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ملخص البحث
اشتمل البحث على اربعة ابواب موزعة على الشكل التالي
 -1اشتمل البحث على مقدمة بسيطة حول لعبة كرة اليد ومشكلة البحث واهداف البحث ومنها(التعرف علىى
لىد نعبىي نىام
نوع العالقة بين القىوة اننجاارةىة للىعراعين والىر لين اماا مهىارة التاىوةط الدىا
الايش بكرة اليد) واةضا فرض البحث (هناك عالقة ذات منلة احاىايية بىين القىوة اننجاارةىة للىعراعين
لد نعبي نام الايش بكىرة اليىد) كمىا اشىتملع عينىة البحىث
والر لين واماا مهارة التاوةط الدا
على ()11نعط من نام الايش الرةاضي.
 -2تضمن هعا الباب عرضا ُ لنتىاي المعالاىة انحاىايية بادىتددام ماموعىة مىن الاىداول ومىن هى تحليلهىا
ومناقشتها بادلوب علم ي مقيق ومدع بالماامر العلمية من خالل هىع المناقشىة هى التواىل الىى اهىداف
البحث والتحقق من فرضيه البحث.
 -3الداتمة اشتملع على اندتنتا ات منها (هنىاك عالقىة معنوةىة بىين القىوة اننجاارةىة للىعراعين والىر لين
لالعبىىي نىىام الاىىيش بكىىرة اليىىد) والتواىىيات منهىىا (لتحسىىين مسىىتو اماا
ومقىىة التاىىوةط الدىىا
الالعبىىين فىىي المهىىارات اندادىىية بكىىرة اليىىد ةراعىىى التشىىدي والتواىىي الايىىد لمتطلبىىات انماا التىىي
توالع اليها نتاي الدرادة) .

الكلمات االفتتاحية  -:القوة اننجاارةة – التاوةط الدا

بكرة اليد.
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Explosive power of the arms and legs and their relationship to
the performance of the skill of shooting the hijacker hand ball
A.d.sina Mr. Khalil Obeid . Saif Hamed Ali
Dr.sanaa_s@yahoo.com
A search on the four-door broken down as follows
1. A search on the simple introduction about the game handball and research
problem and objectives of the research, which (to identify the relationship
between the explosive power of the arms and legs kind of performance skill of
shooting the hijacker with the players Army Club hand reel), as well as the
imposition of research (there are significant differences between the explosive
power of the arms relationship the two men and the performance of the skill of
shooting the hijacker players army Club hand reel) also included a sample
search on (16) player of the army Sports Club.
2. ensure that the door presentation of the results of statistical processing using
a set of tables, and then analyzed and discussed in a scientific manner accurate
and supported by scientific sources through this discussion and then to reach
the goals of the research and verification of the hypothesis.
3. Conclusion included the conclusions of which (there was a significant
relationship between the explosive power of the arms and legs and accuracy
correction a snap for players Army Club hand reel) and the recommendations
of which (to improve the level of performance of the players in the basic skills
hand reel shall diagnosis and good characterization of the requirements of the
performance reached by the results of the study).
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 6-6المقدمة وأهمية البحث
لقد شهد الماال الرةاضي تقدمأ كبيرا في مدتل الميامةن,اذ انعكس التطور على تطور القدرات البدنية
والحركية وارتقاا المستو المهار والدططي لالعبين في المستوةات كافة,ان التقدم في في مستو
انماا الأللعاب الرةاضية الاماعية كان نتياة اندتددام الطرق العلمية الحدةثة والودايل المساعدة من
ا ل تطوةر حالة الجرم والواول بة الى اعلى المستوةات وافضلها في نوع النشا الممارس.
ان ادتددام ان هزة والودايل المساعدة وانموات في التدرةط الرةاضي لة تأهير كبير وفعال في عملية
التدرةبية لما لها من فوايد فهي تبقى في عوز شدةد الى مدرب يد وذو خبرة في ماال عملة اذ انها
تعينة على اماا مهمتة باورة حسنة والتي قد تساعدة في تسرةع عملية التدرةط نتياة انختاار الوقع
والاهد.
وكرة ال يد واحدة من انلعاب الاماعية التي شملها هعا التطور وبدأت تستأهر باهتمام العدةد من
المتابعين والباحثين نظرا ً لما تتميز به من اهارة وقوة ودرعة في انماا البدني والمهار  ،والقوة
اننجاارةة هي عبارة عن مزج مقيق وفعال بين القوة والسرعة والنق في السرعة هو ذلك الاانط
المتجار في هعا المزج ةشتر و وم معدنت عالية من القوة وكعلك السرعة أ بعل القوة في شكل
متجار  ،وةتطلط انماا المهار امتالك قدرات بدنية وقدرات حركية تعتمد على ادتثمار الاهاز
العابي المركز والمحيطي وخااتا اجة اندتاابة الحركية والدقة التي تحدم تحركات الالعط ماخل
ميدان اللعط وما تؤهر على انماا الجني لد نعط كرة اليد  ,وفي حالة افتقار الالعط الى اجة
السرعة بانواعها والدقة فهعا ةؤهر بشكل مباشر في انماا المهار والدططي وخااة مهارة التاوةط
من
فضال عن تاهير في مستو الجرةق ككل وعلى نتياة المباراة حيث تعد مهارة التاوةط الدا
المهارات الهاومية الادةدة والتي كثرة ادتددامها في انونة انخيرة من قبل الالعبين المحترفين في
ماال كرة اليد حيث ازمات اهميتها وتطور انماا الجني لهع المهارة وحدهع تغيرات عرةة في
رةقة انماا نتياة تنوع الدطط الهاومية وزةامة مستو فاعليتها.
وتكمىن أهميىة البحىىث مىن خىىالل مرادىة نىىوع العالقىة بىىين القىوة اننجاارةىىة واماا مهىارة التاىىوةط
بكرة اليد كون ان القوة اننجاارةة اجة ادادية من هع المهارة.
الدا
من خالل مالحظة الباحثان كونهما احد المتتبعين للعبة كرة اليد أن هناك ضع في القوة اننجاارةىة
فىي
لعضالت العراعين والر لين لد نعبي نام الايش بكىرة اليىد فىي اماا مهىارة التاىوةط الدىا
هع اللعبة لعلك ارتأ الباحث إلى مرادة نوع العالقة بين القوة اننجاارةة لعضالت الىعراعين والىر لين
بكرة اليد.
باماا مهارة التاوةط الدا

 7-6أهداف البحث
لىىد نعبىىي نىىام

 -1التعىىرف علىىى القىىوة اننجاارةىىة للىىعراعين والىىر لين واماا مهىىارة التاىىوةط الدىىا
الايش بكرة اليد.
 -2التعرف على نوع العالقة بين القىوة اننجاارةىة للىعراعين والىر لين اماا مهىارة التاىوةط الدىا
نعبي نام الايش بكرة اليد.

لىد

 4-6فرض البحث
الدا

هناك عالقة ذات منلة احاايية بين القوة اننجاارةة للعراعين والر لين واماا مهارة التاىوةط
لد نعبي نام الايش بكرة اليد.
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 3-6مجاالت البحث-:
 -1الماال البشر  -:نعبي نام الايش للمتقدمين.
 -2الماال الزماني -:من  2111 /1/2إلى 2111 / 3 / 1
 -3الماال المكاني -:قاعة نام ودام الماد كون تدرةبات النام فيها.

 6-7منهج البحث
ادىىتددام الباحىىث المىىنه الواىىجي بأندىىلوب المسىىحي لمالمتىىه مىىع بيعىىة البحىىث .وذلىىك "أن البحىىث
الواجي تغيير متعمد ومضبو للشىرو المحىدم الواقعىه ومالحظىة التغيىرات الناتاىه فىي الواقعىه ذاتهىا
وتجسيرها"()1:121
ونن المىىنه الواىىجي مىىن أفضىىل المنىىاه واكثرهىىا ماليمىىه للواىىول نفضىىل النتىىاي وننىىه ةتعامىىل مىىع
الظاهرة المؤهرة

 7-7مجتمع وعينة البحث
الماتمع هو " ميع مجرمات الظاهرة التي ةقوم الباحث بدرادتها ,وتعني به اةضا ميع انفرام او
انشداص او انشياا العةن ةكونون موضوع مشكلة البحث"(.)0:31
والعينة هى "النموذج الع ةار الباحث مامل ومحور عمله عليها"(.)3:33
حيث ت تحدةىد العينىة بالطرةقىة العمدةىة وتمثلىع نعبىي نىام الاىيش المتقىدمين بكىرة اليىد والبىالد عىدمه
( )21نعط.
وللالدباب التالية :
أ .توفر الساحة واألموات والتاهيزات الرةاضية .
ب  .و وم كامر تدرةبي متدا .
ت  .الجرةق في مرحلة انعدام الداص .
اذ ت ادتبعام ( )0نعبين العةن ا رةع علىيه التاىارب اندىتطالعية لالختبىارات وااىبد العىدم ()11
نعبا .
 -4-7الوسائل واألدوات واألجهزة المستخدمة في البحث
● كرات قانونية  ،كرة ةد مسموح بها موليا.
● ملعط كرة اليد قانوني إل راا اختبارات البحث1
● شواخ

بارتجاعات مدتلجة.

● شرةط ملون لتدطيط منا ق انختبارات وتحدةدها .
● شرةط قياس الطول (المتر وأ زايه) بطول ( )3،3متر لقياس ول الالعبين.
● داعة توقيع الكترونية عدم( )2لحساب الوقع
● اافرة عدم ( .) 2
● حادبة الكترونية
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حزام للتثبيع.
كردي عدم (. )1
كرة بية زنة ( 3كغ )
كامر العمل المساعد ملحق (.)1

 3-7تحديد االختبارات
بعد التشاور مع اندتاذ المشرف كونه احد خبراا عل التدرةط فضال عن تشىاور الباحىث مىع عىدم مىن
الدبراا في ماال انختبار والقياس وكرة اليد ملحق ( )2ت انتجاق علىى تحدةىد انختبىارات كونهىا مهمىة
في هع اللعبة.

-3-7االختبارات المستخدمة في البحث
ت ادتددام هعا انخ تبار الع اممه الباحث في ردلع الما ستير بعد ان ت ا راا كافة خطوات تامي
بكرة اليد )
وتقنين انختبار وهو (اختبار مقة التاوةط الدا
-6اسم االختبار :اختبار مقة التاوةط الدا بكرة اليد
الهدف من االختبار :قياس مقة التاوةط الدا

بكرة اليد

االدوات المستخدمة:
 -1هاز قعف الكرات
 -2كرة ةد قانونية عدم()1
 -3ادتمارة تسايل
 -0مربعات لقياس الدقة ( 11د  11xد )
وصف االداء :نضع هاز قعف الكرات في منطقة الزاوةة على (1م) ونحدم ارتجاع وزاوةة الكرة بحيث
تال الى ودط الملعط امام الهدف ماخل منطقة (1م) ةقوم الالعط بالنهوض والقجز عاليا من منطقة
الساعد انةمن او انةسر او ودط الملعط من خارج منطقة (1م) ومن ه التقا الكرة بكلتا اليدةن او ةد
واحدة ومحاولة التاوةط على المربعات المعلقة في الزاوةة العليا من الاانبين كما في الشكل (.)1
طريق التسجيل :ةمند كل نعط ( )3محاونت متتالية تحسط عدم المحاونت النا حة والجاشلة التي
ةسالها الالعط ماخل المربعات وكعلك تعطى هالث مر ات الى الالعط الع ةمسك الكرة بيد واحدة
والتاوةط نحو الهدف وتعطى مر تين لالعط الع ةستل الكرة بكلتا اليدةن وةقوم بالتاوةط باليد
الرامية وتعطى مر ة واحدة لالعط الع ةمسك الكرة بكلتا اليدةن والتاوةط مباشرة بكلتا اليدةن
وتحعف المحاونت الجاشلة وهي التي نةستطيع من خاللها مسك الكرة او مس منطقة(1م) حيث تكون
الدر ة النهايية لالختبار من ()9-1

مجلة الرياضة المعاصرة

المجلد 61لعدد 6عام 7162

الشكل ()1
يوضح اختبار مهارة التصويب الخاطف ودقتة

 -7اختبار سارجنت ()4:611
الهدف من االختبار :قياس القوة اننجاارةة لعضالت الر لين.
األجهزة واالدوات :قطعة باشير ،مسطرة او شرةط قياس ،حايط .
طريقة االداء:
 -1تثبع المسطرة على الحايط او شرةط القياس وذلك لقياس مسافة الوهط العموم بين عالمتين.
 -2ةق

المدتبر انبا باوار الحايط حافي القدمين ممسىكا بيىد قطعىة مىن الطباشىير ( ولهىا بواىه واحىدة)

في اليد باوار الحايط .
 -3ةجرم ةد على كامل امتدامها باقاى ما ةستطيع ليضع عالمة على الحايط بالطباشير .
 -0ةقوم المدتبر بثني الركبتين مع احتجاظه بعراعه لالعلى والراس والظهر على ادتقامة واحدة .
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 -3ةبدا المدتبىر فىي الوهىط العمىوم لالعلىى باقاىى مىا ةسىتطيع ليضىع عالمىة بالطباشىير فىي اعلىى نقطىة
ةال اليها كما في الشكل (. )2

حساب درجات االختبار
 -1ةعطى المدتبر هالث محاونت وتسايل افضل محاوله له .
 -2ةت القياس من العالمة انولى حتى العالمة الثانية .

شكل ()2
ةوضد اختبار دار نع

 -3اختبار رمي كرة طبية زنة ( )4كغم باليدين من وضع الجلوس على الكرسي()1:111
الهدف من االختبار :قياس القوة اننجاارةة لعضالت العراعين والكتجين.
األجهزة واالدوات :كرة بية زنة ( )3كغ  ،شرةط قياس ،كردي مع حزام تثبيع محك للاعع.
طريقة االداء :ةالس المدتبر على الكردي والكرة الطبية محمولة باليدةن فوق الىرأس والاىعع مالاىق
لحافىىة الكردىىي ،ةوضىىع الحىىزام حىىول ىىعع المدتبىىر وةمسىىك مىىن الدل ى بطرةقىىة محكمىىة لغىىرض منىىع
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المدتبر من الحركة لألمام في اهناا رمي الكرة باليدةن لت عملية رمي الكرة باليدةن مون ادتددام الاىعع
ةعطي لكل مدتبر هالث محاونت وتسال افضلها.
التسجيل :تحسط المسافة بين الحافة األمامية للكردي واقرب نقطة تلمسها الكرة على انرض.

 5-7التجربة االستطالعية.
التاربة اندتطالعية هى " تاربة انختبار قبل اعدام بالشكل النهايي نكثر من مرة ومن ه ا راا
التعدةالت عليه بعد كل مرة وفقا لما تردمه النتاي التارةبية "( .)3:39و بعد تهيئة ا رااات البحث قام
وانختبارات البدنية المرشحة من قبل
الباحث بإ راا التاربة اندتطالعية الدااة بالتاوةط الدا
الدبراا في ةوم الدميس الموافق 2111/1/10م في قاعة نام ودام الماد على عينة اندتطالع مؤلجة
من ( )0نعبين ت اختياره عشواييا من ماتمع العينة غير المشاركين في تاربة البحث وكان الهدف
من هع التاربة:
 -1معرفة الاعوبات التي دتوا ه الباحث والعمل على تجامةها .
 -2معرفة الوقع المستغرق إل راا انختبارات .
 -3معرفة قدرة العينة على أماا انختبارات المدتارة ومالامتها له .
 -0معرفة قدرة الجرةق المساعد في ادتددام ان هزة المستددمة في وانختبارات
 -3التأكد من االحية ان هزة وانموات المستددمة في البحث وأماكن وضعها اهناا تنجيع انختبارات .
 -1معرفة كيجية عمل هاز قاذف الكرات ودرعته وارتجاعاته واتااهاته المتعدمة
 -7تدرةط الجرةق المساعد على كتابة الدر ة في اندتمارة الماممة لالختبارات .

-1-7إجراءات البحث الميدانية
من ا ل الواول الى تحقبق أهداف البحث من هه والوقوف على تهيئة واعدام المتغيرات الدااه
بالبحث اذ قام الباحث با راا التاربه الرييسيه في تارةخ  2111/ 2/1حيث قام بأ راا انختبارات على
عينة البحث وت مع البيانات الدااه بأنختبارات في ادتمارة خااة بامع البيانات.

-2-7الوسائل اإلحصائية
ت ادتددام الودايل اإلحاايية في البرنام الااهز للحقيقة اإلحاايية ( )SPSSلمعالاة البيانات.

 4ــ عرض وتحليل ومناقشة النتائج
 4ــ  6عرض وتحليل النتائج
من خالل أادتددام الباحثة للودايل اإلحاايية المستددمة في الحقيبة انيحاايية (  ( spssظهرت لنا
النتاي اآلتية لمتغيرات البحث .
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جدول رقم ( ) 6
يمثل االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغيرات البحث
ع
س
انختبارات
1..33
71..03
القوة االنفجارية للرجلين
1،371
1،017
القوة االنفجارية للذراعين
2.339
1.313
دقة التصويب الخاطف

جدول رقم ( ) 7
يمثل معامل االرتباط ( بيرسون ) في القوة االنفجارية للذراعين ودقة وسرعة االستجابة الحركية
الستقبال االرسال
الداللة
(ر)
دقة
الجدولية
التصويب
الخاطف
اختبارات المهارات
القوة االنفجارية للذراعين

1،01

1،02

معنو

القوة االنفجارية للرجلين

1،30

1،02

معنو

مر ة الحرةة = (ن –  ) 2تحع مستو خطأ ( . ) % 3
من خالل دول رق ( )1ظهرت لنا البيانات اآلتية لمتغيرات البحث بعد ادتددام الودايل انحاايية
في الحقيبة انحاايية (  ) spssوكانع األودا
واننحراف المعيار
واننحراف المعيار

( )1..33وكانع األودا
()1،371

الحسابية للقوة اننجاارةة للر لين ()71..03
الحسابية للقوة اننجاارةة للعراعين ()1،017

ومقة التاوةط الدا

الودط الحسابي ( )1.313واننحراف

المعيار (. )2.339وكان معامل انرتبا البسيط من خالل الادول ( )2بين القوة اننجاارةة للعراعين
ومقة التاوةط الدا

هو ( )1.01بين القوة اننجاارةة للر لين ومقة التاوةط الدا

هو

()1.30وعند مقارنتها مع القيمة الادولية نالحظ ان انرتبا معنو وذلك نن ( ر ) المحسوبة اكبر
من الادولية البالغة (.)1،02
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 4ــ  7مناقشة النتائج
ةجسر ذلك الباحث الى ان مقة التاوةط الدا

هي في انرتقاا في الهواا من خالل القجىز وادىتالم

الكرة حيث ان انختبارات التي رة على عينة البحث هي من القجز الى انعلى في كال انختبىارةن وهىعا
من الطبيعي تكون نتاي البحث اةاابية .
وكعلك ان القوة اننجاارةة ةاط ان تكون لد نعبي كرة اليد في العراعين والر لين في احسن حىانته
وذلك من خالل انعدام الايد والمنظ لعملية الهاوم والتي ةتوق

نااح مهارة الهاوم بشىكل كبيىر علىى

اندتالم الايد للكرة والع ةترتط عليه إعدام يد للمها مين لتنجيع هاومه بنااح كما ةؤكد " ةحتا هىا
فىي اغلىىط مواق ى

اللعىىط دىىواا الدفاعيىىة والهاوميىىة ،فالعىىط كىىرة اليىىد ةاىىط ان ةكىىون ممتىىازا ً فىىي بىىدا

اننطىىالق كمىىا فىىي القجىىز والرمىىي ،وهىىع انشىىكال الثالهىىة هىىي اه ى مظىىاهر القىىوة اننجاارةىىة ("(، )2:01
وكعلك عندما ةكون الالعط متهيا ً فبالتأكيد دوف ةتدع الوقجة الاحيحة بقاعدة ارتكاز منادىبة فىي الوقىع
والمكىىان المنادىىبين والثبىىات ليتسىىنى لىىه اندىىتقبال الايىىد وان "قاعىىدة انرتكىىاز وهبىىات القىىدمين والمسىىافة
بينهما وكيجية التحرك من خاللهما أمور في غاةة األهميىة ةاىط أن نهىت بالتىدرةط عليهىا حتىى ةتسىنى لنىا
ادتالم وتو هه الكرة في منتهى الدقة"( ، )2:1.3وكعلك التركيز من قبل الالعبين على الاهاز المردىل
للكرات ام الى هع العالقة المعنوةة إذ إن " الالعط المستقبل عليه ْ
أن ةتنبىأ إلىى أ مكىان دىوف تىعهط
الكرة وهل دتعبر من هته ومىا دىرعتها وارتجاعهىا ومىن خىالل ذلىك ةكىون قىامرا ً علىى اندىتقبال الايىد
للكرة"(. )7:13

-3الخاتمة
م ن خالل النتاي التي ت الحاول عليها ادتنت الباحث ماةاتي .
كان لد نعبي نام الايش مستو عالي من القوة اننجاارةة للعراعين والر لين ،.هنىاك عالقىة معنوةىة
لالعبىي نىام الاىيش بكىرة اليىد.كىعلك
بين القوة اننجاارةة للىعراعين والىر لين ومقىة التاىوةط الدىا
عند .واواى بـ
تبين ان الالعط كلما زامت القوة اننجاارةة لدةة كلما زام مقة التاوةط الدا
بضرورة انهتمام بالاجات البدنية بشكل عام وبالقوة اننجاارةىة للىعراعين الىر لين ومقىة التاىوةط الدىا
بشكل خاص نعبي كرة اليد .و لتحسين مستو اماا الالعبين فىي المهىارات اندادىية بكىرة اليىد ةراعىى
التشدي والتواي الايد لمتطلبات انماا التي توالع اليها نتاي الدرادة ،.تعمي نتىاي البحىث علىى
كافة نعبي المتقىدمين فىي العىراق بكىرة اليىد ،.أ ىراا مرادىات وبحىوث مشىابهة تهىت بمتغيىرات البحىث
وعلى عينات مدتلجة من الجئات العمرةة بكرة اليد
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المصادر
-1
-2
-3
-0
-3
-1
-7

( :1القاهرة ،مار .

زكي دمحم دمحم حسن؛ الكرة الطائرة واالستتراتيجيات والخطوط اإلرشادية الحديثة،
الكتاب الحدةث 2111 ،م) .
دعد محسن إدماعيل ؛ "تأهير أداليط تدرةبية لتنمية القوة اننجاارةة للر لين والعراعين في مقة
التاوةط البعيد عاليا ً في كرة اليد"  ،أ روحة مكتورا غير منشورة  ،امعة بغدام  ،كلية التربية
الرةاضية .)1991( ،
علي دلمان عبد ؛ االختبارات التطبيقية في التربية الرياضية  ،مكتط النور  ،بغدام .2113 ،
كلين هاةكسن وفراش دكافر؛ سلسلة االكتشاف الرياضي ،تر مة :فرةق كمونة (وآخرون)( :الموال،
مطبعة التعلي العالي والبحث العلمي 1991 ،م).
محسن علي السعداو و دلمان الحاج عكاب الانابي ؛ ادوات البحث العلمي في التربية الرياضية ،
, 1عمان  ( :مكتبة الماتمع العربي للنشر والتوزةع . )2113 ،
دمحم اد اليادر ؛ األدس النظرةة نختبارات التربية الرةاضية( :1 ،النا األشرف ،مار الضياا
للطباعة والتامي ).2111 ،
دمحم نار الدةن رضوان :رق قياس الاهد البدني في الرةاضة ,1 ,مركز الكتاب للنشر,القاهر ,دنة
. 199.
8- Kelth Nicholis; Modern volley ball: (London, 1987) .
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ملحق رقم ( )6
يبين اسماء أعضاء فريق العمل المساعد
ت

االسم

1

السيد دمحم حسيط

2

السيد مهد محسن الياس

مكان العمل
الط ما ستيركلية التربية البدنية وعلوم
الرةاضة  /الاامعة المستنارةة
الط ما ستير كلية التربية البدنية وعلوم
الرةاضة  /الاامعة المستنارةة

ملحق رقم ()7
يبين اسماء السادة الخبراء
ت

القب

االسم

1

ا.م

علي دلمان عبد

2

ا.م

ناير اجاا دمحم

3

ا.م.م

حرمان عزةز
دلمان

0

م.م

غامة محموم اد

مكان العمل
كلية التربية البدنية وعلوم الرةاضة  /الاامعة
المستنارةة
كلية التربية البدنية وعلوم الرةاضة  /الاامعة
المستنارةة
كلية التربية البدنية وعلوم الرةاضة  /الاامعة
المستنارةة
كلية التربية البدنية وعلوم الرةاضة  /الاامعة
المستنارةة
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