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 امللخص

تبرر أ مهميررب ا بحررل ا حررا ع فررع ا تعرر   ينررخ ا عي ررب بررين اضتبررا ث ا  ورر  ا عرر يد مررن ا  بررا   ا  وررأ ا عمرر دث  
بايتبا هما ي يسان نوس ا صروب ا بدنيرب  ردع ييبرع اب عران ا منكمرب لقر ، ا  ردمي قر ، ا يردي ا قر ، ا  رال ،ي قر ، ا سرنب   هرل 

ن هريين ايضتبرا ين  ردع ييبرع ا وعا يرا  اب بعرب فرع قنيرب ا ت بيرب ا  يامريب فرع  امعرب صري  هناك ضص صيب  نعي رب بري
 ا دين.

 - يهد  ا بحل ا خ:
ا تعر   ينرخ ا عي رب برين اضتبررا ث ا  ور  ا عر يد مرن ا  بررا   ا  ورأ ا عمر دث فرع  يرراس ا  ر ، اينو ا يرب  نر  نين  رردع  -

 ييبع اي عان ا منكمب.
 -ما ياتع: توت د ا باح ب 

   د يي ب ا تبا  معن يب بين اضتبرا ث ا  ور  ا عر يد مرن ا  برا   ا  ورأ ا عمر دث فرع  يراس ا  ر ، اينو ا يرب  نر  نين  -
  دع ييبع اي عان ا منكمب.

 -اما م اي  ا بحل فهع:
كمب لق ، ا  دمي ق ، ا يدي ق ، ا م ال ا بش ث : ييب  منتضبا  قنيب ا ت بيب ا  ياميب فع  امعب صي  ا دين  أل عان ا من -

 .2010-2009ا سنبي ا ق ، ا  ال ،   نعام ا د اسع 
 . 11/2/2010  غايب  2/2/2010ا م ال م أمانع : ا وت ، من  -
 ا م ال ا مقانع : ا  ايب ا داضنيب فع قنيب ا ت بيب ا  ياميب فع  امعب صي  ا دين . -

 ا مسحع  ميلمته   بيعب ا بحل. استضدم  ا باح ب ا منهج ا  صوع بأيسن ن 
 تم ل م تمع ا بحل بييبع ف ق اب عان ا منكمب لق ، ا  دمي ق ، ا يدي ق ، ا سنبي ا ق ، ا  ال ،  فرع قنيرب ا ت بيرب 

  ييبرا،ي ممرا يينرب ا بحرل ف رد اشرتمن  66 ا برا   يرددهم ل 2010/ 2009ا  ياميب/  امعرب صري  ا ردين  نعرام ا د اسرع 
  ييبرين مرن قرل ف يرقي 06  ييبرا،  ب ا رع ل46ا حام ين ا رخ ايضتبرا ا  ا ضاصرب با بحرل  ا برا   يرددهم ل ينخ ا ييبين

  يين من قل ف يقي  بري ك مصربح  ا عينرب تم رل نسربب 2  ييبين  ب ا ع ل8بينما م  ي  ت  بب است يييب  نبحل ينخ ل
 % من ا م تمع ا قنع  نبحل. 66.66

 -با ا  ا تا يب: استضدم  ا باح ب ايضت
 اضتبا  ا  و  ا ع يد من ا  با   -
 اضتبا  ا  وأ ا عم دث -

 - تم استضدام ا  سالل اإلحصاليب ا تا يب:
 ا  س  ا حسابع. -
 اينح ا  ا معيا ث. -

  2012 –( 95) –العدد  –( 11) –اجمللد  –جملة الرافدين للعلوم الرياضية )نصف سنوية(
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  ان ن ا نسبب ا مل يب. -
 معامل ايضتي . -
 معامل اي تبا  ا بسي . -

 - استنت   ا باح ب:
ن اضتبا ث ا  و  ا ع يد مرن ا  برا   ا  ورأ ا عمر دث فرع  ياسرهما  ن ر ، اينو ا يرب  نر  نين  ييبرع هناك ت اب    يق بي -

 اي عان ا منكمب ليينب ا بحل ي مايدا ييبع ق ، ا  دم.
  - ت صع ا باح ب:

ا منكمرب  ت ررا ن  ايتمراد اضتبرا ث ا  ور  ا عرر يد مرن ا  برا   ا  وررأ ا عمر دث ينرد اضتبررا  ا  ر ، اينو ا يرب  ييبررع اي عران
 هيين ايضتبا ين فع ا نتالج.

 األلعاب المنظمة -القوة االنفجارية -القفز العمودي -الطفر العريض *الكلمات المفتاحية:
THE RELATION BETWEEN LONG JUMP FROM STABLE POINT AND VERTICAL JUMP IN 

MEASURING EXPLOSIVE POWER OFTHE LEGS FOR ORGANIZED GAMES PLAYERS 

ASSIST. LEC. HIYAM SADIK AHMED 

 

Abstract 

         The importance of current research is to identify  the relationship between long 
jump from stable point and vertical jump test  considering both test the same variables 
for the players of organized games (football, handball, volleyball, basketball) and 
whether there is a privacy connection between  these two tests for the players of four 
events in the college of physical education at the university of salahaddin. 
he research aims at:  
- Understanding the relationship  between long jump from stable point and vertical jump 
in measureing explosive power the players of organized gamesThe researcher assumes 
the following: - 
- The presence of significant correlation between long jump from stable point and 
vertical jump to measure explosive power of the two games with players of the 
organization. 
the areas of research are: 
 - The human scope: players of the varsity of physical education colleges at the 
university of salahaddin for the orfganized games (football, handball, basketball, 
volleyball) for the academic year  2009-2010 
Temporal scope: 
-the period from 2/2/2010 to 11/2/2010. 
- Spatial scope: indoor hall college of physical education college at the university of 
salahaddin. 
The researcher used descriptive method with surveys style due to its appropriatense, 
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the society of the research was the players of organized games (football, handball, 
basketball, volleyball) in the college of physical education / university of sallahelden for 
the academic year 2009/2010 reaching (60) players. 

The sample was (40) players whom finished  the tests, divided into two groupes , 
each one included (10) players , study was done on (8) players where team consisted of 
(2) players, thus the sample represennted (66.66%) of the total society of the research. 
The researcher used the following tests: 
 -Long jump from stable point jump test- vertical jump test 
Statistical methods were used the following: 
 -Thearithmeticmean. 
-Standarddeviation. 
-Lawofthepercentage. 
-Coefficientofvariation. 
-Simplecorrelationcoefficient. 
Theresearcherconcluded:  
-There is strong correlation between the two test of stability and broad jump in  
measuring vertical jump of the explosive power of legs of all the sampele of research 
except for football players. 
The researcher recommends that: 
 -Depending of long jump from stable point and vertical jump tests when measuring for 
explosive power for the players of the organization games convergence of these two 
tests in the results. 
*Keywords:  Long jump -   Vertical jump – explosive power- organized games 

 :ا تع ي  با بحرررررل -0
 :ا م دمب  اهميب ا بحل 0-0

إن الوصول إلى المستويات العميا في جميع المجاالت ومنها المجاال الرياياي والوصاول  ماى  فيال النتاا   
 ة وتخطيط منظم ومدروس ومتكامل.وتوقيق  فيل االنجازات في الموافل والبطوالت الرسمية والدولية يتطمب دراس

بااد ت دول العااالم اليااوم بااالتخطيط المباارم  معتماادة فااي ذلااط  مااى العمااوم التطبيقيااة فااي تطااوير المسااتويات  اذ
الريايااية لعلعااااب الريايااية المختم اااة وبااد  التناااافس يوااتد باااين سااذ  الااادول البتكااار الوساااا ل العمميااة والعممياااة الودي اااة 

جااراا الدراسااات وا بواا اث واالستمااام بالعواماال ا ساسااية التااي تاادخل فااي تن يااذ الباارام  التدريبيااة لموصااول إلااى   مااى وا 
ذكورة   اه  وتوقياق  فياال ماإن الوصاول إلاى المسااتويات ال،المساتويات الرياياية مان جمياع الجوانااب البدنياة والمهارياة

ساذا التقاويم الاذ  ،و لجواناب التاي تواممها الظاسرةالنتا   ال يتم إال بوجود التقاويم الصاويل لمعممياة التدريبياة ومان جمياع ا
يجب  ن يكاون مبنياا  ماى  دوات ووساا ل يمكان  ن تساا د  ماى إ طااا ضارارا موياو يا ، وساي ماا تسامى باالختباارات 
والمقاااييس والتااي تعطينااا نتااا   و رضااام مويااو ية نسااتطيع معهااا إجااراا التقااويم إذا مااا اسااتخدمت تمااط الوسااا ل اسااتخداما 

ى مساااتو  الاااوالكااال يعااارا باااان التعااارا ،( 77: =<?7 ماااى ا ساااس العممياااة المعروفاااة و باااد الجباااار واوماااد ، مبنياااا  
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 له بين يتطمب من القاا مين بهاذ  العممياة البواث  ان كال جدياد يوااكي ويطاور القاديم ويخمصاب مان الواوا ب التاي ضاد 
 تكون  القب فيب.

ي إنها واودة من  ك ر ا دوات الخاصاة باالتقويم اساتخداما  والجديد سنا سو االختبارات التي ت بت بالبوث العمم
(.و ناد ;8: ???7كونها من الاد ا م ا ساساية التاي ترتكاز  ميهاا  ماوم التربياة الرياياية فاي إرسااا ضوا ادسا وإباراسيم،

كيات دراسااة    ظاااسرة تتعمااق بااالتعرا  مااى مسااتو   له بااين سااواا كاناات مهاريااة  و بدنيااة  و ضاادرات  قميااة  و ساامو 
 خاار  ن سااية  و وركيااة فااان  ول مااا يجااب المجااوا إليااب سااو اختيااار اختبااار مناسااب يقاايس سااذ  الظاااسرة ويجااب  ن يكااون 

اختباار  الط ار العارين مان ال باات والق از العماود  مان  دويعا،سذا االختبار صادضا في ضيااس ساذ   لصا ب  و الظااسرة 
يقة معينة  و معمومات ت يدنا في تقويم سمة  و خاصاية وساي ماا تمط الوسا ل واالختبارات( المستخدمة لموصول إلى وق

والقاااوة االن جارياااة لمااارجمين( وساااي إواااد  الصااا ات  لبدنياااب المهماااة والتاااي يك ااار  توااااول الباو ةدراساااتها فاااي بو هاااا ساااذا
الرت اااع اساتخدامها فاي جميااع ال عالياات الريايااية تقريباا وخصوصاا ال عاليااات التاي يوتاااج فيهاا  له اب الوصااول إلاى ا

لاذا  ماى المادربين الاذين يادربون فعالياات توتااج ،ا  مى لمتػمب  مى الخصم و داا المهارة الرياياية با ساموب ا م ل
في  دااسا  و في نجاوها  مى القوة االن جارياة لمارجمين العمال  ماى تادريبها وتطويرساا باالطرق التدريبياة المختم اة ساواا 

سااها فااي فتاارات مت اوتااة ماان  مميااة التاادريب لمتعاارا  مااى مااد  التقاادم الواصاال جااراا دونهااا وكااذلط ضيا م ماانبا  قااال  
  ممية التدريب.

 دولما كان سنالط  ك ر من اختبار لقياس سذ  الص ة  لبدنية البد من اختياار  فيال ساذ  االختباارات والاذ  يعا
ولما كاان اختباار الط اار ،والروااضة المروناةالسار ة و ا نقاى مان    تار يرات جانبياب لعناصار المياضاة  لبدنياة ا خار  م ال 

 العاارين ماان ال بااات و اختبااار الق ااز العمااود  ماان  ك اار االختبااارات اسااتخداما لقياااس سااذ   لصاا ب  لبدنيااب فااي جميااع
 لمرجمين. ةسذين االختبارين في ضياس لمقوة االن جاري تهزمالباو ة معرفة     بووث  لتربيب الريايية.لذا ارترت

العهضااة بااين اختبااار  الط اار العاارين ماان ال بااات والق ااز  الااىالتعاارا  سميااة البوااث الوااالي فااي  مان سنااا تباارز 
لاد  ال باي ا لعااب المنظماة وكارة القادم، كارة الياد، الكارة الطاا رة، كارة العمود  با تبارسما يقيسان ن س الص ة البدنياة 

ال عاليات ا ربعة في كمية التربياة الرياياية فاي سذين االختبارين لد  ال بي  وسل سناط خصوصية لمعهضة بينالسمة( 
 جامعة صهح الدين.

 :مشقنب ا بحل0-2
، وفقاااا  هابتعااادد االختباااارات التاااي تقيسااا تتااار رمااان المهواااظ إن ضيااااس    صااا ة بدنياااة بعناصااارسا  و  وجههاااا 

 لم عالية التي تستخدم سذ  الص ة البدنية بوكل كبير .
التاي يك ار اساتخدامها فاي العدياد  وساي صا ة القاوة ب  واد  الصا ات البدنياةوالقوة االن جارية لمرجمين ساي وجا 

 من ال عاليات المنظمة وال ردية م ه والكرة الطا رة ،الجمناستط.....الخ(.
وباالنظر لوجااود  ك ار ماان اختبااار يقايس سااذ  الصا ة البدنيااة والقااوة االن جارياة لماارجمين ( ومنهاا اختبااار  الط اار 

فاي جمياع  الق ز العمود  المذان يعتبران ا ك ر استخداما في ضياس القوة االن جارياة لمارجمين تقريبااالعرين من ال بات و 
ظاار الااى طبيعااة االداا فااي سااذين االختبااارين نجاادسما مختم ااين فيااه   اان ذلااط فااان لنبوااوث التربيااة الريايااية، و نااد ا

الرجمين نجد انها ضد تختما ايياا ، وسناا ي اار  العيهت العاممة المسا دة لمعيهت الوقيقية في االداا وسي  يهت
تساؤل موروع وسو سل ان سذين االختبارين يمتمكان صدضا  تهزميا  في ضياس القوة االن جارياة لمارجمين، وسال ان طبيعاة 

 زمي.االداا في ال عاليات المنظمة وكرة القدم، كرة اليد، كرة السمة، الكرة الطا رة( تتا ر وتؤ ر بهذا الصدق الته
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 :ا بحل هد  0-3
فااي ضيااااس القاااوة االن جارياااة العماااود  العهضاااة بااين اختباااار  الط ااار العااارين ماان ال باااات والق اااز  الاااى التعاارا 7-9-7

 لمرجمين لد  ال بي االلعاب المنظمة.
 :ا بحل ف د 0-4
اس القاااوة وجاااود  هضاااة ارتبااااط معنوياااة باااين اختباااار  الط ااار العااارين مااان ال باااات والق اااز العماااود  فاااي ضيااا 7-:-7

 االن جارية لمرجمين لد  ال بي االلعاب المنظمة.
 :م اي  ا بحل 0-5
ال بااو منتخبااات كميااة التربيااة الريايااية فااي جامعااة صااهح الاادين لعلعاااب المنظمااة وكاارة  ا م ررال ا بشرر ث : 0-5-0

 .2010-2009القدم، كرة اليد، كرة السمة، الكرة الطا رة( لمعام الدراسي 
 . 11/2/2010ولػاية  2/2/2010ال ترة من مانع : ا م ال م أ  0-5-2
 . القا ة الداخمية في كمية التربية الريايية في جامعة صهح الدينالمجال المكاني :  9-;-7
  ا د اسا  ا ساب ب: اإل ا  م نكرررررررررررر ث -2
 اي ا  ا نك ث: 2-0
الص ات البدنية التي يمكان  ن يطورساا المادرب بواكل القوة العيمية بروكالها المختم ة من دتع:ا   ، ا عمنيب 2-0-0

كبيار نسابيا و ولااو  ن الورا اة تمعااب دورا كبيارا فااي إمكانياة التطااوير ( فا لعااب المنظمااة تتطماب إلااى واد كبياار إلاى كاال 
ل  ممياة من القوة االن جارية والقوة المميزة بالسر ة إال إن ا وكال المختم ة مان القاوة ساي يارورية وبعاد تطويرساا خاه

اإل ااداد إذ  ن تطااوير القااوة االن جاريااة يتطمااب  ساااس ماان القااوة الممياازة بالساار ة والتااي باادورسا توتاااج  ساسااا ماان توماال 
تطرق الباو ااااة إلااااى القااااوة ( وساااات;866:<>8و العظمااااى .و بااااو زيااااد،القااااوة والتااااي تتطمااااب  ساااااس ماااان القااااوة القصااااو   
 خهل البوث.االن جارية كرود  وجب القوة العيمية والتي ستدرس 

ي القدرة  مى مقاومة اضل من القصو  ولكان فاي  سارع زمان ممكان وبناااا  ماى ذلاط فاناب س:ا   ، اينو ا يب 2-0-2
بالنسابة إلااى تكاارار ذلااط فانااب ال بااد مان لوظااة زمنيااة بعااد  داا الوركااة يجمااع فيهاا  له ااب ضوتااب وماان  م مااة ذلااط الو ااب 

طريق الو ب فانب بعد كل وركة و ب ال بد مان برساة صاػيرة لتجمياع القاوة المتكرر فعندما يعبر  له ب مسافة ما  ن 
ومن  سم ا سااليب الودي اة لتطاوير القاوة االن جارياة لعياهت الارجمين متطمبات ال بي ا لعاب المنظمة  وسي من  سم

ا مااا يساامى ماا ه  ن ي ااب  له ااب ماان فااوق مكااان مرت ااع إلااى ا رن  اام الو ااب مباواارة إلااى مكااان مرت ااع  خاار، وسااذ
بالتدريب االستسهمي  و القهر . ونود سناا  ن نويال  إن ال اارق باين القاوة االن جارياة والقاوة المميازة بالسار ة تاتمخ  
في إن ا ول يبذل  له ب ضوة اضل من القصو  في اضال زمان ممكان،  ماا القاوة المميازة بالسار ة فهاي باذل ضاوة اضال مان 

 (.6=8: ;866ابو زيد، وصو  بسر ة  ييا اضل من القصو  الق
   :ضصالص ا   ، اينو ا يب 2-0-2-0
االنقبااان العياامي الوااادث خهلهااا يكااون ناتجااا  اان  اادد كبياار جاادا ماان ا لياااا العياامية ويقاال  اان العاادد الااذ   - 

 ينقبن  ادة في القوة العيمية القصو  .
 سر ة االنقبان العيمي تتسم بزيادتها الم رطة إذ تنقبن العيمة  و المجمو ة العيمية برضصى سر ة لها  -ب
 ( .8667:?>7يتراوح زمن االنقبان العيمي ما بين جزا من ال انية إلى  انية واودة . و وماد ، -ج
 :إ  اءا  ا بحرررررررررررل -3
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 لمه متب لطبيعة البوث.السموب المسوي لوص ي براستخدمت الباو ة المنه  ا:منهج ا بحل 3-0
تم ل مجتمع البوث به بي فرق ا لعاب المنظمة وكرة القدم، كارة الياد، كارة السامة، الكارة :م تمع ا بحل  يينته 3-2

( ال بااا ، 6>والبااالع  ااددسم و 2010/ 2009لمعااام الدراسااي  / جامعااة صااهح الاادينالطااا رة( فااي كميااة التربيااة الريايااية
( ال بااا  6:مااا  ينااة البوااث فقااد اوااتممت  مااى اله بااين الواياارين الااى االختبااارات الخاصااة بالبوااث والبااالع  ااددسم و 

( ال اب مان 8( ال باين وبواضاع و<( ال باين مان كال فرياق، بينماا  جريات تجرباة اساتطه ية لمبواث  ماى و76وبواضع و
مجتمااع  يبااين( 7ورضاامع الكمااي لمبوااث ،والجاادول % ماان المجتماا >>.>>كاال فريااق، وبااذلط  صاابوت العينااة تم اال نساابة 

   م تمع ا بحل  يينته0ل   م  د لا    البوث و ينتب .

 ا نسبب ا عدد ا عينب
 %03.33 8 ا ت  بب ايست يييب

 %26 02 ا غالب ن
 %66.67 46 ا ت  بب ا  ليسيب

 %066 66 ا م م ع

 : سالل  مع ا بيانا  3-3
ية البواث ولػارن توقيااق سدفاب والتركاد ماان فرياب تطماب ذلااط اساتخدام اختبااارين نظارا لخصوصاا:ايضتبرا ا  3-3-0

 -لػرن التوصل إلى نتا   البوث وسما :
 اضتبا  ا  و  ا ع يد من ا  با   3-3-0-0

 سو ضياس القوة االن جارية لعيهت ا طراا الس مى . :ا هد  من ايضتبا 
لقادمان متبا ادتان ضمايه والاذرا ان  اليتاان، تمارجل الاذرا ان  ماماا يقا المختبر خما خط البداياة وا م اصوا  ابداء:

 ساا ل خم ااا مااع  نااي الااركبتين نصاا ا ومياال الجااذع  مامااا وتااى يصاال إلااى مااا يواابب ويااع الباادا فااي السااباوة ،وماان سااذا 
لاة الو اب الويع تمارجل الاذرا ان  ماماا بقاوة ماع ماد الارجمين  ماى امتاداد الجاذع ودفاع ا رن بالقادمين بقاوة فاي مواو 

  ماما ابعد مسافة ممكنة .
: تقاس مساافة الو اب مان خاط البداياة والوافاة الداخمياة( وتاى  خار ا ار تركاب  ال اب القرياب مان خاط    ي ب ا تس يل

 (.7ورضمالوكل في البداية ولممختبر مواولتين ،يسجل لب  فيمهما وكما مويل 
 
 
 
 
 
 

 
 (??66:9:-;??7ووسانين،        با ي مح اضتبا  ا  و  ا ع يد من ا   0ل  م شقل ا

 :اضتبا  ا  وأ ا عم دث 3-3-0-2
 ضياس القوة االن جارية  لمرجمين في الق ز العمود  لع مى. ا هد  من ايضتبا :
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 م اصوا  ابداء:
يمسط المختبر بقطعة الطباوير  م يقاا مواجهاا لموواة بالجاناب ويماد الاذراع  الياا  ضصاى ماا يمكان ويوادد  هماة  -

 بالطباوير
 يقا المختبر بعد ذلط مواجها لمووة بالجانب ،بويث تكون القدمان  مى ا رن . -
يقاوم المختباار بعاد ذلااط بمرجواة الااذرا ين لعسا ل مااع  ناي الجااذع لعماام ولعساا ل و ناي الااركبتين إلاى ويااع الزاويااة  -

 القا مة .
لق ز لع مااى مااع مرجوااة الااذرا ين بقااوة لعمااام ولع مااى عااد ذلااط بمااد الااركبتين والاادفع بالقاادمين معااا بااايقااوم المختباار ب -

لموصااول بهمااا إلااى  ضصااى ارت اااع ممكاان ،ويااث يقااوم بويااع  همااة بالطباوااير  مااى  لووااة اوالوااا ط فااي   مااى نقطااة 
 يصل إليها .

درجااة المختباار سااي  اادد الساانتمترات بااين الخااط الااذ  يصاال إليااب ماان ويااع الوضااوا والعهمااة التااي  حسرران ا ررد  ا :
 (.?<-<<-:866(. والوكيم،8الوكل وفي ( سم وكما مويل 7ل إليها نتيجة الو ب لع مى مقربة  ضرب ويص
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ي مح اضتبا  ا  وأ ا عم دث 2ل   مشقل ا 

 
تتمتاااع االختباااارات المااارخوذة فاااي البواااث بااادرجات صااادق و باااات  :ا معامي  ا عنميب  يضتبا ا  ا مستضدمب 3-3-2

 وسبق وان طبقت  مى ن س العينة في البي ة العراضية .ومويو ية  الية 
( طاهب مان مجتماع البواث <تم تطبيق االختبار الخا  بالبواث  ماى  يناة مؤل اة مان و:ا ت  بب ايست يييب 3-3

 ماااى تطبياااق  اله باااين، وياااث تااام التركاااد مااان خاااهل التجرباااة االساااتطه ية مااان ماااد  ضااادرة  ?78/866/=8بتااااريخ 
  مى كي ية  داا االختبارات وتسجيل النتا  . * ية معوضات وكذلط تدريب فريق العمل المسا د االختبارات وبدون

 
 اب هأ،  ابد ا  ا مستضدمب 3-4

 وريط ضياس 

                                                           
 ف يق ا عمل ا مسايد:  *

 مد ن ا عان  ياميب/ قنيب ا ت بيب ا  ياميب/  امعب صي  ا دين  ا سيد ف يد فامل  شيد  -
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 طباوير ممون 
 .وا ط 
 كرسي 

تم تطبياق اختباار  الط ار العارين مان ال باات والق از العماود   ماى  يناة البواث وذلاط لم تارة :ا ت  بب ا  ليسيب 3-5
،  ماااى ال باااي ال ااارق ا ربعاااة لم عالياااات المنظماااة وكااارة القااادم، كااارة الياااد، الكااارة 11/2/8676ولػاياااة  2/2/8676 مااان

 الطا رة، كرة السمة(.
 تم استخدام الوسا ل اإلوصا ية التالية:ا  سالل اإلحصاليب 3-6

 الوسط الوسابي. 
  االنوراا المعيار. 
 .ضانون النسبة الم وية 
 معامل االختها. 
  8=8 - 76: ???7والتكريتي والعبيد ، االرتباط البسيط.معامل) 

بعاااد اساااتكمال االختباااارات الخاصاااة بالبواااث ضامااات الباو اااة بايجااااد العهضاااة باااين : منا شرررتهايررر د ا نتالررررررررررررررررج  -4
 (8ورضم بوث، وكما مبين في الجدول الختبارين توقيقا  لهدا الا

 فا  ا معيا يب  معامل اي تبا   عينب ا بحلاي سا  ا حسابيب  اينح ا 2ل  م د ل ا 

 ا وعا يب
 ا  وأ ا عم دث ا  و  ا ع يد من ا  با 

 ا دي ب اي تبا 
 ع± -س ع± -س

 غي  معن ث 6.60 6.02 6.46 6.70 2.44 ق ، ا  دم

 معن ث 6.73 6.69 6.42 6.56 2.22 ق ، ا سنب

 معن ث 6.80 6.02 6.40 6.36 2.40 ق ، ا يد

 معن ث 6.78 6.0 6.43 6.49 2.26 ا  ال ، ا ق ،

 6.632  = 6.65   مست ع معن يب ل8 يمب ل   ا  د  يب يند د  ب ح يب ل 

( ان معااامهت االرتباااط بااين اختبااار  الط اار العاارين ماان ال بااات والق ااز العمااود  ضااد بمااع 8يتبااين ماان الجاادول و
( له باااي الكااارة <=.6( له باااي كااارة الياااد، و و7<.6( له باااي كااارة السااامة، و و9=.6( له باااي كااارة القااادم، وو7>.6و

الطا رة وجميعهاا ارتباطاات معنوياة الن القيماة الجدولياة اصاػر مان الموتسابة ماا  ادا ال باي كارة القادم، وساي والاة ضاد 
 تبدو غير منطقية الن االختبارين يقيسان القوة االن جارياة لعياهت الارجمين ولكان الباو اة ومان خاهل موااسدتها الداا

فياه   ان ال بي كرة القدم في التجربة الر يسية فاي االختباارين ان اخاتها اطاوال اله باين واخاتها اطاوال الارجمين 
مويط ال خذ ومويط الساق ضاد يكاون لهماا اال ار فاي  ادم ت اوق اله اب فاي االختباارين كاون االختباارين يتاا ران بطاول 

فيه   ن ان توافق االداا في ساذا االختباار لاب دور فاي االنجااز الرجمين وبخاصة اختبار الط ر العرين من ال بات، 
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وسذا الكهم ال ينطبق  ماى ال باي كارة السامة والكارة الطاا رة كاونهم ال باون يتميازون بطاول القاماة وضاوة الق از  ماى واد 
 سواا االمر الذ  ال يعطي اسبقية الود االختبارين  مى االخر.

( يتبااين ان ا مااى معاماال ارتباااط كااان ماان وصااتهم وتعاازو 8هل الجاادول وو نااد مهوظااة ال بااي كاارة اليااد وماان خاا
الباو ة ذلط الاى ان لعباة كارة الياد تمتماط مان التناوع المهاار  فاي التهاديا ماا ي اوق االداا الوركاي لمهاارات لعباة الكارة 

مان ال باي كارة الياد وساذا الطا رة وكرة السمة اذ ان ال بي الكرة الطاا رة وكارة السامة يوتااجون الاى مركباة  مودياة اك ار 
ما اظهرتب االوساط الوسابية الختبار الق ز العمود ، وان لعبة كرة اليد توتاج الى المركبتين العمودية واالفقياة ووساب 
والة المعب في الادفاع والهجاوم، وساذا ماا يظهار ايياا  فاي تمياز ال باي كارة الياد  ماى ال باي كارة السامة والكارة الطاا رة 

العاارين ماان ال بااات، امااا ال بااي كاارة القاادم فالخصوصااية التااي ذكرتهااا الباو ااة فااي مقدمااة المناضوااة  فااي اختبااار الط اار
 كانت السبب في  دم ظهور معنوية لمعامل االرتباط بين االختبارين.

فيااه   اان ذلااط فااان  اادم تجااانس العينااة او ضمااة التجااانس لهختبااارين ضااد يااؤ ر فااي ضيمااة معاماال االرتباااط البساايط 
ذا مااا ظهاار  نااد ال بااي كاارة القاادم اك اار ماان ال بااي ال اارق االخاار  وتبااين ذلااط لمباو ااة ماان خااهل معاماال بينهمااا وساا

 ( يبين ذلط.9ورضم االختها والذ  ظهرت ضيمتب اكبر  ند ال بي كرة القدم، والجدول 
  بعب لا عينب متو  ب  نوعا يا  اب    معامل ايضتي  يضتبا ث ا  و  ا ع يد من ا  با   ا  وأ ا عم دث3ل  ما  د ل 

سااا وجااود  هضااة ارتباااط معنويااة بااين االختبااارين وسااذا مااا توققاات منااب وختامااا  تااود الباو ااة ان توااير الااى وقيقااة م اد
( وساو اكبار مان الجدولياة والبالػاة ;=.6 ند اوتساب ضيمة معامل االرتباط بين االختبارين لمعيناة مجتمعاة والاذ  بماع و

 (، وسذا مايوقق فريية البوث.;6.6( ومستو  معنوية و<9(  ند درجة ورية و6.97و
 :ا   ا ت صيرررا ايستنتا ررر -5
  ميها استنتجت الباو ة ما يرتي: وفقا لمنتا   المستوصل:ايستنتا ا  5-0
سناااط تااارابط و ياااق باااين اختباااار  الط اار العااارين مااان ال باااات والق اااز العمااود  فاااي ضياساااهما لمقاااوة االن جارياااة  7-7-;

 بي االلعاب المنظمة و ينة البوث(، ما دا ال بي كرة القدم.لمرجمين له 
 ستنتاجات توصي الباو ة بما يرتي: من خهل اال: ا م ت حا  ا ت صيا  5-2
االلعاااب ا تماااد اختبااار  الط اار العاارين ماان ال بااات والق ااز العمااود   نااد اختبااار القااوة االن جاريااة له بااي  8-7-;

 .المنظمة

 معامل ايضتي  يضتبا  ا  وأ ا عم دث معامل ايضتي  يضتبا  ا  و  ا ع يد من ا  با  ا وعا يب
 %36 %29.69 ق ، ا  دم
 %26.82 %04.93 ق ، ا يد

 %23.25 %20.68 ا ق ، ا  ال ،
 %20.42 %22.52 ق ، ا سنب
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الق از العماود  والط ار  تاا ير القياساات الجسامية والتوافاق  ماى اختباار  ماى  بواابهإجراا دراساات وبواوث م 8-8-;
 العرين من ال بات وبخاصة له بي كرة القدم.

 ا ع بيب  اي نبيب: ا مصرررررررررررراد 
 .القران الكريم 
 دار ال كار لمطبا اة 7(:االختباار والقيااس والتقاويم فاي التربياة الرياياية ، ط???7إبراسيم،مروان  باد المجيادو،

 ، مان ،ا ردن.
 التخطااايط وا سااااس العممياااة العممياااة لبنااااا وا  اااداد ال ااارق فاااي ا لعااااب ;866،و باااو زياااد، ماد الااادين  بااااس:)

 تطبيقات،منو ة المعارا بالقاسرة ،القاسرة ،مصر.-المنظمة ،نظريات
 التطبيقااات اإلوصااا ية واسااتخدامات الواسااوب فااي ???7التكريتي،وديااع ياسااين والعبيد ،وساان مومااد  باادو،)

 ب لمطبا ة والنور،جامعة الموصل،الموصل،العراق.،دار الكت8بووث التربية الريايية ،ط
 التاادريب الريايااي الوااديث/تخطيط وتطبيااق وضيااادة ،دار ال كاار العربي،القاااسرة 8667وماااد ،م تااي إبااراسيم،و:)

 ،مصر.
 االختبااااارات ومبااااادئ اإلوصاااااا فااااي المجااااال الريايااااي =<?7 بااااد الجبااااار،ضيس ناااااجي واومد،بسطويسااااي،و:)

 عة بػداد،بػداد،العراق.،مطبعة التعميم العالي،جام
 االختباااارات والقيااااس والتقاااويم فاااي التربياااة الرياياااية ، بيااات الوكمة،جامعاااة ?<?7المندالو ،ضاسااام،واخران،و:)

 بػداد،بػداد ،العراق.
 دار ال كااار لمطبا اااة 9، ط7(: التقاااويم والقيااااس فاااي التربياااة الرياياااية، ج;??7وساااانين، موماااد صااابوي و ،

 والنور والتوزيع، ا ردن.
 االختبااارات و التقااويم فاي التربيااة الريايااية، دار الكتااب لمطبا ااة والنواار، :866وكايم،  مااي سااموم جااواد وال :)

 بػداد، العراق. 
 
 


