مقارنة بعض القدرات البدنية اللعاب (الكرة الطائرة ،وكرة اليد ،وكرة السلة)
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ملخص البحث
تطرق الباحثث الث امييثة القثدرات البدنيثة ل عبثع االلعثاب ال ياعيثة (الكثرة
الطائرة ،واليد ،والسلة) ،أما اميية البحث فتركزت عل التعثر

الثدقيل ل الت فثات

النسثثبية للقثثدرات البدنيثثة لثثد العبثثع تلثثم االلعثثاب ومثثب نث اليقارنثثة بين ثثا فثثع تلثثم
اليتغيثثثرات ،أمثثثا مشثثثكلة البحثثثث فثثثتكيب فثثثع معرفثثثة الفروقثثثات مثثثب حيثثثث التشثثثاب
البحثث

واالالت

بيب العبع االلعاب ال ياعيثة مثب ناحيثة القثدرات البدنيثة .ومثد

فع التعر

عل بعض القدرات البدنية لـ(الكرة الطائرة ،واليد ،والسلة) ومقارنت ثا،

ل عبع منتخبات كلية التربية الرياضثية – جامعثة االنبثار .واسثتخدم الباحثث اليثن
الوصثثثفع باسثثثلوب (الدراسثثثة اليقارنثثثة) وتثثث االتيثثثار م تيثثثل البحثثثث عيثثثديا للعثثثام
الدراسع  .0200–0202وتكونت عينة البحث مب ( )02العب ت االتيارم عيثديا
وبواقل ( )02العبيب لكل لعبة والقثدرات مثع (القثوة االنف اريثة لعتث ت الثرجليب،
القوة اليييزة بالسرعة لعت ت الذراعيب ،مطاولة السرعة ،مطاولة القثوة اليييثزة
بالسثثرعة) امثثا امث االسثثتنتاجات فكانثثت ،تف ثوق العب ثع الكثثرة الطثثائرة فثثع االتبثثاري
(القثثوة االنف اري ثة لعتثث ت الثثرجليب والقثثوة اليييثثزة بالسثثرعة للثثذراعيب) ،علثث
العبع كرة اليد والسلة.
Research Summary
Address:
((Mgarnabed physical capacities of the games (volleyball,
)))handball, basketball
Search provided by: Eng. Dr. Amir Meshal Faihan

Turning the researcher to the importance of physical
abilities of the players team sports (volleyball, handball,
basketball), and the importance of research were focusing
on identifying the precise differences in the relative
capabilities of the physical with the players of those games
and then compare them to those variables, the research
problem lies in knowing the differences in terms of
similarities and differences between the players of team
sports in terms of physical abilities. The aim of the research
to identify some of the physical capacity for (volleyball,
handball, basketball) and compare the players of teams of
College of Physical Education - University of Anbar. The
researcher used the descriptive method style (comparative
study) was chosen as the research community intentional for
the academic year 2010-2011. The sample of research (30)
players have been selected intentional and by (10) players
for each game and capabilities are (explosive power of the
muscles of the legs, the force deals as soon as the muscles of
the arms, Mtaulh speed, Mtaulh force deals fast) The most
important conclusions was, more than the volleyball players
in the test (explosive power of the muscles of the legs and the
power of the arms deals as fast), the players, handball and
basketball

الباب االول
 –0التعريف بالبحث-:
 0–0اليقدمة واميية البحث-:
تحتثثثاال االلعثثثاب ال ياعيثثثة الثثث تثثثوافر متطلبثثثات بدنيثثثة وم اريثثثة والططيثثثة
وجسيية ووظيقية ونفسية الاصة عالية الكفاية ،ومب ابرز سيات ا التناوب فثع بثذل
م ثثثود فييثثثا بثثثيب اعتثثثاا الفريثثثل الواحثثثد لغثثثره الوصثثثول الثثث تحقيثثثل ال ثثثد
الينشود ،فن دما تتوقثف علث الصوصثية كثل لعبثة التثع تتتثل معالي ثا مثب بيعثة
الحركات التع تؤد مب ال ل اللعب .وتتييز االلعاب ال ياعيثة بتفثاوت وتقثارب فثع
متطلبات القدرات البدنيثة ،ول ثذا التفثاوت النسثبع أمييثة كبيثرة فثع ابثراز وتوضثيل
بيعثثة الفثثروق للعبثثة الواحثثدة فييثثا بين ثثا ،وتثثًنير جلثثم سثثلبيا واي ابيثثا فثثع مسثثتو
االداا ميا يس ل للعامليب فع تدريب تلم االلعاب والوقو

عل نثو تلثم الفروقثات

وتوجيثثث التثثثدريب الرياضثثثع لغثثثره تفعل ثثثا وتطويرمثثثا وتسثثثخيرما ليصثثثلحة تلثثثم
االلعاب ،ومب منا جاات أميية البحث اليتيثلة فثع التعثر

الثدقيل علث االالت فثات

النسبية لبعض القدرات البدنية لد العبع (الكرة الطائرة ،وكرة اليثد ،وكثرة السثلة)
واليقارنثة بين يثا فثع تلثم اليتغيثرات أسث امً مثب الباحثث فثع تقثدي معلومثة علييثة
ومتواضعة لخدمة وتطور االلعاب ال ياعية فع منتخبات جامعاتنا العزيزة.
 0–0مشكلة البحث-:
ل التبارات أميية بالغة فثع العيثل الرياضثع بان ثا أحثد األدوات العيليثة التثع
يستخدم ا اليدرب لتقوي مستويات ال عبيب فع االلعاب الرياضية عامة وال ياعيثة
الاصة ،لذلم بات مب التروري والي

جدا االستعانة ب ا بصورة دورية ومسثتيرة

كًحد الخطثوات التثع يحثدد مثب ال ل ثا ن ثاق وتفثوق اليثدرب وال عبثيب معثا وعبثر
مراحثثثل االعثثثداد اليختلفثثثة والطويلثثثة ،والغثثثره اظ ثثثار الفروقثثثات فثثثع االالثثثت

والتشثثاب النسثثبع فثثع متطلبثثات القثثدرات البدنيثثة ليلعثثاب ال ياعيثثة (الكثثرة الطثثائرة،
وكرة اليد ،وكرة السلة).
 0 -0مد

البحث-:

 .0التعثثر

عل ث بعثثض القثثدرات البدنيثثة اللعثثاب (كثثرة الطثثائرة ،وكثثرة اليثثد ،وكثثرة

السلة) ومقارنت ا ،ل عبع منتخبات كلية التربية الرياضية/جامعة االنبار.
 5 –0م االت البحث-:
 0–5 –0الي ثثثال البشثثثري )02( :العبثثثا ييثلثثثون العبثثثع منتخبثثثات كليثثثة التربيثثثة
الرياضية فع جامعة االنبار فع االلعاب ال ياعية (الكثرة الطثائرة ،وكثرة اليثد ،وكثرة
السلة) .
 0–5 –0الي ال الزمانع :اليدة مب  0200/0/05ولغاية .0200/4/02
 0–5 –0الي ال اليكانع :القاعات الدااللية لكلية التربية الرياضية/جامعة االنبار.

الباب الثانع
 – 0الدراسات النظرية والدراسات اليشاب ة -:
 0 – 0الدراسات النظرية -:
 0 – 0 – 0القدرات البدنية وامييت ا لبعض االلعاب ال ياعية-:
يشير (سن ر )SINGERال

"ان الي ارة الحركية التتحقل اال فع وجود

القدرات البدنية الخاصة"( .)0ويتفل الباحث مل مذا الراي ،ومو مايشير بوضوق
ال حاجة كل م ارة مب الي ارات الحركية ال قدرات بدنية الاصة مرتبط ب ا .ان

1

- SINGER , N, REBERT MOTOR LEAINING AND HUMAN PERFORMANC, 3 RD ED ,
(MACMILLAN , PUBLISHING CO . INC . ,NEW YORK , 1990) , P , 221

االمتيام بتطوير القدرات البدنية لتلم االلعاب يعد احد العوامل االساسية فع تحقيل
الفوز فع الينافسات الرياضية.
 0 – 0 – 0 – 0القوة اليييزة بالسرعة-:
تعثثد القثثوة اليييثثزة بالسثثرعة مثثب القثثدرات البدنيثثة الخاصثثة التثثع يحتاج ثثا
الرياضع فع االلعاب ال ياعية معظي ا كيا فع (الكرة الطائرة واليد والسثلة) .وجكثر
(ياسر الدبور) ان القوة اليييزة بالسرعة مع "قوة اقل مب القصو فع سرعة اقل
مثثب القصثثو وتتييثثز بثثالتكرار دون مثثدة انتظثثار لت ييثثل القثثوة"( .)0وعرف ثثا (مفتثثع
ابرامي حيادة) بًن ا "اليظ ر السريل للقوة العتلية والذي يدم كث مثب السثرعة
والقوة فع حركة ،القوة اليييثزة بالسثرعة يسثاوي (القثوة

/الثزمب)"(. )0

ويتفل الباحثث مثل الثرأييب ،فالرياضثع الثذي يتيتثل بثالقوة اليييثزة بالسثرعة يكثون
بالطبل قادرا عل أداا حركات سريعة ومتتالية فع أقل وقت ميكب وما تتتثين مثب
ونب وقفز ورمثع فتث عثب الثدفل و الثركض السثريل ميثا يثنعكى جلثم علث االداا
الي اري ال ل اللعب ال جانب اليتطلبات األالر .
 0 – 0 – 0 – 0القوة االنف ارية-:
تعد القوة االنف ارية مب القدرات البدنية التع ي ب عل ال عب امت ك ا فع
االلعاب ال ياعية ،مثل لعبة كرة الطائرة وكرة السلة وكرة اليد ،ف ذه االلعاب
جييع ا تتطلب مب ال عب قوة قفز فع أنناا القيام بالتصويب أو الرمع أو الترب
الساحل أو عيل حائط الصد ،إج ان مذه الحركات تتطلب قوة انف ارية عالية لد
ال عب وعر

(سعد محسب) القوة االنف ارية بًن ا "القدرة عل تف ير أقص قوة

فع أقل زمب ميكب الداا حركع مفاجئ أي ان ا القوة القصو للحظة االداا"(.)4
 ياسر محمد حسن دبور ,كرة اليد الحديثة (االسكندرية ,دار المعاف )7991 ,ص. 52 مفتي ابراهيم حمادة؛ التدريب الرياضي الحديث تخطيط وتطبيق وقايدة ,ط( 7القاهرة ,دار الفكر العربي )7991 ,ص. 7 1 سعد محسن اسماعيل؛ تأ ثير اساليب تدريبية لتنمية القوة االنفجارية للرجلين والذراعين في دقة التصويب البعيد بالقفز العالي في كرةاليد ( .اطروحة دكتوراه  ,كلية التربية الرياضية  ,جامعة بغداد  )7991 ,ص . 7

ويتفل الباحث مل مذا الراي ويتيف ان مقدار القوة االنف ارية يعتيد عل قصر
الزمب ل داا الحركع.
 0 – 0 - 0 – 0مطاولة القوة اليييزة بالسرعة-:
تعد مذه القدرة البدنية البالغة االميية الليط مب القوة والسرعة واليطاولة
ف بد أن تستند فع تدريب ا ال الخبرة العليية والعيلية فع تقنيب االحيال التدريبية،
كون ا تسلط عل الرياضييب عبئً كبيرا غير معتاد علي  ،فسرعة تردد الحركات
بوجود مقاومة مل استيرارية اداا جلم وتكراره ليرات متتالية يتطلب وجود تكييف
ل عتاا الوظيفية وتوافل فع عيل العت ت وسرعة فع استعادة الشفاا ،ويتفل
الباحث مل راي (سعد محيد الليل) بًن ا "قدرة الرياضع عل االستيرار فع بذل
أقص ج د متعاقب جي مقاومات الاصة والتغلب علي ا عب ريل تقلص عتلع
عالع السرعة وأل ول مدة زمنية ميكنة فع السباق والينافسة"(.)5
 4 –0–0–0مطاولة السرعة:
تعد مطاولة السرعة مب القدرات البدنية الي ية التع تساعد الرياضع عل
مقاومت للتعب النات مب تكرار أداا جيلة حركية ليسافات محددة وبكفائة وامكانية
عاليتيب ،وال يتحقل جلم اال بًستخدام الينام التدريبية اليبرم ة عل وفل قواعد
و رائل التدريب الرياضع .ويذكر كل مب (قاس حسب حسيب ومنصور جييل)
تعاريف عدة ليطاولة السرعة من ا "ان ا أداا حركع مستير وليدة زمنية محدودة
دون التعب ومع قدرة العتلة عل االحتفاه باالوكس يب وتوازن مل االداا
الحركع اليستير"( ) .ويتفل الباحث مل مذا الراي ويتيف مع قدرة العتلة عل
االداا الحركع اليستير والسريل بنفى الكفااة او ال ول مدة ميكنة وحسب
متطلبات الفعالية.
 - 5سعد محمد خليل؛ تأثير مناهج تدريبية مقترحة لتطوير التحمل الخاص للمرحلة النهائية في انجاز ركض  779متر حواجز ,رسالة
ماجستير  ,جامعة بغداد , 117,ص.79
 - 2قاسم حسن حسين ومنصور جميل العنبكي؛ اللياقة البدنية وطرق تحقيقها( ,بغداد,مطبعة التعليم العالي )7911,ص . 7 9

 0–0 –0 –0كرة الطائرة -:VOLLEYBALL
تلعب الكرة الطائرة مب قبل ( ) العبيب لكل فريل ويعتيد انت اا الشو
الواحد عل النقا وليى عل الوقت وبواقل ()05نقطة وبفارق نقطتيب وتنت ع
اليباراة بـ()0اشوا او تصل ال ()5اشو عند كسر التعادل ،ومساحة اليلعب
( )901م وتلعب بواقل ن ث ليسات لكل فريل وشكلت التعدي ت االاليرة فع
قانون كرة الطائرة قفزة نوعية فع األداا الفنع لليباريات التع مب ضين ا ريقة
تتابل تس يل النقا التع تعنع كسب نقطة بعد كل الطً ،كذلم دالول ال عب الحر
وما ل مب دور كبير فع أداا الحركات الدفاعية.
 0–0 –0 –0كرة اليد -:HANDBALL
تلعب كرة اليد مب قبل سبل العبيب لكل فريل ،وزمب اللعب مكون مب
شو يب مدة كل شو ()02د وفع حالة التعادل يعط وقت اضافع مدة ()02د
مقس ال شو يب مدة كل شو ()5د .وعند التعادل ايتا يتا

وقت اضافع نانع

اليدة نفس ا وعند التعادل تحس اليباراة عل وفل لوائل البطولة والفريل الفائز
مو الذي يس ل اكبر عدد مب االمدا

وتبديل ال عبيب في ا يكون مفتوحا وغير

مقيد لعدد معيب .وتبلغ مساحة اليلعب ()0242م يكلف ال عب في ا بًداا
واجبات دفاعية فردية (رجل لرجل) وجياعية (دفا منطقة) وواجبات م ومية جات
تحركات سريعة.
 0 – 0 – 0 – 0كرة السلة -:BASKITBALL
تلعب مب قبل اليسة العبيب عل ملعب مساحت ()1501م وكل ملعب
موجود في سلة للكرة مثبتة عل اعيدة بًرتفا ()0025م للرجال والنساا عل
حد سواا ويتكون زمب اللعبة مب اربعة اشوا مدة كل شو ()02د وعند التعادل

يتا

وقت اضافع مدت ()5د لكسر التعادل وييكب تكرار جلم لحيب تحديد الفائز

والفريل الفائز مو الذي يس ل اكبر عدد مب اليقا فع سلة منافس (.)2
 0 – 0الدراسات اليشاب ة-:
دراسة علع تركع وريسان الريبط(0220 )1
عنوان الدراسة(:دراسة مقارنة للكفائة البدنية والحد االقص الست ك االوكس يب
وبعض مكونات ال س لد
مد

ب تخصصات الفرقية كلية التربية الرياضية) .

الدراسة -:

 – 0التعر

عل

الكفاية البدنية والحد االقص

مكونات ال س لد

ألست ك االوكس يب وبعض

ب التخصصات (كرة اليد – كرة السلة – كرة الطائرة – كرة

القدم)
 – 0التعر

عل الفروق الفردية بيب

ب التخصصات (كرة اليد – كرة السلة –

كرة الطائرة – كرة القدم ) فع الكفاية البدنية والحد األقص ألست ك االوكس يب
وبعض مكونات ال س .
 0 – 0 – 0التعليل عل الدراسات اليشاب ة -:
شيلت دراسة علع تركع وريسان الريبط ( )0220عل متغيرات وظيفية ايتا
تتيثل بـ (الكفاية البدنية ،والحد االقص الست ك االوكس يب) ،مل مكونات محددة
لل س عل عينة مب

ب كلية التربية البدنية البالغ عددما  05البا بتخصصات

(كرة اليد – كرة الطائرة – كرة السلة – كرة القدم).

 - 1القانون الدولي لكرة السلة ؛  115ص . 1
 -1علي تركي وريسان خربيط ؛ دراسة مقارنة الكفائة البدنية والحداالقصى ألستهالك االوكسجين وبعض مكونات الجسم لدى
تخصصات الفرقية لكلية التربية الرياضية  ,مجلة ديالى الرياضية  ,كلية التربية الرياضية  ,جامعة ديالى  ,المجلد الخامس , 11 ,
ص . 7729

الباب الثالث
 -0من ية البحث واجرااات الييدانية -:
 0 -0من

البحث-:

استخدم الباحث الين

الوصفع باسلوب الدراسة اليقارنة.

 0 – 0عينة البحث-:
ت االتيار أفراد العينثة ( )02العبثا عيثديا )02( ،العبثيب لكثل لعبثةم متيثث
بينتخبثثات كليثثة التربيثثة الرياضثثية جامعثثة االنبثثار للعثثام الدراسثثع ()0200-0202
اللعاب (الكرة الطائرة ،وكرة السلة ،وكرة اليد).
 0-0أدوات البحث واج زت -:
 0-0-0ادوات البحث ووسائل جيل اليعلومات-:
 اليصادر العربية واالجنبية.
 شريط الصل ،صافرة ،شواالص.
 0-0-0االج زة واالدوات اليستعيلة فع البحث:
 ساعة توقيت الكترونية عدد (. )0
 حاسبة الكترونية مب نو (. )CASIO
 4-0االالتبارات اليستخدمة فع البحث-:
 0-4-0االتبارات القدرات البدنية ملحل ( )0و (-:)0

 -0االالتبار االول :االتبار الونب العريض مب الثبات( ،)9شكل(.)0
 -0االالتبار الثانع" :مب وضل االستناد االمامع ننع الذراعيب ومدميا أقص عدد
ليدة ()02نا"( ،)02شكل (.)0
 -0االالتبار الثالث" :االتبار ركض وونب 52م"( ،)00شكل (.)0
 -4االالتبار الرابل" :الركض اليكوكع ( )105مب البدا العالع"( ،)00شكل (.)4
 -0الت ربة االستط عية-:
قثثثثثام الباحثثثثثث بثثثثثًجراا الت ربثثثثثة االسثثثثثتط عية يثثثثثومع الث نثثثثثاا اليوافثثثثثل
 0200/0/05عل ث عينثثة مكونثثة مثثب ( ) العبثثيب وت ث االتيثثارم عشثثوائيا بنسثثبة
( )%02مب الي تيل االصلع البالغ ( )02العبا.
 2–0الت ربة الرئيسية-:
قثثام الباحثثث بثثًجراا الت ربثثة الرئيسثثية فثثع يثثوم االحثثد واالننثثيب والث نثثاا
اليوافثثل -00-02

 0200/0/00عل ث عينثثة البحثثث .وحسثثب التسلسثثل االتثثع

(الكرة الطائرة ،كرة اليد ،كرة السلة) ،وبواقل االالتبارات االربعة لكل يوم.
 1 – 0الوسائل االحصائية-:
 .0الوسط الحسابع.
 .0االنحرا

اليعياري.

 -9قاسم محمد حسن الخاقاني؛ اساليب تدري ب القوة السريعة واثرها علة بعض المتغيرات البايوميكانيكية اثناء مرحلة النهوض واالنجاز
بالقفز العالي ( .اطروحة دكتوراه ,كلية التربية الرياضية ,جامعة بغداد ) 117,ص 1
 -71قيس ناجي وبسطويسي احمد؛ االختبارات ومباديء االحصاء في المجال الرياضي(.بغداد ,مطبعة جامعة بغداد )7911 ,ص1

.,

 - 77عمار درويش النداوي؛ تأثير منهج تدريبي مقترح في تطوير صفة مطاولة القوة المميزة بالسرعة في دقة أداء بعض المهارات
االساسية لدى العبي كرة اليد (اطروحة دكتوراه ,كلية التربية الرياضية جامعة بغداد ,) 11 ,ص.21
 - 7كمال عبد الحميد ومحمد صبحي حسانين؛ القياس في كرة اليد( :دار الفكر العربي )7911,ص. 12

 .0معامل االلتواا.
 .4معامل االرتبا البسيط (بيرسون).
 .5تحليل التبايب .F–Test
 .االتبار اقل فرق معنوي تحليل التبايب .L.S.D
 .2الوسط الحسابع اليرجل.
 .1النسبة اليئوية.

الباب الرابل
 -4عره النتائ وتحليل ا ومناقشت ا -:
 0 – 4عره نتائ االوسا الحسابية واالنحرافات اليعيارية لعينة البحث فع
القدرات البدنية وتحليل ا ومناقشت ا-:
جدول ()5
يبيب االوسا الحسابية واالنحرافات اليعيارية للقدرات البدنية ل عبع كرة الطائرة
– كرة اليد – كرة السلة
ت
0
0
0
4

اليتغيرات
القوة االنف ارية لعت ت
الرجليب
القوة اليييزة بالسرعة
لعت ت الذراعيب
مطاولة السرعة
مطاولة القوة اليييزة
بالسرعة

وحدة

الكرة الطائرة

القياس

س

كرة السلة

كرة اليد
س

س

س

040

0،001

000،02

004،42 09،00

05،44

تكرار

00، 2

0، 4

00،02

2،12

00،02

2،20

نا

40،00

0،04

40،22

0،00

40،15

4،02

نا

04، 4

0،20

00،55

2،50

04،40

2،54

ال دول ( )
يبيب االوسا الحسابية واالنحرافات اليعيارية للقدرات البدنية لعينة البحث .
وحدة

اليعال االحصائية

القياس

س
00 050

01091
0001

ت

اليتغيرات

0

القوة االنف ارية لعت ت الرجليب

س

0

القوة اليييزة بالسرعة لعت ت الذراعيب

تكرار

00090

0

مطاولة السرعة

نا

40001

00

4

مطاولة القوة اليييزة بالسرعة

نا

04002

2014

يوضل ال دول ( )5قي االوسا الحسابية واالنحرافات اليعيارية ل عبع الكثرة
الطثثثثائرة والسثثثثلة واليثثثثد ،وال ثثثثدول ( ) يوضثثثثل كثثثثذلم قثثثثي االوسثثثثا الحسثثثثابية
واالنحرافثثات اليعياريثثة العامثثة فثثع متغيثثرات البحثثث جييع ثثا إج بلغثثت قييثثة الوسثثط
الحسثثثابع اليتيثلثثثة بثثثالقوة االنف اريثثثة لعتثثث ت الثثثرجليب ( )00 050وبثثثانحرا
معيثثاري مقثثداره ( )01091والقثثوة اليييثثزة بالسثثرعة لعتثث ت الثثذراعيب بوسثثثط
حسثثابع ( )00090وانحثثرا
( )40001وانحثثرا

معيثثاري ( )0001ومطاولثثة السثثرعة بوسثثط حسثثابع

معيثثاري (

حسابع ( )04002وانحرا

 .)00ومطاولثثة القثثوة اليييثثزة بالسثثرعة بوسثثط

معياري (. )2014

 0–0–4عره نتائ اليقارنة فع القدرات البدنية بيب العبع كرة الطائرة وكرة
اليد وكرة السلة وتحليل ا ومناقشت ا:
 0–0–0–4عره نتائ اليقارنة بيب العبع كرة الطائرة وكرة اليد وكرة السلة
فع االتبار القوة االنف ارية لعت ت الرجليب وتحليل ا ومناقشت ا-:

ال دول ()2
يبيب االوسا الحسابية واالنحرافات اليعيارية ألالتبار القوة االنف ارية لعت ت
الرجليب بيب العبع كرة الطائرة وكرة اليد وكرة السلة (مقاس بالس ) .
اليعال االحصائية

عدد العينة

س

كرة الطائرة

02

040

00،01

كرة اليد

02

000،02

09،00

كرة السلة

02

004،42

05،44

االلعاب ال ياعية

يتتثثثل مثثثب ال ثثثدول ( )2اليتوسثثثطات الحسثثثابية واالنحرافثثثات اليعياريثثثة
ألالتبار القوة االنف ارية لعت ت الرجليب (االتبار الونب العثريض مثب الثبثات) بثيب
العبع كرة الطائرة واليد والسلة وتبيب أن افتل وسط حسابع كان لد العبثع كثرة
الطائرة الذي بلغ ()040سث وبثانحرا

معيثاري ( )00001يليث العبثو كثرة السثلة

بوسثثط حسثثابع ()000002سث وبثثانحرا
اليد بوسط حسابع ()000002س وبانحرا

معيثثاري ( )05044وااليثثرا العبثثوا كثثرة
معياري ( )09000وتث اجثراا تحليثل

التبايب االحادي بثيب العبثع كثرة الطثائرة وكثرة اليثد وكثرة السثلة فثع جلثم االالتبثار
وكيا مبيب فع ال دول (.)1

جدول()1
يبيب تحليل التبايب االحادي وقيية ( ) اليحتسبة وال دولية وداللة الفروق بيب
العبع كرة الطائرة واليد والسلة فع االتبار القوة االنف ارية لعت ت الرجليب
م يو
االالتبار

مصدر التبايب

مربعات
االنحرا

بيب

40102 2

الي يوعات

القوة
االنف ارية
لعت ت
الرجليب

داالل
الي يوعات
الكلع

022000422
0244904 2

درجة
الحرية
0

02

متوسط
مربعات
االنحرا

داللة
اليحسوبة

ال دولية

الفروق

0090200

0220290

2059

00054

09

ي حثثم مثثب ال ثثدول ( )1أن قييثثة ( ) اليحسثثوبة للفثثروق بثثيب العبثثع كثثرة
الطائرة وكرة اليد وكرة السلة فثع االتبثار القثوة االنف اريثة لعتث ت الثرجليب بلغثت
( )2059ومثثع اصثثغر مثثب قييثثة ( ) ال دوليثثة ( )00054تحثثت درجثثة حريثثة ()0و
( )02عنثد مسثثتو داللثة ( )2025ومثثذا يعنثثع عثدم وجثثود فثثروق معنويثة بثثيب تلثثم
االلعاب فع مذا االالتبار .ويعزو الباحث جلم ،كون ا تعد قثدرة بدنيثة الاصثة وم يثة
ألغلب الحركات التع يؤدي ا ال عبون فع مذه االلعاب .فالتثرب السثاحل فثع الكثرة
الطائرة بنوعي االمامع والخلفع نراه يحتاال الث مثذه الصثفة لغثره االرتقثاا الث
أعل نقطة فع الترب الساحل وكذلم فع حائط الصثد ل عثب الينثافى ومثع م يثة
جدا فع بداية الحركة مب حيث اعطاا قوة دفل سريعة ليتابعثة الوصثول الث الكثرات
البعيثثثدة فثثثع الطيثثثران والغطثثثى ،وفثثثع كثثثرة اليثثثد اداا م ثثثارات تعتيثثثد علثثث الونثثثب
العيودي ال االعل مثل التصويب وعيل حائط صد دفاعع مب الونب ليعل وقطثل
الكثثرات الييثثررة للينثثافى ،بينيثثا فثثع كثثرة السثثلة ن حثثم ان ال عثثب يثثؤدي الونثثب
والقفز لغره الت ديف ال االعل الارال منطقة (الثزون) والث االمثام داالثل منطقثة
(الزون) مثب أجثل االقتثراب الث سثلة الينثافى .لثذلم تيثثل امييثة الاصثة لكثون تلثم

غير
معنوي

الي ثثارات نتي ت ثثا تحثثدد نتي ثثة اليبثثاراة .فثثًداا حركثثات تتصثثف بثثالقوة االنف اريثثة
تؤدي بال عب ال الحد االقص مب الشدة فثًن تكرارامثا(الونثب-القفثز) يتطلثب بثذل
م ود بدنع كبير .وفع تلم االلعاب ال ياعيثة النسثتغرب مثب أن ن حثم مثث العثب
الكثثرة الطثثائرة يثثؤدي ال ث ل اليبثثاراة ( )022 –052قفثثزة .امثثا سثثبب الفثثروق التثثع
ظ رت بتفوق العبع الكرة الطائرة فع الوسط الحسابع ل ذا االالتبار علث كثرة اليثد
والسلة ،مو نسبة استعيال مذا النثو مثب القفثز فثع الكثرة الطثائرة اعلث مثب نسثبة
اسثثتعيال فثثع كثثرة اليثثد والسثثلة واجا اسثثتعيل مثثب قبثثل العبثثع اليثثد فيعظ ث ال عبثثيب
يرتقون بساق واحدة وكذلم انناا الدالول ال (الزون) فع كرة السلة.
 0- 0 – 0 – 0عثثره نتثثائ اليقارنثثة بثثيب العبثثع كثثرة الطثثائرة وكثثرة اليثثد وكثثرة
السلة فع االتبار القوة اليييزة بالسرعة لعت ت الذراعيب وتحليل ا ومناقشت ا:
ال دول ()9
يبيب االوسا الحسابية واالنحرافات اليعيارية الالتبار القوة اليييزة بالسرعة
لعت ت الذراعيب بيب العبع كرة الطائرة واليد والسلة (مقاسة بعدد اليرات )
اليعال االحصائية

عدد العينة

س

كرة الطائرة

02

00، 2

0، 4

كرة اليد

02

00،02

2،12

كرة السلة

02

00،02

2،20

االلعاب ال ياعية

يوضثثل ال ثثدول ( )9اليتوسثثطات الحسثثابية واالنحرافثثات اليعياريثثة ألالتبثثار
القثثوة اليييثثزة بالسثثرعة لعتث ت الثثذراعيب (االتبثثار ننثثع الثثذراعيب ومثثدما (شثثناو)
ليثثدة  02نثثوانع) بثثيب العبثثع كثثرة الطثثائرة واليثثد والسثثلة إج تبثثيب ان أفتثثل وسثثط
حسابع فع االتبار القوة اليييزة بالسثرعة لعتث ت الثذراعيب كثان عنثد العبثع كثرة
الطائرة وبلغ ( )000 2بانحرا

معياري مقداره ( )00 4يلي وبفثارق ضثئيل جثدا

العبو كرة اليد بوسط حسابع بلغ ( ) 00002وبثانحرا

معيثاري مقثداره (،)2012

وااليرا العبثو كثرة السثلة بوسثط حسثابع بلثغ ( )00002وانحثرا

معيثاري مقثداره

( ،)2020وت ث اجثثراا تحليثثل التبثثايب االحثثادي بثثيب العبثثع كثثرة الطثثائرة وكثثرة اليثثد
وكرة السلة فع االالتبار وكيا مبيب فع ال دول (.)02
ال دول ()02
يبيب تحليل التبايب االحادي وقييتع ( ) اليحسوبة وال دولية وداللة الفروق بيب العبع
كرة الطائرة واليد والسلة فع االتبار القوة اليييزة بالسرعة لعت ت الذراعيب
م يو
مصدر التبايب

االالتبار

مربعات
االنحرا

بيب
القوة اليييزة
بالسرعة
لعت ت
الذراعيب

الي يوعات
داالل
الي يوعات
الكلع

2

00،

0 ،022
42،1 2

درجة
الحرية
0

02

متوسط
مربعات
االنحرا

داللة
اليحسوبة

ال دولية

الفروق

5،1000

0،040

4،050

0،054

09

يتتل مثب ال ثدول ( )02أن قييثة ( ) اليحسثوبة للفثروق بثيب العبثع كثرة
الطائرة واليد والسثلة فثع االتبثار القثوة اليييثزة بالسثرعة لعتث ت الثذراعيب بلغثت
( )40050ومثثثع اكبثثثر مثثثب قييثثثة ( ) ال دوليثثثة ( )00054تحثثثت درجثثثة حريثثثة
()0و( )02وعنثثد مسثثتو داللثثة ( )2025ومثثذا يعنثثع أن منثثاك فثثروق معنويثثة بثثيب
العبع تلم االلعاب ال ياعية فع مذا االالتبار .وت استخدام االتبار اقثل فثرق معنثوي
( )L.S.Dلليقارنات بيب االوسا الحسابية ،وال دول ( )00يوضل جلم .

معنوي

ال دول ()00
يبب االتبار ( )L . S . Dلليقارنة بيب االوسا الحسابية بيب العبع كرة الطائرة
والسلة واليد فع االتبار القوة اليييزة بالسرعة لعت ت الذراعيب
االالتبار

القوة اليييزة بالسرعة
لعت ت الذراعيب

الفرق بيب

قيية

االوسا الحسابية

L.S.D

اليقارنة

االوسا الحسابية

الكرة الطائرة– كرة اليد

00002–000 2

2052

الكرة الطائرة– كرة السلة

00002-000 2

0052

كرة اليد– كرة السلة

00002-00002

0

* -عند مستو داللة(.)2025
يتتثثل مثثب ال ثثدول ( )00وجثثود فثثروق معنويثثة فثثع االتبثثار القثثوة الييثثزة
بالسثثرعة لعتث ت الثثذراعيب بثثيب العبثثع الكثثرة الطثثائرة وكثثرة اليثثد وكثثرة السثثلة ،إج
وصثثل الفثثرق بثثيب اليتوسثثطيب ( )0052مثثرة ولصثثالل العبثع الكثثرة الطثثائرة ومثثذه
القيية أكبر مب قييثة  L.S.Dالبالغثة (  )002وعنثد مسثتو داللثة (، )2025بينيثا
ل تكب مناك فروق معنوية بيب كرة الطائرة وكرة اليد مب ج ة وبيب كرة اليد وكثرة
السلة مب ج ة االر .
 0–0–0–4عره نتائ اليقارنة بيب العبثع كثرة الطثائرة وكثرة اليثد وكثرة السثلة
فع االتبار مطاولة السرعة وتحليل ا ومناقشت ا:
ال دول ()00
يبيب االوسا الحسابية واالنحرافات اليعيارية الالتبار مطاولة السرعة بيب العبع
كرة الطائرة واليد والسلة (مقاسة بالثانية)
اليعال االحصائية

عدد العينة

س

كرة الطائرة

02

40000

0004

كرة اليد

02

40022

0000

كرة السلة

02

40015

4002

االلعاب ال ياعية

0،2

يوضل ال دول ( )00اليتوسثطات الحسثابية واالنحرافثات اليعياريثة الالتبثار
مطاولة السرعة (االتبار ركض 1 05م) بيب العبثع الكثرة الطثائرة والسثلة واليثد،
وكثثان أفتثثل وسثثط حسثثابع ل عبثثع كثثرة اليثثد الثثذي بلثثغ ( )40022نثثا بثثانحرا
معياري ( )0000يلي

العبو كرة السلة ،ن العبثو كثرة الطثائرة .وتث اجثراا تحليثل

التبايب االحادي وكيا مبيب فع جدول رق (.)00
جدول ()00
يبيب تحليل تبايب االحادي وقييتع ( ) اليحتسبة وال دولية وداللة الفروق بيب
العبع كرة الطائرة وكرة السلة وكرة اليد فع االتبار مطاولة السرعة
م يو
االالتبار

مصدر التبايب

مربعات
االنحرا

بيب
مطاولة
السرعة

الي يوعات
داالل
الي يوعات
الكلع

000442

درجة

متوسط مربعات

الحرية

االنحرا

0

0202

0900922

02

0250042

09

20022

داللة
اليحسوبة

20945

ال دولية

00054

يتتل مثب ال ثدول ( )00أن قييثة ( ) اليحسثوبة للفثروق بثيب العبثع كثرة
الطائرة وكرة اليثد وكثرة السثلة فثع االتبثار مطاولثة السثرعة بلغثت ( )20945ومثع
اصثثغر مثثب قييثثة ( ) ال دوليثثة ( )00054تحثثت درجثثة حريثثة ()0و ( )02وعنثثد
مستو داللة ( )2025ومذا يعنع عدم وجود فروق معنوية بثيب العبثع تلثم اللعثاب
ال ياعية فع مذا االالتبار.

الفروق

غير
معنوي

 4 – 0 – 0 – 4عره نتائ اليقارنة بيب العبثع كثرة الطثائرة وكثرة السثلة وكثرة
اليد فع االتبار مطاولة القوة اليييزة بالسرعة وتحليل ا ومناقشت ا:
جدول رق ()04
يبيب االوسا الحسابية واالنحرافات اليعيارية الالتبار القوة اليييزة بالسرعة بيب
العبع كرة الطائرة وكرة السلة وكرة اليد (مقاسة بالثانية)
اليعال االحصائية

عدد العينة

س

كرة الطائرة

02

040 4

0020

كرة اليد

02

00055

2050

كرة السلة

02

04040

2054

االلعاب ال ياعية

يوضل ال دول ( )04اليتوسثطات الحسثابية واالنحرافثات اليعياريثة الالتبثار
مطاولثثة القثثوة اليييثثزة بالسثثرعة (االتبثثار ركثثض وونثثب ()52م) إج تبثثيب أن افتثثل
متوسثثط حسثثابع ل التبثثار كثثان عنثثد العبثثع كثثرة اليثثد الثثذي ()00055نثثا بثثانحرا
معيثثاري ( )2،50يلثثي

العبثثو كثثرة السثثلة بوسثثط حسثثابع ()04040نثثا وبثثانحرا

معيثثاري ( )2054نثث العبثثو كثثرة الطثثائرة بوسثثط حسثثابع ()040 4نثثا وانحثثرا
معياري ( ،)0020وت اجراا تحليل تبايب االحادي وكيا مبيب فع ال دول (.)05

ال دول ()05
يبيب تحليل التبايب االحادي وقييتع ( ) اليحسوبة وال دولية وداللة الفروق بيب
العبع كرة الطائرة والسلة واليد فع االتبار مطاولة القوة اليييزة بالسرعة
م يو
مصدر التبايب

االالتبار

مربعات
االنحرا

بيب
مطاولة القوة

الي يوعات

اليييزة

داالل

بالسرعة

الي يوعات
الكلع

1

،

درجة

متوسط مربعات

الحرية

االنحرا

0

0،0042

04،0 9

02

2،501

02،902

09

داللة
اليحسوبة

،021

ال دولية

0،054

يتتل مثب ال ثدول ( )05أن قييثة ( ) اليحسثوبة للفثروق بثيب العبثع كثرة
الطائرة واليد والسلة فع االتبار مطاولة القوة اليييثزة بالسثرعة () 0021نثا ومثع
اكبثثثر مثثثب قييثثثة ( ) ال دوليثثثة ( )00054تحثثثت درجثثثة حريثثثة ()0و ( )02وعنثثثد
مسثثتو داللثثة ( )2025ومثثذا يعنثثع وجثثود فثثروق معنويثثة بثثيب العبثثع تلثثم االلعثثاب
ال ياعيثثة فثثع مثثذا االالتبثثار .وتث اسثثتخدام اقثثل فثثرق معنثثوي  L.S.Dلليقارنثثة بثثيب
االوسا الحسابية ،وال دول (  )0يوضل جلم.

الفروق

معنوي

ال دول ( )0
يبب االتبار ( )L . S . Dلليقارنة بيب االوسا الحسابية بيب العبع كرة الطائرة
والسلة واليد فع االتبار مطاولة القوة اليييزة بالسرعة
االالتبار

مطاولة القوة

اليقارنة

االوسا الحسابية

الكرة الطائرة – كرة اليد

00،55 -04،4

الكرة الطائرة – كرة السلة

04،40 -04، 4

الفرق بيب االوسا

قيية

الحسابية

L.S.D

*0،29
2،000

اليييزة بالسرعة
كرة اليد – كرة السلة

04،40 – 00،55

2

*2،1 0

يتتل مب ال دول رق (  )0وجود فروق معنويثة فثع االتبثار مطاولثة القثوة
اليييثثثزة بالسثثثرعة بثثثيب العبثثثع كثثثرة الطثثثائرة والسثثثلة واليثثثد إج بلثثثغ الفثثثرق بثثثيب
اليتوسثثطيب ( )0029نثثا ولصثثالل العبثثع كثثرة اليثثد ومثثذه القييثثة أكبثثر مثثب قييثثة
( )L.S.Dالبالغثثة (2

 )20وعنثثد مسثثتو داللثثة ( ،)2025وكثثذلم اظ ثثر ال ثثدول

(  )0وجثثود فثثروق معنويثثة أيتثثا فثثع االالتيثثار نفس ث بثثيب العبثثع كثثرة اليثثد وكثثرة
السثثلة ،إج كثثان الفثثرق بثثيب اليتوسثثطيب ()201 0نثثا ولصثثالل العبثثع كثثرة الطثثائرة
ايتثثا ،ومثثذه القييثثة اكبثثر مثثب قييثثة االتبثثار ( ،)L.S.Dبينيثثا ل ث تكثثب منثثاك فروقثثا
معنوية بيب العبع كرة الطائرة وكرة السلة فع االالتبار نفس  .ويعزو الباحثث سثبب
تفوق العبع كرة اليد فثع االتبثار مطاولثة القثوة اليييثزة بالسثرعة علث العبثع كثرة
الطائرة وكرة السلة ال الصوصية لعبة كرة اليثد واالت ف ثا مثب حيثث قثوة وسثرعة
الحركات التع يؤدي ا ال عب مقاوما في ثا التعثب الثذي يتعثره لث نتي ثة جلثم األدا
ومو داللة علث امثت ك مثؤالا ال عبثيب لقثدرات موائيثة عاليثة تيكثن

مثب مقاومثة

جلم التعب بشدة أداا تصل بيب ( )%95-%15مب مستو االداا القصوي ل عب
 .فتثثث عثثثب احتكثثثاك القثثثوة بثثثب ال عبثثثيب سثثثواا فثثثع أداا الحركثثثات ال وميثثثة أو
الدفاعية ،ومثذا شثًن ان يخلثل تكيفثات عصثبية وحركيثة وعتثلية وبدنيثة يفرضث ا

2،

واقل لعبثة كثرة اليثد فحركثة القفثز فثع الثدفا لصثد التصثويب ومثب نث بعثدما م ثوم
سريل يتطلب الركض سريعا ليمام واسثت م الكثرة ومثب نث التصثويب علث اليرمث
والرجو سريعا ال الدفا فع حالة فشل ال ية يشيل مسثافة ركثض تتثراوق بثيب
()02-01م يرافقث حركثات قفثز وونثب ورمثع ومثع حركثات يقثل ظ ورمثا فثع كثرة
الصوصثثية تلثثم االلعثثاب ،مثثب منثثا جثثاا تفثثوق

الطثثائرة وكثثرة السثثلة بسثثبب االثثت

العبع كرة اليد فع جلم االالتبار "فالذي نريده فع الونثب والرمثع والقفثز مثو القثوة
السريعة جات اليطاولة ألقص مدة زمنيثة ميكنثة بعيثدا عثب ابتعادنثا عثب مواصثفات
القثوة السثريعة وقريبثا مثب متطلبثثات الحفثاظ علي ثا وبثاليييزات نفسث ا"(. )00فتث
عثثب مسثثاحة ملعثثب كثثرة اليثثد اكبثثر مثثب مسثثاحة ملعثثب كثثرة الطثثائر وكثثرة السثثلة ومثثا
يسلط مب أعباا اضافية تخلل تكيفا اي ابيا.

الباب الخامى
 –5االستنتاجات والتوصيات-:
 0–5االستنتاجات-:
 .0تفثوق العبثثو الكثثرة الطثثائرة فثثع مسثتو القثثوة االنف اريثثة لعتث ت الثثرجليب نث
جاا العبو كرة السلة ن كرة اليد.
 .0تفوق العبو الكرة الطثائرة فثع مسثتو القثوة اليييثزة بالسثرعة للثذراعيب علث
كل مب العبو كرة اليد ن كرة السلة.
 .0تفوق العبثو كثرة اليثد فثع مطاولثة السثرعة نث جثاا العبثو كثرة السثلة نث الكثرة
الطائرة.
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 .4تفثثوق العبثثو كثثرة اليثثد فثثع مطاولثثة القثثوة اليييثثزة بالسثثرعة عل ث العبثثع الكثثرة
الطائرة وكرة السلة.
 0-5التوصيات-:
 .0امتيام مدربع كرة اليد والسلة بتياريب القوة االنف ارية لعت ت الرجليب
ألمييت ا فع اداا معظ م ارات اللعبتيب.
 .0امتيام مدربع كرة السلة وكرة اليد فع تطوير القوة اليييزة بالسرعة لعت ت
الذراعيب ال ل الوحدات التدريبية.
 .0امتيام مدربع كرة السلة والكرة الطائرة بتدريب مطاولة السرعة وباألالص
لكرة السلة باعتبارما تحتاال ال تحركات فع مساحات مشاب ة ليساحة الحركة
فع اليد.
 .4امتيام مدربع الكرة الطائر وكرة السلة بتدريبات مطاولة القوة اليييزة
بالسرعة.
 .5اجراا بحوث مشاب ة أللعاب وفعاليات فردية او جياعية يكون تقارب الي ارات
اكثر في ا الكتشا

وتطوير مد نقل انر التدريب بيب االلعاب.

 .اجراا دراسات مشاب ة عل
ال امعات االالر
دولية.

او مستو

القدرات البدنية عل

عينات االر

منتخبات القطر او فئات االر

لينتخبات

او اقلييية او

اليصــــــــــادر
 سعد محسب اسياعيل؛ تًنير اساليب تدريبية لتنيية القوة االنف ارية للرجليب
والذراعيب فع دقة التصويب البعيد بالقفز العالع فع كرة اليد(.ا روحة
دكتوراه ،كلية التربية الرياضية ،جامعة بغداد.)0992 ،
 سعد محيد الليل؛ تًنير منام تدريبية مقترحة لتطوير التحيل الخاص لليرحلة
الن ائية فع ان از ركض  009متر حواجز (رسالة ماجستير ،جامعة
بغداد.)0220،
 علع تركع وريسان الربيط؛ دراسة مقارنة الكفائة البدنية والحد االقص
أل ست ك االوكس يب وبعض مكونات ال س لد

تخصصات الفرقية لكلية

التربية الرياضية( ،م لة ديال الرياضية ،كلية التربية الرياضية ،جامعة ديال ،
الي لد الخامى.)0220 ،
 عيثثار درويثثن النثثداوي؛ تثثًنير مثثن

تثثدريبع مقتثثرق فثثع تطثثوير صثثفة مطاولثثة

القوة اليييزة بالسرعة فع دقة أداا بعض الي ثارات االساسثية لثد العبثع كثرة
اليد (ا روحة دكتوراه ،كلية التربية الرياضية جامعة بغداد.)0224 ،
 قاس حسب حسيب ومنصور جييل العنبكع؛ اللياقة البدنية و رق تحقيق ا،
(بغداد،مطبعة التعلي العالع.)0911،
 قيى ناجع وبسطويسع احيد ؛ االالتبارات ومباديا االحصاا فع الي ال
الرياضع(.بغداد ،مطبعة جامعة بغداد.،)0912 ،
 قاس محيثد حسثب الخاقثانع؛ اسثاليب تثدريب القثوة السثريعة وانرمثا علثة بعثض
اليتغيثثثرات البايوميكانيكيثثثة اننثثثاا مرحلثثثة الن ثثثوه واالن ثثثاز بثثثالقفز العثثثالع .
(ا روحة دكتوراه ،كلية التربية الرياضية ،جامعة بغداد.)0220،
 القانون الدولع لكرة السلة ؛ .0225

 كيثثال عبثثد الحييثثد ومحيثثد صثثبحع حسثثانيب؛ القيثثاس فثثع كثثرة اليثثد( :دار الفكثثر
العربع.)0912،
 مفتع ابرامي حيادة؛ التدريب الرياضع الحديث تخطيط وتطبيل وقايدة0 ،
(القامرة ،دار الفكر العربع.)0991 ،
 ياسر محيد حسب دبور؛ كرة اليد الحديثة (االسكندرية ،دار اليعار )0992 ،
.
اليصدر االجنبع:
 SINGER ,N, REBERT MOTOR LEAINING AND
HUMAN PERFORMANC, 3 RD ED , (MACMILLAN ,
)PUBLISHING CO . INC . ,NEW YORK , 1990

ملحـــل ()0
(-)0
االالتبار االول :االتبار الونب العريض مب الثبات.
الغره مب االالتبار :قياس القوة االنف ارية لعت ت الرجليب.
وصف االداا :يقف ال عب عل الحافة االمامية للونثب والقثدميب متثوازييب بًتسثا
الحوه مب وضثل ننثع الثركبتيب النصثفع ،ويقثوم بثًداا مرجحثات بالثذراعيب أمامثا
واللفا وبعدما يقوم بعيلية القفز البعد مسافة أفقية.
ريقة التس يل :يت القياس ألقرب س يترك ال عب فثع الحفثرة القريبثة مثب بدايثة
القيثاس ،وتعطث لكثثل العثثب ن نثثة محثثاوالت تسث ل أفتثثل ا وكيثثا موضثثل فثثع شثثكل
(.)0

الشكل ()0
يوضل االتبار الونب العريض مب الثبات

(- ) 0
االالتبار الثانع :مب وضل االستناد االمامع ننع الذراعيب ومثدميا أقصث عثدد ليثدة
()02نا.
الغره مب االالتبار :قياس القوة اليييزة بالسرعة لعت ت الذراعيب .

االدوات ال زمة :ملعب كثرة سثلة ،سثاعة توقيثت الكترونيثة ،صثافرة ألعطثاا اشثارة
البدا والن اية.
وصثثف االداا :يتخثثذ ال عثثب وضثثل االسثثتناد االمثثامع عل ث االره ،بحيثثث يكثثون
ال س فع وضل مستقي وليى ب تقوس ل سفل أو االعل .
اعطثاا اشثثارة البثدا ل عثثب الثثذي يقثوم بثنثثع الثثذراعيب لي مسثة الصثثدر االره نث
الرجو بيدما كام .
يستير االعب فع تكثرار مثذا االداا أقصث عثدد مثب اليثرات ليثدة ( )02نانيثة وكيثا
موضل فع الشكل (.)0

الشكل()0
االستناد االمامع

ملحـــل ()0
(-)0
االالتبار الثالث :االتبار ركض وونب 52م.
الغره مب االالتبار :قياس مطاولة القوة اليييزة بالسرعة بدنيا .
االدوات :شواالص عدد ،2شريط الصل ،ساعة توقيت ،ملعب كرة يد.
مواصفات االداا :يقف اليختبثر علث الثط منطقثة اليرمث بثدون م مسثة جلثم الخثط
توضل سبعة شواالص عل الط الـ9م موزعة بيب شاالص وآالر 5سث عنثد اعطثاا
اشارة البدا لليختبر ،يقوم بالركض الطوتيب وفع الثالثة قفز (بلوك) ل عل (اقثو
واسر ) ماعنده نث الرجثو للخلثف سثريعا بخثط قطثري الث منطقثة اليرمث  ،يكثرر
جلم سبل مرات وفع اليرة السابعة يرجل للخلف ن ينطلل ال االمام الث ن ايثة الثط
منتصف اليلعب.
يقف الحك بالقرب مب ال عب اليختبر لي حظة صحة االداا بينيا يفل اليس ل فثع
وسط اليلعب.
شرو االالتبار -:يكون ونب ال عب عل الط 9م بقوة عالية كيا فع اليباراة.
اليحل ل عثب اليختبثر باالنط قثة االاليثرة الثركض علث شثكل قثوس وانيثا الثركض
عل الط مستقي ال ن اية منتصف اليلعب .
التس يل :يحسب لليختبر الزمب اليستغرق ألداا االالتبار كيا فع الشكل ()0

شكل ()0
يوضل االتبار ركض وونب ()52م
(- ) 4
االالتبار الرابل :الركض اليكوكع ( )105مب البدا العالع.

الغره مب االالتبار :قياس مطاولة السرعة
االدوات ال زمة :اره مستوية بطول  05م شريط قياس ،ساعة توقيت الكترونية،
باشير ،صافرة ألعطاا صافرة البدا.
مواصفات األداا :ترس نقطتان متوازيتان اليسافة بين يا (05م) يقف ال عب عل
احثثد النقطتثثيب مثثب البثثدا العثثالع ،عنثثد سثثيا اشثثارة البثثدا يقثثوم بثثال ري بًقص ث
سرعة مت ا ال النقطة الثانية ليليس ا بقدم ن يستدير لعودة بسرعة نفسث ا الث
النقطة االول مرة االر  ،يكرر مذا االداا لتصبل اليسافة اليقطوعة 022م.
شرو االحنبار :الزمب اليسث ل مثب لحتثة البثدا حتث ليثى ال عثب نقطثة البدايثة
مرة االر فع ن اية اليرحلة الثامنة .ي ب ليى النقطة اليحددة بالقدم فثع كثل مثرة
يصل الي ا ال عب.
التس ث يل :يس ث ل ل عثثب الثثزمب الثثذي اسثثتغرق فثثع قطثثل مسثثافة ( )1 05وكيثثا
موضل فع الشكل (.)4

شكل()4
الركض اليكوكع ( )105مب البدا العالع

