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  :الملخص العربي
   :التعریف بالبحث 

ان التنبوء بامكانیات الالعب وقدراته یؤدي الى االقتصاد في الوقت والجهد والتكلفة وتساعد الالعب في تحقیق 
ولكي یستطیع الالعب الوصول الى الهدف المطلوب كان من الضروري دراسة . المستوى العالي في االداء 

ها من دور فعال في امكانیة استمرار مؤشر العصب الوسطي لمعرفة القدرة التنبؤیة للتوافق الحركي ولما ل
  . الالعب في المنافسات بمستوى عاٍل في المستقبل 

  : الهدف من البحث    
ویهدف البحث الى التعرف على معادلة التنبؤ بقیمة التوافق الحركي وفقًا لمؤشرات العصب الوسطي لدى 

  . العبي كرة الریشة  الطائرة لفئة الناشئین  
  :فروض البحث 

وقد اتخذ من   فروض البحث وجود امكانیة التنبؤ بقیمة التوافق الحركي وفقًا لمؤشرات العصب الوسطي ومن 
العبین من المنتخب الوطني لكرة )  ٥( الباحثة المنح الوصفي على عینة اختیرت بالطریقة العمدیة اذ شملت 

لجنة االولمبیة واختبار سرعة في قاعة ال ١٨/٤/٢٠١٢الریشة في البصرة وأجري االختبار یوم االربعاء 
شیماء الشریفي وبعد معالجة البیانات بالنظام االحصائي تم التوصل الى . التوصیل الكهربائي في عیادة د 
:                                                                                                      مجموعة من االستنتاجات اهمها 

"  .                                                                                                                         امكانیة عالیة بالتنبؤ بقیمة التوافق الحركي وارتباطها بسرعة االشارة العصبیة للعصب الوسطي " 
 : اما اهم التوصیات 

  لدى العبي كرة الریشة الطائرة ) التوافق الحركي ( االعتماد على معادلة التنبؤ لمعرفة قیمة 
 
  



 الملخص االنكلیزي
A study of the points of Middle Nourosis in determining the prophecy Ability 

for Activity Correspondence . 
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The research consists of five sections as the following: 
The Definition of the Research : 
The prophecy to the Abilities of the player results in limiting the time, spending , 
and attempts . It also helps the player to raise his level to a higher one in a specific 
sport . To attain the aim of the player , it is necessary to study the points of middle 
neurosis so as to know the prophecy ability for Activity correspondence since it 
plays an active role in the probability of the player's continuity in the competitions in 
an excellent level in the future .   
 
The research aims at knowing the equation of prophecy for the correspondence 
activity depending on the points of middle neurosis in the players of tennis for the 
amatures .  
The hypothesis : 
An ability of prophecy for the activity correspondence depending on the points of 
middle neurosis. The researcher had used the descriptive approach on a haphazard 
chosen sample. It includes (5 ) players from the national team of tennis in Basra city 
. The researcher had made the test on Wednesday 18/9/2012 in the Olympic Stadium 
. As for the test of speed of electric intimacy in the lab of Doctor Shaima Al – 
Sharify , The results were processed by the statistical system and some conclusions 
have been achieved :  

- A high ability of prophecy for the activity correspondence and its relation 
with the speed of neurotic symbol . 
 

The important recommendations:  
- The reliability of the equation of prophecy for knowing the level of activity 

correspondence for the players of tennis .   
 

 
 
 

  التعریف بالبحث - ١



  المقدمة وأهمیة البحث  ١- ١
ان التقدم الذي یحصل في مجال الریاضة هو انعكاس لتقدم الحضـارة لكونـه علمـًا یـدرس ویـرتبط بعالقـات      

قویة ووثیقة بالعلوم االخـرى كالبمیـاء والفسـلجة وغیرهـا والـذي یسـاعد فـي تحقیـق االنجـاز الریاضـي فـي االلعـاب 
لفرضـــیات ومعالجتهـــا لحـــل المشـــكالت الفردیـــة والفرقیـــة مـــن خـــالل وضـــع الخطـــوات الموضـــوعیة فـــي اســـتخدام ا

  .البحثیة لیتسنى للمدرب والالعب تحقیق المستویات العلیا لألداء 
ان ظروف المناسبات الریاضـیة تتطلـب بـذل جهـودًا اسـتثنائیة مـن اجـل الوصـول الـى المراكـز المتقدمـة لـذا      

راســة خصــائص التخطــیط العصــبي فــأن التعــرف علــى بعــض المؤشــرات الوظیفیــة والتــي یمكــن االســتفادة منهــا لد
للعضــالت العاملــة والتــي تعــد مــن االســس العلمیــة والتــي تســجل ادق االســتجابات التــي یتعــرض لهــا الفــرد ســواء 
كانـــت حركیـــة او مهاریـــة لكـــي تظهـــر بشـــكل موجـــات كهربائیـــة تتبـــاین فـــي الصـــفات وتختلـــف بـــأختالف النشـــاط 

عد علـى تحسـین قـدرة الالعـب علـى اعطـاء طاقـة اكبـر الریاضي الممارس وتعطي معلومات اكثر وضوحًا وتسا
للتحدیات وهنا تظهر اهمیة البحث معرفة سرعة االشارة العصبیة للعصب الزندي للتنبـؤ بقیمـة التـواون ولمـا لهـا 

  .من دور فعال في امكانیة استمرار الالعب في المنافسات بمستوى عال في المستقبل 
  -:مشكلة البحث  ٢-١

رتقــاء بمســتوى الالعــب مــن خالالســتخدام التقنیــات الحدیثــة والمختلفــة لمــا لهــا مــن دور فعــال فــي ان اال         
اعطــاء تقیــیم موضــوعي لحالــة الریاضــي مــن الناحیــة الحركیــة والمهاریــة حتــى یتحقــق المطلــب فــي دراســة بعــض 

والوصـول بـه الـى  االستجابات الفسلجیة من خالل ممارسـة االنشـطة الریاضـیة ممـا یـنعكس علـى تحسـین االداء
  .اعلى المراتب 

ان التنبؤ بأمكانیـات الالعـب وقدراتـه یـؤدي الـى االقتصـاد فـي الجهـد والوقـت والتكلفـة وتسـاعد الالعـب فـي      
فـــي طـــرح الســـؤال تحقیـــق المســـتوى العـــالي فـــي االداء البـــدني خـــالل البطـــوالت والمنافســـات لـــذا تكمـــن المشـــكلة 

   -:اآلتي
ة الـى تفســیر قیمـة التوافـق الحركــي والـى أي مـدى یمكــن االعتمـاد علـى المتغیــرات او مـا هـي المؤشــرات الوظیفیـ

لــذا فــأن معرفــة تأثیـــر بعــض المؤشــرات الفســیولوجیة فــي ) التوافــق الحركــي(المؤشــرات الوظیفیــة فــي التنبــؤ بقیمــة 
  .تعطي مؤشرًا ألستمراریة الالعب في االنجاز العالي ) التوافق الحركي (تحدید قمة 

  -:اهداف البحث  ٣-١
التعرف على معادلة التنبؤ بقیمة التوافـق الحركـي وفقـًا لمؤشـرات العصـب الوسـطي لـدى العبـي كـرة الریشـة  -١

  .الطائرة فئة الشباب 
  -:فروض البحث  -٤-١

  الطائرة وجود امكانیة التنبؤ بقیمة التوافق الحركي وفقًا لمؤشرات العصب الوسطي لدى العبي الریشة  -١     
  مجـاالت البحث ٥-١
  .العبي منتخب البصرة الوطني لكرة الریشة الطائرة لفئةالشباب -:المجال البشري  -١
  .قاعة اللجنة االولمبیة في البصرة  -:المجال المكاني  -٢
  .٢٠١٢/ ٢٠/٤ -٢٠١٢/ ٤/ ١٠للفترة من -:المجال الزماني  -٣
  الدراسات النظریة  - ٢



  الجهاز العصبي والریاضة ١-٢
حــین تلعــب . ان وحــدة تركیــب الجهــاز العصــبي هــي الخلیــة العصــبیة ، وهــي الوحــدة الوظیفیــة والبنائیــة لــه      

   -:الدور الرئیسي لتحقیق الوظائف االساسیة للجهاز العصبي اثناء الممارسة الریاضیة حیث 
  .تساهم في تحقیق صفة السرعة في االداء من خالل سرعة سریان االشارة العصبیة  -١
 .تاج بصفة مستمرة الى توفیر الغذاء لها اثناء االداء ومعظمه من سكر الجلوكوز تح -٢
مرونـــة العملیـــات العصـــبیة بمعنـــى قـــدرة الجهـــاز العصـــبي علـــى االنتقااللســـریع مـــا بـــین عملیـــات الكـــف  -٣

 .واالستشارة 
 . مستوى التوافق العصبي والعضلي بین مختلف االلیاف العضلیة والمجموعات العضلیة المختلفة -٤
كفـاءة حـواس االســتقبال حیـث تتطلــب ظـروف االداء فـي بعــض االحیـان كفــاءة اسـتقبال االذن للصــوت  -٥

 .مثل طلقة البدایة 
   -:وتتكون الخلیة العصبیة من ثالثة اقسام 

  .وتحتوي على النواة الى تقوم بأدارة وظائف الخلیة  -:حجم الخلیة  -١
النتــوءات التــي تعمــل وظیفــة المســتقبالت حیــث وتحتــوي معظــم الخالیــا علــى العدیــد مــن  -:النتــوءات  -٢

 .تستقبل جمیع االشارات العصبیة الحسیة الواردة الى الخلیة 
وكـــل خلیـــة لهـــا محـــور واحـــد یقـــوم بتوصـــیل االشـــارات العصـــبیة حجـــم الخلیـــة الـــى الخالیـــا  -:المحـــور  -٣

 .االخرى ویتفرع قبل نهایته الى عدد من االفرع 
  -:انواع الخالیا العصبیة 

  -:م الخالیا العصبیة من حیث الوظیفة الى وتقس
  .تنقل االحساس من اعضاء االستقبال الى الجهاز العصبي المركزي  -:خالیا عصبیة حسیة  -١
 حیث تقوم بنقل االوامر من الجهاز العصبیى المركزي الى اعضاء االستجابة  -:خالیا عصبیة حركیة  -٢
 .یة الموصلة بالخالیا العصبیة المجاورة تربط الخالیا العصبیة الحرك-:خالیا عصبیة موصلة  -٣

هـــو عبـــارة عـــن حزمـــة مـــن محـــاور عصـــبیة محاطـــة بغطـــاء نخـــاعي مـــن مـــادة دهنیـــة هـــي  -:تركیـــب العصـــب 
  ) .شوان وهذا بدوره مغطاة من الخارج بالغالف العصبي(ثم بغشاء رقیق یعرف بغطاء خالیا )المیالین(

داء الحركـــي الســـلیم بالســـرعة والدقـــة والرشـــاقة المطلوبـــة مـــع ان التوافـــق فـــي ابســـط معانیـــه یعنـــي اال-:التوافـــق 
  . )١(االقتصاد في الجهد وقلة االخطاء 

ونعتبــر التوافــق مــن الصــفات البدنیــة المركبــة والتــي تتكــون مــن مجموعــة صــفات مندمجــة مــع بعضــها الــبعض 
  . )٢()التناسق الحركي  –الرشاقة  –التوازن (تشكل المكونات االساسیة للتوافق وتشمل 

المقـدرة علـى ادمـاج حركـات مـن انـواع مختلفـة مـن اطـار واحـد ، : ( بیوكر التوافق بأنه  –ویعرف تشارلز      
  ) .وهو القدرة على التغیر من مهارة الى أخرى بصورة ناجحة 



ع قدرة الریاضـي علـى حركـة االداء الحركـي مـع دقـة االداء فـي تحقیـق الهـدف مـ: ( ویقصد بالتوافق ایضًا      
  ) .االقتصاد في الجهد 

ویتحقق ذلك من خالل عملیات عصبیة عدة تتلخص فـي اسـتقبال المـخ للمعلومـات المختلفـة عـن طبیعـة االداء 
الحركي من خالل المستقبالت الحیة ، تم تحلیل متطلبات الحركـة مـن الناحیـة الحركیـة والزمنیـة والفراغیـة سـواء 

المـخ االشـارات العصـبیة الحركیـة الـى العضـالت لنقـذ خطـة االداء  للجسم ككل او ألحد أجزاءه وبعد ذلك یرسـل
وكلمـا ارتفعـت دفـة تنفیـذ االداء الحركـي دل علـى . الحركي واتجاهـات حركـة الجسـم واجزائـه فـي الفـراغ المحـیط 

  .ارتفاع مستوى التوافق 
  
  منهجیة البحث واجراءاته المیدانیة  - ٣
  :منهــج البحـث  ١- ٣

  .دام المنهج الوصفي بأسلوب المسح لمالئمته لطبیعة المشكلة قامت الباحثة بأستخ
  :عینـة البحـث  ٢- ٣

العبین من ) ٥(قامت الباحثة بأختیار العینة بالطریقة العمدیة بالطریقة من فئة الشباب والتي تكونت من      
من المجتمع (   ) ینة العبین وكانت نسبة الع) ١٠(المنتخب الوطني لكرة الریشة الطائرة في البصرة من اصل 

  . االصلي 
  - :وسائل جمع المعلومات وادوات البحث  ٣- ٣
  .المراجع من المصادر العربیة  -١
  .)·(المقابالت الشخصیة  -٢
  .جهاز حاسبة البتوب  -٣
  )  . EMG(جهاز تخطیط االعصاب  -٤
  .افالم ملونة  -٥
  .طباشیر ملون  -٦
  .ارض مستویة  -٧
  .صافرة یدویة  -٨
  

  - :القیاسات واالختبارات
   -:جهاز تخطیط االعصاب  -١

                                                           
  .فالح   مهدي عبود                           مكتبة التربیة الریاضیة . د. م.أ  - ·



لقد قامت الباحثة بقیاس سرعة وشدة االشارة العصبیة للعصب الوسطي على عینة البحث بواسطة جهاز      
  .من وضع االستلقاء)  EMG(تخطیط االعصاب 

   - :اختبـار التوافـق  -٢
  قیاس التوافق : الغرض من االختبار 
  .سم وترقیمها  ٦٠ساعــة توقیت ، ثمان دوائر على االرض      كل منها : االدوات المستخدمة 

وعند سماع اشارة البدء یقوم المختبر بالوثب بالقدمین معًا ) ١(یقف المختبر داخل الدائرة رقم : طریقة االداء 
بأقصى سرعة والشكل رقم ) ٨(دائرة رقم الخ حتى الوصول الى ال) ..٣(ثم الى الدائرة رقم ) ٢(الى الدائرة على 

  .یوضح ذلك ) ١(
  .یسجل المختبر الزمن المستغرق لألنتقال عبر الدوائر  -:التسجیل 

  - :التجربة الرئیسیة 
بعد تهیئة كافة المستلزمات  )·(وبمساعدة الكادر المساعد ١٨/٤/٢٠١٢قامت الباحثة بتنفیذ التجربة بتاریخ      

ي من خاللها تم قیاس بعض متغیرات االشارة العصبیة للعصب الوسطي مع صفة التوافق الخاصة بالتجربة والت
الحركي وقد تم اجراء اختبار التوافق الحركي على قاعة اللجنة االولمبیة في البصرة واختیار متغیرات االشارة 

  .شیماء الشریفي . العصبیة في عیادة د
  

  - :الوسائل االحصائیـة 
  الوسط الحسابي  -١
 االنحراف المعیاري  -٢
 معامل االختالف النسبي  -٣
 . T. testبواسطة ) b. a(اختبار معنویة  -٤
 .اختبار االنحدار -٥
  
  
  عرض ومناقشة النتائج -٤
  عرض ومناقشة نتائج التنبؤ بقیمة التوافق ١- ٤
  

                                                           
  :الكادر المساعد  - ·
  محمد طعیمة            طالب ماجستیر              كلیة التربیة الریاضیة  -١
  علي كاظــــم            طالب ماجستیر              كلیة التربیة الریاضیة -٢
 عــزام                    مدرب ألعــاب               كلیة التربیة الریاضیة  -٣



  )١(جدول رقم 
  العینة لشدة وسرعة العصب الوسطي للتنبؤ بقیمة التوافق الحركي الفراد) b(یبین قیمة المیل

  المیل  المتغیرات
الوسط 
  الحسابي

الخطأ 
  المعیاري

درجة 
  الحریة

 Tقیمة
  المحسوبة

 قیمة
Tالجدولیة  

  النتیجة

سرعة العصب 
  الوسطي

 -
٠.٠٣٠٥ 

٥,٧٥٤  ٧  ٠,٠٠٣٥  ٢٩,٣٢  

٢,٣٦٥  

  معنوي

شدة العصب 
  ٠,٢٦١  ٧  ٠,٠٧٨  ١٢,٢٩  ٠,٠٢٠٣٣  الوسطي

غیر 
  معنوي

  معنوي  ٣,٧٥٥    ٢,٢٧٩  ٧  ٨,٥٥٨ aالمقدار الثابت 

  
اذ  طي وثابت معادلة االنحدارلسرعة العصب الوس)b(المعالجة االحصائیة الثبات معنویة )١(یبین جدول رقم

 ) ٢.٣٦٥(وهي اكبر من قیمة ) ٥,٧٥٤(وقد بلغت  المیل معنویة المحسوبة آلختبار)   ت(  نالحظ ان قیمة 
وهذا یؤكد معنویة قیمة المیل اما ) ٧(ودرجة حریة ) ٠,٠٥(وتحت مستوى خطأ ) ٢,٣٦٥(الجدولیة البالغة 

) ٢.٣٦٥(وهي اكبر من ) ٣,٧٥٥(المحسوبة والبالغة )ت(  اختبار ثابت المعادلة فقد تبین معنویته عند مقارنة
  )٧(ودرجة حریة ) ٠,٠٥(تحت مستوى خطأ) ٢,٣٦٥(والبالغة  الجدولیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٢(جدول رقم 
  یبن تحلیل تباین االنحدار المتعدد بین سرعة العصب الوسطي والتوافق الحركي

  الفراد عینة البحث



مجموع   التباین
  المربعات

درجة 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

Fالمحسوبة  F النتیجة  الجدولیة  

  معنوي  ٤,٣٥  ٤- ٦-٢  ٠,٥٨٤٢٨  ٢  ١,١٦٩  االنحدار
        ٠,١٢٧  ٧  ٠,٨٩١  البواقي

          ٩  ١,٦٦  مجموع المربعات
 

فقد اكدت ) تحلیل تباین االنحدار المتعدد بین سرعة العصب الوسطي والتوافق الحركي ) ٢(یبن جدول رقم 
 الجدولیة(    ) هي اكبر من قیمة و ) ٦-٤- ٢(المحسوبة والبالغة (   ) النتائج معنویتها من خالل مقارنة قیمة 

امكانیة معادلة االنحدار بین  مما یعني) ٢,٧,٩(ودرجة حریة ) ٠,٠٥(خطا عند مستوى ) ٤,٣٥(والبالغة 
  - :معادلة التنبؤ بالشكل االتي  سرعة العصب الوسطي مع التوافق الحركي  وبناءا على ذلك نصوغ 

 التوافق الحركي=  a+b) سرعة العصب الوسطي(
 )٨,٥٥٨) )+ ٠,٠٣٠٥-+(٥٩,٢٢=  

تعلل الباحثة عالقة التنبؤ بین سرعة العصب الوسطي والتوافق الحركي بان ) ٢)(١(ومن خالل الجدولین
التوافق الحركي عبارة عن اندماج اكثر منحركة في اطار واحد او استخدام اكثر من جزء من اجزاء الجسم في 

كفاءة الجهاز العصبي في ایصال وسبب تفوق االعبین في التوافق الحركي هي . وقت واحد الداء حركة معینة 
التوافق غملیة مقرونة (السیاالت العصبیة بسرعة الى العضالت الداء الحركة اذ یشیر وجیه محجوب الى ان 

وتختلف القوة باختالف الفعل  تنظیم القوة الداخلیة مع القوة الخارجیة المؤثرة  بامكانیات الجهاز الحركي على
  .االفراد الن الجهاز العصبي هو االساس في عملیة التوافق الحركي الحركي وبالخبرات السابقة لدى

  
  
  
  
  
  
  
  االستنتاجات والتوصیات- ٥
  االستنتاجات١- ٥

 امكانیة عالیة بالتنبؤ بقیمة التوافق الحركي وارتباطها بسرعة االشارة العصبیة للعصب الوسطي -١



  .التوافق الحركي= b+a)سرعة العصب الوسطي(الوثوق بمعادلة    -٢
  

  التوصیات
 .لدى العبي كرة الریشة الطائرة ) التوافق الحركي(االعتماد على معادلة التنبؤ لمعرفة قیمة  -١
 .اجراء دراسة تتناول عناصر اخرى كالمرونة والرشاقة الخ -٢
 .اجراء دراسة تشمل كل الریاضین في مختلف الفعالیات الریاضیة -٣

  
  المصادر والمراجع

 .١٩٩٤فسیولوجیا التدریب والریاضة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، : ابو العال عبد الفتاح  ·
  ١٩٩٧الفكر العرري ، القاهرة ،  التدریب الریاضي لألسس الفسیولوجیة ، دار: ابو العال عبد الفتاح ·
 . ٢٠٠٣فسیولوجیا التدریب والریاضة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، : ابو العال عبد الفتاح ·
 . ١٩٦٤ترجمة حسن معوض وآخرون ، القاهرة ، / اسس التربیة البدنیة :  تشارلز بیوكر ·
  ٢٠١٠تطبیقات البیومیكانیك في التدریب الریاضي واالداء الحركي ، : صریح عبد الكریم الفصلي . د ·
اســس الحركــة لألنســان فــي الحیــاة والریاضــة ، مركــز الكتــاب للنشــر ، القــاهرة ، : كمــال عبــد الحمیــد . د ·

٢٠٠٩. 
 .اساسیات التعلیم الحركي : د اهللا حسین الالمي عب ·
 .اختبارات االداء الحركي : محمد حسن عالوي . د ·
 .اللیاقة البدنیة وطرق تحقیقها : محمد جمیل العنبكي . د ·
 .القیاس والتقویم : محمد صبحي حسین . د ·

  
 


