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اثر تطكير القكة الخاصة لمذراعيف كالرجميف باألسمكبيف الثابت كالمتحرؾ في دقة ميارة التصكيب مف القفز
عاليان بكرة اليد
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ممخص البحث

ىدؼ البحث الى اعداد منيجيف تدريبييف لتطكير القكة العضمية الخاصة لمذراعيف كالرجميف أحدىما
لمقكة الثابتة كاآلخر لمقكة المتحركة .كمعرفة أم االسمكبيف (الثابت اك المتحرؾ) االكثر تأثي انر في تطكير
القكة العضمية الخاصة لمذراعيف كالرجميف كتأثيرىما في دقة أداء ميارة التصكيب مف القفز عاليا بكرة اليد.

كأفترض الباحث كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في القكة العضمية لمذراعيف كالرجميف كميارة التصكيب

مف القفز عاليا بكرة اليد بيف االختبارات (البعدية – البعدية) لمجمكعتي البحث .استخدـ الباحث المنيج
التجريبي لمبلئمتو لطبيعة البحث ذا المجمكعتيف التجريبيتيف .كتـ اختيار العينة بالطريقة العمدية كالتي

تمثمت في ( )20العبان مف العبيف شباب نادم المستقبؿ الرياضي لممكسـ الكركم ( ,)2018-2017كتـ

تقسيميـ عشكائيان إلى مجمكعتيف تجريبيتيف ,كؿ مجمكعة تتككف مف عشرة العبيف .كبعد تحديد االختبارات
المبلئمة لمتغيرات البحث التابعة كتطبيؽ البرنامجيف المذاف استغرقا ( )8أسابيع بكاقع ثبلث كحدات

تدريبية في األسبكع .كبعد الحصكؿ عمى البيانات تمت معالجتيما احصائيا .حيث استنتج الباحث أف

البرنامجيف التدريبييف الثابت كالمتحرؾ ٌأدل الى تطكير القكة العضمية الخاصة لمذراعيف كالرجميف مع
أفضمية لؤلسمكب الثابت.
The effect of the development of the special muscle strength of the arms and
legs in the fixed and moving methods in the accuracy of the performance of
the skill of the correction of jumping high handball
A.A. Saleh Ali Dnhash
Abstract
The aim of the research was to prepare two training curricula for the
development of the muscle strength , especially the arms and legs , one of the
fixed force , and the knowledge of the two most influential methods in the
development of the special muscle strength of the arms and legs . The researcher
hypothesize that there were significant statistical differences in muscle strength
for both arms and legs and the skill of the correction of jumping high in handball
between the pre and last tests . The researcher used the experimental method to
suit the nature of the search the two experimental groups . The sample
purposively was chosen which was the 20 players the future club football season
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( 2017 – 2018 ) , they were divided randomly in to two experimental groups ,
each groups consists of ten players .
After selecting appropriate tests for the dependent search variables and
applying the two programs in ( 8 ) weeks with three training modules per week .
and the date were processed statistically after obtained . The researcher
concluded that the two training programs both fixed and moving led to the
development of muscle strength for both arms and legs with a preference for the
fixed method . the researcher recommends the generalization of the training
program on sports clubs for availing in the preparation of young players
handball .
-1التعريؼ بالبحث
 1-1المقدمة كأىمية البحث

يعد العراؽ كاحدان مف البمداف التي تسعى الى التطكر العممي الذم يشيده العالـ في المياديف كافة

كمنيا ميداف التربية الرياضية ,إذ بدأت دكؿ العالـ بتسخير جميع اإلمكانات كالقدرات مف أجؿ الكصكؿ

إلى المستكيات العميا ,كتحتؿ لعبة كرة اليد مكانة كبيرة بيف األلعاب الرياضية في العالـ نظ انر لما تحتكيو
ىذه المعبة مف مزيج رائع مف األداء الفني كالقكم ,ككرة اليد في تطكر مستمر حاليا في ذلؾ حاؿ األلعاب
الرياضية األخرل ,إذ أف الفضؿ في ذلؾ يعكد إلى المعرفة النظرية كالتطبيقية لمعمكـ المختمفة ككذلؾ

البحكث العممية مف أجؿ تحقيؽ نتائج متقدمة تنشدىا معظـ الدكؿ كمنيا العراؽ عمى الصعيد المحمي
كالعربي.
كمما ال شؾ فيو اف تطكر المستكل البدني كالميارم في أية لعبة مرتبط بالبرمجة كالتخطيط الصحيح
لممناىج التدريبية ,إذ تقكدنا ىذه الحقيقة إلى إجراء المزيد مف الدراسات كالبحكث التطبيقية لكي يتـ

استثمار نتائجيا لغرض الحكـ كالتقكيـ بشكؿ منتظـ عمى صحة العممية التدريبية كتأثيرىا.

اف لعبة كرة اليد تتطمب التأكيد عمى تطكير جميع الصفات البدنية الخاصة ألثرىا الكاضح في الجانب

البدني كتطبيؽ كتكامؿ الجانب الميارم  ,كتعد القكة أحد أىـ الصفات البدنية الكاجب تكافرىا لدل العب
كرة اليد الرتباطيا بتكامؿ األداء الميارم ,كيعد التصكيب ىك األكثر أىمية مف بيف الميارات األساسية
كالذم يعد السبلح القكم الذم يممكو الفريؽ لمتحكـ في نتيجة المباراة كمنيا التصكيب بالقفز عاليان.

اف لمقكة كتدريباتيا أىمية كاضحة في تطكير القدرة البدنية لبلعبيف بشكؿ عاـ كخاص ,لذلؾ يستكجب

تطبيؽ الكسائؿ التدريبية الحديثة كاألكثر تأثي انر في تطكير القكة العضمية ككفقان لؤلداء الميارم الخاص
بمعبة كرة اليد  ,إذ يرل الباحث اف أىمية البحث جاءت مف خبلؿ التأكيد عمى تطبيؽ تدريبات القكة

العضمية الخاصة لمذراعيف كالرجميف بأساليب مختمفة كفقان ألنكاعيا لمعرفة أكثرىا مبلءمة في تطكير دقة
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أداء ميارة التصكيب مف القفز عاليا في لعبة كرة اليد  ,لذلؾ كاف البحث ىك احدل المحاكالت التي تبحث

عف تأثير أسمكبيف تدريبييف ىما التدريب العضمي الثابت كاآلخر ىك التدريب العضمي المتحرؾ في تطكير

ىذا الركف األىـ في المعبة أال كىك التصكيب.
 2-1مشكمة البحث
يؤكدكف أصحاب االختصاص في لعبة كرة اليد اف المككنات الميمة لنجاح التصكيب مف القفز عاليا
ىي قكة التصكيب (القكة األنفجارية لمذراعيف) كقػكة القفػز العمكدم (القكة األنفجارية لمرجميف) كدقة

التصكيب كذلؾ مف خبلؿ اتخاذ األكضاع كالمسارات الصحيحة عند األداء.

لقد الحظ الباحث مف خبلؿ خبرتو كبلعب كرة يد كمتابعتو لمكثير مف المباريات المحمية بأف ىنالؾ

مشكمة ذات صمة مباشرة بنتائج المباريات تتكضح في ضعؼ ميارة التيديؼ مف القفز عاليا كفشؿ
الكثير مف المحاكالت إلحراز النقاط منيا ,حيث تبيف اف ىناؾ العديد مف المشكبلت التي جعمت مف نسبة

التصكيب لدل البلعبيف الشباب متدنية خبلؿ المباريات كالتي يعزكىا الباحث كبشكؿ خاص الى ضعؼ
القكة العضمية لمذراعيف أم قكة الرمي كضعؼ القكة العضمية لمرجميف أم قكة القفز العامكدم لدل ىؤالء

البلعبيف الشباب مما انعكس ذلؾ سمبان عمى دقة أداء التيديؼ في ىذه المعبة ,كالسبب في ذلؾ ىك قمة

اعتماد المدربيف عمى تدريبات القكة العضمية الخاصة لمذراعيف كالرجميف مما يجعؿ البلعبيف يبذلكف جيكدان
مضاعفة خبلؿ المباريات كاتخاذ أكضاع غير صحيحة خبلؿ التصكيب بسبب ضعؼ القكة العضمية لدل

البلعبيف ,لذلؾ ارتأئ الباحث الخكض في ىذه المشكمة مف اجؿ إيجاد الحمكؿ باعتماد أسمكبيف مف
األساليب المعركفة في تدريب القكة العضمية ىما التدريب العضمي الثابت كالتدريب العضمي المتحرؾ.

كعمى أساس ما تقدـ قاـ الباحث بتحديد المشكمة في أعبله كدراستيا مف خبلؿ كضع منياجيف
تدريبييف لتطكير قكة عضبلت الرجميف كالذراعيف باستخداـ أسمكبيف تدريبييف أحدىا التدريب العضمي

الثابت كاآلخر التدريب العضمي المتحرؾ لغرض دراسة تأثيرىما في تطكير دقة أداء ميارة التصكيب مف

القفز عاليا بكرة اليد.
 3-1أىداؼ البحث

 -1كضع منياجيف تدريبييف لتطكير القكة العضمية الخاصة لمذراعيف كالرجميف أحدىما لمقكة الثابتة
كاآلخر لمقكة المتحركة ألفراد العينة .

 -2التعرؼ عمى تأثير األسمكبيف (الثابت كالمتحرؾ) في تطكير القكة العضمية الخاصة لمذراعيف
كالرجميف لدل أفراد عينة البحث.
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 -3التعرؼ عمى أم مف االسمكبيف (الثابت كالمتحرؾ) االكثر تأثي انر في تطكير القكة العضمية
الخاصة لمذراعيف كالرجميف لدل افراد عينة البحث.

 -4التعرؼ عمى تأثير تطكير القكة العضمية الخاصة لمذراعيف كالرجميف باألسمكبيف (الثابت
كالمتحرؾ) في دقة أداء ميارة التصكيب مف القفز عاليا بكرة اليد لدل أفراد عينة البحث.

 4-1فركض البحث

 -1تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في القكة العضمية لمذراعيف كالرجميف بيف األختبارات القبمية كالبعدية
لمجمكعتي البحث.

 -2تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في دقة أداء ميارة التصكيب مف القفز عاليا بكرة اليد بيف
األختبارات القبمية كالبعدية لمجمكعتي البحث.

 -3تكجد فركؽ دالة إحصائية في القكة العضمية لمذراعيف كالرجميف كميارة التصكيب مف القفز عاليا بكرة
اليد بيف االختبارات البعدية كلصالح احد االسمكبيف.
 5-1مجاالت البحث

 1-5-1المجاؿ البشرم :العبك نادم المستقبؿ الرياضي بكرة اليد كعددىـ ( )20العبان.
 2-5-1المجاؿ الزماني :مف  2017 / 1 / 7الى 2017 / 3 / 18
 3-5-1المجاؿ المكاني :ممعب كقاعة نادم النصر الرياضي.
 -2الدراسات النظرية
 1-2القكة العضمية

تعرؼ القكة ميكانيكيان عمى أنيا "الفعؿ الميكانيكي الذم يغير أك يحاكؿ تغيير حالة الجسـ المؤثر

فيو"

()1

كىي أيضان "قدرة العضمة في التغمب عمى مقاكمات خارجية أك مكاجيتيا"(.)2

كتعد القكة العضمية مف القدرات الحركية التي يمكف تنميتيا مف خبلؿ مختمؼ التماريف سكاء كانت

باستخداـ مقاكمة أك بدكف مقاكمة ككفقان لطريقة التدريب المتبعة.

لقد احتمت تماريف القكة العظمى كالقكة االنفجارية كتحمؿ القكة كالقكة المميزة بالسرعة كالتي تشكؿ

المظاىر المتعددة لمقكة الخاصة لبلعبي كرة اليد حي انز كبي انر في مراحؿ االعداد البدني الخاصة بيـ ,مما

استكجب تطبيؽ الكسائؿ التدريبية الحديثة كاألكثر تأثي انر في تطكير ىذه الصفة ككفقان لئلعداد الميارم

الخاص بالمعبة
()1
()2

سمير مسمط الياشمي ,البيكميكانيؾ الرياضي  :بغداد ,مطبعة جامعة بغداد ,1988 ,ص.135
محمد حسف عبلكم ,عمـ التدريب الرياضي ,ط : 12القاىرة ,دار المعارؼ ,1992 ,ص.91
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اف اليدؼ العاـ لتدريبات القكة العضمية ىك تطكير جميع المجاميع العضمية لمرياضي بغض النظر

عف نكع المعبة لكي يتمكف مف التغمب عمى أم مقاكمة يمكف أف يكاجييا خبلؿ السباؽ أك المباراة ,كتعد
القكة صفة أساسية مف صفات المياقة البدنية التي يجب أف يتمتع بيا البلعب كليا تأثير كبير في تنمية

الكثير مف الصفات البدنية كالحركية كىي األساس الذم تعتمد عميو القكة الخاصة في الفعالية المختارة في

تنمية العضبلت العاممة في المعبة ,كالعب كرة اليد يحتاج إلى تنمية ىذه الصفة البدنية الميمة ألنو في

حالة صراع دائـ مع خصمو في الدفاع كاليجكـ كىذا الصراع يحتاج بطبيعة الحاؿ إلى قكة كافية تجعمو

متفكقان عمى خصمو فضبلن عف سرعة استخداـ ىذه القكة لمحصكؿ عمى األسبقية في احتبلؿ المكقع
األفضؿ مف الخصـ ىذا إلى استخداـ ىذه القكة في حركات القفز كالتصكيب كتغيير االتجاه كغيرىا مف

الحركات.

 2-2التصكيب مف القفز عاليا بكرة اليد
يعد التصكيب مف القفز عاليا مف اىـ أنكاع التصكيب كىذا يعكد الى التطكر الكبير الذم حدث في
الميارات الدفاعية كالتي ال تسمح لبلعب الماجـ مف تخطي المدافعيف كاالقتراب نحك مرمى المنافس ,كؿ

ذلؾ جعؿ المياجـ يمجا الى التصكيب مف القفز عاليا  ,كيذكر كا مف (الخياط كالحيالي) اف اىـ مميزات
ىذا النكع مف التصكيب يتمثؿ في "اف البلعب المصكب يتخمص مف إعاقة المدافعيف بالقفز عاليا فضبل

عف حصكؿ البلعب عمى مدة زمنية كافية لمعرفة رد فعؿ حارس المرمى ثـ التصكيب عمى المنطقة

المناسبة في اليدؼ"(.)1

 -3منيج البحث كاجراءاتو الميدانية
 1-3منيج البحث

استخدـ الباحث المنيج التجريبي لمبلئمتو لطبيعة البحث ذا المجمكعتيف التجريبيتيف كالتي عمدت إلى

تنفيذ البرنامجيف التدريبييف ,فالمنيج التجريبي ىك "محاكلة السيطرة عمى كافة العكامؿ األساسية ما عدا

متغير كاحد كالذم يتـ التبلعب بو بطريقة معينة حيث يككف مف الممكف تثبيت كقياس ىذا التبلعب"(.)2

 2-3مجتمع البحث كعينتو

تمثؿ مجتمع البحث بأندية محافظة االنبار بكرة اليد فئة المتقدميف كالبالغ عددىـ ( )6اندية تـ اختيار

العينة بالطريقة العمدية كالتي تمثمت في عشريف العبان مف العبيف شباب نادم المستقبؿ الرياضي لممكسـ

الرياضي ( , )2018-2017كككنيـ الفريؽ الكحيد الذم كاف يتدرب في ىذه الفترة لقرب محاؿ سكناىـ
مف النادم ,كما اف النادم يممؾ قاعة لتدريب األثقاؿ ,كقد عمد الباحث إلى ايجاد التجانس بيف ىؤالء

()1
()2

الخياط  ,ضياء قاسـ الحيالي ,نكفؿ محمد :كرة اليد ,مطبعة جامعة المكصؿ ,2001 ,ص.44
كجيو محجكب :طرائؽ البحث العممي كمناىجو :المكصؿ ,دار الكتب لمطباعة كالنشر ,1988 ,ص.237
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البلعبيف في متغيرات العمر كالطكؿ كالكزف .كبعد أف تحقؽ التجانس قاـ الباحث بتقسيـ البلعبيف عشكائيان

إلى مجمكعتيف تجريبيتيف ,كؿ مجمكعة تتككف مف عشرة العبيف.

جدول رقم ()1
ٌبٌن تجانس أفراد العٌنة فً قٌاسات البحث

اُو٤بٍبد

ً

اٍُٞؾ

ع

اُزٞاء

اُؼٔو

17.70

18

0.483

- 1.863

اُطٍٞ
اُٞىٕ

181.5
74.15

181.5
75

8.281
4.671

0
- 0.545

يبلحظ مػف الجدكؿ في أعبله اف قيمة االلتكاء لمقياسات جميعيا كانت ال تزيد عف  3+كال تقؿ عف 3-
كذلؾ يدؿ عمى اف أفراد العينة كانكا متجانسيف.

 3-3أدكات كأجيزة البحث ككسائؿ جمع المعمكمات
 1-3-3األدكات المستخدمة في البحث.
 .1كرات يد حجـ ( )3عدد (.)8
 .2شريط قياس.

 .3كرات طبية مختمفة االكزاف ( )3,5 – 3 – 2,5عدد ( )2لكؿ كزف.
 .4أثقاؿ كأكزاف مختمفة.
 .5طباشير.

 .6صافرة عدد (.)1

 .9جياز البنج بريس.
 .10جياز الدفع بالرجميف.

 2-3-3األجيزة المستخدمة بالبحث.
 .2ساعة تكقيت عدد(.)2
 .3ميزاف طبي.

 .5حاسبة نكع .CASIO

 3-3-3كسائؿ جمع المعمكمات

 .1المصادر كالمراجع العربية كاألجنبية.
 .2استمارة لتسجيؿ البيانات.
 .3استمارة لتفريغ البيانات.

 .4االختبارات البدنية كالميارية.

 4-3االختبارات المستعممة في البحث
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1-4-3االختبار األكؿ  :اختبار دفع الكرة الطبية ( 3كغـ) باليد الكاحدة(.)1

اليدؼ مف االختبار :قياس القكة االنفجارية لمذراع الرامية.

األجيزة كاألدكات المستخدمة :قاعة ألعاب داخمية مع كرات طبية تزف الكاحدة (3كغـ) كشريط قياس كعدد
مناسب مف أدكات تأشير المسافة ,تحدد منطقة تقريبية بخطيف متكازييف المسافة بينيما (4.50ـ).

طريقة أداء االختبار :يقؼ المختبر في منطقة االقتراب بيف الخطيف مكاجيان بالجانب لمنطقة الرمي
كاضعان الكرة الطبية عمى احدل يديو كاليد األخرل تككف ساندة لمكرة ,يتحرؾ المختبر بخطكات جانبية
كعندما يصؿ إلى خط الرمي يدفع الكرة مف الجانب كما في رمي الثقؿ بحيث ال يجتاز خط الرمي.
شركط االختبار:

 -1يجب أف تحمؿ الكرة بيد كاحدة فقط مع إمكانية المساعدة بتثبيت الكرة باليد األخرل مف األعمى فقط.
 -2يجب أف ال يجتاز البلعب خط الرمي.
 -3يجب دفع الكرة كليس رمييا.

التسجيؿ :تعطى لممختبر ثبلث محاكالت كتحتسب األحسف.

شكل رقم ()1
اختبار دفع الكرة الطبٌة ( 3كغم) بالٌد الواحدة

 2-4-3االختبار الثاني :اختبار الكثب العمكدم مف الثبات لسارجنت(.)1
اليدؼ مف االختبار :قياس القدرة العضمية لمرجميف.

األجيػػزة كاألدكات المسػػتخدمة :جػػدار ارتفاعػػو (3.50ـ) كشػريط قيػػاس كسػػبكرة مثبتػػة عمػػى حػػائط عرضػػيا

(0.5ـ) كطكليػػا (1.50ـ) ترسػػـ عمييػػا خطػػكط بػػالمكف األبػػيض كتكػػكف المسػػافة بػػيف خػػط كآخػػر ( 2سػػـ),
كذلؾ يستخدـ قطع مف الطباشير كقطع مف القماش لمسح السبكرة بعد قراءة كؿ محاكلة يقكـ بيا المختبر,

يمكػ ػػف أيض ػ ػان اسػ ػػتخداـ السػ ػػبكرة بحيػ ػػث تثبػ ػػت عمػ ػػى الحػ ػػائط كتكػ ػػكف حافتيػ ػػا السػ ػػفمى مرتفعػ ػػة عػ ػػف األرض

()1
()1

فػائز بشير حمكدات كمؤيد عبد اهلل جاسـ ,كرة السمة :جامعة المكصؿ ,دار الكتب لمطباعة كالنشر ,1987 ,ص.177
فائز بشير حمكدات كمؤيد عبد اهلل جاسـ ,مصدر سبؽ ذكره ,ص.166
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(1.50ـ) ,كما يمكف أف تككف السبكرة متحركة كتثبت حسب طػكؿ المختبػر مػع الػذراع كبعػد ذلػؾ يػتـ قفػز
المختبر.

طريقػػة أداء االختبػػار :يمسػػؾ المختبػػر قطعػػة مػػف الطباشػػير كيقػػؼ مكاجيػػا السػػبكرة ثػػـ يقػػكـ المختبػػر بمػػد
ذراعو الماسكة لقطعػة الطباشػير لؤلعمػى بكامػؿ امتػدادىا لعمػؿ عبلمػة عمػى السػبكرة ثػـ يسػجؿ الػرقـ بعدئػذ
يقكـ المختبر بمرجحة الذراعيف لؤلسفؿ كالى الخمؼ مع ثني الجذع لؤلماـ كاألسفؿ مع ثني الركبتيف بعدىا

يقكـ بمد الركبتيف كالػدفع بالقػدميف معػان لمكثػب لؤلعمػى مػع مرجحػة الػذراعيف بقػكة لؤلمػاـ كلؤلعمػى لمكصػكؿ

بيمػػا إلػػى أقصػػى ارتفػػاع ممكػف حيػػث يقػػكـ بكضػػع عبلمػػة بالطباشػػير عمػػى السػػبكرة فػػي أعمػػى نقطػػة يصػػؿ

الييا.

شركط االختبار:

 -1الكثب لؤلعمى يككف بكاسطة القدميف معان مف كضع الثبات كليس بأخذ خطكة.
 -2يجب أخذ القياسات ألقرب سـ كاحد.

 -3لكؿ مختبر محاكلتا تسجيؿ أفضميما.
 -4عدـ مد قطعة الطباشير خارج أصابع اليد.

 -5عند أداء العبلمة األكلى يجب عدـ رفع العقبيف مػف األرض كمػا يجػب عػدـ رفػع كتػؼ الػذراع المػؤدم
لمحركة عف مستكل الكتؼ اآلخر.

التسجيؿ :يتـ التسجيؿ بعدد السنتمترات التي تكصؿ الييا المختبر مف كضع الكقكؼ كالعبلمػة التػي يصػؿ
الييػػا نتيجػػة الكثػػب لؤلعمػػى ,حيػػث تع ػد العبلمػػة (المسػػافة بػػيف العبلمػػة األكلػػى كالعبلمػػة الثانيػػة عػػف مقػػدار
القدرة العضمية لمرجميف).

شكل رقم ()2
أختبار الوثب العمودي من الثبات لسارجنت
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 3-4-3االختبار الثالث  :التصكيب مف القفز عاليان (.)1

اليدؼ مف االختبار :قياس دقة التصكيب بالكثب عاليان .

األدكات :كرات يد عدد ( , )8مربعات عدد ( )4قياس ابعادىا (60سـ ×60سـ) تعمؽ في زكايا المرمى
االربعة.

طريقة األداء :يتـ التصكيب عمى بعد ( )9متر مف خط المرمى كما تحدد الزكايا العميا كالسفمى لممرمى
بمربعات طكؿ ضمع كؿ منيـ ( )60× 60سـ يقكـ المختبر بمسؾ الكرة كالكقكؼ عمى نقطة البداية كعند
سماع اإلشارة يقكـ المختبر بأخذ خطكات االقتراب كالتصكيب بالكثب عاليان عدد ( )2كرة عمى كؿ مربع
مف عند خط االرتقاء.

شركط االختبار :

 يجب اف ال تزيد خطكات االقتراب عف ( )3خطكات . -اف يككف التصكيب بالقفز عاليان .

 اال يممس قدـ المختبر خط االرتقاء (خط اؿ9ـ). -مراعاة الشركط القانكنية لخطكات االقتراب .

 -أم مخالفة لمشركط السابقة تمغى التصكيبة .

طريقة التسجيؿ :

 تعتبر الكرة ىدفان اذا مرت بكامؿ محيطيا داخؿ المربع المحدد لمتصكيب اك اذا ارتطمت بأحدأضبلعو .

 يسجؿ عدد األىداؼ التي يحرزىا كؿ مختبر . -لكؿ تصكيبة صحيحة ( )1درجة .

 -الدرجة الكمية لبلختبار ( )8درجات .

 5-3التجربة االستطالعية

قػػاـ الباحػػث بػػاجراء تجربتػػو االسػػتطبلعية لبلختبػػارات التػػي اسػػتخدميا فػػي بحثػػو كالتػػي تعػػد بمثابػػة
د ارسػػة أكليػػة قبػػؿ قيامػػو ببحثػػو كذلػػؾ لمتأكػػد مػػف عػػدة نقػػاط كمعمكمػػات ىػػي ضػػركرية عنػػد إج ػراء التجربػػة
الرئيسػػية لمبحػػث ,لػػذا قػػاـ الباحػػث بػػإجراء التجربػػة االسػػتطبلعية فػػي يػػكـ  2017/1 /7عمػػى مجمكعػػة مػػف

البلعبيف الشباب بمغ عددىـ ( 3العبيف) ىـ مف غير عينة البحث ,كييدؼ الباحػث مػف ىػذه التجربػة إلػى
ما يأتي:
1

 -نصر خالد عبد الرزاؽ  :المكديبلت التعميمية كاثرىا عمى نكاتج التعمـ في كرة اليد  ,دار الكقاء لدنيا الطباعة كالنشر  ,اإلسكندرية 2017 ,

,ص.258
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 -1التأكد مف سبلمة كصبلحية األدكات المستخدمة في تنفيذ االختبارات.
 -2معرفة الكقت الذم يستغرقو كؿ اختبار.

 -3معرفػػة مػػدل فيػػـ فريػػؽ العمػػؿ لتفاصػػيؿ االختبػػارات ككيفيػػة تنفيػػذىا ككػػذلؾ كيفيػػة تسػػجيؿ نتػػائج
االختبارات.

 -4التأكد مف مدل مبلءمة االختبارات لمستكل العينة كمدل فيميـ كاستجابتيـ ليا.
 -5معرفة ما يكاجيو الباحث كفريؽ العمؿ مف معكقات كسمبيات في أثناء تنفيذ االختبارات.
 -6العمؿ عمى تجاكز األخطاء كتبلفييا قبؿ تنفيذ التجربة الرئيسية.

 6-3اجراءات البحث

 1-6-3االحتبارات القبمية لعينة البحث
قػػاـ الباحػػث بػػاجراء االختبػػارات البدنيػػة كالمياريػػة القبميػػة لعينػػة البحػػث يػػكميف  2017 /1/10-9كفػػي

ػاء فػػي قاعػػة نػػادم النصػػر الرياضػػي ,كقػػد قػػاـ الباحػػث بتثبيػػت الظػػركؼ الخاصػػة
تمػػاـ السػػاعة الرابعػػة مسػ ن
باالختب ػػارات م ػػف حي ػػث المك ػػاف كالزم ػػاف كأس ػػمكب االختب ػػار كفري ػػؽ العم ػػؿ المس ػػاعد(* )1م ػػف أج ػػؿ تحقي ػػؽ
الظركؼ نفسيا قدر اإلمكاف عند إجراء االختبارات البعدية لعينة البحث.

 1-1-6-3تكافؤ مجمكعتي البحث

لمتعرؼ عمػى مػدل تكػافؤ مجمػكعتيف البحػث التجػريبيتيف فػي جميػع متغيػرات البحػث التابعػة ( اختبػار

القػػكة االنفجاري ػػة لم ػػذراعيف كال ػػرجميف كدق ػػة التص ػػكيب م ػػف القفػػز عاليػ ػان بكػ ػرة الي ػػد ) ت ػػـ المقارن ػػة ب ػػيف نت ػػائج
االختبارات القبمية لممجمكعتيف باستخداـ اختبار ( ) t.testلممجمكعات المستقمة متساكية العدد .
جدول ()2
ٌبٌن التكافؤ بٌن مجموعتً البحث فً قٌاسات البحث
أُزؾوى
االفزجبهاد
ككغ اٌُوح اُطج٤خ
(ً 3ـْ) ثبُ٤ل
اُٞاؽلح
اُٞصت اُؼٔٞكٖٓ ١
اُضجبد
اُزظ٣ٞت ٖٓ اُولي
ػبُ٤ب

اُضبثذ

ً

ع

ٕ

9,93

1,01

10

9,81

39,7

4,03

10

40,4

4,99

3,6

0,96

10

3,7

0,94

ً

ع

ٕ

أُؾزَجخ

اُغل٤ُٝخ

1,31

10

0,22

2.10

10

0,32

2.10

10

0,22

2,10

القيمة الجدكلية تحت مستكل داللة ( )0.05كدرجة حرية ()18
(*) ـ.ـ جاسـ نافع حمادم  :كمية المعارؼ الجامعة ,ماجستير ,تدريسي.
ـ.ـ ياسر محمد حمكد :كمية المعارؼ الجامعة ,ماجستير ,تدريسي.
لؤم مشعاف  :كمية المعارؼ الجامعة ,ماجستير ,مدرب العاب.
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ؼ١و
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فػي نتائج الجػدكؿ فػي أعػبله نبلحػظ اف قيمػة (ت) المحسكبػة لجميع االختبارات البدنية كالميارية لكبل

المجمكعتيف ىي أقؿ مػف القيمة الجدكلية ( )2.10تحت مستكل داللة ( )0.05كدرجػة حريػة ( )18كىػذا
يعني اف الفركؽ عشكائية (غير معنكية) بيف مجمكعتي البحث ,كىذا يدؿ عمى أف أفراد ىاتيف

المجمكعتيف متكافئتاف في ىذه االختبارات قبؿ البدء بتنفيذ البرنامج التدريبي.

 2-6-2البرنامج التدريبي

قػػاـ الباحػػث بإعػػداد برنػػامجيف تػػدريبييف أحػػدىما لتػػدريب القػػكة العضػػمية الثابتػػة كاآلخػػر لمقػػكة العضػػمية
المتحركة مراعيان فيو الظػركؼ الزمانيػة كالمكانيػة كالمسػتكل العمػرم كالبػدني لبلعبػيف معتمػدان عمػى مػا تػكفر
مػػف مصػػادر عمميػػة كباالسػػتعانة بػػآراء عػػدد مػػف الخب ػراء كالمختصػػيف

( )

فػػي مجػػاؿ عمػػـ التػػدريب الرياضػػي

كمجػػاؿ لعبػػة ك ػرة اليػػد فػػي تقػػكيـ البرنػػامجيف التػػدريبييف لكػػي يكػػكف بمسػػتكل عممػػي يتناسػػب مػػع المسػػتكل

العمػػرم كالظػػركؼ المختمفػػة لمعينػػة ككػػذلؾ اإلمكانيػػات المت ػكافرة مػػف أدكات كفت ػرة تػػدريب مناسػػبة لمكصػػكؿ
بالعينة إلى أعمى مستكل ,تـ البدء بتطبيؽ البرنػامج التػدريبي ضػمف الكحػدات التدريبيػة كفػي القسػـ الػرئيس

ػداء م ػ ػػف ي ػ ػػكـ الس ػ ػػبت المكاف ػ ػػؽ  2017/1/11كلغاي ػ ػػة
كالت ػ ػػي تعط ػ ػػى م ػ ػػف قب ػ ػػؿ م ػ ػػدرب الفري ػ ػػؽ كذل ػ ػػؾ ابت ػ ػ ن
 2017/3/11بكاقػػع ثػػبلث كحػػدات تدريبيػػة فػػي االسػػبكع لؤليػػاـ (الس ػبت كاالثنػػيف كاالربعػػاء) ضػػمف مرحمػػة
االعداد الخاص كمرحمة المنافسػات كلمػدة ( )8اسػابيع بكاقػع ( )24كحػدة تدريبيػة ,فقػد تضػمف البرنامجػاف

التدريبياف ما يأتي:

 -1تمرين ػػات لتنمي ػػة الق ػػكة العض ػػمية الخاص ػػة كالميم ػػة لبلع ػػب كػػرة الي ػػد كتمرين ػػات تكنيكي ػػة لمي ػػارة
التصكيب مف القفز عاليا كبأسمكبيف تدريبييف أحدىما التدريب العضمي الثابػت كاآلخػر التػدريب

العضمي المتحرؾ.

 -2فترة البرنامج التدريبي لكؿ أسمكب ىي ( )8ثمانية أسابيع ,حيػث تضػمف البرنػامج ( )24أربعػة
كعشركف كحدة تدريبية لكؿ أسمكب.

 -3نفذت ىذه الكحدات التدريبية مف قبؿ المجمكعتيف التجريبيتيف بكاقع ( )3ثػبلث كحػدات تدريبيػة
في األسبكع لكؿ أسمكب أياـ (السبت كاالثنيف كاالربعاء) كذلؾ في قاعة لتدريبات االثقاؿ ,كفي

ممعب كرة اليد ,أما زمف الكحدة التدريبية فكاف بمعدؿ ( )90دقيقة لكؿ كحدة تدريبية.



أ.د جمعة محمد عكض :أستاذ مادة فسمجة التدريب الرياضي  /جامعة االنبار.

أ.د مكفؽ اسعد محمكد  :أستاذ مادة التدريب الرياضي  /جامعة االنبار.
أ.ـ.د نصر خالد الكيبلني  :أستاذ مادة تعمـ كرة اليد  /جامعة االنبار.
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 -4أعط ػػت الكح ػػدات التدريبي ػػة ف ػػي ج ػػزء م ػػف القس ػػـ الرئيس ػػي لمكح ػػدة تض ػػمنت تفاص ػػيؿ تكنيكي ػػة

كتكتيكيػػة كتدريبيػػة عمػػى ميػػارة التصػػكيب مػػف القفػػز عاليػػا بك ػرة اليػػد فض ػبلن عػػف تػػدريبات القػػكة

العضمية.

 -5بما أف كرة اليد يككف فييػا األداء متنكعػان بػيف أداء بشػدة قصػكية كأداء بشػدة شػبو قصػكية عمػى
ط ػػكؿ فتػ ػرات أداء الش ػػكط ل ػػذا ت ػػـ تنفي ػػذ مف ػػردات المنيج ػػيف الت ػػدريبييف الخاص ػػة بتط ػػكير الق ػػكة
العضمية باألسمكبيف الثابت كالمتحرؾ عمى ىذا النكع مف األداء.

 -6نفذت كحدات البرنامج التدريبي بالطريقة التدريب الفترم مرتفع الشدة كالتك اررية.
 -7قػػاـ الباحػػث بتحديػػد الشػػدة كالحجػػـ كال ارحػػة لكػػؿ كحػػدة تدريبيػػة فػػي االسػػبكع كلكػػؿ اسػػمكب عػػف
طريؽ األداء القصكم لكؿ تمريف مع مراعاة عند الزيادة في الشدة اف يقؿ الحجـ كتزداد ال ارحػة
في االسابيع االخرل كىك مبدأ تدريبي صحيح.

 -8كقد كاف تشكيؿ حمؿ التدريب في الدائرة التدريبية الصغيرة (األسبكعية) ( )1:2أما تشكيؿ

الحمؿ في الدائرة التدريبية المتكسطة فقد كاف ( )1:3لضماف حصكؿ حالة التكيؼ لبلعبيف .

جدول رقم ()3
ٌظهر تفاصٌل الوحدات التدرٌبٌة خالل البرنامج التدرٌبً وأوقاتها بالدقابت ونسبتها المبوٌة ولكل أسلوب تدرٌبً

رلبط َ٤اُزله٣ت
 .1اُوَْ اإلػلاك١
أ) اُغيء اُ٘ظو١
ة) اُغيء اُزؾؼ٤و١
 .2اُوَْ اُوئ٢َ٤
أ) االكاء اُل٘ٝ ٢اُقطط٢
ة) رله٣جبد اُوٞح اُؼؼِ٤خ (اػلاك ثلٗ)٢
 .3اُوَْ اُقزبٓ٢
رٔبه ٖ٣اهرقبء

اُٞهذ فالٍ
اُٞؽلح اُزله٣ج٤خ
(كه٤وخ)

اُٞهذ فالٍ
األٍجٞع (كه٤وخ)

اُٞهذ اٌُِ٢
(كه٤وخ)

اَُ٘جخ أُئ٣ٞخ
%

5ك
 10ك

 15ك
 30ك

 120ك
 240ك

4.17
8.33

 30ك
 60ك

 120ك
 180ك

 960ك
 1440ك

33.33
50

5ك

 15ك

 120ك

4.17

 360ك

 2880ك

100

.220د

أُغٔٞع

الجدول ()4
شدد الوحدات التدرٌبٌة الٌومٌة والشدد األسبوعٌة والشهرٌة للتمرٌنات الخاصة للتسارع
األشٜو

اُشٜو
األٍٝ

اُشٜو
اُضبٗ٢

شلح
األشٜو

األٍبث٤غ

ٓزٍٞؾ
شلح األٍبث٤غ

شلح اُٞؽلاد اُزله٣ج٤خ

األٍٝ

%82.33

األ٠ُٝ
%81

اُضبٗ٤خ
%84

اُضبُضخ
%82

اُضبٗ٢

%85.33

%85

%88

%83

%84,74

اُضبُش
اُواثغ
اُقبٌٓ
اَُبكً

%87
%84.33
%89
%91.33

%87
%84
%86
%92

%89
%87
%91
%94

%85
%82
%90
%88

%89.91

اَُبثغ

%92.33

%94

%96

%87

اُضبٖٓ

%87

%87

%89

%85

مالحظة :معدل شدة التمرٌنات الخاصة للتسارع بلغ (.)88260

330

جملة الثقافة الرياضية _ جمـلــة فصلية علمية متخصصة حمكمة _ اجمللد التاسع
العدد الثاني _ 1028

 3-6-3االختبارات البعدية لعينة البحث
أجرل الباحث االختبارات البدنية كالميارية البعدية لعينة البحث بعد أف انتيى مف تنفيذ البرنامج

التدريبي كذلؾ في يكمي  2017 /3 / 13-12كقد استغرقت االختبارات يكميف (يكمان كاحدان لكؿ
مجمكعة) كبالكقت نفسو كالطريقة كالظركؼ التي أجرل فييا االختبارات القبمية.

 7-3الكسائؿ اإلحصائية :

()1

-1النسبة المئكية

-2الكسط الحسابي
-3االنحراؼ المعيارم
-4معامؿ االلتكاء

-5اختبار (ت) لمعينات المرتبطة
 -4عرض النتائج كتحميميا كمناقشتيا
 1-4عرض نتائج الفركؽ بيف االختبارات القبمية كالبعدية لالختبارات البدنية كالميارية كتحميميا كمناقشتيا
 1-1-4اختبار دفع الكرة الطبية (3كغـ) باليد الكاحد لممجمكعتيف.
جدول رقم ()4
ٌوضح قٌم (ت) بٌن االختبارات القبلٌة والبعدٌة الختبار دفع الكرة الطبٌة (3كغم) بالٌد الواحدة لكال المجموعتٌن.
اٌّغّٛعخ

ٚؽلح
اٌم١بً

ً

اٌضبثذ

ِزو

9.81

1.31

اٌّزؾون

ِزو

9.93

1.01

اُوجِ٢
ت

اُجؼل١
ت

ْ

ً

10

11.24

10

10.98

1.3
0.899

ْ

ًؾ

تؾ

هٔ٤خ (د)
ِؾَٛثخ عل١ٌٚخ

10

1,43

0,19

7,52

2.28

كاي

10

1,05

0,58

5,83

2.28

كاي

اٌلالٌخ

القيمة الجدولية تحت مستوى داللة ( ).0.5ودرجة حرية (.)9

في نتائج الجدكؿ أعبله نبلحظ اف قيمة (ت) المحسكبة لمفركؽ بيف نتائج االختبارات القبمية كالبعدية

الختبار دفع الكرة الطبية ( 3كغـ) باليد الكاحدة لكبل المجمكعتيف ,كانت قيمة (ت) المحسكبة لمجمكعة
األسمكب الثابت ( )7,52كقيمة (ت) المحسكبة لمجمكعة األسمكب المتحرؾ ( )5,83ككبل القيمتيف ىما
أكبر مف القيمة الجدكلية ( )2.28تحت مستكل داللة ( )0.05كدرجة حرية ( )9كىذا يدؿ عمى كجكد
فركؽ معنكية دالة بيف االختبارات القبمية كالبعدية لكبل المجمكعتيف كلصالح االختبارات البعدية ,حيث
يبلحظ ارتفاع قيـ الكسط الحسابي لكمييما في االختبارات ,مع مبلحظة ارتفاع قيمة الكسط الحسابي

لممجمكعة التي تدربت باألسمكب الثابت .أكبر مف المجمكعة التي تدربت باألسمكب المتحرؾ ,كيرل
الباحث اف التدريبات الخاصة بتطكير القكة لممجاميع العضمية العاممة في األداء كباألسمكب الثابت يككف

أكثر تأثي انر مف األسمكب المتحرؾ ,كبيذا فاف التدريب باألسمكب الثابت قد حقؽ فركقان معنكية أكبر مف
-1أحمد يكسؼ عكدة كخميؿ الخميمي :االحصاء لمباحث في التربية كالعمكـ اإلنسانية ,عماف ,دار الفكر لمطباعة كالنشر.2000 ,
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األسمكب المتحرؾ كذلؾ ألف األسمكب الثابت يؤدم إلى تطكير القكة في العضبلت العاممة كبزاكية العمؿ

المناسبة مما يعطي ذلؾ قيمة أكبر مف القكة المبذكلة بيذه الزاكية ,كىذا ال يعني اف األسمكب المتحرؾ ال
يعطي داللة عمى تطكير المجاميع العضمية ,إال اف األسمكب المتحرؾ قد يككف تأثيره أكبر عند تكرار

الرمي (كقكة مميزة بالسرعة) كالتي قد يحتاجيا العب كرة اليد .ككممة (ايزكمترؾ) تعني (نفس طكؿ

العض مة) .أك بعبارة أخرل العضمة التي تنقبض بشكؿ ثابت ىي العضمة التي تنتج القكة العضمية بدكف
حدكث تغير في الطكؿ الظاىرم لمعضمة ,كالسبب في ذلؾ اف المقاكمة الخارجية التي تكاجييا العضمة

أكبر مف القكة التي تنتجيا العضمة( .)1كيرل الباحث عند التدريب باألسمكب الثابت فاف العضمة تنتج القكة
بشكؿ مستمر خبلؿ التمريف  ,عمى العكس مف التدريب باألسمكب المتحرؾ فيككف انتاج القكة مف العضمة

بشكؿ غير ثابت أم تحدث راحة لمعضمة خبلؿ التمريف .

 2-1-4اختبار الكثب العمكدم مف الثبات لممجمكعتيف.

جدول رقم ()5
ٌوضح قٌم (ت) بٌن االختبارات القبلٌة والبعدٌة الختبار الوثب العمودي من الثبات لكال المجموعتٌن
اٌّغّٛعخ
اٌضبثذ
اٌّزؾون

ٚؽلح
اٌم١بً
ٍُ

ً
40,4

ٍُ

39,7

اُوجِ٢
ت
4,99

ْ
10

ً
53,8

4,03

10

47,53

اُجؼل١
ت
3,11
2,59

ْ
10

ًؾ
13,4

تؾ
3,11

لّ١خ(د)
اٌّؾَٛثخ
13,673

كاي

10

7,38

2,42

9,71

كاي

اٌلالٌخ

القيمة الجدولية تحت مستوى داللة ( ).0.5ودرجة حرية ()9

في نتائج الجدكؿ أعبله نبلحظ اف قيمة (ت) المحسكبة لمفركؽ بيف نتائج االختبارات القبمية كالبعدية

الختبار القفز العمكدم مف الثبات لكبل المجمكعتيف كانت بقيمة ( )13,673لمجمكعة األسمكب الثابت
كبقيمة ( )9.071لمجمكعة األسمكب المتحرؾ ككبل القيمتيف ىما أكبر مف القيمة الجدكلية ( )2.28تحت

مستكل داللة ( )0.05كدرجة حرية ( )9كىذا يدؿ عمى كجكد فركؽ في نتائج ىذا االختبار لكبل
المجمكعتيف كلصالح االختبارات البعدية مع أفضمية في ىذه الفركؽ لممجمكعة التي استخدمت األسمكب
الثابت ,حيث اف ىذا االختبار يعطي داللة عمى تطكير القكة االنفجارية لعضبلت الرجميف ,كاف التدريب

باألسمكب الثابت قد أعطى فائدة في التأثير في تطكير العضبلت العاممة في ىذا االختبار كبالزاكية

الصحيحة لعمؿ ىذه المجاميع ,حيث اف أداء اختبار الكثب العمكدم مف الثبات يعد أحد أىـ االختبارات

التي تستخدـ لتقييـ القكة االنفجارية لمعضبلت العاممة في التيديؼ بكرة اليد .كيرل الباحث اف تحقيؽ قيـ
جديدة لمجمكعة التدريب باألسمكب الثابت يعني اف التماريف المستخدمة لتطكير القكة بيذا األسمكب تككف

أكثر تأثي انر في تطكير ىذه القكة كبما يتناسب كالمسار الحركي لؤلداء فضبلن عف عدـ التقميؿ مف أىمية
األسمكب المتحرؾ كالذم حقؽ ىك اآلخر تطك انر في مستكل القكة العضمية لمعضبلت العاممة في األداء

()1

محمد محمكد عبد الدايـ كآخركف ,برامج تدريب االعداد البدني كتدريبات األثقاؿ :القاىرة ,دار الكتب المصرية ,1993 ,ص.47
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ليذا االختبار كالتي تدؿ عمى تطكر كفاءة أفراد المجمكعة التي تدربت بيذا األسمكب عند تكرار األداء

ألكثر مف.

 3-1-4عرض نتائج الفركؽ بيف االختبار القبمي كالبعدم لميارة التصكيب مف القفز عاليا بكرة اليد
كتحميميا كمناقشتيا .

جدول رقم ()6
ٌوضح قٌم (ت) بٌن االختبارات القبلٌة والبعدٌة لمهارة التصوٌب من القفز عالٌا لكال المجموعتٌن.
أُغٔٞػخ

ً

اُوجِ٢
ع

ٕ

ً

اُضبثذ

3,7

0,94

10

6,1

أُزؾوى

3,6

0,96

10

4,9

اُجؼل١
ع
0,73
0,87

ٕ

ًف

عف

هٔ٤خ(د)
أُؾَٞثخ

اُلالُخ

10

2,4

0,96

8

كاٍ

10

1,3

0,67

6,19

كاٍ

القيمة الجدولية تحت مستوى داللة ( ).0.5ودرجة حرية (.)9
في نتائج الجدول أعال نالحظ ان قيمة (ت) المحسوبة للفروق بين نتائج االختبارات القبلية والبعدية الختبار مهارة التصويب من
القفز عاليا بكرة اليد لكال المجموعتين .فكانت قيمة (ت) المحسوبة لمجموعة األسلوب الثابت ( )8وقيمة (ت) المحسوبة لمجموعة
األسلوب المتحرك ( )6.19وكال القيمتين هما أكبر من القيمة الجدولية ( )2028تحت مستوى داللة ( ).0.5ودرجة حرية ( )9وهذا
يدل عل وجود فروق معنوية بين نتائج االختبارات القبلية والبعدية لكال المجموعتين في اختبار التصويب من القفز عاليا بكرة اليد .
ولصالح االختبار البعدي مع أفضلية في الفروق لصالح المجموعة التي تدربت باألسلوب الثابت ,وهذ النتائج جاءت متوافقة مع
النتائج السابقة الخاصة باختبار الوثب العمودي من الثابت ودفع الكرة الطبية باليد الواحدة والتي جاءت أيضا ً لصالح االختبارات
البعدية لمجموعة التدريب باألسلوب الثابت وفضالً عن ذلك فقد أظهر أسلوب التدريب المتحرك أيضا ً فاعلية في تطوير أداء المهارة
في هذا االختبار مما دل ذلك أيضا ً عل فاعلية هذا األسلوب في تطوير األداء المهاري ,واالنقباض العضلي المتحرك هو من أنواع
االنقباضات العضلية الشائعة االستخدام " عل الرؼم من أن كال االنقباضين العضليين الثابت والمتحرك

يصنفان ضمن االنقباضات المركزية والتي تشمل التقصير في طول العضلة إال انهما ؼير
متشابهين ,حيث تنتج القوة القصوى خالل المدى الكامل للحركة في أثناء االنقباض العضلي
الثابت وليس في أثناء االنقباض المتحرك"(.)0
 1-4عرض وتحلٌل ومناقشة نتابج االختبارات البعدٌة لمجموعتً البحث التجرٌبٌتٌن.
جدول ()7
االوساط الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة وقٌم (ت) المحسوبة والداللة للمجموعتٌن التجرٌبٌٌن التجرٌبٌة والضابطة لالختبارات
البعدٌة لمتغٌرات الدم الباٌوكٌمٌابٌة
األٍِٞة أُزؾوى
األٍِٞة اُضبثذ
اُلالُخ
هٔ٤خ )(T
ٝؽلح اُو٤بً
أُزـ٤واد
ع
ً
ع
ً
ككغ اٌُوح اُطج٤خ
ؿ٤و ٓؼ٘١ٞ
0,5
0,89
10,98
1,3
11,24
ٓزو
(ً3ـْ)
اُولي اُؼبٓٞك١
ٓؼ٘١ٞ
3,46
2,59
47,53
3,11
53,8
ٍْ
ٖٓ اُضجبد
اُزظ٣ٞت ٖٓ
ٓؼ٘١ٞ
3,24
0,87
4,9
0,73
6,1
كهعخ
اُولي ػبُ٤ب
قٌــمــة (ت) الجدولــٌــــــــــة ( )2010عنـــــــــــد درجـــــــــــــة حرٌــــــــــــة ( )18وبمــــــــستوى داللـــــــــــــــة ()0005

في نتائج الجدكؿ أعبله نبلحظ اف قيمة (ت) المحسكبة في االختبارات البعدية لمجمكعتي البحث

التجريبية في اختبار دفع الكرة الطبية (3كغـ) باليد الكاحدة كانت ( )0.5كىي أقؿ مف القيمة الجدكلية
()1

محمد محمكد عبد الدايـ كآخركف ,مصدر سبؽ ذكره ,ص.49-48
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( ,)2.10كىذا يعني عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف األسمكبيف التدريبييف الثابت كالمتحرؾ كاف
كبل األسمكبيف عمبل عمى تطكير القكة العضمية لعضبلت الذراعيف ,حيث أف أم مقاكمة تكاجييا العضمة
سكاء بالعمؿ الثابت أك المتحرؾ فاف العضمة تنقبض كتنتج قكة كككف ىذه القكة في أقصى معدالتيا "كانو

عمى الرغـ مف أف كبل االنقباضيف العضمييف الثابت كالمتحرؾ يصنفاف ضمف االنقباضات المركزية كالتي

تشمؿ التقصير في طكؿ العضمة إال انيما غير متشابييف ,حيث تنتج القكة القصكل خبلؿ المدل الكامؿ

لمحركة في أثناء االنقباض العضمي الثابت كليس في أثناء االنقباض المتحرؾ"(.)1

في نتائج الجدكؿ أعبله نبلحظ ايضان اف قيمة (ت) المحسكبة بيف األكساط الحسابية لبلختبارات

البعدية لمجمكعتي البحث التجريبيتيف في اختبار الكثب العمكدم مف الثبات كانت ( )3.46كىي أكبر مف

القيمة الجدكلية ( ,)2.10كىذا يدؿ عمى اف الفركؽ بيف األكساط الحسابية دالة احصائيان ,كاف ىناؾ تطك انر
حدث في القكة العضمية لعضبلت الرجميف العاممة كاف األسمكب الثابت قد عمؿ عمى تطكير ىذه القكة

لعضبلت الرجميف .يرل الباحث اف اليدؼ مف كبل األسمكبيف ىك تكيؼ لمعضمة فيما بعد كبتعاكف

العضبلت العاممة في الحركة المطمكبة لمكصكؿ إلى اليدؼ األساسي في األداء لتحقيؽ أفضؿ أداء أك
انقباضية عضمية بأقؿ جيد كفي الكقت المناسب ,كىذا ما ظير في نتائج الكثب العمكدم مف الثبات

لممجمكعة التي تدربت باالنقباض الثابت ,حيث كانت الفركؽ لصالح ىذه المجمكعة.

كمف خبلؿ ماتـ عرضو مف نتائج في الجداكؿ أعبله تبيف كجكد فركقان ذات داللة معنكية بيف

االختبارات البعدية كلصالح األسمكب الثابت في اختبارم دقة ميارة الصكيب مف القفز عاليا ,كيعزك
الباحث أف سبب ىذه الفركؽ يعكد الى استخداـ التمرينات المتنكعة البدنية كالميارية كالتي أعطت القكة

الكافية لعضبلت الرجميف كالذراعيف مما مكنت البلعبيف عمى القفز عاليا فكؽ المدافعيف كتصكيب الكرة

نحك اليدؼ بشكؿ افضؿ كبقكة اكبر كبدقة عالية .ككذلؾ فاف الطرؽ التدريبية المستخدمة كاف ليا الدكر

البارز في عممية التطكر ,كيؤكد (حمكدم  )2008,اال "اف ميارة التصكيب مف القفز بالرغـ مف صعكبة
تنفيذىا ف ي ناحية األداء الفني الذم يعكد الى كجكب اتحاد القفز مع حركة الرمي لمتصكيب مف فكؽ
مستكل الكتؼ في اليكاء اال انيا تكفر فرصة لبلعب عمى التيذيؼ مف فكؽ جدار الدفاع كتزداد أىمية

بناء القكة الدافعة في ىذه الرمية اكثر النو عمى االعب اف يحصؿ عمى القكة ليس فقط لمتصكيب بؿ لمقفز

أيضا"(.)2

 -5االستنتاجات كالتكصيات
 1-5االستنتاجات

()1

محمد محمكد عبد الدايـ كآخركف ,مصدر سبؽ ذكره ,ص.49-48

( )2حمكدم ,عبد الكىاب غازم :كرة اليد ما ليا كما عمييا – المبادئ التعميمية كالتدريبية  ,ط ,1مطبعة العمراف ,بغداد,2008 ,ص.114
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-1أف البرنامج التدريبي باألسمكبيف الثابت كالمتحرؾ المعد مف قبؿ الباحث قد ٌأدل الى تطكير القكة
العضمية الخاصة لمذراعيف كالرجميف لكبل المجمكعتيف مع أفضمية في قيـ األكساط الحسابية لؤلسمكب
الثابت.

-2أف البرنامج التدريبي باألسمكبيف الثابت كالمتحرؾ المعد مف قبؿ الباحث قد ٌأدل الى تطكير ميارة
التصكيب مف القفز عاليا بكرة اليد مع أفضمية في قيـ األكساط الحسابية لؤلسمكب الثابت.
 2-4التكصيات

-1مف الضركرم التأكيد عمى تدريبات القكة العضمية كباألسمكب الثابت لبلعبي كرة اليد.
-3أستخداـ أساليب تدريبية أخرل لتنمية القكة العضمية عمى ال عبي كرة اليد.
-4أجراء بحكث مشابية أخرل أللعاب فرقية أخرل.

-5تعميـ البرنامج التدريبي عمى األندية الرياضية لبلستفادة منو في أعداد البلعبيف الشباب بكرة اليد.
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