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  عالقة بعض األطوال النسبية والمرونة الحركية لبعض المفاصل بدقة
  التهديف بكرة القدم 

  عبد الرحمن ناصر راشد. د
  ملخص البحث

إلى أن القياسات الجسمية تعد من أكثر العوامل المؤثرة علـى  ) ماثيوس(يشير 
الرياضية األداء المهاري ولها أهمية ارتباط بمستوى اإلنجاز في األلعاب والفعاليات 

وتدريس مادة كرة القدم ، ومن ومن خالل خبرة الباحث المتواضعة في مجال تدريب 
خالل مشاهدته لمباريات كرة القدم المحلية الحظ أن من أهم المشاكل التـي تواجـه   
الفرق العراقية هو الضعف الواضح في التهديف على المرمى وأن هناك فرص كثيرة 

في إصابة مرمى الخصم ، وأن تبرير هذا الضـعف  للتهديف تهدر بسبب عدم الدقة 
برأي الالعبين والمدربين ينصب على النواحي النفسية والبدنية والمهارية ولكنه لـم  

صل الجسـم بدقـة   قياسات الجسمية أو مرونة بعض مفايجد أدوات تتناول عالقة ال
بعض  التهديف ، مما حدا بالباحث إلى الخوض في مجال القياسات الجسمية ومرونة

مفاصل الجسم وعالقتها بدقة إصابة الهدف لعله يساهم في إيجـاد بعـض الحلـول    
  . للمشاكل التي تعاني منها الفرق العراقية وهي الضعف في التهديف 

  هدف البحث 
  . إيجاد العالقة بين مرونة بعض مفاصل الجسم بدقة التهديف بكرة القدم -١
  .ة التهديف بكرة القدم  إيجاد العالقة بين بعض األطوال النسبية بدق-٢

  االستنتاجات 
بسبب خصوصية هذه اللعبة فقد ظهر من خالل نتائج هذه الدراسة ان دقـة   -١

إصابة الهدف ترتبط معنوياً بمرونة بعض مفاصل الجسم مثل مرونة مفصل 
الكتف أماماً ومرونة مفصل الفخذ أماماً وجانباً وخلفاً ومرونة العمود الفقري 

 .وخلفاً  أماماً وجانباً
كما ان الدراسة أظهرت ان دقة إصابة الهدف ترتبط معنوياً ببعض القياسات  -٢
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  .الجسمية مثل الطول النسبي للذراع والطول النسبي للرجل وطول الجسم 
  الباب األول

  التعريف بالبحث   .١
  المقدمة وأهمية البحث  ١.١

ـ   ة األعضـاء  تعد الدقة من النواحي الوظيفية للجهاز العصبي وبصـفة خاص
  الحسية

إذ ان الدقة لها األثر األكبر في مـدى نجـاح أي     ) ١( الخاصة بالعضالت والعينين 
مهارة وتحقيق الهدف منها وتشتمل دقة الحركة على تنمية وتطوير اإلحساس بالفراغ 

  .المحيط ويتم الحفاظ على دقة الحركة بتغيير االنقباضات العضلية وعند ارتخاءها 
خرى نجد ان المرونة الحركية من بين أهم صفات األداء الحركي ومن ناحية أ  

كما أنها تشكل مع بقية مكونات األداء البدني او الحركي الركائز التي يتأسس عليهـا  
في اكتساب وإتقان األداء الحركي ويشير بعض علماء القياس في المجال الرياضـي  

ضل مقاييس المرونة كما ان الى ان المرونة في مفصل الفخذ والعمود الفقري من أف
  .مدى الحركة في الجذع من ثني ومد ولف من أهم المظاهر التي تدل على المرونة 

كما ترتبط صالحية الفرد لممارسة األنشطة الرياضية المختلفة بمدى مالئمة  
فكل نشاط من األنشطة الرياضـية  ، بناءه الجسمي لنوع النشاط الرياضي الممارس 

األخرى من حيث القياسات الجسمية والتي تؤهله لممارسة هـذا   يختلف عن األنشطة
النوع من النشاط وتمكنه من الوصول الى المستويات الرياضـية العالميـة كمـا ان    
المواصفات الجسمية ذات أهمية خاصة إذ ان توافرها يعطي فرصة اكبر السـتيعاب  

القياسات الجسمية أثناء وألهمية صفة المرونة وكذلك ، األداء الحركي السليم للمهارة 
أداء الفعاليات الرياضية فقد حاول الباحث إيجاد عالقة بين كل واحد منها مـع دقـة   
التهديف بكرة القدم وذلك لتفرد هذه اللعبة عن بقية األلعاب األخرى بما تحمله مـن  
إثارة وبما تمنحه للمتفرج من متعة وسعادة بسبب خصوصيتها وترابط مهاراتها مما 
                                                   

  .٤٤٢ص، ١٩٧٨،دار المعارف : القاھرة ،  ٢ط، اضي القیاس في المجال الری،  علي البیك،  احمد خاطر ( 1 )
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تهديف هو الهدف النهائي ألداء الالعبين وعليه تتوقف نتيجة المباراة ولهذا فأن جعل ال
جهود المدربين والمهتمين بهذه اللعبة تنصب في كيفية تطوير أداء الالعبين للمهارات 

  .    ومنها مهارة التهديف وهنا تكمن أهمية البحث
  

  مشكلة البحث   ٢– ١
لجسمية تعد من أكثر العوامل المـؤثرة  إن القياسات ا" الى ) ماثيوس (يشير   

على األداء المهاري ولها أهمية وارتباط بمستوى االنجاز في األلعـاب والفعاليـات   
ومن خالل خبرة الباحث المتواضعة في مجال تدريب وتدريس مادة  ) ١( " الرياضية 

مشاكل كرة القدم ومن خالل مشاهداته لمباريات كرة القدم المحلية الحظ ان من اهم ال
التي تواجه الفرق العراقية هو الضعف الواضح في التهديف على المرمى وان هناك 
فرص كثيرة للتهديف تهدر بسبب عدم الدقة في إصابة مرمى الخصم وان تبرير هذا 
الضعف برأي الالعبين والمدربين ينصب على النواحي النفسية والبدنية والمهاريـة  

القياسات الجسمية او مرونة بعض مفاصل الجسم  ولكنه لم يجد دراسة تتناول عالقة
مما حدى بالباحث الى الخوض في مجال القياسات الجسمية ومرونة ، بدقة التهديف 

بعض مفاصل الجسم وعالقتها بدقة إصابة الهدف عله يساهم في إيجاد بعض الحلول 
  للمشكلة التي تعاني منها الفرق العراقية اال وهي الضعف في التهديف  

      
  هدفا البحث   ٣ – ١  

  -:إلى  يهدف هذا البحث  
  . إيجاد العالقة بين مرونة بعض مفاصل الجسم بدقة التهديف بكرة القدم -٣
 .إيجاد العالقة بين بعض األطوال النسبية بدقة التهديف بكرة القدم  -٤
  
  

                                                   
  . ٢٤٥ص. ١٩٨٧دار الفكر العربي .القاھرة  ١ط،القیاس والتقویم في التربیة البدنیة . محمد صبحي حسانین   ( 1 )
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  -:فرضا البحث    ٤– ١  
سم بدقة التهـديف  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين مرونة بعض مفاصل الج - 

  بكرة القدم
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين بعض األطوال النسبية بدقة التهديف بكـرة   - 

 .القدم 
  
  مجاالت البحث   ٥ – ١
  المجال البشري  ١-٥-١

  العباً) ١٦(عينة من العبي نادي ديالى المتقدمين بكرة القدم وعددهم   
  المجال المكاني  ٢-٥-١

  جامعة ديالى  -الرياضية  مالعب كلية التربية  
  لمجال ألزماني  ٣-٥-١

   ٢٠٠٦/    ٢/    ١٧ولغاية   ٢٠٠٥/ ١٢/  ٤المدة من     
  
  التعريف بالمصطلحات  ٦-١
قدرة الفرد على تحريك الجسم وأجزائه خالل أوسع مدى ممكن : المرونة الحركية  -

     ) ١( )) للحركة دون أن يحدث لذلك تمزق للعضالت او األربطة 
عبارة عن نسـب دالالت يصـطلح عليهـا لـبعض     " القياسات الجسمية النسبية 

القياسات وعالقتها ببعض حيث يمكن عن طريقها تقييم أداء األفراد الذي يجري عليهم 
  )٢(" القياس باستخدام بعض المعادالت 

  )٣( هي قدرة الفرد على التحكم في حركاته اإلرادية نحو هدف معين : الدقة  
                                                   

   ١٩٨٢،  دار الفك     ر العرب      ي : الق     اھرة ، ١ط، اختب     ارت االداء الحرك     ي ، نص     ر ال     دین رض      وان ، محم     د حس     ن ع     الوي .  ١
  .   ٣١٨ص    

  .  ٥٤مصدر سبق ذكره ص١ط، التقویم والقیاس في التربیة البدنیة ، محمد صبحي حسانین  -٢
  .  ٣٧٤نفس المصدر السابق ص -٣
  .              ٨٦ص، ١٩٨٣. دار الفكر العربي ، القاھرة ،١طرق اختبارات االداء الحركي ط، رضوان  نصر الدین، عالوي  محمد حسن-٤
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  لثانيالباب ا
  الدراسات النظرية والمشابهة -٢
  :الدراسات النظرية ١-٢
  Flexibilityالمرونة     ١ -١-٢

تعد المرونة أحد أهم القدرات البدنية المطلوبة في الفعاليات الرياضية كما أنها   
ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالقدرات البدنية األخرى كالسرعة والقوة فضالً عـن ارتباطهـا   

كمـا ان المرونـة تـرتبط بنوعيـة     ، نسبة لألداء الحركي بصفة عامة وأهميتها بال
فقد يحتاج متسابق الحواجز الى مرونة الفخذ ورامي الـرمح  ، التخصص الرياضي 

والعب التـنس الـى   ) الكتف والرسغ والساعد ( وقاذف الثقل والقرص الى مرونة 
قـري والفخـذ   سغ والعمـود الف الكتف والساعد والر( مرونة معظم مفاصل الجسم 

والعب القدم الى مرونة العمود الفقري لنطح الكرة اما مرونـة الـرجلين   ) وغيرها
والجزء العلوي فتساعد على المراوغة والخداع والتهديف وقد عرف عالوي ونصر 

قدرة الفرد على تحريك الجسم أو أجزاء منه خالل أوسع مدى " المرونة بأنها ) 1983(
  .   )٤(" تيجة لذلك تمزق للعضالت واألربطة ممكن للحركة دون ان يحدث ن

ان النجاح في أداء الحركات الرياضية يعتمد على مدى وسع حركة المفصل    
او المفاصل ولهذا تكمن الحاجة الى تحسين مستوى المرونة مـن اجـل ان يكـون    
الرياضي في الجانب األمين عند أداء الحركات المطلوبة فقلة او ضعف المرونة في 

  :ل او المفاصل يؤدي إلى ما يأتي المفص
  .عجز او ضرر في تعلم إتقان الحركات المختلفة . ١
  .   سهولة تعرض الرياضي إلى اإلصابات . ٢
  التوافق  –السرعة  –قلة المرونة تؤثر عكسياً في تنمية القوة . ٣
  ) ١_(تحدد نوعية األداء الحركي  .  ٤  

                                                   
  .  ٢٠٠٢، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة بغداد ، محاضرة ألقیت على طلبة الدكتوراه ، تدریب القدرات البدنیة ، ضا محمد ر  .  ١

   ١٩٩٣، ، دار الفك   ر العرب   ي .الق   اھرة ، ط،فس   یولوجیا اللیاق   ة البدنی   ة ، احم   د نص   ر ال   دین س   ید ، اب   و الع   ال احم   د عب   د الفت   اح .  ٢
  .  ٥١ص     
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  أنواع المرونة ١-١-١-٢
اطالعه على المصادر التي تتحدث عن المرونـة ان   وجد الباحث من خالل

هناك اختالف في آراء العلماء حول تقسيم المرونة أال أن معظم هذه التقسيمات تدور 
حول طبيعة األداء البدني الثابت او المتحرك وهناك من يقسم المرونة تبعاً للمفاصل 

ة النشـاط الرياضـي   العاملة وآخرون يقسمونها الى مرونة خاصة وعامة تبعاً لنوعي
   -:التخصصي ولكن التقسيم األساسي للمرونة هو 

  Static Flexibility  المرونة الثابتة
وتظهر هذه المرونة عند اتخاذ الفرد لوضع بدني معين واثبات في هذا الوضع 

بحيث يتطلب ذلك الوصول إلى أقصى مدى للمفصل مما يشكل ضغطاً على " 
الفرق بين المرونة الثابتة والمتحركة زاد تبعاً  وكلما زاد" العضالت المحيطة 

لذلك احتياطي المرونة وهذا الفرق كما أكد العلماء يحدث خـالل التـدريب   
كنتيجة لزيادة مدى الحركات النشـطة لتحسـين مسـتوى القـوة     " الرياضي 

  )٢("  والمرونة للفرد 
   Dynamic Flexibility  المرونة المتحركة

" ماء المرونة النشطة او المرونة اإليجابية وهي تعني ويطلق عليها بعض العل
    ) ١( ) "متحرك( القدرة على أداء حركات  على المدى الكامل للمفصل بشكل ديناميكي 

ويمكن ان تتم المرونة المتحركة بطريقتين أحدهما تعتمد على أداء وضع معين بنسبة 
ي اتجاه زيادة المدى بانقباض المرونة الثابتة ولكن مع استقرار أداء دفعات حركية ف

  . العضالت األساسية ومطاطية العضالت المقابلة 
  التهديف في كرة القدم  ٢-١-٢

يعد التهديف من أهم المهارات األساسية في كرة القدم وأكثرها أثـارة إذ ان   
                                                                                                                                                        

 
 .  ٥٢ص،ر ه نفس المصد   . ١
  منھج تدریبي مقترح لتطویر بعض المھارات األساسیة بكرة القدم ، ماھر احمد عواد   -٢

  .  ٣٢ص، ١٩٩٠،جامعة بغداد ، رسالة ماجستیر . للفترة التحضیریة     
  .  ٩١ص، ١٩٨٦،دار الفكر العربي  : القاھرة ، ٢ط.اإلعداد المھاري والخططي لالعبي كرة القدم ، مفتي إبراھیم حماد   -٣
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حسم المباراة يتوقف على إجادة الالعبين لهذه المهارة بدليل اننا نرى اثناء مشـاهدتنا  
ديد من المباريات ان العشرات من الفرص السانحة للتهديف تهدر بسبب عدم إجادة للع

الالعبين لهذه المهارة وبالتالي تخسر العديد من الفرق المباراة للسبب أعاله مما حدى 
بالعديد من المدربين الى إيالء مسألة إجادة التهديف أهمية بالغة في جميـع مراحـل   

ت التدريبية اليومية من تمارين لهذه المهارة وبأسـاليب  التدريب وقد ال تخلو الوحدا
  . ووسائل متعددة 

ان التهديف الناجح يتم بشروط منها الدقة والقوة والسرعة في اللحظة التـي  " 
يتم فيها تنفيذ المهارة وال يشترط ان يتم التهديف بوجود كل الشروط أال ان الدقة هي 

  .  )٢(" اجح أكثر الشروط أهمية لتحقيق التهديف الن
كما تلعب النواحي النفسية دوراً هاماً في عملية التهديف كالثقة بالنفس واإلرادة 
وتحمل المسؤولية وعلى العموم يستطيع الباحث ان يلخص األهمية البالغة للتهديف من 

ان الهدف النهائي في لعبة كرة " إذ انه قال ) كال هيتس(خالل اإلشارة الى ما ذكره 
خال الكرة في هدف الخصم وان كل الفعاليات التي يقوم بها الفريق يجب القدم هو إد

ان تخدم هذا الهدف لتسجيل عدد اكبر من األهداف على الرغم من المقاومة المنظمة 
  )٣( ) التي يبديها الخصوم 

  
  :الدراسات المشابهة ٢-٢
  ) ١( )  ١٩٨٧( إبراهيم نبيل عبد القادر : دراسة

مفاصل الجسم وبعض األطوال النسبية بدقة إصابة الهدف في عالقة مرونة بعض ((  
  ))رياضة المبارزة 

  :هدفت الدراسة الى  
إيجاد العالقة بين مرونة بعض مفاصل الجسم بدقة إصابة الهـدف فـي رياضـة    -

                                                   
، عالقة مرونة بعض مفاصل الجسم وبعض االطوال النسبیة بدقة إصابة الھدف في ریاضة المب ارزة . إبراھیم نبیل عبد العزیز  .  ١

 .  ١٦ص ١٩٨٧. جامعة حلوان ، المؤتمر العلمي االول 
  .  ١٩٢نفس المصدر السابق ص  -٢
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  المبارزة
العباً من االنديه )  ٥١(استخدم الباحث المنهج الوصفي بالطريقة المسحية اذ اختار  

  لعبة المبارزه واستنتج الباحث ان هناك  المصريه في
  عالقه بين مرونة بعض مفاصل الجسم بدقة اصابة الهدف في لعبة المبارزة - 
  ) ٢()  ١٩٨٦(اميرة عبد الفتاح ابو قنديل :دراسة  
العالقة بين بعض القياسات الجسميه والقدرات البدنية وبعض المهارات االساسيه (  

  )في كرة   اليد
  : راسة إلى هدفت الد 

  دراسة العالقة بين بعض القياسات الجسميه مع بعض مهارات كرة اليد - 
العبـاً  )  ٤٨(استخدم الباحث المنهج الوصفي بالطريقة المسحية اذ اختار الباحـث   

  :ناشئاً من بعض االنديه المصرية واستنتج الباحث 
ار الالعبين الناشئين ان بعض القياسات الجسميه والوزن النسبي مهم جداً عند اختي- 

  في كرة
  .اليد  
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  الباب الثالث
  منهج البحث وإجراءاته الميدانية  -٣
  منهج البحث  ١-٣

  لمالئمته طبيعة هذه الدراسة. استخدم الباحث المنهج الوصفي بأسلوبه المسحي 
ديد الحالة يسعى المنهج الوصفي الى جمع بيانات من أفراد المجتمع لمحاولة تح( إذ  

  .) ١( ) الراهنة له بمتغير معين او متغيرات معينة 
  

  عينة البحث  ٢-٣
وان " ويقصد بها األنموذج الذي يجري الباحث عليه مجمل ومحـور عملـه     

أهداف البحث وإجراءاته التي يستخدمها الباحث تحدد طبيعة العينة التي سـيختارها  
ر الباحث عينة باألسلوب العمـدي ممثلـة   لذا اختا )٢( " والتي تمثل مجتمع الدراسة 

المشارك في بطولة الدوري بكرة القـدم للموسـم   ، بـالعبي نادي ديالى بكرة القدم 
العباً وبهذا أصبحت ) ٢٥(العباً من مجموع) ١٦(إذ اختار الباحث   ٢٠٠٦-٢٠٠٥

  .من مجتمع البحث %)  ٦٤(نسبة العينة 
  
  ة في البحث الوسائل واألجهزة واألدوات المستخدم ٣-٣
  لوسائل  ١-٣-٣
  .المصادر والمراجع العربية  - 
 االختبارات  - 

  .القياسات الجسمية  - 
  .استمارة قياس لكل العب  - 

                                                   
دار الفكر العرب ي ، القاھرة ، مي في التربیة الریاضیة وعلم النفس الریاضي البحث العل، أسامة كامل راتب ، محمد حسن عالوي .  ١

  .  ١٤٠ص، ١٩٩٩،
،  ١٩٨٧،مدیری  ة دار الكت  ب للطباع  ة والنش  ر ، جامع  ة الموص  ل ، من  اھج البح  ث ف  ي التربی  ة الریاض  یة ، ریس  ان خ  ریبط مجی  د . ٢

  .  ٤١ص
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  األجهزة واألدوات المستخدمة  ٢-٣-٣

  لقياس الطول والوزن صيني الصنع) الرستاميتر ( جهاز  -١
  كرات قدم    ) ١٠( -٢
  ل عراقي الصنع لقياس زوايا المفاص) الجونيومتر (جهاز -٣
  .شريط لقياس األطوال -٤

  
  القياسات المستخدمة في البحث  ٤-٣
مثل قياس  Genumeterمرونة بعض مفاصل الجسم وتقاس بجهاز الجونيوميتر    -أ 

  حيث تؤخذ قراءة أي مفصل من خالل ) العمود الفقري ، الفخذ ، الكتف ( مرونة 
  

  ر مرونة المفصل األيس+ مرونة المفصل األيمن 
٢  

  :األطوال النسبية  -ب 
وشريط قياس معتمد وكلهـا  ) الرستاميتر (ويتم القياس فيه عن طريق جهاز 

  :وعلى النحو اآلتي قاس بالسم  ت
  مثال 

  ١٠٠× طول الجذع     =  طول الجذع النسبي 
    الطول الكلي               

  
  ١٠٠× طول الذراع     =  طول الذراع النسبي   

    الطول الكلي                      
  

  ) ١(   ١٠٠× طول الرجل     =   طول الرجل النسبي 
    الطول الكلي                     

  
                                                   

  ١١٥ص،١٩٧٨،دار المعارف : القاھرة ،  ٢ط،  القیاس في المجال الریاضي، علي البیك ، احمد خاطر .  ١
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  :قیاس الدقة  –جـ 
لقياس الدقة ويتكون االختبار علـى  ) ١() ١( )) التهديف(( استخدم الباحث اختبار 

  النحو اآلتي 
لقدم على المرمى من األمـاكن  قياس دقة الالعب في التهديف با: هدف االختبار ٤

  .الحساسة أمام المرمى 
 : اللعب واألدوات . ٥

  منطقة الجزاء یقسم المرمى إلى ثالثة أقسام 
متساویة بواسطة شرائط تسقط من عارض ة المرم ى وتثب ت ب األرض 

ثالث ك رات توض ع األول ى عل ى خط ة منطق ة الج زاء أم ام ال ركن  –
ة من الناحی ة األخ رى أم ام ال ركن األیسر لمنطقة المرمى والكرة الثانی

وتوضع الك رة الثالث ة بینھ ا عل ى خ ط منطق ة ، األیمن لمنطقة المرمى 
 الجزاء وأمام نقطة الجزاء    

 :طريقة أداء االختبار   ٤
يقوم الالعب  بتهديف الكرة اليمنى نحو الثلث األيمن من المرمى ثم يتحـرك  

من المرمى ثم يتحرك نحو الكـرة   حتى الكرة الوسطى ليصوبها نحو الثلث األوسط
يكرر األداء مرتين بحيث تصوب ، اليسرى ليصوبها نحو الثلث األيسر من المرمى 

  الكرة مرتين بالرجل اليمنى ومرتين بالرجل اليسرى في كل نقطة من نقاط التصويب  
ال تحتسب الكرة التي تذهب الـى  ، تعطى درجة لكل تصويبة صحيحية : التسجيل 
  .المصوب نحوه  الثلث غير

  

  )٢( الوسائل اإلحصائية ٥-٣
  .الوسط الحسابي . ٥

                                                   
  .  ١٩٩٣ ٤٠ض،دار الفكر العربي : القاھرة ، االختبارات والقیاسات لالعبي كرة القدم ، حنفي محمود مختار .  ١
  دار : الموص    ل ، التطبیق    ات اإلحص    ائیة واس    تخدامات الحاس    وب ف    ي بح    وث التربی    ة الریاض    یة ، حس    ن محم    د ،ودی    ع یاس    ین  -٢
  .    ٢٠٩، ١٥٤، ١٠١ص  ١٩٩٩،كتب للطباعة والنشرال   
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  .االنحراف المعياري . ٦
 ) .بيرسن ( معامل االرتباط . ٧

  الباب الرابع
  عرض وتحليل ومناقشة النتائج  -٤
  عرض وتحليل نتائج العالقة بين مرونة بعض المفاصل ودقة إصابة الهدف  ١-٤
  

  )١(جدول 
واالنحرافات المعيارية ومعامل االرتباط بين مرونة بعض يوضح األوساط الحسابية 

  المفاصل المختارة ودقة إصابة الهدف 

 المتغیرات
 الدقة مرونة المفاصل المختارة

 معامل االرتباط
 ع+ سَ  ع+ سَ 

 5,74 184 مرونة مفصل الكتف أماماً 

٧,
٣٨

 ٠,
٧٧

 

٠,٨١٧ 

 ٠.٠٩ ١١,٦٤ ١٤٣ مرونة مفصل الكتف جانباً 

 ٠,١٢ ١٥,٢٤ ٧١ فصل الكتف خلفاً مرونة م

 ٠,٩٨ ١٣,٤١ ١٢٩ )ثني(مرونة مفصل الفخذ أماماً 

 ٠,٨٤ ٦,٨٨ ٥٤ مرونة مفصل الفخذ جانباً 

 ٠,٨٢ ١٣,٩٢ ٤٠ مرونة مفصل الفخذ خلفاً 

 ٠,٧٨ ١٨,٢٨ ١٤٧ مرونة العمود الفقري أماماً 

 ٠,٦٩ ٧,٢٤ ٦٧ مرونة العمود الفقري جانباً 

 ٠,٧٩ ٧,٨٩ ٦٥ فصل العمود الفقري خلفاً مرونة م

  ) ٠,٤٢٦() = ٠,٠٥( ومستوى داللة ) ١٤(الجدولیة تحت درجة حریة ) ر(قیمة 
  

ان جميع معامل االرتباط بين مرونة مفاصل الجسم قيد ) ١(يتضح من الجدول 
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الدراسة ودقة إصابة الهدف كانت معنوية باستثناء مرونة مفصل الكتف جانباً ومرونة 
) ٠,٠٩(فصل الكتف خلفاً اللذان كانتا معامل ارتباطهما مع دقـة إصـابة الهـدف    م
) ٠,٠٥(ومستوى داللة ) ١٤(الجدولية تحت درجة حرية ) ر(علماً ان قيمة ) ٠,١٢(و

  )      ٠,٤٢٦( تساوي 
  

  ) ٢(جدول 
  عرض وتحليل نتائج العالقة بين بعض األطوال النسبية ودقة إصابة الهدف ٢٠٤

  

 تالمتغیرا
معامل  الدقة الداللة اإلحصائیة

 ع+ سَ  ع+     سَ  االرتباط

 ٤,٨٤ ٤٦,٥ الطول النسبي للذراع

٧,
٨٣

 ٠,
٧٧

 

٠,٧٦ 
 ٠,١٧ ١,٥٥ ٢٥ الطول النسبي للجذع
 ٠,٧٥ ١,٧٣ ٥٦ الطول النسبي للرجل

 ٠,٤٤ ٥,٢٣ ١٧٢ طول الجسم
 ٠,٢٣ ٣,٤٤ ٧١ وزن الجسم 

  
عامل االرتباط بين بعض األطوال النسبية وبين ان م) ٢(ويتضح من الجدول 

دقة إصابة الهدف كانت معنوية بين الطول النسبي للذراع ودقة إصابة الهدف وبـين  
الطول النسبي للرجل ودقة أصابة الهدف وبين طول الجسم ودقة إصابة الهدف ولـم  

إصابة تكن معنوية بين الطول النسبي للجذع ودقة اصابة الهدف ووزن الجسم ودقة 
) ٠,٠٥(ومستوى داللـة  ) ١٤(الجدولية تحت درجة حرية ) ر(الهدف علماً ان قيمة 

  ) .٠,٤٢٦(تساوي 
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  مناقشة النتائج  ٣-٤

يظهر أن هناك ارتباطات معنوية بين مرونـة  ) ١(من خالل النظر في جدول   
بعض المفاصل ودقة إصابة الهدف في كرة القدم وبهذا فقد تحقـق الفـرض األول   

لباحث يعزو هذا األمر إلى اختالف متطلبات مدى الحركة في المفاصل تبعاً لنوع وا
النشاط الرياضي الممارس فالعب المبارزة يحتاج الى مرونة المفاصل العليا والسفلى 
والعب اإلثقال والتزلج على الجليد يحتاجان بصورة أساسية الى مدى حركة المد في 

  . مفصل رسغ القدم 
كرة القدم فأن طبيعة هذه الفعالية ومتطلباتها المتعددة من ركـض  اما بالنسبة ل

وقفز وضرب للكرة وغيرها جعل متطلباتها البدنية مترابطة وان االرتقاء بقدرة بدنية 
يوازيه االرتقاء بالقدرات البدنية األخرى وعلى العموم يستطيع الباحث ان يشير الى 

القدم تكون درجة مرونـة الـورك    العب كرة( الى أن ) ١٩٨٨(ما ذكره الربيعي 
   ) ١( والركبة عنده فوق المعدل بالنسبة إلى العبي األلعاب الجماعية األخرى 

مرونة العب كرة القدم تسهم إسهاماً فعاالً " كما ان الربيعي يشير أيضاً الى ان 
ـ ، في أدائه للحركات البدنية المختلفة المرتبطة بالتكتيك الجيد  ري فمرونة العمود الفق

تساعد على أداء مهارة النطح في الهواء بشكل فعال أما مرونة الرجلين فتساعد على 
   )٢(" . المراوغة والخداع وضرب الكرة من أوضاع مختلفة 

وفي ضوء ما سبق يتضح ان مدى الحركة في المفاصل يعد من المتطلبـات  
ال من المرونة في األساسية لتحقيق المستويات الرياضية العالية إذ ان توافر مستوى ع

بعض المفاصل المعينة يعد أساساً في تحقيق األداء الفني الجيد الى جانب المسـاهمة  
                                                   

  .  ٣٥٤ص، ١٩٨٨دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل ، االعداد البدني بكرة القدم . موفق المولى ، كاظم الربیعي . ١
 . ٣٥٥ص، مصدر سبق ذكره   -٢
 . ١٨٥ص ١٩٨٤، دار المعارف ،القاھرة ، علم التدریب الریاضي ، محمد حسن عالوي   -٣
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التوافق والقدرة على أداء الحركات الفنيـة  ( في أظهار الصفات البدنية األخرى مثل 
) ١٩٨٤(الخاصة بالنشاط وتأكيداً على ما ذكره الباحث آنفاً يشير محمد حسن عالوي 

صفة المرونة من الصفات الهامة لألداء الحركي سواء من الناحية النوعية ان ( على 
والكمية إذ أنها تشكل مع باقي الصفات البدنية األخرى كالقوة والسرعة والمطاولـة  
الركائز التي يتأسس عليها اكتساب وإتقان األداء الحركي الذي يعد أألساس للوصول 

نمو هذه الصفة يمكن الرياضي من سـرعة   الى المستويات الرياضية العالية كما ان
               )٣() إتقان الناحية الفنية لألنشطة الرياضية المختلفة 

بدليل ظهـور  ) ٢(أما الفرض الثاني فقد تحقق من خالل النظر الى الجدول 
عالقة ارتباط بين بعض األطوال النسبية وبين دقة إصابة الهدف  والباحث يؤكد هنا 

الجسمية دوراً في تكامل العب كرة القدم إذ ان خطوط اللعب في كـرة  ان للقياسات 
القدم تحتاج الى العبين لديهم قياسات جسمية معينة تالئم طبيعة الدور الذي يؤديه هذا 
الالعب كما ان الباحث بعد ان توصل الى هذه النتائج يؤكد على ان ما خرج به من 

لعاب الرياضية بل ال بد من الفهم الواضح هذه الدراسة ال يمكن ان يعمم على بقية األ
ان للقياسات الجسمية دوراً كبيراً ومهماً في معظم الفعاليات الرياضية وخاصةً قياسات 

  .األوزان واألطوال
فزيادة الوزن قد تكون مطلوبة في بعض األنشطة الرياضية كما أنها قد تكون  

لجلة ولكنهـا معوقـة لعـداء    عنصراً معوقاً في البعض اآلخر فهي مطلوبة لالعب ا
ان ) " ١٩٨٧(   Mccloyالماراثون وللمهاجم في كرة القدم وعن هذا يشير ماكلوي 

عما يجب ان يكون عليه الالعب في بعض األلعاب يمثل % ٢٥زيادة الوزن بمقدار 
  ) ١( " عبئاً يؤدي الى سرعة إصابته بالتعب 

نشطة الرياضية سواء كان أما الطول فهو ذو أهمية كبرى في العديد من األ"  
الطول الكلي للجسم كما هو الحال في كرة السلة والكرة الطـائرة او طـول بعـض    
أطراف الجسم كطول الذراعين وأهميته للمالكم وطول الطـرف السـفلي وأهميتـه    

  )٢(" لالعب الحواجز 
                                                   

  ٥٤ص،مصدر سبق ذكره ، التقویم والقیاس في التربیة البدنیة ، محمد صبحي حسانین   .  ١
  ٥٥ص، نفس المصدر   -٢
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وقد تقل أهمية الطول في بعض األنشطة الرياضية إذ يؤدي طول القامة المفرط الى 
لـذلك يعـد   ، ضعف القدرة على االتزان وذلك لبعد مركز ثقل الجسم عن األرض 

  .  األفراد قصيروا القامة ومتوسطو القامة أكثر قدرة على االتزان  
            

  الباب الخامس
  االستنتاجات والتوصيات -٥
  االستنتاجات  ١-٥
ان دقة إصابة بسبب خصوصية هذه اللعبة فقد ظهر من خالل نتائج هذه الدراسة  - 

الهدف ترتبط معنوياً بمرونة بعض مفاصل الجسم مثل مرونة مفصل الكتف أماماً 
ومرونة مفصل الفخذ أماماً وجانباً وخلفاً ومرونة العمود الفقري أمامـاً وجانبـاً   

 .وخلفاً 
كما ان الدراسة أظهرت ان دقة إصابة الهدف ترتبط معنوياً بـبعض القياسـات    - 

  .لنسبي للذراع والطول النسبي للرجل وطول الجسم الجسمية مثل الطول ا
   
  التوصيات  ٢-٥
االهتمام بتنمية مرونة مفاصل الجسم لما لها من تأثير ايجابي على مستوى دقـة   - 

  .إصابة الهدف بالقدم في كرة القدم 
إجراء بحوث مشابهه للتعرف على عالقة مرونة بعض المفاصل بدقـة إصـابة    - 

  الهدف بالرأس
للتعرف على العالقة بين مستوى دقـة إصـابة الهـدف ونتـائج     إجراء بحوث  - 

  .المباريات لدى العبي كرة القدم  
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  المصادر 
عالقة مرونة بعض مفاصل الجسم وبعض األطوال . إبراهيم نبيل عبد العزيز  -١

، المـؤتمر العلمـي األول   ، النسبية بدقة إصابة الهدف في رياضة المبارزة 
  ١٩٨٧. جامعة حلوان 

فسـيولوجيا اللياقـة   ، احمد نصر الدين رضوان ، ابو العال احمد عبد الفتاح   -٢
  ١٩٩٣، ، دار الفكر العربي .القاهرة ، ٣ط،البدنية 

دار : القاهرة ،  ٢ط، القياس في المجال الرياضي ، علي البيك ، احمد خاطر   -٣
 ١٩٧٨،المعارف 

دار : القاهرة ، عبي كرة القدم االختبارات والقياسات لال، حنفي محمود مختار   -٤
 ١٩٩٣، الفكر العربي 

دار ، الموصـل  ، اإلعداد البدني بكرة القدم . موفق المولى ، كاظم الربيعي   -٥
 ١٩٨٨الكتب للطباعة والنشر 

منهج تدريبي مقترح لتطوير بعض المهارات األساسية بكرة ، ماهر احمد عواد   -٦
 ، ١٩٩٠،جامعة بغداد ، تير رسالة ماجس. القدم للفترة التحضيرية 

، ١ط، اختبار األداء الحركـي  ، نصر الدين رضوان ، محمد حسن عالوي   -٧
  ١٩٨٣، دار الفكر العربي : القاهرة 

 ١٩٨٤، دار المعارف ،القاهرة ، علم التدريب الرياضي ، ـــــــــ   -٨
  ١٩٨٤، دار المعارف ،القاهرة ، علم التدريب الرياضي ، ـــــــــ   -٩

، القاهرة ، ١ط، التقويم والقياس في التربية البدنية ، محمد صبحي حسانين  -١٠
  ،  ١٩٨٧، دار الفكر العربي 

محاضرة ألقيت علـى طلبـة   ، تدريب القدرات البدنية ، محمد رضا   -١١
  ٢٠٠٢، كلية التربية الرياضية ، جامعة بغداد ، الدكتوراه 
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والخططي لالعبي كـرة القـدم    اإلعداد المهاري، مفتي إبراهيم حماد   -١٢
   ١٩٨٦،دار الفكر العربي  : القاهرة ، ٢ط.
التطبيقات اإلحصائية واستخدامات الحاسوب ، حسن محمد ،وديع ياسين   -١٣

       ١٩٩٩،دار الكتب للطباعة والنشر: الموصل ، في بحوث التربية الرياضية 
 


