أ.م.د .معن عبد الكريم جاسم

أثراختالف َز َمني تمرينات الق ــوة املميزة بالسرع ــة
في بعض الصف ـ ـات البدني ـ ـة لالعبي كرة اليد الناشئين
الباحث
الباحث
م.م و ائل دثارعلي

يهدف البحث الى الكشف عن:
 أثر تمرينات القوة املميزة بالسرعة بزمن الـ ( ) 5ثانية في بعض الصفات البدنية لالعبي املجموعة التجريبية األولى. أثر تمرينات القوة املميزة بالسرعة بزمن الـ ( ) 10ثانية في بعض الصفات البدنية لالعبي املجموعة التجريبية الثانية . داللة الفروق اإلحصائية في بعض الصفات البدنية بين مجموعتي البحث التجريبيتين األولى والثانية في االختبار البعدي .فروض البحث:
 وجود فروق ذات داللة معنوية في بعض الصفات البدنية بين االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية األولى وملصلحة االختبارالبعدي.
 وجود فروق ذات داللة معنوية في بعض الصفات البدنية بين االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية الثانية وملصلحة االختبارالبعدي.
 وجود فروق ذات داللة معنوية في بعض الصفات البدنية بين املجموعتين التجريبيتين األولى والثانية في االختبار البعدي .استخدم الباحثان املنهج التجريبي ملالءمته وطبيعة مشكلة البحث  ,وحدد مجتمع البحث بطريقة عمدية بالعبي ناشئة نادي الفتوة تحت
سن ( ) 16سنة بكرة اليد والبالغ عددهم ( )20العبا وتكونت عينة البحث من()12العبا يمثلون نسبة ( )60%من مجتمع البحث ,وقسمت
هذه العينة الى مجموعتين تجريبيتين وبواقع ( )6العبين لكل مجموعة  ,وتم اعتماد الصفات البدنية واختباراتها التي حصلت على نسبة اتفاق
( )%75فما فوق من آراء الخبراء وهي (القوة االنفجارية للرجلين  ,والقوة االنفجارية للذراعين  ,والقوة املميزة بالسرعة للذراعين  ,والقوة املميزة
بالسرعة للرجلين  ,والقوة املميزة بالسرعة للبطن  ,والسرعة االنتقالية  ,والرشاقة)  ,وتم اجراء التكافؤ بين مجموعتي البحث في
متغيرات(العمر،الطول،الوزن) والصفات البدنية.
اجرى الباحثان تجربتين استطالعيتين  ،كانت االولى لالختبارات البدنية بتاريخ ( )2012/12/2على ( )3العبين من مجتمع البحث واخرى على
( )4العبين للتمرينات املعتمدة في البحث من خالل تنفيذ وحدتين تدريبيتين بتاريخ (. )2012/12/5-6
اجريت االختبارات البدنية للفترة من ( )2012/12/11ولغاية ( )2012/12/12وكما يأتي:
اليوم األول اختبارات (القوة االنفجارية للرجلين  ,والقوة االنفجارية للذراعين  ,وعدو ( )20مترا  ,والقوة املميزة بالسرعة للذراعين) واليوم
الثاني اختبارات (الرشاقة  ,والقوة املميزة بالسرعة للبطن  ,والقوة املميزة بالسرعة للرجلين ) .
تم تصميم منهاجين تدريبيين وتم تنفيذ هذين املنهاجين بتاريخ ( )2012/12/30وتم االنتهاء من تنفيذهما بتاريخ ( )2013/2/21إذ نفذت
املجموعة التجريبية األولى املنهاج التدريبي املعتمد على زمن االداء ملدة ( )5ثانية ونفذت املجموعة التجريبية الثانية املنهاج التدريبي املعتمد
على زمن االداء ملدة ()10ثانية وكان عدد الالعبين ( )6في كل مجموعة تجريبية .
بعد االنتهاء من تنفيذ املنهاجين التدريبيين ملجموعتي البحث تم أجراء االختبارات البعدية البدنية على العبي عينة البحث للفترة من
( )2013/2/24ولغاية ( )2013/2/25وبنفس طريقة وتسلسل تنفيذ االختبارات القبلية البدنية  ,وتم استخراجها من خالل االعتماد على
الحقيبة اإلحصائية ( , )spssبعد عرض النتائج ومناقشتها يمكن استخالص االستنتاجات اآلتية :
ً
ً
 -1إن استخدام املنهاج التدريبي الخاص بتمارين القوة املميزة بالسرعة بانتظام وملدة ( 8أسابيع) بواقع ( 3مرات) أسبوعيا يعد فعاال في زيادة
القوة لعضالت الرجلين والبطن والذراعين لالعبي كرة اليد الناشئين.
 -2تفوق املنهاج التدريبي لتمارين القوة املميزة بالسرعة بزمن ( )10ثانية الذي نفذته املجموعة التجريبية الثانية على املنهاج التدريبي لتمارين
القوة املميزة بالسرعة بزمن ( )5ثانية الذي نفذته املجموعة التجريبية االولى.
 -3يؤدي استخدام املنهاج التدريبي لتمارين القوة املميزة بالسرعة الى تحسين صفة القوة املميزة بالسرعة لعضالت الرجلين والذراعين والبطن
لالعبي كرة اليد من فئة الناشئين.
 - 4أثر املنهاج التدريبي لتمارين القوة املميزة بالسرعة بشكل ايجابي على تطوير الصفات البدنية االخرى قيد البحث وهي ( السرعة االنتقالية ,
القوة االنفجارية  ,الرشاقة ).
اوص ى الباحث :
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 -1استخدام تمارين القوة املميزة بالسرعة لتطوير مختلف العضالت العاملة وهي الرجلين والبطن والذراعين ملا لها من فعالية في تحسين
صفة القوة املميزة بالسرعة لدى العبي كرة اليد الناشئين.
 -2أن تتضمن املناهج التدريبية للناشئين في كرة اليد وحدات تدريبية باستخدام تمارين القوة املميزة بالسرعة ملا لها من فائدة ايجابية في
تطوير القوة العضلية لالعبي كرة اليد.
 -3زيادة االهتمام بتمارين القوة املميزة بالسرعة ملا لها من أثر جيد في التأثير على عدد من الصفات البدنية بكرة اليد .
 -4إجراء دراسات علمية اخرى مشابهة على فئات عمرية مختلفة.
هةندي لةسيفةتة جةستةييةكان بؤ ياريزاناني
كاريطةري جياوازي كاتي راهينانةكاني هيَزي ناسرواة بةخيَرايي لةسةر
َ
تازةثيطةيشتواني تؤثي دةست
تويَذةر
ث.ي.د .معةن عةبدولكةريم جاسم

تويَذةر
م.ي .وائيل دةسسار عةلي

ئامانجي تو َيذينةوة ئاشكراكردني :
هةندي لةسيفةتة جةستةييةكاني
 كاريطةري راهينانةكاني ه َيزي ناسراوة بةخيرايي بةكاتي ()5ضركة لةسةرَ
ياريزانانةكاني كؤمةلةى ئةزموني يةكةم.
هةندي لةسيفةتة جةستةييةكاني
 كاريطةري راهينانةكاني هيَزي ناسراوة بةخيرايي بةكاتي ()10ضركة لةسةرَ
ياريزانانةكاني كؤمةلةى ئةزموني دووةم.
لةهةندي سيفةتة جةستةييةكان لةنيَوان هةردوو كؤمةلَة ئةزمونيةكة لةتاقيكردنةوةى ثاشينة.
 ئاماذةى جياوازي ئاماريَ
طريمانةكانى تو َيذينةوة:
لةهةندي لةسيفةتة جةستةييةكان لةن َيوان هةردوو تاقيكردنةوةى ث َيشينةوثاشينة بؤ
 بووني جياوازي ئاماذةداري واتاييَ
كؤمةلةى ئةزموني يةكةم بؤ بةرذةوةندي تاقيكردنةوةى ثاشينة.
لةهةندي لةسيفةتة جةستةييةكان لةنيَوان هةردوو تاقيكردنةوةى ثيَشينةوثاشينة بؤ
 بووني جياوازي ئاماذةداري واتاييَ
كؤمةلةى ئةزموني دووةم بؤ بةرذةوةندي تاقيكردنةوةى ثاشينة.
لةهةندي لةسيفةتة جةستةييةكان لةنيَوان هةردوو كؤمةلةى ئةزموني يةكةم
 -بووني جياوازي ئاماذةداري واتاييَ
ودووةم لةتاقيكردنةوةى ثاشينة.
تويَذةرةكان ريبازي ئةزمونيان بةكارهيَناوة لةبةر شياوي بؤ سروشتي طرفتى تو َيذينةوةكة،
كؤمةلطةى تويَذينةوة دياريكراوة بةئةنقةست لةياريزاناني تازةثيطةيشتواني يانةى (فتوة) لةذير تةمةن ( )16ساالَن
لةتؤثي دةست كةذمارةيان ()20ياريزان بوو ،نمونةى تويَذينةوة لة( )12ياريزان ثيكهاتبوو كةريذةى (  )60%ي
كؤمةلطى تو َيذينةوة ثيكدينن ،نمونةكةش بؤ دوو كؤمةلةي ئةزموني بةشكراون هةريةكةيان ( )6ياريزان ،ثشت
بةستراوة بةسيفة جةستةييةكان كة ريذةى ( ) 75%راي شارةزياني بةدةست هيَناوة ئةوانيش( هيَزي تةقاوةى قاضةكان،
هيَزي تةقاوةى قؤلةكان ،هيَزي ناسراوةي خ َيرايي قؤلةكان ،هيَزي ناسراوة خيرايي قاضةكان ،هيزي ناسراوةى خيرايي
سك ،خيرايي طواستراوةيي ،شةنطي جولة) .ريكاري هاوئاستي لةنيَوان هةردوو كؤمةلة كراوة لةطؤراوةكاني
تويَذينةوةكة( تةمةن ،دريذي باالَ ،كيَش) وسيفةتة جةستةييةكان.
تويَذةرةكان دوو تاقيكردنةوةى ثيَشوةختةيان كردووة  ،يةكةميان بؤ تاقيكردنةوة جةستةييةكان
لةبةرواري ( )2012/12/2لةسةر ( )3ياريزان لةكؤمةلَطةى تويَذينةوة ئةوةى تريش لةسةر ( )4ياريزان كراوة بؤ
راهينانة بةكارهاتوةكان لةتويَذينةوةكة لةريي دوو يةكةى مةشقي يةوة لةبةرواري ( .)2012 /12 /6 – 5
تاقيكردنةوة جةستةييةكان كراوة لةماوةي ( )2012/12/11تاوةكو ( )2012/12/12بةم شيوةية:
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رؤذي يةكةم تاقيكردنةوةكاني ( هيزي تةقاوةى قاضةكان  ،هيزي تةقاوةى قؤلةكان ،راكردني 20مةتر ،هيزي ناسراو
بةخيرايي قؤلةكان) رؤذي دووةم تاقيكردنةوةكاني ( شةنطي جولة ،هيزي ناسراو بةخيرايي سك ،هيزي ناسراو
بةخيرايي قاضةكان).
بةجي كراون لة بةرواري(12/30م ) 2012كؤتايي هاتووة لة
دار َيذراون وج َي
دوو ريبازي مةشقي ِ
َ
دةبةستي و كؤمةلةى
( ) 2012/2/21كؤمةلةى يةكةم ئةو ثرؤطرامةى جيبةجي كردوة كة ثشت بةكاتي ( )5ضركة
َ
)ضركةدةبةستي وذمارةى ياريزاناني
ئةزموني دووةميش ئةو ثرؤطرامةى جيبةجي كردوة كةثشت بةكاتي (10
َ
هةركؤمةلةيةك ( )6ياريزانة.
دواي تةواو بون لة جيبةجيَكردني دوو ثرؤطرامةكة تاقيكردنةوةى ثاشينةي جةستةيي كراوة لةسةر
ياريزانةكاني نمونةى تويَذينةوة لةماوةى ( )2012/2/24تاوةكو ( ) 2012/2/25بةهةمان ريزبةندي تاقيكردنةوةكاني
دةكري
ثيَشينةيي ،ثشت بة ثرؤطرامي ئاماري ( ) SPSSبةستراوة  ،دواي خستنةرووي ئةنجامةكان و تاوتوي كردنيان
َ
بةم شيوةية دةرةنجامةكان ثوخت بكر َينةوة:
 -1بةكاره َيناني ثرؤطرامي مةشقي تايبةت بة راهينانةكاني هيزي ناسراوة بةخيرايي بة ريك وث َيكي بؤ ماوةى ()8
هةفتة بةرادةى ( ) 3يةكةى مةشقي هةفتانة كارا دةبيت لة زياد كردني هيزي ماسلكةكاني قاض وقؤلةكان وسك بؤ
ياريزانة تازةثيطةيشتوةكاني تؤثي دةست.
 -2سةركةوتني ثرؤطرامي مةشقي بؤ راهينانةكاني هيزي ناسراوة بةخيرايي بو كاتي ( )10ضركة كة كؤمةلةى دووةم
جيبةج َيي كردووة ثرؤطرامة مةشقي يةى راهينانةكاني هيزي ناسراوة بةخيرايي بةكاتي ( )5ضركة كة كؤمةلةى
ئةزموني يةكةم جيبةجيَي كردووة.
 -3بةكارهيَناني ثرؤطرامي مةشقي بؤ راهينانةكاني هيزي ناسراوة بةخيرايي بؤتة هؤي باشتر كردني سيفةتي هيَزي
ناسراوة بةخيرايي بؤ ماسولكةكاني قاض وقؤلةكان وسك بؤ ياريزاناني تازةثيطةيشتواني تؤثي دةست.
 -4كاريطةري ثرؤطرامي مةشقي بؤ راهينانةكاني هيزي ناسراو بةخيرايي بةشيوةيةكي ئةر َيني لةسةر ثةرةسةندني
سيفةتة جةستةييةكاني تري تويَذينةوة وةك( خيرايي طواستنةوة ،هيزي تةقاوة ،شةنطي جولة).
تويَذةر ِراسثاردةى كردووة:
 -1بةكارهيَناني راهينانةكاني هيزي ناسراوة بةخيرايي بؤ ثةرةثيداني ماسولكة كاركةرة جياوازةكان ئةوانيش قاضةكان
وسك وقؤلةكان ضونكة كاريطةري هةية لةبشتر كردني سيفةتي هيزي ناسراوة بةخيرايي بؤ ياريزانة
تازةثيطةيشتوةكاني تؤثي دةست.
دةبي ثرؤطرامةكاني مةشقي تازة ثيطةيشتوان لةتؤثي دةست يةكةى مةشقي تيَدابيت بةبةكارهيَناني راهيَنانةكاني
-2
َ
هيزي ناسراوة بةخيرايي ضونكة سودي ئةريَني دةبي لةثةرةثيداني هيزي ماسولكةيي بؤ ياريزاناني تؤثي دةست.
 -3بايةخ ثيداني زياتر بةراهينانةكاني هيزي ناسراوة بةخيرايي ضونكة كاريطةري باشي هةية لةير ضةند سيفةتيكي
جةستةيي لةتؤثي دةست .
 -4ئةنجام داني تو َيذينةوةي زانستي تري هاوش َيوة لةسةر ئاستةكاني تري تةمةن.
ABSTRACT
The effect of time difference on strength exercises characterized by speed in some
physical attributes of the young handball players
The Researcher
The Researcher
Ass.prof.dr Maan Abdul
Ass.tea. Wael Dathar Ali
Karim Jassim
The research aims to reveal:
-Effect of strength exercises characteristic of speed at the time (5) seconds in some physical
attributes of the players of the first experimental group.
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- Effect of strength exercises characteristic of speed at the time of (10) seconds in some
physical characteristics of the players of the second experimental group.
- The significance of statistical differences in some physical characteristics between the
experimental groups 1 and 2 in the post-test.
Research hypotheses:
- There were significant differences in some physical characteristics between the pre-test and
the post-experimental and the post-test.
- There were significant differences in some physical characteristics between the pre-test and
the post-experimental and the post-test.
- There were significant differences in some physical characteristics between the
experimental groups 1 and 2 in the post-test.
The researchers used the experimental approach to suitability and the nature of the research
problem. The research community deliberately determined the youth club under the age of
(16) years handball and the number of (20) players and the sample of the search of (12)
players, representing the proportion of (60%) of the research community, The sample was
divided into two experimental groups with 6 players per group. The physical characteristics
and tests were obtained with 75% or more of the experts' opinions (the explosive force of the
two men, the explosive force of the arms, the speed of the arms, As fast as the two men, the
speed characteristic of the belly, speed Transition, and agility). The parity between the two
groups was determined in variables (age, height, weight) and physical characteristics.
The researchers conducted two tests, the first of which was the physical tests on 2/12/2012 on
3 players from the research community and the other on 4 players for the exercises in the
research through the implementation of two training units on 5-6 / 12/2012 .
Physical tests were conducted for the period from (11/12/2012) until (12/12/2012) as follows:
The first day tests (the explosive force of the two men, the explosive force of the arms, the
enemy (20 meters), and the strength of the speed of the arms) and the second day tests
(fitness, and strength characteristic of the speed of the abdomen,
The first experimental group implemented the training curriculum based on the performance
time for (5) seconds. The second experimental group implemented the training curriculum.
Based on the performance time of (10) seconds and the number of players (6) in each
experimental group.
After the completion of the implementation of the training curricula of the two groups of
research was carried out physical physical tests on the players of the research sample for the
period (24/2/2013) until (25/2/2013) and in the same way and sequence of implementation of
tribal physical tests, and was extracted by relying on the statistical bag (spss) , after
presenting and discussing the results, the following conclusions can be drawn:
1 - The use of the training curriculum for strength exercises characterized by the speed of
regular and for a period of (8 weeks) (3 times) per week is effective in increasing the strength
of the muscles of the two men and the abdomen and arms of young handball players.
2 - The training curriculum for the exercises of strength characteristic of speed exceeded the
time (10) seconds, which was carried out by the second experimental group on the training
curriculum for strength exercises characterized by speed (5) seconds carried out by the first
experimental group.
3 - The use of the training curriculum for strength exercises characteristic of speed to
improve the strength characteristic of speed of the muscles of the men and arms and abdomen
of the handball players of the category of youth.
4 - The impact of the training curriculum for strength exercises characterized by speed and
positively on the development of other physical attributes under consideration (speed,
explosive power, fitness).
The researcher recommended:
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1 - The use of strength exercises characteristic of speed to develop various muscles working
are the men and the abdomen and arms because of its effectiveness in improving the
characteristic strength of speed in the players of the handball.
2. Training curricula for handball beginners should include training modules using the
strength exercises of speed because they have a positive advantage in the development of the
muscle strength of handball players.
3 - increase interest in power exercises characterized by speed because of their good impact
on the number of physical qualities of handball.
4- Conducting other similar scientific studies on different age groups.
 -1التعريف بالبحث:
 1-1املقدمة وأهمية البحث:
إن التقدم املذهل الذي شهدته مختلف االلعاب الرياضية في العالم قد بلغ مستويات عالية من األداء واإلنجاز يعود بالتأكيد الى
اعتماد املدربين على القواعد العلمية السليمة لعلم التدريب الرياض ي ومواكبتهم وسعيهم الكتشاف املزيد من األساليب والوسائل
التدريبية والعلمية املختلفة فضال عن الكشف عن النظريات السائدة لعلم التدريب الرياض ي واإلسهام بتطوير وتنمية عناصر
اللياقة البدنية ورفع مستوى اللياقة البدنية العامة والذي يؤدي بدوره الى تطوير األداء الفني والخططي والنفس ي لالعب في
مختلف االلعاب الرياضية  ,لذلك كان على املتخصصين والباحثين والعاملين في املجال الرياض ي إيجاد كل ما هو جديد لالستفادة
ُ
منه في رفد الفعاليات الرياضية ملواكبة التطور الحاصل فيها( حامد .) 9 , 2009 ,
تعد عملية التدريب الرياض ي الوسيلة املهمة لالرتقاء بمستوى األداء البدني واملهاري والخططي والنفس ي للرياضيين ،ويقوم املدرب
بتنظيم و تخطيط التدريب لتطوير مستوى األداء الرياض ي من خالل منظومة تدريبية تنفذ على مدى طويل بما يحقق التحسن
التدريجي للرياض ي ،وبما يمكنه من مواجهة األداء الرياض ي ،ويطلب الطموح لتحقيق مستويات رياضية عالية وبدرجة عالية من
التميز البدني (خريبط وعبد الفتاح )28 ، 2016 ،
تمثل الصفات البدنية األساس املهم في العملية التدريبية والتي يبنى عليها استكمال مقومات وعناصر التدريب األخرى حيث إن
إنجاز مستويات عالية من القدرات البدنية والتي تشمل القوة والسرعة والتحمل واليمكن الفصل بينهما بصورة قاطعة ولكن هذه
العناصر متداخلة ومرتبطة ببعضها البعض ومن الصعب الفصل بين مكوناتها حيث تتشابه الوظائف لكل منها والتي تعطي رد
الفعل الالزم لهذه العناصر بصورة ممزوجة  ( .الجبالي ) 343 , 2000 ,
ً
من خالل ما تم ذكره آنفا تركزت أهمية البحث باملحاولة العلمية الجادة في تقنين منهاجين تدريبيين لتمرينات القوة املميزة بالسرعة
يختلف كل منها عن اآلخر في زمن األداء الفعلي لهذه التمرينات على عينة من فئة الناشئين بكرة اليد .
 2-1مشكلة البحث:
من خالل إطالع الباحثان على العديد من البحوث والدراسات العلمية وامليدانية وجد قلة الدراسات والبحوث العلمية التي يتم من
خاللها اختيار ما هو أفضل من التمرينات املقننة من قبل الباحثانين واملدربين في لعبة كرة اليد  ،وإذا ما علمنا أن صفة القوة
املميزة بالسرعة تعد الصفة األكثر تكرارا في األداء البدني واملهاري لالعبي كرة اليد  ,لذا ارتأى الباحثان تجريب منهاجين تدريبيين
معتمدين على زمن األداء الفعلي لتمرينات القوة املميزة بالسرعة  ,إذ يعتمد املنهاج التدريبي األول على زمن األداء الفعلي ملدة ()5
ثانية لعضالت الذراعين والبطن والرجلين في حين يعتمد املنهاج التدريبي الثاني على زمن األداء الفعلي ملدة ( )10ثانية  ،وذلك
للكشف عن أفضلية هذين املنهاجين في تحقيق التطور املرجو لصفة القوة املميزة بالسرعة فضال عن الصفات البدنية األخرى
بلعبة كرة اليد .
 3-1أهداف البحث:
يهدف البحث الى الكشف عن:
 1-3-1أثر تمرينات القوة املميزة بالسرعة بزمن الـ ( ) 5ثانية في بعض الصفات البدنية لالعبي املجموعة التجريبية األولى.
 2-3-1أثر تمرينات القوة املميزة بالسرعة بزمن الـ ( ) 10ثانية في بعض الصفات البدنية لالعبي املجموعة التجريبية الثانية .
 3-3-1داللة الفروق اإلحصائية في بعض الصفات البدنية بين مجموعتي البحث التجريبيتين األولى والثانية في االختبار البعدي .
 4-1فروض البحث:

5
 1-4-1وجود فروق ذات داللة معنوية في بعض الصفات البدنية بين االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية األولى وملصلحة
االختبار البعدي.
 2-4-1وجود فروق ذات داللة معنوية في بعض الصفات البدنية بين االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية الثانية وملصلحة
االختبار البعدي.
 3-4-1وجود فروق ذات داللة معنوية في بعض الصفات البدنية بين املجموعتين التجريبيتين األولى والثانية في االختبار البعدي .
 5-1مجاالت البحث:
 1-5-1املجال البشري  :العبو نادي الفتوة الرياض ي الناشئين بكرة اليد .
 2-5-1املجال املكاني  :القاعة املغلقة لنادي الفتوة الرياض ي – املوصل.
 3-5-1املجال الزماني  :للفترة ما بين ( )25-9-2012ولغاية (.)11-5-2013
 6-1تحديد املصطلحات
 1-6-1تمرينات القوة املميزة بالسرعة :
هي التمارين التي قننها الباحثان باالعتماد على الشروط العلمية والقواعد األساسية لعلم التدريب الرياض ي والتي تؤدي الى تطوير صفة القوة
املميزة بالسرعة لعضالت الذراعين والرجلين والبطن لالعبي كرة اليد .
 2الدراسات السابقة:
 1-2دراسة املولى ( )2009م:
" أثراستخدام تمارين القوة املميزة بالسرعة باألثقال
بشدد مختلفة في عدد من املتغيرات البدنية واملهارية لالعبي كرة القدم الشباب "
هدفت الدراسة الى :
 -1أثر استخدام تمارين القوة املميزة بالسرعة باألثقال بشدد مختلفة على بعض املتغيرات البدنية واملهارية لالعبي كرة القدم الشباب
للمجموعتين التجريبيتين .
 -2داللة الفروق اإلحصائية في بعض املتغيرات البدنية واملهارية لالعبي كرة القدم الشباب في االختبارات البعدية للمجموعتين التجريبيتين .
وتكونت عينة البحث من العبي شباب منتدى الحدباء الرياض ي والبالغ عددهم (  ) 20العبا وتحت  19سنة  ،واستخدم الباحثان املنهج
التجريبي ملالءمته طبيعة البحث .
وعلى ضوء مناقشة النتائج استنتج الباحثان عدم وجود فروق ذات داللة معنوية في االختبارات البعدية للمجموعتين التجريبيتين في
الصفات البدنية ( القوة االنفجارية  ,القوة املميزة بالسرعة للرجلين  ,القوة االنفجارية للرجلين  ,القوة املميزة بالسرعة للذراعين  ,القوة املميزة
بالسرعة للبطن ) وهذا يعني إمكانية استخدام تمارين القوة املميزة بالسرعة باألثقال في تدريب الصفات البدنية واملهارات األساسية.
 -3إجراءات البحث:
 1-3منهج البحث :استخدم الباحثان املنهج التجريبي ملالءمته وطبيعة مشكلة البحث .
 2-3مجتمع البحث وعينته :حدد مجتمع البحث بطريقة عمدية بالعبي ناشئة نادي الفتوة تحت سن ( )16سنة بكرة اليد والبالغ عددهم
( )20العبا وتكونت عينة البحث من()12العبا يمثلون نسبة ( ) 60%من مجتمع البحث ,وقسمت هذه العينة الى مجموعتين تجريبيتين وبواقع
( )6العبين لكل مجموعة.
 3-3انتقاء الصفات البدنية واختباراتها في كرة اليد :
تم االطالع على العديد من املصادر العلمية ذات العالقة بالبحث النتقاء الصفات البدنية واالختبارات الخاصة لها في كرة اليد وتم تصميم
عددا من استمارات االستبيان وتوزيعها على مجموعة من املختصين في مجاالت ( علم التدريب الرياض ي  ,والقياس والتقويم  ,وكرة اليد ) وقد
تم اعتماد الصفات البدنية واختباراتها التي حصلت على نسبة اتفاق ( )75%فما فوق من آراء الخبراء وهي (القوة االنفجارية للرجلين  ,والقوة
االنفجارية للذراعين  ,والقوة املميزة بالسرعة للذراعين  ,والقوة املميزة بالسرعة للرجلين  ,والقوة املميزة بالسرعة للبطن  ,والسرعة االنتقالية ,
والرشاقة) .
 4-3تكافؤ مجموعتي البحث :اجري التكافؤ بين مجموعتي البحث في متغيرات(العمر،الطول،الوزن) والصفات البدنية والجدول ( )1يبين
األوساط الحسابية واالنحرافات املعيارية للمتغيرات املعتمدة بالتكافؤ.
الجدول ( ) 1
األوساط الحسابية واالنحر افات املعيارية وقيمة ( ت ) املحسوبة للتكافؤ بين مجموعتي البحث

6

متغيرات البحث

وحدة
القياس

املجموعة التجريبية األولى املجموعة التجريبية الثانية

قيمة (ت )
املحسوبة

االحتمالية
0.06

س-

±ع

س-

±ع

العمر

(سنة )

55.50

4.96

62.50

6.41

2.11

الطول

(سم )

165.66

9.68

169.33

6.56

0.76

0.46

الوزن

(كغم )

14.50

1.04

15.33

1.03

1.38

0.19

القوة االنفجارية للرجلين

متر

2.52

0.15

2.60

0.08

1.07

0.30

القوة االنفجارية للذراعين

متر

3.45

0.33

3.83

0.40

1.73

0.11

عدو ( )20متر

ثانية

3.94

0.22

3.75

0.16

1.76

0.10

القوة املميزة بالسرعة للذراعين

تكرار

9.33

1.03

11.16

1.94

2.04

0.06

القوة املميزة بالسرعة للبطن

تكرار

8.50

1.04

9.16

1.94

0.74-

0.47

القوة املميزة بالسرعة للرجلين

تكرار

4.99

0.22

5.28

0.24

2.06-

0.06

الرشاقة

ثانية

23.99

0.41

23.82

0.47

0.66

0.52

*تم االعتماد في املقارنة على قيمة االحتمالية الخاصة بالبرنامج االحصائي ()spss
من خالل الجدول ( ) 1يتبين ان كافة قيم (ت)املحسوبة اقل من قيمة (ت) االحتمالية عند نسبة خطأ ( )0.05امام درجة حرية ( )10وهو يعني
عدم وجود فروق معنوية مما يؤكد على وجود التكافؤ في متغيرات(العمر  ,الطول  ,الوزن)والصفات البدنية قيد البحث بين املجموعتين
التجريبيتين األولى والثانية.
 5-3وسائل جمع البيانات :
كانت ( استمارة االستبيان  ,واالختبارات واملقاييس  ,واملقابلة الشخصية).
 6-3االختبارات واملقاييس املستخدمة :
 1-6-3القياسات الجسمية  :شملت قياسين وهما ( قياس طول الجسم  ,وقياس وزن الجسم ).
 2-6-3االختبارات البدنية  :شملت االختبارات البدنية اختبارات :
* عدو( ) 20مترا من الوضع الطائر لقياس السرعة االنتقالية(عبدالجبار وبسطويس ي)1987 , 363,
* القفز العمودي من الثبات لقياس القوة االنفجارية العمودية للرجلين(عالوي ورضوان.)1982 ,87,
* رمي كرة طبية ( )3كغم من فوق الرأس لقياس القوة االنفجارية للذراعين(.عبدالجبار وبسطويس ي )1987 , 430 ,
*ثالث وثبات بالقدمين من الثبات وألطول مسافة ممكنة لقياس القوة املميزة بالسرعة للرجلين( .حسانين )1987 , 199 ,
* ثني ومد الذراعين (شناو) من وضع االنبطاح املائل في ( )10ثانية لقياس القوة املميزة بالسرعة للذراعين (عبدالجبار وبسطويس ي , 347 ,
.)1987
* الجلوس من الرقود مع مد الرجلين في ( ) 10ثانية لقياس القوة املميزة بالسرعة للبطن(.حسانين )1987 , 201 ,
* اختبار بارو لقياس صفة الرشاقة العامة (حسانين .)1995 , 369-368 ,
 7-3اإلجراءات امليدانية املستخدمة في البحث :
 1-7-3التجارب االستطالعية  :اجرى الباحثان تجربتين استطالعيتين  ،كانت االولى لالختبارات البدنية بتاريخ ( )2012/12/2على ( )3العبين
من مجتمع البحث واخرى على ( )4العبين للتمرينات املعتمدة في البحث من خالل تنفيذ وحدتين تدريبيتين بتاريخ (. )2012/12/5-6
 2-7-3االختبارات القبلية البدنية :
اجريت االختبارات البدنية للفترة من ( )2012/12/11ولغاية ( )2012/12/12وكما يأتي:
اليوم األول  :اختبارات (القوة االنفجارية للرجلين  ,والقوة االنفجارية للذراعين  ,وعدو ( )20مترا  ,والقوة املميزة بالسرعة للذراعين).
اليوم الثاني:اختبارات (الرشاقة  ,والقوة املميزة بالسرعة للبطن  ,والقوة املميزة بالسرعة للرجلين ).
 3-7-3تصميم وتنفيذ املناهج التدريبية :
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تم تصميم منهاجين تدريبيين وتم وضعهما في استمارة استبيان وتم توزيعهما على السادة املتخصصين في مجالي (علم التدريب الرياض ي ,
وكرة اليد ) لتحديد مدى صالحية هذين املنهاجين .
وتم تنفيذ هذين املنهاجين بتاريخ ( )2012/12/30وتم االنتهاء من تنفيذهما بتاريخ ( ) 2013/2/21إذ نفذت املجموعة التجريبية األولى املنهاج
التدريبي املعتمد على زمن االداء ملدة ( )5ثانية ونفذت املجموعة التجريبية الثانية املنهاج التدريبي املعتمد على زمن االداء ملدة ()10ثانية وكان
عدد الالعبين ( )6في كل مجموعة تجريبية .
 4-7-3االختبارات البعدية البدنية  :بعد االنتهاء من تنفيذ املنهاجين التدريبيين ملجموعتي البحث تم أجراء االختبارات البعدية البدنية على
العبي عينة البحث للفترة من ( )2013/2/24ولغاية ( )2013/2/25وبنفس طريقة وتسلسل تنفيذ االختبارات القبلية البدنية .
 8-3الوسائل اإلحصائية :
تم استخراجها من خالل االعتماد على الحقيبة اإلحصائية ( )spssبوساطة (الكومبيوتر) وهي:
(الوسط الحسابي،االنحراف املعياري،النسبة املئوية،اختبار tللعينات املستقلة واملرتبطة).
 -4عرض وتحليل النتائج ومناقشتها :
 1-4عرض وتحليل ومناقشة نتائج الصفات البدنية بين االختبارين القبلي والبعدي ملجموعتي البحث:
1-1-4عرض وتحليل نتائج الصفات البدنية بين االختبارين القبلي والبعدي ملجموعتي البحث:
الجدول ( )2يبين األوساط الحسابية واالنحر افات املعيارية للصفات البدنية باالختبارات
القبلية والبعدية وقيم (ت) املحسوبة للمجموعة التجريبية األولى بزمن ( )5ثانية
املعالم االحصائية
وحدة
القياس

االختبارالقبلي

االحتمالية

0.004

َ
س

±ع

القوة االنفجارية للرجلين

متر

2.52

0.15

2.58

0.13

4.90-

القوة االنفجارية للذراعين

متر

3.45

0.33

3.56

0.37

4.20-

0.008

عدو ( )20متر

ثانية

3.94

0.22

3.61

0.16

2.59

0.049

القوة املميزة بالسرعة للذراعين

تكرار

9.33

1.03

12.33

1.36

6.70-

0.001

القوة املميزة بالسرعة للبطن

تكرار

8.50

1.04

12.66

1.36

6.93-

0.001

القوة املميزة بالسرعة للرجلين

تكرار

4.99

0.22

5.09

0.22

6.20-

0.002

الرشاقة

ثانية

23.99

0.41

23.81

0.42

7.85

0.001

االختبارت البدنية

َ
س

االختبارالبعدي

قيمة
(ت)
املحسوب
ة

±ع

ومن خالل الجدول ( )2والخاص بنتائج االختبارات للصفات البدنية في املجموعة التجريبية االولى بزمن ( )5ثانية تبين ما يأتي :
 بلغت قيمة (ت) املحسوبة بين االختبارين القبلي والبعدي الختباري القوة االنفجارية ما بين( ) 4.20- , 4.90-وهي أكبر من قيمة (ت) االحتمالية والبالغة بين ( )0.008 , 0.004عند نســبة خطــا ( )0.05ممــا يــدل علــى وجــود فــروق معنويــة
لهذا االختبار  ،وملصلحة االختبار البعدي.
 بلغت قيمة (ت) املحسوبة بين االختبارين القبلي والبعدي الختبار عدو ( )20متر ( ) 2.59وهي أكبر من قيمة (ت) االحتمالية والبالغة( )0.049عند نسبة خطا ( )0.05مما يدل على وجود فروق معنوية لهذا االختبار وملصلحة االختبار البعدي.
 بلغت قيمة (ت) املحسوبة بين االختبارين القبلي والبعدي الختبار القوة املميزة بالسرعة ما بين( ) 6.20- , 6.93-وهي أكبر من قيمة (ت) االحتمالية والبالغة بين ( )0.002 , 0.001عند نسبة خطا ( )0.05مما يدل على وجود فروق معنوية
لهذا االختبار وملصلحة االختبار البعدي.
 بلغت قيمة (ت) املحسوبة بين االختبارين القبلي والبعدي الختبار الرشاقة ( ) 7.85وهي اكبر من قيمة (ت) االحتمالية والبالغة ( )0.001عندنسبة خطا ( )0.05مما يدل على وجود فروق معنوية لهذا االختبار وملصلحة االختبار البعدي.
الجدول ( )3األوساط الحسابية واالنحر افات املعيارية للصفات البدنية في

8
االختبارات القبلية والبعدية وقيم (ت) املحسوبة للمجموعة التجريبية الثانية بزمن ( )10ثانية
املعالم االحصائية

ت

وحدة
القياس

االختبارالقبلي

االحتمالية

0.001

َ
س

±ع

1

القوة االنفجارية للرجلين

متر

2.60

0.89

2.80

0.78

7.22-

2

القوة االنفجارية للذراعين

متر

3.83

0.40

4.45

0.28

9.92-

0.001

3

عدو ( )20متر

ثانية

3.75

0.16

3.44

0.25

5.81

0.002

4

القوة املميزة بالسرعة للذراعين

تكرار

11.16

1.94

14.83

0.98

8.69-

0.001

5

القوة املميزة بالسرعة للبطن

تكرار

9.16

1.94

14.83

1.16

5.37-

0.003

6

القوة املميزة بالسرعة للرجلين

تكرار

5.28

0.24

5.92

0.11

11.12-

0.001

7

الرشاقة

ثانية

23.82

0.47

22.92

0.57

11.57

0.001

االختبارت البدنية

َ
س

االختبارالبعدي

قيمة
(ت)
املحسوب
ة

±ع

ومن خالل الجدول ( )3والخاص بنتائج االختبارات للصفات البدنية في املجموعة التجريبية الثانية بزمن ( )10ثانية تبين ما ياتي :
 بلغت قيمة (ت) املحسوبة بين االختبارين القبلي والبعدي الختباري القوة االنفجارية ما بين( ) 7.22- , 9.92-وهي أكبر من قيمة (ت) االحتمالية والبالغة بين ( )0.001 , 0.001عند نســبة خطــا ( )0.05ممــا يــدل علــى وجــود فــروق معنويــة
لهذا االختبار  ،وملصلحة االختبار البعدي.
 بلغت قيمة (ت)املحسوبة بين االختبارين القبلي والبعدي الختبار عدو ( )20متر ( )5.81وهي اكبر من قيمة (ت) االحتمالية والبالغة( )0.002عند نسبة خطا ( )0.05مما يدل على وجود فروق معنوية لهذا االختبار  ،وملصلحة االختبار البعدي.
 بلغت قيمة (ت)املحسوبة بين االختبارين القبلي والبعدي الختبار القوة املميزة بالسرعة ما بين( )5.37- , 11.12-وهي أكبر من قيمة (ت) االحتمالية والبالغة بين ( )0.003 , 0.001عند نسبة خطا ( )0.05مما يدل على وجود فروق
معنوية لهذا االختبار  ،وملصلحة االختبار البعدي.
 بلغت قيمة (ت) املحسوبة بين االختبارين القبلي والبعدي الختبار الرشاقة والتي بلغت ( ) 11.57وهي أكبر من قيمة (ت) االحتمالية والبالغة( )0.001عند نسبة خطا ( )0.05مما يدل على وجود فروق معنوية لهذا االختبار  ،وملصلحة االختبار البعدي.
 2-1-4مناقشة نتائج الصفات البدنية بين االختبارات القبلية والبعدية ملجموعتي البحث التجريبيتين:
ً
ً
من خالل ما تقدم عرضه وتحليله مسبقا فلقد أظهرت الجداول ( )3( ، )2وجود فروقا ذات داللة معنوية بين متوسطات االختبارات القبلية
والبعدية ولصالح االختبارات البعدية في كافة الصفات البدنية التي تناولها البحث وملجموعتي البحث التجريبيتين ،وهو ما يؤكد تطور العبي
العينة في هذه الصفات بعد تنفيذ املنهاجين التدريبيين  ،ويمكن للباحث إعزاء هذا التطور إلى األثر اإليجابي الفعال للمنهاجين التدريبيين
اللذان اعتمدا على التخطيط العلمي الذي أثبت فاعليته مما أدى إلى تحسين القدرات البدنية لالعبي عينة البحث  ،التي تعد على درجة
عالية من األهمية في أداء العبي كرة اليد.
وال بد أن نذكر هنا أهمية الضغط على نظام الطاقة املسيطر في الصفة البدنية وهو من النظام الفوسفاجيني فمن أهم متطلبات تطوير
الصفة البدنية هو الضغط على نظام الطاقة العامل الذي تقع الصفة البدنية تحت سيطرته " ألن جميع أنظمـة إنتــاج الطاقــة تســاهم في
تحقيق اإلنجاز " (حسن  ) Martin & Lumsden , 1987 , 71( )60 ، 2001 ،ومن خالل تنمية عمل نظام الطاقة يتم تحسين الصفة البدنية أو
ً
مجموعة الصفات البدنية التي يكون فيها نظام الطاقة العامل مسيطرا طوال فترة األداء التي يؤديها الالعب  ،فصفات السرعة والقوة
االنفجارية والرشاقة والقوة املميزة بالسرعة بكرة اليد تم تطويرها عن طريق استخدام تدريبات تعتمد على الضغط على النظام الفوسفاجيني
( )ATP - PCوالذي يزود جسم الالعب بأغلبية الطاقة التي يحتاجها عند التدريب لتنمية هذه الصفة البدنية  ،وقد أكد كال من & (Fox
)Mathewsبهـذا الخصوص بــأن"مبدأ الخصوصية في نظام الطاقـة العـامل يعد من أهم املبـاديء التدريبيـة في العمليـة التدريبيـة" & (Fox
).Mathews, 1976, 10
ً
ً
ً
ً
وال بد من اإلشارة أيضا إلى أن تدريب كل صفة بدنية كان قد تم من خالل أداء تمرينا بدنيا واحدا تم تقنينه بأسلوب علمي مبني على أسس
ً
وقواعد وشروط تدريب كل صفة بدنية من أجل تحقيق أهداف البحث  ،فضال عن شدد األداء العالية وفترات دوام املثير املحددة وكذلك
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فترات الراحة البينية بين التكرارات وبين املجاميع وهذا ما يسمى بالخصوصية التدريبية لنوع التمرين املختار الذي يخدم كل صفة بدنية
مطلوب تطويرها من خالل خصوصية تدريب املجموعة العضلية أو املجاميع العضلية العاملة املشاركة في أداء كل تمرين بدني وإن كل ذلك
ً
ً
بشكل فعال في رفع مستوى اللياقة البدنية لالعبي كرة اليد عن طريق التطور الذي حدث في الصفات البدنية ،
كان سببا أساسيا في املساهمة
ٍ
وهذا ما يؤكده (عالوي وعبد الفتاح) عندما أوردا "بأن املدرب الناجح هو الذي يخطط منهاجه التدريبي بحيث ينمي هذا املنهاج الخصائص التي
يتطلبها نوع النشاط الرياض ي التخصص ي لالعب ويشمل ذلك التركيز على تنمية نظام الطاقة العامل الذي يعتمد عليه الالعب في تخصصه
ً
الرياض ي  ،كما أن التركيز على املجموعات العضلية العاملة واملشاركة في أداء النشاط الرياض ي التخصص ي تبعا لطبيعة عملها يعد أكثر فاعلية
وفائدة وكل ذلك يساعد في تركيز املنهاج التدريب لتحقيق األهداف املطلوبة "(عالوي وعبد الفتاح .)28 ، 2000 ،
ويرى الباحثان أن أحد العوامل الرئيسية الفعالة في تطوير الصفات البدنية في البحث الحالي يعود إلى حدوث التكيفات الفسيولوجية
بصورة منتظمة بعد التخطيط العلمي السليم لكافة الجوانب امليدانية التي
االيجابية في أجسام الالعبين بعد تدربهم لثمانية أسابيع متتالية
ٍ
تتعلق بالعملية التدريبية  ،ومما يؤكد ذلك ما أشار إليه (عبد الفتاح) في هذا املوضوع فقد ذكر على أنه "من أجل الحصول على تكيفات
ً
بشكل منتظم ومستمر لفترة ال تقل عن ( )12 - 8أسبوعا"(عبد الفتاح)42 ، 1994 ،
فسيولوجية حقيقية يجب أن يتم تدريب الرياض ي
ٍ
ويضيف (عثمان) في نفس الصدد " إن نتاج العمليـة التدريبيـة كلها يتوقف على مدى التــأثير في أجهـزة الجســم املختلفـة  ،ذلك التأثير
(التكيف) الناتج عن ضغوط الحمل التدريبي البدني " (عثمان  )24 ، 2000 ،وذكر (سالمة) بنفس الخصوص " عندما نتدرب ألسابيع
بانتظام سوف يحدث التكيف الفسيولوجي لهذا الجهد وهو ما يعمل على تحسين قدرات الالعب البدنية والوظيفية،وكذلك يحسن من
الفاعلية والقدرة على تحمل األداء ومختلف النواحي الفنية املرتبطة بالنشاط التخصص ي " (سالمة  )28 ، 2000 ،ويؤيد (عبد الفتاح) ما
سليم فإن النتيجة هي تطوير اللياقة
بشكل
سبق ذكره بقوله " التكيف هو املبدأ األساس ي للتدريب  ،فإذا ما تم تخطيط نظام التدريب
ٍ
ٍ
البدنية وبالتالي مستوى األداء واإلنجاز الرياض ي وبذلك تتحقق عملية التكيف الفسيولوجي " (عبد الفتاح  )12 ، 1999 ،وهذا ما يشير اليه
(البياتي) بقوله " ان التكيفات الوظيفية التي تحدث لدى الالعبين هي نتيجة االنتظام في املناهج التدريبية  ،والتي تؤدي الى حدوث تغييرات
وظيفية في القلب تتمثل في توسيع تجاويف القلب وازدياد قوة العضلة القلبية ،وازدياد حجم القلب (البياتي .)81، 2004،
 2-4عرض وتحليل ومناقشة نتائج الصفات البدنية بين االختبارين البعديين ملجموعتي البحث:
 1-2-4عرض وتحليل نتائج الصفات البدنية بين االختبارين البعديين ملجموعتي البحث:
الجدول ( )4األوساط الحسابية واالنحر افات املعيارية وقيمة (ت) املحسوبة
في الصفات البدنية بين املجموعتين التجريبيتين بزمن ( )5ثانية وزمن ()10ثانية في االختبارالبعدي
قيمة
(ت)
املحسوب
ة

ت

االحتمالية

1

القوة االنفجارية للرجلين

متر

2.58

0.13

2.80

0.07

3.30-

0.008

2

القوة االنفجارية للذراعين

متر

3.56

0.37

4.45

0.28

4.59-

0.001

3

عدو ( )20متر

ثانية

3.61

0.16

3.44

0.25

1.35

0.206

4

القوة املميزة بالسرعة للذراعين

تكرار

12.33

1.36

14.83

0.98

3.63-

0.005

5

القوة املميزة بالسرعة للبطن

تكرار

12.66

1.36

14.83

1.16

2.95-

0.014

6

القوة املميزة بالسرعة للرجلين

تكرار

5.09

0.22

5.92

0.11

7.95-

0.001

7

الرشاقة

ثانية

23.81

0.42

22.92

0.57

2.04

0.012

اسم االختبار

وحدة
القياس

املجموعة التجريبية االولى
( )5ثانية
َ
±ع
س

املجموعة التجريبية االولى
( )10ثانية
َ
±ع
س

10
ومن خالل الجدول ( )4والخاص بنتائج االختبارات للصفات البدنية بين املجموعتين بزمني()5و( )10ثانية تبين ماياتي :
 بلغت قيمة (ت)املحسوبة بين املجموعتين التجريبيتين لصفة القوة االنفجارية ما بين( ) 3.30- , 4.59-وهي اكبر من قيمة (ت) االحتمالية والبالغة بين ( )0.008 , 0.001عند نســبة خطــا ( )0.05ممــا يــدل علــى وجــود فــروق معنويــة
وملصلحة االختبار البعدي للمجموعة الثانية.
 بلغت قيمة (ت)املحسوبة بين املجموعتين التجريبيتين الختبار عدو ( )20متر ( ) 1.35وهي اكبر من قيمة (ت) االحتمالية والبالغة ()0.20عند نسبة خطا ( )0.05مما يدل على وجود فروق معنوية وملصلحة االختبار البعدي للمجموعة الثانية.
 بلغت قيمة (ت)املحسوبة بين املجموعتين التجريبيتين لصفة القـوة املميزة بالسرعة مـا بين( ) 3.63- , 7.95-وهي اكبر من قيمة (ت) االحتمالية البالغة بين ( ) 0.014 , 0.001عند نسبة خطا ()0.05مما يدل على وجود فروق معنوية
ولصالح االختبار البعدي للمجموعة الثانية.
 بلغت قيمة (ت)املحسوبة بين املجموعتين التجريبيتين لصفة الرشاقة ( ) 2.04وهي اكبر من قيمة (ت) االحتمالية والبالغة ( )0.012عندنسبة خطا ( )0.05مما يدل على وجود فروق معنوية لهذا االختبار وملصلحة االختبار البعدي للمجموعة الثانية.
 2-2-4مناقشة نتائج االختبارات البعدية بين مجموعتي البحث:
ومما سبق استعراضه من عرض وتحليل نتائج املتغيرات البدنية في الجدول ( ) 4التي تناولها البحث فإن الباحثان يلخص
إعزاءه للتفوق الحاصل في جميع الصفات البدنية بين االختبارات البعدية للمجموعتين التجريبيتين والذي كان ملصلحة االختبارات البعدية
للمجموعة التجريبية الثانية الى اعتماد زمن االداء الفعلي املحدد بـ( )10ثوان لكافة التمارين البدنية الخاصة بصفة القوة املميزة للسرعة
ً
ً
وللمجاميع العضلية املختلفة في الجسم بدءا من عضالت الرجلين  ،ثم البطن  ،وانتهاءا بعضالت الذراعين  ،اذ ان زمن االداء املذكور يعد من
افضل االزمنة التدريبية املالئمة لتطوير صفة القوة املميزة بالسرعة لالعبي كرة اليد من فئة الناشئين  ،كما انه يعد افضل من زمن االداء
الفعلي املحدد بـ ( ) 5ثانية لالعبي املجموعة التجريبية االولى  ،كما ان الباحثان نجح بشكل كبير في عملية التقنين العلمي الصحيح للحمل
ً
التدريبي في املنهاج التدريبي الخاص بالعبي املجموعة التجريبية الثانية والذي اعتمد على أسس ومباديء علم التدريب الرياض ي فضال عن
ً
مراعاة القواعد واملعلومات الخاصة بالنظرية الفسيولوجية والتي تعد جزءا من فسلجة التدريب الرياض ي مما أدى إلى إحداث التأثيرات
التدريبية السليمة لالعبي املجموعة الثانية  ،كما أن التزام العبي عينة املنهاجين التدريبيين في نسق تدريبي منتظم في أداء التدريبات البدنية
املخصصة لهم في الوحدات التدريبية املقررة والتي كانت ( )24وحدة تدريبية وبواقع ثالثة وحدات تدريبية في األسبوع الواحد ،وهو ما ساهم
في حدوث التطور املعنوي للصفات البدنية الخاصة بالبحث  ،وهذا يتفق مع ما ذكره (كماش) الذي أكد في نفس الخصوص " بأن عملية
ً
تقنين الحمل التدريبي بصورة سليمة سوف يصحبه تقدما في مستوى عمل أجهزة وأعضاء الجسم وبالتالي تطوير الصفات البدنية لتحقيق
أفضل مستوى رياض ي" (كماش  )31 ، 1999 ،كما أشار (البساطي) في نفس الصدد بقوله " إن التشكيل الصحيح لحمل التدريب يعد الركيزة
ً
األساسية لتطور مستوى الالعب  ،ويتطلب االرتقاء بمستوى الالعب تقدما في مستوى الحمل التدريبي  ،إذ تزداد قدرة الالعب على التكيف ،
كما أن فهم املدرب للعالقة بين شدة الحمل وح جمه واستخدام درجة الحمل املناسبة التجاه التدريب تمكنه من تشكيل الحمل التدريبي
ً
بصورة جي ــدة " (البساطي  )53 ، 1998 ،ويضيف (بسطويس ي) في نفس املوضوع بأنه " عند مزاولة التدريب الرياض ي يجب أن يكون مقننا من
ٍ
ً
ً
حيث املحتوى تقنينا موزونا من حيث شدة وحجم التمرينات والراحة،إذ تمثل تلك املكونات األساسية ما يسمى بحمل التدريبي
الرياض ي"(بسطويس ي  )59 ، 1999 ،وإن كل مـا تقـدم يؤكـد تحقيق فروض البحـث .
 -5االستنتاجات والتوصيات:
 1-5االستنتاجات :
بعد عرض النتائج ومناقشتها يمكن استخالص االستنتاجات اآلتية :
ً
ً
 -1إن استخدام املنهاج التدريبي الخاص بتمــارين القــوة املميــزة بالســرعة بانتظــام وملــدة ( 8أســابيع) بواقــع ( 3مـرات) أســبوعيا يعــد فعــاال
في زيادة القوة لعضالت الرجلين والبطن والذراعين لالعبي كرة اليد الناشئين.
 -2تفــوق املنهــاج التــدريبي لتمــارين القــوة املميــزة بالســرعة بــزمن ( )10ثانيــة الــذي نفذتــه املجموعــة التجريبيــة الثانيــة علــى املنهــاج التــدريبي
لتمارين القوة املميزة بالسرعة بزمن ( )5ثانية الذي نفذته املجموعة التجريبية االولى.
 -3يؤدي استخدام املنهاج التدريبي لتمارين القوة املميزة بالسرعة الى تحسين صــفة القــوة املميــزة بالســرعة لعضــالت الــرجلين والــذراعين
والبطن لالعبي كرة اليد من فئة الناشئين.
 -4أثــر املنه ــاج التــدريبي لتم ــارين القــوة املمي ــزة بالســرعة بش ــكل ايجــابي عل ــى تطــوير الص ــفات البدنيــة االخ ــرى قيــد البح ــث وهــي ( الس ــرعة
االنتقالية  ,القوة االنفجارية  ,الرشاقة ).
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 2-5التوصيات :
 -1استخدام تمارين القوة املميزة بالسرعة لتطوير مختلف العضالت العاملة وهــي الــرجلين والــبطن والــذراعين ملــا لهــا مــن فعاليــة فــي تحســين
صفة القوة املميزة بالسرعة لدى العبي كرة اليد الناشئين .
 -2أن تتضمن املناهج التدريبية للناشئين في كرة اليد وحدات تدريبيــة باســتخدام تمــارين القــوة املميــزة بالســرعة ملــا لهــا مــن فائــدة ايجابيــة فــي
تطوير القوة العضلية لالعبي كرة اليد.
 -3زيادة االهتمام بتمارين القوة املميزة بالسرعة ملا لها من أثر جيد في التأثير على عدد من الصفات البدنية بكرة اليد .
 -4إجراء دراسات علمية اخرى مشابهة على فئات عمرية مختلفة.
املصادر العربية و األجنبية:
 -1البساطي  ،أمر هللا ( ":)1998قواعد وأسس التدريب الرياض ي وتطبيقاتها " منشأة املعارف  ،اإلسكندرية.
 -2بسطويس ي  ,احمد بسطويس ي (" : )1999أسس ونظريات التدريب الرياض ي "  ,دار الفكر العربي  ,القاهرة .
 -3البياتي  ,عثمان عدنان ( " : )2004أثر تدريبات القوة باستخدام االنقباض العضلي الثابت واملتحرك واملختلط في بعض أوجه القوة
العضلية واملتغيرات الوظيفية لدى العبي كرة اليد الناشئين "  ,رسالة ماجستير غير منشورة  ,كلية التربية الرياضية  ,جامعة املوصل .
 -4الجبالي  ,عويس (" : )2000التدريب الرياض ي ـ النظرية والتطبيق " ,الطبعة األولى  ,دار  G,M,Sللنشر  ,جامعة حلوان  ,مصر .
 -5حامد  ,محمد عبدالجبار (" : )2009اثر منهاج تدريبي مقترح بإستخدام تمارين قوة مساعدة خاصة في عدد من املتغيرات البدنية واملهارية
لالعبي كرة اليد للناشئين"  ,رسالة ماجستير غير منشورة  ,كلية التربية الرياضية  ,جامعة املوصل .
 -6حسـانين  ،محمـد صبحـي ( " :)1987التقـويم والقيـاس في التربيـة الرياضيـة " ج ، 1ط ، 2دار الفكر العربي  ،القاهرة.
 -7حسـانين  ،محمـد صبحـي ( " :)1995التقـويم والقيـاس في التربيـة الرياضيـة " ج ، 1ط ، 3دار الفكر العربي  ،القاهرة.
 -8حسن  ،إيمان عبد ( " :)2001تأثير منهج تدريبي مقترح للقوة واملرونة في تطوير األداء الفني لبعض مهارات الجمناستك اإليقاعي " رسالة
ماجستير غير منشورة  ،كلية التربية الرياضية  ،جامعة بغداد.
 -9خريبط ،ريسان و عبد الفتاح ،ابو العال (" : )2016التدريب الرياض ي" ،ط ،1مركز الكتاب للنشر ،القاهرة -مصر.
 - 10سالمة  ،بهاء الدين إبراهيم ( " :)2000فسيولوجيا الرياضة واألداء البدني ـ الكتات الدم " ط ، 1دار الفكر العربي  ،القاهرة.
 - 11عبد الجبار  ،قيس ناجي وأحمد  ،بسطويس ي (  " : ) 1987االختبارات ومبادىء اإلحصاء في املجال الرياض ي " مطبعة التعليم العالي ،
بغداد.
 - 12عبد الفتاح،أبو العال(":)1994تدريب السباحة للمستويات العليا"،ط،1دار الفكر العربي،القاهرة.
 - 13عبد الفتاح،أبو العال(" :) 1999االستشفاء في املجال الرياض ي" دار الفكر العربي  ،القاهرة.
 - 14عثمان  ,محمد ( " :)2000الحمل التدريبي والتكيف " دار الفكر العربي  ،القاهرة.
 - 15عالوي ،محمد حسن وعبد الفتاح ،ابو العال احمد ( ،)2000فسيولوجية التدريب الرياض ي ،دار الفكر العربي للنشر والتوزيع،
القاهرة.
 - 16عالوي  ,محمد حسن ورضوان  ,محمد نصر الدين ( " :)1982اختبارات األداء الحركي " دار الفكر العربي  ,القاهرة  ،مصر.
 - 17كماش  ،يوسف الزم (  " :) 1999املهارات األساسية في كرة القدم ـ تعليم ـ تدريب " مكتبة دار الخليج  ،عمان .
18- Fox , E.L. & Mathews , D. K. (1976): " Interval training Conditioning for sports and General Fitness " W. B. Saunders Co.
Philadelphia.
approach " Time Mirror Mosby , College

19- Martin , W.O. & Lumsden , J.(1987): " Coaching an effective behavioral
Publishing ,Toronto.
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امللحق رقم ()1
نموذج للدورة الصغرى السادسة للمنهاج التدريبي
للمجموعة التجريبية االولى التي تدربت على تمرينات القوة املميزة بالسرعة بزمن الـ ( )5ثانية
نموذج للدورة الصغرى نموذج للدورة الصغرى السادسة للمنهاج التدريبي

اليوم
اليوم

تطويرها
تطويرها
املراد
املراد
املتغيرات
املتغيرات
قوة مميزة بالسرعة لعضالت الذراعين

املستخدمة
املستخدمة
التمرينات
التمرينات

الشدة

عدد
عدد
عدد
التكرارا
التكرارات
االداء
زمن االداء زمنعدد
الشدة
املجاميع
املجاميع
ت

بينبين
الراحة
الراحة
زمنزمن
التكرارات
التكرارات

الراحة
الراحة
زمنزمن
املجاميع
املجاميع
بين بين

األحد

تمرين االستناد االمامي (شناو ذراعين)

اقص ى تكرار

( )5ثانية

3

2

 3-2د

 5- 4د

قوة مميزة بالسرعة لعضالت البطن

تمرين شناو بطن من وضع ثني الرجلين من الركبتين

اقص ى تكرار

( )5ثانية

3

2

 3-2د

 5- 4د

قوة مميزة بالسرعة لعضالت الرجلين

الوثب بالقدمين من فوق الحواجزبارتفاع ( )30سنتمتر

اقص ى تكرار

( )5ثانية

3

2

 3-2د

 5- 4د

تمرين االستناد االمامي (شناو ذراعين)

اقص ى تكرار

( )5ثانية

3

2

 3-2د

 5- 4د

قوة مميزة بالسرعة لعضالت البطن

تمرين شناو بطن من وضع ثني الرجلين من الركبتين

اقص ى تكرار

( )5ثانية

3

2

 3-2د

 5- 4د

قوة مميزة بالسرعة لعضالت الرجلين

الوثب بالقدمين من فوق الحواجزبارتفاع ( )30سنتمتر

اقص ى تكرار

( )5ثانية

3

2

 3-2د

 5- 4د

تمرين االستناد االمامي (شناو ذراعين)

اقص ى تكرار

( )5ثانية

3

2

 3-2د

 5- 4د

قوة مميزة بالسرعة لعضالت البطن

تمرين شناو بطن من وضع ثني الرجلين من الركبتين

اقص ى تكرار

( )5ثانية

3

2

 3-2د

 5- 4د

قوة مميزة بالسرعة لعضالت الرجلين

الوثب بالقدمين من فوق الحواجزبارتفاع ( )30سنتمتر

اقص ى تكرار

( )5ثانية

3

2

 3-2د

 5- 4د

قوة مميزة بالسرعة لعضالت الذراعين

الثالثاء

قوة مميزة بالسرعة لعضالت الذراعين

الخميس

للمجموعة التجريبية الثانية التي تدربت على تمرينات القوة املميزة بالسرعة بزمن الـ ( )10ثاني
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األحد
الثالثاء
الخميس

قوة مميزة
بالسرعة لعضالت الذراعين

تمرين االستناد االمامي (شناو ذراعين)

اقص ى تكرار

( )10ثانية

3

2

 3-2د

 5- 4د

قوة مميزة
بالسرعة لعضالت البطن

تمرين شناو بطن من وضع ثني الرجلين من
الركبتين

اقص ى تكرار

( )10ثانية

3

2

 3-2د

 5- 4د

قوة مميزة بالسرعة لعضالت الرجلين

الوثب بالقدمين من فوق الحواجزبارتفاع ()30
سنتمتر

اقص ى تكرار

( )10ثانية

3

2

 3-2د

 5- 4د

قوة مميزة
بالسرعة لعضالت الذراعين

تمرين االستناد االمامي (شناو ذراعين)

اقص ى تكرار

( )10ثانية

3

2

 3-2د

 5- 4د

قوة مميزة
بالسرعة لعضالت البطن

تمرين شناو بطن من وضع ثني الرجلين من
الركبتين

اقص ى تكرار

( )10ثانية

3

2

 3-2د

 5- 4د

قوة مميزة
بالسرعة لعضالت الرجلين

الوثب بالقدمين من فوق الحواجزبارتفاع ()30
سنتمتر

اقص ى تكرار

( )10ثانية

3

2

 3-2د

 5- 4د

قوة مميزة
بالسرعة لعضالت الذراعين

تمرين االستناد االمامي (شناو ذراعين)

اقص ى تكرار

( )10ثانية

3

2

 3-2د

 5- 4د

قوة مميزة
بالسرعة لعضالت البطن

تمرين شناو بطن من وضع ثني الرجلين من
الركبتين

اقص ى تكرار

( )10ثانية

3

2

 3-2د

 5- 4د

قوة مميزة
بالسرعة لعضالت الرجلين

الوثب بالقدمين من فوق الحواجزبارتفاع ()30
سنتمتر

اقص ى تكرار

( )10ثانية

3

2

 3-2د

 5- 4د

امللحق رقم ()2
السادة ذوي االختصاص بمجاالت علم التدريب الرياض ي والقياس والتقويم وكرة اليد الذين تم عرض استمارات
االستبيان عليهم النتقاء أهم الصفات البدنية واختباراتهــا الخاصة بها في كرة اليد واملناهج التدريبية املستخدمة في البحـث الحالــي
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أسماء السادة املتخصصين

الصفات البدنية

د.ياسين طه الحجار



االختبارات البدنية

املناهج التدريبية

التخصص العلم ـ ــي

اللقب العلمـ ــي

الكليـ ــة

الجامعــة



فسلجة تدريب

أستاذ

التربية الرياضية

املوصل



تدريب رياض ي

أستاذ

التربية الرياضية

املوصل

د .اياد محمد عبدهللا





تدريب رياض ي

أستاذ

التربية الرياضية

املوصل

د .معتزيونس ذنون





تدريب رياض ي

أستاذ

التربية االساسية

املوصل

د.عبد الكريم قاسم غزال





قياس وتقويم – كرة يد

أستاذ

التربية الرياضية

املوصل

د.قص ي حازم محمد





تدريب رياض ي – كرة يد

أستاذ

التربية االساسية

املوصل

د.نوفل محمد محمــود







تدريب رياض ي -كرة اليد

أستاذ مساعد

التربية الرياضية

املوصل

د.كنعان محمود عبدالرزاق







تدريب رياض ي -كرة اليد

أستاذ مساعد

التربية الرياضية

املوصل



تدريب رياض ي

أستاذ مساعد

التربية الرياضية

املوصل



بايوميكانيك – كرة اليد

أستاذ مساعد

التربية الرياضية

املوصل



قياس وتقويم

أستاذ مساعد

التربية الرياضية

املوصل



قياس وتقويم -كرة يد

أستاذ مساعد

التربية الرياضية

املوصل

تدريب رياض ي

أستاذ مساعد

التربية الرياضية

املوصل

قياس وتقويم

أستاذ مساعد

التربية الرياضية

املوصل

تدريب رياض ي-كرة يد

مدرس

التربية الرياضية

املوصل

تدريب رياض ي

مدرس

التربية االساسية

املوصل

د.عناد جرجيس عبدالباقي

د .زياد يونس محمد الصفار
د.محمد خليل محمد



د .مكي محمود
د.سعد باسم جميل



د.نبيل محمد عبدهللا



د.سبهان محمود الزهيري




د .عثمان



د .عمارمؤيد عمر







