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 أىداف البحث:

 ـ التعرف عمى مستوى القوة االنفجارية لعضالت الرجمين لدى افراد عينة البحث .1   

 ـ التعرف عمى السرعة االنتقالية لدى افراد عينة البحث .2   

 ـ مقارنة المتغيرات قيد الدراسة بين العبي الكرة الطائرة وكرة القدم .3   

 فروض البحث :

داللة احصائية بين القوة االنفجارية والسرعة االنتقالية لعضالت الرجمين  توجد عالقة ذات    
 بين العبي الكرة الطائرة وكرة القدم .

قام الباحث باجراء التجربة الرئيسية عمى عينة البحث )منتخب تربية الرصافة االولى بالكرة   
ل بطولة تربيات بغدا د لمفترة الطائرة وكرة القدم( من خالل اجراء االختبارات لعينة البحث . خال

وبعد ذلك تم معالجة المتغيرات التي تم الحصول  2111/  2/ 21ولغاية  2111/  2/ 11من 
 عمييا احصائيا من خالل استخدام الوسائل االحصائية المناسبة وبعدىا استنج الباحثون ماياتي :

 كرة الطائرة وكرة القدمـ توجد ىناك فروق في اختبارات القوة االنفجارية بين العبي ال1

 ولمصمحة العبي الكرة الطائرة  لدى أفراد عينة البحث .      

 ـ توجد ىناك فروق في اختبارات السرعة االنتقالية بين العبي الكرة الطائرة وكرة القدم 2

 ولمصمحة العبي كرة القدم لدى افراد عينة البحث .      

 وبعدىا اوصى الباحثون ما ياتي :

 كيد عمى تطوير القوة االنفجارية لالعبي كرة القدم ولحاجتيم الماسة قياسا لالعبي ـ التأ1

 الكرة الطائرة .   

 ـ القيام بدراسة مشابية لأللعاب األخرى .2

 ـ القيام بدراسة مشابية لصفات بدنية أخرى .3

 التعريف بالبحث -1



 المقدمة وأىمية البحث : 1-1

ياة جعل لأللعاب والفعاليات واألنشطة الرياضة مكانة بارزة إن التطور الحاصل في مجاالت الح
وىامة في حياة األمم والشعوب وىذا التطور حصيمة ارتباط التربية الرياضية بالعموم األخرى كعمم 
البايوميكانيك والفسمجة وعمم النفس والتعمم الحركي والتدريب الرياضي . كل ذلك جعل لمرياضة 

عات البشرية . ولعبة كرة الطائرة شأنيا شأن أي نشاط رياضي أخر اثر كبير في حياة المجتم
تحتاج إلى القياس والتقويم في ميارات مختمفة . والميتمون في ىذة المعبة بحاجة إلى الكثير من 
االختبارات ذات النوع العممي المستند إلى األساليب اإلحصائية التي تؤكد ثباتيا وتعزز من 

اء . وكذلك لعبة كرة القدم كأي لعبة من األلعاب ليا مبادئيا األساسية صالحياتيا في قياس األد
المتعددة والتي تعتمد في إتقانيا عمى إتباع التخطيط السميم واستخدام طرق التدريب الحديثة وفق 
األسموب العممي المدروس والصحيح بغية الحصول عمى أفضل النتائج ، وانطالقا من ضرورة 

ئرة وكرة القدم بعنصري السرعة االنتقالية والقوة االنفجارية من عناصر تمتع العبي كرة الطا
المياقة البدنية . وبغية توضيحيا ألىمية التأثير المشترك ليذين العنصرين عمى مستوى أدائيا 
وخاصة في ميارات التيديف والتمرير نجد أن عنصر القوة يعتبر عنصرا أساسيا ينبغي عمى 

ن ىنا تبرز أىميتو لمصفتين البدنيتين )قيد الدراسة( في كرة القدم والكرة الالعب أن يتمتع بيا وم
 الطائرة لما ليما من حاجة ماسة لكل الالعبين .

 مشكمة البحث :ـ 1-2

أراد الباحث من خالل مشاىدتو الكثير من البطوالت الخاصة بالكرة الطائرة وكرة ضمن    
 ي صفتي السرعة والقوة ماليما اثر فعال بطوالت تربيات بغداد حيث وجد أن ىناك ضعف ف

في تحقيق االنجاز من خالل حركة الالعبين والقفز المستمر لذلك ارتأى الباحث  دراسو ىذه 
 المشكمو منة أجل ايجاد الحمول المناسبو ليا والمساىمو في دفع عجمو التقدم والتطوير نحو 

                                                                                                                                                                                 االمام في المجال الرياضي .                        

 أىداف البحث: 1-3

 اد عينة البحث .ـ التعرف عمى مستوى القوة االنفجارية لعضالت الرجمين لدى افر 1   

 ـ التعرف عمى السرعة االنتقالية لدى افراد عينة البحث .2   

 ـ مقارنة المتغيرات قيد الدراسة بين العبي الكرة الطائرة وكرة القدم .3   



 فروض البحث : 1-4

 توجد عالقة ذات داللة احصائية بين القوة االنفجارية والسرعة االنتقالية لعضالت الرجمين     

 بين العبي الكرة الطائرة وكرة القدم .           

 مجاالت البحث : 1-5

 المجال البشري .منتخب تربيو الرصافو االولى  لمكرة الطائرة وكرة القدم  5ـ 1   

  2111/  4/  21ـــــ  21/11/2111المجال الزماني .  5ـ 1   

ه القدم لنادي الصميخ المجال المكاني . قاعة نادي الصميخ الرياضي / ممعب كر  5ـ 1   
 الرياضي  

 الدراسات النظرية :-2

 مفيوم وتعريف المياقة البدنية : 2-1

حاول الكثير من العمماء تعريف المياقة البدنية ، وظيرت عدة تعاريف توضح بكممات     
مختصرة المقصود بكممة المياقة البدنية ،غير أن المالحظ في جميع ىذة التعاريف إنيا ليس 

ة بقدرما تكمل بعضيا البعض لتعطى في نياية األمر مفيوم متكامل لمياقة البدنية وسوف متناقض
 نستعرض فيما يمي بعض ما تمك التعاريف  .

المياقة البدنية : ىي المقدرة عمى أداء عمل عضمي عمى نحو مرضي ويتجو بعض العمماء 
يث يعرف ) فوكس (  وآخرون   لتعريفيم لمياقة البدنية إلى التركيز عمى الجانب الفسيولوجي ح

1987 foxetal  

المياقة البدنية : ىي الكفاءة الفسيولوجية أو الوظيفة التي تسمح بتحسين نوعية الحياة ويستطرد 
 البعض األخر الجانب الفسيولوجي لمياقة البدنية .

نفسي : بأنيا المقدرة أجيزة الجسم وخاصة األجيزة الدوري الت thbxtoكما يعرفيا زاكستون 
والعقمي والييكمي عمى العمل عند المستوى المثالي ويبرز تركيز بعض التعاريف عمى الربط بين 

ىي القدرة عمى مواجية التمرينات البدنية الفادية lamb 1974المياقة البدنية . كما يعرفيا المب 
 ( .1لمحياة والتمرينات البدنية )

 مكونات المياقة البدنية : 2-2



ة بمجموعة من القرارات والفسيولوجية التي تواجو مقابمة ليا من المتطمبات الحركية المياقة البدني
. يمكن تناوليا بشكل أنماط وخصائص األداء البدني فالعدو بسرعة جزء من المياقة البدنية 
ومقاومة ثقل معين يعتبر جزء أخر واالستمرار في األداء البدني ألطول فترة ممكنة يعد جزء 

لك من القرارات التي تشكل من مجموعيا المياقة البدنية . حيث قام العمماء بتقسيم ثالث وغير ذ
 المياقة البدنية إلى مكونات المياقة البدنية ىي خمسة مكونات أساسية ىي :

 ـ المطاولة 5ـ المرونة           4ـ الرشاقة        3ـ السرعة      2ـ القوة     1     

 ي كرة القدم :القوة االنفجارية ف 2-3-1

إن عنصر القوة واحد من العناصر األساسية التي تعتمد عمييا المياقة البدنية لمرياضي . والقوة   
ىي األساس لجميع القدرات الحركية لالعب وذلك ألنيا تؤثر تأثيرًا كبيرًا في تغير سرعة الحركة 

نة . وتعرف القوة بأنيا وتؤثر كذلك في نشاطو الحركي وىي مرتبطة بالسرعة والمطاولة والمرو 
)قدرة الالعب في التغمب عمى المقاومات الخارجية ـ العمل المضاد ليا وذلك عن طريق القدرات 

) بأنيا استخدام القوة في اقل زمن النتاج  ( . ويعرفيا سميمان عمي حسين2العضمية ( )
 ( . 3الحركة( )

-------------------------------------------------------- 

( أبو العالء احمد عبد الفتاح واحمد نصر الدين ؛ فسيولوجيا المياقة البدنية : )القاىرة ، دار الفكر العربي 1)
،2113) 

: ) الموصل ، دار الكتب لمطباعة  1( زىير قاسم الخشاب ومحمد خضر اسمر الحياني ؛ كرة القدم ، ط2)
 .  28( ، ص  1999والنشر ، 

،ص 1983لمدخل الى التدريب الرياضي ، الموصل . مطابع جامعو الموصل ،( سميمان عمي حسن .ا3)
211 . 

وفي كرة القدم تمعب القوة دورا كبيرا وأساسيا في تقوية أعضاء الجسم وتنمية المجاميع العضمية 
التي يكون ليا دور أساسي في سرعة الالعب وكذلك تمكنو من التغمب عمى المقاومات 

 . المحيطة بو 

 قوة االنفجارية في الكرة الطائرة :ال 2-3-2

( ) إن 1تعتبر القوة من أىم العناصر البدنية التي تتطمبيا لعبة كرة الطائرة إذ يذكر حسانين )
القوة سواء كانت لموثب أو لمضرب من القدرات البدنية العامة في كرة الطائرة وقد تكون العامل 



تخدم فييا القوة القصوى في لحظة قصيرة النتاج الحاسم لمفوز بالمبارة ( . وىي القيام بحركو تس
إن القوة كانت إحدى العقبات أمام الفريق الياباني وان تدريبيا واالرتقاء بيا كان لو  . الحركة

والقوة االنفجارية ))  م . 1972األثر الكبير في انتصارات الفريق في دورة ميونخ االولمبية عام 
ة والسرعة وفي المزج يشترط توافر معدالت عالية من القوة عبارة عن مزج دقيق وفعال بين القو 

 ( ((2وكذلك السرعة)

 السرعة االنتقالية في كرة القدم : 2-4-1

يعد عنصر السرعة في كرة القدم من عناصر المياقة البدنية الميمة والصعبة التطوير قياسا     
ه الدفاع كما انو يثير االرتباك في ببقية عناصر المياقة البدنية األخرى ، فالمياجم السريع يخشا

صفوف دفاع الخصم وىذا ينطبق عمى المدافع السريع الذي يحسب لو المياجرين ألف حساب 
باإلضافة إلى انو يبعث االطمئنان في خط الدفاع لقدرتو عمى التغطية المستمرة لزمالئو .وتعرف 

 ( .3فترة زمنية في ظروف معينة()السرعة ) بأنيا قدرة اإلنسان عمى القيام بالحركات في اقصر 
كما تعرف في كرة القدم ) بقدرة الالعب عمى القيام بالحركات الرياضية مع الكرة أو بدونيا في 

 (. إن صفة السرعة من الصفات الوراثية ولكن التدريب الحديث يمعب دورا 4مدة زمنية قصيرة()

------------------------------------------------------- 

، 1989( قاسم حسن حسين ومنصور جميل ؛المياقو البدنيو وطرق تحقيقيا_بغداد،مطبعو التعميم العالي ، 1)
  112ص

 .39(ص 1988( سعد محمد ولؤي غانم ؛ الكرة الطائرة بين النظرية والتطبيق : )الموصل ، مطبعة بسام 2)

، الكتب لمطباعو والنشر،  1الموصل ،د ( زىير قاسم الخشاب ومحمد خضر اسمر الحياني ؛ كرة القدم ،3)
 . 66، ص  1999

 67( زىير قاسم الخشاب ومحمد خضر اسمر ؛ المصدر السابق ، ص 4)

ميما في تحسين األداء واالستفادة من ىذة الصفة الوراثية إلى أعمى درجة ممكنة وفي حالة عدم 
عمى من المستوى وجود ىذة الصفة الوراثية من الصعب جدا تطوير سرعة الالعب إلى أ

المتوسط .إن صفة السرعة من الصفات الوراثية ولكن التدريب الحديث يمعب دورا ميما في 
تحسين األداء واالستفادة من ىذة الصفة الوراثية إلى أعمى درجة ممكنة وفي حالة عدم وجود ىذة 

 . الصفة الوراثية من الصعب جدا تطوير سرعة الالعب إلى أعمى من المستوى المتوسط

 السرعة االنتقالية في الكرة الطائرة : 2-4-2



تعتبر السرعة إحدى المكونات األساسية الميمة لمياقة البدنية وقد عرفت بأنيا )قدرة الفرد 
(. كما عرفت بأنيا قدرة الفرد 1عمى أداء حركات متتابعة من نوع واحد في اقصر مدة ()

مدة ويمكن تقسيم السرعة إلى  عمى القيام بعمل حركي تحت صرف زمني معين في اقصر
 (.2أنواعيا الرئيسية )

 ـ السرعة االنتقالية 1

 ـ السرعة الحركية2

 ـ سرعة االستجابة 3

وتظير أىمية السرعة في كرة الطائرة بوضوح في الحركات السريعة والخاطفة التي يقوم بيا     
ول إلى الكرة في الوقت العب كرة الطائرة ، وان الالعب الذي تنقصو السرعة ال يمكنو الوص

المناسب فضال عمى أن لمس الكرة لفترة زمنية وفقا لمتطمبات المعبة يتطمب رد فعل حركي فائق 
 السرعة .

 

 

 

 

-------------------------------------------------------
، ،ص  1988م ، ( سعد محمد ولؤي غانم ، الكرة الطائرة بين النظرية والتطبيق ، الموصل ، مطبعو بسا1)

45. 

 .46( سعد محمد ولؤي غانم ؛ المصدر السابق ،ص 2)

جراءاتو الميدانية : -3  منيج البحث وا 
 منيج البحث 1 -3

 ( .1استخدام الباحث المنيج الوصفي كونو انسب طريقة لطبيعة البحث )   

 عينة البحث  2 -3   



لرصافة االولى  لكرة الطائرة تتكون عينة البحث من العبي فريقي  منتخب تربية بغداد / ا  
( العبا . والذين تم 11( العبين والعبي فريق كرة القدم والذين بمغ عددىم )6والذين بمغ عددىم )

 اختبارىم بالطريقة العمدية .

 وسائل جمع البيانات ) االدوات المستخدمة ( .  3 -3

                                 *االختبارات - )االنترنيت(تشبكة المعموما -     المصادر العربية-
 ساعة توقيت -                        شريط قياس -           فريق العمل المساعد** -

 كرات قدم  -                       كرات طائرة -

 االختبارات المستخدمة *** 4  -3

 القوة االنفجارية لعضالت الرجمين : 4-1 -3

 الثبات . اختبار الوثب العريض من

 الغرض من االختبار : قياس القدرة العضمية لمرجمين في الوثب لإلمام .

 ( وشريط قياس.3،5األدوات الالزمة : مكان مناسب لموثب بطول )

وصف األداء الالزمة : يقف المختبر خمف خط البداية والقدمان متباعدتان قميال ومتوازيتان 
 الخارج . ويبدأ المختبر بمرجحة الذراعين لمخمف بحيث يالمس مشطي القدمين خط البداية من 

-------------------------------------------------------- 

 . 91،ص 2114، 1،ط  2( محمد صبحي حسنين ؛ االختبارات والقياس في التربيو البدنيو : ج1)

 ( .1* أنظر الممحق رقم ) 

 (.2** أنظر الممحق رقم )

 ( .3***أنظر الممحق رفم )

مع ثني الركبتين لألمام قميال ، ثم يقوم بالوثب لألمام ألقصى مسافة ممكنة عن طريق مد 
 الركبتين والدفع بالقدمين مع مرجحة الذراعين لألمام . 

حساب الدرجات : يكون القياس من خط البداية حتى أخر جزء من الجسم يممس األرض ناحية 
 ىذا الخط .



 (:1قالية )اختبار السرعة االنت 2 -4 -3

 ( م 31اختبارات السرعة )

 ىدف االختبار : قياس السرعة االنتقالية

 ( م وساعة توقيت 41( م وطول )4األدوات المستخدمة : ساحة بعرض )

طريقة االداء : يقف الالعب خمف خط العشرة أمتار لغرض التعجيل وعند سماع إشارة البدء 
 ( م .31يقوم بالعدو ألقصى سرعة ممكنة عند نياية )

 

 أمتار لمتعجل 11           م31                       النياية           

   

 نياية الزمن                                   بداية الزمن                   

 

 ( م 31حساب الدرجات : يحسب الزمن الذي يسجمو الالعب في قطع مسافة ) 

 التجربة الرئيسية : 5 – 3

قام الباحث باجراء التجربة الرئيسية عمى عينة البحث ) منتخب تربية الرصافة االولى بالكرة    
الطائرة وكرة القدم ( من خالل اجراء االختبارات لعينة البحث . خالل بطولة تربيات بغدا د لمفترة 

ل وبعد ذلك تم معالجة المتغيرات التي تم الحصو  2111/  2/ 21ولغاية  2111/  2/ 11من 
 عمييا احصائيا من خالل استخدام الوسائل االحصائية المناسبة .

------------------------------------------------------- 

 . 86( محمد صبحي حسنين ؛ االختبارات والقياس في التربية البدنية : المصدر سبق ذكره ، ص 1) 

 الوسائل اإلحصائية : 6 -3

 مستخدما القوانين اآلتية :  spssحصائي الجاىز استخدم الباحث البرنامج اإل

 الوسط الحسابي . -1



 االنحراف المعياري . -2
 لمعينات المستقمة . test.tقانون   -3

 

 عرض ومناقشة النتائج  -4

 عرض وتحميل ومناقشة النتائج . 1 -4

عرض وتحميل ومناقشة نتائج اختبار الوثب العريض من الثبات لالعبي كرة الطائرة  1 -1 -4
 كرة القدم .و 

 (1جدول )

 يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت( المحسوبة والجدولية في اختبار

 الوثب العريض من الثبات لالعبي كرة الطائرة وكرة القدم .

 اإلحصائيات
 الفـــــــــرق

 قيمة )ت ( ع -+  س
 المحسوبة

 قيمة )ت(
 الجدولية

  8498 2448 العبو كرة الطائرة
34481 

 
 8487 2437 العبو كرة القدم 2413

     

( والذي يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت( 1من خالل الجدول )    
المحسوبة والجدولية في اختبار الوثب العريض من الثبات لالعبي كرة الطائرة وكرة القدم إذ نجد 

( 2،48ات لالعبي كرة الطائرة قد بمغ )أن الوسط الحسابي الختبار الوثب العريض من الثب
( أما الوسط الحسابي الختبار الوثب العريض من الثبات 1،98وبانحراف معياري مقداره )

( ولقد بمغت قيمة 1،17( وبانحراف معياري مقداره )2،37لالعبي كرة القدم فقد بمغ )
مما يدل عمى فروق  (2،13( وىي اكبر من قيمة )ت( الجدولية البالغة )34،81)ت(المحسوبة )

في اختبار الوثب العريض من الثبات ولصالح العبي كرة الطائرة ويعزو الباحث سبب ذلك إلى 
أن العبي كرة الطائرة لدييم قوة انفجارية بسب التدريب المتواصل عمى عضالت الرجمين وذلك 

ال في كل نوع من من اجل أن تكون قوة القفز لدييم عالية . ان لعنصري القوة والسرعة تاثير فع
انواع الفعاليات وااللعاب الرياضية والن ىذين العنصرين من العناصر الرئيسية وىما يتطوران 

( وجد ان القوة Shoy( . وفي بحث قام بو شوى )1معا وفي ان واحد اذ ما دربو عمييا )
 (2والسرعة تزداد بنفس المعدل اذ ما دربتا معا )



ئج اختبار السرعة االنتقالية لالعبي كرة الطائرة وكرة عرض وتحميل ومناقشة نتا 2 -1 -4
 القدم .

 (2جدول )

يبين الوسط الحسابي واالنحمراف المعياري وقيمة )ت( المحسوبة والجدولية في اختبارالوثب 
 لالعبي كرة الطائرة وكرة القدم .العريض من الثبات 

 االحصائيات
 الفــــــرق

 
 س

 
 ع  -+ 

 قيمة )ت(
 المحسوبة

 ة )ت(قيم
 الجدولية

  8422 4445 العبو كرة الطائرة
38428 

 
 1483 4418 العبو كرة القدم 2413

 

( والذي يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت(المحسوبة 2من خالل الجدول رقم )
سابي ( م لالعبي كرة الطائرة وكرة القدم إذ نجد أن الوسط الح31والجدولية في اختبار السرعة )

( 1،22( وبانحراف معياري مقداره )4،45( م لالعبي كرة الطائرة قد بمغ )31الختبار السرعة )
( وبانحراف 4،18( م لالعبي كرة القدم فقط بمغ )31أما الوسط الحسابي الختبار السرعة )

( وىي اكبر من قيمة )ت( 31،28( وقد بمغت قيمة )ت( المحسوبة )1،83معياري مقداره )
(م ولصالح العبي كرة 31( مما يدل عمى فروق في اختبار السرعة )2،13البالغة ) الجدولية

القدم ويعزو الباحث سبب ذلك إلى أن العبي كرة القدم لدييم سرعة عالية بسبب التدريب 
 المتواصل عمى عضالت الرجمين ذلك لتكون لدييم السرعة العالية جدا .

-------------------------------------------------------- 

( صريح عبدالكريم ؛ مدى تاثير القوة المميزة لمسرعة في مستوى أي انجاز بالوثبة الثالثية)رسالة ماجستير / 1)
  22( ص1986كمية التربية الرياضية جامعة بغداد ،

:) الموصل ،مطبعة 2( قاسم حسن حسين وعبد عمي نصيف ؛ عمم التدريب الرياضي لمصفوف الرابعة، ط2)
 44(،ص1987جامعة الموصل ،

 االستنتاجات والتوصيات -5

 االستنتاجات 1 -5



ـ توجد ىناك فروق في اختبارات القوة االنفجارية بين العبي الكرة الطائرة وكرة القدم ولمصمحة 1
 العبي الكرة الطائرة  لدى أفراد عينة البحث .

ي الكرة الطائرة وكرة القدم ولمصمحة ـ توجد ىناك فروق في اختبارات السرعة االنتقالية بين العب2
 العبي كرة القدم لدى افراد عينة البحث .

 التوصيات  2 -5

ـ التأكيد عمى تطوير القوة االنفجارية لالعبي كرة القدم ولحاجتيم الماسة قياسا لالعبي الكرة 1
 الطائرة .

 ـ القيام بدراسة مشابية لأللعاب األخرى .2

 فات بدنية أخرى .ـ القيام بدراسة مشابية لص3

 المصادر والمراجع

 (115القرآن الكريم ، سورة التوبة اآلية )

ـ ابو العالء احمد عبد الفتاح واحمد نصر الدين ؛ فسيولوجيا المياقة البدنية : ) القاىرة ، دار 1
 ( . 2113الفكر العربي ، 

، دار  1، ط ـ زىير قاسم الخشاب ومحمد خضر اسمر الحياني ؛ كرة القدم : ) الموصل 2
 ( .1999الكتب لمطباعة والنشر ، 

ـ سعد محمد ولؤي غانم ؛ كرة الطائرة بين النظرية والتطبيق ، ) الموصل ، مطبعة بسام ، 3
1988 . ) 

ـ صريح عبد الكريم ؛ مدى تأثير القوة المميزة لمسرعة في مستوى أي انجاز بالوثبة الثالثية 4
 (.1986اضية جامعة بغداد ، )رسالة ماجستير / كمية التربية الري

 :  2ـ قاسم حسن حسين وعبد عمي نصيف ؛ عمم التدريب الرياضي لمصفوف الرابعة ، ط 5

 ( .1987) الموصل ، مطبعة جامعة الموصل ، 

 (1ممحق رقم ) 

 يبين اسماء فريق العمل المساعد



 الكميو التربويو المفتوحو د أقبال عمار لفتو 
 الجامعو التكنولوجيو   د نجاح سممان حميد       

 مدرب منتخب تربية بغداد الرصافة االولى لكرة الطائرة ضياء عباس كاظم
 مدرب منتخب تربية بغداد الرصافة االولى لكرة القدم عمي جاسم كاظم

 مساعد المدرب احمد محمد عبد اهلل

 (2ممحق رقم ) 

 خاصة بموضوع البحثيبين استمارة االستبيان المستخدمة الختيار االختبارات ال

 تحية طيبة      

في النيو اجراء البحث ) دراسو مقارنة لمقوة االنفجارية والسرعو االنتقالية لعظالت الرجمين بين 
 العبي الكرة الطائرة وكرة القدم (

وبما انكم من ذوي الخبرة واالختصاص في ىذا المجال يرجى بيان رأيكم في أي االختبارات 
 ( أمام االختبار االنسب . √من خالل وضع اشارة ) أنسب لموضوع البحث

 مع فائق الشكر والتقدير

 الباحث                                                                    

 االختبارات الصفة البدنية
 أختبار الوثب العريض من لثبات        -1 القوة االنفجارية -1

 ةأختبار القفز برجل واحد – 2
 القفز العمودي من الثبات –3

 م 38أختبار السرعو  – 1 السرعة االنتقالية– 2
 م  25أختبار السرعو المكوكي  – 2
                                م                      68أختبار السرعو   – 3

 

 

 

 (3ممحق رقم ) 



بيان الخاصو باختيار االختبارات يبين اسماء الساده الخبراء الذين عرضت عمييم أستماره االست
 المناسبو لموضوع البحث

 مكان العمل االختصاص االسم
 جامعو بغداد كميو التربيو الرياضية تدريب رياضي  أ.د صريح عبد الكريم 

  كرة طائرة  -تدريب أ.د طارق حسن
  كرة طائرة      –تعمم حركي  أ.م.د حسين سبيان      
  كرة قدم                           أ.م.د صباح قاسم       

  كرة قدم     -تعمم حركي أ.م.د محمد عبد الحسين  
 
 


