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العدد01/

كانون ثاني0103/م

الكفاءة اليوائية والالىوائية وعالقتيا بدقة أداء التصويب من القفز بكرة اليد الناشئين
د .نبيل كاظم ىريبد الجبوري

جامعة بابل /كمية التربية الرياضية
 -1التعريف بالبحث :
1ـ 1المقدمة وأىمية البحث :

تحتللع ة اللة اةيللية اةاللم اللر اة للتةي ةيتيللة ايح للمة مةتةاللية اللر ت للمب ةحااي للت مةحا للر اةيات للة ما للمأت اةللممع ت للت ا

اللتةاايات متللماي اوةيللت متتيللتثف اةجيللمم اة ةاللة ة ل أجللع اةماللمع إة للي أم اةتاتاللاع اةتللر ةلل
اةالعاا اةامياة ماةاياة ماةا

ل ل ييت ت للمي تللميات

اة مت يع ياتءة األجيية اةمظااالة الر كةلل اة ةلمم اةافليب الر ايلتء اةالعلب ةل يتالة اةمجلم

ةع األاك ايظي االعتاتي جةاع االحتةتالت اةتر تاي يت ظيمف اةةاتياتت.

مااليجتي اة تةر هم االاة األ تةاب ماة ياح اة ةاة اةة لت ة ة الر اةتلمياب ةجةالع ةت التت مة لت يةتت هلك اة الة
 ،مة أجع إميال هك اةحتةة الام ة ت ماي اةفمة متمية اة
اةجيللتي اة

ة ع ي تحةع اةجيم ةةت اماع اةةمياا ة ةع ع ي ياع تلمية

ل ر متحللت اةظلليمف اةةات اللة ة ةفتمةللتت مااليتاللتل ات للل اةةفتمةللتت اواللة اةحاللمع ع للي اةتياللف اةا للامةمجر

اةكب افمم إةي تمااي اة تتة اةاليةة ةيع اةةجتةاع اة

اة يع ح ب مميهت ار اة ةع .

إ اةةييج اةتمياار اةكب ايةر إةي اةت ثاي ار اة

ة اجب أ ا لاف اةت ليف ع لي ةالمي اة تتلة اةة لت ةع ويجلتي

اةي ت أم اةا تةاة مة ثي تمظاف تتعمة ياتمة اةحةع ةت ماي ةامي اة تتة اة تة ة ة ةت ماةمةلة أماء اة
،مةويض ت اا تتعمة اامااة اةتمياب ا

ل ة ةمظااتيلت

اةاامااة هيت ت ير يظلتي اة تتلة اة تة لة ةل مجيلة اةيظلي اةا ل جاة مالر

اةيية اة تحية اإي ال افتاي ع ي يظتي ماحم ال اة ةلع اة

ل ر اايلت ات لب إيتلتج اة تتلة ةل الالع األيظةلة اةلثالث ةلع

ااتالف ار ي ب ة تهةة يع يظتي ار ةيلتية ماحلمة أم ةجةمعلة ةيلتيات اة الة  ،ةلكا اتمجلب الر اةةلييج اةتلمياار اةت تةلع
ةللع هللك األيظةللة مح للب أهةاتيللت وعللمام اةالعللب م للةت تلليمم اة

للالت اتة تتللة اةة ماللة ةللع للاي اةةاللتياة  .مأ أب

إااللت اللر تحفا ل اةت لماي اةي للار اللا األيظةللة اةللثالث اللي يف ع للي ةفللمية اةالعللب اللر ت االلة ةت اللتت اة للب مح للب ةللت
تاي ل ظلليمف اةةاللتياة ة ل حجللي اة تتللة اةة ماللة مهيللت تالليي أهةاللة اةاحللث اللر إج لياء االاتاللتيات اةتللر ت اللي ع ل اةياللتءة

اةمظاااة(اةيماحاللة ماةالهماحاللةن اللا ماح لية تمياااللة مأالليغ مة ل أهةاللة اتةوللة اتةي للاة ة ةللميب ماةالعللب مكةللل وع للتء اياللة
ة ةميب ار اةمتمف ع ي ة تمغ اةياتءة ةالعاا مت تعم ع ي تاحاح أم ت ماع جيء أم ا ض ةايمات اةةلييج اةلت احفل
اةيتتحج اةةيجمة .
 2-1مشكمة البحث :

ت م ة اة اةيية اةام ة األة تب اةتر احتتج العاايلت إةلي اةيالتءة اةيماحالة ماةالهماحالة متحظلي اتهتةلتي اةةلمياا الر

ا للض األة للتب األالليغ مااماللت اةتللر تةتللتي اتي التللتت ،ةللع امااللة اةةم للي اةتللمياار مكةللل ةولليض تللماي اةفتعللمة اةمظاااللة

اةةتايللة ةةماجيللة ةت اللتت متيللمل حييللتت اة للب اللر اةي لية اةاللم كات اة للتاع اةةتواللي اللر األماء ماةللكب اتاللتمت اللا األماء
االياجتيب ماألماء اة ياع اةكب اةتم ةاتيات يةياة ةات اة ح ب يمل اةحيية ماكةل اا ب ع ي اةةمياا ار اغ ب األحالت
ااتاللتي اةتةيايللتت مة ياللة م للتحع تيااللكهت مة للمغ اةحتجللة إةللي حجللي م لليع م للمة اةتللمياب اةللاليي ةتيةاللة اةفللميات اةيماحا للة
ماةالهماحاة ا يع متا م اةمجب اةي ب اة يمياة .ةلكا اجلب علمي اةتم لع اتةتلميااتت اةتلر تيةلر يظتةلت ع لي ح لتب يظلتي
أاي مةي اجب متة اةتفيا اتةيظتي اةالت

اتة الة اوالة يالع ةفلمية اةالعلب ع لي اةتليمم اتة تتلة اتةحلممم اةفالمغ ة يظلتي.

ةكا اجب أ ا تيم تمياب اةةيتيات األ ت اة ع ي تتعمة عيا ة ة اةتحةع اةيماحر ماةالهلماحر ةتحةلع عالل اةةالتياة مياةلت
اةا مةة ،ةكا مجمت اةاتحث ة الالع اايتل الر ةجلتع اةتلمياب ايلية اةالم مجلم أ ايلتء تتعلمة ة تلمياب هلر اةيالتءة اةيماحالة
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ماةالهماحاللة ت للم ةل اةة للتحع اةتللر اجللب إا للتعيت ة احللث ماةم اي للة ماةتفللماي اةة للتةي ةتجيللب

ةمغ اال تاتمة ة ااتاتي اةتميااتت اةةيت اة ةكةل .

للاتل اةمتللت ماةجيللم مة ياللة

1ـ 3أىداف البحث :

 -1اةت يف اةياتءة اةيماحاة ماةالهماحاة ةالعار يية اةام اةيت حا ار أيماة اتاع
-2اةت يف ع ي متة اةتاماب ة اةفاي ةالعار يية اةام اةيت حا ار أيماة اتاع
-3اةت يف ع ي اة التة اا يع ة اةياتءة اةيماحاة ماةالهماحاة ممتة أماء اةتاماب ة اةفاي ةالعار يية اةام اةيت حا
ار أيماة اتاع

1ـ 4فروض البحث :

 .1هيتةل تتحاي ااجتار ة ياتءة اةيماحاة ماةالهماحاة امتة أماء اةتاماب ة اةفاي ةالعار يية اةام اةيت حا ار أيماة اتاع

1ـ 5مجاالت البحث :
1ـ5ـ 1المجال البشري  :العام يية اةام اةيت حم ار أيماة اتاع

1ـ5ـ 2المجال ألزماني  :اةةمة ة  2212 /6/22ي إةي  2212 /12 /1ي.

1ـ5ـ 3المجال المكاني  :ةالعب يية اةام ار ( ةيتمغ اتب اةفت ي ماةةمحتاة ماةة ابن
2ـ الدراسات النظرية والدراسات السابقة :
2ـ 1الدراسات النظرية :

()1

2ـ1ـ 1التكيف اليوائي

 :افام اتةتياف اةيماحر هم ت ل اةتاتعالت اةتر تتي ار حتةلة تلماي األمي لجا  .مالتي كةلل الر

األي ل ة اةيات للاة اةتللر ت للتةي ةةللمة يةياللة تةتللم أليثللي ة ل ( 4متللتح ن  ،ةتاللع إةللي عللمة للتعتت ،إك اتللماي األمي للجا

تلتة ي األي لجة اة

ل اة ةل أي لمة اةةلمام اةوكاحالة ة حاللمع ع لي اة تتلة اةاليةلة وعلتمة ايلتء ثالثلر ام لاتت االمايم للا ،

مة أةث ة هك األي

ة (اةة ر ،اةجيب اةاااف ،اة اتحة  ،اةمياجتت  ،اات اي اة تحاة  ،اةمثب اتةحاتع ميتاة اةتةيايلتت

كات اة تاع اال تةيايب ماع اةةمغ .مة ةةايات اةتياف اةيماحر هر :
.1

ا تةياي اةحامع ع ي اة تتة ةاتيات ما ة تةتم غتةات إةي عمة تعتت .

.2

اوعتمة اةة تةية ةايتء جياحتت  ATPغاي اةةحممة ا مم ة ا أم ية ةت .

.3

عمي ظيمي اةت ب ات تةياي  ،مكةل ألي مة حتةض اةاليتال .

.4

اال تاتمة ة حتةض اةاليتال ار إعتمة ةايم اةج ي ة اة تتة ة

.5

الت ماةيام ع ي يع يالايمجا .

ت م اةةامي األ ت ر ة تتة ار األة تب مأة تب اةتحةع ا يماعيت اةةات اة .

أةت عامب اةتياف اةيماحر اير :
 .1ا ء اةحامع ع ي اة تتة ا اب اة ة اتت اةا امةمجاة متاتعالت األي مة .
 .2اةحتجة اةة تةية ةألمي جا .
 .3اةحتجة إةي ةايم يااي ة اة تتة .

 . 4تت ب عة اتت ا امةمجاة يثاية ،إك تحتتج ة ةع يع ة اةجيتي اة اار ماةجيتي اةييةمير ماةجيتي اةف الر اةمعلتحر
ماةجيتي اةتيا ر اةخ .
2ـ1ـ 2التكيف الالىوائي  :مهل للر اةتال للتعالت اةتل للر تل للتي اتة

ل للالت ال للر غال للتب األمي ل للجا مت ل لليف ات ل للي يظل للتي اةتح ل للع

اةياليمجاير أب ةتح ع اة يي ار غاتب األمي جا  ،متيف ي إةلي يظلتةا  ،يظلتي إيتلتج اة تتلة اةام لاتتر ، ATP – PC

ميظلتي اةتح لع اةياليلمجاير  .امايتلتج اة تتلة الر هلكا اةيظلتي ايللم ةحلممما الر غالتب األمي لجا ةلكا ال
1

ل ةحةم ةاي

م اةما  .ع ي مظتحف األع تء ماةجيم اةامير  ،3 ،اةفتهية :ةي ة اةة تيف اتو ييمياة،2222 ،
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االع اتيات يةياة تااية ة  2إةي  3متتح  ،ا مم  122ةتي  422 ،ةتي ار أة تب اةفمغ م اتحة  122ةتي متميااتت
اةفمة اة

(1ن

اة أةث ة ما حة ة ي ت اةالهماحر

.مة ةةايات اةتياف اةالهماحر هر (2ن:

 .1ةاميهت ياةاتحر ار اةيظتي اةام اتتر  ،مغكاحر ار يظتي اةتح ع اةياليمجاير .
.2

يا ة ار أيتتجيت ة تتة .

 .3ت ةع ار غاتب األمي جا .

 .4امياة ار اوةمام اتة تتة  ،إك ال تحتتج إةي عة اتت ياةاتحاة ة فمة .
الت ار يظتي أيتتج اة تتة اةام اتتر .

 .5ال ايتج عييت ت ب اتة
أةت عامب اةتياف اةالهماحر اير :

 .1اة تتة اةيتتجة ةحمممة ة وتاة اليااتض ةايم اة

ة ة اةل . ATP – PC

 .2ال ت تةي أليثي ة اتية يةياة تميهت  32ثتياة ار اةيظتي اةام اتتر  ،مال ةاتية تةتلم أليثلي ةل  4متلتح الر يظلتي
اةتح ع اةياليمجاير .
 .3ايتج عييت ت ب ار يظتي اةتح ع اةياليمجاير ا اب تيايي حتةض اةاليتال .
 .4ال اةيل ت للماض اةة للتي ل ةل ةالليم اة
ة ام اتت اةيياتتا

ل ة ةل ثالثلر ام للاتت االمايم للا ا لليمةة ة للمةة ةالليم اة

لة

. PC

 3-1-2ميارة التصويب  :إ ة اة يية اةام هر ة اة أهماف  ،أب إ اةايا اح ي يتاجة اةةاتياة ع

يا إاتاة ةيةي

اةايا اةةيتاف ا مم أيثي ة األهماف  ،ماةةيتية اةتر اتي ايت إحياي األهماف هر ةيتية اةتاماب  ،أب إييت " اةةيتية اةتر
(3ن

تحمم يتاجة اةةاتياة "

 .ةكا ت م ة اةةيتيات األ ت اة ماةةيةة ار ة اة يية اةالم  " ،ماةحلم اةاتالع الا اةالمي ماةا لتية ،

اللع إ اةةيللتيات األ ت للاة ماةا ل اةيجمةاللة ا ةماييللت اةةات اللة تاللاح عماةللة اةجللممغ ةللت ةللي تتللمج اللر اةييتاللة اتةتاللماب

اةيتجح ع ي اةيمف "(4ن.

ويقسم التصويب من القفز الى:

5

ا -التصويب من القفز عالياً :ا تامي هكا اةيمل ة اةتاماب ة تا

ما للتامي االلمية اتاللة ةل اةةيللتجةا اللر اةال اةا اللر،مات ا

ة اةجماي اةماتعر ماالتتياب ة اةايال اةةيلتاف

األماء اةحييللر ةيللكا اةيللمل ة ل اةتاللماب اللت افللمي

اةالعللب اةةيللتجي ا للم ا للتالي اةي لية ا اللك اةا لمات اةتفياااللة اةتللر ت للتعم ع للي تللمة اةييللمض مااليتفللتء ةألع للي اتة للت
اةة تي للة ة للكيال اةياةاللة ماللر اةيلماء ا للف اةللي جيللة اةاةللا اتةي للاة ةالعللب األاةل ةللع للحب اةيلية اتةللكيال اةياةاللة اةللي
اةا ف ثلي اةلي األع لي ماالمب اةالعلب عيلم مالمةة اةلي أع لي يف لة ة لتوال تلمة مالع األيض مةلف اةجلكل الر اةيلماء
ا ال ع ي ةيجحة اةكيال اةياةاة ةةت ا تعم ع ي تمة اةتاماب م يعت ثي ايا ع ي تمي االيتفتء يا يت.

ب -التصــويب مــن القفــز أمامـاً :ماال اةيل اةلتا

ةل اةةللماا ا ماةتالماب افللمة اللتيج ال اة ل6ي مايللك اة يافللة تيللم

اةة ل تاة اللا اةةيللتجي محللتيف اةةيةللي ت ا للة ت لليع ع للي اةةيللتجي تمجال اةيلية اللر اةةيللت اةةيت للب ةل اةةيةللي م يافللة
تيااك تيم ا م ا لتالي اةيلية افلمي اةالعلب التةييمض اتة لت اةة تي لة ة لكيال اةياةالة احالث الماع اةةيلتجي األيض افلمة
ةير احاع ع ي ة تاة اياي ةإلةتي ةع االحتاتظ اتةيية أةتي اةالمي اتةالم اك التي ا لم كةلل لحب اةيلية اتةلكيال ةأل لاع

1
2

إاياهاي أحةم الةة  .اةةماع اةت اافر ة فاتف ار اة اتتة اةامياة  ،اةفتهية  :ةي ة اةة تيف اتو ييمياة ،2222 ،
ل ةحةم ةاي

م اةما  ،ةامي ا كيي ،

. 62

. 82

()3هٌٍر جرجٍص اتراهٍن .كرج الٍذ للجوٍع الرذرٌة الشاهل والروٍس الوهاري  .القاهرج :دار الفكر العرتً،5552 ،ص551
( .)2هحوذ ذىفٍق الىلٍلً .كرج الٍذ( ذعلن – ذذرٌة – ذكٌٍك) .ط .5الكىٌد :هطثعح الطالم5-5898،5 ،
 0جوٍل قاضن واحوذ خوٍص:هىضىعح كرج الٍذ العالوٍح،تغذاد،هؤضطح الصفاء لوطثىعاخ،5555،ص558-551
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ماةا ف مة ثي ةألع ي ةع ةف اةجكل اتالتجت اةة تيف ة تاماب ةةت ا تعم ع لي تلمة اةتالماب مايلم اةيالم ع لي

تمي االيتفتء يا يت.

 2-2الدراسات السابقة :

2-2ـ 1دراسة ىشام السيد محمد عمر ()1992

(1ن

:

عنوان الدراسة ( :استخدام التمرينات اليوائية كأعداد بدني لدرس الجمباز وأثرىا عمى مستوى األداء المياري )

همات اةم اي ة اةت يف ع ي أثلي ا لتاماي اةتةيايلتت اةيماحالة يإعلمام المير ةلميف اةجةالتي مةلمغ ت ثايهلت ع لي ة لتمغ األماء

اةةيتيب ة اة ي اة اةتيااة اةيات اة اتو ييمياة .

أجياللت اةم اي للة ع للي عايللة ةيميللة ة ل  84تةا لتم ة ل اةايتللة اةثتياللة ةي اللة اةتيااللة اةيات للاة اتو للييمياة ااتالليت اتة يافللة

اة ةماللة اةللت اةم اي للة اةحتةاللة يتيللت عايللة اةاحللث تةث للت االعاللر أيماللة اتاللع اةيت للحم اي لية اةاللم مااتللتيما اتة يافللة اة لماحاة

،م اي للة ه للتي اة للام ا للتامي اايللت اةةللييج اةتجيااللر ماييللتةج تللمياار ة تةيايللتت اةيماحاللة ة للتي اةم اي للر،اةت اةم اي للة اةحتةاللة
ا تامي اةاتحث اةةييج اةماار اتأل مب اةة حر ماة التتت مااليتات اة.
 -3منيجية البحث واجراءاتو الميدانية :

 1-3منيج البحث  :ا تامي اةاتحث اةةييج اةماار اتأل مب اةة حر ماة التتت االيتات اة اةةالحةة ةة ي ة اةاحث .

 2 -3مجتمع البحث وعينة :تحمم ةجتةع اةاحث االعار يية اةام اةيت حا ار أيماة اتاع (اةفت ي،اةةمحتاة،اةة لابنماةاتة
عممهي (54ن العاتم متي ااتاتي عاي اتة يافة اة ماحاة اةا ا ة ماةاتة عممهي (42ن العاتم .

 3-3الوسائل واألجيزة واألدوات المستخدمة في البحث :
3ـ3ـ 1وسائل جمع البيانات :


اةةاتمي ماةةياجع .



االاتاتيات ماةفاتف .



ا تةتية اال تاات .

3ـ3ـ 2األدوات واألجيزة المستعممة :


جيتي اةي تتةاي (ةفاتف اةمي ماة معن.



ة ب يية اةام تتيمير.



تعة تمتات عمم(2ن.



ييات عمم(12ن ة يت حا .



ا ت عمم (1ن .



ةيا تت متة تاماب (52 x52ن ي عمم .2

- 5هشام الطٍذ هحوذ عور :اضرخذام الرورٌٌاخ الهىائٍح كإعذاد تذًً لذرش الجوثاز  ،الثقافح الرٌاضٍح ،هصر ، 5885،ص
53
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جدول ()1

يبين يبيت صالحية اختبارات الكفاءة اليوائية والالىوائية والتصويب من القفز بكرة اليد لمناشئين
ت

اةاالحاة

االاتاتيات

اا ح

ال اا ح

2

يت

اةمالةة اةة يماة

1

اختبار الكفاءة اليوائية ركض (  ) 1. 5كم

7

2

7

ة يمب

2

اختبار الكفاءة اليوائية PWC170الدرجة الثابتة

3

4

2.14

غاي ة يمب

5

2

1.28

غاي ة يمب

2

اختبار الكفاءة الالىوائية سارجنت

7

2

7

ة يمب

1

التصويب من القفز عاليا عمى مربعات دقة التصويب( ) 5. × 5.

7

2

7

ة يمب

2

التصويب من القفز عاليا عمى مرمى مرسوم بالجدار ومقسم الى 5دوائر

4

3

2.14

غاي ة يمب

1

التصويب من القفز اماماً عمى مربعات دقة التصويب( ) 5. × 5.

7

2

7

ة يمب

5

2

1.28

غاي ة يمب

اختبار الكفاءة الالىوائية الخطوة لمدة ( )1.-8ثانية

1

التصويب من القفز اماماً عمى مربعات متداخمة مقاسا بالدرجات

2

2

* قيمة كا عند درجة حرية (  )1عند مستوى داللو( )...5بمغت (.)3.84

 4-3إجراءات البحث الميدانية :

 :1-4-3تحديد صالحية اختبارات الكفاءة اليوائية والالىوائية والتصويب من القفز بكرة اليد لمناشئين:

ةولليض تحماللم اللالحاة االاتاللتيات ة ياللتءة اةيماحاللة ماةالهماحاللة ماةتاللماب ة ل اةفاللي اي لية اةاللم ة يت للحا تللتي اةاتحللث

اتي لاح ةجةمعللة ةل حاللث تللي م ل يت ات للتةتية ا لتاات معي للت ع للي اةاالياء ماةةاتاللا (ة حل 1ن ماةاللتة عللممهي (7ن
اا لياء ما للم جةللع اال للتةتيات متايا ل اةااتيللتت تللي تي للاح االاتاللتيات كات اةمالةللة ة يماللة ع ل

ماةجممع(1ن ااا كةل.

يا ل تاةللة (يللت2ن اةة يماللة

 2-4-3التجربــة االســتطالعية :تللتي اةاتحللث اللإجياء اةتجياللة اال للت العاة ع للي (8ن العاللا ة ل اةيت للحا اةث للم (يللتمب
اةفت للي ميللتمب اةةمحتاللةن مأجياللت اةتجياللة اللر تةللتي اة للتعة (5ن عال اي اللر اتللتياخ ( 2212/ 9 / 2ن اللر للتحة ةيتللمغ
اتب اةفت لي الاتالتيات اةيالتءة اةيماحالة ماةالهماحالة مااتالتيات اةتالماب ةل اةفالي ما لم ةليمي (7ن أالتي متلي إعلتمة اةتجيالة
اال ت العاة اتتياخ ( 2212| 9 | 9نع ي ياف اوايام متحت ياف اةظيمف ميت اةيمف ةييت:
 .5اةت يف ع ي اةمتت اةكب ا تويت يع ااتاتي ا ال ع متت االاتاتيات اةي اة
 .5ة تمغ ا ماة االاتاتيات اتةي اة ة اية اةاحث

 .3ة ياة اةا ماتت اةتر تماج اةاتحث ةويض تالاايت ة تفاال
 .2ا تاياج األ ف اة ةاة ةالاتاتيات(اةثاتت ماةةم معاةن.
1-2-4-3األسس العممية لالختبارات:
 1-2-4-3صدق االختبار:اةام

هم"اةمتة اةتر افاف اايت االاتاتي اةويض اةكب م ع هكا االاتاتي ة

اج "(1ن.مةويض ا تاياج ام االاتاتيات اةةي حة تتي اةاتحث ا يض ةحتماتت االاتاتيات ع ي ةجةمعة ة اةااياء
ماكةل حاع اةاتحث ع ي ام اةةحتمغ.

 2-2-4-3ثبات االختبار:ة اجع ا تاياج ة تةع اةثاتت الاتاتيات الام ة ت اا ةامأ االاتاتي اةثتات " مهم اةكب
ا ر يتتحج ةتفتياة أم اةيتتحج يا يت إكا ا أيثي ة ةية ار ظيمف ةتةتث ة"(2ن .متم ا تامي ةح تب ة لتةلع اةثالتت

ال( يافة االاتاتي اماعتمة االاتاتين مااتاع يةير اا االاتاتي األمع ماةثتير (7ن أاتي .متم تتي اةاتحث ة ا تاياج

5

( ) ٌىضف الزم كواظ .اللٍاقح الثذًٍح لالعثٍي فً كرج القذم  .عواى :دار الفكر للطثاعح والٌشر والرىزٌع ، 5555 ،ص 528
5
( ) ًادر فهوً السٌىد وهشام عاهر علٍاى .هثادئ القٍاش والرقىٌن فً الررتٍح  .ط .3عواى :دار الفكر للٌشر والرىزٌع،5550،ص 520
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يا ة تةع االيتات اةا ا (ااي م ن اا يتتحج االاتاتي األمع ماالاتاتي اةثتير ما تاياج ة يماة

يا اةم ا ة اوحاتحاة (ت ين ةة يماة االيتات يةت ةم ح اتةجممع (2ن.

ةلل اة ماةللع اةكاتا للة"(1ن..ما للتامي

 3-1-4-3الموضـــوعية:ت لليف اةةم للمعاة ا ييللت " ةللمغ تحلليي اةةحيللي أم اةا للتح

اةاتحللث ة تةللع االيتاللت اةا للا (ااي للم ن ةةم للمعاة االاتاللتيات اللا (ميجللتت اةحيللي األمع ماةحيللي اةثللتيرن يةللت ةاللا

اتةجممع (2ن .
جدول ()2

يوضح معامل الثبات ومعامل الموضوعية الختبارات الكفاءة اليوائية والالىوائية والتصويب من القفز
ت
1
2
3

االاتاتيات
اختبار الكفاءة اليوائية ركض (  ) 1. 5كم
التصويب من القفز اماماً عمى مربعات دقة التصويب

() 5. × 5.

التصويب من القفز عاليا عمى مربعات دقة التصويب
() 5. × 5.
اختبار الكفاءة الالىوائية سارجنت

4

ة تةع

ت ي

اةمالةة

ة تةع

ت ي

اةمالةة

اةثاتت

اةةح ماة

اوحاتحاة

اةةم معاة

اةةح ماة

اةةم معاة

0.79

3.16

ة يمب

0.88

4.54

معنوي

0.91

5.38

ة يمب

0.92

5.75

معنوي

0.88

4.54

ة يمب

0.91

5.38

معنوي

0.80

3.27

ة يمب

0.85

3.95

معنوي

* قيمة االرتباط الجدولية عند مستوى داللة()...5ودرجة حرية( )6بمغت ()..62
 5-3التجربة الرئيسة :تتي اةاتحث اإجياء االاتاتيات اةفا اة ار اة تعة اةاتة ة عا اي ار تحة ةيتمغ اتب اةفت ي ار
امي اةاةاف ماةجة ة اةةماافا (2212/ 9 /15ن ع ي إايام عاية اةاحث اةاتة عممهت (22ن العاتم .

 4-3الوسائل اإلحصائية  :ا تامي اةاتحث اةحفااة اوحاتحاة  SPSSمةييت:
 -1اةم

اةح تار .

-2االيحياف اةة اتيب.

-3ة تةع ايتات ااي م .
-4يلت.2
-5ااتاتي (ت ين ة ة يماة.
4ـ عرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا :

4ـ 1عرض نتائج األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغيرات البحث وتحميميا.
اةجممع (3ن

ااا األم ت اةح تااة مااليحيااتت اةة اتياة ةةتوايات اةاحث
ت

االاتاتيات

اةم

اةح تار

االيحياف اةة اتيب

1

اختبار الكفاءة اليوائية ركض (  ) 1. 5كم

11.37

1.57

2

اختبار الكفاءة الالىوائية سارجنت

0.479

0.911

3

التصويب من القفز اماماً عمى مربعات دقة التصويب( ) 5. × 5.

3.12

2.66

3.46

2.25

4

التصويب من القفز عاليا عمى مربعات دقة التصويب( ) 5. × 5.

* م .م خالذ شاكر  ،ذعلن حركً – كرج ٌذ
م .م حطام غالة عثذ الحطٍي  ،ذعلن حركً – كرج ٌذ
5
( ) لٍلى الطٍذ فرحاخ .القٍاش واالخرثار فً الررتٍح الرٌاضٍح  .ط .5القاهرج :هركس الكراب للٌشر ،5555 ،ص 518
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ااا اةجلممع (3ن أ اةم ل اةح لتار (لمكفـاءة اليوائيـة ركـض()1.5كـمن يلت (11.37ن مااليحلياف اةة التيب (1.57ن أةلت
(الكفاءة الالىوائية سارجنت) ا

اةم

اةح تار يت (2.479ن مااليحياف(2.911ن ماةم

اةح تار إةلت(التصويب مـن

القفـــز امامــــاً عمــــى مربعــــات دقــــة التصــــويب(  5. × 5.ن ي للت اةم ل ل اةح للتار(3.12ن مااليحل لياف اةة ا للتيب(2.66ن

(67,77ن إمــا (التصــويب مــن القفــز عاليــا عمــى مربعــات دقــة التصــويب(  ) 5. × 5.ةللت اةم ل اةح للتار (3.46ن
مااليحياف اةة اتيب (2.25ن

4ـ 2عرض نتائج عالقة االرتباط بين الكفاءة اليوائية ودقة أداء التصويب بكرة اليد وتحميميا.
اةجممع (4ن

ااا عالتة االيتات اا اةياتءة اةيماحاة ممتة أماء اةتاماب ة اةفاي ايية اةام
ت

المتغيرات

معامل االرتباط

1

الكفاءة اليوائية  xالتصويب من القفز اماماً

2.22

3

الكفاءة الالىوائية  xوالتصويب من القفز عالياً

2

الكفاءة اليوائية  xوالتصويب من القفز عالياً

4

الكفاءة الالىوائية  xالتصويب من القفز اماماً

القيمة الجدولية

الداللة االحصائبة
غاي ة يمب

2.18

2.32

2.84
2.75

غاي ة يمب
ة يمب
ة يمب

االلا اةجللممع (4ن تاةللة (ين اةةح للماة ة ياللتءة اةيماحاللة ممت للة ةيللتية اةتاللماب ة ل اةفللي عتةا لتم (2.22نمهللر اتللع ة ل

اةفاةة اةجممةاة ماةاتةوة (2.32ن ،تحت ة تمغ مالةة (2.25ن ،ةةت ا ير أ اة التة غاي ماةة إحاتحات  ،مايغ اةاتحلث أ
اةااة اةة ا ية ع ي أماء ةيتية اةتاماب ةل اةفالي عتةالتم هلر اةفلمية االياجتيالة ،مهلر ال تحتلتج إةلي اةيظلتي األمي لجاير،
مايجللع كةللل إةللي أ ةيللتية اةتاللماب ايماللة غاللي ةاللحماة اجيللم ةتيلليي مة للتةي ما للت اع اةالعللب ا للت تمة تم ايت ل ع للي
اةتليمم اتة تتللة اللالع اةاتليات اةااياللة اللا اة للب ثللي اةتيالؤ ألماء ت للل اةةيللتية  ،ماةللت أ أماء ةيللتية اةتاللماب ةل اةفاللي تفللع
ة اة ةع اةام اتتر ا

ا ت تمة اة اتء تتي االع اتع ة (32ن ثتياة تيار ةال ت تمة ماج ع اةحتجة إةي اةةفمية اةيماحاة
(1ن

حا ة جمام ممميهت هتة ات ال ية األماء اتي ار أتع ة ا ع ثما .

أة للت اتةي للاة ةفاةللة (ين اةةح للماة ة ياللتءة اةيماحاللة ة للع اةتاللماب ة ل اةفاللي اةتة لتم افللم ا للوت (2.18ن مهللر أتللع ة ل

اةفاةة اةجممةاة اةاتةوة ( 2,32ن  ،تحت ة تمغ مالةة (2.25ن ،ةةت امع ع ي أ عالتة االيتالت غالي ة يمالة (غالي ماةلةن
مأ اةيا للتءة اةيماحا للة هي للت ةا للت كات أهةا للة ياال لية مت للماع ية للت ا لليغ اةاتح للث

للة احتاتج للتت اةاي للتء اة للتي مةي للم ةي للتية

اةتاماب ة اةفاي اةتةتم ةيتية اات ف يظتي أماحيت متؤمغ ةةية ماحمة مأييت ت تةلم ع لي اةفلمية أب أتالي تلمة ا تالي ليعة
مكات للتاع اياجللتيب اتة ةللع اايللت ام للاتتر ماللر أا للم اةحللتالت اللر إثيللتء اةتي لياي أم االيتاللت اجيللم أاللي ا يللة ال اات للم عل

اة ةللع اةاله لماحر اللع اللا اةام للاتتر ماة اي للر (اةاليتايللرن ،ما للاب يللم اة ةللع اةي لماحر ا ةللع اا للمية عي للاة ةللع اة ةللع
اةام اتتر ماة اير جتءت عالتة االيتات ايكا اةة تمغ

(2ن

.اةللت اة التللة اللا اةياللتءة اةالهماحاللة ممتللة اةتاللماب ةل اةفاللي عتةالتم ماةفاللي اةتةلتم يجللم أ تاةللة (ين اةةح للماة ا للوت

(2.84ن2.75( ،ن مهللر ايا لي ةل ل اةفاةللة اةجممةاللة ماةاتةوللة(2.32ن تحللت اةة للتمغ (2.25ن اتاللا ةيللت إ اة التللة جللتءت
ة يماللة ما لليم اةاتحللث للاايت ةمتللة األماء يللم إ ةيللتية اةتاللماب ةل اةفاللي هللر ةيللتية ال هماحاللة ةةللت اؤيللم ايتاللتل ة للتمغ
اةالعاللا ةيتياللت ميللكةل ا للاب تياللف األجيلية اةماا اللة ةالعللب ماةيللتتج ةل تل ثاي ا للتةياي اةتللمياب مهللكا اللممي اللي يف ع للي
ة تمغ األماء اةةيتيب ماتاة إ ليتع ةيلتية اةتالماب ةل اةفالي ةالعالر يلية اةالم اةيت لحا مهلكا اتال ةلع اغ لب اةةالتمي
اةتر ت اي " اةي ا اةياتءة اةالهماحاة هر ااي م ا ة ة ي ف ع اةيالتءة اةمظااالة ة يات لاا متفالاي حلتالت اةتيالف "

1
2

 -ام عام اةةفامم  :يظياتت اةتمياب اةيات ر  ،،ةاي ،ة ا ة اة اتب ، 1992 ،

( 3ن

. 355

 أام اة ال أحةم عام اةاتتح  :اةتمياب اةيات ر – األ ف اةا امةمجاة  ،ةاي  ،ماي اةايي اة يار . 77 ، 1977 ،- SAMER NOVK . M PHYSICAL WORKING MOSCOE –2002.P5 – CARACTIN HUMAN , 13 .
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 .ا ماء اةةيتيات ار حم كات ا تةم ع ي اةيظتي اةالهماحر ار تلمااي اة تتلة مأماء اةةالتياة ييلع ا تةلم ع لي اةيظلتي اةيلماحر
مهللكا ةللت تةث ل ة اللة اةيلية اةاللم إك أييللت ي للت ا تةللم ع للي اةةيللتيات اةتللر ت للتوي أيةيللة ةحللممة مااللع إ للتي ةاتياللتت أيةيتيللت
(1ن

ما ة ي اات .

 -5االستنتاجات والتوصيات
 1-5االستنتاجات :
.1

ف ة تمغ اةياتءة اةالهماحاة ةالعار يية اةام اةيت حا ار أيماة اتاع.

 .2مجمم عالتة ايتات ة يماة اا اةياتءة اةالهماحاة ممتة أماء اةتاماب ة اةفاي(عتةاتم ماةتةتمن ايية اةام.

 .3عمي مجمم عالتة ايتات ة يماة اا اةياتءة اةيماحاة ممتة أماء اةتاماب ة اةفاي(عتةاتم ماةتةتمن ايية اةام.

 2-5التوصيات :
.1

لليمية اةتيياللي ع للي اةتللميااتت اةالهماحاللة ا للي ايت اةام للاتتر اة ايللر (اةاليتايللرن ألييللت أ للتف ةت للماي اةحييللتت

االياجتياة ماةتحةع اة
.2

ر اةكب اةاي ة اة يية اةام.

يمية اةت يام ع ي ايتء اةةفمية اةيماحاة ماةالهماحاة ةالعب اةيية اةام

 .3تمياع اةجيم اةتمياار ع ي اةةيتيات األ ت اة ة اة ما يع ةتمايب مم تةااي .
المصادر والمراجع

 -1إاياهاي أحةم الةة  .اةةماع اةت اافر ة فاتف ار اة اتتة اةامياة  ،اةفتهية  :ةي ة اةة تيف اتو ييمياة . 2222 ،
 -2أام اة ال أحةم عام اةاتتح  :اةتمياب اةيات ر – األ ف اةا امةمجاة  ،ةاي  ،ماي اةايي اة يار . 1977 ،
-3جةاع تت ي ماحةم اةاف:ةم معة يية اةام اة تةةاة،اومام،ةؤ ة اةااتء ةة امعتت2211.،
 -4ام عام اةةفامم  :يظياتت اةتمياب اةيات ر  ،،ةاي ،ة ا ة اة اتب . 1992 ،
-5

حة ح تي اةما

مآايم  :اةةم معة اة ةاة ار اةتمياب اةيات ر  ،،ةاي اةجيء اةثتةث  ،ةييي اةيتتب

ة ي ي1997.،
-6ةا ي اة ام ايحتت .اةفاتف ماالاتاتي ار اةتيااة اةيات اة  .1 .اةفتهية :ةييي اةيتتب ة ي ي2221 ،
-7ةحةم تماا اةمةا ر .يية اةام( ت ي – تمياب – تييالن .1 .اةيمات :ة ا ة اة الي1989 ،

-8ةياي جيجاف ااياهاي .يية اةام ة جةاع اةتمياب اة تةع ماةتةاي اةةيتيب  .اةفتهية :ماي اةايي اة يار2224 ،
-9ةحةم ةاي

م اةما  .ع ي مظتحف األع تء ماةجيم اةامير  ،3 ،اةفتهية :ةي ة اةة تيف اتو ييمياة. 2222 ،

-12يتمي ايةر اةيامم مه تي عتةي ع ات  .ةاتمئ اةفاتف ماةتفماي ار اةتيااة .

 .3عةت  :ماي اةايي ة ي ي

ماةتمياع2225.،
-11ه تي اة ام ةحةم عةي :ا تاماي اةتةيايتت اةيماحاة يإعمام امير ةميف اةجةاتي  ،اةثفتاة اةيات اة ،ةاي .1992،
-12ام ف اليي يةتش .اة اتتة اةامياة ةالعاا ار يية اةفمي  .عةت  :ماي اةايي ة اتعة ماةي ي ماةتمياع1. 2222 ،
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حة ح تي اةما مآايم  :اةةم معة اة ةاة ار اةتمياب اةيات ر  ،،ةاي اةجيء اةثتةث  ،ةييي اةيتتب ة ي ي، 1997،
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مجلة كلية التربية األساسية /جامعة بابل

العدد01/

المالحق

كانون ثاني0103/م

ممحق()1

يبين أسماء الخبراء والمختصين الذين حددوا صالحية اختبارات الكفاءة اليوائية والالىوائية والتصويب من القفز
ت

اسم المختص

موقع العمل

التخصص

1

ا.د كمال عارف

جامعة بغداد  /كمية التربية الرياضية

التدريب الرياضي-كرة يد

2

ا.د سعد محسن إسماعيل

جامعة بغداد  /كمية التربية الرياضية لمبنات

التدريب الرياضي-كرة يد

3

ا.د احمد يوسف متعب

جامعة بابل /كمية التربية الرياضية

التدريب الرياضي  -كرة يد

4

ا.م.د احمد عبد الزىره

جامعة القادسية /كمية التربية الرياضية

فسمجة -كرة يد

5

ا.م.د اثير عبد اهلل الالمي

جامعة القادسية /كمية التربية الرياضية

التدريب الرياضي -كرة يد

6

م.د غانم منذور طارش

جامعة بابل /كمية التربية الرياضية

التدريب الرياضي -كرة يد

7

م.د حسين عبد األمير

جامعة بابل /كمية التربية الرياضية

فسمجة – كرة يد
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