تأثري برنامـج تدرييب باستخدام التدريبـات النوعـية على مكونات التوافـق العضلي
العصيب لناشئي كرة القدم بدولة الكويت

* أ.د /أشرف مصطفى أمحد
** على حسن على

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقدمة ومشكلة البحث:

إن التطور العلمي ألساليب التدريب يعتبر هدفاً تسعي إليه دول العالم لتقديم

معارفه ومفاهيمه بصورة مبسطة لمدربيها بهدف اإلعداد والتنمية لرياضيها لبلوغ

المستويات العليا وقد حدث بالفعل تحسن واضح في مستوي فرق كرة القدم على المستوي
العالمي بصفة عامة األمر الذي يتعين معه األخذ بالسبل العلمية في مجال التدريب

لمواجهة هذا التطور.

ولهذا يشير طلحه حسين وآخرون ( 3991م ) إلى أهمية التمرينات النوعية

واستخدامها بمسمى التدريب النوعى أو التمرينات الغرضية أو التمرينات الخاصة لما لها
من خصـوصية فى تنمية الصفات البدنية والقدرات الحركية طبقاً لطبيعة أداء المهارات

المختلفة(.) 78-75 : 8

كما يوضح سيد عبد المقصود (3991م) أن التمرينات الخاصة يكون بها

تطابق ديناميكى بين مسارها وبين مسار التكنيك وتؤدى أيضاً إلى تطوير الصفات
الديناميكية للتكنيك  ،مع ضرورة محاكاة المسار الزمنى فى بعض أجزاء الحـركة على

األقل كما أن التمرينات الخاصـة تأخـذ أشـكاالً متعدده وذلك وفقـاً لطبيعة النشـاط الرياضـى

الممارس (.)88 : 5

ولكى يحقق العب كرة القدم أعلى مستوى من األداء المهارى يجب أن يعد إعداداً
فنياً متكامالً فى ضوء متطلبات ممارسة كرة القدم الحديثة والتى تتطلب مستوى عالى

* أستاذ التدريب الرياضى ووكيل كلية التربية الريا ضية لشئون التعليم والطالب – جامعة أسوان.
** معلم تربية بدنية بدولة الكويت.
96

اجمللة العلمية لعلوم الرتبية البدنية والرياضية املتخصصة

من الكفاءة البدنية والمهارية حتى يتمكن الالعب من أداء الواجبات الخططية المكلف بها

بكفاءة طوال زمن المباراة ( .)5 : 9

حيث يذكر أمـر هللا البساطى (3991م) وجمـال عـالء الـدين وناهـد الصباغ

(3991م) أن طبيعة آداء الالعب فى كرة القدم تتميز بالكثير من المهارات التى يتطلب

تنفيذها من الالعبين المقدرة على دمجها مع بعضها البعض فى صيغ وأشكال وتكوينات
تؤدى كل منها داخل التكوين دورها المحدد فى األداء الكلى حيث يشتمل هذا التكوين

على عدة أداءات مستقلة (.)801 : 7( )841 : 4

ولذلك يتفق كال من مسعد على محمود ومحروس قنديل (5001م) وسـام عـادل

(3999م) نقـالع عــن بــارو  Barrowوأشــرب بسـ م (5000م) ان التوافــق مــن مكونــات
اللياقــة البدنيــة الهامــة التــى ت ـرتبا مباش ـرة بــاألداء المهــاري وتعلــم إتقــان المهــارات الحركيــة
للوصول بها إلى المرحلة اآللية ويعد أهم صفات األداء الرياضى خاصة بالنسـبة للحركـات

المركبة  ،فكلما ذادت الحركة المركبة تعقيـداً ذادت الحاجـة إلـى التوافـق بدرجـة عاليـة: 1(.
.)4 : 88( )1 : 80( )828
وتــرى جيهــان عبــد المــنعم (3999م) أن توافــق الجهــاز العضــلى العصــبى يعنــى

قدرة الجهاز العصبى على إرسـال واسـتقبال كـم مـن اإلشـارات العصـبية الحركيـة والحسـية ،
يمك ــن بواس ــطتها ال ــتحكم ف ــى طبيع ــة األداء الحرك ــى نتيج ــة تحقي ــق التنس ــيق والتواف ــق ب ــين

المجموعـات العضـلية المختلفـة ( األساسـية – المسـاعدة – المقابلـة ) بحيـث يقـوم كـل منهــا
بالقدر والمدى المناسب لألداء الحركى  ،فالزيـادة او الـنقف فـى اإلسـتجابة العضـلية يمكـن

أن ي ــؤثر سـ ـلباً عل ــى األداء الحرك ــى  ،وكلم ــا يتمي ــز عم ــل الجه ــاز العص ــبى م ــع الجه ــاز
العضلى بالتعاون والدقة إنعكس ذلك على مستوى توافق األداء الحركى (.)1 : 1
ويــذكر أبـــو العـــال عبـــد ال ـــا (3991م) أن التوافــق الحركــى ي ـرتبا بكثيــر مــن

الص ــفات البدني ــة األخ ــرى مث ــل الس ــرعة والرش ــاقة والتـ ـوازن والدق ــة فيإه ــر إرتب ــاط التواف ــق

بالس ــرعة ف ــى متطلب ــات األداء الحرك ــى م ــن الناحي ــة الزمني ــة  ،كم ــا تإه ــر ص ــفة الرش ــاقة
والتـ ـوازن والدق ــة ف ــى متطلب ــات الحرك ــة م ــن الناحي ــة الش ــكلية والمكاني ــة أى تحري ــك الجس ــم
وأج ازئــه بالدقــة المطلوبــه خــالل الف ـراغ المحــيا  ،وبنــاء علــى ذلــك ف ـ ن التوافــق فــى ابســا
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معانيــه يعنــى األداء الحركــى الســليم بالس ــرعة والدق ــة والرشــاقة المطلوبــة مــع االقتصــاد ف ــي

الجهـد وقلة(.)207 : 8

وتشير جيهان عبد المنعم ( 3999م ) أنـه يمكـن تنميـة مكونـات التوافـق الحركـى

من خالل تـدريبات متنوعـة ومتدرجـه فـى الصـعوبة  ،حيـث أن تـدريبات التوافـق الحركـى ال
يمكن تنميتها واتقانها بالصورة السليمة إال بعد تدريب متكرر ومسـتمر حتـى يـتمكن الجهـاز
العصبى من إرسـال اإلشـارات العصـبية المتبادلـة بـين الكـف واإلثـارة ألكثـر مـن عضـلة فـى

وقــت واحــد  ،وفــى أج ـزاء مختلفــة مــن الجســم وكلمــا زادت األج ـزاء العاملــة والمتحركــة مــن
الجسم كلما زادت صعوبة التمرين  ،ولذا ف ن تنمية مكونات التوافق الحركى تتم عن طريق
تـ ــدريب الالعـ ــب بتمرينـ ــات فرديـ ــة أو زوجيـ ــة ب سـ ــتخدام أدوات أو اجه ـ ـزة أو بـ ــدونها وهـ ــذا

مايسمى بالتدريبات النوعية (.)85-81 : 1

فتنفيــذ األداءات المهاريــة التــي تتصــف بهــا ك ـرة القــدم تتطلــب توافــق كلــى لجميــع

أجـزاء الجســم أثنــاء عمليــة األداء ،لــذا فـ ن تنميــة التوافــق العضــلي العصــبي لالعــب خاصــة
الناش ـ بمــا يشــمله مــن مكونــات مختلفــه لــه دو اًر هام ـاً عنــد تعلــم واكتســاب تلــك األداءات
المهارية فى كرة القدم  ،وقد الحظ الباحث من خالل عمله كمـدرب كـرة القـدم واشـتراكه فـي
تدريب بعض فـرق الناشـئين  ،افتقـار معإـم الالعبـين إلـى أداء المهـارات بطريقـة اقتصـادية

فـ ــي الجهـ ــد  Economicحيـ ــث يبـ ــذلون جهـ ــد ازئـ ــد أكثـ ــر مـ ــن المطلـ ــوب نتيجـ ــة الش ـ ـراك
مجموع ــات عض ــلية لي ــر مطلوب ــة ،.إفتق ــار بع ــض الناش ــئون إل ــى اإلتق ــان الكام ــل لم ارح ــل

االداءات المهاريـ ــة ،.إفتقـ ــار معإـ ــم الب ـ ـرامت التدريبيـ ــة فـ ــي م ارحـ ــل ت ـ ـدريب الناشـ ــئين إلـ ــى

التمرينات الخاصة او النوعية المقننة.

وفى حدود مـا اطلـع عليـة الباحـث مـن د ارسـات سـابقة متعلقـة بهـذا المجـال البحثـى

لــم يجــد اى مــن الد ارســات التــى تتنــاول تــأثير برنام ــت تــدريبي باســتخدام التدريب ــات النوع ــية

علــى مكونــات التوافــق العضــلي العصــبي لناشــئي كـرة القــدم بدولــة الكويــت وهــذه كانــت احــد
دوافع اجـراء هـذه الد ارسـة فـى محاولـه لتحسـين التوافـق العضـلي العصـبي لناشـئي كـرة القـدم

بدولة الكويت حيث يمثلوا النواة واألساس فى تنشئة األجيال الرياضية.
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أهم ة البحث :
 .8قد يسهم فى تحسين العملية التعليمية وزيادة فاعليتها وجعلها أكثر تاثي اًر وايجابية.
 .2إثاره الدافعية نحو تعلم بعض مهارات كرة السلة بشكل يسـمح للمتعلمـين بالتفاعـل
وااليجابية.

 .1تغيير الدور التقليدي للمعلم من مجرد ناقلة للمعلومات والمعرفة إلى تصميم بيئات
تعليمية فعالة وزيادة دوره في التوجيه واإلرشاد.

هدب البحث :

يهدف البحث الحالي التعرف علي

تأثير برنامـت تدريبي باستخدام التدريبــات النوعــية علـى مكونـات التوافــق العضـلي

العصبي لناشئي كرة القدم بدولة الكويت

فروض البحث :
 .8توجــد فــروق دالــة احصــائيا بــين القياســين القبلــي والبعــدي للمجموعــة الضــابطة فــي
مستوى مكونات التوافق العضلي العصبي قيد البحث لصالح القياس البعـدي.

 .2توجــد فــروق دالــة احصــائيا بــين القياســين القبلــي والبعــدي للمجموعــة التجريبيــة فــي
مستوى مكونات التوافق العضلي العصبي قيد البحث لصالح القياس البعـدي.

 .1توجد فروق دالة احصائيا بين القياسين البعديين للمجموعتين التجريبية والضـابطة
في مستوى مكونات التوافق العضـلي العصـبي قيـد البحـث لص ــالح القيـاس البعـدي
للمجموعة التجريبية.

مصطلحات البحث:
ال دريبات النوع ة:
تمرينات مساعدة تهدف إلعداد وتنمية المهارات الخاصة بنوع النشاط الرياضي

فى محاولة تشكيل وبناء الجسم بما يتناسب مع متطلبات المهارات (.) 881 :82
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الدراسات السابقة:
. -1دراسـة شـارما د دد  ) 31 ( )3995( Sharma, K. D.اسـتهدفت التعـرف

علــى تــأثير العم ــر البيولــوجي عل ــى القــدرات التوافقيــة  ،واس ــتخدم الباحــث الم ــنهت
الوصفى ،أجريت الدراسة على عينة قوامها ( )70ناش مـن عمـر ( )81سـنة ،تـم
تقسـ ــيمهم إلـ ــى ثـ ــالث مجموعـ ــات ،تمثـ ــل األولـ ــى مجموعـ ــة الناشـ ــئين ذوى النم ـ ــو

الطبيعي ،والمجموعة الثانية من الناشـئين المتـأخرين فـي النمـو ،والمجموعـة الثالثـة
الســابقين فــي النمــو  ،وكانــت اهــم النتــائت أوضــحت الد ارســة أن األطفــال المتــأخرين
في النمو ولم يصلوا إلى النمو الكامل فـي مرحلـة المراهقـة أإهـروا نتـائت أعلـى فـي
مستوى القدرات التوافقية أعلى من المجموعتين السابقتين ،كـذلك أوضـحت الد ارسـة
أيض ـاً أنــه مــن خــالل التــدريبات الخاصــة بالقــدرات التوافقيــة يــزداد مســتوى القــدرات
التوافقيــة ف ــي كــل المجموع ــات الثالثــة ،كم ــا أكــدت الد ارس ــة علــى أهمي ــة أن يؤخ ــذ
العمــر البيولــوجي بعــين االعتبــار فــي عنــد التــدريب علــى القــدرات التوافقيــة وخاصــة

في مرحلة البلوغ

 -2دراســة محمــد عبــد السـ ار محمــود (  )9()5001اســتهدفت التعــرف علــى تــأثير
تنمي ــة األداءات الحركيـ ــة المركب ــة علـــى بع ــض مكونـــات اللياق ــة البدنيـ ــة الخاصـــة
للناشـ ــئين فـ ــى ك ـ ـرة القـ ــدم  ،واسـ ــتخدم الباحـ ــث المـ ــنهت التجريبـ ــي ،كمـ ــا بلـ ــغ حجـ ــم
العينــة( )24ناشــئى تــم إختيــارهم بالطريقــة العمديــة  ،وكانــت أهــم النتــائت ان تنميــة
األداء المهــارى مــن خــالل تــدريبات األداءات الحركيــة المركبــة يــؤدى إلــى األرتقــاء
بكل من المستوى المهارى والبدنى ومن ثم إختصار الـزمن الكلـى ألحجـام التـدريب
المؤثر واستغالله اإلستغالل األمثل فى تطوير التدريب
 -1دراســـة فالـــد مير ل ـــا  ،Valdimir Liakhوالد ســـالودمودا Wladyslaw
 ،Zmudaدبيجينيــو وي وووســكي 5003( Zbigniew Witkowskiم) ()31
اســتهدفت التعــرف علــى القيمــة التنبؤيــة للقــدرات التوافقيــة الحركيــة كمؤشــر لتقيــيم
تطـ ـ ــوير مسـ ـ ــتوى العبـ ـ ــي ك ـ ـ ـرة القـ ـ ــدم مـ ـ ــن  89-81سنة(سـ ـ ــنتان مـ ـ ــن الد ارسـ ـ ــات
التتبعية).واستخدم الباحث المنهت الوصفى ،كما بلـغ حجـم العينـة ( )21العبـاً مـن
سن ( )81وحتى ( )89سنة المسجلون بمدرسة البطوالت الرياضية بمدينة "زابرز"
ببولنــدا  ،وكانــت أهــم النتــائت أن أعلــى قيمــة تنبؤيــة قــد إهــرت بوضــو فــي القــدرة
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علــى التكيــف الحركــي ،والقــدرة عل ــى الــدمت الحركــي ،والقــدرة اإليقاعيــة ،والتـ ـوازن
الثابت والـديناميكي ،بينمـا إهـر انخفـاض فـي القيمـة التنبؤيـة فـي سـرعة رد الفعـل،
أما أقل قيمة كانت في القدرة على التوجيه المكاني.
 -4دراسة اد  ، Zakهنريـ ديـودا 5005(:Henryk Dudaم)(  ) 31اسـتهدفت
التعــرف علــى مســتوى القــدرات التوافقيــة وكفــاءة اللعــب لناش ـ ك ـرة القــدم ،واســتخدم
الباحث المنهت التجريبي ،كما بلغ حجم العينـة ( )20ناشـ فـي سـن ( )85سـنة ،
وكانـ ــت اهـ ــم النتـ ــائت أن مسـ ــتوى أداء العبـ ــي ك ـ ـرة القـ ــدم (مـ ــن الناحيـ ــة المهاريـ ــة
والخططية) يعتمد على مستوى تطوير المهارات التوافقية.

خطة وإجراءات البحث:

منهج البحث:

إستخدم الباحث المنهت التجريبي لمالئمته طبيعة البحث وذلك ب ستخدام التصميم

التجريبي لمجموعتين متكافئتين إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة ب تباع القياس القبلي
والبعدى لكال المجموعتين.
عينة البحث:
اختيار عينة قوامها ( )10ناش

بالطريقة العمدية من ناشئي كرة القدم تحت

( )81سنة بمنطقة الجهراء لكرة القدم  ،ثم تم استبعاد بعض الناشئين وعددهم ( )1وذلك
لعدم انتإام بعضهم وعددهم ( )4واصابة اثنان وبذلك يبلغ إجمالي عينة البحث  24ناش

وقد تم تقسيمهم إلى مجموعتين متكافئتين أحداهما تجريبية واألخرى ضابطة وقوام كل

منها  82ناش .
جانس عينة البحث
قام الباحث ب جراء التجانس بين أفراد عينة البحث قبل تطبيق البرنامت في

المتغيرات التي قد تؤثر على نتائت البحث كما هو موضح في الجدول التالي:
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جدول ()3
الم وسط الحسابي واالنحراب المع اري ومعامل االل واء لم غيرات (السن والطول والودن
والعمر ال دريبي) للمجموع ين ال جريب ة والضابطةد
الم غيرات

وحدة الق اس

الم وسط الحسابى

االنحراب المع ارى

معامل االل واء

السن

سنة

87.91

0.11

8.102 -

الطول

سم

818.2

8.48

0.802

الوزن

كجم

50.08

0.408

0.581

العمر التدريبى

سنة

1.88

0.099

8.525 -

يتضح من جدول ( )8أن قيم معامالت االلتواء قد انحصرت مابين ()1- : 1+

حيث تراوحت ما بين ( ) 0.581 ، 8.525 -مما يدل على تجانس افراد عينة البحث

فى متغيرات السن والطول والوزن والعمر التدريبى.
وافؤ عينة البحث

قـ ــام الباحـــث ب ـ ـ جراء التكـ ــافؤ بـــين أف ـ ـراد عينـــة البح ــث قبـ ــل تطبي ــق البرنـــامت فـ ــي

المتغيرات المستقلة (مكونات التوافق ) والمتغيرات التابعة (االداءات المهاريـة المركبـة) كمـا
هو موضح في الجداول التالية:

جدول ()5
وافؤ مجموع ى البحث فى مكونات ال وافق العضلي العصبي ن=3ن35=5

إسم االخ بار

وحدة الق اس

المجموعة الضابطة المجموعة ال جريب ة

ق مة ت

س

±ع

س

±ع

سرعة مرير  1كرات

ثان ة

32.51

3.31

32.39

0.100

0.590

نقل الورات

ثان ة

31.10

0.131

31.11

0.319

3.151

دقة ال صويب

عدد

30.20

5.12

33.12

0.931

0.511

الجري الحر

ثان ة

3.25

0.511

3.22

0.311

0.310

الركل في دوائر

عدد

3.30

0.211

3.11

0.521

0.555

ق مة ت الجدول ة عند مس وى معنو ة 5.011 = 0.01
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يتض ــح م ــن ج ــدول ( )2وج ــود ف ــروق لي ــر دال ــة إحص ــائياً ب ــين ك ــل م ــن درج ــات

مجم ــوعتى البح ــث التجريبي ــة والض ــابطة  ،حي ــث أن قيم ــة "ت" الجدولي ــة ق ــد فاق ــت قيمه ــا

المحسـوبة عنـد درجـة حريــة  22ومسـتوى معنويـة  0.07ويشـير ذلــك الـى تكـافؤ مجمــوعتى

البحث فى مكونات التوافق العضلي العصبي فى القياس القبلى .

وسائل وأدوات جمع الب انات:
استعان الباحث لجمع المعلومات والبيانات الخاصة بالبحث بالوسائل التالية :

 -3االجهدة :

الوزن  :باستخدام ميزان طبي تم حساب الوزن بالكيلو جرام.-الطول  :باستخدام جهاز الرستاميتر تم قياس الطول ألقرب سنتيمتر.

 -5األدوات المس خدمة ل طبيق البرنامج ال عل مي :
 -ساعة إيقاف.

 شريا قياس مرن (بالسنتيمتر). -ملعب كرة قدم.

 -صفارة .

 -كرة سلة .

 -حبال.

 -أقماع بالستيك.

 -1حديد مكونات ال وافق العضلي العصبي:
للتعـرف علــى أهـم مكونــات التوافـق العضــلي العصـبي الخاصــة بـاالداءات المهاريــة
المركبة قام الباحث بتصميم استمارة استطالع رأي الخبراء
صم م االس مارة:

قام الباحث ب تباع الخطوات التالية لتصميم االستمارة:
 .8المسح المرجعي للتعرف على أراء العلماء حول مكونات التوافق العضلي العصبي
وتقسيماته المختلفة .

 .2تم التوصل إلى  84مكون مختلف من مكونات التوافق العضلي العصبي.
 .1في ضوء ما ذكره كاسا 8995( Kasaم) أن التوافق بصفة عامـة يتأسـس التوافـق
علـ ـ ـ ــى الصـ ـ ـ ــفات المورفلوجيـ ـ ـ ــة والوإيفيـ ـ ـ ــة وكفـ ـ ـ ــاءة الجهـ ـ ـ ــاز الحـ ـ ـ ــس – حركـ ـ ـ ــي
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 Sensomotoricوللتوافق اهمية كبرى في اكتساب السرعة والدقة وتعلم المهارات
الحركية ويمكن تقسيم مصطلح التوافق الى مجموعتين:

 المجموعة االولى  :تتعلق باالداء الحركي الذي يعتمد على االساس العصـبي
والفسيولوجي .Neuro-Physiological base

 المجموعة الثان ة  :تتعلـق بـاالداء الحركـي الـذي يعتمـد علـى االسـاس النفسـي
حـركي .Psycho-motorical

ولذلك تم تصنيف مكونات التوافق العضلي العصبي داخل االستمارة إلـى مكونـات
بدنية ومكونات نفس حركية كما في الجدول (:)1

جدول ()1

مكونات ال وافق العضلي العصبي
مكونات ال ـوافق البدن ة

م
3

م

ال وادن

3

اإلحساس بالمسافة

5

اإلحساس بالقوة

1

الدقة

1

اإلحساس بالعمق

1

القوة المميدة بالسرعة

1

اإلحساس باال جاه

1

المرونة الحرك ة

1

اإلحساس بالدمن

1

السرعة الحرك ة

1

ال وقيت الحركي

1

سرعة رد ال عل

1

االنس اب الحركي

5

الرشاقة

مكونات ال وافق الن س حرك ة

ن يذ االس مارة:
قام الباحث ب تباع الخطوات التالية في تنفيذ االستمارة:
 -8اإلعــداد االســتمارة فــي صــور ها النهائ ــة موضــحا فيهــا الرســوم التوضــيحية لــالداءات
المهارية المركبة بعد تعديلها أكثر من مرة ( مرفق )
 -5المقابلــة الشخص ـ ة و وديــع االس ـ مارة علــى الخب ـراء المتخصصــين ( مرفــق ) بحيــث
يجب ان تتوافر لدي الخبير احد الشرطين التاليين وهما:
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 يكون حاصل على درجة الدكتوراة في التدريب الرياضي على االقل
 ان يكون عامال في مجال التدريب ( مستوى دولي )
 -1جمع االستمارة والتعامل مع بياناتها.
ن ائج االس مارة:
في ضوء أراء الخبراء والذين يبلغ عـددهم (  ) 88خبيـر تـم االتفـاق علـى مكونـات

التوافق التي تجاوزت نسبة  %57وفي ضوئها استقر الباحث على المكونات اآلتية:
 -8الرشاقة
 -2الدقة

 -1سرعة األداء

 -4اإلحساس بالمسافة

 -7اإلحساس بالزمن

 -1حديد ال دريبات النوع ة المس خدمة في البرنامج ال دريبي ( مح وى البرنامج )
قـام الباحـث لتحديــد التـدريبات النوعيــة المسـتخدمة فــي تنميـة التوافــق العضـلي العصــبي

الخاف باالداءات المهارية المركبة ب تباع الخطوات التالية:

 .8عم ـ ـل مس ـ ـح مرجع ــي لت ــدريبات مك ـ ـونات التواف ـ ـق العضل ـ ـي العصب ـ ـي قي ــد البح ــث
(عامة).

 .2عم ـ ـل مس ـ ـح مرجع ــي لت ــدريبات مك ـ ـونات التواف ـ ـق العضل ـ ـي العص ــبي قي ــد البح ــث
(الخاصة بكرة القدم).

ـاء عل ــى نت ــائت المس ــح المرجع ــي ق ــام الباح ــث بتص ــميم  10ت ــدريب ن ــوعي ذات
 .1بن ـ ً
اتجاهات وتركيبات مختلفة لتنمية مكونات التوافق العضلي العصبي قيد البحث.
 .4تم اختيار التدريبات الخاصة بمحتوى البرنامت والتي وصل عددها الى 87تمرين

امكــن للباحــث وضــع بعــض المبــاده الهام ـة التــي يجــب ان يراعيهــا المــدرب عنــد تنفيــذ
اوتصميم التدريبات النوعية في كرة القدم:

 -8مراعاة الخصائف المختلفة للمراحل السنية.
 -2االستخدام االمثل لالدوات المتاحة.
 -1التكرار حتى االتقان.
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 -4م ارعــاة نإــم انت ــاا الطاقــة اللمختلف ــة فــي الت ــدريب ( ه ـوائي  -الهـ ـوائي )
حي ــث ان طبيع ــة اللع ــب ف ــي كـ ـرة الق ــدم تعتم ــد عل ــى النإ ــامين ف ــي انت ــاا

الطاقة.

 -7التركيزعل ـ ــى االداء المه ـ ــاري ف ـ ــي كـ ـ ـرة الق ـ ــدم ،بمعن ـ ــى ان يك ـ ــون تص ـ ــميم
التدريبات المختلفة يعتمد على نفس شكل وطريقة االداء في كرة القدم.

 -1التركيز على العضالت االساسية العاملة في كرة القدم.

االخـ با ارت المسـ خدمة

اخ بارات مكونات ال وافق العضلي العصبي
مــن خــالل إج ـراء الباحــث المســح المرجعــي للد ارســات والبحــوث العلميــة فــي مجــال

التواف ــق العض ــلي العص ــبي الخ ــاف بكـ ـرة الق ــدم ل ــم يتوص ــل الباح ــث إل ــى اختب ــارات يمك ــن
االســتفادة منهــا ومــن هنــا فقــد قــام بتصــميم بعــض االختبــارات التــي تقــيس مكونــات التوافــق

العضلي قيد البحث وعددهم خمس اختبارات كما يلي:
 -8اختبار نقل الكرات لقياس عنصر (الرشاقة).

 -2اختبار سرعة تمرير ( )1كرات لقياس عنصر (سرعة االداء).
 -1اختبار دقة التصويب لقياس عنصر (لدقة).

 -4اختبار الركل في الدوائر لقياس عنصر (االحساس بالمسافة).
 -7اختبار الجري الحر لقياس عنصر (االحساس بالزمن).

المعامالت العلم ة لالخ بارات ال وافق العضلي العصبي:

صدق:

استعان الباحث بصدق التمايز إليجاد معامل الصدق حيث قام الباحث بتطبيق

االختبارات ال وافق العضلي العصبي المختارة على مجموعتين إحداهما مميزة واألخرى
لير مميزة ( )80تالميذ من نفس مجتمع البحث وخارا عينة البحث األساسية وذلك

بهدف تقنين االختبارات المستخدمة وإليجاد المعامالت العلمية (الصدق) كما يوضحه
جدول (.)4
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جدول()1

صدق اخ بارات مكونات ال وافق العضلي العصبي قيد البحث
إسم اإلخ بار

وحدة
الق اس

سرعة مرير  1كرات
نقل الورات
دقة ال صويب
الجري الحر
الركل في دوائر

ثان ة
ثان ة
عدد
ثان ة
عدد

المجموعة الغير مميدة
مجموع
الر ب

م وسط
الر ب

10
10
11
12
19

2
2
1.1
1.1
1.2

المجموعة المميدة

م وسط
الر ب
1
1
1.1
1.1
1.5

مجموع
الر ب
31
31
32
31
31

U
*0.00
*0.00
*0.00
*3
*3

ق مة  Uالجدول ة عندما ( ن = 1 = )1

يتضح من جدول ( )4وجود فروق ذات داللة إحصائية بين كل من درجات عينة
البحث ودرجات العينة الغير مميزة  ،حيث أن قيم  Uالجدولية قد فاقت قيمتها المحسوبة
وهذا يعنى قدرة هذه االختبارات على التمييز بين المستويات أي أنها تعد اختبارات صادقة
لقياس الصفات التي وضعت من أجلها.
الثبات:
إليجاد معامل الثبات استخدم الباحث طريقة تطبيق االختبارات واعادة التطبيق على
نفس العينة المستخدمة في الصدق (المجموعة لير المميزة) وبفارق زمني أسبوع وجدول
( )7يوضح ذلك.
جدول ()1
معامل االر باط بين ال طب قين األول والثاني في ال وافق العضلي العصبي (ن=)30

إسم اإلخ بار

وحدة
الق اس

سرعة مرير  1كرات
نقل الورات
دقة ال صويب
الجري الحر
الركل في دوائر

ثانية
ثانية
عدد
ثانية
عدد

ال طبيق االول

س

32.51
31.10
30.20
3.25
3.30

+ع

3.31
0.131
5.12
0.511
0.211

ق مة ر الجدول ة عند مس وى معنو ة 0.111 = 0.01
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ال طبيق الثاني

س

32.52
31.11
30.1
3.21
3.5

+ع

0.251
0.109
5
0.511
0.122

ر
*0.213
*0.115
*0.912
*0.120
*0.132
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يتضح من جدول ( )7ان هناك ارتباط طردى بين التطبيق االول والتطبيق

الثانى مما يدل على ثبات االختبارات المطبقة فى الدراسة.
الـبرنـامج الـ دريبــي:

الهدب من البرنامج:
يهدف البرنامت التدريبي إلى تقنين وتشكيل حمل التدريب للتدريبات النوعية

لمكونات التوافق العضلي العصبي للناشئين تحت  81سنة.

أسس وضع البرنامج ال دريبي:

 -8مدة البرنامت التدريبي المقتر  8أسابيع
 -2عدد الوحدات التدريبية داخل األسبوع  1وحدات
 -1زمن الوحدة التدريبية من  90إلى  820ق

 -4شدة الحمل المستخدمة ( شدة قصوى – شدة اقل من القصوى )

 -7تحديد محتوى البرنامت من التدريبات النوعية المستخدمة في تنمية مكونات
التوافق العضلي العصبي.

 -1تقسيم التدريبات وتصنيفها إلى ثالث مستويات حسب مستوى الصعوبة.
 -5توزيع تلك المستويات على أسابيع البرنامت

 -8خالل االسبوع األول والثاني تم إستخدام تدريبات منفردة لتنمية مكونات التوافق
على حده وتم تثبيت التك اررات والمجموعات وزيادة شدة الحمل عن طريق زيادة

صعوبة أداء التدريبات.

 -9في االسبوع الثالث والرابع تم إستخدام نفس التدريبات السابقة مع زيادة
المجموعات من  1إلى 4مجموعات مع زيادة مستوى صعوبة أداء تلك التدريبات.

 -80خالل االسبوع الخامس والسادس تم إستخدام تدريبات مركبة وتم تثبيت التك اررات
والمجموعات وزيادة شدة الحمل عن طريق زيادة صعوبة أداء التدريبات.

 -88خالل االسبوع السابع والثامن تم إستخدام العاب المباريات المصغر وتم تثبيت
التك اررات وتم زيادة شدة الحمل عن طريق زيادة صعوبة أداء التدريبات.
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الدراسات االس طالع ة:
ال جربة االس طالع ة االولى:
قام الباحث ب جراء الدراسة االستطالعية االولى وذلك بهدف التعرف على االتى :
 األدوات واألجهزة المتوفرة ومدى صالحيتها . -تحديد أماكن إجراء االختبارات والمقاييس .

 التعرف على الصعوبات التي قد تواجه الباحث عند التنفيذ -إيجاد المعامالت العلمية لالختبارات قيد البحث .

ال جربة االس طالع ة الثان ة :

قام الباحث بتجريب البرنامت التدريبي المقتر على عينة من االعبيبن من مجتمع
البحث ومن خارا العينة األصلية ،وذلك بهدف التعرف على :

 مدى مناسبة األجهزة واألدوات والمكان المستخدم لتنفيذ التجربة . -مدى مناسبة محتوى البرنامت التدريبي لقدرات العينة .

وبناء على نتائت الدراسة تبين للباحث كفاية األجهزة واألدوات لتنفيذ البرنامت،

باإلضافة إلى مناسبة محتوى البرنامت التعليمي لقدرات العينة .

ال جـربة األساس ة:
الق اس القبلـي:

تم إجراء القياس القبلي لجميع أفراد عينة البحث وعددهم  24ناش في الفترة من

2088/2/24م

واشتملت هذه القياسات على اآلتي:

 -8اختبارات مكونات التوافق العضلي العصبي
 -2اختبارات للمتغيرات األساسية
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ن يذ البرنامج:
تم تنفيذ البرنامت التدريبي على أفراد المجموعة التجريبية وذلك باستخدام التدريبات

النوعية حيث استغرقت  8أسابيع في الفترة من 2088/1/8م إلى 2088/4/89م.وقد
تولى الباحث تدريب أفراد المجموعة التجريبية.
الق اسات البعد ة:
تم إجراء القياسات البعديه في نهاية المدة المقررة لتنفيذ البرنامت التدريبي وذلك

في الفترة من 2088/4/22م.
المعالجات اإلحصائ ة:

وقد استخدم الباحث المعالجات اإلحصائية التالية:
 -8المتوسا الحسابي
 -2الوسيا
 -1االنحراف المعياري
 -4معامل االلتواء
 -7معامل إرتباط الفا كرومباخ
 -1إختبار مان ويتني
 -5اختبار "ت"
 -8معادلة نسبة التحسن
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عرض الن ائج ومناقش ها:
أوال عرض الن ائج:

جدول ()1
مقارنة الق اس القبلي والبعدى للمجموعة الضابطة في مكونات ال وافق العضلي
العصبي ن = 35

الم غيرات

وحدة
الق اس

سرعة مرير  1كرات
نقل الورات
دقة ال صويب
الجري الحر
الركل في دوائر

ثان ة
ثان ة
عدد
ثان ة
عدد

الق اس القبلي

س

32.10
31.99
33.51
3.90
3.02

الق اس البعدى

±ع

0.112
0.111
5.922
0.135
0.195

س

31.10
33.21
31.11
3.52
5

ق مة ت الجدول ة عند مس وى معنو ة 5.503 = 0.01

±ع

0.120
0.191
5.559
0.119
0.911

ق مة
ت

نسبة ال حسن

33.11
51.35
1.91
1.25
1.31

٪30.51
٪50.11
٪13.50
٪15.11
٪11.11

يتض ــح م ــن ج ــدول ( )1وج ــود ف ــروق ذات دالل ــة إحص ــائية ب ــين درج ــات القي ــاس

القبلي والبعدى للمجموعة الضابطة في مكونات التوافق العضـلي العصـبي حيـث فاقـت قـيم
"ت" المحس ــوبة قيمته ــا الجدولي ــة عن ــد درج ــة حري ــة  88ومس ــتوى معنوي ــة  0.07ف ــي ه ــذه

المتغي ـرات لصــالح القيــاس البعــدى كمــا تراوحــت نســب التحســن فــي تلــك المتغي ـرات مــا بــين

(.)٪74.74 : ٪80.21

جدول ()1
مقارنة الق اس القبلي والبعدى للمجموعة ال جريب ة في مكونات ال وافق العضلي
العصبي ن35 = 3

الم غيرات

الق اس القبلي

س

±ع

0.100
32.39
سرعة مرير  1كرات
0.319
31.11
نقل الورات
0.931
33.12
دقة ال صويب
0.311
3.22
الجري الحر
0.521
3.11
الركل في دوائر
ق مة ت الجدول ة عند مس وى معنو ة 0.01

الق اس البعدى
س

31.11
30.30
50.12
0.10
1.11
= 5.503
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±ع

0.550
0.313
0.111
0.011
0.315

ق مة ت

نسبة ال حسن

35.30
55.11
9.11
9.11
2.50

٪39.32
٪59.92
٪22.31
٪25.11
٪335.35
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يتض ــح م ــن ج ــدول ( )5وج ــود ف ــروق ذات دالل ــة إحص ــائية ب ــين درج ــات القي ــاس

القبلي والبعدى للمجموعة التجريبية في مكونات التوافـق العضـلي العصـبي حيـث فاقـت قـيم

"ت" المحس ــوبة قيمته ــا الجدولي ــة عن ــد درج ــة حري ــة  88ومس ــتوى معنوي ــة  0.07ف ــي تل ــك

المتغي ـرات لصــالح القيــاس البعــدى كمــا تراوحــت نســب التحســن فــى تلــك المتغي ـرات مــا بــين

(.) ٪882.82 : ٪89.88

جدول ()2
مقارنة ال روق بين الق اسيين (القبلي والبعدى) للمجموع ين ال جريب ة والضابطة
في مكونات ال وافق العضلي العصبي ن=3ن35= 5
الم غيرات

المجموعة الضابطة

المجموعة ال جريب ة

ق مة ت

س

±ع

س

±ع

سرعة مرير  1كرات

0.931

0.1319

5.111

0.921

*1.131

دقة ال صويب
الجري الحر

1.021

5.119

9

1.390

*1.151

نقل الورات

الركل في دوائر

1.332
0.1515
0.9311

0.1115
0.131
0.131

1.113
3.120
5.111

0.111
0.120
0.921

*1.501
*1.035
*1.131

ق مة ت الجدول ة عند مس وى معنو ة 5.011 = 0.01

يتضــح مــن جــدول ( )8وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين درجــات مجمــوعتي

البحـ ــث (المجموعـ ــة الضـ ــابطة  ،المجموعـ ــة التجريبيـ ــة ) فـ ــي مكونـ ــات التوافـ ــق العضـ ــلي
العصبي ولصالح المجموعة التجريبية حيث فاقت قـيم "ت" المحسـوبة قيمتهـا الجدوليـة عنـد
درجة حرية  22ومستوى معنوية  0.07ويعكس ذلـك تحسـن المجموعـة التجريبيـة بالمقارنـة
بالضابطة

ثان اع :مناقشة الن ائج:

 -3مناقشة داللة ال روق بين م وسطات الق اسين القبلي والبعدي للمجموعـة الضـابطة
في مكونات ال وافق العضلي العصبي لناشئى كرة القدم:

أإهــرت نتــائت الد ارســة فــي جــدول ( ،)1الخاصــة بمقارنــة القياســين القبلــي والبعــدي

للمجموع ــة الض ــابطة ع ــن وج ــود ف ــروق ذات دالل ــة إحص ــائية عن ــد مس ــتوي ( )0.07ف ــي
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مكون ــات التوافـ ــق العضـ ــلي العصـــبي (السـ ــرعة الحركي ــة – الرشـ ــاقة – الدقـــة – االحسـ ــاس

بالمس ــافة – االحس ــاس ب ــالزمن) وتفاوت ــت نس ــب التحس ــن لك ــل مك ــون حي ــث تراوح ــت ب ــين
 ٪80.21للسرعة الحركية و  ٪74.74لإلحساس بالمسافة.

ويعــزي الباحــث ســبب تقــدم المجموعــة الضــابطة فــي القيــاس البعــدي عــن القيــاس

القبلي لجميع مكونات التوافق العضلي العصـبي لناشـئى كـرة القـدم إلـى أن تطبيـق البرنـامت

المتب ــع (التقلي ــدي) إحت ــوى عل ــى ط ــرق وأس ــاليب الت ــدريب عل ــى المه ــارات األساس ــية لتنمي ــة

األداءات المهاريــة المنفــردة ،وممــا الشــك فيــه البرنــامت التقليــدي المطبــق علــى "المجموعــة
الضـابطة" والمتبــع فــي معإــم االنديــة وم اركــز الشــباب ويســتخدم االداءات المهاريــة المنفــردة
أو الوحيــدة هــو برنــامت يتبعــه معإــم المــدربين ويــؤدي أيضــا الــى حــدوث التنميــة المهاريــة

ولكنــه ال يســتفيد مــن التــدريبات النوعيــة او الخاصــة الموجهــه الــى تنميــة مكونــات التوافــق
العضــلي العصــبي بهــدف تحســين التكنيــك كمــا فــي البرنــامت الــذي طبــق علــى المجموعــة
التجريبية ،ولعل مقدار التحسن بين المجموعتين فـي القيـاس البعـدي هـو الفيصـل بـين تقـدم

المجموعتين.
 -2مناقشة داللة ال روق بين م وسطات الق اسين القبلي والبعدي للمجموعة ال جريب ـة
في مكونـات ال وافـق العضـلي العصـبي ومسـ وى األداءات المهاريـة المركبـة لناشـئي كـرة

القدم

أإهــرت نتــائت الد ارســة فــي جــدول ( ،)5الخاصــة بمقارنــة القياســين القبلــي والبعــدي

للمجموع ــة التجريبي ــة ع ــن وج ــود فـ ــروق ذات دالل ــة إحص ــائية عن ــد مس ــتوي ( )0.07فـــي
مكونات التوافـق العضـلي العصـبي وأإهـرت نسـب التحسـن ذيـادة كبيـرة ( ٪89.88للسـرعة

الحركي ـ ـ ــة  ٪29.98 -للرشـ ـ ـ ــاقة  ٪82.47 -لإلحس ـ ـ ــاس ب ـ ـ ــالزمن  ٪88.84 -للدقــ ـ ــة -
 ٪882.82لإلحساس بالمسافة).

ويعزي الباحث وجود فروق ذات داللة إحصـائية بـين القياسـين القبلـي والبعـدي فـي

مكون ــات التواف ــق العض ــلي العص ــبي لناش ــئى كـ ـرة الق ــدم لص ــالح القي ــاس البع ــدي إل ــى أن

البرنــامت التــدريبي المقتــر قــد ســاعد علــى رفــع كفــاءة الجهــاز العصــبي وزيــادة الت ـرابا بــين

األعصـ ــاب الحســـية  -والتـ ــي تـ ــأثرت بـ ــالمثيرات الموج ــودة داخ ــل البرن ــامت – باألعصـ ــاب
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الحركية ،ويعزي الباحث هذا التقدم إلى البرنامت التدريبي المقتر والـذي اشـتملت محتوياتـه
على تدريبات نوعيه مقننة لتنمية مكونات التوافق العضـلي العصـبي األمـر الـذي أسـهم فـي

تطويرهــا حيــث كانــت هــذه التــدريبات ومنبثقــة مــن متطلبــات األداء المهــاري فــي ك ـرة القــدم
والمناسبة للمرحلة السنية (عينة البحث) بما يمكن الناش من التوجيه الهادف لحركاته.

كما تتفق النتائت مع ما أشارت اليه دراسة شارما  )81( )3995( Sharmaمن

أن التدريب على التمرينات النوعية قـد أدى إلـى تحسـن القـدرات التوافقيـة للبـالغين فـي نفـس

المرحلة السنية والتي تتزامن مع مرحلة المراهقة المتأخرة من ( )89-87سنة.
 -1مناقشة داللة ال روق بين الق اسين البعديين للمجموع ين ال جريب ة والضابطة فـي
مكونات ال وافق العضلي العصبي ومس وى األداءات المهارية المركبة لناشئى كرة القدم:

أإه ــرت نت ــائت الد ارس ــة ف ــي ج ــدول ( ،)8الخاص ــة بدالل ــة الف ــروق ب ــين متوس ــطي

القياسـين البعـديين للمجمــوعتين التجريبيـة والضــابطة بأنـه توجـد فــروق ذات داللـة إحصــائية

عند مسـتوي ( )0.07فـي جميـع مكونـات التوافـق العضـلى العصـبى لناشـئي كـرة القـدم (قيـد
البحث) لصالح القياس البعدي للمجموعة التجريبية.

ويعــزي الباحــث هــذا التقــدم للبرنــامت التــدريبي المقتــر والــذي كــان لــه تــأثير إيجــابي

للمجموعــة التجريبيــة أكثــر مــن البرنــامت المتبــع (التقليــدي) الــذي تــم تنفيــذه علــى المجموعــة
الضابطة ،حيث أن البرنـامت التـدريبي المتبـع اشـتمل علـى تـدريبات لتنميـة مكونـات التوافـق

العضــلي العصــبي والتــي ب ــدورها تســهم فــي االنســياب الحرك ــي والعمــل االمثــل للعض ــالت

وبالتــالي تعمــل علــى االقتصــاد فــي الجهــد ويتفــق هــذا مــع مــا أشــار اليــه كــال وو ســ ووت

 )3991( Westcottأن الترك ــيز عل ــى اداء التــدريبات الخاصــة يص ــل بالف ــرد ال ـى قم ــة

المسـتوى  Peak Performanceفي اقل وقت ممكن ()21 : 87

ويتفــق ذلــك أيضــا مــع د ارســة اســالم وفيــق (5001م) ( )5التــي مــن اهــم نتائجهــا

ان تنميـة التوافـق العضــلي العصـبي يعمــل علـى تحسـين وتطــوير فاعليـة االداءات المهاريــة
المركبة في كرة القدم.
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كمــا تتفــق النتــائت م ــع د ارســة كــال م ــن اد  Zakودودا )81( )5001( Duda

حي ــث كش ــفت تحلي ــل نت ــائت البح ــث أن اداء الع ــب كـ ـرة الق ــدم يعتم ــد عل ــى تنمي ــة مس ــتوى

القدرات التوافقية.

االس خالصات :

وفي ضوء أهداف وفروض البحث واستناداً إلى ما أإهرته نتائت البحث يمكن

استخالف االتي:

 -8أإهر البرنامت التدريبي المقتر تأثي اًر إيجابياً على مكونات التوافق العضلي

العصبي قيد البحث ( الرشاقة – الدقة – سرعة االداء – االحساس بالمسافة –

االحساس بالزمن )

 -2تمكن الباحث من تصميم خمس اختبارات لقياس مكونات التوافق العضلي
العصبي (الرشاقة – الدقة – سرعة االداء – االحساس بالمسافة – االحساس
بالزمن ) وايجاد المعامالت العلمية لهم.

 -1تباينت نسب التحسن في مكونات التوافق العضلي العصبي ،بينما كانت نسب
التحسن أفضل عند المجموعة التجريبية.

 -4أإهر البرنامت تحسنا في مكونات التوافق العضلي للمجموعة التجريبية وفقا
للنسب التالية :اإلحساس بالمسافة ( ،)%882.82والدقة (،)%88.84
واإلحساس

(.)%89.88

بالزمن

(،)%82.47

الرشاقة

(،)%29.98

سرعة

االداء

ال وصيــات :

في ضوء ما أإهرته نتائت البحث وما تم استخالصه من تلك النتائت ،يوصي

الباحث بما يلي:

 -8تطبيق برنامت التدريبات النوعية المقتر لتنمية مكونات التوافق العضلي العصبي
بهدف تحسين األداء المهاري المركب.
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 -2إستخدام االختبارات التي قام الباحث بتصميمها وتقنينها لقياس مكونات التوافق

العضلي العصبي في ألراض التقويم والتدريب وانتقاء المبتدئين والناشئين في كرة

القدم.

 -1ضرورة اهتمام المدربين بتنمية مكونات التوافق العضلي العصبي ووضعها في

شكل تدريبات متدرجة الصعوبة من حيث التركيب بما يجعلها أكثر تشويقاً
وتشابهاً لما يحدث في المباريات ،وتحقيقاً لمبدأي الخصوصية والتنوع واالختالف.

 -4مراعاة خصائف النمو عند العمل مع الناشئين وذلك حتى يمكن التخطيا

لالرتقاء بمستوياتهم بما يتناسب مع إمكانياتهم البدنية ،الجسمية ،الحركية،

العقلية ،واالجتماعية.

 -7إجراء دراسات مماثلة مع إضافة المتغيرات التالية:

أ – إختيارمكونات اخرى لمكونات اللياقة البدنية الخاصة لالعبي كرة القدم.

ب -إختيار بعض المهارات الفنية االخرى.

ا -تطبيق البحث على مراحل سنية أخرى.

أوالع  :المراجـع باللغة العربيـة :
-7
-7

-7

-7

املـــراجــــع

أبـــو العـــال عبــد ال ـــ ا  :التــدريب الرياضــي األســس الفســيولوجية  ،ط ،8دار الفكــر
العربي  ،القاهرة 8995م .
إســالم وفيــق محمــد السرســي  :تــأثير تنميــة التوافــق العضــلي العصــبي علــى ســرعة
ودقة بعض االداءات الهجومية المركبة لدى ناشئي كرة السلة ،رسـالة دكتـوراه
لير منشورة  ،كلية التربية الرياضية للبنين باالسكندرية2007 ،م.
أشـرب محـمد بسـ م :برنامت مقتر لتنمية التوافق الحركي الخاف بسـباحة الـدولفين
وأثره على مستوى األداء المهارى  ،رسـالة دكتـوراه ليـر منشـوره ،كليـة التربيـة
الرياضية بنين  ،جامعة حلوان 2000 ،م .
أمـر هللا أحمد البساطي  :دراسة تحليلية ألنواع األداءات الحركيـة المركبـة "المندمجـة"
في بعض األلعاب الجماعيـة خـالل المباراة،رسـالة دكتـوراه ليـر منشـورة ،كليـة
التربية الرياضية للبنين ،جامعة اإلسكندرية8994،م.
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 -7جمــال محمــد عــالء الــدين ،ناهــد الصــباغ  :علــم الحركــة ،مــذكرات ليــر منشــورة،كلية
التربية الرياضية،جامعة اإلسكندرية8997،م.

 -9جيهان عبد المـنعم ع سـوى  :تـأثير إسـتخدام الكـرة لتنميـة التوافـق العضـلى العصـبى

علــى النشــاط الكهربــائى العضــلى لــبعض عضــالت الطــرف العلــوى لناشــئات

الجمباز اإليقاعى  ،رسالةدكتوراه ليـر منشـوره  ،كليـة التربيـة الرياضـية بنـات
 ،جامعة حلوان 8999 ،م

 -0سـيد عـبد المقصـود  :نإريات التدريب الرياضى  ،توجيـه وتعـديل مسـتوى اإلنجـاز ،
مكتبة الحسناء  ،القاهرة 8994 ،م

 -8طلحـه حسـام الـدين وآخرون  :التمرينات النوعية وعالقتهـا بمسـتوى التحليـل الحركـي
فــي الجمبــاز  ،المجلــة العلميــة للتربيــة البدنيــة والرياضــية  ،جامعــة حل ـوان ،

8991م .

 -9محمـــد عبـــد الســـ ار محمـــود  :تــأثير تنميــة األداءات الحركيــة المركبــة علــى بع ــض
مكونات اللياقة البدنية الخاصة للناشئين فى كرة القدم  ،رسالة ماجستير لير

منشوره  ،كلية التربية الرياضية  ،جامعة المنصورة 2007 ،م د

 -77مسعد على محمود  ،محروس قنديل  :التربية البدنية والرياضية للتعليم األساسـى ،
دار الكتب القومي 2007 ،م .

 -77وســام عــادل الســـــيد  :برنــامت مقتــر لتنميــة التوافــق العضــلي العصــبي وتــأثيره علــى
مســتوى األداء فــي التعبيــر الحركــي  ،رســالة ماجســتير ليــر منشــوره  ،كليــة
التربية الرياضية للبنات  ،جامعة حلوان 8999 ،م .

 -77حـــيى محـــمد صـــال  :تــأثير التمرينــات الغرضــية الخاصــة علــى مســتوى األداء فــي
الجمبــاز  ،بحــث منشــور  ،مجلــة حل ـوان  ،المجلــد الســادس  ،العــدد الثــاني ،

8981م.
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