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 البحث ملخص

هدف البحث الى الكشف عن عالقة البحث االحصائية للتوافق العضلي العصبي        

لعينة البحث ، التي القدمين ومهارتي الدحرجة ودقة المناولة بكرة القدم  و بين العين

 .خضعت الختبار التوافق العضلي العصبي واختباري الدحرجة ودقة المناولة 

والمتمثل بطالب  ةلعمديا ةختير بالطريقاوقد اجري البحث على مجتمع البحث الذي 

(  2102 - 2102للعام الدراسي ) ىجامعة ديال –المرحلة الرابعة كلية التربية الرياضية 

%( 45.45وبنسبة ) باال( ط021با اذ تكونت عينة البحث من )ال( ط221والبالغ عددهم )

وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي  بالطريقة العشوائية وباستخدام القرعة. ااختيرو

ة المئوية ، الوسط ب) النس ـ. مستخدما الوسائل االحصائية االتية: طبيعة البحث ةمئلمال

الحسابي ، االنحراف المعياري ، معامل ارتباط بيرسون (. وتوصل الباحث الى ان 

ارتباطا معنويا في اختباري ن العين والقدمين قد حقق اختبار التوافق العضلي العصبي بي

 .الدحرجة ودقة المناولة بكرة القدم عند مقارنة نتائج االختبارات
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 d itsNeuromuscular compatibility between eye and feet an

rolling and precise handling footballwith skill relationship  

 

Abstract 

 The research aims to reveal the relationship of statistical research 

for neuromuscular compatibility between eye and feet and rolling 

my skills and precise handling football for the research sample, 

which have undergone compatibility testing neuromuscular and 

experiential rolling and precise handling by the results of the tests.  

The research was conducted at the research community who 

Achtarh way intentional and goal Students Stage IV Faculty of 

Physical Education - University of diyala for the academic year 

(2012 - 2013) totaling (220) students as sample consisted of (120) 

students, and by (54.54%) Akhtero random method Using lots. The 

researcher used the descriptive nature of the search for suitability. 

Using statistical methods the following: (Alencih percentage, 

mean, standard deviation, coefficient of sprains, Pearson 

correlation coefficient). The researcher found that the 

neuromuscular test compatibility between eye and feet may be 

achieved in a test closely morally rolling and precise handling 

football when compared to the results of the tests. 

 



 

 الباب االول

 ـ:التعريف بالبحث -1

 ـ:همية البحثأالمقدمة و 1-1

نها تتميز االخرى أل همكانة مرموقة بين االلعاب الفرقياحتلت لعبة كرة القدم         

متعددة بطابع خاص يميزها عن بقية االلعاب اذ انها تحتوي على مهارات فنية وخططية 

تقانها بشكل جيد في التدريب والمباراة وخاصة تلك إينبغي على الالعب تعلمها و

المهارات التي لها عالقة بنتائج المباراة ومنها الدحرجة ودقة المناولة وتعد مهارتي 

الفعالة والمهمة في احراز االهداف مع بقية انواع الدحرجة ودقة المناولة من المهارات 

للمشاهدين ومهارة الدحرجة بكرة  واألثارةوتضيف عنصر المتعة  المهارات االخرى

القدم من 
 "

المهارات االساسية التي يتحتم على العبي كرة القدم اتقانها ، اذ الغنى عن 

فقد  إلاهذه المهارة وعلى الالعب الربط بين سرعته وتحكمه بالكرة خالل ركضه بها و

صبحت من نصيب منافسه أسيطرته عليها و
("1)

ومهارة المناولة هي االخرى من  .

المهارات المهمة في لعبة كرة القدم 
 "

وان عملية  ةالمباراكثر استخداما طوال زمن واأل

اتقانها مسالة ضرورية ومهمة لنجاح الفريق والفوز بالمباراة
"
.

(2)
ان اداء المهارات  

ويعد التوافق من القدرات ، يتطلب درجة من التوافق مابين الجهاز العصبي والعضلي

التي متى ما اكتسبها الالعب ستحدد له الخبرة الحركية التي هي جمع وتمازج الحركية 

عناصر ومكونات اللياقة البدنية المختلفة ويؤدي التوافق العضلي العصبي دورا اساسيا 

 فعاال في حركات الالعب لذلك فان الحاجة الى التوافق يكون مهم في اداء المهارات

خالل االداء داء الالعب اذ انه والتوافق بين العين والقدمين اكثر العوامل اهمية بالنسبة أل

                                                           
: )اطروحة دكتوراه،كلية التربية بناء بطارية اختبار المهارات االساسية بكرة القدم لالعبي شباب محافظة نينوىمكي عواد الراوي ؛  (1)

 .87(، ص2110جامعة الموصل ،  –الرياضية 

: )عمان ، االردن، دار الكتب للطباعة والنشر، التمارين التطويرية بكرة القدم( ثامر محسن اسماعيل وموفق مجيد المولى؛ 2)

 . 01(،ص0111

 

 



 

العصبية بين الجهازين العصبي والعضلي ولذلك فان جميع  شاراتيكون هناك انتقال لأل

المهارات التي يقوم بها الالعب تتطلب قدرا من التوافق بين الجهازين العصبي 

ساس في اداء مهارتي أوالعضلي ، للتوافق العصبي العضلي اهمية كبيرة ودورا بارزا و

 اولة بكرة القدم.نالدحرجة ودقة الم

 ـ:مشكلة البحث 1-2

للوصول الى االداء والنتيجة في كرة القدم التي تحقق الفوز يتطلب توافق متطلبات كثيرة        

جدا من بينها مستوى عاليا في اداء مترابط ومتداخل للقدرات التوافقية والمهارية فيما بينها اذ 

الى  باإلضافةتعد  القدرات التوافقية الركيزة االساسية التي يبنى عليها تطوير الجانب المهاري 

من خالل متابعة الباحث الميدانية لمباراة الدوري بكرة القدم واغلب القدرات االخرى و

يعطون اهتماما لبعض القدرات الحركية ومنها  المدربون ال بعضالوحدات التدريبية الحظ ان 

جة التوافق العصبي العضلي بين العين والقدمين وربطها مع المهارات االساسية ومنها الدحر

ودقة المناولة اهمية تتناسب وحجم العالقة بينهما عند اعطائهم التمرينات خالل البرنامج 

 يركزون على التمارين المهارية بمعزل عن الحركات التوافقية. اذفي كرة القدم التدريبي 

 ـ:ف البحثهد 1-3

التعرف على عالقة التوافق العصبي العضلي بين العين والقدمين ومهارتي الدحرجة  -

 ودقة المناولة بكرة القدم.

 ـ:فرضا البحث 1-4

 هناك عالقة معنوية بين التوافق العصبي العضلي ومهارة الدحرجة بكرة القدم. -0

 هناك عالقة معنوية بين التوافق العصبي العضلي ومهارة دقة المناولة بكرة القدم. -2

 ـ:مجاالت البحث 1-5

 جامعة ديالى. –التربية الرياضية المجال البشري : طالب المرحلة الرابعة كلية  -0



 

 (.2102-5-04( ولغاية )2102-2-08المجال الزماني : من ) -2

 –المجال المكاني : القاعة الداخلية وملعب كرة القدم في كلية التربية الرياضية  -2

 جامعة ديالى.

 الباب الثاني

 ـ:الدراسات النظرية والمرتبطة -2

 ـ:الدراسات النظرية 2-1

 ـ:العصبي العضليالتوافق  2-1-1

عرف فوران التوافق نقال عن محمد رضا على انه       
"

قابلية الجسم على تنظيم 

هدف حركي خاص إلنجازثنين او اكثر من العضالت ألنموذجي 
"
.

(1)
 كذلك التوافق هو 

"
، كما ان التوافق  كل من الجهازين العصبي والعضلي القدرة على التوفيق بين اعمال

قل جهد أالترتيب والتنظيم المتناسق بحيث يؤدي الهدف المطلوب وبيعني عملية 

ممكن
"
.

(2)
 

عصام عبد الخالق التوافق بانهويعرف 
 "

قدرة الفرد على التنسيق لحركات مختلفة الشكل 

حداداء حركي وواالتجاه بدقة وانسيابية في نموذج أل
 "
.

(3)
اما ابو العال احمد عبد الفتاح  

فقد عرف التوافق
 "

هو قدرة الرياضي على سرعة االداء الحركي مع دقة االداء في 

مع االقتصاد في الجهد ، وتحقيق ذلك من خالل عدة عمليات عصبية تحقيق الهدف 

تتلخص في استقبال المخ للمعلومات المختلفة عن طبيعة االداء الحركي من خالل 

 حية الحركية والزمنيةالمستقبالت الحسية ، ثم يقوم بتحليل متطلبات الحركة من النا

، وبعد ذلك يرسل المخ االشارات العصبية والفراغية سواء للجسم ككل او أجزاءه 

                                                           
 . 472(، ص2117: )بغداد، مكتب الفضلي، 0، طالتطبيق الميداني لنظريات وطرائق التدريب الرياضي( محمد رضا ابراهيم ؛ 0)

(
2

 .11(، ص2102: )بغداد، دارالبراق للطباعة والنشر، 2، طموضوعات= في التعلم الحركيقاسم لزام صبر؛ ( 
3
 .077-078( ص2114: )االسكندرية،منشاة المعارف،تطبيقات-نظريات الرياضيالتدريب عصام عبد الخالق؛( (



 

متطلبات التي حددها من ناحية لالحركية الى العضالت لتنفيذ خطة االداء الحركي وفقا ل

داء الحركي واتجاهات حركة الجسم طبيعة االداء الحركي وشكله والتقسيم الزمني لأل

جزاءه في الفراغ المحيط اي النواحي المكانيه وكلما ارتفعت دقة تنفيذ االداء الحركي أو

دل ذلك على ارتفاع مستوى التوافق
"
.

(1)
 

ويعرف الباحث التوافق هو قدرة الالعب على اداء عدد من الحركات الفنية في وقت 

 واحد وكذلك قدرته على ربط تلك الحركات داخل عمل واحد .

 ـمحجوب بان التوافق العصبي العضلي يتلخص بنقاط مهمة هي : وقد بين وجيه
(2)

 

 التنظيم والتنسيق والتبويب. -0

 حركي والقوة المؤثرة فيه.ال مكانية الجهازإعملية التوافق مقرونة ب -2

 يختلف التوافق الحركي باختالف الخبرات المكتسبة. -2

 يعتمد التوافق الحركي عادة على العمل الجسمي. -5

 اساس في عملي التوافق الحركي.الجهاز العصبي  -4

 التوافق الحركي هو جوهر التعلم. -1

 ـتقسيمات التوافق: 2-1-2
(3) 

 ـيقسم التوافق بالنسبة للنشاط الرياضي الى: - أ

 توافق عام: ويظهر في اداء المهارات الحركية االساسية كالمشي والجري والتسلق. -0

مع طبيعة النشاط الرياضي  تتالءمتوافق خاص: ويظهر في اداء الحركات التي  -2

 الممارس من حيث توزيع سريان القوة وشكل االداء.

 ـويقسم فليشمان التوافق الى: - ب

                                                           
1
 .214(، ص0118: )مصر، دار الفكر العربي، 0، طالتدريب الرياضي االساس الفسيولوجيةابو العال احمد عبد الفتاح ؛ ( (

2
 .1(، ص2110: )عمان، دار وائل، 0، طنظريات التعلم والتطور الحركيوجيه محجوب ؛  ((

 .077-078، صالمصدر السابقعصام عبد الخالق؛ (2)



 

توافق االطراف: ويظهر في االداء الحركي الذي يتطلب استخدام اليدين معا او  -0

 القدمين معا او اليدين والقدمين معا.

 توافق الجسم الكلي: ويظهر في حركة الجسم كله. -2

 ـسم كالرك التوافق الى:ويق -ج

 توافق الذراع والعين. -0

 توافق القدم والعين. -2

 ـ:القدرات التوافقية 2-1-3
(1) 

ان القدرات التوافقية عبارة عن شروط حركية ونفسية عامة لالنجاز الرياضي       

يستطيع الفرد التحكم في االداء الحركي في جميع االنشطة الرياضية وتنبثق القدرات 

تقان إوتتحدد من مقدار ذخيرة الفرد من دقة والتوافقية من متطلبات االداء الرياضي 

التوافقية عن بعضها في اتجاهها الديناميكي المهارات الحركية وتختلف القدرات 

نما مترابطة دائما بغيرها من إومستواها وال تظهر القدرات التوافقية كقدرات منفردة و

شروط االنجاز الرياضي من القدرات البدنية والمهارية والخططية كما ترتبط غالبا 

 البعض. اهضببع

 ـيمكن تميز بين قدرات توافق مختلفة ومترابطة وهي:

: وهي قدرة الرياضي على تقدير الوضع  قدرة تقدير الوضع )التوجيه المكاني( -0

 شياء متحركة اخرى كالكرة او زمالء او منافسين.أالمتغير لكل من جسمه و

)اتزان : وهي قدرة على االحتفاظ بالجسم في حالة ثبات  قدرة االحساس بالتوازن -2

واستعادة هذا الوضع في حالة االنحراف عن :  عادة بناء الحركةإالتحكم فيه و ثابت او

 اتزان حركي(.

                                                           
 .011-077، صنفس المصدرعصام عبد الخالق؛ ( 0)

 



 

: وهذه قدرة على المالحظة والتشخيص للمتغيرات  يقاعقدرة االحساس باإل -2

الديناميكية خالل الحركة حيث ان االيقاع هو التوزيع الزمني الديناميكي لمسار الحركي 

 ويقع الجهد على المحلالت السمعية والبصرية والحسية معا.

: وهي قدرة على الربط بين حركات اجزاء الجسم واحدة  ة الربط الحركيقدر -5

 الهدف المطلوب.خرى في اطار الحركة الكلية للجسم لتحقيق باأل

: وهي قدرة على تحقيق دقة عالية واقتصادية في  قدرة التميز الحس عضلي -4

الدقيق كمله مبينا على التميز أداء بجراء الحركة والمراحل الحركية لألالجهد أل

دراك المكاني للجسم والمترابط باالنجاز وكذلك القدرة على حساس بالقوة والزمن واإللإل

 االرتخاء والشد العضلي الالزم.

: وهي قدرة على تعديل وتغيير التعاقب الحركي كشرط جديد  قدرة التكييف -1

 بمالحظة وتوقع تغيير في الموقف او استمرار التعاقب بطريقة اخرى.

: وهي قدرة على التلبية لمثير معين في  االستجابة )التلبية السريعة(قدرة سرعة  -8

 اقل زمن ممكن وتختلف المثيرات من سمعية او بصرية.

 ـ:اهمية القدرات التوافقية 2-1-4

ان القدرات التوافقية مهمة لبناء المستوى الرياضي لكل الرياضيين . ان التطور       

خاص على مراحل بناء التكتيك يؤثر بشكل  الواضح الشخصي للقدرات المنفردة

 ـ: الرياضي كما وضحها هارا نقال عن عبد علي نصيف كما يلي
(1)

 

ان المستوى العام والعالي في جميع قدرات التوافق وكذلك البناء الموجه لسيطرة  -0

قدرة توافق معينة بسبب خصوصية اللعبة الرياضية يضمن سرعة ونوعية تعلم االداء 

 ويعتبر من المهارات الحركية االساسية للعبة الرياضية الخاصة.بشكل افضل 

                                                           
 .224(، ص0111)جامعة بغداد، مطابع التعليم العالي، : 2، طاصول التدريبهارا )ترجمة( عبد علي نصيف؛ ( 0)

 

 



 

ان المستوى العالي في قدرات التوافق )بجانب المهارات االساسية( يتطلب تملك  -2

 وضبط تمارين معقدة في سنوات التدريب التالية.

ان المستوى العالي والعريض في قدرات التوافق يسمح بالتملك المجدي للتمارين  -2

عداد قبل حمل التدريب والمنافسات تعتبر وسائل تدريب للياقة العامة واأللتي البدنية ا

 العالي وكذلك يحتاج الرياضي لها للراحة االيجابية.

ان المستوى والسعة في قدرات التوافق تؤثر ايجابيا على التكامل الضروري  -5

 للتكنيك الرياضي.

ية يمكن اختيار عن طريق االستيعاب الواقعي لدرجة تطور التوافق الشخص -4

 الرياضيين المؤهلين بشكل افضل.

 ـ:مهارة الدحرجة بكرة القدم 2-1-5

تعد مهارة دحرجة الكرة       
 "

من المهارات االساسية التي يتحتم على العب كرة القدم 

ي العب عن هذه المهارة، وعلى الالعب الربط بين سرعته وتحكمه اتقانها اذ ال غنى أل

فقد سيطرته عليها واصبحت من نصيب خصمه بها واالكضه في الكرة خالل ر
"
.

(1 )

"
يكون امامه فرصة لتمرير الكرة الى الزميل او عندما يريد  ويستخدمها الالعب عندما ال

التقدم بالكرة في مساحات خالية
"
.

(2)
 

 ـ:مهارة المناولة بكرة القدم 2-1-6

كرة القدمي لعبة فرة المناولة من المهارات المهمة تعد مها       
 "

نها االكثر استخداما أل

لية اتقانها مسالة ضرورية ومهمة لنجاح الفريق والفوز طوال المباراة وان عم

بالمباراة
"
.

(3  )
يونس ذنون الىمعتز و ويبين زهير قاسم الخشاب

"
ان المناولة اسرع من  

                                                           
 .87، صمصدر سبق ذكره( مكي محمود الراوي؛ 0)

(2) L0is, jean: Deshaies- foot-passion, edition, 1991. P.134. 

 .01، صمصدر سبق ذكره( ثامر محسن اسماعيل وموفق مجيد المولى؛ 2)

 

 



 

الخداع  الدحرجة واللعب الحديث يؤكد على اللعب السريع والمناولة السريعة مع استخدام

تستخدم س اال ان مناولة القدم أفي اثناء المناولة . كما ان المناولة تستخدم بالقدم والر

س خالل المباراةأاكثر من المناولة بالر
( "1)

. 

 ـ:الدراسات المرتبطة 2-2

 ـ(:2002دراسة ياسين علوان اسماعيل ) 2-2-1
(2) 

ودقة اسلوب الضرب الساحق التوافق العضلي العصبي وعالقته ببعض السمات النفسية 

 العالي بالكرة الطائرة للمتقدمين.

هدفت الدراسة الى الكشف عن العالقة بين التوافق العضلي العصبي وبعض السمات     

النفسية ودقة اسلوب الضرب الساحق العالي لدى العبي الدوري الممتاز بالكرة الطائرة 

وفي اجراءات البحث استخدم الباحث المنهج الوصفي باالسلوب المسحي وذلك لمالئمته 

( فرق كل فريق 8( العب موزعين على )41لطبيعة البحث وتكونت عينة البحث من )

، الوسط الحسابي، ةيئو( العبين وقد استخدم الباحث الوسائل االحصائية )النسبة الم7)

 ط سبيرمان ر ت(.االنحراف المعياري، معامل ارتبا

 وتوصلت الدراسة الى االستنتاجات االتية :

 التوافق العضلي العصبي يرتبط ارتباطا بدقة الضرب الساحق العالي. -

 التوافق العضلي العصبي يرتبط ارتباطا معنويا بالسمات النفسية. -

مات التوافق العضلي العصبي ودقة الضرب الساحق العالي يرتبط ارتباطا معنويا بالس -

 النفسية.

                                                           
1
 .47(ص2114: )الموصل،دار ابن االثير للطباعة والنشر،قانون-اختبارات-كرة القدمزهير قاسم الخشاب ومعتز يونس ذنون؛ ((

2
التوافق العضلي العصبي وعالقته ببعض السمات النفسية ودقة اسلوب ضرب الساحق العالي بالكرة الطائرة ياسين علوان اسماعيل ؛  ((

 .087(، ص2111كلية التربية الرياضبة،  -: )مجلة علوم التربية الرياضية ، العدد االول، مجلد الثاني، جامعة ديالىللمتقدمين 

  

 



 

 الباب الثالث

 ـ:منهج البحث واجراءاته الميدانية -3

 ـ:منهج البحث 3-1

 استخدم الباحث المنهج الوصفي لمالئمته وطبيعة المشكلة.      

 :ـعينة البحث 3-2

 -تم اختيار عينة البحث من طالب السنة الدراسية الرابعة في كلية التربية الرياضية      

( طالبا 021( بالطريقة العشوائية بواقع )2102 - 2102جامعة ديالى للعام الدراسي )

 .( طالبا 221%( من مجتمع البحث البالغ )45.44يمثلون نسبة )

 ـادوات البحث: 3-3

 س.يختبارات والمقاياال -0

 استمارة جمع المعلومات.-2

 ة:لمعاالجهزة واالدوات المست 3-4

 (.2ساعة الكترونية عدد ) -0

 شريط قياس. -2

 (.12×001هدف صغير ) -2

 (.01شواخص عدد ) -5

 شريط الصق. -4

 



 

 ـوسائل جمع البيانات )االختبارات المستخدمة(: 3-5

 ـاختبار التوافق الحركي: 3-5-1

  :الدوائر المرقمةاختبار اسم االختبار. 
(1)

 

  من االختبار: قياس التوافق بين العين والقدمين.الهدف 

 ( دوائر على ان 7يرسم على االرض ) -صافرة -ساعة توقيت ة:لمعاالدوات المست

 (.0(سم وترسم كما في شكل )11يكون قطر كل منها )

 

 

 

 

 الدوائر المرقمة ( يوضح اختبار0الشكل )

 ( وعند سماع اشارة البدء يقوم 0: يقف المختبر داخل الدائرة رقم ) طريقة االداء

( ويتم 7( وهكذا الى الدائرة رقم )2( الدائرة )2بالوثب بالقدمين معا الى الدائرة رقم )

 قصى سرعة ممكنة.أذلك ب

 االلتزام بترتيب الدوائر حسب ارقامها. تعليمات االختبار : 

 ( دوائر.7ستغرقه في االنتقال عبر )أ: يسجل المختبر الزمن الذي  طريقة التسجيل 

  ـاختبار الدحرجة بكرة القدم: 3-5-2 

 .ياباا: الدحرجة بين الشواخص ذهابا و اسم االختبار
(1)

 

                                                           
 . 21(، ص0178،: )القاهرة، دار الفكر العربي، 2، ط0، جالتقويم والقياس في التربية البدنية( محمد صبحي حسانين؛ 0(

  

8 3 6 

5 7 1 

2 4 



 

 الدحرجة بالكرة. الهدف من االختبار : 

 صافرة -(2عدد )كرات  -: ارض مستوية او ساحة كرة القدم ةلمعاالدوات المست- 

 (.8شواخص عدد ) -(0ساعة توقيت الكترونية عدد )

 (م عن حط البداية ويبعد الشاخص الثاني 2: يبعد الشاخص االول ) طريقة االداء

عن الشاخص االول وهي نفسها بين الشواخص االخرى ويقف ( قدم 1(م اي )2.8)

دء يقوم المختبر المختبر خلف خط البداية ومعه الكرة وعندما تعطى اشارة الب

 يابا.إبالجري بالكرة بين الشواخص ذهابا و

 كل مختبر محاولتين ، يجب دحرجة بين الشواخص، اذا  يعطى:  تعليمات االختبار

 ابتعدت الكرة يرجع الكرة من مكان ابتعادها ويعود ويكمل االختبار.

 فضل من الثانية ويحسب الزمن أل 0/01: يحسب الزمن االقرب  طريقة التسجيل

 محاولة.

 ـاختبار دقة المناولة بكرة القدم: 3-5-3

 (م21: المناولة نحو هدف صغير يبعد مسافة ) اسم االختبار.
(2)

 

 قياس دقة المناولة. الهدف من االختبار : 

 (سم.12×001هدف صغير ابعاده ) -(4: كرات قدم عدد ) االدوات المستخدمة 

 مواجها للهدف الصغير ، ويبدا عند : يقف الالعب خلف خط البداية  طريقة االداء

( 4اعطاء االشارة بمناولة الكرة نحو الهدف لتدخل اليه، وتعطى لكل العب )

 محاوالت متتالية.

 (م عن الهدف 21(م وعلى مسافة )0: يرسم خط للبداية بطول ) تعليمات االختبار

 .الصغير، وتوضع كرة ثانية على خط البداية
                                                                                                                                                                             

(، 0111: )الموصل، دار الكتاب للطباعة والنشر، 2، طكرة القدم لطالب كلية واقسام التربية الياضية( زهير قاسم الخشاب )واخرون(؛ 0)

 .025ص

 

: )رسالة ماجستير، غير منشورة، كلية اثر استخدام وسيلة المناطق المحددة في تنمية المهارات االساسية بكرة القدم( رعد حسين حمزة؛ 2)

 .25(ص0111التربية الرياضية، جامعة بغداد، 



 

 بمجموع الدرجات التي يحصل عليها الالعب من  : تحسب الدرجة طريقة التسجيل

 مناولة الكرات الخمسة وعلى النحو االتي:

 .درجتان لكل محاولة صحيحة تدخل الهدف 

 .درجة واحدة اذا مست الكرة القائم او العارضة ولم تدخل الهدف 

 .صفر في حالة خروج الكرة عن الهدف 

 التجربة االستطالعية:ـ 3-6

تجربة  بأجراءمن اجل ضبط المتغيرات الخاصة باختبارات البحث قام الباحث       

( طالب خارج مجتمع البحث وتم استبعادهم 7( على )2102-2-5استطالعية بتاريخ )

 عند تنفيذ االختبارات وكان هدف الباحث من التجربة االستطالعية: الرئيسةمن التجربة 

  االختبارات.التعرف على امكانية العينة من 

 .التعرف على الوقت المستغرق عند تنفيذ االختبارات 

 .التعرف على امكانية فريق العمل المساعد
)*(

 

 ـخطوات اجراء االختبارات: 3-7

قامت عينة البحث باجراء االحماء الكامل لجميع اجزاء الجسم قبل اجراء االختبارات      

( وعلى 2102 -2 -1فيذها تم بتاريخ )وكذلك قام الباحث بشرح طبيعة االختبار قبل تن

جامعة ديالى وفق التسلسل المنطقي لها  -قاعة ومالعب كلية التربية الرياضية

 ـاالختبارات االتية:

 اختبار دقة المناولة بكرة القدم. -0

 اختبار التوافق الحركي. -2

                                                           
)*(

 جامعة ديالى. -م.م شهاب احمد تدريسي؛ كلية التربية الرياضية

 جامعة ديالى.     -م.م احمد سلمان؛ تدريسي؛ كلية التربية الرياضية    



 

 اختبار الدحرجة بكرة القدم. -2

 ـالوسائل االحصائية: 3-8

النسبة المئوية -
(0)

. 

الوسط الحسابي -
(2)

. 

االنحراف المعياري -
(2)

. 

معامل االتواء -
(5)

. 

عامل االرتباط البسيط )بيرسون( -
(4)

. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
: )عمان، االردن، دار الشروق للنشر 0،ط spss التحليل االحصائي باستخدام البرنامج( صالح ارشد العقيلي وسامر محمد الشايب؛ 0)

 .088(، ص0171والتوزيع، 

: )الموصل، مطابع التطبيقات االحصائية واستخدام الحاسوب في بحوث التربية الرياضية( وديع ياسين التكريتي وحسن محمد العبيدي؛ 2)

 .012(، ص0111جامعة الموصل ، 

(، 2111: )اربد، دار المل للنشر والتوزيع، 2، طاالحصاء للباحث في التربية والعلوم االنسانية( احمد سلمان عودة وخليل يوسف الخليلي؛ 2)

 .011ص

 .247(، ص0111: )بغداد، مطابع التعليم العالي، طرائق االساليب االحصائية( قيس ناجي عبد الجبار؛ 5)

وائل للطباعة  : )عمان، االردن، دار0، طفهم وتحليل البيانات االحصائية spssالنظام االحصائي ( محمد بالل الزغبي وعباس الطالفحة؛ 4)

 .010(، ص2111والنشر، 

 



 

 الباب الرابع

 ـعرض النتائج ومناقشتها: -4

 ـعرض النتائج: 4-1

 (2الجدول)

لنتائج اختبارات التوافق الحركي   هالمعياري اتاالوساط الحسابية واالنحرافيبين  

 والدحرجة ودقة المناولة بكرة القدم.

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي وحدة القباس المتغيرات ت

 0.221 1.284 ثانية اختبار التوافق الحركي. 0

 0.270 8.255 ثانية اختبار الدحرجة بكرة القدم. 2

 0.711 01.588 درجة اختبار دقة المناولة بكرة القدم. 2

( الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لالختبارات )التوافق 2يتبين من الجدول )

  -: الحركي والدحرجة ودقة المناولة بكرة القدم( وكاالتي

( 0.221االنحراف لمعياري)و (1.284)اذ بلغ الوسط الحسابي الختبار التوافق الحركي

 (0.270( واالنحراف المعياري 8.255بالكرة )ختبار الدحرجة ال وبلغ الوسط الحسابي

 ( 0،711( واالنحراف لمعياري)01،588)فبلغ  الوسط الحسابي الختبار دقة المناولة اما

 

 

 

 



 

 (2جدول )

يبين معمل االرتباط بين التوافق العصبي العضلي ومهارتي الدحرجة ودقة المناولة 

 بكرة القدم.

قيمة معامل االرتباط  المتغيرات

 )بيرسون(

المحسوبة لداللة معنوية  Tقيمة 

 االرتباط

 الداللة

التوافق 

العصبي 

 العضلي

مهارة 

 الدحرجة

 معنوي *4.214 1.522

مهارة دقة 

 المناولة

 معنوي *01.740 _ 1.471

 (2.11( الجدولية رقمية )T( قيمة )007ودرجة حرية ) 1.14≥ * معنوي عند مستوى داللة 

العصبي  ود فروق معنوية ذات داللة احصائية بين التوافقج( و2)يتبين من الجدول     

( المحسوبة في مهارة Tت قيمة )بلغ ذاالعضلي ومهارتي الدحرجة ودقة المناولة 

( T( وهما اكبر من قيمت )01.740( اما مهارة دقة المناولة فهي )4.214الدحرجة )

 (.1.14≥ )مستوى داللة ( و007( عند درجة حرية )2.11الجدولية رقمية والبالغة )

( بين التوافق العصبي 1.522( وجود عالقة ارتباط موجبة )2هر الجدول )ظكما ا    

_( بين التوافق 1.471عالقة ارتباط سالبة )هور ايضا ظالعضلي ومهارة الدحرجة و

 العصبي العضلي مع مهارة دقة المناولة بكرة القدم.

 ـمناقشة النتائج: 4-2

( وجود عالقة طردية )ارتباط 2اوضحت نتائج البحث كما مبين في الجدول )    

موجب( بين التوافق العصبي العضلي ومهارة الدحرجة بكرة القدم اي كلما كان مستوى 

عن التوافق جيد زادة قدرة الالعب على التحكم بجسمه مع الكرة اثناء دحرجتها فضال 

ان الدحرجة هي احد المهارات االساسية بكرة القدم التي تعني قدرة الالعب في توجيه 



 

الكرة والتحكم بها اثناء الركض وباي جزء من القدم وفي اي اتجاه وهذا يتطلب توافقا 

عصبيا عضليا وكما اشار ابو العال احمد عبد الفتاح
 "

ان كثير من المواقف في التدريب 

سرعة استجابة الرياضي لتغير مواقف اللعب او سرعة االداء لمواجه  او المنافسة يتطلب

ة معينة ظحركات المنافس السريعة او التغيير من حركة الى اخرى او اختيار لح

تتطلب قدرة على التوافق لالستجابة او توقع مكان معين التجاه الهدف، كل هذه المواقف 

الديناميكي للحركة، بمعنى دقة تحديد المجال الزمنى والمكاني  و
"
.
 (1)

  

( وجود عالقة عكسية )ارتباط 2كذلك اشارت نتائج البحث كما مبين في الجدول )

سالب( بين التوافق العصبي العضلي ومهارة دقة المناولة بكرة القدم اذ ان االشارة تدل 

معامل االرتباط سالبا فان ذلك يعني ان الزيادة في احد  ذا كانأعلى اتجاه العالقة ف

هر في نتائج ارتباط التوافق ظالمتغيرين يرافقها نقصان في درجة المتغير االخر وهذا ي

العصبي العضلي ومهارة دقة المناولة ذلك بسب ان وحدة قياس اختبار التوافق فهي 

بالثانية فكلما قل زمن المختبر دل على مستوى افضل اما وحدة قياس اختبار دقة 

وهو عكس الزمن تبر خدرجة الم تالزمن فكلما ازدادالمناولة فهي بالدرجة وهي عكس 

 هرت العالقة العكسية )ارتباط سالب(. ظكلما ازداد قلت درجته ولهاذا ا

افة الى عنصر ضإلاو الدقة بهو والبد من صحة المناولة توافر عنصر مهم فيها اال

ون التوقيت الناسب والقوة الالزمة وهذا يتطلب توافقا عصبيا عضليا جيد حتى يك

عنصرا مهما من عناصر تحقيق الفوز في المباراة وتعزيز ثقة الالعبين ويشير مفتي 

ابراهيم 
"

افراد الفريق الواحد قدر المناوالت الدقيقة الى انه الشي يحيي الثقة لدى   

الالعبينبين  الجيدة
 "
.

(2)
 

عبد علي نصيف  نقال عن هارا هكما اضاف    
 "

واالقتصادية الى ان الدقة العالية 

قسام الحركة تعتمد على التفريق المدرك أ)التطابق الدقيق( لحركات اقسام الجسم و

                                                           
 (

1
 .   211، صمصدر سبق ذكرهابو العال احمد عبد الفتاح؛ (

2
 (.0174: )القاهرة، دار الفكر العربي، 2، طاالعداد المهاري والخططي لالعب كرة القدممفتي ابراهيم حماد؛   ((



 

والوعي لقيم القوة والزمن والمجال الحركي ومع توقع المسار الحركة وهذا مقياس 

اساسي للرياضي للوصول الى المستوى العالي
( "1)

ومما تقدم يرى الباحث ان اداء  .

مهارة الدحرجة ودقة المناولة بكرة القدم او اداء مهارات متنوعة بشكل عال المستوى 

 يعتمد على عامال محددا وهو التوافق العصبي العضلي. 

 الباب الخامس

 ـستنتاجات والتوصيات:اال -5

 ـاالستنتاجات: 5-1

 ـتوصل الباحث الى االستنتاجات االتية:

 التوافق العصبي العضلي يرتبط ارتباطا معنويا بمهارة الدحرجة بكرة القدم. -0

 التوافق العصبي العضلي يرتبط ارتباطا معنويا بمهارة دقة المناولة بكرة القدم. -2

 ـالتوصيات: 5-2

 ـفي ضوء النتائج التي تم التوصل اليها وضع الباحث توصيات عدة وتمثلت بما ياتي:

التوافق العصبي العضلي ببعض متغيرات مهارية اخرى  اجراء بحوث على عالقة -0

 وفسيولوجية وبدنية.

 طالب والعبي فئات عمرية اخرى في المجتمع.اجراء دراسات مرتبطة على  -2

ثيرها أوت بين العين والقدمين ضرورة االهتمام بتمارين التوافق العصبي العضلي -2

 االلعاب والفئات العمرية.على المهارات االساسية والبدنية والوظيفية ولجميع 

 

 

                                                           
1
  .222،صمصدر سبق ذكره،0111هارة)ترجمة(عبد علي نصيف؛ ((



 

 المصادر

  مصر، 0، طالتدريب الرياضي االساس الفسيولوجيةابو العال احمد عبد الفتاح ؛( :

 (.0118دار الفكر العربي، 

  االحصاء للباحث في التربية والعلوم احمد سلمان عودة وخليل يوسف الخليلي؛

 (.2111للنشر والتوزيع،  : )اربد، دار المل2، طاالنسانية

  عمان التمارين التطويرية بكرة القدمثامر محسن اسماعيل وموفق مجيد المولى؛( :

 (. 0111، االردن، دار الكتب للطباعة والنشر، 

  اثر استخدام وسيلة المناطق المحددة في تنمية المهارات رعد حسين حمزة؛

منشورة، كلية التربية الرياضية، : )رسالة ماجستير، غير االساسية بكرة القدم

 (.0111جامعة بغداد، 

  كرة القدم لطالب كلية واقسام التربية الياضيةزهير قاسم الخشاب )واخرون(؛ ،

 (.0111: )الموصل، دار الكتاب للطباعة والنشر، 2ط

  قانون -اختبارات -مهارت -كرة القدمزهير قاسم الخشاب ومعتز يونس ذنون؛ :

 (. 2114االثير للطباعة والنشر والتوزيع، )الموصل، دار ابن 

  التحليل االحصائي باستخدام البرنامج صالح ارشد العقيلي وسامر محمد الشايب؛

spss (.0171: )عمان، االردن، دار الشروق للنشر والتوزيع، 0،ط 

 االسكندرية،منشاة تطبيقات-التدريب الريلضي نظرياتعصام عبد الخالق؛( :

 (2114المعارف،

  بغداد، دارالبراقللطباعة 2، طموضوعات= في التعلم الحركيلزام صبر؛ قاسم( :

 (.2102والنشر، 

  بغداد، مطابع التعليم العالي، طرائق االساليب االحصائيةقيس ناجي عبد الجبار؛( :

0111.) 



 

  النظام االحصائي ؛ ةلطالفحامحمد بالل الزغبي وعباسspss  فهم وتحليل البيانات

 (.2111)عمان، االردن، دار وائل للطباعة والنشر، : 0، طاالحصائية

  0، طالتطبيق الميداني لنظريات وطرائق التدريب الرياضيمحمد رضا ابراهيم ؛ :

 (. 2117)بغداد، مكتب الفضلي، 

 القاهرة، دار 2، ط0، جالتقويم والقياس في التربية البدنيةنين؛ امحمد صبحي حس( :،

 (. 0178الفكر العربي، 

 القاهرة، 2، طاالعداد المهاري والخططي لالعب كرة القدمهيم حماد؛ مفتي ابرا( :

 (.0174دار الفكر العربي، 

  بناء بطارية اختبار المهارات االساسية بكرة القدم لالعبي مكي عواد الراوي ؛

جامعة الموصل  –: )اطروحة دكتوراه،كلية التربية الرياضية شباب محافظة نينوى

 ،2110.) 

 )جامعة بغداد، مطابع 2، طاصول التدريبعبد علي نصيف؛  هارا )ترجمة( :

 (.0111التعليم العالي، 

  عمان، دار وائل، 0، طنظريات التعلم والتطور الحركيوجيه محجوب ؛( :

2110 .) 

  التطبيقات االحصائية واستخدام وحسن محمد العبيدي؛  التكريتيوديع ياسين

)الموصل، مطابع جامعة الموصل ، : الحاسوب في بحوث التربية الرياضية

0111.) 

 التوافق العضلي العصبي وعالقته ببعض السمات النفسية  ياسين علوان اسماعيل؛

: )مجلة علوم الضرب الساحق العالي بالكرة الطائرة للمتقدمين  ودقة اسلوب 

ة، كلية التربية الرياضب -التربية الرياضية ، العدد االول، مجلد الثاني، جامعة ديالى

2111  .) 

 L0is, jean: Deshaies- foot-passion, edition, 1991.  


