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 الباب االول            
 

                   :  التعخيف بالبحث -1

 :  ألسقجمه وأهسية البحث -1-1

ان كرة الٌد هً احدى االلعاب التً تعتمد بشكل كبٌر على مدى اتمان المها         

ونها تلعب بالٌد ارت الحركٌه االساسٌة والمركبة وهً اٌضا تتمٌز بطابع خاص ك

وبسرعة كبٌر خاصة أثناء التمرٌر والتصوٌب واالستالم وؼٌرهـا، بحٌث ٌكون 

توجٌه الكرة دلٌماً وسرٌعا فً الولت نؾ سه وٌتطلب لد اًر عالٌاً من التركٌز والدلة 

وهذا ممكن من خالل كمٌة العضالت المشتركة فً االداء وامكانٌة التحكم بها 

ان جمٌع االفعال اال اردٌة التً ٌموم بها الفرد . جسم المختلفةوالموجودة فً انحاء ال

هـً نتٌجة عمل لعضلة واحـدة او مجموعة عضلٌة وفً بعض االحٌان ٌستدعً االمر 

اشت ارن مجامٌع عضلٌة عدٌدة وهذا ٌتولؾ على نوع العمل وكمٌة الموة الم ارد 

ضلة واحدة فً عمل وان اشت ارن اكثر من ع. استخدامها والسرعة المعمول بها

معٌن الٌعنً ان جمٌع هذه العضالت تعمل فً اتجاه واحد او تشترن جمٌعاً بالممدار 

نفسه بل ٌختلؾ عمل هذه العضالت فٌما بٌنها من حٌث االهمٌة النسبٌة لمسؤولٌة 

المٌام بذلن العمل
 )1(.  

زٌن العصبً ان هذا العمل فً اداء الحركة ٌتطلب درجة من التوافك مابٌن الجها     

والعضلً ومدى تأثر ذلن التوافك بالجهد البدنً المبذول أثناء المبا ار ة، ان للتوافك 

العصبً العضلً أهمٌة ودور بارز فً تحمٌك الفوز وٌعتبر التوافك فً لعبة كرة الٌد 

أساس تكنٌن اللعب بعد انعكاس المستلزمات النفسٌة والحركٌة العالٌة التً تنعكس 

 . نٌن الالعب مرة اخر ىعلى مستوى تك

وٌمكن مالحظة اهمٌة التوافك العضلً العصبً من خالل مالحظة لدرة الالعب 

على التوازن واالرتكاز والرشالة وتنظٌم رمً  ودلة التصوٌب لألفعال الحركٌة داخل 

 .  الساحة وكذلن اٌضاً من خالل تحدٌد المكان المالئم لحركة الالعب داخل الساحة 

البحث كون م ارحل تعلم وتدرٌب الالعبٌن تتطلب لد اًر كبً اًر من  وتكمن أهمٌة

التوافك العصبً والعضلً الكتساب المها ارت الحركٌة الصحٌحة والمتمنة بدلة عالٌة 

لذا سوؾ نبٌن حمٌمة تحصٌل فرلنا لصفة التوافك العصبً العضلً والتً ٌعتمد علٌها 

الٌد ومدى ارتباطها خصوصٌاً بمهارة  فً اداء جمٌع المها ارت الحركٌة للعبة كرة

 . التصوٌب لوة ودلة التصوٌب بعد بذل جهد بدنً 

 (1) 



 

 

 :  مذكلة البحث 1-2

ان االهمٌة الحمٌمٌة للتوافك العصبً العضلً تكمن فً كونه ٌعتمد بشكل اساس      

على اداء انمباضات عضلٌة متتالٌة وبشكل انسٌابً وسرعة عالٌة نسبٌاً وان اؼلب 

مها ارت االساسٌة فً االلعاب الرٌاضٌة وخصوصاً لعبة كرة الٌد تعتمد بدورها ال

على التوافك بٌن الجهازٌن العصبً  والعضلً الداء تلن المها ارت بسرعة ودلة 

 . ولوة ورشالة وانسٌابٌة حركٌة عالٌة لتأدٌة الواجب الحركً المطلوب 

تباط عاللة التوافك العصبً لذلن ارتأت الباحثه الى اهمٌة التعرؾ على مدى ار

 . العضلً لبعض المظاهر الحركٌه دلة ولوة التصوٌب لمهارة التصوٌب بكرة الٌد

 :  أهجاف البحث 1-3

التعرؾ على لٌم التوافك العصبً العضلً لمهارة لوة ودلة التصوٌب لبل  -1

  .وبعد اداء الجهد البدنً 
الحركٌة للتصوٌب مدى ارتباط التوافك العصبً العضلً ببعض المها ارت  -2

  .لبل اداء الجهد البدنً لدى العبً كرة الٌد )لوة ودلة(

  
، جامعة الموصل، دار الكتب للطباعة، 2الباٌومٌكانٌن، ط:سمٌر مسلط الهاشمً  - 1

  . 60ص 1999

لوة (مدى ارتباط التوافك العصبً العضلً ببعض المها ارت الحركٌة للتصوٌب  -3

  .ً لدىالعبً كرة الٌدبعد اداء الجهد البدن) ودلة

 :  فخوض البحث 1-4

تفترض الباحثه ان للتوافك العصبً العضلً االثر االٌجابً فً أداء دلة التصوٌب  -

 . لدى العبً كرة الٌد

تفترض الباحثة ان للتوافك العصبً العضلً االثر االٌجابً فً لوة ال رمً لمهارة  -

 . التصوٌب لدى العبً كرة الٌد

 وان  :مجاالت البحث 1-5

 طالب المرحلة االولى / كلٌة التربٌة الرٌاضٌة : المجال البشر ي -1

  . 2021/ 3/ 25 – 25/12/2020: المجال الزمانً -2

 مالعب جامعة مٌسان/  مٌسانالماعدة المؽلمة فً جامعة : المجال المكانً -3

 
   (2) 



 

 

 الباب الثانً 

 

 :  الجارسات الشظخية والسذابهة -2

 :  الجارسات الشظخية 2-1

 التهافق تعخيفه ومفههمه   2-1-1

ٌعنبر التوافك من الصفات الحركٌة المركبة المهمة جداً الداء جمٌع انواع       

النشاطات الرٌاضٌة المختلفة فهً تعتمد بشكل اساس على عمل الجهازٌن العصبً 

والعضلً فً انتمال االشارة العصبٌة وبالتالً تنفٌذ االنمباض العضلً الداء حركة 

 . رعة ودلة وانسٌابٌة عالٌةمعٌنة بس

التوافك على انه لدرة الرٌاضً على ) 1998وٌعرؾ أبو العال احمد عبد الفتاح،     

.سرعة االداء الحركً مع دلة االداء فً تحمٌك الهدؾ مع االلتصاد بالجهد
(1)   

وٌعرؾ التوافك اٌضاً بأنه لدرة الجهاز العصبً على اعطاء أكثر من أمر فً        

بان التوافك هو المدرة فً ) Singer(الولت أ مع فارق زمنً للٌل جداً وٌذكر نفس 

ء واجب حركً معٌن ء الجسم المختلفة والمشتركة فً اداازأج السٌطرة على عمل

ذلن الواجب  زال نجاسٌابٌة ذات جهد فعال ء بحركة أحادٌة وبانازوربط هذه االج

ك خاص الحركً، وٌنمسم التوافك الى توافك عام وتواف
(2)

    

التوافك بأنه تكامل جمٌع أجهزة الجسم الوظٌفٌة الداء الواجبات  وتعرؾ الباحث      

الحركٌة بدلة وسرعة ورشالة وتحمل وانسٌابٌة عالٌة وعلى طول فترة تنفٌذ الواجب 

وٌعتبر التوافك بٌن العٌن والٌد والرجل أكثر العوامل أهمٌة بالنسٌة الداء . الحركً

ث انه خالل االداء ٌكون هنان انتمال لالشا ارت العصبٌة بٌن الجهازٌن الرٌاضً حٌ

العصبً والعضلً ولذلن فأن جمٌع الحركات التً ٌموم بها الفرد سواء كانت 

الحركات العادٌة الٌومٌة او حركات ترتبط بمجال االداء الرٌاضً انما تتطلب لدر من 

التوافك الجٌد ٌتطلب عناصر التوافك بٌن الجهاز العصبً والجهاز العضلً ان 

التوازن والرشالة والمرونة واالحساس الحركً ودلة االداء الحركة، وضرورة تمٌز 

ذ (الالعب بالتوافك الكلً للجسم والتوافك بٌن االط ارؾ السفلى واالط ارؾ العلٌا 

باالضافة الى توافك الٌد والعٌن والمدم والعٌن حٌث ٌعتبر عنصر ) رجلٌن –ارعٌن 

. افك من أهم االلٌات التً تساهم فً نجاح الالعب فً المٌام بالواجبات الحركٌةالتو
( 3)  

(3)       
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  . 205، ص1997العربً، الماهرة، 

، دار وائل ٌة والصحٌةاللٌالة البدن:  ساري احمد حمدان ونورما عبد الرازق سلٌم - 2

  . 52م، ص2001للطباعة والنشر، 

، مركز الكتاب للنش ر، الماهرة، الدفاع فً كرة الٌد: كمال دروٌش واخرو ن - 3

  . 157، ص1999

 

 التصوٌب   2-1-2

ٌعد من المها ارت الحركٌة المهمة فً رٌاضة كرة الٌد وتهدؾ كل حركات       

الفرٌك الخصم، وهذا من اهم الواجبات  مرمى الهجوم الى االنتهاء بالتصوٌب على

ة على دلة االداء الفنً لهذه ارة كرة الٌد اذ تتولؾ نتٌجة المباالمهمة فً ممارس

فمد ذكر ان كل المبادئ االولٌة ) 1989: دمحم توفٌك(المهارة، وأكد تلن االهمٌة 

الهدؾ بةصاإبوااللعاب والخطط المدروسة عدٌمة الفائدة اذا لم تتوج بالنهاٌة 
( 1)  . 

كما ان هنان بعض المظاهر الحركٌة المرتبطة بالتصوٌب لجمٌع أنواعه وهً      
عبارة عن ظواهر متجانسة ومتكاملة ولها عاللة بعضها بالبعض االخر والمد رة على 

هً ى مستوى للحركة واهم تلن الظواهرتمسٌمها ٌلعب دواًر مهماً فً الوصول الى اعل
 . اداء التصوٌب فضالً عن االداء المهاري الصحٌح للتصوٌب لوة التصوٌب وسرعة

 القهة العزلية   2-1-3

ت الالعب كما لها عاللة مباشرة فً تطوٌر ازً التً تبنى علٌها انجاوالموة ه      

اسٌورسكً بأنها الممدرة العضلٌة زوتحسٌن مستوى العناصر االخر ى، فالموة ٌعرفها 

و مواجهتها للتؽلب على مماومة خارجٌه ا
فً حٌن عرؾ (2 )

 
كاظم جابر الموة العضلٌة 

بأنها عبارة عن ألصى لوة تستطٌع العضلة او مجموعة من العضالت من انتاجها او 

تحمٌمها او لدرة العضلة او مجموعة من العضالت على تولٌد لوة ضد مماومة أثناء 

انمباضها 
ٌتناسب ومتطلبات كل وهذا العمل ٌتم من خالل االنمباض العضلً بما  ( 3 )

.شكل من أشكال الرٌاضة المختلفة
  

 

(4) 

 



 

 

 :  العهامل السؤثخة في انتاج القهة 2-1-4

تتأثر الموة العضلٌة المنتجة بعدة عوامل ومن الضروري ان ٌتعرؾ علٌها      

المدرب حتى ٌضعها فً اعتبا ارته عندما ٌخطط لٌنفذ البرنامج التدرٌبً الذي ٌموم 

اهم هذه العوامل هً باعداده ومن 
(4) 

االختٌار الصحٌح ل ازوٌة الشد المستخدم فً العمل : ازوٌة انتاج الموة العضلٌة -1

  . العضلً ٌؤدي الى افضل انتاج من الموة العضلٌة
تزداد الموة العضلٌة كلما ازد : ممطع العضلة او العضالت المشاركه فً االداء -2

  .ء ممطع العضلة او العضالت المشاركة فً االدا
تزداد الموة العضلٌة كلما ازد عدد االلٌاؾ العضلٌة المثارة فً : كم االلٌاؾ المثا ر -3

  . العضلة الواحدة او المجموعة العضلٌة
تزداد لوة االنمباض العضلً اذا : طول وحالة العضلة او العضالت لبل االنمباض -4

  .ما كانت العضلة او العضالت تتمٌز بالطول والممدرة على االرتخاء
كلما ازد التوافك بٌن العضالت المشاركة فً :   درجة توافك العضالت المشاركة -5

االداء الحركً من جهة وبٌن العضالت المضاده لها من الجهة االخرى ازد انتاج 

  . الموة
ان انتاج الطالة ٌكون بأفضل حالة له عندما : الحالة االنفعالٌة االٌجابٌة للرٌاضً -6

  . فعالٌة االٌجابٌةٌكون الرٌاضً بحالة االن
7-  

 
، دار الفكر العربً ، الماهرة، )تكنٌن  –تدرٌب  –تعلٌم : دمحم توفٌك الولٌلً  - 1

  102، ص1994

، الجامعة التدرٌب الرٌاضً فً المرن الواحد والعشرو ن: كمال جمٌل الرٌضً - 2

  . 54، ص2004، 2االسكندرٌة، ط

، ٌولوجٌة فً المجال الرٌاضًاالختبا ارت والمٌاسات الفس: كاظم جابر أمً ر - 3

 ، منشوارت ذات السالسل، الكوٌت، 2ط

  . 35، ص1999

، دار )تخطٌط، تطبٌك، لٌادة(التدرٌب الرٌاضً الحدٌث : هٌم حماد ارمفتً أب -3

تعد الدلة اساسٌا فً اؼلب الفعالٌات  . 125، ص1998الفكر العربً الماهرة، 

 " وعرفت الدلة على انها . ب الناجحالرٌاضٌة ولها الدور الفاعل فً عملٌة التصوٌ

" الفرد فً السٌطرة على حركاته اال اردٌة لتوجٌه شًء ما نحو شًء اخر لدرة -4
( 

 
   (5) 



 

 

  دقة التصوٌب:   2-1-5

" المابلٌة لحل التوافك الحركً العصبً"وٌمول عبد علً نصٌؾ ان الدلة تعنً       
(2)

ه الحركات اال اردٌة التً ٌموم بها المدرة على توجٌ" وٌعرفها دمحم صبحً بانها 

الفرد نحو هدؾ معٌن، وٌؤكد ان توجٌه الحركات اال اردٌة نحو هدؾ محدد ٌتطلب 

سٌطرة كاملة على العضالت اال اردٌة لتوجٌهها حول هدؾ معٌن، كما ٌتطلب االمر 

ان تكون االشا ارت العصبٌة الواردة الى العضالت من الجهاز العصبً محكمة 

سواء ما كان منها موجهاً للعضالت العاملة ام العضالت الممابلة لها حتى التوجٌه 

تؤدي الحركة فً االتجاه المطل وب بالدلة الالزمة الصابة الهدؾ، وكما ٌتبٌن فان 

الدلة تعنً الكفاءة فً اصابة الهدؾ ولد ٌكون هذا الهدؾ منافساً كما هو الحال فً 

منطمة مكشوفة فً ملعب المنافس كما هو  المالكمة والمبارزة او لد ٌكون الهدؾ

 . الحال فً الكرة الطائرة والٌد او لد ٌكون المرمى كما هو الحال فً كرة المدم والتنس

.وٌمكن تلخٌص اهم االعتبا ارت الخاصة بالدلة وتنمٌتها ولٌاسها باالتً
( 3)  

المركز المواصفات الجسمٌة والبدنٌة لها االثر المهم فً اختٌار نوع اللعبة و -1

  .الذي ٌؤدٌه 
وكذلن سالمة حاستً النظر ) العصبٌة والعضلٌه(سالمة االجهزة الجسمٌة  -2

  .والسمع

  .ال ارحة النفسٌة لالعب وكذلن تهدئة الحالة االنفعالٌة -3
  . ان ٌستمر التدرٌب والتتخلله فت ارت انمطاع طوٌلة -4
  .ان ٌتم التدرٌب حسب طبٌعة اللعبة او النشاط الممارس  -5

  .تم التدرٌب على الدلة من اوضاع ومناطك ومسافات مختلفةان ٌ -6

 مشهجية البحث واجخاءاته السيجانية   -3

 استخجم الباحث السشهج الهصفي لالئسته وطبيعة السذكلة  : مشهجية البحث 3-1

العباً بأعمار  12مثلت العبً نادي الماسم بكرة الٌد والبالػ عددهم : عيشة البحث 3-2

  10من ح ارس المرمى أصبح عدد الالعبٌن  2د سنة وبعد استبعا(  25-(18

 

 .ت لٌد البحث ارمن المجتمع أدوا جمٌعهم االختبا% 91كعٌنة والبالؽة نسبتهم  3-3

 

 
 (6) 

 



 

 

 :  الهسائل واالدوات واالجهدة السدتخجمة في البحث 3-4

 :  الهسائل 3-4-1

 :  استخدمت الباحثه الوسائل البحثٌة االتٌة

 .  بٌةالمصادر والم ارجع العربٌة واالجن -

ت ارالمختصٌن بتحدٌد اختبا ارت متؽٌاستطالع آ ارء الخب ارء و(االستبانة  -

  .البحث
  .اختبا ارت بعض المظاهر الحركٌه للتصوٌب -
  .العضلً –اختبا ارت التوافك العصبً  -

 االدوات   3-4-2

 .  ملعب كرة ٌد لانونً -

 . كرة (12 )ت ٌد لانونٌه عددارك -

 .  كرة (20 )ت تنس لانونٌة عددارك -

  
، 1985اللٌالة البدنٌة، دار المتنبً للنشر والتوزٌع، لطر، : حلمً حسٌن  - 1

  . 139ص

محاضرة على طلبة الد ارسات العلٌا، كلٌة التربٌة الرٌاضٌة، : عبد علً نصٌؾ - 2

  . 1983جامعة بؽداد، 

تأثٌر اسالٌب تدرٌبٌة لتنمٌة الموة االنفجارٌة للرجلٌن والذ : سعد محسن اسماعٌل - 3

ٌن فً دلة التصوٌب البعٌد بالمفز عالٌاً فً كرة، اطروحة دكتوار ه، كلٌة ارع

  . 51، ص1996التربٌة الرٌاضٌة، جامعة بؽداد، 
 . ساعة تولٌت  -

   4سم عدد  40× 40مربع حدٌد ٌوضع فً ازوٌة الهدؾ  -

 م  10شرٌط لٌاس بطول  -

 شرٌط الصك ملون   -
 .  طباشٌر ملون -

 

 
     (7) 

 



 

 

 :  لسدتخجمة في البحثاالختبارات ا 3-4

من خالل االطالع على عدد من المصادر والم ارجع العلمٌة وبعد عرض استمارة 
استبٌان حول اختٌار اختبا ارت واهم المظاهر الحركٌة للتصوٌب استخداماً وكذلن 
 :  اختبا ارت التوافك العصبً العضلً حددت االختبا ارت الخاصة بالبحث وهً

الوثب عالٌاً اختبار التصوٌب من  -1
( 1)   

 . دلة التصوٌب من الوثب عالٌاً : الؽرض من االختبا ر
سم وتكون المسافة بٌن 150كرة ٌد، جهاز وثب عالً بارتفاع ) 12): االدوات

سم تمثل الزواٌا االربع (40×40 )بأبعادم، اربع مربعات كل منها 2المائمٌن 

 .  للمرمى

ٌة تبعاً للذ ارع المصوبة وأمام لائم جهاز ٌمؾ الالعب خلؾ خط البدا: طرٌمة االداء

 . الوثب مباشرتاً ممسكاً بالكرة

خطوات ثم ٌؤدي التصوٌب من الوثب عالٌاً الى  3 -2ٌبدأ الالعب باخذ  -

 .  4ثم  3ثم  2ثم الى  1المربع 

  . كرة كل مربع ثالث م ارت 12ٌكرر االداء ثالث مارت أي التصوٌب  -

 .  خطوات عدم اخذ اكثر من ثالث: لواعد

تحتسب نمطة عند دخول الكرة مربع التصوٌب، تحتسب صفر للتصوٌب : التسجٌل

خارج المربع، التحتسب نتٌجة التصوٌب التً ٌتحرن فٌها الالعب اكثر من ثالث 

 .  خطوات

 (1)اختبار قهة الخمي :-2

تم استخدام اختبار ممنن وهو رمً الكرة من الثبات 

لٌاس : ر الؽرض من االختبا اللصى مسافة

 .  المدرة العضلٌة الموجهه

شرٌط   –كؽم  2كرة ٌد طبٌه زنة / ملعب كرة ٌد : االدوات

 صفار ة  –لٌاس 

ٌمؾ الالعب ممسن بالكرة خلؾ خط البداٌه مباشر مع ثبات احد : طرٌمة االداء
المدمٌن على االلل وعند سماع الصفاره ٌموم الالعب برمً الكرة بذ ارع واحده 

 .  تعطً محاوالتان لكل العب: لصى مسافه المواعدالمفضلة أل
 تسجٌل المحاوله االفضل  : التسجٌل     

                                     (8) 



 

 

  (3 ) اختبار الجوائخ السخقسة -3

 . لٌاس التوافك بٌن العٌن والرجلٌن  -:الؽرض من االختبار *
ائر على ان ٌكون لطر كل ساعة أٌماؾ، ٌرسم على االرض ثمانً دو: االدوات *

  ) 1 (ترلم الدوائر كما هو وارد بشكل. رسنتمت (60)منها ستون 

كرة الٌد، دار الكتب للطباعة والنش ر، : ضٌاء الخٌاط، نوفل دمحم الحٌالً - 1

  . 508، ص2001الموصل، 

المٌاس والتموٌم وتحلٌل المبا ارت فً كرة :  كمال الدٌن عبد الرحمن واخرون - 2

  . 130، ص2002رٌات تطبٌمات، مركز الكتاب للنش ر، الماهرة، الٌد، نظ

، دار الفكر 1المٌاس والتموٌم فً التربٌة الرٌاضٌة والبدنٌة، ج: دمحم صبحً حسانٌن -3

ٌمؾ المختبر داخل : مواصفات االداء*  . 183ص. 1995العربً الماهر ى، 

 مٌن معاً الى الدائرة رلم عند سماع اشارة البدء ٌموم بالوثب بالمد ) (1 الدائرة رلم 
ٌتم ذلن  (8)حتى الدائرة رلم ..... (4)ثم الدائرة رلم )  (3ثم الى الدائرة رلم (2)

 .  بألصى سرعه

له فً االنتمال عبر ٌستؽر ٌسجل للمختبر الزمن الذي : التسجٌل

  .  رالثمانً دوائ

  

  

  

 )  1( الشكل             

اختبار الدوائر                                         2المرلمة

  

تاراختبار رمً واستمبال الك -4
( 1)   

 . لٌاس التوافك بٌن العٌنٌن والذ ارعٌن: الؽرض من االختبار *

 . م من الحائط5كرة تنس، حائط له ارتداد خط ٌرسم على بعد  20: االدوات *

رض حٌث ٌمؾ المختبر أمام الحائط وخلؾ الخط المرسوم على اال: موصفات االداء *

 : ٌتم االختبار وفماً للتسلسل االتً 
 

 

  
(9) 

6   3   8   

5   7   1   

4   



 

 

رمً الكرة خمس م ارت متتالٌة بالٌد الٌمنى على ان ٌستمبل المختبر الكرة بعد 
 . ارتدادها من الحائط بنفس الٌد

رمً الكرة خمس م ارت متتالٌة بالٌد الٌمنى على ان ٌتم استمبال الكرة من لبل 
 . ئط بنفس الٌدالمختبر بعد ارتدادها من الحا

رمً الكرة خمس م ارت بالٌد الٌمنى على ان ٌستمبل المختبر الكرة بعد ارتدادها من 
 .  الحائط الٌد الٌسرى

رمً الكرة خمس م ارت بالٌد الٌسرى على ان ٌستمبل المختبر الكرة بعد ارتدادها من 
 . الحائط الٌد الٌمنى 

 ( 20 )جة أي ان الدرجة النهائٌةلكل محاولة صحٌحة تحسب للمختبر در: التسجٌل •
  درجة 

 :  التجخبة االستطالعية

الساعة التاسعة صباحاً فً  2/2021/ 1ء التجربة االستطالعٌة ٌوم االربعاء ارتم اج  

ولد اشتملت عٌنة التجربة االستطالعٌة على .  الماعة المؽلمة فً جامعة مٌسان 
ئٌسٌة، وكان الؽرض من التجربة العب اً، من داخل عٌنة البحث للتجربة الر(12)

االستطالعٌة معرفة المعولات والسلبٌات التً لد تواجه الباحث اثناء عمله حٌث ٌتم 
من خاللها معرفة الولت المستؽرق الج ارء االختبا ارت الخاصة بالبحث والتعرؾ 
على مدى سالمة وصالحٌة االجهزة والمواد الم ستخدمة والتأكد من لدرة وكفاءة 

العمل المساعد وتدرٌبهم على كٌفٌة االختبا ارت أثناء تطبٌك التجربة الرئٌسة فرٌك 
 .  ولد تم فً هذه التجربة التأكد من الٌة تسلسل االختبا ارت

   -:االسس العلمٌة لالختبارات
   -:صدق االختبار 3-6-1 

   عٌن مع ذ ارع)(تم عرض استمارة تحدٌد اختبا ارت التوافك العصبً العضلً      
 (2) ء والمختصٌن ملحكارعلى عدد من الخب  (1) ملحك (وعٌن مع رجل

   -:وجاءت النتائج كما مبٌن فً الجدول ادناه
 (1)جدول                                                                          

 ت  ارالمتؽٌ نسبة التوافك   المبول  

  رمً واستمبال الكر ة 80% ممبول 

 اختبار الدوائر المرلمه   85% ممبول 

 التصوٌب من المفز عالً اً  90% ممبول
 لوة التصوٌب   90% ممبول

 
 

، 1مكتب سنارٌا، بؽداد، طالتحلٌل واالختبار فً كرة الٌد، : احمد عرٌبً عوده - 1

 . 151، ص2004
(11) 

 



 

 

   -:ثبات االختبار 3-6-2 

ي ٌعطً نتائج متماربة أو النتائج نفسها اذا هو الذ" ٌمصد باالختبار الثابت    

"طبمت اكثر من مرة فً ظروؾ متماثلة
ولذا لام الباحث باستعمال طرٌمة  ،)1( 

على ان بهذه  (1999مصطفى بأهً )اعادة االختبار الٌجاد معامل الثبات اذ أكد 

الطرٌمة ٌمكن اعادة االختبار على العٌنة نفسها مرتٌن او اكثر تحت ظروؾ 

بهة لدر االمكان، ولؽرض اٌجاد الثبات تم اعادة االختبار على عٌنة التجربة متشا

 (االستطالعٌة بعد مرور اسبوع، اذ استعمل لانون معامل االرتباط البسٌط 

حٌث تمتعت  2)   (الستخ ارج معامل الثبات، وكما مبٌن فً الجدول)  بٌرسو ن

 .  جمٌع بمدر عال من الثبات

   -:ارمهضهعية االختب 3-6-3

ان من العوامل المهمة التً ٌجب ان تتوافر فً االختبار الجٌد هو شرط     

.الموضوعٌة والتً تعنً التحرر من التعصب وعدم ادخال العوامل  الشخصٌة
)2(   

ت أو المٌاس ٌجب ان ٌبتعد المائم باالختبار او المموم او ارء االختباارفعند اج"

عتماد على االدلة شخصٌة بل ٌجب االئه الارالباحث عن االنمٌاد او التحٌز ال

" هٌن لالستناد علٌها فً عملٌة التموٌم ارالماطعة والب
(3) 

د حسٌن فالح .م(لذا فان جمٌع االختبا ارت لد تم تمٌٌمها من لبل حكمٌن وهما 

اذ تم استخ ارج لٌمة موضوعٌة االختبار ) د حذٌفة اب ارهٌم.الخفاجً  وم

بٌن نتائج المحكمٌن حٌث تمتعت ) بٌرسون (ط البسٌط باستعمال معامل االرتبا

 )  2( جمٌع االختبا ارت بموضوعٌة عالٌة وكما مبٌن فً الجدول

 ) 2 (جدول

 ت  ارالمتؽٌ الثبات  موضوعٌة  

 رمً واستمبال الكر ة  0.95  0.95 

 الدوائر المرلمة   0.89  0.98 

 التصوٌب عالٌا  0.85  0.87 

 التصوٌب لوة  0.88  0.97 

 

 

  (11) 

 



 

 

  :  التجخبة الخئيدية 3-7

 لام الباحث باج ارء التجربة الرئٌسٌة والتً تضمنت االختبا ارت الخاصة    

بالبحث واختبا ارت دلة التصوٌب من المفز عالٌاً لوة الرمً وكذلن اختبا ارت 

 :  التوافك العصبً العضلً العٌن مع الذ ارع والعٌن مع الرجل وكاالتً

اجرٌت االختبا ارت اذ تم ابالغ عٌنة البحث للحضور الى  10/3/2012ٌوم  فً

نادي الماسم فً الساعة العاشرة صباحاً الج ارء االختبا ارت لٌد البحث وبعد 

مستوى اؾ  الحضور تم شرح مضمون االختبا ارت وما لها من اهمٌة فً معرفة

ارت فبعد االحماء ٌموم ء احماء بسٌط لتنفٌذ االختبا ارارد عٌنة البحث تم اج

الالعب باختبار مهارة التصوٌب من المفز عالٌاً ثم اختبار لوة الرمً بعد ذلن 

رمً واستمبال (ٌموم بأداء اختبار التوافك العصبً العضلً العٌن مع الذ ارع 

وبعد )  اختبار الدوائر المرلمة(ثم أداء اختبار التوافك العٌن مع الرجل ) الكرة

 العبٌن من االختبا ارت المذكورة وبعد ذلن ٌموم الالعبٌن باداء انتهاء جمٌع ال

  
مبادئ المٌاس والتموٌم فً التربٌة، :  نادر فهمً الزٌود، هشام عامر علٌان - 1

 .  145، ص2005، دار الفكر للنشر والتوزٌع، 3ط
االسس العلمٌة والطرق االحصائٌة لالختبا : مروان عبد المجٌد اب ارهٌم - 2

، 1999، االردن، دار الفكر العربً، 1ٌاس فً التربٌة الرٌاضٌة، طارت والم

  . 70ص
االختبا ارت والمٌاس واالحصاء فً المجال :  علً سلوم جواد الحكٌم  - 3

 الرٌاضً، الع ارق، المادسٌة، الطٌؾ للطباعة، 
  .. 28، ص2004

مٌعها لٌد م ثم بعد دلٌمه ٌتم اعادة االختبا ارت ج 200الجهد البدنً وهو الركض 

ء االختبا ارت جمٌعها لٌد اردلائك ارحه ٌتم اٌضاً اعادة اج البحث وبعد ثالث

 . البحث لٌتم لٌاس تاثر مرحلة الشفاء

وبعد ذلن ٌتم تفرٌػ البٌانات الخام فً استما ارت خاصة اعدت لهذا الؽرض 

 . لمعالجتها إحصائٌا واستخ ارج النتائج

 

      (12) 

 



 

 

 

 :  ئيةالهسائل االحرا 3-8

  الوسط الحسابً  -
  االنح ارؾ المعٌاري  -

  ) بٌرسون)االرتباط البسٌط  -

   T.testللعٌنات المتناظرة   -

  .النسبة المئوٌة -
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 الباب الرابع                                           

 

 :  عخض وتحليل ومشاقذة الشتائج-4

 :  ئجتحليل وعخض الشتا 4-1

  (3)جدول

المحسوبة ومستوى  tٌبٌن االوساط الحسابٌة واالنح ارفات المعٌارٌة ولٌمة 

 الداللة لمتؽً ارت البحث 
 tلٌمة  الداللة  

 المحسوبة  

 ت ارالمتؽٌ د لبل الجه بعد الجهد  

  -س ع   -س ع 

 ة  التصوٌب من المفز عالٌاً دل 6.25  1.019  5.2  1.281  3.279  معنو ي 

 لوة التصوٌب   15.60  0.49  31.15  0.42  6.47  معنو ي 

  راتعدد م(توافق العٌن مع الذارع 18.05  0.887  16.45  0.825  5.620  معنو ي 

معنو 

 ي 
 -

2.579 

 0.586  4.701  0.538  

4.171 

توافك العٌن مع 

  )ثانٌة (الرجل

فات ارط الحسابٌة واالنحي ٌبٌن االوساوالذ( 3 (من خالل عرض الجدول     

ت البحث فً االختبارٌن ارالمحسوبة ومستوى الداللة لمتؽٌ tالمعٌارٌة ولٌمة 

 : المبلً والبعدي كاالتً

تبٌن ان الوسط الحسابً فً االختبار المبلً للتصوٌب من المفز عالٌاً ولوة 

، ) 6.25 )التصوٌب وتوافك العٌن مع الذ ارع وتوافك العٌن مع الرجل بلػ

 ؾ معٌاري لدره ارعلى التوالً، وبانح( 4 171..(،( 18.05 (،( 15.31)

 على التوالً فً حٌن بلػ الوسط  (019.1)(42.0).(887.0),(538.0)

 

 

 

 

 

 

 (14) 



 

 

الحسابً فً االختبار البعدي للتصوٌب من المفز عالٌاً ولوة التصوٌب وتوافك 

  العٌن مع الذ راع وتوافك العٌن مع الرجل بلػ

ؾ معٌاري لدره ارعلى التوالً وبانح(701.4).(45.16).(60.15).(2.5)

 .Tعلى التوالً وبذلن تكون لٌمة  (0.586).(0.825).(0.49).(1.281)
test  ًالمحسوبة للعٌنات المتناظرة للتصوٌب من المفز عالٌاً بٌن االختبارٌن المبل

 ( 0.003 )وبمستوى داللة( 6.47 (ولموة التصوٌب( 3.279)والبعدي بلػ 

 وبداللة معنوٌة،  

وبمستوى ( 5.620)المحسوبة بٌن االختبارٌن المبلً والبعدي فبلؽت Tاما لٌمة 

المبلً المحسوبة بٌن االختبارٌن  Tوبداللة معنوٌة، اما لٌمة (0.000 )داللة

 وبمستوى داللة  )  -2.5799  (والبعدي فً توافك العٌن مع الرجل فكانت

   .وبداللة معنوٌة(0.018)

  (4) دولج
ٌبٌن االوساط الحسابٌة واالنح ارفات المعٌارٌة لمتؽً ارت البحث مع لٌمة معامل االرتباط 

 البسٌط لبل اداء الجهد البدنً  
 ت ارالمتؽٌ التصوٌب من المفز عالٌاً   المعنوي  لوة التصوٌب  المعنوي 

    س  ع   س  ع  

 0.42  15.31  1.019  6.25 

 

  يمعنو
  0.601  

  يمعنو
توافك العٌن مع  س  18.05  0.632  

 الذارع  
 ع  0.887 

 

  يمعنو
  

0.65-         

 

  يمعنو
توافك العٌن مع  س  4.171  0.599-  

 الرجل  
 ع  0.538 

  0.05ومستوى داللة (18 )لدرجة حرٌة 4.444علماً ان الدرجة الجدولٌة البالؽة  *

بٌن ان لٌمة الوسط الحسابً فً االختبار المبلً ٌ (4 )من خالل عرض جدول

ولٌمة الوسط  (1.019)ؾ معٌاري لدره اروبانح (6.25)للتصوٌب من المفز عالٌاً بلؽت 

 .   (15.31)الحسابً لموة الرمً بلؽت 

ؾ معٌاري لدره اروبانح (18.08 )اما الوسط الحسابً لتوافك العٌن مع الذ ارع فكان

ؾ معٌاري اربانح (4.171 )ن مع الرجل فكان الوسط الحسابًاما توافك العٌ (0.887)

 اما لٌمة االرتباط البسٌط بٌن التصوٌب من المفز عالٌاً وتوافك العٌن مع الذ ارع  (0.538)

 

      (15) 



 

 

بداللة معنوٌة، فً حٌن بلؽت لٌمة االرتباط البسٌط بٌن التصوٌب من (0.632 )فبلؽت

وبدالله معنوٌة ولٌمة االرتباط البسٌط بٌن  )-0.599 (الرجلالمفز عالٌاً وتوافك العٌن مع 

ولٌمة االرتباط البسٌط بٌن لوة الرمً  (0.601 )لوة الرمً وتوافك العٌن مع الذ ارع بلؽت

 (  0.65- )وتوافك العٌن مع الرجل

 

   5( جدول                                              

ارفات المعٌارٌة لمتؽً ارت البحث مع لٌمة معامل االرتباط  ٌبٌن االوساط الحسابٌة واالنح

 البسٌط بعد اداء الجهد البدنً  
  لوة التصوٌب  المعنوي 

 المعنوٌة 
 ت االمتؽٌر  التصوٌب من المفز عالٌاً  

 س  ع  س  ع 

 0.42  15.31  1.281  5.2 

  
 عشوائً 

  
 0.391 

  
 عشوائً 

  
 0.401 

افك العٌن مع تو س  16.45 

 الذارع  
 ع  0.825 

 

  يمعنو
  - 0.470              

  يمعنو
توافك العٌن مع  س  4.701    0.456 

 الرجل  
 ع  0.856 

  0.05ومستوى داللة ( 18 (لدرجة حرٌة 4.444علماً ان الدرجة الجدولٌة البالؽة  *

ً فً االختبار ٌبٌن ان لٌمة الوسط الحساب (5 )من خالل عرض جدول

 (1.281)ؾ معٌاري لدره اروبانح) 5.2(البعدي للتصوٌب من المفز عالٌاً بلؽت 

 )  0.42) ؾ معٌارياروبانح) 15.31( والوسط الحسابً لموة التصوٌب

(  16.45 (اما الوسط الحسابً لتوافك العٌن مع الذ ارع فكان  

 ) 0.825 ) ؾ معٌاري لدرهاروبانح

ؾ معٌاري اربانح (4.701 )رجل فكان الوسط الحسابًاما توافك العٌن مع ال

 فك بذلن بلؽت لٌمة االرتباط البسٌط بٌن التصوٌب من المفز عالٌاً وتوا (0.856)

بداللة عشوائً، فً حٌن بلؽت لٌمة االرتباط  401)  .(0 العٌن مع الذ ارع 

  (0-.456) البسٌط بٌن التصوٌب من المفز عالٌاً وتوافك العٌن مع الرجل 

وبدالله معنوٌة وبلؽت لٌمة االرتباط البسٌط بٌن لوة التصوٌب وتوافك العٌن مع 

ولٌمة االرتباط بٌن لوة التصوٌب وتوافك العٌن مع  ( 0.391  )الذ ارع بممدار

 .  وبدالله معنوٌه(  0.-074)الرجل بلؽت

  
(16)  

 



 

 

 :  مشاقذة الشتائج 4-2

لبعض لمتؽً ارت البحث ان الفروق  (3)ٌظهر من خالل عرض الجدول   

دلة التصوٌب ولوة التصوٌب من المفز عالٌاً وتوافك العٌن مع الذ ارع وتوافك (

العٌن مع الرجل جاءت معنوٌة أي ان االختبار المبلً هو افضل من االختبار 

البعدي والذي تم تنفٌذه بعد اداء الجهد البدنً، وهذا من طمً حٌث ان االختبار 

أي جهد ٌذكر سوى االحماء والذي ٌعتبر عامالً اٌجابٌاً عند  المبلً نفذ بدون بذل

تنفٌذ االداء الحركً فً استنفاذ مصادر الطالة ادى الى اعالة االداء وبالتالً 

كمال (ظهر االختبار المبلً افضل من االختبار البعدي والفروق معنوٌة وٌذكر 

د المٌام باداء انخفاض مستوى االداء والٌته، خاصة عن) 1998دروٌش واخرون 

المتطلبات المهارٌة والخططٌة، حٌث ٌفمد الالعب االتمان والدلة عند اداء التمرٌر 

او االستمبال او التصوٌب، باالضافة الى عدم لدرته على تنفٌذ المتطلبات 

   (1)الخططٌة سواء فً الدفاع او الهجوم وهنا ٌأتً ارتفاع المستوى التدرٌبً 

فنالحظ ان ارتباط مهارة التصوٌب بالتوافك  ) (4اما من خالل عرض الجدول

 . لبل الجهد جاء بعاللة ارتباط معنوٌة

هذا دال على ان التصوٌب والتوافك هً لٌست بالمستوى الجٌد الؾ ارد      

البحث ولذلن ظهرت عاللات االرتباط معنوٌة اذ ان ضعؾ االداء فً صفة 

من المفز عالٌاً ولوة (ٌب بنوعٌه التوافك ٌمابله ضعؾ فً درجة اداء مهارة التصو

من ان التوافك ٌعنً االداء الحركً السلٌم ) 1997ابو العال (وٌذكر ) التصوٌب

المرتبط بالسرعة والدلة والرشالة المطلوبة مع االلتصاد فً الجهد المبذول وللة 

لمالحظة االداء الحركً  ةاالخطاء وهذا ٌالحظ بمجرد النظر بالعٌن المجرد

.ذوي المستوى العالً ممارنتاً بؽٌرهم من الرٌاضٌٌن المبتدئٌٌن للرٌاضٌٌن
(2)  

بضرورة تمٌز الالعب بالتوافك ) 1999كمال دروٌش واخرون  (وٌؤكد  

 –ذ ارعٌن (الكلً للجسم والتوافك بٌن االط ارؾ السفلى واالط ارؾ العلٌا 

عنصر التوافك  الى توافك الٌد والعٌن والمدم والعٌن حٌث ٌعتبر ةباإلضاف) رجلٌن

من أهم االلٌات التً تساهم فً نجاح الالعب فً المٌام بالواجبات الحركٌة 
( 3).   

 

      (17) 



 

 

ورؼم ضعؾ االداء فً داللة االوساط الحسابٌة (5 )اما عند مالحظة الجدول

لوة ودلة (للمتؽً ارت فان توافك العٌن مع الذ ارع لم ٌرتبط بمظاهر التصوٌب 

 مع التصوٌب ) العٌن مع الرجل(وائٌاً فً حٌن ارتبط توافك فكان عش) الرمً

بنوعٌه من المفز عالٌاً ولوة التصوٌب معنوٌاً وٌعزو الباحث سبب ذلن ضعؾ 

فً ب ارمج التوافك العصبً العضلً والتدرٌب علٌها بشكل اساس والتً مثلت 

لى الرجلٌن فكان العمل مرتكز وبشكل اساس على عمل الرجلٌن وبدرجة الل ع

بالً انحاء الجسم فً حٌن ٌعتمد التصوٌب من المفز عالٌاً على عمل عضالت 

الرجلٌن اثناء مرحلة المفز لالعلى ومن ثم ٌأتً االداء الحركً متناسماً فً تنفٌذ 

الواجب المطلوب وهو اح ارز هدؾ اما لوة التصوٌب فانه ٌعتمد على حركة الذ 

او حركة الذ ارع ال ارمٌة بموة عالٌه اما ارعٌن والرجلٌن معاً مثل تؽٌٌر االتجاه 

االعتماد االساس فٌكون على الحركة الرمٌة الموٌة ومن ثم التصوٌب بشكل 

 .  مباشر ودلٌك صوب المرمى

، مركز الكتاب 1كمال دروٌش واخرو ن: االسس الفسٌولوجٌة لتدرٌب كرة الٌد، ط -

72، ص1998للنش ر، الماهرة،  ـ 1  .   

215، ص1997عبد الفتاح: مصدر سبك ذكره،  ابو العال احمد - .   

ـ2  

 . 157، ص1999مصدر سبك ذكره، : كمال دروٌش واخرو نـ  3
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