بعض القدرات البدنية وعالقتها بقمة النشاط الكهربائي للعضلة الدالية
الكتفية اثناء التصويب لشباب نادي ديالى بكرة اليد
طالب الماجستير  -عالء ابراهيم جاسم
ملخص البحث
اشتمل البحث على خمسة ابواب تمثلت باالتي:
الباب االول :التعريف بالبحث تضمن المقدمة واهمية البحث وتم استعراض لكرة اليد
كلعبة جماعية والتي تتضمن في متطلباتها البدنية واالدائية العديد من الصفات البدنية
التي تمتزج بمهارات اللعبة .والتصويب واحدة من هذه المتطلبات وتبرز اهمية
البحث في بيان عالقة بعض القدرات البدنية بالنشاط الكهربائي للعضلة الكتفية الدالية
اثناء التصويب لدى افراد العينة البحثية .اما مشكلة البحث تمثلت مشكلة البحث في
عدم اخذ السادة المدربين بنضر االعتبار التركيز على العضالت االهم خالل تطوير
الجوانب البدنية المتمثلة بالقدرات البدنية .كانت اهم االهداف هي التعرف على عالقة
بعض القدرات البدنية بقمة النشاط الكهربائي للعضلة الكتفية الدالية اثناء التصويب
لالعبي شباب نادي ديالى بكرة اليد واستخدم الباحث المنهج الوصفي باسلوب
العالقات االرتباطية ،على ذلك افترض الباحث عدم وجود عالقة ارتباط ذات داللة
احصائية في نتائج االختبارات بين بعض القدرات البدنية وقمة النشاط الكهربائي
للعضلة الكتفية الدالية اثناء التصويب لشباب نادي ديالى بكرة اليد وكان المجال
الزماني من 5105/5/52ولغاية .5105/3/01اما العينة فهم العبي شباب نادي
ديالى بكرة اليد ،واجريت اختبارات البحث في قاعة مديرية رياضة وشباب ديالى
لاللعاب الرياضية.
اما الباب الثاني فتضمن الدراسات النظرية والمشابهة ذات الصلة والعالقة بموضع
البحث.

وكان الباب الثالث قد احتوى على منهجية البحث واجراءاته الميدانية اذ استخدم
الباحث المنهج الوصفي باسلوب العالقات االرتباطية لمالءمته طبيعة المشكلة البحثية.وكانت العينة
تتألف من عشرة العبين تمثل نسبة ( )%55،2من العبي شباب نادي ديالى البالغ عددهم ستة
عشر العبا .استخدم الباحث مجموعة من االختبارات المقننة لضمان دقة النتائج ،وقد
أجريت االختبارات لمتغيرات البحث على عينة البحث في يوم االربعاء الموافق
 ،5105 /5/52على ملعب نادي ديالى الرياضي بكرة اليد.
وبعد ان تم معالجة النتائج احصائيا ،تم عرضها وتحليلها ومناقشتها في الباب الرابع
اما في الباب الخامس فاستنتج الباحث انه اليوجد داللة ارتباط معنوية ببعض
القدرات البدنية وقمة النشاط الكهربائي للعضلة الدالية الكتفية الفراد عينة البحث.
وكانت اهم التوصيات التأكيد على التركيز في اعطاء التمارين الهادفة لتطوير
القدرات البدنية بشكل يضمن االهتمام بالعضالت العاملة خالل االداء في لعبة كرة
اليد.
Research s Some of the physical capabilities and their relationship
with electrical activity peak for the dltoid shoulder muscle during
shooting by diyala youth club of hand ball
Researcher: Alaa Ibrahim Jassim
ummary
The research includes five sections reprented by the following:
the introduction and

First section : research defintly includes

and handball presentation as ateam game

research importance

which includes many of the physical properties in its performance
properties mix with game
research

and physical requirements and these

skills. And shooting is one of the requirements and

importance appears in presenting the relationship of some of the
the physical capabilities with the electrical activity for the dltoid

shoulder muscle during shooting by the research

sample

individuals research problem represented by the coach who don’t
consider

concentration

on the important

muscles

during

developing the physical skills . the most important goals in the
research

is knowing the relationship of some of the physical

capabilities with the electrical activity peak for the dltoid Shoulder
muuscle during shooting by diyala youth club of handball on that
the research assumes that there is no link relationship

that is

statistically significant in the test results between some of the
physical capabilities and electrical activity peak for the dltoid
shoulder muscle during shooting by diyala youth club of handball
and the time limits from 25/2/20120to 18/3/2012.
The sample is diyala youth club of

handball players ,and the

research tets have bean done the sports ball of diyala youth and
sport directorate . the second section includes the thiorical and
similar studies that are relevant to the research subject .the third
section contained research methodology and its field procedurs
the researcher used the describtive method with link relationships
method because it is suitable to the nature of the research problem
. the sample consists of ten players represents ( 62.5%) of diyala
youth club players who are 16 players . the researcher used agroup
of tests to ensure results precision. The tests have been done for
research variables on the research sample on Wednesday 29/2/2012
on diyala sport club of handball stadium . after processing the
results have been presented and analysed and discussed in the
fourth section . in the fifth section the researcher has concluded that

there is no moral link significance between some of the physical
capabilities and the electrical activity peak for the dltoid shoulder
muscle of the research sample individuols. The most important
recommendations are confirming concentration on giving specific
excersices to develop the physical capabilities with the way that
ensures interestingin the working muscles during the performance in
handball game.

الباب االول
 - 1التعريف بالبحث:
 1-1المقدمة واهمية البحث:
يتنافس العبو كرة اليد على ابراز قدراتهم البدنية واالدائية سعيا لتحقيق اعلى
مستويات االداء الفني والخططي في هذه اللعبة التي تتسم بالندية واالثارة وابراز
الكثير من الصفات البدنية  ،ومما هو معلوم ان كرة اليد كلعبة جماعية تتضمن في
متطلباتها البدنية واالدائية العديد من الصفات البدنية التي تمتزج بمهارات اللعبة.
والتصويب واحدة من المتطلبات االدائية التي تعد تتويجا لألداء الفاعل لمهارات
اللعبة المرتبطة بنجاح اداء المهارات الخاصة بكرة اليد والمؤثرة في تحقيق الفوز
وهو انعكاسا للتأثيرات االيجابية على الجوانب الفسيولوجية بما يعد مؤشرا على
زيادة كفاءة عمل وضائف االعضاء لجسم الرياضي خالل االداء والذي يطلب زيادة
االستثارة العصبية للعضالت العاملة خالل ادائهاومعلوم ان العضلة الدالة الكتفية
احدى اهم العضالت المشتركة في التصويب.
وتبرز اهمية البحث في بيان عالقة بعض القدرات البدنية بالنشاط الكهربائي
للعضلة الكتفية الدالية اثناء التصويب لدى افراد العينة البحثية في مساهمة متواضعة
من قبل الباحث كدراسة يمكن للسادة المدربين االستفادة منها لرفد كرة اليد في المحافظة.

 2-1مشكلة البحث:
تبلورت مشكلة البحث المتمثلة في عدم االخذ باالعتبار للسادة المدربين بالتركيز
على العضالت االهم خالل تطوير الجوانب البدنية بانتهاجهم التمارين وذلك باعتماده
على التمارين المستهدفة للمجاميع العضلية دون االلتفات الى عزل الهدف والتركيز
على العضالت المخصصة الداء كل مهارة من مهارات اللعبة وبالذات التصويب
بكرة اليد بما يؤدي الى رفع االستثارة الكهربائية للعضالت المهمة خالل االداء
وبالتالي تحسينه ،مما دعى الباحث تسليط الضوء على هذه المشكلة البحثية وذلك
ببيان عالقة بعض القدرات البدنية بالنشاط الكهربائي للعضلة الكتفية الدالية اثناء
التصويب بكرة اليد باعتبار هذه العضلة من اهم العضالت المشتركة في التصويب
في كرة اليد.
 3-0اهداف البحث:


التعرف على بعض القدرات البدنية لالعبي شباب نادي ديالى بكرة اليد.



التعرف على قمة النشاط الكهربائي للعضلة الكتفية الدالية اثناء التصويب

لالعبي شباب نادي ديالى بكرة اليد.


التعرف على عالقة بعض القدرات البدنية بقمة النشاط الكهربائي للعضلة

الكتفية الدالية اثناء التصويب لالعبي شباب نادي ديالى بكرة اليد.
 4-1فرض البحث:


ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائية في نتائج االختبارات بين بعض

القدرات ا لبدنية وقمة النشاط الكهربائي للعضلة الكتفية الدالية اثناء التصويب لشباب
نادي ديالى بكرة اليد.
 5-1مجاالت البحث:
1-5-1المجال الزماني 5105/5/52:ولغاية .5105/3/01
2-5-1المجال البشري:العب وشباب نادي ديالى الرياضي بكرة اليد للموسم الرياضي.
3-5-1المجال المكاني :قاعة مديرية رياضة وشباب ديالى لاللعاب الرياضية.

6 – 1التعريف بالمصطلحات:
النشاط الكهربائي للعضالت :وهو عبارة عن الحافز الذي يرسل على شكل موجات
كهربائية إلى االلياف العصبية إلثارتها وهذه االثارة تنتقل إلى االلياف العضلية
مسببة االستجابة االساسية للحركة (الشد العضلي) ،مكونة اخيرا المتطلبات االساسية
()0

لالنقباض العضلي.

الباب الثاني
 -2الدراسات النظرية والمشابهة:
 1-2الدراسات النظرية :
 1-1–2القدرات البدنية في كرة اليد :
في كرة اليد تلعب القدرات الخاصة باألداء دورا فاعال ومؤثرا في تطوير االداء،
اذ مهما بلغت امكانية العب كرة اليد الفنية ال يمكنه االرتقاء بمستوى االداء مالم
يمتلك القدرات البدنية الخاصة باللعبة ،ويعرفها "عبد علي نصيف" نقال عن هارة
بانها "تلك الصفات الفطرية والمكتسبة التي تجعل الفرد قادرا على العمل ألقصى
()5

حدود قوته الجسمية ،وبذل أقصى إمكانياته الفعلية بروح معنوية عالية"

ويرى

"عصام عبد الخالق"ان القدرات البدنية هي "مفهوم متعدد الجوانب ويرتبط بالنواحي
()3

الصحية والبنائية والوظيفية والنفسية"

،

على ذلك يمكن القول بان القدرات البدنية

عبارة تشير الى مجموعة صفات بدنية وإمكانيات األجهزة الوظيفية في التكيف على
الحوافز التي تظهر بوجود دوافع دائمة وتحديدها حسب المستوى بعد المحافظة على
اتزان األجهزة الوظيفية( ،)4ويهدف االعداد البدني الخاص لالعبي كرة اليد الى تنمية
الصفات البدنية الخاصة الضرورية لألداء في لعبة كرة اليد .وتزود الالعب
بالقدرات المهارية والخططية ،وتدريب القدرات البدنية من العوامل الفعالة لتحسين
( )0مصطفى حسن عبد الكريم؛ تأثير اسلوبي التحفيز الكهربائي– الباليومترك والباليومترك على النشاط الكهربائي للعضلة وبعض
القدرات العضلية والمهارية لمنتخب الشباب بلعبة المبارزة( .اطروحة دكتوراه  ،جامعة بغداد ،)5112 ،ص.51
( )5هارة ديترش  :أصول التدريب ( ،ترجمة) عبد علي نصيف  ،الموصل:مطابع جامعة الموصل ،0221ص.31
( )3عصام عبد الخالق :التدريب الرياضي "نظريات -تطبيقات"،ط ،0اإلسكندرية :منشاة المعارف ،5113 ،ص.12
()4
Singer Rober,N; Motor training and human performance,3rded .new york
:macmillanpublishing.Cpinc. 1990. p221

مستوى األداء ،وان المهارة الحركية التتحق إال في وجود القدرات البدنية ،فكلما
تحسنت هذه القدرات لنوع النشاط الممارس كلما ارتفع مستوى األداء.
 2-1-2النشاط الكهربائي للعضالت:
يعد الجهاز العصبي المركزي والمحيطي العامل الرئيسي في اصدار االوامر
التي تأتي إلى العضلة العاملة بالنسبة إلى العمل االرادي  ،وأن الدماغ يرسل االوامر
إلى االلياف العصبية عن طريق اشارات كهربائية .هذه االشارة تنتقل بعد ذلك إلى
االلياف العضلية لغرض التقلص .فالجهاز العصبي هو الذي يحدد تفاصيل التقلص
العضلي من حيث تسلسل انقباض وارتخاء العضالت العاملة كذلك نوع وشدة
االنقباض المتأتية من نوع وشدة السياالت الكهربائية الواصلة للعضالت .إذ ان
الحافز يرسل على شكل موجات كهربائية إلى االلياف العصبية الثارتها وهذه االثارة
تنتقل إلى االلياف العضلية مسببة االستجابة االساسية للحركة مكونة اخيرا المتطلبات
االساسية لالنقباض العضلي بصورة مطابقة إلى ما مرسوم في الدماغ من التحكم
االرادي للعضلة نتيجة االيعازات القادمة منه للتحكم بالعمل العضلي .من خالل ما
تقدم نجد أن العضلة اليمكنها العمل بدون وجود ايعازات او اشارات كهربائية قادمة
من الدماغ ،وبعبارة أخرى العضلة التستطيع التمييز بين االوامر سواء القادمة من
()0

الدماغ أم عن عن طريق التحفيز.

ويستخدم جهاز ال( (EMGلدراسة كهربائية العضلة ،ويشير "وهبي" "ان هذا
الجهاز له القدرة على كشف وتسجيل وخزن إشارة) )EMGوهي عبارة عن إشارة
بيولوجية تمثل التيارات الكهربائية المتولدة داخل العضلة خالل تقلصها .وتمتلك
العضلة القابلية على توصيل الجهد الكهربائي بطريقة تشبه توصيل العصب ويطلق
()5

على هذه اإلشارات الكهربائية بجهد فعل العضلة".

( )0مصطفى حسن عبدالكريم؛ المصدر السابق ص.51
( )5وهبي علوان حسون ؛ دراسة النشاط الكهربائي ( )EMGلعضالت الرجلين لمرحلتي الحجلة والخطوة وعالقتها ببعض المتغيرات
البيوكينيماتيكية واالنجاز في الوثبة الثالثية ( .اطروحة دكتوراه  ،جامعة بغداد ،)5112 ،ص14

 2-2الدراسات المشابهة:
تناول الباحث الدراسات المشابهة ذات العالقة بموضوع البحث وهي:
()0

اوال :دراسة صفاء عبد الوهاب إسماعيل ()5111

عنوانها "التغيرات الحاصلة في النشاط الكهربائي لبعض المجموعات العضلية
العاملة لدى الرباعين في أثناء أداء رفعة الخطف".
وكانت اهم اهداف الدراسة
 مقارنة التغييرات الحاصلة في النشاط الكهربائي للعضالت قيد الدراسة خالل
مراحل األداء لرفعة الخطف من قبل أفراد عينة البحث.
اما اهم االستنتاجات كانت:
 تعد اإلشارة الكهربائية العضلية دالل ٍة واضحة لمستوى إسهام العضلة في الشغل
المنجز الذي يعد معيارا لمستوى أداء العضلة.
()5

ثانيا ً :دراسة وهبي علوان حسون البياتي ()5112

عنوانها" دراسة النشاط الكهربائي ( )EMGلعضالت الرجلين لمرحلتي الحجلة
والخطوة وعالقتها ببعض المتغيرات البيوكينيماتيكية واالنجاز في الوثبة الثالثية".
كانت اهم اهداف الدراسة:
 معرفة العالقة بين مؤشرات النشاط الكهربائي لعضالت الرجلين مع المسافة
المقطوعة لكل من مرحلتي الحجلة والخطوة ومع االنجاز في الوثبة الثالثية.
اما اهم االستنتاجات كانت:
 لم يكن هناك تناسق منظم لنشاط العضالت األربع للواثبين ،وإنما يختلف نشاط
كل عضلة ومتغيراتها على وفق التركيب الحركي الكينيماتيكي المتوافق مع التقلص
العضلي المركزي واالمركزي الذي تحدثها العضالت العاملة خالل المسار الحركي
للوثبة.

( )0صفاء عبد الوهاب اسماعيل؛التغيرات الحاصلة في النشاط الكهربائي لبعض المجموعات العضلية العاملة لدى الرباعين في أثناء
أداء رفعة الخطف (رسالة ماجستير /جامعة ديالى .) 5111
( )5وهبي علوان حسون ؛المصدر السابق5112 ،

الباب الثالث
 - 3منهجية البحث واجراءاته الميدانية:
 1 - 3منهجية البحث:
استخدم الباحث المنهج الوصفي باسلوب العالقات االرتباطية لمالءمته طبيعة المشكلة البحثية.
 2- 3مجتمع وعينة البحث:
على ذلك تم اختيار العينة بالطريقة العمدية لمالئمتها لحل مشكلة البحث ،وتكونت
العينة من  01العبين وكانت نسبتهم ( )%55،2من مجتمع االصل المكون من العبي
نادي ديالى الشباب بكرة اليد للموسم الرياضي 5105 – 5100البالغ عددهم  05العبا.
ومن اجل ضبط المتغيرات البحثية المرافقة لسير التجربة البحثية قام الباحث باستخراج
التجانس لضمان تقارب العينة في المتغيرات البحثية في متغيرات (الوزن – الطول –
العمر التدريبي ،اختبارات بعض القدرات البدنية و قمة النشاط الكهربائي للعضلة الكتفية
الدالية).

جدول ()1
يبين تجانس عينة البحث في المتغيرات البحثية
ت
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عشوائي

2
5
,

س

-

+ع

الوسيط

معامل االلتواء

الداللة

المتغيرات

اختبار القوة المميزة بالسرعة
للذراعين
اختبار تحمل القوة للذراعين
النشاط الكهربائي للعضلة الكتفية
الدالية

 3 - 3اجهزة البحث وادواته:
ان ادوات البحث هي الوسيلة التي يستطيع بها الباحث حل مشكلته مهما كانت تلك
االدوات كالبيانات والعينات واالجهزة ،وقد استخدم الباحث االدوات االتية:
 1 - 3 – 3وسائل جمع المعلومات:
 المصادر العربية واألجنبية.
 االختبارات والقياس.
 المالحظة والتجريب.
 االستبانة.
 شبكة االنترنت العالمية.
 2 - 3 – 3األدوات:
 كرات يد قانونية عدد (.)5
 كرات طبية زنة ( )3كغم
 ساعة توقيت عدد ( )5نوع دايمون.
 صافرة عدد ( )4نوع فوكس.
 شريط قياس.
 شريط الصق ملون وحبل بطول ( )5متر.
 كراسي عدد (.)0
 طباشير واقالم تلوين لتأشير مراكز العضالت.
 محلول معقم والصق طبي.
 3 - 3 – 3األجهزة المستخدمة :
 جهاز  EMGرباعي االقطاب مع ملحقاته.
 4- 3إجراءات البحث الميدانية :
 1 - 4- 3تحديد االختبارات المستخدمة في البحث:

لغرض قياس المتغيرات قيد الدراسة وجب تحديد االختبارات التي ترتبط
()0

بالظاهرة المطلوب قياسها

،قام الباحث بتحديد بعض القدرات البدنية الخاصة

وذلك عن طريق عرضها على السادة الخبراء لتحديد المتغيرات البحثية االنسب
لموضوع البحث وكذلك استخدام جهاز ( )EMGلقياس قمة النشاط الكهربائي
للعضلة الدالية الكتفية اثناء التصويب بالقفز عاليا بكرة اليد.
وفيما يخص استبيان آراء الخبراء لتحديد أنسب القدرات البدنية وبعد عرض
استمارة االستبيان الخاصة بالقدرات البدنية على السادة الخبراء



وبعد معالجة

النتائج احصائيا عن طريق الوسط الحسابي المرجح التفاق الخبراء تم تحديد
القدرات البدنية االنسب وهي القوة االنفجارية والقوة المميزة بالسرعة وتحمل القوة،
ثم لجأ الباحث العتماد االختبارات الخاصة بهذه القدرات البدنية لتشمل المجاميع
العضلية لألطراف العليا باعتبارها اكثر تناسبا لموضوع البحث واللعبة
االختصاص ،كما في استمارة االستبيان ،انظر ملحق(.)0
 2-4- 3االختبارات المستخدمة في البحث:
 1 - 2- 4- 3االختبارات البدنية:
اوال :اختبار القوة االنفجارية للذراعين.

()2

 اختبار دفع الكرة الطبية ( )3كغم باليدين

الغرض من االختبار :قياس القوة االنفجارية لمنطقتي الذراعين والكتفين.

( )0وجيه محجوب؛ اصول البحث العلمي ومناهجه .ط .0عمان :دار المناهج للنشر والتوزيع ،5110،ص.510
السادة الخبراء لتحديد القدرات البدنية االنسب لموضوع البحث:
 عبد الوهاب غازي  ......استاذ دكتور – كلية التربية الرياضية /جامعة بغداد.
 اياد حميد رشيد  ...........استاذ مساعد دكتور -كلية التربية االساسية /جامعة ديالى.
 عباس فاضل جابر  .......استاذ مساعد دكتور  -كلية التربية الرياضية /جامعة ديالى.
 ليث ابراهيم جاسم ........استاذ مساعد دكتور -كلية التربية الرياضية /جامعة ديالى.
حيدر شاكر.مزهر .........مدرس دكتور -كلية التربية االساسية /جامعة ديالى.

( )5سيلفا سهاك؛ تأثير استخدام تمرينات الباليومترك في تطوير مهارة الضرب الساحق عبر العبي الكرة الطائرة  ( .رسالة ماجستير غير منشورة  ،كلية التربية الرياضية  ،جامعة بغداد ،
 ، ) 5111ص . 22



االدوات الالزمة:منطقة فضاء مستوية ،كرات طبية زنة 3كغم ،كرسي ،شريط

قياس ،حبل.


وصف األداء :يجلس المختبر على كرسي ممسكا بالكرة الطبية بحيث تكون

الكرة امام الصدر وتحت مستوى الذقن وترفع لرميها من فوق الرأس ،كما يجب أن
يكون الجذع مالصقا لحافة الكرسي ،ويوضع حول صدر المختبر حبل بحيث يمسك
من الخلف عن طريق محكم وذلك بغرض منع حركة المختبر لألمام أثناء دفع الكرة
باليدين ،تتم حركة دفع الكرة باستخدام اليدين فقط.


تعليمات االختبار :يعطى المختبر ثالث محاوالت متتالية ،تحتسب افضلها ألبعد

مسافة رمي تسجل ألقرب 02سم.

ثانيا ً :اختبار القوة المميزة بالسرعة للذراعين.

()1

 اختبار الدفع بوضعية االستناد االمامي لمدة ( )11ثوان

الغرض من االختبار :قياس القوة المميزة بالسرعة لعضالت الذراعين

والكتفين.


مواصفات االداء :من وضع االنبطاح المائل(االستناد االمامي) يقوم المختبر

بثني ومد الذراعين الى اقصى عدد ممكن بزمن 01ثواني.


الشروط :غير مسموح بالتوقف اثناء االداء ،ويالحظ استقامة كاملة للجسم

اثناء مراحل االداء ،ضرورة اقتراب الصدر من االرض عند ثني المرفقين ،ومد
الذراعين كامال عند الصعود.


التسجيل :يسجل عدد المحاوالت الصيحة خالل زمن ال 01ثوا ٍن.

( )0إبراهيم أحمد سالمة؛ المدخل التطبيقي للقياس في اللياقة البدنية .القاهرة :منشأة المعارف،5111،ص.002

ثالثا ً :اختبار تحمل القوة للذراعين.

()1

 اختبار الدفع لألعلى

الغرض من االختبار :قياس تحمل القوة لعضالت الذراعين والكتفين.



مواصفات األداء :من وضع االنبطاح المائل (االستناد األمامي) يقوم المختبر

بثني ومد الذراعين إلى أقصى عدد ممكن.


الشروط :غير مسموح بالتوقف اثناء االداء ،ويالحظ استقامة الجسم اثناء

مراحل االداء ،ضرورة اقتراب الصدر من االرض عند ثني المرفقين ،ومد
الذراعين كامال عند الصعود.


التسجيل :يسجل للمختبر عدد المحاوالت الصحيحة التى قام بها.

 2-2-4-3اختبار قمة النشاط الكهربائي للعضلة الدالية الكتفية اثناء التصويب من
القفز عاليا ً:

من اجل قياس قمة النشاط الكهربائي للعضلة الدالية الكتفية اثناء اختبار التصويب بكرة اليد الفراد
عينة كان االختبار المعد للقياس كالتالي:


اسم االختبار :اختبار النشاط الكهربائي للعضلة الدالية الكتفية اثناء التصويب

من القفز عاليا.


هدف االختبار :قياس قمة النشاط الكهربائي للعضلة الدالية الكتفية اثناء

التصويب من القفز عاليا.

( )0ضياء الخياط ونوفل الحيالي؛ كرة اليد.جامعة الموصل:دار الكتب للطباعة والنشر،5110،ص .4,5



األدوات المستخدمة :كرة يد قانونية ،شاخص بشري ،شريط الصق ،جهاز


( )EMGاربعة اقطاب

لتسجيل اإلشارات الكهربائية الصادرة من االنقباض

العضلي في أثناء األداء الحركي لل ُمختَبر ،حاسوب نوع ( ،)hpبرنامج خاص
لمعالجة البيانات المسجلة من الجهاز ويتألف الجهاز من :
جهاز استالم وبث اإلشارة بواسطة البلوتوث قابل للشحن وزن  521غم.
كيبالت توصيل بين األقطاب والجهاز.
أقطاب سطحية عدد  4لكل عضلة.
جهاز استالم اإلشارة عن بعد متحسس لنفس تردد الجهاز المرسل.
برنامج تطبيقي للجهاز مدعوم من قبل الشركة المصنعة.


طريقة اداء االختبار :يجري تحديد العضالت المراد قياس النشاط الكهربائي لها

ثم يجري تحديد للنقاط الواجب وضع الالقط (االلكترود) عليه ،ثم يوضع في
المناطق المحددة لكل عضلة بعد ان يزال الشعر من فوق المنطقة بعناية ثم يدلك
بمادة الكحول لضمان إزالة المتبقي من الجلد المتقرن ثم يثبت الالقط في مكانه
بإحكام ويربط به الكيبل لتوصيله بجهاز استالم وبث اإلشارة ،يربط جهاز استالم
اإلشارة بالحاسوب ثم تثبيت التطبيقات مسبقا فيه حيث يمكن االبتعاد عن جسم
الالعب أكثر من عشرين مترا مع البقاء على قوة وجودة اإلشارة المستلمة بنفس
الكفاءة ،وبعد تثبيت الالقط بواسطة الشريط الالصق (البالستر الطبي) وربط جهاز
استالم وبث اإلشارة بواسطة حزام يتم تثبيته حول خصر المختَبر(المفحوص)
يعطى له االيعاز بالتصويب من القفز عاليا باقصى تحفيز يستطيع الوصول له.
طريقة التسجيل :يتم تسجيل البيانات الواردة إلى الحاسوب خالل األداء القصوي
وخزنها لكي يمكن من معالجتها بيانيا وإحصائيا الحقا.
 4 - 4- 3تطبيق االختبارات:
استخدم الباحث مجموعة من االختبارات المقننة لضمان دقة النتائج ،وقد أجريت
االختبارات لمتغيرات البحث على عينة البحث في يوم االربعاء الموافق
جهازكندي الصنع نوع ( ) MYOTRACE 400مدعوم ومعتمد منقبل الكلية األمريكية للطب الرياضي ( American College
. )of Sport Medicine

 ،5105 /5/52على ملعب نادي ديالى الرياضي بكرة اليد .وبهدف ضبط
المتغيرات الدخيلة قام كادر العمل المساعد وباشراف من الباحث باخذ القياسات
المتمثلة بالوزن والطول والعمر الزمني ثم تم قياس النشاط الكهربائي للعضالت
العاملة اثناء التصويب ومن ثم اجراء االختبارات الخاصة ببعض القدرات البدنية
المتفق عليها وحسب الترتيب (القوة االنفجارية ،القوة المميزة بالسرعة ،تحمل
القوة) ،وقد اخذ الباحث بعين االعتبار مراعاة التسلسل واالسس العلمية في اجراء
االختبارات من اجل التوازن والتناسق بين المتغيرات المقاسة لضمان دقة النتائج
ولعزل ع امل التعب واإلرباك أثناء إجراء االختبارات ،وقد تم السيطرة على
الظروف المكانية والزمانية وإمكانية السيطرة على مجريات األمور البحثية كافة
بمساعدة فريق العمل المساعد.
 6 – 3الوسائل االحصائية:
قام الباحث باستخدام البرنامج اإلحصائي ( )SPSSلمعالجة البيانات إحصائيا:
 -1الوسط الحسابي.
 -2االنحراف المعياري.
 -3الوسط الحسابي المرجح.
 -4اختبار معامل االرتباط البسيط.

فريق العمل المساعد:
 .0صفاء عبد الكريم ............مدرس في كلية التربية الرياضية
. .5صالح عبد الجليل ...........مدرب شباب نادي ديالى.
 .3محمد حسين فاضل ...........بكالوريوس تربية رياضية.

الباب الرابع
 -4عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها:
 1-4عرض نتائج دالالت االرتباط لبعض القدرات البدنية وقمة النشاط الكهربائي للعضلة الكتفية
الدالية اثناء التصويب بالقفز عاليا ً وتحليلها ومناقشتها.
جدول ()2
يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة (ر) المحتسبة وداللة االرتباط
بين بعض القدرات البدنية وقمة النشاط الكهربائي للعضلة الكتفية الدالية.
قمة النشاط
معامل االرتباط
بعض القدرات
البدنية
القوة االنفجارية

الكهربائي للكتفية

المحتسبة
س-

+ع

س-

1،,4 3،42

تحمل القوة للذراعين 5،15 00،5

543،3

بالسرعة للذراعين

011،2

1،0

5،30

داللة االرتباط

+ع

للذراعين
القوة المميزة

قيمة (ر)

1،55-

غير معنوي

1252-

غير معنوي

1،01

غير معنوي

قيمة (ر) الجدولية عند درجة حرية ( )8ومستوى داللة ( )1015بلغت( )1036
من الجدول ( )5الذي يبيين االوسياط الحسيابية واالنحرافيات المعياريية وقيمية (ر)
المحتسبة وداللة االرتباط بين بعض القدرات البدنية وقمة النشياط الكهربيائي للعضيلة
الكتفييية الداليييية عمييد الباحيييث الييى معالجييية النتييائج بقيييانون معامييل االرتبييياط البسييييط
(بيرسون) فكانت النتائج كياتتي ،ففيميا يخيص عالقية االرتبياط بيين القيوة االنفجاريية
وقمة النشاط الكهربائي للعضلة الداليية الكتفيية اثنياء التصيويب بيالقفز نجيد ان الوسيط

الحسابي للقوة االنفجارية للذراعين بلغت( )3،42وبيانحراف معيياري قيدره ()1،,4
امييا الوسييط الحسييابي لقميية النشيياط الكهربييائي للعضييلة الدالييية الكتفييية اثنيياء التصييويب
بلغت ( )543،3وبانحراف معياري قيدره ( ،)011،2وكانيت قيمية (ر) المحتسيبة قيد
بلغييت( )1022-وعنييد مقارنتهييا مييع قيميية (ر) الجدولييية البالغيية ( )5،53,عنييد درجيية
حرية ( )1ومستوى داللة ()1،12نجيد ان قيمية (ر) المحتسيبة اقيل مين الجدوليية مميا
يعنيي عيدم معنويية االرتبياط ،وييرى الباحيث ان عيدم معنويية االرتبياط يرجيع اليى ان
تدريبات القوة االنفجارية التي تسلط على افراد العينة اثناء الوحدات التدريبية التركز
على تمارين تطيور القيوة االنفجاريية باشيراك العضيلة الكتفيية الداليية ،ومعليوم اهميية
القوة االنفجارية في لعبة كرة اليد"اذ يجب العناية باستمرار لالعب كرة اليد على قيوة
التصييويب وقييوة الوثييب ألنييه ميين االهمييية االساسييية للعبيية ...والتييي تكييون ميين خييالل
االجهزة او من خالل التدريب اليدوي (االثقال)"( ، )0والعضلة الدالية الكتفية هي احد
العضيالت العامليية بفاعلييية فييي لعبيية كييرة اليييد وبالييذات اثنيياء التصييويب عليى المرمييى
وهذا ميا اشيار الييه "اليوليلي" مين ان مجموعية العضيالت الداليية هيي مين العضيالت
()5

التي يجب العناية بتدريبها لالعب كرة اليد.

اما ما يخص عالقة االرتباط بين القوة المميزة بالسيرعة وقمية النشياط الكهربيائي
للعضييلة الدالييية الكتفييية اثنيياء التصييويب بييالقفز فعنييد معالجيية النتييائج نجييد ان الوسييط
الحسييابي للقييوة المميييزة بالسييرعة للييذراعين بلغييت( )1،0وبييانحراف معييياري قييدره
( )5،30امييا الوسييط الحسييابي لقميية النشيياط الكهربييائي للعضييلة الدالييية الكتفييية اثنيياء
التصييويب فقييد بلييغ ( )543،3وبييانحراف معييياري قييدره ( )011،2نجييد ان قيميية (ر)
المحتسبة بلغت( )192.-وعند مقارنتها مع قيمة (ر) الجدولية التي بلغيت ()5،53,
عنييد درجيية حرييية ( )1ومسييتوى دالليية ( )1،12نجييد ان قيميية (ر) المحتسييبة اقييل ميين
الجدولييية ممييا يعنييي عييدم معنوييية االرتبيياط ،ويييرى الباحييث ان عييدم معنوييية االرتبيياط
لهذه الصفة المهمة في كرة اليد عائد الى ان تدريبات القوة الممييزة بالسيرعة المتمثلية
بتييدريبات المقاومييات واالثقييال لييم تكيين كافييية وغييير مقننيية بشييكل يضييمن ارتباطهييا
( )0محمد توفيق الوليلي؛ كرة اليد .تعليم ،تدريب ،تكتيك .الكويت :شركة مطابع السالم ،0212 ،ص.451
( )5محمد توفيق الوليلي؛ نفس المصدر ،ص.422

المعنوي بقمة النشاط الكهربائي للعضلة الكتفية الدالية ،وهذا ما توصلت اليه البحيوث
السابقة في مجال تطيوير القيوة الممييزة بالسيرعة لعضيالت اليذراعين واهمهيا دراسية
(نجاح سلمان)( )0و ( دراسة عبد المنعم حسين) حيث توصيال "ان التطيور فيي القيوة
الممييزة بالسيرعة يرجييع اليى اسيتخدام االثقييال والتيي تعيد وسيييلة اساسيية لتنميية القييوة
العضلية بأنواعها كما ان التدريب باألثقيال يمكين ان يوجيه مجموعيات عضيلية معينية
إلحداث التطور فيهيا حييث ان التمرينيات التيي اسيتخدمت بهيا الزييادة بالشيدة ،اليوزن
ادت هذا التطور"( ، )5وهذا ما اشار اليه "طلحة حسيام اليدين وآخيرون "ان شيمدت و
بييوهرل اكييدوا" ان االلييياف السييريعة والمسييؤولة عيين انتيياج الحركيية المتميييزة بالقييدرة
العالييية يمكيين تجنيييدها للعمييل اذا مييا كييان المطلييوب قييوة عالييية هييذا باإلضييافة الييى ان
االثقيييال الكبييييرة تسييياعد عليييى تنميييية االداء اليييديناميكي حييييث ان االوزان الثقيلييية فيييي
التدريب هي االوزان الكفيلة بتجنيد كال نوعي االلياف البطيئة والسريعة"( 0 )3واليذي
يمكن ان يترجم على اساس خصوصية شكل الرياضية وميا يلزمهيا مين أعيدادها طبقيا
لطبيعة الرياضة من حيث االتجاه الحركيي ليألداء واألجهيزة العضيوية المشياركة فيي
()4

األداء

اما ميا يخيص عالقية االرتبياط بيين تحميل القيوة وقمية النشياط الكهربيائي للعضيلة
الدالييية الكتفييية اثنيياء التصييويب بييالقفز وعنييد معالجيية النتييائج نجييد ان الوسييط الحسييابي
لتحمييل القييوة للييذراعين بلغييت( )00،5وبييانحراف معييياري قييدره ( )5،15امييا الوسييط
الحسيييابي لقمييية النشييياط الكهربيييائي للعضيييلة الداليييية الكتفيييية اثنييياء التصيييويب بلغيييت
( )543،3وبيييييانحراف معيييييياري قيييييدره ( )011،2نجيييييد ان قيمييييية (ر) المحتسيييييبة
بلغت( )1018وعند مقارنتها مع قيمة (ر) الجدولية التي بلغت ()5،53,عنيد درجية
حرية ( )1ومستوى داللة ( )1،12نجد ان قيمة (ر) المحتسيبة اقيل مين الجدوليية مميا
يعنيي عييدم معنوييية االرتبيياط ،وهييذا يرجييع اليى عييدم تكيييف االجهييزة الوظيفييية عمومييا
( )0نجاح سلمان حميد الربيعي ؛ تأثير مناهج تدريبية في تنمية القوة االنفجارية والقوة المميزة بالسرعة للذراعين على قوة الرمي ودقة
التصويب بكرة اليد( ،رسالة ماجستير ،كلية التربية الرياضية  ،جامعة بغداد،)5111.ص .21
( )5عبد المنعم حسين صبر؛ أثر التدريب بالشدتين القصوى وفوق القصوى على وفق بعض المتغيرات الكينماتيكية للمسار الحركي
للثقل في تطوير القوة القصوى وإنجاز النتر(الجيرك) للرباعين الشباب( اطروحة دكتوراه جامعة ديالى) ، 5112ص.,5
( )3طلحة حسام الدين وآخرون؛ الموسوعة العلمية في التدريب الرياضي .القاهرة :مطبعة آمون ،022, ،ص.,1
( )4كمال جميل الربضي ؛التدريب الرياضي للقرن الحادي والعشرين .الجامعة األردنية  ، 5110 ،ص. 54

والعضالت خصوصا لمتطلبات االداء طيلة زمن المبياراة الفيراد عينية البحيث والتيي
يحتاجها العب كرة اليد في التحرك بكفاءة وفعالية خالل اللعب أي ان الالعب يحتياج
الييى التغلييب علييى المقاومييات المختلفيية طيليية شييوطي المبيياراة والتييي الشييك تكييون
مرتبطيية بمهييارة االداء ليكييون الالعييب فيياعال خييالل المنافسيية وتحمييل القييوة الخاصيية
بكرة اليد هي "مجمل حركات الالعب التي يؤديها في الملعب والتي تتطلب منيه لياقية
بدنييية عالييية ومهييارة حركييية جيييدة"( ، )0وممييا سييبق يمكيين القييول ان فييرض البحييث
المتعلييق بعييدم وجييود دالليية ارتبيياط بييين بعييض القييدرات البدنييية وبييين قميية النشيياط
الكهربييائي الفييراد عينيية البحييث والييذي بنيياه الباحييث علييى اسيياس تشخيصييه للمشييكلة
البحثية قد تحقق وهو ناتج من عدم خضوع افيراد العينية اليى منياهج تحتيوي تيدريبات
مقاومات مناسيبة لرفيع مسيتوى متطلبيات االداء فيي كيرة الييد ،اذ ان "اهيم التمرينيات
التي تستخدم للوصول الى تقوية العضالت تكيون مين النيوع اليذي يعميل ضيد مقاومية
كاألثقال المختلفية والكيرات الطبيية ومقاومية الزمييل"( ، )5بميا يجيب ان يينعكس عليى
المتطلبات الخاصة باللعبة وهذا مايشير اليه "كمال درويش وآخرون" الى انه "يجيب
أن يييرتبط تطييوير الصييفات البدنييية بتييدريب المهييارات األساسييية وخاصيية فييي فتييرة
اإلعداد الخاص الن التيدريبات فيي هيذه المرحلية تشيبه إليى حيد كبيير ميا يحيدث أثنياء
()3

المنافسة".

( )0ضياء الخياط ونوفل الحيالي؛ المصدر السابق ،ص.02
( )5منير جرجيس؛ كرة اليد للجميع ،ط .3القاهرة  :دار الفكر العربي ،0221،ص .42
( )3كمال درويش (وآخرون)؛األسس الفسيولوجية لتدريب كرة اليد .القاهرة :مركز الكتاب للنشر ،0221 ،ص.010

الباب الخامس
 -5االستنتاجات والتوصيات:
 1-5االستنتاجــات:
في اطار النتائج التي اظهرتها هذه الدراسة توصل الباحث الى االستنتاجات االتية:
 -0ال توجد داللة ارتباط معنوية بين القوة االنفجارية وقمة النشاط الكهربائي للعضلة
الدالية الكتفية الفراد عينة البحث.
 -5ال توجد داللة ارتباط معنوية بين القوة المميزة بالسرعة وقمة النشاط الكهربائي
للعضلة الدالية الكتفية الفراد عينة البحث.
 -3ال توجد داللة ارتباط معنوية بين تحمل القوة وقمة النشاط الكهربائي للعضلة
الدالية الكتفية الفراد عينة البحث.
 -4لم تكن التنمية للصفات البدنية شاملة ومتوازنة بما يؤدي الى تكامل عمل
المجاميع العضلية الخاصة بكرة اليد بما لم يظهر ارتباط بين تلك الصفات و قمة
النشاط الكهربائي للعضلة الدالية الكتفية العاملة اثناء التصويب بالقفز عاليا.
 2-5التوصيـات:
في اطار النتائج التي تم التوصل اليها وضع الباحث عدة توصيات وكما ياتي:
 -0التأكيد على التركيز في اعطاء التمارين الهادفة لتطوير القدرات البدنية بشكل
يضمن االهتمام بالعضالت العاملة خالل االداء في لعبة كرة اليد.
 -5التأكيد على ربط التدريب للمقاومات بالتمارين المهارية لالعبي كرة اليد،
للوصول الى فائدة اكبر من التدريب.
 -3ضرورة اجراء بحوث علمية مدروسة لمتغيرات اخرى ألفراد العينة لزيادة الفائدة
التي تنعكس على مستوى الالعبين
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ملحق رقم ()0
يبين استبيان اراء السادة الخبراء في تحديد بعض القدرات البدنية
األستاذ الفاضل ..............................المحترم
في نية الباحث (عالء ابراهيم جاسم الغريري)إجراء بحثه الموسوم (بعض
القدرات البدنية وعالقتها بقمة النشاط الكهربائي للعضلة الدالية الكتفية اثناء
التصويب لشباب نادي ديالى بكرةاليد) .ونظرا لما تتمتعون به من خبرة ودراية في
مجال البحث العلمي والمتغيرات قيد البحث لجأ الباحث الى حضراتكم واالستعانة
بكم في تحديد انسب القدرات البدنية وذلك بالتأشير على استمارة االستبيان المرفقة
طيا وإبداء أي مالحظات تجدونها مناسبة.
مع فائق الشكر والتقدير

االسم الثالثي للسيد الخبير:
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سرعة رد الفعل
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التحمل العام
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تحمل السرعة

الرجاء وضع عالمة(  ) امام القدرات البدنية االنسب لموضوع البحث ،وحسب
االهمية النسبية لكل قدرة اذ ان القيمة ( )2هي االعلى في االهمية النسبية.
وكانت نسب اتفاق السادة الخبراء كما في الجدول االتي:
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