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تدريبات القوة االرتدادية لتطوير اهم القدرات البدنية الخاصة وتأثيرها عمى دقة
التصويب البعيد بالقفز عاليا لالعبي الخط الخمفي بكرة اليد

و.د َبُم كاظى هرَبذ انجبىرٌ كمية التربية الرياضية – جامعة بابل
ممخص البحث :
تكمن مشكمة البحث قمة استخدام التصويب البعيد من القفز عالياً لالعبي الخط الخمفي بكرة اليد ويرجع ذلك إلى قمة

اىتمام بعض المدربين باإلعداد البدني الخاص وخاصة تدريبات القدرات البدنية المرتبطة باألداء المياري  ،لذا ارتأى

الباحث استخدام تمرينات القوة االرتدادية لتطوير اىم القدرات البدنية وتأثيرىا عمى التصويب البعيد من القفز عالياً

لالعبي الخط الخمفي بكرة اليد وىدف البحث الى :

-1إعداد تمرينات لمقوة االرتدادية لتطوير اىم القدرات البدنية لالعبي الخط الخمفي بكرة اليد.
 -2معرفة تأثير تطوير اىم القدرات البدنية في دقة التصويب البعيد من القفز عالياً لالعبي الخط الخمفي بكرة اليد.
استخدم الباحث المنيج التجريبي بتصميم المجموعتان المتكافئتان ذات االختبارين القبمي والبعدي .

وتحدد مجتمع البحث بالعبي الخط الخمفي في أندية بابل لكرة اليد(القاسم  ،المدحتية  ،المسيب  ،الياشمية) فئة

الشباب والبالغ عددىم ()28العباً وتم اختيار عينو بالطريقة العشوائية البسيطة والبالغ عددىم ( )22العباً  ،وبعدىا
يتم تقسيميم الى مجموعتين األولى تجريبية وبواقع ( )12العبين واىم االستنتاجات ىي :

 -1ظيور تأثير إيجابي في تطور في القدرات البدنية ولتصويب البعيد من القفز عالياً بكرة اليد لممجموعة التجريبية
والضابطة .

 -2ظيور أفضمية لممجموعة التجريبية في تطور القدرات البدنية باستخدام تمارين القوة االرتدادية والتصويب البعيد
من القفز عالياً ولكافة االختبارات .

 -1التعريف بالبحث :

 1-1مقدمة البحث وأهميته :

أن المستتتويات الرياضتتية العالميتتة التتتي وصتتل إلييتتا الرياضتتيون فتتي مختمتتف األلعتتاب الرياضتتية العالميتتة ىتتي حصتتيمة

لجيود مختمفة ساىم فييا العديد متن المختصتين فتي ىتذا المجتال ،وباالعتمتاد عمتى التتدريب الرياضتي التذي يستتند التى

عموم نظريتة وتطبيقيتة أستيمت فتي تحستين فاعميتة عمميتة التتدريب الرياضتي وكفاءتيتا ممتا أدى إلتى االرتقتاء بالمستتوى
وتحقيق أفضل النتتائج .وتعتد لعبتة كترة اليتد متن األلعتاب الجماعيتة التتي تتأثرت ايجابيتا وبشتكل واضت بتطتور العمتوم

والنظريات المختمفة المرتبطة بيا من حيتث حداثتة ط ارئتق التتدريب وأستاليبو واعتداد الالعبتين لتنميتة وتطتوير مستتواىم

البدني والمياري لموصول بيم ألعمى مستوى ،ونظت ار ليتذا التطتور فتي كترة اليتد العالميتة وتحقيتق المستتويات العاليتة لتذا
أصب من الضروري عمى المختصين وخبراء كرة اليد تطوير الفكر العممي لمجوانب والموضوعات التطبيقية المختمفتة

والمرتبطة بكرة اليد ،وتعتد القتدرات البدنيتة متن المكونتات األساستية التتي تعتمتد عمييتا لعبتة كترة اليتد,وخاصتة فتي عمميتة

التصتويب البعيتد متن القفتز عاليتاً كونيتا الميتارة األساستية والميمتة التتي تستاىم فتي فتوز الفريتق وىتي تتطمتب قتدرات
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خاصة نظ ار لصعوبة أدائيا التي تتطمب االرتقاء العالي والدقة في اختيار المكان الصحي في إدخال الكرة في المرمى
باإلضافة الى الصعوبة التي تكمن في وجتود المتدافعين التذين يشتكمون حتائط صتد ،ىتذا وقتد اعتمتد اغمتب متدربي كترة

اليد عمى تقوية الدفاع والخطط الدفاعية كونو يعد أىم من اليجوم وذلك الن الخطأ الذي يحدث في الدفاع يؤدي التى

تسجيل ىدف في المرمى او حصول الفريق المنافس عمى رمية جزاء بينما في اليجوم فان الخطأ الذي يحدث يمكن

تالفيو وتعويضو في الدفاع لذلك عمد اغمب المدربين عمى االىتمام بيذا الجانب ممتا شتكل صتعوبة عمتى الميتاجمين

في الخط األمامي من االختراق وىذا يعطي أىمية فتي استتخدام التصتويب البعيتد كونتو متن الحمتول البديمتة ومتع زيتادة
االىتمام بيذه القدرات ونظت ار ألىميتيتا فتي ميتارة التصتويب البعيتد بتالقفز عاليتا فالبتد متن وجتود تمرينتات لتطتوير ىتذه

القدرات كأحد الوسائل التدريبية لتحقيق نجاح الالعبين في أداء ىذه الميارة ويرى الباحث ان التمرينات لمقوة االرتدادية

من الوسائل التدريبية المؤثرة والفعالة في تطوير القدرات البدنية كونيا وسائل موجو بصورة مباشرة نحو القدرات المراد

تطويرىا وذات خصوصية باألداء .لذلك يجب تطوير القدرة البدنية الخاصة ألنيا من المتطمبات الميمة التي يحتاجيا

الالعب من اجل مسايرة المباراة واداء الواجبات المطموبة بنفس االداء في الدقائق األخيرة من المباراة .وتكمن أىميتة

البحث من خالل استخدام تمرينات القوة االرتدادية لتطوير اىم القدرات البدنية وتأثيرىا عمى التصويب البعيد من القفز
عاليتاً بكترة اليتد لمشتباب كونيتا متن الميتارات الحاستمة فتي المبتاراة ألنيتا ميتارة صتعبة ويتطمتب أداءىتا قتدرات خاصتة
إلنتاج أفضل اداء لتكون وسيمة يستفاد منيا المدربون في تحقيق نتائج جيدة .

 2-1مشكمة البحث :

تعتد لعبتة كترة اليتد متن األلعتاب الرياضتية التتي تعتمتد عمتى الميتارات األساستية اليجوميتة وخاصتة ميتارة التصتويب

وأيضا الميارات الدفاعية التي القت تطور كبير مما صعب من إمكانية اختراق الالعبين من منطقة التصويب القريب

وىذا مما أعطى أىمية لمتصويب البعيتد متن القفتز عاليتا كونتو يتؤدى متن ختارج منطقتة الرميتة الحترة ،ومتن ختالل خبترة
العبا ومدرباً لمعبتة كترة اليتد ومتابعتا ألغمتب الفترق فتي دوري النخبتة وحتتى عمتى مستتوى المنتختب  ،قمتة
الباحث كونو ً
استخدام التصويب البعيد من القفز عالياً لالعبي الخط الخمفتي بكترة اليتد ويرجتع ذلتك إلتى قمتة اىتمتام بعتض المتدربين
باإلعتداد البتدني الختاص وخاصتة تتدريبات القتدرات البدنيتة المرتبطتة بتاألداء الميتاري  ،لتذا ارتتأى الباحتث استتخدام

تمرينتتات القتتوة االرتداديتتة لتطتتوير اىتتم القتتدرات البدنيتتة وتأثيرىتتا عمتتى التصتتويب البعيتتد متتن القفتتز عالي تاً لالعبتتي الختتط

الخمفي بكرة اليد .

 3-1هدفا البحث :

-1إعداد تمرينات لمقوة االرتدادية لتطوير اىم القدرات البدنية لالعبي الخط الخمفي بكرة اليد.

 -2معرفة تأثير تمرينات القوة االرتدادية في تطور اىم القدرات البدنية و دقة التصويب البعيد من القفز عالياً لالعبتي

الخط الخمفي بكرة اليد.

 4-1فرض البحث :

 -1لتمرينات القوة االرتدادية تأثير ايجابي في تطور اىم القدرات البدنية ودقة التصويب البعيد من القفز عالياً لالعبي
الخط الخمفي بكرة اليد .
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 5-1مجاالت البحث :

 1-5-1المجال البشري  :العبو الخط الخمفي ألندية محافظة بابل فئة الشباب بكرة اليد .
 2-5-1المجال الزماني  :المدة من  2213/8/15ولغاية . 2213/12/1

 3-5-1المجال المكاني  :قاعة كرة اليد في نادي القاسم الرياضي ومالعب اندية المسيب والمدحتية والياشمية .

 6-1تحديد المصطمحات :

 1-6-1العبي الخط الخمفي  :ويشمل العبي السواعد(أيمن-ايسر) والعب صانع األلعاب بكرة اليد

()1

 -2الدراسات النظرية والدراسات السابقة :
 1-2الدراسات النظرية :

 1-1-2القوة االرتدادية :
تعرف بأنيا " القدرة العضمية التي تخزنيا العضالت العاممتة جتراء انقباضتيا ال مركزيتا اوالً ثتم تقتود التى تقويتة العمتل

العضمي الرئيسي في االنقباض العضمي المركزي ثانياً"

()2

لذلك فان "لقوة االرتدادية تعتمد عمى عدد العضالت العاممتة

والمس ت تتاعدة المش ت تتاركة وعم ت تتى ق ت تتوة تنش ت تتيطيا ال ت تتداخمي وعم ت تتى ق ت تتوة المكون ت تتات المطاطي ت تتة المتوازي ت تتة والسمس ت تتمة لألوت ت تتار

واألربطة"(.)3إما عتن خصوصتية أستموب تمرينتات القتوة االرتداديتة فقتد ذكتر (بومبتا) بتان تمتارين القتوة االرتداديتة "تعتمتد

في خصوصتيتيا عمتى عنصتري القتوة/التزمن خاصتة فتي ستاق االرتقتاء إلختراج القتوة بأقتل زمتن الحتوائيتا عمتى حركتات
متعددة لممفاصل لتجييز إمكانية التطور المطموب لمطاطية العضمة ليمكنيا من تطوير قابمية الرياضي لمقفز

"()4

 2-1-2القدرات البدنية الخاصة بكرة اليد:

لقتد تنوعتت تعريفتات القتدرات البدنيتة وتعتددت  ،اال ان المفيتوم واحتد وميمتا اختمفتت وجيتات النظتر حتول

تبعتا لممتدارس التتي تعرضتيا  ،اال أنتو ال
مفيوم القتدرات البدنيتة متن حيتث تصتنيف او تبويتب تمتك القتدرات ً
يوجد اختالف في المعنى والمفيوم وىذا ىو األىم  ،وبالنظر إلى تمك المدارس المختمفة سواء كانت أمريكية
او ألمانية او روسيو فنجدىا متفقة في مفيوم الصتفات او القتدرات البدنيتة األساستية كتالقوة والسترعة والتحمتل

الدوري النفسي ،فمعبة كرة اليد من االلعاب الرياضية التي يحتاج العبوىتا التى عناصتر المياقتة البدنيتة كتالقوة
والسترعة والتحمتل  ،اال ان ىتذه العناصتر تكتون متداخمتة متع بعضتيا لتكتون قتدرات بدنيتة يحتاجيتا الالعتب

خالل المباراة وذلك لطبيعة االداء فييا الذي يتميز بالمواقف المختمفة والسريعة وعميتو " يحتتاج الالعتب التى
مستتوى عتال متن القتدرات البدنيتة ألنيتا تعتد العامتل الحاستم والعنصتر االساستي والميتم لموصتول التى النتتائج

العالمية "

))5

َ -2ثُم كاظى وسائذ عثذ االيُش  :عاَكىنىجُح كشج انُذ  ،االسدٌ  ،داس دجهح نهطثاعح  ،1023 ،ص. 54
 -1اثُش يحًذ طثشٌ  :ذذسَة انمىج االسذذادَح األكادًَُح انشَاضُح انعشالُح ،1022،ص. 2
3-Hohmannes:limpers verlag Gmbh wiebelsheimK2007.p.p122
-3ثیودور بومبا  :تدریب البلیومترك لتطویر القوة القصوى  ،ط ،١ترجمة)،جمال صبري فرج )،عمان:دار دجلة، 2010 ،ص 21
-4جًُم لاعى واحًذ خًُظ  :يىعىعح كشج انُذ انعانًُح  ،ط  ، 2نثُاٌ ،يؤعغح انظفاء نهًطثىعاخ ، 1022 ،ص.41
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 1-2-1-2القدرة االنفجارية :

وتعترف بأنيتا " القتدرة عمتى تفجيتر أقصتى قتوة فتي اقتل زمتن ممكتن ألداء حركتي مفترد "

()1

أي أنيتا القتوة

القصوى المحظية لألداء مثال ذلك لحظة القفز أو الرمي أو االنطالق عن البداية في الركض السريع  ،فالقوة
السرعة توجدان بصورة مندمجة فال يمكن الفصل بينيما بل كالىما لو الدور البارز في التغمب عمى المقاومة
الخارجية أو لفعل المعاكس والذي يقتف ضتد الالعتب وان األستاس فتي ذلتك ىتو القتوة العضتمية والتتي تعتبتر

القاعدة لكل القدرات  ،ليذا نجد أن ىذا النوع من القوة ضروري جداً لالعب كرة اليد وتظير مثل ىذه القوة
سواء في حاالت التصويب أو حائط الصد .

 2-2-1-2القوة المميزة بالسرعة:

عنصر من صفتي القوة والسرعة وىي
ًا
تعد القوة المميزة بالسرعة احدى عناصر القوة العضمية وينظر الييا
من القدرات التي ت ِّ
مكن الالعب من أداء حركات متكررة وقد عرفيا قاسم حسن حسين بأنيا " قابمية العضالت

لمتستمط عمتى مقاومتة بسترعة انقبتاض عاليتة"(.)2وتبترز اىميتة القتوة المميتزة بالسترعة فتي االلعتاب الرياضتية
وخصوصتا فتي كترة اليتد لتذلك ان تنميتة القتوة المميتزة بالسترعة مطمتب اساستي وذلتك ألداء الحركتات الستريعة
ً
والمتكررة  :من خالل الواجبات الميارية الدفاعية واليجومية عمى ان تكون مصحوبة بتردد عال وسريع مع

استجابة حركية في التقاط الكرة والركض بيا وعمى طول متدة المبتاراة فالالعتب أثنتاء عمميتة التصتويب عمتى

عاليتا او متن ختالل قطتع
مرمى الفريق الخصم يقوم بحركات مصتاحبة لعمميتة التصتويب مثتل الختداع والقفتز
ً
الكترة وبتدء اليجتوم الستريع عمتى مرمتى الفريتق المنتافس وأيضتا كثترة استتخدام المنتاوالت الستريعة والحركتات
الدفاعية القصيرة وغيرىا(.)3

 3-2-1-2تحمل القوة :

" يقصد بيا قدرة العضمة او المجموعات العضمية عمتى مقاومتة التعتب اثنتاء االنقباضتات العضتمية المتكتررة

واالستمرار في االداء ضد مقاومة خارجية لفترة زمنية طويمة "( .)4ولذلك نجد ان العب كرة اليد يحتاج الى

خصوصا ان مباراة كرة اليد تتكون متن شتوطين  ،وان زمتن كتل شتوط  32دقيقتة
ىذه القدرة البدنية الخاصة
ً
ايضتا التصتويبات فتي التدقائق االخيترة متن المبتاراة بتنفس
وعميو يؤدي الالعب التحركات الدفاعية واليجومية و ً

امكانيتو في بداية المباراة من تصويبات قوية عمى المرمى لذلك من القدرات البدنية الخاصة والميمة لالعب

كرة اليد ان يتمتع بيذه القدرة وىي (تحمل القوة ).

 3-1-2التصويب البعيد من القفز عاليا بكرة اليد :

ُيعد ىذا التصويب من أىم األنواع التي يمكن أن يستخدمو العبو الخط الخمفي الذين يتمتعون بمواصفات
جستمية معينتة  ،تتؤىميم ألداء ىتذا النتوع متن التصتويب عمتى المرمتى مثتل طتول القامتة بغيتة رؤيتة المرمتى

بصورة واضحة وضمان التصويب من خارج منطقة الرمية الحرة بنجاح عمى مرمى الفريق المنافس مع وجود
 -2ضیاء الخیاط ونوفل محمد الحیالي  :كرة الید ،الموصل  ،دار الكتب للطباعة والنشر.100١ ،ص.254
 -1لاعى حغٍ حغٍُ  :ذعهى لىاعذ انهُالح انثذَُح  ،عًاٌ  ،داس انفكش نهطثاعح وانُشش  ، 2٩٩١ ،ص .222
 -2جًُم لاعى واحًذ خًُظ :انًظذس انغاتك  ،ص . 4١
 -3كًال دسوَش واخشوٌ  :حاسط انًشيً فٍ كشج انُذ  ،ط  ، 2انماهشج ،يكرة انُشش  ، 2٩٩١ ،ص .25٩
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جدار صد مكتون متن العبتوا الفريتق المتدافع  ،والتذي متن الصتعوبة تجتاوزه لتذا يمجتأ ميتاجموا الختط الخمفتي

عاليا فوق ىذا الجدار البشري لضمن وصول الكرة
لمتصويب من فوق الرأس بعد اخذ خطوات تقريبية والقفز ً
إلتى زاويتة المرمتى الخاليتة "يجتب ان يتميتز ىتذا النتوع بتالقوة متع دقتة التوجيتو إلمكانيتة التغمتب عمتى المتدافع
وحتارس المرمتى ويجتب م ارعتاة كامتل التغيتر بالنستبة الختيتار مكتان توجيتو التصتويبة ممتا يستيم فتي مفاجتأة

حارس المرمى"  1ونتيجة لمتطتور الكبيتر فتي خطتوط التدفاع فتي كترة اليتد الحديثتة وارتفتاع مستتوى األداء الفنتي
والخططي لممدافعين صار من الضروري استخدام ىذا النوع من التصويب اذ يمجأ المياجمون الى استخدامو
نتيجة لسرعة عمل المدافعين في سد الثغرات باإلضافة إلى قوة المدافعين في التصدي لممياجم مما يضطر

الالعب المياجم الى القفز لألعمى الستغالل الثغرة فوق الدفاع.

 -3منهجية البحث واجراءاته الميدانية :
 1-3منهج البحث :

استخدم المنيج التجريبي بتصميم المجموعتان المتكافئتان ذات االختبارين القبمي والبعدي .

 2-3مجتمع البحث وعينه :

تحتتدد مجتمتتع البحتتث بالعبتتي الختتط الخمفتتي فتتي أنديتتة بابتتل لكترة اليتتد(القاستتم  ،المدحتيتتة  ،المستتيب  ،الياشتتمية) فئتتة

الشباب والبالغ عددىم ()28العباً وتم اختيتار عينتو بالطريقتة العشتوائية البستيطة والبتالغ عتددىم ( )22العبتاً  ،وبعتدىا
يتم تقسيميم الى مجموعتين األولى تجريبية وبواقع ( )12العبين  ،والثانية ضابطة وبواقع ( )12العبين أيضاً .

 3-3الوسائل واألدوات واألجهزة المستخدمة في البحث :
 وسائل جمع البيانات :

– المالحظة والتجريب  - .االختبارات  – .االستبانة .
 األدوات واألجهزة المستخدمة في البحث:

– ممعتب كترة يتتد  - .كترات يتتد لمشتتباب عتتدد (  - . ) 12شتريط قيتتاس متتتري  - .شتريط الصتتق  - .ستاعة توقيتتت

الكترونية عدد ( - .)2جياز حاسوب نوع (  - . ) Pentium4استمارة تفريغ البيانتات لالختبتارات الخاصتة بالبحتث
 - .كرسي مع حزام لتثبيت الجذع  - .طباشير ممون  - .جياز قياس الوزن .
– صناديق بارتفاعات مختمفة- .كرة طبية زنة (  2كغم 1 ،كغم  822،غم).

 4-3إجراءات البحث الميدانية :
 1-4-3تحديد اهم القدرات البدنية لالعبي الشباب بكرة اليد :

لغرض تحديد أىم القدرات البدنية لالعبتي الشتباب بكترة اليتد قتام الباحتث بترشتي

مجموعتة متن القتدرات وتتم وضتعيا

باستتتمارة استتتبيان وعرضتتت عمتتى الخب تراء والمختصتتين (ممحتتق )1والبتتالغ عتتددىم ( )7خب تراء وبعتتد جمتتع االستتتمارات

وتفريغ البيانات تم استبعاد الميارة والتي حصمت عمى أىمية نسبيتة اقل من ()42ونستبة مئويتة ( )%57والجتدول ()1
يوض ذلك.

 -2يُُش جشجُظ  :كشج انُذ نهجًُع انرذسَة انشايم وانرًُض انًهاسٌ  ،انماهشج  ،داس انفكش انعشتٍ ، ،1003 ،ص. 201

يجهح انمادعُح نعهىو انرشتُح انشَاضُح انًجهذ ( )23انعذد ( )1ج 2ذًىص1023

104

ISSN (print( : 1999-7791

ISSN (on line) : 2313-3635

مجمة دورية عممية محكمة

الجدول ( )1يبين األىمية النسبية والنسبة المئوية ألىم القدرات البدنية
ت

القدرات البدنية

األهمية النسبية

النسبة المئوية

نتيجة االختبار

1

القدرة االنفجارية

72

% 122



2

القدرة المميزة بالسرعة

72

% 122



3

تحمل القوة

62

%85.71



4

تحمل السرعة

37

%52.85

X

5

السرعة الحركية

35

%52

X

6

المرونة

38

% 54.2

X

 2-4-3تحديد صالحية اختبارات القدرات البدنية والتصويب البعيد من القفز عاليا بكرة اليد :

لغ تترض تحدي تتد أى تتم اختب تتارات الق تتدرات البدني تتة والتص تتويب البعي تتد لالعب تتي الش تتباب بكت ترة الي تتد ق تتام الباح تتث بترش تتي

مجموعتتة متتن االختبتتارات وتتتم وضتتعيا باستتتمارة استتتبيان وعرضتتت عمتتى الخبتراء والمختصتتين (ممحتتق )2والبتتالغ عتتددىم

( )7خب تراء وبعتتد جمتتع االستتتمارات وتفريتتغ البيان تتات تتتم استتتبعاد الميتتارة والتتتي حص تتمت عمتتى أىميتتة نسبي تتة اقتتل م تتن
()42ونسبة مئوية( )%57والجدول ( )2يوض ذلك.

الجدول ( )2يبين األىمية النسبية والنسبة المئوية ألىم اختبارات القدرات البدنية والتصويب بكرة اليد

ت

اختبارات القدرات البدنية والتصويب

1

القفز العمودي سارجنت ) حساب القدرة بالواط)

األهمية النسبية النسبة المئوية نتيجة االختبار
72

% 122



62

%85.71



3

اختبار الوثب لألمام بالرجمين خالل  12ثانيو

62

%88.57



4

ثالث حجالت عمى كل رجل وتحسب المسافة

34

% 48.5

X

5

ثني ومد الرجمين خالل  32ثانيو

37

%52.85

X

72

% 122



2

6
7
8

رمي كرة طبية زنة  2كغم باليدين من فوق الرأس من وضع الجموس
عمى كرسي

اختبار الوثب لألمام بالرجمين معا ألقصى مسافة خالل 32
ثانية

التصويب من القفز عاليا عمى مربعات دقة )التصويب باخد ثالث

خطوات (  52 x 52مع وجود أربعة مصابي خمف كل مربع من
مربعات دقة التصويب

التصويب من مسافة  9م بخطوة واحدة عمى مربعات دقة التصويب
52 x 52

38

% 54.2

72

% 122
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 5-3التجربة االستطالعية :

قام الباحث بإجراء التجربة االستتطالعية فتي يتوم الثالثتاء الموافتق( )2213/8/22فتي الستاعة الخامستة عصت ار عمتى

( )6العبين فئة الشباب من نادي المسيب الختبارات القدرات البدنية والتصتويب بكترة اليتد وتتم إعتادة ىتذه التجربتة بعتد

مرور ( )7أيام أي في يوم االثنين الموافق ( )2213/8/27مراعياً نفس الظتروف التتي جترت بيتا بتالمرة األولتى وكتان
الغرض من التجربة االستطالعية :

 -1التأكد من كفاءة األجيزة واألدوات .
 -2التعرف عمى الوقت الذي يستغرقو كل اختبار فضال عن وقت االختبارات الكمية .
 -3مستوى صعوبة االختبارات بالنسبة لعينة البحث .

 -4معرفة الصعوبات التي تواجو الباحث لغرض تالفييا مستقبال .

6-3ألسس العممية الختبارات :

1-6-3الصدق :صدق االختبار ىو " قياس االختبار لما وضع لقياسو بشكل دقيتق وعتدم قياستو لشتيء أختر"

()1

 ،إذ

قتتام الباحتتث باستتتخدام صتتدق المحتتتوى ( المضتتمون ) وذلتتك عتتن طريتتق عتترض االختبتتارات عمتتى مجموعتتة متتن الخبتراء
والمختصين(ممحق.)1

 2-6-3الثبات  :يقصتد بثبتات االختبتار " :متدى دقتة االختبتار فتي القيتاس واتستاق نتائجتو عنتد تطبيقتو مترات متعتددة
عمى نفس األفراد " ( ،)2ولغرض استخراج معامل الثبات قتام الباحتث باستتخدام طريقتة االختبتار واعتادة االختبتار ،ومتن
ثم استخراج قيم معامل االرتباط البسيط بين نتائج االختبار أألول والثاني بعد سبعة أيام  ،وقتد تتم استتخراج النتتائج

من خالل مقارنة قيمة االرتباط المحستوبة متع الجدوليتة عنتد درجتة حريتة( )4ومستتوى داللتة ( )2.25ظيترت
النتائج بان القيمة المحسوبة اكبر من الجدولية وىذا يدل عمى ان االختبارات تتمتع بدرجة عالية من الثبات،
كما مبين في الجدول (.)3
 3-6-3الموضوعية :

تعرف الموضوعية بأنيا" تطابق اآلراء ألكثر من حكم عنتد تقتويميم لالختبتار"

()1

ولغترض التعترف عمتى موضتوعية

االختبار استعان الباحتث بتدرجات محكمتين* لنتتائج االختبتارات أثنتاء إعتادة االختبتار ،إذ تتم احتستاب معامتل االرتبتاط

البسيط بين درجات الحكم األول والحكم الثاني وقد ظير أن جميع االختبارات ذات موضوعية عالية  ،كما موض في
الجدول (.)3

( )١محمد سامي ملحم  -:القیاس والتقویم في التربیة وعلم النفس،ط،١عمان،دار المیس للنشر،1000،ص.172
( )1محمد جاسم الیاسري ومروان عبد المجیدد  -:القیداس والتقدویم فدي التربیدة البدنیدة والریاضدیة ،ط ،١عمدان  ،مسسسدة الدورا
للنشر والتوزیع  ،1002 ،ص.77
( )2مروان عبد المجید -:أ السدس الللمیدة والطدر أاحصدالیة لاختبداراق والقیداس فدي التربیدة الریاضدیة  ،ط،١عمدان  ،دار الفكدر
اللربي ،١111 ،ص.١11
(*) المحكمین  -:الحكم أالول :م.د حسین عبد االمیر -تدریب كرة الید – جاملة بابل – كلیة التربیة الریاضیة .
الحكم الثاني :م.د خالد شاكر تللم حركي -كرة الید – جاملة الكوفة – كلیة التربیة الریاضیة .
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الجدول ( )3يبين األسس العممية ( معامل الثبات  ,معامل الموضوعية ) لالختبارات المستخدمة في البحث

ت

معامل الثبات معامل الموضوعية

االختبارات

 1القفز العمودي سارجنت) حساب القدرة بالواط)
ريٍ كرة طبُت زَت  2كغى بانُذٍَ يٍ فىق انرأس يٍ وضع انجهىس
2
عهً كرسٍ

8.00

8..8

8.05

8..2

 3اخخبار انىثب نألياو بانرجهٍُ خالل  18ثاَُه

8.06

8.0.

 4اخخبار انىثب نألياو بانرجهٍُ يعا أللصً يسافت خالل  38ثاَُت
انخصىَب يٍ يسافت  .و بخطىة واحذة عهً يربعاث دلت انخصىَب
5
58x58

8.05

8.00

8.03

8..2

* قيمة معامل االرتباط الجدولية البالغة (. )2.81

 7-3توصيف االختبارات :

()1

 1-7-3االختبار االول  :الوثب العمودي لسارجنت
 -الغرض من االختبار :قياس القدرة االنفجارية.

 -األدوات  :شريط قياس ،وحائط بارتفاع مناسب  ،ووعاء بو ماء.

 مواصففات االداء :يقتف المختبتتر بحيتث يواجتو الحتتائط بكتفتو اليمنتى( أو كتتتف التذراع المميتزة) ،يقتتوم المختبتر برفتتعذراعو التي بجية الحائط( بعد غمتس أصتابع اليتد فتي المتاء) لعمتل عالمتة عمتى الحتائط عنتد أقصتى نقطتة تصتل ألييتا

األصتتابع ،يقتتوم المختبتتر بمرجحتتة التتذراعين أستتفل متتع ثنتتي التتركبتين نصتتفا ،ثتتم مرجحتيتتا أمامتتا عاليتتا متتع متتد التتركبتين
عموديا لموثب ألعمى ،لعمل العالمة الثانية بيد الذراع المجاورة لمحائط عند أقصى نقطة تصل ألييا األصابع .

 -التسففجيل  :يعطتتى المختبتتر ثتتالث محتتاوالت يستتجل أفضتتميا ،وتعبتتر المستتافة بتتين العالمتتة األولتتى والعالمتتة الثانيتتة

بالسنتيمتر عن القدرة الالىوائية القصيرة لممختبر.

مالحظة :تم استخراج القدرة الالىوائية القصيرة من خالل المعادلة التالية:2
القدرة الالىوائية =  × 2.21وزن الجسم ×

مسافة الوثب

 2-7-3االختبار الثاني  :اختبار الوثب لألمام بالرجمين خالل  1١ثانيه :
 -الغرض من االختبار  :قياس القوة المميزة بالسرعة لمرجمين.

 -األدوات :مساحة ارض فضاء مستوية  ،شريط قياس  ،ساعة توقيت  ،صفارة  ،طباشير.

 طريقفة األداء :يقتف المختبتر عمتى ختط البدايتة وعنتد ستماع صتافرة البدايتة والبتدء بتشتغيل ستاعة التوقيتتينطمق المختبر بأقصى سرعة بالوثب لألمام بالرجمين من لحظة صافرة البداية وحتى وصول التوقيت إلى 12
ثانية وتحتسب المسافة التي قطعيا الالعب خالل زمن االختبار.

( )2اتى انعال احًذ عثذ انفراح وحغاٍَُ ،يحًذ طثحٍ :فغُىنىجُا ويىسفىنىجُا انشَاضٍ وطشق انمُاط نهرمىَى ،ط ،2انماهشج
،داس انفكش انعشتٍ،2٩٩1،ص. 15
( )1يحًذ َظش انذٍَ سضىاٌ :طشق لُاط انجهذ انثذٍَ فٍ انشَاضح  ،انماهشج  ،يشكض انكراب نهُشش 2٩٩١،ص . 212
10١
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 -التسجيل  :تم قياس المسافة المقطوعة بالمتر وأجزائو خالل الوقت  12ثانية .

 3-7-3االختبار الثالث  :اختبار الوثب لألمام بالرجمين معا ألقصى مسافة خالل  3١ثانية :
 -الغرض من االختبار  :قياس تحمل القوة لمرجمين.

 -األدوات  :مساحة ارض فضاء مستوية ،شريط قياس ،ساعة توقيت  ،صفارة  ،طباشير

 طريقفة األداء :يقتف المختبتر عمتى ختط البدايتة وعنتد ستماع صتافرة البدايتة والبتدء بتشتغيل ستاعة التوقيتتينطمق المختبر بأقصى سرعة بالوثب من لحظة صافرة البداية وحتى وصول التوقيت إلى  32ثانية وتحتسب

المسافة التي قطعيا المختبر بالمتر وأجزائو خالل زمن االختبار.

 -التسجيل :يتم قياس المسافة المقطوعة بالمتر وأجزائو خالل الوقت  32ثانية .

 4-7-3االختبار الرابع  :التصويب من مسافة 9م بخطوة واحدة من القفز عاليا عمى مربعات دقة التصويب

()1

 الغرض من االختبار  :قياس ميارة التصويب . -األدوات :

 -1ممعب كرة يد .

 -2مربعات دقة التصويب  52سم ×  52سم معمقان في الزوايا العميا لميدف .
 -3كرات يد عدد (. )6

 -مواصفففات االداء :يقتتوم الالعتتب بتتاألداء متتن خطتتوة ثتتم القفتتز متتن عمتتى ختتط الت ت  9م والتصتتويب عمتتى مربعتتات دقتتة

التصويب من القفز عاليا وعمى أن ترسل ثالث كرات عمى كل مربع من مربعات دقة التصويب وبالتعاقب

 -التقفويم  :يستتجل لممختبتر عتتدد المحتتاوالت الناجحتة متتن التصتويب والتتتي تتدخل فييتتا الكترة بشتتكل كامتل فتتي مربعتتات

دقة التصويب .

 8-3االختبار القبمي:

قتتام الباحتتث بتتأجراء االختبتتارات القبميتتة لعينتتة البحتتث والبتتالغ عتتددىم ( )22العب تاً فتتي يتتوم الجمعتتة الستتاعة الخامستتة

عص ار بتاريخ ( )2213/8/32قبل الشروع بالتجربة الرئيسية مع ضبط كافة المتغيرات .

 9-3إجراءات تجانس وتكافؤ العينة :
 1-9-3تجانس العينة :

لغرض تحقيتق غترض التجتانس إلفتراد عينتة البحتث قتام الباحتث بتإجراءات عتدة لضتبط المتغيترات عمتى الترغم متن أن

العينة التي تم اختيارىا ىي من مرحمة عمرية متقاربة فضتالً عتن منتع المتؤثرات التتي قتد تتؤثر عمتى نتتائج التجربتة متن

حي تتث الف تتروق الفردي تتة إلفت تراد عين تتة البح تتث  .ل تتذا اس تتتعمل الباح تتث الوس تتائل اإلحص تتائية المتمثم تتة بالوس تتط الحس تتابي
واالنحتراف المعيتتاري والمن توال ومعامتتل االلتتواء لممتغي ترات الطتتول والتتوزن والعمتتر الزمنتتي والعمتتر التتتدريبي لمعرفتتة واقتتع

التجانس من عدمو كما ىو مبين في الجدول ()4
( )2ضُاء انخُاط وَىفم يحًذ انحُانٍ  :يظذس عثك ركشِ  ،ص. 405
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الجدول ( )4يبين تجانس إفراد عينة البحث
ت

المتغيرات

الوسط الحسابي

اال نحراف المعياري

المنوال معامل االلتواء

1

الطول

182

3.42

177

2.87

2

الوزن

77.21

4.26

74

2.75

3

العمر الزمني

17.3

1.27

17

2.28

 4العمر التدريبي

6.12

1.22

6

2.29

يبتتين الجتتدول ()4أن قتتيم معامتتل االلت تواء لممتغيترات المدروستتة وكتتذلك والطتتول والتتوزن والعمتتر الزمنتتي والعمتتر التتتدريبي

جاءت اقل من ( )1±وىذا ما يدل عمى تجانس إفراد عينة البحث في كل المتغيرات.

 2-9-3تكافؤ مجموعتي البحث :

من األمور اليامة التي ينبغي عمى الباحث إتباعيا ىي إرجاع الفروق الى العامل التجريبتي وعمتى ىتذا األستاس البتد

ان تكون مجموعتا البحث( الضابطة والتجريبية) متكافئتين في متغيرات البحتث قيتد الد ارستة وقبتل بتدء الباحتث بمنيجتو

التعميمتي التجتتأ الباحتث التتى تحقيتق مبتتدأ التكتافؤ بتتين ىتتاتين المجمتوعتين اذ "ينبغتتي عمتى كتتل باحتث تكتتوين مجموعتتات
متكافئتتة فتتي األقتتل فيمتتا يتعمتتق فتتي المتغيترات التتتي ليتتا عالقتتة بالبحتتث"

()1

 .وقتتد استتتعمل الباحتتث الوستتائل اإلحصتتائية

(الوسط الحسابي واالنحراف المعياري واختيار ( ))tلمعينات المستقمة (بين المجموعتين الضابطة والتجريبية) وكما ىو
مبين في جدول (. )5

الجدول ()5

يبين تجانس إفراد عينة البحث
ت

االختبارات
القفز العمودي سارجنت) حساب القدرة

1
بالواط)
ريٍ كرة طبُت زَت  2كغى بانُذٍَ يٍ
 2فىق انرأس يٍ وضع انجهىس عهً
كرسٍ
اخخبار انىثب نألياو بانرجهٍُ خالل 18
3
ثاَُه
اخخبار انىثب نألياو بانرجهٍُ يعا أللصً
4
يسافت خالل  38ثاَُت
انخصىَب يٍ يسافت  .و بخطىة واحذة
عهً يربعاث دلت انخصىَب 58x 58

المجموعة الضابطة

المجموعة التجريبية
±ع

قيمة ()T

نوع

المحسوبة

الداللة

2.31

عشوائي
عشىائٍ

س

±ع

س

312.33

5.37

328.68

5.11

54.5

44..

5.38

2.93

1.48

7.16

1.29

7.22

1.73

1.26

عشوائي

14.34

1.56

13.97

1.24

1.68

عشوائي

2.41

2.45

2.26

2.56

1.74

عشوائي

( )2فاٌ دانٍُ  .يُاهج انثحث فٍ انرشتُح وعهى انُفظ ( ،ذشجًح) يحًذ َثُم وآخشوٌ  ،ط ، 3انماهشج  :يكرثح االَجهى انًظشَح
نهطثاعح وانُشش  ، 2٩١4 ،ص. 31
120
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يبين جدول ( )5ان قيم ( )tالمحسوبة الختبارات قيد البحث اصغر من قيمتيا الجدولية والبالغة ( )2.12عند مستوى

داللة ( )2.25وتحت درجة حرية ( )18مما يدل عمى تحقيق مبدأ التكافؤ في االختبارات قيد البحث .

 1١-3منهج التدريبي باستخدام تدريبات القوة االرتدادية :

تم إعداد منيج تدريبي باستخدام تدريبات القوة االرتدادية المتنوعة لالعبين الشباب بكرة اليد بأعمار ( )18-17سنة

وىت تتذه التت تتدريبات لممجموعت تتة التجريبيت تتة فقت تتط والبت تتالغ عت تتددىم( )8العبت تتين  ،تت تتم البت تتدء فت تتي تطبيت تتق المت تتنيج فت تتي تت تتاريخ

()2213/9/1وأستتتمر لغايتتة ( ، )2213/12/32طبتتق لمتتدة شتتيرين ( 8أستتابيع) وبواقتتع( )3وحتتدات فتتي األستتبوع وقتتد
بمغ العدد الكمي لموحدات التدريبية (  ) 24وحدة تدريبية  .حددت الساعة ( )3عص اًر موعتد البتدء بتأداء التمرينتات بعتد

عممية اإلحماء التتي تستتغرق ( )15 –12دقيقتة  ،حيتث ارعتى الباحتث ان التتدريبات رتبتت حستب صتعوبتيا بالتتدرج
من تمارين القفز بشكل أفقي إلى القفز عبر ارتفاعتات فتوق شتواخص وصتناديق  ،أمتتا التذراعان فشتممت التتدرج بتأوزان

الكرات الطبية وحسب قابميتة أداء العينة  ،أعطيت مدة التمرينات المعدة في المتنيج ضتمن الوحتدة التدريبيتة االعتياديتة

المتبعة في النادي والتي تستغرق ( )122دقيقة وثم إدخال التمارين في الجزء الرئيسي بعد اإلحماء مباشرة وبزمن قدره
( 35دقيقة) ولممجموعة التجريبية  ،أما المجموعة الضابطة فاستمرت مع المنيج االعتيادي لممدرب .

 11-3االختبارات البعدية :

بع تتد االنتي تتاء م تتن تنفي تتذ الم تتنيج الت تتدريبي باس تتتخدام ت تتدريبات الق تتوة االرتدادي تتة عم تتى المجموع تتة التجريبي تتة  ،ت تتم إجت تراء
االختبتتارات البعديتتة ولممجمتتوعتين (الضتتابطة والتجريبيتتة) بتتتاريخ  ، )2213/11/2وقتتد نفتتذت االختبتتارات فتتي ظتتروف

مقاربة لالختبارات القبمية واجراءاتيا وبأشراف مباشر من قبل الباحث.

12-3الوسائل اإلحصائية :
-1الوسط الحسابي .

 -2االنحراف المعياري .
 -3االرتباط البسيط .

 -4قانون األىمية النسبية.

 -5اختبار ( )tلمعينات المستقمة .
 -6اختبار ( )tلمعينات المتناظرة.
 -7معامل االلتواء .
-8المنوال .
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 - 4عرض النتائج وتحميمها ومناقشتها :
 1-4عرض نتائج اختبارات القدرات البدنية والتصويب بكرة اليد لممجموعة الضابطة في االختبارين القبمفي
والبعدي :

الجدول ( )6يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمتي ( ) tالمحسوبة والجد ولية بين االختبارين القبمي
والبعدي الختبارات لممجموعة الضابطة.
المعالم اإلحصائية
االختبارات

القفز العمودي سارجنت) حساب
القدرة بالواط)
ريٍ كرة طبُت زَت  2كغى
بانُذٍَ يٍ فىق انرأس يٍ
وضع انجهىس عهً كرسٍ
اخخبار انىثب نألياو بانرجهٍُ
خالل  18ثاَُه
اخخبار انىثب نألياو بانرجهٍُ
يعا أللصً يسافت خالل 38
ثاَُت
انخصىَب يٍ يسافت  .و بخطىة
واحذة عهً يربعاث دلت
انخصىَب 58x 58

وحدة

االختبار القبمي

االختبار البعدي

قيمة)(t

القياس

س

±ع

س

±ع

المحسوبة

واط

312.33

5.37

317.47

4.72

3.24

نوع الداللة

معنوي

سم

5.45

2.84

5.85

2.75

3.16

يعُىٌ

سم

7.16

1.29

8.79

1.12

2.82

معنوي

سم

14.34

1.56

16.53

1.24

3.65

معنوي

عدد

2.41

2.45

3.12

2.72

3.11

معنوي

لًُت(  ) tانجـذ ونُـت = ( )2.26عُذ يسخىي دالنت (  )8.85وححج درجـت حرَت ().

يبين الجدول ( )6أن الوسط الحسابي في االختبار القبمي الختبار(القفز العمفودي سفارجنت حسفاب القفدرة بفالواط)
( )312.33بانحراف معياري مقداره ( )5.37وفي االختبار البعدي بمغ ( )317.47بانحراف معياري مقتداره ()4.72
أما قيمة ( )tالمحسوبة فكانت ( )3.24وىي اكتبر متن قيمة( ) tالجتد وليتة البالغتة ( )2.26بدرجتة حريتة ( )9وتحتت
مستوى داللة ( )2.25مما يدل عمى وجود فرق معنوي بين االختبارين ولصال االختبار البعدي.

اما (رمي كرة طبية زنة  2كغفم باليفدين مفن ففوق الفرأس مفن وضفع الجمفوس عمفى كرسفي) بمتغ الوستط الحستابي فتي
االختبار القبمي ( )5.45بانحراف معياري مقداره ( )١.84وفي االختبار البعدي بمغ ( )5.85بانحراف معياري مقتداره

( )2.75أمتا قيمتة ( )tالمحستوبة فكانتت ( )3.16وىتي اكتتبر متتن قيمتة(  ) tالجتد وليتة البالغتة ( )2.26بدرجتة حريتتة
( )9وتحتتت مستتتوى داللتتة ( )2.25ممتتا يتتدل عمتتى وجتتود فتترق معنتتوي بتتين االختبتتارين ولصتتال االختبتتار البعتتدي  ،امتتا
(اختبار الوثب لألمام بالرجمين خالل 1١ثانيه) بمغ الوسط الحسابي في االختبار القبمي ( )7.16بانحراف معياري
مقتداره ( )1.29وفتي االختبتار البعتدي بمتغ ( )8.79بتتانحراف معيتاري مقتداره ( )1.12أمتا قيمتة ( )tالمحستوبة فكانتتت

( )2.82وىتي اكتتبر متتن قيمتتة(  ) tالجتد وليتتة البالغتتة ( )2.26بدرجتتة حريتة ( )9وتحتتت مستتتوى داللتتة ( ) 2.25ممتتا
يدل عمى وجود فرق معنوي بتين االختبتارين ولصتال االختبتار البعتدي  ،امتا (اختبفار الوثفب لألمفام بفالرجمين معفا

يجهح انمادعُح نعهىو انرشتُح انشَاضُح انًجهذ ( )23انعذد ( )1ج 2ذًىص1023

121

ISSN (print( : 1999-7791

مجمة دورية عممية محكمة

ISSN (on line) : 2313-3635

ألقصفى مسفافة خفالل  3١ثانيفة) بمتغ الوستط الحستابي فتي االختبتار القبمتي ( )14.34بتانحراف معيتاري مقتداره
( )1.56وف تتي االختب تتار البع تتدي بم تتغ ( )16.53ب تتانحراف معي تتاري مق تتداره ( )1.24أم تتا قيم تتة ( )tالمحس تتوبة فكان تتت
( )3.65وىتتي اك تتبر متتن قيمتتة(  ) tالجتتد وليتتة البالغتتة ( )2.26بدرجتتة حريتتة ( )9وتحتتت مستتتوى داللتتة ( )2.25ممتتا
يدل عمى وجود فرق معنوي بين االختبارين ولصال االختبار البعدي  ،امتا (التصويب من مسافة  9م بخطفوة واحفدة

عمففى مربعففات دقففة التصففويب  )5١×5١بمتتغ الوستتط الحستتابي فتتي االختبتتار القبمتتي ( )2.41بتتانحراف معيتتاري مقتتداره
( )2.45وفي االختبار البعدي بمغ ( )3.12بانحراف معياري مقداره ( )2.72أما قيمة ( )tالمحسوبة فكانت ()3.11

وىتتي اك تتبر م تتن قيمتتة( )tالجتتد وليتتة البالغتتة ( )2.26بدرجتتة حريتتة ( )9وتحتتت مستتتوى داللتتة ( )2.25ممتتا يتتدل عمتتى
وجود فرق معنوي بين االختبارين ولصال االختبار البعدي.

2– 4عرض نتائج اختبارات القدرات البدنية والتصويب بكرة اليد لممجموعة التجريبية في االختبارين القبمي
والبعدي :

الجدول ( )7يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمتي ()tالمحسوبة والجد ولية بين االختبارين القبمي
والبعدي الختبارات لممجموعة التجريبية.

المعالم اإلحصائية

وحدة

القياس

االختبارات
القفز العمودي سارجنت) حساب القدرة
بالواط)

رمي كرة طبية زنة  2كغم باليدين من فوق
الرأس من وضع الجموس عمى كرسي

اختبار الوثب لألمام بالرجمين خالل 12
ثانيو

اختبار الوثب لألمام بالرجمين معا ألقصى
مسافة خالل  32ثانية

التصويب من مسافة  9م بخطوة واحدة عمى
مربعات دقة التصويب 50x50

االختبار القبمي

االختبار البعدي

س

±ع

س

±ع

قيمة))t

نوع

المحسوبة

الداللة

واط

328.68

5.11

338.44

4.69

3.69

معنوي

سم

5.38

2.93

6.43

1.12

4.84

معنوي

سم

7.22

1.73

12.11

1.41

4.34

معنوي

سم

13.97

1.24

17.85

1.37

4.83

معنوي

عدد

2.26

2.56

4.15

1.21

5.71

معنوي

لًُت(  ) tانجـذ ونُـت = ( )2.26عُذ يسخىي دالنت (  )8.85وححج درجـت حرَت ().

يبين الجدول ( )7أن الوسط الحسابي في االختبار القبمي الختبار(القفز العمفودي سفارجنت حسفاب القفدرة بفالواط)
( )328.68بانحراف معياري مقداره ( )5.11وفي االختبار البعدي بمغ ( )338.44بانحراف معياري مقتداره ()4.69
أما قيمة ( )tالمحسوبة فكانت ( )3.69وىي اكتبر متن قيمة( ) tالجد وليتة البالغتة ( )2.26بدرجتة حريتة ( )9وتحتت
مستتتوى داللتتة ( ) 2.25ممتتا يتتدل عمتتى وجتتود فتترق معنتتوي بتتين االختبتتارين ولصتال االختبتتار البعتتدي  ،امتتا (رمففي كففرة
طبية زنة  2كغم باليدين من فوق الرأس من وضفع الجمفوس عمفى كرسفي) بمتغ الوستط الحستابي فتي االختبتار القبمتي
( )5.38بتتانحراف معيتتاري مقتتداره ( )2.93وفتتي االختبتتار البعتتدي بمتتغ ( )6.43بتتانحراف معيتتاري مقتتداره ( )1.1١أمتتا

قيمتتة ( )tالمحستتوبة فكانتتت ( )4.84وىتتي اكتتبر متتن قيمتتة(  ) tالجتتد وليتتة البالغتتة ( )2.26بدرجتتة حريتتة ( )9وتحتتت
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مستوى داللة ( )2.25مما يدل عمى وجود فرق معنوي بين االختبارين ولصال االختبار البعدي امتا (اختبار الوثب
لألمام بالرجمين خالل 1١ثانيه) بمغ الوسط الحسابي في االختبار القبمي ( )7.22بانحراف معيتاري مقتداره ()1.73
وفي االختبار البعدي بمغ ( )1١.11بانحراف معياري مقتداره ( )1.41أمتا قيمتة ( )tالمحستوبة فكانتت ( )4.34وىتي
اكتبر متن قيمة(  ) tالجد ولية البالغة ( )2.26بدرجة حريتة ( )9وتحتت مستتوى داللتة ( ) 2.25ممتا يتدل عمتى وجتود
فرق معنوي بين االختبارين ولصال االختبار البعدي  ،امتا (اختبار الوثب لألمام بفالرجمين معفا ألقصفى مسفافة
خالل  3١ثانية) بمغ الوسط الحسابي في االختبار القبمي ( )13.97بتانحراف معيتاري مقتداره ( )1.24وفتي االختبتار
البعتتدي بم تتغ ( )17.85بتتانحراف معي تتاري مقتتداره ( )1.37أم تتا قيم تتة ( )tالمحستتوبة فكان تتت ( )4.83وىتتي اكت تتبر م تتن
قيمتتةال(  ) tالجتتد وليتتة البالغتتة ( )2.26بدرجتتة حريتتة ( )9وتحتتت مستتتوى داللتتة ( ) 2.25ممتتا يتتدل عمتتى وجتتود فتترق
معنوي بين االختبارين ولصال االختبار البعتدي  ،امتا (التصفويب مفن مسفافة  9م بخطفوة واحفدة عمفى مربعفات دقفة
التصويب  )5١×5١بمغ الوسط الحسابي في االختبار القبمي ( )2.26بانحراف معياري مقداره ( )2.56وفي االختبار
البعتدي بمتغ ( )4.15بتتانحراف معيتاري مقتتداره ( )1.21أمتا قيمتتة ( )tالمحستوبة فكانتتت ( )5.71وىتي اكتتبر متتن قيمتتة
(  ) tالجد ولية البالغة ( )2.26بدرجة حرية ( )9وتحت مستوى داللة ( )2.25مما يدل عمى وجود فرق معنوي بتين
االختبارين ولصال االختبار البعدي.

3–4عففرض نتففائج اختبففارات القففدرات البدنيففة والتصففويب بكففرة اليففد لممجمففوعتين التجريبيففة والضففابطة فففي
االختبار البعدية :

الجدول ( )8يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمتي ( ) tالمحسوبة والجد ولية بين االختبارات
البعدية ولممجموعتين الضابطة والتجريبية.

المعالم اإلحصائية
االختبارات
القفز العمودي سارجنت ) بالواط)
رمي كرة طبية زنة  2كغم باليدين من فوق
الرأس من الجموس عمى كرسي

اختبار الوثب لألمام بالرجمين خالل 12ثا
اختبار الوثب لألمام بالرجمين معا ألقصى
مسافة خالل  32ثانية
التصويب من مسافة  9م بخطوة واحدة
عمى مربعات دقة التصويب 50x50

وحدة

المجموعة الضابطة

المجموعة التجريبية

قيمة()t

نوع

القياس

س

±ع

س

±ع

المحسوبة

الداللة

واط

317.47

4.72

338.44

4.69

5.19

معنوي

سم

5.85

2.75

6.43

1.12

4.17

معنوي

سم

8.79

1.12

12.11

1.41

5.81

معنوي

سم

16.53

1.24

17.85

1.37

4.59

معنوي

عدد

3.12

2.72

4.15

1.21

6.72

معنوي

لًُح(  ) tانجـذ ونُـح = ( )1.20عُذ يغرىي دالنح (  )0.04وذحد دسجـح حشَح ()2١

يبتتين الجتتدول ( )8أن الوستتط الحستتابي فتتي المجموعتتة الضتتابطة الختبتتار(القفففز العم فودي سففارجنت) حسففاب القففدرة

بفففالواط)) ( )317.47بتتانحراف معيتتاري مقتتداره ( )4.72وفتتي المجموعتتة التجريبيتتة بمتتغ الوستتط الحس تتابي()338.44

يجهح انمادعُح نعهىو انرشتُح انشَاضُح انًجهذ ( )23انعذد ( )1ج 2ذًىص1023

123

ISSN (print( : 1999-7791

مجمة دورية عممية محكمة

ISSN (on line) : 2313-3635

بانحراف معياري مقداره ( )4.69أمتا قيمتة ( )tالمحستوبة فكانتت ( )5.19وىتي اكتتبر متتن قيمتة( ) tالجتد وليتة البالغتة
( )2.12بدرجة حرية ( )18وتحت مستتوى داللتة ( )2.25ممتا يتدل عمتى وجتود فترق معنتوي بتين االختبتارين ولصتال

المجموعة التجريبية  ،اما (رمي كرة طبية زنة  2كغم باليدين من فوق الفرأس مفن وضفع الجمفوس عمفى كرسفي) بمتغ

الوستتط الحستتابي فتتي المجموعتتة الضتتابطة ( )5.85بتتانحراف معيتتاري مقتتداره ( )2.75وفتتي المجموعتتة التجريبيتتة بمتتغ
الوستتط الحستتابي ( )6.43بتتانحراف معيتتاري مقتتداره ( )1.1١أمتتا قيمتتة ( )tالمحستتوبة فكانتتت ( )4.17وىتتي اكتتبر متتن
قيمتتة(  ) tالجتتد وليتتة البالغتتة ( )2.12بدرجتتة حريتتة ( )18وتحتتت مستتتوى داللتتة ( )2.25ممتتا يتتدل عمتتى وجتتود فتترق
معنوي بين االختبارين ولصال المجموعة التجريبية  ،امتا (اختبار الوثفب لألمفام بفالرجمين خفالل 1١ثانيفه) بمتغ الوستط

الحستتابي فتتي المجموعتتة الضتتابطة ( )8.79بتتانحراف معيتتاري مقتتداره ( )1.12وفتتي المجموعتتة التجريبيتتة بمتتغ الوستتط
الحسابي ( )1١.11بانحراف معياري مقداره ( )1.41أما قيمة ( )tالمحسوبة فكانت ( )5.81وىي اكتبر متن قيمة()t

الجتتد وليتتة البالغتتة ( )2.12بدرجتتة حريتتة ( )18وتحتتت مستتتوى داللتتة ( ) 2.25ممتتا يتتدل عمتتى وجتتود فتترق معنتتوي بتتين
االختبارين ولصال المجموعة التجريبية  ،اما (اختبار الوثب لألمام بالرجمين معا ألقصى مسفافة خفالل  3١ثانيفة) بمتغ

الوستتط الحستتابي فتتي المجموعتتة الضتتابطة ( )16.53بتتانحراف معيتتاري مقتتداره ( )1.24وفتتي المجموعتتة التجريبيتتة بمتتغ
الوسط الحسابي ( )17.85بانحراف معيتاري مقتداره ( )1.37أمتا قيمتة ( )tالمحستوبة فكانتت ( )4.59وىتي اكتتبر متتن

قيمتتة(  ) tالجتتد وليتتة البالغتتة ( )2.12بدرجتتة حريتتة ( )18وتحتتت مستتتوى داللتتة ( ) 2.25ممتتا يتتدل عمتتى وجتتود فتترق
معنوي بين االختبارين ولصال المجموعة التجريبية.امتا (التصويب من مسافة  9م بخطفوة واحفدة عمفى مربعفات دقفة

التصفففويب  )50x50بمتتغ الوستتط الحستتابي فتتي المجموعتتة الضتتابطة ( )3.12بتتانحراف معيتتاري مقتتداره ( )2.72وفتتي
المجموعتتة التجريبيتتة بمتتغ الوستتط الحستتابي ( )4.15بتتانحراف معيتتاري مقتتداره ( )1.21أمتتا قيمتتة ( )tالمحستتوبة فكانتتت

( )6.72وىي اكتبر متن قيمة(  ) tالجد ولية البالغتة ( )2.12بدرجتة حريتة ( )18وتحتت مستتوى داللتة ( ) 2.25ممتا
يدل عمى وجود فرق معنوي بين االختبارين ولصال المجموعة التجريبية .

 4-4مناقشة النتائج :

من خالل ما تقدم من عرض وتحميل لمجداول السابقة يتضت ان ىنتاك تطتور القتدرات البدنيتة والتصتويب البعيتد متن

القفز عالياً لممجموعة الضابطة والتجريبية ويعزو الباحث تطور المجموعة الضابطة الى تأثير المنيج االعتيادي الذي
وضعو المدرب باإلضافة الى استمرار وانتظام الالعبين في التدريب الذي كان ليتا التدور الواضت فتي ىتذا التطتور ،اذ

يؤكد (سعد محستن) " آراء الخبتراء ميمتا اختمفتت منتابع ثقتافتيم العمميتة والعمميتة ان البرنتامج التتدريبي يتؤدي حتمتا التى

تطتتور االنجتتاز ،إذا بنتتي عمتتى أستتاس عممتتي فتتي تنظتتيم عمميتتة التتتدريب وبرمجتتتو واستتتعمال الشتتدة المناستتبة والمتدرجتتة
ومالحظة الفروق الفردية كذلك استعمال التك اررات المثمتى وفتترات ال ارحتة البينيتة المتؤثرة وبإشتراف متدربين متخصصتين

تحت ظروف تدريبية جيدة من حيث المكان والزمان واألدوات المستعممة"( ،)1ويعزو الباحث سبب التطور الكبير الذي
حصل عمى أداء المجموعة التجريبية في االختبارات القدرات البدنية والتصويب البعيد من القفز عالياً لالعبين الشتباب
بكرة اليتد التى تتدريبات القتوة االرتداديتة والتتي ستاىمت فتي تنميتة القتدرة الخاصتة أو مجموعتات القتدرات البدنيتة المتؤثرة
( )2ععذ يحغٍ اعًاعُم  .ذأثُش أعانُة ذذسَثُح نرًُُح انمىج االَفجاسَح نهشجهٍُ وانزساعٍُ فٍ دلح انرظىَة انثعُذ تانمفض عانُا فٍ
كشج انُذ  ،أطشوحح دكرىساِ  .تغذاد ،2٩٩5 :ص . ٩١
124
يجهح انمادعُح نعهىو انرشتُح انشَاضُح انًجهذ ( )23انعذد ( )1ج 2ذًىص1023

ISSN (print( : 1999-7791

مجمة دورية عممية محكمة

ISSN (on line) : 2313-3635

في األداء الحركي والتي يكون ليا تأثيرىا الفعال  ،وما يعزز ذلك ما ذكره (طمحة حسام الدين  " )1997بأن تمرينات
البميومترك(التدريبات االرتدادية) تعمل إيجابياً عمى تحسين طاقة الحركتة والطاقتة المطاطيتة التتي ليتا تتأثير كبيتر عمتى

تنميتتة القتتدرة االنفجاريتتة عتتن طريتتق اإلطالتتة والتقصتتير ألليتتاف العضتتالت  .وىتتذه تتتؤثر أيضتاً عمتتى االستتتجابة الستريعة

لمعضالت كرد فعل منعكس تقوم بو مغازل العضالت " . 1وعُذ ربط حًارٍَ انمذرة االَفجارَت بأداء انًهااراث  ،فاأٌ

حطىَر انمذرة االَفجارَت َعذ يٍ القدرات البدنية الميمة في تطوير ميارات كرة اليد ألن لعبة كرة اليد تحتاج الى قوة

كبيترة لغتترض التصتتويب متتن أمتتاكن بعيتتدة معظتتم األحيتتان وتحتتتاج بتتنفس الوقتتت التتى الستترعة الحركيتتة واالنتقاليتتة القويتتة
وتغييتتر االتجتتاه والتتدوران وىتتذا متتا يؤكتتد عميتتو )) Steven2000أن ستترعة الحركتتة ىتتي نتيجتتة القتتوة المتفج ترة الس تريعة
وتستخدم كوظيفة أساسية في أداء الميارات الحركية التي تعتمد عمى السرعة االنتقالية والحركية والخفة وتغيير االتجاه

الذي يعمل عمى التوقف االنفجاري " ( ، )2ويؤكد( بسطويسي أحمد  " )1999تنحصتر أىميتة تمتارين البميتومترك بأنيتا
تعمتتل جنب تاً إل تتى جنتتب متتع التكنيتتك الجيتتد عمتتى تقتتدم مستتتوى إنجتتاز الفعاليتتات الرياضتتية

المختمفتتة "

()3

 ،وىتتذا ممتتا

يظيتتر شتتاىداً عممي تاً واضتتحاً عمتتى ارتبتتاط تمتتارين البميتتومترك ومشتتاركتيا فتتي تطتتوير األداء الميتتاري لالعبتتين .ويتترى

الباحتتث أن القتتدرة االنفجاريتتة لعضتتالت التترجمين تعتتد متتن أىتتم القتتدرات البدنيتتة الرئيستتية والتتتي ال بتتد متتن تواجتتدىا فتتي
األنشتتطة التتتي يتطمتتب األداء فييتتا الوثتتب العمتتودي مثتتل الوثتتب العتتالي والتصتتويب فتتي ك ترة اليتتد  ،وتحتتدث الزيتتادة فتتي

مسافة الوثب العمودي تبعاً لتطوير القدرة االنفجارية .ويذكر ( بولوك  " ) Pollock 1990إن القدرة االنفجارية تحتل
المرتبة األولى بين القدرات البدنية في معظم األنشطة الرياضية التي تتطمب الوثبمعمودي

"()4

 -5االستنتاجات والتوصيات :
 1-5االستنتاجات :

من خالل النتائج التي توصمت الييا الباحث كانت أىم االستنتاجات ىي:

 -1ظيور تأثير إيجابي في تطور في القدرات البدنية والتصويب البعيد من القفز عالياً بكرة اليد لممجموعة التجريبيتة
والضابطة .

 -2ظيور أفضمية لممجموعتة التجريبيتة فتي تطتور القتدرات البدنيتة باستتخدام تمتارين القتوة االرتداديتة والتصتويب البعيتد

من القفز عالياً ولكافة االختبارات .

 -3أن اختيار تمارين القوة االرتدادية لتطوير القدرات البدنية كانت متالئمة مع العضتالت العاممتة لميتارات التصتويب

بكرة اليد مما سبب األثر الفعال في تطوير أدائيا .

 2-5التوصيات :

في ضوء االستنتاجات التي توصمت إلييا الباحث تم وضع التوصيات اآلتية -:
 -1ضتترورة التأكيتتد عمتتى استتتخدام تمتتارين القتتوة االرتداديتتة لتطتتوير لإلستتيام فتتي تطتتوير القتتدرات البدنيتتة والمياريتتة
لالعبي كرة اليد الشباب وبنسب مختمفة .

( )2طهحح حغاو انذٍَ  :انًىعىعح انعهًُح فٍ انرذسَة انمىج – انمذسج – ذحًم انمىج – انًشوَح  :انماهشج  ،يشكض انكراب نهُشش ،
 ، 2٩٩1ص . 202
(2( Steven, Scott Plisk, Training For Speed, Agility And Quickens, Human Kentics, 2000. p233.
)  (2تغطىَظ احًذ ؛ أعظ وَظشَاخ انرذسَة انشَاضٍ  :انماهشج  ،داس انفكش انعشتٍ ،2٩٩٩ ،ص 21٩
(4) Pollock, M. L And Wilmore J. H ; Exercise In Health And Disease , W.B., Saunders, Philadelphia , 1990, p69.
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 -2اختيتتار تمتتارين القتتوة االرتداديتتة بحيتتث تكتتون مشتتابية لتتألداء الميتتاري متتن حيتتث المستتار الحركتتي وتستتميط القتتوة
والعضالت العاممة لتمك الميارات الخاصة بمعبة كرة اليد.
 -3إج تراء محتتاوالت الستتتخدام تمتتارين القتتوة االرتداديتتة عمتتى الميتتارات األختترى بمعبتتة ك ترة اليتتد والتتتي تالئتتم مستتتوى
وقابميات الالعبين وحسب فئاتيم.
 -4انخُىَع فٍ اسخخذاو انمىة االرحذادَت وحسب حكراراث وشذد يخخهفت .

المصادر والمراجع العربية واألجنبية

 -1أثير محمد صبري :تدريب القوة االرتدادية  ،االكاديمية الرياضية العراقية 2211.،

 -2بسطويسي احمد ؛ أسس ونظريات التدريب الرياضي ،القاىرة  ،دار الفكر العربي 1999. ،
 -3بومبا  :تدريب البميومترك لتطوير القوة القصوى  ،ط ،1ترجمة)،جمال صبري فرج )،عمان:دار دجمة2010،

 -4سعد محسن إسماعيل  .تأثير أساليب تدريبيتة لتنميتة القتوة االنفجاريتة لمترجمين والتذراعين فتي دقتة التصتويب البعيتد
بالقفز عاليا في كرة اليد .أطروحة دكتوراه  .بغداد.1996 :

 -5جميل قاسم واحمد خميس :موسوعة كرة اليد العالمية  ،بغداد ،مؤسسة الصفاء مطبوعات . 2211 ،
 -6ضياء الخياط ونوفل محمد الحيالي .كرة اليد  ،الموصل  :دار الكتب لمطباعة والنشر2221. ،
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Abstract
Strength training for the development of the most regressive own physical
capacity and its impact on the accuracy of the correction term for players to
jump high back line handball
M. Dr. Nabil Kazem Heribd Jubouri
The problem Find low use of the correction term of jumping high for the players, the
back line handball and due to the lack of attention to some of the coaches to prepare
your physical and special exercises physical abilities related to performance skills, so
felt the researcher to use strength training regressive for the development of the most
important capabilities and their impact on the correction term of jumping high players
back line handball.
The research aim to:
1 - Preparation of exercises to develop strength pummel the most important physical
abilities of the players back line handball.
2 - see the effect of the development of the most important physical abilities in the
accuracy of the correction term of the high jump for the back line players handball. The
researcher used the experimental design groups that all equal with pre and post tests.
And identifies research community my players back line in clubs Babylon handball
(denominator, Midhtah, Musayyib, Jordan) youth, who are (28) players were selected
the same way the simple random totaling (20) players, and is then divided into two
groups first trial and by ( 10) players.
The most important conclusions are :
1 - The emergence of a positive impact in the evolution of the physical abilities and the
correction term of the high jump handball for the experimental group and the control
group.
2 - The emergence of a preference for the experimental group in the development of
physical abilities by using strength exercises and pummel the correction term of the high
to all tests.
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