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 مستخلص البحث

لتعرف عمى مستوى الفروق في القوة االنفجارية لعضالت األطراف العميا وكذلك بحث اىدف ال
التعرف عمى مستوى الفروق في القوة المميزة بالسرعة لعضالت األطراف السفمى يمثمون منتخب 

ة وكرة اليد ، حيث بمغت عينة كمية التربية البدنية وعموم الرياضة جامعة االنبار لفعاليتي كرة السم
( العبا ، حيث استخدم الباحث المنيج الوصفي 23( العبا وضمت كل عينة )35البحث )

باألسموب المقارن كونو أكثر مالئمة لمبحث ، وبعد أن تم استخراج النتائج تما معالجتيا إحصائيا 
طراف العميا ، أما بالنسبة وقد استنتج الباحث بوجود فروق معنوية الختبار القوة االنفجارية لأل

 الختبار القوة المميزة بالسرعة لألطراف السفمى فمم يظير فروق معنوية .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 زياد مشعل فرحان  م.م. 
 كمية التربية البدنية وعموم الرياضة / جامعة االنبار

 

 
 

العليا والسفلى  األطراف القوة العضلية لعضالت أوجه دراسة مقارنة في بعض

 بين العبي كرة اليد وكرة السلة
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A Comparative Study of Some Aspects of Muscular Strength of 

Upper and Lower Limb Muscles between Handball Players and 

Basketball Players 

ZiyadMashalFarhan 

College of Physical Education and Sports Science-University of 

Anbar 

Abstract 

The aim of the research is to identify the level of differences in the 

explosive strength of the upper limb muscles as well as identifying the 

level of differences in the strength characterized by speed of the lower 

limb muscles of the players represent the team of the College of Physical 

Education and Sports Science-University of Anbar for the two events of 

basketball and handball, where the research sample (42) players and each 

sample included (24) players.  

     The researcher used the descriptive approach in the comparative 

method for it is more suitable to the research. After the results were 

extracted and treated statistically, the researcher concluded that there are 

significant differences of the test of the explosive force of the upper limbs, 

and that the test of the strength characterized by speed of the lower limbs 

do not show significant differences.    
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 الباب األول
 التعريف بالبحث -2
 :تهوأهميلبحث  مقدمة  2-2

إن التطور الذي يشيده العمم ألقى بظاللو عمى المجال الرياضي حيث نال ىذا المجال        
نصيبو من ىذا التطور والذي فتح آفاقاً  جديدة ظيرت من خالليا االنجازات التي كانت إلى 

خالل تطور العموم الرياضية المختمفة والتي اختصرت  وقت قريب تبدوا شبو مستحيمة لكن ومن
 الوقت من اجل الوصول إلى تحقيق أفضل االنجازات .

ومن بين ىذه العموم عمم التدريب الرياضي الذي يعتبر مفتاح النجاح لجميع الرياضات       
البدنية  ويتفق العمماء والمدربين عمى إن أساس التطور ىو العمل عمى النيوض بمستوى الصفات

والتي تعتبر عصب العممية التدريبية ومن بين ىذه الصفات ىي القوه العضمية والتي تشكل مع 
عنصر السرعة العمود الفقري لجميع األلعاب حيث إن أساس إي عمل يعتمد عمى وجود القوه 

ليد وذلك العضمية ومن بين األلعاب التي يكون لمقوة اثر كبير في أدائيا ىي لعبة كرة السمة وكرة ا
نظرا لطبيعة األداء في ىاتان المعبتين والذي يتسم باألداء القوي نظرا لمتماس المباشر مع 

 المنافس .
حيث تتنوع أوجو القوة العضمية أثناء األداء بحسب مواقف المعب لذلك تعتبر القوة العضمية      

( ، وتتمحور 47388) واحدة من العوامل الميمة لألداء الحركي وتعد سبب التقدم في األداء
أىمية البحث في التوصل إلى المؤشرات العممية والعممية في بيان أىمية بعض أوجو القوة 
العضمية المتمثمة بالقوة المميزة بالسرعة والقوة االنفجارية لألطراف العميا والسفمى بالنسبة لالعبي 

في طبيعة األداء وما يتميز بو كرة السمة وكرة اليد كون ىاتين المعبتين تتشابيان إلى حد كبير 
العبوا ىذه المعبتين في امتالكيم لمصفات والقدرات البدنية والتي تكاد تكون متطابقة وذلك إلتاحة 
الفرصة لممدربين اخذ ذلك بنظر االعتبار في عممية تييئة وأعداد الالعبين من اجل تحسين 

 وتطوير أدائيم .
 مشكمة البحث  2-3

االنفجارية والقوة المميزة بالسرعة تعتبر أوجو ميمة ومؤثرة جدا في األداء أن أوجو القوة       
وبالتالي ينعكس ىذا عمى نتائج المباريات لذلك يتوجب عمى المدربين التركيز عمييا وتحسينيا 
بشكل مستمر لكن ىنالك اختالف بين المدربين في تحديد أسبقية أىمية كل وجو من األوجو 

فمى بالنسبة لطبيعة األداء الفني لمفعاليتين وان ذلك يشير إلى وجود مشكمة ال لألطراف العميا والس
يمكن التكين بنتائجيا إال من خالل الدخول من بوابة البحث العممي لموصول إلى نتائج عممية 

 ممموسة .
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 هدفا البحث : 2-4
رة السمة التعرف عمى الفروق في القوة االنفجارية لعضالت األطراف العميا بين العبي ك .2

 . وكرة اليد
التعرف عمى الفروق في القوة المميزة بالسرعة لعضالت األطراف السفمى بين العبي   .3

 .كرة السمة وكرة اليد

 : فرضا البحث  2-5
وجود فروق ذات داللة معنوية بالقوة االنفجارية لعضالت األطراف العميا بين العبي كرة  .2

 السمة وكرة اليد .
عنوية بالقوة المميزة بالسرعة لعضالت األطراف السفمى بين وجود فروق ذات داللة م .3

 العبي كرة السمة وكرة اليد .

 : مجاالت البحث  2-5
منتخبي كمية التربية البدنية وعموم الرياضة جامعة االنبار   ا: العبو  المجال البشري 2-6-3

 لفعاليتي كرة السمة وكرة اليد .
 الرياضية جامعة االنبار: صالة األلعاب  المجال المكاني 2-6-3
 .3127/ 6/ 39إلى  3127/  6/ 3: لممدة من  لزماني االمجال  2-6-4

 الباب الثاني
جراءاته الميدانية : يةمنهج -3  البحث وا 
 :منهج البحث 3-1

يعتبر أىم الخطوات واختياره يجب إن يكون بدقة ، لذلك تم اختيار المنيج الوصفي بأسموب 
إلجراءات الدراسية التي تتكامل لوصف الظاىرة أو الموضوع اعتمادا المقارن " وىو مجموعة ا

 ( . 37:4عمى جمع الحقائق والبيانات " )
 :عينة البحث 2-2

تمثمت عينة البحث بالعبي منتخبي كمية التربية البدنية وعموم الرياضة جامعة االنبار بكرة السمة 
( العبا ، فيما 23عبي منتخب كرة اليد )( العبا حيث بمغ عدد ال 35وكرة اليد والبالغ عددىم )

 ( العبا أيضا .23بمغ عدد العبي كرة السمة )
 
 اختبارات البحث : 2-3

( 6756كغم ( ) 4اختبار دفع الكرة الطبية زنة ) 
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:قياس القوة االنفجارية لعضالت الذراعين . الغرض من االختبار 

 : كرسي  ، شريط قياس ، كرة طبية .األدوات 

يؤدى االختبار بجموس المختبر عمى الكرسي ممسكا بالكرة الطبية  داءطريقة األ :
باليدين بحيث تكون الكرة أمام الصدر وتحت مستوى الذقن ويجب أن يكون الجذع 
مالصقا لظير الكرسي 7 اذ يوضع حول صدر المختبر حبل بحيث يمسك الحبل من 

فع الكرة باليدين سوية 7 الخمف بشكل محكم لغرض منع حركة المختبر لألمام أثناء د
ويعطى لكل مختبر ثالث محاوالت تحتسب أفضميا وتحتسب المسافة من الحافة 

 األمامية لمكرسي إلى اقرب اثر تتركو الكرة عمى األرض .

: اختبار ثالث حجالت بالتعاقب ألبعد مسافة 

( 5762: قياس القوة المميزة بالسرعة لعضالت الرجمين . ) الغرض من االختبار . 

: ( متر. 36-31شريط قياس 7 ارض ممعب بحدود )  األدوات 

يقف المختبر عمى خط البداية وىو مرتكز عمى القدم اليمين تؤدي ثالث  طريقة األداء :
حجالت بالقدم اليمين يتبعا ثالث حجالت بالقدم اليسرى وألبعد مسافة ممكنة باستخدام 

تزام بيذه الخطوط وعدم الخروج عنيا الخطوط المستقيمة المرسومة عمى األرض مع االل
أثناء الحجل وعدم مالمسة أي جزء من أجزاء الجسم بغير قدم الحجل لألرض 7 تقاس 
المسافة ألبعد مسافة قطعيا بالرجل اليمين تتبعيا الرجل اليسار ويتم التسجيل بجمع ما 

 سم . 21قطعو المختبر بالرجل اليمنى واليسرى ألقرب 

 التجربة االستطالعية :  2-4
 8/6/3127قام الباحث بأجراء تجربة استطالعية عمى عينة مكونة من أربعة العبين بتاريخ 

 وذلك لمعرفة الصعوبات التي يمكن أن يواجيا الباحث أثناء تطبيق االختبارات الرئيسة .
 تنفيذ اإلجراءات الميدانية :  2-5

حيث تم مراعاة الشروط كافة وتم  21/6/3127بتاريخ تم إجراء اختبارات البحث عمى العينة 
 الحصول عمى الدرجات الخام ومن ثم معالجتيا إحصائيا لمحصول عمى نتائج البحث .

 الوسائل اإلحصائية :   2-6
 ( في تحميل النتائج باستخدام ما يأتي :  spssتم استخدام النظام اإلحصائي )  -

o النسبة المئوية 
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o الوسط الحسابي 
o راف المعيارياالنح 
o  ( اختبارt-test  ) 

 : األجهزة واألدوات المستخدمة  7 - 3
o . استمارة تسجيل 
o . شريط قياس 
o  ( متر . 36 -31أرضية ممعب بحدود ) 
o  ( 4كرة طبية زنة. ) كغم 
o . كرسي 
o . حبل 

 الباب الثالث
 عرض النتائج وتحميمها ومناقشتها : -3
لألطراف العميا والقوة المميزة بالسرعة لألطراف  عرض النتائج الخاصة بالقوة االنفجارية 3-1

 السفمى  لعينة البحث .
 (1جدول )

 يبين األوساط الحسابية واألنحرافات المعيارية

وحدة  االختبارات ت
 القياس

 t قيمة كرة السمة كرة اليد
 المحسوبة

نسبة 
 الخطأ

 الداللة

    ع -س ع -س   
القوة  1

 االنفجارية
 4.724 سم

 
 معنوي 4.443 3.273 4.472 4.429 4.558

القوة المميزة  2
 بالسرعة

غير  %88 1.786 4.814 12.575 1.248 13.432 سم
 معنوي

 
( األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمتي ) ت( المحسوبة والجدولية 2يبين جدول)

قوة االنفجارية ( إن قيمة الوسط الحسابي الختبار ال 2لعينتي البحث ويتبين  من ) الجدول 
( وبمغت قيمة الوسط الحسابي 17669( وبانحراف معياري بمغ )  57831لمنتخب كرة اليد بمغ )
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( عمما  17584( وبانحراف معياري بمغ ) :5713الختبار القوة االنفجارية لمنتخب كرة السمة ) 
يتبين إن  ( 17114( وعند مقارنتيا بنسبة الخطأ ) 47384إن قيمة ) ت ( المحسوبة بمغت ) 

 ( مما يدل عمى وجود فروق معنوية . 1716نسبة الخطأ اصغر من ) 
من خالل الرجوع لقيمة األوساط يتبين إن الوسط الحسابي  الختبار القوة االنفجارية        

( اكبر من الوسط الحسابي لمنتخب  57831لعضالت األطراف العميا لمنتخب كرة اليد وىو ) 
( ويبين الجدول أيضا الوسط الحسابي الختبار القوة المميزة لعضالت  :5713كرة السمة والبالغ ) 

( وبانحراف معياري بمغ  247143األطراف السفمى حيث بمغ الوسط الحسابي لمنتخب كرة اليد ) 
( وبانحراف معياري بمغ  237686( في حين بمغ الوسط الحسابي لمنتخب كرة السمة ) 27139)
( وعند مقارنتيا بنسبة الخطأ البالغ  27897ت( المحسوبة بمغت ) ( عمما إن قيمة ) 17921)

( مما يدل عمى عدم وجود فروق معنوية  ،  1716( يتبين إن نسبة الخطأ اكبر من )  17199) 
حيث يتضح لنا من ىذا بأن العبي منتخب كرة اليد يتفوقون عمى العبي منتخب كرة السمة في 

 ألطراف العميا .مستوى القوة االنفجارية لعضالت ا
 مناقشة النتائج:  3-1

من خالل النتائج التي ظيرت تبين لنا تفوق واضح لالعبي منتخب كرة اليد في القوة االنفجارية 
لعضالت األطراف العميا وىي نتيجة تؤكد عمى إن العبي كرة اليد يتمتعون بقوة انفجارية عالية 

التفوق إلى إن العبي كرة اليد يركزون في  تميزىم عمى العبي كرة السمة ، ويعزو الباحث ىذا
تدريباتيم عمى ىذا النوع من القوة وذلك لمحاجة ليا إثناء تنفيذ ميارات المعب وخاصة اليجومية 
منيا " إن القوة االنفجارية ىي أساس الصفات البدنية األخرى فال يمكن إن تطور السرعة بدون 

داء الميارات ربما يتأثر سمبيا ألسباب متعددة من (  ، حيث إن " أ :275تطوير القوة أوال " ) 
( ومن خالل ىذا يتضح  7776بينيا الضعف في القابمية البدنية الضرورية لمميارة الحركية " ) 

لنا بأن العمل عمى رفع مستوى بعض أوجو القوة العضمية ىو ضرورة ممحة وذلك ليتسنى لنا 
 االرتقاء بمستوى أداء الالعبين .

نجاح أداء الميارة يعتمد عمى العامل البدني والذي من خاللو يكتمل األداء الفني إن        
والذي يمكن من خاللو تطبيق كل الخطط المرسومة كذلك ظير لنا من خالل النتائج عدم وجود 
فروق معنوية بين العبي منتخبي كرة اليد وكرة السمة في القوة المميزة بالسرعة لعضالت 

أن ارتباط القوة بالسرعة يعتبر ذا أىمية كبيرة لما ينتج عنو من تحديد لمستوى األطراف السفمى . 
األداء لذلك يعتمد المدربين عمى تطوير ىذه القدرة لدى العبي كرة اليد وكرة السمة لمواجية كافة 

 ظروف ومتطمبات المعب المختمفة والتي تعتمد اعتمادا كبيرا عمى ىذه القدرة .
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 الباب الرابع
 : ستنتاجات والتوصياتاال -5
 : االستنتاجات 4-1

 تفوق العبي منتخب كرة اليد في القوة االنفجارية لعضالت األطراف العميا.  .2
تقارب المستوى بين العبي منتخب كرة اليد وكرة السمة في القوة المميزة بالسرعة  .3

 لعضالت األطراف السفمى ساىم بعدم المعنوية بينيما .
 التوصيات : 4-2

 ى مدربي كرة السمة بتنمية القوة االنفجارية لعضالت األطراف العميا.التأكيد عم .2
عمى المستويات الحقيقية  أعداد بحوث مشابية لأللعاب األخرى وذلك من اجل التعرف .3

 لمفرق .

 المصادر

 6احمد محمد فرحان : القوة االنفجارية لمرجمين وعالقتيا بزمن رد الفعل وانجاز سباحة 
 . 3122ير ، كمية التربية الرياضية جامعة بغداد ،م حرة ، رسالة ماجست

( 3111بشير الرشيدي : مناىج البحث التربوي دار الكتاب الحديث ، القاىرة. ) 

 كمال عبد الحميد محمد صبحي : المياقة البدنية ومكوناتيا 7 القاىرة7 دار الفكر العربي
2::9 . 

7 دار الفكر المعاصر 3رياضية ط محمد صبحي حسانين : التقويم والقياس في التربية ال
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