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تأثير تمرينات خاصة في بعض مؤشرات النشاط الكهربائي لعضالت الرجلين وتطوير
مهارة التهديف بكرة القدم الصاالت الشباب
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المستخلص
تعد لعبة كرة القدم للصاالت واحدة من االلعاب الشعبية التي اخذت حيز كبير على مستوى العالم
نتيجة البطوالت المحلية والقارية والدولية وهذا يتطلب االهتمام بهذه اللعبة وتطوير مهارات وقدرات
وامكانيات الالعبين من اجل الوصول الى المستويات العليا في االداء وان اداء مهارة التهديف بكرة القدم
للصاالت يرتبط ارتباطا وثيقا بالنشاط الكهربائي لهذه العضالت التي يمكن تطويرها من خالل وضع
تمرينات خاصة تساهم بشكل فعال في تطوير مؤشرات النشاط الكهربائي ( ) E.M.Gللعضالت.
ويهدف البحث الى اعداد تمرينات خاصة في بعض مؤشرات النشاط العضلي الكهربائي
( )E.M.Gلعضالت الرجلين والتعرف على تأثيرها على تطوير تلك المؤشرات وعلى تطوير مهارة
التهديف لالعبي كرة القدم الصاالت الشباب ،وتحدد مجتمع البحث بالطريقة العمدية بالعبي نادي نفط
الوسط بكرة قدم الصاالت في محافظة النجف والبالغ عددهم (  )25العبا مع حراس المرمى وتم اختيار
( )20العبا بالطريقة العشوائية كعينة للبحث وتم اختيار ( )5العبين كعينة للتجربة االستطالعية حيث
كانت نسبة العينة من المجتمع الكلي هي ( ،)%80قام الباحث بتحديد اهم العضالت العاملة في كرة قدم
الصاالت وبالتحديد مهارة التهديف من خالل اخذ نماذج تصويرية لعدة حاالت واوضاع الالعبين وتم
إعداد تمرينات خاصة الهدف منها هوتطوير مؤشرات النشاط الكهربائي لعضالت الرجلين وتطوير
مهارة التهديف.
الكلمات المفتاحية :كرة القدم للصاالت ،النشاط العضلي الكهربائي (.)E.M.G
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Abstract
Futsal football is one of the popular games that has taken a large space in
the world as a result of local, continental and international tournaments, and this
requires attention to this game and the development of the skills, abilities and
capabilities of players in order to reach the highest levels of performance, and
that the performance of the futsal football scoring skill is closely related to the
activity Electromyography of these muscles, which can be developed through the
development of special exercises that contribute effectively to the development
of indicators of electrical activity (E.M.G) for muscles. The research aims to
prepare special exercises in some indicators of electrical muscle activity (E.M.G).
The two men’s muscles and their impact on the development of those
indicators and on the development of the scoring skill for young futsal players,
and the research community was determined in a deliberate manner by the players
of the Naft Al Wasat Futsal Club in Najaf Governorate, who numbered (25)
players with goalkeepers and were chosen (20) players randomly as a sample for
the research and (5) players were chosen as a sample for the pilot experiment,
where the proportion of the sample from the total community was (80%). The
cases and conditions of the players, and special exercises have been prepared, the
aim of which is to develop indicators of the electrical activity of the muscles of
the two legs and to develop the skill of scoring as these exercises for the main
section of the first training unit.
Keywords: Futsal football, electrical activity (E.M.G).

التعريف بالبحث
المقدمة واهمية البحث1-1
تعددد لعبددة كددرة القدددم للصدداالت واحدددة مددن االلعدداب الشددعبية التددي اخددذت حيددز كبيددر علددى مسددتوى
العددالم نتيجددة البطددوالت المحليددة والقاريددة والدوليددة وهددذا يتطلددب االهتمددام بهددذه اللعبددة وتطددوير
 وهددذا،مهددارات وقدددرات وامكانيددات الالعبددين مددن اجددل الوصددول الددى المسددتويات العليددا فددي االداء
ال يددتم االمددن خددالل تطبيددل االسددو العلميددة والتكنلوجيددة الحدي ددة التددي ستسدداهم فددي رفددع المسددتوى
.المهاري في مراحل التعلم والتدريب
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ان المجموعدددات العضدددلية العاملدددة فدددي الدددرجلين تلعدددب دور مهدددم واساسدددي فدددي اداء المهدددارات
االساسددية بكددرة القدددم للصدداالت وان عمليددة تطددوير ا داء المهدداري يددرتبط ارتباطددا وثيقددا بالنشدداط
الكهربددائي لهددذه العضددالت التددي يمكددن االسددتدالل مددن خاللهددا الددى وضددع تمرينددات خاصددة التددي
تسدداهم بشددكل فعددال فددي تطددوير هددذه المهددارات مددن خددالل جهددا ( ) E.M.Gوأن معرفددة مؤشددرات
النشدداط الكهربددائي للعضددالت أصددبر مددن الضددروريات التددي ينب ددي التعددرف علددى تزامنهددا مدددع
إخددراج القددوة العضددلية ،وذلددك للحاجددة التددي يتطلبهددا تطددوير االداء المهدداري لالعبددين مددن خددالل
التمرينددات الصاصددة التددي يجددب ان تبنددى علددى اسدداس المؤشددرات الكهربائيددة للعضددالت مددن اجددل
الحصول على افضل اداء مقرون بقدرة العضلة على االداء الصحير للتمرين.
ان مهددارة التهددديف بكددرة القدددم الصدداالت الشددباب تتطلددب قدددرات حسددية – حركيددة عاليددة
يجددب مراعاتهددا وذلددك للمتطلبددات العاليددة داء هددذه المهددارات داخددل الصدداالت وصدد ر مسدداحات
االداء وهددذا يددتم مددن خددالل التمرينددات الصاصددة فددي بعددض مؤشددرات النشدداط الكهربددائي مددن اجددل
تطوير هذه القدرات التي تعطي الالعب االمكانية العالية لإلحساس بالمكان والمسافة والكرة.
مشكلة البحث
ش
تتطلددب لعبددة كددرة قدددم الصدداالت أعدددادش شددامال فددي جميددع النددواحي البدنيددة ا ساسددية ،المهاريددة،
الصططيددة ،النفسددية ،التربويددةا الذهنيددة والتددي يددتم مددن خاللهددا وضددع مندداهط تدريبيددة ل ددر تطددوير
أداء الالعبددين والوصددول بهددم إلددى مسددتويات أفضددل ،هددذا ممددا حدددا بالدددول المتقدمددة إلددى االهتمددام
بتلددك المندداهط للوصددول إلددى مسددتويات متطددورة فددي مجددال لعبددة كددرة قدددم الصدداالت ،ولكددون الباحددث
مدددرب منتصددب جامعددة الفددرات االوسددط التقنيددة حاليددا حيددث هنددا نسددبة كبيددرة مددن العبددي منتصددب
الجامعددة هددم العبددي فددي انديددة الدددوري فقددد الحدد وجددود ضددعف لددديهم فددي عضددالت الددرجلين
ومهددارة التهددديف ،ن التمرينددات التددي تتضددمنها الوحدددات التدريبيددة ال تبنددى علددى بعددض مؤشددرات
النشدداط العضددلي الكهربددائي مددن اجددل الحصددول علددى افضددل اداء مقددرون بقدددرة العضددلة علددى االداء
الصحير للتمرين.
اضددافة الددى ذلددك مددن خددالل المتابعددة الميدانيددة الح د الباحددث ان الوحدددات التدريبيددة المعدددة مددن
قبدددل بعدددض المددددربين تركدددز بالدرجدددة االسددداس علدددى الجواندددب الصططيدددة والبدنيدددة والمهاريدددة
وافتقارهدددا للتمدددارين الصاصدددة لعضدددالت الدددرجلين المبنيدددة علدددى اسددداس بعدددض مؤشدددرات النشددداط
الكهربددائي ،وفددي ضددوء مددا تقدددم أصددبر مددن الضددروري علددى المدددربين اسددتصدام مندداهط تدريبيددة
حدي دددة تتضدددمن تمريندددات تعمدددل علدددى القددددرة العضدددلية للدددرجلين اعتمدددادا علدددى بعدددض مؤشدددرات
النشددداط العضدددلي الكهربدددائي ل دددر خدمدددة سدددرعة وقدددوة االداء المهددداري فدددي تنفيدددذ الواجبدددات
المعطدداة لالعددب كددرة قدددم الصدداالت ،لددذا ارتددأى الباحددث التقصددي والصددو فددي هددذا المجددال عبددر
تطبيددل التمرينددات الصاصددة والتددي سدديعدها الباحددث فددي بعددض مؤشددرات النشدداط العضددلي الكهربددائي
( )E.M.Gلعضالت الرجلين لتطوير مهارة التهديف بكرة القدم الصاالت الشباب.
 1-3أهداف البحث
 .1اعداد تمرينات خاصددة في بعض مؤشددرات النشدداط العضددلي الكهربائي ( )E.M.Gلعضددالت
الرجلين لالعبي كرة القدم الصاالت الشباب.
 .2التعرف على تأثير التمرينات الصاصة في بعض مؤشرات النشاط العضلي الكهربائي ()E.M.G
لعضالت الرجلين.
 .3التعرف على تأثير التمرينات الصاصدة في تطوير مهارة والتهديف لالعبي كرة القدم (الصداالت)
الشباب.
 1-4فروض البحث
 .1هنا تأثير ايجابي للتمرينات الصاصددة في تطوير بعض مؤشددرات النشدداط العضددلي الكهربائي
( )E.M.Gلعضالت رجلين لالعبي كرة القدم الصاالت للشباب.
 .2هندا تدأثير ايجدابي للتمريندات الصداصددددة تطوير مهدارة التهدديف لالعبي كرة القددم الصدددداالت
للشباب.
 5-1مجاالت البحث
 1-5-1المجال البشري :العبي نادي نفط الوسط بكرة القدم الصاالت الشباب.
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 2-5-1المجال الزماني :للفترة من  2021/ 4 /10ول اية .2022 / 1/ 8
 3-5-1المجال المكاني :القاعة الرياضية الم لقة لنادي التضامن.

 6-1تعريف المصطلحات
اوال :التمرينات الخاصةةةة :وهي عبارة عن تكرار ا داء لحركة معينة أوعدة حركات فى صدددور مصتلفة
من أجدل الوصددددول إلى تدأثير معين وتحقيل هددف خداب تدأخدذ بنظر االعتبدار العوامدل الفسدددديولوجيدة
والتشريحية والميكانيكية وا سو التربوية السليمة.
ثانيا:النشةاط الكهربائي العضةلي  :Electromyographyيسدتصدم جها االلكترومايجروفي الذي يرمز
له اختصددارا ) (E.M.Gلدراسددة النشدداط الكهربائي للعضددلةا هذا الجها له القدرة على كشددف إشددارة
الدددددد) (E.M.Gوتسددجيلها وتصزينهاا وهي عبارة عن إشددارة بيولوجية تم ل التيارات الكهربائية المتولدة
داخل العضدددلة خالل انقباضدددهاا ويعمل على قياس مدى فاعلية تلك العضدددالت بتحليل شددددة ذلك الجهد
الكهربائي وذلك عن طريل استصدام التصطيط الكهربائي للعضالت).(E.M.G
 3منهجية البحث وإجراءاته الميدانية:
 1-3منهج البحث:
اسدتصدم الباحث المنهط التجريبي بتصدميم المجموعتين الضدابطة والتجريبيةا ذواتي االختبارين القبلي
والبعدي ،حيث يعطي البحث التجريبي مزيدا ش من ال قة في النتائط التي توصدل إليها نه يعتمد أسداسدا ش على
الضددددبط في التجريبا حيث ان المنهط التجريبي يعد س تفسدددديرا معتمدا والشددددروط المحددة لحاد ما،
ومالحظة الت يرات الناتجة في الحادثة نفسدها وتفسديرها،والتجريب سديبحث عن السدبب،وعن كيفية حدوثة
وكما هومبين في الجدول (:)1
الجدول ()1
يبين التصميم التجريبي لعينه البحث
ت

المجاميع

1

المجموعة
التجريبية

3

المجموعة
الضابطة

االختبارات القبلية

المعالجة التجريبية

االختبارات البعدية

-1مؤشرات النشاط العضلي
الكهربائي ()E.M.G
 -2مهارة التهديف بكرة القدم
الصاالت

تمرينات خاصة
في بعض
مؤشرات النشاط
العضلي
الكهربائي

-1مؤشرات النشاط العضلي الكهربائي
()E.M.G
 -2مهارة التهديف بكرة القدم الصاالت

 -1مؤشرات النشاط العضلي
الكهربائي ()E.M.G
 -2مهارة التهديف بكرة القدم
الصاالت

 -1مؤشرات النشاط العضلي
تنفيذ المنهط المتبع
الكهربائي ()E.M.G
من قبل المدرب
 -3مهارة التهديف بكرة القدم الصاالت

 2-3مجتمع البحث وعينته:
تم تحديد مجتمع البحث بالطريقة العمدية بالعبي نادي نفط الوسددط بكرة قدم الصدداالت في محافظة
النجف والبالغ عددهم (  )25العبا مع حراس المرمى وتم اختيار ( )20العبا بالطريقة العشدددوائية كعينة
للبحث وتم اختيار ( )5العبين كعينة للتجربة االسدتطالعية حيث كانت نسدبة العينة من المجتمع الكلي هي
( )%80وتم تقسديمهم بنظام القرعة بالتسداوي الى مجموعتين تجربيبة وضدابطة وبواقع ( )10العبين لكل
مجموعة.
 1-2-3تجانس عينة البحث
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ومن اجل تجدانو عيندة البحدث فيمدا بينهدا و جل ضددددبط المت يرات البح يدة التي تؤثر في التجربة
ولالنطالق من نقطدة شددددروع واحددة عمدل البداحدث على إيجداد التجدانو للعينده من حيدث مت يرات الطول
والكتلة والعمر التدريبي والعمر الزمني ليتسددددنى لنا معرفة أن جميع أفراد العينة سدددديكونون متجانسددددين
ومو عون تو يعأ طبيعيأ من خالل معرفة معامل ا لتواء أذا كان بين محصددددور (  )1-،1هذا يدل على
تجانو العينة من حيث المت يرات المبحوثة.
الجةةةةةةةةةةةةدول ()2
يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامل االلتواء لغرض تجانس العينة في متغيرات
(العمر التدريبي والكتلة والطول والعمر الزمني)
القياسات

وحدة
القياس

العمر التدريبي

(سنة)

الوسط انحراف
الحسابي معياري
1.8
4.8

المنوال
3

معامل
االلتواء
1

الكتلة

(ك م)

61.2

4.32

60

0.2

الطول

(م)

1.73

0.02

1.73

0

الداللة
معنوي
معنوي
معنوي

معنوي
-0.5
20
2.21
18.7
(سنة)
العمر الزمني
من خالل ما جاء في الجدول ( )2اعاله من بيانات يتبين أن أفراد عينة البحث متجانسدددة في من
حيث المت يرات المبحوثة إذ إن قيم معامل االلتواء تنحصر مابين ( .) 1
 3-3أدوات البحث واالجهزة المستخدمة
 1-3-3أدوات البحث
▪ المقابالت الشصصية
▪ المالحظة
▪ االستبانة
▪ االختبارات
▪ المصادر العربية واالجنبية
▪ استمارة تسجيل نتائط االختبارات المستصدمة.
 2-3-3األجهزة المستخدمة
▪ شريط قياس الطول (معدني)
▪ ميزان طبي
▪ كاميرا فيديوعدد (  )2نوع كانون ()D6
▪ جها (  ) EMGنوع ( ) Myotrace 400ذوأربع قنوات لشركة (.)NORAXON
▪ تطبيل ) )MyoResearchلتحليل النشاط الكهربائي.
▪ حاسبه البتوب hp
▪ ساعة ايقاف الكترونية (  ،) 100 / 1من ال انية ،المنشأ الماني ،عدد (.)2
▪ حواجز خشبية مصتلفة االرتفاعاتا شريط الصل،طباشير عدد ()4
▪ صناديل مصتلفة االرتفاعات (  10سم 15 ،سم 20 ،سم 30 ،سم40،سم50،سم) عدد ()10
▪ شواخص عدد .10
▪ مصطبة بارتفاع (60سم ) وارتفاعات اخرى عدد .2
▪ ملعب كرة قدم (صاالت)
▪ كرات قدم (صاالت)قانونية عدد ( )10نوع ( .) molten
▪ مرمى ص ير.
▪ شواخص عدد .20
▪ كحول وقطن طبي للتنظيف.
▪ شفرات حالقة إل الة الشعر عن مكان وضع ا قطاب الكهربائية.
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▪ االلكترودات (ا قطاب).
 4-3اجراءات البحث الميدانية
 1-4-3متغيرات البحث
1-1-4-3تحةةديةد اهم العضةةةةالت العةةاملةةة الخةةاصةةةةةة بجهةةاز ييةةاس النشةةةةةاط الكهربةةائي العضةةةةلي
( .)EMG
قام الباحث ضدددمن هذا ا جراء بالتركيز على العضدددالت الهيكلية التي تتصدددف بأنها منتجة لحركة
الالعب اثناء اداء مهارتي التمرير والتهديف بكرة قدم الصدداالت للشددبابا ومن أجل التوصددل الى تحديد
أك ر العضددالت مشدداركة االداء ،عمد الباحث إلى مسددر بعض المصددادر التي تصتص بدراسددة التكوين
العضددلي لجسددم اإلنسددان ،فضددال عن االسددتفادة من راء السددادة الصبراء وذوي االختصدداب الذين سددتتم
مقابلتهم ،وأثر ذلك إدراج مجموعة من العضدالت بشدكل أولي ،بعد ذلك ولزيادة في الدقة اسدتصدم الباحث
جهدا )  ( E.M.Gحيدث تم فحص أحدد الالعبين بعدد ت بيدت ا قطداب على مصتلف العضددددالت بدالنسددددبدة
للرجلين اثناء اداء المهارات ،لقياس مؤشددرات النشدداط العضددلي للعضددالت التي يتم فحصددها وتم تحليل
نشداطها ،كذلك تم تحديد اهم العضدالت العاملة في كرة قدم الصداالت وبالتحديد المهارات التي تم تحديدها
من خالل اخذ نماذج تصويرية لعدة حاالت واوضاع الالعبين حيث تم تحديد اهم العضالت كالتي:
 -1العضلة رباعية الرؤوس الفصذية
 -2العضددلة ال شددائية (النصددف) والعضددلة الوتريه(النصددف) يكونان خلف العضددلة الرباعية الرؤوس
الفصذية
 2-1-4-3تحديد االختبارات الخاصة بمتغيرات البحث
ل ر تحديد أهم االختبددددددددددددارات الصاصددة بالبحث ومالءمتها مع المت يرات المبحوثة فقد أطلع
الباحث على ك ير من المصددادروالدراسددات النظرية وتوصددل الباحث والسددادة المشددرفين بتحديد بعض
ا ختبارات هميتها في لعبة كرة القدم للصاالت ،واالختبارات تصص المت يرات التالية:
 -1اختبار مؤشدرات النشداط العضدلي الكهربائي )  ( E.M.Gلعضدالت الرجلين (مؤشةر زمن
الموجة ،مؤشر القمة ،مؤشر الزمن ).
 -2اختبارات مهارة التهديف بكرة القدم الصاالت ( اختبار دية التهديف).
 اختبار مؤشةةرات النشةةاط العضةةلي الكهربائي )  ( E.M.Gللرجلين لمهارة التهديف بكرة يدمالصاالت.
اسم االختبار :قياس النشاط الكهربائي للعضالت باستصدام جها ( ) EMG
الغرض من االختبار :قياس نشاط الهم العضالت العاملة اثناء التهديف والمناولة بكرة قدم الصاالت.
األدوات :جها الددددد EMGوملحقاتها اسدتاند كاميراا ماكنة حالقةا كحول طبيا بالسدتر طبيا قطن طبيا
الكتروداتا ملعب كرة قدم الصاالت ،كرة قدم الصاالت.
وصةةف االختبار :بعد تحديد مناطل اهم العضددالت العاملة لالعب في مهارتي التهديف والمناولة بكرة قدم
الصدددداالت ،تم تهيئدة هدذه المنداطل من خالل نزع (حلل) الشددددعر الموجود عليهدا وتنظيفهدا بدالقطن ومدادة
الكحول الطبيا ثم لصددددل االلكترودات على العضددددالت المحدددة وت بيتهدا جيددا بالبالسددددترا ثم اتصددددال
االلكترودات بجهدا ال()EMGالم بدت بحزام على منطقدة رهر الالعدبا ثم يقوم الالعدب بدأداء حركدة
التهديف امام كاميرا الجها الم بتة فوق اسدتاند على بعد مناسدب وبشدكل عمودي على اتجاه الحركة بحيث
تظهر كامل الحركة من بداية الحركة الى نهايتهاا ثم يقوم الجها بأرسال اإلشارة عن طريل البلوتو الى
الحاسبة لت بيت نتائط المت يرات.
التسجيل :بعد استالم اإلشارة للمت يرات المبحوثه من جها ال( )EMGالى الحاسبة المعرفة عليها ضمن
برنامط خاب بالجها يتم اسدددتصراج النتائط بشدددكل مباشدددر بصدددي تي ا رقام والرسدددوم البيانية للمهارة
المطل وبة حيث قام الباحث بتسدددجيل البيانات للمهارة المطلوبة من لحظة ضدددرب رجل الالعب للكرة من
خالل تتبع الحركدة بدالتصددددوير واسددددتصراج النتدائط من خالل البيداندات للزمن المطلوب وليتسددددنى الحقدا ش
معالجتها واستصراج قيم المت يرات المطلوبة وهي:
❖ مؤشةر القمة :وتم ل أعلى سدعة للكهربائية خالل النشداط العضدلي ،أي أنها أعلى قمة تصدل إليها
إشددارة الموجة المعنية بالنشدداط العضددلي الكهربائي أثناء قيام العضددلة بالواجب الحركي المطلوب
ويرمز لها( .) UV
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❖ مؤشةةر المسةةاحة :هي المسداحة الكلية التي نشدطت فيها العضدلة خالل فترة ا داء ،إذ يعتمد على
مسدددددافدة الموجدة من لحظدة م دادرة خط القداعددة وحتى العودة إلى الصط مرة ثدانيدة ،وهي من
المؤشرات التي تعبر عن أي من المناطل تنشط فيها العضلة وفقا ش لمتطلبات ا داء.
❖ مؤشةةر زمن الموجة :وهي الفترة الزمنية التي تقع ضددمن بداية ونهاية النشدداط للعضددلة ،ويمكن
تسجيل من الموجة عن طريل القيم التي تظهر من خالل واجهة البرنامط.
وان الهدف ا سداسدي الذي يسدعى الالعبون الى تحقيقه في كرة القدم للصداالت هوتسدجيل ا هداف ،وهذا
يتحقل من خالل وصول الالعب الى افضل مستوى من الصفات البدنية والنفسية والمهارية ،ولكون مهارة
التهديف من اهم المهارات الصاصة بكرة القدم للصاالت بل يتوقف عليها حسم المباريات.
و لتحقيل التهديف يجب س إتقان ضرب الكرة بأنواعها المصتلفة ويفضل استصدام كلتا القدمين في عملية
التهديف إلعطاء حرية أك ر في اختيار الوضع المناسب للتهديف واست الل الفرصة المتاحة بأسرع ما
يمكنس.
 -1اختبار التهديف بكرة يدم الصاالت
اسم االختبار :التهديف من مسافة 12م
الهدف من االختبار:ة دقة التهديف.
االمكانات واالدوات :حائط مرسددوم عليه هدف بعر (  ) 3م وارتفاع (  ) 2م و(  ) 10كرات خماسددي
وصافرة.
وصةف االداء :هدف خماسدي كرة القدم مرسدوم على حائط ومقسدم على  6اجزاء متسداوية ومو عه عليه
كاالتي:ددددد الزاويتان العليا (  ) 4درجات ،والسدفلى (  ) 3درجات ،والجزء الوسدطي السدفلي (  ) 1درجة،
والجزء الوسطي العلوي (  ) 2درجة وخط بعر 2م يبعد 12م عن الهدف وكما في الشكل.
طريقة االداء :يقف الالعب خلف خط التهديف وامامه (  ) 5كرات على الصط وعند سددماع االشددارة يقوم
بضدرب الكرات الموضدوعية على الصط الى الهدف ،ثم يقوم بضدرب الكرات الصمو االخرى بعد وضدعها
في مكانها من قبل فريل العمل وهكذا الى ان يستكمل الالعب (  ) 10محاوالت.
شةروط االختبار :يضدرب الالعب الكرة بالقدم المفضدلة لديه والي ير مكان الكرات الموضدوعة على الصط
قبل التهديف.
 2- 4-3التجربة االستطالعية
أجريدت التجربدة االسددددتطالعيدة ا ولى يوم االحدد الموافل  ،2021/ 4 / 4في القداعدة الريداضدددديدة
الم لقة لنادي التضددددامن محافظة النجف ،السدددداعة (  ) 2رهرا ،وكانت عبارة عن تجربة مصدد د رة
ومشددابهة للتجربة الرئيسددةا واجريت على العينة االسددتطالعية المكونة من ( )5العبين وتم قياس مؤشددر
النشاط العضلي الكهربائي للرجلين واختبار دقة التهديف بكرة قدم الصاالت ،وكان الهدف من هذه التجربة
العمل على جها ( )E.M.Gبشددكل اولي لمعرفة متطلبات عمله ونجاحها اثناء التجربة الرئيسددة وتحديد
موقع العضدالت وتحديد مقدار اإلشدارة المرسلة إلى جها البلوتو من طريل الالقطات الموضوعة على
العضالت والتأكد من صالحية ا جهزة وا دوات المستصدمة الصاصة بجها التصطيط الكهربائي ومعرفة
ا خطاء التي قد ترافل العمل وكيفية وضع الحلول المناسبة لها.
 3-4-3التجربة الرئيسة
بعد اسدتكمال جميع أجراءات العمل من اعداد التمرينات الصاصدة بتطوير عضدالت الرجلين وتحديد
مؤشددرات النشدداط الكهربائي للعضددالت العاملة واالختبار الصاب بمهارة التهدبف بكرة القدم الصدداالت
وبعد تطبيل التجربة االستطالعية قام الباحث باجراء تجربته الرئيسية كا تي:
 4-4-3تطبيق االختبارات القبلية على مجموعتي البحث التجريبية والضابطة
بعدد اسددددتكمدال جميع أجراءات العمدل التي تصص المت يرات المبحوثة قام الباحث باجراء تجربة
االختبارات القبلية في يوم االحد الموافل(  )2021/ 4 / 11في السددداعة العاشدددرة صدددباحا وتم بتو يع
المهدام على فريل العمدل المسددددداعدد وت بيدت الكداميرات في ا مداكن التي توصددددلندا اليهدا في التجربدة
االسددتطالعيةا وتم أخذ القياسددات الصاصددة بعينة البحث (الطول ،الكتلة ،العمر الزمني ،العمر التدريبي)
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ل ر اجراء التجانو للعينة ولمعرفة تو يعهم الطبيعي ،وكذلك تم تطبيل التهديف بكرة قدم الصددداالت
واختبارات مؤشرات النشاط الكهربائي للعضالت العاملة على عينة البحث التجريبية والضابطة.
إجراءات واّلية عمل النشةةةةاط الكهربائي :اسددددتصدم الباحث كاميرا نوع ( )NIKONعدد ()2ا
ال ر منهدا متدابعدة مراحدل أداء المهدارة وتزامنهدا مع تطبيل جهدا تسددددجيدل النشدددداط الكهربدائيا وكداندت
موضددوعة على الجانب ا يسددر لالعب المؤدي لمهارة التهديف والتمرير بكرة قدم الصدداالت ،أما بالنسددبة
إلجراءات تسدجيل النشداط الكهربائي فقد قام فريل العمل المسداعد بتحضدير العينةا وأ يل الشدعر عن سدطر
الجلد في مكان ت بيت ا قطاب ومسدددحت المنطقة بالكحول إل الة إفرا الجلد والجلد المتقرن من السدددطر
الصارجي لكي تزيد من قابلية التوصدديل الكهربائي لإلشددارة العصددبيةا بعد ذلك تم ت بيت الالقط فوق ال لث
ا قرب إلى منشدأ العضدلة والذي يم ل الجزء االسدمك لها ولكل العبا وبعد ذلك يطلب من كل العب أداء
مهارتي التهديف والتمريرا ل ر حساب مؤشرات ( )EMGمن خالل جها ( )MYOTRACEالمعني
بقياس مؤشرات ( )EMGللعضالت المبحوثة ،إذ يعمل هذا الجها على استقبال كهربائية العضلة بواسطة
ا سدال الواصدلة بينه وبين الالقطات فوق العضدلة ويرسدل هذا الجها إشدارة ( )EMGعلى شدكل إشدارة
منتقلدة بدالهواء من طريل جهدا ( )BLUETOOTHإلى جهدا االسددددتقبدال نوع( PC TNTERFACE
 )MODEL 044المربوط بحاسدددوب شدددصصدددي( )LAPTOPليتم معالجة المعلومات ببرنامط المعالجة
الصاب بجها ( ،)EMGومن هذا البرنامط يتم عر إشددارة( )EMGعلى شددكل موجات وترجمتها إلى
قيم تعنى بكل عضلة قيد الدراسة.
 5-4-3إعداد مفردات التمرينات الخاصة وتطبيقها
قام الباحث بإعداد تمرينات خاصددددة الهدف منها هوتطوير عضددددالت الرجلين وتطوير االدرا
الحو – حركي وكذلك تطوير مهارتي التمرير والتهديف بكرة قدم الصاالت لنادي نفط الوسط في محافظة
النجف وكما مبين في الملحل( ) وتم تطبيل هذه التمرينات الصاصددددة بالقسددددم الرئيو من الوحدة التدريبية
االولى على أفراد عينة البحث التجريبية يوم ( االحد )الموافل (  )2021/ 4 / 18على عينه قوامها()10
العبين كاالتي:
 بلغ الوقت المصصص للتمرينات الصاصة مابين ( )45-35دقيقة لكل وحده تدريبية. است رق تطبيل التمرينات الصاصة المستصدمة ( )6أسابيع بواقع ( )2وحدات تدريبية في ا سبوع. مجموع الوحدات التدريبية للتمرينات الصاصة ( )12وحدة تدريبية. انتهى تطبيل مفردات التمريندات الصداصدددددة على أفراد عيندة البحدث التجريبيدة يوم ( الجمعدة )الموافل(  ،) 2021/ 6 /18أما بالنسددددبة للمجموعة الضددددابطة فكانت تطبل مفردات المنهط التدريبي
الذي يتبعه المدرب في المدة نفسها.
 6-4-3تطبيق تجربة االختبارات البعدية لمجموعتي البحث
بعدد االنتهداء من تطبيل الوحددات التددريبيدة قدام البداحدث بداجراء االختبدارات البعدديدة لمجموعتي البحدث
في يوم( الصميو ) المصادف (  2021 / 6 / 24بالمكان والضروف نفسها.
 7-4-3المعالجات االحصائية
بعدد حصددددول البداحدث على البيداندات االوليدة من خالل تطبيل االختبدارات القبليدة والبعدديدة تمدت معدالجدة
تلك البيانات بالحقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية (.)spss
• الوسط الحسابي.
• االنحراف المعياري.
• معامل االلتواء.
• اختبار ( )tللعينات المستقلة.
• اختبار ( )tللعينات المرتبطة.
• معامل االرتباط البسيط (بيرسون).
• النسبة المئوية.
 -4عر النتائط وتحليلها ومناقشتها:
 1-4عر النتائط وتحليلها:

8

8

https://www.steps-journal.com/jshss/vol1/iss3/99
DOI: 10.55384/2790-4237.1163
https://www.steps-journal.com/jshss/vol1/iss1/MS NUMBER

الكهربائي
النشاط
خاصة في
تمرينات
:indicatorsتأثير
نصير احمد كامل
* م.م.
Kamil et al.:
مؤشرات The
بعضimpact of
specific
exercises
on some
of electrical

 1-1-4عر وتحليل نتائط اختبارات مؤشرات النشاط الكهربائي لعضالت الرجلين القبلية والبعدية
للمجموعة التجريبية.
اوال :مت يرات العضلة الرباعية ذات الرؤوس الفصذية المستقيمة والجدول ( )3يوضر ذلك
الجةةةةةدول ( ) 3
يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وييمة (ت) المحسوبة والجدولية ومستوى الداللة
لمتغيرات العضلة الرباعية ذات الرؤوس الفخذية المستقيمة لالختبارات القبلية والبعدية للمجموعة
التجريبية.
االختبار البعدي
االختبار القبلي
ييمة t
ييمة t
المتغيرات
الداللة
المحسوبة الجدولية
وحدة القياس
ع
س
ع
س
القمة

476

22.18

493

12.78

4.65

الزمن يبل القمة

56

3.26

42

2.56

3.78

المساحة

16.203

0.78

17.356

1.67

2.09

معنوي
1.73

معنوي
معنوي

 ييمة  Tالجدولية عند درجة الحرية = (ن  )18 ( = )2 -وبمستوى داللة 0.05مدددن خدددالل عدددر بياندددات الجددددول ( )3والصددداب بالعضدددلة الرباعيدددة ذات الدددرؤوس الفصذيدددة
المسدددتقيمة للمجموعدددة التجريبيدددة تبدددين ان الوسدددط الحسدددابي لمت يدددر القمدددة فدددي االختبدددار القبلدددي
للمجموعدددة التجريبيدددة بلدددغ ( ) 476واالنحدددراف المعيددداري ( )22.18امدددا االختبدددار البعددددي بلدددغ
الوسدددط حسدددابي ( ) 493وواالنحدددراف المعيددداري (  ،)12.78امدددا القيمدددة المحسدددوبة بل دددت (4.65
) وهدددي اكبدددر مدددن القيمدددة الجدوليدددة والبال دددة ( ) 1.73وهدددذا يددددل علدددى معنويدددة الفدددروق بدددين
االختبددارين ،بالنسددبة لمت يددر الددزمن فددي االختبددار القبلددي بلددغ الوسددط الحسددابي (  ) 56وبددانحراف
معيددداري ( ) 3.26بينمدددا فدددي االختبدددار البعددددي جددداء بوسدددط حسدددابي ( ) 42وبدددانحراف معيددداري
( ) 2.56امددا القيمددة المحسددوبة بل ددت ( )3.78وهددي اكبددر مددن القيمددة الجدوليددة والبال ددة () 1.73
وهددذا يدددل علددى معنويددة الفددروق بددين االختبددارين امددا مت يددر المسدداحة بالنسددبة لالختبددار القبلدددي
جددداءت بوسدددط حسدددابي ( ) 16.203وبدددانحراف معيددداري ( ) 0.78واالختبدددار البعددددي بلدددغ الوسدددط
الحسدددابي ( )17.356والنحدددراف المعيددداري ( )1.67امدددا القيمدددة المحسدددوبة بل دددت ( )2.09وهدددي
اكبر من القيمة الجدولية والبال ة ( ) 1.73وهذا يدل على معنوية الفروق بين االختبارين.
ثانيا ::متغيرات العضلة الغشائية الوترية (خلف الرباعية) والجدول ( )4يوضح ذلك
الجةةةةةدول ( ) 4
يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وييمة (ت) المحسوبة والجدولية ومستوى الداللة
لمتغيرات العضلة الغشائية الوترية (خلف الرباعية) لالختبارات القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية.
االختبار البعدي
االختبار القبلي
القيمة
ييمة t
المتغيرات
الداللة
المحسوبة الجدولية
وحدة القياس
ع
س
ع
س

9

9

القمة peak /

1188

10.78

13.89 1234

2.22

الزمن time

37

3.65

1.01

3.67

المساحة area /

52.26
5

3.67

35
60.12

4.78

معنوي
معنوي
1.73

معنوي

3.87
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مددددن خددددالل عددددر بيانددددات الجدددددول ( )4والصدددداب بالعضةةةةلة الغشةةةةائية الوتريةةةةة (خلةةةةف
الرباعيةةةة) للمجموعدددة التجريبيدددة تبدددين ان الوسدددط الحسدددابي لمت يدددر القمدددة فدددي االختبدددار القبلدددي
للمجموعدددة التجريبيدددة بلدددغ ( ) 1188واالنحدددراف المعيددداري ( )10.78امدددا االختبدددار البعددددي بلدددغ
الوسددددط حسددددابي ( ) 1234وواالنحددددراف المعيدددداري (  )13.89امددددا القيمددددة المحسددددوبة بل ددددت
( )2.22وهددي اكبددر مددن القيمددة الجدوليددة والبال ددة ( ) 1.73وهددذا يدددل علددى معنويددة الفددروق بددين
االختبددارين بالنسددبة لمت يددر الددزمن فددي االختبددار القبلددي بلددغ الوسددط الحسددابي (  )37وبددانحراف
معيددداري ( ) 3.65بينمدددا فدددي االختبدددار البعددددي جددداء بوسدددط حسدددابي ( ) 35وبدددانحراف معيددداري
( )1.01امددا القيمددة المحسددوبة بل ددت ( ) 3.67وهددي اكبددر مددن القيمددة الجدوليددة والبال ددة () 1.73
وهددذا يدددل علددى معنويددة الفددروق بددين االختبددارين امددا مت يددر المسدداحة بالنسددبة لالختبددار القبلدددي
جددداءت بوسدددط حسدددابي ( )52.265وبدددانحراف معيددداري ( ) 3.67واالختبدددار البعددددي بلدددغ الوسدددط
الحسدددابي ( )60.12والنحدددراف المعيددداري ( )1.67امدددا القيمدددة المحسدددوبة بل دددت ( )3.87وهدددي
اكبر من القيمة الجدولية والبال ة ( ) 1.73وهذا يدل على معنوية الفروق بين االختبارين.

 2-1-4عرض وتحليل نتائج اختبار مهارة التهديف القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية.
الجةةةةةدول ( ) 5
يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وييمة (ت) المحسوبة والجدولية ومستوى الداللة ألختبار
مهارة التهديف القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية.
المتغيرات

التهديف بكرة قدم الصاالت

االختبار ألبعدي

س

ع

س

ع

مستوى
( )t
الجدولية
الداللة
المحسوبة

االختبار القبلي

2.38

0.82

3.69

0.47

معنوي

5.8

1.73

يسدددتعر الجددددول ( )5بياندددات المجموعدددة التجريبيدددة لالختبدددارين القبلدددي والبعددددي بالنسدددبة
لمت يددر مهددارة التهدددديف حيددث بلدددغ الوسددط الحسدددابي لالختبددار القبلدددي (  )2.38وبلددغ االنحدددراف
المعيدداري (  )0.82امددا بالنسددبة لالختبددار البعدددي بلددغ الوسددط الحسددابي (  )3.69وبلددغ االنحددراف
المعيدداري (  )0.47امددا القيمددة المحسددوبة بل ددت ( ) 5.8وهددي اكبددر مددن القيمددة الجدوليددة والبال ددة
( ) 1.73وهذا يدل على معنوية الفروق بين االختبارين
 5-1-4عرض وتحليل نتائج اختبارات مؤشرات النشاط الكهربائي لعضالت الرجلين البعدية لمجموعي
البحث ( التجريبية والضابطة )
اوال :متغيرات العضلة الرباعية ذات الرؤوس الفخذية المستقيمة والجدول ( )6يوضح ذلك
الجةةةةةدول ( ) 6
يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وييمة (ت) المحسوبة والجدولية ومستوى الداللة
لمتغيرات العضلة الرباعية ذات الرؤوس الفخذية المستقيمة لالختبارات ( بعدية – بعدية ) لمجموعتي
البحث
( التجريبية – الضابطة )
البعدي للضابطة البعدي للتجريبية
القيمة
ييمة t
المتغيرات
الداللة
المحسوبة الجدولية
وحدة القياس
ع
س
ع
س
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القمة

422

5.89

493

12.78

7.89

الزمن

51

1.04

42

2.56

2.8

المساحة

16.23

0.76

17.35
6

1.67

4.56

معنوي
معنوي

1.73

معنوي

 ييمة  Tالجدولية عند درجة الحرية = (ن  ) 18( = )2 -وبمستوى داللة 0.05يسددددتعر الجدددددول ( )6بيانددددات االعضةةةةلة الرباعيةةةةة ذات الةةةةرؤوس الفخذيةةةةة المسةةةةتقيمة
لالختبةةةارين ( البعةةةدي – بعةةةدي ) وللمجمةةةوعتين التجريبيةةةة والضةةةابطة حيدددث تبدددين ان الوسدددط
الحسدددابي لمت يدددر القمدددة فدددي االختبدددار البعددددي للمجموعدددة الضدددابطة بلدددغ ( )422واالنحدددراف
المعيددداري ( )5.89امدددا االختبدددار البعددددي للمجموعدددة التجريبيدددة بلدددغ الوسدددط الحسدددابي ()493
وواالنحددراف المعيدداري (  )12.78امددا القيمددة المحسددوبة بل ددت ( ) 7.89وهددي اكبددر مددن القيمددة
الجدوليدددة والبال دددة ( ) 1.73وهدددذا يددددل علدددى معنويدددة الفدددروق بدددين االختبدددارينا بالنسدددبة لمت يدددر
الدددزمن فدددي االختبدددار البعددددي للمجموعدددة التجريبيدددة بلدددغ الوسدددط الحسدددابي (  ) 51وبدددانحراف
معيددداري ( )1.04بينمدددا فدددي االختبدددار البعد ددي للتجموعدددة التجريبيدددة بلدددغ الوسدددط الحسدددابي () 42
وبددانحراف معيدداري ( ) 2.56امددا القيمددة المحسددوبة بل ددت ( ) 2.8وهددي اكبددر مددن القيمددة الجدوليددة
والبال ددة ( ) 1.73وهددذا يدددل علددى معنويددة الفددروق بددين االختبددارين امددا مت يددر المسدداحة بالنسددبة
لالختبدددار البعددددي للمجموعدددة الضدددابطة بلدددغ الوسدددط الحسدددابي ( )16.23وبدددانحراف معيددداري
( ) 0.76واالختبدددار البعددددي للمجموعدددة التجريبيدددة بلدددغ الوسدددط الحسدددابي ( )17.356والنحدددراف
المعيدداري ( )1.67امددا القيمددة المحسددوبة بل ددت ( ) 4.56وهددي اكبددر مددن القيمددة الجدوليددة والبال ددة
( ) 1.73وهذا يدل على معنوية الفروق بين االختبارين.
ثانيا ::متغيرات العضلة الغشائية الوترية (خلف الرباعية) والجدول ( )7يوضح ذلك
الجةةةةةدول ( ) 7
يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وييمة (ت) المحسوبة والجدولية ومستوى الداللة
لمتغيرات العضلة الغشائية الوترية (خلف الرباعية) لالختبارات ( بعدية – بعدية ) لمجموعتي البحث
( التجريبية – الضابطة ).
البعدي للضابطة البعدي للتجريبية
القيمة
ييمة t
الداللة
المتغيرات
المحسوبة الجدولية
ع
س
ع
س
القمة

1189

9.56

13.89 1234

8.78

الزمن

46

1.98

35

1.01

6.89

المساحة

57.14

2.05

60.12

4.78

3.54

معنوي
1.73

معنوي
معنوي

يسدددتعر الجددددول ( )7بياندددات العضةةةلة الغشةةةائية الوتريةةةة (خلةةةف الرباعيةةةة) لالختبةةةارين (
البعةةدي – بعةةدي ) وللمجمةةوعتين التجريبيةةة والضةةابطة حيددث تبددين ان الوسددط الحسددابي لمت يددر
القمدددة فدددي االختبدددار البعددددي للمجموعدددة الضدددابطة بلدددغ الوسدددط الحسدددابي ( )1189واالنحدددراف
المعيددداري ( )9.56امدددا االختبدددار البعددددي للمجموعدددة التجريبيدددة بلدددغ الوسدددط الحسدددابي ()1234
وواالنحددراف المعيدداري (  )13.89امددا القيمددة المحسددوبة بل ددت ( ) 8.78وهددي اكبددر مددن القيمددة
الجدوليددة والبال ددة ( ) 1.73وهددذا يدددل علددى معنويددة الفددروق بددين االختبددارين بالنسددبة لمت يددر الددزمن
فدددي االختبدددار البعددددي للمجموعدددة التجريبيدددة بلدددغ الوسدددط الحسدددابي (  ) 46وبدددانحراف معيددداري
( )1.98بينمددا فددي االختبددار البعدددي للتجموعددة التجريبيددة بلددغ الوسددط الحسددابي ( ) 35وبددانحراف
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معيدداري ( )1.01امددا مت يددر امددا القيمددة المحسددوبة بل ددت ( )6.89وهددي اكبددر مددن القيمددة الجدوليددة
والبال دددة ( ) 1.73وهدددذا يددددل علدددى معنويدددة الفدددروق بدددين االختبدددارين المسددداحة بالنسدددبة لالختبدددار
البعدددددي للمجموعددددة الضددددابطة بلددددغ الوسددددط الحسددددابي ( )57.14وبددددانحراف معيدددداري () 0.05
واالختبدددار البعددددي للمجموعدددة التجريبيدددة بلدددغ الوسدددط الحسدددابي ( )60.12والنحدددراف المعيددداري
( )4.78امددا القيمددة المحسددوبة بل ددت (54ا ) 3وهددي اكبددر مددن القيمددة الجدوليددة والبال ددة () 1.73
وهذا يدل على معنوية الفروق بين االختبارين.
 6-1-4عرض وتحليل نتائج مهارة التهديف ( البعدي  -البعدي) لمجموعتي البحث التجريبية
والضابطة.
الجةةةةةدول ( ) 8
يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وييمة (ت) المحسوبة والجدولية ومستوى الداللة لمهارة
التهديف ( البعدي – بعدي ) لمجموعتي االبحث.
المتغيرات واختباراتها
التهديف بكرة قدم
الصاالت

االختبار البعدي

االختبار ألبعدي

س

ع

س

ع

3.18

0.78

3.69

0.47

() t
المحسوبة

الجدولية

مستوى
الداللة

2.59

1.73

معنوي

 ييمة  Tالجدولية عند درجة الحرية = (ن  )18 ( = )2 -وبمستوى داللة 0.05يسددددتعر الجدددددول ( )8بيانددددات االختبددددارين ( بعدددددي – بعدددددي ) للمجمددددوعتين التجريبيددددة
والضدددابطة لمت يدددر مهدددارة التهدددديف حيدددث بلدددغ الوسدددط الحسدددابي لالختبدددار البعددددي للمجموعدددة
الضدددابطة ( )3.18وبلدددغ االنحدددراف المعيددداري (  )0.78امدددا بالنسدددبة لالختبدددار البعددددي للمجموعدددة
التجريبيددة بلددغ الوسددط الحسددابي (  )3.69وبلددغ االنحددراف المعيدداري (  )0.47امددا القيمددة المحسددوبة
بل ددت ( ) 2.59وهددي اكبددر مددن القيمددة الجدوليددة والبال ددة ( ) 1.73وهددذا يدددل علددى معنويددة الفددروق
بين االختبارين.
 2-4منايشة النتائج
ممددا تبددين فددي الجددداول رقددم ( )4( )3يتضددر أن هنددا فروق دا ش بددين االختبددارين القبلددي والبعدددي فددي
المجموعددة التجريبيددة لمؤشددرات النشدداط الكهربددائي (القمددةا ،الددزمن ،المسدداحة ) للعضةةلة الرباعيةةة
ذات الةةرؤوس الفخذيةةة المسةةتقيمة ولصددالر االختبددارات البعديددةا وهددذا يدددل علددى أن مقدددار الفددارق
الحاصددل فددي مؤشددر القمددة بددين االختبددارين ،سددببه التمرينددات التددي طبقهددا البدداح ون فددي الوحدددات
التدريبيددة كونهددا تمرينددات خاصددة اعدددت اعتمددادا علددى العضددالت العاملددة فددي اداء مهددارة التصددويب
وتعددد هددذه التمرينددات مكونددا ش أساسدديا ش مهمددا ش مددن مكونددات الوحدددة التعليميددة أوالتدريبيددة ،إذ إن الوحدددة
التعليميددة أوالتدريبيددة تكددون مكونددة مددن مجموعددة مددن التمرينددات ،ويجددب أن تكددون تلددك التمرينددات
فعالددة ومددؤثرة وخاضددعة لشددروط واعتبددارات أساسددية .ومددن خددالل مددا عددر فددي الجدددول ( )5الددذي
يسدددتعر نتدددائط االختبدددارات القبليدددة والبعديدددة للمجموعدددة التجريبيدددة لمهدددارة التصدددويب تبدددين ان
القيمددة المحسددوبة هددي اكبددر مددن القيمددة الجدوليددة وهددذا يدددل علددى معنويددة الفددروق بددين االختبددارين
ولصددالر االختبددار القبلددي ويعزوالبدداح ون هددذا الفددرق بسددبب التمرينددات التددي طبقددت علددى المجموعددة
التجريبيددة كددون المهددارات أوالواجبددات الحركيددة التددي يقددوم بهددا المددتعلم أوالالعددب مددن الضددروري
أن تكدددون مبنيدددة وعلدددى أهدددداف معيندددة ،وال يمكدددن أن يدددتم تحقيدددل تلدددك ا هدددداف إال مدددن خدددالل
التمرينددات التددي تطددور القابليددة البدنيددة والحركيددة للمددتعلم أوالالعددب ،الجددداول رقددم ( )7( )6يتضددر
أن هندددا فروقددا ش بدددين االختبدددارين البعددددي  -البعددددي فدددي لمجمدددوعتي البحدددث التجريبيدددة والضدددابطة
لمؤشدددرات النشددداط الكهربدددائي (القمدددةا ،الدددزمن ،المسددداحة ) للعضةةةلة الغشةةةائية الوتريةةةة (خلةةةف
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الرباعيةةة) ولمصددلحة االختبددارات البعديددة للمجموعددة التجريبيددة ،وهددذا يدددل علددى أن مقدددار الفددارق
الحاصددل فددي المؤشددرات المددذكورة بددين االختبددارين ،ويعزوالبدداح ون سددبب الفروقددات هددي ممارسددة
التمرينددات الصاصددة التددي تعطددي القددوام الجيددد للجسددم وتعددالط التشددوهات والعيددوب الجسددمية مبددر ة
ناحيددة جماليددة للجسددم ،فضددالش عددن كونهددا وسدديلة جالبددة للمتعددة والراحددة النفسددية ،ناهيددك عددن أنهددا
وسدديلة لتحقيددل االنجددا الرياضددي مددن خددالل المبدداراة أوالمنافسددة الرياضددية ،وتعددد التمرينددات مكون دا ش
أساسدديا ش مهمددا ش مددن مكونددات الوحدددة التعليميددة أوالتدريبيددة ،إذ إن الوحدددة التعليميددة أوالتدريبيددة تكددون
مكونددة مددن مجموعددة مددن التمرينددات ،ومددن خددالل مددا عددر فددي الجدددول ( )8الددذي يسددتعر نتددائط
االختبددارات البعديددة لمجمددوعتي البحددث لمهددارة التهددديف تبددين ان القيمددة المحسددوبة هددي اكبددر مددن
القيمدددة الجدوليدددة وهدددذا يددددل علدددى معنويدددة الفدددروق بدددين االختبدددارين ولصدددالر االختبدددار البعددددي
لمجموعددة التجريبيددة ويعزوالبدداح ون هددذا الفددرق بسددبب التمرينددات التددي طبقددت علددى المجموعددة
التجريبيددة كددون المهددارات أوالواجبددات الحركيددة التددي يقددوم بهددا المددتعلم أوالالعددب مددن الضددروري
أن تكددون مبنيددة وعلددى أهددداف معينددة بينمددا المجموعددة الضددابطة طبقددت التمرينددات التقليديددة التددي
يعتمدها المدرب
-5االستنتاجات والتوصيات
 1-5االستنتاجات
 -1للتمرينات الصاصة تأثير ايجابي في المؤشرات الصاصة بالنشاط الكهربائي.
 -2للتمرينات الصاصة تأثير ايجابي مهارة التصويب بكرة قدم الصاالت.
 -3أرهرت النتائط وجود تحسدن في مؤشدرات النشداط العضدلي الكهربائي للعضدالت المبحوثة وهي كل
من (للعضلة الرباعية ذات الرؤوس الفخذية المستقيمة ،للعضلة الغشائية الوترية (خلف الرباعية)
جاء نتيجة نوع التمرينات الصاصدة التي اخذت تحاكي الواجب الحركي للعضدلةا وبالتالي تحسدن االداء
الوريفي لهذه العضالت.
 2-5التوصيات
 -1توريف التمرينات الصاصة المعدة لمؤشرات النشاط الكهربائي.
 -2االسددتعانة بالوسددائل والتقنيات العلمية الحدي ة التي تتم ل بجها النشدداط العضددلي الكهربائي لدراسددة
عمل العضالت العاملة في الرياضة التصصصية.
 -3ضرورة االهتمام بمهارة التهديف باعتبارها من المهارات الهجومية المهمة في لعبة القدم الصاالت.
 -4إجراء بحو ودراسات على فئات عمرية أخرى ،السيما الفرق النسوية.
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