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الملخص:
تطرقنا ُب ىذا البحث إذل معرفة استخداـ التمرينات البدنية أثناء التحضّب البدشل اػباص بنشاط كرة اليد لتحسْب صفة
القوة اؼبميزة بالسرعة كتأثّب ىذه األخّبة على التصويب من االرتقاء ُب كرة اليد  ،ؼبا ؽبما من أنبية كبّبة خبلؿ اؼبنافسة
كتغيّب نتيجة اؼبباراة  ،حيث قمنا باستخداـ برنامج وبتوم على سبرينات بدنية لتحسْب القوة اؼبميزة بالسرعة  ،كذلك
اختبارات بدنية كمهارية لقياس القوة اؼبميزة بالسرعة كالتصويب من االرتقاء  ،كسبثلت عينة البحث ُب  72العب اقل
من  71سنة لشباب بوسعادة  ،كاستخدمنا اؼبنهج التجرييب  ،أما الوسائل اإلحصائية فكانت الوسط اغبسايب ،
االكبراؼ اؼبعيارم معامل االرتباط البسيط ر ك اختبار ت.
الكلمات المفتاحية  :التحضّب البدشل اػباص  ،القوة اؼبميزة بالسرعة  ،التصويب من االرتقاء  ،كرة اليد.
Résumer :
Dans cette recherche, nous avons discuté de l'utilisation de l'exercice
physique pendant la préparation physique de l'activité de handball pour
améliorer la force de la vitesse et l'effet de ce dernier est de redresser la
hausse du handball, en raison de leur grande importance lors de la
compétition et de changer le résultat du jeu, où nous avons utilisé Un
programme qui contient des exercices physiques pour améliorer la force de
la vitesse, ainsi que des tests physiques et de compétences pour mesurer la
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force de la vitesse et la tire de l'élévation, l'échantillon de recherche a
consisté en 20 joueurs de moins de 17 ans pour les jeunes Bousaada, et nous
avons utilisé l'approche expérimentale, mais les moyens statistiques étaient
la moyenne arithmétique Écart-type, coefficient de corrélation simple et
test T.
Mots-clés: préparation physique spéciale, la force de vitesse, tire de
l'élévation, handball.
 -0مقدمة وإشكالية البحث :
من اؼببلحظ أف مستول األداء ُب كرة اليد ُب مطلع التسعينات كأكائل القرف اغبارل قد ارتفع بشكل كاضح كتضاعف
اعبهد اؼببذكؿ خبلؿ فَبات اؼبوسم الرياضي كأثناء اؼبباراة،كأصبحت اللعبة تتطلب مستول عاؿ من الكفاءة البدنية حٌب
يتمكن البلعب من أداء كاجباتو اػبططية دفاعيا كىجوميا طواؿ زمن اؼبباراة.
فكرة اليد سبثل مركزا متقدما بْب صبيع األلعاب الرياضية دبا يبيزىا بعدد اؼبهارات الفنية عند توفر العدد اؼبطلوب من
اللياقة البدنية  ،كعلى ذلك فاف صبيع البلعبْب ال بد ؽبم من امتبلؾ عدد كبّب من اػبربات اغبركية اؼبتنوعة( .عبلكم
كآخركف  ، 2110 ،ص ، )00كيقوؿ كماؿ عارؼ كسعد ؿبسن عن (ىاتنك ) ) (Hattingانو ىبطئ من يظن أف
لعب كرة اليد سهل جدا الف البلعب ينقل الكرة بيده فاألمر على العكس من ذلك الف فبارسة كرة اليد فن حقيقي
يتطلب اللعب السريع كلفَبات طويلة كاف متعة اللعب بكرة اليد عندما يضع البلعب خططو كتصوراتو موضوع التطبيق
عن طريق إتقانو التاـ لؤلداء اؼبهارم  ،كاف اػبطأ ُب اؼبهارات األساسية دل يعد مقبوال ُب كرة اليد اؼبعاصرة  ،كذلك يعد
خرقا ؼبتطلبات فن األداء كىو مؤشر سليب يدؿ على ضعف البلعب من ناحية اللياقة البدنية( .عزيز ، 2113 ،
ص)30
كيعترب اإلعداد البدشل ألم نشاط من الدعامات األساسية لبلرتفاع دبستول األداء ُب النشاط الرياضي كاغبفاظ على
اؼبستول الذم كصل إليو البلعب.
كاف البلعب غّب اؼبعد من الناحية البدنية يظهر عليو التعب كيتسبب عن ذلك فقد الكرة بكثرة باإلضافة إذل ضعف
التفكّب اػبططي أك انعدامو ،على العكس البلعب اؼبعد بدنيا فانو ينهي اؼبباراة كما بدأىا .كما أف النجاح ُب أداء
مهارات كرة اليد وبتاج لتنمية صفات بدنية ضركرية تسهم ُب أدائها بصورة مثالية ،كاف ىناؾ أكثر من عنصر بدشل
يسهم ُب أداء كل مهارة كفقا لطبيعتها.كيؤكد ذلك كل من أسامة رياض 7323ـ،ككماؿ دركيش كآخركف 2112ـ.
(عبد الوىاب  ، 2170 ،ص )2
كدل تلق مرحلة اإلعداد البدشل ُب اؼباضي االىتماـ اؼبناسب من اؼبدربْب كلهم ككانت مدهتا تَباكح بْب  0ك  0أسابيع
لئلعداد العاـ كمثلها لئلعداد اػباص  ،إما ُب كرة اليد اغبديثة كبعد دراسات كأحباث طويلة أعطت ؽبذه اؼبرحلة أنبيتها
ككضعت ؽبا الربامج كالتدريبات اغبديثة كطالت مدهتا لتصل إذل عشر أسابيع للمرحلتْب أك أكثر( .عبد الوىاب ،
 ، 2170ص )02
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كتعترب الق وة اؼبميزة بالسرعة من الصفات البدنية الضركرية لبلعب كرة اليد ؼبا تتضمنو من اؼبزج بْب مكونات القوة
العضلية كالسرعة  ،فالبلعب الذم يكتسب ىذه الصفة لو القدرة على تغيّب نتيجة اؼببارات ُب أم غبظة  ،ؼبا ؽبا تأثّب
كبّب على ـبتلف اؼبهارات كمنها مهارة التصويب من االرتقاء الٍب تعد من اؼبهارات اؼبشوقة ُب لعبة كرة اليد،حيث
يستعملها البلعب هبدؼ استغبلؿ اؼبساحات من اؼبلعب كالتغلب على اؼبدافعْب  ،كيساىم ُب زيادة الَبكيز ُب تسجيل
األىداؼ عند االخَباقات  ،ك ىو من اؼبهارات الشائعة لدل العيب كرة اليد  ،حيث يستفيد منو ُب اؽبجوـ السريع
كمن األجنحة ،كأحيانا من الظهّب ُب حالة االخَباؽ.
كنظرا ألنبية القوة اؼبميزة بالسرعة بنوعيها على تنمية مهارة التصويب من االرتقاء ُب كرة اليد توصلنا إذل التساؤؿ التارل:

ىل للقوة المميزة بالسرعة تأثير على التصويب من االرتقاء لالعبي كرة اليد اقل من  07سنة ؟

 -0أىداف الدراسة :ىدفت الدراسة إذل:

 معرفة تأثّب الربنامج اؼبسطر كفق التمرينات البدنية على ربسْب القوة اؼبميزة بالسرعة كتأثّبىا على تنمية التصويبمن االرتقاء لدل العيب كرة اليد.
 معرفة استعماؿ التمرينات البدنية خبلؿ التحضّب البدشل اػباص كدكرىا ُب ربسْب القوة اؼبميزة بالسرعة لدل العيبكرة اليد.
 -معرفة تأثّب القوة اؼبميزة بالسرعة لعضبلت الرجلْب كالذراعْب على تنمية التصويب من االرتقاء ُب كرة اليد.

 -3فرضيات الدراسة:

 -0 -3الفرضية العامة:

للقوة المميزة بالسرعة تأثير على التصويب من االرتقاء لالعبي كرة اليد اقل من  07سنة.

 -0 -3الفرضيات الجزئية:

 -توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بْب االختبار القبلي كالبعدم للمجموعتْب التجريبية كالضابطة للقوة اؼبميزة بالسرعة

لعضبلت الرجلْب على تنمية التصويب من االرتقاء لبلعيب كرة اليد اقل من  71سنة لصاحل االختبار البعدم
للمجموعة التجريبية.
 -توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بْب االختبار القبلي كالبعدم للمجموعتْب التجريبية كالضابطة للقوة اؼبميزة بالسرعة

لعضبلت الذراعْب على تنمية التصويب من االرتقاء لبلعيب كرة اليد اقل من  71سنة لصاحل االختبار البعدم
للمجموعة التجريبية.

 - 4تعريف المصطلحات الخاصة بالدراسة:

 -0-4اإلعداد البدني الخاص  :ىو هتيئة الفرد للنشاط الرياضي اؼبمارس بتنمية كتطوير القدرات البدنية كاغبركية
البلزمة ؽبذا النشاط التخصصي حٌب يتحسن أداء الفرد للنواحي اغبركية ككذلك اػبططية.

 -0-4اإلعداد البدني الخاص بكرة اليد :يعترب من أىم مقومات النجاح ُب إظهار النشاط اغبركي ُب صورة
متكاملة ؼبا لو من تأثّب فعاؿ على تنمية الصفات البدنية البلزمة ألم رياضي للقياـ باؼبهارات على أًب كجو( .السقاؼ
 ، 2170 ،ص)11
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 -3-4القوة المميزة بالسرعة  :يبكن تعريف القوة اؼبميزة بالسرعة حسب (فايناؾ كىارا)" :على أهنا مقدرة اعبهازين
العضلي كالعصيب ُب التغلب على مقاكمة أك مقاكمات خارجية بأعلى سرعة انقباض عضلي فبكن".
)(Le Gallais , Millet, ,2007, p02.
كتعرؼ بأهنا ":كفاءة الفرد ُب التغلب على مقاكمات ـبتلفة ُب عملية تزايدية عالية كسرعة حركية مرتفعة"( .عبد اهلل ،
 ، 2112ص)10
 -4-4التصويب من الوثب:

 -0-4-4التصويب من الوثب لألعلى:
كيكوف من مستول فوؽ الرأس كيستعمل للتصويب من خارج منطقة الرمية اغبرة كمن فوؽ حائط الصد ،كيتيح الرؤية
الكاملة للمرمى ،كبالتارل الَبكيز ُب الزاكية اؼبناسبة للتصويب.

 -0-4-4التصويب من الوثب لألمام:

ىو من اؼبهارات الشائعة لدل العيب كرة اليد،حيث يستفيد منو ُب اؽبجوـ السريع كمن األجنحة ،كأحيانا من الظهّب ُب
حالة االخَباؽ ،كُب ىذا النوع يثب البلعب إذل اقرب مكاف للمرمى كيستخدـ ىذا النوع من قبل اؼبهاصبْب الذين
يلعبوف على خط دائرة االرتكاز للتخلص من إعاقة اؼبدافعْب كبالتارل التقرب من مرمى اػبصم(.عبد الزىرة ، 2110 ،
ص)00
 -5بعض الدراسات السابقة:

 -0-5دراسة عبد اهلل و أثير حسين الالمي  ،0116بعنوان اثر منهج مقترح للتدريب بطريقتي األثقال
والبالمترك في تطوير القوة المميزة بالسرعة لعضالت الرجلين وعالقتها بقوة التهديف ومسافة الطيران لكرة

اليد.

وىدفت الدراسة إلى:التعرؼ على اثر اؼبنهج التدرييب لكل من األثقاؿ كالببلمَبؾ على كل من القوة اؼبميزة بالسرعة

لعضبلت الرجلْب كقوة التهديف كمسافة الطّباف أثناء التهديف.
فرضيات الدراسة:

 توجد فركؽ معنوية بْب االختبارين البعدم كالقبلي لكل من اجملموعتْب التجريبيتْب كلصاحل االختبارات البعديةؼبتغّبات البحث.
منهج البحث  :استخدـ الباحث اؼبنهج التجرييب بأسلوب اجملموعات اؼبتكافئة.

مجتمع وعينة البحث :اشتملت عينة البحث على البلعبْب الشباب ؼبنتخب النجف لكرة اليد كقد اختار الباحث
العينة بالطريقة العمدية بعدد  20العب مقسمْب إذل ؾبموعتْب ذبريبية كضابطة.

الوسائل اإلحصائية  :الوسط اغبسايب  ،االكبراؼ اؼبعيارم  ،معامل االرتباط (ر)  ،معامل االلتواء  ،اختبار ت

االستنتاجات:
 يؤثر اؼبنهج التدرييب اؼبقَبح باألثقاؿ تأثّبا اهبابيا على تنمية القوة اؼبميزة بالسرعة كالناحية اؼبهارية -كجود فركؽ ذات داللة معنوية بْب اجملموعتْب التجريبيتْب ُب االختبارات القبلية كالبعدية.
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 -2-0دراسة عمار دروش رشيد أمين النداوي  0115بعنوان تأثير منهج تدريبي مقترح في تطوير صفة مطاولة
القوة المميزة بالسرعة في دقة أداء بعض المهارات األساسية لدى العبي كرة اليد.

أىداف البحث:

 ربديد ؾبموعة اختبارات بدنية كمهارية الختبار صفة مطاكلة القوة اؼبميزة بالسرعة لدل العيب كرة اليد لدكرمالنخبة.
 إهباد الدرجات كاؼبستويات اؼبعيارية كحدكدنبا لعينة البحث. كضع منهج تدرييب مقَبح لتطوير صفة مطاكلة القوة اؼبميزة بالسرعة لدل العيب كر اليد (دكرم النخبة). التعرؼ على تأثّب اؼبنهج التدرييب اؼبقَبح ُب دقة أداء بعض اؼبهارات األساسية بكرة اليػػد.فروض البحث:

 -7للمنهج التدرييب تأثّب اهبايب ُب تطوير صفة مطاكلة القوة اؼبميزة بالسرعة بدنيا كمهاريا لدل عينة البحث.
 -2ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بْب االختبارات البدنية كاؼبهارية لصفة مطاكلة القوة اؼبميزة بالسرعة لبلختبارات
القبلية كاالختبارات البعدية للمجموعة التجريبية كلصاحل االختبارات البعدية.
 -0ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بْب االختبارات البدنية كاؼبهارية لصفة مطاكلة القوة اؼبميزة بالسرعة لبلختبارات
القبلية كاالختبارات البعدية بْب اجملموعة التجريبية كاجملموعة الضابطة كلصاحل اجملموعة التجريبية.
 -0ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بْب صفة مطاكلة القوة اؼبميزة بالسرعة كدقة أداء بعض اؼبهارات األساسية بكرة
اليد.
منهج البحث :استخدـ الباحث اؼبنهج التجرييب (تصميم اجملموعتْب اؼبتكافئتْب )

عينة البحث :مكونة من ( )771العبيػن موزعْب على أندية دكرم النخبة للموسم الرياضي  2112 – 2117كسبثل
سبعة أندية ىي (اعبيش – الكرخ – دياذل – الشرطة – الفتوة – صبلح الدين – الكوفة)،

الوسائل اإلحصائية :
الوسط اغبسايب ،االكبراؼ اؼبعيارم  ،معامل االرتباط البسيط.اختبار (ت)  ،النسبة اؼبئوية ،معامل الصدؽ الذاٌب،
معامل االختبلؼ غبساب التجانس ،اػبطأ اؼبعيارم ، ،اؼبقدار الثابت ،معامل االلتواء ،الوسيط.

االستنتاجات:

 إف للمنهج التدرييب اؼبقَبح تأثّب اهبايب ُب تطوير صفة مطاكلة القوة اؼبميزة بالسرعة بدنيا كمهاريا على العيباجملموعة التجريبية.
 إف اؼبنهج التدرييب اؼبقَبح ُب تطوير صفة مطاكلة القوة اؼبميزة بالسرعة بدنيا كمهاريا قد أدل إذل تطوير دقة اؼبناكلةلدل العيب اجملموعة التجريبية.
 إف اؼبنهج التدرييب اؼبقَبح ُب تطوير صفة مطاكلة القوة اؼبميزة بالسرعة بدنيا كمهاريا قد أدل إذل تطوير دقة التصويبلدل العيب اجملموعة التجريبية.
 إهباد ؾبموعة اختبارات بدنية كمهارية لقياس كاختبار كقياس صفة مطاكلة القوة اؼبميزة بالسرعة لبلعيب كرة اليدلدكرم النخبة.

 - 6اإلجراءات المنهجية للدراسة:
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 -0 - 6المنهج المتبع :استخدمنا اؼبنهج التجرييب اؼببلئم لدراستنا بأسلوب االختبار القبلي كالبعدم.

 -0 – 6مجتمع وعينة البحث :سبثلت عينة البحث ُب  72العب من فريق نادم شباب بوسعادة لكرة اليد اقل من
 71سنة ً ،ب استبعاد حراس اؼبرمى.كتقسيمهم إذل ؾبموعتْب متكافئتْب  13العبْب للمجموعة التجريبية ك 13العبْب
للمجموعة الضابطة.
المجموعة التجريبية  :يطبق عليها الربنامج التدرييب اؼببِب على أساس سبريناف بدنية.

المجموعة الضابطة :طبق عليها الربنامج التدرييب العادم.

 -3 -6مجاالت الدراسة:

 -0- 3 -6المجال المكاني:
مكاف إجراء البحث بالقاعة اؼبتعددة الرياضات بدائرة بوسعادة.
 -0-3- 6المجال الزماني:
لقد ًب إجراء ىذا البحث (التجربة االستطبلعية ،التجربة الرئيسية) إبتداءا من سبتمرب 2170إذل غاية فيفرم2171
حيث ًب إجراء االختبارات اؼبهارية كالبدنية القبلية بعدىا ًب تطبيق الربنامج على اجملموعة التجريبية ٍب إجراء االختبارات
البعدية للمجموعتْب .التجريبية كالضابطة بعدىا يبكن ربليل النتائج احملصل عليها باستعماؿ طرؽ اإلحصاء.

 -7الدراسة االستطالعية:

للدراسة االستطبلعية أنبية كبّبة ،حيث تعترب القاعدة الٍب يبِب عليها الباحث تصوراتو األكلية حوؿ دراستو كميداف
تطبيقها( .رابح  ، 2112 ،ب ت).

حيث قمنا باالتصاؿ بالرابطة الوالئية لكرة اليد ألخذ اؼبعلومات الكافية ٍب قمنا بزيارة للعديد من النوادم ؼبعرفة ؾبتمع
كعينة البحث الذم سنجرم عليو الدراسة،كأداة البحث اؼبناسبة كىل االختبارات اؼبقَبحة تتناسب مع العينة اؼبختارة
كىل يبكن تطبيقها بالفعل  ،ككذلك ربديد الوقت اؼبناسب لبللتقاء بعينة البحث كإجراء الدراسة الرئيسية.

 -0 – 7التجربة االستطالعية:

ًب القياـ بالتجربة االستطبلعية على عينة تشمل  71العبْب لفريق ترجي اؼبسيلة لكرة اليد صنف اقل من  71سنة ،
حيث ًب استبعادىم فيما بعد من التجربة األصلية  ،ككانت العينة اؼبأخوذة تطابق الشركط العمرية كاػبصائص
اؼبورفولوجية لعينة البحث.
كما ًب إجراء االختبار  70أكتوبر  2170كإعادة االختبار 21أكتوبر ُ 2170ب نفس الوقت كنفس الشركط ،كىو
نفس الوقت إلجراء كل االختبارات البدنية ك اؼبهارية لكرة اليد ُب ىذا البحث،ككاف اؽبدؼ من ىذه التجربة
االستطبلعية ىو دراسة كفاءة االختبارات اؼبقَبحة،أم ثبات  ،صدؽ  ،موضوعية،ىذه االختبارات .بعدىا قمنا بتطبيق
ثبات كصدؽ االختبارات.
 -0 – 7الخصائص السيكومترية لألداة:

 -0- 0 – 7الثبات :لقياس مدل صبلحية االختبارات قمنا بإجراء اختبارات من اجل حساب معامل الثبات لكل
اختبار بطريقة (االختبار -إعادة االختبار) حيث طبقت االختبارات األكذل على عينة من البلعبْب لفريق شباب
بوسعادة فئة اقل من  71سنة ،كبعد أسبوع قمنا بإجراء نفس االختبارات ربت نفس الشركط .استخلصنا نتائج درجة
الثبات لكل اختبار كما ىو موضح ُب اعبدكؿ رقم.17
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 -0- 0 – 7الصدق :كمن اجل التأكد من صدؽ االختبارات ،استخدمنا الصدؽ الذاٌب ،كالذم يقاس حبساب
اعبذر الَببيعي ؼبعامل ثبات االختبار،باالعتماد على ىذا النوع من الصدؽ توصلنا إذل النتائج اؼبوضحة ُب اعبدكؿ
رقم.17.
المعالم اإلحصائية
االختبارات

حجم
العينة

الوثب من األمام 71 13

درجة

الحرية

(ن)0-

مستوى

معامل

1.15

(ق.م)

الداللة

13

السحب على العقلة

71

التصويب من الوثب

71

13

الصدق

0

(ق.م)

1.21

خطوات

13

الثبات

معامل

0.05

0

نوع

القيمة

الجدولية الداللة
(ر)

3

1.23
دالـ ـ ـ ـ ــة

0.60
1.30

1.30

دالـ ـ ـ ـ ــة

1.17

1.20

دالـ ـ ـ ـ ــة

الجدول رقم : 10يبين صدق وثبات االختبارات البدنية والمهارية.

 -8أدوات الدراسة :

األجهزة واألدوات :كرات يد  ،جهاز العقلة أك بار حديدم  ،شريط السق  ،طبشّب  ،شريط قياس.

 -0 -8االختبارات :

اعتمدنا على ؾبموعة من االختبارات تقيس اعبانب اؼبهارم كالبدشل ُب كرة اليد ًب عرضها كمناقشتها على ؾبموعة من
اػبرباء كاؼبختصْب ُب ؾباؿ التدريب الرياضي ككرة اليد الذين أبدك موافقتهم عليها.

 -0 -0-8االختبارات البدنية و المهارية :
اختبار

الوثب

من

13

الثبات

خطوات:

(صباؿ

 ،النمكي

،

7332،

ص ) 772

كيهدؼ لقياس القوة اؼبميزة لعضبلت الرجلْب  ،حبيث هبرم البلعب كبو مسافة  10ـ كمرحلة تقريبية ٍب ينجز 10
األخّبة.
الوثبة
من
اغبساب
كيتم
كبسرعة
خطوات

اختبار

السحب

على

العقلة:

(عبلكم

،

رضواف

،

2117

،

ص

)720

كيهدؼ لقياس القوة اؼبميزة بالسرعة ؼبنطقة الذراع كالكتف.
 -1ؽ -ـ،القيمة احملسوبة من خبلؿ نتائج العينة.
 -2ؽ -ـ،القيمة احملسوبة من خبلؿ نتائج العينة.
 -0ر،معامل بّبسوف،القيمة اؼبستخلصة من اعبدكلية عند مستول الداللة  1.10كدرجة حرية ف.7-
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األدوات :العقلة أك بار حديدم ،اؼبيقاٌب.

التعليمات :يقوـ اؼبخترب بالتعلق على العقلة كيبدأ بالصعود كاؽببوط مع ثِب الذراعْب لؤلعلى كلؤلسفل بدكف ؼبس الرجل
على األرض كاف تصل منطقة أسفل الذقن على مستول العقلة أك البار اغبديدم.
التسجيل :حساب احملاكالت الصحيحة بالعد خبلؿ  71ثا.
اختبار التصويب باالرتقاء( :خاطر )010 ،7330 ،

الغرض من االختبار :قياس دقة التصويب على األىداؼ اؼبرسومة على اؼبرمى باستعماؿ  71كرات.

األدوات:كرة يد ،صفارة.

وصف االختبار :يقف اؼبخترب على بعد (  3أمتار) من مرمى كرة اليد كيقوـ بالتصويب باالرتقاء ُب الزاكية العلوية أك
السفلى للمرمى الذم يبلغ طوؿ ضلعو (  01سم) ،كما يسمح للمخترب أداء خطوة أك خطوتْب قبل أداء التصويب.
 -تعطى للمخترب طبس تصويبات عند أداء التصويب حيث اجملموع يكو .71

التسجيل:تعطى درجة كاحدة لكل ؿباكؿ صحيحة كبالتارل يكوف ؾبموع الدرجات ُب النهاية .71

 -9إجراء االختبارات القبلية:

ًب إجراء االختبارات القبلية لكل من صفة القوة اؼبميزة بالسرعة للرجلْب كالذراعْب ككذلك مهارة التصويب من االرتقاء
جملموعٍب البحث التجريبية كالضابطة يوـ  10 -10أكتوبر .2170بعدىا ًب تطبيق الربنامج التدرييب.

 -01البرنامج التدريبي المستخدم :

اعتمد الباحث ُب زبطيط الربنامج التدرييب اؼبقَبح على الدراسات السابقة كالبحوث النظرية كاؼبراجع العلمية  ،حيث ًب
ضبطو من طرؼ اػبرباء كاحملكمْب من حيث شدة التمرينات كالوقت كالتكرار كعدد الوحدات التدريبية للتمرينات
كمدهتا  ،ككذا مبلئمتو لعينة البحث.
حيث ًب تطبيق الربنامج التدرييب كفق التمرينات البدنية ابتداء من  12أكتوبر  2170ؼبدة  0أسابيع دبعدؿ كحدتْب
تدريبيتْب ُب األسبوع زمن الوحدة  01دقيقة.
 -00االختبارات البعدية:
بعدما ًب تطبيق الربنامج اؼبقَبح  ،بعدىا بأسبوع قمنا بإجراء االختبارات البعدية للمجموعتْب التجريبية كالضابطة يوـ
 27-21نوفمرب  ، 2170بنفس الظركؼ الٍب جرت هبا االختبارات القبلية.

 -00الوسائل اإلحصائية المستعملة:
 -الوسط اغبسايب  ،االكبراؼ اؼبعيارم  ،معامل االرتباط (ر)  ،اختبار ت.

 -70عرض وتحليل ومناقشة النتائج:

جدول رقم  10يبين نتائج األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت) للمجموعتين التجريبية
والضابطة في االختبارات القبلية:
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الضابطة

م

مس

درجة الحرية

الدال

0

توى (ن+0ن-)0
لة

الوثب إلى األمام 13

7.11 0.0 7.7 0.0
2
2
1

السحب على العقلة

2.20 0.2 2.1 0.0
0
2
0

التصويب من الوثب

1.12 0.1 1.0 0.0
1
3
7

خطوات

ألعلى

1.1
0

70

""t

" "t

الجدولي

بة

ة

2.72

المحسو

0.83

نوع

الداللة

غّب داؿ

0.13

غّب داؿ

0.97

غّب داؿ

من اعبدكؿ رقم ( )12يتبْب لنا اؼبتوسط اغبسايب كاالكبراؼ اؼبعيارم على التوارل الختبار القبلي للوثب لؤلماـ 10
خطوات للمجموعة التجريبية ( ، )7.72( )0.01أما قيمة اؼبتوسط اغبسايب كاالكبراؼ اؼبعيارم للمجموعة الضابطة
( ، )7.11( )0.02أما قيمة  tاحملسوبة فبلغت ( )7.20كىي اقل من اعبدكلية ( )2.72عند مستول الداللة
( )1.10كدرجة اغبرية ( ، )70كىذا يدؿ على عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بْب اجملموعتْب ُب اختبار الوثب
 10خطوات لؤلماـ.
أما اختبار السحب على العقلة فقد بلغت قيمة اؼبتوسط اغبسايب كاالكبراؼ اؼبعيارم للمجموعة التجريبية ()0.00
( ، ) 2.12أما قيمة اؼبتوسط اغبسايب كاالكبراؼ اؼبعيارم للمجموعة الضابطة ( ، )2.20( )0.20أما قيمة t
احملسوبة فبلغت ( )2.10كىي اقل من اعبدكلية ( )2.72عند مستول الداللة ( )1.10كدرجة اغبرية ( ، )70كىذا
يدؿ على عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بْب اجملموعتْب ُب اختبار السحب على العقلة.
أما اختبار مهارة التصويب من االرتقاء فقد بلغت قيمة اؼبتوسط اغبسايب كاالكبراؼ اؼبعيارم للمجموعة التجريبية
( ، )1.03( )0.07أما قيمة اؼبتوسط اغبسايب كاالكبراؼ اؼبعيارم للمجموعة الضابطة ( ، )1.12( )0.11أما قيمة
 tاحملسوبة فبلغت ( )7.31كىي اقل من اعبدكلية ( )2.72عند مستول الداللة ( )1.10كدرجة اغبرية ( ، )70كىذا
يدؿ على عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بْب اجملموعتْب ُب اختبار التصويب من االرتقاء.
جدول رقم  13يبين نتائج األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت) للمجموعتين التجريبية
والضابطة في االختبارات البعدية:
المجموعة
التجريبية

المجموعة
الضابطة

المعالجة اإلحصائية
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مستو
ى

درجة " "t

" "t

لية

بة

الحرية الجدو المحسو

الداللة (ن+0ن)0
0-

الوثب إلى األمام 13

2.96

داؿ
إحصائيا
داؿ
إحصائيا

1.70

السحب على العقلة

0.00

1.10 0.12 0.10 7.3
0

4.86

التصويب من الوثب

0.07

7.70 0.03 7.2
2

0.88

خطوات

الداللة

داؿ
إحصائيا

7.12 0.21 1.1
0

2.72 70

نوع

من اعبدكؿ رقم ( )10يتبْب لنا قيمة اؼبتوسط اغبسايب كاالكبراؼ اؼبعيارم على التوارل الختبار البعدم للوثب لؤلماـ
 10خطوات للمجموعة التجريبية ( ، )1.10( )1.70أما قيمة اؼبتوسط اغبسايب كاالكبراؼ اؼبعيارم للمجموعة
الضابطة ( ، )7.12( )0.21أما قيمة  tاحملسوبة فبلغت ( )2.30كىي اكرب من اعبدكلية ( )2.72عند مستول
الداللة ( )1.10كدرجة اغبرية ( ، )70كىذا يدؿ على كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بْب اجملموعتْب ُب اختبار
الوثب  10خطوات لؤلماـ.
أما اختبار البعدم السحب على العقلة فقد بلغت قيمة اؼبتوسط اغبسايب كاالكبراؼ اؼبعيارم للمجموعة التجريبية
( ، )7.30( )0.00أما قيمة اؼبتوسط اغبسايب كاالكبراؼ اؼبعيارم للمجموعة الضابطة ( ، )0.12( )0.10أما قيمة
 tاحملسوبة فبلغت ( )0.20كىي اكرب من اعبدكلية ( )2.72عند مستول الداللة ( )1.10كدرجة اغبرية (، )70
كىذا يدؿ على كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بْب اجملموعتْب ُب اختبار السحب على العقلة.
أما اختبار مهارة التصويب من االرتقاء فقد بلغت قيمة اؼبتوسط اغبسايب كاالكبراؼ اؼبعيارم للمجموعة التجريبية
( ، )7.22( )0.07أما قيمة اؼبتوسط اغبسايب كاالكبراؼ اؼبعيارم للمجموعة الضابطة ( ، )7.70( )0.03أما قيمة
 tاحملسوبة فبلغت ( )2.22كىي اكرب من اعبدكلية ( )2.72عند مستول الداللة ( )1.10كدرجة اغبرية (، )70
كىذا يدؿ على كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بْب اجملموعتْب ُب اختبار التصويب من االرتقاء.
من خبلؿ نتائج اختبارات اعبدكؿ رقم ( )12يتبْب أف الفركؽ بْب اجملموعتْب التجريبية كالضابطة كلها كانت معنوية
كذات داللة إحصائية  ،كىذا راجع إذل التأثّب االهبايب للربنامج اؼبقَبح باستخداـ التمرينات البدنية على كل من القوة
اؼبميزة بالسرعة كمهارة التصويب من االرتقاء لبلعيب كرة اليد  ،كىذا ما يدؿ على ربقق فرضيات البحث.كىذا ما يتفق
مع بعض الدراسات السابقة كدراسة ( عبد اهلل و أثير حسين الالمي ) الذين استنتجا ُب األخّب أف للربنامج التدرييب
اؼبقَبح تأثّب على القوة اؼبميزة بالسرعة كالناحية اؼبهارية ُب كرة اليد .أيضا دراسة (عمار دروش رشيد أمين) الذين
استنتجا أف اؼبنهج التدرييب اؼبقَبح ُب تطوير صفة مطاكلة القوة اؼبميزة بالسرعة بدنيا كمهاريا قد أدل إذل تطوير دقة
التصويب لدل العيب اجملموعة التجريبية.
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االستنتاجات :
 للربنامج التدرييب اؼبقَبح على أساس سبرينات بدنية تأثّب اهبايب على القوة اؼبميزة بالسرعة كمهارة التصويب مناالرتقاء لدل العيب كرة اليد اقل من  71سنة.
 توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بْب االختبارات القبلية كالبعدية للمجموعة التجريبية الختبارات القوة اؼبميزةبالسرعة كالتصويب من االرتقاء ُب كرة اليد.
 ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بْب االختبارات القبلية كالبعدية للمجموعة الضابطة الختبارات القوة اؼبميزةبالسرعة كالتصويب من االرتقاء ُب كرة اليد.
 للقوة اؼبميزة بالسرعة لعضبلت الرجلْب كالذراعْب تأثّب اهبايب على مهارة التصويب من االرتقاء ُب كرة اليد.التوصيات :
 ضركرة االىتماـ بتنمية القوة اؼبميزة بالسرعة أثناء اإلعداد البدشل اػباص ُب كرة اليد ؼبا لو من أنبية على مهارةالتصويب بأنواعو.
 إجراء دراسات أخرل ؼبتغّب القوة اؼبميزة بالسرعة على مهارات أخرل ُب كرة اليد.المراجع:
 -7ؿبمد حسن عبلكم كآخركف،اإلعداد الفِب ُب كرة اليد ،مركز الكتاب للنشر ،القاىرة.2110،
 -2مي علي عزيز ،نسبة مسانبة عناصر اللياقة الفيسيولوجية بأداء بعض اؼبهارات األساسية بكرة اليد لطالبات كلية
الَببية-جامعة القادسية ،-العراؽ،حبث منشور ،ؾبلة علوـ الَببية الرياضية،العدد، 0اجمللد2،2113
 -0مصطفى اضبد عبد الوىاب  ،التدريبات البدنية ُب كرة اليد للناشئْب (النظرية كالتطبيق) ،جامعة أسيوط ،مؤسسة
عادل الرياضة للنشر كالطباعة،اإلسكندرية،ط.7،2170
 -0فتحي اضبد ىادم السقاؼ  ،التدريب العلمي اغبديث ُب رياضة كرة اليد  ،مؤسسة حورس الدكلية للنشر كالتوزيع
 ،اإلسكندرية . 2170 ،
 -0ـ.د ضمياء علي عبد اهلل  ،تأثّب منهجْب تدريبْب مقَبحْب لتطوير بعض الصفات البدنية اػباصة بكرة اليد،مقاؿ
منشور دبجلة علوـ الَببية الرياضية،العراؽ،العدد  ،1ؾبلد .2112، 7
 -0اضبد عبد الزىرة  ،عبلقة بعض الصفات البدنية باألداء اؼبهارم للتصويب من القفز أماما كبعض اؼبتغّبات الوظيفية
بكرة اليد  ،حبث منشور ،ؾبلة علوـ الَببية الرياضية  ،العدد ، 7اجمللد .2110 ،0
 -3عمرك أبو اجملد صباؿ كإظباعيل النمكي،زبطيط برامج تربية الرباعم كالناشئْب ُب كرة القدـ،ط،7مركز الكتاب
للنشر ،القاىرة. 7332،
 -71ؿبمد حسن عبلكم كؿبمد نصر الدين رضواف،اختبارات األداء اغبركي ،دار الفكر العريب،القاىرة.2117،
 -77ؾبادم رابح:بعض السمات االنفعالية كعبلقتها االرتباطية بالكفاءة بالتدريس لدل أساتذة ت ب ر،مذكرة
ماجستّب ُب نظرية كمنهجية ت ب ر،معهد ت ب ر،سيدم عبد اهلل،جامعة اعبزائر.2112-2111،
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