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  مستخلص البحث

 أداء عاليةبفالمرتبطة  يكيةكانالبيوميتأثير تدريبات لمكونات التوافق العضلي العصبي علي المؤشرات  "

  "كرة القدم  مركبة لناشئاتالمهارات بعض ال

  محسام حسين عبد الحكيأ.م.د /  *

  ⋅**أ.م.د/ عمرو على فتحي شادي

ــى التعــرف        دريبات لمكونــات التوافــق العضــلي العصــبي علــي تــأثير تــعلــي  تهــدف هــذه الدراســة إل
حيـث اسـتخدم  ،بعـض المهـارات المركبـة لناشـئات كـرة القـدم أداء فاعليـةالمرتبطة ب يكيةكانالبيوميالمؤشرات 

، التجريبيــة الواحــدة بالقياســات القبليــة والبعديــة المجموعــةالمــنهج التجريبــي باســتخدام التصــميم ذو  الباحثــان
 ،سـنة 16تحـت  ناشـئة  13وعـددها  لعينـة بالطريقـة العمديـةختيـار اإوتـم  يكي،كـانلبيوميواستخدام التحليل ا

  .إلستخراج نسبة مساهمة المؤشرات الميكانيكية 3و لتطبيق البرنامج التدريبي 10منهم 

ة مهـار  أداء عاليـةالمرتبطـة بف يكيـةكانالبيوميالتحديد الكمي للمؤشرات  إلىوقد أسفرت نتائج الدراسة        
مـن الحركـة ثـم  اإلسـتالممـن الحركـة ثـم التصـويب، مهـارة  اإلسـتالممن الحركة ثم التمريـر، مهـارة  اإلستالم

تطـــوير  تــأثيرًا إيجابيــًا فــي أحـــدثتمكونـــات التوافــق العضــلي العصــبي تــدريبات  أن، و الجــري ثــم التصــويب
وســـاهمت أيضـــا فـــي  ،لزمنبـــا اإلحســـاس، بالمســـافةاإلحســـاس  ،الدقـــة، الحركيـــةالســـرعة  ،الحركـــيالتـــوازن 

 عاليـةكما ساهمت في في تحسين ف المهارات المركبة أداء عاليةالمرتبطة بف يكيةكانالبيوميتطوير المؤشرات 
  .سنة 16المهارات المركبة قيد البحث لناشئات كرة القدم تحت  أداء

المهــارات المركبــة  أداء عاليــةالمرتبطــة بف يكيــةكانالبيومي باســتخدام المؤشــرات الباحثــانيوصــي  وعليــه      
، واسـتخدامها فـي التقيـيم ختيـار محتـوي البـرامج التدريبيـة لهـذه المهـاراتإقيد البحث كأساس موضـوعي فـي 

 تــدريبات مكونــات التوافــق العضــلي العصــبي فــي تطــويرتطبيــق هــا، و أداء عاليــةالموضــوعي للحكــم علــي ف
 يكيةكانالبيومي، والمؤشرات  بالزمن اإلحساس، افةبالمساإلحساس  ،الدقة، الحركيةالسرعة  ،الحركيالتوازن 

  .ةسن 16لناشئات كرة القدم تحت  المهارات المركبة قيد البحث أداء عاليةالمرتبطة بف

  

- مركبــةالمهــارات ال - يكيكــانالتحليــل البيومي –مكونــات التوافــق العضــلي العصــبي  :الكلمــات المفتاحيــة
 ناشئات كرة القدم.

  

                                                           

  .جامعة المنصورة –كلية التربية الرياضية  –لرياضية مساعد الميكانيكا الحيوية بقسم علوم الحركة ا* أستاذ 

  .جامعة المنصورة –كلية التربية الرياضية  –** أستاذ مساعد بقسم التدريب الرياضي 
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 أداء عاليةبفالمرتبطة  يكيةكانالبيوميكونات التوافق العضلي العصبي علي المؤشرات تأثير تدريبات لم "

  " كرة القدم مركبة لناشئاتالمهارات بعض ال

  محسام حسين عبد الحكيد/ م.*أ.

  ⋅**أ.م.د/ عمرو على فتحي شادي    
  

       المقدمة ومشكلة البحث:

المحلـي نـة األخيـرة وممارسـتها علـي المسـتوي و ظ فـي األكرة القدم النسائية بشكل كبير وملحـو  تشرتأن     
 داءاأل تفاصــيلالتعــرف علــي  ،النســائيةوأصــبح لزامــا علــي كــل المهتمــين بتعلــيم وتــدريب كــرة القــدم  والــدولي

ما يناسبهم من تدريبات حركية تسـاعد فـي تحسـن مسـتوي  ختيارإلالحركي للمهارات المختلفة في كرة القدم 
  في مرحلة الناشئين.المهارات خاصة  تلك

القـدم وفقـًا للظـروف البيئيـة  جراء البحوث العلمية التطبيقية في مجال كرةإلهناك ضرورة  أصبحتلذا      
، وتعد الفئـات العمريـة الصـغيرة الركيـزة القويـة مستوى ناشئات كرة القدمب رتقاءاإل، وذلك بهدف جتماعيةواإل

ة األساســية والعريضــة فيمــا لــو تــم يمثلــون القاعــدوهــم ة القــدم التــي يعتمــد عليهــا فــي بنــاء مســتوى متقــدم بكــر 
وتربويــا وهــذا ال يــأتي إال بشــكل علمــي ومــدروس وٕاعــدادهم إعــدادا بــدنيا ومهاريــا وخططيــا ونفســيا  ختيــارهمإ

والقياسـات التـي تعطـي المؤشـر الحقيقـي للواقـع  ختبـاراتاإلالمستند إلى نتائج من خالل التخطيط الصحيح 
  ي تتميز به هذه الفئات العمرية.المهاري الذ

وال تعنـى مضـمون  ،هـا مجـرد تصـنيفات شـكليهأنقـدم إال وتوجد تصنيفات متعددة للمهـارات فـي كـرة ال      
طبيعــة اللعــب التنافســي تفــرض  أنحيــث  خــالل التنــافس الحقيقــي فــي الملعــب، هــذه المهــارات أداءوجــوهر 

ثــم  اإلســتالمثــم التمريــر،  اإلســتالم(مثــلى بشــكل منــدمج أشــكاًال لمهــارات حركيــة تــؤد أداءعلــى الالعبــين 
ثــم الجــري بــالكرة ثــم التصــويب) كمــا يحتــوي  اإلســتالمثــم الجــري بــالكرة ثــم التمريــر،  اإلســتالمالتصــويب، 

المهـاري  داءاأل فـإنهـا تشـكل جزيئاتهـا، وعليـه أنبداخله على المفردات الموجودة فـي هـذا التصـنيف، حيـث 
جازهـا نإلتوافق حركي  إلىالنهاية الحتمية ألي منظومة حركية مندمجة تحتاج  نايعدالتصويب  أوالتمرير 
  )77 :16(.المباراة أثناءتتم  فاعليةبأقصى 

المهـاري حيـث أجمـع  داءاألالتوافق العضلي العصبي أحد مكونات اللياقـة البدنيـة التـي تـرتبط بـ ويعد  
مثـــل التحمـــل والقـــوة  يـــة إلـــى مكونـــات تـــرتبط بالصـــحةلبدنعلمـــاء فســـيولوجيا الرياضـــة علـــى تقســـيم اللياقـــة ا

 ناتـز واإلمثل السـرعة والقـدرة والرشـاقة والتوافـق  المهاري داءاألالجسمي ومكونات ترتبط بوالمرونة والتكوين 

                                                           

  .جامعة المنصورة –كلية التربية الرياضية  –مساعد الميكانيكا الحيوية بقسم علوم الحركة الرياضية * أستاذ 

  .جامعة المنصورة –كلية التربية الرياضية  –الرياضي  ** أستاذ مساعد بقسم التدريب
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، كمــا بالشــكل المطلــوب كتســاب المهـارات الحركيــةإ و  ناتقــإ و  فــي تعلــمرد الفعــل وهــي تلعــب دورًا هامـًا وزمـن 
توافق العضلي العصبي جزء هـام مـن المهـارات الحركيـة المركبـة، لـذلك يجـب العمـل علـى تعتبر مكونات ال

 داءاأل عاليــةبف رتقــاءلإلمعــا  ثنــيناإلتنميــة تلــك المكونــات مــع المهــارات الحركيــة داخــل إطــار واحــد يجمــع 
   .المركب المهاري

 الالعباتلب تنفيذها من يتط التيفى كرة القدم تتميز بالكثير من المهارات  ةالالعب أداءطبيعة و  
المقدرة على دمجها مع بعضها البعض فى صيغ وأشكال وتكوينات تؤدى كل منها داخل التكوين دورها 

  )143: 4(.ات مستقلةأداءالكلى حيث يشتمل هذا التكوين على عدة  داءاألالمحدد فى 

 ب على المدرب النظريجالتصويب، لذا  أوتنتهي بالتمرير  أنجميع تلك التكوينات أما  أنونجد   
مركب يجب التدريب عليه دائمًا  داءالتصويب ليس كمهارات منفردة فقط ولكن كنهاية أل أوإلى التمرير 

االثنين معًا، حيث تمثل نسبة الجمل  أوإحدى المهارات األخرى  أومن خالل ربط كل منها بالحركة 
%)، 29ثم التمرير منها( اإلستالم) ويمثل %62المهارية المركبة خالل المباراة والتي تنتهي بالتمرير(

خالل التدريب دائمًا  ةالالعب أداءيرتبط  أن%)، لذا يجب 11والجمل المهارية التي تنتهي بالتصويب(
، وتعد أشكال التدريب المحتوية على تركيبات مختلفة تنتهي جميعًا إما بالتصويب داءاألبالحركة وسرعة 

 )78: 16لبلوغ المستويات العليا.( هتمامإلاتوجب التمرير أمرًا يس أوعلى المرمى 

ات المهاريــة المركبــة فــي كــرة القــدم والمتمثــل فــي داءلــأل يكيكــانالميالهــدف  ه لتنفيــذأنــ الباحثــانويـري   
، لتوجيـــه وصـــلة القـــدم لمهـــارة المركبــةللتركيــب الحركـــي ل ســرعة دمـــج المهـــارات األساســية المنفـــردة المكونـــة

حركـي مركـب يتطلـب ذلـك  أداءالتصـويب كنهايـة حتميـة ألي  أواء بغرض التمريـر الراكلة بدقة وسرعة سو 
تنفيــذ  حيــث يتطلــب ،نابدقــة وٕاتقــ اكتســابهاتوضــع وفقــا ألســس علميــة تســاعد فــي لهــا،  تدريبيــةبــرامج بنــاء 
ذا ، لــاألداءعمليــة  أثنــاءات المهاريــة المركبــة التــي تتصــف بهــا كــرة القــدم توافــق لجميــع أجــزاء الجســم األداء

لـه دورًا هامـًا قـد يكـون تنمية التوافق الحركي لالعبات خاصة الناشئات بما يشمله من مكونات مختلفة  فإن
الالعبـــة للمهـــارات  ناات المهاريـــة المركبـــة فـــي كـــرة القـــدم، وكلمـــا زاد إتقـــاألداءتلـــك  واكتســـابعنـــد تـــدريب 

وفــي مقدمـــة العلــوم التـــي تمـــدنا  ،هـــاراتتلــك الم أداء أثنـــاءالحركيــة المركبـــة كلمــا قـــل الجهــد المبـــذول منهــا 
إيجــاد تــدريبات مناســبة  تغييــر كــل مــن التكنيــك والتــدريبات ومــن ثــم تســاعد فــي أوباألســاس العلمــي لتعــديل 

يك الرياضي حيث يهـتم بدراسـة وتحليـل كانات الفنية (التكنيك) المختلفة هو علم البيوميداءاأل للتدريب على
للمشـــاكل الحركيـــة المطروحـــة للبحـــث  يكيـــةكانالبيوميســـب الحلـــول أنلـــى الحركـــي مســـتهدفا الوصـــول إ داءاأل

ب الصــحيحة يلابتفصــيالت الحركــات وبــالطرق واألســ الل تعميــق فهــم المــدربين والالعبــاتوالدراســة مــن خــ
  ، ديتها وكيفية تطويرهاالتعلمها وت

فــى الصــعوبة، مــن خــالل تــدريبات متنوعــة ومتدرجــه  الحركــيه يمكــن تنميــة مكونــات التوافــق أنــ حيــث
ها بالصورة السليمة إال بعد تدريب متكرر ومستمر ناال يمكن تنميتها وٕاتق الحركيتدريبات التوافق  أنحيث 
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بـين الكـف واإلثـارة ألكثـر مـن عضـلة  من إرسال اإلشارات العصـبية المتبادلـة العصبيحتى يتمكن الجهاز 
زاء العاملة والمتحركة من الجسـم كلمـا زادت فى وقت واحد، وفى أجزاء مختلفة من الجسم وكلما زادت األج

 أوبتمرينـات فرديـة  ةتتم عن طريق تدريب الالعب الحركيتنمية مكونات التوافق  فإنصعوبة التمرين، ولذا 
  )17-16:  6بدونها. ( أوأجهزة  أوأدوات  باستخدامزوجية 

 احظـال لقـدم للسـيدات فقـدفـي مجـال تـدريب كـرة القـدم ومتابعـة دوري كـرة ا الباحثانومن خالل عمل   
ـــار بعـــض إ ـــاتفتق ات المهاريـــة داءاألالحركـــي المركـــب لـــبعض  داءاألالكامـــل لمراحـــل  اإلتقـــانإلـــى  الالعب

ثــم التصــويب،  اإلســتالمثــم التمريــر،  اإلســتالم(مثــل  وفقــًا للدراســات الســابقة وهــي األكثــر اســتخداماً  المركبــة
ات كعائـد نهـائي حتمـي فـي كثيـر داءاألغم مـن أهميـة هـذه علي الر  ثم الجري بالكرة ثم التصويب) اإلستالم

الالعبات لـبعض النـواحي البدنيـة المرتبطـة  فتقارإ، وقد يرجع ذلك إلى الالعباتمن المواقف التي يواجهها 
 داءاألظهـور  فـيلمكونـات التوافـق الحركـي التـي تسـاعدهم  فتقـارهمإوكذلك ات المهارية المركبة داءاألبتلك 

الموضـــوعية فـــي وضـــع  يكيـــةكانالبيومياألســـس  علـــى عتمـــاداإلعـــدم قـــد يكـــون لوأيضـــًا ســـب، بالشـــكل المنا
للبحــوث الخاصــة بكــرة القــدم مــن  الباحثــانه مــن خــالل متابعــة أنــكمــا  للبــرامج التدريبيــةالمحتــوي التــدريبي 

افي لتنميــة غالبيــة الدراســات والبحــوث الســابقة لــم تتعــرض أهــدافها بالقــدر الكــ أن االحظــ الناحيــة التدريبيــة
 كــرة القــدم لناشــئات بــة مــن خــالل برنــامج تــدريبيات المهاريــة المركداءاأل فاعليــةالتوافــق الحركــي وربطــه ب

 .ات المركبةداءاألالمرتبطة بتلك  يكيةكانالبيوميربط محتوياته التدريبية بالمؤشرات وأيضا 

وصــال إلــى مجموعــة مــن ت معرفتهمــاوفــي حــدود  الباحثــاننظــر  وجهــةوألهميــة البحــث العلميــة مــن   
فعلـى  والمهـارات المركبـة فـي كـرة القـدم،، التوافـق العضـلي العصـبيدراسـة  تناولـتالدراسات المرجعية التي 

هدف بعض هذه الدراسـات التعـرف علـى تـأثير تحسـين بعـض القـدرات البدنيـة  كانالذكر ال الحصر  سبيل
) ودراسـة 18)(م2005د الستار محمـود (محمد عببعض المهارات المركبة مثل دراسة  أداءعلي مستوي 

ــراهيم أحمــد ( ــد اهللا إب ــد المــولى الســيد (13)(م2008عب ــد عب ، كمــا هــدفت )1م)(2008) ودراســة أحم
أمــر اهللا أحمــد البســاطى ات الحركيــة المركبــة كمــًا وكيفــًا، مثــل دراســة داءاألبعــض الدراســات إلــى تحليــل 

) 2015محمـد عيطـه ( وعمر  و يحي غيده محمد ،)5م) (2011وتامر صابر محمد ( ،)4)(م1994(
ات المندمجــة ووضــع داءاألفــي حــين هــدفت بعــض الدراســات إلــى وضــع بطاريــات خاصــة بقيــاس  )،22(

)، عبـد الباسـط محمـد عبـد 19(م)1999مـد عبـد السـالم أبـو ريـة (محمستويات معيارية لها مثل دراسـة 
 داءاألالمهارات المركبة (المندمجة) على كذلك نسبة مساهمة  )،12)(م2001عادل إبراهيم عمر(و  الحليم

وتهـدف بعـض الدراسـات إلـى  ،)15)(م2004( سـلطانمحمـد إبـراهيم الخططي في كرة القـدم مثـل دراسـة 
 .w ستاروسـتاقيـاس التوافـق ومكوناتـه ووضـع مسـتويات معياريـة لـه مثـل دراسـة لوضع بطاريـات خاصـة 

Starosta )2003م)(ودراسـة شـارما29 (  Sharma. k,d )1992م)(ودراسـة فالـديمير ليـاخ 28 (
 تـأثيرالتعـرف علـي  إلـىكمـا هـدفت بعـض الدراسـات ، )28) (مLyakh, V.et,al, )2011 وأخـرون 
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م)  2005( إسـالم مسـعد علـىمهـارات المركبـة مثـل دراسـة بعـض ال أداءتدريبات للتوافق الحركي لتحسـين 
 عبـاس عـامر ،)7) (2014(بـدالحكيم حسـام حسـين ع ،)2م) (2005(إسـالم توفيـق محمـد  و    ،)3(

سـتقراء إوب ،)9) (2019( مھ�دي ص�الح حام�د وراض�ي  غ�ازي ص�فاء ، )10) (2017العبـادي ( عيسـى
فـــي  فـــي تفردهـــا الحاليـــةالدراســـات المرجعيـــة الســـابقة تظهـــر وبوضـــوح األهميـــة العلميـــة والتطبيقيـــة للدراســـة 

فـي  كثـر تـأثيراً أالتي قد تكون  العضلي العصبيوافق ختيار مكونات التإيكي في كاناستخدام التحليل البيومي
 تحسـين المهـارات المركبـة المختـارة، كمـا سـيتم اسـتخدامه كوسـيلة موضـوعية كميـة للحكـم علـي كيفيـة تـأثير

المهــارات المركبــة  أداء عاليــةالمرتبطــة بف يكيــةكانالبيوميعلــي المؤشــرات تــدريبات التوافــق العضــلي العصــبي 
  الدراسات السابقة. تتناولهوهذا ما لم كرة القدم لناشئات  المختارة 

 يمكن خالله من الذي المفتاح هي القدم بكرة المركبة المهارات أداء سرعة أنمما سبق يتضح لنا و  
 هارتباطإل وذلك، قريب منافس وجود من بالرغم المباراة أثناء والخططية المهارية اواجباته تنفيذ من ةالالعب

 جهـاز لـىإ بحاجـة يكـون بـدوره الـذي العضـلية العصـبية سـتجابةاإل وبسـرعة عضـليال العصـبي بـالتوافق
 تللمهـارا والـدقيق العضـلي العصـبي بـالتوافق سـيابينواإل السـريع داءاأل علـى ذلـك ويـنعكس، سليم عصبي
ســتخدام تــدريبات لمكونــات التوافــق العضــلي العصــبي فــي امــن هنــا تبلــورت فكــرة مشــكلة البحــث  ،المركبــة

 يكيــــةكانالبيوميمــــن خــــالل المؤشــــرات  كــــرة القــــدم لناشــــئاتبعــــض المهــــارات المركبــــة  أداء فاعليــــةلتطــــوير 
 McGinnis, P. M. )2013  بيتـر مسـكجنسوهذا يتفق مـع  ات الحركية المركبةداءاألالمرتبطة بتلك 

ات تســاهم فــي تحســين التــدريب مــن خــالل تحديــد المتطلبــ أنيكــا الحيويــة يمكــن كانالمي أنحيــث أشــار  )م
تكــون التــدريبات والتمرينــات  أنولــذلك يجــب  ،المهــارة بكفــاءة داءالمهاريــة والبدنيــة التخصصــية الالزمــة أل

التـدريبات التـي نسـتخدمها فـي التـدريب تتطـابق بشـكل  تكانـفكلمـا  ،محددة وفقا للنشاط الرياضـي الممـارس
  ) 20 :26(.النتائج المرجوة من التدريب كبيرة جدا تكانالمهاري  داءاألوثيق مع 

  :البحث هدف •

تـأثير تـدريبات لمكونـات التوافـق العضـلي العصـبي علـي المؤشـرات  "التعـرف علـى يهدف هذا البحث إلـى
   "كرة القدم مركبة لناشئاتالمهارات بعض ال أداء عاليةبفالمرتبطة  يكيةكانالبيومي

  :وذلك من خالل
ء بعـــض األداءات المهاريــة المركبـــة قيـــد تحديــد نســـب مســاهمة المؤشـــرات البيوميكانيكيـــة فــي فعاليـــة أدا .1

 .سنة 16البحث لناشئات كرة القدم تحت 

التعـرف علـى نسـبة التغيـر الحـادث فــي المؤشـرات البيوميكانيكيـة المرتبطـة بفعاليـة أداء بعــض األداءات  .2
 سنة. 16المهارية المركبة قيد البحث لناشئات كرة القدم تحت 
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 16كونـات التوافـق العضـلي العصـبي لناشـئات كـرة القـدم تحـت التعرف على نسبة التغير الحادث فـي م .3
 سنة.

ات المهارية المركبة قيـد البحـث لناشـئات داءاألبعض  أداء عاليةفالتعرف على نسبة التغير الحادث في  .4
 سنة. 16كرة القدم تحت 

 فروض البحث: •

المركبة قيد البحث لناشئات تساهم المؤشرات البيوميكانيكية بنسب متفاوتة في فعالية األداءات المهارية  .1
 سنة. 16كرة القدم تحت 

للمجموعــــة ئية بــــين القياســــين القبلــــي والبعــــدى لصــــالح القيــــاس البعــــدي توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــا .2
المؤشرات البيوميكانيكية لـبعض األداءات المهاريـة المركبـة قيـد البحـث لناشـئات كـرة القـدم التجريبية فى 

 سنة. 16تحت 

للمجموعــــة لصــــالح القيــــاس البعــــدي اللــــة إحصــــائية بــــين القياســــين القبلــــي والبعــــدى توجــــد فــــروق ذات د .3
 .سنة 16تحت  قيد البحث لناشئات كرة القدممكونات التوافق العضلي العصبي التجريبية فى 

للمجموعــــة ئية بــــين القياســــين القبلــــي والبعــــدى لصــــالح القيــــاس البعــــدي توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــا .4
 .سنة 16ات المهارية المركبة قيد البحث لناشئات كرة القدم تحت داءاأل عاليةفالتجريبية فى 

 مصطلحات البحث:  •

Neromuscular coordination components   :العضلي العصبيالتوافق  مكونات - 

تنظـــــيم عمــــل المهــــاري والمســــؤلة عــــن عمليــــة  داءاألعبــــارة عــــن عناصــــر اللياقــــة البدنيــــة المرتبطــــة بــــ    
  )9: 3(.ة والتسلسل الحركي الفعالالزملية الكبيرة والصغيرة بالجسم بالقوة الالمجموعات العض

   Complex skill performances ات المهارية المركبة:  داءاأل - 

ه شكل من أنالمهارى المركب ب داءاأل) م 2001محمد كشك و أمراهللا البساطى (يعرف كال من      
  )77: 16(بتتال ويؤثر كال منها فى األخر تأثير متبادل.تؤدى  مندمجةالبناء يتكون من عدة مهارات 

  

 الدراسات المرجعية:   •

  :بمكونات التوافق العضلي العصبي:الدراسات المرتبطة  الأو 
تـأثير المهـارات  "دراسـة بهـدف تحديـد  )32م)(Zak S. & Duda H.  )2003زاك وهنرك دودا أجـرى   .1

 "شـطة المهاريـة (التكنيكيـة) والخططيـة (التكتيكيـة)ناأل  أثنـاءلالعبـين  الحركـيالتوافقية على السلوك 
مــن أهــم  كــانســنة و  17ناشــئ مــن ســن  20وبلغــت عينــة البحــث  التجريبــيالمــنهج  الباحثــان ســتخدموا
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كـرة القـدم مـن الناحيـة المهاريـة والخططيـة يعتمـد علـى مسـتوى المهـارات  ىعبـال أداءمسـتوى  أنالنتائج 
 التوافقية.

دراسـة بهـدف التعـرف علـى  )31م)(Witkowski, Z, et, al.  )2006رون فيتكوفسـكى وأخـأجـرى   .2
 18 – 15كـرة القـدم فـى المرحلـة السـنية مـن  لناشـئي"مدى التطور فى القدرات التوافقية والمهاريـة 

مــن أهــم  كــانناشــئ و  30وبلغــت عينــة البحــث  الوصــفيالمــنهج  اواســتخدم "علــى مــدى ثــالث ســنوات
 – 15المرحلة السنية من  ناشئيالمهارى ومستوى القدرات التوافقية لدى  النتائج تطور كل من المستوى

 سنة. 18 - 17عنه فى المرحلة السنية من  معنويسنة بشكل  17 – 16و  16

ــأثير برنــامج  "دراســة بهــدف التعــرف علــى  )8م)(2007(ســامى محمــود طــه أجــرى  .3 لــبعض  تــدريبيت
المــنهج الباحــث ســتخدم وا "كــرة القــدم لناشــئيبــالرأس ضــرب الكــرة  أداء عاليــةالقــدرات التوافقيــة علــى ف

أثـر  التـدريبيالبرنـامج  أنمن أهم النتـائج  كانسنة و  17تحت  ناشئ 24وبلغت عينة البحث  جريبيالت
 مهارة ضرب الكرة بالرأس تأثيرا إيجابيا. أداء عاليةعلى القدرات التوافقية قيد البحث وأيضا على ف

) دراسة بهدف التعرف علـى 25م)(Liakh W.& Witkowski Z  )2010وفيتكوفيسكى لياخ أجرى  .4
سـنة علـى مـدى ثـالث  19-11كرة القدم من  خصائص تطور تدريب القدرات التوافقية لدى ناشئى "

مـن أهـم  كـانناشـئ و  600وبلغت عينة البحـث  الوصفيالمنهج  الباحثانستخدم ا سنوات من التدريب"
مهــارات التوافقيــة يمكــن تطــويره و مــن ال حتيــاطيإلــديهم فــائض  17-15المرحلــة الســنية مــن  أنالنتـائج 

يتطــور لــديهم مســتوى القــدرات  أنالمســتويات العليــا مــن المتوقــع  ىعبــالســنة وكــذلك  16الالعبــين بعــد 
 ب تدريبات التوافق الخاص.اليق وأسطر  استخدامالتوافقية عند 

دراسـة بهـدف التعـرف ) 14م) (2014(  السـيد ىعبـد المـولوأحمـد  شـاديكـال مـن عمـرو علـى أجـرى  .5
 داءاألومسـتوى  الحركـي على بعض مكونـات التوافـقالخاصة  تأثير تدريبات القدرات البصرية "علـى 

كـرة قـدم  ناشـئي 26وبلغت عينة البحـث  التجريبيالمنهج  الباحثان استخدموا "المهارى لناشئ كرة القدم
توصـــل  أنمـــن أهـــم النتـــائج  كـــانو  ،ابطةتـــم تقســـيمهم إلـــى مجمـــوعتين إحـــداهما تجريبيـــة واألخـــرى ضـــ

تدريبات القدرات البصرية قد حسنت بعـض  أنللقدرات البصرية و  اختباراتإلى تصميم أربعة  الباحثان
 –دقـــة التصـــويب  –ات المهاريـــة (دقـــة التمريـــر داءاألوأيضـــا حســـنت بعـــض  الحركـــيمكونـــات التوافـــق 

 .نةس 19كرة القدم تحت  لناشئيالمتعرج بالكرة)  الجري

  

  ات المهارية المركبة:داءاأل:الدراسات المرتبطة ب ياأنث

المختلفــة تحديــد األشـكال " دراسـة بهــدف التعـرف علـي  )4م) (1994(أمـر اهللا أحمــد البسـاطى أجـري  .6
ات داءوالتحديـد الكمـي لـأل ،اليـدات الحركية المركبة خالل زمن المباراة لنشاطي كرة القدم وكرة داءلأل

والتصـنيف  اليـدخطـوط ومراكـز اللعـب خـالل زمـن المبـاراة لنشـاطي كـرة القـدم وكـرة الحركية المركبـة ل
ات الحركية المركبة لخطوط ومراكـز اللعـب خـالل زمـن المبـاراة لنشـاطي كـرة القـدم وكـرة داءالكيفي لأل

) العـب كـرة 72-60عينة البحث علي عينة قوامهـا( واستخدم الباحث المنهج الوصفي، وٕاشتملت، "اليد
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ات الحركيــة المركبــة بـــين داءاألأشـــكال  خــتالفإ إلــىوتوصــل الباحـــث  ) العــب كـــرة يــد،60-36قــدم،(
مــن حيــث الكــم والكيــف، حيــث بلغــت أشــكال  اليــدمراكــز وخطــوط اللعــب فــي كــل مــن كــرة القــدم وكــرة 

هـا وجميع اليـد) فـي كـرة 21) فـي كـرة القـدم، (17ات الحركية بالكرة وأكثرهـا تنفيـذًا خـالل المبـاراة (داءاأل
ات المركبـة تكـرارًا داءاألثم التمرير هو أكثر  إلستالملالحركي  داءاألالتمرير، و  أوتنتهي إما بالتصويب 

 .اليدفي كل من كرة القدم وكرة 

تــأثير برنـــامج  "دراســة بهــدف التعــرف علــى )11م) (1998( عبــد الباســط محمــد عبــد الحلــيمأجــري  .7
واسـتخدم  ،") سـنة16كبـة لناشـئ كـرة القـدم تحـت (ات المهاريـة المر داءاألتدريبي علـى تنميـة بعـض 

 إلـىل الباحـث وتوصـ ،) ناشـئ30عينـة البحـث علـي عينـة قوامهـا ( وٕاشـتملت، الباحث المنهج التجريبي
وتحديـد  ختبـاراتإ) 10ات المهارية المركبـة وعـددها (داءاألالتي تقيس  ختباراتاإلتصميم مجموعة من 

المهـــارات المركبـــة بـــين  أداءذات داللـــة إحصـــائية فـــي مســـتوي وجـــود فـــروق و ، المعـــامالت العلميـــة لهـــا
 المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية.

دراسـة بهـدف التعـرف علـى  )12م) ( 2001(إبراهيم عمـر عادل،الحليم عبد الباسط محمد عبد أجرى  .8
ارات المهاريــة المركبــة ختبــة، ووضــع مســتويات معياريــة لــبعض اإلالمهــارات المركبــ أداءمســتوي "

، الوصـفيالمـنهج  الباحثـانسـتخدم " وا) سنة فـي جمهوريـة مصـر العربيـة16لالعبي كرة القدم تحت (
 –اإلســـماعيلية  –عينـــة البحـــث علـــى عينـــة مـــن الالعبـــين المقيـــدين بمنطقـــة القنـــاة (بورســـعيد  وٕاشـــتملت

 وٕاشــتملتالتحــاد المصــري لكــرة القــدم، ن باالغربيــة واإلســكندرية) والمقيــدي –ديــة (المنصــورة أنالســويس) و 
إلــى وضــع مســتويات معياريــة  الباحثــانوتوصــل  ) ســنة،16) العــب تحــت (390عينــة البحــث علــى (

) 16موضـوعية تمثـل األســلوب األفضـل لتقيـيم مســتوي المهـارات المركبــة لـدى العبـي كــرة القـدم تحــت (
 سنة في االختبارات قيد البحث.

العالقـــة بـــين المهـــارات  دراســـة بهـــدف التعـــرف علـــى " )15(م) 2004( ســـلطانمحمـــد إبـــراهيم أجـــرى  .9
الناجح لمجموع المبادئ الخططية الهجومية والمهـارات  داءاألاألساسية المركبة "المندمجة" ومستوي 

" بعض المبادئ الخططيـة الهجوميـة لالعبـي كـرة القـدم أداءاألساسية المركبة المساهمة في مستوي 
ختيار عينة الدراسة بالطريقة العمدية العشوائية من فرق منطقة تم إ – لوصفياستخدم الباحث المنهج وا

رتبـاط ) ناشئ، وتوصل الباحث إلى وجـود إ84) سنة وقد بلغ حجم العينة (17أسيوط لكرة القدم تحت (
  الناجح لمجموع المبادئ الخططية الهجومية و المهارات المركبة قيد الدراسة.  داءاألدال إحصائيًا بين 

  

ات داءاألتـأثير تنميـة " دراسة بهدف التعرف على )18(م) 2005( محمود الستارمحمد عبد أجرى   .10
سـتخدم الباحـث " واالحركية المركبة على بعض مكونات اللياقة البدنية الخاصة للناشئين فى كرة القدم

توصـل الباحـث و  ،بالطريقـة العمديـة ختيـارهمإتـم  ناشـئي) 24العينـة علـى ( إشـتملت - التجريبـيالمنهج 
بكـل مـن  رتقـاءاإلات الحركية المركبـة يـؤدى إلـى داءاألالمهارى من خالل تدريبات  داءاألتنمية  أنإلى 

 سـتغاللاإل سـتغاللهوإ الـزمن الكلـى ألحجـام التـدريب المـؤثر  ختصـارإومن ثـم  والبدنيالمستوى المهارى 
  .فى تطوير التدريب مثلاأل



9 

 

ـــدأجـــرى  .11 ـــامر صـــابر محم ـــض راســـة بهـــدف التعـــرف علـــى " د )5(م) 2011( ت نســـب مســـاهمة بع
ستخدم " وابعض المهارات الحركية المركبة لناشئ كرة القدم أداء فاعليةعلى  يكيةكانالبيومي المتغيرات

 عاليـةيكي ثالثي األبعاد وكـاميرات الفيـديو كانالباحث الباحث المنهج الوصفي باستخدام التحليل البيومي
، وقــد تــم إجــراء الدراســة المســاعدة رتحليــل الحركــي وبعــض بــرامج الكمبيــوتوبرنــامج ال رالدقــة والكمبيــوت

وقــد  ،عــام )19بمســتوى عمــرى ( محــاوالت) 3وقــام كــل العــب ب () العبــين 7علــى عينــة مكونــه مــن(
لمراكـز ثقـل الجسـم ونقـاط  يكيـةكانالبيومي المتغيـراتتحديد المقادير الكمية لمتوسط توصلت الدراسة إلى 

 يكيــةكانالبيومي المتغيــراتالنســب المســاهمة لــبعض  إلــىتشــريحية المختــارة والتوصــل ووصــالت الجســم ال
 .ات الحركية المركبة في كرة القدمبعض المهار  أداء فاعليةعلى 

 "دراسـة بهـدف التعـرف علـى) 22()2015( محمـد عيطـه رو، عمـ غيـدهكل من محمـد يحـي أجـرى  .12
 القـدم ةرلناشئي ك المركـبكي رالح داءاألايات دوجة لنهزحلة المرللم يكيـةكانالبيوميقيم الخصائص 

ســنة، تــم  12كــرة القــدم تحــت  مــن ناشــئي 7المــنهج الوصــفي وبلغــت عينــة البحــث  الباحثــانســتخدم وا "
 المتغيـراتقـيم  إلـىتوصـال  الباحثان أنمن أهم النتائج  كانو  ،يكي لهمكانتحليل الحركي البيوميجراء الإ

لحظـة التصـادم  عاليـةسـرعة  إلـىيحتـاج الالعـب  ،ة المركبة قيد البحـثات الحركيداءالبيوكينماتيكية لأل
دوجــة زمــن المرحلــة المز  نقصــان إلــىتــؤدي  داءاألزيــادة ســرعة  ،زمــن ممكــن أقــل فــي عاليــةبــالكرة ودقــة 

 .المهاري المركب ككل داءاألو 

 جبرنـام تـأثير دراســة بهـدف التعـرف علــى ") 21م) (2016( محمــد الحسـيني محمـد محمــودأجـرى  .13

ستخدم وا "القدم كرة ناشئي لدى والمندمجة المنفردة المهارات بعض تحسين على اإلجبارية الفنية للتدريبات
كــرة قــدم تــم تقســيمهم إلــى مجمــوعتين إحــداهما  ناشــئي 30الباحــث المــنهج التجريبــي وبلغــت عينــة البحــث 

 برنـامج التـدريبي باسـتخدامال أنتوصـل الباحـث إلـى  أنمـن أهـم النتـائج  كـانو  تجريبية واألخرى ضابطة،
ركبـة لناشـئ كـرة القـدم يجابيـا فـي تحسـين بعـض المهـارات المنفـردة والمالتدريبات الفنية االجبارية قـد أثـر إ

 .سنة 15تحت 

  

  ات المهارية المركبة:داءاألبمكونات التوافق و الدراسات المرتبطة  :ثالثاً 

اســتخدام التــدريبات النوعيــة " علــى دراســة بهــدف التعــرف )3(م) 2005( إســالم مســعد علــىأجــرى  .14
ات المهارية المركبة لناشئين كرة القـدم داءاأل عاليةالخاصة بمكونات التوافق العضلي العصبي على ف

) ناشئ بالطريقـة العمديـة 24العينة على ( إشتملت، التجريبيستخدم الباحث المنهج وا " سنة 17تحت 
البرنــامج  أنوتوصــل الباحــث إلــى  ،قهليــة لكــرة القــدم) ســنة بمنطقــة الد16مــن ناشــئي كــرة القــدم تحــت (

ات المهاريـة داءاأل عاليـةالتدريبي المقترح أظهر تأثيرًا إيجابيًا على مكونات التوافق العضلي العصـبي وف
 .المركبة

تـأثير تنميـة التوافـق  تحديـد" دراسـة بهـدف التعـرف علـى  )2(م)2005(إسالم توفيق محمد  أجري .15
ات الهجوميــة داءاألســنة )علــى ســرعة ودقــة بعــض  12-9 ي كــرة الســلة (العضــلي العصــبي لناشــئ

عينـة البحـث علـي عينـة  وٕاشـتملت، واستخدم الباحث المـنهج التجريبـي، "المركبة لدى ناشئي كرة السلة



10 

 

افـق البرنـامج المقتـرح سـاعد علـى تنميـة التو  أن إلـىسنة ، وتوصل الباحث  12العب تحت  35قوامها 
 ات الهجومية المركبة لالعبي كرة السلة.داءاألة ودقة العضلي العصبي وسرع

 اإلسـتالم فاعليـةتحسـين  "التعـرف علـى بهـدفدراسـة ) 7) (2014(حسام حسين عبدالحكيم  أجري .16
والتمرير لناشئ كرة القدم باستخدام تدريبات نوعية لمكونات للتوافـق الحركـي وفقـا لـبعض المؤشـرات 

ختيــار العينــة بالطريقــة اســتخدم الباحــث المــنهج التجريبــي، وتــم إ ث، حيــ"األكثــر إســهاما يكيــةكانالبيومي
البرنــامج التــدريبي المقتــرح لــه تــأثيرًا  أن) ناشــئ، وقــد أســفرت نتــائج الدراســة علــى 20العمديــة وعــددها (

الحركـــي المركـــب قيـــد البحـــث، وعليـــه يوصـــي  داءاأل فاعليـــةإيجابيـــًا علـــى مكونـــات التوافـــق الحركـــي و 
 اإلســـتالم فاعليـــةبرنـــامج التـــدريبي المقتـــرح فـــي تحســـين مكونـــات التوافـــق الحركـــي و الباحـــث بتطبيـــق ال

يكي كأســاس موضــوعي لوضــع محتويــات بــرامج التــدريب لناشــئ كــان، واســتخدام التحليــل البيوميوالتمريــر
 كرة القدم.

 البرنــامج تــأثير "دراسـة بهــدف التعـرف علـى) 10()2017العبــادي ( عيســى عبــاس عــامر أجـري .17

المركبـة  المهاريـة اتداءاأل بعـض تطـوير ىلـع الحركـي التوافـق مكونـات بعـض باسـتخدام التـدريبي
، علي عينة عشوائية تم ث استخدم الباحث المنهج التجريبي"، حيلالعبي كرة القدم الشباب -المندمجة

 أن، وقد أسفرت نتـائج الدراسـة علـى العبين 10  مجموعة لكل وضابطة تجريبية مجموعتين الى تقسيمهم
 المهاريـة اتداءاألبعـض  أداءكبيـرة فـي تطـور  فاعليـةالبرنـامج التـدريبي باسـتخدام التوافـق الحركـي لـه 

 . لالعبي كرة القدم الشباب المركبة المندمجة

 "دراسـة بهـدف التعـرف علـى) 9()2019( مھ�دي ص�الح راض�ي ، حام�د غازي صفاءكل من  أجري .18
 مـن المركبـة والمهـارة العضـلية العصـبية سـتجابةاإل ةسـرع لتطـوير الخاصـة التوافقيـة التمرينـات تـأثير

، علـي المـنهج التجريبـي الباحثـاناسـتخدم حيـث  "،سـنة 17 تحـت القـدم كرة لالعبي التهديف ثم اإلستالم
، وقد أسفرت نتائج العبين 10  مجموعة لكل وضابطة تجريبية مجموعتين الى عينة عشوائية تم تقسيمهم

 العصـبية سـتجابةاإل سـرعة تطـوير فـي يجـابيإ تـأثير لهـا التوافقيـة دراتالقـ تمرينـات أنالدراسـة علـى 

 ،التهـديف ثـم اإلسـتالم مـن المركبـة المهـارة تطوير في يجابيإ تأثير لها التوافقية القدرات تمرينات ،العضلية
 .التوافقية القدرات تمرينات مع تتناسب والتكراري الشدة مرتفع الفتري التدريب طريقتي ستعمالإ

  

  جراءات البحث:إ •

 منهج البحث: -

إجــــراء عمليــــة  الوصــــفي القــــائم علــــى التحليــــل البيوميكــــانيكي النــــاتج مــــنالمــــنهج  انالباحثــــ اســــتخدم       
فـــي فعاليـــة أداء المهـــارات المركبـــة البيوميكانيكيـــة  المؤشـــراتمســـاهمة  نســـبســـتخراج التصـــوير بالفيـــديو إل

 يطبـق عليهـا البرنـامج المقتـرح تجريبيـةلمجموعـة  التجريبـيم التصـمي ستخدام، والمنهج التجريبي با المختارة
  وذلك لمالئمته لطبيعة هذه الدراسة.
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  مجتمع وعينة البحث: -

 تحــادباإلبمنطقــة الدقهليــة والمســجلين  الثــانيبالقســم  ناشــئات كــرة القــدمشــتمل مجتمــع البحــث علــى إ        
بالطريقـــة  العينـــة ختيـــارإتـــم ، و بـــة كـــرة قـــدمالع 75، وعـــددهم م 2019/2020موســـم المصـــري لكـــرة القـــدم 

 ناشـئة) 20عشرون ( ختيارإوتم ، شباب أجانادي مركز من  سنة 16تحت  ناشئات) 10العمدية و قوامها(
قيـــد  ختبـــاراتلإلولحســـاب المعـــامالت العلميـــة  ســـتطالعيةاإلمـــن مجتمـــع البحـــث للدراســـات (نـــادي دقـــادوس) 

منتخــب  وضــمن) العبــات مــن نــادي وادي دجلــة 3ختيــار (تــم إ، و البحــث ومــن خــارج عينــة البحــث األساســية
يكي كـــانجـــراءات التحليـــل البيوميداؤهـــم الحركـــي للمهـــارات المركبـــة المختـــارة إلللســـيدات ليـــتم إخضـــاع أمصـــر 

) تصـــنيف عينـــة 1، ويوضـــح جـــدول (داءاأل فاعليـــةفـــي  يكيـــةكانالبيوميســـتخراج نســـب مســـاهمة المؤشـــرات إل
   البحث. 

  

 )1جدول (                                                        

  توصيف عينة البحث

  أسباب التصنيف  العدد  عينة البحث  م

  (دراسة أساسية) لتطبيق تجربة البحث  سنة 16ناشئات تحت  10  نادي مركز شباب أجا  1

  سنة 16ناشئات تحت  3  نادي وادي دجلة  2
 فاعليةفي  يكيةالبيوميكان المؤشراتإلستخراج نسبة مساهمة 

  )أساسية(دراسة  المهارات المركبة المختارة أداء

  إلجراء الدراسات االستطالعية  سنة 16ناشئة تحت  20  نادي دقادوس  3

  سنة 16ناشئة كرة قدم تحت  33  لعينةا إلىجمإ       
  

  

 أسباب اختيار العينة: -

o م. 2019/2020كرة القدم موسم تحاد المصري لاإلب تالمسجال اتيع أفراد العينة من الناشئجم 

o توافر األدوات واألجهزة. مركز شباب أجا ونادى في  عباتتظام الالنإ  
o في المشاركة في مجموعة البحث. الالعباتستعداد ورغبة جميع إ 

o  البحث. الفنية لعينةالقدرات و  ومكونات التوافق العضلي العصبيتقارب العمر الزمني والتدريبي  
 

  : عينة البحث تجانس  -

والوزن والعمر التدريبي  والطولاألساسية السن  المتغيراتعينة البحث في  تجانستم التأكد من 
                                     ).2كما هو موضح بجدول ( قيد البحث المهاري المركب داءاألو  ومكونات التوافق العضلي العصبي
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 )2جدول (
  األساسية السن والطول والوزن المتغيراتعينة البحث فى  تجانس

  10 =ن                   قيد البحث المتغيراتوالعمر التدريبي و                       

 المتغيرات
وحدة 

 القياس
 اإللتواء اإلنحراف الوسيط المتوسط

 المتغيرات

 األساسية

 0.136- 0.260 15.95 15.91 سنة السن

 0.743- 2.440 156 155.8 سم الطول

 0.117 3.496 58.5 59 نيوتن الوزن

 0.131- 0.632 3 3.2 سنة العمر التدريبي

مكونات 

التوافق 

العضلي 

 العصبي 

 0.272 1.032 15 15.2 ث  توازن المشي للخلفإختبار 

 0.779 0.197 18.995 19.078 ث  كرات 6إختبار سرعة تمرير 

 0.601 0.184 3.000 3.040 درجة  إختبار دقة التصويب

 0.484 0.516 2.000 2.400 عدد  جرعة القوة المناسبة باستخدامإختبار التمرير 

 0.511- 0.242 0.980 0.943 ث  إختبار الجري الحر

المهارات 

المركبة 

 المختارة

 من الحركة ثم التمرير اإلستالمإختبار 
 0.447 0.068 2.205 2.208 زمن

 0.166 0.738 2.000 1.900  درجة

  من الحركة ثم التصويب ستالماإلإختبار 
 0.111- 0.059 2.610 2.613 زمن

 1.658 0.699 2.000 2.400  درجة

مــــن الحركـــة ثــــم الجــــري ثــــم  اإلســــتالمإختبـــار 

  التصويب

 0.197- 0.055 3.865 3.853 زمن

 0.484 0.516 2.000 2.400  درجة

 3+بـين  تقـعضـبط العينـة  غيـراتمتلعينـة البحـث فـي  اإللتواءمعامالت قيم  أن) 2يتضح من جدول (
  .عينة البحثتوزيع  إعتداليةمما يدل على 

  

 البحث. متغيرات •

 مكونات التوافق العضـلي العصـبيتم تحديد المتغير المستقل والمتمثل في تدريبات المستقل:  المتغير -

الحركـة ثـم  مـن اإلستالممهارة  أداءفي  يكيةكانالبيوميختيارها وفقا لنسب مساهمة المؤشرات حيث تم إ
 مـن الحركـة ثـم الجـري ثـم التصـويب اإلستالممن الحركة ثم التصويب، مهارة  اإلستالمالتمرير، مهارة 

 ).22()،10)،(9(،)7()،14(،)5(،)3(،)2(المرجعيةعلي الدراسات  عتماداً وإ 

بة المختارة للمهارات المرك ودقته داءاألالمتمثلة في زمن  داءاأل عاليةف تمثل في: لواأل  المتغير التابع -
من  اإلستالم التصويب، مهارةمن الحركة ثم  اإلستالممن الحركة ثم التمرير، مهارة  اإلستالممهارة  (

كـأكثر المهـارات المركبـة اسـتخداما فـي المباريـات وفقـا  ختيـارهم، وتـم إ)الحركة ثم الجري ثم التصـويب
    ).22)،(18)،(15)،(12)،(11)،(10)،(7)،(5)،(4)،(3( التالية المرجعيةالدراسات  لما ذكرته
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توجيهها وتتبع مسار  الباحثانالتي يستهدف  يكيةكانالبيوميالمؤشرات : تمثل في الثانيالمتغير التابع  -
، تـم مكونـات التوافـق العضـلي العصـبيتغيرها من خالل القيـاس القبلـي والبعـدى بعـد تطبيـق تـدريبات 

  .قيد البحث ارات المركبةحسب نسبة مساهمة تلك المؤشرات في المهختيارها إ

 

  )1( قالبحث: مرفالمستخدمة فى  ختباراتاإل •

  إلى: اءات النظرية والدراسات المرجعيةالمستخدمة بالبحث وفقا للقر  ختباراتاإلتم تحديد 
  : مكونات التوافق العضلي العصبي ختباراتإال: أو 

 )24.(للخلف ىالمشتوازن إختبار  -

 )3.(كرات 6سرعة تمرير  إختبار -

 )3.(دقة التصويببار إخت -

 )23.(جرعة القوة المناسبة باستخدامالتمرير إختبار  -

 )3.(الجري الحرإختبار  -
 

 

   المركبة.المهارات  ختباراتإيا: أنث
 )18(.من الحركة ثم التمرير اإلستالم إختبار -

 )18(.من الحركة ثم التصويب اإلستالمإختبار  -

 )18.(بمن الحركة ثم الجري ثم التصوي اإلستالمإختبار  -
 

  األدوات واألجهزة المستخدمة فى البحث:  •
  

 .بالكيلو جرام الالعباتطبي لقياس وزن  ناميز  - 
 . بالسنتيمتر رتفاعاإلرستاميتر لقياس  - 
 (ألقرب سم).شريط قياس معتمد لقياس أطوال الوصالت  - 
 .Stop Watchesساعات إيقاف لقياس الزمن  - 

  :البياناتوسائل جمع و أدوات  •

 بومترية (الجسمية).ثرو نالقياسات األ - 

 التصوير والتحليل الحركي باستخدام جهاز الكمبيوتر. - 
 

 :تصويراألجهزة واألدوات المستخدمة في ال ••••

 ).Sports Cam( نوع منة الثانيكادر/ 250فائقة السرعة، سرعة التردد  فيديو) كاميرا 2عدد( - 

  كاميرا فيديو لتوثيق عملية التصوير. - 
  . ثالثي) حامل 2عدد ( - 
  )100cm x 100cm x100cmمكعب من المعدن() 1عدد ( - 
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  المصورة.  خلفية) عالمات إرشادية ضابطة تحدد 2عدد ( - 
  شريط قياس لتحديد أبعاد التصوير.  - 
  الالعب.  كانوضع الكرة وم كاناألرض لتحديد م فىتها يعالمات بالستيك مزودة بالمسامير لتثب - 
ـــــد نطـــــاق مفاصـــــل الجســـــ -  ـــــارة وهـــــىالعالمـــــات الضـــــابطة الفســـــفورية لتحدي ـــــة م المخت الشـــــكل  دائري

  . )2cmقطرها( اءسود دائرة )، وبمركزها10cmقطرها(
 حاجز.  - 

 جهاز التمرير. - 
  

   الحركي:أجهزة وأدوات التحليل  ••••

  .Simi motion الحركيبرنامج التحليل  ،Printerطابعة الجهاز ، لىأجهاز حاسب  - 
 

  الدراسات االستطالعية. •

 : لىو األ الدراسة االستطالعية  -

  وذلك بهدف: م 10/6/2019الموافق  اإلثنينإجرائها يوم تم  

  الخاصة بذلك.  ستماراتاإلفى  البياناتتدريب المساعدين على طرق القياس وتسجيل  -
 وأيضا التأكد من صالحية األدوات واألجهزة المستخدمة فى التدريب. -

  نتائج الدراسة:
 .تالبيانامعرفة المساعدين بكيفية تسجيل  تم التأكد من مدى -
  تم التأكد من مدى صالحية األدوات واألجهزة المستخدمة في التدريب وأيضا التصوير. -

  ة: الثانيالدراسة االستطالعية  -

  م وذلك بهدف: 12/6/2019الموافق  األربعاءتم إجرائها يوم 

ـــد  ،التصـــويرتنظـــيم إجـــراءات  - ـــذ الدراســـة األساســـية باســـتخدام كـــاميرات مراحـــل وطـــرق تحدي تنفي
  .ةالثانيكادر/ 250حركي التحليل ال

  :  نتائج الدراسة
التصــوير وعـدم تحريـك الكــاميرات  عمليـةتجهيـز الكــاميرات قبـل ل تـم التعـرف علـى الوقــت الكـافي -

 بعد أخذ المعايرة.

قبـــل التصـــوير مباشـــرة مــــع  عالمـــات الفوســـفورية علـــى جســـم الالعيبـــاتال وضـــع يـــد أمـــاكندتح -
 مالحظة عدم التأثير على عملية التصوير.

عمليــة التصــوير حتــى ال يحــدث  أثنــاءبأمــاكن تواجــدهم  المســاعدين والالعيبــات  مــنعرفــة كــالً م -
 المساعدين فى مجال الكاميرات. أو ل من الالعيباتتداخ
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مفصل ، مفصل الفخذ، مفصل الركبةة (لىالنقاط التشريحية التمن خالل ا ختيار الطرف السفليإ -
األكثـر مسـاهمة  يكيـةكانالبيوميلتتبـع المؤشـرات ) بيرصبع الكة القدم متمثلة في األ، مقدمالكاحل

 المهارات المركبة المختارة .  أداء عاليةفي ف

الحركـــي للمهـــارات المركبـــة  داءاألســـرعة لتناســـبه مـــع ة وذلـــك الثانيـــ/مجـــال 120تـــردد  اســـتخدام -
  المختارة.

  الدراسة االستطالعية الثالثة:  -

بهــدف تحديــد المعــامالت العلميــة م  17/6/2019حتــى  م 14/6/2019تــم إجرائهــا فــى الفتــرة مــن       
مــن خــارج  العبــة (ناشــئة) كــرة قــدم 20وذلــك علــى عينــة قوامهــا ) ثبــات –(صــدق قيــد البحــث  ختبــاراتلإل

صــدق التمــايز لحســاب صــدق  الباحثــانللبحــث، وقــد اســتخدم  األصــليعينــة البحــث ومــن داخــل المجتمــع 
، كمـا ) لحسـاب الثبـات TEST& RE TEST( االختبـارادة تطبيـق ثـم إعـ ختبـاراإلوطريقة تطبيـق  ختباراتاإل

  ):4)(3هو موضح بجدول (
  

 :قيد البحث ختباراتاإلصدق  -

قيد البحـث وذلـك عـن طريـق تطبيـق  ختباراتاإلطريقة صدق التمايز لحساب صدق  الباحثاناستخدم      
 ناشـــئات 10لـــى و عـــددهم و ألالمجموعـــة اناشـــئات كـــرة القـــدم علـــى مجمـــوعتين متبـــاينتين مـــن  ختبـــاراتاإل

مـن مجتمـع سـنة،  14مميـزات تحـت غيـر  ناشئات 10وعددهم  ةالثانيوالمجموعة ، سنة 16تحت  مميزات
  .)3، كما هو موضح بجدول (األصلي وخارج العينة األساسية البحث

  )3(جدول 
  10=2ن=1ن               قيد البحث        ختباراتإللمعامل الصدق                                        

  

  اختبارات مكونات التوافق العضلي العصبي 

  واختبارات المهارات المركبة المختارة

وحدة 

  القياس

  المجموعة غير المميزة  المجموعة المميزة
  قيمة ت

 اإلنحراف المتوسط اإلنحراف المتوسط

مكونات 

التوافق 

العضلي 

  العصبي

 16.10 1.316 13.2 0.737 15.9 عدد للخلف المشيإختبار توازن 

  6.876 0.790 19.764 0.214 19.138 ث  كرات 6إختبار سرعة تمرير 

 7.0599 0.429 2.76 0.319  3.18 درجة  إختبار دقة التصويب

 6.640 0.666 2 0.674 2.7 عدد  جرعة القوة المناسبة باستخدامإختبار التمرير 

 13.74 0.191 1.162 0.163 0.777 ث  إختبار الجري الحر

المهارات 

  المركبة

 من الحركة ثم التمرير اإلستالمإختبار 
  14.972 0.042 2.281 0.087 2.12 زمن

  8.407 0.674 1.7 0.527 2.5  درجة

  من الحركة ثم التصويب اإلستالمإختبار 
  26.611 0.030 2.68 0.034 2.544 زمن

  7.835 0.421 2.2 0.816  3  درجة

  من الحركة ثم الجري ثم التصويب ماإلستالإختبار 
  22.463 0.034 3.903 0.0672 3.715 زمن

  7.652 0.483  2.3 0.666 3  درجة

  2.101= ) 18ودرجة حرية (  0.05الجدولية عند " ت"قيمة 
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ودرجـات العينـة  العينـة المميـزة) وجود فروق ذات داللة إحصائية بـين كـل مـن درجـات 3يتضح من جدول(
علـى  ختبـاراتاإلوهـذا يعنـى قـدرة هـذه  المحسـوبة أكبـر مـن قيمتهـا الجدوليـة تقيم  أنحيث ، غير المميزة 

  .صادقة لقياس الصفات التي وضعت من أجلها اتختبار إتعد  هاأنالتمييز بين المستويات أي 
  

  :قيد البحث االختباراتثبات  -

قيد البحـث علـى  ختباراتاإلثبات ثم إعادة تطبيقه لحساب  ختباراإلطريقة تطبيق  الباحثاناستخدم        
ســـتطالعية وتـــم إعـــادة تطبيـــق مـــن عينـــة الدراســـة اإل العبـــات (ناشـــئات) 10ســـتطالعية مكونـــة مـــن إعينـــة 

بــين  اإلرتبـاطل وتــم إيجـاد معامـل و لتطبيـق األأيـام مـن ا 3علـى نفـس العينـة االســتطالعية بعـد  ختبـاراتاإل
ضـحت النتـائج أو قيد البحـث و  ختباراتاإلحساب معامل ثبات ل ستطالعيةاإلللعينة  الثانيو ل و التطبيقين األ

  ).4كما هو موضح بجدول ( ختباراإلثبات 

  )4(جدول 

   10= 1ن   يد البحث                   ق اتختبار إللمعامل الثبات                                            

  اختبارات مكونات التوافق العضلي العصبي 

  هارات المركبة المختارةواختبارات الم
وحدة 

  القياس

معامل   الثانيالتطبيق   لوالتطبيق األ 

 اإلنحراف المتوسط اإلنحراف المتوسط  اإلرتباط

مكونات 

التوافق 

العضلي 

  العصبي

 0.836 0.737 16.1 0.737 15.9 عدد للخلف المشيإختبار توازن 

 0.862 0.205 19.115 0.214 19.138 ث  كرات 6إختبار سرعة تمرير 

 0.894 0.353 3.24  0.319  3.18 درجة  إختبار دقة التصويب

 0.783 0.5676 209 0.674  2.7 عدد  جرعة القوة المناسبة باستخدامإختبار التمرير 

 0.975 0.1373 0.765 0.163 0.777 ث  إختبار الجري الحر

المهارات 

  المركبة

 من الحركة ثم التمرير اإلستالمإختبار 
  0.694 0.094 2.051 0.087 2.12 زمن

  0.654 0.483 2.7 0.527 2.5  درجة

  من الحركة ثم التصويب اإلستالمإختبار 
  0.641 0.115 2.51 0.034 2.544 زمن

  0.860 0.632 3.2 0.816  3  درجة

  من الحركة ثم الجري ثم التصويب اإلستالمإختبار 
  0.845 0.073 3.676 0.0672 3.715 زمن

  0.690 0.483  3.3 0.666 3  درجة

    0.632= )8عند درجة حرية ( 0.05قيمة معامل اإلرتباط الجدولية عند 

ل و بــــين التطبيــــق األ 0.05رتبــــاط طــــردي دال عنــــد مســــتوى معنويــــة نــــاك إه أن) 4يتضــــح مــــن جــــدول ( 
مــا  طاإلرتبــاقــيم معــامالت  حصــرتناســتطالعية، حيــث علــى عينــة الدراســة اإل ختبــاراتلإل الثــانيوالتطبيــق 

  قيد البحث. ختباراتاإلعلى ثبات  يدلمما  0.975 ): 0.641(بين 

 :التدريبيالتمهيدية للبرنامج  اإلجراءات -

  )2(مرفق  :االستماراتبتصميم مجموعة من  الباحثانقام   

 .الشخصية الالعبات بياناتتسجيل  ستمارةإ -
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 د البحث.قي مكونات التوافق العضلي العصبي ختباراتإتسجيل نتائج ل ستمارةإ -
 قيد البحث. المهارات المركبة اتختبار إتسجيل نتائج ل ستمارةإ -

 )3،4البرنامج التدريبي: مرفق ( -

وذلـــك بعـــد إجـــراء تحليـــل مرجعـــي للمراجـــع العلميـــة  الباحثـــانتـــم وضـــع البرنـــامج التـــدريبي مـــن قبـــل        
إلى األسس التي  باحثانالتوصل و  )21)،(18،()14)،(11)،(10)،(8)،(7)،(3)،(2(ية والدراسات المرجع

  يمكن من خاللها وضع البرنامج التدريبي وتمثلت فيما يلي: 
  

 .(خالل فترة اإلعداد الخاص وفترة ما قبل المنافسة) أسابيع 8مدة البرنامج التدريبي  -
) 3( مكونـــات التوافـــق العضـــلي العصـــبيالخاصـــة بتـــدريبات عـــدد الوحـــدات التدريبيـــة فـــى األســـبوع  -

 وحدات.
 شدة قصوى). - من القصوى  أقلالمستخدمة (شدة  شدة الحمل -
 الفتري مرتفع الشدة. -طريقة التدريب المستخدمة  -
 عقب عملية اإلحماء مباشرة.  العضلي العصبي مكونات التوافقيتم وضع تدريبات  -
 دقيقة. 120دقيقة إلى  105زمن الوحدة التدريبية يتراوح ما بين  - 
  ستويات حسب مستوى الصعوبة.تقسيم التدريبات وتصنيفها إلى ثالث م - 
تم يــســتخدام تــدريبات منفــردة لتنميــة مكونــات التوافــق علــى حــده و ا يــتم الثــانيل و و ســبوع األخــالل األ - 

  التدريبات. أداءتثبيت التكرارات والمجموعات وزيادة شدة الحمل عن طريق زيادة صعوبة 
 3ابقة مع زيادة المجموعات من ستخدام نفس التدريبات السا سوف يتمسبوع الثالث والرابع األ خالل - 

  تلك التدريبات. أداءمجموعات مع زيادة مستوى صعوبة  4الى 
تم تثبيــت التكــرارات والمجموعــات يــتــدريبات مركبــة و  تخداماســ يــتمســبوع الخــامس والســادس األخــالل  - 

  التدريبات. أداءوزيادة شدة الحمل عن طريق زيادة صعوبة 
زيـادة  وتم تثبيـت التكـرارات يـو  ةلعـاب المباريـات المصـغر أسـتخدام ا يتمسبوع السابع والثامن خالل األ - 

 التدريبات. أداءشدة الحمل عن طريق زيادة صعوبة 
 

 األساسية:التجربة  تطبيق -

 قيد البحث: ختباراتلإلالقبلي القياس  •

  :وفق ما يليوتم  ألفراد عينة البحث م 25/6/2019:  م 23/6/2019تم ذلك فى الفترة من      

o المهارات المركبة المختارة فاعليةفي  يكيةكانالبيومي المؤشراتستخراج نسب مساهمة إءات إجرا 
  :يكيةكانالبيومييكي للقياس القبلي للمؤشرات كانوالتحليل البيومي  

  :ة تم إعداد ما يليالثانيستطالعية وفقا لنتائج الدراسة اإل إجراءات التصوير بكاميرا الفيديو: -
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  وير:التص كانمإعداد  -

 أداءالخــاص بــ التصــوير كــانٕاعــداد مبتحديــد مجــال الحركــة بوضــع عالمــات إرشــادية، و  الباحثــانقــام       
) 1( ممتـر) لتصـبح الكـاميرا رقـ 10تحديـد المجـال الحركـي ( تـمالمهارات المركبة المختـارة قيـد البحـث، وقـد 

 8.5الحركــة ( أداء كــانن م، لتبعــد الكــاميرا عــدرجــة) 90( زاويــةب عموديــة علــى منتصــف مســتوي الحركــة
رتفـاع إالتأكـد مـن تـم و   درجـة)، 45(  زاويـةمتـر) عـن مجـال الحركـة وب 8.5) تبعـد(2والكـاميرا رقـم ( متر)،

 الكاميرتـانموضـع  كـان) م1مركز ثقل الالعبات من  الوقوف، ويوضح شـكل (بما يتناسب مع  الكاميرتان
  . ية التصويرإجراء عمل أثناء

  
  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  

  
  موضع ومجال كاميرات التصوير )1( شكل

   التصوير:إعداد آلة  -

 ةمصـنع high speed camera Sports  ةديو رقميـفيـكـاميرا التحليـل باسـتخدام  الباحثـاناسـتخدم       
ات الحركية المـراد تصـويرها داءاألولطبيعة  ،ثانية/كادر 250بسرعة  يالمجال الرياض فيللتحليل الحركي 

ي، ثالثـعلـى حامـل  الكاميرتـانوتم وضع  كادر/ث، 120بسرعة تردد للكاميرا  لباحثانا ىرتضأ البحثقيد 
تين فـي اوهـو عبـارة عـن كابـل سـلك موصـل بـين الكـامير  triggerتين باسـتخدام اوقد تم التزامن بين الكـامير 

  .يتم الضغط عليه في بداية التصويرمفتاح كهربائي  نهايتة

  :المهارات المركبة المختارة أداء فاعليةفي  يكيةكانيوميالب المؤشراتاستخراج نسب مساهمة  -

للسـيدات مـن العينـة ضمن منتخـب مصـر  من نادي وادي دجلة و ات متميزات) العب3( تحيث قام      
مهـاري  أداءلكـل  محاولـة) 10ختيـار أفضـل (إتـم مهـاري مركـب و  أداءلكـل  محاولـة) 15( أداءبـ ،األساسية
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إلخضــاعهم إلجــراء التحليــل  الفنــي الصــحيح  داءاألو ) داءاأل، دقــة داءاألن ( زمــ فاعليــةمــن حيــث ال مركــب
 تحديــــد اللحظــــات الزمنيـــة األتيــــة لكــــل اداء مهــــاري مركــــب مختــــار بالنســــبة  تــــم مــــن خاللهــــا يكيكـــانالبيومي

لتصادم ، بداية التمرير ، ا اإلستالم، التصادم بالكرة، نهاية  (بداية اإلستالممن الحركة ثم التمرير لالستالم
، التصــادم بــالكرة،  اإلســتالمبدايــة التصــويب (مــن الحركــة ثــم  لالســتالموبالنســبة  بــالكرة ، نهايــة التمريــر )

مـن  لإلسـتالموبالنسـبة  ) نهايـة مرحلـة المتابعـةالتصـادم بـالكرة ،  ، أقصـى مرجحـة خلفيـة،  اإلسـتالمنهاية 
للجـري  مرحلـة تمهديـه  ،  اإلسـتالمالكرة، نهاية ، التصادم ب اإلستالمبداية التصويب (الجري ثم الحركة ثم 

نهايــة مرحلــة ، التصــادم بــالكرة ،  أقصــى مرجحــة خلفيــةللجــري، مرحلــة ختاميــة للجــري ، مرحلــة أساســية ، 
وتـم إجـراء  Simi motion باستخدام برنامج يكيةكانالبيوميت تغيراحصول علي القيم الخام للملل ) المتابعة

ثـــم تـــم معالجتهـــا إحصـــائيا باســـتخدام معامـــل جامعـــة المنصـــورة  -بيـــة الرياضـــية التحليـــل بمعمـــل كليـــة التر 
  .يكيةكانالبيوميمساهمة المؤشرات  نسب إلىلتوصل ل اإلرتباط

  :يكيةكانالبيومييكي للقياس القبلي للمؤشرات كانالتحليل البيومي -
 عاليـةختبـارات المهاريـة لفاإل أداءسـنة بـ 16كرة القدم تحت  لناشئاتحيث قامت المجموعة التجريبية       

  .ختارة بنفس الخطوات السابق شرحهاالمهارات المركبة الم أداء

  ختبارات لقياس مكونات التوافق العضلي العصبي المختارة.اإل أداء -

لقياس مكونات التوافق اإلختبارات  أداءسنة ب 16كرة القدم تحت  لناشئاتقامت المجموعة التجريبية       
  .صبيالعضلي الع

 :(البرنامج التدريبي) تنفيذ التجربة األساسية •

) 8و ذلــك لمــدة ( م 23/8/2019:  م 1/7/2019تــم تطبيــق التجربــة األساســية فــى الفتــرة مــن       
  .وحدات أسبوعيا 3أسابيع بواقع 

 :قيد البحث لالختبارات القياسات البعدية •

البرنـامج من تطبيق  تهاءناإل لك بعدوذم  28/8/2019:  م 26/8/2019تم ذلك فى الفترة من      
  .وبنفس اإلجراءات والشروط التي تم تطبيقها في القياس القبلي التدريبي

  

   اإلحصائيةالمعالجات  •

  :المناسبة لطبيعة الدراسة وهى اإلحصائيةتم تطبيق المعالجات         

   لتواء               معامل اإل - ري       المعيا اإلنحراف  - الوسيط             - المتوسط الحسابي             - 
  معامل االنحدار  -          بيرسونمعامل    -        نسبة التغير   - ت                   إختبار  - 

               نسبة المساهمة - 
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 النتائج: ومناقشة عرض  •

ـــة بنســـب تســـاهم المؤشـــرات البيوميك"  أنـــه الـــذي يـــنص علـــى األولمناقشـــة نتـــائج الفـــرض  • انيكي
 سنة". 16متفاوتة في فعالية األداءات المهارية المركبة قيد البحث لناشئات كرة القدم تحت 

  )5جدول (

  والتمرير اإلستالمللنقاط التشريحية المختارة في فاعلية أداء مهارة  محصلة السرعةنسبة مساهمة 
  المرحلة

  
 المتغير

  التمرير  اإلستالم

 اإلرتباطمعامل 

 الجزئي

بع معامل مر 

 اإلرتباط

نسبة 

 المساهمة
  الترتيب

 اإلرتباطمعامل 

 الجزئي

مربع معامل 

 اإلرتباط

نسبة 

 المساهمة
 الترتيب

  4  %10.240  0.102  0.320  4  %15.682  0.157 0.396 مقدمة القدم اليمنى

  3  %17.140  0.171  0.414  2  %22.090  0.221  0.470 األيمنالكاحل 

  2  %27.878  0.279  0.528  1  %42.903  0.429  0.655 اليمنىالركبة 

  1  %41.474  0.415  0.644  3  %16.403  0.164  0.405 األيمنالفخذ 

  %96.732  %97.078  المجموع

 اإلســتالم) أن نســبة مسـاهمة ســرعة النقــاط التشــريحية فـي فاعليــة أداء مهــارة 5يتضـح مــن الجــدول (     
%) وقـد حصـلت 97.077مجمـوع بلـغ (%) لإلستالم ب42.903%:15.682والتمرير تراوحت ما بين (

%)، كمــــا تراوحــــت نســــب 42.903( اإلســــتالمالركبــــة اليمنــــى علــــي أعلــــى نســــبة مســــاهمة فــــي فاعليــــة 
%) وقـد حصـلت مقدمـة القـدم 96.732%) بمجمـوع (41.474%:10.240المساهمة للتمرير ما بين (

  %).41.474اليمنى علي أعلى نسب مساهمة في التمرير وبلغت (

  )6جدول (

  والتمرير اإلستالمالتشريحية المختارة في فاعلية أداء مهارة  محصلة العجلة للنقاطة مساهمة نسب

  المرحلة

  
 المتغير

  التمرير  اإلستالم

معامل اإلرتباط 

 الجزئي

مربع معامل 

 اإلرتباط

نسبة 

 المساهمة

 

 الترتيب

معامل اإلرتباط 

 الجزئي

مربع معامل 

 اإلرتباط

نسبة 

 المساهمة
 الترتيب

 4 %15.524 0.155 0.394 4 %14.977 0.150 0.387 مة القدم اليمنىمقد

  3  %20.521  0.205 0.453  2  %22.753  0.228 0.477 األيمنالكاحل 

  1  %38.813  0.388  0.623  3  %18.404  0.184  0.429 اليمنىالركبة 

  2  %22.848  0.228  0.478  1  %39.438  0.394  0.628 األيمنالفخذ 

  %97.706  %95.572  المجموع

 اإلســتالم) أن نســبة مســاهمة عجلــة النقــاط التشــريحية فــي فاعليــة أداء مهــارة 6يتضــح مــن الجــدول (     
%) وقــد حصــل 95.572%) لإلســتالم بمجمــوع بلــغ (39.438%:14.977والتمريــر تراوحــت مــا بــين (

لمساهمة %)، كما تراوحت نسب ا39.438( اإلستالمالفخذ األيمن علي أعلى نسبة مساهمة في فاعلية 
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%) وقـــد حصـــلت الركبـــة اليمنـــى علـــي 97.706%) بمجمـــوع (38.813%:15.524للتمريـــر مـــا بـــين (
  %).38.813أعلى نسب مساهمة في التمرير وبلغت (

  )7جدول (
  والتمرير اإلستالمالتشريحية المختارة في فاعلية أداء مهارة  المفاصلنسبة مساهمة زوايا 

  المرحلة
  

 المتغير

  التمرير  اإلستالم

معامل 

 اإلرتباط
 الجزئي

مربع 

معامل 
 اإلرتباط

نسبة 

 المساهمة
 

 الترتيب

معامل 

 اإلرتباط
 الجزئي

مربع 

معامل 
 اإلرتباط

نسبة 

 المساهمة
 

 الترتيب

  2  %30.470  0.305  0.552  1  %52.128  0.521 0.722 األيمنالكاحل 

  1  %51.266  0.513  0.716  2  %24.305  0.243  0.493 اليمنىالركبة 

  3  %10.890  0.109  0.330  3  %14.900  0.149  0.386 األيمن الفخذ

  %92.626  %91.333  المجموع

والتمريـــر  اإلســـتالم) أن نســـبة زوايـــا النقـــاط التشـــريحية فـــي فاعليـــة أداء مهـــارة 7يتضـــح مـــن الجـــدول (   
%) وقــد حصــل الكاحــل 91.333%) لإلســتالم بمجمــوع بلــغ (52.128%:14.900تراوحــت مــا بــين (

%)، كمـــا تراوحـــت نســـب المســـاهمة 52.128( اإلســـتالمي أعلـــى نســـبة مســـاهمة فـــي فاعليـــة األيمـــن علـــ
%) وقــد حصــلت الركبــة اليمنــى علــي 92.626%) بمجمــوع (51.266% : 10.890للتمريــر مــا بــين (

  %).51.266أعلى نسب مساهمة في التمرير وبلغت (

  )8جدول (

  والتمرير اإلستالمداء مهارة نسبة مساهمة القوة لوصالت الجسم المختارة في فاعلية أ

  المرحلة
  

 المتغير

  التمرير  اإلستالم

معامل 

 اإلرتباط
 الجزئي

مربع معامل 

 اإلرتباط

نسبة 

 المساهمة
 الرتيب

معامل 

 اإلرتباط
 الجزئي

مربع 

معامل 
 اإلرتباط

نسبة 

 المساهمة
 الترتيب

 

  2  %25.604  0.256  0.506  3  %16.728  0.167  0.409 اليمنىالقدم 

  1  %47.472  0.475  0.689  2  %27.878  0.279  0.528 اليمنى الساق

 3 %22.944  0.229  0.479  1  %48.581  0.486  0.697 األيمنالفخذ 

  %96.020  %93.187  المجموع
      

 اإلستالم) أن نسبة مساهمة القوة للنقاط التشريحية في فاعلية أداء مهارة 8يتضح من الجدول ( 
%) وقد حصل 93.187%) لإلستالم بمجموع بلغ (48.581%:16.728والتمرير تراوحت ما بين (

%)، كما تراوحت نسب المساهمة 48.581( اإلستالمالفخذ األيمن علي أعلى نسبة مساهمة في فاعلية 
%) وقد حصلت الساق اليمنى علي 96.020%) بمجموع (47.472%:22.944للتمرير ما بين (

  %).47.472أعلى نسب مساهمة في التمرير وبلغت (
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للطـرف السـفلي مسـاهمة  البيوميكانيكيـةأكثـر المؤشـرات  أن) 8)(7)(6)(5ومما سبق يتضـح مـن جـدول (    
، و األيمنالكاحل  زاوية، و األيمن، و عجلة الفخذ كانت سرعة الركبة اليمنى اإلستالممهارة  أداء فاعليةفي 

فاعليــة أداء مهــارة الســفلي مســاهمة فــي للطــرف  البيوميكانيكيــةالمؤشــرات األيمــن، و أكثــر قــوة وصــلة الفخــذ 
، اليمنـى، وزاويـة الركبـة اليمنـى، و قـوة وصـلة السـاق اليمنـى، وعجلة الركبـة التمرير كانت سرعة القدم اليمنى

للســماح بالرجــل القائمــة  اإلســتالم أداءتقــود وصــلة الفخــد بدايــة  اإلســتالمه فــي مرحلــة أنــذلــك  الباحثــانويعــزي 
حشــي بســرعة ويتــيح ذلــك تحــرك الركبــة للخــارج بمــا يســمح للقــدم المســتلمة بزيــادة الجــزء الو  بالــدوران اإلســتالمب

المســـتقبل للكـــرة عـــن طريـــق بـــاطن القـــدم، وفـــي مرحلـــة التمريـــر تثبـــت وصـــلة الفخـــد ثبـــات لحظـــي بمـــا يســـمح 
يسـمح ذلـك للسلسلة الكينماتيكية المفتوحة للرجل الراكلة بالتحرك من مفصل الركبة التي تقود التمرير بسرعة ل

للقـدم الراكلــة بالنقــل الحركــي لكميــة الحركــة بدايــة مــن وصــلة الجــذع وحتــي وصــلة القــدم الراكلــة ونقلهــا مباشــرة 
، سرعة الكرة ودقتها يوالتمرير وه اإلستالممن مهارة  الميكانيكيالكرة لحظة التصادم بها لتحقيق الهدف  إلى

والتمريــر بشــكل نــاجح  اإلســتالم داءأله أنــ )5()م 2011( تــامر صــابر محمــدويتفــق ذلــك مــع دراســة كــل مــن 
وٕاقتصادى يحدث نقل حركي متتابع ومتسلسل من وصلة الفخذ يليه وصلة الساق لتنتقل القدم لتحقيق الهدف 

 ، عمـرو محمـد عيطـهغيـدهمحمـد يحـي ، ودراسـة رير وهو تمريـر الكـرة بدقـة وبسـرعةوالتم اإلستالم أداءمن 
زمــن ممكــن،  أقــلفــي  عاليــةلحظــة التصــادم بــالكرة ودقــة  عاليــةســرعة  إلــىالالعــب يحتــاج  أن) 22()2015(

    ).7()2014(حسام حسين عبدالحكيم ودراسة 

  )9جدول (  
  والتصويب اإلستالممهارة  أداء فاعليةفي  المختارة التشريحيةللنقاط  محصلة السرعةنسبة مساهمة 

  المرحلة

  
 المتغير

  التصويب  اإلستالم

معامل 
 اإلرتباط

 الجزئي

مربع 
معامل 

 اإلرتباط

نسبة 
 المساهمة

 

 الترتيب

معامل 
 اإلرتباط

 الجزئي

مربع 
معامل 

 اإلرتباط

نسبة 
 المساهمة

 

 الترتيب

مقدمة القدم 

 اليمنى
0.386 0.149  14.900%  4  0.427  0.182  18.233%  2  

  1  %47.472  0.475  0.689  3  %16.080  0.161  0.401 األيمنالكاحل 

  3  %17.472  0.175  0.418  1  %49.844  0.498  0.706 اليمنىالركبة 

  4  %15.366  0.154  0.392  2  %16.974  0.170  0.412 األيمنالفخذ 

  %98.544  %97.798  المجموع

 اإلستالم) أن نسبة مساهمة سرعة النقاط التشريحية في فاعلية أداء مهارة 9يتضح من الجدول (       
%) وقد حصلت 97.798%) لإلستالم بمجموع بلغ (49.844%:14.900والتصويب تراوحت ما بين (

%)، كما تراوحت نسب المساهمة 49.844( اإلستالمالركبة اليمنى علي أعلى نسبة مساهمة في فاعلية 
%) وقد حصل الكاحل األيمن علي أعلى 98.544%) بمجموع (47.472%:15.366للتصويب ما بين (

  %).47.472نسب مساهمة في التصويب وبلغت (
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  )10(جدول 
  والتصويب اإلستالممهارة  أداء فاعليةفي  المختارة التشريحية محصلة العجلة للنقاطنسبة مساهمة 

  المرحلة

  
 المتغير

  التصويب  اإلستالم

معامل 

 اإلرتباط
 الجزئي

مربع 

معامل 
 اإلرتباط

نسبة 
 المساهمة

 الترتيب

معامل 

 اإلرتباط
 الجزئي

مربع 

معامل 
 اإلرتباط

نسبة 
 المساهمة

 يبالترت

  1  %42.641  0.426  0.653  1  %42.903  0.429 0.655 اليمنىمقدمة القدم 

  3  %20.885  0.209  0.457  2  %20.250  0.203  0.450 األيمنالكاحل 

  2  %21.623  0.216  0.465  4  %14.213  0.142  0.377 اليمنىالركبة 

  4  %11.628  0.116  0.341  3  %17.640  0.176  0.420 األيمنالفخذ 

  %96.776  %95.005  المجموع

 اإلســـتالم) أن نســبة مســـاهمة عجلـــة النقــاط التشـــريحية فـــي فاعليــة أداء مهـــارة 10يتضــح مـــن الجـــدول (     
%) وقــد حصــلت 95.005%) لإلســتالم بمجمــوع بلــغ (42.903%:14.213والتصــويب تراوحــت مــا بــين (

ـــى نســـبة مســـاهمة فـــي فاعليـــة  ـــي أعل ـــدم اليمنـــى عل مـــا تراوحـــت نســـب %)، ك42.903( اإلســـتالممقدمـــة الق
%) وقـد حصــلت  مقدمـة القــدم 96.776%) بمجمــوع (42.641%:11.628المسـاهمة للتصـويب مــا بـين (

  %).42.641اليمنى علي أعلى نسب مساهمة في التصويب وبلغت (
  )11جدول (

  والتصويب اإلستالممهارة  أداء فاعليةفي  التشريحية المختارة المفاصل زوايانسبة مساهمة 

  المرحلة
  

 تغيرالم

  التصويب  اإلستالم

معامل 
 اإلرتباط

 الجزئي

مربع 
معامل 

 اإلرتباط

نسبة 

 المساهمة
 الترتيب

 

معامل 
 اإلرتباط

 الجزئي

مربع 
معامل 

 اإلرتباط

نسبة 

 المساهمة

 الترتيب

 

 

  2  %29.376  0.294  0.542  1  %52.563  0.526 0.725 األيمنالكاحل 

  1  %48.303  0.483  0.695  2  %23.329  0.233  0.483 اليمنىالركبة 

  3  %20.340  0.203  0.451  3  %21.902  0.219  0.468 األيمنالفخذ 

  %98.019  %97.794  المجموع

والتصويب  اإلستالم) أن نسبة زوايا النقاط التشريحية في فاعلية أداء مهارة 11يتضح من الجدول (     
) وقد حصل الكاحل األيمن %97.794%) لإلستالم بمجموع بلغ (52.563%:21.902تراوحت ما بين (

%)، كما تراوحت نسب المساهمة للتصويب ما بين 52.563( اإلستالمعلي أعلى نسبة مساهمة في فاعلية 
%) وقد حصلت الركبة اليمنى علي أعلى نسب مساهمة 98.019%) بمجموع (%48.303:20.340(

  %).48.303في التصويب وبلغت (
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  )12جدول (
  والتصويب اإلستالممهارة  أداء فاعليةفي  المختارة الجسم لوصالتنسبة مساهمة القوة 

  المرحلة

  
 المتغير

  التصويب  اإلستالم

معامل 

 اإلرتباط
 الجزئي

مربع 

معامل 
 اإلرتباط

نسبة 
 المساهمة

 الترتيب

 

معامل 

 اإلرتباط
 الجزئي

مربع 

معامل 
 اإلرتباط

نسبة 
 المساهمة

 

 الترتيب

 

  1  %52.998  0.530  0.728  1  %50.837  0.508 0.713 اليمنىالقدم 

  2  %22.468  0.225  0.474  3  %14.977  0.150  0.387 اليمنىالساق 

  3  %21.252  0.213  0.461  2  %30.250  0.303  0.55 األيمنالفخذ 

  %96.718  %96.064  المجموع

 اإلستالم) أن نسبة مساهمة القوة للنقاط التشريحية في فاعلية أداء مهارة 12يتضح من الجدول (   
%) وقد حصلت 96.064%) لإلستالم بمجموع بلغ (50.837%:14.977والتصويب تراوحت ما بين (

%)، كما تراوحت نسب المساهمة 50.837( اإلستالمالقدم اليمنى علي أعلى نسبة مساهمة في فاعلية 
%) وقد حصلت القدم اليمنى علي أعلى 96.718%) بمجموع (52.998%:21.252للتصويب ما بين (

  %).52.99836.708همة في التصويب وبلغت (نسب مسا
للطرف السفلي  البيوميكانيكيةأكثر المؤشرات  أن) 12)(11)(10)(9ومما سبق يتضح من جدول (   

 زاوية، و اليمنى، و عجلة مقدمة القدم اليمنى، سرعة الركبة كانت اإلستالممهارة  أداء فاعليةمساهمة في 
للطرف السفلي مساهمة في  البيوميكانيكية، و أكثر المؤشرات يمنىاأليمن، و قوة وصلة القدم الالكاحل 

، وزاوية الركبة اليمنى، م اليمنى، وعجلة مقدمة القدكانت سرعة الكاحل األيمن مهارة التصويب أداء فاعلية
 لإلستالمالحركي المركب  داءلأل اإلستالمه في مرحلة أنذلك  الباحثان، و ويعزي و قوة وصلة القدم اليمنى

للخارج التي يقوم  الدورانتتحرك للخارج بسرعة ويسمح بذلك الحركة التشريحية  اليمنىالركبة  أنوالتصويب 
زيادة الجزء المواجه للكرة لحظة للخارج ل األيمنالكاحل  دورانبها مفصل الفخد لتقود استالم الكرة بواسطة 

طالق الكرة بأقصى إنلهذه المهارة  يالميكانيكالهدف  أنوحيث  ،إستالمها لتحضيرها لمرحلة التصويب
الكرة  إلىه كلما ذادت سرعة القدم الراكلة لحظة التصادم مع الكرة تزداد كمية الحركة المنقولة فإنسرعة ودقة 

وهذا ما توضحه نتيجة نسبة المساهمة لمؤشر  إليهالمراد توصيل الكرة  المكانفتنطلق بأقصى سرعة نحو 
 تامر صابر محمد، ويتفق ذلك مع دراسة كل من الراكلة أثناء التصويب وصلة القدمسرعة وعجلة وقوة 

محمد عبد الحميد و مع  )،22()2015( عمرو محمد عيطه ،غيدهمحمد يحي ، )5(م) 2011(
 أوالهدف من الركل القوة  كانعند الركل فى كرة القدم يميل الجذع إلى الخلف إذا  ه غالباً أن )17)(2002(

الركل يعمل على زيادة عمل الروافع كل  أثناءلمسافة بين مركز الكرة وحركة المفصل طول ا أنالمسافة، و 
عن  راكلة لحظة التصويب وميلها بعيداً متداد الكامل للرجل الفإن اإلذلك يزيد من سرعة ركل الكرة وعموما 

  النهائية للقدم.  ازيد من سرعتهة تالكرة يجعل الالعب
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  )13جدول (
  و الجري بالكرة والتصويب اإلستالممهارة  أداء فاعليةفي  المختارة التشريحيةللنقاط  سرعةمحصلة النسبة مساهمة 

  المرحلة
  

 المتغير

  التصويب  الجري بالكرة  ا�ستم

معامل 
ا�رتباط 
 الجزئى

مربع 
معامل 
 ا�رتباط

نسبة 
ب المساھمة

تي
تر

ال
 

معامل 
ا�رتباط 
 الجزئى

مربع 
معامل 
 ا�رتباط

نسبة 
 المساھمة

ال
ب

تي
تر

 

معامل 
ا�رتباط 
 الجزئى

مربع 
معامل 
 ا�رتباط

نسبة 
ب المساھمة

تي
تر

ال
 

مقدمة القدم 
 اليمنى

0.381 0.145  14.516%  4  0.667  0.445  44.489%  1  0.316  0.100  9.986%  4  

  1  %42.772  0.428  0.654  2  %18.836  0.188  0.434  1  %45.293  0.453  0.673 الكاحل ا,يمن
  3  %16.403  0.164  0.405  3  %16.403  0.164  0.405  2  %19.625  0.196  0.443 الركبة اليمنى
  2  %27.144  0.271  0.521  4  %15.524  0.155  0.394  3  %16.160  0.162  0.402 الفخذ ا,يمن
  %96.304  %95.251  %95.594  المجموع

      

و الجري  اإلستالمرة ) أن نسبة مساهمة سرعة النقاط التشريحية في فاعلية أداء مها13يتضح من الجدول ( 
%) وقـــد 95.594%) لإلســـتالم بمجمـــوع بلـــغ (45.293%:14.516بـــالكرة والتصـــويب تراوحـــت مـــا بـــين (

%)، كمــا تراوحــت نســب 45.293( اإلســتالمحصــل الكاحــل األيمــن علــي أعلــى نســبة مســاهمة فــي فاعليــة 
لت القدم اليمنى %) وقد حص95.251%) بمجموع (44.489%:15.524المساهمة للجري بالكرة ما بين (

%)، كمـا تراوحـت نسـب المسـاهمة للتصـويب 44.489علي أعلـى نسـب مسـاهمة فـي الجـري بـالكرة وبلغـت (
ـــين ( ـــى نســـب 96.304%) بمجمـــوع (42.772%:9.986مـــا ب ـــي أعل %) وقـــد حصـــل الكاحـــل األيمـــن عل

  %).42.772مساهمة في التصويب وبلغت (
  )14جدول (

  و الجري بالكرة والتصويب اإلستالممهارة  أداء فاعليةفي  المختارةتشريحية ال محصلة العجلة للنقاطنسبة مساهمة 

  المرحلة
  

 المتغير

  التصويب  الجري بالكرة  ا�ستم
معامل 

ا�رتباط 
 الجزئى

مربع 
معامل 
 ا�رتباط

نسبة 
ب المساھمة

تي
تر

ال
 

معامل 
ا�رتباط 
 الجزئى

مربع 
معامل 
 ا�رتباط

نسبة 
ب المساھمة

تي
تر

ال
 

معامل 
رتباط ا�

 الجزئى

مربع 
معامل 
 ا�رتباط

نسبة 
ب المساھمة

تي
تر

ال
 

مقدمة القدم 
  1  %40.323  0.403  0.635  3  %16.728  0.167  0.409  3  %18.404  0.184 0.429 اليمنى

الكاحل 
 ا,يمن

0.366  0.134  13.396%  4  0.696  0.484  48.442%  1  0.486  0.236  23.620%  2  

الركبة 
 اليمنى

0.495  0.245  24.503%  2  0.379  0.144  14.364%  4  0.417  0.174  17.389%  3  

  4  %14.440  0.144  0.380  2  %17.389  0.174  0.417  1  %41.088  0.411  0.641 الفخذ ا,يمن

  %95.771  %96.923  %97.390  المجموع
     

و  ماإلســتال) أن نســبة مســاهمة عجلــة النقـاط التشــريحية فــي فاعليــة أداء مهــارة 14يتضـح مــن الجــدول (     
%) 97.390%) لإلســتالم بمجمــوع بلــغ (41.088%:13.396الجــري بــالكرة والتصــويب تراوحــت مــا بــين (

%)، كمـا تراوحـت نسـب 41.088( اإلسـتالموقد حصـل الفخـذ األيمـن علـي أعلـى نسـبة مسـاهمة فـي فاعليـة 
%) وقـــد حصـــل الكاحـــل 96.923%) بمجمـــوع (48.442%:14.364المســـاهمة للجـــري بـــالكرة مـــا بـــين (

%)، كمــا تراوحــت نســب المســاهمة 48.442يمــن علــي أعلــى نســب مســاهمة فــي الجــري بــالكرة وبلغــت (األ
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%) وقـد حصـلت القـدم اليمنـى علـي أعلـى 95.771%) بمجموع (40.323%:14.440للتصويب ما بين (
  %).40.323نسب مساهمة في التصويب وبلغت (

  )15جدول (
  و الجري بالكرة والتصويب اإلستالممهارة  أداء فاعليةفي  المختارةالتشريحية  المفاصلنسبة مساهمة زوايا 

  المرحلة
  

 المتغير

  التصويب  الجري بالكرة  ا�ستم
معامل 

ا�رتباط 
 الجزئى

مربع 
معامل 
 ا�رتباط

نسبة 
ب المساھمة

تي
تر

ال
 

معامل 
ا�رتباط 
 الجزئى

مربع 
معامل 
 ا�رتباط

نسبة 
ب المساھمة

تي
تر

ال
 

معامل 
ا�رتباط 
 الجزئى

بع مر
معامل 
 ا�رتباط

نسبة 
ب المساھمة

تي
تر

ال
 

  1  %48.581  0.486  0.697  2  %27.248  0.272  0.522  2  %25.705  0.257 0.507 األيمنالكاحل 

  3  %21.809  0.218  0.467  1  %47.886  0.479  0.692  1  %50.980  0.510  0.714 اليمنىالركبة 

  2  %27.878  0.279  0.528  3  %23.620  0.236  0.486  3  %20.340  0.203  0.451 األيمنالفخذ 

  %98.268  %98.754  %97.025  المجموع
  

و  اإلســتالم) أن نســبة مســاهمة زوايــا النقــاط التشــريحية فــي فاعليــة أداء مهــارة 15يتضـح مــن الجــدول (      
%) 97.025%) لإلســتالم بمجمــوع بلــغ (50.980%:20.340الجــري بــالكرة والتصــويب تراوحــت مــا بــين (

%)، كمـا تراوحـت نسـب 50.980( اإلسـتالماليمنى علي أعلى نسبة مساهمة في فاعليـة  وقد حصلت الركبة
ـــالكرة مـــا بـــين ( ـــة 98.754%) بمجمـــوع (47.886%:23.620المســـاهمة للجـــري ب %) وقـــد حصـــلت الركب

%)، كمــا تراوحــت نســب المســاهمة 47.886اليمنــى علــي أعلــى نســب مســاهمة فــي الجــري بــالكرة وبلغــت (
%) وقد حصل الكاحل األيمن علي أعلـى 98.268%) بمجموع (48.581%:21.809للتصويب ما بين (

  %).48.581نسب مساهمة في التصويب وبلغت (
  )16جدول (

  و الجري بالكرة والتصويب اإلستالممهارة  أداء فاعليةفي  وصالت الجسم المختارةنسبة مساهمة قوة 

  المرحلة
  

 المتغير

  التصويب  الجري بالكرة  ا�ستم
ل معام

ا�رتباط 
 الجزئى

مربع 
معامل 
 ا�رتباط

نسبة 
ب المساھمة

تي
تر

ال
 

معامل 
ا�رتباط 
 الجزئى

مربع 
معامل 
 ا�رتباط

نسبة 
ب المساھمة

تي
تر

ال
 

معامل 
ا�رتباط 
 الجزئى

مربع 
معامل 
 ا�رتباط

نسبة 
ب المساھمة

تي
تر

ال
 

  1  %51.984  0.520  0.721  3  %14.669  0.147  0.383  3  %17.057  0.171 0.413 اليمنىالقدم 

  2  %27.773  0.278  0.527  1  %51.696  0.517  0.719  1  %51.123  0.511  0.715 اليمنىالساق 

  3  %15.445  0.154  0.393  2  %28.837  0.288  0.537  2  %28.196  0.282  0.531 األيمنالفخذ 

  %95.202  %95.202  %96.376  المجموع

و  اإلســتالمط التشــريحية فــي فاعليــة أداء مهــارة ) أن نســبة مســاهمة قــوة النقــا16يتضــح مــن الجــدول (      
%) 96.376%) لإلســتالم بمجمــوع بلــغ (51.123%:17.057الجــري بــالكرة والتصــويب تراوحــت مــا بــين (

%)، كمـا تراوحـت نسـب 51.123( اإلسـتالموقد حصلت الساق اليمنى علي أعلى نسبة مساهمة في فاعليـة 
ـــين ( %) وقـــد حصـــلت الســـاق 95.202%) بمجمـــوع (51.696%:14.669المســـاهمة للجـــري بـــالكرة مـــا ب

%)، كمــا تراوحــت نســب المســاهمة 51.696اليمنــى علــي أعلــى نســب مســاهمة فــي الجــري بــالكرة وبلغــت (
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%) وقـد حصـلت القـدم اليمنـى علـي أعلـى 95.202%) بمجموع (51.984%:15.445للتصويب ما بين (
  %).51.984نسب مساهمة في التصويب وبلغت (

للطرف السفلي  البيوميكانيكيةأكثر المؤشرات  أن) 16)(15)(14)(13من جدول ( ومما سبق يتضح
كانت، سرعة الكاحل األيمن، و عجلة الفخـد األيمـن، و زاويـة الركبـة  اإلستالممهارة  أداء فاعليةمساهمة في 

 أداء فاعلية للطرف السفلي مساهمة في البيوميكانيكية، و أكثر المؤشرات اليمنى ، و قوة وصلة الساقاليمنى
، و قوة اليمنىالركبة  زاوية، و كانت، سرعة مقدمة القدم اليمنى، و عجلة الكاحل األيمنمهارة الجري بالكرة  

مهــــارة  أداء فاعليــــةللطــــرف الســــفلي مســــاهمة فــــي  البيوميكانيكيــــة، و أكثــــر المؤشــــرات اليمنــــىوصــــلة القــــدم 
األيمــن، و قــوة وصــلة الكاحــل  زاويــة، و م اليمنــىلــة مقدمــة القــد، وعجكانــت، ســرعة الكاحــل األيمــن التصــويب

ليحــرك  بزيـادة معــدل التغيـر فــي سـرعتة يتحـرك الفخــد اإلسـتالمه فـي مرحلــة أنــ الباحثـان، ويعــزي القـدم اليمنـى
الوحشـي ومـن ثــم تتحـرك الركبـة ثــم مفصـل الكاحـل جميعهــا  بالــدورانالكـرة  إلسـتالمالرجـل المسـتلمة ويجهزهــا 

هيديــة لبدايــة متصــاص قوتهــا كمرحلــة تممســاحة الجــزء المســتلم للكــرة إلســتقبالها وإ مــن  كوصــلة واحــدة لتزيــد
 اإلســتالم، لتتحــرك وصــلة القــدم بســرعة لتجــري بهــا الالعبــة لتقلــل مــن زمــن دمــج مرحلــة مرحلــة الجــري بــالكرة

أقصى حظة ل أستحواذ عليها بما يسمح بالتحكم بها قبل لحظة التصويب مباشرة لتبدبمرحلة الجري بالكرة واإل
، شـرةتحرك وصلة القدم الراكلة لألمـام وبسـرعة لحظـة التصـادم مـع الكـرة مبا إزاحة، لتتيح بزياد مرجحة خلفية

مــع  لإلســتالمالحركــي  األداءبســرعة مــن خــالل دمــج  أدائهــاللمهــارة المتمثــل فــي  الميكــانيكيليتحقــق الهــدف 
المـراد توجيــه  المكـان إلــى عاليـةســرعة ودقـة زمــن ممكـن لتصـويب الكـرة ب أقـلالجـري بـالكرة ثـم التصــويب فـي 

   ).11(م) 2011تامر صابر محمد (ويتفق ذلك مع دراسة  ،إليهالكرة 

تســاهم المؤشـرات البيوميكانيكيــة بنســب  وبـذلك يكــون قـد تحقــق الفــرض األول الـذي يــنص علـى أنــه "
  ".سنة 16م تحت متفاوتة في فعالية األداءات المهارية المركبة قيد البحث لناشئات كرة القد

 

توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين القياسـين ه " أنـالـذي يـنص علـى  الثـانيمناقشة نتائج الفرض  •
البيوميكانيكيــة األكثــر القبلــي والبعــدى لصــالح القيــاس البعــدي للمجموعــة التجريبيــة فــى المؤشــرات 

 16ئات كـرة القـدم تحـت ات المهارية المركبـة قيـد البحـث لناشـاألداءبعض  مساهمة في فعالية أداء
 ".سنة
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 )17دول (ج
                  لمهارة البيوميكانيكيةالمؤشرات داللة الفروق بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في 

  10ن=                       من الحركة ثم التمرير اإلستالم                                  

  يوميكانيكية للنقاط التشريحية االكثر مساهمةالمؤشرات الب

  في اللحظات الزمنية المختارة

 القياس البعدي القياس القبلي
 فرق

 المتوسطين 

 قيمة

  "ت" 

 نسبة

التغير   
 المتوسط

الحسابي   

 اإلنحراف

المعياري   

 المتوسط

الحسابي   

 اإلنحراف

المعياري   

 

 

 

 

 

 اإلستالم

 

 

 

 

 

 

 Nالقوة 

 12.254% 4.709* 1.034- 0.420 9.474 0.183 8.440  الفخد ماإلستالبداية 

 7.592% 7.619* 1.860 0.539 26.358- 0.337 24.498-  الفخد  التصادم

 39.751% 5.301* 1.770 0.814 6.222- 0.229 4.452-  الفخد اإلستالمنهاية 

 التغير الزاوي

 بالدرجة

 2.815% 8.228* 1.730- 0.397 63.168 0.215 61.438  الكاحل  اإلستالمبداية 

 3.919% 8.227* 2.133- 0.635 56.561 0.216 54.428  الكاحل التصادم

 3.960% 4.355* 2.757- 0.734 72.375 0.889 69.618  الكاحل اإلستالمنهاية 

 2العجلة م/ث

 25.080% 5.596* 0.164 0.044 0.816- 0.085 0.652-  الركبة  اإلستالمبداية 

 13.159% 8.482* 1.406 0.625 12.088- 0.477 10.682- الركبة التصادم

 13.488% 8.997* 1.553 0.404 13.065- 0.325 11.512- الركبة اإلستالمنهاية 

 السرعة م/ث

 34.555% 6.172* 0.829- 0.292 3.227 0.197 2.398  الركبة  اإلستالمبداية 

 32.194% 7.540* 0.624- 0.260 2.562 0.078 1.938 الركبة التصادم

 16.509% 2.880* 0.149- 0.137 1.053 0.088 0.904 الركبة اإلستالمنهاية 

 التمرير

 Nالقوة 

 21.861% 34.909* 1.780 0.100 9.922- 0.079 8.142- الساق التمريربداية 

 9.709% 13.000* 1.040 0.057 11.752- 0.131 10.712-  الساق  التصادم

 15.716% 36.149* 1.460 0.116 10.753- 0.067 9.292- الساق التمريرة نهاي

 زاويةال زاحةاإل 

 بالدرجة

 3.788% 7.815* 2.680 0.756 68.078 0.047 70.758  الركبة التمريربداية 

 1.478% 5.570* 1.966- 0.717 134.994 0.191 133.028 الركبة  التصادم

 1.770% 7.934* 2.276 0.941 126.312 0.496 128.588 الركبة التمريرنهاية 

 2العجلة م/ث

 3.525% 8.064* 1.216- 0.475 35.714 0.403 34.498  الكاحل التمريربداية 

 2.089% 3.300* 1.320 0.465 64.502- 0.469 63.182-  الكاحل  التصادم

 2.934% 6.283* 1.158 0.539 40.630- 0.880 39.472-  الكاحل التمريرنهاية 

 السرعة م/ث

 13.288% 4.221* 0.879- 0.371 7.497 0.208 6.618  مقدمة القدم التمريربداية 

 8.944% 4.428* 0.886- 0.507 10.794 0.097 9.908  مقدمة القدم  التصادم

 44.113% 5.761* 0.914- 0.402 2.986 0.112 2.072  مقدمة القدم التمريرنهاية 

   2.262= ) 9عند درجة حرية ( 0.05معنوية  قيمة "ت" عند مستوي

) وجود فروق ذات داللة إحصـائية بـين كـل مـن القياسـين القبلـي والبعـدي للمجموعـة 17يتضح من جدول(   
لصـالح القيـاس البعـدي، حيـث مـن الحركـة ثـم التمريـر  اإلسـتالم لمهـارة البيوميكانيكيـةالمؤشرات التجريبية في 

 تراوحـت نسـبة التغيـر أنحيـث ، 0.05من قيمتها الجدولية عند مستوي معنويـة  قيم  "ت" المحسوبة أكبر أن
    .)%44.113%:1.478(ما بين 
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 )18جدول (
   البيوميكانيكيةالمؤشرات داللة الفروق بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في 

  10ن=                       التصويب الحركة ثم من اإلستالم لمهارة                                

  للنقاط التشريحية االكثر مساهمة البيوميكانيكيةالمؤشرات 

  في اللحظات الزمنية المختارة

 القياس البعدي القياس القبلي
 فرق

 المتوسطين

 قيمة

  "ت"

 نسبة

 التغير
 المتوسط

 الحسابي

 اإلنحراف

 المعياري

 المتوسط

 الحسابي

 اإلنحراف

 المعياري

 

 

 
 

 

 اإلستالم
 

 

 
 

 

 

 Nالقوة 

 22.665% 12.043* 1.184 0.270 6.408- 0.125 5.224- القدم اإلستالمبداية 

 36.153% 9.527* 1.684 0.231 6.342- 0.278 4.658- القدم  التصادم

 11.722% 5.362* 0.098 0.021 0.934- 0.050 0.836- القدم اإلستالمنهاية 

 التغير الزاوي

 بالدرجة

 5.639% 6.708* 3.000- 0.837 56.200 0.837 53.200  الكاحل  اإلستالمبداية 

 4.332% 3.539* 2.400- 0.837 57.800 1.817 55.400  الكاحل التصادم

 3.125% 6.325* 2.000- 1.581 66.000 2.000 64.000  الكاحل اإلستالمنهاية 

 2العجلة م/ث

 4.752% 5.055* 0.760 0.596 16.754- 0.489 15.994-  مقدمة القدم  اإلستالمبداية 

 1.970% 24.620* 0.942 0.539 48.760- 0.567 47.818- مقدمة القدم التصادم

 52.953% 6.739* 0.538- 0.191 1.554 0.027 1.016 مقدمة القدم اإلستالمنهاية 

 السرعة م/ث

 39.962% 12.385* 0.840- 0.169 2.942 0.080 2.102  الركبة  اإلستالمبداية 

 38.013% 6.032* 0.796- 0.330 2.890 0.057 2.094 الركبة التصادم

 49.434% 3.346* 0.524- 0.341 1.584 0.031 1.060 الركبة اإلستالمنهاية 

 التصويب

 Nالقوة 

 55.727% 2.322* 0.751 0.115 2.099- 1.591 1.348-  القدم أقصى مرجحة خلفية

 5.440% 6.825* 0.957 0.280 18.553- 0.211 17.596- القدم التصادم

 20.990% 6.756* 0.920 0.196 5.304- 0.174 4.384- القدم نهاية مرحلة المتابعة

 زاويةال زاحةاإل 

 بالدرجة

 3.268% 4.743* 3.000- 0.837 94.800 1.304 91.800  الركبة أقصى مرجحة خلفية

 1.823% 1.729 2.600- 1.924 145.200 1.673 142.600 الركبة التصادم

 1.578% 6.500* 2.600 1.483 162.200 1.304 164.800 الركبة نهاية مرحلة المتابعة

 2العجلة م/ث

 3.092% 2.111 0.324 0.135 10.804- 0.315 10.480-  مقدمة القدم أقصى مرجحة خلفية

 2.858% 6.098* 3.070 0.804 110.480- 0.485 107.410- مقدمة القدم التصادم

 29.084% 0.603 1.816- 6.759 4.428- 0.090 6.244- مقدمة القدم نهاية مرحلة المتابعة

 السرعة م/ث

 19.372% 11.013* 1.012- 0.196 6.236 0.069 5.224  الكاحل أقصى مرجحة خلفية

 9.165% 15.750* 1.306- 0.155 15.556 0.050 14.250  الكاحل التصادم

 31.701% 10.133* 0.738- 0.135 3.066 0.085 2.328  الكاحل مرحلة المتابعةنهاية 

   2.262= ) 9عند درجة حرية ( 0.05قيمة "ت" عند مستوي معنوية 

) وجود فروق ذات داللة إحصائية بين كل من القياسين القبلي والبعدي للمجموعة 18يتضح من جدول(    
لصالح القياس البعدي، حيث من الحركة ثم التصويب  اإلستالم لمهارة ةالبيوميكانيكيالمؤشرات التجريبية في 

 تراوحت نسبة التغير أنحيث  ،0.05قيم  "ت" المحسوبة أكبر من قيمتها الجدولية عند مستوي معنوية  أن
   .)%55.727:%1.578(ما بين 
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 )19جدول (
          من  اإلستالملمهارة  البيوميكانيكيةية في المؤشرات داللة الفروق بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريب

  10ن=                             الحركة ثم الجري ثم التصويب                                         

  للنقاط التشريحية االكثر مساهمة البيوميكانيكيةالمؤشرات 

  في اللحظات الزمنية المختارة

 القياس البعدي القياس القبلي
 فرق

 المتوسطين

 قيمة

  "ت"

 نسبة

 التغير
 المتوسط

 الحسابي

 اإلنحراف

 المعياري

 المتوسط

 الحسابي

 اإلنحراف

 المعياري

 

 

 

 

 

 اإلستالم

 

 

 

 

 

 

 

 السرعة م/ث

 

 20.733% 7.468* 0.916- 0.195 5.334 0.160 4.418 الكاحل اإلستالمبداية 

 44.497% 9.285* 0.566- 0.129 1.838 0.034 1.272 الكاحل  التصادم

 8.084% 2.903* 0.054- 0.026 0.722 0.019 0.668 الكاحل اإلستالمنهاية 

 2العجلة م/ث

 2.671% 3.948* 1.643 0.872 63.175- 0.369 61.532-  مقدمة القدم  اإلستالمبداية 

 5.565% 9.001* 0.820 0.147 15.556- 0.066 14.736- مقدمة القدم التصادم

 32.256% *12.424 1.018 0.130 4.174- 0.057 3.156- مقدمة القدم اإلستالمنهاية 

 التغير الزاوي

 بالدرجة

 2.913% 2.794* 3.600- 1.789 127.200 1.673 123.600  الركبة  اإلستالمبداية 

 3.464% 5.277* 4.600- 1.140 137.400 1.643 132.800 الركبة التصادم

 2.941% *3.814 4.000- 1.000 140.000 1.581 136.000 الركبة إلستالمانهاية 

 Nالقوة 

 %22.011 9.532* 0.788- 0.154 4.368 0.050 3.580  الساق  اإلستالمبداية 

 20.701% *9.376 0.744 0.167 4.338- 0.100 3.594- الساق التصادم

 21.852% 13.230* 0.354- 0.054 1.974 0.022 1.620 الساق اإلستالمنهاية 

 الجري

 

 

 السرعة م/ث

 

 22.699% 14.618* 1.006- 0.135 5.438 0.056  4.432  مقدمة القدم مرحلة تمهديه 

 22.545% 8.181* 0.808- 0.190 4.392 0.060  3.584 مقدمة القدم مرحلة أساسية 

 31.532% 12.780* 0.070- 0.011 0.292 0.013  0.222 مقدمة القدم مرحلة ختامية 

 2العجلة م/ث

 6.518% 9.707* 0.824- 0.128 13.466 0.111  12.642 الكاحل مرحلة تمهديه 

 3.548% 2.654* 0.526 0.462 15.350- 0.142  14.824- الكاحل مرحلة أساسية 

 11.011% 9.993* 1.050- 0.196 10.586 0.131  9.536 الكاحل مرحلة ختامية 

 التغير الزاوي

 ةبالدرج

 4.589% 5.580* 4.800- 1.140 109.400 1.140  104.600  الركبة مرحلة تمهديه 

 2.572% 3.301* 3.200- 1.140 127.600 1.673  124.400 الركبة مرحلة أساسية 

 1.528% 2.994* 2.200- 0.837 146.200 1.581  144.000 الركبة مرحلة ختامية 

  

  Nالقوة 

  

 84.022% 1.225 2.440 0.333 5.344- 4.237  2.904-  الساق مرحلة تمهديه 

 1.391% 0.054 0.044- 1.806 3.208 0.047  3.164 الساق مرحلة أساسية 

  9.135% 13.570* 1.198- 0.229 14.312 0.055  13.114 الساق مرحلة ختامية 

    2.262= ) 9عند درجة حرية ( 0.05قيمة "ت" عند مستوي معنوية 
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 )19جدول (تابع    
          من  اإلستالملمهارة  البيوميكانيكيةداللة الفروق بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في المؤشرات 

  10ن=                             الحركة ثم الجري ثم التصويب                                         

  المتغيرات

 القياس البعدي القياس القبلي
 فرق

 المتوسطين

 قيمة

  "ت"

 نسبة

 التغير
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 التصويب

 السرعة م/ث

 20.817% 20.483* 1.080- 0.049 6.268 0.085 5.188 الكاحل أقصى مرجحة خلفية

 9.811% 16.481* 1.392- 0.159 15.580 0.040 14.188 الكاحل  التصادم

 16.694% 11.449* 0.820- 0.131 5.732 0.035 4.912 الكاحل نهاية مرحلة المتابعة

 2العجلة م/ث

  أقصى مرجحة خلفية
مقدمة 

  القدم
-20.888 0.179 -22.482 0.758 1.594 *4.790 %7.631 

 التصادم
مقدمة 

 القدم
-72.364 0.240 -74.902 0.737 2.538 *6.858 %3.507 

 ية مرحلة المتابعةنها
مقدمة 

 القدم
25.122 0.177 27.222 0.564 -2.100 *7.066 %8.359 

 التغير الزاوي

 بالدرجة

 4.498% 5.099* 5.200- 0.837 120.800 1.817 115.600  الكاحل  أقصى مرجحة خلفية

 4.935% 4.417* 3.800- 0.837 80.800 1.581 77.000 الكاحل التصادم

 3.890% 3.470* 3.400- 0.837 90.800 2.074 87.400 الكاحل متابعةنهاية مرحلة ال

 Nالقوة 

 48.148% 5.637* 0.156 0.061 0.480- 0.021 0.324-  القدم  أقصى مرجحة خلفية

 10.487% 11.771* 0.956 0.155 10.072- 0.080 9.116- القدم التصادم

 15.108% 5.033* 0.950 0.241 7.238- 0.184 6.288- القدم نهاية مرحلة المتابعة

    2.262= ) 9عند درجة حرية ( 0.05قيمة "ت" عند مستوي معنوية 

داللــة إحصــائية بــين كــل مــن القياســين القبلــي والبعــدي للمجموعــة  ذاتفــروق ) وجــود 19يتضــح مــن جــدول(
لصــالح القيــاس يب التصــو الجــري ثــم مــن الحركــة ثــم  اإلســتالم لمهــارة البيوميكانيكيــةالمؤشــرات التجريبيــة فــي 
نسـبة  أنحيـث  ،0.05قيم  "ت" المحسوبة أكبر مـن قيمتهـا الجدوليـة عنـد مسـتوي معنويـة  أنالبعدي، حيث 

  .%)84.022 :%1.528 (ا بين م تراوحت التغير

 اإلســتالم لمهــارة البيوميكانيكيــةأكثــر المؤشــرات  أن) 19)(18)(17( الجــدولوممــا ســبق يتضــح مــن 
 أثنــاء، وسـرعة مقدمــة القـدم  اإلسـتالملصـالح قـوة وصــلة الفخـد فـي نهايــة  كانــت غيـراً تمـن الحركـة ثــم التمريـر 

لصـالح  كانـت تغيـراً  مـن الحركـة ثـم التصـويب اإلسـتالم لمهارة البيوميكانيكيةنهاية التمرير ، وأكثر المؤشرات 
المؤشرات ، وأكثر يبأقصى مرجحة خلفية قبل التصو  أثناء، وقوة وصلة القدم اإلستالممقدمة القدم في نهاية 

 أثنــاءلصــالح ســرعة الكاحــل  كانــت تغيــراً  التصــويبالجــري ثــم مــن الحركــة ثــم  اإلســتالم لمهــارة البيوميكانيكيــة
وقــوة وصــلة القــدم  ،المرحلــة التمهيديــة مــن الجــري أثنــاء، وقــوة وصــلة الســاق  اإلســتالمالتصــادم مــع الكــرة فــي 

التوافـق  تطبيـق تـدريبات لمكونـات أنذلـك  الباحثـانويعزي  مرجحة خلفية قبل التصويب مباشرة، أقصى أثناء
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المركبــة قيــد البحــث مــن خــالل  تللمهــارا الميكــانيكيفــي تحقيــق الهــدف  يجابيــاً العضــلي العصــبي قــد أثــرت إ
تخـــاذ أقــل زمـــن ممكــن، وإ الحركـــي المركــب ككــل فـــي  داءات الحركيـــة الجزئيــة المكونـــة لــألاألداءســرعة دمــج 

وضعية المناسبة التي تمكنهم من النقل الحركي المناسب والمتسلسل كمهارات تتبع وصالت جسم الناشئات لل
هـاء الواجـب الحركـي لهـذه المهـارات سـواء نوصلة القدم كمنفذ رئيسـي أل إلىالسلسلة الحركية المفتوحة لتصل 

تفـق كان لتمرير أو تصويب الكـرة بسـرعة ودقـة دون حـدوث أي أنحـراف يشـوب األداء الحركـي ككـل، حيـث ي
م) 2006السـيد( لطفـي م)، و محمد2000محمد شوقي كشك، وأمر اهللا أحمد البساطى (ذلك مع ما ذكره 

 الـبعض بعضـها مـع المنفـردة تنـدمج المهـارات لمجموعـة مختلفـة ألشـكال نمـاذج تمثـل" المركبة  المهارات أن
 لعـب معـين موقـف فـي الالعـب يؤديهـا والتـي  التاليـة للمهـارة بدايـة لتشـكيل النهائيـة مراحلهـا فـي وتتـداخل

 تطـور فـي جـداً  مهمـة أهدافا يحقق أكثر أو مهارتين أداء بين  الربط لمتطلباته وأن وفقاً  محدد هدف لتحقيق
 يمكنـه مـن أداء مهاراتـه بفعاليـة وهـذا حركـي ذهنـي برنـامج يـوفر لالعبـة أن بإمكانـه أن مسـتوى الالعبـين إذ

 المركبـة المهـارات أداء سـرعة علـى تـنعكس بـدورها والتـي حركـةلل العصـبية العضـلية سـتجابةاإل سـرعة يعنـي
مكونـات التوافـق  مـن عـال مسـتوى وجـود الـى يعـود المهاري لالعب األداء تنوع وأنسيابية، وأن بدقة وظهورها

 الحركية المهارات كتسابإ في كبير دور من لها لما كرة القدم العب لدى توافرها يجب العضلي العصبي لذا
 راتالمهـا وخاصـة اراتالمهـ كتسـابإ التـدريب و  لعمليـة الـالزم الوقـت ختصـارإ و  المبذولـة بالطاقـة قتصـادواإل

  )124: 20)( 21: 16 (.القدم بكرة المركبة

وبــذلك يكـــون قـــد تحقـــق الفـــرض الثـــاني الـــذي يــنص علـــى أنـــه "توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين     
لمجموعــة التجريبيــة فــى المؤشــرات البيوميكانيكيــة األكثــر القياســين القبلــي والبعــدى لصــالح القيــاس البعــدي ل

  سنة". 16مساهمة في فعالية أداء بعض األداءات المهارية المركبة قيد البحث لناشئات كرة القدم تحت 

  

  
  

توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين القياسـين "  هأنـ الـذي يـنص علـى الثالثمناقشة نتائج الفرض  •
لقياس البعـدي للمجموعـة التجريبيـة فـى مكونـات التوافـق العضـلي العصـبي القبلي والبعدى لصالح ا

 ".سنة 16قيد البحث لناشئات كرة القدم تحت 
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  )20جدول (
  متغيراتوالبعدي للمجموعة التجريبية في داللة الفروق بين القياسين القبلي      

  10ن=                        مكونات التوافق العضلي العصبي                             

 المتغيرات
وحدة 

 القياس

 القياس البعدي القياس القبلي
فرق 

  المتوسطين
المتوسط  نسبة التغير  "ت"قيمة 

 الحسابي

 اإلنحراف

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

 اإلنحراف

 المعياري

 38.16% 17.758* 5.8 0.82 21 1.03 15.2 عدد  للخلف المشيإختبار توازن  التوازن الحركي

 10.038% 31.652* 1.915 0.211 17.163 0.197 19.078 ث  كرات 6إختبار سرعة تمرير   السرعة الحركية

 26.316% 7.746* 0.800- 0.310 3.840 0.184 3.040 درجة  إختبار دقة التصويب  الدقة

  اإلحساس بالمسافة
 باستخدامإختبار التمرير 

  جرعة القوة المناسبة
 66.667% 7.236* 1.600- 0.667 4.000 0.516 2.400 عدد

 73.383% 11.165* 0.692 0.132 0.251 0.242 0.943 ث  إختبار الجري الحر  بالزمن اإلحساس

   2.262= ) 9عند درجة حرية ( 0.05قيمة "ت" عند مستوي معنوية 

لمجموعـة ) وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين كـل مـن القياسـين القبلـي والبعـدي ل20يتضح من جـدول(
المحسـوبة أكبـر مـن  "ت" قـيم  أن، حيث القياس البعدي لصالح مكونات التوافق العضلي العصبيمتغير  التجريبية في

  .0.05عند مستوي معنوية  قيمتها الجدولية

  

  )2شكل (

  مكونات التوافق العضلي العصبيمقارنة القياس القبلي والبعدى للمجموعة التجريبية في 
  
  

وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين كـل ) 2( البيـاني) والشـكل 20يتضح من الجـدول (ومما سبق       
 مكونات التوافـق العضـلي العصـبي لناشـئات كـرة القـدم التجريبية فيللمجموعة  والبعدىمن القياسين القبلي 

 عصـبيمكونـات التوافـق العضـلي ال للمجموعـة التجريبيـة فـي نسـبة التغيـر أنلصالح القياس البعـدى، حيـث 
 الجـري الحـر إختبـارلصـالح أكبـر نسـبة تغيـر  تكان حيث  )%73.383 إلى %10.038ما بين ( تراوحت

0

5

10

15

20

25

إختبار توازن 
المشي للخلف

إختبار سرعة 
كرات ٦تمرير 

إختبار دقة 
التصويب

إختبار التمرير 
بغستخدام جرعة 

القوة المناسبة

إختبار الجري 
الحر

القياس القبلي

القياس البعدي



34 

 

 (السـرعة الحركيـة) كـرات 6نسبة لصـالح إختبـار سـرعة تمريـر  أقلو % 73.383بنسبة (اإلحساس بالزمن) 
  .%10.038 بنسبة

مكونـات فـي للمجموعـة التجريبيـة بلـي فـي القيـاس البعـدي عـن القيـاس الق هذا التغيـر الباحثانويعزي       
 علــى تــدريبات خاصــة إشــتملتالــذي  التــدريبيإلــى البرنــامج لناشــئات كــرة القــدم التوافــق العضــلي العصــبي 

بأســـلوب و  يكيـــةكانالبيوميوالتـــي تـــم اختيارهـــا وفقـــا للمؤشـــرات بتحســـين مكونـــات التوافـــق العضـــلي العصـــبي 
ج حركيــة جديــدة للتعــامالت نمــاذ كتســابإممــا أدى إلــى  داءاأليتشــابه إلــى درجــة كبيــرة مــع أســلوب وطبيعــة 

 اليبطــرق وأســ اســتخدامو للتعــامالت الحركيــة المكتســبة مــن قبــل  داءاألالحركيــة وكــذلك التنــوع والــتحكم فــى 
مكونـــات التوافـــق العضـــلي العصـــبي بالنســـبة األمـــر الـــذي يعكـــس مـــدى أهميـــة  ،تـــدريبات التوافـــق الخـــاص

فــي تغييــر وضــع  الالعبــةالمهــارة الحركيــة علــى قــدرة  أداء، حيــث يتوقــف صــةبصــفة خا لناشــئات كــرة القــدم
مــن حيــث الشــكل والتركيــب والــربط الحركــي والســالمة الحركيــة مــع الحفــاظ علــى  داءاألبمــا يتطلبــه  اجســمه

يـتم ذلـك بإيقـاع مناسـب  أنالمختلفـة علـى الحركيـة ات للمهـارات داءاألبما يتناسب وطبيعـة  و التوازن العام
المهاري إلى أفضل مستوى من  داءاألافق كامل بين الجهازين العصبي والعضلي حتى يمكن الوصول بوتو 
  .ختصار الزمن الكلي للمهارة المركبةلي اإلقتصاد في الجهد ومن ثم إاوبالت داءاأل

شـارما )، Sharkey, B.J )1986( )27شـاركي كـال مـن  إليـهوهـذه النتـائج تتفـق مـع مـا توصـل       
Sharma, K. D )1992( )28،( إســالم توفيــق)3م) ( 2005(إســالم مســعد ، )2م) (2005،( 
 &.Liakh W وفيتكوفيسكىلياخ )، 31م)( Witkowski, Z, et. al,  )2006فيتكوفسكى وأخرون 
Witkowski Z. )2010)(2014، حســام حســين ()25م) (العبــادي  عيســى عبــاس ،عــامر )7

التـدريب باسـتخدام  أنمـن  ، )9()2019مهـدي ( صـالح حامـد راضـي و غـازي ) ، صفاء10) (2017(
قــد أدى إلــى تحســن القــدرات التوافقيــة للبــالغين فــي نفــس المرحلــة  ب تــدريبات التوافــق الخــاصيلاطــرق وأســ

التدريب في هذه  أنإلى  توصلوا) سنة، كما 19-15السنية والتي تتزامن مع مرحلة المراهقة المتأخرة من (
تمرينات خاصة بنوع النشاط الممارس، كما تـزداد كميـة التـدريب لتنميـة مكونـات  اءأدالمرحلة السنية يتسم ب

  اللياقة البدنية الخاصة. 
توجد فروق ذات داللة إحصـائية بـين القياسـين ه " أنالذي ينص على  الثالثوبذلك يكون قد تحقق الفرض 

لتوافـــق العضـــلي العصـــبي قيـــد مكونـــات اللمجموعـــة التجريبيـــة فـــى لصـــالح القيـــاس البعـــدي القبلـــي والبعـــدى 
  .سنة" 16البحث لناشئات كرة القدم تحت 

توجـد فـروق ذات داللــة إحصـائية بـين القياســين ه " أنـمناقشـة نتـائج الفـرض الرابـع الـذي يــنص علـى  •
القبلي والبعدى لصـالح القيـاس البعـدي للمجموعـة التجريبيـة فـى فعاليـة األداءات المهاريـة المركبـة 

 ". سنة 16كرة القدم تحت قيد البحث لناشئات 
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  )21جدول (
  10ن=       المهارات المركبة المختارة أداء عاليةفداللة الفروق بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في    

  المتغيرات
وحدة 

 القياس

 القياس البعدي القياس القبلي
فرق 

  المتوسطين
المتوسط  نسبة التغير  "ت"قيمة 

 الحسابي

 نحرافاإل 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

 اإلنحراف

 المعياري

مــن الحركــة  اإلســتالمإختبــار 

 ثم التمرير

 17.120% 15.381* 0.378 0.027 1.830 0.068 2.208 زمن

 63.158% 6.000* 1.200- 0.738 3.100 0.738 1.900 درجة

مــن الحركــة  اإلســتالمإختبــار 

 ثم التصويب

 10.027% 11.909* 0.262 0.061 2.351 0.059 2.613  زمن

 41.667% 3.873* 1.000- 1.075 3.400 0.699 2.400 درجة

مــن الحركــة  اإلســتالمإختبــار 

 ثم الجري ثم التصويب

 12.354% 36.109* 0.476 0.055 3.377 0.055 3.853  زمن

 58.333% 6.332* 1.400- 0.876 3.900 0.516 2.400 درجة

   2.262= ) 9عند درجة حرية ( 0.05قيمة "ت" عند مستوي معنوية 

فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين كـــل مـــن القياســـين القبلـــي والبعـــدي ) وجـــود 21يتضـــح مـــن جـــدول(
المحسـوبة "ت" قـيم  أن، حيـث البعـديلصـالح القيـاس  المهارات المركبة المختـارة أداء عاليةف للمجموعة التجريبية في

  .0.05ة عند مستوي معنوي أكبر من قيمتها الجدولية
  

  
    )3شكل (      

  المهارات المركبة المختارة أداء عاليةف فيمقارنة القياس القبلي والبعدى للمجموعة التجريبية 

وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين كـــل مـــن ) 3( البيـــاني والشـــكل) 21يتضـــح مـــن الجـــدول ( و
قيـد البحـث لناشـئات ت المركبـة المختـارة المهـارا أداء عاليـةفالقياسـين القبلـي والبعـدى للمجموعـة التجريبيـة فـي 

المهاريـة المركبـة  المتغيـراتنسـبة التغيـر للمجموعـة التجريبيـة فـي  أنكرة القدم لصالح القيـاس البعـدى، حيـث 
مـن  اإلستالمأكبر نسبة تغير لصالح درجة إختبار  تكان )  حيث%63.158:%10.027ما بين ( تراوحت

0
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الحركة ثم التمرير
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الحركة ثم التصويب
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مــن الحركــة ثــم التصــويب  اإلســتالمنســبة لصــالح زمــن إختبــار  أقــل% و 63.158الحركــة ثــم التمريــر بنســبة 
  %.10.027 بنسبة

 - مـن الحركـة ثـم التمريـر اإلسـتالم( المختـارة المهارية المركبـة فاعليةفي هذا التقدم  الباحثانويعزي 
يبي البرنــامج التــدر ) إلــى مــن الحركــة ثــم الجــري ثــم التصــويب اإلســتالم -تصــويب مــن الحركــة ثــم ال اإلســتالم

العضـــلي العصـــبي والتـــي تـــم مقننـــة لتنميـــة مكونـــات التوافـــق  محتوياتـــه علـــى تـــدريبات نوعيـــة إشـــتملتالـــذي 
رجـة كبيـرة مـع أسـلوب وطبيعـة بأسـلوب يتشـابه إلـى د تم وضعهاوالتي  يكيةكانالبيوميختيارها وفقا للمؤشرات إ

 مثـل للعضـالتالحركـي والعمـل األ يابسـناإلفي  أسهمتات المهارية المركبة قيد البحث، والتي بدورها داءاأل
، والتـي سـاهمت أيضـا فـي ختصار الزمن الكلي للمهارة المركبـةفي الجهد ومن ثم إ قتصاداإل لىاوبالت العاملة

المهارات المركبة قيد  أداءاألكثر مساهمة في تحسين سرعة ودقة وتقليل زمن  يكيةكانالبيوميتوجيه المؤشرات 
(يحقـق الواجـب الحركـي والهـدف  حركـي فعـال أداءك أمثـل لهـذه المهـارات يتميـز بـالبحث بما يحقق تنفيذ تكني

 أقــلب داءاأل عاليــةمثــل لطاقــة الجســم بمــا يحقــق ف(اإلســتخدام األ عاليــةللمهــارات المركبــة) وبكفــاءة  يكيكــانالمي
  .الحركي داءاأله االقتصادية في ما يطلق علي أو )إصابةجهد ممكن دون حدوث 

 فاعليـةأسـهم فـي تطـوير  ،ات المهاريـةداءاألطبيعـة التدريبات التي تناسب  ختيارإ نأ الباحثانويرى 
ج حركيـــة جديـــدة نمـــاذ كتســـابإقيـــد البحـــث لناشـــئات كـــرة القـــدم وذلـــك مـــن خـــالل  المركبـــةات المهاريـــة داءاأل

التــدريبات حيــث تمــد تلــك  للتعــامالت الحركيــة المكتســبة داءاألللتعــامالت الحركيــة وكــذلك التنــوع والــتحكم فــى 
سـتفادة لـى اإلإأيضـا هـذا التحسـن  الباحثـانويعـزي  المخ بالمعلومات مما ساعد الالعبات على تحسين أدائهـم

واع مــن التــدريبات المهاريــة متدرجــة أنــ) 3( أداءشــتمل علــى ة لبرنــامج التــدريب الــذي إمــن التــأثيرات اإليجابيــ
  . Progressionالصعوبة مما أدى إلى تعظيم االستفادة من مبدأ التدرج 

  .Zak S. & Duda Hوهنـــرك دودا زاك  كـــال مـــن إليـــهوهـــذه النتـــائج تتفـــق مـــع مـــا توصـــل 
ـــق محمـــد ، )32م)(2003( ـــى (، )2(م)2005(إســـالم توفي  فيتكوفســـكى)، 3م) ( 2005إســـالم مســـعد عل

 عبـاس عـامر ،)7) (2014(حسام حسين عبدالحكيم ، )31م)( Witkowski, et. al,  )2006وأخرون 

تنميـة  أنفـي  )9()2019( مھ�دي ص�الح راض�ي ، حام�د غ�ازي ص�فاء ، )10) (2017العبـادي ( عيسـى
  .ات المهارية المركبة في كرة القدمداءاأل فاعليةالتوافق العضلي العصبي يعمل على تحسين وتطوير 

  

ين ئية بـين القياسـتوجـد فـروق ذات داللـة إحصـا" هأنـالـذي يـنص علـى  الرابـعق الفرض وبذلك يكون قد تحق
فعالية األداءات المهارية المركبة قيـد البحـث للمجموعة التجريبية فى القبلي والبعدى لصالح القياس البعدي 

  ". سنة 16لناشئات كرة القدم تحت 
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  ستنتاجات:اإل  •

  :اآلتيستخالص إإلى ما أظهرته نتائج البحث يمكن ستنادًا إ وفروض البحث و  أهداففي ضوء 
، سـرعة تكانـ اإلسـتالممهـارة  أداء فاعليـةللطـرف السـفلي مسـاهمة فـي  يكيـةنكاالبيوميأكثـر المؤشـرات  .1

، و أكثــر األيمــن، و قــوة وصــلة الفخــذ األيمــنالكاحــل  زاويــة، و ، و عجلــة الفخــذ األيمــناليمنــىالركبــة 
ســرعة القــدم  تكانــمهــارة التمريــر  أداء فاعليــةللطــرف الســفلي مســاهمة فــي  يكيــةكانالبيوميالمؤشــرات 

 .اليمنى، و قوة وصلة الساق اليمنىالركبة  زاوية، و اليمنىعجلة الركبة ، و اليمنى

ســرعة  تكانــ اإلســتالممهــارة  أداء فاعليــةللطــرف الســفلي مســاهمة فــي  يكيــةكانالبيوميأكثــر المؤشــرات  .2
، و اليمنــىاأليمــن، و قــوة وصــلة القــدم الكاحــل  زاويــة، و اليمنــى، و عجلــة مقدمــة القــدم اليمنــىالركبــة 

سـرعة  تكانـمهـارة التصـويب  أداء فاعليـةللطـرف السـفلي مسـاهمة فـي  يكيـةكانالبيوميؤشـرات أكثر الم
  .اليمنىو قوة وصلة القدم  ،اليمنىالركبة  زاوية، و اليمنىاأليمن، وعجلة مقدمة القدم الكاحل 

 ســرعة تكانــ اإلســتالممهــارة  أداء فاعليــةللطــرف الســفلي مســاهمة فــي  يكيــةكانالبيوميأكثــر المؤشــرات  .3
، و أكثــر اليمنـى، و قـوة وصـلة الســاق اليمنــىالركبـة  زاويــة، و األيمـن، و عجلــة الفخـد األيمـنالكاحـل 

ســرعة  تكانــمهــارة الجــري بــالكرة   أداء فاعليــةللطــرف الســفلي مســاهمة فــي  يكيــةكانالبيوميالمؤشــرات 
، و اليمنــىالقــدم  ، و قــوة وصــلةاليمنــىالركبــة  زاويــة، و األيمــن، و عجلــة الكاحــل اليمنــىمقدمــة القــدم 

سـرعة  تكانـمهـارة التصـويب  أداء فاعليـةللطـرف السـفلي مسـاهمة فـي  يكيـةكانالبيوميأكثر المؤشـرات 
  .اليمنىو قوة وصلة القدم  ،األيمنالكاحل  زاوية، و اليمنى، وعجلة مقدمة القدم األيمنالكاحل 

 الحركـــي،التـــوازن فـــي تطـــوير تـــدريبات مكونـــات التوافـــق العضـــلي العصـــبي أحـــدثت تـــأثيرًا إيجابيـــًا  أن .4
 سنة. 16لناشئات كرة القدم تحت  بالزمن بالمسافة، اإلحساساإلحساس الحركية، الدقة، السرعة 

المرتبطــة  يكيــةكانالبيوميســاهمت تــدريبات مكونــات التوافــق العضــلي العصــبي فــي تطــوير المؤشــرات  .5
 سنة. 16ت المهارات المركبة قيد البحث لناشئات كرة القدم تح أداء عاليةبف

المهــارات المركبــة قيـــد  أداء عاليـــةســاهمت تــدريبات مكونـــات التوافــق العضــلي العصـــبي فــي تحســين ف .6
  سنة. 16البحث لناشئات كرة القدم تحت 

  التوصيات:  •

  بما يلى: الباحثانفى حدود مجتمع البحث والعينة المختارة وفى ضوء أهداف البحث وفروضه يوصى 
المهـــــارات المركبـــــة قيـــــد البحـــــث كأســـــاس  أداء عاليـــــةالمرتبطـــــة بف يكيـــــةكانالبيومياســـــتخدام المؤشـــــرات  .1

 .لناشئات كرة القدم موضوعي في إختيار محتوي البرامج التدريبية لهذه المهارات

الحركيـــة، الســـرعة  الحركـــي،التـــوازن تطبيـــق تـــدريبات مكونـــات التوافـــق العضـــلي العصـــبي فـــي تطـــوير . 2
المهـارات المركبـة قيـد البحـث  أداء عاليـةالمرتبطـة بف يكيـةكانالبيوميات و المؤشـر بالمسـافة اإلحسـاس الدقة، 

  سنة. 16لناشئات كرة القدم تحت 



38 

 

يكي كأســــاس موضــــوعي فــــي إختيــــار محتــــوي البــــرامج التدريبيــــة وللتقيــــيم كــــاناســــتخدام التحليــــل البيومي. 3
  .لخاصة بكرة القدمالمهارات الرياضية ا أداء عاليةالموضوعي لقياس ف

  ة:إلىالت المتغيراتاء دراسات مماثلة مع إضافة إجر . 4
 اختيار مهارات أخري في كرة القدم.  –أ   

  التطبيق على مراحل سنية مختلفة. -ب  
  

  المراجع: •
  .المراجع العربية :الأو  -
 عاليـــةتـــأثير برنـــامج تـــدريبي للياقـــة البدنيـــة علـــى بعـــض اإلســـتجابات الوظيفيـــة وف  :أحمد عبد المولى السيد  1
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ABSTRACT 
 

Effect of The Neuromuscular Coordination Components Exercises on  The 
Biomechanical Indicators Related To The Effectiveness of The Performance of Some 

Complex Skills For Female Soccer Juniors 

Hosam Hussein Abdel Hakem*, Amr Ali Shady** 

This study aims to identify the effect of the neuromuscular coordination components exercises 
on the biomechanical indicators related to the effectiveness of the performance of some 
complex skills for female soccer juniors. The researchers have used the experimental 
approach where a single experimental group with pre and post measurements design is used in 
addition to the biomechanical analysis. 13 female soccer juniors under 16 years old were 
intentionally selected as a research sample, 10 of them for applying the training program 
while the rest 3 are for getting the biomechanical indicators contribution percentages. 

The results indicated that the quantification of the biomechanical indicators related to the 
effectiveness of the performance of the skill of receiving from movement and passing, the 
skill of receiving from movement and aiming, the skill of receiving from movement and 
running and aiming, and that the exercises of neuromuscular coordination components have 
made a positive impact on developing the motor balance, motor speed, accuracy, sensation of 
distance, sensation of time, and also contributed to the development of biomechanical 
indicators related to the effectiveness of the performance of complex skills, as well as in 
improving the effectiveness of the performance of complex skills under consideration for 
female soccer juniors under 16 years old. 

And thus, the researchers recommend using the biomechanical indicators related to the 
effectiveness of the performance of complex skills under consideration as an objective basis 
in selecting the content of training programs for these skills, besides using them in the 
objective evaluation to judge the effectiveness of their performance, and the application of the 
neuromuscular coordination components exercises in the development of motor balance, 
motor speed, accuracy, sensation of distance , sensation of time, and biomechanical indicators 
related to the effectiveness of the performance of complex skills under consideration for 
female soccer juniors under 16 years old. 
 
Key words: Neuromuscular Coordination Components – Biomechanical Analysis - Complex 
Skills- Female Soccer Juniors.   
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