3

 .35ص، 1999
، 1998، القاىرة، دار الفكر العربي، (قيادة، تطبيؽ، تخطيط)ريب الرياضي الحديث التد :مفتي أبراىيـ حماد - 4

 .125ص
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 دقة التصويب: 2-1-5
وعرفت الدقة عمى انيا "  .تعد الدقة اساسيا في اغمب الفعاليات الرياضية وليا الدور الفاعؿ في عممية التصويب الناجح

( 1)في السيطرة عمى حركاتو االرادية لتوجيو شيء ما نحو شيء اخر "قدرة الفرد 
.  

ويعرفيا محمد صبحي بانيا " ( 2)ويقوؿ عبد عمي نصيؼ اف الدقة تعني "القابمية لحؿ التوافؽ الحركي العصبي "       
لحركات االرادية نحو ىدؼ ويؤكد اف توجيو ا، القدرة عمى توجيو الحركات االرادية التي يقـو بيا الفرد نحو ىدؼ معيف

كما يتطمب االمر اف تكوف االشارات ، محدد يتطمب سيطرة كاممة عمى العضالت االرادية لتوجيييا حوؿ ىدؼ معيف
العصبية الواردة الى العضالت مف الجياز العصبي محكمة التوجيو سواء ما كاف منيا موجيًا لمعضالت العاممة اـ 

وكما يتبيف فاف الدقة تعني ، الحركة في االتجاه المطموب بالدقة الالزمة الصابة اليدؼالعضالت المقابمة ليا حتى تؤدي 
الكفاءة في اصابة اليدؼ وقد يكوف ىذا اليدؼ منافسًا كما ىو الحاؿ في المالكمة والمبارزة او قد يكوف اليدؼ منطقة 

 وف المرمى كما ىو الحاؿ في كرة القدـ والتنس.مكشوفة في ممعب المنافس كما ىو الحاؿ في الكرة الطائرة واليد او قد يك
 (3).ويمكف تمخيص اىـ االعتبارات الخاصة بالدقة وتنميتيا وقياسيا باالتي

 المواصفات الجسمية والبدنية ليا االثر الميـ في اختيار نوع المعبة والمركز الذي يؤديو. -1
 النظر والسمع.وكذلؾ سالمة حاستي  (العصبية والعضميو)سالمة االجيزة الجسمية  -2
 .الراحة النفسية لالعب وكذلؾ تيدئة الحالة االنفعالية -3
 .اف يستمر التدريب والتتخممو فترات انقطاع طويمة -4
 اف يتـ التدريب حسب طبيعة المعبة او النشاط الممارس. -5
 .اف يتـ التدريب عمى الدقة مف اوضاع ومناطؽ ومسافات مختمفة -6

 منيجية البحث واجراءاتو الميدانية  -3
 استخدم الباحث المنيج الوصفي لالئمتو وطبيعة المشكمة  :منيجية البحث 3-1
 2( سنة وبعد استبعاد 25-18العبًا بأعمار ) 12مثمت العبي نادي القاسـ بكرة اليد والبالغ عددىـ  :عينة البحث 3-2

 يعيـ االختبارات قيد البحث.% مف المجتمع أدوا جم91كعينة والبالغة نسبتيـ  10مف حراس المرمى أصبح عدد الالعبيف 
 الوسائل واالدوات واالجيزة المستخدمة في البحث: 3-3
 :الوسائل 3-3-1

 :استخدمت الباحثو الوسائؿ البحثية االتية
 .المصادر والمراجع العربية واالجنبية -
 (.2( )1ممحؽ ) (استطالع آراء الخبراء والمختصيف بتحديد اختبارات متغيرات البحث)االستبانة  -
 ختبارات بعض المظاىر الحركيو لمتصويب.ا -
 .العضمي –اختبارات التوافؽ العصبي  -

 االدوات  3-3-2
 .ممعب كرة يد قانوني -  
 .( كرة12كرات يد قانونيو عدد ) -  

                                                           

 .139ص، 1985، قطر، دار المتنبي لمنشر والتوزيع، المياقة البدنية :حممي حسيف - 1
 .1983، جامعة بغداد، كمية التربية الرياضية، محاضرة عمى طمبة الدراسات العميا :عبد عمي نصيؼ - 2
تأثير اساليب تدريبية لتنمية القوة االنفجارية لمرجميف والذراعيف في دقة التصويب البعيد بالقفز  :عد محسف اسماعيؿس - 3

 .51ص، 1996، جامعة بغداد، كمية التربية الرياضية، اطروحة دكتوراه، عاليًا في كرة
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 .( كرة20كرات تنس قانونية عدد ) -   
 ساعة توقيت. -  
  4سـ عدد  40× 40مربع حديد يوضع في زاوية اليدؼ  -  
 ـ10قياس بطوؿ شريط  -  
 شريط الصؽ مموف -  
 طباشير مموف. - 
 :االختبارات المستخدمة في البحث 3-4

مف خالؿ االطالع عمى عدد مف المصادر والمراجع العممية وبعد عرض استمارة استبياف حوؿ اختيار اختبارات واىـ 
 :حددت االختبارات الخاصة بالبحث وىي المظاىر الحركية لمتصويب استخدامًا وكذلؾ اختبارات التوافؽ العصبي العضمي

 (. 1)اختبار التصويب مف الوثب عاليًا  -1
 .دقة التصويب مف الوثب عالياً  :الغرض مف االختبار

اربع مربعات كؿ منيا بابعاد ، ـ2سـ وتكوف المسافة بيف القائميف 150جياز وثب عالي بارتفاع ، ( كرة يد12) :االدوات
 .االربع لممرمى( سـ تمثؿ الزوايا 40×40)

 .يقؼ الالعب خمؼ خط البداية تبعًا لمذراع المصوبة وأماـ قائـ جياز الوثب مباشرتًا ممسكًا بالكرة :طريقة االداء
 .4ثـ  3ثـ  2ثـ الى  1خطوات ثـ يؤدي التصويب مف الوثب عاليًا الى المربع  3-2يبدأ الالعب باخذ  -
 .مربع ثالث مرات كرة كؿ 12يكرر االداء ثالث مرات أي التصويب  -
 .عدـ اخذ اكثر مف ثالث خطوات :قواعد

التحتسب نتيجة التصويب ، تحتسب صفر لمتصويب خارج المربع، تحتسب نقطة عند دخوؿ الكرة مربع التصويب :التسجيؿ
 .التي يتحرؾ فييا الالعب اكثر مف ثالث خطوات

 2:اختبار قوة الرمي -2
 مف الثبات القصى مسافةتـ استخداـ اختبار مقنف وىو رمي الكرة 

 .قياس القدرة العضمية الموجيو :الغرض مف االختبار
 صفارة –شريط قياس  –كغـ  2ممعب كرة يد / كرة يد طبيو زنة  :االدوات

يقؼ الالعب ممسؾ بالكرة خمؼ خط البدايو مباشر مع ثبات احد القدميف عمى االقؿ وعند سماع  :طريقة االداء
 المفضمة القصى مسافو)ي الكرة بذراع واحده الصفاره يقـو الالعب برم

 .تعطي محاوالتاف لكؿ العب :القواعد
 تسجيؿ المحاولو االفضؿ :التسجيؿ

( 3)(اختبار الدوائر المرقمة) -3
  

 قياس التوافؽ بيف العيف والرجميف. -:* الغرض مف االختبار

                                                           

 .508ص، 2001، الموصؿ، ردار الكتب لمطباعة والنش، نوفؿ محمد الحيالي: كرة اليد، ضياء الخياط - 1
مركز الكتاب ، نظريات تطبيقات، القياس والتقويـ وتحميؿ المبارات في كرة اليد :كماؿ الديف عبد الرحمف واخروف - 2

 .130ص، 2002، القاىرة، لمنشر
 .1995، القاىرى، دار الفكر العربي، 1ج، القياس والتقويـ في التربية الرياضية والبدنية :محمد صبحي حسانيف -3

 .183ص



 م0243/كانون أول            جامعة بابل /سيةاألساكلية التربية  مجلة     41العدد/

99 

ترقـ الدوائر  .( سنتمترا60قطر كؿ منيا ستوف )يرسـ عمى االرض ثماني دوائر عمى اف يكوف ، ساعة أيقاؼ :* االدوات
 (.1كما ىو وارد بشكؿ )
عند سماع اشارة البدء يقـو بالوثب بالقدميف معًا الى الدائرة رقـ  .(1يقؼ المختبر داخؿ الدائرة رقـ ) :* مواصفات االداء

 .ذلؾ بأقصى سرعو( يتـ 8.... حتى الدائرة رقـ ).(4( ثـ الدائرة رقـ )3( ثـ الى الدائرة رقـ )2)
   .يسجؿ لممختبر الزمف الذي يستغرقو في االنتقاؿ عبر الثماني دوائر :التسجيؿ

 
 
 
 (1الشكؿ )             

 اختبار الدوائر المرقمة                                     
 
 ( 1)اختبار رمي واستقباؿ الكرات -4

 العينيف والذراعيف. قياس التوافؽ بيف :* الغرض مف االختبار
 .ـ مف الحائط5حائط لو ارتداد خط يرسـ عمى بعد ، كرة تنس 20 :* االدوات

 :يقؼ المختبر أماـ الحائط وخمؼ الخط المرسـو عمى االرض حيث يتـ االختبار وفقًا لمتسمسؿ االتي :* موصفات االداء
 تبر الكرة بعد ارتدادىا مف الحائط بنفس اليد.رمي الكرة خمس مرات متتالية باليد اليمنى عمى اف يستقبؿ المخ -1
رمي الكرة خمس مرات متتالية باليد اليمنى عمى اف يتـ استقباؿ الكرة مف قبؿ المختبر بعد ارتدادىا مف الحائط بنفس   -2

 اليد.
 سرى. رمي الكرة خمس مرات باليد اليمنى عمى اف يستقبؿ المختبر الكرة بعد ارتدادىا مف الحائط اليد الي -3
 رمي الكرة خمس مرات باليد اليسرى عمى اف يستقبؿ المختبر الكرة بعد ارتدادىا مف الحائط اليد اليمنى. -4

 ( درجة 20لكؿ محاولة صحيحة تحسب لممختبر درجة أي اف الدرجة النيائية ) :التسجيؿ 
 :التجربة االستطالعية 3-5
وقد اشتممت  .الساعة التاسعة صباحًا في ممعب نادي القاسـ 1/3/2012تـ اجراء التجربة االستطالعية يـو االربعاء   

وكاف الغرض مف التجربة ، مف داخؿ عينة البحث لمتجربة الرئيسية، العباً  (15عينة التجربة االستطالعية عمى )
لمستغرؽ االستطالعية معرفة المعوقات والسمبيات التي قد تواجو الباحث اثناء عممو حيث يتـ مف خالليا معرفة الوقت ا

الجراء االختبارات الخاصة بالبحث والتعرؼ عمى مدى سالمة وصالحية االجيزة والمواد المستخدمة والتأكد مف قدرة وكفاءة 
فريؽ العمؿ المساعد وتدريبيـ عمى كيفية االختبارات أثناء تطبيؽ التجربة الرئيسة وقد تـ في ىذه التجربة التأكد مف الية 

 .تسمسؿ االختبارات
 -:السس العممية لالختباراتا 3-6
 -:صدق االختبار 3-6-1 

( عمى عدد مف 1ممحؽ ) (عيف مع رجؿو  عيف مع ذراع)تـ عرض استمارة تحديد اختبارات التوافؽ العصبي العضمي      
 .(2الخبراء والمختصيف ممحؽ )

 -:وجاءت النتائج كما مبيف في الجدوؿ ادناه
 

                                                           

 .151ص، 2004، 1ط، بغداد، مكتب سناريا، التحميؿ واالختبار في كرة اليد :احمد عريبي عوده - 1

6 9 8 

5 7 9 

9 9 
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 (1جدوؿ )
 لقبوؿا نسبة التوافؽ  المتغيرات 

 مقبوؿ %80 رمي واستقباؿ الكرة
 مقبوؿ %85 اختبار الدوائر المرقمو 

 مقبوؿ %90 التصويب مف القفز عالياً 
 مقبوؿ %90 قوة التصويب 

 
 -:ثبات االختبار 3-6-2

 ،(1)ماثمة"ىو الذي يعطي نتائج متقاربة أو النتائج نفسيا اذا طبقت اكثر مف مرة في ظروؼ متيقصد باالختبار الثابت "    

( عمى اف بيذه 1999مصطفى بأىي )ولذا قاـ الباحث باستعماؿ طريقة اعادة االختبار اليجاد معامؿ الثبات اذ أكد 
ولغرض ايجاد الثبات ، الطريقة يمكف اعادة االختبار عمى العينة نفسيا مرتيف او اكثر تحت ظروؼ متشابية قدر االمكاف

 (بيرسوف)اذ استعمؿ قانوف معامؿ االرتباط البسيط ، االستطالعية بعد مرور اسبوع تـ اعادة االختبار عمى عينة التجربة
 .( حيث تمتعت جميع بقدر عاؿ مف الثبات2وكما مبيف في الجدوؿ )، الستخراج معامؿ الثبات

 -موضوعية االختبار: 3-6-3
ضوعية والتي تعني التحرر مف التعصب اف مف العوامؿ الميمة التي يجب اف تتوافر في االختبار الجيد ىو شرط المو     

  (2).وعدـ ادخاؿ العوامؿ  الشخصية
فعند اجراء االختبارات أو القياس يجب اف يبتعد القائـ باالختبار او المقـو او الباحث عف االنقياد او التحيز الرائو "

 ( 3)التقويـ " الشخصية بؿ يجب االعتماد عمى االدلة القاطعة والبراىيف لالستناد عمييا في عممية 
اذ تـ استخراج  (ـ.د حذيفة ابراىيـو  ـ.د حسيف فالح الخفاجي)لذا فاف جميع االختبارات قد تـ تقييميا مف قبؿ حكميف وىما 

بيف نتائج المحكميف حيث تمتعت جميع االختبارات  (قيمة موضوعية االختبار باستعماؿ معامؿ االرتباط البسيط )بيرسوف
 ( 2بيف في الجدوؿ )بموضوعية عالية وكما م

 (2جدوؿ )
 موضوعية  الثبات المتغيرات 

 0.95 0.95 رمي واستقباؿ الكرة
 0.98 0.89 الدوائر المرقمة 
 0.87 0.85 التصويب عاليا
 0.97 0.88 قوة التصويب

 :التجربة الرئيسية 3-7
حث واختبارات دقة التصويب مف القفز عاليًا قاـ الباحث باجراء التجربة الرئيسية والتي تضمنت االختبارات الخاصة بالب   

 :قوة الرمي وكذلؾ اختبارات التوافؽ العصبي العضمي العيف مع الذراع والعيف مع الرجؿ وكاالتي
اجريت االختبارات اذ تـ ابالغ عينة البحث لمحضور الى نادي القاسـ في الساعة العاشرة صباحًا  10/3/2012في يـو 

البحث وبعد الحضور تـ شرح مضموف االختبارات وما ليا مف اىمية في معرفة مستوى افراد عينة الجراء االختبارات قيد 
                                                           

 .145، ص2005، دار الفكر لمنشر والتوزيع، 3ط، مبادئ القياس والتقويـ في التربية :ىشاـ عامر عمياف، نادر فيمي الزيود - 1
، االردف، 1ط، ية والطرؽ االحصائية لالختبارات والقياس في التربية الرياضيةاالسس العمم :مرواف عبد المجيد ابراىيـ - 2

 .70ص، 1999، دار الفكر العربي
، الطيؼ لمطباعة، القادسية، العراؽ، االختبارات والقياس واالحصاء في المجاؿ الرياضي :عمي سمـو جواد الحكيـ - 3

 ..28ص، 2004
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البحث تـ اجراء احماء بسيط لتنفيذ االختبارات فبعد االحماء يقـو الالعب باختبار ميارة التصويب مف القفز عاليًا ثـ اختبار 
ثـ أداء اختبار  (ضمي العيف مع الذراع )رمي واستقباؿ الكرةقوة الرمي بعد ذلؾ يقـو بأداء اختبار التوافؽ العصبي الع

وبعد انتياء جميع الالعبيف مف االختبارات المذكورة وبعد ذلؾ يقـو  (اختبار الدوائر المرقمة)التوافؽ العيف مع الرجؿ 
البحث وبعد ثالث دقائؽ ـ ثـ بعد دقيقو يتـ اعادة االختبارات جميعيا قيد  200الالعبيف باداء الجيد البدني وىو الركض 

 .راحو يتـ ايضًا اعادة اجراء االختبارات جميعيا قيد البحث ليتـ قياس تاثر مرحمة الشفاء
 .وبعد ذلؾ يتـ تفريغ البيانات الخاـ في استمارات خاصة اعدت ليذا الغرض لمعالجتيا إحصائيا واستخراج النتائج

 :الوسائل االحصائية 3-8
 الوسط الحسابي  -
 المعياري االنحراؼ  -
 بيرسوف()االرتباط البسيط  -
  T.testلمعينات المتناظرة   -
 .النسبة المئوية -

 :عرض وتحميل ومناقشة النتائج-4
 تحميل وعرض النتائج: 4-1

 (3جدوؿ )
 المحسوبة ومستوى الداللة لمتغيرات البحث tيبيف االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة 

 tقيمة  الجيد بعد  قبؿ الجيد المتغيرات
 المحسوبة 

 الداللة 
 ع -س ع -س

 معنوي 3.279 1.281 5.2 1.019 6.25 التصويب مف القفز عاليًا دقة 
 معنوي 6.47 0.42 31.15 0.49 15.60 قوة التصويب 

 معنوي 5.620 0.825 16.45 0.887 18.05 عدد مرات()توافؽ العيف مع الذراع
 معنوي -2.579 0.586 4.701 0.538 4.171 (توافؽ العيف مع الرجؿ )ثانية

المحسوبة ومستوى الداللة  t( والذي يبيف االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة 3مف خالؿ عرض الجدوؿ )     
 :لمتغيرات البحث في االختباريف القبمي والبعدي كاالتي

ز عاليًا وقوة التصويب وتوافؽ العيف مع الذراع وتوافؽ تبيف اف الوسط الحسابي في االختبار القبمي لمتصويب مف القف
( 1.019وبانحراؼ معياري قدره )، ( عمى التوالي4.171، )(18.05، )(15.31، )(6.25العيف مع الرجؿ بمغ )

( عمى التوالي في حيف بمغ الوسط الحسابي في االختبار البعدي لمتصويب مف القفز عاليًا 0.538، )(0.887، )(0.42)
( عمى التوالي 4.701، )(16.45، )(15.60( )5.2التصويب وتوافؽ العيف مع الذراع وتوافؽ العيف مع الرجؿ بمغ ) وقوة

المحسوبة  T. test( عمى التوالي وبذلؾ تكوف قيمة 0.586، )(0.825) ، (0.49( )1.281)وبانحراؼ معياري قدره 
( وبمستوى 6.47( ولقوة التصويب )3.279يف القبمي والبعدي بمغ )لمعينات المتناظرة لمتصويب مف القفز عاليًا بيف االختبار 

 ، ( وبداللة معنوية0.003داللة )
اما ، ( وبداللة معنوية0.000وبمستوى داللة ) (5.620)المحسوبة بيف االختباريف القبمي والبعدي فبمغت  Tاما قيمة 

( وبمستوى داللة -2.5799 )مع الرجؿ فكانت  المحسوبة بيف االختباريف القبمي والبعدي في توافؽ العيف Tقيمة 
  .( وبداللة معنوية0.018)

 
 
 



 م0243/كانون أول            جامعة بابل /سيةاألساكلية التربية  مجلة     41العدد/

97 

 (4جدوؿ )
 يبيف االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغيرات البحث مع قيمة معامؿ االرتباط البسيط قبؿ اداء الجيد البدني

 المعنوي قوة التصويب المعنوي التصويب مف القفز عاليًا  المتغيرات
 ع س ع س

6.25 1.019 15.31 0.42 
توافؽ العيف مع 

 الذراع
  18.05 س

0.632 
 

 معنوي
 

0.601 
 

 0.887 ع معنوي
توافؽ العيف مع 

 الرجؿ
  4.171 س

0.599- 
 

 معنوي
 

        -0.65 
 

 0.538 ع معنوي
 0.05لة ( ومستوى دال18لدرجة حرية ) 4.444* عممًا اف الدرجة الجدولية البالغة 

( يبيف اف قيمة الوسط الحسابي في االختبار القبمي لمتصويب مف القفز عاليًا بمغت 4مف خالؿ عرض جدوؿ )
 .( 15.31)( وقيمة الوسط الحسابي لقوة الرمي بمغت 1.019( وبانحراؼ معياري قدره )6.25)

( اما توافؽ العيف مع 0.887قدره )( وبانحراؼ معياري 18.08اما الوسط الحسابي لتوافؽ العيف مع الذراع فكاف )
( اما قيمة االرتباط البسيط بيف التصويب مف القفز عاليًا 0.538( بانحراؼ معياري )4.171الرجؿ فكاف الوسط الحسابي )

في حيف بمغت قيمة االرتباط البسيط بيف التصويب مف القفز عاليًا ، ( بداللة معنوية0.632وتوافؽ العيف مع الذراع فبمغت )
( وبداللو معنوية وقيمة االرتباط البسيط بيف قوة الرمي وتوافؽ العيف مع الذراع بمغت -0.599وافؽ العيف مع الرجؿ )وت
 (.0.65-( وقيمة االرتباط البسيط بيف قوة الرمي وتوافؽ العيف مع الرجؿ )0.601)

 ( 5جدوؿ )                                              
 ابية واالنحرافات المعيارية لمتغيرات البحث مع قيمة معامؿ االرتباط البسيط بعد اداء الجيد البدنييبيف االوساط الحس

  التصويب مف القفز عاليًا  المتغيرات
 المعنوية

 المعنوي قوة التصويب
 ع س ع س
5.2 1.281 15.31 0.42 

توافؽ العيف مع 
 الذراع

  16.45 س
0.401 

 
 عشوائي

 
0.391 

 
 0.825 ع عشوائي

توافؽ العيف مع 
 الرجؿ

 0.456 4.701 س
 

 
 معنوي

 
            0.470- 

 
 0.856 ع معنوي

 0.05( ومستوى داللة 18لدرجة حرية ) 4.444* عممًا اف الدرجة الجدولية البالغة 
قفز عاليًا بمغت ( يبيف اف قيمة الوسط الحسابي في االختبار البعدي لمتصويب مف ال5مف خالؿ عرض جدوؿ )

 .(0.42)( وبانحراؼ معياري15.31( والوسط الحسابي لقوة التصويب )1.281( وبانحراؼ معياري قدره )5.2)
 (.0.825( وبانحراؼ معياري قدره )16.45اما الوسط الحسابي لتوافؽ العيف مع الذراع فكاف )  

( بذلؾ بمغت قيمة االرتباط 0.856معياري )( بانحراؼ 4.701اما توافؽ العيف مع الرجؿ فكاف الوسط الحسابي )
في حيف بمغت قيمة االرتباط ، ( بداللة عشوائي0.401البسيط بيف التصويب مف القفز عاليًا وتوافؽ العيف مع الذراع )

ف ( وبداللو معنوية وبمغت قيمة االرتباط البسيط بي-0.456البسيط بيف التصويب مف القفز عاليًا وتوافؽ العيف مع الرجؿ )
-( وقيمة االرتباط بيف قوة التصويب وتوافؽ العيف مع الرجؿ بمغت )0.391)قوة التصويب وتوافؽ العيف مع الذراع بمقدار 

 .( وبداللو معنويو0.470
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 :مناقشة النتائج 4-2
( اف الفروؽ لبعض لمتغيرات البحث )دقة التصويب وقوة التصويب مف القفز 3يظير مف خالؿ عرض الجدوؿ )   

يًا وتوافؽ العيف مع الذراع وتوافؽ العيف مع الرجؿ جاءت معنوية أي اف االختبار القبمي ىو افضؿ مف االختبار البعدي عال
وىذا منطقي حيث اف االختبار القبمي نفذ بدوف بذؿ أي جيد يذكر سوى االحماء ، والذي تـ تنفيذه بعد اداء الجيد البدني
ذ االداء الحركي في استنفاذ مصادر الطاقة ادى الى اعاقة االداء وبالتالي ظير والذي يعتبر عاماًل ايجابيًا عند تنفي

( انخفاض مستوى االداء 1998االختبار القبمي افضؿ مف االختبار البعدي والفروؽ معنوية ويذكر )كماؿ درويش واخروف 
التقاف والدقة عند اداء التمرير او حيث يفقد الالعب ا، خاصة عند القياـ باداء المتطمبات الميارية والخططية، واليتو

باالضافة الى عدـ قدرتو عمى تنفيذ المتطمبات الخططية سواء في الدفاع او اليجـو وىنا يأتي ، االستقباؿ او التصويب
 . (1)ارتفاع المستوى التدريبي 

 .قة ارتباط معنوية( فنالحظ اف ارتباط ميارة التصويب بالتوافؽ قبؿ الجيد جاء بعال4اما مف خالؿ عرض الجدوؿ )
ىذا داؿ عمى اف التصويب والتوافؽ ىي ليست بالمستوى الجيد الفراد البحث ولذلؾ ظيرت عالقات االرتباط معنوية اذ      

 (مف القفز عاليًا وقوة التصويب)اف ضعؼ االداء في صفة التوافؽ يقابمو ضعؼ في درجة اداء ميارة التصويب بنوعيو 
مف اف التوافؽ يعني االداء الحركي السميـ المرتبط بالسرعة والدقة والرشاقة المطموبة مع  (1997ابو العال )ويذكر 

االقتصاد في الجيد المبذوؿ وقمة االخطاء وىذا يالحظ بمجرد النظر بالعيف المجرده لمالحظة االداء الحركي لمرياضييف 
 (2).ذوي المستوى العالي مقارنتًا بغيرىـ مف الرياضييف المبتدئييف

( بضرورة تميز الالعب بالتوافؽ الكمي لمجسـ والتوافؽ بيف االطراؼ السفمى 1999كماؿ درويش واخروف )ويؤكد 
باالضافة الى توافؽ اليد والعيف والقدـ والعيف حيث يعتبر عنصر التوافؽ مف أىـ  (رجميف –واالطراؼ العميا )ذراعيف 

  .(3)واجبات الحركية االليات التي تساىـ في نجاح الالعب في القياـ بال
( ورغـ ضعؼ االداء في داللة االوساط الحسابية لممتغيرات فاف توافؽ العيف مع الذراع 5اما عند مالحظة الجدوؿ )

مع التصويب بنوعيو  (فكاف عشوائيًا في حيف ارتبط توافؽ )العيف مع الرجؿ (قوة ودقة الرمي)لـ يرتبط بمظاىر التصويب 
لتصويب معنويًا ويعزو الباحث سبب ذلؾ ضعؼ في برامج التوافؽ العصبي العضمي والتدريب عمييا مف القفز عاليًا وقوة ا

بشكؿ اساس والتي مثمت الرجميف فكاف العمؿ مرتكز وبشكؿ اساس عمى عمؿ الرجميف وبدرجة اقؿ عمى باقي انحاء الجسـ 
مرحمة القفز لالعمى ومف ثـ يأتي االداء في حيف يعتمد التصويب مف القفز عاليًا عمى عمؿ عضالت الرجميف اثناء 

الحركي متناسقًا في تنفيذ الواجب المطموب وىو احراز ىدؼ اما قوة التصويب فانو يعتمد عمى حركة الذراعيف والرجميف معًا 
ف ثـ مثؿ تغيير االتجاه او حركة الذراع الرامية بقوة عاليو اما االعتماد االساس فيكوف عمى الحركة الرمية القوية وم

 .التصويب بشكؿ مباشر ودقيؽ صوب المرمى
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .72ص، 1998، القاىرة، مركز الكتاب لمنشر، 1ط، جية لتدريب كرة اليداالسس الفسيولو  :كماؿ درويش واخروف - 1
 .205ص، 1997، مصدر سبؽ ذكره :ابو العال احمد عبد الفتاح - 2
 .157ص، 1999، مصدر سبؽ ذكره :كماؿ درويش واخروف - 3
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 االستنتاجات والتوصيات: -5
 االستنتاجات: 5-1

 :ومف خالؿ النتائج التييي تـ التوصؿ ليا استنتج الباحث
 .ترتبط مظاىر الحركية دقة وقوة التصويب بتوافؽ العيف مع الذراع والعيف مع الرجؿ معنويًا قبؿ الجيد البدني  -1
ظاىر الحركية دقة وقوة التصويب بتوافؽ العيف مع الرجؿ معنويًا وتوافؽ العيف مع الذراع عشوائيًا بعد ترتبط الم -2

 الجيد البدني.
 وعمى ضوء االستنتاجات جاءت التوصيات وكاالتي:

 التركيز عمى تدريب ميارة التصويب بكافة أنواعو لكي يستطيع الالعب االستمرار بتنفيذ الواجبات الحركية الطوؿ -1
 فترة زمنية ممكنة.

اعطاء التوافؽ العصبي والعضمي أىمية بالغة في البرامج التدريبية بحيث تنمي جميع العناصر المرتبطة بيذه  -2
 (.انسيابية حركية -توازف –رشاقة  –سرعة )الصفة 

 يًا.اقامة دورات تدريبية متخصصة لتعريؼ المدربيف بالصفات البدنية والحركية وطرؽ تنميتيا نظريًا وعمم -3
جعؿ صفة التوافؽ العصبي والعضمي مف الصفات االساسية التي يكوف مف خالليا انتقاء الالعبيف الناشئيف  -4

 .لتمثيؿ المنتخبات المشاركة محميًا ودولياً 
 (1ممحق )

 وزارة التعميـ العالي والبحث العممي 
 جامعة بابؿ

 كمية التربية الرياضية
والمختصيف لتحديد اختبارات التوافؽ العصبي والعضمي وبعض المظاىر الحركيو استمارة ترشيح اراء الخبراء          
 لمتصويب

 .........................................المحتـر.االستاذ الفاضؿ
تؤد الباحثو استطالع ارائكـ حوؿ اجرءات بحثيا الموسـو )تأثير التوافؽ العصبي العضمي في قوة ودقة التصويب     

ونظرًا لما يتطمب البحث العممي مف االستعانة في مجاؿ تخصصاتكـ حوؿ ترشيح االختبارات لوضع  (ة اليدلالعبي كر 
 اماـ االختبار المناسب او اضافة اختبار ترونو مناسبًا ولكـ فائؽ الشكر واالحتراـ. )(عالمة 

 الباحثو    اسـ الخبير:                  
 د. ميسوف عمواف المقب العممي:

 :العمؿ مكاف
 التوقيع:
 التاريخ:
 التأشير االختبار ت
  اختبار رمي واستقباؿ الكرات اختبار توافؽ العيف مع الذراع 1

  اختبار التمرير الكرباجي
  نط الحبؿ اختبار توافؽ العيف مع الرجؿ 2

  الدوائر المرقمة
  تصويب مف القفز عالياً   اختبار دقة التصويب  3
  الكرة الطبيو لرمي اختبار قوة ا 4
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 (2ممحق )
 اسماء الخبراء والمختصيف في المجاؿ الرياضي

 مكاف العمؿ التخصص اسـ الخبير المقب العممي ت
 جامعة بابؿ –كمية التربية الرياضية  يد –فسمجة  حسيف عبد االمير ـ.د  -1
 ؿجامعة باب –كمية التربية الرياضية  تنس –تدريب  حذيفة ابراىيـ ـ.د  -2
 جامعة القادسية –كمية التربية الرياضية  يد –فسمجة  احمد عبد الزىرة أ.ـ.د   -3
 جامعة بابؿ –كمية التربية الرياضية  مالكمة -طب  عباس حسيف أ.ـ.د -4

 
 المصادر والمراجع:

 .1997، القاىرة، دار الفكر العربي، التدريب الرياضي االسس الفسيولوجية :أبو العال احمد عبد الفتاح -1
 ، 2004، 1ط، بغداد، مكتب سناريا، التحميؿ واالختبار في كرة اليد :احمد عريبي عوده -2
االسس العممية والطرؽ االحصائية لالختبارات والقياس في التربية  :مرواف عبد المجيد ابراىيـ -احمد حمداف -3

 .1999، دار الفكر العربي، االردف، الرياضية
 .1985، قطر، ر المتنبي لمنشر والتوزيعدا، المياقة البدنية :حممي حسيف -4
 ، 1991، البصرة، دار الحكمة، التحميؿ البيوكيميائي والفسمجي في التدريب الرياضي :ريساف خريبط مجيد -5
، دار الفكر لمنشر والتوزيع، 3ط، مبادئ القياس والتقويـ في التربية :ىشاـ عامر عمياف، نادر فيمي الزيود ساري -6

2005 ، 
 ـ2001، دار وائؿ لمطباعة والنشر، 1ط، المياقة البدنية والصحية :اف ونورما عبد الرزاؽ سميـساري احمد حمد -7
تأثير اساليب تدريبية لتنمية القوة االنفجارية لمرجميف والذراعيف في دقة التصويب البعيد  :سعد محسف اسماعيؿ -8

 ، 1996، بغداد جامعة، كمية التربية الرياضية، اطروحة دكتوراه، بالقفز عاليًا في كرة
 .60ص، 1999، دار الكتب لمطباعة، جامعة الموصؿ، 2ط، البايوميكانيؾ:سمير مسمط الياشمي -9

 .2001، الموصؿ، دار الكتب لمطباعة والنشر، نوفؿ محمد الحيالي: كرة اليد، ضياء الخياط -10
الطيؼ ، لقادسيةا، العراؽ، االختبارات والقياس واالحصاء في المجاؿ الرياضي :عمي سمـو جواد الحكيـ -11

 . 28ص، 2004، لمطباعة
، منشورات ذات السالسؿ، 2ط، االختبارات والقياسات الفسيولوجية في المجاؿ الرياضي :كاظـ جابر أمير -12

 1999، الكويت
 ، 1999، القاىرة، مركز الكتاب لمنشر، الدفاع في كرة اليد :كماؿ درويش واخروف -13
 .1998، القاىرة، مركز الكتاب لمنشر، ريب كرة اليداالسس الفسيولوجية لتد :كماؿ درويش واخروف -14
 .2004، 2ط، الجامعة االسكندرية، التدريب الرياضي في القرف الواحد والعشروف :كماؿ جميؿ الريضي -15
 .1995، القاىرى، دار الفكر العربي، 1ج، القياس والتقويـ في التربية الرياضية والبدنية ::محمد صبحي حسانيف -16
 .1994، القاىرة، دار الفكر العربي(، تكنيؾ –تدريب  –تعميـ  :ميمحمد توفيؽ الولي -17
، االردف، االسس العممية والطرؽ االحصائية لالختبارات والقياس في التربية الرياضية :مرواف عبد المجيد ابراىيـ -18

 1999، دار الفكر العربي
 .1998، القاىرة، ار الفكر العربيد(، قيادة، تطبيؽ، تخطيط)التدريب الرياضي الحديث  :مفتي أبراىيـ حماد  -19
 .2005، دار الفكر لمنشر والتوزيع، 3ط، مبادئ القياس والتقويـ في التربية :ىشاـ عامر عمياف، نادر فيمي الزيود -20
 .ـ2001، دار وائؿ لمطباعة والنشر، المياقة البدنية والصحية :نورما عبد الرزاؽ سميـ -21


