وزارة التعلين العالي والبحث العلوي
جاهعت هيساى
كليت التربيت البدًيت وعلوم الرياضت

التوافق العضلي العصبي وعالقته بإجناز راكضي النخبة
من أندية العراق يف فعالية 111م حواجس

بحث تقدـ بو الطالب
سجاد علي حسي
بحث مقدـ الى مجمس كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة
– جامعة ميساف – كجزء مف متطمبات نيؿ شيادة
البكالوريوس في التربية البدنية وعموـ الرياضة

بإشراف
م.د جاسم علي محمد

ْ 1442ـ

 2021و

 2021و

ْ 1442ـ

بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَفَوْقَ كُلَّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمُ
صدق اهلل العظيم
سورة يوسف /اآلية ﴿﴾٦6

إقرار المشرف
أشيد أف إعداد ىذه الرسالة الموسومة بػ (التوافؽ العضمي العصبي وعالقتو بإنجاز راكضي النخبة

مف أندية العراؽ في فعالية 111ـ حواجز) المقدمة مف قبؿ الطالب (سجاد عمي حسف) قد جرت
بإشرافي في جامعة ميساف – كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة وىي جزء مف متطمبات نيؿ درجة
البكالوريوس في كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة .
التوقيع :

االسـ  :ـ.د جاسـ عمي محمد

توصية رئيس كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة
بناء عمى التوصيات المتوافرة أرشح ىذه الرسالة لممناقشة .
التوقيع :
االسـ  :ا.ـ.د حسف غالي مياوي
رئيس كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة

قرار لجنة المناقشة

نشيد نحف أعضاء لجنة المناقشة أننا اطمعنا عمى الرسالة الموسومة (التوافؽ العضمي العصبي
وعالقتو بأنجاز راكضي النخبة مف أندية العراؽ في فعالية 111ـ حواجز) المقدمة مف قبؿ الطالب

(سجاد عمي حسف) وقد ناقشنا الطالبات في محتوياتيا وفي مالو عالقو بيا  ,وقد وجدنا انيا جديرة
بالقبوؿ

لنيؿ

درجة

البكالوريوس

بتقدير(

كمية

في

رئيس المجنة

التربية

وعموـ

البدنية

الرياضة

.

).

التوقيع :
االسـ :

المقب العممي :

التاريخ0101 / / :
عضو المجنة

عضو المجنة

التوقيع :

التوقيع :

االسـ

التوقيع :

االسـ :

المقب العممي :
التاريخ / :

عضو الجنة ( المشرؼ )
االسـ :

المقب العممي :
0101 /

المقب العممي :

التاريخ 0101 / / :

التاريخ0101/ / :

صدؽ قرار المجنة مف مجمس كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة  /جامعة ميساف .
التوقيع :
االسـ :أ.ـ.د ماجد شندي والي

عميد كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة
المقب العممي :دكتور
التاريخ / :

0101 /

اإلهداء

أهدي هذا اجلهد املتواضع إىل
والداي احلبيبني ...
واألخوة واالخوات االعزاء ...
واالهل الكرام ...
وكل من احبيت وقدم لي يد العون ...
وكل باحثٍ عن العلم دالكٍ دبيل املعرفة ...
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الشكر والتقدير
احلود هلل زب العاملني ًصلى اهلل على اشسف خلمو حمود ًعلى آلو الطاىسٌي ًصحبو املنتجبني
أتمدم بالشكس ًاالهتناى ًالعسفاى اىل عوادة كلٍت الرتبٍت البدًٍت ًعلٌم السٌاضٍت – جاهعت هٍساى ً ،اىل
اساترتً مجٍعاً ملا لدهٌه هي جيد يف حمبت ًصدق .
كوا اتمدم اىل استاذي ًهشسيف الدكتٌز(م.د جاسن علً حمود)ال ٌسعين اال الدعاء لو بالسالهت ًاحلفظ
ًالتٌفٍك .
هع فائك شكسي ًاهتناًً ًتمدٌسي ًاحرتاهً اىل اصدلائً ً صدٌماتً ًشهالئً يف كلٍت الرتبٍت البدًٍت ًعلٌم
السٌاضت.
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مستمخص البحث
التوافق العضمي العصبي وعالقتو بأنجاز راكضي النخبة من أندية العراق في فعالية 111م حواجز
المشرف

الباحث

سجاد عمي حسف

و.د جاسى عه ٙيحًذ
 0101م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تكمػػف المشػػكمة فػػي محاولػػة مػػف الباحػػث لإلجابػػة عػػف تسػػاؤؿ محػػدد وىػػو :ىػػؿ لمتوافػػؽ العضػػمي
ال في انجاز راكضي فعالية 111ـ حواجز ؟
العصبي أرتباطًا فعا ً

اذ ىدفت الدراسة إلى اإلجابة عف ىذا التسأوؿ مف خالؿ التعرؼ عمى مستوى التوافؽ العضمي

العصبي الذي يتمتع بو راكضو النخبة مف أندية العراؽ في فعالية 111ـ حواجز  ,ومحاولة إيجاد العالقة
بيف

مستوى

التوافؽ

العضمي

العصبي

ومستوى

إنجازىـ

في

ىذه

الفعالية.

وانتيج الباحث منيج البحث الوصفي بأسموب العالقات اإلرتباطية عمى عينتو اىباىغت ( )6راكض ٍٛتـ
أختيارىـ عمديًا مف عدائي النخبة في أندية العراؽ المشاركيف في بطوالت العراؽ وبنسبة ( )% 111مف
المجتمع األصؿ ,في مجاؿ زمني لممدة مف 0101/4/18ـ ولغاية 0101/5 /01ـ  .وبعد سمسمة إجراءات
منهجية وتطبيقهما عمى عينة الدراسة ومعالجة نتائجها بنظام الحقيبة اإلحصائية (, )SPSSليستنتج
الباحث بأن راكضي فعالية  111ـ حواجز بمستوى عالي مف التوافؽ العضمي العصبي  ,والدور البارز

لمتوافؽ العضمي العصبي في انجاز راكضي فعالية 111ـ حواجز .وأوصى الباحث اعتماد تدريبات
التوافؽ العضمي العصبي مف قبؿ المدربيف في وحداتيـ التدريبية .وتوسيع دراسة أثر التوافؽ
العضمي العصبي عمى مستوى أنجاز الالعبيف في مختمؼ الفعاليات الرياضية.

4

ثثد انًحرٕٚاخ
التسمسل

عنوان الموضوع

رقم الصفحة

العنواف
اآلية القرآنية
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0
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الباب األول

-1التعريف بالبحث

 1ــ 1المقدمة وأىمية البحث
 0-1مشكمة البحث
 3-1ىدف البحث

 0-1فرض البحث
 2-1مجاالت البحث
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الباب االول

 -1التعريف بالبحث
 1ــ 1المقدمة وأىمية البحث
تُعػػد العػػاب السػػاحة والميػػداف م ػف الفعاليػػات الرياضػػية التػػي تسػػتأثر اىتمام ػاً واسػػعاً لػػدى
الكثيريف  ,وليا بطوالت تقاـ عمى الصعيد الدولي والقاري والمحمي ؛ ولـ يقتصر االىتماـ
بيػػا مػػف أصػػحاب االختصػػاص مػػف مػػدربيف والعبػػيف فقػػط بػػؿ تعػػدى ذلػػؾ الػػى البػػاحثيف
والدارسػػيف فػػي مجػػاؿ التربيػػة الرياضػػية  ,كمػػا اصػػبح ليػػا جميػػور فػػي جميػػع انحػػاء العػػالـ

وذلؾ مف خالؿ المتابعة والحضور الواسع ألغمب البطػوالت الرسػمية والممتقيػات الرياضػية

التي تُقاـ مرات متعددة فػي السػنة الواحػدة وفػي اغمػب البمػداف  ,وأصػبح الرياضػيوف الػذيف
يمارسػػوف ىػػذه االلعػػاب يتمتعػػوف بالشػػيرة والنجوميػػة العاليػػة كبػػاقي أقػرانيـ مػػف الرياضػػييف
في االلعاب الجماعية والفردية .

والبد مف اإلشػارة الػى اف مشػوار ىػذه المعبػة فػي تطػور ايجػابي وقػد وصػؿ الػى تقػدـ كبيػر

وذلػػؾ مػػف خػػالؿ اتبػػاع االسػػاليب العمميػػة فػػي التػػدريب  ,حيػػث اصػػبح لمرياضػػييف منيػػاج
تػػدريبي محػػدد ومتطػػور قػػائـ عمػػى اسػػاس البحػػوث العمميػػة والتػػي تقػػدـ لممػػدربيف المنيػػاج

الواضح في كيفية تدريب وتغذية العبييـ .

واف ىذا التطور والتقدـ في انجاز الالعبيف المتقدميف لـ يأتي بفتػرات اعػداد قصػيرة االمػد

وانما في تخطيط مستمر لفترات اعداد طويمة ولوجود قاعدة واسعة مػف الالعبػيف االشػباؿ
والناشئيف ثـ الشباب  ,واف االىتماـ بالالعبيف والتركيػز عمػى اعػدادىـ مػف الناحيػة البدنيػة

والخططية والنفسية وحتى عممية اختيارىـ بمواصفات مورفولوجية تمكنيـ مف اداء ادوارىـ
بشكؿ جيد في المضمار ُيعد الركيزة االساسية التي يعتمد عمييا الوصػوؿ الػى المسػتويات
الرياضية المتقدمة .
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كمػػا يجػػب عمػػى رياضػػيي السػػاحة والميػػداف امػػتالكيـ العناصػػر البدنيػػة االساسػػية التػػي
تمكنيـ مف تأدية الميارات الحركية الخاصة بيذه المعبة مف قبيؿ عنصػر التوافػؽ الحركػي

وىو احدى العناصر اليامة التي يحتاجيا الرياضي في اداء الحركات التي تتطمب تناسؽ
وانس ػػجاـ تػػػاـ مػػػابيف عمػػػؿ الجيػػػاز العص ػػبي عمػػػى ايص ػػاؿ االيع ػػازات العصػػػبية الدقيق ػػة

والمناسػػبة الػػى الجيػػاز العضػػمي وىػػو المنفػػذ ليػػذه االيعػػازات  ,لػػذلؾ تتطمػػب ىػػذه العمميػػة
تناغـ كامالً بيف الجيازيف العصبي والعضػمي  .فػالتوافؽ ىنػا فػي عمػؿ الجيػازيف العضػمي

والعص ػبي يعػػد احػػد االسػػباب التػػي ال يمكػػف االسػػتغناء عنيػػا فػػي تنفيػػذ الميػػارات الحركيػػة
الخاصة بيذه االلعاب بشكؿ متقف .

ولعػػدائي فعاليػػة 111ـ ح ػواجز خصوصػػية كبيػرة بػػيف رياضػػات السػػاحة والميػػداف  ,حيػػث
تعتمد ىذه الفعالية عمى السرعة العالية والوصوؿ بيا الػى الحػد القصػوي مػف اجػؿ تحقيػؽ

االنج ػػاز  ,وى ػػذه الس ػػرعة ف ػػي الغال ػػب تفق ػػد الرياض ػػي الكثي ػػر م ػػف تركيػ ػزه مم ػػا ي ػػؤدي ال ػػى

انخفاض قد ارتػو التوافقيػة والتناغميػة مػابيف عمػؿ الجيػاز العصػبي والجيػاز العضػمي التػي

تضػعؼ بػدورىا مػف مقدرتػػو عمػى اداء الحركػات التػي تسػػاعده فػي اجتيػاز الحػواجز فيفقػػد

مف جراء ذلؾ الكثير مف الثواني المطموبة في تحقيؽ المستوى العالي في االنجاز .

وىنا تكمف اىمية البحث في معرفة مستوى التوافػؽ العصػبي العضػمي لمعػدائيف النخبػة فػي

فعاليػة ركػض 111ـ حػواجز والػػذيف اشػتركوا فػي بطولػة أنديػػة العػراؽ األخيػرة فػي بغػػداد ,
ومعرفة طبيعة عالقتيا مع مستوى انجازىـ ليذه الفعالية .

 0-1مشكمة البحث

مػػف خػػالؿ اطػػالع الباحػػث عمػػى ادبيػػات عمػػوـ التربيػػة الرياضػػية ومعرفتػػو ألىميػػة التوافػػؽ

العضمي العصبي فػي اداء متطمبػات اغمػب الحركػات والميػارات الرياضػية المختمفػة ونظػ اًر

لمتابع ػػة الباح ػػث لمعدي ػػد م ػػف بطػ ػوالت الع ػػاب الق ػػوى ل ندي ػػة ف ػػي العػ ػراؽ  ,الح ػػظ ض ػػعؼ

اإلنجاز في فعالية ركض 111ـ حواجز والفارؽ بينو وبيف اإلنجاز العالمي .
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ومف ىنا بادر الباحث الى طرح التساؤؿ االتي:

 ى ػػؿ لمتواف ػػؽ العض ػػمي العص ػػبي أرتباطػ ػاً فع ػػاالً ف ػػي انج ػػاز راكض ػػي فعالي ػػة رك ػػض
111ـ حواجز ؟
ولإلجابة عمى ىذا التساؤؿ ارتاد الباحث الخوض في ىذه الدراسة لمعرفة مقدار ما يتمتع

بو عدائي النخبة في العراؽ في فعالية ركض 111ـ حواجز مف قدرة توافقيػة بػيف الجيػاز
العصبي والعضمي ومعرفة مقدار ارتباطيا بإنجاز ىؤالء العدائيف في ىذه الفعالية.

 3-1اىداف البحث
 -1اىخعشف عيً ٍسخىي اىخىافق اىعصببٍ اىعلبيٍ ىعبذا ٍ انُخثةح انًتةريك ٍٛة ٙتةٕنةح
اَذٚح انعياق ألنعاب انمٕٖ فٍ فعاىُت 111م حواجز .
-2

التعرف على عالقة التو افػؽ العضػمي العصػبي بإنجػاز النخبة الشتةكين ن ة
بطول اند العياق أللعاب القوى في فعالية 111م حواجز .

 0-1فرض البحث

 يفتػػرض الباحػػث وجػػود عالقػػة ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف مسػػتوى التوافػػؽ العضػػمي
العصبي واالنجاز لعدائي انُخثح انًتريك ٙ ٍٛتةٕنح اَذٚح انعياق ألنعةاب انمةٕٖ
فٍ فعاىُت 111م حواجز .

 2-1مجاالت البحث
 1-2-1المجال البشري :

عدائوا انُخثح انًتريكٌٕ  ٙتةٕنح اَذٚح انعياق ألنعاب انمٕٖ فبٍ فعاىُبت 111م حػواجز لمفتػرة مػف

. 0101 /4 /06-05
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 0-2-1المجال الزماني :
الفترة مف 0101/4/18ـ والى 0101/5 /10ـ .
 3-2-1المجال المكاني :
مالعب كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة  /جاٍعت ٍُساُ .
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 -0الدراسات النظرية والدراسات المشابية
 1-0الدراسات النظرية

 1-1-0مفيوم التوافق العضمي العصبي

يػػؤدي التوافػػؽ العضػػمي العصػػبي دو اًر أساسػػياً وفعػػاالً فػػي مختمػػؼ حركػػات اإلنسػػاف لػػذلؾ فػػإف الحاجػػة إلػػى
التواف ػػؽ تك ػػوف ميم ػػة ف ػػي أداء المي ػػارات الرياض ػػية وانن ػػا نج ػػد بجان ػػب دق ػػة االس ػػتيعاب الحرك ػػي بواس ػػطة

المعمومػػات المتأتيػػة مػػف حاسػػة الشػػعور العضػػمي وأيضػػا المعمومػػات المتأتيػػة مػػف الح ػواس األخػػرى ومػػف

ضمنيا حاسة النظر ولذلؾ تزداد وتتحسف حاسة النظر فيما يخص الوضع وأجزاء

الحركػة وكػذلؾ وضػع الخصػـ ووضػع االداة او الخصػـ المراقبػة عػف طريػؽ النظػر )1(.ويعتبػر التوافػؽ بػػيف
العيف واليد والرجؿ أكثر العوامػؿ أىميػة بالنسػبة ألداء الرياضػي حيػث انػو خػالؿ األداء يكػوف ىنػاؾ انتقػاؿ

لإلشارات العصبية بيف الجيازيف العصبي والعضمي ولذلؾ فاف جميػع الحركػات التػي يقػوـ بيػا الفػرد سػواء
كانت الحركات العادية اليومية أو حركات ترتبط بمجاؿ األداء الرياضي أنمػا تتطمػب قػدر مػف التوافػؽ بػيف
الجياز العصبي والجياز العضمي(. )2

" و يعد التوافؽ مف عناصر المياقة البدنية ومف مكوناتيا المتعددة التي متى ما يكتسبيا الرياضػي سػتحدد
()3

لو الخبرة الحركية التي ىي حاصؿ جمع وتمازج عناصر ومكونات المياقة البدنية المختمفة".

ويعرؼ بأنو " قدرة الفرد لمسيطرة عمى عمؿ أجزاء الجسـ المختمفة والمشػتركة فػي أداء واجػب حركػي معػيف
وربط ىذه األجزاء بحركة أحادية بانسيابية ذات جيد فعاؿ إلنجاز ذلػؾ الواجػب الحركػي وينقسػـ إلػى توافػؽ
"(.)4

عاـ وخاص

أف التوافؽ ىو " قدرة الفرد عمى أداء عدد مف الحركات التكتيكية في وقت واحد "(.)5

( )1عقيل الكاتب :الكرة الطائرة التدريب والخطط الجماعية والمياقة البدنية ,ج ,1بغداد :مطبعة التعميم العالي,1988 ،ص .168

( )0لؤي اؤانم الصؤميدعي وونؤؤرون  :التوافـق العضــمي العصـبي وعالقتــو بدقـة ضــرب انرسـال التنســي بـالكرة الطــائرة  ,مجمػة ديػػالى
الرياضية  ,جامعة ديالى  ,كمية التربية الرياضية  , 0110 ,ص136
( )3ساسٌ احٌد حمداف و نورما عبد الرزاؽ سميـ :المياقة البدنية والصحية ,ط , 1دار وائؿ لمطباعة والنشر 0111 ,ـ ,ص.50
( )4يحًذ صثح ٙحساَ : ٍٛالتقوين والقياس في التربيت البدًيت  ،ج ، 1ط ، 2دار انفكي انعيت ، 1987 ، ٙص. 391

(ٍ )5حَببببذ صػ ػػبحي حسػ ػػانيف  ,حمػ ػػدي عبػ ػػد المػ ػػنعـ  :,األســــس العمميــــة لمكــــرة الطــــائرة وطــــرق القيــــاس والتقــــويم) بــــدني ا ميــــاري انفســــي ا
معرفيا تحميمي) مركز الكتاب لمنشر  ,القاْرة , 1997 ,ص . 54
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ويعرؼ التوافؽ بيف اإلطراؼ المتعددة " بكونو القدرة عمى التنسيؽ أو التوافؽ بيف حركات مجموعة مف
اإلطراؼ عندما تعمؿ معاً في وقت واحد ,ويعرؼ التوافؽ الكمي لمجسـ بأنو القدرة عمى التنسيؽ بيف

حركات أجزاء الجسـ المختمفة عندما تقوـ بحركات شاممة" (.)6

وىو " قدرة الفرد لمسيطرة عمى عمؿ أجزاء الجسـ المختمفة والمشتركة في أداء واجب حركي معيف وربط

ىذه األجزاء بحركة أحادية االنسيابية ذات  (.جيد فعاؿ ألخذ ذلؾ الواجب الحركي"(.)7

ويقصد بالتوافؽ بمعناه العاـ قدرة الفرد عمى إدماج أكثر مف حركة في أطار واحد يتسـ باالنسيابية

وحسف األداء .

وتشير بعض المصادر إلى أف التوافؽ " يعتمد ع لى سالمة ودقة وظائؼ العضالت واألعصاب
وارتباطيما معا في أطار واحد  ,وليذا يستمزـ كفاءة خاصة مف الجياز العصبي حيث يتعيف إرساؿ

اإلشارات العصبية إلى أكثر مف جزء مف أجزاء الجسـ في وقت واحد وقد يستمزـ أداء الحركة بتحريؾ ىذه

األجزاء مف الجسـ في نفس المحظة الزمف ية وذلؾ إلخراج الحركة في الصورة المناسبة" (. )8

 0-1-0الجياز العصبي والتوافق

()9

يتحمؿ الجياز العصبي العبء األكبر في نجاح عممية التوافؽ ألنو المسؤوؿ عف تمقي المعمومات

المختمفة ـ ف جميع أوضاع وحركات الجسـ عف طريؽ الخاليا الحسية العصبية وأعضاء الحس المختمفة

 ,ثـ يقوـ بتحميؿ ىذه المعمومات الواردة ويصدر بناءا عمى ىذا التحميؿ األوامر إلى العضالت المختصة
لمقياـ باالنقباض العضمي وتنفيذ األداء المطموب  ,وىذا يتطمب الدقة العالية لعمؿ الجياز العصبي وأف
تصؿ أليو المعمومات السميمة والصحيحة عف الجسـ وأوضاعو المختمفة سواء الجسـ ككؿ أو أجزاء منو .

وال يقتصر التوافؽ عمى مجرد التنسيؽ بيف عمؿ المجموعات العضمية وحدىا ولكف أيضا يمتد ليشمؿ

التوافؽ بيف األلياؼ العضمية داخؿ العضمة الواحد بقدر الجياز العصبي عمى تجنيد مجموعة األلياؼ
المطموبة ألداء حركة معينة بسرعة معينة.
( )6عصاـ عبد الخالؽ  :التدريب الرياضي نظريات – تطبيقات  ,ط  , 5اإلسكندرية  ,دار المعارؼ  , 1999 ,ص66 .
( )7سعد محمد قطب :الكرة الطائرة بين النظرية والتطبيق ,ط , 1الموصؿ  ,مطبعة التعميـ العالي  , 1985 ,ص 67

( )8رائد محمد مشتت  :تصميم وتقنين اختبار لقياس التوافق الحركي بواسطة اجيزة ميكانيكية مبتكرة  ,اطروحة دكتوراه  ,كمية التربية الرياضية
جامعة البصرة  ,0114 ,ص04

( )9أبو العال احمد عبد الفتاح  :التدريب الرياضي األسس الفسيولوجية  ,ط  , 11القاْرة  ,دار الفكر العربي , 1997 ,ص015

14
()11

 3-1-0أنواع التوافق العضمي العصبي

 - 1التوافق العام والخاص :

فالتوافؽ العاـ يالحظ عند أداء بعض الميػارات الحركيػة األساسػية مثػؿ المشػي والػركض والوثػب والػدفع

والتسمؽ  ..إما التوافؽ الخاص فأنو ذلؾ النوع الذي يتماشى مع نوع وطبيعة الفعالية أو النشاط الحركي ففي
جميػػع الفعاليػػات الرياضػػية مثػػؿ ك ػرة القػػدـ  ,ك ػرة الطػػائرة  ,السػػمة  ,السػػاحة والميػػداف  ..الػػخ يسػػتوجب مػػف
الرياضي أداء توافؽ خاص طبقًا لنوع الميارة التوافؽ العضمي

والعصبي في ميارة كرة القدـ أو ميارة الضرب الساحؽ في الكرة الطائرة .

 -0التوافق بين أعضاء الجسم :

ىػػذا التوافػػؽ يحػػدد طبق ػاً لعمػػؿ الجسػػـ خػػالؿ أداء الميػػارات فينػػاؾ حركػػات أو ميػػارات تتطمػػب مشػػاركة

وتوافؽ جميع أعضاء الجسـ ككؿ بينما ىناؾ حركات تتطمب مشاركة القدميف أو الذراعيف فقط.
 -3توافق القدمين – العين والذراعين والعين :

ويحدد التوافؽ ىنا بنوعيف ويعتبراف إحدى مكونات القدرة الحركية العامة وىما :

أ – توافؽ القدميف – العيف .

ب – توافؽ الذراعيف – العيف .
ويعتبػػر التوافػػؽ بػػيف العػػيف واليػػد والرجػػؿ أكثػػر العوامػػؿ أىميػػة بالنسػػبة ألداء الرياضػػي حيػػث انػػو

خػػالؿ األداء يكػػوف ىنػػاؾ انتقػػاؿ لإلشػػارات العصػػبية بػػيف الجيػػازيف العصػػبي والعض ػمي ولػػذلؾ فػػاف
جميػع الحركػات التػػي يقػوـ بيػػا الفػرد سػواء كانػت الحركػات العاديػػة اليوميػة أو حركػػات تػرتبط بمجػػاؿ
األداء الرياضي إنما تتطمب قدر مف التوافؽ بيف الجياز العصبي والجياز العضمي إف التوافؽ.

الجيد يتطمب عناصر التوازف والرشاقة والمرونة واإلحساس الحركػي ودقػة األداء الحركػي  ,وضػرورة
تمي ػز الالعػػب بػػالتوافؽ الكمػػي لمجسػػـ والتوافػػؽ بػػيف األط ػراؼ السػػفمى واألط ػراؼ العميػػا ( ذ ارعؤؤين –

رجمين ) باإلضافة إلى توافؽ اليد والعيف والقدـ و العيف حيػث يعتبػر عنصػر التوافػؽ مػف أىػـ اآلليػات
() 11

التي تساىـ في نجاح الالعب في القياـ بالواجبات الحركية .

( (11محمود عبد الفتاح عناف :سايكموجية التربية البدنية والرياضية,ط  , 1دار الفكر العربي  ,القاىرة  , 1995 ,ص84
( )11كماؿ درويش وآخروف  :الدفاع في كرة اليد ,مركز الكتاب لمنشر  ,القاىرة ,1999 ,ص.157
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 0-1-0التحميل الفني لفعالية 111م حواجز

أف النج ػػاح ف ػػي س ػػباؽ فعالي ػػة 111ـ حػ ػواجز لمرج ػػاؿ يعتم ػػد عم ػػى م ػػا يت ػػوفر ل ػػدى الػ ػراكض م ػػف

متطمبات فنية عالية  ,إذ يتميز السػباؽ بوجػود م ارحػؿ متعاقبػة بػيف الحركػة المتكػررة (العؤدو)،والحركؤة
الغير المتكررة (تخطي الحواجز) وتم ذلك بأعمى مسؤتو مؤن السؤرعة و لتحقيػؽ االتػزاف االمثػؿ خػالؿ
العػػدو بػػيف الحػواجز ولتخطػػي الحػػاجز ,يجػػب تػوافر األداء الفنػػي الصػػحيح ,لػػيس فقػػط خػػالؿ تخطػػي

الحاجز ,بؿ خالؿ مسافة السباؽ بأكممو

()12

وتقسـ المراحؿ الفنية لفعالية ركض الحواجز إلى-:

()13

 البدء .
 الركض حتى الحاجز األول .
 اجتياز الحاجز .
 الركض بين الحواجز .
 الركض من الحاجز األنير حتى نط النهاية .

أوال -البدء :
تختمػ ػ ػػؼ مرحمػ ػ ػػة البدايػ ػ ػػة فػ ػ ػػي سػ ػ ػػباؽ الح ػ ػ ػواجز عنيػ ػ ػػا فػ ػ ػػي بقيػ ػ ػػة سػ ػ ػػباقات العػ ػ ػػدو ,ويرجػ ػ ػػع ىػ ػ ػػذا
االخ ػ ػػتالؼ إل ػ ػػى قص ػ ػػر مس ػ ػػافة الت ػ ػػدرج ف ػ ػػي الس ػ ػػرعة ,وحتمي ػ ػػة التحض ػ ػػير لخط ػ ػػوة الم ػ ػػانع األوؿ,

وت ػػؤدي ى ػػذه االختالف ػػات إل ػػى حتمي ػػة وج ػػود اختالف ػػات أيض ػػا ف ػػي المس ػػافات م ػػا ب ػػيف خ ػػط البداي ػػة

و المكعب ػػيف األوؿ و الث ػػاني ,وغالب ػػا م ػػا تك ػػوف المكعب ػػات ىن ػػا قريب ػػة إل ػػى خ ػػط البداي ػػة,أكثر مني ػػا
في المسافات القصيرة األخرى,كما
( )10عامر فانر شغاتي وونرون :تطبيقات لممبادئ و األسس الفنية أللعاب الساحة و الميدان1بغداد ,مكتب الكرار لمطباعة,
,0116ص . 81

( )13جاسم محمد الرومي :فاعمية التمارين التحضيرية العامة و الخاصة في تعميم تكنيك ركض الموانع(:رسالة ماجستير،جامعة
بغداد،كمية التربية الرياضية )1986,ص . 88
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يتح ػ ػػتـ عم ػ ػػى الالع ػ ػػب ف ػ ػػي ى ػ ػػذه المرحم ػ ػػة ,اختي ػ ػػار الق ػ ػػدـ األمامي ػ ػػة بمػ ػ ػا يتناس ػ ػػب و كيفي ػ ػػة تعدي ػ ػػة

المانع

()14

ثانيا -الركض حتى الحاجز األول:
إف كػػؿ مرحمػػة مػػف م ارحػػؿ ىػػذه الفعاليػػة يعتمػػد عمػػى بمػػوغ سػػرعة ركػػض مثاليػػة إلػػى الحػػاجز ,وىػػذه
السرعة بدورىا تعتمد عمى البداية وسرعة الركض الجيديف.

ومػف اجػؿ الحصػػوؿ عمػى سػػرعة وقػوة دفػػع قصػوى فػي لحظػػة عبػور الحػػاجز  ,فػاف كػػال مػف عمػػؿ

الرجؿ الدافعة (رجل التغطية) وعمؿ الرجؿ القائدة  ,يجب أف ينظـ ويوقت بدقة تامة ,فركض الموانع
لػػيس ركػػض ثػػالث خطػوات وقفػػز ,بػػؿ انػػو فػػي الحقيقػػة ىػػو ركػػض أربػػع خطػوات مسػػتمرة بعػػد المػػانع
()15

األوؿ  ,إذ يجب أف تكوف الخطوة الرابعة  -وهي نطوة عبور الحاجز  -طويمة ومبالغ في حركتيا
ثالثا  :اجتياز الحاجز:

تحتوي خطوة الحاجز أساسا عمى ثالث مراحؿ(: )16

االولى  :االستناد األوؿ .
الثانية  :الطيراف .

الثالثة  :االستناد الثاني .
االولى :مرحمة االستناد األول ( :الخمفي )
وىػػي المرحمػػة التػػي تسػػبؽ مرحمػػة الطيػراف  ,ويمكػػف أف يكػػوف منحنػػى طيػراف مركػػز الثقػػؿ أفقػػي أكثػػر
كمما ارتفع مستواه ,قبؿ بداية مرحمة الطيراف .
ويالحػػظ فػػي مرحمػػة االسػػتناد األوؿ أف يك ػوف موقػػع القػػدـ فػػي الخطػػوة الثامنػػة ,تمامػػا تحػػت الخػػط

العمودي لمركز ثقؿ الجسـ ,و يكوف اليبوط عمى مشط القدـ بيدؼ حصػر عمميػة انخفػاض السػرعة
فػي اقػػؿ درجػػة ممكنػػة ,وتػػؤمف عمميػػة اليبػػوط االيجػابي خمػػؼ المػػانع حركػػة فػػرد الرجػػؿ ودفػػع األرض
بقوة مرة أخرى ,وخالؿ مرحمة االنتقاؿ مف االستناد األوؿ إلى مرحمة الدفع  ,يحػدث تغيػر فػي مركػز

( )14محمد عثمان:موسوعة ألعاب القوى1الكويت ,دار القمـ لمنشر و التوزيع,1991,ص .047

( )15قاسـ المندالوي وآخروف:األسس التدريبية لفعاليات ألعاب القوى1الموصؿ ,مطابع التعميـ العالي,1991,ص .000
( )16محمد عثمان:مصدر سبق ذكره ,1991 ,ص .051

17
ثقػػؿ الجسػػـ ,إذ يبػػدأ فػػي االرتفػػاع ,وتؤكػػد د ارسػػات التحميػػؿ الحركػػي إف طػػوؿ زمػػف مالمسػػة األرض

(نسبياً) يساعد عمى اف تكوف قوة الدفع في االتجاه األفقي ,وفي ىذه الحالة تكوف النتيجة :
 منحنى طيراف أفقي لمركز ثقؿ الجسـ . -لحظة دوران لألمام .

الثانية :مرحمة الطيران

ويالح ػ ػػظ ف ػ ػػي ى ػ ػػذه المرحم ػ ػػة إف مواص ػ ػػفات حرك ػ ػػات أجػ ػ ػزاء الجس ػ ػػـ المختمف ػ ػػة ت ػ ػػتحكـ إل ػ ػػى ح ػ ػػد

كبي ػػر ف ػػي خ ػػط س ػػير المنحن ػػى األفق ػػي لمركػ ػػز ثق ػػؿ الجس ػػـ  ,ول ػػذلؾ ي ارعػ ػى اقتػ ػراب أجػ ػزاء الجس ػػـ

المختمف ػػة وخصوص ػػا (الفن ؤؤذين) مػ ػػف خ ػػط س ػػير مرك ػػز الثق ػػؿ ,وتعدي ػػة الػ ػػرجميف لمم ػػانع واح ػػدة بع ػػد
االخ ػػرى  .وتتميػ ػػز مرحم ػػة الطيػ ػراف ف ػػي ب ػػدايتيا بالحرك ػػة السػ ػريعة القوي ػػة لمرج ػػؿ الحػ ػرة (األمامي ؤؤة),
والتؤ ؤؤي تبؤ ؤؤد فؤ ؤؤي تعديؤ ؤؤة المؤ ؤؤان و وهؤ ؤؤي شؤ ؤؤب ممتؤ ؤؤدة ,ويميؤ ؤؤل الجؤ ؤؤذع هنؤ ؤؤا إلؤ ؤؤى األمؤ ؤؤام ,اذ تمتؤ ؤؤد
الؤ ؤؤذراع المقابمؤ ؤؤة فؤ ؤؤوة الرجؤ ؤؤل الح ؤ ؤرة ,وتتميؤ ؤؤز الحركؤ ؤؤة هنؤ ؤؤا بؤ ؤؤالتوافة العؤ ؤؤالي بؤ ؤؤين حركؤ ؤؤة الرجؤ ؤؤل و

الذراع المقابمة.
وت ػػتـ تعدي ػػة الم ػػانع بالرج ػػؿ الحػ ػرة ث ػػـ رج ػػؿ االرتق ػػاء واح ػػدة بع ػػد األخ ػػرى  ,وت ػػزداد أىمي ػػة عم ػػؿ

الرج ػ ػػؿ الحػ ػ ػرة ووظيفتي ػ ػػا م ػ ػػف وجي ػ ػػة النظ ػ ػػر اإليق ػ ػػاع  ,إذ يػ ػ ػرتبط عم ػ ػػؿ أجػ ػ ػزاء الجس ػ ػػـ األخ ػ ػػرى
بتوقيت عمميا .

ولمتحض ػ ػ ػ ػػير لميب ػ ػ ػ ػػوط تب ػ ػ ػ ػػدأ الحرك ػ ػ ػ ػػة م ػ ػ ػ ػػف الرج ػ ػ ػ ػػؿ الحػ ػ ػ ػ ػرة بنش ػ ػ ػ ػػاط وايجابي ػ ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػ ػػي اتج ػ ػ ػ ػػاه

األرض ,ويالح ػػظ إف ىػ ػػذه الحركػ ػػة تب ػػدأ مػ ػػف مفصػ ػػؿ الح ػػوض  .مؤ ؤؤا حركؤ ؤؤة رج ؤؤل ا رتقؤ ؤؤاء ,والتؤ ؤؤي
يؤ ؤؤتم سؤ ؤؤحبها وهؤ ؤؤي م ثنيؤ ؤؤة فؤ ؤؤوة المؤ ؤؤان مؤ ؤؤن مفصؤ ؤؤل الركبؤ ؤؤة  ,فتؤ ؤؤتم س ؤ ؤريعة وبقؤ ؤؤوة لتسػ ػػتمر الحركػ ػػة.

()17

الثالثة  :مرحمة االستناد الثاني (األمامي)
تش ػ ػػكؿ محاول ػ ػػة تخف ػ ػػيض ت ػ ػػأثير العوام ػ ػػؿ الم ػ ػػؤثرة س ػ ػػمبيا عم ػ ػػى الس ػ ػػرعة ىن ػ ػػا أى ػ ػػـ نقػ ػ ػاط األداء

الفنػ ػػي فػ ػػي ىػ ػػذه المرحمػ ػػة  ,ويػ ػػتـ ذلػ ػػؾ أساسػ ػػا مػ ػػف خػ ػػالؿ مقاومػ ػػة انخفػ ػػاض مركػ ػػز ثقػ ػػؿ الجسػ ػػـ ,

( )17محمد عثمان :نفس المصدر السابق ,1991 ,ص .051
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والػ ػ ػػدخوؿ الس ػ ػ ػريع فػ ػ ػػي خط ػ ػ ػوات العػ ػ ػػدو القادمػ ػ ػػة ,وتػ ػ ػػؤمف عم ميػ ػ ػػة سػ ػ ػػحب رجػ ػ ػػؿ االرتقػ ػ ػػاء فػ ػ ػػوؽ

الحاجز عممية تقدـ مركز ثقؿ الجسـ ل ماـ .

()18

رابعا  :الركض بين الحواجز :
أىـ النقاط التي تحوييا ىذه المرحمة ,يمكف ذكرىا
()19

باختصار وىي :

 ثالث نطوات عدو(ليس أكثر أو اقؿ ,خطوات سريعة).
 العدو بيف الموانع بأسرع ما يمكف .
 الركض عمى مشاط القدمين .
 رف الركبتين ثناء الركض .
 ارتفاع معدل سرعة النطوات .
 المحافظة عمى ميل الجذع ماما .
 تضيية حركة الذراع وزيادة سرعة حركتها .
 التحول المناسب من تنطي المان إلى العدو بين الحواجز .
 زيادة طول النطوة األولى وتقصير النطوة الثالثة ،لإلعداد لتنطي المان التالي .

خامسا :الركض من الحاجز األخير حتى خط النياية :

ف ػػي المسػ ػػافة بػ ػػيف الح ػػاجز األخيػ ػػر وخػ ػػط النياي ػػة يػ ػػتـ أداء حركػ ػػة نياي ػػة السػ ػػباؽ باندفاعػ ػػة س ػ ػريعة
()21

 ,كما في ركض المسافات القصيرة.

 2-1-3أىم متطمبات عدائي الحواجز
( )18عامر فانر شغاتي وونرون:تطبيقات لممبادئ و األسس الفنية أللعاب الساحة و الميدان1بغداد ,مكتب الكرار لمطباعة,
,0116ص . 87

( )19صريح الفضمي ,طالب فيصؿ عبد الحسيف:ألعاب الساحة والميدان :كتاب منهجي ,بغداد ,الدار الجامعية لمطباعة
والنشر ,0111,ص. 95

(ٍ )01حَذ عثَاُ :مصدر سبق ذكره ,1991,ص .044
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لق ػ ػػد عممتن ػ ػػا التجرب ػ ػػة إف ع ػ ػػداء الحػ ػ ػواجز يص ػ ػػمح لغالبي ػ ػػة مس ػ ػػابقات ألع ػ ػػاب الق ػ ػػوى  ,في ػ ػػو يمم ػ ػػؾ

السػ ػػرعة والقػ ػػوة  ,ويسػ ػػتطيع أيض ػ ػاً مػ ػػف خػ ػػالؿ سػ ػػيطرتو عمػ ػػى عػ ػػدد وطػ ػػوؿ خطواتػ ػػو بػ ػػيف الموانػ ػػع

ثػ ػػـ ا الرتقػ ػػاء برشػ ػػاقة ودقػ ػػة فػ ػػوؽ المػ ػػانع  ,أف يكػ ػػوف العب ػ ػًا جيػ ػػدًا لمسػ ػػابقات الوثػ ػػب بكافػ ػػة أنواعيػ ػػا

(.)21

ويع ػ ػػد س ػ ػػباؽ  111ـ موان ػ ػػع نس ػ ػػاء م ػ ػػف أكث ػ ػػر س ػ ػػباقات ألع ػ ػػاب الق ػ ػػوى ارتباط ػ ػػا ب ػ ػػاألداء الحرك ػ ػػي
المعقػ ػػد ,لػ ػػذلؾ فيػ ػػو مػ ػػف أىػ ػػـ ال سػ ػػباقات التػ ػػي يتحػ ػػدد فييػ ػػا المسػ ػػتوى  ,مػ ػػف خػ ػػالؿ مسػ ػػتوى األداء

الحركي نفسو  ,باإلضافة إلى مستوى تطور عناصر المياقة البدنية المختمفة.

ويعتب ػ ػػر س ػ ػػباؽ 111ـ موان ػ ػػع لمنس ػ ػػاء ,و 111ـ حػ ػ ػواجز رج ػ ػػاؿ  ,م ػ ػػف أمت ػ ػػع س ػ ػػباقات المض ػ ػػمار
التػ ػ ػػي تسػ ػ ػػتحؽ المشػ ػ ػػاىدة ,إذ يجمػ ػ ػػع ىػ ػ ػػذا السػ ػ ػػباؽ بػ ػ ػػيف السػ ػ ػػرعة فػ ػ ػػي العػ ػ ػػدو و األداء الفنػ ػ ػػي ذو

المسػ ػ ػػت وى العػ ػ ػػالي فػ ػ ػػي مرحمػ ػ ػػة عبػ ػ ػػور المػ ػ ػػانع  ,باإل ضػ ػ ػػافة إلػ ػ ػػى التوافػ ػ ػػؽ العضػ ػ ػػمي العصػ ػ ػػبي ,

والمرونػ ػػة التامػ ػػة فػ ػػي جميػ ػػع حركػ ػػات الجسػ ػػـ  ,فعػ ػػدائي الح ػ ػواجز يحتػ ػػاجوف إلػ ػػى قػ ػػدر كبيػ ػػر مػ ػػف
()22

المياقة البدنية  ,واألداء الفني و التخطيط .

وكمػ ػػا ىػ ػػو م عػ ػػروؼ ف ػ ػػاف عػ ػػدائي و عػ ػػداءات الموانػ ػػع ,يحت ػ ػػاجوف إلػ ػػى أف يكون ػ ػوا س ػ ػريعيف أثن ػ ػػاء

ركػ ػ ػػض الح ػ ػ ػواجز ,لكػ ػ ػػف ىػ ػ ػػذا ال يعنػ ػ ػػي أف نيػ ػ ػػتـ بتػ ػ ػػدريب السػ ػ ػػرعة فقػ ػ ػػط ,بػ ػ ػػؿ يجػ ػ ػػب أف يكػ ػ ػػوف

االىتم ػ ػػاـ منص ػ ػػباً أيض ػ ػػا عم ػ ػػى تحس ػ ػػيف إيق ػ ػػاع ال ػ ػػركض(وزن الحرك ؤ ؤؤة) إل ػ ػػى الح ػ ػػاجز األوؿ و ب ػ ػػيف
الح ػ ػ ػواجز ,المرونػ ػ ػػة ,فػ ػ ػػف ركػ ػ ػػض الحػ ػ ػػاجز ,ومطاولػ ػ ػػة السػ ػ ػػرعة  ,ىػ ػ ػػذا فض ػ ػ ػالً عػ ػ ػػف الموىبػ ػ ػػة و
()23

القياسات الجسمية ,مثؿ طوؿ الجسـ وطوؿ الرجميف ,والوزف.

 6-1-0آلية تعميم ركض الحواجز
ومػ ػػف الطػ ػػرؽ الت ػػي يتبعي ػػا مػ ػػدرس التربي ػػة الرياض ػػية ,ل ػػيس فقػ ػػط لض ػػماف امػ ػػف الطػ ػػالب  ,و لكػ ػػف
ليعػ ػ ػػزز كيػ ػ ػػؼ يم كػ ػ ػػف أف يحػ ػ ػػدث الػ ػ ػػتعمـ بسػ ػ ػػرعة وبنجػ ػ ػػاح  ,إذا تغيػ ػ ػػرت ظػ ػ ػػروؼ األداء بتطويػ ػ ػػع

األدوات  ,وفػ ػ ػ ػػي أغمػ ػ ػ ػػب األح ػ ػ ػ ػواؿ يسػ ػ ػ ػػتفاد التالميػ ػ ػ ػػذ مػ ػ ػ ػػف األدوات المطوع ػ ػ ػ ػة إذا كانػ ػ ػ ػػت األدوات
الت قميديػ ػػة ىػ ػػي التػ ػػي تجعػ ػػؿ النجػ ػػاح صػ ػػعبا ,فػ ػػإذا كػ ػػاف المػ ػػتعمـ مضػ ػػط اًر إلػ ػػى تطويػ ػػع أداء الميػ ػػارة
(ٍ )01حَذ عثَاُ :نفس المصدر السابق,1991,ص .045

( )00قاسم المند و وآخرون:مصدر سبق ذكره,1991,ص . 018

( )03عفاف عبد الكريم :طرق التدريس في التربية الرياضية ,اإلسكندرية ,منشأة المعارؼ ,1988,ص .080-081
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ليكػ ػ ػػوف فعػ ػ ػػاال بػ ػ ػػاألدوات التقميديػ ػ ػػة ,فبا لتأكيػ ػ ػػد يمػ ػ ػػزـ تطويػ ػ ػػع األدوات نفسػ ػ ػػيا ,وىػ ػ ػػذا الحػ ػ ػػاؿ مػ ػ ػػع

الطالب ػ ػػات الالت ػ ػػي يمارس ػ ػػف بع ػ ػػض ا لفعالي ػ ػػات ألوؿ مػ ػ ػرة وخصوص ػ ػػا الص ػ ػػعبة ,فين ػ ػػاؾ كثي ػ ػػر م ػ ػػف
الطالب ػػات ل ػػـ تنم ػػى ل ػػدييف الق ػػدرات البدني ػػة ا لالزم ػػة لمعم ػػؿ ب ػػاألدوات التقميدي ػػة ,وف ػػي ى ػػذه الحال ػػة
تطػ ػ ػػوع األدوات لتقمػ ػ ػػؿ عامػ ػ ػػؿ الرىب ػ ػ ػ ة عنػ ػ ػػد اسػ ػ ػػتخداـ األدوات التقميديػ ػ ػػة ,فمػ ػ ػػثال تسػ ػ ػػتبدؿ الموانػ ػ ػػع
التقميديػ ػ ػػة بموانػ ػ ػػع منخفضػ ػ ػػة بعارضػ ػ ػػة مػ ػ ػػف الخي ػ ػ ػزراف ,كمػ ػ ػػا تسػ ػ ػػتبدؿ الك ػ ػ ػرات الصػ ػ ػػمبة بػ ػ ػػالكرات

المرنػ ػػة وىكػ ػػذا ,......وعمػ ػػى المػ ػػدرس أال يجعػ ػػؿ الطالبػ ػػات تركػ ػػز اىتماميػ ػػا عمػ ػػى النتػ ػػائج بػ ػػؿ عمػ ػػى

تحسيف األداء.

()24

( )04جاسم محمد الرومي؛ فاعمية التمارين التحضيرية العامة و الخاصة في تعميم تكنيك ركض الموانع(:رسالة ماجستير ,جامعة
بغداد ,كمية التربية الرياضية )1986،ص 54
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 0-0الدراسات المشابية

 1-0-0دراسة سناء مجيد محمد()02
مساىمة بعض القدرات البدنية في انتقاء عدائي ركض ( 111م) حواجز لمشباب
جامعة بابل0116 -

مستخمص الدراسة
تعػ ػػد مسػ ػػابقة ركػ ػػض (111ـ) ح ؤ ؤواجز إحؤ ؤؤد مسؤ ؤؤابقات لعؤ ؤؤاب القؤ ؤؤو والتؤ ؤؤي تمثؤ ؤؤل األركؤ ؤؤاض

السؤ ؤ ؤريعة والتؤ ؤ ؤؤي تحتؤ ؤ ؤؤاج إلؤ ؤ ؤؤى صؤ ؤ ؤؤفات بدنيؤ ؤ ؤؤة ممي ؤ ؤ ؤزة وناصؤ ؤ ؤؤة بالمسػ ػ ػػابقة يحتاجيػ ػ ػػا العػ ػ ػػداء وفػ ػ ػػؽ
متطمبػ ػػات المسػ ػػابقة لموصػ ػػوؿ إلػ ػػى أفضػ ػػؿ إنجػ ػػاز ,وتكمػ ػػف أىميػ ػػة البحػ ػػث بكونػ ػػو محاولػ ػػة لمتعػ ػػرؼ

عمػ ػػى أىػ ػػـ القػ ػػدرات البدنيػ ػػة ونسػ ػػب مشػ ػػاركتيا وأىميتيػ ػػا وفػ ػػؽ م تطمبػ ػػات المعبػ ػػة والتػ ػػي تعػ ػػد بمثابػ ػػة
مؤش ػ ػػر يمك ػ ػػف االعتم ػ ػػاد عمي ػ ػػو ف ػ ػػي عممي ػ ػػة انتق ػ ػػاء الناش ػ ػػئيف ب ػ ػػركض (111ـ) حؤ ؤ ؤواجز م ػ ػػف أج ػ ػػؿ
تطػ ػػوير المعبػ ػػة .ويهؤ ؤؤدف البحؤ ؤؤث لؤ ؤ ؤ ؤ ؤ-1 :تحديػ ػػد المتطمبػ ػػات البدنيػ ػػة لعػ ػػدائي ركػ ػػض (111ـ) ح ؤ ؤواجز

لمشؤ ؤ ؤؤباب -0 .التعػ ػ ػػرؼ عمػ ػ ػػى األىميػ ػ ػػة النسػ ػ ػػبية لػ ػ ػػبعض القػ ػ ػػدرات البدنيػ ػ ػػة لعػ ػ ػػدائي ركػ ػ ػػض (111ـ)

ح ؤ ؤ ؤ ؤ ؤواجز لمشؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤباب وتمثمؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤت عينؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤة البحؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤث بؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤالالعبين الشؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤباب بؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤركض (111م) ح ػ ػ ػ ػ ػواجز

والمشػ ػ ػ ػػتركيف فػ ػ ػ ػػي الموسػ ػ ػ ػػـ الرياضػ ػ ػ ػػي 0114-0113ـ والبػ ػ ػ ػػالغ عػ ػ ػ ػػددىـ ( )11عؤ ؤ ؤ ؤؤدائين يمثمؤ ؤ ؤ ؤؤون
ندية بغداد والنجف والبصرة .
انفادة منيا :

بعػ ػػد اطػ ػػالع الباحػ ػػث عمػ ػػى د ارسػ ػػة ( سؤ ؤؤناء مجيؤ ؤؤد محمؤ ؤؤد ) أفػ ػػاد الباحػ ػػث مػ ػػف تك ػ ػريس أىميػ ػػة

التواف ػ ػػؽ العض ػ ػػمي العص ػ ػػبي وكون ػ ػػو م ػ ػػف الص ػ ػػفات البدني ػ ػػة الميم ػ ػػة الت ػ ػػي يج ػ ػػب أف يتمت ػ ػػع بي ػ ػػا
راكض ػ ػ ػ ػوا فعاليػ ػ ػ ػػة 111ـ ح ػ ػ ػ ػواجز  .كؤ ؤ ؤ ؤؤان لهؤ ؤ ؤ ؤؤذا الد ارسؤ ؤ ؤ ؤؤة الؤ ؤ ؤ ؤؤدور الكبيؤ ؤ ؤ ؤؤر فؤ ؤ ؤ ؤؤي تحديؤ ؤ ؤ ؤؤد الجانؤ ؤ ؤ ؤؤب
درسؤ ؤؤت هؤ ؤؤذا  .ىػ ػػذ باإلضػ ػػافة الػ ػػى اإلفػ ػػادة مػ ػػف تسػ ػػميط
ا حصؤ ؤؤائي الؤ ؤؤذ سؤ ؤؤار عمي ؤ ؤ الباحػ ػػث فؤ ؤؤي ا
الضوء عمى بعض المصادر الميمة التي خدمت الباحث في دراستيا .

( )05سناء مجيد محمد :مساىمة بعض القدرات البدنية في انتقاء عدائي ركض ( 111ـ) حواجز لمشباب ,بحث منشور  ,مجمة عموـ
الرياضة ,جامعة بابؿ ,0116,ص.130
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 -3منيجية البحث واجراءاتو الميدانية
 1-3منيج البحث
أنتيج الباحث المنيج الوصفي الذي يُعرؼ بأنو " انًُٓج الذي يعتمد عمى دراسة الواقع أو الظاىرة كما
توجد في الواقع وييتـ بوصفيا وصفاً دقيقاً مف خالؿ التعبير النوعي الذي يصؼ الظاىرة ويوضح

خصائصيا  ,أو التعبير الكمي الذي يعطي وصفًا رقميًا يوضح مقدار وحجـ الظاىرة " .

()06

وبما ُيالئـ مشكمة الدراسة وتحقيؽ أىدافيا تـ أختيار أسموب الدراسات األرتباطية والذي ُيعرؼ بأنو "
اىبحث اىزٌ َهخٌ بخحذَذ اىعالقاث اىقا َت بُِ اىَخغُشاث وىُس هْاك حفعُو ىيَخغُشاث – ال أكثر مف
إستقصاء مدى إرتباط المتغيرات  ,وحيف تكوف ىناؾ عالقة بيف متغيريف نقوؿ إنيما مرتبطاف ,
وتوصؼ قوة العالقة واتجاىيا بوساطة مؤشر كمي ُيدعى معامؿ اإلرتباط " .

()07

 0-3عينة البحث
ىي ذلؾ " الجزء الذ يمثل مجتم األصل و النموذج الذ يجر الباحث عمي مجمل عمم "(.)08
كما وان" األىداؼ التي يضعيا الباحث لبحثو واإلجراءات التي يستخدميا ستحدد طبيعة العينة التي

سيختارىا"(.)09

حيث تـ اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية متمثمة بعدائي النخبة المشتركوف في بطولة اندية
العراؽ أللعاب القوى في فعالية 111م حواجز  ,وقد تكونت عينة البحث مف ( )6عدائين مثمت
نسبة  %111مف المجتمع االصمي لمبحث .
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( ) ٍحَذ بنش ّىفو وفشَاه ٍحَذ أبى عىاد ؛ التفكير والبحث العلوي  :عَاُ  ،داس اىَسُشة ىيْشش واىخىصَع  ، 0202 ،ص . 002
27

( ) سعذ اىحسٍُْ ؛ هقدهت للبحث في التربيت  :عَاُ  ،داس اىَسُشة ىيْشش واىخىصَع  ، 0202 ،ص . 604
28

( ) ٔج ّٛيحجٕب ٔأحًذ تذر٘؛ البحث العلوي( :يةثعح جايعح تاتم ٔ ،زارج انرعهٛى ) 2002،ص.67
( ) ريساف خربيط مجيد؛ مناىج البحث في التربية الرياضية:ط(1الموصؿ ,مديرية الكتب لمطباعة والنشر )1987,ص.41
29
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 3-3أجيزة وأدوات البحث ووسائمو

يذكر صالح العساؼ " أُ ٍصطيح أدآة البحث مصطمح منيجي يعني الوسيمة التي تجمع بيا
المعمومات الالزمة إلجابة أسئمة البحث أو اختبار فروضو " .

()31

 -المقابالت الشنصية .

 المصادر العربية واألجنبية . شريط قياس. ساعة توقيت. حبؿ لمنط . كرة تنس . مادة الطباشير االبيض . شريط الصؽ ابيض الموف. مضمار لمعدو . حواجز قفز قانونية. -الحاسبة اإللكترونية الشخصية نوع . Lap Top hp

31

( ) صالح حمد العساؼ ؛ مدخؿ إلى البحث في العموـ السموكية  ,ط : 4اىعبُناُ ىيْشش واىخىصَع  ،الرياض  ، 2116ص . 111
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 0-3إجراءات البحث الميدانية

 1-0-3اختبارات التوافق العضمي العصبي
-1اختبار نط الحبل.

()31

 اليدف من االختيار  :قياس التوافؽ بيف العيف واليد .
 األدوات  :حبو طىىه  04بوصة ,بحيث يعقد مف طرفيو عمى اف تكوف المسافة بيف العقدتيف 16
بوصة (وهٍ اىَسافت اىخٍ سُخٌ اىىثب ٍِ بُْها )
يترؾ مسافة  4بوصة خارج كؿ عقدة الستخراجيا في مسؾ الحبؿ
 مواصفات األداء ََ :سل اىَخخبش اىحبو ٍِ أالٍامِ اىَحذدة  ،يقوم المنتبر بالوثب من فوة
الحبل بحيث يمر الحبل من مام و سفل القدمين يكرر هذا العمل نمس مرات .
 التسجيل  :ىنو ٍحاوىت صحُحت ححخسب ىيَخخبش دسجت أٌ إُ اىذسجت اىْها ُت ( )5درجة .
 توجييات :
1يتـ الوثب مف فوؽ الحبؿ ومف خالؿ اليديف.0 -بعد الوثب يتـ اليبوط عمى القدميف معاً .

  3يجب عدـ لمس الحبؿ أثناء اليبوط  ,كما يحب عدـ إرخاء الحبؿ أثناء الوثب. 4يجب عدـ حدوث اختالؿ في التوازف أثناء اليبوط أو الوثب.5-أي مخالفة لمشروط تمغى المحاولة.

31

( ) محمد صبحي حسانين :التقويـ والقياس في التربية البدنية  ,ج , 1987 , 1ص. 411
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 -0اختبار رمي واستقبال الكرات.

()32

 الغرض من االختبار  :قياس التوافة بين العين واليد .
 االدوات  :كرة تنس  ،حائط يرسم نط عمى بعد 5م من الحائط .
 مواصفات االداء  :يقف المنتبر مام الحائط ونمف النط المرسوم عمى األرض حيث
يتم ا نتبار وفقاً لمتسمسل ا تي :
 1رمي الكرة خمس مرات متتالية باليد اليمنى عمى اف يستقبؿ المختبر الكرة بعد ارتدادىا مفالحائط بنفس اليد.

 0رمي الكرة خمس مرات متتالية باليد اليسرى عمى اف يتـ استقباؿ الكرة مف قبؿ المختبر بعدارتدادىا مف الحائط بنفس اليد.
 3-رمي الكرة خمس مرات باليد اليمنى عمى أف يستقبؿ المختبر الكرة بعد ارتداىا مف الحائط باليد

اليسرى.

 التسجيل  :لكؿ محاولة صحيحة تحسب لممختبر درجة أي اف الدرجة النيائية ()15
درجة

( )1محمد صبحي حسانيف  :نفس المصدر السابؽ  ,ص. 411
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 -2اختبار الدوائر المرقمة

()33

 الغرض من االختبار  :قياس التوافؽ بيف العيف والرجؿ.
 االدوات  :ساعة ايقاف  ،يرسم عمى ا رض ثماني دوائر عمى ان يكون قطر كل منها
ستون ( )61سنتمت اًر  .ترقـ الدوائر كما ىو وارد بالشكؿ ()5

 مواصفات االداء  :يقف المنتبر دانل الدائرة رقم ( ، )1عند سماع اشارة البدء يقوم

بالوثب بالقدمين معاً الى الدائرة رقم ( )0ثم الى الدائرة رقم ( )3ثم الدائرة رقم ( .... )4حتى

الدائرة رقم ( ، )8يتم ذلك باقصى سرعة .

 التسجيل  :يسجل لممنتبر الزمن الذ يستغرق في ا نتقال عبر الثماني دوائر .
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الشكؿ ()1

اختبار الدوائر المرقمة لقياس التوافؽ بيف العيف والرجؿ

 0-0-3التجربة االستطالعية
التجربة االستطالعية ىي احد الشروط األساسية في البحث العممي ,فيي دراسة تجريبية

أولية يقوـ بيا الباحث عمى عينة صغيرة قبؿ قيامو بالبحث بيدؼ اختيار أساليب البحث وأدواتو

33

( ) محمد صبحي حسانيف  :نفس المصدر السابؽ  ,ص. 411
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وتعد

((

تدريبًا عمميًا لمباحث لموقوؼ بنفسو عمى السمبيات وااليجابيات التي تقابمو أثناء إجراء

االختبارات لتفادييا مستقبال ))(.)34

إر قاو الباحث بإجراء تجربة استطالعية عمى ( )6مف العدائيف تـ اختيارىـ بالطريقة العمدية مف
عدائي المسافات القصيرة لنادي ميساف لقرب فعالياتيـ مف فعالية الدراسة ومف خارج مجتمع البحث

وذلؾ بتاريخ 0101/4/06-05ـ لغرض الوقوؼ عمى السمبيات والمعوقات وتفادييا ومعرفة إجراء
االختبارات مف اجؿ الحصوؿ عمى نتائج دقيقة وصادقة وقد أفادتنا التجربة االستطالعية في التعرؼ

إلى اآلتي:

 -1المعوقات والسمبيات التي تواجو القائـ بالبحث قبؿ القياـ بالتجربة الرئيسة لغرض تجاوزىا.
 -0التعرؼ عمى المدة والوقت الذي تستغرقو االختبارات.
 -3مدى تجاوب العينة وسيولة أداء االختبار .

 -4تنظيـ وتدريب فريؽ العمؿ المساعد()خالؿ أداء االختبارات وعممية تسجيؿ البيانات.
 -5كيفية جمع البيانات وتوثيقيا ألجؿ معاممتيا إحصائياً.

 -6التأكد مف األدوات واألجيزة المستعممة في االختبارات.

( )34قاسـ حسف المندالوي (واخروف)؛ االختبارات والقياس والتقويم في التربية الرياضية:الموصؿ ,مطبعة التعميـ العالي1989 ,
ص.117

( )تكون فريق العمل المساعد من الذوات المدرجة اسماءىم ادناه:
 -1د .جاسـ عمي محمد

تدريسي /كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة – جامعة ميساف

29

 3-0-3التجربة الرئيسية
أجر الباحث تجربتو الرئيسية بتاريخ 0101/ 4 /06-05ـ عمى عينة البحث عمى مضمار وأروقة
ال بتسجيؿ إنجاز كؿ
كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة – جامعة ميساف  ,حيث قاـ الباحث او ً
راكض  ,وذلؾ باالستعانة بالسادة مشرفي وحكاـ المسابقة وبرنامج ( )photo finishلتحصيؿ دقة
تسجيؿ إنجاز الراكضيف ( ,)وبعدىا قاـ الباحث بإجراء اختبارات التوافؽ العضمي العصبي عمى
الراكضيف بعد اخذىـ لقسط كافي مف الراحة  ,وتـ تفريغ البيانات في استمارة خاصة معدة ليذا
الغرض .

 2-3الوسائل االحصائية

استخدـ الباحث البرنامج االحصائي  SPSSفي معالجة بياناتيا االحصائية مف خالؿ استخداميا
لمقوانيف التالية :
 -1النسبة المئوية .
 -0الوسط الحسابي .
 -3االنحياف الشع ايي

 -4معامؿ االرتباط بيرسوف .

( )اّظش ٍيحق اىصىس
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الباب الرابع
 4ـ عرض وتحليل وهٌاقشت الٌتائج
 2 -4عرض وتحليل الٌتائج
 1 -4هٌاقشت الٌتائج
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الباب الرابع

 4ـ عرض وتحليل وهٌاقشت الٌتائج :
 4ـ  2عرض وتحليل الٌتائج :
جذٔل ()1
ٚث ٍٛاالٔساط انحساتٛح ٔاالَحيا اخ انًعٛارٚح ٔلًٛر( ٙس) انًحرسثح ٔانجذٔنٛح ٔيسرٕٖ انذالنح نًرغٛياخ انثحث
انًرغٛياخ

االٔساط انحساتٛح

االَحيا اخ انًعٛارٚح

انحاجز

15.78

0.26

َظ انحثم

7.57

1.81

(س) انًحرسثح

0.821

(س) انجذٔنٛح

يسرٕٖ انذالنح

0.02

انًعُٕٚح

يعُٕ٘

عُذ درجح حيٚح (ُ_ )2وٍسخىي دالىت 2.20

ٕٚضح جذٔل ( )1صىسة واضحت عِ ٍخغُشاث اىبحث ،ههًرغٛي ركض  110و حٕاجز كاَد لًٛح
انٕسظ انحسات )15.78( ٙوباّحشاف ٍعُاسٌ  ، 2.04بَُْا ماّبج قَُبت اىىسبل اىحسبابٍ ىَخغُبش ّبل
اىحبو (ٔ )7.07تاَحياف يعٛار٘ ( ، )1.81اٍا قَُت ٍعاٍو االسحباط اىبسُل بُْهَا فناّبج ()2.100
ْٔة ٙاكثةي يةةٍ لًٛةح (س) انجذٔنٛةح انثانغةةح ( ) ححبج ٍسببخىي دالنةح (ْٔ )0.05ةاا ٚثةةٔ ٍٛجةٕد ع لةةح
ارذثاط يعُٕٚح ت ٍٛانًرغٛي. ٍٚ
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جذٔل ()2
ٚث ٍٛاالٔساط انحساتٛح ٔاالَحيا اخ انًعٛارٚح ٔلًٛر( ٙس) انًحرسثح ٔانجذٔنٛح ٔيسرٕٖ انذالنح نًرغٛياخ انثحث
انًرغٛياخ

االٔساط انحساتٛح

االَحيا اخ انًعٛارٚح

انحاجز

15.78

0.26

(س) انًحرسثح

792.5

(س) انجذٔنٛح

يسرٕٖ انذالنح

0.03

انًعُٕٚح

يعُٕ٘

ريٙ
ٔاسرمثال

2.60

7.82

انكياخ

عُذ درجح حيٚح (ُ_ )2وٍسخىي دالىت 2.20

ٕٚضح جذٔل ( )2صىسة واضحت عِ ٍخغُشاث اىبحث ،ههًرغٛي ركض  110و حٕاجز كاَد لًٛةح
انٕسظ انحساتٔ )15.78( ٙتاَحياف يعٛار٘  ، 0.26تًُٛا كاَد لًٛح انٕسظ انحسات ٙنًرغٛي ريٙ
ٔاسرمثال انكياخ ( )60.2وباّحشاف ٍعُاسٌ ( ، )82.7اٍا قَُت ٍعاٍو االسحباط اىبسُل بُْهَا فناّبج
() وهٍ امبش ٍِ قَُت (ر) اىجذوىُت اىباىغت (  ) 792.5ذحد يسةرٕٖ دالنةح (ْٔ )0.05ةاا ٚثةٔ ٍٛجةٕد
ع لح ارذثاط يعُٕٚح ت ٍٛانًرغٛي. ٍٚ
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جذٔل ()3
ٚث ٍٛاالٔساط انحساتٛح ٔاالَحيا اخ انًعٛارٚح ٔلًٛر( ٙس) انًحرسثح ٔانجذٔنٛح ٔيسرٕٖ انذالنح نًرغٛياخ انثحث
انًرغٛياخ

االٔساط انحساتٛح

االَحيا اخ انًعٛارٚح

انحاجز

15.78

0.26

(س) انًحرسثح

0.774
انذٔائي
انًيلًح

4.85

(س) انجذٔنٛح

يسرٕٖ انذالنح

0.04

انًعُٕٚح

يعُٕ٘

1.67

عُذ درجح حيٚح (ُ_ )2وٍسخىي دالىت 2.20

ٕٚضح جذٔل رلى ( )2صىسة واضحت عِ ٍخغُشاث اىبحث ،ههًرغٛي ركض  110و حةٕاجز كاَةد
لًٛح انٕسظ انحساتٔ )15.78( ٙتاَحياف يعٛار٘  ، 0.26تًُٛا كاَد لًٛح انٕسظ انحسةات ٙنًرغٛةي
انذٔائي انًيلًح ( )4.85وباّحشاف ٍعُاسٌ ( ، )1.67اٍا قَُت ٍعاٍو االسحبباط اىبسبُل بُْهَبا فناّبج
( )0.774وهٍ امبش ٍِ قَُت (ر) اىجذوىُت اىباىغبت ( ) ذحةد يسةرٕٖ دالنةح (ْٔ )0.05ةاا ٚثةٔ ٍٛجةٕد
ع لح ارذثاط يعُٕٚح ت ٍٛانًرغٛي. ٍٚ

 1-4هٌاقشت الٌتائج
يٍ خ ل ي حظح انُرةائج ة ٙجةذٔل ( )1واىجبذوه ( )2واىجبذوه (ٚ )2رثة ٍٛهٓةٕر لًٛةح ارذثةاط
يعُٕٚح ٔتذرجح عانٛةح يةا تة ٍٛيرغٛةياخ انرٕا ةك انعلةث ٙانعضةهٔ ٙاالَجةاز تفعانٛةح ركةض 110و
حٕاجزْٔ ،اا االرذثاط انًعُٕ٘ انعان ٙذعزِٔ انثاحث انٗ اٌ عًهٛاخ انرحكى ٔانرٕج ّٛانرٚ ٙلذرْا
انجٓةةاز انعلةةث ٙانًيكةةز٘ يةةٍ انعٕايةةم انًًٓةةح ةة ٙذٕجٛةةّ حيكةةاخ ان عةةة يًةةا ادٖ انةةٗ ذك ٛٛة
ٔسيعح اسرجاتح عانٛح  ٙاألداء انًٓار٘ الجرٛاز انحاجز ٔتانران ٙسٛرٕنذ ذٕا ك علث ٙعضهٙ ٙ
يسرٕٖ االداء انًٓار٘.
ْٔاا يا ُٚتٛي ان ّٛيحًذ حسٍ ع ٔ٘  " ٙإُ االسخجابت البذ أُ حشحبل بعاٍو اىذقت واُ جَُع ٍا
َقىً به اىفشد ٍِ أعَاه ووظا ف بذُّت او ٍهاسَت او ّفسُت ََنِ اُ حفسش ٔٚسرذل عهٓٛا عٍ طيٚك
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رصذ أدائّ أ يظاْي أدائّ انفعهٔ ٙنًعي ح إنٗ أ٘ يذٖ ٚسرةٛع انفيد ْ
أٌ ٚمٕو تةدداء يةا انةٗ أللةٗ
لذراذّ ٔلاتهٛاذّ " (.)20
ٔإٌ انسثة  ٙلةٕج االعةذاد انثةذَ ٙنٓةالالء انعةذائٚ ٍٛعةٕد انةٗ اْرًةاو انًةذرت ٍٛترًةار ٍٚانرٕا ةك
انعلث ٙانعضه ٙ ٙانٕحذاخ انرذرٚثٛح انعًهٛح ٔانًٛذاَٛح ٔانا٘ ُٚعكس اٚجاتٛا ً عهٗ االداء انحيكٙ
نهعذائٔ ، ٍٛاعرًادْى عهٗ اسانٛة ذذرٚثٛح ذٓرى تتكم كثٛةي تعُاصةي انهٛالةح انثذَٛةح ٔانرة ٙتاكرسةاتٓا
سٛكٌٕ نٓا انذٔر انثارز  ٙر ع يسرٕٖ انرٕا ك انعلث ٙانعضه ٙنٓالالء انعذائ. ٍٛ

(ٍ )35حَذ حسِ عالوٌ  ،يحًذ َلي انذ ٍٚرضٕاٌ  :اىقُاس فٍ اىخشبُت اىشَاضُت وعيٌ اىْفس اىشَاضٍ  ،دار انفكي انعيت، ٙ
انماْيج  ، 2000 :ص . 47-48
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الباب الخامس

 -2االستنتاجات والتىصيات
 1-2االستنتاجات
 0-2التوصيات
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الباب الخامس

 -2االستنتاجات والتىصيات
 1-2االستنتاجات

أستنتج الباحث مايمي :
 -1تمتع راكضي فعالية 111ـ حواجز بمستوى عالي مف التوافؽ العضمي العصبي.
 -0الدور البارز لمتوافؽ العضمي العصبي في انجاز راكضي فعالية 111ـ حواجز.
 -3مف خالؿ تطبيؽ اختبارات التوافؽ العضمي العصبي الحظ الباحث تمتع الراكضيف بمستوى
توافؽ العيف مع اليد مع الرجؿ اعمى مف االختباريف االخريف .

 0-2التوصيات
يوصي الباحث بما يمي :

 -1اعتماد تدريبات التوافؽ العضمي العصبي مف قبؿ المدربيف في وحداتيـ
التدريبية.
 -0توسيع دراسة أثر التوافؽ العضمي العصبي عمى مستوى أنجاز الالعبيف في
مختمؼ الفعاليات الرياضية .
 -3التركيز عمى تمرينات التوافؽ العاـ لمجسـ بدالً مف تجزئة أجزاء الجسـ في
تمرينات التوافؽ لراكضي فعالية 111ـ حواجز وذلؾ لموصوؿ الى اآللية في
األداء .
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