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دراسة مقارنة للكفاءة البدنیة لدى العبي منتخبات المنطقة الشمالیة 

  بكرة الید للشباب في ضوء مستوى اإلنجاز
  م زیني مشكو حجي.م       د   نوفل محمد محمود الحیالي.م. ا 

  كلیة التربیة الریاضیة/ جامعة الموصل 
 

 

  الملخص
     تعد الحالة الوظیفیة واحدة من أهم المؤشرات التي توضح القدرات الخاصة لالعـب إذ إن سـالمة 
الحالـــة الوظیفیـــة لالعـــب تـــساهم بقـــدر كبیـــر فـــي االرتقـــاء بالكفـــاءة البدنیـــة وتمكـــن الالعـــب مـــن األداء 

ستوى أداءه ومــن ثــم إنجــازه ألقــصى ونظــرا ألهمیــة الكفــاءة البدنیــة للریاضــي أو الالعــب وأثرهــا علــى مــ
من هنا برزت أهمیة دراسـة الكفـاءة البدنیـة ومـستوى اإلنجـاز لـدى الالعبـین ئج، في تحقیق أفضل النتا

بكــــرة الیــــد التــــي تعــــد مــــن الفعالیــــات الجماعیــــة والتــــي تــــشهد تطــــورا ســــریعا وكبیــــرا فــــي كافــــة جوانــــب 
وصــفها أحــدى المؤشــرات الحیویــة ذات وتحــددت مــشكلة البحــث بدراســة الكفــاءة البدنیــة ب، ومــستویاتها

التأثیر على مستوى أداء الالعبین ومن ثـم مـستوى اإلنجـاز لـدیهم ومـدى مراعاتهـا عنـد وضـع الخطـط 
  .والبرامج التدریبیة في كافة مراحل األعداد للمنافسات 

  : هدفت الدراسة إلى
 الـشمالیة بكـرة الیـد للـشباب  التعرف على الفروق في الكفاءة البدنیة لدى العبي منتخبـات المنطقـة-١

 .للمراكز األربعة في ضوء مستوى اإلنجاز
 التعرف على الفروق في الكفاءة البدنیـة بـین العبـي منتخبـات المنطقـة الـشمالیة بكـرة الیـد للـشباب -٢

  .في ضوء مستوى اإلنجاز) الثالث والرابع(والمركز ) األول والثاني(للمركز
لكفــاءة البدنیــة ومــستوى اإلنجــاز فــضال عــن الدراســات الــسابقة ،أمــا       إذ تنــاول اإلطــار النظــري ا

إجراءات البحث المنهجیة فقـد اسـتخدم المـنهج الوصـفي لمالئمتـه وطبیعـة البحـث واجـري البحـث علـى 
ـــة مـــن  ـــة متكون ـــات المنطقـــة ) ٤٠(عین ـــت بالعبـــي المنتخب ـــة تمثل ـــة العمدی ـــارهم بالطریق ـــم اختی ـــا ت العب

،وكانـت الوسـائل اإلحـصائیة المـستخدمة )٢٠٠٧(ب في بطولة القطـر للموسـم الشمالیة بكرة الید للشبا
ومـن أهـم ) . L.s.d(هي الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري وتحلیـل التبـاین وقیمـة اقـل فـرق معنـوي

  :وكما یأتيالباحثان النتائج التي تم التوصل إلیها 
ــــین منتخــــب اربیــــل-١ ــــة ب ــــي الكفــــاءة البدنی ــــة ف ــــروق معنوی ــــات كركــــوك الموصــــل  ظهــــرت ف  منتخب

  . منتخب اربیلولمصلحةوالسلیمانیة 
 ظهــــرت فــــروق معنویــــة فــــي الكفــــاءة البدنیــــة بــــین منتخــــب كركــــوك كــــل مــــن منتخــــب الموصــــل  -٢

  . منتخب كركوكولمصلحةوالسلیمانیة 
  . لم تظهر فروق معنویة الكفاءة البدنیة بین منتخب الموصل ومنتخب السلیمانیة-٣
  

 ٢٠٠٩ –) ٥٢( العدد –) ١٥( المجلد –ن للعلوم الریاضیة مجلة الرافدی
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 ١٩٧

  

ABSTRACT  
Comparative Study for physical efficiency for the 

players Northern teams of handball in the lieght of the 

level achievement 
Assist Prof  Dr.Nawfal M.M Al Hiyali & Assi lecturer  Zainy M.Hajy  

Mosul university / college of physical education 

 
Physical condition considered one of the most important indecater which 
reflex the special ability of the player and contribute in. the development 
of  Physical efficiency of the player and enable him to perform at his 
extant ,for these rezones Physical efficiency became very important to be 
studied with level of achievement for handball players .The problem of 
this research limited to study the effect of Physical efficiency in the level 
performance of players and their achievement level ,and also to Know 
how much coaches care about that in there training programs during 
competitive session. 
This Study aim at : 

1. Knowing the difference in Physical efficiency between youth players 
of Northern team of handball in the light of performance level. 

2. Knowing the difference in Physical efficiency for the  youth 
players of Northern team of handball in the lieght of performance. 

    Theorical part of this research included Physical efficiency and the 
level of achievement ,and previous studies Descriptive mothed has 
been used for its sutibilitey of the nature of this research  . 
  The research conducted on the (40) players which represent the 
sampl of this study ,those player were intentionally choosen which 
they represent youth players of handball for Northern team in the 
championship of (2007) .The mean, standerd deviation ,anova one 
way and L.S.D were used as tool of this research. 
The most important results were the following: 
1. There were significant difference between Arbil team and both 

teams mosul and sulaimaniya for bertit of Arbil team. 
2. There were no significcent difference in Physical efficiency Arbil 

team and Kirkuk. 
3. The were significcent difference between the team of Kirkuk and 

Al- sulaimaniya for bertit of Kirkuk . 
4. There were no significcent difference between mosul team and Al- 

sulaimaniya team.      
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 ١٩٨

  :لبحث التعریف با  - ١
   :لبحثا وأهمیةلمقدمة ا ١-١

 أن إذعــب صــة لالالخات القــدر التــي توضــح ات المؤشــر ا أهــمحــدة مــن الوظیفیــة و الــة الحا    تعــد 
عـب مـن لالالبدنیـة وتمكـن اءة الكفـاء بارتقـالاعب تـسهم بقـدر كبیـر فـي لوظیفیة لالالة الحامة سال

لي مــع العــالبــدني الجهــد ا أداءعــب لالالوظیفیــة ویــستطیع الــة الحا مــع تحــسن  جهــدألقــصى األداء
 اقـة بینهـلعالا ان ، و اإلنجـازءة ومـستوى الكفـاط بـین ارتباك ا هنإذلمبذولة ، اقة الطاد في اقتصالا

لي ا مستوى عـإلىج اضیة تحتالریات الیالفعا من الید كغیرهالیة كرة اعبین وفعلالا أداءتؤثر على 
 أعلــى ومــن ثــم األداء مــستوى فــي أعلــى إلــىلوصــول اجــل ا مــن اعبیهــلبدنیــة لــدى الاءة افــلكافــي 

م اعبین بشكل علالالبدنیة لدى اءة الكفا معرفة مستوى انت ، و اریالمبال  خالاإلنجازمستوى في 
ـــد بـــشكل خـــاعبـــي كـــرة وال ـــسالی ـــر الخطـــط و المـــدربین فـــي وضـــع اعد اص ت ـــة بـــشكلهامج الب  التدریبی
   یـــــــــــــــــشیرآذ.اعبـــــــــــــــــین معـــــــــــــــــلالالیـــــــــــــــــة و الفعاء بارتقـــــــــــــــــالا إلـــــــــــــــــىدي  یـــــــــــــــــؤ الـــــــــــــــــصحیح ممـــــــــــــــــا
ت ا فـي عملیـاألسـس أهـمعبین مـن لالالفسیولوجیة عن ات المعلوما معرفة أن) " ٢٠٠٠مة ،سال(

 از الـذي یـشكل جـسمه جهـاعـب لالالمـدرب مـع امـل ا یتعأنلمعقول الفسیولوجي فمن غیر ا األعداد
ـــة ایـــة كا یكـــون علـــى علـــم ودر أندریبي دون لتـــامجـــه التركیـــب ویخطـــط لـــه برنا معقـــد ایولوجیـــاب مل
 أثنـاءلیـة فـي اءة عائفـه بكفـا یـؤدي وظأنلجـسم ، ولكـي یتحقـق لـه ا الفسیولوجیة لهذائص الخصاب
 ا، ومـن هنـ)٢٦٩، ٢٠٠٠مة، سـال ( األداء على مستوى ابیایجا ینعكس افسة ممالمنا أولتدریب ا

  .لیداعبي كرة  لدى الاإلنجازى  على مستو وأثرهالبدنیة اءة الكفاسة ا در أهمیةتجلت 
  :لبحث ا مشكلة ٢-١

 ائفهـالبـدني وتعـدل مـن وظاط النـشارسـة ا بمماإلنـسان جـسملحیویـة فـي الـنظم افة ا كثرأتت
 او تع یتمانعبین یجب لالالید كغیرهم من اعبي كرة وال .اقعة علیهالو البدنیة ا األحمالوتتكیف مع 

لـــة الحات ا علـــى مختلـــف مكونـــابیـــایجالتـــي تـــنعكس التكیـــف و الیـــة مـــن ات وظیفیـــة ودرجـــة عابقـــدر 
لیـد تتمیـز الیـة كـرة اضـي ولكـون فعالریاط النـشا فـي إنجـازهملتي تتبلور في مـستوى التدریبیة لهم و ا

 المهـاري یمكـن إن األداءوان الـدور الـذي تلعبـه الكفـاءة البدنیـة فـي ئص فـسیولوجیة معینـة، ابخص
ءة الكفــا الفــروق فــي إیــضاحلبحــث فــي امــشكلة تبــرز  األســاسیــؤثر علــى نتــائج الفــرق وعلــى هــذا 

  . هذه النتائجأساسعلى لبدنیة ا
  :لبحثا أهداف ٣ -١
لیـد الیة بكـرة الـشمالمنطقـة ات اعبي منتخبلبدنیة لدى الاءة الكفالفروق في التعرف على ا  ١ -٣ -١

 .اإلنجاز في ضوء مستوى األربعةكز اب للمر اللشب

لیــد الیة بكـرة الـشمالمنطقـة ات اعبـي منتخبـلبدنیـة بـین الاءة الكفـا لفـروق فـيالتعـرف علـى ا ٢ -٣ -١
  .زاجنالافي ضوء مستوى  )بعالر الث و الثا(لمركز او ) يانلثاو  األول(ب للمركزاللشب
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 ١٩٩

  :لبحثا فروض ٤ -١
لیة بكــرة الــشمالمنطقــة ات اعبــي منتخبــلــدى ال لبدنیــة اءة الكفــافــروق معنویــة فــي  د توجــ ال ١-٤ -١
 .اإلنجاز في ضوء مستوى األربعةكز اللمر ب الید للشبا

لیة بكــرة الــشمالمنطقــة ات اعبــي منتخبــبــین ال لبدنیــةاءة الكفــافــروق معنویــة فــي  د توجــال   ٢ -٤ -١
  .اإلنجازفي ضوء مستوى  )بعالر الث و الثا(لمركز او ) يانلثاو  األول(ب للمركزالید للشبا

  :لبحث ات الا مج٥ -١
  .بالید للشبالیة بكرة الشمالمنطقة ا تا منتخبعبيال: لبشريال المجا ١ -٥ -١
  .ربیلافظة اضي في محالریاربیل ادي اعة ناق: ي انلمكال المجا  ٢ -٥-١
   .١١/٢٠٠٧ /٦ – ١للمدة : ي انلزمال المجا ٣ -٥ -١
  :تالمصطلحا تحدید ٦ -١
ت لعــضالاءة ام وكفــلــدالتنفــسي و الــدوري و ازین الجهــا إنتاجیــةءة اكفــ " بأنهــا تعــرف :لبدنیــة اءة الكفــا  

  ) .٢٧٧، ١٩٩٧ین، انح، حسالفتاعبد " ( قة الطا وٕانتاج األوكسجینك ستهالاعلى 
 شــدة ومــع تحــسن بأقــصى أداءهعــب لــذي یمكــن لالالعمــل ادة علــى كمیــة ا مــصطلح یطلــق عــهــو -  
  لمبذولة اقة الطاد في اقتصالاكبر مع ا عمل أداءعب لالالوظیفیة یستطیع الة الحا
  )Dragan,1990)(٧٥ -٧١، ٢٠٠٠ ، حالفتاعبد (
ئیة اهو لالائیة و الهو اقة الطالجسم في توفیر ا أمكانیة "بأنها) ١٩٩٠ ، Dragan)(تاجادر  (اویعرفه  -
ح، الفتـاعبـد " ( فتـرة زمنیـة ممكنـهألطـولر فیـه اسـتمر الاو  یكيانمیكـ عمـل عـضلي أقصى ألداءزمة لالا

  ) .٢٧، ٢٠٠٣سید، 
  : بقةالسات اسالدر النظري و ا راطإلا -٢
  :لنظريا اإلطار -١ -٢
ء ارجـــة بـــین علمـــالدات المـــصطلحالبدنیـــة مـــن اءة الكفـــا مـــصطلح یعـــد : لبدنیـــة اءة الكفـــا ١ -١-٢

ئیــة الهو اقــة الطا أنتــاجلجــسم فــي اءة اوتعنــي كفــ.ییسالمقــات و ار اختبــالال اضــة وفــي مجــالریا افــسیولوجی
 مثـــل اســـهات لقیار اختبـــاك عـــدة امـــة هنـــالعایـــة لبدناءة الكفـــاس البـــدني ولقیـــاط النـــشال ئیـــة خـــالاهو لالاو 
م الكیلو غـر البدنیـة بـاءة الكفـار اختبـا أو) PWC170 (١٧٠لبدنیة عنـد مـستوى نـبض اءة الكفار اختبا
ت امــالكیلــو غر ار اقــة بمقــدالطا عــن الدقیقــة معبــر ال لــشغل خــالالجــسم علــى ادقیقــة بمعنــى قــدرة / متــر/
للتر فـي ار بـالمقـداشـر یعبـر عـن المباس القیـاوفـي .حـدة او ل دقیقـة حـد خـالافة متر و التي تتحرك لمسا
هــم هــذه او . حــدة الو الدقیقــة ا فــي ا یــستهلكهانلجــسم التــي یمكــن ا األوكــسجینت اي عــدد لتــر الدقیقــة  ا
ضـیین وغیـر الجنـسین ویـصلح للریا ر لكـالاختبـالا ا یستخدم هذآذ) pwc170(ر اختبات هو ار اختبالا
لقلــب ات اد معــدل ضــرباضــي ز الریاضــي وغیــر الریالبــدني لــدى اجهــد لادت شــدة ا ز اضــیین وكلمــالریا
 ائیـا تـستمر هو األقـصىقل من القدرة عند بذل جهد بدني ا إلنتاجزمة لالالقدرة ار اختیا علیه ویتأسس،

 مــن األقــللــة بــذل جهــد بــدني ائیــة فــي حالهو اقــة اللیاس ائل قیــاحــد وســار اختبــالا الــسبب یعــد هــذا الهــذ
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 ٢٠٠

لنـبض مـن القلـب و ا ویعـد ،)٢٥٩-٢٥٨، ١٩٩٨ ،انرضـو ( دقیقـة / ضـربة ١٧٠ عنـد معـدل األقصى
لنبض ال ذ من خالاضي، الریا ولغیرضي الوظیفیة للریاءة الكفا أوبلیة الحقیقة للقالمهمة و ات المؤشر ا

 ةءالكفـار اختبـا یعـد ا جهد بدني، لهذأي أعطاهضي بعد الریا مؤشر حقیقي لقدرة أعطاءسه یمكن اوقی
ءة الكفــاس وتقیــیم ا قیــالتــي یمكــن بهــات ار اختبــالا أفــضلمــن ) pwc170(لبدنیــة اءة الكفــا وألوظیفیــة ا
 step( لسلم ار اختبا امنه) pwc170(لبدنیة اءة الكفاس ات لقیار اختباك عدة ا وهن،ضیینالبدنیة للریا

test (أهمیـةدنیـة ذو لباءة الكفـار اختبـا انر ، و الـدو الـشریط از ار جهـاختبـابتـة و الثاجة الدر ا راختبا أو 
  .لحقیقةاضي الریاضحة لقدرة ا صورة و وٕاعطاءضیین الریاءة اكبیرة لمعرفة مستوى كف

  :  زاجنإل ا مستوى ٢ -١ -٢
م اسـتخدا بالـذي یمكـن تقـدیرهارة المهـامـستوى  "بأنـه) Mach,1974( عـن  نقال)انكولم( ایعرفه      

 یـستطیع ا مـأقـصى"ه انـعلـى ) ١٩٨٦ ،ظماحمـد وكـا(ویعرفه ) Mach,1974,3"(لمقننة ات ار اختبالا
لــــذي ینــــتج عــــن عملیــــة اط النــــشا ذلــــك ونانلقــــ المعــــین وفقــــاضــــي الریاط النــــشاضــــي تحقیقــــه فــــي الریا
لنتیجــة اضــي هــو الریا اإلنجــاز إن إلــى) ١٩٧٧عبیــه،أبو (ویــشیر ، )٤، ١٩٨٦ظم،احمــد وكــا"(لتــدریبا
 األجهـــزةلمـــدرب مـــن الجـــزء ا لـــذین تركـــز فهـــماعـــة ا جمأوحـــد اضـــي لـــشخص و الریاســـبة للـــسلوك المنا
 بهـدف اإلنجـازضیة، ویـرتبط معنـى الریالتربیة ا السیمالمجتمع ككل و ام ایة عن طریق نظالحیویة بعنا
 إلـــىدف الیـــة وتنظـــیم هـــاصـــة بفعالخائل الوســـا و األدواتهمة اســـب للـــزمن وبمـــسام مناســـتخداضـــح وباو 

، ١٩٧٧بـو عبیـة، ا (اضـحا و ا فیهجازاإلنلتي یكون ات العملیات ادا وقیوٕارشادخطة طموحه وبتوجیه 
ة ار المبـا أوفـسة المنال لفریـق خـالا ه یحققـالیـد هـو مـالیة كرة ا في فعاإلنجاز أن هو معلوم اوكم، )١٢
 ةمـل كثیـر ا عو إلـىج الجیـد یحتـا اإلنجـاز تحقیـق انو . كـل فریـق إلیـه ح یطمـا مـأهـملذي یعد الفوز ا أي

ءة الكفــا البدنیــة ومــن ضــمنهاقــة اللیاصــر الجیــدة وعنات ار المهــا الیــد ومنهــاعبــي كــرة  لالافرهــایجــب تو 
 ومــن ثــم ار فیهــاســتمر الات و افــسالمنال لي خــالا بمــستوى عــاألداءعبــین علــى لالاعد التــي تــسالبدنیــة ا

  .ئجالنتا أفضلتحقیق 
  :بقة السات اسالدر ا -٢-٢
  )٢٠٠٠(سة تركي ومجید ا در ١ -٢ -٢
لجـسم لــدى ات ا وبعـض مكونـاألوكـسجینك سـتهال  الصىاألقــلحـد البدنیـة و اءة ارنـة للكفـاسـة مقادر "

  "ضیة الریالتربیة الفرقیة بكلیة ات التخصصاب طال
  :إلىسة الدر اهدفت 

لجـسم لـدى ات ا وبعـض مكونـكـسجینو ألاك سـتهال القـصىألالحـد او لبدنیـة اءة الكفالتعرف على ا – ١
  .)ئرة الطاكرة  و لیدا كرة ولسلة اكرة و لقدم اكرة  (ت التخصصاب طال

فـي ) كـرة القـدم وكـرة الـسلة و كـرة الیـد وكـرة الطـائرة  (ت التخصـصاب  طـاللفـروق بـینالتعرف علـى ا -٢
  .لجسم ات ا وبعض مكونكسجینو ألاك ستهال القصىألالحد او لبدنیة اءة الكفا
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 ٢٠١

طــالب الــسنة الدراســیة لبحــث علــى المــسحي، وشــملت عینــة ا باألســلوبلوصــفي المــنهج ا انحثــالباســتخدم ا
لیــد، الــسلة ، كــرة القــدم ،كــرة اكــرة  (لفرقیــة ات التخصــصا فــي امعــة ســبها، جضــیةالریالتربیــة ا بكلیــة الرابعــة
ـــاط) ٣٥(وعـــددهم ) ٢٠٠٠(ســـي الدر ام اللعـــ) ئرة الطـــاكـــرة  ـــات فهـــي  انـــالبیائل جمـــع ا وســـأمـــا ،الب س القی

ري وتحلیــل امعیــلاف احــر نالابي و الحــسالوســط المــستخدمة ا اإلحــصائیةئل الوســات انــر فــي حــین كاختبــالاو 
   :آالتیةت اجاستنتالا أهم إلى انحثالباوقد توصل ) l,s,d(قل فرق معنوي ار اختباین و التبا

رس التـي تمـاضـیة الریا األنـشطة فـي كـسجینو ألاك سـتهال القـصىألالحـد او لبدنیـة اءة الكفاد قیمة ا تزد-١
 .عب كبیرةفي مال

  .كسجینو ألاك ستهال القصىألالحد ادة ابزی) pwc170(د قیمة اتزد -٢

 .لیة البدنیة بقیم عاءة الكفا ا فیهو تنملقلیلة الالقدرة ات اضیة ذالریا األنشطة -٣
  ) ١٩٩٩زي ، اغ( سة ا در ٢ -٢ -٢

  "لسلةالید و اب بكرة الشبات اعبي منتخبلوظیفیة لدى الات المتغیر ارنة في بعض اسة مقادر "
  :لى اسة الدر اهدفت 

ك ســـــتهال القــــصىألالحــــد او ) pwc170(لبدنیـــــة اءة الكفــــالوظیفیــــة ات المتغیـــــر التعــــرف علــــى ا -١
 .لسلة الید وكرة اعبي كرة لتي تحدث لدى الا كسجینو ألا

 .بالشبالسلة الید وكرة اعبي كرة لوظیفي لالالتعرف على مستوى ا -٢

 .ر فیه لمدة طویلة استمر الالتدریب و اب الشباعبین لالا تقبل إمكانیةلتعرف على ا -٣

لیــد اعبــي كــرة لبحــث علــى الاشــتملت عینــة ا، لمــسحيا باألســلوب لوصــفيالمــنهج احــث الباســتخدم ا
لـذین الـسلة و ا بكـرة اعبـال) ١٧(لیـد وا بكـرة اعبـال) ١٧(لغ عددهم الباب و الشبات السلة لمنتخباوكرة 

لوسـط المـستخدمة هـي ا اإلحـصائیةئل الوسـا إمـا. للعینـةاألصليلمجتمع ا من )%٩٥(یمثلون نسبة 
 اهــم إلــىحــث البالمرتبطــة ،وقــد توصــل ات غیــر اللعینــ) ت(ر اختبــاري و امعیــلاف احــر نالابي و الحــسا
  :اآلتیةت اجاستنتالا

 .لیداعبي كرة  الولمصلحةلوظیفیة ات ار اختبالا وجود فروق معنویة في -١

 .لسلة الید وكرة اعبي كرة لبدنیة لالاءة الكفالیة في تقویم اذو قیمة ع) pwc170(راختبا ان -٢

 .لبدني الجهد اع مختلفة من او اننة یتقبل لعیاد افر اغلب ا ان -٣

 .لبدنیة اءة الكفاقة بمستوى لمستخدم له عالاقة الطام ا نظأنواع إن -٤

 .لبدنیةابلیة القالجهد مؤشر مهم في تقدیر ال لقلب خالادة معدل ازی-٥

  :ا منهدةافإلاو بقة السات اسالدر ا عرض ٣ -٢
ئمـه  لتاللوصـفيالمـنهج اسـتخدمت ا أنهـانجـد ستین الدر ا على اإلطالعل   من خال:لبحثامنهج  -

  .لبحث امع طبیعة 
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 ٢٠٢

) ١٩٩٩زي،اغــ) (٢٠٠٢تركــي ومجیــد ،(ســتي الیــة مــع در الحاســة الدر ابهت ا تــش:لبحــثات ا متغیــر -
 األقــــصىلحــــد التــــي هــــي ات المتغیــــر ا فــــي بقیــــة اختلفــــت معهــــا اهــــان الالبدنیــــة اءة الكفــــال و افــــي تنــــ

  .لنبضالجهد ومعدل ار ا ومقداألوكسجینك ستهالال
سة ات عینة در انذ كالعینة ات في حجم ونوع اسالدر اسة مع بقیة الدر اختلفت هذه ا  :لبحثاعینة  -
لغ عـــددهم البـــاضـــیة و الریالتربیـــة ا فـــي كلیـــة الـــسنة الدراســـیة الرابعـــةب طـــال) ٢٠٠٢تركـــي ومجیـــد ،(
لیــد اب بكــرة الــشبات ابــعبــین یمثلــون منتخال) ١٩٩٩زي،اغــ(ســة ات عینــة در انــ كا بینمــالبــاط) ٣٥(
لیة الـشمالمنطقـة ات اعبي منتخبسة على الالدر اشتملت عینة هذه ا ا بینماعبال) ٣٤(لغ عددهم الباو 

  .ا  عبال) ٤٠(ت عددهم انب وكالید للشبابكرة 
ف احـــر نالابي و الحـــسالوســـط ا) ٢٠٠٢تركـــي ومجیـــد ،(ســـة ادر ســـتخدمت ا : اإلحـــصائیةئل الوســـا -
ــــــــا ــــــــل المعی ــــــــاري وتحلی ــــــــوي ،بینمــــــــاوقیمــــــــة ین التب ــــــــرق معن ــــــــل ف ــــــــ كاق  اإلحــــــــصائیةئل الوســــــــات ان

 ةلمرتبطــات غیــر اللعینــ) ت(ر اختبــاري و المعیــاف احــر نالابي و الحــسالوســط ا) ١٩٩٩زي،اغــ(ســةالدر 
قــل این وقیمـة التبـاري وتحلیـل المعیـاف احـر نالابي و الحـسالوسـط اسـتخدمت الیـة فقـد الحاسـة الدر ا إمـا

  ). L.S.D(فرق معنوي 
 الجتهـا ومعاسـها قیوطرائـقت ا للمتغیر الهو الیة في كیفیة تنالحاسة الدر ابقتین الساستین ادر لا إفادةوقد 

  .إحصائیا
  :لبحثا تاءاجر إ -٣
  .لبحثائمه وطبیعة  لتاللوصفيالمنهج استخدم ا :لبحث ا منهج ١ -٣
  :لبحث وعینته امجتمع  ٢ -٣

) ٧٤(لغ عـددهم الباب و الید للشباة لیة بكر الشمالمنطقة ات اعبي منتخبلبحث بالاتحدد مجتمع      
للموســــم ) لىالـــدین ودیــــاح یة وصــــالانلــــسلیمالموصــــل وكركـــوك و اربیــــل و ا(ت ا یمثلــــون منتخبـــاعبـــال
لطریقــة ارهم باختیــا تــم اعبــال) ٤٠(لبحــث فقــد تكونــت مــن ا عینــة امــا، )٢٠٠٦/٢٠٠٧(ضــي الریا
)  %٥٤.٠٥(لتـي تـشكل نـسبة او  األولى األربعةكز ات للمر اعب لكل منتخبال) ١٠(قع العمدیة وبو ا

  .لكلي للبحث المجتمع امن 
  :تانالبیائل جمع ا وس٣ -٣

  .لبدنیةاءة الكفاس القی) Pwc170(راختبا ار ومنهاختبالاس و القیالمحتوى و ام تحلیل استخداتم 
  : لمستخدمةا تادو ألاو  جهزةألا ٤ -٣
 .لنبضاز یقیس معدل ابتة مع جهالثا ةجالدر از اجه -١

 .لمترا عشر وألقربلطول الوزن و اس ا لقیئيا كهربانمیز  -٢

 .عة توقیتاس -٣
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 ٢٠٣

  ):pwc170(لبدنیة اءة الكفا ساقی ٥ -٣
 ):pwc170(لبدنیة اءة الكفا راختبا سما •
  .بتةالثاجة الدر النبض حدیث مع ا ساز قیاجهبتة ، الثاجة الدر ا زاجه: األدوات •
 :داءألات اصفامو  •

عـب علـى لالالنـبض بوضـع مـستوي ویجلـس ا سا على سطح ویقأفقيز في وضع الجهایثبت      
لجهــد اء یــتم تحدیــد شــدة الــشفادة اســتعحــة لالائق ومــن ثــم تعطــى ر ادقــ) ٥( ولمــدة لإلحمــاءز الجهــا

 أخرلنبض في اس ائق ،یقادق) ٥(لمحدد لمدة الجهد اعب لالاعب حیث یؤدي لالا لوزن ا تبعاألول
ئق ادقـــ) ٣(حـــة لمـــدة اعـــب ر لالایعطـــى ء اتهـــنالا دعـــب وبعـــلالا أداءلدقیقـــة مـــن ا نـــصف وادقیقـــة 

ل و الالجهــد اعلــى مــن الــذي یكــون اي و انلثــالجهــد ا یــتم تحدیــد األوللجهــد اد علــى نــبض اعتمــالاوب
 االتیـةدلـة المعا تـستخدم ادقیقـة بعـده) ١٣(عـب لالا أداء ، ویـصبح مجمـوع أخرىئق ادق) ٥(ولمدة 
  )pwc170(لبدنیة اءة الكفا قیمة إلیجاد

Pwc170 = N1( N2 – N1)(170 – F1/F2 –F1). 
  األوللحمل ا هي شدة N1حیث
     N2 يانلثا لحملا هي شدة  
     F1 لو ألالحمل النبض بعد ا  
     F2 يانلثالحمل النبض بعد ا  

  ).Karpman,1974, 5-6()٢٨١ -٢٨٠، ١٩٩٧ین، انح وحسالفتاعبد  (              
  

   :ئیةاحصإلائل الوسا ٦ -٣
 .بيالحسالوسط ا -١

 .ريالمعیاف احر نالا -٢

 .ینالتباتحلیل  -٣

 ).L.S.D(قل فرق معنوي ار اختبا -٤

  .   لمرتبطةات غیر اللعین) ت(ر اختبا -٥
  .)٢٨٩، ١٩٩٩لعبیدي، التكریتي و ا(و)٢٣٧-٢٣٥، ٢٠٠٦، خرونآو هي اب(    
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 ٢٠٤

  :ئجالنتاة قشاعرض وتحلیل ومن -٤
  :لبدنیةاءة الكفائج ا عرض وتحلیل نت١-٤
  .لبحثاریة لعینة المعیات افاحر نال ابیة و الحسا األوساطئج اعرض وتحلیل نت١ -١-٤
  

  )١( رقم لجدولا
  .األربعةت البدنیة للمنتخباءة اریة للكفالمعیا تافاحر نالابیة و الحسا األوساطیبین      

  یةانلسلیما  لموصلا  كركوك  ربیلا  ئیةاحصإلات المؤشر ا
  ١٠٥٣.٩٣  ١٠٧١.٩٢  ١١٣٩.٠٥  ١٢٤٩.٩٣  س  / بيالحسالوسط ا
  ٨٠.٠٣٤  ٦٨.٠١٩  ٦٥.٥٥٧  ٩٩.٩٨٨  ع±/ريالمعیاف احر نال ا
وبــانحراف معیــاري ) ١٢٤٩.٩٣(قــیم األوســاط الحــسابیة إذ بلــغ لمنتخــب اربیــل  بــین الجــدولی      
وكـــان لمنتخـــب ) ٦٥.٥٥٧(وبـــانحراف معیـــاري) ١١٣٩.٠٥(ولمنتخـــب كركـــوك بلـــغ ) ٩٩.٩٨٨(

وبـــــانحراف ) ١٠٥٣.٩٣(فـــــي حـــــین بلـــــغ ) ٦٨.٠١٩(وبـــــانحراف معیـــــاري) ١٠٧١.٩١(الموصـــــل
ءة تـم تحلیـل ا كفـأكثـر انلفـرق كـا إيلتعـرف علـى اولغرض  مانیةیلمنتخب السل) ٨٠.٠٣٤(معیاري

  .ینالتبالبدنیة من تحلیل اءة الكفار اختبائج انت
  
  .األربعةلفرق اعبي لبدنیة بین الاءة الكفاین في التبائج تحلیل اعرض نت٢ - ١- ٤

  )٢( رقم لجدولا
  .ربعةالالفرق این بین التبا تحلیل ئجالجدول نتایبین 

  مجموع   ینالتبامصدر 
  تالمربعا

   درجة 
  لحریةا 

   متوسط 
  تالمربعا 

  ) ف( قیمة
  لمحتسبةا 

  )ف( قیمة
  لجدولیةا 

  ٧٨٧٣٢.٧٣    ٣     ٢٣٦١٩٨.٢١  تالمجموعابین 
  ٣٦     ٢٢٧٩٤٧.٩٢  تالمجموعاخل اد
  ٣٩     ٤٦٤١٤٦.١٤  لكليالمجموع ا

٦٣٣١.٨٨  
  
  ٭١٢.٤٣  

  
٣.٢٣٢   

  ).٣٦، ٣(ودرجة حریة ) ٠.٠٥(≤عند مستوى  فرق معنوي ٭
) ف( ت قیمة ان كذا األربعةلفرق البدنیة بین اءة الكفاوجود فروق معنویة في ) ٢(لجدول ایتبین من 

ودرجـة ) ٠.٠٥(≤عند مـستوى ) ٣.٢٣٢(لجدولیة ا) ف(كبر من قیمة اوهي ) ١٢.٤٣(لمحسوبة ا
 قیمـة إیجـاد إلىللجوء الیة تم اءة بدنیة عالفرق تمتلك كفا إيتعرف على لاولغرض ) ٣٦، ٣(حریة 

  .یبین ذلك) ٣( رقم لجدولابینهم و ) L.S.D(قل فرق معنوي ا
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 ٢٠٥

  )٣( رقم لجدول ا
  .ربعةالا بیة للفرقالحسا طاسو ألالفرق في الجدول قیم ایبین 
  بيالحسالوسط ا  تالمنتخبا  ةیانلسلیما  لموصلا  كركوك  ربیلا

  ١٠٥٣.٩٣  ١٠٧١.٩٢  ١١٣٩.٠٥  ١٢٤٩.٩٣       س  
  قل فرقاقیمة 

)  L.S.D( معنوي 

  ٭١٩٦  ٭١٧٨.٠١  ٭١١٠.٨٨  ـــ  ١٢٤٩.٩٣  ربیلا
  ٭٨٥.١٢  ٭٦٧.١٣  ـــ  ـــ  ١١٣٩.٠٥  كركوك

  ١٧.٩٩  ـــ  ـــ  ـــ  ١٠٧١.٩٢  لموصلا
  ـــ  ـــ  ـــ  ـــ  ١٠٥٣.٩٣یةانلسلیما

       
     ٣٥.٥٩  

  ).٣٦، ٣(ودرجة حریة ) ٠.٠٥(≤ اى خطعند مستو  فرق معنوي ٭
ربیــل كــل مــن البدنیــة بــین منتخــب اءة الكفــاوجــود فــروق معنویــة فــي ) ٣( رقــم لجــدولایتبــین مــن     

لي التــو ابیة وهــي علــى الحــسا األوســاطلفــرق فــي ا قــیم نال) یةانلــسلیمالموصــل و اكركــوك و  (منتخبــات
لغــة الباو ) L.S.D( فــرق معنــوي قــلاكبــر مــن قیمــة اهــي قــیم و ) ١٩٦(و) ١٧٨.٠١(و) ١١٠.٨٨(
و كـــل مـــن  فـــروق معنویــة بـــین منتخـــب كركــوك ت ظهـــر كمــاربیـــل ، ا منتخـــب ولمــصلحة) ٣٥.٥٩(

وهـي قـیم  )٨٥.١٢(و) ٦٧.١٣(وكانت قیم الفرق في األوسـاط هـي )الموصل والسلیمانیة (منتخبي 
 بینمــا لــم  منتخــب كركــوكولمــصلحة) ٣٥.٥٩والبالغــة ) L.S.D(اكبــر مــن قیمــة اقــل فــرق معنــوي 

ـــبیة كالحـــسا األوســـاطلفـــروق فـــي ا قیمـــة النتظهـــر فـــروق بـــین منتخبـــي الموصـــل والـــسلیمانیة  ت ان
، ٣(ودرجـة حریـة ) ٠.٠٥(≤ اقـل فـرق معنـوي وعنـد مـستوى خطـاصـغر مـن قیمـة اوهي ) ١٧.٩٩(

٣٦.(  
ربیـل انتخـب لنسبة لمالبدنیة باقة اللیاحیة الجید من نا اإلعداد امل منهالى عدة عو ا اویعزى هذ     

 األولـىكـز المر ا إحـرازهمعدتهم فـي اسمـلتـي الیـة العالبدنیـة اءة الكفـاكهم مـتالالـى ادى ا اوكركوك ممـ
ت انـلتـي كامـل العو ا مـن اري وغیرهـالمهـالنفـسي و ا اإلعـدادمـل مـن العو ا عـن بقیـة لبطولـة فـضالافي 
لنـسبة لفریقـي ا بامـا. فـرقلالبدنیـة لـدى هـذه اءة الكفـاء بمـستوى ارتقـالاعدة وضروریة فـي امل مساعو 
لمطلـوب المـستوى ات دون انـ كالبدنیـة ولكنهـاءة اكهم للكفـمـتالالـرغم مـن ایة علـى انلسلیمالموصل و ا

لموصـل غیـر البدنیـة لفریـق اءة الكفـا یكـون مـستوى انلممكـن اذ من اربیل وكركوك، ارنة بفریقي امق
 هنـاك قـصور فـي هـذا أودات التدریبیـة  البدني خالل الوحـاإلعداد التركیز على لى عدمالجید یعود ا

جهم اصـــل وحـــسب منهـــالمتو التـــدریب ار باســـتمر الالفریـــق فـــي ا ا قـــدرة هـــذالجانـــب فـــضال عـــن عـــدم 
ئـد اءة لـدیهم عالكفـایة قـد یكـون قلـة انلسلیما فریق إمالموصل ،ا في األمنیةلظروف التدریبي بسبب ا

صــر العنات وتطــویر بعــض ار المهــا داءأب وتركیــزهم علــى انــلجا التقــصیر فــي هــذا أو اإلهمــال إلــى
ل ت خــالاریـالمبا ظـروف إلـىیعـود لفـروق الممكـن عــدم وجـود ات ومـن ار المهـاقـة بهـذه  عالالتـي لهـا
  . إحداث من افقها یر البطولة وما
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 ٢٠٦

  
لـث الثا(لمركـزیناو ) يانلثـال و وال ا(لمركـزین ابین ) ت(راختبائج اقشة نتا عرض وتحلیل ومن٢-٤
  .)بعالر او 

  )٤( رقم لجدولا
  ) يانلثا و األول(كزالمر ابین ) ت(ریة وقیمةالمعیات افاحر نالابیة و الحسا األوساطیبین         

  )بعالر الث و الثا(و
  ئیةاحصإلات المؤشر ا

  كزالمر ا
  

بيالحسالوسط ا
  س  

ريالمعیاف احر نال ا
   ع±

) ت(قیمة 
  لجدولیةا) ت(قیمة   لمحتسبةا

  ١٠٠.٠٣٤  ١١٩٤.٤٩  يانلثا و لوأل المركزین ا
  ٧٢.٨٧٦  ١٠٦٢.٩٢  بعالر الث و الثالمركزین ا

  ٢.٠٢      ٭٤.٧٥

  ).٣٨(ودرجة حریة ) ٠.٠٥(≤ ا٭ فرق معنوي عند مستوى خط
 األوللمركـــزین ا أحـــرزتلتـــي الفـــرق اوجـــود فـــروق معنویـــة بـــین ) ٤(رقـــم لجـــدول ایتبـــین مـــن     

كبـر مـن اوهـي ) ٤.٧٥(لمحتـسبة ا) ت(ت قیمـة انـذ كابـع الر الـث و الثالمركزین الفرق في اي و انلثاو 
 هذه انو ) . ٣٨(ودرجة حریة ) ٠.٠٥(≤ اوعند مستوى خط) ٢.٠٢ (لغةالبالجدولیة و ا) ت(قیمة 

 وكركـوك األوللمركز اربیـل بـاء منتخـب ا جـإذلفـرق ، ا هـذه التـي حققتهـائج النتـالفـروق تتفـق مـع ا
لیة العاءة الكفالى اتفوق لا ا ، ویعزى هذابعایة ر انلسلیما و الثالموصل ثا منتخب ان في حین كایانث
للعـب اصـل و التو اعدتهم علـى التي سـاي انلثا و األوللمركزین ا أحرزا انللذا انلفریقا از بهامتالتي ا

لبدنیـة اءة اعـب للكفـلالاك مـتالا أهمیـة مدى البطولة ویظهر هنات اریاز طیلة مبابشكل جید وممت
ءة الكفـالي مـن احد على مـستوى عـالو ا لفریقا أعضاء ان كالفریق وكلمال في دعم ا دور فعا لهإذ
لتــي تــؤثر علــى امــل العو اعــدمت بقیــة ان ا مــإذ المطلــوب هــذالمــستوى ائج بالنتــات انــ كالبدنیــة كلمــا

ت انـامكالافـة ا عن توفیر ك، فضال)ا وغیرهواإلعدادت ار المها ضعف في إي(عبین لالات امستوی
   .اإلعدادحل ال مر لتدریبیة خالاج المنهال خال
  :تالتوصیات و اجاتنتسالا -٥
  :تاجاستنتالا ١-٥
ــــي -١ ــــة ف ــــروق معنوی ــــین منتخــــب اءة الكفــــا ظهــــرت ف ــــة ب ــــات كركــــوكربیــــل البدنی لموصــــل ا منتخب
  .ربیلا منتخب ولمصلحةیة انلسلیماو 
كركــــوك كــــل مــــن منتخــــب الموصــــل   ظهــــرت فــــروق معنویــــة فــــي الكفــــاءة البدنیــــة بــــین منتخــــب -٢

  .كركوك  منتخبولمصلحةوالسلیمانیة 
  .یةانلسلیمالموصل ومنتخب البدنیة بین منتخب اءة الكفافي لم تظهر فروق معنویة  -٣
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 ٢٠٧

  
  :ت التوصیا ٢ -٥
مج ا بـــر وأعـــداد فریـــق أليلتـــدریبي اج المنهـــا أثنـــاءعبـــین فـــي لبدنیـــة لالاءة الكفـــاة اعـــا ضـــرورة مر -١

  .أعدادهالبدنیة في اءة الكفالعمریة تعتمد ات الفئاتدریبیة لكل 
 علـــى مـــدربي فریقـــي الموصـــل والـــسلیمانیة فـــي تطـــویر مـــستوى الكفـــاءة البدنیـــة یـــدالتأكضـــرورة  -٣

  .خالل المنهاج التدریبي لهملالعبین 
  . ضرورة الفحص الدوري لمستوى الكفاءة البدنیة لالعبین للوقوف على الحالة التدریبیة -٤
  
  :درالمصا
  .رف، مصرالمعار ادضي، الریالنفس المنهج في علم ا) ١٩٧٧(بو عبیه، محمد حسن ا – ١
ــــــا) ١٩٨٦ (اســــــیاظم ،ار وكــــــافتخــــــاحمــــــد، ا -٢ ــــــى ات اثــــــر بعــــــض مكون ز اجــــــنالالشخــــــصیة عل
  .دامعة بغداضیة ، جالریالتربیة اضة ، كلیة الریاضي،بحث منشور ، مجلة الریا

هزة الجـــالحـــزم ام اســـتخدالتطبیقـــي باء احـــصالا) ٢٠٠٦(خـــرون امـــصطفى حـــسین و ، هيا بـــ -٣
stat & spss  مصر/ لمصریة اجلو نالا مكتبة.  

دراسة مقارنة للكفاءة البدنیة والحد األقـصى ) ٢٠٠٢( تركي،علي مصلح ومجید ،ریسان خریبط -٤
الســتهالك األوكــسجین لــدى طــالب التخصــصات الفرقیــة فــي كلیــة التربیــة الریاضــیة ، مجلــة دیــالى 

  .للریاضة، المجلد الخامس
ئیة احـــــــصالات التطبیقـــــــا) ١٩٩٩(دعبـــــــلعبیدي،حـــــــسن محمـــــــد اســـــــین و التكریتـــــــي، ودیـــــــع یا – ٥
  .لموصلالنشر،اعة و ا للطببلكتار اضیة ،دالریالتربیة اسوب في بحوث الحات اماستخداو 
ــــة بعــــض عال) ٢٠٠٤(دي ا هــــان،عــــدنا حنون-٦ ــــدر اق ــــن ات الق ــــة بف ري ومــــستوى المهــــا األداءلعقلی

لة ا، رســــاألولــــى ةلقطــــر للدرجــــات اعبــــئرة لــــدى الالطــــالكرة ا بــــاألساســــیةت ار المهــــا لــــبعض اإلنجــــاز
  .لموصلامعة اضیة، جالریالتربیة اجستیر غیر منشورة، كلیة ام
ب الكتـا ، مركـز ١ضة ،طالریالبدني في الجهد اس اطرق قی) ١٩٩٨(لدین انصر  ،محمدان رضو -٧

  .هرةالقاللنشر، 
لفكـــر ار ا، د)لـــدمات اكتـــال(لبـــدني ا ءادالاضـــة و الریا افـــسیولوجی) ٢٠٠٠(لـــدین اء امة ، بهـــســـال -٨
  .هرةالقالعربي ، ا

  .هرةالقالعربي ، الفكر ار اضي ، دالریاضة وصحة الریا ابیولوجی) ٢٠٠٠ (لعالابو ا،حالفتا عبد -٩
، دار ١فـسیولوجیا اللیاقـة البدنیـة ،ط) ٢٠٠٣(ن عبد الفتاح ، ابو العال وسید ،احمد نـصر الـدی-١٠

  .الفكر العربي ، القاهرة
ضــــیة الریا ا ومورفولوجیــــافــــسیولوجی) ١٩٩٧ (يمــــد صــــبحین، محان وحــــسلعالابو ا،حالفتــــا عبــــد -١١

  .هرةالقالعربي ، الفكر ار ا، د١لتقویم ،طاس و القیاوطرق 
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 ٢٠٨

ـــر ارنـــة فـــي بعـــض اســـة مقادر ) ١٩٩٨ (بالوهـــازي ،عبـــد ا غـــ-١٢ ـــة ات المتغی لوظیفیـــة ، مجلـــة كلی
  .لموصلامعة اضیة ،جالریالتربیة ابع عشر،كلیة السالعدد المعلمین، ا

13- Karpman,V.I,(1974) Investigtions of physical warking capacity in 
athletes,J.phsical ailtwe and sport Moscow. 
14- Mach, Martine, L (1974)"sacia-cultural of Achievement California" 
wards-worth. 
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