تحديد مستويات معيارية للقوة االنفجارية والمميزة بالسرعة كمؤشر
لقبول الطالبات في كلية التربية الرياضية/جامعة ديالى
م.م حسام محمد هيدان
ملخص البحث
ان عملية االختيار أو االنتقاء وفق القدرات البدنية البد ان تكون مقننة ومدروسةة
بشكل علمي دقيةق وخاضةعة لسسة العلميةة وفةق شةروض وضةوابل عمليةة القيةا
ممةةا يةةؤدى الةةى اعتمةةاد هةةت القياسةةات والقةةيع المنطقيةةة فةةي عمليةةة تحديةةد ا نس ة
وا فضةةل مةةن دون ا فةةراد الهيةةر مةةؤهلينل ات تعةةد المسةةتويات أسةةا مةةا يج ة ان
يحققةةةل الفةةةرد ليجتةةةال عمليةةةة التةةةدري أو القبةةةول أو النجةةةا وحسةةة المسةةةتويات
الموضةةوعة ى غةةرك كةةانل والبةةد مةةن ان تكةةون هةةت العمليةةة مسةةتمرة ويج ة ان
تتهير هةت المسةتويات مةن فتةرة الةى أخةرن ات ان افنسةان فةي عمليةة تطةور وكةتل
المجتمةةو والمدرسةةة والناةةام التربةةوى والتعليمةةي فعةةو متجةةدد مةةو التطةةور العلمةةي
العائةةل فةةي هةةت المجةةاالتل وان عمليةةة القبةةول فةةي كليةةات التربيةةة الرياضةةية تخضةةو
لمثل هت الشروض من دون غيرها من الكليةات ات تعتمةد فةي دراسةتعا علةى ا نشةطة
العمليةةة التةةي تتطل ة بةةتل مجعةةود بةةدني ال يسةةتعان بةةلل لةةتا البةةد مةةن ان تتةةوافر فةةي
المتقدمين لعت الكليات قدرات بدنية تؤهلعع الى مجارات متطلبةات الدراسةة العمليةة
فةةي هةةت الكليةةاتل وفةةي هةةتا البحةةث تةةع وضةةو مسةةتويات معياريةةة للقةةوة االنفجاريةةة
والمميةةزة بالسةةرعة للةةتراعين والةةرجلين والتةةي تعةةد مةةن اللةةفات البدنيةةة الخاضةةعة
لالختبةةةار للطالبةةةات المتقةةةدمات لكليةةةات التربيةةةة الرياضةةةية لسهميةةةة الكبيةةةرة لعةةةاتين
اللةةفتين البةةدنيتين فةةي اغلة الفعاليةةات وا نشةةطة الرياضةةية التةةي يتضةمنعا منةةاه
الدراسة للمراحل ا ربعة.
Standard for determining the levels of explosive power and
distinctive as fast as an indicator for the admission of female
students in the Faculty of Physical Education / University of Diyala

The process of selection or selection according to the
physical abilities must be codified and studied scientifically
accurate and subject to the scientific basis according to the
terms and conditions of the measurement process leading to
the adoption of these measurements and logical values in the
process of determining the most appropriate and without the
individual non-qualified, as it is at the basis of what should
be achieved by the individual to pass the training process,
acceptance or success, according to the levels established for

any purpose, must be that this process is ongoing and we
must change these levels from time to time as the rights in
the process of evolution, as well as community, school and
educational system it is renewed with the development of
tremendous scientific in these areas, and the process of
admission to the colleges of physical education subject to
such terms without the other colleges since it depends in its
study on the practical activities that require exertion of
physical significant, so they have to be available in the
applicants to these colleges the capacity of physical qualifies
them to keep up the requirements of the study process in
these colleges, and in this research were developed standard
levels of force explosive and distinctive speed of the arms
and legs, which is one of the physical attributes of controlled
test for students applying for colleges of Physical Education
of the great importance of these two qualities Albanian in
most events and sports activities included in the curricula of
the four phases

الباب ا ول
 -1لتعريف بالبحث
 1- 1مقدمة البحث وأهميتل:

شةةعدت علةةوم التربيةةة الرياضةةية تطةةوراا كبيةةراا فةةي مختلةةف المسةةتويات ومعاةةع
الفعاليات وا لعاب الرياضية للما قدمتل العلةوم ا ساسةية والبحةث العلمةي فةي ا ةراء
الحركة الرياضية وصوال الى المستويات العليا وأحد هت العلوم هو علةع االختبةارات
والقيا ل لما لةل مةن أهميةة فةي تحديةد مسةتون قةدرات واسةتعدادات ا فةراد لهةرك
التقويع والتوجيل والتلنيف و االختيار.
وتعةةد صةةفة القةةوة مةةن اللةةفات البالهةةة ا هميةةة فةةي ا داء الرياضةةي بمختلةةف
أنواعل وأشكالل فضال على أهميتةل فةي عمليةة الةتعلع واكتسةاب المعةارات ا ساسةية
بمختلف الفعاليات الرياضية الداخلة ضمن مفردات المراحةل ا ربعةة لطالبةات كليةات
التربيةةة الرياضةةيةل "ولمسةةتون القةةدرات الحركيةةة والبدنيةةة دو ير معةة يع فةةي عمليةةة
االختيار لكونعا من المحددات ا ساسية لل"()1ل لتا فان متطلبات أداء أى معارة أو
حركة أو جملة حركية البد مةن تةوافر مقةدار مناسة مةن القةوة لةدن الطالبةة دائعةا
بمستون جيةد أو مقبةول كحةد أدنةى كةون العةدا الةرئي مةن أهةداا كليةات التربيةة
( – )1عادل عبد البصير؛ التدريب الرياضي المتكامل بين النظرية والتطبيق ( :القاهرة ،مركز الكتاب للنشر )1111 ،ص.315

الرياضةةية هةةو ان تكةةون مخرجاتعةةا ممةةن يمتلكةةون ا داء الفنةةي اللةةحي للمعةةارات
ا ساسية لسلعاب الداخلة ضمن مناه هت الكليات حتى يةتمكن مةن تعليمعةا للطلبةة
الةةتين يشةةرفون علةةى عمليةةة تعلمعةةع فةةي المةةدار مسةةتقباللات ان "عمليةةة اعةةداد
الرياضيين دون القيام باالختيار ا ول تعةد عمليةة عشةوائية تفتقةد لمقومةات المنطةق
والنجا لتحقيق ا هداا المراد الوصةول اليعةا وتلة ن أى نشةاض رياضةي يتطلة
()2
من ممارسل أن يمتل مواصفات وقدرات تؤهلل للوصول الى المستويات العليا" .
وتكمن أهميةة البحةث فةي التعةرا وتحديةد المسةتويات المعياريةة للقةوة االنفجاريةة
والمميةةزة بالسةةرعة لطالبةةات كليةةة التربيةةة الرياضةةية جامعةةة ديةةالى للعةةام الدراسةةي
2112/2111م واالستفادة من هت المستويات المعيارية لهرك االختيةار والقبةول
للمتقدمات للقبول في الكلية في المستقبل.
 2-1مشكلة البحث:
ان عمليةةة التقةةويع هةةي عمليةةة مسةةتمرة وعلةةى أساسةةعا توضةةو الحلةةول المناسةةبة
للمشاكل التي تواجل ا فراد القائمين على العمليةة التدريسةيةل ومةن خةالل المالحاةة
المتكةةررة للباحةةث كونةةل تدريسةةي فةةي كليةةة التربيةةة الرياضةةية لف ة االنتبةةا وبشةةكل
ملحةةوا الةةى وجةةود ضةةعف لةةدن اغل ة ضالبةةات الكليةةة فةةي مسةةتون عناصةةر اللياقةةة
البدنية ومنعا عنلر القوة مما يؤ ر سلبا في عملية التعلع وبالتالي سوا ال يمةتلكن
ا داء اللةةةحي للمعةةةارات المتعلمةةةة ضةةةمن منةةةاه ومفةةةردات القطاعيةةةة المقةةةررة
للدراسة في الكليةة وبالتةالي سةوا تكةون المخرجةات غيةر مناسةبة أو مؤهلةة بشةكل
يمكنعا من قيادة العملية التعليمية في المدار أو مجاالت االختلةا ا خةرنل لةتا
ارتةة ن الباحةةث دراسةةةة هةةت المشةةةكلة مةةن خةةةالل تحديةةد مسةةةتويات معياريةةة للقةةةوة
االنفجاريةةةة والمميةةةزة بالسةةةرعة للةةةتراعين والةةةرجلين لةةةدن ضالبةةةات كليةةةة التربيةةةة
الرياضةةةةية جامعةةةةة ديةةةةالى للعةةةةام الدراسةةةةي  2112/2111واالسةةةةتفادة مةةةةن هةةةةت
المستويات المعيارية في عملية قبول الطالبات في الكلية مستقبال.
 3-1أهداا البحث:
 .1التعرا علةى مسةتون القةوة االنفجاريةة والقةوة المميةزة بالسةرعة للةتراعين
والةةرجلين لةةدن ضالبةةات كليةةة التربيةةة الرياضةةية/جامعةةة ديةةالى للعةةام الدراسةةي
.2112/2111
 .2تحديةةد مسةةتويات معياريةةة الختبةةارات القةةوة االنفجاريةةة والمميةةزة بالسةةرعة
مؤشراا الختيار الطالبات المتقدمات للقبول في كلية التربيةة الرياضةية/جامعةة
ديالى.
 4-1مجاالت البحث:
 1-4-1المجةةال البشةةرى  )171( :ضالبةةة مةةن ضالبةةات كليةةة التربيةةة الرياضةةية
/جامعة ديالى .2112/2111
 2-4-1المجال الزماني :المدة من  2111/11/21ولهاية .2112/3/21

( – )2علي بن صالح الهرهوري؛ علم التدريب الرياضي ( :بنغازي ،منشورات جامعة قار يونس )1111 ،ص.202

 3-4-1المجةةال المكةةاني  :قاعةةة الجمناسةةت وقاعةةة ا لعةةاب المهلقةةة فةةي كليةةة
التربية الرياضية/جامعة ديالى.
 5-1تحديد الملطلحات:
المستويات المعيارية :هي " عبارة عن درجة كمية للتعبير عةن حالةة الفةردل وهةي
معةةايير قياسةةية تمثةةل العةةدا أو الهةةرك المطلةةوب تحقيقةةل بالنسةةبة ى صةةفة أو
خاصية"(.)1
تعريف أجرائي للباحث :هةي درجةة تات قيمةة وداللةة احلةائية مةن داخةل المجتمةو
تعبر عن ما يج على الفةرد ان يلةل اليةل ويحققةل وفةق هةت الدرجةة ضةمن نفة
المجتمو.

الباب الثاني
 -2الدراسات النارية والمشابعة:
 1-2الدراسات النارية:
 1-1-2المستويات المعيارية:
المستويات هي أس داخلية للحكع علةى الاةاهرة موضةول التقةويع وتتشةابل مةو
المعايير في هتا المفعوم اال أنعا تختلف عن المعايير في جانبين معمين هما(:)2
 .1ت خت اللورة الكيفية.
.2تتحدد في ضوء ما يج أن تكون.
وهي أيضا أس داخلية للحكع علةى الاةاهرة لموضةول التقةويع اال بمةا ت خةت مةن
اللورة والكيفية وكتل تحدد في ضوء ما يجة ان تكةون عليةل الاةاهرة فقةد شةال
استخدام المستويات فةي ميةدان التربيةة الرياضةية وكثةر اسةتخدامعا فطالة التربيةة
الرياضية يتع قبولل من خالل مستون معين واحد من الكليةات حيةث شةرض حلةولل
على الشعادة افعدادية واجتيال االختبةارات العلميةة ل والناريةة والفحةو الطبيةة
(.)3
ويؤكةةد كةةل مةةن بةةارو وم ة جةةي (  )1771( )Barrow and Mc Geeأن
استخدام المقايي واالختبارات في التربية الرياضية يسةعع الةى حةد كبيةر فةي وضةو
الدرجات المعيارية وتقسيع ا فراد الةى مسةتويات ل كمةا انةل دليةل للتوجيةل وافرشةاد
وا ارة الدافعية لدن الالعبين(.)1
 2-1-2القوة االنفجارية:
القوة االنفجارية واحدة مةن القةدرات البدنيةة التةي يجة أن يتمتةو بعةا الرياضةي
وفةي المسةتويات كافةة ولكةال الجنسةين فعةي ضةرورية للبةدء فةي االركةاك السةريعة
( – )1قيس ناجي و بسطويسي احمد؛ االختبارات ومبادئ اإلحصاء في المجال الرياضي  ( :مطبعة جامعة بغداد  )1191،ص
ص.111
( – )2محمد صبحي حسانين ؛ القياس والتقويم في التربية البدنية والرياضية  ،ج 1ط ( : 1القاهرة  ،دار الفكر العربي )2001 ،ص.50
(– )5فاضل كردي شالكة؛ تحديد مستويات معيارية لتحمل أداء بعض المهارات األساسية لدى العبي فرق انديةة الفةرات االوسةل الشةباب
بكرة اليد( :رسالة ماجستير ،كلية التربية الرياضية/جامعة بابل )2003 ،ص.10
1- Barrow,. H.M and Mc Gee, R Approctical Approach to Measurement in Physical Education; 1976,
P116.

وفةةي فعاليةةات القفةةز والو ة وكةةتل فةةي ا لعةةاب الفرقيةةة ات تاعةةر أهميتعةةا جليةا ا فةةي
الرمي والركل واالنطالقات السريعة للتا فعي من عناصر اللياقة البدنيةة العامةة جةدا
فةةةي عمليةةةة تعلةةةع واكتسةةةاب المعةةةارات ا ساسةةةية فةةةي مختلةةةف ا لعةةةاب والفعاليةةةات
الرياضةةية والبةةد مةةن توافرهةةا لةةدن ضالبةةات كليةةات التربيةةة الرياضةةية بشةةكل مقبةةول
يؤهلعع الى ا داء اللحي للمعارات المختلفة.
وقد عرا الكثير من الخبةراء وتوى االختلةا القةوة االنفجاريةة كةل حسة رأيةل
ومفعومل لعا.
ات عرفعا جونسن ونلسون ) 1777 (Johnson and Nelsonب نعا "القابلية
على اخراج أقلى قوة في أسرل لمن ممكن " (.)2
وأكةةدها قةةي نةةاجي وبسطويسةةي احمةةد(  ") 1797هةةي امكانيةةة المجموعةةات
العضلية في تفجير أقلى قوة في أسرل لمن ممكن " (.)3
وتكرهةةا سةةعد محسةةن(  " )1771القةةدرة علةةى تفجيةةر أقلةةى قةةوة فةةي اقةةل لمةةن
ممكن داء حركي مفةرد أى أنعةا القةوة القلةون اللحايةة لةسداء ومثةال تلة لحاةة
القفز او الرمي أو االنطالق من البداية في الركض السريو "(.)4
ويرن ياسر دبور( )1777ب نعا " هي التهل على قوة اقل مةن القلةون ولكةن
في أقلى سرعة ممكنة" (.)1
ويشةةير بسطويسةةي احمةةد (  )1777الةةى أنعةةا " أعلةةى قةةوة ديناميكيةةة يمكةةن أن
تنتجعا العضلة أو مجموعة عضلية لمرة واحدة " (.)2
أمةةا علةةام عبةةد الخةةالق(  )2115فيعرفعةةا بةة " قةةدرة الفةةرد علةةى بةةتل النعايةةة
العامى للطاقة في عمل انطالقي واحد وهنةا يةرتبل عمةل القةوة العضةلية بالسةرعة"
(.)3
ومما تقدم يتض لنا عمل القوة االنفجاريةة مةن خةالل عالقةة عمةل القةوة العضةلية
بالسةةرعة لينةةت عنعةةا أقلةةى انقبةةاك عضةةلي بسةةرعة عاليةةة ولمةةرة واحةةدة فقةةل ل
ويرن الباحث لمفعوم القوة االنفجارية ب نعا أعاع قوة عضلية مبتولةة للتهلة علةى
مقاومةةة داخليةةة أو خارجيةةة قلةةون أو دون القلةةون لمةةرة واحةةدة فةةي اقلةةر لمةةن
ممكن .
 3-1-2القوة المميزة بالسرعة:
القوة المميزة بالسةرعة أو القةوة السةريعة أو سةرعة القةوة هةي مكةون مركة مةن
القةةوة والسةةرعة ويعبةةر عنعةةا بالقةةدرة الناتجةةة مةةن ( السةةرعة  Xالقةةوة) ل وهمةةا مةةن
عناصر اللياقة البدنية المعمة وا ساسية للكثير مةن الفعاليةات وا لعةاب الرياضةية ل
;2- Johnson, B.L and Nelson, J.K; Practical Measurements For Evaluation In Physical Education
Minnesota , Burgess Publishing Company, 1979,pp200.
( - )5قةةيس نةةاجي و بسطويسةةي احمةةد ؛االختبةةارات ومبةةادئ اإلحصةةاء فةةي المجةةال الرياضةةي  (:بغةةداد  ،مطبعةةة التعلةةيم العةةالي ) 1192 ،
ص. 512
( - )1سعد محسن إسماعيل؛ تأثير أساليب تدريبية لتنمية القوة االنفجارية للرجلين والذراعين في دقة التصويب البعيد بالقفز عاليا فةي كةرة
اليد ( :أطروحة دكتوراه ،جامعة بغداد ،كلية التربية الرياضية ) 1111 ،ص. 21
( - )1ياسر دبور؛ كرة اليد الحديثة  ( :اإلسكندرية  ،منشأ المعارف  ) 1112 ،ص.231
( - )2بسطويسي احمد ؛ أسس ونظريات التدريب الرياضي ( :القاهرة ،دار الفكر العربي )1111 ،ص.111
( - )5عصام عبد الخالق؛ التدريب الرياضي نظريات – تطبيقات ،ط (:12اإلسكندرية ،منشأ المعارف )2003 ،ص.152

وقد أكد العديد من الباحثين على وجود تةرابل بةين القةوة والسةرعة ل وقةد أشةار مة
كلوى ( )Mc Cloyوم جي( (Mc Geeوكةالر ( )Clarkالةى أن تةوافر مكةوني
القوة والسرعة ال يعني بالضرورة قوة مميزة بالسرعة عاليةةل ات يتوقةف تلة علةى
قدرة الفرد على دم هتين المكونين وربطعمةا بلةورة توافقيةة وبدرجةة عاليةة مةن
التكامل(.)4
ويعضد الرسون ( )Larsonويوكع( )Yocomهةتا الةرأى بةان الفةرد تا القةدرة
العالية (القوة المميزة بالسرعة) يمتل (:)1()5
 .1درجة عالية من القوة العضلية.
 .2درجة عالية من السرعة.
 .3درجة عالية من المعارة فدماج السرعة بالقوة العضلية.
وللقوة المميزة بالسرعة تعاريف لكثير من العلماء والمختلين في علةع التةدري
الرياضي ل ويتكر كل من قةي نةاجي و بسطويسةي احمةد(  )1794ب نعةا" امكانيةة
المجموعةةات العضةةلية فةةي التهل ة علةةى مقاومةةات اقةةل مةةن القلةةون لفتةةرة لمنيةةة
قليرة"(. )1
ويشةةير ريسةةان خةةريبل ( ) 1775الةةى القةةوة المميةةزة بالسةةرعة علةةى أنعةةا" قةةدرة
الرياضي على التهل على المقاومات بانقباضات عضلية سريعة"(.)2

الباب الثالث
منع البحث واجراءاتل الميدانية:
 1-3منع البحث:
اسةةتخدم الباحةةث المةةنع الوصةةفي با سةةلوب المسةةحي لمالئمتةةل وضبيعةةة مشةةكلة
البحث.
 2-3عينة البحث:
اشةةتمل عينةةة البحةةث ( )171ضالبةةة مةةن ضالبةةات كليةةة التربيةةة الرياضةةية جامعةةة
ديةةالى للعةةام الدراسةةي 2112/2111م وتةةع اختيةةارهن مةةن جميةةو مراحةةل الدراسةةة
ا ربو بالطريقة العشوائية.
 3-3وسائل جمو المعلومات وا دوات وا جعزة المستخدمة في البحث:
 1-3-3وسائل جمو المعلومات:
 الكت والمراجو العربية وا جنبية
 االختبارات والقياسات.
 الوسائل افحلائية.
 2-3-3ا دوات وا جعزة المستخدمة في البحث:
( )1عبد الجبار كريم علةو؛ تحديةد مسةتويات معياريةة لةبعض القةدرات البدنيةة والحركيةة مششةرا الختيةار األشةبال لفعاليةات القفةز والوثةب
بالعاب القوى في مركز محافظة ديالى(:رسالة ماجستير ،كلية التربية الرياضية/جامعة ديالى )2009 ،ص.55
( – )3قاسم حسن حسين ؛ علم التدريب الرياضي في األعمار المختلفة ،مصدر سابق ( )1119ص.21
( – )1محمد صبحي حسنين؛ مصدر سابق ،ص.501
( – )1قيس ناجي و بسطويسي احمد ؛ مصدر سابق ،ص.515
( – )2ريسان خريبل مجيد ؛ تطبيقات في علم الفسيولوجيا والتدريب الرياضي ( :بغداد ،مكتب نون  )1113 ،ص.311

 شريل قيا .
 كرة ضبية لنة  3كهع.
 ضباشير.
 ساعة توقي الكترونية عدد .2
 4-3االختبارات المستخدمة في البحث:
تةةع اسةةتخدام االختبةةارات المقننةةة والشةةائو اسةةتخدامعا فةةي العةةراق مةةن قبةةل اغلةة
الباحثين العراقيين لقيا القوة االنفجاريةة والمميةزة بالسةرعة للةتراعين والةرجلين
وكاالتي:
 اختبار رمي الكرة الطبية لنة  3كهع قلى مسةافة لقيةا القةوة االنفجاريةة
للتراعين(.)1
 اختبار الو العمودى (سارجن ) لقيا القوة االنفجارية للرجلين(.)2
 اختبةةار االسةةتناد ا مةةامي لمةةدة  11ةةواني لقيةةا القةةوة المميةةزة بالسةةرعة
للتراعين(.)3
 اختبةةةار ةةةال حجةةةالت يمةةةين و ةةةال حجةةةالت يسةةةار لقيةةةا القةةةوة المميةةةزة
بالسرعة لعضالت الرجلين(.)4
 5-3التجربة االستطالعية:
قةةام الباحةةث بةةاجراء التجربةةة االسةةتطالعية علةةى مجموعةةة مةةن ضالبةةات والبةةال
عددهن ( )11ضالبات من المرحلة الثانية في يوم الخمي الموافةق وتةع اسةتبعادهن
مةةن التجربةةة الرئيسةةةل وتلة للوقةةف علةةى المعوقةةات التةةي قةةد تلةةادا أ نةةاء أجةةراء
االختبةةارات فةةي التجربةةة الرئيسةةة مةةن صةةالحية االختبةةارات وا دوات المسةةتخدمة
وضريقة تسجيل البيانات وكفاءة فريق العمل المساعد.
 1-3التجربة الرئيسة:
تع المباشرة بتنفيت االختبارات المعدة للبحث يةوم اال نةين الموافةق مةن قبةل الباحةث
وفريق العمل المساعد وفق جدول محدد على أفراد عينة البحث وكاالتي:
المرحلة ا ولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المرحلة الرابعة

االختبارات
القوة االنفجارية
2111/11/22 2111/11/21 2111/11/11 2111/11/11
للتراعين والرجلين
القوة المميزة
بالسرعة للتراعين 2111/11/23 2111/11/21 2111/11/17 2111/11/14
والرجلين
( – )1السيد عبد المقصود ؛نظريات التدريب الرياضي تدريب وفسيولوجيا القوة ،ط ( :1القاهرة  ،مركز الكتاب للنشر)1112،
ص.111
( – )2محمد حسن عالوي ومحمد نصر الدين رضةوان؛ اختبةارات األداء الحركةي ،ط ( :1القةاهرة  ،دار الفكةر العربةي)1192 ،ص-19
.20
( )5عبد الجبار كريم علو؛ مصدر سابق :ص.132
( )1ليث إبراهيم جاسةم؛تأثير تمةارين السةوبر سةيأل باألثقةال لتطةوير القةوة الخاصةة وعالقتهةا بقةوة ودقةة التصةويب خةالل الجهةد المختلة
لالعبي كرة اليد الشباب( :أطروحة دكتوراه ،كلية التربية الرياضية/جامعة بغداد )2009 ،ص.10
 فريق العمل المساعد :م .سحر حر مجيد  ،م.م سناريا جبار مجيد ،م.م حاتم شوكأل ،م.م فراس عبد المنعم.

وروعي في أجراء االختبارات اآلتي:
 تعيئة ا دوات وتخطيل مكان االختبار قبل وصول العينة.
 تعيئة استمارات التسجيل لالختبارات.
 أجراء احماء كافي فراد للعينةة للعضةالت العاملةة والعضةالت المسةاعدة فةي
االختبار من قبل أعضاء فريق العمل المساعد.
 شةةر االختبةةار بلةةورة مفلةةلة ودقيقةةة مةةن قبةةل الباحةةث واجةةراء عةةرك
لالختبار من قبل احد أفراد فريق العمل المساعد.
 أجراء اختبارات التراعين ومن ع أجراء اختبارات الرجلين.
 توجيل أفراد فريق العمل المساعد على أجزاء االختبار.
 7-3الوسائل افحلائية:
استخدم الباحث الوسائل افحلائية التالية:
 الوسل الحسابي
 الوسيل
 االنحراا المعيارى
 معامل االلتواء
 الدرجة الزائية
 الدرجة التائية المعدلة

الباب الرابو
-4عرك النتائ وتحليلعا ومناقشتعا:
 1-4تحديد مستويات معيارية الختبارات القدرات البدنية والحركية:
بعد تنفيت االختبارات على عينةة البحةث تةع الحلةول علةى الةدرجات الخةام ل وهةت
من ا مور السعلة بالنسةبة للقيةا ولكةن اللةعوبة تكمةن فةي تفسةير هةت الةدرجات
ومقارنتعا بمجمول مفردات االختبار وتل الختالا وسائل القيا من اختبةار آلخةر
ل فضال عن " أن الدرجة المستخللة من تطبيق االختبارات لةي لعةا مةدلول اال أتا
رجع الى معيار يحدد معنةى الةدرجات فيةدلنا مةثال علةى مركةز الشةخص للمجموعةة
وما وضعل فقرانل من أفراد العينة"(.)1
وللحلةةول علةةى المعةةايير يجة تحويةةل الةةدرجات الخةةام ( تات الوحةةدات القياسةةية
المختلفة ) الى درجات معياريةة( تات وحةدات قيةا موحةدة) ل ات تعةد هةت الطريقةة
وسيلة لتحديد الحالة النسبية للةدرجات الخةام ومةن ةع تفسةير هةت الةدرجات وتقةويع
نتائجعا(.)2
وبما أن الدرجات المعيارية تات درجات سالبة ل وبهية التخلص منعا قةام الباحةث
باستخراج الدرجات المعيارية المعدلة وهي" احدن الوسائل القياسية لتقيةيع ا رقةام
( – )1مةروان عبةد الحميةد ؛ األسةس العلميةة والطةرق اإلحصةالية لالختبةارات والقيةاس فةي التربيةة الرياضةية،ط ( : 1األردن  ،دار الفكةر
للطباعة والنشر والتوزيع )1111 ،ص.10
( – )2قةةيس نةةاجي وبسطويسةةي احمةةد؛ االختبةةارات ومبةةادئ اإلحصةةاء فةةي المجةةال الرياضةةي  ( :بغةةداد ،مطبعةةة جامعةةة بغةةداد)1191 ،
ص.221

المسجلة من ا فراد على ضوء المتوسل الحسابي واالنحراا المعيةارى حتةى يمكةن
عةن ضريقعةةا وضةو المسةةتويات القياسةية التةةي يةةتع فةي ضةةوئعا تقيةيع جميةةو الحةةاالت
ا خرن"()3ل وقةد قةام بمعالجةة نتةائ االختبةارات احلةائيا بعةد اسةتخال ا وسةاض
الحسابية واالنحرافات المعيارية لهرك وضو الةدرجات المعياريةة المعدلةة (التائيةة)
ل وهي درجة معيارية متوسطعا ( )51وانحرافعا المعيارى (.)4()11
وتتةراو قةيع هةت الدرجةة عةادة مةن ( )91-21درجةة ل وتجةدر افشةارة الةةى أن
الدرجة التائية للدرجات الخام ترتفو كلما ارتفو مستون هت الدرجات عةن المتوسةل
الحسابيل كما فةي االختبةارات التةي يةتع القيةا فيعةا (بةالمتر وأجزائةل والةدرجات)ل
مثال اختبار الو العمودى(سارجن ).
ولتحقيةةق هةةدا البحةةث المتمثةةل بةةالتعرا علةةى المسةةتويات المعياريةةة الختبةةارات
القةةوة االنفجاريةةة والمميةةزة بالسةةرعة للةةتراعين والةةرجلين ل اعتمةةد الباحةةث ضريقةةة
توليو كاو (التوليو الطبيعةي) والةتى يعةد مةن أكثةر التوليعةات شةيوعا فةي ميةدان
التربيةةة الرياضةةية الن كثيةةرا مةةن السةةمات والخلةةائص التةةي تقةةا فةةي هةةتا المجةةال
يقترب توليععا من المنحنى الطبيعي()5ل ويعد مةن ا سةالي الموضةوعية فةي تقةدير
الدرجات ل وتتلخص هت الطريقة ب ن حوالي ( )%77.73مةن الحةاالت تقةو ضةمن
ال ة انحرافات معيارية عن يمين ويسةار الوسةل الحسةابيل أو بعبةارة أخةرن تشةمل
علةةى مةةدن كلةةي يسةةاوى ( )1وحةةدات معياريةةة وبقسةةمة المةةدن علةةى ( )1مسةةتويات
معيارية اختارهةا الباحةث بحيةث يكةون لكةل مسةتون معيةارى مةدن( )1مةن الةدرجات
المعياريةةة والتةةي تقابةةل( )11درجةةات فةةي التقيةةيع المئةةوى للةةدرجات المعدلةةةلكما فةةي
الشكل( )1وقد تةع اسةتخراج قيمةة الوسةل الحسةابي والوسةيل واالنحةراا المعيةارى
ومعامل االلتواء الختبارات عينة البحث وكما مبين في الجدول ( )1والتى يبةين بةان
قيع معامل االلتةواء لجميةو االختبةارات محلةورة بةين( )3±وضةمن توليةو المنحنةى
الطبيعيل وفيما ي تي عرك للمستويات المعيارية التي حققتعا عينة البحث.
الجدول ()1
يبين الوسيل و الوسل الحسابي واالنحراا المعيارى وااللتواء للعينة في
المتهيرات المدروسة
ت

المتهيرات

االختبارات

وحدة
القيا

الوسيل

الوسل
الحسابي

االنحراا
المعيارى

االلتواء

1

القوة
االنفجارية

رمي كرة ضبية لنة 3كهع

متر

3.44

3.3

1.51

1.144

العمودى من الثبات

سع

24.14

24

4.27

1.121

3

القوة

عدة

9.31

9

1.74

1.219-

2

الو

االستناد ا مامي  11ا

( – )5احمد محمد خاطر وعلي فهمي ألبيك؛ القياس في المجال الرياضي ،ط ( :1اإلسكندرية ،دار الكتاب الحديث )1111 ،ص.29
( – )1قيس ناجي و بسطويسي احمد؛ مصدر سابق ،ص.221
( – )3جابر عبد الحميد و احمد خيري كاظم؛ مناهج البحةث العلمةي فةي التربيةة وعلةم الةنفس ( :القةاهرة ،دار النهضةة )1125 ،ص-500
.501

4

المميزة
بالسرعة

ال حجالت يسار -يمين

0

متر

7.93

-1

7.9

-2

-3

3
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1.11

1.117

2

30

الدرجة المعيارية
1

20
الدرجة التائية

جيد جدا ا
97-91

جيد
77-71

متوسل
17-11

مقبول
57-51

المستويات المعيارية وحدودها

ضعيف
47-41

ضعيف جداا
37-11

الشكل ()1
منحنى التوليو الطبيعي والدرجات المعيارية والدرجات المعيارية المعدلة
والمستويات المعيارية وحدودها
 2-4عرك نتائ اختبارات القوة االنفجارية للتراعين وتحليلعا ومناقشتعا.
الجدول()2
يبين المستويات المعيارية والتكرارات والنسبة المئوية الختبار القوة االنفجارية
للتراعين
اختبار رمي الكرة الطبية
لنة
( )3كهع

المستويات المعيارية
وحدة
القيا

3.44
متر
±ل

1.51
المجمول

دخ

دت

المستون

5.7
4.7
4.5
4
3.2
2.9

97-91
77-71
17-11
57-51
47-41
37 -1

جيد جداا
جيد
متوسل
مقبول
ضعيف
ضعيف جدا

عدد الطالبات
المختبرات

النس
المئوية %

2
2
21
47
95
11
171

%1.7
%1.7
%12.35
%29.92
%51
%1.47
%111

يبين الجدول( )2نتائ اختبار رمي الكرة الطبية لنةة ( )3كهةع مةن فةوق الةرأ ل
ونالحظ أن المستون جيد جدا حلل على نسبة( )%1.7بينما المستون جيد حلةل
علةةى نسةةبة(  )%1.7والمسةةتون متوسةةل حلةةل علةةى نسةةبة(  )%12.35بينمةةا
حلل المستون مقبول علةى نسةبة( )%27.92أمةا المسةتون ضةعيف فحلةل علةى
نسبة ( )%.5وأما المستون ضعيف جدا فقد حلل على نسبة (.)%1.47
وممةةا تقةةدم ياعةةر لنةةا أن المسةةتون (ضةةعيف) قةةد حلةةل علةةى اكبةةر نسةةبة وتبعةةل
المستون(مقبةول) ةع المسةتون( متوسةل) ل وتمركةزت نتةائ عينةة البحةث فةي دون
الوسل وهتا يعني وجود ضعف وانحةراا نحةو الجانة السةال فةي منحنةى التوليةو
الطبيعي.
ويعزو الباحث تراكز النسبة ا كبر من العينة فةي المسةتون (ضةعيف -مقبةول) الةى
قلة االهتمام بالبناء البدني لطالبة التربية الرياضةية وعةدم اشةرا التمرينةات البدنيةة
ضمن خطة الدر واالعتماد على التمرينات المعارية لخاصة بالمادة المعنيةة وهةتا
ياعر جليا بعدم اتقان المعارة بلورة جيدة ات ان " ان المعارات الحركية المتنوعة
لدن الالع تةنعك علةى نمةو اللةفات البدنيةة ل وبالتةالي يلةب مةن السةعل اتقةان
المعةةةارات الحركيةةةة الجديةةةدة ل أى ان هنةةةا ارتباضةةةا بةةةين المخةةةزون مةةةن المعةةةارات
واللفات البدنية"(.)1
( – )1كمال درويش وآخرون؛األسس الفسيولوجية لتدريب كرة اليد  ( :القاهرة  ،مركز الكتاب للنشر )1119 ،ص11

 2-4عرك نتائ اختبارات القوة االنفجارية للرجلين وتحليلعا ومناقشتعا.
الجدول()3
يبين المستويات المعيارية والتكرارات والنسبة المئوية الختبار القوة االنفجارية
للرجلين
المستويات المعيارية
الو العمودى من
الثبات (سارجن )

وحدة
القيا

24.14
متر
±ل

4.27

دخ

دت

المستون

35
32
29
24
17
15

97-91
77-71
17-11
57-51
47-41
37 -1

جيد جداا
جيد
متوسل
مقبول
ضعيف
ضعيف جدا

المجمول

عدد الطالبات
المختبرات

النس
المئوية %

صفر
4
25
55
57
27
171

%1
%2.35
%14.7
%32.35
%34.7
%15.99
%111

يبين الجدول( )3نتائ اختبار الو العمودى من الثبات (سارجن )ل ونالحظ أن
المستون جيد جدا حلل على نسبة(صفر )%بينما المستون جيد حلل علةى نسةبة
(  )%2.3والمستون متوسل حلل على نسةبة(  )%14.7بينمةا حلةل المسةتون
مقبةةول علةةى نسةةبة( )%32أمةةا المسةةتون ضةةعيف فحلةةل علةةى نسةةبة()%34.7
وأما المستون ضعيف جدا فقد حلل على نسبة (.)%15.99
وممةةا تقةةدم ياعةةر لنةةا أن المسةةتون (ضةةعيف) قةةد حلةةل علةةى اكبةةر نسةةبة وتبعةةل
المسةةتون(مقبةةول) ةةع المسةةتون( ضةةعيف جةةدا) ل وتمركةةزت نتةةائ عينةةة البحةةث فةةي
دون الوسةةل وهةةتا يعنةةي وجةةود ضةةعف وانحةةراا نحةةو الجان ة السةةال فةةي منحنةةى
التوليو الطبيعي.
ويعزو الباحث تركز عينة البحث في المستون (ضعيف -مقبول) الةى عةدم انتعةاج
ا س ة العلميةةة فةةي عمليةةة البنةةاء البةةدني للطالبةةات بةةدءا مةةن المرحلةةة المتوسةةطة
وصوال الى المرحلة الجامعيةل من خالل عدم االهتمةام بةدر التربيةة الرياضةية فةي
المرحلتين المتوسطة وافعداديةةل ات يشةير قاسةع حسةن " الةى أن القةوة االنفجاريةة
للرجلين وعلى الةرغع مةن أنعةا صةفة ورا يةة اال انةل يمكةن تطويرهةا بالتةدري وفةق
ا س العلمية اللحيحة(.)1

( – )1قاسم حسن حسين؛مصدر سابق )1119 ( ،ص.12

 3-4عرك نتائ اختبارات القوة المميزة بالسرعة للتراعين وتحليلعا ومناقشتعا.
الجدول()4
يبين المستويات المعيارية والتكرارات والنسبة المئوية الختبار القوة المميزة
بالسرعة للتراعين
المستويات المعيارية
االستناد ا مامي
 11ا

وحدة
القيا

9
متر
±ل

1.74

دخ

دت

المستون

15
13
12
11
9
1

97-91
77-71
17-11
57-51
47-41
37 -1

جيد جداا
جيد
متوسل
مقبول
ضعيف
ضعيف جدا

المجمول

عدد الطالبات
المختبرات

النس
المئوية %

1
1
21
59
11
27
171

%1
%1.59
%12.35
%34.11
%35.99
%17.15
%111

يبين الجةدول( )4نتةائ اختبةار االسةتناد ا مةامي لمةدة ( )11ةوانيل ونالحةظ أن
المسةةتون جيةةد جةةدا حلةةل علةةى نس ةبة(صةةفر )%بينمةةا المسةةتون جيةةد حلةةل علةةى
نسبة(  )%1.59والمسةتون متوسةل حلةل علةى نسةبة(  )%12.35بينمةا حلةل
المسةةةتون مقبةةةول علةةةى نسةةةبة( )%34.11أمةةةا المسةةةتون ضةةةعيف فحلةةةل علةةةى
نسبة( )%35.99وأما المستون ضعيف جدا فقد حلل على نسبة (.)%17.15
وممةةا تقةةدم ياعةةر لنةةا أن المسةةتون (ضةةعيف) قةةد حلةةل علةةى اكبةةر نسةةبة وتبعةةل
المسةةتون(مقبةةول) ةةع المسةةتون( ضةةعيف جةةدا) ل وتمركةةزت نتةةائ عينةةة البحةةث فةةي
دون الوسةةل وهةةتا يعنةةي وجةةود ضةةعف وانحةةراا نحةةو الجان ة السةةال فةةي منحنةةى
التوليو الطبيعي.
ويعةزو الباحةث تراكةز عينةة البحةث فةي المسةتون(ضةعيف-متوسةل) الةى ان صةةفة
القوة المميزة بالسرعة للتراعين تحتاج الى عمليةة اسةتثارة علةبية عضةلية عاليةة
وتعتمد على سرعة االنقباضةات العضةلية والتةي تكةون مةن اللةفات الورا يةة والتةي
يمكةةن تطويرهةةا مةةن خةةالل التةةدريبات المدروسةةة والمقننةةة لعةةت الشةةريحةل ويشةةير
()1
الرسون ويوكع بان الفرد تا القدرة العالية (القوة المميزة بالسرعة) يمتل :
درجة عالية من القوة.درجة عالية من السرعة.( – )1محمد صبحي حسانين؛ مصدر سابق  ،ص.501

درجة عالية من المعارة فدماج القوة العضلية بالسرعة.وهت اللفات لع توجد لدن أفراد عينة البحةث بلةورة كافيةة ممةا أدن الةى تركةزهن
في هتين المستويين .
 3-4عرك نتائ اختبارات القوة المميزة بالسرعة للرجلين وتحليلعا ومناقشتعا.
الجدول()5
يبين المستويات المعيارية والتكرارات والنسبة المئوية الختبار القوة المميزة
بالسرعة للرجلين
المستويات المعيارية
ال حجالت
يمين -يسار

وحدة
القيا

7.93
متر
±ل

1.11
المجمول

دخ

دت

المستون

11
7.7
9.9
7.9
1.7
5

97-91
77-71
17-11
57-51
47-41
37 -1

جيد جداا
جيد
متوسل
مقبول
ضعيف
ضعيف جدا

عدد الطالبات
المختبرات

النس
المئوية %

7
11
57
19
11
4
171

%5.27
%7.41
%33.52
%41
%7.41
%2.35
%111

يبين الجدول( )5نتائ اختبار ال حجالت يمين – يسةارل ونالحةظ أن المسةتون
جيةةةةد جةةةةدا حلةةةةل علةةةةى نسةةةةبة( )%5.27بينمةةةةا المسةةةةتون جيةةةةد حلةةةةل علةةةةى
نسةةبة( )%7.41والمسةةتون متوسةةل حلةةل علةةى نسةةبة(  )%33.52بينمةةا حلةةل
المسةةةةتون مقبةةةةول علةةةةى نسةةةةبة( )%41أمةةةةا المسةةةةتون ضةةةةعيف فحلةةةةل علةةةةى
نسبة( )%7.41وأما المستون ضعيف جدا فقد حلل على نسبة (.)%2.35
وممةةا تقةةدم ياع ةر لنةةا أن المسةةتون (مقبةةول) قةةد حلةةل علةةى اكبةةر نسةةبة وتبعةةل
المستون(مقبول) ع المستون( ضعيف ) ل وتمركزت نتائ عينة البحث فةي الوسةل
وهتا يعني وجود ضعف استقرار منحنى التوليو الطبيعيل مما يجعل
ويعزو الباحث تراكز عينة البحث في المستون(ضعيف ومتوسل) الةى أن الحجةل
هو من الحركةات ا ساسةية والتةي اعتةاد أفةراد العينةة علةى ممارسةتعا فةي المدرسةة
والبيةة ...الةة ل كمةةا أنعةةا مةةن الحركةةات المشةةوقة والتةةي تثيةةر رو المنافسةةة عنةةد
الطالبات المختبرات ودفععن هتا الى بتل الجعد لتحقيق انجال أفضل ل فضال عةن أن
اغلة أفةةراد العينةةة يسةةتخدمن رجةةل اليمةةين فةةي الو ة عةةادة وتكةةون ا قةةون لةةديعن
وا كثر أمكانية داء حركة الحجل بمعارة عالية أفضل من رجل اليسار ل وهتا جعةل
من الممكن غل أفراد العينة تحقيق انجالاتعن من خالل أداء حركةة بقةوة اقةل مةن
القلةةون وسةةرعة مناسةةبة مسةةيطر عليعةةا ةةع الحفةةاا علةةى السةةرعة أ نةةاء الحجةةالت
الثال واستمرارية الحركة.

وبشةكل عةام فة ن نتةائ عينةة البحةث فةةي هةتا االختبةارات كانة قريبةة مةن توليةةو
المنحنةةى الطبيعةةي وقةةد حقق ة أربعةةة مسةةتويات نس ة مقبولةةة وجيةةدة وهةةي ( جيةةد-
متوسةةل -مقبةةول ولةةوحظ تميةةز المسةةتويات ا علةةى ( متوسةةل -مقبةةول)ل ممةةا يجعةةل
النتةةائ المتحققةةة لعينةةة البحةةث فةةي هةةتا االختبةةار جيةةدة ويمكةةن اعتمادهةةا فةةي عمليةةة
قبول الطالبات في كلية التربية الرياضية/جامعة ديالى.

الباب الخام
 5االستنتاجات والتوصيات:
 1-5االستنتاجات:
 .1في جميو اختبارات القدرات البدنية والحركية كان نتائ غالبية عينة البحث
دون المستون ( جيد) وبين المستويين( مقبول -متوسل).
 .2لع تحقق عينل البحث أى نسبة تتكر (صفر )%ضةمن المسةتون ( جيةد جةدا)
في اختبارات( القوة االنفجارية للتراعينل والمميزة بالسرعة للرجلين).
 .3اكبر نسبة من أفراد العينة في اختبارات ( القوة المميزة بالسرعة للتراعين-
القةةةوة االنفجاريةةةة للةةةتراعين والةةةرجلين) تنحلةةةر نتائجعةةةا ضةةةمن المسةةةتون
(ضعيف) ويليل المستون( متوسل) فيما عدا اختبار القوة المميةزة بالسةرعة
للةةةةرجلين ل ات انحلةةةةرت نتةةةةائ اكبةةةةر نسةةةةبة مةةةةن أفةةةةراد العينةةةةة ضةةةةمن
المستون(مقبول) ويليل المستون (متوسل).
 2-5التوصيات:
 .1اعتماد مستويات هت االختبارات في عملية القبول للطالبات في كلية التربيةة
الرياضية/جامعة ديالى.
 .2االهتمةةام بالجانة البةةدني وتطيةةر القةةدرات البدنيةةة لمةةا لعةةا أهميةةة فةةي عمليةةة
اتقان المعارات الرياضية والحركية.
 .3اجةةراء مقارنةةة للمسةةتويات التةةي حققتعةةا عينةةة البحةةث فةةي اختبةةارات القةةوة
االنفجارية والمميزة بالسرعة مةو كليةات مشةابعة للوقةوا علةى المسةتويات
الحقيقيةةةة للطالبةةةات فةةةي كليةةةات التربيةةةة الرياضةةةية ومعالجةةةة ا خطةةةاء قةةةدر
افمكان.
 .4أجةةراء دراسةةات مشةةابعة علةةى بةةاقي القةةدرات البدنيةةة والحركيةةة هميتعةةا
الكبيرة في عملية قبول الطالبات في كلية التربية الرياضية.

الملادر

 احمد محمد خاضر وعلي فعمي ألبي ؛ القيةا
( افسكندريةل دار الكتاب الحديثل )1771
 بسطويسةةي احمةةد ؛ أسةة وناريةةات التةةدري الرياضةةي ( :القةةاهرةل دار
الفكر العربيل )1777
 جابر عبةد الحميةد و احمةد خيةرى كةااع؛ منةاه البحةث العلمةي فةي التربيةة
وعلع النف  ( :القاهرةل دار النعضةل .)1773

فةي المجةال الرياضةيل ض:4

 ريسان خريبل مجيد ؛ تطبيقات في علع الفسيولوجيا والتدري الرياضي( :
بهدادل مكت نون ل .)1775
 سةةعد محسةةن اسةةماعيل؛ تةة ير أسةةالي تدريبيةةة لتنميةةة القةةوة االنفجاريةةة
للرجلين والتراعين فةي دقةة التلةوي البعيةد بةالقفز عاليةا فةي كةرة اليةد( :
أضروحة دكتورا ل جامعة بهدادل كلية التربية الرياضيةل .) 1771
 السيد عبد المقلود ؛ناريات التدري الرياضي تدري وفسيولوجيا القوةل
ض ( :1القاهرة ل مركز الكتاب للنشرل.)1777
 عادل عبد البلير؛ التدري الرياضي المتكامل بين النارية والتطبيق( :
القاهرةل مركز الكتاب للنشرل )1777
 عبةةد الجبةةار كةةريع علةةو؛ تحديةةد مسةةتويات معياريةةة لةةبعض القةةدرات البدنيةةة
والحركية مؤشرا الختيار ا شبال لفعاليات القفز والو بالعةاب القةون فةي
مركةةز محافاةةة ديةةالى(:رسةةالة ماجسةةتيرل كليةةة التربيةةة الرياضةةية/جامعةةة
ديالىل .)2119
 علةةةام عبةةةد الخةةةالق؛ التةةةدري الرياضةةةي ناريةةةات – تطبيقةةةاتل ض(:12
افسكندريةل منش المعارال )2115
 علي بن صال العرهورى؛ علع التدري الرياضي ( :بنهالىل منشورات
جامعة قار يون ل )1774
 فاضل كردى شالكة؛ تحديد مستويات معيارية لتحمةل أداء بعةض المعةارات
ا ساسية لدن العبي فرق أندية الفرات ا وسل الشباب بكرة اليةد( :رسةالة
ماجستيرل كلية التربية الرياضية/جامعة بابلل )2115
 قاسع حسن حسين ؛ علع التةدري الرياضةي فةي ا عمةار المختلفةةل ملةدر
سابق ()1779
 قي ناجي و بسطويسةي احمةد ؛االختبةارات ومبةادا افحلةاء فةي المجةال
الرياضي  (:بهداد ل مطبعة التعليع العالي ل .) 1797
 قي ناجي و بسطويسي احمد؛ االختبارات ومبادا افحلاء في المجال
الرياضي  ( :مطبعة جامعة بهداد ل)1794
 كمال درويش وآخرون؛ا س الفسيولوجية لتدري كرة اليد  ( :القاهرة ل
مركز الكتاب للنشرل )1779
 ليةةةث ابةةةراهيع جاسةةةع؛ت ير تمةةةارين السةةةوبر سةةةي با قةةةال لتطةةةوير القةةةوة
الخاصة وعالقتعا بقوة ودقة التلةوي خةالل الجعةد المختلةف لالعبةي كةرة
اليةةد الشةةباب( :أضروحةةة دكتةةورا ل كليةةة التربيةةة الرياضةةية/جامعةةة بهةةدادل
)2119
 محمد حسن عالوى ومحمد نلر الدين رضوان؛ اختبارات ا داء الحركةيل
ض ( :1القاهرة ل دار الفكر العربيل .)1792
 محمد صبحي حسانين ؛ القيا والتقويع في التربية البدنية والرياضية ل
ج 1ض ( : 4القاهرة ل دار الفكر العربي ل )2111

 مةةةروان عبةةةد الحميةةةد ؛ ا سةةة العلميةةةة والطةةةرق افحلةةةائية لالختبةةةارات
والقيا في التربية الرياضيةلض ( : 1ا ردن ل دار الفكر للطباعةة والنشةر
والتوليول .)1777
 ياسر دبور؛ كرة اليةد الحديثةة  ( :افسةكندرية ل منشة المعةارا ل ) 1777
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