دراسة مقارنة بعض أوجو القوة العضمية بدقة التصويب بكرة اليد بين الطالب
ذوي اإلعاقة السمعية واقرأنيم العاديين.
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ممخص البحث العربي:
ان قمة توجو الباحثين الى ىذه الفئة لقياس أوجو القوة والتصويب بكرة اليد ظنا في ان االختبلف يكمن في أدوات القياس ،

ومن ىنا تولد السؤال األتي  :ىل ىناك فروق في بعض أوجو القوة العضمية ودقة التصويب بكرة اليد بين الطبلب ذوي اإلعاقة
السمعية واقرانيم العاديين .

وقد ىدف البحث الى التعرف عمى الفروق في بعض أوجو القوة العضمية ودقة التصويب بكرة اليد بين الطبلب ذوي اإلعاقة
السمعية واقرانيم العاديين
وافترضت الباحثة  :بانو ال توجد فروق في بعض أوجو القوة العضمية ودقة التصويب بكرة اليد بين الطبلب ذوي اإلعاقة

السمعية واقرانيم العاديين

وتم استخدام المنيج الوصفي بأسموب المقارنات لمبلئمتو لطبيعة البحث  ،وتكون مجتمع البحث من طبلب الصف الثالث
المتوسط بعمر (  )15-14سنة من مدرسة كوران المتوسطة ومعيد ىيوا لئلعاقة السمعية في مركز محافظة أربيل لمعام الدراسي
 ،2016-2015إذ بمغ عدد طبلب معيد ىيوا (
االستنتاجات األتية :

 )17طالبا من فئة ضعاف السمع والصم التام  ،وتوصمت الدراسة الى

-1تفوق الطبلب األسوياء عمى الطبلب ضعاف السمع في القوة االنفجارية والقوة المميزة بالسرعة ودقة التصويب بكرة اليد
 -2تفوق الطبلب األسوياء عمى الطبلب الصم التام في القوة االنفجارية والقوة المميزة بالسرعة ودقة التصويب بكرة اليد
ومن توصيات الباحثة :

 -1ضرورة األىتمام بميارات كرة اليد في معاىد اإلعاقة السمعية فضبل عن ضرورة توفير أمكانيات مادية من أدوات وساحة
واسعة وكادر رياضي متخصص لتطوير تمك الميارات عند الطبلب .
 -2ضرورة أشتراك طبلب اإلعاقة السمعية في األنشطة الرياضية التي تتضمن عمى القوة االنفجارية والقوة المميزة بالسرعة في
األداء إذ أن ذلك سيشبع التعطش الحركي لدييم ويزيد من ثقتيم بأنفسيم .

Compared to some of the muscle strength accurately shooting hand reel between
students with disabilities and their peers ordinary audio study
Dr.Dhamiaa ali abdullah
Summary
The lack of directed researchers to this category to measure the strengths and
correction hand reel , thinking that the difference lies in the measurement tools , hence
generate the following question : Are there differences in some aspects of muscle
strength and accuracy correction roller hand between students with hearing disabilities
and ordinary peers.
The research aims is to identify the differences in some aspects of muscle strength and
accuracy correction roller hand between students with hearing disabilities ordinary and
associate them
I suppose the researcher: that there are no differences in some aspects of muscle
strength and accuracy correction roller hand between students with disabilities and
ordinary audio associate them
It was used the descriptive manner comparisons of the suitability of the nature of search,
be research community graders Aaii average age (14-15 years) from the Curran Middle
School and the Institute of Hewa Hearing Impairment in Erbil province, for the academic
year 2015-2016, as the number of students Hiwa Institute was ( 17) students from a class
full hearing-impaired and deaf, and the study reached the following conclusions:
1-outweigh normal students to hearing-impaired students in explosive power and
distinctive strengths speed and accuracy shooting hand reel
2. outweigh normal students to complete the deaf in explosiveness and strength
characteristic speed and accuracy shooting hand reel force students
The researcher recommended the following:
1. The need to focus on the skills of handball in the hearing disability institutes as well as
the need to provide physical possibilities of tools and yard wide and a dedicated cadre
athlete to develop those skills in students.
2-necessity Subscribe hearing impaired students in sports activities, which include
distinctive explosiveness and strength as quickly as strength in performance since that
would satisfy the thirst locomotor have and increases their self-confidence.

التعريف بالبحث-1

-:  المقدمة وأىمية البحث1-1
مما ال شك فيو أن المستوى الرياضي المتقدم الذي وصمت إليو دول عديدة ىو نتيجة لمتقدم العممي الذي

أعتمد عمى نتائج البحوث والدراسات التي أجريت في ىذا المجال ولم تتوقف عجمة التطور بل ما زالت

 يعد عنصر القوة من أىم العناصر التي تعتمد عمييا المياقة البدنية لما ليا من، الدراسات مستمرة إلى حد اآلن
 والتي تشكل عند،  وال تخمو أية فعالية رياضية من أحد أنواع القوة، تأثير كبير في إمكانية الرياضة الحركية

 فالقوة ال يمكن،الرياضي أحد العناصر األساسية والمساعدة في تحقيق اإلنجاز بكل أشكالو في تمك الفعالية
إخراجيا إالّ بوجود مثير معين أي "أنيا المؤثر الذي يحاول أن يغير من الجسم من حيث الشكل أو الحركة

 فضبلً عن أن القوة ال يمكن إظيارىا بشكميا السميم إالّ من خبلل. )66 ، 1977 ، بمقدار أو اتجاه" (حسين
التغمب عمى مجموعة من المقاومات المتسمطة عمى العضمة العاممة أو مجموعة العضبلت العاممة وعمى ىذا

)54 ، 1988 ، فأن القوة "ىي قدرة العضمة في التغمب عمى مقاومات خارجية أو مواجيتيا" (حنتوش وسعودي

وكرة اليد واحدة من األلعاب الفرقية التي تتميز باألحتكاك المستمرة بين العبي الطرفين المتنافسين والتي
بدأت تحظى بشعبية كبيرة عمى المستويين المحمي والدولي لما تتميز بو المعبة من مزيج رائع في األداء الفني
واإليقاع السريع مما يثير إعجاب الجميور والسيما عند تسجيل األىداف بميارة عالية من الدقة  ،وأن طبيعة

األداء البدني في ىذه المعبة يكاد يختمف عن بقية األلعاب األخرى من حيث صغر ساحة المعب وسرعة األداء
 ،لذلك تبرز بعض المتطمبات األساسية والمتمثمة ببعض أوجو القوة العضمية لتأخذ مكانيا في الطميعة قياساُ

بالحاجة إلى المتطمبات األخرى الميارية لتميز ممارسي ىذه المعبة عن بقية األلعاب األخرى( .غزال و عبلوي،

)57 ،1998

ولمتصويب اىمية كبيرة في لعبة كرة اليد فجميع الميارات والقدرات االساسية والمركبة التي يمتمكيا العب

كرة اليد تصبح ببل فائدة اذا لم يستطع تتويجيا بإصابة ىدف الخصم وىذا من أىم الواجبات الميمة في ممارسة
كرة اليد إذ تتوقف نتيجة المباراة عمى اجادة البلعب قوة ودقة التصويب.

وتعد مشكمة اإلعاقة السمعية مشكمة عالمية وال يخموا أي مجتمع منيا وأن االىتمام بيذه الفئة تعد من

الدالئل عمى تقدم ورقي أي مجتمع من المجتمعات فاألنسان يعتمد اعتماداً جوىرياً عمى حواسو في استقبال
المعمومات وان فقدانو ألي حاسة من حواسو يحد من خبرتو ويحرمو من ممارسة النشاطات المختمفة ومن

ضمنيا النشاط الرياضي والذ لو دور في تكوين وبناء الشخصية  ،ورغم أن المعاق السمعي لديو طاقة معطمة
إال أنو يمتمك قوة عضمية وميارية تساعده عمى أداء األنشطة الرياضية مقارنة بإقرانيم العاديين وحيث ان كرة

اليد من االلعاب الرياضية التي ليا شعبية كبيرة في العالم والتي تحتاج الى قوة عضمية لممارستيا لذا برزت

أىمية البحث في معرفة الفروق بين الطبلب العاديين والطبلب ذوي االعاقة السمعية بما يتمتعون بو من قوة

عضمية مختمفة ودقة تصويب بكرة اليد .

 2-1مشكمة البحث

ألقت العديد من الدراسات في بعض أوجو القوة العضمية ودقة التصويب بكرة اليد بين الطبلب ذوي
اإلعاقة السمعية واقرانيم مجال االختبارات والتدريب الرياضي والتعمم الحركي الضوء عمى أوجو القوة العضمية
والتصويب بكرة اليد وجميع تمك الدراسات كانت مقتصرة عمى العاديين وقمو من تمك الدراسات اىتمت بالمعاق

سمعيا في ىذا المجال بالرغم من أن المعاق ىو أنسان لديو قوة وقابمية ميارية في الوصول إلى مستويات جيدة

أذا توفرت لو الظروف المبلئمة لذلك وقد يعود السبب في قمة االىتمام بيذه الفئة في األتي :

.1صعوبة القياس لتمك المتغيرات وعدم التمكن من فيم ىؤالء األفراد فالجميع ال يتقن لغة اإلشارة لمعرفة ما
يممكو ىذا الفرد وما يرغب في القيام بو .

 -2قمة توجو الباحثين إلى ىذه الفئة لقياس أوجو القوة والتصويب بكرة اليد ظنا في اختبلف أدوات القياس ،
ومن ىنا تولد السؤال األتي  :ىل ىناك فروق في بعض أوجو القوة العضمية ودقة التصويب بكرة اليد بين

الطالب ذوي اإلعاقة السمعية واقرانيم العاديين

 3-1ىدف البحث  :التعرف عمى الفروق في بعض أوجو القوة العضمية ودقة التصويب بكرة اليد بين الطبلب
ذوي اإلعاقة السمعية واقرانيم العاديين

 4-1فرض البحث  :ال توجد فروق في بعض أوجو القوة العضمية ودقة التصويب بكرة اليد بين الطبلب ذوي
اإلعاقة السمعية واقرانيم العاديين

 5-1مجاالت البحث

 1-5-1المجال البشري  :طبلب المرحمة الثالث المتوسط لمعيد ىيوا لئلعاقة السمعية ومدرسة كوران
المتوسطة في مركز محافظة أربيل

 1-5-2المجال الزماني 2016/2/14 :ولغاية2016/2/17

 3-5-1المجال المكاني :الساحة الرياضية لكل من معيد ىيوا لئلعاقة السمعية ومدرسة كوران المتوسطة
 6-1تعريف المصطمحات

 1-6-1القوة األنفجارية  :تعرف "بأعمى قوة ديناميكية يمكن أن تنتجيا العضمة أو مجموعة عضمية لمرة
واحدة" (بسطويسي )116 ، 1999 ،

 2-6-1القوة المميزة بالسرعة :أنيا "كفاءة الفرد في التغمب عمى مقاومات مختمفة في عجمة تزايدية عالية
وسرعة حركية مرتفعة"(عبد الخالق)1999،128،

 3-6-1الدقة " :بأنيا قابمية التوافق الحركي التي تساعد عمى الحل السريع لمواجبات الحركية وبصورة ىادئة"
(حماد )93 ، 1998 ،

 4-6-1التصويب" :ىو أداء مياري مركب توافقي يتصف بالقوة والسرعة ودقة رمي الكرة نحو اليدف ،
والتصويب ىو التتويج النيائي لتكوينات المعب (شتاين )1974،12،

-5-6-1األصم  :ويقصد بو الذي يعاني من عجز سمعي (

 )70ديسبل () فاكثر اليمكنو من الناحية

الوظيفية من مباشرة الكبلم وفيم المغة المفظية وبالتالي يعجز عن التعامل بفعالية في مواقف الحياة األجتماعية

حتى مع أستخدام معينات سمعية مكبرة لمصوت (القريطي.)38 ،1996،

 6-6-1ضعيف السمع  :ىو الفرد الذي يعاني من صعوبات او قصور في حاسة السمع يتراوح مابين ( )30
ديسبل واقل من (  )70ديسبل ويمكنو االستفادة من المعمومات المنقولة في صورة لغة منطوقو وذلك بإستخدام
المعينات السمعية المناسبة لحاسة السمع المتبقي لديو (الدمايطي )18 ،2000،

 -2األطار النظري والدراسات السابقة
 1-2األطار النظري
 1-1-2القوة :

يعد عنصر القوة من أىم العناصر التي تعتمد عمييا المياقة البدنية لما ليا من تأثير كبير في مستوى اداء
األنشطة الرياضية  ،وال تخمو أية فعالية رياضية من أحد أنواع القوة  ،والتي تشكل عند الرياضي أحد العناصر

األساسية والمساعدة في تحقيق اإلنجاز بكل أشكالو في تمك الفعالية  .وقد أتجو التدريب الرياضي لتطوير القوة

لكونيا أحد العوامل المساعدة عمى التفوق الرياضي (التكريتي ومحمد عمي ،

 . )49 ، 1986كما أن القوة

مطموبة من الناحية الرياضية لدفع أو تحريك أو زيادة سرعة األجيزة المستعممة كالكرة مثبلً وعند التصويب ،
وكذلك فيي عامل أساسي تمكن البلعب من التغمب عمى وزن جسمو عندما يحاول الخداع وتغيير إتجاىو

وسرعتو لممرور من المنافس  ،لذا فأن عنصر القوة يجب توفره بصورة مختمفة عمى سبيل المثال في التيديف

الجاد وفي المياجمة والقفز إلى الكرة والتمرير البعيد أو ضربة الرأس وكذلك التنافس الثنائي مع الخصم إذ

يتطمب استخدام الجسم كمو إذ نجد أن عضبلت الرجمين ىي التي أوالً وقبل كل شيء يجب أن تكون عمى

درجة عالية من القوة (كنزة )183 ، 1980 ،
2-1-2أنواع القوة العضمية

من خبلل إطبلع الباحثة عمى العديد من المصادر العممية وجد أن قمة من العمماء قد قسموا القوة عمى
عدة أشكال أو عدة أوجو وىي كما يأتي :

القوة القصوى (العظمى) مطاولة القوة (تحمل القوة)
القوة المطمقة

مطاولة القوة المميزة بالسرعة

دقة القوة

رشاقة القوة

القوة األنفجارية

القوة المميزة بالسرعة

وستتناول الباحثة صفتي القوة األنفجارية والقوة المميزة بالسرعة ألنيما موضوع البحث :

 -1القوة األنفجارية  :تعرف "بأعمى قوة ديناميكية يمكن أن تنتجيا العضمة أو مجموعة عضمية لمرة واحدة"
(بسطويسي  . )116 ، 1999 ،ويتفق كل من (حسانين وأسعد)عمى أن "صفة القوة األنفجارية تحتل المرتبة
األولى بين ترتيب القدرات البدنية في معظم األنشطة الرياضية" (محمد ،

 . )245 ،1997وأن "الفرد الذي

يمتمك ىذه الصفة لو القدرة عمى إطبلق القوة من العضبلت المشتركة في الحركة والتي تتضمن صفتي السرعة

والقوة العضمية" (الصوفي  . )22 ، 1999 ،كما أن القوة األنفجارية تؤدي دو اًر كبي اًر وبار اًز في كثير من
األنشطة الرياضية التي تتطمب من العب كرة اليد أثناء أداء الميارات األساسية وبخاصة القفز إلى األعمى

أثناء التصويب عمى اليدف (الزبيدي )33 ،2004،

 -2القوة المميزة بالسرعة  :تعد ىذه الصفة من الصفات األساسية في تحديد مستوى األداء في كثير من

المنافسات الرياضية مثل كرة اليد وىي من أكثر أنواع القوة المستخدمة في كرة اليد ونظ اًر ألىمية ىذا النوع من
القوة لبلعب كرة اليد فأنو يحتل نسبة كبيرة من الزمن المخصص لتنمية القوة العضمية في المناىج التدريبية

نظ اًر لتميز أداء البلعب بيذا النوع من النشاط  ،تؤدي صفة القوة المميزة بالسرعة دو اًر ميماً بوصفيا إحدى
الصفات األساسية في تحديد مستوى األداء في كثير من المنافسات الرياضية (الربيعي،

(الدرعة. )49،1999،

)2000،17

وعمى المدرب عند تدريب القوة مبلحظة عدد من النقاط الميمة التي ربما يؤدي إىماليا إلى إصابة البلعب
وأبتعاده عن المبلعب ومنيا التسخين الجيد ولجميع عضبلت الجسم  ،والعناية بفترة الراحة بين تمرين وأخر

واعطاء تمارين األسترخاء فييا،ويجب أيضاً مبلحظة تناسب التمارين مع اإلمكانية الحقيقية لبلعبين

(عودة.)209 ،1998،

 3-1-2مفيوم التصويب
أن التطور السريع الذي ط أر عمى فعالية كرة اليد في السنوات األخيرة أعطى ميارة التصويب حي آز كبي آر

وميما لما ليذه الميارة من دور كبير وفعال لترجمة جيود أعضاء الفريق في المباراة حيث أن ضبط التكنيك
والتكتيك في المعب ما ىو األ لخدمة ميارة التصويب ونجاحيا ووصول أحد العبي الفريق المياجم الى المركز

الذي يسيل منو التصويب لتحقيق اإلصابو  ،كما أن إمكانية التصويب وأجادتو لبلعبي الفريق تعطي إمكانية

أرتفاع معنويات البلعبين والثقة بالنفس وروح األنفعال وأثار الدوافع لبذل الجيد والكفاح من أجل الفوز وتسجيل

أفضل النتائج إذ يعد"التصويب قمة المعب وأن نوعيتو ومستواه ىو الذي يحدد الفوز أو الخسارة لذا ينبغي

إنجازه أو أداءه بتركيز عال ودقة جيدة ،وتعد لعبة كرة اليد من األلعاب الجماعية التي يكون ىدفيا األساس
إصابة ىدف المنافس ويعد التصويب من الميارات الحركية األساسية الميمة في لعبة كرة اليد بحيث تيدف كل

حركات اليجوم إلى األنتياء بالتصويب عمى مرمى الفريق الخصم وىذا من أىم الواجبات الميمة في ممارسة

كرة اليد إذ تتوقف نتيجة المباراة عمى دقة األداء الفني ليذه الميارة وأكد تمك األىمية ( الدليمي ،

 )1994فقد

ذكر أن "المبادئ األولية والخطة المدروسة تصبح عديمة الفائدة إذا لم تتوج بإصابة اليدف(الدليمي

 . )1994،102،ويعرف ( أسماعيل  )1984 ،التصويب "انو المحاولة الفعمية والجادة لبلعب المياجم إلدخال
الكرة الى ىدف الخصم مستثم اًر في ذلك قابميتو الفنية والبدنية والنفسية والذىنية ضمن إطار القانون

الدولي(الدليمي . )1994،102،

 4-1-2دقة التصويب

وىي قابمية البلعب عمى إصابة المرمى عن طريق توجيو الحركات اإلرادية لمعضبلت العاممة والعضبلت
المقابمة ليا في تنفيذ الحركات عن طريق دائرة التوجيو في المخيخ إذ تقوم نوى القنطرة بالسيطرة عمى الفعاليات

اإلرادية المتعددة فتنسق بينيا وتنظم شدتيا وأتجاىيا ومدتيا أعتماداً عمى الذاكرة الحركية الناتجة من جراء

التدريب والتكرار لمحركة (اليبللي  . )490 ، 1972 ،ودقة الحركات ناتجة من توجيو الحركات اإلرادية التي
يقوم بيا البلعب نحو ىدف معين (حسانين  . )447 ، 1979 ،ويذكر( قاسم المندالوي )أن دقة األداء ىو

إجراء الحركة في الزمان والمكان المحدد بتناسق وضبط األجزاء الدقيقة بيا (المندالوي والشاطي ،
. )70

 5-1-2مفيوم اإلعاقة السمعية وتصنيفاتيا

، 1987

يغطي مصطمح اإلعاقة السمعية أو القصور السمعي مدى واسع من درجات فقدان السمع تتراوح بين
الصم أو الفقدان الشديد الذي يعوق عممية تعمم الكبلم والمغة ،والفقدان الخفيف الذي ال يعوق أستخدام االذن

في السمع وتعمم الكبلم والمغة(الدماطي  . )2000،28 ،وقد تم تصنيف اإلعاقة السمعية الى ( :متولي

)21-2015،20،

أوال /التصنيف اإلعاقة السمعية وفقا لمعمر الذي حدث فيو.
ثانيآ  /التصنيف الطبي لئلعاقة السمعية .

ثالثآ  -:تصنيف طبقآ لدرجة الفقد السمعي  ( .فاروق ) 55 ، 2012 ،

 -3إجراءات البحث الميدانية

 1-3منيج البحث :تم استخدام المنيج الوصفي بأسموب المقارنات لمبلئمتو لطبيعة البحث .

 2-3مجتمع البحث وعينتو :تم اختيار مجتمع البحث بطريقة عمدية من طبلب الصف الثالث المتوسط بعمر
( )15-14سنة من مدرسة كوران المتوسطة (طبلب اصحاء ) ومعيد ىيوا لئلعاقة السمعية (طبلب معاقين

سمعيا ) في مركز محافظة أربيل لمعام الدراسي  ،2016-2015إذ بمغ عدد طبلب معيد ىيوا ( )17طالبا من
فئة ضعاف السمع والصم التام وتم استبعاد طالب واحد صم كامل إلصابتو بعوق حركي وبيذا بمغت عينة

البحث في معيد ىيوا (  )16طالبا وبواقع (  )8طبلب ضعاف السمع و(  )8طبلب صم كامل ،اما عدد طبلب
مدرسة كوران المتوسطة بمغ (  )30طالب اذ تم االختيار العشوائي وبالقرعة ل(  )8طبلب،وبذا بمغت عينة

البحث (  )24طالبا في مدرسة كوران المتوسطة ومعيد ىيوا وبواقع (  )8طبلب عاديين و(  )8طبلب ضعاف
السمع و(  )8طبلب صم تام وتم تجانس العينة في بعض المتغيرات ذات العبلقة بالبحث وذلك في يوم
االحد واالثنين الموافق 2016/2/15-14وكما مبين في الجدول ()1
الجدول ()1

تجانس العينة في المتغيرات العمر – الكتمة – الطول
المتغيرات

وحدة القياس

األوساط الحسابية

اإلنحرافات المعيارية

معامل اإللتواء

-1العمر

السنة

14.667

0.637

0.522

-2الطول

سم

177.625

6.479

0.868

-3الكتمة

كغم

71.375

8.968

0.962

يتبين من الجدول ( )1أن جميع قيم معامل اإللتواء اقل من ( )1+لجميع المتغيرات مما يدل عمى تجانس

العينة في تمك المتغيرات

 3-3أداة البحث

 1-3-3أختبارات بعض أوجو القوه العضمية (القوة االنفجارية والقوة المميزة بالسرعة)

بعد اإلطبلع عمى العديد من األدبيات الخاصة بالقوة األنفجارية والقوة المميزة بالسرعة لمرجمين تم أعداد
أستبيان لتحديد أنسب األختبارات لتمك العناصر الممحق (  )1وتم عرض األستبيان عمى مجموعة من ذوي

الخبرة واألختصاص في كرة اليد



والذين أختاروا األختبارات األنسب لتمك العناصر والمبلئمة لعمر العينة

ومستواىم وشممت تمك األختبارات عمى :

-1أختبار الوثب العمودي :

الغرض من األختبار  :قياس القوة األنفجارية لمرجمين .

سب ّورة تثبيت عمى الحائط بحيث تكون حافتيا السفمى مرتفعة عن األرض ( 150سم)  ،عمى أن تدرج
األدوات ْ :
بعد ذلك من (400 – )151سم)  ،مانيزيا  ،شريط قياس.
مواصفات األداء  :يغمس المختبر أصابع اليد المميزة في المانيزيا  ،ثم يقف بحيث تكون ذراعو المميزة بجانب

السب ّورة  ،ويجب
السب ّورة  ،يقوم المختبر برفع الذراع المميزة عمى كامل أمتدادىا لعمل عبلمة باألصابع عمى ْ
ْ
مبلحظة عدم رفع الركبتين من عمى األرض أثناء قيام المختبر بيذا العمل  ،يسجل الرقم الذي وضعت العبلمة

أمامو .

من وضع الوقوف يمرجح المختبر الذراعين أماماً عالياً ثم أماماً أسفل خمفاً مع ثني الركبتين نصفاً ثم

مرجحتيما أماماً عالياً مع فرد الركبتين لموثب العمودي إلى أقصى مسافة يستطيع الوصول إلييا لعمل عبلمة

أخرى بإصبع اليد المميزة وىي عمى كامل أمتدادىا  ،يسجل الرقم الذي وضعت العبلمة الثانية أمامو

الشروط :عند أداء العبلمة األولى يجب عدم رفع إحدى الكعبين أو كمييما من األرض كما يجب عدم رفع

الذراع المميزة عن مستوى الكتف األخرى أثناء وضع العبلمة  ،إذ يجب أن يكون الكتفان عمى أستقامة واحدة

لممختبر الحق في مرجحتين (إذا رغب في ذلك) عند التحضير لموثب .
لكل مختبر محاولتان يسجل لو أفضميما .

التسجيل  :تعبر المسافة بين العبلمة األولى والثانية عن مقدار ما يتمتع بو المختبر من القوة المتفجرة لمرجمين
مقاسة بالـ (سم) (الخياط والحيالي . )463-462 ، 2001 ،

 -2أختبار الوثب الطويل إلى األمام لمدة )بإستمرار 10ثا)

الغرض من األختبار  :قياس صفة القوة المميزة بالسرعة لمرجمين
األدوات  :ارض الممعب – ساعة إيقاف –األدوات -صافرة – شريط قياس

  ذوي الخبرة واالختصاص :

أ.د حامد مصطفى حمد  -طرائق التدريس -كمية التربية الرياضية  -جامعة صالح الدين
ا.م.د سعيد نزار سعيد  -عمم النفس  -كمية التربية الرياضية  -جامعة صالح الدين

م.د عثمان مصطفى عثمان  -قياس وتقويم  -كمية التربية الرياضية  -جامعة صالح الدين

مواصفات األداء  :يقف المختبر خمف خط البداية وعند سماع الصافرة يقوم بعمل وثبات إلى األمام ثم تقاس
المسافة التي قطعيا خبلل (  )10ثوان مع مبلحظة عدم لمس أي جزء من الجسم لؤلرض في أثناء أدائو
الوثبات ما عدا القدمين وبذل أقصى جيد من قبل المختبر لتسجيل أكبر مسافة .

التسجيل  :تسجل لممختبر أكبر مسافة قطعيا من خبلل وقت االختبار وىو (

 )10ثوان وتعطى لو ثبلث

محاوالت ومدة الراحة بين محاولة وأخرى ( )7-5دقائق الستعادة الشفاء وتسجل لو أفضل محاولة (عبد الجبار

وبسطويسي )347-346 ، 1987 ،

 -3اختبار رمي الكرة الطبية ( )1كغم من الجموس عمى الكرسي :
الغرض من االختبار :قياس القوة السريعة لعضبلت الذراع الرامية.

األدوات المستعممة :كرات طبية عدد ( ، )2شريط قياس.

مواصفات االختبار :يجمس البلعب عمى كرسي الرمي ويمسك بالكرة الطبية ثم يقوم البلعب برمي الكرة من

مستوى الكتف.

الشروط :يعطي البلعب ثبلث محاوالت تسجل أفضميا.
التسجيل :حساب أفضل مسافة وعدد المحاوالت ( .حسانين)1995،110،
 -4اختبار القوة المميزة بالسرعة لعضالت لمذراعين :

اسم االختبار  :أختبار ثني ومد الذراعين (شناو) من وضع األنبطاح المائل خبلل ( )10ثا
الغرض من االختبار  :قياس القوة المميزة بالسرعة لعضبلت الذراعين .

األدوات  :ممعب كرة اليد  ،ساعة توقيت  ،صافرة إلعطاء أشارة البداية والنياية .

مواصفات االداء  :من وضع االنبطاح المائل ثني ومد الذراعين أقصى عدد ممكن في ( 10ثا ) .

الشروط :

 .1اخذ الجسم الوضع االنبطاح المائل ) الجيد.

 .2يراعي مبلمسة الصدر لؤلرض أثناء ثني الذراعين ثم مدىا كامبلً .

التسجيل  :تسجل لممختبر عدد مرات أداء الثني والمد خبلل  10ثا(.حسانين)400 -1995،399،

 2-3-3أختبار دقة التصويب

بعد اإلطبلع عمى العديد من األدبيات الخاصة بدقة التصويب بكرة اليد تم أعداد أستبيان لتحديد أنسب

األختبارات لتمك العناصر الممحق(  )1وتم عرض األستبيان عمى مجموعة من ذوي الخبرة واألختصاص

والمشار إلييم سابقآ والذين أختارو األختبار األكثر مبلئمة لعمر العينة ومستواىم وخصوصيتيم وشممت

عمى:

 -أختبار دقة التصويب من خمف ()9م.

اليدف من األختبار :قياس دقة التيديف.

األدوات البلزمة :كرة يد ،مرمى كرة يد مرسوم عمى حائط ( 2×3م) ثم يقسم المرمى إلى تسع مستطيبلت لقياس
دقة التصويب ويرسم خط عمى األرض يبعد (9م) عن المرمى.

طريقة األداء :يقوم التمميذ بالتيديف من خمف الخط بخطوة إرتكاز مع مراعاة ما يأتي:

 إصابة المستطيبلت ( )1،3،7،9والتي تمثل زوايا المرمى البالغة إبعادىا (100×60سم) ينال أربع درجات. -إصابة المستطيبلت (  )2،8التي تمثل المنطقة فوق رأس حارس المرمى وبين قدميو والتي تبمغ إبعادىا

(100×60سم) ينال ثبلث درجات.

 -إصابة المستطيبلت (  )4،6والتي تمثل منطقة بدأ ذراعي حارس المرمى والتي أبعادىا ( 100×80سم) ينال

درجتين.

 -إصابة المستطيل (  )5يمثل منطقة صدر وجذع حارس المرمى والذي يبمغ إبعادىا (

100×80سم) ينال

درجة واحدة.

 -أذا جاءت الكرة خارج ذلك ينال التمميذ صف اًر.

(عودة ،

 -يؤدي كل تمميذ عشر محاوالت.

 4-3التجربة الرئيسة

)1998،279

 1-4-3تم إجراء اختبارات القوة االنفجارية والقوة المميزة بالسرعة والتصويب عمى طبلب ذوي اإلعاقة السمعية
في معيد ىيوا في يوم الثبلثاء الموافق 2016/2/16

 1 2-4-3تم إجراء اختبارات القوة االنفجارية والقوة المميزة بالسرعة والتصويب عمى طبلب مدرسة زمانكو
االبتدائية في يوم االربعاء الموافق 2016/2/17

 5-3الوسائل اإلحصائية

 .2االنحراف المعياري

 .1الوسط الحسابي

 .4معامل االلتواء

 .3اختبار (ت) لعينتين غير مرتبطتين ومتساويتين بالعدد
باستخدام الحزمة اإلحصائية spss

 -4عرض النتائج ومناقشتيا

 1-4عرض نتائج الفروق في بعض أوجو القوة العضمية ودقة التصويب بكرة اليد بين الطالب العاديين
وضعاف السمع وكما مبين في الجدول ()2

الجدول ()2

معامل اإلحصائية لبعض أوجو القوة العضمية ودقة التصويب بين الطالب العاديين وضعاف السمع
االختبارات
رمي كرة طبية من الجموس ( )1كغم

العاديين

وحدة

ضعاف السمع

قيمة (ت)

القياس

س-

 +ع

س-

 +ع

المحسوبو

سم

5.037

0.932

4.100

0.496

*2.512

ثني ومد الذراعين من االنبطاح المائل ( )10ثا

تكرار

8.375

0.744

7.250

1.035

*2.496

القفز العمودي

سم

32.125

3.642

27.625

2.559

*2.859

الوثب الطويل اماما بإستمرار

تكرار

15.750

1.669

13.750

1.035

*2.880

دقة التصويب

درجة

20.000

2.828

16.500

2.268

*2.731

*معنوي عند نسبة خطأ < وأمام درجة حرية ( )14=2-16قيمة (ت) الجدولية =()2.14

يتبين من الجدول ( )2أن جميع قيم (ت) المحسوبة الختبارات بعض اوجو القوة العضمية ودقة التصويب

ىي أكبر من قيمة (ت) الجدولية عند نسبة < (  )0.05وأمام درجة حرية (  )14والبالغة (  )2.14وىذا يشير
إلى وجود فروق معنوية بين الطبلب العاديين وضعاف السمع في تمك االختبارات ولصالح الطبلب العاديين .

 2-4عرض نتائج الفروق في بعض أوجو القوة العضمية ودقة التصويب بكرة اليد بين الطالب العاديين
والصم التام وكما مبين في الجدول ()3

الجدول ()3

معامل اإلحصائية لبعض أوجو القوة العضمية ودقة التصويب بين العاديين والصم التام
االختبارات

العاديين

وحدة

الصم التام

قيمة (ت)

القياس

س-

 +ع

س-

 +ع

المحسوبو

رمي كرة طبية من الجموس ( )1كغم

سم

5.037

0.932

4.062

0.547

*2.551

ثني ومد الذراعين من االنبطاح المائل ( )10ثا

تكرار

8.375

0.744

7.000

1.195

*2.762

القفز العمودي

سم

32.125

3.642

28.250

2.188

*2.579

الوثب الطويل اماما بإستمرار

تكرار

15.750

1.669

13.125

1.553

*3.257

دقة التصويب

درجة

20.000

2.828

15.500

3.251

*2.953

*معنوي عند نسبة خطأ < وأمام درجة حرية ( )14=2-16قيمة (ت) الجدولية =()2.14

يتبين من الجدول (  )3أن جميع قسم (ت) المحسوبة الختبارات بعض اوجو القوة العضمية ودقة

التصويب ىي أكبر من قيمة (ت) الجدولية عند نسبة < (  )0.05وأمام درجة حرية (  )14والبالغة ( )2.14
وىذا يشير إلى وجود فروق معنوية بين العاديين الصم التام في تمك االختبارات ولصالح العاديين.

 3-4مناقشة نتائج الفروق في بعض أوجو القوة العضمية ودقة التصويب بكرة اليد بين الطالب العاديين
وكل من الطالب ضعاف السمع والصم التام

يتبين من الجدوالن (  )3 ( )2وجود فروق ذات داللة معنوية بين الطبلب العاديين وكل من الطبلب

ضعاف السمع والصم التام وتعزو الباحثة ذلك إلى :

 -1أن األفراد العادين لدييم فرصة أكبر لممشاركة في األنشطة الرياضية مقارنة بالمعاقين سمعيآ كما أنيم

يميمون في مزاولة األنشطة الرياضية التي تبرز القوة األنفجارية لدييم إذ يشير (محمد )1997 ،بإن "صفة القوة

األنفجارية تحتل المرتبة األولى بين ترتيب القدرات البدنية في معظم األنشطة الرياضية" (محمد ،

،1997

 . )245ويضيف (الصوفي  )1999 ،بأن "الفرد الذي يمتمك ىذه الصفة لو القدرة عمى إطبلق القوة من
العضبلت المشتركة في الحركة والتي تتضمن صفتي السرعة والقوة العضمية" (الصوفي ،

. )22 ، 1999

فيي تعد من أىم الصفات البدنية لبلعب كرة اليد وبخاصة لعضبلت األطراف السفمى التي ليا أىمية كبيرة في

أثناء أداء الكثير من الميارات األساسية في اليجوم والدفاع الحتياج العب كرة اليد إلى الوثب إلى األمام والى
األعمى لمقيام بعممية التصويب وعمل البموك لصد كرات المياجمين وعدم وصوليا لممرمى (عودة ،

. )209

، 1998

كما إن كل نوع من األلعاب الرياضية يحتاج إلى نوع خاص من القوة وعمى المدرب أن يكون لديو اإللمام

التام عند تطوير أي نوع من القوة ألن كل نوع من القوة لو طريقتو الخاصة في التدريب (المندالوي

والشاطي. )90 ،1987،

-2الطبلب العادين في ىذه المرحمة العمرية يقضون معظم أوقاتيم بالمعب خارج المنزل ويميمون إلى المشاركة
في األلعاب التي تتميز باألحتكاك والتي تحتاج الى قوة بدنية في مزاولتيا وتحتاج إلى سرعة في األداء ومنيا

كرة اليد وىذا ما يفتقره الطبلب المعاقين سمعيآ نظ آر لقمو أحتكاكيم بالبيئة إذ يشير (الزبيدي )2004 ،إلى أن

صفة القوة المميزة بالسرعة لبلعب كرة اليد تعد ميمة جداً في الميارات والحركات التي تحتاج إلى أنقباضات
عضمية سريعة وقوية والتي يكون فييا الدور الميم واألكبر لمجياز العصبي العضمي في إخراج ىذه

االنقباضات ( .الزبيدي  . )2004،28 ،وتتميز ىذه الصفة باألرتباط المتبادل لمستويات متباينة لكل من

خصائص القوة وخصائص السرعة تتماشى مع طبيعة األداء لمميارة في النشاط الممارس بحيث تضمن أعمى

فاعمية ليذا األداء تحت ظروف وشروط المسابقة (عبلء الدين وآخرون  . )93 ، 1980 ،وفي "أثناء أرتباط
القوة بالسرعة يعني بحصول الرياضي عمى صفة مميزة تسمى سرعة القوة (القوة المميزة بالسرعة) وىي ذات

أىمية في األداء الحركي (حسين ونصيف )1980،69 ،وىي خاصية بدنية مركبة  .وتظير مثل ىذه القوة في
حاالت التيديف القوي السريع والقفز إلى األعمى وفي سرعة أداء الرميات الجانبية والمباغتة السريعة في

المراوغة واألنطبلق السريع وكذلك القدرة عمى أداء الميارات المطموبة بالسرعة المناسبة .

 -3درس التربية الرياضية في المدارس تركز عمى تعميم الطبلب ألغمبية ميارات كرة اليد كما أن اشتراك

الطالب في جو المعب يجعمو يشعر بالثقة بالنفس والحماس لتسجيل ىدف ألجل الفوز  ،فضبل عن أن معظم
المدارس لمطبلب العاديين تحتوي عمى ساحات واسعة لمزاولة لعبة كرة اليد وجميع تمك األمور تفتقدىا معيد

المعاقين سمعيا وىذا يشكل عائق كبير في مستوى تعمميم وتقدميم بالمعبة رغم أنيم يمتمكون طاقة حركية كبيرة

إلنجاز جيد .

 -4الطبلب العاديين يتميزون بالدقة والتركيز ألنيم قادرون عمى تمييز المثيرات الخارجية ومنيا السمعية

مقارنة بالمعاقين سمعيآ الذين يفتقدون لممثير السمعي كما أن تكرار األداء بشكل منظم يجعمو أكثر آليو،كما

يميل األوالد الى ميارة التصويب أكثر من بقية الميارات في كرة اليد كونيا حاسمة لتحقيق ىدف المنافس،

ويعد التصويب من الميارات الحركية األساسية الميمة في لعبة كرة اليد بحيث تيدف كل حركات اليجوم إلى
األنتياء بالتصويب عمى مرمى الفريق الخصم وىذا من أىم الواجبات الميمة في ممارسة كرة اليد إذ تتوقف

نتيجة المباراة عمى دقة األداء الفني ليذه الميارة وأكد تمك األىمية ( الدليمي ،

 )1994فقد ذكر ان "المبادئ

األولية والخطة المدروسة تصبح عديمة الفائدة إذا لم تتوج بإصابة اليدف(الدليمي . )1994،102،

كما ان قابمية التوجيو ىي إحدى قابميات الدقة الحركية وىي تعبير جامع لقابمية الترابط الحركي إذ يمتمك

الرياضي ىذه الصفة عندما يؤدي حركات ذات درجة من الصعوبة كالتصويب والقفز وىذه القابمية ميمة
أللعاب رياضية كثيرة وىي ميمة لحل الواجبات الحركية بشكل سريع (ماينل . )118 ، 1980 ،

 -5األستنتاجات والتوصيات
 1-5األستنتاجات

-1تفوق الطبلب األسوياء عمى الطبلب ضعاف السمع في القوة األنفجارية والقوة المميزة بالسرعة ودقة
التصويب بكرة اليد .

 -2تفوق الطبلب األسوياء عمى الطبلب الصم التام في القوة األنفجارية والقوة المميزة بالسرعة ودقة التصويب
بكرة اليد .

 2-5التوصيات

-1ضرورة األىتمام بميارات كرة اليد في معاىد اإلعاقة السمعية فضآل عن ضرورة توفير إمكانيات مادية من
أدوات وساحة واسعة وكادر رياضي متخصص لتطوير تمك الميارات عند الطبلب .

-2ضرورة أشتراك طبلب اإلعاقة السمعية في األنشطة الرياضية التي تتضمن عمى القوة األنفجارية
والقوة المميزة بالسرعة في األداء إذ أن ذلك سيشبع التعطش الحركي لدييم ويزيد من ثقتيم بإنفسيم .

-3أجراء دراسات مشابية عمى أنواع أخرى من أوجو القوة العضمية والتصويب بكرة اليد ومقارنة نتائجيا مع
الدراسة الحالية .
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