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 ملخص البحث 

اشتمل البحث على المقدمة التي تناولت التوافق العصبي العضللي الل م ملال ه لل      

بشكل جيلد وعلالي خ هصوصلان أع لعبلة الكلطة ال لا طة يمكال الوصول الى أداء مهارة 

تحتاج الى مت لبات كثيلطة لكثلطة موا لل اللعلر ً لطان ل بيعلة  لاًوع اللعلر والتعاملل 

 . مع ال عبيال 

أما مشكلة البحث فحددت بمعطفة ع  ة الد ة بالتوافق كعناصط مال عناصط الليا ة     

 . ي لعبة الكطة ال ا طة البدًية والتي في اكتسابها سيكوع لها دور ف

أما هدفا البحث فكاًت التعطف على التوافق العصبي العضللي والد لة للدال ل علر     

المدافع الحطفي الكطة ال ا طة لمنتخر جامعات العلطا  خ والتعلطف عللى الع  لة بليال 

التوافللق العصللبي العضلللي ود للة التوصلليل ل عللر المللدافع الحطفللي الكللطة ال للا طة 

 . ات العطا  لمنتخر جامع

أما الباب الثالث إجطاءات البحث الميداًية خ فقد استخدم الباحث األسلوب الوصليي     

لم  مت  لمجتمع البحث وال م اهتبط في  الباحث العينة بال طيقة العمدية مال منتخبلات 

 . جامعات العطا  بالكطة ال ا طة 

 . ا ج أما الباب الطابع فقد كال عطض وتحليل ومنا شة النت    

أما الباب الخامس تضمال االستنتاجات والتوصليات خ كلاع أهمهلا فلي االسلتنتاجات     

تمتلللع ال علللر الملللدافع الحلللط بقلللوة توافلللق عصلللبي عضللللي ًتيجلللة ًلللو  المهلللارات 

والواجبات التي يكلل بها أثناء اللعر خ والتوصيات التي كاع أهمها ضلطورة التطكيل  

فق العصبي العضلي عنلد تلدرير ال علر الملدافع على استخدام تماريال ت ويطية للتوا

 .الحط 



Relationship compatibility neuromuscular conduction losses 

accurately defender literal Volleyball 

Researcher : Esra Abbas Mohammed Yunus 

    The search included provided that dealt with neuromuscular 

compatibility through which can be accessed to perform well and 

skill high , especially as the game of volleyball need many 

requirements to the large number of positions to play due to the 

nature of the law playing and dealing with players. 

    The problem Find by knowing the relationship line elements of 

the precision components of fitness and that the acquisition will have 

a role in the game of volleyball  .  

    The research goal was to identify neuromuscular compatibility 

and the accuracy of the player defender literal ball team plane to 

Iraq's universities , and to identify the relationship between 

compatibility and accuracy of neuromuscular conduction losses 

literal defender volleyball team Iraq's universities  .  

    The third section of field research procedures , the researcher used 

the descriptive method for suitability to the research community in 

which he tested the sample researcher intentional way of Iraq's 

universities teams volleyball . 

    The fourth door may be displayed , analyze and discuss the results 

    The Title V included conclusions and recommendations, was the 

most important in the conclusions enjoyment player defender of free 

strongly agree Neuromuscular result type of skills and duties 

assigned to it during play, and recommendations that was the most 

important need to focus on the use of exercises developmental for 

compatibility neuromuscular when the train 's defender free  .  



 الباب األول

 :التعريف بالبحث - 1

 : المقدمة وأهمية البحث  1 – 1

أع التدرير والقا ميال علي  ال يدهطوع سلعيان فلي رفلع مسلتوال ال علر اللى أحسلال     

مستوال ملال هل ل اكتسلاب ال علر لجميلع عناصلط الليا لة البدًيلة  والتلي ينلدرج ملال 

الوصللول الللى أداء مهللارة ضللمنها التوافللق العصللبي العضلللي اللل م مللال ه للل  يمكللال 

بشكل جيد وعالي وهصوصان أع لعبة الكطة ال ا طة تحتاج الى مت لبلات كثيلطة لكثلطة 

موا ل اللعر ً طان ل بيعة  اًوع اللعبة والتعامل مع ال عبيال والملعر والكطة وكثلطة 

 .المتغيطات والمثيطات أيضان 

ملال الحطكلات فلي  أًوا مج  درة ال عر على د: " فالتوافق العصبي العضلي هو     

" الللر واحللد يتسللس باالًسلليابية وحسللال األداء 
( )

خ إذ يت لللر التوافللق تعللاوع كللل مللال  

داء الحطكلات عللى أفضلل صلورة هاصلة المعقلدة أم ألالجهازيال العضلي والعصلبي 

تلك الحطكات التي تستخدم في أدا ها أكثط مال ج ء مال أجل اء الجسلس فلي و لت واحلد 

 . مال أًوا  مختلية في أطار واحد وأع تدمج الحطكات 

ويشار الى التوافق على أً  إيجلاد حطكلات متجاًسلة مبنيلة عللى التو يلت الصلحي      

والد يق بيال أج اء معينة ملال الجسلس كتوافلق الل را  ملع العليال فلي حطكلة الطملي فلي 

كللطة اليللد مللث ن خ وتوافللق بلليال الطجللل مللع العلليال فللي ركلللة الجلل اء فللي كللطة القللدم خ أو 

أجلل اء متماثلللة مللال اللل را  الواحللدة الجلل ء األعلللى والجلل ء األسلليل مللع العلليال أثنللاء 

 . الضطب الساحق في الكطة ال ا طة 

وكل ما تقدم يستل م كياءة عالية فلي الجهلاز الحطكلي ل علر بملا يتناسلر ملع أداء     

المهلارة الم لوبللة ومنهلا ال عللر ًيسلل  داهلل الملعللر مللال تصلطف ه  للي أو تكتيللك 

رم خ فال عر المدافع الحط يقع على عاتق  مهام لعر دفا  في الكطة ال ا طة منها مها

لل  ملال  المهلارم التوصيل الصحي  الى ال ميل المعد خ فض ن عال تحديلد أًلوا  األداء
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توافللق هلو يتمتللع بل  ال عللر الملدافع الحللط هل ل  للاًوع اللعلر األمللط الل م يجعللل ملا 

 . عصبي عضلي وأداء عالي جدان 

مال هنا جاءت أهمية البحث في معطفة ع  ة التوافق العصبي العضلي بد ة مهارة     

 .التوصيل ل عر المدافع الحط في الكطة ال ا طة 

 : مشكلة البحث  1-2

مال القدرات البدًية المطكبلة والتلي تلطتبا بالسلطعة والقلوة والتحملل التوافق  يعتبط    

ات المختليللة المعقللدة والمطكبللة ل شللتطا  فللي والمطوًللة خ وهللو هللام جللدان ألداء المهللار

ولعبلة الكلطة ال لا طة واحلدة ملال القدرة على التحكس في أجل اء الجسلس أثنلاء الحطكلة خ 

وملال هنلا ًسلت يع أع ًحلدد مشلكلة الى توافلق عصلبي عضللي خ التي تحتاج   األلعاب

والتلي فلي  عناصط ملال عناصلط الليا لة البدًيلةكالتوافق بالد ة ع  ة البحث في معطفة 

ًشلليط الللى ال عللر المللدافع بلل لك لعبللة الكللطة ال للا طة خ فللي اكتسللابها سلليكوع لهللا دور 

 .الحط 

 : أهداف البحث  1-3

للدال ال علر الملدافع الحلط فلي والد لة التعطف على التوافق العصبي العضلي  . 

 .  جامعات العطا الكطة ال ا طة لمنتخر 

لعضلللي ود للة التوصلليل ل عللر التعللطف علللى الع  للة بلليال التوافللق العصللبي ا .2

 . لمنتخر جامعات العطا  المدافع الحط في الكطة ال ا طة 

 : فرض البحث  1-4

بلليال التوافللق العصللبي العضلللي ود للة التوصلليل  إحصللا يةهنللا  ع  للة ذات داللللة     

 . ل عر المدافع الحط في الكطة ال ا طة 

 : مجاالت البحث  1-5

العبلي منتخلر الجامعلات العطا يلة المشلار  فلي  ملالعينلة : المجال البشلطم   -5- 

 .  2 22ب ولة الجامعات 

 .  2 22/4/22لغاية  2 22/ /22لليتطة مال : المجال ال ماًي  5-2- 

      . الب ولة  إ امةالقاعة المغلقة بجامعة تكطيت مكاع : المجال المكاًي  5-2- 



 الباب الثاني

  :الدراسات النظرية والمشابهة-2

 :راسات النظرية الد 2-1

 :التوافق العصبي العضلي  2-1-1

ويقصلد بل  أداء حطكلات بلءج اء متماثللة ملال الجسلس أو ايلط متماثللة فلي اتجاهللات     

مختلية فلي و لت واحلد وهلو يعتبلط عملل عصلبي عضللي علالي الد لة خ حيلث يت للر 

للد يق مستوال عالي مال التحكس في اإلشارات المخية حتى يتس األداء الحطكلي بالشلكل ا

وحتى التدرير في التوافق العضلي العصبي يت للر إعلداد هلام ومسلتمط ملال بدايلة 

خ حيللث يت لللر التوافللق تعاوًللان كللام ن مللال الجهللازيال  فتللطة اإلعللداد والللى المنافسللات

د منهلا ـة المعقلـورة هاصلـل صلـاع أداء الحطكات عللى أفضلـالعضلي والعصبي إلمك

ا ها أكثط ملال جل ء ملال أجل اء الجسلس فلي و لت دم في أدـات التي تستخـأم تلك الحطك

ات ملال أًلوا  مختليلة خ وت هلط أهميلة التوافلق عنلدما ـد التي تت لر إدملاج حطكلـواح

يقوم اليطد بحطكات تت لر استخدام أكثط مال عضو مال أعضاء الجسس في و ت واحلد 

هاصلة إذا كاًلت هلل ع األعضلاء تعمللل فيل  أكثللط ملال اتجلاع فللي ًيلس الو للت فلي إطللار 

حدوا
( )

 . 

هللو  للدرة اليللطد علللى عمللل أجلل اء الجسللس " : التوافللق ( Singer)ويعللطف سللنجط     

بحطكلة أحاديلة المختلية والمشتطكة في أداء واجر حطكلي معليال وربلا هل ع األجل اء 

باًسيابيللـة ذات جهللد فعللـال الًجللاز ذلللك الواجللر الحطكللي وينتقسللس الللى توافللق عللام 

"وهام 
(2)

  . 

 أًللوا هللو  للدرة اليللطد علللى إدمللاج حطكللات مللال ( : Lorson)ويعطفلل  الرسللوع     

 . مختلية داهل إطار واحد 

خ لل لك  اإلًسلاعويمثل التوافق العضلي العصبي دوران أساسيان في مختللل حطكلات     

فلل ع الحاجللة الللى توافللق تكللوع مهمللة فللي أداء المهللارات الطياضللية وإًنللا بجاًللر د للة 
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  . 2444، دار وائل للطباعة والنشر ،  1، ط اللياقة البدنية والصحيةساري احمد حمدان ونور ماجد عبد الرازاق سليم ؛ ( 2)



العضللي خ وأيضلان لمتءتية ملال حاسلة الشلعور ستيعاب الحطكي بواس ة المعلومات ااال

 .  المعلومات المتءتية مال الحواس األهطال ومال ضمنها حاسة الن ط 

 :التوافق العصبي العضلي والحواس  2-1-2 

يللطتبا التوافللق الحطكللي ارتباطللان وثيقللان بحاسللة الن للط ألهميللة هلل ع الحاسللة ب ع للاء     

ات فيهلا خ ويعتبلط التوافلق بليال العليال اإلحداثيات داهل السلاحة ووصلل أهميلة الحطكل

واليد والقدم أكثط العوامل أهمية بالنسبة ألداء الطياضي خ حيث أً  هل ل األداء يكلوع 

هنا  اًتقال لإلشارات العصبية بيال الجهازيال العضلي والعصلبي خ ولل لك فل ع جميلع 

تللطتبا  الحطكللات التللي يقللوم اليللطد سللواء كاًللت الحطكللات العاديللة اليوميللة أو حطكللات

  .بمجال األداء الطياضي إًما تت لر التوافق بيال الجهازيال الم كوريال 

 :أهمية التوافق  2-1-3

خ  اإلًسلاعيؤدم التوافق العصبي العضلي دوران أساسيان وفعاالن في مختلل حطكلات     

للل لك فلل ع الحاجللة الللى التوافللق تكللوع مهمللة فللي أداء المهللارات الطياضللية وإًنللا ًجللد 

االستيعاب الحطكي بواس ة المعلومات القادمة مال حاسة الشعور العضللي  بجاًر د ة

خ ويعتبلط  مال الحواس األهطال ومال ضلمنها حاسلة الن لط القادمةخ وأيضان المعلومات 

التوافللق بلليال العلليال واليللد والطجللل أكثللط العوامللل المهمللة ألداء الطياضللي خ حيللث أًلل  

صلللبية بيلللـال الجهلللازيال العصلللبي هللل ل األداء يكلللوع هنلللـا  اًتقلللال لإلشلللارات الع

والعضلـي خ ول لك ف ع جميلع الحطكلات التلي يقلوم بهلا اليلطد سلواء الحطكلات العاديلة 

اليوميللة او حطكللات تللطتبا بمجللال األداء الطياضللي إًمللا تت لللر  للدر مللال التوافللق بلليال 

 .الجهازيال العصبي والجهاز العضلي 

 :أهمية التوافق العصبي العضلي الكرة الطائرة  2-1-4

إع للتوافلق العصلبي العضلللي دور مهلس وكبيلط فللي لعبلة الكلطة ال للا طة فلي تحقيللق     

النتا ج المطجوة خ حيلث يعتبلط أسلاس تكتيلك اللعلر بعلد اًعكلاس المسلتل مات النيسلية 

والحطكية العالية والتي تنعكس على مستوال تكتيك ال عر وفلق مت لبلات اللعلر وملا 

تت لب  اللعبة ًيسها
( )

 . 
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ا يمكال م ح ة أهمية التوافق العضللي العصلبي ملال هل ل  لدرة ال علر عللى كم    

المطكبلة داهلل السلاحة خ وكل لك أيضلان ملال هل ل  األفعلالالتوازع واالرتكلاز وتن ليس 

ال لا طة ملال  الم  س لحطكة ال عر داهلل السلاحة خ وبملا أع لعبلة الكلطةتحديد المكاع 

يلة األلعاب المن ملة لل لك فل ع التطكيل  عللى الجاًلر التكتيكلي وعللى الم ح لة الدا م

خ وك لك حطكة الخصلس وهاصلة عنلد أداء اإلعلداد أو لحطكة ال عبيال مال ًيس اليطيق

 .الضطب الساحق مث ن 

 :الدقة الحركية في الكرة الطائرة  2-1-5

الهامللة فللي الكللطة ال للا طة خ حيللث تعتمللد علللى  تعتبللط الد للة مللال الصلليات البدًيللة"     

س مة حواس ال عر هاصلة الن لط وتلطتبا د لة الهلدف بصلية الطشلا ة ألًهلا تعتملد 

على د ة األداء عال ططيق تقديط ال عر للمسافة أو لمساحة الملعر التلي يلتس اإلعلداد 

" الحطكي لها
(2)

. 

ر كيلاءة وجيل  ًحلو هلدف معليال تت للوي كط أع  درة ال عر في الكطة ال لا طة عللى الت    

خ كما يت لر األملط أع تكلوع اإلشلارات العصلبية اللواردة اللى الجهازيال العضلي والعصبي

العض ت مال الجهازيال العصبي محكمة التوجي  ويعتمد األداء الحطكلي فلي الكلطة ال لا طة 

 . المنافسعر لمختلل المهارات على د ة التوجي  ل عر لكطة سواء لل ميل أو الى المل

 الباب الثالث

 : إجراءات البحث الميدانية  -3

 :منهج البحث  3-1

لم  متل  ل بيعلة ( أسلوب الع  ات االرتباطيلة)استخدمت الباحثة المنهج الوصيي     

  .البحث

 : عينة البحث  3-2

الكللطة ال للا طة تللس اهتيللار عينللة البحللث بال طيقللة العمديللة وهللي ال عللر الحللط فللي     

( 8)جامعات العطا  المشلار  فلي ب وللة الكلطة ال لا طة للجامعلات وعلددهس لمنتخر 

  . األصل وهس كل مجتمع ليبطو مال منتخبات الجامعات المشاركة العبيال 

                                      
(2)

 . 77، ص 2442، دار العلم للكتب: ، القاهرة  1ج ، طائرة وأساسياتهاالكرة الاحمد السيد الموافي ؛  



 : الوسائل المستخدمة  3-3

 : وسائل جمع المعلومات  3-3-1

 . المصادر والمطاجع العطبية  . 

 . استمارة تسجيل البياًات  .2

 .ات االهتبارات والقياس .2

 : أدوات البحث  3-4

خ حاسللبة يدويللة خ واسللتخدمت الباحثللة  4بنتيللوم  Dellجهللاز حاسللوب : األجهلل ة     

اهتبللارات التوافللق العصللبي العضلللي خ واهتبللار د للة التوصلليل فللي الكللطة ال للا طة خ 

 . شطيا  ياس خ  اعة مغلقة خ كطات طا طة 

 ( : لكراترمي واستقبل ا)اختبار التوافق العصبي العضلي  3-4-1

 .  ياس التوافق بيال العيال واليد : الغطض مال االهتبار 

 . متط مال الحا ا ( 5)حا ا مستوال خ كطة تنس خ رسس ها على بعد : األدوات 

يقيلل  المختبللط أمللام الحللا ا وهلللل الخللا المطسللوم علللى األرض : مواصلليات األداء 

 : حيث

حللا ا علللى أع يسللتقبل رمللي الكللطة همللس مللطات متتاليللة باليللد اليمنللى باتجللاع ال . 

 . الكطة بعد ارتداها بنيس اليد 

رمي الكطة همس ملطات متتاليلة باليلد اليسلطال باتجلاع الحلا ا عللى أع يسلتقبل  .2

 . الكطة بعد ارتداها بنيس اليد 

رمللي الكللطة همللس مللطات متتاليللة باليللد اليمنللى باتجللاع الحللا ا علللى أع يسللتقبل  .2

 . الكطة بعد ارتداها باليد اليسطال 

لكل محاولة صحيحة تحتسر للمختبط درجة خ الدرجة النها ية وهلي : التسجيل  ططيقة

 . درجة ( 5 )مال 

 : لالعب المدافع الحر ( اإلعداد)اختبار دقة التوصيل  3-4-2

على حلقة كطة السلة التمطيطد ة : اسس االهتبار 
( )

 . 

                                      
 .242، ص 2447دار المعارف ، : ، القاهرة  االختبار والقياسمحمد صبحي حسنين ، حمدي عبد المنعم ؛ ( 1)



 .  مال األعلى  التمطيط ياس د ة : الغطض مال االهتبار 

متلط خ ( 4)ف كطة سلة خ مقعد سويدم يوضع أملام كلطة السللة عللى بعلد هد: األدوات 

 . كطات طا طة 

مللطة ( 22)يقللل المختبللط أمللام المقعللد السللويدم ويقللوم بللءداء التمطيللط : ططيقللة األداء 

على حلقة كطة السللة عللى أع تملطر الكلطة داهلل الحلقلة دوع م مسلة 

 . اللوحة 

 : التسجيل 

 . ة تدهل فيها الكطة الحلقة دوع م مستها ًقاط لكل تمطيطة صحيح( 4) . 

 . ًقاط لكل تمطيطة صحيحة تدهل فيها الكطة بعد م مستها الحلقة ( 2) .2

 ًق ة واحدة لكل تمطيطة صحيحة ت مس فيها الكطة اللوحة وتدهل الحلقة (  ) .2

 : التجربة االستطالعية  3-5

بتلللاري  سلللت  عية بغيلللة الوصلللول اللللى أحسلللال النتلللا ج فقلللد أجطيلللت التجطبلللة اال    

خ وذللك اثنيال مال ال عبيال الحط االحتياط على عينة هارج عينة البحث  2 22/2/22

لمعطفة مدال م  مة االهتبارات لعينة البحث خ الو ت المستغط  فلي هل ع االهتبلارات 

خ اهتبللار صلل حية األدوات واألجهلل ة المسللتخدمة فللي  يللاس الهللدف المللطاد  ياسلل  خ 

السللبيات وااليجابيلات التلي ت هلط حتلى يلتس ت فيهلا فلي التجطبلة  وأيضان التعطف على

 .الط يسية 

الوسائل اإلحصائية 3-6
(1)

 : 

  النسبة المئوية . 

  الوسا الحسابي . 

  االًحطاف المعيارم . 

 ( بيطسوع)عامل االرتباط البسيا م 

 

                                      
مكتبوة االنجلوو المصورية ، : رة ، القواه اإلحصاء وتصميم التجارب في البحوو  النفسوية والتربويوة واالجتماعيوةزكريا احمد الشربيني ؛ ( 1)

 .   172،  122،  134، ص 2447



 الباب الرابع

  :عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها -4

وتحليلهرررا العصرربي العضرررلي دقررة التوصرريل ت التوافررق نتررائج اختبررراراعرررض  4-1

  :ومناقشتها

 ( )جدول 

 اسس االهتبار ت
وحدة 

 القياس

الوسا 

 الحسابي

االًحطاف 

 المعيارم

 288.  2.9 العدد اهتبار التوافق العصبي العضلي رمي واستقبال الكطات  

2 
ل عر المدافع الحط في  (اإلعداد)اهتبار د ة التوصيل 

 ا طةالكطة ال 
 2 4.  2.2 العدد

الخام باهتبار التوافق العصبي العضلي رمي واستقبال الكلطات خ (  )مال جدول     

ال عر المدافع الحلط خ حيلث ً حلن أع  يملة الوسلا ( اإلعداد)واهتبار د ة التوصيل 

( 288. )واًحطافل  المعيلارم ( 2.9)الحسابي الهتبار التوافق العصبي العضلي بلغ 

وبلاًحطاف ( 2.2( )اإلعلداد)غ الوسا الحسابي الهتبار مهارة د ة التوصليل خ بينما بل

 ( . 2 4. )معيارم مقدارع 

 

وتحليرل ومناقشرة قريع معامرل االرتبراس البسري  نتائج عالقرة االختبرارات عرض  4-2

 ( : بيرسون)

 (2)جدول 

 (بيطسوع) يمة معامل االرتباط البسيا  اسس االهتبار ت

 لعصبي العضلي اهتبار التوافق ا  
2.484 

 ( اإلعداد)اهتبار د ة التوصيل  2

اللل م بلليال  لليس معامللل االرتبللاط بلليال اهتبللارم التوافللق العصللبي ( 2)مللال جللدول     

تبلاط بليال رمعاملل االخ حيث ً حن أع  يمة ( اإلعداد)العضلي واهتبار د ة التوصيل 

خ ( 2.424)ة والبالغلة الجدوليل( ر)خ وهي أكبط مال  يملة ( 2.484)االهتباريال بلغت 



وهلل ا يللدل علللى وجللود ارتبللاط معنللوم بلليال اهتبللار خ ( 2.25)تحللت مسللتوال داللللة 

 ( . اإلعداد)التوافق العصبي العضلي واهتبار د ة التوصيل 

ال عر المدافع الحط فلي الكلطة ال لا طة يتمتلع بالد لة العاليلة فلي ويطال الباحث أع     

محملد )ر المهارة المسلتمط خ وهل ا ملا أشلار إليل  مهارة التوصيل ًتيجة التمطيال وتكطا

الى أع أداء المهلارة يسلاهس فلي ت لويط المهلارة وهصوصلان عنلدما ( : العطبي شمعوع

يكللوع التللدرير بصللورة صللحيحة خ إذ يعمللل ذلللك علللى تللدعيس المسللار العصللبي اللل م 

 .   الصحي  في المطة التالية لألداء األداءيساعد على 

ممارسللة الطياضللة والتمللاريال المتنوعللة تع للي مؤشللطان علللى أع  كمللا تللطال الباحثللة    

ومنهللا الجهللاز العصللبي واللل م يللؤدم الللى إتقللاع  لألجهلل ةالحالللة الوفيييللة الجيللدة 

 . خ وه ا ما ييسط االرتباط المعنوم بيال االهتباريال  المهارات المختلية

 الباب الخامس

 :االستنتاجات والتوصيات .  5

 : االستنتاجات  5-1

 المهلاراتمتع ال عر المدافع الحط بقوة توافق عصبي عضللي ًتيجلة ًلو  يت . 

 . والواجبات التي يكلل بها أثناء اللعر 

هنللا  ارتبللاط جيللد بلليال التوافللق العصللبي العضلللي ومهللارة التوصلليل لللدال  .2

 . ال عر الحط في الكطة ال ا طة 

 : التوصيات  5-2

عند  العضليوافق العصبي ضطورة التطكي  على استخدام تماريال ت ويطية للت . 

 . المدافع الحط  ال عرتدرير 

تع يلل  جاًللر التللدرير بتمللاريال تمثللل الشللكل الحقيقللي اللل م يللطبا بلليال مهللارة  .2

 . وبيال التوافق العصبي العضلي لضماع ت ويط الجاًبيال في آع واحد  اإلعداد

أهللطال تخللدم جللطاء بحللور أهللطال مشللابهة لبللاحثيال يكمللل ويعلل ز جواًللر إ .2

 . ءداء المهارة وت ويط الجواًر الوفييية ل عر المدافع الحط االرتقاء ب

 



 المصادر

ابو الع  عبلد اليتلا، خ محملد صلبحي حسلاًيال و فسليولوجيا الطياضلي وطلط   . 

 .  224 دار اليكط العطبي خ : القياس والتقويس خ القاهطة 

دار اليكللط : احمللد زكللي ه ابيللة و موسللوعة الكللطة ال للا طة الحديثللة خ عمللاع  .2

 . 229  باعة والنشط والتوزيع خ لل

دار العلللس : خ القللاهطة   احمللد السلليد المللوافي و الكللطة ال للا طة وأساسللياتها خ ج .2

 .  2225للكتر خ 

زكطيللا احمللد الشللطبيني و اإلحصللاء وتصللميس التجللارب فللي البحللور النيسللية  .4

 .  2224مكتبة االًجلو المصطية خ : والتطبوية واالجتماعية خ القاهطة 

د حملداع وًلور ماجلد عبلد اللطزا  سلليس و الليا لة البدًيلة والصلحية خ ارم لحم .5

 .  2222خ دار وا ل لل باعة والنشط خ   ط

خ   عبللد العللاطي عبللد اليتللا، السلليد و ً طيللات ت بيقللات الكللطة ال للا طة خ ط .9

 .مكتبة الغطبة االولمبية : القاهطة 

دار : خ القلاهطة   احملد السليد الملوافي و الكلطة ال لا طة وأساسلياتها خ جمحمد  .4

 .  2225العلس للكتر خ 

خ دار المعلارف خ القلاهطة  9محمد حسال ع وم و علس التدرير الطياضلي خ ط .8

 .  282 خ 

دار : القلاهطة القيلاس والتقلويس خ محمد صلبحي حسلنيال خ حملدم عبلد الملنعس و  .2

 .  2224المعارف خ 

ا طة بدًي مهلارم و الموسوعة العلمية في كطة ال  إبطاهيسمطواع عبد المجيد  .2 

 .  222ًيسي خ عماع للنشط والتوزيع خ 

  ar.wikipedia.org wikiالموسوعة الحطة ًت               .  

 

 

 


