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انفصم األول

احملتىٌاث

 -1التعريف بالبحث :

 1-1المقدمة واهميه البحث
 2-1مشكمة البحث
 3-1هدف البحث
 4-1فرض البحث
 5-1مجاالت البحث
 1-5-1المجال البشري
 2-5-1المجال الزماني
 3-5-1المجال المكاني

انفصم انثاًَ

 -2الدراسات النظرية والدراسات المشابهة :

 -1-2الدراسات النظرية
 -1-1-2كرة اليد
 – 2-2مفهوم تصويب القدرة االنفجارية
 -2-2-2أهمية القدرة االنفجارية لالعب كرة اليد
 -3-2التصويب في كرة اليد
 -1-3-2أنواع التصويب
 -1-1-3-2التصويب السوطية
 2-1-3-2التصويب من القفز
 -3-1-3-2التصويب من السقوط
 – 2-2الدراسات المشابهة
 1-2-2دراسة وعد عبد الرحيم فرحان دعم صباح .
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انفصم انثانث

 -3منهج البحث واجراءاته الميدانية

 -1-3منهج البحث
 -2-3مجتمع وعينة البحث
 -3-3وسائل جمع المعمومات
 -1-3-3األجهزة واألدوات المستخدمة :
 -4-3اختبارات دقة التصويب
 -5-3اختبارات
 – 1-5-3اختبار قياس القوة االنفجارية لألطراف السفمى :

انفصم انرابغ

 -4عرض وتحميل ومناقشة النتائج

 – 1-4عرض نتائج اختبار القدرة االنفجارية لمرجمين ودقة التصويب بكرة
اليد .
 – 2-4مناقشة النتائج
انفصم اخلايس

 -5االستنتاجات والتوصيات

 – 1-5االستنتاجات
 – 2-5التوصيات
املصادر واملراجغ
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انفصم األول

 -1 1انتؼرٌف بانبحث :

 2-1املقذيت واهًٍه انبحث
 3-1يشكهت انبحث
 4-1هذف انبحث

 5-1فرض انبحث

 6-1جماالث انبحث

 1-5-1اجملال انبشري

 2-5-1اجملال انزياًَ
 3-5-1اجملال املكاًَ
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-7

التعريف بالبحث

 7-7المقدمة واهمية البحث -:

تعددد لعبددة ك درة اليددد مددن االلعدداب الريا ددية الجماعيددة ولهددا شددعبية كبي درة عمددى مسددتو

العددالم وتددنظم لهددا بطدوالت دوليددة وقاريددة ومحميددة ويتسددم العبددي كدرة اليددد بصددفات بدنيددة
عديددة منهدا القددوة والسدرعة والمطاولددة والمروندة والرشدداقة وصدفات مهاريددة عديددة منهددا
التهديف و الطبطبة والمناولة والخداع وغيرها من الصفات المهارية االخر والتي لهدا
اهمي ددة كبيد درة م ددن اج ددل اكم ددال المتطمب ددات المهاري ددة له ددذ المعب ددة والوص ددول به ددا ال ددى
المستويات العميا من خالل التدريب الريا ي الحديث .
ان لكل نشاط ريا ي او مسابقة ريا ية متطمبات ومواصفات نموذجية يجب توافرهدا
فد ددي الريا د ددي حتد ددى تمكند دده مد ددن تحقي د د مسد ددتويات متقدم د دة ألي فعاليد ددة او أي لعبد ددة
ريا ية .
ونظد ار ألهميددة القدددرة االنفجاريددة فددي المجددال الريا ددي وارتباطهددا بددالك ير مددن االلعدداب
الريا ددية اصددبحت تعتبددر مددن الركددائز المهمددة التددي تسددتخدم لتدددريب الالعبددين وذل د
لكي تساعد في زيادة تطوير ادائهم الريا ي .
ان تنددوع االسدداليب والخطددط الدفاعيددة واالعتمدداد فددي اختيددار العبددين بمواصددفات عاليددة
ف ددي تنفي ددذ ه ددذ الخط ددط الدفاعي ددة ك ددان س ددبب ف ددي تط ددوير وزي ددادة الت دددريب لممه ددارات
الهجومية ومنه التهديف بالقفز عاليا .
لقد ازداد المعب الحديث صدعوبة وتعقيددا مقارندة بأسداليب المعدب قبدل عشدرات السدنين
فالقددرة االنفجاريدة التدي يحتداج اليهدا الالعدب االن اصدبحت كبيدرة كمدا ان التحركددات
الخطيطة في الدفاع والهجوم اصبحت متشعبة .
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كما تعد القدرة االنفجارية احد عناصر االعداد البدني الخاص لالعب كرة اليدد فهدي
تسدهم اسدهاما فداعال فدي نجاحده وتحسدين مسدتو االنجداز مدن خدالل عمميدة التصددويب
الى المرمى وخاصة في منطقة الخط الخمفي في كرة اليد .

ولمدا كدان لمقددرة االنفجاريدة اهميدة كبيدرة فدي مجدال لعبدة كدرة اليدد اذ انهدا تمددنا بالعديددد
مددن االسددس والمفدداهيم التددي تبنددى عميهددا عمميددة تطددوير االداء الريا ددي لتحسددين اداء
الفددر الريا ددية المتقدمددة .فمددن هنددا جدداءت اهميددة هددذ الد ارسددة لمتعددرف عمددى العالقددة
بين القدرة االنفجارية و دقة التصويب من القفز عاليا فدي كدرة اليدد لالعبدي المدرسدة
التخصصية لكرة اليد في محافظة القادسية .
 7-7م كمة البحث
تحتدداج كددل فعاليددة ريا ددية سدواء كانددت جماعيددة او فرديددة الددى عناصددر خاصددة نفسددية
وبدنية ومهارية وخططيه وذهنيدة نظد ار لكدون لعبدة كدرة اليدد مدن االلعداب التدي تحتداج
الى العديد من المهارات والصدفات البدنيدة لدذا فدان القددرة االنفجاريدة تمعدب دو ار فعداال
في االداء الفني لالعب ف ال عدن اهميتهدا فدي مجدال انتقداء الالعبدين وتطدوير االداء
ودورهد ددا عند ددد العبد ددي ك د درة اليد ددد ومد ددن خد ددالل مالحظ د دة الباحد ددث لالعبد ددي المدرسد ددة
التخصصية الحظ ان هنا

عف في دقة التصدويب لدذا تسداءل الباحدث هدل السدبب

دعف التصدويب قددد يكدون سددبب

دعف القددوة االنفجاريدة وهددذا بحدد ذاتدده م دل مشددكمة

حقيقيددة لمباحددث سددعى الددى حمهددا مددن خددالل هددذ الد ارسددة اذ ان الالعددب الددذي يتمتددع
بقدرة انفجارية ودقة تصويب جيدين فان ذل بالتأكيد سيؤ ر في نتيجة اداء .
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 7-4هدف البحث
يهدددف البحددث الددى معرفددة العالقددة بددين القدددرة االنفجاريددة ودقددة التصددويب فددي كدرة اليددد
لالعبي المدرسة المتخصصة في محافظة القادسية .
 7-3فرض البحث
هنالد د عالق ددة ذات دالل ددة احص ددائية ب ددين الق دددرة االنفجاري ددة لع ددالت ال ددرجمين ودق ددة
التصويب لالعبي المدرسة المتخصصة في محافظة القادسية.
 7-5مجاالت البحث
 7-5-7المجززززا الب ززززري  :العبد دوا المدرس ددة المتخصص ددة بكد درة الي ددد ف ددي محافظ ددة
القادسية.

 7-5-7المجا الزماني  :من  2017/1/15ولغاية 2017/3/20
 7-5-4المجا المكاني  :القاعة الداخمية لمنتد شباب االسكان .
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انفصم انثاًَ

 -2انذراساث انُظرٌت وانذراساث املشابهت :
 -1-2انذراساث انُظرٌت
 -1-1-2كرة انٍذ

 – 2-2يفهىو تصىٌب انقذرة االَفجارٌت

 -2-2-2أهًٍت انقذرة االَفجارٌت نالػب كرة انٍذ
 -3-2انتصىٌب يف كرة انٍذ
 -1-3-2أَىاع انتصىٌب

 -1-1-3-2انتصىٌب انسىطٍت
 2-1-3-2انتصىٌب يٍ انقفز

 -3-1-3-2انتصىٌب يٍ انسقىط
 – 2-2انذراساث املشابهت

 1-2-2دراست وػذ ػبذ انرحٍى فرحاٌ دػى صباح .
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 -7الدراسات النظرية والدراسات الم ابهة :
 -7-7الدراسات النظرية :
 -7-7-7كرة اليد

تشمل المهارات الحركية البشرية عمى الجدري والقفدز والرمدي  ...و ريا دة كدرة
الي ددد عب ددارة ع ددن ج ددري وو ددب وتص ددويب وله ددذا ك ددان م ددن الس ددهل تعممه ددا وممارس ددتها
لجميددع االعمددار ولمجنسددين واي ددا سددهولة التقدددم فيهددا فالالعددب يسددتطيع ان يصددل
الددى المرتبددة الدوليددة فددي ك درة اليددد اسددرع مددن انشددطة ريا ددة متعددددة – وكددذا سددرعة
مائدة عددام

انتشدارها بدالرغم ان ميالدهدا كددان عدان  1917فدي بدرلين فعمرهددا ال يتعدد

ولكنهدا اسددتطاعت ان تأخدذ مكانتهددا بددين ريا دات اخددر سددبقتها بمئدات السددنين م ددل :
كرة القدم والهوكي  .هذا بجاندب انهدا مشدوقة لدد الالعدب والمتفدرج وممارسدتها تفيدد

جميع اع اء الجسم بما تتميز به من سرعة وكفاح بين المهاجمين والمدافعين(.)1
 7-7مفهوم القدرة االنفجارية

هددي احددد ان دواع القددوة الع ددمية حيددث قسددم الخب دراء القددوة الع ددمية الددى ال ددة
اقسددام وهددي القددوة القصددو والقددوة الممي دزة بالسددرعة ومطاولددة القددوة والقسددم االخددر مددن
الخب دراء قسددمها الددى القددوة القصددو والقددوة الممي دزة بالسددرعة والقددوة االنفجاريددة ومطاولددة
القوة أي ان بعض الخبراء قد ا افوا القوة االنفجارية الى القو القصو

()2

.

فقد عرفها عمي بي بانها القدرة عمدى قهدر مقاومدة اقدل مدن القصدو ولكدن فدي
اسددرع زمددن ممكددن  .وعرفهددا سددميمان عمددي حسددن ة اسددتخدام القددوة فددي اقددل زمددن إلنتدداج
حركةة

()3

.

وتعرف بانها  ( :اقصى مقاومدة يمكدن التغمدب عميهدا فدي اقصدر زمدن ممكدن )
ويعرفها ( عالوي ) بانها  ( :المقدرة عمى انجاز اقصى قوة فدي اقصدر وقدت ) فيمدا
ي ددر ( المن دددالوي و احم ددد س ددعيد)  ( :ق دددرة الجه دداز العص ددبي الع ددمي ف ددي محاول ددة
()4

التغمب عمى مقاومة ما تتطمب درجة عالية من سرعة االنقبا ات الع مية )

.

-1منٌرجرجسابراهٌم،كرةالٌدللجمٌع،القاهرة،دارالفكرالعربًللطباعة،2004،ص .1
-2قاسمحسنالمندالوي،محمدعبدهللاالشاطً:التدرٌبالرٌاضًواالرقامالقٌاسٌة،الموصل،دارالكتب،1895،
ص .95
-3علًالبٌك:اسساعدادالعبكرةالقدموااللعابالجماعٌة،القاهرة،دارالفكرالعربً،1880،ص .99
4
-قاسمالمندالويواحمدسعٌداحمد:التدرٌببٌنالنظرٌةوالتطبٌق،بغداد،مطبعةجامعةبغداد،1895،ص ،45
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 7-7-7اهمية القدرة االنفجارية لالعب كرة اليد
تعد القددرة االنفجاريدة احدد عناصدر االعدداد البددني الخداص المهمدة لالعدب كدرة اليدد
وذلد ألندده يحتاجهددا فددي مواقددف المعددب الدفاعيددة او الهجوميددة فالعددب كدرة اليددد يجددب
ان يكون ممتا از في بدأ االنطال كما في القفز والرمي وهذ االشكال ال ال دة هدي اهدم
مظاهر القدرة االنفجارية ويمكدن اجمدال مهدارات كدرة اليدد التدي تدؤدي القددرة االنفجاريدة
()1

بمظاهرها ال ال ة دو ار اساسيا لمنجاح بأدائها باالتي
-1

:

كافة حركدات المددافع االنفجاريدة السدريعة مدن الو دع الددفاعي باتجدا المندافس

لمنع تقدمه بالكرة او لمقفز لصد الكرة المصوبة تجا المرمى .
-2

االنطد ددال لمحصد ددول عمد ددى ك د درة مشد ددتركة او لقطد ددع مناولد ددة او لمقيد ددام بد ددالهجوم

السريع .
-3

تسمم الكرة العالية بالقفز القفز لمحصول عمى كرة عند اداء رمية الحكم .

-4

المناوالت القوية البعيدة من الالعب او الحارس وكذل المناولة من القفز .

-5

جميددع اندواع التصددويب مددن االرتكدداز سدواء كانددت بمسددتو الدرأس او الكتددف او

الركبة .
-6

جميع انواع التصويب بالقفز سواء كانت بالقفز عاليا او اماما .

-7

جميع انواع التصويب من السقوط سواء بالسقوط االمامي او بالسقوط الجدانبي

.
-8

جميع انواع التصويب من الطيران سواء كان طيران االمامي او الجانبي.

-9

جميع انواع التصويب من الزاوية بالقفز .

 4-7التصويب في كرة اليد
يعتبر التصويب من المهارات االساسدية فدي كدرة اليدد حيدث ان كدل المهدارات
والخطد ددط التد ددي يطبقهد ددا الالعبد ددون تكد ددون عديمد ددة الفائد دددة اذ لد ددم تتد ددوج هد ددذ العمميد ددات
بالتصويب والغرض من التصويب عمدى مختمدف انواعده هدو ادخدال الكدرة الدى داخدل

1

سعدمحسنواخرون:عالقةبعضالقٌاساتالجسمٌةبالقدرةالعضلٌةلألطرافالعلٌاوالسفلىلحراسالمرمىفًكرةالٌد،المؤتمرالعلمًالرٌاضًالرابعلكلٌةالتربٌةالرٌاضٌةفًالعراق،ج،1898،2ص .1101

9

مرمى الفري الخصم حيث تتحدد نتيجة المباراة بعددد االهدداف التدي يسدجمها الفريد
د خصمة وهنا عدة عوامل تؤ ر في اداء عممية التصويب هي :
-1

()1

زاويددة التصددويب  :كممددا كددان التصددويب مددن المنطقددة المواجهددة لممرمددى كانددت

نسبة نجاح التصويب اك ر .
-2

المسافة  :كمما قصرت المسافة ساعد ذل عمى دقة التصويب .

-3

التوجيه  :كمما كانت الكرة موجهة الى الزوايا او المناط الحرجة كممدا صدعب

عميه صدها ويمعب الرسغ دو ار مهما في توجيهها .
-4

السرعة  :كمما كان االعداد سريعا كمما كان التصويب اك ر احتماال.

 7-4-7أنواع التصويب :
 1-1-3-2التصويبة السوطية -:تعدمن أك در التصدويب شديوعا فدي كدرة اليدد وهدي
األساس لكافة أنواع التصويب األخر ويمكن تعمدم بداقي أندواع التصدويب بسدهولة بعدد
إتقانها .
وتتم بعدة طرائ هي :
 -1من فو

الرأس  :وتتم بطريقتين :

أ  -بخطددوة ارتكدداز  :ارجددع المناولددة السددوطية مددن فددو ال درأس التددي سددب شددرحها
حيث يتم أداء المهارة نفسها ولكن باستخدام قوة رمي اكبر .
ب  -مع اخذ الث خطدوات  :ويدتم أداؤهدا بدان يمسد الالعدب الكدرة أمامدا لصددر دم
يبدددأ الالعددب لالعددب األيمددن بأخدذ خطددوة برجمدده اليسددار ددم يأخددذ الخطددوة ال انيددة برجمدده
اليمين ويسحب الكرة بيد اليمنى إلى الخمف والى األعمى الزاوية بين الع دد والسداعد
حد دوالي  ْ90وبين ددا لع ددد والج ددذع  ْ90أي ددا  .ددم يس ددتمر فت ددل ذراع الرميد دة الخم ددف
عكس اتجدا الرميدة ورجدوع الكدرة خمدف أي دا بحيدث يواجده كتفدا ليسدار الهددف  .وبعدد
مالمسة القدم اليمنى لألر ي نت لوزن الجسم عمى الرجل اليمنى وتبدأ حركدة الرمدي
بالذراع اليمنى مرفع القدم اليسر ألخذ الخطدوة ال ال دة حيدث تدتم بحركدة امتدداد لمجدذع

1

-ضٌاءالخٌاطونوفلمحمدالحٌالً:كرةالٌد،جامعةالموصل،دارالكتبوالطباعةوالنشر،2001،ص .40
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لألمام مع النقل الحركي لمذراع الرامية بحركتها لألمام م ترمى الكرة بقوة مدع توجيههدا
بالرسغ .
 -2من مستو الرأس .
 -3من مستو الحوض والركبة .
 7-7-4-7التصويب من القفز
ويتضمن :

 -1القفز عاليا :وهي تصويبه سوطيه من فو الرأس من القفز ويستخدم لمتصويب

من خارج منطقة الرمية الحرة أو بحدودها

د حائط الصد الذي يشكمه المدافعون

أمام المهاجم  .ويتم التصويب بالقفز عاليا بأخذ الث خطوات ( يسار يمين يسار)
بالنسبة لالعب اليمين  .حيث تمس الكرة أوال باليدين ويقطع الالعب الخطوة األولى
بالقدم اليسر وتتحر الكرة باليدين ناحية الذراع الرامية م يقطع الالعب الخطوة
ال انية بالقدم اليمنى حيث تنتقل الكرة إلى اليد اليمنى لتبدأ الحركة التح يرية
لمرمي وبعد ذل يقطع الالعب الخطوة ال ال ة بالقدم اليسر التي يقفز عميها بقوة
لألعمى ويالحظه ا ني الرجل اليمنى وامتداد الرجل اليسر واستمرار حركة الذراع
الرامية خمف اعالي اعمى شكل نصف دائرة فيجب ان تكون الكتف اليسر مؤشرة
لألمام  .بعدها تتم حركة التصويب عندما يصل الالعب الى اقصى ارتفاع فتتحر
الذراع الرامية بسرعة نحو األمام واألسف بحركة سوطيه م تستمر حركة الذراع
الرامية نحو األمام لتصاحب الكرة ألطول مسافة ممكنة مع التأكيد عمى التوجيه
بالرسغ .م يهب طال العب عمى القدم اليسر أي بقدم االرتقاء نفسها وأحيانا بالقدم
نسوية .
ويمكددن أداء هددذ التصددويبة بخطددوتين مددن ( يمددين – يسددار ) فددي حدداالت معينددة م ددل
عدم وجود مسافة كافية أو إذ أراد الالعب إن يستغل فرصة لمتصويب بشكل أسرع .
 -2القفز أماما  :ويتم بأداء مشابه لمتصويب بالقفز عاليا إال إن القفز يكون هنا
لألمام وليس لألعمى  .إن الغاية من هذا التصويب هو االبتعاد عن المدافع الذي
ينوي التصويب بدون إعاقة وتؤدي هذ ألتصويبة من خالل دخول المهاجم السريع
خالل غرة بين المدافعين عند منطقة المرمى وبقطع الث خطوات وكذل عند
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انفراد المهاجم بحارس المرمى مما يؤدي إلى زيادة االقتراب من المرمى وتهيئة
فرصة أف ل لمتصويب بعد مالحظة حركة حارس المرمى .
 4-7-4-7التصويب من السقوط :
ويتممن :
 -1السقوط األمامي .
 -2السقوط الجانبي ويت من :
أ -السقوط عكس ذراع الرمي .
ب -السقوط ناحية ذراع الرمي .
 7-7الدراسات الم ابهة

()7

 7-7-7دراسة وعد عبد الرحيم فرحان وعمر صباح

القوة االنفجارية لمذراعين والرجمين وعالقتهما لدقة اداء مهزارة التصزويب مزن القفزز

عالياً لكرة اليد

يهدف البحث إلى التعرف عمى العالقة بين القوة االنفجارية لمذارعين والرجمين ودقة
أداء مهارة التصويب من القفز عاليا بكرة اليد والحظ الباحث تدنيفي مستو اإلعداد
البدني لد طالب المرحمة الرابعة فجميع الصفات البدنية ومنها عمى وجو
الخصوص القوة االنفجارية لمذراعين والراجمين  .وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي
لمالئمته مشكمة البحث وقد بمغت العينة المختارة( )10طالب من المرحمة الرابعة
كمية التربية الريا ية وألجل تنفيذ خطوات البحث أختار الباحث مجموعة من
االختبارات التي تخدم أهداف البحث وبعد عرض النتائج ومناقشتها توصل الباحث
إلى وجود عالقة ارتباط دالة إحصائيا بين القوة االنفجارية لمذراعين والرجمين ومهارة
التصويب من القفز عاليا بكرة اليد وأكد الباحث في التوصيات عمى القوة االنفجارية
لمذراعين والرجمين والتي لها تأ ير مباشر عمى األداء المهاري لمهارة التصويب
والتأكيد عمى بعض التمارين لتطوير القوة االنفجارية وأساليب تدريبية متنوعة م ال
لبالي ومتر .
-1وعدعبدالرحٌموعمرصباح:القوةاالنفجارٌةللذراعٌنوالرجلٌنوعالقتهمالدقةاداءمهارةالتصوٌبمنالقفزعالٌاً
لكرةالٌد،بحثترقٌة،كلٌةالتربٌةالرٌاضٌة–جامعةاالنبار،2011،ص .6
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انفصم انثانث

 -3يُهج انبحث وإجراءاته املٍذاٍَت
 -1-3يُهج انبحث

 -2-3جمتًغ وػٍُت انبحث

 -3-3وسائم مجغ املؼهىياث

 -1-3-3األجهزة واألدواث املستخذيت :
 -4-3اختباراث دقت انتصىٌب
 -5-3اختباراث

 – 1-5-3اختبااار قٍاااق انقااىة االَفجارٌاات

نألطراف انسفهى :

12

 -7منهج البحث واجراءاته الميدانية
 7-4منهج البحث

اس د د ددتخدم الباح د د ددث الم د د ددنهج الوص د د ددفي باألس د د ددموب المس د د ددحي والعالق د د ددات االرتباطي د د ددة

وذل د د د لمالئمد د ددة طبيعد د ددة البحد د ددث ( اذ يهد د دددف البحد د ددث الوصد د ددفي الد د ددى جمد د ددع بياند د ددات
لمحاولد ددة اختبد ددار فد ددروض او االجابد ددة عد ددن تسد دداؤالت تتعم د د بالحالد ددة الراهند ددة ألف د دراد

عينة البحث)(.)1

 7-4مجتمع وعينة البحث
حد د دددد مجتم د د ددع البحد د ددث ب د د د د()40العد د ددب ف د د ددي المدرسد د ددة التخصص د د ددية لك د د درة الي د د ددد ت د د ددم
اختيد د ددار ( )19العد د ددب بالطريقد د ددة العش د د دوائية البسد د دديطة كعيند د ددة رئيسد د ددية لمبحد د ددث مد د ددن
مجتم د ددع البح د ددث الب د ددالغ ع د ددددهم ( )40طال د ددب وبه د ددذا تك د ددون النس د ددبة المئوي د ددة لعين د ددة
البح د د ددث ه د د ددي ( )%47,50وه د د ددي نس د د ددبة مناس د د ددبة لتم ي د د ددل مجتم د د ددع البح د د ددث تم د د دديال
حقيقيا وصادقا .
 4-4وسائ جمع المعمومات
يقص د ددد به د ددا الوس د دديمة او الطريق د ددة الت د ددي يس د ددتطيع الباح د ددث م د ددن خالله د ددا ح د ددل مش د ددكمة
مهما كانت تم االدوات واجهزة ...

()2

اس د ددتخدم الباح د د دان مجموع د ددة م د ددن االدوات والوس د ددائل واالجهد د دزة الت د ددي س د دداعدته عم د ددى
حل المشكمة والوصول الى االهداف التي وصفها .
 7-4-4االجهزة واالدوات المستخدمة
بني د ددة القي د ددام ب د ددتجراءات البح د ددث الميداني د ددة فق د ددد تم د ددت االس د ددتعانة ب د دداألجهزة واالدوات
االك ر اهمية في مو وع البحث وهي :
 شريط قياس كرة يد-1محمدحسنعالوي،اسامةكاملراتب:البحثالعلمًللتربٌةالرٌاضٌةوعلمالنفسالرٌاضً،القاهرة،دارالفكر
العربً،1888،ص .138
-2وجٌهمحجوبواخرون:طرقالبحثالعلمًومناهجهفًالتربٌةالرٌاضٌة،بغدادمطبعةالتعلٌمالعالًوالبحث
العلمً،1899،ص .133
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 طباشير صندو خشب مربع حديد لقياس دقة التهديف قياس60×60 مصطبة حديدة استمارة تفريغ البيانات 3-4اختبارات دقة التصويب
اختبار قياس دقة التصويب بكرة اليد
اسم االختبار  -:التهديف من القفز عاليا

()1

الغرض من االختبار  -:قياس دقة التصويب بكرة اليد

االدوات  -:نصدف ممعدب كدرة يدد

هددف كدرة يدد كدرة يدد مربعدات دقدة التصددويب

 60 ×60سم .
طريقة االداء  -:يقدف المختبدر امدا منطقدة التسدعة امتدار ويكدون ممصد عمدى الهددف

مربعددات دقددة التصددويب فددي االركددان العمويددة لمهدددف حيددث يكددون لكددل مختبددر ددالث
تصدويبات ا ندان عمددى اليمدين وواحددة عمددى اليسدار عمدى مربعددات دقدة التصدويب داخددل
الهدف حيث يكون القفز من خط السبعة امام الهدف ومن االتجاهين
طريقة اعطاء الدرجة  -:اذا دخمت الكرة مربعدات دقدة التصدويب يعطدى درجدة واحدد
لكددل محاولددة واذا مسددت مربددع دقددة التصددويب يعطددى نصددف درجددة واذا دخمددت الهدددف
م د ددن خد د ددارج مربد د ددع
دقد ددة التصد ددويب او
خ د د ددارج اله د د دددف ال
يعطى شيء .

-1رٌسانمجٌدخرٌبط،القٌاساتواالختباراتفًالتربٌةالبدٌنةوالرٌاضٌة،ج،1دارالكتبوالوثائق،1898،
ص .460
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شكل رقم ( )1يبين دقة التصويب
 5-4اختبارات القدرة االنفجارية

()1

 7-5-4اختبار قياس القوة االنفجارية لألطراف السفمى
اسم االختبار- :القفز الى االعمى

الغرض من االختبار- :قياس القدرة االنفجارية لمرجمين من القفز الى االعمى.
االدوات المس ددتخدمة  -:مك ددان مناس ددب لمقف ددز ج دددار مؤش ددر عمي دده قي دداس م ددن واح ددد
سنتمتر الى ال ة امتار وخمسين سنتمتر شريط قياس طباشير لمتأشير .
وصززف االختبززار  :يقددف المختبددر بجانددب جدددار والقدددمان ممتصددقتان مددع بعددض ويمددد
اح ددد ال ددذراعين ال ددى االعم ددى لتحدي ددد الط ددول الحقيق ددي لممختب ددر يب دددأ المختب ددر ب ن ددي
الددركبتين والنددزول قمدديال الددى االسددفل وحسددب مددا يحتاجدده المختبددر

ددم يقددوم بددالقفز الددى

االعمددى وألقصددى ارتفدداع ممكددن عددن طري د مددد الددركبتين والدددفع بالقدددمين مددع رفددع
الددذراعين الددى االعمددى وتأشددير بالطباشددير عمددى اقصددى ارتفدداع وصددل اليدده المختبددر .
ال روط  -:يعطى المختبر محاولتان متتالية بينهما فترة راحة مناسبة .
التسززززجي  -:يسد ددتعمل المختبد ددر اف د ددل محاولد ددة مد ددا بد ددين المحد دداولتين .تكد ددون الدرجد ددة
المحسوبة القياس االولي طول ما حققه المختبر في القفزة مطروح من الطول لممختبدر
قبل القفز مع الذراع الممدودة .

 3-4التجربة االستطالعية-:
تددم اج دراء تجربددة اسددتطالعية لمتعددرف عمددى اهددم المعوقددات التددي قددد تصددادف الباحددث
مستقبال.
-1محمدحسنعالوي،محمدنصرالدٌنرضوان:اختباراتاالداءالحركً،القاهرة،دارالفكرالعربً 2001،


،ص .99
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 5-3التجربة الرئيسة-:
تم اجراء التجربة الرئيسة لمبحث بتاريخ  2017/2/13في تمام الساعة ال ال ة عص ار
وبعد جمع البيانات تم ترتيبها لمعالجتها احصائيا.
()7

 5-4الوسائ االحصائية المستخدمة بالبحث
-1

الوسط الحسابي

-2

النسبة المئوية

-3

معامل االرتباط البسيط بيرسون

-4
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انفصم انرابغ

 -4ػرض وحتهٍم ويُاقشت انُتائج

 – 1-4ػرض َتائج اختبار
انقذرة االَفجارٌت نهرجهني

ودقت انتصىٌب بكرة انٍذ .

 – 2-4يُاقشت انُتائج

19

 -3عرض وتحمي ومناق ة النتائج
 7-3عرض نتائج اختبار القدرة االنفجارية لمرجمين ودقة التصويب بكرة اليد .

بع ددد ان ق ددام الباح ددث بجم ددع البيان ددات فق ددد ت ددم معالجته ددا احص ددائيا باس ددتخدام الوس ددائل
االحصائية المناسبة لهذا الغرض وكما هو مو ح ادنا :
جدو ()7
يبززين االوسززاط الحسززابية واالنحرافززات المعياريززة وقيمززة معام ز االرتبززاط المحسززوبة
والجدولية) الختبار القدرة االنفجارية ودقة التصويب .
س

ص س7

ص 7س×ص

65 46820 33 940

1660

ر

الداللززززززززززززززززززززة معنوي

المحسوبة

االحصائية

0,77

0,04

من خالل مالحظ الجدول اعال يتبدين الوسدط الحسدابي الختبدار القددرة االنفجاريدة بمدغ
( )940والوس د ددط الحس د ددابي لدق د ددة الته د ددديف ( )33واي د ددا مجم د ددوع مربع د ددات الوس د ددط
الحسابي الختبار القدرة االنفجارية ( )46820ومجموع مربعات الوسدط الحسدابي لدقدة
التصدويب ()65وبمغددت قيمددة (ر) المحسددوبة ( )0,77وقيمدة (ر) الجدوليددة ومددن خددالل
مقارنددة قيمددة (ر) المحسددوبة مددع قيمتهددا الجدوليددة تبينانهددا ذات داللددة معنويددة  .أي ان
هندا عالقدة معنويددة بدين القددرة االنفجاريددة ودقدة التصدويب بكدرة اليدد لالعبدي المدرسددة
التخصصية في محافظة القادسية .
 7-3مناق ة النتائج

مددن خددالل عددرض نتددائج اختبددارات البحددث تبين دان هنددا ارتبدداط بددين القدددرة االنفجاريددة
ودقددة التصددويب بك درة اليددد وقددد تبددين ان كممددا كانددت القدددرة االنفجاريددة جيدددة كانددت دقددة
التصويب جيدة واي ا عمى العكس كمما كانت القدرة االنفجارية غيدر جيددة كاندت دقدة
التص ددويب اق ددل ويفس ددر الباح ددث ه ددذا ألن دده المه ددارة اعتمادهد دا كبيد درة عم ددى ص ددفة الق ددوة
االنفجاريدة حيدث تنتقدل هدذ القدوة مدن الددرجمين الدى الجدذع دم الدى الدذراعين فداذا كانددت
القددوة المنتقمددة قويددة كددان اداء مهددارة التصددويب اقددو لددذا يتوجددب االهتمددام بهددذ الصددفة
البدين ددة ومحاول ددة تج دداوز أي

ددعف ق ددد يح دددث وك ددذل لوج ددود امكاني ددة التص ددويب
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بصورة جيدة من خالل اخذ فترة عممية القفز وبالتدالي تكدون لديده قددرة عمدى التصدويب
بشددكل اف ددل وهددذا مددا اكددد عميدده (سددعد محسددن اسددماعيل)أن البرنددامج التدددريبي يددؤدي
حتم ددا إل ددى تط ددور االنج دداز أذا بن ددي عم ددى أس دداس عمم ددي ف ددي تنظ دديم عممي ددة الت دددريب
وبرمجته واستعمال الشدة المناسبة والمتدرجة ومالحظة الفرو الفردية كدذل اسدتعمال
التك د اررات الم مددى وفت درات ال ارحددة البينيددة المددؤ رة وبأش دراف مدددربين متخصصددين تحددت
ظروف تدريبية جيدة من حيث المكان والزمان واألدوات المستعممةة(.)1

1

( )سعدمحسنإسماعٌل.تأثٌرأسالٌبتدرٌبٌةلتنمٌةالقوةاالنفجارٌةللرجلٌنوالذراعٌنفًدقةالتصوٌبالبعٌدبالقفزعالٌافً
كرةالٌد.أطروحةدكتوراه.بغداد،1886:ص89
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انفصم اخلايس

 -5االستُتاجاث وانتىصٍاث

 – 1-5االستُتاجاث

– 2-5

انتىصٍاث
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-5االستنتاجات والتوصيات
 7-5االستنتاجات

-7لمقددرة االنفجاريددة عالقدة ارتبدداط ايجابيدة بدقددة التصدويب بكدرة اليدد لالعبددي المدرسددة
التخصصية في محافظة القادسية .

 7-5التوصيات
في

وء االستنتاجات التي توصل اليها البحث يوصي بما ياتي -:

-7التأكيد عمدى تددريبات القددرة االنفجاريدة لمدا لهدا مدن ا در ايجدابي فدي دقدة التصدويب
بكرة اليد لالعبي المدرسة التخصصية في محافظة القادسية
 -2اجراء دراسات مشابه بعيندات اخدر ومجداميع ع دمية مختمفدة لمعرفدة تأ يرهدا عمدى
القدرة االنفجارية عمى دقة التصويب بكرة اليد .
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املصااااادر

واملراجغ
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