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  ٤/٥/٢٠٠٦: تاریخ قبول النشر   ؛    ٢٢/٢/٢٠٠٦: تاریخ تسلیم البحث 
  

  :ملخص البحث 
ة القدرة الهوائیة والالهوائیة بین العبي كرة  التعرف على الفرق في مؤشر الىهدف البحث 

العبا من العبي نادي اربیل بكرة الید ونادي آسو ) ٢٤( الید والسلة ، وتكونت عینة البحث من 
العب لكل فریق ، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي لمالءمته ) ١٢(بكرة السلة وبواقع 

تخدام اختبار هارفرد في حین تم استخدام وطبیعة البحث ولغرض قیاس القدرة الهوائیة تم اس
لغرض قیاس القدرة الالهوائیة والجل التوصل الى النتائج تم ) الشغل(اختبار القفز العمودي 

بنتائج كان ، وقد خرجت الدراسة ) ت(استخدام الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري واختبار 
   والسلةهوائیة بین العبي كرة الیداهمها عدم وجود فروق معنویة في القدرة الهوائیة والال
 

A Comparative Study of Aerobic and Anaerobic Ability 
Among Basketball and Handball Players 

 
Saeed Nazar Saeed 

University of Slahaldeen - College of Sport Education  
Abstract: 

The study aims at identifying the difference of aerobic and an 

aerobic ability between basketball and handball players. The study 

sample consisted of (24) players from Erbil handball team and (12) 

players from Asso basketball team. Descriptive approach was used for its 

suitability and Harvard step test was used to measure aerobic ability. 

Vertical jump test was used to measure anaerobic ability. Mean, standard 

deviation and T-test were used as statistical tools. There were statistical 

significant differences between aerobic and anaerobic ability between 

handball and basketball players.      
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٣١١  

  :التعریف بالبحث. ١
  :المقدمة واھمیة البحث ١-١

ان البرامج التدریبیة المقننة والتي یتم تنفیذها بشكل منتظم تحدث تطورات سریعة منتظمة 
ریبیة وتصل الى تحقیق اهداف العملیة التد. في الكفاءة الوظیفیة والبدنیة والمهاریة لدى الریاضي 

، ویقــاس نجــاح البرنــامج بمــدى التقــدم الــذي یحققــه الالعــب فــي نــوع النــشاط الممــارس ، ولغــرض 
وضع البرامج التدریبیة للفعالیات الریاضیة المختلفة على المدرب ان یعتمد على مبدأ الخصوصیة 

سیطر في التدریب اوال أي الخصوصیة وفق نظـام الطاقـة العامـل ، أي انـه یحـدد نظـام الطاقـة المـ
 على ان بـرامج التـدریب یجـب ١٩٩٩وبهذا الخصوص یشیر محمد علي احمد . في تلك الفعالیة 

ان تبنــى مــن اجــل تحقیــق تنمیــة القــدرات الفــسیولوجیة الخاصــة المطلوبــة الداء النــشاط الریاضــي 
الذي یمارسه الفرد وهذا ما یـسمى بخـصوصیة التـدریب ، والتـدریب الریاضـي الحـدیث یعتمـد علـى 

ز اهدافه لتنمیة نظم انتاج الطاقة والتغیرات الوظیفیـة المـصاحبة لهـا ، فكلمـا تحـسنت امكانیـة تركی
. ( الریاضي الهوائیة والالهوائیة انعكـس ذلـك بـشكل مباشـر علـى مـستوى االداء البـدني والمهـاري 

١٢ – ١٠ : ١٣ (   
وجیا ویعد انتاج الطاقة في جسم االنسان من الموضوعات المهمة في مجال فسیول

النه من الموضوعات وثیقة الصلة بحیاة االنسان وبكفاءة الجسم اثناء االداء البدني . الریاضة 
في المجال الریاضي ، وتظهر اهمیة الطاقة لجسم االنسان في كونها تجعله یقوم بكافة وظائفه 

   ) ٣٣ : ١٤. ( الحیویة المعقدة في اثناء اداء النشاط البدني 
لسلة من الفعالیات الفرقیة التي تتطلب اعدادا بدنیا من اجل رفع كفاءة ان لعبة كرة الید وا

وقــدرة الالعــب فــي ممارســة اللعبــة ، اذ یتوجــب علــى الالعــب الــسرعة العالیــة فــي االنتقــال والقــوة 
االنفجاریــة فــي القفــز والدقــة فــي التــصویب والمناولــة فــضال عــن االنــسایبیة فــي المحــاورة ، ونظــرا 

فـان الالعبـین یحتـاجون الـى القـدرة ) الیـد والـسلة ( الیات كل من هاتین اللعبتین لتنوع مهارات وفع
الهوائیة والالهوائیة لالیفاء بمستلزمات اللعبة التـي یمارسـونها ، ومـن اجـل معرفـة الفـرق فـي القـدرة 

 هــو الهوائیــة والالهوائیــة بــین العبــي كــرة الیــد والــسلة فقــد ارتــأى الباحــث القیــام بهــذه الدراســة وتلــك
  . مشكلة البحث 

  
  یهدف البحث في التعرف على :  اھداف البحث ٢-١
  . مؤشر القدرة الهوائیة لدى العبي كرة الید والسلة  .١
  .مؤشر القدرة الالهوائیة لدى العبي كرة الید والسلة  .٢
  . الفرق في مؤشر القدرة الهوائیة بین العبي كرة الید والسلة  .٣
  . بین العبي كرة الید والسلة الفرق في مؤشر القدرة الالهوائیة  .٤
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٣١٢  

  : فرضا البحث  ٣-١
  . التوجد فروق ذات داللة معنویة في مؤشر القدرة الهوائیة بین العبي كرة الید والسلة  .١
  . التوجد فروق ذات داللة معنویة في مؤشر القدرة الالهوائیة بین العبي كرة الید والسلة  .٢
  
  :مجاالت البحث  ٤-١
  . دي اربیل بكرة الید و آسو بكرة السلة المجال البشري العبي نا .١
   . ٢٠٠٥ / ٥ / ٥ ولغایة ٣الفترة من : المجال الزماني  .٢
  . اربیل / قاعة نادي آسو : المجال المكاني  .٣
  
  تعریف المصطلحات  ٥-١
 على انها المعدل الذي تستطیع به ١٩٨٨یعرفها محمد نصر الدین رضوان : القدرة الهوائیة . ١

   ) ١٧٢ : ١٤. ( لغذائي الهوائي امداد الجسم بالطاقة عملیات التمثیل ا
 علــى انهــا اعلــى معــدل یحــدث ١٩٩٨یعرفهــا محمــد نــصر الــدین رضــوان : القــدرة الالهوائیــة . ٢

  ) ١١١ : ١٤. ( عنده انتاج الطاقة او الشغل دون أي مساهمة او تأثیر للطاقة الهوائیة 
  
  :  والدراسات السابقة االطار النظري-٢
    :طار النظري اال١-٢

  انظمة انتاج الطاقة 
تعد الطاقة في جسم االنسان مصدر االنقباض العضلي ، وان مصدر الطاقـة الي نـشاط 

، وثالثـي ) ATP( عضلي مهما كان نوعه وزمنه هو تحلل ثالثي فوسفات االدینـوزین ویرمـز لـه 
لنشاط العضلي، وهـو احـد فوسفات االدینوزین هو المصدر المباشر النظمة انتاج الطاقة الالزمة ل

المركبـــات الغنیـــة بالطاقـــة المخزونـــة فـــي معظـــم الخالیـــا والســـیما الخالیـــا العـــضلیة، كمـــا یعـــد احـــد 
  )  ٢٤ : ٢. (اشكال الطاقة الكیمائیة التي تستخلص من المواد الغذائیة 

ان اعــادة بنــاء هــذا المركــب یتخــذ طرائقــا مختلفــة تبعــا لطبیعــة النــشاط العــضلي وزمنــه ، 
  : یه تنقسم انظمة انتاج الطاقة الى وعل

  . النظام الفوسفاتي  -
  . نظام حامض الالكتیك  -
  ) ٥٣ : ٥( النظام االوكسجیني            القدرة الهوائیة             -

ان شدة اداء التمرین وزمنه هما اللذان یحددان نظام الطاقة العامل والمساند ، ففي الوقت 
 م فـان النظـام المـسیطر فــي ١٠٠لي لفتـرة زمنیــة قـصیرة مثـل ركـض الـذي یكـون فیـه العمـل العـض

  القدرة الالهوائیة
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٣١٣  

، امـا فـي حالـة كـون التمـرین لفتـرة زمنیـة  ) PC , ATP( انتاج الطاقة سیكون النظـام الفوسـفاتي 
طویلة مثل الماراثون والذي یعتمد على اكـسدة الكالیكـوجین والـدهون فـان النظـام الطاقـة المـسیطر 

  . هو النظام االوكسیجیني 
ان انظمــة انتــاج الطاقــة وكمــا ذكــر ســابقا ثالثــة انظمــة وقــد تــم تقــسیم كــل نظــام مــن هــذه 
االنظمـــة الـــى اجـــزاء ومراحـــل لغـــرض توضـــیح ادق لتفاصـــیل تـــداخل عمـــل انظمـــة الطاقـــة وكـــذلك 

 سـعة – المحافظـة علـى قمـة القـدرة –قمـة القـدرة ( لتوضیح المراحل الثالث لكل نظـام طاقـة وهـي 
  ) ١٨ : ٨( ) . نظام الطاقة 

  
   الدراسات السابقة ٢-٢
  ) ٧ (١٩٩٩ دراسة حسن عبدالقادر عصري -١

دراسة مقارنة لبعض مؤشرات القدرة الهوائیة والالهوائیة بین العبي الخطوط المختلفة بكرة " 
  "القدم 

هــدفت الدراســة الــى التعــرف علــى بعــض مؤشــرات القــدرة الهوائیــة والالهوائیــة بــین العبــي 
العـــب مـــن العبـــي كـــرة القـــدم ) ٧٢( فـــة بكـــرة القـــدم ، وتكونـــت عینـــة البحـــث مـــن الخطـــوط المختل

اندیة من اندیة محافظة بغداد ، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي وذلـك لمالءمتـه ) ٦(یمثلون 
وللحــصول علــى مؤشــر القــدرة الهوائیــة تــم اســتخدام اختبــار هــارفرد ، فــي حــین . وطبیعــة البحــث 

للحصول على القدرة الالهوائیة وقد تم استخدام الوسـط ) الشغل ( العمودي استخدم اختبار الوثب 
للتوصل الى النتائج التي كـان اهمهـا هـو وجـود فـروق ) f( الحسابي واالنحراف المعیاري واختیار 

  . معنویة في القدرة الهوائیة والالهوائیة بین العبي الخطوط المختلفة 
  

   ) ٤ ( ١٩٨٧ دراسة اخالص نور الدین واخرون -٢
تأثیر كل من التدریب الالهوائي والتدریب الهوائي بالحبل على الكفاءة الوظیفیة لطالبات كلیة " 

  "التربیة الریاضیة 
هــدفت الدراســة الــى التعــرف علــى اثــر كــل مــن التــدریب الهــوائي والالهــوائي بالحبــل علــى 

طالبـة مـن ) ٢٤(ینـة البحـث مـن الكفاءة الوظیفیة لطالبـات كلیـة التربیـة الریاضـیة ، وقـد تكونـت ع
طالبـــات الفرقـــة الرابعـــة بكلیـــة التربیـــة الریاضـــیة للبنـــات بالقـــاهرة ، وقـــد اســـتخدم البـــاحثون المـــنهج 

 –النـبض ( التجریبي وذلك لمالءمته وطبیعة البحث كما تـم اسـتخدام بعـض االختبـارات الوظیفیـة 
ـــائج تـــم اســـتخدام ولغـــرض التوصـــل )  الحـــد االقـــصى الســـتهالك االوكـــسجین –الـــضغط  الـــى النت

وكـــان مــن اهــم النتـــائج التــي توصــل الیهـــا ) ت ( الوســط الحــسابي واالنحـــراف المعیــاري واختبــار 
  . الباحثون هي ان التدریب الهوائي بالحبل یعمل على تطویر المتغیرات الوظیفیة قید البحث 
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٣١٤  

  :اجراءات البحث  -٣
  . وذلك لمالءمته وطبیعة البحث استخدم الباحث المنهج الوصفي :  منھج البحث ١-٣
  :  عینة البحث -٢-٣

تم اختیار عینة البحث بطریقة عمدیة من العبي اندیة اربیل بكرة الید وآسو بكرة الـسلة ، 
العـب كـرة سـلة مـن نـادي ) ١٢(العب كرة ید من نادي اربیل بكـرة الیـد و ) ١٢(حیث تم اختیار 

یوضـح مواصـفات  ) ١( والجـدول . العبـا ) ٢٤( آسو بكرة السلة وبهذا تكونت عینـة البحـث مـن 
  . عینة البحث 

  )١(الجدول 
  مواصفات عینة البحث

  مواصفات العینة  العبي كرة السلة  العبي كرة الید
   ع±  س     ع±  س  

 ٢.٣  ١٧٩.٤ ٣.٤  ١٧٨.٢  سم /الطول

  ٣.٤  ٧٥.٣  ٤.٢  ٧٩.٢  كغم /الوزن
  ٢.٤  ٢٢.٩   ٢.١   ٢٣.٣  سنه /العمر

  ٢.٦  ٧.٠٢  ٢.٦  ٦.٥   سنه/ العمر التدریبي
  
   تكافؤ عینة البحث ٣-٣

مـــن اجـــل تكـــافؤ عینـــة البحـــث فـــي المتغیـــرات البدنیـــة التـــي قـــد تـــؤثر علـــى المتغیـــرات قیـــد 
الــى مجموعــة مــن ذوي الخبــرة  ) ١ملحــق ( فقــد لجــأ الباحــث الــى توزیــع اســتمارة اســتبیان . البحــث

لتــدریب وذلــك لتحدیــد اهــم عناصــر اللیاقــة  فــي لعبــة كــرة الیــد والــسلة واالختبــارات وا*واالختــصاص
البدنیة واختباراتها وبعد جمع االستمارات وتفریغها توصل الباحث الى اهم عناصر اللیاقة والبدنیة 

  ) . ٢(وكما هو موضح في الجدول . واختباراتها للعبتي كرة الید والسلة 

                                           
  . كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة بغداد / ان حسین ایم. د. ا- ١  

  . كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة بغداد / ایمان عبداالمیر . د.ا - ٢
  . كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل / فائز بشیر . د.م.ا - ٣
  . كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة صالح الدین / صفاء الدین طه . د.م.ا - ٤
  .كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة صالح الدین  / د بزار علي جوكل. م  - ٥
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٣١٥  

  )٢(الجدول 
  عبتي كرة الید والسلةاهم عناصر اللیاقة البدنیة واختباراتها ومصدرها لل

  المصدر  االختبار  العنصر
   ) ٣٨١ : ١١(   .  م من وضع الطائر٣٠اختبار ركض   السرعة االنتقالیة 

    )٦٨ :  ١٠(   . اختبار القفز العمودي   القوة االنفجاریة للرجلین 
   )١٣٦ : ١٢(    كغم من وضع الجلوس ٣اختبار رمي كرة طبیة زنة   القوة االنفجاریة للذراعین 

    )٤١  : ١٥(   . اختبار القفز العمودي المتكرر من الوقوف   مطاولة القوة للرجلین 
  )٣٦٩ : ١١(    .  م  ١٠ × ٤اختبار الجري االرتدادي   الرشاقة 
   )٣٩٢ : ٩(    . اختبار الدوائر المرقمة   التوافق 

ذلك تحدیــد اختباراتهــا بعـد تحدیــد العناصــر البدنیــة ذات االرتبــاط بلعبــة كــرة الیــد والــسلة وكــ
  . یوضح ذلك ) ٣(فقد لجأ الباحث الى اجراء التكافؤ بین مجموعتي البحث والجدول 

  
  )٣( الجدول 

  لالعبي كرة الید والسلة ) t( الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري واختبار 
  في المتغیرات البدنیة 

  االختبار  العبي كرة السلة  العبي كرة الید
   ع±  س     ع±  س  

  قمة ت
  المحسوبة

  ١.٨٢  ٠.٣٢  ٤.٤٦ ٠.٣١  ٤.٢٤  ثا/.  م من وضع الطائر ٣٠ركض 
  ٢.٠٢  ٢.٧٢  ٤٥.١٢  ٣.٧٢  ٤٣.٦٠  سم /اختبار القفز العمودي

  ١.٠٩  ٠.٦٧  ٥.١٢  ٠.٦٢  ٥.٢١  م/ كغم من الجلوس٣ كرة طبیة زنة مير 
  ٠.٦٩  ١٠.٢١  ٥٥.٤  ٩.٣   ٥٢.٢   ك/العمودي المتكرر اختبار القفز
  ٠.٧٤  ٠.٥٣٢  ١٠.١٩  ٠.٥٢١  ١٠.٢٠   ثا /. م ١٠ × ٤تدادي الجري االر 

  ٠.٨٣  ٠.٣٠  ٥.٢٣  ٠.٣٨  ٥.١٢  درجة/اختبار الدوائر المرقمة 
   ٢٢ ودرجة حریة ٠.٠٥عند مستوى داللة ) ٢.٠٧(الجدولیة ) ت(قیمة * 
  

الجدولیـــة ) ت(المحــسوبة كانـــت اقـــل مـــن قیمـــة ) ت(یتــضح مـــن الجـــدول اعـــاله ان قیمـــة 
. ممــا یــدل علــى عــدم وجــود فــروق بــین العبــي كــرة الیــد والــسلة فــي البدنیــة . ولجمیــع االختبــارات 

  . ومن ثم تكافؤ عینة البحث في المتغیرات البدنیة 
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٣١٦  

  : تحدید مؤشر القدرة الھوائیة والالھوائیة ٤-٣
 تحلیـــل محتـــوى یــد اختبـــار لقیـــاس القـــدرة الهوائیـــة والالهوائیـــة ، فقــد لجـــأ الباحـــث الـــى لتحد

محمـــد نـــصر ) ١ (١٩٨٠المـــصادر والمراجـــع العلمیـــة ذات االرتبـــاط ومنهـــا ابـــراهیم احمـــد ســـالمة 
وبعـــد االطــالع علــى المــصادر قـــام ) ١٧ (٢٠٠٤وســن حنــون الــساعدي  ) ١٤  ( ١٩٩٨الــدین 

  : ات وكما یلي الباحث بتحدید االختبار 
  ) ٢٤٩ : ١. (  اختبار الخطوة لهارفرد لقیاس القدرة الهوائیة .١

   ١٠٠×                             زمن االستمرار في اداء االختبار 
  = مؤشر الكفاءة البدنیة 

  النبض في نصف دقیقة  × ٥.٥٠                                   
  
  ) ١٢٢ : ١٤( لقیاس القدرة الالهوائیة ) لشغلا( اختبار الوثب العمودي .٢
  

  مسافة الوثب ×      وزن الجسم  × ٢.٢١= القدرة الالهوائیة 
  
  : االختبار الرئیس ٥-٣

قبـــل اجـــراء االختبـــار الرئیـــسي قـــام الباحـــث باتخـــاذ جمیـــع التـــدابیر التـــي تكفـــل لـــه نجـــاح 
ولي الفریقین وبمـا یـتالءم مـع وقـت االختبار الرئیسي عن طریق اخذ الموافقات االصولیة من مسؤ 

 وقبــل اجــراء االختبــار قــام افــراد *المــدرب وافــراد العینــة ، فــضال عــن تــدریب فریــق العمــل المــساعد
العینــة بــاجراء االحمــاء الجمــاعي ، وقــد راعــى الباحــث االختبــار فــي نفــس الوقــت لتوحیــد ظــروف 

عینــة البحــث فــي اختبــار الخطــوة االختبــار وعلــى مــدى یــومین حیــث قــام فــي الیــوم االول باختبــار 
  ). الشغل(لهارفرد وفي الیوم الثاني تم اجراء اختبار الوثب العمودي 

  
  : المعالجات االحصائیة ٦-٣

  : لجأ الباحث الى استخدام الوسائل االحصائیة االتیة 
  . الوسط الحسابي  .١
  . االنحراف المعیاري  .٢
  ) ٢٧٢ – ١٠١ : ١٦) .                   ( ت ( اختبار  .٣

                               
                                           

  .  السید حسین سعدي - ١  
  .  السید عثمان مصطفى - ٢    
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٣١٧  

  :  عرض النتائج ومناقشتھا -٤
   عرض النتائج ١-٤

 إلـــىبعــد تطبیـــق اختبــاري القـــدرة الهوائیــة والالهوائیـــة مــن قبـــل عینــة البحـــث لجــأ الباحـــث 
   : أدناه النتائج وكما موضح في إلى لغرض التوصل إحصائیامعالجتها 

  
  )٤(الجدول 

  للقدرة الهوائیة) ت (  المعیاري واختبار النحراف وایوضح الوسط الحسابي
  والالهوائیة بین العبي كرة الید والسلة

  االختبار  العبي كرة السلة  العبي كرة الید
   ع±  س     ع±  س  

  قمة ت
  المحسوبة

  ٠.٠١٢ ٢.٦٧  ٦٣.٤١ ٢.٤٢  ٦٠.٥٨   درجة/. اختبار القدرة الهوائیة 
١١١.٥  ٤.٢٧  ١١١.٢٩١     كغم متر ثا./ القدرة الالهوائیة

٤  
٠.١٤  ٣.٨٧  

   ) ٢٢(  ودرجة حریة ٠.٠٥ عند مستوى داللة ٢.٠٧الجدولیة ) ت(قیمة * 
  

ان الوسط الحسابي الختبار القـدرة الهوائیـة لالعبـي كـرة الیـد كـان ) ٤(یتضح من الجدول 
المحـسوبة ) ت (  وكانت قیمـة ٦٣.٤١ في حین كان الوسط الحسابي لالعبي كرة السلة ٦٠.٥٨
 مما یدل على عدم وجود فروق بـین العبـي كـرة ٢.٠٧الجدولیة ) ت( وهي اقل من قیمة ٠.٠١٢

  . الید والسلة في القدرة الهوائیة 
امـــا فیمــــا یتعلــــق باختبـــار القــــدرة الالهوائیــــة فقـــد بلــــغ الوســــط الحـــسابي لالعبــــي كــــرة الیــــد 

) ت(یمــــة  وكانــــت ق١١١.٥٤١ فــــي حــــین بلــــغ الوســــط الحــــسابي لالعبــــي كــــرة الــــسلة ١١١.٢٩١
 مما یدل على عدم وجود فروق معنویة ٢.٠٧الجدولیة ) ت( وهي اقل من قیمة ٠.١٤المحسوبة 

  . بین العبي كرة الید والسلة في اختبار القدرة الالهوائیة 
  
  : لنتائج مناقشة ا٢-٤

یوجــد فــرق معنــوي فــي القــدرة الهوائیــة بــین العبــي كــرة الیــد  الانــه) ٤(اتــضح مــن الجــدول 
الجدولیـة كمـا اتـضح كـذلك ان العبـي ) ت(المحسوبة اقل من قیمـة ) ت( كانت قیمة والسلة حیث

المستوى المتوسط في القدرة الهوائیة هـو المـستوى (الفریقین هم بمستوى متوسط في القدرة الهوائیة 
، ویعـزو الباحـث سـبب ذلــك ) ٢٨٨ : ١٤) (  فـي مؤشـر الكفــاءة البدنیـة ٨٠ – ٥٠الواقـع مـابین 
مــنحهم المقــدرة علــى مقاومــة التعــب ) الــسلة –الیــد (ریب الجیــد لالعبــي كــال الفــریقین الــى ان التــد
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٣١٨  

بشكل یضمن مستوى جیـد مـن التحمـل ، علـى اعتبـار ان التحمـل العـام صـفة اساسـیة تهـدف الـى 
ونظـرا لطـول فتـرة لعـب ) ١١٩ :٨(االرتقاء بمستوى الكفاءة الهوائیة والقدرة علـى االنجـاز الهـوائي 

ة كـرة الیـد والـسلة والـذي یتطلـب مـن الالعبـین مـستوى ثابـت الطـول  مـدة ممكنـة كـان كًال مـن لعبـ
مــن الــضروري تطــویر القــدرة الهوائیــة بوصــفها عــامال یــساعد الریاضــي علــى تحمــل اعبــاء بدنیــة 
مختلفـــة ، الن االحمـــال البدنیـــة الواقعـــة علـــى الفـــرد خـــالل ممارســـة النـــشاط الریاضـــي تـــؤدي الـــى 

ة فــي االجهــزة الحیویــة ، ویعــد كفــاءة الجــسم فــي اســتهالك االوكــسجین مــن احــداث تغیــرات وظیفیــ
  .       القدرات المهمة التي یتطلبها النشاط اثناء االداء لمدة طویلة 

)١٧٤ : ١٨ (   
 الیوجـد فـرق معنـوي فـي القـدرة الالهوائیـة بـین العبـي ه ان) ٤(ویتضح كذلك من الجدول 
ویعــزو الباحــث . الجدولیــة ) ت( المحــسوبة اقــل مــن قیمــة )ت(كــرة الیــد والــسلة حیــث كانــت قیمــة 

ســـبب ذلـــك الـــى ان العبـــي كـــرة الیـــد والـــسلة وعلـــى حـــد ســـواء بحاجـــة ماســـة الـــى اداء الكثیـــر مـــن 
الحركات السریعة والمفاجئة والتي تفرضها طبیعة اللعب ، لذلك نجد ان التمرینات التي یستخدمها 

تطویر القدرة االنفجاریة للرجلین والذراعین والتي تعمل في الالعبین في اثناء تدریباتهم تعمل على 
وهذا ما اكده الخبـراء والمتخصـصین فـي ان القـوة ) ATP-CP(نطاق النظام االول النتاج الطاقة 

االنفجاریـة للــرجلین والـذراعین هــي احـد اهــم عناصــر اللیاقـة البدنیــة لـدى العبــي كـرة الیــد والــسلة ، 
لكلتا اللعبتین یشمل تطویر القدرات الوظیفیة من خالل تطویر الصفات ولما كان المنهج التدریبي 

البدنیة حتى ینعكس ذلك في المحصلة على اداء الالعب ، حیث ان تـدریبات القفـز بانواعهـا هـي 
وســیلة لتنمیــة عمــل الجهــاز العــضلي والعــصبي كــي یــستجیب بقــوة وبــسرعة اكبــر فــي اثنـــاء اداء 

مباشـــرة قـــصر فـــي العـــضلة ، وان تطـــویر االســـتجابة الـــسریعة حركـــات تتطلـــب مـــدا عـــضلیا یتبعـــه 
للعــضالت كــرد فعــل مــنعكس تقــوم بــه مغــازل العــضالت ، وهــذا یعكــس مــدى التوافــق الجیــد داخــل 
العـــضلة نفـــسها ، اذ یـــشمل التوافـــق داخـــل العـــضلة علـــى عـــدد الوحـــدات الحركیـــة الممیـــزة للعمـــل 

مل العـضلي ومـدى التـزامن الـوظیفي للوحـدات العضلي ومعدل تردد السیالت العصبیة المجندة للع
الحركیــة المــستخدمة فــي العمــل العــضلي ، وهــذا بــدوره یعمــل علــى تطــویر قــدرة العــضالت العاملــة 

فــضال عــن ذلــك فــان تــشابه الحركــات ) ٢٠٧ :٦( علــى اداء الحركــات والمهــارات بكفــاءة عالیــة  
د والخـداع والتـصویب مـن القفـز كـل تلـك ومهارات لعبي كرة الید والسلة مثل الهجوم الـسریع والمرتـ

المهارات والحركات تتطلـب شـدة قـصوى وزمـن اداء قـصیر جـدا وذلـك یعنـي اعتمادهـا علـى القـدرة 
كــل تلــك االســباب ) ٨٩٦ : ٤. ( الالهوائیــة والتــي یــتم فیهــا انتــاج الطاقــة فــي غیــاب االوكــسجین 

  .ائیة غیر معنویة جعلت الفروق بین العبي كرة الید والسلة في القدرة الالهو 
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٣١٩  

  :االستنتاجات والتوصیات -٥
  :االستنتاجات  -٥
  .ال توجد فروق ذات داللة معنویة في القدرة الهوائیة بین العبي كرة الید والسلة  .١
  .ال توجد فروق ذات داللة معنویة في القدرة الالهوائیة بین العبي كرة الید والسلة  .٢
  .مستوى متوسط في القدرة الهوائیة العبي كال الفریقین الید والسلة هم في  .٣
  
  : التوصیات ٢-٥
التأكیــد علــى اســتخدام مؤشــر القــدرة الهوائیــة والالهوائیــة الهمیتــه فــي عكــس الحالــة الــصحیة  .١

  . والبدنیة لالعبین وانعكاسها على مستوى ادائهم الفني 
یتناسـب مـع المرحلـة التأكید في البـرامج التدریبیـة علـى تطـویر القـدرة الهوائیـة والالهوائیـة وبمـا  .٢

  ) .  منافسات – خاص –اعداد عام ( التدریبیة 
  . اجراء دراسات مشابهة باستخدام القدرة الالهوائیة الالكتیكیة  .٣
  . او على فرق نسویة )  ساحة ومیدان –تنس ( اجراء دراسات مشابهة وعلى فعالیات فردیة  .٤
  . ین فعالیات فردیة واخرى فرقیةاجراء دراسات مقارنة في القدرات الهوائیة والالهوائیة ب .٥
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  المصادر
   . ١٩٨٠االختبارات والقیاس للتربیة البدنیة ، دار المعارف ، القاهرة ، : ابراهیم احمد سالمة  .١
   . ١٩٨٢بایولوجیا الریاضة ، دار الفكر العربي ، : ابو العال احمد عبدالفتاح  .٢
 الحركیـة فـي فعـالیتي سـالح الـشیش التحلیل الزمني والفسلجي لـالداءات: احمد عبدالغني طه  .٣

   . ١٩٩٧وسیف المبارزة رسالة ماجستیر غیر منشورة ، جامعة الموصل ، 
تاثیر كل من التدریب الالهوائي والتدریب الهـوائي بالحبـل علـى : اخالص نور الدین واخرون  .٤

 ٣لمجلــد الكفـاءة الوظیفیــة لطالبــات كلیــة التربیــة الریاضــیة ، بحــوث المــؤتمر العلمــي االول ، ا
   . ١٩٨٧جامعة حلوان 

اسس ونظریات التدریب الریاضي ، دار الفكر العربي ، القاهرة : بسطویسي احمد بسطویسي  .٥
١٩٩٩ .   

دراســـة مقارنـــة لـــبعض مؤشـــرات القـــدرة الهوائیـــة والالهوائیـــة بـــین : حـــسن عبـــدالقادر عـــصري  .٦
 ١٩٩٩ جامعـة بغـداد ، العبي الخطوط المختلفة بكرة القدم ، اطروحة دكتوراه غیـر منـشورة ،

 .  
االســــس الحركیــــة والوظیفیـــة للتــــدریب الریاضــــي ، دار الفكــــر العربــــي، : طلحـــة حــــسام الــــدین  .٧

   . ١٩٩٤القاهرة ، 
 ، مركز الكتـاب ١التدریب الریاضي والتكامل بین النظریة والتطبیق ، ط : عادل عبدالبصیر  .٨

   . ١٩٩٩للنشر ، القاهرة ، 
االختبارات المهاریة والنفـسیة فـي المجـال : لدین رضوان  محمد حسن عالوي ، محمد نصر ا .٩

   . ١٩٨٧ ، دار الفكر العربي ،  ١الریاضي ، ط
اختبـــارات االداء الحركـــي ، دار الفكـــر : محمـــد حـــسن عـــالوي ، محمـــد نـــصر الـــدین رضـــوان  . ١٠

   . ٢٠٠١العربي ، القاهرة 
ـــة الریاضـــیة ، ج: محمـــد صـــبحي حـــسانین  . ١١  ، دار الفكـــر ٣ ط ،١التقـــویم والقیـــاس فـــي التربی

   . ١٩٩٥العربي ، القاهرة ، 
الـــتعلم الحركـــي والتـــدریب الریاضـــي ، دار القلـــم للنـــشر والتوزیـــع ، : محمـــد عبـــدالغني عثمـــان  . ١٢

   . ١٩٩٠الكویت ، 
اثـــر التــدریب الفتــري باســتخدام ازمنـــة مختلفــة مــن منطقــة الجهـــد : محمــد مرعــي علــي محمــد  . ١٣

اریـة ومعـدل سـرعة النـبض لـدى العبـي كـرة الـسلة ، االولى في بعـض المتغیـرات البدنیـة والمه
   . ٢٠٠٤رسالة ماجستیر غیر منشورة ، جامعة الموصل ، 

 ، مركــز الكتــاب ١طــرق قیــاس الجهــد البــدني فــي الریاضــة ، ط: محمــد نــصر الــدین رضــوان  . ١٤
   . ١٩٩٨للنشر ، القاهرة ، 
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 بــین العبــي المراكــز دراســة مقارنــة فــي بعــض عناصــر اللیاقــة البدنیــة: نبیــل محمــد الــشاروك  . ١٥
  . ١٩٩٠المختلفة بكرة السلة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، جامعة الموصل ، 

التطبیقــات االحــصائیة فــي بحــوث التربیــة الریاضــیة ، دار : ودیــع یاســین ، حــسن محمــد عبــد  . ١٦
   . ١٩٩٦الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، 

ؤشر النبض وتأثیره في متغیـرات فـسیولوجیة منهج تدریبي باستخدام م: وسن حنون الساعدي  . ١٧
وكیمیائیة وعالقته باداء مهارات هجومیة في كرة السلة ، رسالة دكتوراه غیر منشورة ، جامعة 

   . ٢٠٠٤بغداد ، 
18. Mcardel W.D. & at. al. : “Exercise physiology” ( 4 thed ) William & 

Wilkins pub , Philadelphia, 1996.  
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