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اآلية القرآنية

ال عمران اآلية ()31
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إقرار المشرف
أشهد أن إعداد هذه البحث الموسوم :

((القوة االنفجارية للرجلين والذراعين وعالقتها بدقة التصويب من القفز في
كرة اليد))
ةن ) ،قددد مَد َدم محددف إشدوامع مددع م ددة
المقدددم مددن لب دة البكد لووسو طيبةةع دب ة س
مسس د ن د د د د كتس ددة الموبس ددة البدرس ددة وعت ددوم الوس ددة -م ددول ال ت ددوم الم بسقس ددة  ،وه ددع د د م ددن
مم تب ف رسل شه دة البك لووسو مع عتوم الموبسة البدرسة وعتوم الوس ة وأل ته وق ف.

سلتوقيع:

سلمشرف :م.م .زهرسء خال دب سلوس
2021/ 5 /م

بر ً عتى الم تسم ف والموصس ف المقووة روشح هذا البحث لتمر قشة
ن غالي مهاوي
أ.م.
رئيس فرع سلعلوم سلتطبيقيع
2021/6 /
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إقرار لجنة والمناقشة
رشهد أرر أع

ل رة والمر قشة  ،ا ت ر عتى بحثة الموسوم بد:

((القوة االنفجارية للرجلين والذراعين وعالقتها بدقة التصويب من القفز في كرة اليد))
ن) ور قشر ال لبة مع محموس مه ومسم
المقدم من لبة البك لووسو (طيبع دب س
له عالقة به ،وأره دسوة ب لقبول لرسل دو ة البك لووسو مع الموبسة البدرسة وعتوم
الوس ة مع الموبسة الوس سة.

التوقيع:
االســـم:

التوقيع:
االســـم:

التاريخ2021/ / :
عضوا

التاريخ:
عضوا

التوقيع:
االســم:
2021/ /

التاريخ2013 / / :
رئيسا

صدق من مجلس فرع العلوم التطبيقية
أ.م.

ن غالي مهاوي

رئيس سلفرع

2021/ /
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االهداء
الى  ....من ارسل منقذ للبشرية هبة السماء رسول هللا ((صل هللا عليه وال وسلم ))
الى  ......قرة العين وطني العراق الجريح الذي أشربنا كؤوس العلم والمعرفـــــــة
الى  .......الذي يتابع خطوطي حتى وضعني على الطريق الذي اخطو فيــــــــــــه
الى ........................رمز الوفاء ابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
الى  .......................الوالدة العزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزة
الى  .......................ملهمي وشريك حياتي زوجي العزيز
الى  ......................سندي في الحياة اخوتي واخواتي
الى  ......................رفيقات الدرب زميالتي في الدراسة
الى  .....................كل من علمني حــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفا
الى  ....................اصحاب الفضل أساتذتنا األعـــــــــــــــــــــــــــــزاء

أهدي ثمرة جهودي المتـــــــــــــــــــتواضع هـــــــــذا
الـــــــــــــــــى األستاذة الفاضلة  :زهراء خالد عبد الواحد كبيان
والحمد هللا رب العالمين الذي مكنا من اتمام هذا الجهد
الباحثة (طيبة عبد هللا حسن )
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الشكــــــــــــــــــــر والتقديـــــــــــر
الحمد هللا الذي جعل الحمد مفتاح لذكرة وخلق االشياء ناطقة لشكرة واثني علية واحمد ه اللهم
وصلي وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى وليك وعلى االئمة المعصومين وعلى من سار
على نهجهم الى يوم الدين ......
اما بعد .....
ال يسعني في هذا المجال اال ان اتقدم بوافر الشكر والتقدير واالمتنان الى عمادة كلية التربية البدنية
وعلوم الرياضة جامعة ميسان متمثلة بعميدها االستاذ الدكتور ماجد شندي والي والسادة المعاونين
وكذلك اتقدم بالشكر الذي ال يوازيه شكر تقف الكلمات عاجزة امام التعبير ما في داخلي من
مشاعر الى رئاسة فرع العلوم التطبيقية متمثلة بالسيد رئيس الفرع الدكتور حسن غالي مهاوي
وكذلك الدكتور حيدر كاظم عبد الزهرة لما قدموا لنا من جهد واهتمام وبذلوا من اجلنا الكثير في
سبيل تذليل كل الصعوبات التي واجهتنا فلهم كل الحب والتقدير واالحترام فجزاهم هللا خيرا  ..وأتقدم
ايضا بالشكر والتقدير الى جميع اساتذة الفرع الذين وقفوا معنا طيلة فترة االربع سنوات الدراسية

الـــــــــــــــــى األستاذة الفاضلة  :زهراء خالد عبد الواحد كبيان
والحمد هللا رب العالمين الذي مكنا من اتمام هذا الجهد
الباحثة (طيبة عبد هللا حسن )
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ملخص البحث
((القوة االنفجارية للرجلين والذراعين وعالقتها بدقة التصويب من القفز في كرة اليد))
(( اشراف :زهراء خالد عبد الواحد ))

((اعداد :طيبة عبد هللا حسن))

مقدمةةةةة البحةةةةث ان التطةةةةور السةةةةريع فةةةةي العديةةةةد مةةةةن نةةةةواحي الحيةةةةاة وظهةةةةور اتجاهةةةةات حديثةةةةة
وافكةةةةار جديةةةةدة تةةةةؤثر فةةةةي تفاعةةةةل عناصةةةةره فةةةةي كافةةةةة المجةةةةاالت ومنهةةةةا المجةةةةال الرياضةةةةي
فةةةالتخطيط للعمليةةةة التدريبةةةة فةةةي مجةةةال لعبةةةة كةةةرة اليةةةد يجةةةب أن يشةةةمل جميةةةع الجوانةةةب البدنيةةةة
والمهاريةةةة والخططيةةةة والنفسةةةية التةةةي تعتبةةةر مةةةن أهةةةم أسةةةس التةةةي تبنةةةى عليهةةةا العمليةةةة التدريبةةةة
للوصةةةول الةةةى درجةةةة التكامةةةل المطلةةةوب ومةةةن أجةةةل السةةةعي لتحقيةةةق المسةةةتويات العليةةةا  .وامةةةا
مشةةةةكلة البحةةةةث تحتةةةةا كةةةةل فعاليةةةةة رياضةةةةية سةةةةواء كانةةةةت جماعيةةةةة او فرديةةةةة الةةةةى عناصةةةةر
خاصةةةة نفسةةةية وبدنيةةةة ومهاريةةةة وخططيةةةة وذهنيةةةة  .ونظةةةرا لكةةةون لعبةةةة كةةةرة القةةةدم مةةةن االلعةةةاب
التةةةي تحتةةةا الةةةى العديةةةد مةةةن المهةةةارات والصةةةفات البدنيةةةة لةةةذا فةةةان القةةةوة االنفجاريةةةة تلعةةةب دورا
فعةةةاال فةةةي االداء الفنةةةي لالعةةةب فةةةي ا لتصةةةرف الحركةةةي الةةةدفاعي والهجةةةومي لالعبةةةي كةةةرة اليةةةد
ومةةةن خةةةالل مالحظةةةة الباحثةةةة لأللعةةةاب دوري القطةةةر وجةةةد الباحةةةث ان عةةةدد المحةةةاوالت علةةةى
الهةةدف كانةةت كثيةةرة ولكةةن وجةةد ضةةعف فةةي دقةةة التصةةويب مةةن تكةةون السةةبب فةةي هةةذا الضةةعف
وامةةةةا هةةةةدف البحةةةةث كةةةةان التعةةةةرف علةةةةى العالقةةةةة بةةةةين القةةةةوة االنفجاريةةةةة للةةةةرجلين والةةةةذراعين
وعالقتهمةةةا ب دقةةةة التصةةةويب مةةةن القفةةةز بكةةةرة اليةةةد وامةةةا فةةةر

البحةةةث افترضةةةه الباحثةةةة وجةةةود

عالقةةة دالةةة احصةةائية بةةين القةةوة االنفجاريةةة للةةرجلين والةةذراعين وعالقتهمةةا بدقةةة التصةةويب مةةن
القفز بكرة اليد .واما االستنتاجات والتوصيات كانت بالشكل التالي وكانت االستنتاجات:
 -1وجود عالقة ارتباط معنوية بين القوة االنفجارية للذراعين ودقة التصويب من القفز بكرة اليد .
 -2وجود عالقة ارتباط معنوية بين القوة االنفجارية للرجلين ودقة التصويب من القفز بكرة اليد
 -3ان الصفات البدنية لها دورا بارز في تطوير دقة التهديف .
وكانت التوصيات:
 -1ضرورة التأكيد على صفة القوة االنفجارية لما لها من تاثير ايجابي للتهديف من القفز بكرة اليد .
 -2اجراء دراسات مشابهه إليجاد عالقة بين القوة االنفجارية للذراعين وااللعاب الرياضية
االخرى.
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 -1التعريف بالبحث
 1-1المقدمة وأهمية البحث
ان التطور السريع في العديد من نواحي الحياة وظهور اتجاهات حديثة وافكار جديدة تؤثر في تفاعل
عناصره في كافة المجاالت ومنها المجال الرياضي فةالتخطيط للعمليةة التدريبةة فةي مجةال لعبةة كةرة
اليد يجب أن يشمل جميع الجوانب البدنية والمهاريةة والخططيةة والنفسةية التةي تعتبةر مةن أهةم أسةس
التةي تبنةى عليهةةا العمليةة التدريبةةة للوصةول الةةى درجةة التكامةل المطلةةوب ومةن أجةةل السةعي لتحقيةةق
المستويات العليا .
ونظرا لما تتمتع به لعبة كرة اليد من شعبية كبيرة على مستوى بلدان العالم بما يتسم لها العب كةرة
اليد من صفات بدنيةة ومهاريةة وخططيةة عنةد أدائةه داخةل الملعةب مةن أجةل الوصةول الةى المسةتوى
المطلوب من خالل توزيع المجهود البدني والمهاري الصحيح وكرة اليد واحدة من االلعاب السةريعة
التي تحتا الى قةوة بةدني ألجةل الةدفاع والةتخلص مةن الخصةم فةي الهجةوم وبسةرعة الحركيةة ألجةل
االنتقال من مكان الةى مكةان والتغطيةة الدفاعيةة  .ونظةرا ألهميةة القةوة االنفجاريةة التةي يحتةا اليهةا
االعب والتي تعد واحد من اهم عناصر االعداد البةدني الخةاص بالعةب كةرة اليةد فهةي تسةهم إسةهاما
فعاال في نجاح وتحسين مستوى االنجاز من خةالل القفةز فةي عمليةة التصةويب فةي المرمةى وخاصةة
منطقة الزاوية والعب الست امتار (االرتكاز) ونظرا لما تتمتع بها القوة االنفجارية من اهمية كبيةرة
في مجال لعبة كرة اليد من اجل تطوير االداء الرياضةي لتحسةين اداء الفةرق الرياضةية المتقدمةة مةن
اجل التعرف على العالقات بين اهمية القوة االنفجارية والذراعين وعالقتها بدقة التصويب من القفةز

بكرة اليد .
 2-1مشكلة البحث
تحتةةةا كةةةل فعاليةةةة رياضةةةية سةةةواء كانةةةت جماعيةةةة او فرديةةةة الةةةى عناصةةةر خاصةةةة نفسةةةية
وبدنيةةةة ومهاريةةةة وخططيةةةة وذهنيةةةة  .ونظةةةرا لكةةةون لعبةةةة كةةةرة القةةةدم مةةةن االلعةةةاب التةةةي تحتةةةا
الةةةى العديةةةد مةةةن المهةةةارات والصةةةفات البدنيةةةة لةةةذا فةةةان القةةةوة االنفجاريةةةة تلعةةةب دورا فعةةةاال فةةةي
االداء الفنةةي لالعةةب فةةي التصةةرف الحركةةي الةةدفاعي والهجةةومي لالعبةةي كةةرة اليةةد ومةةن خةةةالل
مالحظةةةة الباحثةةةة لأللعةةةاب دوري القطةةةر وجةةةد الباحةةةث ان عةةةدد المحةةةاوالت علةةةى الهةةةدف كانةةةت
كثيرة ولكن وجد ضعف في دقة التصويب من تكون السبب في هذا الضعف .
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 3-1هدف البحث
يهةةةدف البحةةةث الحةةةالي الةةةى التعةةةرف علةةةى العالقةةةة بةةةين القةةةوة االنفجاريةةةة للةةةرجلين والةةةذراعين
وعالقتهما بدقة التصويب من القفز بكرة اليد .

 4-1فرض البحث
تفتةةةةر الباحثةةةةة وجةةةةود عالقةةةةة دالةةةةة احصةةةةائية بةةةةين القةةةةوة االنفجاريةةةةة للةةةةرجلين والةةةةذراعين
وعالقتهما بدقة التصويب من القفز بكرة اليد.

 5-1مجاالت البحث
 1-5-1المجال البشري :العبوا منتخب محافظة ميسان بكرة اليد

 2-5-1المجال الزماني :للفترة من  2020 / 12/ 30ولغاية .2021/5 /24
 3-5-1المجال المكاني :قاعة الشهيد سعد خلف سويف المغلقة .
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الفصل الثاني

 -2الدراسات النظرية والدراسات المشابهة-:
 -1 -2الدراسات النظرية .
 1-1 -2القوة العضلية .
 2-1-2انواع القوة العضلية .
 3-1-2مفهوم القوة االنفجارية .
 4-1-2التصويب في كرة اليد.
 5-1-2انواع التصويب في كرة اليد .
 2-2الدراسات المشابهة .
 1-2-2دراسة سعد محسن (واخرون)
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 -2الدراسات النظرية والدراسات المتشابهة -:
 1-2الدراسات النظرية -:
 1-1-2القوة العضلية -:
تعتبر القوة العضلية هي احدى الصفات البدنيةة المهمةة التةي تشةترك فةي معظةم األنشةطة
الرياضية ولكن تعريف القوة العضةلية (بانهةا قةدرة العضةلة او مجموعةة مةن العضةالت
2
في التغلب على مقاومة او عدة مقاومات خارجية) 1وقةد ع فرفهةا (مفنةي ابةراهيم حمةاده)
علةةى انهةةا ((قةةدرة العضةةالت فةةي التغلةةب علةةى المقاومةةات المختلفةةة )) وعرفها(فاضةةل
سلطان شريده) 3بان القوة هي ((اقصى مقدار من القوة ممكن ان تنتجه عضلة واحةدة او
مجموعة عضلية ضد مقاومة معينة )).
وعرفها(عصام عبد الخالق) 4بانها((قدرة العضلة علةى التغلةب علةى مقاومةة خارجيةة او
مواجهتها)
وتشترك القوة العضلية في مختلف االلعاب الرياضةية سةواء اكةان هةذا النشةاط الرياضةي
الممارس فرديا او جماعيا سواء اكانت هذه القوة قليلة او كبيرة فةي هةذا النشةاط كمةا ان
حركات جسم االنسان هي عبارة عن حركات توافقيةة بةين الجهةازين العصةبي المركةزي
والجهاز العضةلي فبةدون القةوة العضةلية ال يمكةن االنسةان مةن اداء أي حركةة جسةمية
فبفضل القوة العضلية يتحرك الجسم .
وتعتبةةر القةةوة العضةةلية مةةن اهةةم الصةةفات البدنيةةة واالساسةةية فةةي كةةرة اليةةد وخاصةةة فةةي
االطةةراف السةةفلى ألنهةةا تسةةتخدم فةةي عمليةةة القفةةز عنةةد اداء مهةةارة التصةةويب مةةن قبةةل
الالعبين الذين لديهم قوة انفجارية في االطراف السفلى.
 2-1-2انواع القوة العضلية -:
من خالل اطالع الباحثة على المصادر والمراجةع المختلفةة التةي قةد بحثةت فةي موضةوع
القوة العضلية واقسامها وجد هناك الكثير مةن اآلراء فهنةاك قةد قسةم القةوة العضةلية الةى
ثةةالث انةةواع ومةةنهم (هةةاره) 5حيةةث يقةةول(:تقرأ االسةةباب المنطقيةةة والتعليميةةة فقةةد قسةةمت
القةةةوة الةةةى ثالثةةةة انةةةواع رئيسةةةية هةةةي  :القةةةوة القصةةةوى والقةةةوة السةةةريعة(القوة المميةةةزة
بالسرعة) كما قسمها كل من (قاسم المنةدالوي ومحمةد الشةاط ) 6القةوة الةى ثةالث اقسةام
هةةةةةي( :القةةةةةوة االنفجاريةةةةةة القةةةةةوة المميةةةةةزة بالسةةةةةرعة(قوة سةةةةةريعة ) القةةةةةوة المميةةةةةزة
بالمطاولة(مطاولةةة قةةوة) ومةةن تقسةةيمهم مةةن  ....ان القةةوة االنفجاريةةة هةةي المقةةدرة علةةى
اعطاء القوة بالسرعة القصوى ويسمونها(القوة القصوى).
1

 ماجد علي موسى  :التدريب الرياضي الحديث البصرة مطبعة النخيل  2009ص. 112
 مفتي ابراهيم حماد :التدريب الرياضي للجنسين من الطفولة الى المراهق القاهرة دار الفكر العربي . 19963
 فاضل سلطان شريده :وظائف االعضاء والتدريب البدني مطابع وارد الهالل الرياضي . 19904
 عصام عبد الخالق (:تدريب رياضي نظريات تطبيقات) ط 1القاهرة دار الكتاب الجديد . 19995
 هارة  :اصول التدريب ط( 3ترجمة عبد علي نصيف) بغداد مطابع التعليم العالي . 19906
 قاسم حسن المندالوي ومحمد الشاط  :تدريب اللياقة والتكتيك الرياضي لأللعاب الرياضية جامعة الموصل مديرية دار الكتبللطباعة والنشر 1987
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 3-1-2مفهوم القوة االنفجارية
وهةةةي احةةةدى انةةةواع القةةةوة العضةةةلية حيةةةث قسةةةم الخبةةةراء القةةةوة العضةةةلية الةةةى ثالثةةةة اقسةةةام وهةةةي
القصةةةوى والقةةةةوة المميةةةزة بالسةةةةرعة ومطاولةةةة القةةةةوة  .والقسةةةم االخةةةةر مةةةن الخبةةةةراء مةةةن هةةةةم
قسةةةمها الةةةى القةةةوة القصةةةوى والقةةةوة المميةةةزة بالسةةةرعة والقةةةوة االنفجاريةةةة ومطاولةةةة قةةةوة أي ان
بع

الخبراء قد اضافوا القوة االنفجارية الى القوة القصوى.

ويمكةةن تعريةةف القةةوة االنفجاريةةة حسةةب مفهةةوم (قاسةةم حسةةن المنةةدالوي) 1بانهةةا هةةي اقصةةى قةةوة
يسةةةتطيع الجهةةةاز العضةةةلي انتاجهةةةا فةةةي حالةةةة انقبةةةا

أرادي وتعةةةد العامةةةل الحاسةةةم فةةةي الفعاليةةةات

الرياضية التي تعتمد على مقاومة عالية جدا.
ويمكةةن تعريفهةةا لمةةن هةةذا التعريةةفا بالحركةةة التةةي تسةةتخدم فيهةةا القةةوة فةةي فتةةرة زمنيةةة قصةةيرة
مع قوة كبيرة جدا ولذلك تكون خاصية القوة االنفجارية مرتكزة على القوة العضلية.

 4-1-2التصويب في كرة اليد
يعتبةةر التصةةويب مةةن المهةةارات االساسةةية فةةي كةةرة اليةةد حيةةث ان كةةل المهةةارات والخطةةط التةةي
يطبقهةةةا الالعبةةةون تكةةةون عديمةةةة الفائةةةدة اذ لةةةم تتةةةو هةةةذه العمليةةةات بالتصةةةويب والغةةةر

مةةةن

التصةةةويب علةةةى مختلةةةف أنواعةةةه هةةةو ادخةةةال الكةةةرة داخةةةل مرمةةةى الخصةةةم تتحةةةد نتيجةةةة المبةةةاراة
بعد االهداف التي سجلها الفريق ضد الخصم.

2

وهنالك عدة عوامل تؤثر في اداء عملية التصويب :
 -1زاو ية التصويب  :كلما التصويب من المنطقة المواجهة للمرمى كلما كانت نسبة نجاح التصةويب
اكثر.
 -2المسافة :كلما قصرت المسافة ساعد ذلك على دقة التصويب.
 -3التوجيه :كلما كانت الكرة موجهة الى الزوايةا او المنةاطق الحرجةة لحةارس المرمةى كلمةا صةعب
علية صدها ويلعب الرسخ دورا مهما في صدها .
3
 -4السرعة :كلما كان االعداد سريعا كلما كان التصويب اكثر احتماال.
 5-1-2انواع التصويب في كرة اليد  :هنالك انواع عديةدة مةن التصةويب فةي كةرة اليةد يمكةن
ايجازها بما يلي:
 -1التصويب من فوق الكتف  :يعتبر من اهم انواع التصويب في كرة اليد حيث يشبه الى حد كبير
عملية التمرير للكرة من فوق الكتف من ناحية االداء الى انه في عملية التصويب تكةون متجهةة نحةو
4
الهدف وبسرعة اكبر من عملية المناولة .
 -2التصويب من مستوى الكتف( التصويب الجانبي)  :يستخدم هذا النوع من التصويب في حالة
اداء المهاجم لعملية التصويب من فوق الكتف فقط.
بل التنفيذ النهائي للمهارة يواجه العبا مدافعا مما يعطي الالعب المهاجم التي تغير طريقة
التصويب وغالبا ما يلجا المهاجم الةى التصةويب مةن الجانةب وهةو االنسةب فةي هةذه الحالةة لوجةود
ثغرة من جانب الالعب المدافع .
1

 محمد حسن عالوي :علم التدريب الرياضي دار المعارف القاهرة  1979ص . 1182
 محمد رضا الروبي :مبادئ التدريب في مبادئ المصارعة ماهر لخدمات  ....االسكندرية  2005ص. 1303
 السيطوبيسي احمد :نظريات تدريب الرياضي دار الفكر العربي  1999ص. 1164
 -عبد الزهرة حميدي محيسن  :تربية بدنية كلية اآلداب جامعة سبها .
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 -3التصويب من القفز  :يعد التصويب من القفز من اكثر انواع التصويب شيوعا في لعبة كرة
اليد ويكون على نوعين هما :
أ -التصويب من القفز عاليا .
ب -التصويب من القفز اماما .
 -4التصويب من السقوط  :يعد هذا النوع من اهم انواع التصويب في كرة اليد وخاصة العبي
الدائرة والمهاجمين المتقدمين وعلى الرغم من اهمية هذا النوع من التصويب اال ان
التطور الحاصل في التكتيك الدفاعي من حيث قوة الدفاع وتماسكه جعل استعمال هذا
1
النوع من التصويب على اعضاء الفريق المهاجم .

1

 -احمد محمود علي اسماعيل  :تربية بدنية كلية االداب جامعة سبها تعلم  -تدريب ص60
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الدراسات المتشابهة :
 1-2-2سةةعد محسةةن واخةةرون (عالقةةة بع ة
والسفلى لحراس المرمى في كرة اليد)

القياسةةات الجسةةمية بالقةةدرة العضةةلية لألطةةراف العليةةا

اهداف الدراسة :
تهدف الدراسة الى التعرف بين بع القياسات الجسمية والقدرة العضلية لألطراف
العليا والسفلى لحراس المرمى في كرة اليد .
منهج البحث :
استخدم الباحث المنهج الوصفي باألسلوب المسحي لمالئمته مع طريقة البحث .
عينة البحث :
اجريت هذه الدراسات على عينة من العبين حراس المرمى فرق اندية الدرجة االولى
بكرة اليد في العراق في الموسم الرياضي .
االستنتاجات :
هنالك عالقة ارتباط دالة احصائية في بع المواصفات الجسمية المختارة قدرة االطراف
العليا والسفلى لحراس المرمى حيث كانت عالقة ارتباط عكسية بين (العمر الوزن مع قدرة
االطراف العليةا والسةفلى ) وعالقةة ارتبةاط طرديةة بةين طةول الجسةم  /طةول الةذراع /طةول
الرجل
مع قدرة االطراف العليا والسفلى .
التوصيات :
التأكيد على اهمية التدريبات للقوة العضلية في لعبة كرة اليد .

1

 سعد محسن واخرون (عالقة بعمنشور جامعة بغداد .2007

1

القياسات الجسمية بالقدرة العضلية لألطراف العليا والسفلى لحراس المرمى في كرة اليد) بحث
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الفصل الثالث

 -3منهجية البحث وإجراءاته الميدانية:
 1-3منهج البحث
 2-3عينة البحث
 3-3وسائل جمع البيانات
 4-3التجربة االستطالعية
 5-3خطوات تنفيذ االجراءات
 6-3طرق قياس متغيرات البحث
 1-6-3اختبار قياس القوة االنفجارية للرجلين
 2-6-3اختبار قياس القوة االنفجارية للذراعين
 3-6-3اختبار قياس دقة التصويب من القفز
 7-3التجربة الرئيسية
 8-3الوسائل االحصائية
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 -3منهجية البحث وإجراءاته الميدانية
 1-3منهج البحث  :استخدمت الباحثة المنهج الوصفي باألسلوب المسحي لمالئمته مع طبيعة
البحث
 2-3عينة البحث :تم اختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية المنتظمة عن طريق القرعة من
العبي منتخب محافظة ميسان بكرة اليد البالغ عددهم ( )8العبين من مجموع ( )12العبا حيث
استبعد ( )4العبين من االختبارات التجريبة وهذه قد تشكل نسبة ( )%66 6من مجتمع االصل
 3-3وسائل جمع البيانات  :استخدمت الباحثة الوسائل االتية للوصول الى البيانات:
 شريط قياس طباشير كرة يد عدد ( )3هدف كرة يد ملعب كرة يد قانونيشواخص .
 اختبار دقه التصويب من القفز بكرة اليد اختبار لقياس القوة االنفجارية للذراعين اختبار لقياس القوة االنفجارية للرجليين استمارة استبيان اراء الخبراء كما في الملحق()1 استمارة جمع البيانات كما في الملحق ()2 المصادر والمراجع -فريق العمل المساعد *

* فريق العمل المساعد ويتكون من :
 -1م.م محمد كاظم عاشور  :تدريسي.
 -2سنان لفتة الرحيماوي  :طالب مرحلة ثالثة.
 :طالب مرحلة ثالثة.
 -3علي قيس
طالب مرحلة ثالثة.
 -4احمد رحيم
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 4-3التجربة االستطالعية :تم اجراء التجربة االستطالعية على عينة قواميها ()8
العبين وتم اختيارهم بشكل عشوائي وتمت التجربة بتاريخ  2021/4 /21وقد كان غر
التجربة هو:
 التعرف على المعلومات والصعوبات التي تواجه الباحثة وفريق العمل في التجربة الرئيسية . صالحية العينة المختارة واالختبارات الخاصة . 5-3خطوات تنفيذ االجرأءات  :تم تنفيذ االختبار الخاص بدقة التصويب بكرة اليد من
القفز وكذلك اختبارات قياس القوة االنفجارية لعضالت الذراعين والرجليين على عينة البحث
خالل(  )3ايام وكانت كالتي:
اليوم االول والثاني  :اختبار دقة التصويب من القفز بكرة اليد .
اليوم الثالث  :اختبار القوة االنفجارية لعضالت الرجلين والذراعين .
وكان هناك يوم راحه بين اجراء اختبار القوة االنفجارية لعضالت الرجلين وذراعين واجراء
االختبار بدقه التصويب من القفز .

 6-3طرق قياس متغيرات البحث
 1-6-3اختبار قياس القوة االنفجارية للرجلين :
اختبار الوثب العري
 -الغر

1

من الثبات :

من االختبار  :قياس القوة االنفجارية للرجلين للوثب الى االمام

 -االدوات المستخدمة  :مكان مناسب للوثب بعر

( 1 5م ) وبطول ( 3 5م ) مستوي

شريط قياس طباشير للتأشير.
 وصف االختبار يقف المختبر خلف البداية والقدمان متباعدان قليال ومتوازيان خلف خطالبداية يبدأ المختبر بمرجحه الذراعين للخلف ثم ثني الركبتين والميل االمام قليال ثم يقوم
بالوثب لألمام ألقصى مسافه يمكنه عن طريق مد الركبتين ودفع بالقدمين مع مرجحة الذراعين
لألمام.
 الشروط  :يعطى المختبر ثالث محاوالت متتاليه بينهما فترة راحه مناسبه. التسجيل  :يسجل المختبر افضل محاوله ما بين ثالث محاوالت1

 -محمد حسن عالوي محمد نصر الدين رضوان  :اختبارات االداء الحركي القاهرة دار الفكر العربي  2001ص 245
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 2-6-3اختبار قياس القوة االنفجارية للذراعين :

1

اختبار دفع الكرة الطبية (3كغم) باليدين :
 -غر

االختبار لقياس القدرة العضلية لمنطقة الذراع والكتف

 االدوات االزمه :كرات طبيه ( – )2شريط القياس. وصف االداء :يقف المختبر ماسكا الكرة الطبية باليدين بحيث تكون الحركة اعلى الراسكما يجب يكون الجذع منتصبا ثم يعمل المختبر تقوسا بالجذع من اجل اعطاء قوة اضافيه لدفع
الكرة الى االمام حسب نظرية النقل الحركي.
 حساب الدرجات  :درجة كل محاوله هي المسافة بين الحافه األمامية للخط الذي يقف عليهالمختبر وبين اقرب نقطة تصنعها الكرة باألر

1

.

 -محمد حسن عالوي – محمد نصر الدين  :مصدر سبق ذكره ص 230
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الجدول رقم ( )1يبين قياس القوة االنفجارية للذراعين

ت

االسم

األولى

الثانية

الثالثة

1

حيدر عبد الكريم

 10م

 10م

 11م

2

مالك ناصر

 9 90م

 10م

 11م

3

محمد جابر

 10 15م

 8 90م

 10 50م

4

واثق راشد

5

أيام شمخي

 7 80م
 8 30م

 8 10م
 8 50م

 7 80م
 7 80م

قاسم حسن
 8 50م

6
7

ميثم علي

8

ناصر جعفر

 8 10م
 10م

 9 50م
9م
 10 30م

 9 10م
 8 75م
 9 70م

 3-6-3اختبار دقة التصويب من القفز
دقة التصويب من القفز بكرة اليد
 الغر من االختبار  :قياس دقة التصويب من القفز . االدوات المستخدمة  :ملعب كرة اليد – كرات عدد ( – )3شريط قياس شواخص عدد ()2– شريط تقسم .
 وصف االداء  :يقوم المختبر بتصويب الكرة على الهدف من القفز ويتم تحديد منطقةالتصويب ( )3متر من الداخل وكذلك عن طريق قياس ثالث امتار من بداية خط المرمى الى
الداخل ووضع شاخص لتحديد هذه المنطقة التي سيتم التهديف منها اما شريط التقسيم فيتم
تقسيم الهدف الى ثالث مربعات في كل زاويه وكذلك حسب جهة تهديف المختبر سواء كان
العب ايسر او العب ايمن اما بالنسبة لتوزيع درجة التصويب فتعطى ثالث درجات للتصويب
في المربع االعلى ودرجة واحده في المربع الوسط ودرجتان في المربع السفلي كما ويتم
تحديد مكان وقوف حارس المرمى ( 1 5م) من العمود القريب لجهة التصويب .
 الشروط  :يعطى المختبر ثالث محاوالت بينها فترة استراحة مناسبه . التسجيل  :يتم جميع المحاوالت وتحسب افضل محاولة .22

 7-3التجربة الرئيسية .
تم اجراء التجربة الرئيسية في يوم االثنين المصادف  2021 / 4 /29وتضمنت خطوات
التجربة الميدانية اجراء االختبارات البدنية والمهارية وهي ثالث اختبارات وبمساعدة كل من
فريق العمل المساعد*
 -1اختبار مقياس القوة االنفجارية للذراعين من ( )30ثانيه .
 -2اختبار قياس القوة االنفجارية للساقين ( )30ثانية .
 -3اختبار قياس دقة التصويب من االعلى .
 8 -3الوسائل االحصائية:
استخدمت الباحثة برنامج الحاسوب لمعالجة البيانات االحصائية حيث استخدمت برنامج (
)spss

نسخة (. )23
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الفصل الرابع

 -4عر

النتائج وتحليلها ومناقشتها

 1-4عر نتائج اختبارات القوة االنفجارية للذراعين
والرجلين ودقة التصويب

 2-4مناقشة نتائج القوة االنفجارية والذراعين ودقة التصويب
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جدول رقم ()1
يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االرتباط بين القوة االنفجارية للذراعين
ودقة التهديف لدى عينة البحث

مفردات االختبار

الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

ثني ومد الركبتين

18

0 75

دقة التهديف

37 5

18 89

قيمة ر
المحتسبة

0 75

قيمة ر
الجدولية

0 70

الداللة

معنوية

قيمة (ر) الجدولية تحت درجة ( )7ومستوى معنوي ( )05 0يساوي ()70 0

جدول رقم ( )2يبين عالقة االرتباط بين القوة االنفجارية للساقين ودقة التهديف لدى عينة
البحث
مفردات االختبار

الوسط الحسابي

القوة االنفجارية
للساقين

19 27

دقة التهديف

67

االنحراف
المعياري

قيمة (ر)
المحتسبة

قيمة (ر)
الداللة
الجدولية

1 41
0 86
0 70
2 54

قيمة (ر) الجدولية تحت درجة ( )7ومستوى معنوي ( )0 05تساوي 0 70
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معنوية

 2-4مناقشة النتائج
يبين الجدول رقم ( )1ان قيمة الوسط الحسابي للقوة االنفجارية للذراعين كانت ()18
وبانحراف معياري ( )0 75وان قيمة الوسط الحسابي لدقة التصويب كانت ( )37 5وبانحراف
معياري( )18 89اما قيمة (ر محتسبة) كانت ( )0 75وهي اكبر من قيمة (ر محتسبة) البالغة
( )0 70وهذا يدل على ان مستوى الداللة بين االختبارين كانت معنويا .ويبين الجدول ( )2ان
قيمة الوسط الحسابي للقوة االنفجارية للرجلين كانت ( )19 27وبانحراف معياري ( )1 41وان
قيمة الوسط الحسابي لدقة التصويب كانت ( )6 7وبانحراف معياري ( )2 54وقيمة (ر
المحتسبة) كانت ( )0 86وهي من قيمة (ق جدولية) البالغة ( )0 70وهذا يدل على ان مستوى
الداللة كانت معنوية .ومن خالل مالحظة جدول رقم ( )1والذي اظهر عالقة ارتباط معنوي بين
القوة االنفجارية للذراعين ودقة التصويب في كرة اليد وتعزز الباحثة سبب ذلك من خالل
تجربتها الميدانية بصفة طالبة من المرحلة الرابعة  /كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  /جامعة
ميسان :ان قيمة التصويب تعتمد على التوافق بين العين وحركة الذراع من خالل الذراع يمكن
التحكم باتجاه الكرة .ان الهدف االساسي من مباراة كرة اليد هو اصابة الهدف لذا تعتبر مهارة
التصويب من المهارات المهمة في لعبة كرة اليد بل ان كل المهارات والخطط تصبح عديمة
الفائدة اذا لم تتو بالتصويب.
ويعتمد التصويب على مسك الكرة جيدا وكذلك على حجم الكف وطول سالميات االصابع
الممدودة طول ومرونة اكثر  .ومن خالل مالحظة جدول رقم ( )2والذي اظهر وجود عالقة
ارتباط معنوية بين القوة االنفجارية للرجلين ودقة التصويب من القفز .وتعزو الباحثة سبب ذلك
ان الرجلين تلعب دورا كبيرا في دقة التصويب وانما تساهم بنسبة معينة في االنجاز من خالل
تمكين الالعب في الوصول الى نقطة اقرب للهدف من خالل القوة االنفجارية الجيدة للرجلين .
وبالتالي فان تطور القوة تمكن الالعب من استخدام مقدار جيد من القوة تتناسب مع دقة التصويب
من الزاوية في كرة اليد .
((ان الالعبين في مختلف االلعاب الرياضية لم يتقنوا المهارات التي تتميز عن اللعبة االخرى
وذلك بسبب الضعف في الخصائص البدنية الخاصة للعبة فهنالك ارتباط وثيق بين مستوى
االداء الفني والصفات البدنية للفعاليات المطلوبة )).1
كما ان تسمية الصفات البدنية ومنها القوة االنفجارية تمكن الالعب من اداء مختلف النواحي
2
الفنية للوصول الى مستوى اعلى في اللعبة المطلوبة .

1

 ضياء الخياط ا نوفل محمد الحيالي  :مصدر سبق ذكره ص 402
 علي خضير عباس الموسوي واخرون :تأثير طريقتي التدريب المرتفع الشد والتكرار تطوير القوة المميز بالسرعة ودقة بعالمهارات االساسية بكرة الطائرة مجلة علوم التربية الرياضية جامعة بابل العدد االول  2006ص 137
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الفصل الخامس

 -5االستنتاجات والتوصيات
 1-5االستنتاجات
 2-5التوصيات
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 -5االستنتاجات والتوصيات
 1-5االستنتاجات
 -1وجود عالقة ارتباط معنوية بين القوة االنفجارية للذراعين ودقة التصويب من القفز بكرة
اليد .
 -2وجود عالقة ارتباط معنوية بين القوة االنفجارية للرجلين ودقة التصويب من القفز بكرة
اليد .
 -3ان الصفات البدنية لها دورا بارز في تطوير دقة التهديف .

 2-5التوصيات
 -1ضرورة التأكيد على صفة القوة االنفجارية لما لها من تأثير ايجابي للتهديف من
القفز بكرة اليد .
 -2اجراء دراسات مشابهه إليجاد عالقة بين القوة االنفجارية للذراعين وااللعاب
الرياضية االخرى .

28

المصادر
 القران الكريم

 المهارات االساسية بكرة الطائرة مجلة علوم التربية الرياضية جامعة بابل العدد
االول . 2006
 سعد محسن واخرون :عالقة بع

القياسات الجسمية بالقدرة العضلية لألطراف العليا

والسفلى لحراس المرمى في كرة اليد المؤتمر العلمي الرياضي الرابع لكليات التربية
الرياضية في العراق 1989 2
 ضياء الخياط ونوفل محمد الحيالي :كرة اليد جامعة الموصل دار الكتب للطباعة
والنشر . 2001
 عصام عبد الخالق ( :التدريب الرياضي نظريات تطبيقات ) ط 1القاهرة دار
الكتاب الحديث . 1999
 علي خضير عبيد الموسوي واخرون  (:تأثير طريقتي التدريب مرتفع الشدة والتكراري)
في تطوير المميزة بالسرعة ودقة بع

المهارات

 فاضل سلطان شريده  :وظائف األعضاء والتدريب البدني مطابع دار الهالل الرياضي
1990
 قاسم حسن المندالوي  :تدريب اللياقة والتكتيك الرياضي لأللعاب الرياضية جامعة
الموصل مديرية دار الكتب للطباعة والنشر 1987
 محمد حسن عالوي محمد نصر الدين رضوان  :اختبارات االداء الحركي القاهرة
دار الفكر العربي . 2001
 مفتي ابراهيم حماد :التدريب الرياضي للجنسين من الطفولة الى المراهقة القاهرة دار
الفكر العربي . 1996
 هارا  :اصول التدريب ط( 3ترجمة عبد علي نصيف) بغداد مطابع التعليم العالي
. 1990
 وديع ياسين التكريتي وحسن محمد العبيري :التطبيقات االحصائية واستخدامات
الحاسوب في التربية الرياضية جامعة الموصل دار الكتب للطباعة والنشر. 1999
 سعد محسن واخرون (عالقة بع

القياسات الجسمية بالقدرة العضلية لألطراف العليا

والسفلى لحراس المرمى في كرة اليد) بحث منشور جامعة بغداد .2007
29

