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 إهـــــــــــداء
 الى كل من قال فيهما المولى عز وجل:

 "وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا "

 الى من قال فيهما المصطفى صلى هللا عليه وسلم :

 "الجنة تحت أقدام االمهات "

 الى نسمة الحياة التي أعيش بها أمي الغالية "حفظها هللا "

والصبر..وان مسافة االلف ميل تبدأ بخطوةالى من علمني الجد واالجتهاد   

 ...............أبي العزيز "حفظه هللا ورعاه "..............

 الى جميع اخوتي واخواتي .........رعاهم هللا ووفقهم لكل خير

و بنت أخي "بسمة" الى زوجتي وبناتي "أريج"و"أصيل" والى بنت أختي"فرح"  

 الى زوجة اخي حفظها هللا .

ع االهل واالقارب.............الى جمي  

 الى جميع االصدقاء وزمالء الدراسة والعمل...

             ..........الى كل من حملهم قلبي ونسيهم قلمي..............
عدادي محمد                                        



 إهـــــــــــداء
 
 

 إلى عائلة فاليط 
يومنا، لقد كنتم  الكرام  منذ سنة أولى ابتدائي إلى ذتياتإلى أس

  .أقتدي به  نعم المثل الذي
 إلى كل أصدقائي                       

 الى جميع ممثلي فريق كرة اليد "حواء "             
 الحساسنة إلى كل فرقة البحث على رأسهم فريق مستقبل 

 وكل مسيري رياضة المعاقين في الجزائر والعالم     
إلى كل من ساعدني  في إتمام هذا العمل سواء من قريب أومن 

 بعيد
                                                                    

                                                                
 
 

      فاليط معمر                                                                    
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 شكر وتقدير
الحمد والشكر أوال لمعّمي القدير الذي مّن عمينا بالفهم والصّحة 

 إلتمام هذا العمل.

كما نتقدم بشكر خاص وجزيل الى االستاذ المشرف زيتوني عبد 
القادر عمى توجيهاته الجّمة و تفضمه االشراف عمى هذا 

 الموضوع.

خالل الدراسة.وال أنسى فضل جميع االساتذة الذين قاموا بتأطيرنا   

كما أشكر فرق البحث الميداني التي تعاممنا معها والمتمثمة من 
 رئيس النادي لفريق وئام الحساسنة ومدربين والعبين .

كما أشكر كل من قدم لنا الدعم سواء من قريب أو من بعيد أو 
 كان هذا الدعم ماديا أو معنويا.
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تاثير تدريبات القوة العضمية لألطراف العميا وعالقتها في دقة التصويب  لدى العبي كرة 
 السمة عمى الكراسي المتحركة

 ملخص البحث
إن مقدمة البحث تضمنت أهمية تدريب القوة العضلمية وأثلرع عملى دقلة التصلويب فلي  لريحة 

 المعوقين باعتبارها  ريحة من  رائح المجتمع.
التصللويب لالعبللي كللرة السلمة عمللى الكراسللي المتحركللة تتطملب مللن الرياضللي قللوة وان فعاليلة 

سللريعة فللي عضللالت الللاراة الراميللة والصللدر والجللاة وااكتللاف لكللون إن العللو  يكللون فللي 
 اإلطراف السفمى عند هاع الفئة وهدف البحث إلى .

لالعبي  ايجاد العالقة بين تدريبات القوة العضمية لألطراف العميا ودقة التصويب  -1
 كرة السمة عمى الكراسي المتحركة.

 أما فرض البحث : 
توجد فرو  اات داللة إحصائية في االختبار القبمي و البعدي لمقوة العضمية و دقة  -1

 التصويب لمعينة التجريبية.
القياس ( في α ≤0.05) الداللة مستوى توجد فرو  اات داللة إحصائية عند -2

 التصويب باختالف العينة الضابطة و التجريبية.البعدي لمقوة العضمية و دقة 
جرالاتلللي الميدانيلللةب فقلللد عملللد الباحثلللان إللللى قيلللاس االختبلللارات البدنيلللة  وان ملللنهل البحلللث وات

 واالختبارات المهارية )التصويب(.
و تل  عللرض وتحميللا ومناق للة متليللرات الدراسللة ملن خللالا المقارنللة بللين االختبللارات القبميللة 

جللللرال اخت لمعرفللللة الفلللرو  فللللي ااوسلللاط الحسللللابية لالختبلللارات البدنيللللة  (t)بلللار والبعديلللة وات
 والمهارية.

 وقد حممت البيانات ونوق ت وتوصا الباحثان إلى االستنتاجات اآلتية:



 و

 

لمتمرينات تأثير ايجابي في تطوير القوة ألمميزع بالسرعة لدى الالعبين المعاقين عمى  -1
 الكراسي 

 وقد أوصى الباحث بما يأتي:
إعلداد مللنهل تلدريبي لللاوي االحتياجللات الخاصلة فللي مختمللف الرياضلات لممقعللدين عمللى  -1

 الكراسي.
 : القوة العضميةب دقة التصويبب كرة السمة عمى الكراسي المتحركة. الكممات المفتاحية

 
 ممخص بالمغة الفرنسية

 
L’entrainement musculaire des parties escterieurs et son lieu pour 

le développement de la précision du lancement pour les joueurs du 
basket Ball sur la chaise roulent  

Le résumé d’escopes 
Le but de notre projet est  connaître l’influence du programme pour  
augmenter la capacité musculaire sur quelques changements 
corporelles et performante ceci a pouts de   la connaissance des la 
différence entre la distance avant et après la lancement a partir de 
entraiment musculaire des poutres escentes pour les joueurs du 
basket Ball sur  chaise roulant 
-L’influence de l’entrainement musculaire des portiers escterieurs 

et son lieu pour les joueurs du basket Ball sur la chaise roulant  
-Trouver le lieu entre l’entrainée musculaires des portiers 

escterieurs et la  précision du  lancement pour les joueurs du basket 
Ball pour les handicaps un écachais roulant  
Dans cela les deux chercheurs ont utilise le programme presque 
esparcie avec le système de la distance avant et après alors on a 
choisis échantillon exprès qui se compose de six joueurs de l’équipe 

el Hessasna (Saida) comme échantillon pratique et six joueurs de 
l’équipe (sourire) (Oran) comme échantillon déjà et six joueurs de 



 ز

 

l’équipe des handicapes (Ain ti mouchent) les deux chercheur ont 

décide de faire les statistiques sur leur performances physique et le 
pouvons exceptionnel de viser  
-Apres la recherche et la réalisation pratique et après les statés  
que de ce projet on a pu arriver a ce résultat   
-Avoir la différence entre l examen avant et après pour 
l’échantillon de expérience  corporelle  et la capacité des joueurs 

handicape sur la chai se roulante  
-L’entrainement musculaire de la force musculaire une influence 

positif pour le développement de la précision du  lancement pour les 
joueurs de Basket Balle sur la chaise roulant  
-Le chercheur a conseille de ceci  
La préparation d’un programme d’entraineur pour les handicapé 

pour tous les sortes de sports pour les journées roulant handicape sur 
la chaise  
 
Les mots-clés : la puissance musculaire- précision de correction- 
basket ball sur la chaise roulent. 
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 مقدمـــــــــــــة:

فى استاد ستوك  6491بدأت لعبة كرة السمة عمى الكراسي المتحركة لممعاقين عام 

مانديفل بانكمترا،وتطورت بعد ذلك لتمارس عمى مستوى كبير،وأول ما يستدعي انتباىو 

مشاىدة كرة السمة عمى الكراسي المتحركة ىو الكفاءة فى استخدام االىتمام عند 

الكرسي،حيث ان المعاق والكرسي المتحرك يصبحان حالة واحدة نسبيا،وان توافر السرعة 

 .والدقة من ابرز ما يميز مباريات كرة السمة لممعاقين،اضافة الى جانب االثارة والمتعة

 (0220،002مروان،)

مى الكراسي المتحركة رياضة حركية عمى قدر كبير من الفائدة إن لعبة كرة السمة ع

الوظيفية والنفسية الفائدة وتشترك اجيزة الجسم جميعا فى اداءىا ،لذا تتطمب توافق عضمي 

عصبي كبير لمسيطرة عمى الكرة والتحكم فى حركة ومناورة الكرسي المتحرك،كذلك تتطمب 

     ميا من اجل اداء كافة الميارات االساسية ىذه المعبة سرعة وقوة ومرونة لألطراف الع

   (0222،02فرج،عبد الحسين،)و تنفيذ الواجبات الخططية بصورة جيدة . 

ان اختالف طبيعة األداء العضمي لالعبي كرة السمة عمى الكراسي المتحركة في أداء      

الفعاليات المختمفة و خاصة التصويب تعتبر عامل ميم في دراستنا ىذه،حيث أن لعبة كرة 

السمة عمى الكراسي المتحركة تعتبر من الرياضات التنافسية والتي أثبتت الدراسات العممية 
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ذه األنواع عمى تحسين التوازن واإلحساس العصبي لوضع رياضي فائدة مثل ى

االحتياجات الخاصة من ناحية،ومن ناحية اخرى تقوي الصفات البدنية منيا القوة العضمية 

لمذراعين خاصة واألطراف العموية عامة لتحسين ورفع مستوياتيم وانجازىم لممستوى 

لقوة العضمية لمذراعين وعالقتيا في دقة االفضل،ومن ىنا يرى الباحثان أن دراسة تأثير ا

التصويب وارتباطيا باالنجاز تساعد العبي كرة لسمة عمى الكراسي المتحركة من التعرف 

عمى اولويات العناصر المشاركة في القوة العضمية لغرض زيادة التركيز عمى تدريبيا 

يا في البحث وىي من الميارة التي نتناولأتي ىذا البحث كما ياالنجاز. وتحسين مستوى

 ومؤيد وىذا ما اكده خربيطميارة التصويب في لعبة كرة السمة عمى الكراسي المتحركة 

اليجوم في كرة السمة ىو التصويب الدقيق أما األساليب األخرى العديدة فيي بأن  6441

مجرد أساليب مساعدة لموصول إلى اليدف وتسديد الضربة الدقيقة إلى السمة. 

 (0992،02مؤيد،)خربيط،

  مشكمة البحث :

من العوامل الرئيسة في فوز أي فريق ىو دقة التصويب ، وان أي ضعف في دقة ىذا     
النوع يعد مشكمة بالنسبة لمقائمين عمى العممية التدريبية، حيث يجب العمل عمى تخطي 

مرينات كما تعتمد التىذه المشكمة ، فضال عن العمل عمى رفع نسبة    التيديف، حيث  
     البدنية عمى مدى التأثر باإلعاقة ، فكمما زاد حجم اإلعاقة كمما تطمب جيد وعمل
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كبير، وخاصة إذا ما طالت اإلعاقة األطراف السفمى باعتبارىا القاعدة التي يرتكز عمييا 
 عمى السمة كرة منافسات وتميزالرياضي ألداء العديد من الميام والميارات الحركية، 

 واليجومية الدفاعية المواقف وتغير بتعدد اجتماعي رياضي كنشاط المتحركة الكراسي
 بالكرسي التحرك أثناء كبير بمجيود المنافسة أثناء يقوم فالالعب لذا وقت المباراة، طوال
 لمحركة السميم العرض الميارة عمى وتتوقف الدفاعية، أو اليجومية الميارات أداء في سواء
 العمل،  من كبير بإنجاز يتميز الذي األداء جوىر ىي بالكرسي الدفع وميارة الدفع، أثناء
 لمتطور طبيعية صفة تعد والميارة استخدامو، بقواعد اإللمام عمى الالعب يجب التي

 وىي المختمفة، المجموعات العضمية وتطوير تحسين خالل من مكتسبة وىي الميكانيكي،
 والسمات بالقدرات ترتبط ومستويات درجات ومنيا لمذراعين، العضمية القدرة عمى تعتمد
 (.0220،22مروان،).والميارية البدنية
فبصفتنا كطمبة متربصين في ميدان النشاط الحركي المكيف الحظنا و من خالل      

كذلك قراءتنا الشخصية لبعض الدراسات والبحوث )دراسات السابقة ذكرىا( التي تناولت 
ىذه الفئة، تبين عدم التعرض الى استخدام تدريبات القوة العضمية لألطراف العميا التي تعد 

اتيم الحركية ومياراتيم المختمفة.تمكن أي العب في أداء أي ميارة األساس في أداء واجب
في أداء الميارة بصورة عالية ورة التمتع بقدرات بدنية وحركية خاصة تشارك يتطمب ضر 

مجموعة أخطاء لتصويب بوالذين يؤدون ميارة امستقبل الحساسنة وألن أغمب العبي فريق 
ولكوننا طمبة متربصين مختصين في مجال  حركية ناتجة عن ضعف في قابميتيم البدنية

نية والرياضية  جامعة مستغانم االنشطة البدنية و الرياضية المكيفة  في معيد التربية  البد
ن أداء الالعبين في فعالية كرة السمة عمى كراسي متحركة والسيما في ميارة نا أحظال

مام بالقدرات البدنية الخاصة التصويب و متابعتنا الجادة يجب األخذ بعين االعتبار االىت
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وطبقا لمدراسة التي قامت بيا المجنة الوطنية أن  ي ليا عالقة مباشرة بأداء التصويب،تال
معدل التصويب في كرة السمة عمى الكراسي المتحركة لمفريق الوطني أكابر ذكور في 

وع من الدراسة لكل ىذه االسباب دفعتنا الى القيام بيذا الن البطولة العالمية ىو األضعف،
 التساؤل التالي:  وعمى ضوء ىذا ارتأينا طرح

ماىي عالقة القوة العضمية لألطراف العميا بدقة التصويب في لعبة كرة السمة عمى  -6
 الكراسي المتحركة؟

في لعبة كرة السمة عمى الكراسي  القوة الخاصة بقوة ودقة التصويبماىي عالقة  -2
 المتحركة لدى العينة التجريبية؟

 أىداف البحث:

 التصويب. ودقة االنفجاريةالقوة التعرف عمى العالقة بين  -1
 في تحسين مستوى دقة التصويب.وعالقتيا أثر تنمية القوة العضمية  -2
 لالعبي كرة السمة المتحركة. لمذراعينأثر تدريبات القوة العضمية  -3
لالعبي كرة ودقة التصويب ذراعين ن تدريبات القوة العضمية لمايجاد العالقة بي -4

 السمة عمى الكراسي المتحركة.
 فرضيات البحث:

توجد فروق ذات داللة إحصائية في االختبار القبمي و البعدي لمقوة العضمية و دقة  -1
 التصويب لمعينة التجريبية.

القياس ( في α ≤0.05) الداللة مستوى توجد فروق ذات داللة إحصائية عند -2
 باختالف العينة الضابطة و التجريبية.البعدي لمقوة العضمية و دقة التصويب 
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بين القوة العضمية لألطراف العميا و دقة وجود عالقة ارتباط ذات داللة احصائية  -3
 التصويب لدى العبي كرة السمة عمى الكراسي المتحركة.

  أىمية البحث:

تحديد االىمية من خالل ما يترتب من النتائج  عمى المستوى النظري و التطبيقي في 
 ميدان التدريب الرياضي  عند ىذا النوع من التدريبات 

القوة تدريبات  تأثيرتكمن أىمية الدراسة في كونيا محاولة من الطالبان معرفة مدى 
ى الكراسي المتحركة ، التي قد العضمية وعالقتيا بدقة التصويب لدى العبي كرة السمة عم

تساىم في وضع برنامج تعميمي او تدريبي لتنمية ىذه الصفة )القوة العضمية( اثناء عممية 
 التصويب.
 األنشطة من مختمفة أنواع في والدراسات البحوث إلجراء جديدا مجاال تفتح أنيا كما

ثراء ، ليا األساسية الرياضية والميارات  مجال يخص فيما خاصة العممية المعرفة وا 
 .التدربيي ليذه الفئة )المعوقين حركيا(

 تعريف مصطمحات البحث:
كرة  القوة العضمية ، :اآلتية المصطمحات إلىان يتطرق الباحث سوف البحث ىذا في

 التصويب. الدقة، السمة عمى الكراسي المتحركة ،
 القوة العضميــــة: 

 عمى أن القوة العضمية ىي:اتفق العديد من عمماء التدريب الرياضي 
  (0229،02،اسماعيل )" "امكانية العضالت في التغمب عمى مقاومة خارجية
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 رياضي، بدني أداء كل في تسيم العضمية القوة أن حسانين صبحي محمد ويذكر
 والمياقة الحركية القدرة في أساسيا عنصرا وأيضا لمياقة البدنية األول المكون تعتبر حيث

 (17 ،0991،،كسرىحسانين)العضمية.  المياقة في األساس وىي الحركية،
 مفيوم الدقة وأىميتيا:

 بحيث معين، حركي واجب لتنفيذ تستخدم حركية صفة بأنيا ( 2011 ) ىاشم عرفيا    
 الجيازين من عالية كفاءة يتطمب ما ىدف نحو اإلرادية الحركات وتوجيو فيو ىدف يكون

 نحو لتوجيييا اإلرادية العضالت عمي كاممة سيطرة فالدقة تتطمب ، والعضمي العصبي
 من العضالت إلي الواردة العصبية تكون اإلرشادات أن األمر يتطمب كما معين، ىدف
 أو العاممة موجيا لمعضالت منيا كان ما سواء ، التوجيو محكمة العصبي الجياز

لإلصابة  الالزمة وبالدقة المطموب االتجاه في الحركة تؤدي حتى ، ليا المقابمة لمعضالت
 .)الحركة دقة عمي يؤثر ذلك فإن الواردة اإلرشادات في خمل حدث فإذا اليدف،
 (0200،01ىاشم،

 اإلرادية حركاتو توجيو عمى السيطرة عمي الفرد قدرة ىي الدقة أن :اجرائيا الباحثان يعرفو
 إحكاما أكثر وبتركيز والعضمي العصبي الجيازين من محكم معين بتنظيم ىدف نحو

 .كرة السمة ىدف نحو محكمة بفعالية الكرة لتوجيو
 دلك ويؤدى السمة، في الكرة قذف خالل من النقاط إلحراز محاولة ىو :التصويب مفيوم
 ( 0202،10 رعد،) مميز. مياري أداء وفق
دخاليا السمة كرة توجيو عمى الالعب قدرة ىو التصويب أن :الباحثان اجرائيا يعرفو  في وا 
 .سميمة بطريقة السمة
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ا تيتعميما تشبو المتحركة بالكراسي تمارس رياضة ىي كرة السمة عمى الكراسي المتحركة:
 . المتحركة الكراسي تالئم التي الخاصة التعديالت بعض مع العادية السمة كرة وقوانينيا

 الدراسات المشابية:

 يستطيع وبيا لمباحث المساعدة الدعائم أىم من والمشابية السابقة الدراسات تعتبر
 قاعدة تكوين حيث من سواء سميمة، عممية وأسس قواعد النظرية وفق خمفيتو تكوين
 وبداية السابقة لمدراسات نياية تعتبر المعرفية التي الجوانب حيث من أو الدراسة وأساس
 .العممي البحث مجال في الجديدة لمبحوث

 الدراسة موضوع مجال في سابقة دراسات عمى الباحثان الطالبان عثور لعدم ونظرا
أثر تدريبات القوة العضمية لألطراف العميا عمى دقة التصويب لدى العبي  في والمتمثل

 صمة ليا التي كرة السمة عمى الكراسي المتحركة سمط الضوء عمى بعض الدراسات
 :يمي ما بينيا ومن البحث بموضوع ومباشرة مشابية

 : من الجزائردراسة كواسح نذير  - 0

: أثر التوازن الحركي عمى تعمم دقة التصويب في كرة السمة لفريق مدرسي  دراسة بعنوان
 ، كانت تيدف الدراسة الى كل من :2162-2162(سنة 66-62)

 السمة كرة في التصويب دقة تعمم عمى الحركي التوازن تمرينات أثر عمى التعرف. 
 السمة كرة في التصويب دقة تعمم في الحركي التوازن تمارين أىمية عمى التعرف.  
 دقة تعمم عمى الحركي التوازن لتمرينات أثر فييا يكون عمرية مرحمة أي معرفة 

 السمة. كرة في التصويب
 األنشطة تعمم خالل من التعميمية الوحدات في الحركي التوازن تمارين بعض إدراج 

  .الرياضية
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 التعميمية. األطوار جميع في البدنية التربية مادة بإدراج المسؤولين انتباه لفت  
 عمى المتكافئة المجموعات بتصميم التجريبي المنيج عمى دراستو في الباحث اعتمد وقد
 .البحث مجتمع يمثالن مدرسيين فريقين من عشرين العب من تتكون عينة

 : الييا المتوصل النتائج أىم من وكانت
 تمرينات لتأثير و البعدي القبمياالختبار  بين إحصائية داللة ذات فروق توجد 

 . السمة كرة في السممي التصويب دقة تعمم عمى الحركي التوازن
 تمرينات لتأثير و البعدي القبمي اإلخبار بين إحصائية داللة ذات فروق توجد 

 .البعدي االختبار ولصالح القفز من التصويب دقة تعمم عمى التوازن الحركي
 دقة  تعمم عمى الحركي التوازن تمرينات تأثير في إحصائية داللة ذات فروق توجد

 المجموعة ولصالح والتجريبية الضابطة المجموعتين بين السمة كرة في التصويب
 .التجريبية

 : اقترحيا التي التوصيات أىم من وكانت
 كرة في التصويب لدقة المياري األداء تعمم في الحركي التوازن تمارين استخدام 

  .السمة
 والتدريبية التعميمية المراحل خالل حركية النفس بالصفات االىتمام.  
 حركية النفس الميارات لتحسين الطفولة وخاصة العمرية بالفئات االىتمام.  
 والرياضية البدنية التربية حصص في الحركي التوازن لتنمية تعمميو برامج اقتراح.  
 ومراحل وتخصصات مختمفة ، عينات وعمى مماثمة وبحوث دراسات إجراء    

 .مختمفة ظروف وتحت أخرى، 



 التعريـــــــف بالبحــــــــث
 

9 
 

 الحركي التوازن تحسين يخص فيما التعممية لمعمميات الالزمة اإلمكانات توفير 
 .حركية النفس والصفات

 مختصين وبأساتذة االبتدائية المدارس في والرياضية البدنية التربية إدراج.  
 المدرسة ماقبل خاصة لمطفل حركية النفس الصفات بتنمية االىتمام. 

 دراسة عمريو زىير من الجزائر: -0

التحضير النفسي واثاره عمى المعوقين حركيا في كرة السمة عمى الكراسي  :دراسة بعنوان
 ، كانت تيدف الدراسة الى:2119المتحركة 

 النفسي الميدان في لإلطارات النظري التكوين نقص الى التطرق . 
 لالعبين النفسي اإلعداد مواضيع في مكاتبنا في الممموس والفراغ النقص ممىء 

 .المعوقيين
 الرياضة ممارستو أثناء حركيا المعوق يوجييا التي النفسية الحاالت معرفة . 

 : الييا المتوصل النتائج أىم من وكانت
 عند  الذىني التصور عمى القدرة ضعف الى يؤدي النفسي التحضير في ضعف

 . المتحركة الكراسي عمى السمة كرة في حركيا المعاقين الالعبين
 المعاقين  الالعبين عند اإلسترخاء ضعف الى يؤدي النفسي التحضير في ضعف

 . المتحركة الكراسي عمى السمة كرة في حركيا
 الالعبين  عند اإلنتباه تركيز قدرة ضعف الى يؤدي النفسي التحضير في ضعف

 .المتحركة الكراسي عمى السمة كرة في حركيا المعاقين
 المعاقين الالعبين عند القمق حالة زيادة الى يؤدي النفسي التحضير في ضعف 

 . المتحركة الكراسي عمى السمة كرة حركيا في
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 الالعبين عند النفس في الثقة ضعف الى يؤدي النفسي التحضير في ضعف 
 . المتحركة الكراسي عمى السمة كرة في المعاقين حركيا

 عند الرياضي اإلنجاز دافعية في ضعف الى يؤدي النفسي التحضير في ضعف 
 .المتحركة الكراسي عمى السمة كرة في حركيا الالعبين المعاقين

 : اقترحيا التي التوصيات أىم من وكانت
 المعاق الى تمعلمجا نظرة وتعديل تصحيح عمى العمل ضرورة . 
 المعاق نفسية في الرياضي النشاط ممارسة تتركيا التي الحقيقية الصورة إبراز . 
 الرياضة ممارسة المعاقين تساعد جديدة وقوانين مراسيم إصدار . 
 النفسي الجانب من بالمعاقين الجيدة العناية قصد والخبراء األساتذة من اإلستفاد 

 . خاصة
 لممعاقين نفسية تحضيرية برامج وجود ضرورة . 
 لمعرفة موسم كل ايةنيو بداية في النفسية اإلختبارات إستخدام المدربين عمى يجب 

 . المعاق عمى تأثير الرياضة
 روح وتنمية ، الحياة ىذه في منيوكيا وجودىم ليم بأن المعاقين إلى النظر يجب 

 بحماية مطالب إنساني مجتمع فكل ، الحياة صعوبات لمواجية لدييم العزيمة والثقة
عدادىم مشاكميم حل عمى متيومساعد ىؤالء األشخاص كرامة  ليصبحوا لمحياة وا 

 . منتجين أشخاص
 المعاقين برياضة لمتعريف دورية وندوات تظاىرات إقامة . 
 المعاقين برياضة اإلىتمام خالل من الفئة ليذه الدولة تشجيع ضرورة . 
 إضافية مداخيا الى ماسة بحاجة الفرق ىذه ألن المالية المساعدات زيادة .  
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 أحمد عامر محمد عمي ، ماىر عبد اهلل سممان ، ناجي مطشر عزت من العراق : دراسة  - 3

تأثير تمرينات خاصة في تطوير القدرة االنفجارية لألطراف العميا ودقة أداء  :دراسة بعنوان
 2162المناولة الطويمة من فوق الكتف لالعبي كرة السمة عمى الكراسي المتحركة.

ريبي لممجموعة الواحدة لحل المشكمة. بتصميم المجموعة واستخدم الباحثون المنيج التج
كانت التجريبية الواحدة ذات االختبار القبمي والبعدي لمالئمتو طبيعة ومشكمة البحث، 

 تيدف الدراسة الى:
  التعرف عمى القدرة االنفجارية ودقة أداء المناولة الطويمة من فوق الكتف لالعبي

 عمى الكراسي المتحركة .منتخب محافظة ميسان لكرة السمة 
  التعرف عمى تأثير التمرينات الخاصة في تطوير القدرة االنفجارية لألطراف العميا

ودقة أداء المناولة الطويمة من فوق الكتف لالعبي منتخب محافظة ميسان لكرة 
 السمة عمى الكراسي المتحركة .

 : الييا المتوصل النتائج أىم من وكانت
ن التوصل إلى االستنتاجات استنادا عمى نتائج البحث أمكفي ضوء أىداف البحث و 

 :اآلتية
  يتمتع أفراد عينة البحث بمستوى ضعيف من القدرة االنفجارية لألطراف العميا ودقة

 أداء المناولة الطويمة من فوق الكتف بكرة السمة عمى الكراسي المتحركة .
 جارية لألطراف العميا ألفراد لمتمرينات الخاصة تأثير ايجابي في تطوير القدرة االنف

 عينة البحث.
  لتطور القدرة االنفجارية لألطراف العميا تأثير ايجابي في تطور دقة أداء المناولة

 الطويمة من فوق الكتف بكرة السمة عمى الكراسي المتحركة ألفراد عينة البحث .



 التعريـــــــف بالبحــــــــث
 

12 
 

 : اقترحيا التي التوصيات أىم من وكانت
  الخاصة لمقدرة االنفجارية لألطراف العميا لما ليا من ضرورة استخدام التمرينات

تأثير ايجابي في تطوير دقة األداء المياري لممناولة الطويمة من فوق الكتف بكرة 
 السمة عمى الكراسي المتحركة  .

  تطبيق التمرينات الخاصة لمقدرة االنفجارية لألطراف العميا عمى فئات عمرية اقل
من دور ايجابي في تطوير بعض الميارات األساسية  وىي فئة الناشئين لما ليا

 بكرة السمة .
  إجراء بحوث ودراسات عمى قدرات بدنية أخرى لما ليا من أىمية كبيرة في تطوير

 دقة األداء المياري لالعبي كرة السمة بشكل خاص واأللعاب األخرى بشكل عام.
 الخوالدة من االردن :  ابتيالدراسة  - 4

 لمرمية الناجح التصويب عمى والميكانيكية الزمنية المتغيرات بعض : أثر دراسة بعنوان
 المتحركة. الكراسي عمى كرة السمة لعبة في الحرة

 كرة العبي من وتكونت عشوائيا البحث عينة تم اختيار الوصفي المنيج الباحث استخدم
( وبمغ 9.2-9يف )األندية االردنية من ذوي التصن في المتحركة الكراسي عمى السمة

 كانت تيدف الدراسة الى:(العبين، و 1عددىم )
التعرف الى اثر بعض المتغيرات الزمنية والميكانيكية عمى التصويب الناجح لمرمية الحرة 

 في لعبة كرة السمة عمى الكراسي المتحركة.
 : الييا المتوصل النتائج أىم من وكانت
 في الحرة لمرمية الناجح التصويب عمى والميكانيكية الزمنية المتغيرات جميع أثرت 

 .الكرة اطالق زاوية متغير ماعدا المتحركة الكراسي عمى السمة لعبة كرة
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 زاوية قيمة في النقص ولتعويض المتحركة الكراسي عمى السمة كرة العبو يعمل 
 في الدفع قوى كامل استنفاذ الى األرض عن االطالق زاوية ارتفاع االطالق وفي

 وزيادة العاممة لممفاصل االكبر المد من االستفادة عبر العموي لمجسم الطرف
 .ليذه المفاصل الزاوية السرعات

 زيادة عبر الحركي الزخم زيادة عمى المتحركة الكراسي عمى السمة كرة العبو يعمل 
 الكرة يكسب مما الذراع دفع ىذه زمن تقميل وبالتالي الرامية الذراع في سرعة العمل

 .أكبر سرعة
 : اقترحيا التي التوصيات أىم من وكانت
 السرعة لممرفق، الزاوية السرعة التالية والميكانيكية الزمنية المتغيرات وضع 

 المرفق زاوية امتداد الكرة طيران زمن الرامية الذراع في الدفع زمن الزاوية لمرسغ

 تدريب عند االعتبار بعين الكرة وسرعة الكرة طيران وزمن لحظة التصويب

 .الحرة الرميات تصويب عمى المتحركة الكراسي السمة عمى كرة العبي

 وذلك المتحركة الكراسي عمى السمة كرة العبي لدى العموي الطرف تقوية زيادة 

 .الكرة اطالق زاوية قيمة نقص ظل في لدييم الدفع قوة زيادة ليتمكنوا من

 وزوايا أماكن من ولكن المتغيرات عمى ىذه المشابية الدراسات من المزيد إجراء 

 .نقاط بثالثة المحتسب لمتصويب من أو السمة تحت من مختمفة كالتصويب

 الدراسات السابقة : التعميق عمى
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 من كثير عمى الضوء الحالي البحث بموضوع والمرتبطة المشابية الدراسات تمقي   

 مما األخرى الدراسات في والضعف القوة نواحي الحالي،وتبرز البحث تفيد التي الجوانب

 والمنيج المناسبة العينة واختيار بحثو بتحديد متغيرات يتعمق فيما الباحث طريق ينير

 .المستخدم

 األنشطة ببعض العضمية القوة عالقة أو أثر دراسة إلى الدراسات بعض تطرقت فقد  

 السمة، كرة في األساسية بالميارات تتعمق جوانب الى تتطرق ولم الحركية الممارسة،

 واالحاطة السمة كرة في التصويب ميارة كيفية تنمية إلى تطرقت الدراسات وبعض

 .القوة العضمية صفة إلى تتطرق ولم والوسائل التقنيات من بمجموعة

 يمي كما الدراسات ىذه من الباحث استفاد وقد:  
 
 المنيج الباحث استخدم حيث بدقة، إجراءاتو وتحديد لمدراسة المالئم المنيج اختيار 

 .الدراسة لطبيعة لمالءمتو التجريبي

 الدراسة أىداف تحقق أن يمكن والتي المستخدمة اإلجراءات أفضل عمى التعرف. 

 المياري األداء تحسين شأنيا من والتي التمارين اختيار كيفية إلى الدراسة توجيو. 

 لمدراسة المناسبة التدريبية الوحدات محتوى تصميم. 

 الدراسة لموضوع المناسبة االختبارات ألىم الباحثان اىتمام توجيو. 
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 لمبحث البيانية النتائج لمعالجة المناسبة اإلحصائية األساليب تحديد. 

 الحالية لمدراسة النتائج شةومناق تفسير في الدراسات ىذه نتائج من االستفادة. 
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 تمهيـــــــــــد:
التي ينتمي  لرياضي باختالف األنظمة والفمسفةتختمف النظرة إلى عممية التدريب ا       

إلييا المجتمع والتي تحدد اتجاىات عممية التدريب ، ولكن ىناك إطارا عاما يحدد مسار 
عممية التدريب الرياضي بتحقيق زيادة كفاءة الالعب واستعداداتو لموصول بو إلى أعمى 
المستويات في النشاط الرياضي الممارس وىذا يعتبر من أىم واجبات التدريب الرياضي 

تخدام احدث األساليب العممية المتاحة . وذلك من خالل تطوير عناصر المياقة وذلك باس
البدنية )القوة العضمية ( وىي التي تقرر درجة قابمية الرياضي في الوصول لممستويات 
الرياضية العالية وىذا ينطبق عمى الفعاليات التي تعتمد عمى ناحية التكنيك والتكتيك كما 

 الكراسي المتحركة.في لعبة كرة السمة عمى 
إن تحقيق النتائج والوصول إلى المستويات العميا يتطمب التركيز عمى اإلعداد الشامل    

والمتكامل من الناحية البدنية والميارية والخططية والنفسية ، ويؤدي اإلعداد البدني دورا 
المياري  رئيسيا في ىذا اإلعداد إذ إن اكتمال المياقة البدنية لالعب يحسن من األداء

 . إيجابا عمى تحقيق النتائج الجيدةوالخططي ويطور من الحالة النفسية لالعب مما ينعكس 

القوة العضمية مع ذكر التدريب الرياضي و ومنو فقد قمنا في ىذا الفصل بتعريف   
 أىميتيا وأنواعيا وأىم العوامل المؤثرة فييا.
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 التدريب الرياضي و القوة العضمية: -1
 التدريب الرياضي: -1-1
 مفهوم التدريب الرياضي :  -1-1-1

التدريب الرياضي عمى " أنو جميع العمميات التي تشمل بناء  (0981حنفي )يعرف       
وتطوير عناصر المياقة البدنية وتعمم التكنيك والتكتيك، وتطوير القابمية الفعمية ضمن منيج 
عممي مبرمج وىادف خاضع ألسس تربوية قصد الوصول بالرياضي إلى أعمى المستويات 

 (1981،15،)حنفي الرياضية الممكنة"
  

والتدريب الرياضي  تطابق مفيوم اإلعداد الرياضي  matweivويرى البساطي عن     
فاإلعداد الرياضي أكثر شمولية في مصطمح التدريب الرياضي حيث يعد من عناصر 
المستوى الرياضي ويتميز بكونو من العناصر التي تبرز قدرة الفرد باستخدام الطرق 

ن يضمن التطور الرياضي وقابمية المستوى، والمستمزمات التي يتمكن الفرد بواسطتيا أ
حيث قابمية المستوى، الذي ىو عبارة عن حالة ديناميكية معقدة تتميز بالمستوى البدني 

 ( 1998،11البساطي،) والنفسي لتكامل القبمية
مجموعة التمرينات والمجيودات  ومن ىذا يمكن وضع تعريف التدريب الرياضي بأنو   

والتي تؤدي إلى إحداث تكيف أو تغير وظيفي في أجيزة وأعضاء الجسم البدنية الموجية 
 (1119،1تركي حسن ،).الداخمية لتحقيق مستوى عالي من االنجاز الرياضي
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  األهداف العامة لمتدريب الرياضي : -1-1-1
 تنحصر أىداف التدريب الرياضي فيما يمي :    
االرتقاء بمستوى عمل األجيزة الوظيفية لجسم اإلنسان من خالل التغيرات اإليجابية  -    

 لممتغيرات الفيزيولوجية والنفسية واالجتماعية.
محاولة االحتفاظ بمستوى الحالة التدريبية لتحقيق أعمى فترة ثبات لمستوى اإلنجاز  -    

النفسية ( ويمكن تحقيق أىداف عممية  –االجتماعية  –في المجالت الثالث  ) الوظيفية 
التدريب الرياضي بصفة عامة من خالل جانبين أساسيين عمى مستوى واحد من األىمية ، 

ألتدريسي ( الجانب التربوي ويطمق عمييما واجبات التدريب  –ىما الجانب )التدريبي 
التحمل (  –وة الق –الرياضي فاألول ييدف إلى اكتساب وتطوير القدرات البدنية ) السرعة 

والميارية والخططية والمعرفية، أو الخبرات الضرورية لالعب في النشاط الرياضي 
 الممارس .

والثاني يتعمق في المقام األول بإيديولوجية المجتمع وييتم بتكميل الصفة الضرورية 
راديا ، وييتم بتحسين التذوق والتقدير . الدوافع وحاجات  وميول لألفعال الرياضية معنويا وا 

الممارس واكتسابو السمات الخمقية واإلرادية الحميدة كالروح الرياضية، والمثابرة وضبط 
 (1998،11)البساطي،.النفس والشجاعة من خالل المنافسات

وفي دراستنا ىذه نستعمل التدريب باالثقال لتنمية وتحسين القوة العضمية نظرا لموسائل 
 المستخدمة في االختبارات.

 التدريب باألثقال: -1-1-3

التدريب باألثقال ىو مصدر جيد لتطوير القوة العضمية لالعبي كرة السمة ،       
فالمجيود المبذول في التصويب من القوة وفي االستحواذ عمى الكرات المرتدة يعتبر 
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مصدر اجياد ضخم عمى عضالت الظير ، كذلك يمكن زيادة القوة العضمية لمذراعين 
 (1119،19،)اسماعيل.رسغ اليد باستخدام اثقال 

التدريب باألثقال ىو حجز الزاوية لتحسين القوة العضمية لالعبين والحماية من       
االصابات ، والعب كرة السمة الذي يرغب ان يصبح العب مميز عميو ان يتدرب باألثقال 

  (1119،11،اسماعيل)بصفة مستمرة ومنتظمة . 
ويعتقد كل من المدربين والالعبين ان دقة التصويب سوف تفقد نتيجة التدريب باألثقال     

سوا التدريب ،استمر ىذا االعتقاد لسنوات عديدة وكان العديد من العبي كرة السمة ال يمار 
، مع الدراسات الحديثة والتطور العممي في مجال تدريب القوة باألثقال طوال السنة
بح قويا سريعا وب من الالعب أن يتدرب باألثقال طوال العام ليصالعضمية أصبح مطم
. اسبوع وأداء تدريبات تناول الكرة، وعميو ايضا مئات التصويبات كل وأكثر قدرة متفجرة

فالتدريب باستخدام الكرة الى جانب التدريب باألثقال يعزز التوافق العضمي العصبي الدقيق 
 ( 1119،13،اسماعيل) .ميو و تعزيزهلتصويب ويتم الحفاظ عالمطموب في ا

 أساليب تدريب القوة العضمية:  -1-1-4
:قبل بدء أو أداء نمط من الرفعات يجب أوال ضبط األدوات  تحديد األحمال -1-1-4-1

واألثقال لمقابمة االحتياجات الفردية لألشخاص ، حيث ترتبط المجموعات والتكرارات بشكل 
 كبير باألحمال .

فع البار يكون الزفير أثناء وأكثر المراحل الصعبة من التمرين مثل :ر فس: التن -1-1-4-1
، والشييق أثناء المرحمة السيمة من التمرين مثل :خفض الثقل أثناء تمرين سحب الذراع
 أثناء تمرين سحب الذراع .
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يمدنا بصالبة أكثر أو اضافية لمعضالت و خاصة الجزء  حزام الرفع :-1-1-4-3
 العمود الفقري .المنخفض من 

يعطي المعب لنفسو مساحة واسعة في الحجرة :الفراغات أو المساحات االضافية-1-1-4-4
 الداء كل تمرين بشكل حر عن الالعبين االخرين ، االدوات ، الوسائل .

يستخدم المراقب المالحظة أو االنتباه أو المساعدة البدنية لمرياضي :  المراقبة -1-1-4-5
 .أثناء التمرين 

تمعب دورا ىاما في رسوخ القوة العضمية المرغوبة أو في  فترات الراحة البينية: -1-1-4-6
 (1119،34،اسماعيل) مستوى الحمل.

 القوة العضمية: -1-1
 مفهوم القوة العضمية : -1-1-1

نمو الطفل إلى إن تصل إلى أقصاىا ، والقوة ىي التي تبنى  مع تنمو القوة العضمية    
عمييا انجازات الالعب كما ليا عالقة مباشرة في تطوير وتحسين مستوى العناصر 
األخرى ، فالقوة يعرفيا زاسيورسكي بأنيا المقدرة العضمية لمتغمب عمى مقاومة خارجية أو 

بأنيا عبارة عن أقصى قوة تستطيع مواجيتيا ، في حين عرف كاظم جابر القوة العضمية 
العضمة أو مجموعة من العضالت من إنتاجيا أو تحقيقيا ، أو قدرة العضمة أو مجموعة 

 (.1999،35كاظم،)من العضالت عمى توليد قوة ضد مقاومة أثناء انقباضيا 
تعرف القوة العضمية بأنيا "المقدرة أو التوتر التي تستطيع عضمة أو مجموعة عضمية    
 (1111،168مفتي،) تنتجيا ضد مقاومة في أقصى انقباض ارادي واحد ليا". أن
واتفق العديد من عمماء التدريب الرياضي عمى ان القوة العضمية ىي:"امكانية    

 (1119،15،اسماعيل)العضالت في التغمب عمى مقاومة خارجية".
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 :أهمية القوة العضمية  - 1-1 – 1
أداء الجيد البدني في كافة الرياضات وتتفاوت  تسيم في انجاز اي نوع من انواع -

 نسبة مساىمتيا طبقا لنوع األداء.
تسيم في تقدير العناصر )الصفات( البدنية األخرى مثل السرعة و التحمل  -

 والرشاقة ، لذا فيي تشغل حيزا كبيرا في برامج التدريب الرياضي .
ياضات. لتفوق الرياضي في معظم الر تعتبر مجددا ىاما في تحقيق ا -

 (1111،167)مفتي،
 
  منافع القوة العضمية :  -1-1-3

 ليا فوائد كثيرة منيا :
 زيادة حجم العضالت . -
 زيادة قوة االربطة واألوتار . -
 تجنب االصابات الرياضية . -
 زيادة وكثافة وقوة العظام. -
 تأثير ايجابي عمى تركيب أو بنية الجسم . -
 تأثير ايجابي عمى األداء الرياضي . -
 المياقة البدنية والصحة العامة .تعزز  -
 (1119،15،اسماعيل) تحسن التمثيل الغذائي. -

وىذا العمل يتم من خالل االنقباض العضمي بما يتناسب ومتطمبات كل شكل من أشكال 
  الرياضة المختمفة.
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بقا يختمف نوع االنقباضات العضمية من حيث طبيعتيا ط أنواع القوة العضمية : - 1-1-4 
 .األداء في كل رياضةلمتطمبات 

 القوة العضمية القصوى )العظمى ( : - 1-1-4-1

ىي أقصى قوة يمكن لمعضمة أو المجموعة العضمية انتاجيا من خالل االنقباض     
 ومن اىم خصائصيا مايمي :، االرادي 
يكون االنقباض العضمي الحادث ناتجا عن أكبر عدد ممكن من االألياف العضمية  -

 العضمة أو المجموعة العضمية .المستثارة في 
 سرعة االنقباض العضمي تتسم بالبطء الشديد أو الثبات . -
 ( ثانية .05 -0زمن استمرار االنقباض العضمي يتراوح ما بين )  -

ويمكن تحديد القوة العضمية القصوى ) العظمى ( لمفرد الرياضي بتكرار مقاومة الثقل 
 (1111،169،)مفتي .الذي يمكن مقاومتو مرة واحدة فقط

 ويمكن تطورىا عن طريق ما يمي: 
( تمارين في التدريب الواحد وفي كل 6-4طريقة الحد االقصى لمقوة : باستخدام )-أ

( من %95-85( مرات ، بشدة من )2-0( دورات بتكرار من )8-5تمرين يتم عمل )
 النسبة العظمى من قوة الالعب.

التمرين لزيادة القوة وتطورىا ، ويستخدم طريقة التدرج في زيادة القوة : زيادة شدة -ب
( دورات وتعاد الدورات ابتداء من الدورة 6-5( تمارين وكل تمرين يتم في )9-7من )

فرح،عبد ) (. %والخامسة  %91والرابعة  %85والثالثة  %85والثانية  %75االولى )
 ( 1111،163المحسن،
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 :لمميزة بالسرعة )القدرة العضمية(القوة ا - 1-1-4-1
ىي غمب عمى مقاومة بسرعة انقباض عال، ىي قابمية الجياز العصبي العضمي لمت    

المظير السريع لمقوة العضمية والذي يدمج كال من السرعة والقوة في حركة ، ومن اىم 
 خصائصيا ما يمي :

االنقباض العضمي الحادث خالليا يكون ناتجا عن عدد كبير جدا من األلياف  -
 العدد الذي ينقبض عادة في القوة العضمية القصوى . العضمية ، ويقل عن

المجموعة سرعة االنقباض العضمي تتسم بزيادتيا المفرطة ، اذ تنقبض العضمة أو 
  ( 1111،163فرح،عبد المحسن،).العضمية بأقصى سرعة ليا

لذي يمكن مقاومتو لمرة واحدة ويمكن تحديد القدرة العضمية بقياس سرعة مقاومة الثقل ا
 .فقط

ويمكن تنمية القوة المميزة بالسرعة بإعطاء تمارين مشابية الى حد كبير لألداء    
المطموب في المسابقات الرسمية ، اذ البد ان تستخدم تمارين كثيرة ولمرة واحدة ، 

من الحد االقصى لقدرة الالعب ، وان استخدام الكرات الطبية بأوزان  %41-21باستخدام 
م والخمف باليدين او بيد واحدة ، تزيد في القدرة االنفجارية مختمفة من الثبات لألما

  لألطراف العميا والتي تخدم الواجب الحركي.
تمعب ىذه الصفة البدنية دورا كبيرا في لعبة كرة السمة عمى الكراسي المتحركة ، اذ ان     

د من الجزء الالعب المصاب بالشمل النصفي السفمي او الشمل الوالدي او البتر ، ال يستفي
السفمي من الجسم ، وان تنفيذ الواجب الحركي في ىذه المعبة يتم بشكل كامل عن طريق 
القوة العضمية لمذراعين فأداء الميارات الفنية المتعددة والجري بالكرسي يتم عن طريق 
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اليدين ، لذا يتطمب ذلك قوة الذراعين بشكل جيد لكي تتحمل عضالت االطراف العميا 
 ركي المطموب في التدريب أو المباراة.الواجب الح

-0( والفئات الواطئة )4.5-4( و )3.5-3ان العبي ىذه المعبة من الفئات العالية )    
( ، وتقسيم الالعبين عمى ضوء درجات عوقيم وشدة اصاباتيم فأن ذلك 2.5-2( و)0.5

( 0.5عب )( درجة ىي أضعف من قابمية الال0يؤكد لنا بأن قدرة وقابمية العب الفئة )
درجة وىكذا فكمما ازدادت درجة العوق زاد معيا عمل القوة لعضالت البطن والكتف 

 والذراعين والجذع .......الخ.
وبناء ىذه الصفة )القوة( يتم عن طريق تمارين متنوعة ولكنيا تتطمب حالة نفسية     

 ( 1111،164،عبد المحسن فرح،)ومعنوية كبيرة لتحمل حمل التدريب وشدتو بشكل جيد. 
 تحمل القوة ) القوة المستمرة ( : - 1-1-4-3

ىي المقدرة لمقاومة التعب اثناء الجيد المستمر المتميز بارتفاع درجة القوة في بعض 
وىي قدرة اجيزة عمى مقاومة التعب اثناء المجيود المتواصل الذي  –اجزاء او مكوناتو 

العضمية ، ويؤكد اغمب عمماء التربية يتميز بطول فتراتو وارتباطو بمستويات من القوة 
الرياضية ان وجود مطاولة القوة عنصر ميم من عناصر المطاولة او القوة ، اذ ان الصفة 

                فرح،)المميزة ليا ىي وجود القوة مع وجود القوة مع وجود مسببات التعب. 
 ( 1111،165عبد المحسن،

القوة أمام مقاومات لفترة طويمة ، ومن أىم ىي المقدرة عمى االستمرار في اخراج 
 خصائصيا مايمي :

االنقباض العضمي الحادث ناتجا عن عدد قميل من األلياف العضمية ، ويقل عن  -
 ذلك العدد المنقبض عادة في حالة القوة المميزة بالسرعة .
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 سرعة االنقباض العضمي تتسم بالتوسط . -
ثانية الى عدد كبير من  45وح ما بين االنقباض العضمي يكون مستمرا ولزمن يترا -

 الدقائق .
ويمكن تحديد القدرة العضمية بأكبر عدد ممكن من تكرارات األداء يمكن ان يؤدي     

 من الثقل الذي يمكن مقاومتو لمرة واحدة فقط .% 75باستخدام 
القوة  وال شك ان لكل رياضة تمارينيا الخاصة بيا ، وان الطريقة المثمى لتنمية مطاولة   

ىي زيادة التكرار مع التدرج بزيادة اوزان االثقال المستعممة التي تكون طبقا لمفائدة المرجوة 
من التمرين ، ويمعب حجم التمرين وشدتو وراحتو دورا ىاما في تطوير وتنمية مطاولة القوة 

 كما يمي :
 ( من اقصى مستوى لالعب.%71-51تمتد الشدة )-شدة الحمل :-أ

-4( مرة او أكثر ، التكرار من )31-21متوسط التكرار الواحد من )-:حجم الحمل -ب
 ( مجموعات.6
تكون فترات الراحة بين التكرارات و المجموعات قصيرة نسبيا ) عدد مرات التكرار حتى -ج

  .من القصوى 51%
( دقيقة تقريبا ان تطوير 2-0اما خالل المجموعات الطويمة فتكون الراحة من )    

وة لدى العبي كرة السمة عمى الكراسي المتحركة لممقعدين تتم عن طريق مطاولة الق
التمارين الخاصة لتطوير قوة العضالت االطراف العميا ) كتف و المرفق والرسغ ( الن 
جميع الحركات التي يقوم بيا الالعب في ىذه المعبة تتم بواسطة الذراعين كالجري 

عب وأداء الميارات االساسية )المناوالت بالكراسي من مكان الى اخر حسب مطالب الم
، عمما ان حركة الذراعين ( من خالل توافق عصبي عضمي كبير والطبطبة والتيديف
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بارتفاع وقوة معينة لدى الالعبين وخاصة العبي الفئات الواطئة الشدة اصابتيم بالشمل 
م الالعب. النصفي الذي يؤثر بشكل كبير عمى قوة عضالت البطن والجزء العموي من جس

 (  166-165، 1111فرح،عبد المحسن،)
 التضخم العضمي والضمور العضمي : -1-1-5
 التضخم العضمي ىو زيادة في مقطع العضمة يؤدي الى زيادة حجميا ، وىو نوعان :-أ

التضخم العضمي المؤقت والذي يحدث نتيجة أداء تمرينات مكثفة لمقوة العضمية  -
 من خالل مقاومات .

العضمي المستمر والذي يحدث نتيجة أداء تمرينات القوة العضمية من التضخم  -
 خالل مقاومات عمى مدى زمن طويل .

الضمور العضمي يعني أن ىناك تناقصا في الحجم والقوة العضمية نتيجة توقف -ب
 (1111،171)مفتي، الحركة كما في حالة االصابة أو المرض .

 لعضمية النسبية :القوة العضمية المطمقة والقوة ا -1-1-6

 القوة التي يمكن أن يخرجيا الفرد الرياضي بصرف :  القوة العضمية المطمقة هي"
 النظر عن وزن جسمو ".

 جيا الرياضي نسبة الى وزن "القوة التي يمكن أن يحر :  القوة العضمية النسبية هي
 .جسمو "

 ( 1111،171)مفتي،ة العضمية المطمقة عمى وزن الجسم. القو  القوة العضمية النسبية =
 أنواع تمرينات القوة العضمية من حيث تأثيرها:  -1-1-7

يمكن تقسيم تنمية القوة العضمية من حيث تأثيرىا عمى الفرد الرياضي وكذلك من خالل 
 عالقتيا بطبيعة الرياضة الممارسة الى ثالثة أنواع :
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القوة العضمية بكافة تيدف الى تنمية مقدار   : تمرينات تنمية القوة العضمية العامة -0
عضالت الجسم بصورة شاممة و متزنة ، وىذا النوع من التمرينات يعتبر القاعدة األساسية 
التي يبنى عمييا النوعان االخران من التمرينات )القوة العضمية الخاصة و القوة العضمية 

 المرتبطة باألداء الرياضي ( كما تعتبر مميدة ليما .
وع من التمرينات في فترة االعداد البدني العام و بعض الحاالت و يستخدم ىذا الن      

 الخاصة في الفترات األخرى مثل التأىيل بعد االصابة وغيره .
 خصائصه : 

  ال تتشابو في تكوينيا الحركي مع األداء الحركي لمرياضة الممارسة و الذي
 يتخصص فيو الفرد الرياضي .

  بالدور األكبر في النشاط التخصصي ال تعمل فييا العضالت التي تقوم
 بدور أساسي .

  ال تتماثل مواقفيا الحركية أو درجة متطمباتيا أو سرعتيا مع تمك الالزمة
 لمنشاط التخصصي.

تيدف الى تنمية مقدار القوة العضمية لمعضالت  تمرينات تنمية القوة العضمية الخاصة: -1
الرياضي ، وتستخدم ىذه التي تعمل بشكل أساسي في الرياضة التخصصية لمفرد 

 التمرينات بشكل أساسي في مرحمة االعداد الخاص من البرنامج التدريبي .
 خصائصها : 

  تعمل عمى تنمية القوة العضمية لمعضالت العاممة في األداء الحركي الذي يشبو
 األداء الحركي أثناء المنافسة.
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 ي األداء الحركي تعمل عمى تنمية أنواع القوة العضمية طبقا لنسب مساىمتيا ف
 الذي يتخصص فيو الفرد.

  تؤىل العضالت العاممة بشكل رئيسي في األداء الحركي لمرياضة الممارسة
 لتمرينات المنافسة .

تيدف  تمرينات القوة لمعضالت المشاركة في المهارة الحركية المستخدمة في المنافسة : -3
رات الحركية الخاصة بالرياضة الى تنمية مقدار القوة العضمية المنتجة خالل أداء الميا

 طبقا لقوانينيا .
 :خصائصها 

 .تنمية القوة العضمية طبقا ألداء الميارة الحركية خالل المنافسة 
  ربط تنمية القوة العضمية بالظروف المحيطة بالمنافسة الرياضية ) توقيت

 التدريب، أدوات التنافس، األجيزة، الجميور ..............الخ ( .
  القوة العضمية باألىداف المطموب تحقيقيا خالل المنافسة .ربط تنمية 
  ، ربط تنمية القوة العضمية بالظروف النفسية ) االرادة والكفاح

 ( 1111،191،191)مفتي، والتصميم..........الخ (.
 أنواع تمرينات تنمية القوة العضمية من حيث شكمها:  - 1-1-8

 بحيث تحمل باليد أو باليدين .وىي األثقال المصنعة :  االثقال الحرة -1
وىي تمرينات تؤدى عمى اجيزة مصممة بحيث تكون  المقاومة الميكانيكية: -1

 المقاومة من خالل حركة ميكانيكية .
 . شد ثقل 
 .الضغط المائي 
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 .الضغط اليوائي 
 .المقاومة الكيربائية 

 تمرينات المقاومة الذاتية: -3

الرياضي أو جزء منو كمقاومة لتقوية وىي التمرينات التي تستخدم فييا جسم الفرد 
 مجموعة عضمية معينة.

 تمرينات المقاومة الزوجية: -4

 وىي التمرينات التي يقاوم خالليا الفرد الرياضي قوة ناتجة عن حمل أو شد أو دفع زميل.
 (1111،193)مفتي،

 أنواع االنقباضات العضمية:  -1-1-9

 وقد قسمت االنقباضات العضمية إلى ثالثة أنواع ىي : 
 االنقباض الثابت ) االيزومتري ( : -1-1-9-1

إن العضالت يمكن أن تعمل بدون حركة، وىذا يحدث بان العضمة تنتج قوة بثبات     
 زاوية المفصل العاممة عميو العضمة ويطمق عميو أيضا الشغل التعادلي.

 (1114،19الربضي،)
والقوة المتولدة في العضمة عندما تحمل شيئا ثقيال بدون حدوث انثناء في المفصل ،       

فإنك تحس بانقباض العضمة بدون حركة وفي ىذا الشغل فان خيوط الميوسين تعبر 
الحواجز وتقوم بدورىا كمنتج لمطاقة ولكن ىذه الطاقة اقل من تحريك خيوط االكتين ، 

  (1111،116سالمة،)قصير في العضمة وبيذا تبقى مكانيا وال يحدث الت
يمكن االستمرار في ىذا الوضع الثابت لفترة زمنية ، وفي ىذه الحالة يكون مستوى       

التوتر الذي تنتجو العضالت العاممة عالي لدرجة تسمح بالحفاظ عمى الوضع . وبالرغم 
من مستوى التوتر العالي جدا الذي تنتجو ىذه العضالت ال يحدث تغيير في طوليا ، وال 
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ة في ىذا النوع من االنقباض في اتجاه بعضيما يتحرك منشأ واندغام العضم
 (1997،91السيد،)
 االنقباض المتحرك )االيزوتوني( . -1-1-9-1

ويتوقف مستوى أقصى توتر يمكن أن تؤديو : االنقباض المختمط )االيكستوني(  -1-1-9-3
 :العضمة ضد مقاومة ثابتة عمى 

 تنبيييا . مجموع المقاطع العرضية لمخاليا العضمية التي يتم -0
 عدد الوحدات الحركية التي يتم تنبيييا . -2
 معدل تردد االثارات التي يرسميا الجياز العصبي الحركي لمعضمة . -3
 طول العضمة عند بداية االنقباض . -4
توى التوافق داخل مستوى التوافق بين المجموعات العضمية التي تقوم بالعمل وكذا مس -5

 .كية المختمفة الموجودة بالعضمة (ين الوحدات الحر )التوافق بالعضمة الواحدة
 ( 87-86، 1997السيد،)
 العوامل المؤثرة في إنتاج القوة : -1-1-10

تتأثر القوة العضمية المنتجة بعدة عوامل ومن الضروري أن يتعرف عمييا المدرب      
حتى يضعيا في اعتباراتو عندما يخطط لينفذ البرنامج التدريبي الذي يقوم بإعداده ومن 

 أىم ىذه العوامل ىي : 
االختيار الصحيح لزاوية الشد المستخدم في العمل : زاوية إنتاج القوة العضمية -0

 ؤدي إلى أفضل إنتاج من القوة العضمية .العضمي ي
تزداد القوة العضمية كمما زاد مقطع :مقطع العضمة أو العضالت المشاركة في األداء -2

 العضمة أو العضالت المشاركة في األداء.
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تزداد القوة العضمية كمما زاد عدد األلياف العضمية المثارة في :كم األلياف المثار -3
 العضمية.العضمة الواحدة أو المجوعة 

تزداد قوة النقباض العضمي إذا ما : طول وحالة العضمة أو العضالت قبل االنقباض -4
 كانت العضمة أو العضالت تتميز بالطول والمقدرة عمى االرتخاء .

كمما زاد التوافق بين العضالت المشاركة في األداء :درجة توافق العضالت المشاركة -5
 ا من الجية األخرى زاد إنتاج القوة.الحركي من جية وبين العضالت المضادة لي

إن إنتاج الطاقة يكون بأفضل حالة لو عندما : الحالة االنفعالية االيجابية لمرياضي -6
 (1998،115مفتي) .ياضي بحالة االنفعالية االيجابيةيكون الر 

نمط االلياف ونوعية أو  –السن  –باإلضافة الى عوامل مؤثرة فييا وىي : الجنس 
 .العضمية

 المتابعة العصبية لتطوير االنقباض : -1-1-11
نما يكون الجياز       ال تحدث شدة االنقباض العضمي من خالل حركة االستعداد فقط، وا 

العصبي الحركي أساسا ىو الذي يحدد مستوى التوتر الذي تنتجو العضمة. وحتى حركة 
ة ينضميا الجياز االستعداد أو وضع البداية وما يرتبط بذلك من نشاط العضالت المقابم

 .العصبي الحركي بطريقة غير مباشرة
إذ تتكون العضمة من آالف الوحدات الحركية، وإلنتاج انقباض عضمي يكفي استدعاء     

عدد بسيط من الوحدات الحركية، وكمما تم استدعاء عدد اكبر كمما ازدادت قوة 
 االنقباضية.

الحركية لعضمة ما في نفس الوقت إطالقا ومن المعتقد انو ال يتم إثارة كافة الوحدات     
حتى عند أداء أقصى مستوى انقباض إرادي ليذه العضمة. وذلك بسبب ميكانيكيات إعاقة 
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معينة مثل أجسام كولجي الموجودة في األربطة ، وىي عبارة عن شبكة من خيوط شبو 
بقميل ،  عظمية لنيايات عصبية حساسة تتواجد في األوتار قبل نقطة التحاميا بالعظم

 ( 1111،161،عبد الحسينفرج،) .ليفو عضمية جسم كولجي 25-3كل من ويوجد ل
وعند مد الوتر يتم إثارة المستقبالت الموجودة في أجسام كولجي ، وتبمغ ىذه     

المستقبالت المعمومات عند زيادة التوتر عبر ألياف حساسة سريعة التوصيل إلى النخاع 
المعمومات التي ترسميا أجسام كولجي عند وجود توتر ألشوكي . وعمى ىذا تؤدي 

)انقباض( زائد عن الحد عن طريق تدخل خاليا عصبية معيقة إلى إيقاف أية انقباضات 
 تالية في العضمة .

إال أن تأثير الفرممة االنعكاسي الذي ينتج عن اإلشارات العصبية التي ترسميا أجسام     
بي قوي جدا أو انقباض قوي جدا لمعضمة ، إذ أن كولجي ال يتم إال عند حدوث مد سم

قدرة العضمة عمى المد كبيرة جدا ونتيجة لذلك فان عتبة اإلثارة في قوس رد الفعل ىذا 
 .(81-1997،79السيد،).عالية جدا أيضا
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 : خالصـــــــة
تنمو القوة مع نمو الفرد وتعد اساس الحركة التي يستطيع االنسان من خالليا أن         

يحرك شيئا أو يقاومو لذا ال توجد حركة دون بذل قوة ، فالقوة العامل االساسي في الحركة 
االعتيادية والرياضية عمى حد سواء لذلك يجب ان يعمل الرياضي والمدرب بصورة 

 كي.   لالعب ليطور ادائو الحر نمية قوة امتواصمة من اجل ت
تعد القوة العضمية المدخل األساسي لموصول بالالعب إلى المستويات الرياضية     

العالمية, فكرة السمة عمى الكراسي المتحركة تتطمب من الالعبين قوة بدنية عالية و خاصة 
مفاجئة االطراف العميا لالستحواذ عمى الكرة من الخصم والقيام بانطالقات سريعة و 

بحركات متنوعة ومختمفة وتسديدات قوية من أجل إحراز أكبر عدد من األىداف أثناء 
السمة عمى الكراسي المتحركة وتنمية القوة العضمية لالعب كرة  المعب، ليذا ينبغي تطوير

 بغرض الحصول عمى نتائج إيجابية ومردود عالي ومستوى جيد لالعبين.



 



كرة السلة على الكراسي المتحركة                                               الفصل الثاني    
 

37 
 

 تمهيــــــــد:
لدى  تزداد القيمة ىاتو فان السميم الفرد عند خاصة مكانة الرياضية لمممارسة كانت    

 والتقميل عجزه وتعويض مشاعره عن لمتعبير الوسائل أفضل من انيلكو الحركي المعوق
 . تمعلمجا في نافعا فردا حركيا المعوق بجعل يسمح تبعيتو مما من
 سواء منافسات عمى تحتوي اذ الرياضات من كغيرىا حركيا المعوقين رياضة تعتبر    

 في سواء أبطال اختيار أجل من منافسات تنظم الجزائر ففي ، فردية أو كانت جماعية
  دولية أو وطنية بطوالت تنظيم قصد وذلك الجماعية الفردية أو الرياضات

رياضة حركية عمى قدر كبير من الفائدة  إن لعبة كرة السمة عمى الكراسي المتحركة،  
الوظيفة والنفسية وتشترك أجيزة الجسم جميعا في أدائيا ،لذا تتطمب توافق عضمي عصبي 
كبير لمسيطرة عمى الكرة و التحكم في حركة ومناورة الكرسي المتحرك كذالك تتطمب ىذه 

سرعة والقوة ومرونة لألطراف العموية من اجل أداء كافة الميارات األساسية وتنفيذ المعبة ال
 الواجبات الخططية بصور جيدة .

كرة السمة عمى الكراسي المتحركة وكذا معرفة وفي ىذا الفصل سنتطرق إلى       
الضرورية الميارات األساسية وخاصة التصويب وفائدتيا بالنسبة لممعاقين و المتطمبات 

لممعاق حركيا باإلضافة إلى مواصفات الكرسي المتحرك ، و تسميط الضوء عمى مختمف 
 جوانب ممارسة كرة السمة عمى الكراسي المتحركة.
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 نبذة تاريخية لرياضة كرة السمة عمى الكراسي المتحركة في العالم:
م  1945 عام منذ لممعاقين المتحركة الكراسي عمى السمة كرة رياضة منافسات بدأت    
ويتمتع  كبير مستوى عمى لتمارس حاليا وتطورت بإنجمترا مندفيل ستوك إستاد في

 .األصحاء آالف بمشاىدتيا
فجميع  لألصحاء، السمة كرة عن تختمف ال المتحركة الكراسي عمى السمة كرة ورياضة    
وقد  بسيولة بيا اإللمام يمكن التي التعديالت بعض عدا فيما مطبقة الدولي القانون قواعد
عمى  األمريكية المتحدة الواليات في االنتشار الواسعة ىي سنوات لعدة الرياضة ىذه ضمت
 .المنظم التنافس مستوى

جموب  ىارلم" لفريق الفقري العمود يعد كان الذي "بوي بوبر " الزنجي الالعب ننسى وال   
 أما الذراع فقط واحدة ذراعا يممك الفذ كان البطل السمة،فيذا كرة جماىير ومعبود "ترز تزو

 بدأت آنذاك وبعدىا السمة كرة ساحر يعد كان فإنو ذلك من مبتورة،وبالرغم فيي األخرى
فرنسا،األرجنتين  منيا كثيرة بمدان في باالنتشار لممعاقين السمة كرة رياضة

 .العربية دول ومعظم والجزائر انجمترا،مصر،السعودية،الكويت
 بيا والرقي تعميميا، يستدعى دول عدة في النشاط من النوع ىذا ممارسة إنتشار إن     

 والبطوالت المنافسات تنوع إلى أدى مما حركيا، المعاقين فئة لدى مرموقة لتحتل مكانة
 : يمي فيما نوجزىا أن يمكن النشاط من ليذا النوع المقامة

 .المتحركة بالكراسي السمة لكرة الدولي اإلتحاد بطوالت 1-
 .الذىبية لمكأس العالم بطولة 2-
 .المتحركة بالكراسي األولمبية األلعاب 3-
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العجالت  ذات المتحركة الكراسي عمى السمة كرة رياضة في بو اإلىتمام يستدعي ما وأول
اإلستخدام  في فردية فروق ىناك يكون حيث المتحركة، الكراسي إستخدام في الكفاءة ىو

 (  2002،260،262،ابراهيم ) الرياضية المنافسات أثناء الميارة توافقيا
  كرة السمة عمى الكراسي المتحركة:-2-2

وقوانينيا قوانين كرة السمة  ىي رياضة تمارس بالكراسي المتحركة تشبو تعميماتيا    
المتحركة ليا تنظيمات خاصة  العادية مع بعض التعديالت الخاصة التي تالءم الكرسي

  (2002،66مروان،)

ويعتمد العبو كرة السمة المعاقين اعتمادًا كميًا عمى قوة الذراعين في حركاتيم وتنقالتيم     
سواء كان ذلك عن طريق العكازات أو الكراسي المتحركة إضافة إلى أداء جميع الميارات 

ساىم وبشكل كبير في  التدريباتنتيجة وة العضمية ، وبالتالي فأن التطور في القاألساسية 
لدى أفراد عينة البحث، وىذا ما أكدتو العديد من الدراسات عمى  "  وير دقة التصويبتط

أىمية القدرة االنفجارية لمذراعين لممعاقين حركيًا ولتأثيرىا االيجابي في أداء الميارات 
       (2991،20 مروان،)الحركية في األنشطة الرياضية المختمفة" 

تشبو تعميمات وقوانين كرة السمة العادية مع : كرة السمة عمى الكراسي المتحركة لعبة-2-2-2
بعض التعديالت الخاصة التي تالئم الكراسي المتحركة ، مع ضرورة ممارسة المعبة من 

 وضع الجموس عمى الكرسي المتحرك بدال من الوقوف. 

يتكون كل منيما من تمعب كرة السمة عمى الكراسي المتحركة لممقعدين بين فريقين ف -2
خمسة العبين، وغرض كل فريق ىو ان يقذف الكرة في سمة الفريق المنافس ،وان يمنع 

 الفريق االخر من االستحواذ عمى الكرة او اصابة اليدف.
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الفريق الذي يحرز العدد االكبر من النقاط في نياية وقت المعب ىو الفريق الفائز  -2
    ( 66،66، 2002مروان،)بالمباراة. 

 القواعد و القوانين االساسية لرياضة كرة السمة عمى الكراسي المتحركة :-2-2-2
 حركيا المعاقين طرف من الممارسة السمة كرة رياضة تتضمن: القواعد االساسية لمعبة-2

 : في تتمثل األساسية من القواعد جممة
 . بالمعبة التعريف : األولى القاعدة -
 . المتحرك الكرسي : الثانية القاعدة -
 . المعب أدوات و األبعاد : الثالثة القاعدة -
 . واجباتيم و اإلداريون : الرابعة القاعدة -
 . المدربون و البدالء و الالعبون : الخامسة القاعدة -
 . التوقيت قواعد : السادسة القاعدة -
 . المعب قواعد : السابعة القاعدة -
 . المخالفات : الثامنة القاعدة -
 . الشخصية األخطاء : التاسعة القاعدة -
 . الفنية األخطاء : العاشرة القاعدة -
 . عامة قواعد : عشر الحادية القاعدة -
 . الحكام إرشادات : عشر الثانية القاعدة -

في  يتطمب المدرب أو المعاق الرياضي طرف من سواء السابقة القواعد في التحكم إن    
 الرياضات، من النمط ىذا لتسير الموضوعة الرسمية بالقوانين اإللتزام األحيان من الكثير
 لبعض تخضع فإنيا ( الحركية اإلعاقة ) اإلعاقة حسب مكيفة الرياضة دامت وما
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 إلخ،..... لمعبة المخصص الوقت أو الالعبين عدد أو الممعب حيث من التعديالت سواء
 لفئة المتحركة الكراسي عمى السمة كرة برياضة الخاصة لمقوانين التطرق يمي يمكن فيما و

  ( 606،  2002،ابراهيم). "البحث عينة فئة " المعاقين حركيا
 السمة كرة وقوانين تعميمات تشبو قانون كرة السمة عمى الكرسي المتحرك لممعوقين حركيا:

 تالئم التي الخاصة بعض التعديالت مع العادية السمة كرة قوانين المتحركة بالكراسي
 . المتحرك الكرسي

 تعميمات التوقيت :-2-2-6
من  المبارات وتتألف ، العادية السمة كرة مثل فريق كل في ( 5 ) الالعبين عدد يكون    

ثا( 02) يكون الذي التصويب لوقت أخرى ساعة د( باستخدام02) شوط كل مدة شوطين
د( 5اعطاء) يتم الثاني الشوط ايةني في الفريقين تعادل حالة وفي ، التصويب يتم لكي

 . التعادل اضافية لكسر
 مقاييس الممعب :           -2-2-4

 نفسو وىو عرض م 15 و طول م 27 ىو العادية السمة لكرة ممعب أطول ان     
 االتحاد طرف من المعتمدة المتحركة بالكراسي السمة كرة لعبة في منافسات المستخدم
 منطقة ، حدوده عمى لمداللة الممعب تخطيط ويتم ، المتحركة السمة بالكراسي لكرة الدولي
  السمة لكرة الدولي االتحاد تعميمات في كما نقاط 3 منطقة FIBAوخط  الحرة الرمية

م  0.5ب:    األرض عن ترتفع سمة حمقة المتحركة بالكراسي السمة كرة العبوا ويستخدم  
 .العادية السمة كرة في تماما كالمستخدمة
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 نظام تصنيف الالعبين: -2-2-6
 الدائمة العاىات ذو لالعبين جماعية لعبة ىي المتحركة الكراسي عمى السمة كرة    

 العب كل تصنيف لتوفير السمة كرة لالعبي التصنيف بنظام العمل يتم لألجزاء السفمية
 ، التمرير ، التنطيط الكرسي،   دفع مثل السمة كرة ميارات أداء خالل لحركة الجذع تبعا

 وكل (4.5، 4، 0،0.5، 0.5، 0، 1.5، 1ىي) الفئات وىذه ، التصويب االستقبال
 داخل الخمسة الالعبين تصنيف درجات مجموع العب ينال درجة مساوية لتصنيفو. ان

 والدورات المناطق بطوالت ، العالم كأس ، المباريات األولمبية في نقطة 14 ىي الممعب
 في نقطة 14 عن التصنيف نقاط مجموع ال تزيد أن يجب ، كورةالمذ لمبطوالت التأىيمية

 استخداميا عميو يجب بو الخاصة التصنيف بطاقة معو العب كل ، و يحملاألحوال كل
 تعديالت وأي الالعبين تصنيف درجة فييا ويوضح في المنافسات، المشاركة خالل

 وغيرىا الصناعية واألجيزة المساعدة واألدوات لألربطة واستخدام الالعب الجموس لوضعية
 . األدوات من
 التصنيف الوظيفي: -2-2-6
ان اختالف طبيعة االداء العضمي لالعبي كرة السمة عمى الكراسي المتحركة بشكل    

واضح في حركات الجذع المتفاوتة خالل أداء الفعاليات المختمفة مثل التصويب وغيرىا 
و يقوموا باعطاء     الالعبين خالل المباريات من الميارات، فيقوم المصنفون بمراقبة أداء

الالعب تصنيفا معينا بنءا عمى مالحظاتيم، لذلك فان مالحظة حركة الجذع والتوازن 
خالل المعب يشكل االساس لتحديد تصنيف الالعب وذلك أفضل من التشخيص الطبي أو 

 (2002،42،42،)مروان.فحص وظائف العضالت سريريا

 



كرة السلة على الكراسي المتحركة                                               الفصل الثاني    
 

43 
 

 التصنيف الوظيفي لمتصويب: 
 الفئة االولى :

فقدان واضح في توازن الجذع عند رمي الكرة والذراع ممدودة فوق الرأس،  -1
 أثناء ممارسة لم الكرة غالبا ما يحتاج الى دعم من الذراع بعد رمي الكرة.

 أثناء التصويب بكمتا اليدين يبقى الجذع مالمسا لمكرسي. -0
 أقل احتكاك.فقدان االتزان الجذع خالل  -0

 الفئة الثانية:
فقدان خفيف الى متوسط في توازن الجزء السفمي من الجذع خالل رفع  -1

 الذراع ولم الكرة مما ينتج عنو حركة في الجزء السفمي بعيدا عن الكرسي المتحرك.
 يستطيع تدوير الجذع باتجاه السمة خالل الرمي بكمتا اليدين. -0

 الفئة الثالثة:

 الل الجموس العمودي خصوصا عند لم الكرة.توازن جيد في الجذع خ -1
 الجذع يتحرك باتجاه السمة خالل التصويب بالكرة بدون فقدان التوازن. -0

 الفئة الرابعة:

 يستطيع تحريك الجذع بقوة باتجاه متابعة لم الكرة بعد الرمي. -1
يستطيع االنحناء جانبا أو تدوير الجذع مع انحناء جانبي عمى االقل في  -0

 )بعيدا عن المدافع( مع ابقاء كمتا اليدين مرفوعتين ومتصمتين بالكرة.جية واحدة 
 الفئة الرابعة ونصف:

يستطيع تحريك الجذع بقوة في جميع االتجاىات خالل الرمي بما في ذلك االنحناء  -
الجانبي وكذلك االنحناء مع االستدارة الى الجانبين مع ابقاء كمتا اليدين متصمتين 

 (2002،44)مروان، بالكرة.
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 تعميمات كرة البداية :-2-2-1
منتصف  دائرة في البداية كرة تجرى مباراة كل بداية عند حيث القفز كرة كذلك تسمى    

واالرتفاع  كرسيو من التحرك لالعب وال يسمح ، فريق كل من العب يتوجو حيث الممعب
ذا  في االفضمية ذا الذي ىو األكثر الطول ذو والالعب خطأ ضده احتسب بذلك قام وا 

 .الكرة الحيازة عمى
  مخالفات خاصة بكرة السمة عمى الكراسي المتحركة :-2-2-8

حيازة  يفقد المخالفة يرتكب الذي الفريق أن حيث المعبة لقواعد خرق ىي المخالفات    
 جرى منطقة أقرب من الممعب ادخال رمية خالل من المضاد الفريق الى وتذىب ، الكرة

  : في تتمثل االخطاء فييا الخطأ وىذه
 مخالفة تجاوز حدود الممعب :-2-2-8-2
 تماس عمى كرسيو من جزء أي أو جسمو كان اذا الممعب حدود خارج الالعب يعتبر   

 خارج الكرة اخراج مسؤولية وتعتبر ، الخارجية الممعب خطوط خارج أو عمى مع األرض
 اذا لكن ، الممعب خارج ابيذىا قبل لممسيا تعرض أو لمسيا العب آخر قبل الممعب من

 تكون الكرة حيازة فان ، المنافس الالعب عمى معتمدة بصورة الكرة الالعب برمي قام
 .المنافس لمفريق

 مخالفة المشي :-2-2-8-2
،  التصويب أو التمرير ، التنطيط قبل فقط مرتين كرسيو عجالت بدفع لالعب يسمح   

 .المشي مخالفة عميو تحتسب بأكثر قام فإذا بالكرة
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 مخالفة الثالث ثواني :-2-2-8-6
 بالفريق الخاصة المحرمة المنطقة في ثواني ثالثة عن لمزيد بالبقاء لالعب يسمح ال     
 .تصويب حالة في الكرة الكرة تكون عندما اليسري التقيد ، وىذا الخصم

 مخالفة الخمس ثواني و العشر ثواني :-2-2-8-4
 في ينطط أو يصوب أو الكرة يمرر أن عميو بالكرة ويحتفظ جيدا المراقب الالعب ان     
 ممعبو نصف من بالكرة يتنقل أن الفريق عمى أيضا يجب ثواني، خمس ال تتجاوز مدة

 يسبب الحالتين من زائد وقت وأي ، ثواني عشرة خالل االمامي الى النصف الخمفي
 (2002،86،84،86)مروان،. ضده مخالفة

 اء :ــــــــــــاالخط -2-2-9

 بأسموب أو الخصم مع الشخص باحتكاك يتعمق فيما القواعد اختراق ىي األخطاء      
 أو الكرة حيازة فقدان بين العقوبة وتتراوح بو المتسبب الخطأ ضد احتساب يتم ،رياضغير 

 بارتكاب العب لكل ويسمح الواقع، الخطأ حسب وذلك الالعب يؤدييا رمية أكثر من
 مغادرة عميو الخطأ الخامس الالعب ارتكاب وعند الواحدة المباراة في خمسة أخطاء

 . الممعب
 االخطاء الفنية :-2-2-9-2

 وعندما ، معتمد رياضي غير سموكا الالعب عن يصدر عندما يحتسب الفني الخطأ   
 عن المقعد يرفع أو انيمكا من قدميو يحرك أو الكرسي مقعد عن جسمو يرفع الالعب

 عندما، الكرسي قيادة في لممساعدة الخصم عمى عادلة غير ميزة عمى الكرسي لمحصول
 منفذ الرميتين اختيار ويتم حرتين رميتين الخصم الفريق اعطاء يتم فني خطأ احتساب يتم
 (2002،44)مروان،.الفريق رئيس قبل من

 المهارات األساسية بكرة السمة عمى الكراسي المتحركة : -0-2 
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جادة      عبارة عن جميع الحركات التي تؤدى بالكرة او بدونيا طوال فترة المباراة،وا 
الكرسي المتحرك من الميارات االساسية التي يجب عمى الالعب االلمام بقواعد استخدامو 
وىي الحركات التي ينبغي عمى الالعب تنفيذىا وحسب ظروف المعبة بيدف الوصول الى 

المجيود البدني وتأخر ظيور التعب عمى الالعبين تعددت  نتائج ايجابية واالقتصاد فى
االراء فى وضع تصنيف وتقسيم موحد لمميارات االساسية بكرة السمة عمى الكراسي 
المتحركة لذوي االحتياجات الخاصة،  حيث قسمت معظميا ميارات لعبة كرة السمة 

 كاآلتي : 
 أوال: المهارات الهجومية:

 مسك واستالم الكرة . -1
 التمرير. -0
 المحاورة. -0
 التصويب. -4
الجري بالكرسي المتحرك )الجري مع تغيير االتجاه، التوقف، تغيير السرعة،  -5

 االرتكاز(.
 ثانيا:المهارات الدفاعية:

 الوضع الدفاعي الصحيح بالكرسي المتحرك .  -1
 المركز الدفاعي.        -0
 جري الدفاع . -0
 الدفاع ضد التصويب .            -4
 رة .   الدفاع ضد المحاو  -5
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 الدفاع ضد التمرير . -6
 المتابعة الدفاعية وقطع الكرة.               -7
 الدفاع ضد كرسي االرتكاز وتشتيت الكرة. -8

 ثالثا: مهارات هجومية دفاعية :
 التحكم بالكرسي المتحرك . -1
 تغيير االتجاه .    -0
 االرتخاء والتوازن.  -0
 تغيير السرعة. -4
 القطع واالرتكاز.    -5
 التوقف .       -6
 ( 2002،69مروان،) حركات الخداع. -7

 كرسي المعب :-0-6

 االستخدام ألغراض الزمة المزايا من جممة لتحقيق بالبساطة الرياضيين كرسي يمتاز   
 .الرياضي
 األمان لالعب ليضمن معينة مقاييس ضمن المتحرك الكرسي يكون أن يجب -

 العادلة. والمنافسة
وواحدة  الكرسي مؤخرة في كبيرة اثنتان ، عجالت 4 أو 3 لمكرسي يكون أن يجب -

  المقدمة في صغيرتان أواثنتان
 واحد ممسك ليا ويكون ، حد كأقص سم 66 الخمفية العجالت قطر يكون أن يجب -

 . عجمة كل لميد عمى
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 . االرض عن سم 53 الكرسي لمقعد ارتفاع أقصى يكون أن يجب -
العجالت  تكون عندما االرض عن سم 11 عن القدمين مسند ارتفاع يزيد اال يجب -

 األمام . الى وضعيا في الصغيرة األمامية
 ارضية اتالف يمنع بشكل مصمم القدمين مسند من السفمي الجزء يكون أن يجب -

 الممعب
 المقعد عمى لوضعيا مرنة مادة من مصنوعة مخدة الالعب يستخدم أن يمكن -

 . سم 10 عن سمكيا يزيد واال الكرسي واتساع طول تكون بنفس بحيث
 لاللتصاق الجسم تساعد التي والواقيات األربطة الالعبين يستخدم أن يمكن -

 . معا الرجمين أو بربط بالكرسي،
  .والمساعدات الصناعية األعضاء لبس يمكن
 قبل من والمساعدات االصطناعية األعضاء استخدام التصنيف بطاقة تعكس أن يجب    

 ويمنع الكرسي، عمى الالعب جموس وضع عمى التعديالت كل تظير أن الالعب ويجب
 .بداية كل مباراة عند المعتمدة لممواصفات مطابقتيا من لمتأكد استخدام الكراسي

 (2002،82مروان،)

اتقان  الالعب عمى يجب لذا ، السمة كرة لعبة في كبيرة أىمية المتحركة فممكراسي   
 ويرجع ، األحيان من كثيرا في حاسما يعتبر السبب ىذا الن كفاءتو واثبات استخداميا

 وتوازن  وتحكم ومناورة سرعة من الالعب يحققو أن يمكن الفضل فيما
  
 مهارة استخدام الكرسي المتحرك :  -2-6-2
 وضعية الجموس :  -أ
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يجب عمى الالعب ان يجمس مستقيما بحيث تكون المقعدة مثبتة عمى مقعد الكرسي 
والحوافر مقابمة لألحزمة الخاصة بشد المتحرك وتوضع االرجل عمى موضع القدم 

الحوافر،الساقان مفتوحتان قميال حتى يمكن وضع الكرة عمى الركبتين وفى حالة عدم 
ذا كانت ساقا الالعب  التوازن يستحسن اضافة الصواعد الجانبية لمكرسي المتحرك،وا 

 اقان.قصيرة يكف ان يرخييما ويستند باألحزمة فى الوقت نفسو الذى يتقاطع فيو الس
 ( 2002،290،ابراهيم)
 كيفية تحريك الكرسي المتحرك : -ب

في الوقت الذي يبدأ فيو الالعب بتحريك الكرسي يجب ان يوضع يديو عمى العجمتين الى 
الخمف بقدر االمكان ورفع الرأس واالنحناء قميال لالمام ، يقوم بعدىا بعممية جذب الى 

أسفل محاوال أن يشرك اكبر جزء من عضالت االمام ثم يدفع باأليدي إلى األمام والى 
جسمو فى حركة الدفع،وعندما تنتيي عممية الدفع يجب القيام بحركة خاطفة لمرسغين قميال 
الى االمام ولمتحريك بأقصى سرعة الى االمام يحاول ان يشارك القسم العموي من الجسم 

اراة إال بعد خمع جياز اثناء عممية الدفع ، وال يجوز لالعب سواء في التمرين او المب
 الفرامل من الكرسي إلتقان السيطرة عميو بالميارة والجيد الذاتي .

 مستقيما الجسم ابقاء مع العجالت بإمساك االيقاف عممية تتم :الكرسي توقيف  -أ
 . التوازن يفقد ال حتى بقدر االمكان

 موضع أسفل من المقدمة من العجالت بإمساك يتم : الخمف الى االنتقال - ب
 . ممكن

 في العجالت ابقاء مع المحور حول الدورة ىذه وتعني :المحور حول الدوران  -ج
 . انينمكا
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 180 من أكثر الدوران تعني الحركة ىذه ان : " الوامة " االىميجية الحركة - د
 . المتحركة الكراسي عل السمة كرة في ما تستعمل أكثرا وىي

 تنطمق عندما الخمف نحو األخرى لجذب عجمة ودفع العجمتين مسك : االنطالق -ه
 . بسرعة

الى  وبقوة بسرعة الجسم من العموي الجزء وينتقل العجمتين تمسك : الجانبي االنتقال - و
 . الجموس من مستقيما البقاء مع الجانب

 : لمسك الذراع يستعمل : األمام نحو االنحناء - ر
 . لمكرسي الخمفي الصاعد  -     
 . لمكرسي الخمفي الصاعد احتضان مع خمفو العجمة يمسك  -     
 . والفخذ الركبة عمى الصاعد استراحة جعل  -     

 . واحدة بيد لمكرسي الجانبي الذراع أو الحاجز يمسك : الخمف نحو االنحناء  -ز
بيد  لمكرسي الخمفي الصاعد أو الجانبي والحاجز الكرسي بمسك الجانبي:يتم االنحناء - ن

 ( 2002،292،ابرهيم) . واحدة
 : المتحرك الكرسي أهمية-2-6-2

 من شكل بأي الالعب يعاق أال ينبغي ليذا المعاق، لالعب القدمين بمثابة ىو    
 وعمى العضمية و الحركية أفاءتو من التقميل أو تعطيمو في سببا أن يكون و األشكال
 إتقانا المتحرك الكرسي إستخدام أوال يتقن أن األلعاب من لعبة أن يزاول يريد الذي الالعب
 التقدم إحراز في القصوى األىمية ليا المتحرك الكرسي إستخدام إتقان ميارة أن حيث تاما،

 سرعة من الالعب يحققو أن يمكن فيما الفضل ويرجع من المنافسات، ثيرك في والنصر
 عميو التدريب فإن لذلك المتحرك، الكرسي إستخدام في الكفاءة إلى وتحكم وتوازن ومناورة
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 يحتاج ال الالعب من جزءا المتحرك الكرسي يصبح حتى خاصا ينال إىتماما أن يجب
 مع التعامل في البراعة و اآللية إلى يصل أن يجب الالعب أن وتركيز أي تفكير إلى

 . الكرسي
 ىذه عمى لمتدريب المثمى الطريقة يجد أن حركيا المعاق الالعب عمى يجب وليذ     

 بالحركة والوصول الرياضية، المنافسات خالل واإلنتقال الحركة عمى المساعدةالوسيمة 
 عمييا المعاق يعتمد التي الطرق بعض نذكر أن يمكن بيذا الميارة ، و إلى درجة البسيطة
لألطراف  البديل العضو بمثابة ليكون الكرسي مع األمثل التنسيق درجة إلى لموصول
 (2991،221ون،مرا). السفمية

 : المتحرك الكرسي عمى التدريب طرق-2-6-6

األداء  في الميارة لمستوى حركيا المعاق لوصول خطوات عدة التدريب طريقة تتبع
 : في التقنيات ىذه تتمثل و المتحرك، الكرسي مع الجيد والتعامل

لى من اإلنتقال -  . مختمفة وضعيات من الكرسي وا 
 . مستقيم خط في المتحرك بالكرسي التقدم عمى التدريب -
 . متعرج خط في المتحرك بالكرسي التقدم عمى التدريب -
 . المتحرك بالكرسي مستقيم خط في الجري عمى التدريب -
 . الكرسي عمى المفاجئ الوقوف عمى التدريب -
 . متعرج خط في الجري عمى التدريب -
 . المتحرك بالكرسي مستقيم خط في الجري ثم المشي -
 . الكرسي بواسطة القوائم بين متعرج خط في لمخمف الجري ثم المشي -
 . الكرسي بواسطة الدوران عمى التدريب -
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بدون  أو صديق بمساعدة الخمفية ( العجالت عمى الوقوف التوازن ) عمى التدريب -
 . المعاق لدى األداء ومستوى التحكم درجة حسب مساعدة

 . الخمف إلى التقيقر و لألمام والتقدم فقط الخمفية العجالت عمى الوقوف -
 . بالكرسي الدوران و الخمفية العجالت عمى الوقوف -
 . المتحرك الكرسي بواسطة األرصفة وصعود نزول -
ثم  اآلخرين بمساعدة الساللم من األكثر عمى درجات ثالث ثم درجتين ثم درجة نزول -
 . األداء في اإلستقاللية لدرجة حرآيا بالمعاق لموصول مساعدة، بدون
إلى  الصاالت من التدريب أراضي بتنويع التدريبات خالل الجمد و القوة إكتساب -

  ( 228-2002،221،ابراهيم) المبكر التدريب إلزامية مع المضمار،
 : المتحركة الكراسي عمى السمة كرة لرياضة التعميمية الخطوات-2-4

 لممقعدين السمة كرة في األساسية بالميارات خاصة عناية تولى أن الضروري من    
 وتعمم بالكراسي، الشخصية واألخطاء البدني واإلحتكاك وبدونيا بالكرة كحركات اإلنتقال
 : يمي كما وىي المعب، ميارات إلتقان الحركة من ثم الثبات من لمعب المبادئ األساسية

 : الثبات من األساسية المبادئ إتقان

 . الكرة مسك ميارة تعميم -
 . مسكيا و الكرة إستعمال -
 . الثبات من بالكرة التنطيط -
من  باليدين الرأس فوق ، الصدرية الثابت)المناولة الوضع من المناوالت أنواع إتقان -
 .( الجيتين من الخطافية المناولة ، المرتدة المناولة ، واحدة بيد الكتف فوق
 : الحركة من األساسية المبادئ إتقان
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 . بالكرسي الحركة من لمكرة الحرة الرمية عمى التدريب -
 . الجري من الكرة إلتقاط -
 . الحركة أثناء الكرة مسك -
 . العجالت دفع و الفخذين عمى بوضعيا بالكرة التحرك -
 . بالكرسي الحركة أثناء التمريرات أنواع جميع بإتقان القيام -
 . الزوايا جميع من الحركة أثناء التصويب عمى التدريب -
 . الدفاع و والخداع المراوغة حركات إتقان -
 . المتحرك الكرسي عمى من الكرات قطع و خطف -

. بالكرسي الحرآة أثناء األرض عمى المتدحرجة الكرات إلتقاط عمى التدريب -
 (292، 2002،ابراهيم)

 اتقان تكنيك )خطط( المعب:

 اإلعتبار في ووضعيا لالعبين الفردية الميارات إكتشاف . 
 المناسبة زالمراك في لكفاءتيم تبعا الالعبين وضع . 
 المتكامل الفريق بروح و بمجموعات المعب عمى المستمر التدريب . 
 الموسم خالل المنتظم التمرين أثناء االعبين عمى التدريب و الخطط تمقين 

 .الرياضي
 و بالمالحظة لمتعمم اليجوم و الدفاع لخطط الفيديو عروض و األفالم مشاىدة    

 في الخطط من العديد ىناك فإن منو و، وجدت إن الخاطئة األوضاع تصحيح بعض
 يستطيع المثال سبيل وعمى الدفاعية، والخطط اليجومية الخطط منيا السمة، كرة رياضة
 الكرة يفقد الذي المياجم الفريق أن حوادث المباراة أثناء وضوح بكل و يالحظ أن المرء
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 إلى تكتيكيا تحول و الكرة عمى يستحوذالذي  المدافع خصمو لمناورات عرضة يصبح
 أن عمى ، منافسييم سمة غزو السريع عمى العمل أفراده بإستطاعة الذي المياجم الفريق
 صحيح، العكس و بعد ينتظم دفاع لم ضد سريع مرتد خاطف بيجوم المبادرة زمام يأخذوا
 خصمو تكتيكات و عرضة لمناورات يبقى آليا الدفاعي الجانب ييمل الذي فالفريق

 العودة و سمة خصوميم إصابة في المياجمين نجاح عن عادة تسفر التي و المياجم،
 فرص من أكبر قدر المدافع المياجم الفريق ليذا يتيح مما ، الدفاعية لمخطوط السريعة
 : يمي ما إلى التكتيك وتقسيمات مبادئ تجزئة سبق ما عمى وبناء ،بالمباراة الفوز

 التكتيك الفردي:

 التكتيك الفردي اليجومي. -
 التكتيك الفردي الدفاعي. -

 التكتيك الجماعي:

 التكتيك اليجومي الفرقي. -
 التكتيك الدفاعي الفرقي. -

 التكتيك الفرقي:

المقام  في يعتمد الذي التكتيك ذلك ىو السمة كرة في الناجح التكتيك فإن منو و       
 الفردي العمل أبدا يغفل ال أنو حين في لالعبين، الفرقي و الجماعي العمل عمى األول

 . المواقف لبعض الحل ىي تكون ما غالبا الفردية الفروق ألن لذلك، الفرصة كمما سنحت
بعضيم  الالعبون يحترم ) الجماعي العمل (الرياضي الفريق وحدة طريق عن إذا -

روح  معيا تبرز و الحقة الرياضية الروح منيا بدال تسود و األنانية روح تختفي ماك البعض
 (  2002،292،296،ابراهيم) المعوقين . رياضات في نبتغيو ما كل ىذا و الفريق
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 استعاب وفهم القواعد القانونية لمعبة :-2-6
 . التدريبات أثناء البسيطة القواعد تمقين -أ 

 . القانونية القواعد إليضاح التدريب أثناء العممية المواقف استغالل -ب 
 .المعبة  لقانون مبسط لشرح وندوات عقد محاضرات –ج 

 التصويب:-2-6 

 الحركة، وىو  المرمى في إدخاليا لمكرة بيدف الصحيح الرمي بأنو التصويب ويعرف
 وضع الالعب إلى لوصول استخدمت التي والخططية الميارية الجيود لكافة النيائية

إحدى  وىو ، لالعبين إمتاعا األكثر شك وبال السمة كرة في ميارة أىم، ويعتبر  التصويب
 الالعبون تعمم كمما ذلك ومع بأنفسيم الالعبين عمييا يتدرب أن يمكن التي الميارات
 خالل أنو واليدف مثمرا تدريبيم وقت كان كمما ، لمتصويب األسموب المناسب الصغار
  .تمقائية بطريقة سيؤدونيا ولكن تصويباتيم في  .الالعبون يفكر لن الثابت التعمم

  (2001،96،رمضان،)زيدان
 يحرزىا التي الناجحة التصويبات عدد عمى يبنى السمة كرة في المباراة نتيجة وتحديد    
 إال ىو ما ىجومية، ميارات من الالعبون يؤديو ما كل فإن ولذلك سمة المنافس في الفريق
  .السمة عمى التصويب مناسبة لعممية ظروف وخمق إعداد

 الالعب في حالة تصويب عمى الهدف:  -2-6-2
 وىو امساك الكرة بيد او باليدين معا ثم اطالقيا في اليواء نحو السمة.: الرمي -2-6-2
وىو ضرب الكرة باليد أو اليدين معا ثم اطالقيا في اليواء نحو : الدفع الخفيف -2-6-2

 السمة.
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عب الحركة بشكل اعتيادي يبدأ حال التصويب عمى اليدف عندما يبدأ الال -2-6-6
متقدما لكي يقذف الكرة وفي تقدير الحكم انو قد شرع في محاولة اصابة اليدف بقذف 

 الكرة أو ادخاليا بقوة أو دفعيا نحو السمة.
 تعد دفعة عندما يدفع الالعب الكرسي الى االمام أو الخمف باليدين.  -2-6-4
كرة في يدي الالعب وتكون حركة تبدأ عندما تستقر ال :الحركة المستمرة -2-6-6

 التصويب قد بدأت عادة الى أعمى. 
يمكن أن تشمل أيضا حركة الذراعين أو الجمع في محاولة ىذا الالعب ،  -2-6-6

التصويب عمى اليدف فاذا كان المعيار الذي تعنيو الحركة المستمرة والسابق ذكره قد 
 دف.تحقق فعندئذ يعتبر الالعب في حالة تصويب عمى الي

يحتسب اليدف اذا نجح ، حتى اذا كانت الكرة قد تركت يد الالعب بعد اطالق  -2-6-1
 الصافرة.

 ال يحتسب اليدف اذا تم حدوث حركة جديدة بعد اطالق صافرة الحكم. -2-6-8
الالعب الذي يدفع الكرة نحو السمة مباشرة من كرة قفز ال يعتبر في حالة  -2-6-9

 تصويب عمى اليدف.
يعتبر الالعب في حالة تصويب عمى اليدف فقط اذا كان يصوب نحو سمة  -2-6-20

 المنافس . واذا صوب نحو سمة فريقو فانو ال يعتبر في حالة تصويب عمى اليدف.
 ( 221-226، 2002،ابراهيم)

ي تنفيذ كل نوع من انواع ولمتيديف انواع عديدة وطرائق وأساليب كثيرة تستخدم ف
 .التيديف

 انواع التهديف: -2-1
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 التيديف السممي . -1
 التيديف الخطافي . -0
 التيديف من الثبات باليدين. -0
 التيديف من الثبات بيد واحدة . -4
 (2022،86فرج،عبد الحسين،) التيديف باليدين من فوق الراس . -5

 .الحرة الرمية من التصويبة-6

 الحرة ، الرمية خط من تؤدى لممراقبة خاضعة غير تصويبة ىي الحرة الرمية إن
 حسم في كبيرة أىمية لو وىو المنافس ، الفريق عمى قانونية نتيجة عقوبة لمرامي وتمنح
 إن كما المباريات ، في حدوثيا لكثرة جيد وذلك بشكل استغمت إذا المباريات من الكثير
 التصويب نجاح أنواع نسبة من بكثير أعمى تكون الحرة الرمية لنجاح المئوية النسبة
 .تامة بحرية تؤدى أي الخصم ، من عرقمة دون تؤدى ألنيا األخرى

  .الحرة الرمية تعمم في المؤثرة العوامل-6-2

 :وىي والتدريب بالتعمم تتأثر بدورىا وىي الحرة الرمية تعمم في تؤثر عوامل عدة ىناك 
 .لمرمي الصحيح القوس تعمم
  .الكرة سرعة -
 .الكرة لدخول المثمى الزاوية -
 .االرتخاء -
 .التوازن -
 .التصويب بعد باليد المتابعة -

 السممية : التصويب
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 نياية عقب السمة من بالقرب تؤدى التي األساسية التصويبة السممية التصويبة تعد  
 ىذه وتتميز الزمالء، أحد من تمريره تسمم بعد أو السمة من قوي لمكرة ارتداد أو ىجمة

 من السمة . لقربيا الدقة من عالية بدرجة التصويبة
 .السممي التصويب في الشائعة األخطاء
 :بينيا من المتعمم أو الالعب فييا يقع التي األخطاء من العديد ىناك
برفق  الكرة الالعب وجو فكمما :لمسمة الخمفية الموحة عمى شديدة بقوة الكرة ووضع دفع -

 .أفضل ذلك كان كمما لمسمة الخمفية الموحة عمى
 عن يكون أن ينبغي الكرة تدوير أن يعني وذلك :الكرة عمى العزل أو التدوير فرض -

  .الالعب من إرادي جيد بأي وليس ليا الطبيعي طريق االنطالق
الالعبين  من العديد يرتكب قد :الخمفي الموح عمى جدا منخفض مكان من التصويب -

  من أكثر تعمو ال ما نقطة عمى الكرة يصوبون فيم الخطأ ىذا أيضا والمميزون
 سم(.05) الصحيح االرتفاع من بدال السمة أعمى ( سم02)

 
 

 :التركيز في اإلخفاق

 ومن بو مسمم كأمر التصويب أخذ إلى يميل الالعب يجعل بإىمال التصويب إن        
 وتحقيق الفشل تجنب أجل من األىمية غاية في أمر يعتبر فيو تركيزه، يفقد الالعب ثم

 (.2006،204،رمضان،زيدان)النجاح 
  التصويب : إجادة أهمية-2-8

 :يمي كما التصويب إجادة أىمية ( 2008 ) معوض سيد يرى
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 جباره المنافس اطمئنان وعدم تيديد  يعطي وىذا المياجم، من القريب المعب عمى وا 
 .الخداع فرص

 الناجح التصويب إجادة في بالنفس الثقة زيادة.  
 والمثابرة الجيود من المزيد بذل عمى الفرد وتشجيع الحماس روح بعث. 
 ظروف أي تحت المعب خطط تغير عمى القدرة. 
 نقاط ثالث ب بعيد من اليدف قيمة بزيادة التصويب أىمية زيادة. 
 عمى الفريق يجبر الذي القانون في األخير التعديل بعد التصويب أىمية زيادة 

 .الكرة عمى االستحواذ لحظة من ثانية 24مدة  في التصويب
 :والتصويب الدقة-2-9

 عمى والخطط الميارات لجميع النيائي العمل يعني والتصويب الكفاءة تعني الدقة إن    
 تعد والدقة السمة ، كرة في كما مرمى أو مكشوفة منطقة أو منافسا في اليدف الكرة إدخال
 عمى لمسيطرة ميم عامل أنيا كما الرياضية ، بعض األنشطة في األساسية المكونات أحد

 .اليدف تحقيق أجل من الحركات
 معالجة وخصائصو أىميتو في الرمي محور حول يتمركز الدقيق التصويب أن كما     

 التصويب ودقة الضعف مشاكل حل في تكون أن يجب فكفاءة الالعب وليذا خاصة ،
 .)دقيقة  تصويبو إلخراج التقنيات مختمف بين تنسيق ىو العام اليدف ليكون النيائي،
 (                 2022،202،خنساء

 :ماهية الدقة وأهميتها

كممة الدقة بمعناىا العممي ىي القدرة عمى توجيو الحركات اإلرادية التي يقوم بيا 
الفرد نحو ىدف معين، وىذا يتطمب كفاءة عالية من الجيازين العضمي والعصبي ، فالدقة 
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ييا نحو ىدف معين ،كما يتطمب األمر تتطمب سيطرة كاممة عمى العضالت اإلرادية لتوجي
أن تكون اإلشارات العصبية الواردة إلى العضالت من الجياز العصبي محكمة التوجيو، 
سواء كانت موجية إلى العضالت المقابمة ليا ، حتى تؤدى الحركة في االتجاه المطموب 

ك يؤثر عمى دقة بالدقة الالزمة إلصابة اليدف فإذا حدث خمل في اإلشارات الواردة فإن ذل
الحركة  ومن المشاىد أن الحركات الدقيقة يكون فييا الفرق بين قوة انقباض العضالت 

 العاممة والعضالت المقابمة ليا قميال. 
ومن كل ىذا يتضح أن الدقة تعني الكفاءة في إصابة اليدف ، وقد يكون ىذا اليدف     

الدقة كعامل ميم في كرة السمة إذ يتوقف ىو السمة ، كما ىو الحال في كرة السمة،وتعتبر 
عمييا إصابة اليدف وبالتالي تحقيق الفوز ، ويجب أن تقاس في المجاالت الرياضية وفقا 
لطبيعة المعبة ، ففي كرة السمة تقاس عن طريق تصويب الكرة عمى السمة باليد أو اليدين 

 ( .22، 2996،صبحي )معا.
 
 
 
 التصويب دقة في المؤثرة العوامل-2-20

 :يمي كما التصويب دقة في المؤثرة العوامل تحديد يمكن
 التركيز بمناطق يحيط أو يقع ما حيال التام العزل عمى القدرة ويعني :التركيز -

 لكل مطموبة ميارة وىو العقمي ، التدريب نظام عميو اليدف ويطمق عمى البصرية
 متواجدة عديدة مثيرات وسط والجيد التركيز القوي ألن السمة ، كرة والعبات العب
 وألجل المياري ، إتقان األداء لمستوى والمعايير العوامل من يعد الممعب داخل
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يمارس  أن الالعب عمى يجب فإنو التركيز ، من عالية درجة عمى الحصول
 .األساسية المعب حاالت من اإلمكان قدر قريبة حاالت في التصويب

 سيطرة من كبير جزء وىو بالتركيز كبير حد إلى ويرتبط :االرتخاء عمى القدرة -
 يحتاج ما وىذا الالعبين ، أعصاب برودة إلى يحتاج الحركة وىذا عمى الالعبين

 .المباريات الحماسية في والسيما المباراة ضغط تحت إليو
 أن حيث بيا ، موثوق وبشجاعة بثقة التصويبات كل تؤدى أن يجب :بالنفس الثقة -

 بنفسو ثقة الالعب لدى تكون أن ويجب فشل ، دون من تخترق السمة سوف الكرة
 التي الصعوبات بمغت ميما منخفضة عالية وليس بنسبة التصويبات يؤدي بأن

 .تواجيو
 أن المصوب الالعب عمى يجب محدد توازن ىناك يكون حتى :الجسمي التوازن -

 وعمى السمة ، اتجاه في القوة مقدار إلنتاج عضمة الخاصة بكل المجيودات ينسق
 في التحكم عمى الالعب قدرة منخفضة ، فإن تكون التوازن درجة أن من الرغم
 .جسمو معين من جزء من المتولدة القوة في التحكم عمى يعتمد الكرة مسار

 أداء إلنتاج والعضمي العصبي الجيازين بين التعاون عمى القدرة ويمثل :التوافق -
 لعبة في كبيرة أىمية المكون وليذا األداء ، في الجسم تناسق حركة مع وجيد سميم
 في كمييما وأحيانا والرجمين ، مابين اليدين توافق إلى الالعب يحتاج إذ السمة كرة

 كل سالمة األساس عمى بالدرجة الالعبين لدى التوافق ويعتمد المياري األداء
 بطريقة التصويب إخراج من يتمكن حتى والعضالت األعصاب

 (2008،66)كاظم،.مثمى
 : منيا لمتصويب أنواع فيناك الرمي لنوع اتقانو حسب الخر العب من تصويب يختمف
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 . واحدة بيد التصويب -
 . باليدين التصويب -
 . الرأس فوق من التصويب -
في  الذكاء واستعمال ىادئا والبقاء األصابع جفاف عمى الحفاظ يجب التصويب أداء عند

 . التصويب أنواع أنسب اختيار
 السمة : بكرة التصويب لمهارة الحركي التحميل-2-22

 لميارة تحميمو في ( 1978 ) ىاي حسب التصويب لميارة التحميمية النظرة إن
 وأن السمة، اتجاه في لمتمرير حركية ميارة إال ىو ما أن التصويب يرى الذي التصويب
 :ىي فيو المؤثرة العوامل
 .التصويب قوة -
 .التصويب ارتفاع -
 .الكرة انطالق سرعة -
 .االنطالق زاوية -
 .اليواء مقاومة -
 أن يجب الكرة إلى الرامي يد من تنتقل والتي الالعب من المستخدمة القوة أن حيث    

 السمة من قريبة تكون عندما المسافة أن أي والسمة، الرامي بين مع المسافة طرديا تتناسب
 والسمة الالعب بين المسافة تكون عندما لمقوة أقل بالنسبة تكون أن يجب المستخدمة فالقوة
 ثانيا، وزنا الكرة وزن كون الرمية عمى قوة يؤثر ال الحالتين في الكرة وزن ألن وذلك كبيرة،
 أوال الالعب يتحدد بطول التصويب لحظة الرامي يد من الكرة انطالق ارتفاع مسالة أما
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وزاوية  سرعة ميمين عاممين عمى يتحدد ونجاحو الممعب، في ثانيا التصويب ومكان ونوع
 ( 2008،628،ريسان.)االنطالق  .

 التسجيل :

 ، الحرة الرمية من لإلصابة واحدة نقطة تحتسب العادية السمة كرة لعبة في كما    
 أمتار. ثالثة خط خارج من نقاط وثالثة ، المنطقة داخل لإلصابة من ونقطتين

 في كرة السمة عمى الكراسي المتحركة:االليات المستخدمة من طرف الالعب المعاق حركيا -2-22

المتحركة  الكراسي عمى السمة كرة في حركيا المعاق االعب يستخدميا آليات عدة ىناك
 : مايمي أىميا ومن

 الزائد ما العضمي العمل ضمان في كبيرا دورا تمعب والتي: التنفس العميق-2-22-2
 . أوكسجين من يحتاجو

 التركيز الجيد، عمى المقدرة تحسين في الالعب منو يستفيد: التصور الذهني-2-22-2
،  الذىني التصور ميارات أداء يستطيع االسترخاء عمى بالقدرة يتمتع الذي والالعب
 التصور تحسين ويمكن ، اليدف انجاز نحو الرياضي التزام درجة تصور الى وييدف
 . واقعية أىداف خالل من الذىني التصور يمارس عندما بشكل واضح الذىني

 ، بحيث بالنفس الثقة مقدار في الرياضي التفكير نوع يؤثر: التفكير االيجابي-2-22-6
السمبي  التفكير عمييم يسيطر ، اليامة المنافسات قبل وخاصة الرياضيين بعض أن يالحظ
 في النقص وجوانب الضعف نقاط المقابل وفي ، المنافس في القوة نقاط عمى يركز الذي

 النجاح خبرات مراجعة : مثل بالنفس بالثقة يؤثر الذي السمبي التفكير من النوع قدراتو وىذا
 . السابقة
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 قبل الالعب سواء يستخدميا التي الجمل أو الكممات كل ىي: الحوار الداخمي-2-22-4
 مثل  ، معنوياتو من وترفع بنفسو وثقتو دافعيتو من تزيد التي ، المباراة أثناء أو المنافسة

 (226-2989،226راتب،)الخ . ... ، سنفوز ، رائعا ىدفا أسجل سوف : الجممة ىذه
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 :ةــــــــــــخالص
من خالل ما تطرقنا في ىذا الفصل الى ممارسة كرة السمة عمى الكراسي المتحركة        

ودقة التصويب بالنسبة لممعوقين حركيا يتجمى لنا أن المعوق انسان بحاجة الى الممارسة 
الرياضية في حياتو اليومية النو يجد بفضميا الراحة النفسية ويمكن ان يحقق مكانة في 

لم تعد كرة السمة حكرا عمى ن افراد المجتمع ويصبح فعاال فيو ، بحيث م المجتمع ، كغيره
األسوياء،بل تطورت وأصبح بإمكان المعاقين ممارستيا واالستمتاع بيا عبر كافة أنحاء 

 العالم.
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 :دــــــــــتمهي

 التأكد الباحثاف الطالباف عمى تستوجب البحث ىذا في المطروحة اإلشكالية طبيعة إف     

 الباحثاف عمى استوجب وليذا الدراسة بداية في المطروحة خطأ الفرضيات أو صحة مف

 بعض الميداني ولمبحث  إمكاناتو،  في حدود النظرية الدراسة لتأكيد ميدانية بدراسة القياـ

  عممية محكمة وقيمة منيجية لمنحو فيو والتحكـ الموضوع إثراء تساىـ التي اإلجراءات

نما فقط، باالختبارات بالقيـ يكتفي ال التجريبي البحث وباعتبار جيدة،  معالجة إلى يتعدى وا 

 لمتغيرات اإلجرائي والضبط ليا، العممية واألسس األولية الدراسة حيث مف كؿ حيثياتو

 التجريبي المنيج إتباع الباحث الطالب عمى تفرض ظاىرة لموضوع البحث أف كما البحث،

 التي العوامؿ بعض ومعرفة ووضع فرضياتيا وتحديدىا المشكمة اختيار في يساعد الذي

 .فيو تؤثر
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 المنهج المتبع:-1
 التجريبي: المنهج الشبه-1-1

حقائؽ  المنيج العممي ىو السبيؿ الذي يسمكو الباحث مف اجؿ الوصوؿ الى   
االنسانية، ومنيج البحث يختمؼ باختالؼ المواضيع ليذا  عممية،لغرض توسيع المعرفة

 التجريبي لمالئمتو وطبيعة الدراسة. الشبو المنيج المالئـ لمدراسة الحالية ىو المنيج
 المشكالت لحؿ األقرب المنيج نقال عف كواسح بانو " 5995نات ويعرفو بوحوش و دني   

 محاولة وىو ،رآخ مجاؿ في أو الدراسة قاعة في أو تـ بالمعمؿ سواء والتجريب، العممية،
 بتعويضو الباحث يقوـ حيث متغير واحد، باستثناء األساسية المتغيرات جميع في التحكـ

 (1995،89بوحوش،الدنينات،)العممية"  في تأثيره قياس بيدؼ تغييره أو
  ث:ـــــــــعينة البح -2

 : مايمي العينة خصائص أىـ مف خصائص ومميزات العينة:-2-1
 الخصائص الجسمية: -2-1-1

 لمنشاط الدائمة لمممارسة قوية وذلؾ جسمية بنية ذو المعاقيف الالعبيف ىؤالء أف لوحظ    
 كبيرة بدرجة يتمتعوف المشي، كما يستطيعوف ال أفراد ألنيـ فقط األعمى مف لكف ، البدني
 . األوؿ القسـ أندية في ينشطوف ـنيأل وذلؾ البدنية المياقة مف
 الخصائص النفسية:-2-1-2

 ألف ، العادييف األشخاص عف متغيرة نفسية خصائص ذو الالعبيف ىؤالء أف لوحظ    
 إذا خاصة تزيد األزمة وىذه ، خاص نوع مف ولكف نفسية مشكمة تعتبر اتيذا االعاقة بحد

 . المعوؽ ليذا بالنسبة كبير فراغ ىناؾ وقت كاف
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 :البحث لمتغيرات اإلجرائي الضبط.3
 مف المستطاع قدر فييا التحكـ قصد لممتغيرات ضبطا تطمب الميدانية الدراسة إف    
 عمى الدراسة متغيرات ضبط تـ وقد الدخيمة المتغيرات بقية أخرى عزؿ جية ومف جية
 :التالي النحو
 .القوة العضمية تدريبات  :المستقل المتغير.5.3
 .عمى الكراسي المتحركة السمة كرة في التصويب : دقة.المتغير التابع2.3
عمى الكراسي  السمة كرة في التصويب دقة التابع المتغير يمثؿ البحث موضوع وفي    

)تدريبات القوة العضمية( المتحركة حيث اعتمد الباحثاف عمى معرفة اثر المتغير المستقؿ 
 عمييا.

 مجاالت البحث:-4
 المجال المكاني:-4-1

المتحركة  الكراسي عمى السمة لكرة األوؿ القسـ فريؽ العبوا ىـ العينة د أفرا لكوف نظرا   
الكراسي  عمى السمة لكرة الوطنية البطولة منافسات خالؿ الميدانية بالدراسة فقد تـ القياـ
وقد قمنا بتطبيؽ االختبارات بمساعدة المدرب الذي أشرؼ عمى العممية ،  المتحركة ، 

وكانت حسب البرنامج المسطر وتمت في ظروؼ جيدة لـ نكف نتصوره خاصة عندما 
في قاعة متعددة الرياضات  قوبمنا بكؿ فرح مف ىؤالء الالعبيف ، وتـ البرنامج في اوانو

 )عثماني( ببمدية سعيدة.
  المجال الزماني:-4-2

النظري ثـ تمى ذلؾ الجانب التطبيقي حسب  بالجانب بداية العمؿ في اإلنطالؽ كاف  
 النموذج التالي :

 2156 نوفمبر شير مف : بداية النظري الجانب
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 2156 ديسمبر شير مف بداية التطبيقي: الجانب
 2157 : ماي العمؿ ايةني
 المجال البشري:-4-3

شممت الدراسة عمى عينة تتكوف مف العبي كرة السمة عمى الكراسي المتحركة لفريؽ    
والعبي االبتسامة ( العبيف.16االكابر مستقبؿ الحساسنة والية سعيدة والتي قدر عددىا )

لتي قدر (،والعبي االحتياجات الخاصة )عيف تموشنت( وا16)وىراف(والتي قدر عددىا )
 ( العب.58(، حيث العدد االجمالي لمعينة )16عددىا )

 وسائل البحث: أدوات و-5

 أو صحة مف ولمتحقؽ ، المطروحة البحث إلشكالية أولية حموؿ إلى الوصوؿ قصد   
الدراسة  خالؿ مف وذلؾ والوسائؿ الطرؽ أنجع إتباع عمينا لـز بحثنا فرضيات عدـ صحة

 : التالية األدوات باستخداـ والتفحص وىذا
 الدراسة النظرية:-5-1

 التي ( جرائد ، مجالت ، مذكرات )كتب، والمراجع بالمصادر في االستعانة تتمثؿ    
يدور محتواىا حوؿ تنمية القوة العضمية لإلطراؼ العموية وعالقتيا بدقة التصويب لدى 

 العبي كرة السمة عمى الكراسي المتحركة ، والتي تخدـ الموضوع.
 الدراسة االستطالعية:-5-2

 الطالباف بيا تقدـ التي الدراسة صميـ ىي والتي األساسية الدراسة في الشروع قبؿ      
 كاف الدراسة، لموضوع القاعدة بمثابة وكانت تمييدية إلى خطوة التطرؽ تـ الباحثاف،
 :يمي فيما ويمكف حصرىا لمعمؿ المناسب المكاف اختيار منيا اليدؼ
 المستقؿ المتغير حيث مف البحث متغيرات لقياس المناسبة االختبارات تحديد 

 . التصويب دقة في والمتمثؿ التابع في القوة العضمية والمتغير والمتمثؿ
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 بتاريخ  ذلؾ وكاف االستطالعية الدراسة في ذلؾ :كافاالختبار و اعادة االختبار
 عمى القبمية االختبارات إجراء ، تـ2156-55-31و  21-55-2156

 تنفذ تـ و ، 2156 ديسمبر 15 بتاريخ الضابطة، و التجريبية المجموعتيف
 وعزليا التجريبية المجموعة عمى القوة العضمية تماريف بإدراج التعميمية الوحدات

 التمرينات وكانت الطبيعي، التدرب  في بقيت التي  الضابطة المجموعة عف
 أدرجت التي و القوة ، صفة تنمية منيا اليدؼ مختارة تماريف عف عبارة المقترحة

 :الختيارىا األسس بيف مف وكاف التعممية، الوحدة مف الرئيسي الجزء في
 الدراسة. مف اليدؼ مراعاة 
 المستخدمة. األدوات توفير إمكانية 
 الالعبيف. بيف الفردية الفروؽ مراعاة 
 الصعب. إلى السيؿ مف التدريبات في التدرج 
 التصويب تعمـ تخدـ التي المناسبة التمرينات اختيار . 
 تمريف لكؿ المناسب التكرار مراعاة. 

 :يمي كما أجزاء ثالثة مف التعممية الوحدة تكونت و     
 الجسـ ألجيزة كاممة تييئة إلى الالعب وصوؿ عمى يعمؿ الذي و :التمهيدي الجزء :أوال

 المفاصؿ وتييئة التجريبية، لمعينة بالقوة العضمية خاصة مع حركات ، بدني بمجيود لمقياـ
طالة واألربطة  .دقائؽ 51ومدتو  العاممة العضالت وا 

 بالقوة العضمية الخاصة التمرينات بعض إدراج موقع عف عبارة وىو :الرئيسي الجزء :ثانيا
 مستوى لرفع ميارية تمرينات إلى باإلضافة السمة، كرة لمعبة االداءات الميارية طريؽ عف
 .دقيقة 40 ومدتو التصويب دقة أداء
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 الحالة إلى بالجسـ الرجوع بغرض تعطى حركات عف عبارة وىي :الختامي الجزء :ثالثا
 .دقائؽ 10 ومدتو عضمي،   استرخاء عصبي مع الطبيعية
 :تنفيذ تمرينات القوة العضمية 

القوة العضمية  تماريف عمى تحتوي التي التعممية الوحدات بتطبيؽ الباحثاف قاـ حيث   
 15 الممتدة الفترة في وذلؾ المجموعة التجريبية، عمى طبقت التي لألطراؼ العموية،

 في وبواقع حصتيف أسابيع، 8 بواقع أي ، 2157 مارس 05 غاية إلى 2156 ديسمبر
 الجزء تطبيؽ دوف العادية، بالطريقة تتدرب فيي الضابطة لممجموعة بالنسبة أما األسبوع،

 .عمييا بالقوة العضمية الخاصة الخاص بالتمرينات
 :القياس البعدي 

 12 بتاريخ والضابطة التجريبية المجموعتيف عمى البعدي القياس بإجراء الباحثاف قاـ    
 التوقيت وبنفس القبمي القياس في طبقت التي االختبارات قياس نفس وتـ ، 2157 مارس

 لمعالجتيا تمييدا لذلؾ مسبقا كشوؼ معدة في البيانات تفريغ تـ حيث والظروؼ،
 .إحصائيا

 لبمدية سعيدة .وجرت ىذا البحث في القاعة المغطاة)عثماني(   
 االختبارات. إلجراء الالـز والعتاد الوسائؿ توفير 
 البحث وشمؿ . المساعد العمؿ وفريؽ الالزمة، اإلدارية الوثائؽ إعداد: 

 التجربة االستطالعية:-5-2-1

العبيف  16تشمؿ  عينة عمى 2156-55-21 يوـ االستطالعية بالتجربة القياـ تـ   
فريؽ ذوي االحتياجات الخاصة لكرة السمة عمى الكراسي المتحركة لوالية تموشنت منتميف 
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ع مدربيف ىذه  الى الرابطة الوطنية ، وكانت العينة المختارة تطابؽ الشروط وبالتنسيؽ م
 صمية.، وتـ استبعادىا فيما بعد مف التجربة االالفئة
عادة االختبار إجراء تـ كما     وكاف الزمف، مف أسبوع وبعد التوقيت نفس في االختبار وا 
بالقاعة المغمقة المتعددة الرياضات بالمركب الجواري لمبمدية  2156-55-25بتاريخ  ذلؾ

 أي المقترحة االختبارات كفاءة دراسة ىو االستطالعية ، وكاف اليدؼ مف ىذه التجربة
 .االختبارات ىذه موضوعية ، ثبات صدؽ،

 .االسس العممية لالختبار:6
 ثبات االختبار: -6-1

 16% مف العينة األصمية لػ " فريؽ  "حيث تتكوف العينة مف 51عند إجراء االختبار عمى 
العبيف وبعد أسبوع نعيد إجراء نفس االختبار عمييا في نفس الظروؼ التي أجري فييا 

 االختبار األوؿ.

ولمعرفة مدى ثبات االختبار قمنا باستخداـ معامؿ االرتباط البسيط " سيبرماف " فكانت  
 النتائج المحصؿ عمييا كالتالي:

 .1.68نتائج ثبات اختبار التصويب الرمية الحرة:  -

 .1.96يسار(:-وسط-نتائج ثبات اختبار التصويب مف المناطؽ الثالث )يميف -

 .1.98كغ: 5الطبية  نتائج ثبات اختبار دفع الكرة -

 .1.99كغ: 4نتائج ثبات اختبار دفع الكرة الطبية  -
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 صدق االختبار: -6-2

لمحصوؿ عمى صدؽ االختبار قمنا باستخداـ معامؿ الصدؽ الذاتي والذي يحسب  
 بواسطة الجدر التربيعي لمعامؿ الثبات سيبرماف لالختيار. 

 

 

 وكانت النتائج المحصؿ عمييا كاآلتي:

 .1.82نتائج صدؽ اختبار التصويب الرمية الحرة:  -

 .1.96يسار(:-وسط-نتائج صدؽ اختبار التصويب مف المناطؽ الثالث )يميف -

 .1.98كغ: 5نتائج صدؽ اختبار دفع الكرة الطبية  -

 .1.99كغ: 4نتائج صدؽ اختبار دفع الكرة الطبية  -

 موضوعية االختبار: -6-3

وبما أف طبيعة االختبارات المستعممة في دراستنا تعتمد عمى أدوات قياسية كالديكاميتر     
كغ مف الثبات ألقصى مسافة وكذا اختبار 5مثال وىذا في قياس اختبار رمي كرة الطبية 

كغ باإلضافة إلى اختبار تصويب الرمية الحرة  وكذا اختبار  4رمي الكرة الطبية 
محكميف في تسجيؿ النتائج مالحظات السادة الالتصويب فإف ىذه االختبارات تحتاج إلى 

 .ليا عالقة بمتغيرات البحثوعميو فإف موضوعية 

 

 = االختبـارصـدق  ارـات االختبـل ثبـمعام
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 ومنو نستخمص أف موضوعية االختبار واضحة نظرا لطبيعة االختبار وكذا العتاد الرياضي
 المستعمؿ لحسابيا.

 (.15ولقد لخصنا النتائج المحصؿ عمييا في الجدوؿ رقـ )

 (:يبين النتائج المحصل عميها في اختبارات العينة االستطالعية .11الجدول رقم )

معامل ثبات  االختبـــــــارات
 االختبار

معامل صدق 
 االختبار

 8.08 0..8 .الرمية احلرةصويب اختبار ت
من املناطق اختبار تصويب 

 .يسار(-وسط-الثالث )ميني
8.49 8.4. 

 8.40 8.40 كغ1دفع الكرة الطبية اختبار 
 8.44 8.44 كغ9 اختبار دفع الكرة الطبية

 

 تكونت أساسية مصادر عدة عمى البيانات جمع في الباحث اعتمد: طرق جمع البيانات-7
 :يمي مما
 العربية الكتب في بالبحث الباحث اىتـ النظري لمجانب بالنسبة :المصادر الثانوية-7-1

 الجامعية والرسائؿ الدوريات وكذا ، والرياضية البدنية مجاؿ التربية في األجنبية و منيا
 النظرية القاعدة إثراء شانيا مف الدراسة والتي بموضوع المرتبطة أو المباشرة الصمة ذات

 في مجاؿ المرتبطة والنظريات والتعريؼ بالمفاىيـ الموضوع إثراء خالؿ مف لمموضوع
عمى الكراسي  السمة كرة نشاط التدريب عمى ميارة التصويب في وكذا القوة العضمية تدريب

 المتبع، الواضحة لممنيج الرؤية في لممضي قوية وعممية نظرية خمفية المتحركة وتكويف
 .الدراسة بموضوع صمة ولو استحدث لما لالنترنيت العالمية الشبكة مواقع بعض كذلؾ
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 التجربة االستطالعية:-7-2
 مالئمة ومدى الالزمة الوسائؿ توفير حيث مف لمدراسة، المميد البساط كانت والتي    
 .واألجيزة األدوات وصالحية والبيئة، مع االختبارات الالعبيف وتأقمـ

 :مف كؿ في المستعممة األجيزة تمثمت و    
 كمغ( الوزف لقايس طبي ميزاف( 
 سـ( االطواؿ لقايس جياز(  
 كرات طبية ، شريط قياس. أقماع، سمة، كرات 

 اجراء االختبارات:-8

 :يمي ما عمى األساسية البحث إجراءات اشتممت
 االختبارات القبمية:-8-1

في القوة  2156-52-15لمعينة الضابطة والتجريبية يوـ قمنا بإجراء االختبارات القبمية   
العضمية ودقة التصويب لمعرفة مستوى ىذه الفئة لوضع برنامج يتماشى مع ىذه الفئة 

 .كذلؾ الوقوؼ عمى جاىزية الالعبيفإلعادة االختبارات )االختبارات البعدية( و 
 تجانس وتكافؤ مجموعة البحث:-8-2

 التي والعوامؿ المتغيرات جميع ضبط ىو التجريبي المنيج وتنفيذ تطبيؽ أساسيات مف   
 الفرؽ يرجع أف الباحث يتمكف ولكي الرئيسية لمبحث، التجربة تطبيؽ عممية في تؤثر قد
 الفروقات التعرؼ عمى الباحث عمى لذا المستقمة، العوامؿ إلى وجدت إف البحث نتائج بيف
 البحث، عينة أفراد بيف التجانس عممية الباحثاف اتبع فقد لذا منيا، والحد المجموعتيف بيف
 :اآلتي في المجموعة أفراد بيف عممية التجانس تمت وقد
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 :والعمر الوزن الطول، متغيرات في العينة تجانس-8-2-1
 ( يبيف نتائج تجانس العينة في ىذه المتغيرات.02والجدوؿ رقـ )

 :يمي ما وشممت :البحث في المستخدمة واالختبارات القياسات-9
 قياس الطوؿ.-
 قياس الوزف.-
 السف.-
 االختبارات البدنية و المهارية: حيث قمنا باستعمال االختبارات التالية:-
 االختبارات البدنية:-9-1

 (                  1996،111،حسانين)( كغـ مف الجموس عمى الكرسي .5اختبار رمي الكرة الطبية )-5 
 .الغرض مف االختبار: قياس القوة السريعة لعضالت الذراع الرامية 
 ( شريط قياس.2األدوات المستعممة: كرات طبية عدد ، ) 
  مواصفات االختبار: يجمس الالعب عمى كرسي الرمي ويمسؾ بالكرة الطبية ثـ

 يقوـ الالعب برمي الكرة مف مستوى الكتؼ.
 .الشروط: يعطي الالعب ثالث محاوالت تسجؿ أفضميا 
  13التسجيؿ: حساب أفضؿ مسافة وعدد المحاوالت. 

 ( كغـ                                                                4اختبار دفع الثقؿ ) -2 
 .الغرض مف االختبار: قياس انجاز دفع الثقؿ 
 ( شريط قياس.2( كغـ عدد )4األدوات المستعممة: ثقؿ ،) 
 ( 4مواصفات االختبار: يقوـ الالعب بالجموس عمى كرسي الرمي ويمسؾ بالثقؿ )

 غـ ويقوـ الالعب بالرمي.ك
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 .شروط االختبار: يعطي الالعب ثالث محاوالت تسجؿ أفضؿ محاولة 
 التسجيؿ: احتساب المسافة واختيار أفضؿ محاولة مف الثالث.                                           

 االختبارات المهارية:-9-2

لحرة ثـ االنتقاؿ نصؼ دائرة الى التيديؼ مف االماـ يسار خط الرمية ا : االختبار االول
 (376 – 1989،366،ريسان)  الوسط واليميف )اختبار دقة التيديؼ مف المناطؽ الثالث(

 قياس دقة التيديؼ.:الغرض من االختبار
،شريط قياس،ممعب كرة السمة،ىدؼ كرة 12االدوات الالزمة:كرة السمة عدد

 السمة،طباشير،شريط الصؽ.
موقعو في المكاف المحدد خارج منطقة الرمية الحرة وعمى  وصؼ االداء:يتخذ الالعب-

سـ مف الرية الحرة(.ومعو الكرة ومف ثـ يؤدي 31عمى بعد  5الجية اليسار)العالمة 
الالعب التيديؼ و باتجاه السمة مباشرة دوف اف تممس الكرة لوحة اليدؼ ، ويكوف لكؿ 

جموعة عمى حدى وتكوف تمريرات يؤدييا بواقع ثالث مجموعات حيث كؿ م 13العب 
 عمى الشكؿ التالي:

والتي يتـ اداؤىا مف العالمة الموجودة في جية اليسار مف خط الرمية  :المجموعة االولى
 سـ.31الحرة وعمى بعد 
يتـ اداؤىا مف العالمة الموجودة في منتصؼ خط الرمية الحرة وعمى بعد : المجموعة الثانية

 سـ باتجاه خط التيديؼ البعيد.91
يتـ اداؤىا مف العالمة الموجودة في جية اليميف مف خط الرمية الحرة  :مجموعة الثالثةال

 سـ. 31وعمى بعد 
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يقوـ الالعب بترؾ مكاف التيديؼ بعد كؿ مجموعة وينتقؿ نصؼ دائريا الى الوسط -
 واليميف.

 يتـ حساب الدرجات بالشكؿ التالي:: حساب الدرجات-
 رمية ناجحة )تدخؿ فييا الكرة السمة(.تحتسب وتسجؿ لالعب درجتاف لكؿ  -
 تحتسب وتسجؿ درجة واحدة لكؿ رمية تممس فييا الكرة الحمقة وال تدخؿ السمة. -
 ال تحتسب درجات عندما تممس الكرة الموحة والتدخؿ السمة. -

 رميات. 51التيديؼ مف خمؼ حط الرمية الحرة :االختبار الثاني
-1984،163،حسانين،عبد الدايم(  التيديؼ لمرمية الحرة.قياس دقة : الغرض من االختبار

164 ( 
 ، ممعب كرة السمة ، ىدؼ كرة سمة. 12كرة السمة عدد :االدوات الالزمة
يتخذ الالعب موقعو في المكاف المحدد ومعو الكرة ، ويقوـ الالعب باداء :  وصف االداء

 رميات متتالية . 15مجموعتيف تتكوف مف 
 حساب الدرجات بالشكؿ التالي : يتـ: حساب الدرجات

 تحتسب وتسجؿ لالعب درجة واحدة لكؿ رمية ناجحة )تدخؿ فييا الكرة السمة(. -
 ال تحتسب لالعب اية درجة عندما ال تدخؿ الكرة السمة )رمية فاشمة(.-

  .االساليب االحصائية:11

   (SPSS) استعمؿ الباحث الحقيبة اإلحصائية

 .الوسط الحسابي 
  المعياري.االنحراؼ 
 T) )test .لمعينات المرتبطة 
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 : ةــــالصخ
 عمى الضوء تسميط خالؿ مف وذلؾ األساسية ، القاعدة بمثابة الفصؿ ىذا كاف لقد   

 االختبارات يخص فيما الميداني، والعمؿ المنيجية، المنيجية واإلجراءات الطريقة

 ىذه أف حيث اإلحصائية وكذلؾ الدراسة الدراسة ، مجاالت البحث ، عينات المستعممة ،

 دراسة عممية تكوف أف إلى يسعى بحث، موضوع أي في منيجيا أسموبا تمثؿ اإلجراءات

 عمى الباحث تساعد التي التطبيقية األىمية إلى باإلضافة األخرى ، الدراسات عميو ترتكز

 عممو يؤكد الباحث تجعؿ أخرى جية ومف جية مف إلييا، التي توصؿ النتائج تحميؿ

 إلييا يتطرؽ سوؼ التي التحميمية خالؿ الدراسة مف وذلؾ سميـ منيجي وبأسموب الميداني

 .الباحثاف
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 عرض وتحميل النتائج:

 من أجل التحقق من فرضيات البحث قمنا بعرض وتحميل النتائج كاالتي:  

 يبين تجانس العينة الضابطة و التجريبية حسب السمات المورفولوجية. :02جدول رقم 

 

 السمات
 املورفولوجية

 قيمة العينة التجريبية العينة الضابطة
 "ف"

قيمة 
املعنوية 

sig 

 النتيجة

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 متجانسة 3.38 6.614 9.97 :3.0: 6.18 1.18: الوزن

 متجانسة 3.17 4.611 6.30 161.7 4.18 160.00 الطول

 متجانسة 3.39 68:.0 36.: 00.7 4;.0 01.18 السن

  

أظيرت النتائج كما ىو مبين في الجدول أعاله الخاصة باختبار "ليفن" لمتجانس       

الخاص بالسمات المورفولوجية لعينة الدراسة أن العينتين الضابطة و التجريبية متجانستين 

( 331.11في الطول و السن حيث بمغ المتوسط الحسابي لطول العينة الضابطة )

( 333.1( فيما بمغ متوسط طول العينة التجريبية )1.36بانحراف معياري مقداره )

( و التي ىي غير دالة 31..( فيما بمغت قيمة المعنوية )1..3بانحراف معياري مقداره )

إحصائيا و بالتالي نستنتج ان العينيتين متجانستين في الطول، و ذلك ما ينطبق عمى سن 
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( التي 0...جد قيمة معنوية )( ن11.1( و التجريبية )13.36العينة الضابطة بمتوسط )

( و عميو فإن العينيتين متجانستين في السن، بينما 1...ىي أكبر من مستوى الداللة )

نالحظ أن كال العينتين متجانستين في الوزن حيث بمغ متوسط وزن العينة الضابطة 

( فيما بمغ متوسط وزن العينة التجريبية 3.36( بانحراف معياري مقداره )63.36)

( و التي ىي غير 6...( عند قيمة معنوية )0.01( بانحراف معياري مقداره )16..6)

 دالة إحصائيا و بالتالي نستنتج أن العينتين متجانستين في الوزن.

 يبين تجانس العينة الضابطة و التجريبية في االختبارات البدنية القبمية . :03جدول رقم 

 

االختبارات 
 البدنية

 قيمة التجريبية العينة العينة الضابطة
 "ف"

قيمة 
املعنوية 

sig 

 النتيجة

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 متجانسة 3.10 4.886 :3.9 6.07 3.00 8.11 كلغ  1

 متجانسة ;3.6 3.733 3.01 4.14 3.84 6.31 كلغ  6

 
أما فيما يخص اختبار "ليفن" لمتجانس الخاص باالختبارات القبمية لمعينتين              

الضابطة و التجريبية فقد أظيرت النتائج أن العينتين متجانستين في االختبارات البدنية 

( لمعيينة 3.11( لمعينة الضابطة و )6.33كمغ ) 3حيث جاء المتوسط الحسابي الختبار 
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( و الذي ىو غير دال إحصائيا، و عميو فالعينتين 31..مستوى معنوية )التجريبية عند 

( لمعينة الضابطة و 3..3كمغ ) 3متجانستين، كما بمغ المتوسط الحسابي في اختبار 

( و 1...( و التي ىي أكبر من )30..( لمعينة التجريبية عند قيمة معنوية )1.31)

 .كمغ 3بالتالي فالعينتين متجانستين في اختبار 

 .في االختبارات المهارية القبمية : يبين تجانس العينة الضابطة و التجريبية04جدول رقم 
 

 

االختبارات 
 املهارية

 قيمة العينة التجريبية العينة الضابطة
 "ف"

قيمة 
املعنوية 

sig 

 النتيجة

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 متجانسة 3.73 ::3.6 1.41 7.00 1.30 7.88 رمية حرة

التصويب من 
مناطق ثالث 
ميني، وسط، 

 يسار

 
41.7 
 

 
4.06 

 
41.:0 

 
4.;4 

 
3.441 

 
3.86 

 
 متجانسة

 

أما فيما يخص اختبار "ليفن" لمتجانس الخاص باالختبارات القبمية لمعينتين الضابطة      

و التجريبية في االختبارات الميارية فقد أظيرت النتائج أن العينتين متجانستين في 

( لمعينة الضابطة و 1.66االختبارات حيث جاء المتوسط الحسابي الختبار رمية حرة )

( و الذي ىو غير دال إحصائيا، و .1..ريبية عند مستوى معنوية )( لمعيينة التج1.11)

عميو فالعينتين متجانستين، كما بمغ المتوسط الحسابي في اختبار الرمي من مناطق 
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( 63..( لمعينة التجريبية عند قيمة معنوية )13.61( لمعينة الضابطة و )13.1مختمفة )

 ن متجانستين في االختبارات الميارية.( و بالتالي فالعينتي1...و التي ىي أكبر من )

 : يبين القياس القبمي و البعدي في االختبارات البدنية لمعينة الضابطة.05جدول رقم 
 

 
 االختبارات البدنية

 االختبار البعدي االختبار القبلي

املتوسط  االحنراف املعياري املتوسط احلسايب
 احلسايب

 االحنراف املعياري

 3.01 8.17 3.00 8.11 كلغ  1

 3.81 6.39 3.84 6.31 كلغ  6

 

كما ىو موضح من خالل الجدول أعاله أن النتائج جاءت متقاربة بالنسبة لمقياس     

كمغ  3القبمي و البعدي في االختبارات البدنية لمعينة الضابطة حيث جاء متوسط اختبار 

( في االختبار البعدي و ذلك ما  ينطبق 6.31( لالختبار القبمي ما يقابمو متوسط )6.33)

( لالختبار البعدي و بالتالي 0..3( لالختبار القبمي و )3.33كمغ ) 3عمى اختبار 

 فنالحظ تقارب في النتائج بين االختبارين القبمي و البعدي لمعينة الضابطة.
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 : يبين متوسطات القياس القبمي و البعدي في االختبارات البدنية لمعينة الضابطة.00شكل رقم 
 

الى الفروق قيم المتوسطات الحسابية لالختبارات البدنية القبمية  3رقم  يشير الرسم البياني
والبعدية لمعينة الضابطة وكانت النتائج متقاربة بالنسبة لمقياس القبمي و البعدي في 

( لالختبار 6.33كمغ ) 3االختبارات البدنية لمعينة الضابطة حيث جاء متوسط اختبار 
 3تبار البعدي و ذلك ما  ينطبق عمى اختبار ( في االخ6.31القبمي ما يقابمو متوسط )

( لالختبار البعدي و بالتالي فنالحظ تقارب في 0..3( لالختبار القبمي و )3.33كمغ )
النتائج بين االختبارين القبمي و البعدي لمعينة الضابطة، مما يدل عمى عدم وجود فروق 

 عضمية .ذات داللة احصائية لعدم خضوع ىذه العينة لتدريبات القوة ال
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 : يبين القياس القبمي و البعدي في االختبارات المهارية لمعينة الضابطة.06جدول رقم 
 

 
 االختبارات املهارية

 االختبار البعدي االختبار القبلي

املتوسط  االحنراف املعياري املتوسط احلسايب
 احلسايب

 االحنراف املعياري

 3.97 0:.7 1.30 7.88 رمية حرة

من مناطق التصويب 
 ثالث ميني، وسط، يسار

 
41.7 
 

 
4.06 

 
44.73 

 
4.18 

 
 

كما أن النتائج الخاصة باالختبارات الميارية جاءت متقاربة بالنسبة لمقياس القبمي و     

( لالختبار القبمي ما 1.66البعدي لمعينة الضابطة حيث جاء متوسط اختبار الرمية الحرة )

البعدي و ذلك ما  ينطبق عمى اختبار الرمي من  ( في االختبار1.61يقابمو متوسط )

( لالختبار القبمي و البعدي و بالتالي فإن 13.1مناطق مختمفة التي جاءت بمتوسط )

 نتائج االختبارين القبمي و البعدي لمعينة الضابطة متقاربة في االختبارات الميارية.

 



 عرض و تحليل النتائج                                                       الفصل الثاني 
 

89 
 

 
 

 يبين متوسطات القياس القبمي و البعدي في االختبارات الميارية لمعينة الضابطة. :02شكل رقم 
 

( الى الفروق قيم المتوسطات الحسابية في االختبارات 1.يشير الرسم البياني رقم )   
الميارية وكانت النتائج الخاصة باالختبارات الميارية متقاربة بالنسبة لمقياس القبمي و 

( لالختبار القبمي ما 1.66ابطة حيث جاء متوسط اختبار الرمية الحرة )البعدي لمعينة الض
( في االختبار البعدي و ذلك ما  ينطبق عمى اختبار التصويب من 1.61يقابمو متوسط )

( لالختبار القبمي و البعدي و بالتالي فإن 13.1مناطق مختمفة التي جاءت بمتوسط )
ة الضابطة متقاربة في االختبارات الميارية، ومنو نتائج االختبارين القبمي و البعدي لمعين

 نستنتج أن الفروق غير دالة احصائيا ليذه العينة التي لم تخضع لتدريبات القوة العضمية.
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 : يبين القياس القبمي و البعدي في االختبارات البدنية لمعينة التجريبية.07جدول رقم 
 

 
 االختبارات البدنية

 االختبار البعدي االختبار القبلي

املتوسط  االحنراف املعياري املتوسط احلسايب
 احلسايب

 االحنراف املعياري

 3.86 1:.6 :3.9 6.07 كلغ  1

 3.88 4.87 3.01 4.14 كلغ  6

 

 

أما بالنسبة لمنتائج الخاصة باالختبارات البدنية فقد جاءت متباعدة نوعا ما بالنسبة     

( 3.11كمغ ) 3لمقياس القبمي و البعدي لمعينة التجريبية حيث جاء متوسط اختبار 

( في االختبار البعدي و ذلك ما  ينطبق عمى 3.63لالختبار القبمي ما يقابمو متوسط )

( لالختبار البعدي 1.61( لالختبار القبمي و )1.31ءت بمتوسط )كمغ التي جا 3اختبار 

و بالتالي فإن نتائج االختبارين القبمي و البعدي لمعينة التجريبية متباعدة في االختبارات 

 البدنية.
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 : يبين متوسطات القياس القبمي و البعدي في االختبارات البدنية لمعينة التجريبية.1.شكل رقم 
 

( الى الفروق في المتوسطات الحسابية لمقياس القبمي و 1.البياني رقم )يشير الرسم 

البعدي لمعينة التجريبية حيث كانت النتائج الخاصة باالختبارات البدنية متباعدة نوعا ما 

( 3.11كمغ ) 3بالنسبة لمقياس القبمي و البعدي لمعينة التجريبية حيث جاء متوسط اختبار 

( في االختبار البعدي و ذلك ما  ينطبق عمى 3.63و متوسط )لالختبار القبمي ما يقابم

( لالختبار البعدي 1.61( لالختبار القبمي و )1.31كمغ التي جاءت بمتوسط ) 3اختبار 

و بالتالي فإن نتائج االختبارين القبمي و البعدي لمعينة التجربية متباعدة في االختبارات 

لعضمية التي خضعت ليا العينة وكانت الفروق البدنية ، وىذا راجع الى تدريبات القوة ا

 دالة احصائيا ومنو نستنتج ان التدريبات اثرت في تحسين النتائج.
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 : يبين القياس القبمي و البعدي في االختبارات المهارية لمعينة التجريبية.08جدول رقم 
 

 

 
 االختبارات املهارية

 االختبار البعدي االختبار القبلي

املتوسط  االحنراف املعياري املتوسط احلسايب
 احلسايب

 االحنراف املعياري

 1.30 88.: 1.41 7.00 رمية حرة

التصويب من مناطق 
 ثالث ميني، وسط، يسار

 
41.:0 
 

 
4.;4 

 
49.:0 

 
1.69 

 
 

كما أن النتائج الخاصة باالختبارات الميارية جاءت كذلك متباعدة بالنسبة لمقياس     

( لالختبار 1.11التجريبية حيث جاء متوسط اختبار الرمية الحرة )القبمي و البعدي لمعينة 

( في االختبار البعدي و ذلك ما  ينطبق عمى اختبار 6.66القبمي ما يقابمو متوسط )

( لالختبار القبمي و 13.61التصويب من مناطق مختمفة التي جاءت بمتوسط )

القبمي و البعدي لمعينة  (لالختبار البعدي و بالتالي فإن نتائج االختبارين10.61)

الضابطة متباعدة في االختبارات الميارية و بالتالي نالحظ ان التدريب أعطى ثماره و 

جعل أفراد العينة التجريبية يتطورون في األداء المياري الخاص بالرمية الحرة و تسديد كرة 

 السمة من مناطق مختمفة.
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 و البعدي في االختبارات المهارية لمعينة التجريبية.: يبين متوسطات القياس القبمي 04شكل رقم 
 

( الى الفروق في المتوسطات الحسابية لمقياس القبمي 3.يشير الرسم البياني رقم )  

والبعدي لالختبارات الميارية لمعينة التجريبية حيث جاءت النتائج متباعدة بالنسبة لمقياس 

( لالختبار 1.11وسط اختبار الرمية الحرة )القبمي و البعدي لمعينة التجريبية حيث بمغ مت

( في االختبار البعدي و ذلك ما  ينطبق عمى اختبار 6.66القبمي ما يقابمو متوسط )

( لالختبار القبمي و 13.61التصويب من مناطق مختمفة التي جاءت بمتوسط )

ينة (لالختبار البعدي و بالتالي فإن نتائج االختبارين القبمي و البعدي لمع10.61)
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الضابطة متباعدة في االختبارات الميارية و بالتالي نالحظ ان التدريب أعطى ثماره و 

جعل أفراد العينة التجريبية يتطورون في األداء المياري الخاص بالرمية الحرة و تسديد كرة 

 السمة من مناطق مختمفة.

 
 ابطة و التجريبية.: يبين القياس البعدي في االختبارات البدنية لمعينة الض09جدول رقم 

 
 

 االختبارات البدنية
 العينة التجريبية العينة الضابطة

املتوسط  االحنراف املعياري املتوسط احلسايب
 احلسايب

 االحنراف املعياري

 3.86 1:.6 3.01 8.17 كلغ  1

 3.88 4.87 3.81 6.39 كلغ  6

 

أما بالنسبة لمنتائج الخاصة باالختبارات البدنية فقد جاءت متباعدة أيضا بالنسبة     

( 6.31كمغ ) 3لمقياس البعدي لمعينة الضابطة و التجريبية حيث جاء متوسط اختبار 

( في االختبار البعدي لمعينة التجريبية و ذلك ما  3.63لمعينة الضابطة ما يقابمو متوسط )

( لالختبار البعدي لمعينة الضابطة 0..3كمغ التي جاءت بمتوسط ) 3 ينطبق عمى اختبار

( لالختبار البعدي لمعينة التجريبية و بالتالي فإن نتائج االختبار البعدي لمعينة 1.61و )

 الضابطة و التجريبية متباعدة في االختبارات البدنية.
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 البدنية لمعينة الضابطة و التجريبية.: يبين متوسطات القياس البعدي في االختبارات 05شكل رقم 
 

( الى متوسطات الحسابية لمقياس البعدي في االختبارات 1.يشير الرسم البياني رقم )  
البدنية لمعينة الضابطة و التجريبية وجاءت النتائج الخاصة باالختبارات البدنية متباعدة 

كمغ  3حيث جاء متوسط اختبار أيضا بالنسبة لمقياس البعدي لمعينة الضابطة و التجريبية 
( في االختبار البعدي لمعينة التجريبية 3.63( لمعينة الضابطة ما يقابمو متوسط )6.31)

( لالختبار البعدي 0..3كمغ التي جاءت بمتوسط ) 3و ذلك ما  ينطبق عمى اختبار 
ج االختبار ( لالختبار البعدي لمعينة التجريبية و بالتالي فإن نتائ1.61لمعينة الضابطة و )

البعدي لمعينة الضابطة و التجريبية متباعدة في االختبارات البدنية بوجود فروق ذات داللة 
 احصائية.
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 : يبين القياس البعدي في االختبارات المهارية لمعينة الضابطة و التجريبية.00جدول رقم 
 

 

 
 االختبارات املهارية

 العينة التجريبية العينة الضابطة

املتوسط  االحنراف املعياري احلسايباملتوسط 
 احلسايب

 االحنراف املعياري

 1.30 88.: 3.97 0:.7 رمية حرة

التصويب من مناطق 
 ثالث ميني، وسط، يسار

 
44.73 
 

 
4.18 

 
49.:0 

 
1.69 

     

كما أن النتائج الخاصة باالختبارات الميارية جاءت كذلك متباعدة بالنسبة لمقياس البعدي  

( لالختبار 1.61لمعينة الضابطة و التجريبية حيث جاء متوسط اختبار الرمية الحرة )

( في االختبار البعدي لمعينة التجريبية و 6.66البعدي لمعينة الضابطة ما يقابمو متوسط )

( .11.1ق عمى اختبار التصويب من مناطق مختمفة التي جاءت بمتوسط )ذلك ما  ينطب

( لالختبار البعدي لمعينة التجريبية و بالتالي فإن نتائج 10.61لمعينة الضابطة و )

 االختبار البعدي لمعينة الضابطة و التجريبية متفاوتة في االختبارات الميارية. 
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 البعدي في االختبارات المهارية لمعينة الضابطة و التجريبية.: يبين متوسطات القياس 06شكل رقم 

( الى الفروق قيم المتوسطات الحسابية لمقياس البعدي 6.يشير الرسم البياني رقم )
في االختبارات الميارية لمعينة الضابطة والتجريبية حيث كانت النتائج الخاصة 

ي لمعينة الضابطة و التجريبية حيث باالختبارات الميارية متباعدة بالنسبة لمقياس البعد
( لالختبار البعدي لمعينة الضابطة ما يقابمو 1.61جاء متوسط اختبار الرمية الحرة )

( في االختبار البعدي لمعينة التجريبية و ذلك ما  ينطبق عمى اختبار 6.66متوسط )
( لمعينة الضابطة و .11.1التصويب من مناطق مختمفة التي جاءت بمتوسط )

( لالختبار البعدي لمعينة التجريبية و بالتالي فإن نتائج االختبار البعدي لمعينة 10.61)
الضابطة و التجريبية متفاوتة في االختبارات الميارية مع وجود فروق ذات داللة احصائية 
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مما يدل عمى أن تدريبات القوة العضمية اثرت بشكل واضح عمى العينة التجريبية التي 
 ويب لدييا جيدة.كانت نتائج التص

 اختبار الفرضيات:

توجد فروق ذات داللة إحصائية في االختبار القبمي و البعدي لمقوة : الفرضية األولى 

 العضمية و دقة التصويب لمعينة التجريبية.

 و يمكن تقسيم ىذه الفرضية إلى: 

و القياس القبمي ( في α ≤0.05) الداللة مستوى توجد فروق ذات داللة إحصائية عند

 كمغ لمعينة التجريبية.  3البعدي الختبارات 

القياس القبمي و ( في α ≤0.05) الداللة مستوى توجد فروق ذات داللة إحصائية عند

 كمغ لمعينة التجريبية.  3البعدي الختبارات 

القياس القبمي و ( في α ≤0.05) الداللة مستوى توجد فروق ذات داللة إحصائية عند

 مية الحرة لمعينة التجريبية.البعدي الختبارات الر 

القياس القبمي و ( في α ≤0.05) الداللة مستوى توجد فروق ذات داللة إحصائية عند

 البعدي الختبارات الرمي من مناطق ثالث لمعينة التجريبية.
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و لمتحقق من صحة ىذا الفرض فقد تم معالجتو إحصائيا، و ذلك باستخدام اختبــــار    

لحساب داللة الفروق بين متوسطين لمجموعة البحث، و ذلك كما ىو  (T-test)"ت" 

 ( أدناه.13مبين في الجدول رقم )

يالقياس القبمحسب كمغ لمعينة التجريبية   0الختبارات  (T-test)(: يبين اختبار 10جدول رقم )

  

 
 العينة التجريبية

عدد 
أفراد 
 العينة

 
 املتوسط

االحنراف 
 املعياري

 
 درجة احلرية

 
 قيمة "ت"

 
 الداللة

مستوى 
 الداللة
Sig 

 
 القياس القبلي

 

 

38 

 

 

6.07 

 

3.9: 

 

 

7 

 

 
6.318 

 

 

 دالالفرق 

 

 

3.37  
 القياس البعدي

 

6.:1 

 

3.86 

 

 

( بانحراف معياري مقداره 3.11بمغ المتوسط الحسابي لمقياس القبمي لمعينة التجريبية )

( و 63..( بانحراف معياري )3.63البعدي )( فيما بمغ المتوسط الحسابي لمقياس 06..)

و الذي  1...عند مستوى معنوية  36..3، فيما جاءت قيمة "ت"  1بمغت درجة الحرية 

 ىو دال إحصائيا.
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 مستوى توجد فروق ذات داللة إحصائية عندو بناءا عمى ما سبق فإننا نقبل الفرض: 

 كمغ لمعينة التجريبية.  3الختبارات القياس القبمي و البعدي ( في α ≤0.05) الداللة

حسب القياس القبمي.كمغ لمعينة التجريبية   4الختبارات  (T-test)(: يبين اختبار 02جدول رقم )

  

 
 العينة التجريبية

عدد 
أفراد 
 العينة

 
 املتوسط

االحنراف 
 املعياري

 
 درجة احلرية

 
 قيمة "ت"

 
 الداللة

مستوى 
 الداللة
Sig 

 
 القياس القبلي

 

 

38 

 

4.14 

 

3.01 

 

 

7 

 

 

4.81: 

 

 

 دالالفرق 

 

 

3.37  
 القياس البعدي

 

4.87 

 

3.88 

 

 

( بانحراف 1.31كمغ ) 3بمغ المتوسط الحسابي لمقياس القبمي لمعينة التجريبية في اختبار 

( بانحراف 1.61( فيما بمغ المتوسط الحسابي لمقياس البعدي )13..معياري مقداره )

عند مستوى 1.636، فيما جاءت قيمة "ت" 1بمغت درجة الحرية ( و 66..معياري )

 و الذي ىو دال إحصائيا. 1...الداللة 
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 مستوى توجد فروق ذات داللة إحصائية عندو بناءا عمى ما سبق فإننا نقبل الفرض: 

 كمغ لمعينة التجريبية. 3القياس القبمي و البعدي الختبارات ( في α ≤0.05) الداللة

حسب القياس الختبارات رمية الحرة لمعينة التجريبية  (T-test)(: يبين اختبار 03جدول رقم )

  القبمي.

 
 العينة التجريبية

عدد 
أفراد 
 العينة

 
 املتوسط

االحنراف 
 املعياري

 
 درجة احلرية

 
 قيمة "ت"

 
 الداللة

مستوى 
 الداللة
Sig 

 
 القياس القبلي

 

 

38 

 

7.00 

 

1.41 

 

 

13 

 

 

;.;; 

 

 

 دال

 

 

3.3331  
 القياس البعدي

 

:.88 

 

1.30 

 

 

( 1.11بمغ المتوسط الحسابي لمقياس القبمي لمعينة التجريبية في اختبار الرمية الحرة )

( 6.66( فيما بمغ المتوسط الحسابي لمقياس البعدي )3.13بانحراف معياري مقداره )

عند  0.00، فيما جاءت قيمة "ت"  1( و بمغت درجة الحرية 1..3بانحراف معياري )

 و الذي ىو دال إحصائيا. 3.....مستوى الداللة 
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 توجد فروق ذات داللة إحصائية عندو بناءا عمى ما سبق فإننا نقبل الفرض البديل: 

القياس القبمي و البعدي الختبارات رمية حرة لمعينة ( في α ≤0.05) الداللة مستوى

  التجريبية. و ىي لصالح العينة التجريبية.

الختبارات التصويب من مناطق ثالث لمعينة التجريبية  (T-test)(: يبين اختبار 04)جدول رقم 

  حسب القياس القبمي.

 
 العينة التجريبية

عدد 
أفراد 
 العينة

 
 املتوسط

االحنراف 
 املعياري

 
 درجة احلرية

 
 قيمة "ت"

 
 الداللة

مستوى 
 الداللة
Sig 

 
 القياس القبلي

 

 

38 

 

 

41.:0 

 

4.;4 

 

 

7 

 

 

:.9:6 

 

 

 دال

 

 

3.3331  
 القياس البعدي

 

49.:0 

 

1.69 

 

 

بمغ المتوسط الحسابي لمقياس القبمي لمعينة التجريبية في اختبار التصويب من مناطق 

( فيما بمغ المتوسط الحسابي لمقياس 1.01( بانحراف معياري مقداره )13.61ثالث )

، فيما جاءت قيمة 1الحرية ( و بمغت درجة 3.30( بانحراف معياري )10.61البعدي )

 و الذي ىو دال إحصائيا. 3.....عند مستوى معنوية  6.063"ت"  
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 توجد فروق ذات داللة إحصائية عندو بناءا عمى ما سبق فإننا نقبل الفرض البديل: 

القياس القبمي و البعدي الختبارات الرمي من مناطق ( في α ≤0.05) الداللة مستوى

 و ىي لصالح العينة التجريبية. ثالث لمعينة التجريبية.

( في α ≤0.05) الداللة مستوى توجد فروق ذات داللة إحصائية عند: الفرضية الثانية

. و باختالف العينة الضابطة و التجريبيةلمقوة العضمية و دقة التصويب القياس البعدي 

 يمكن تقسيم ىذه الفرضية إلى: 

القياس البعدي ( في α ≤0.05) الداللة مستوى توجد فروق ذات داللة إحصائية عند

 كمغ لمعينة الضابطة و التجريبية.  3الختبارات 

القياس البعدي ( في α ≤0.05) الداللة مستوى توجد فروق ذات داللة إحصائية عند

 كمغ لمعينة الضابطة و التجريبية.  3الختبارات 

القياس البعدي ( في α ≤0.05) الداللة مستوى توجد فروق ذات داللة إحصائية عند

 الختبارات الرمية الحرة لمعينة الضابطة و التجريبية.

القياس البعدي ( في α ≤0.05) الداللة مستوى توجد فروق ذات داللة إحصائية عند

 الرمي من مناطق ثالث لمعينة الضابطة و التجريبية. الختبارات
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  حسب العينة. لمقياس البعديكمغ   0الختبارات  (T-test)(: يبين اختبار 05جدول رقم )

 
 القياس البعدي

عدد 
أفراد 
 العينة

 
 املتوسط

االحنراف 
 املعياري

 
 درجة احلرية

 
 قيمة "ت"

 
 الداللة

مستوى 
 الداللة
sig 

 
 العينة الضابطة

 

38 

 

8.17 

 

3.01 

 

 

13 

 

 

6.;88 

 

 

 دال

 

 

3.331  
 العينة التجريبة

 

38 

 

6.:1 

 

3.86 

 

( بانحراف معياري مقداره 6.31لمقياس البعدي لمعينة الضابطة )بمغ المتوسط الحسابي 

( بانحراف 3.63( فيما بمغ المتوسط الحسابي لمعينة التجريبية في القياس البعدي )13..)

عند مستوى  3.066، فيما جاءت قيمة "ت"  .3( و بمغت درجة الحرية 63..معياري )

 و الذي ىو دال إحصائيا. 3....الداللة 

توجد فروق ذات داللة و بناءا عمى ما سبق فإننا نقبل الفرض البديل و بالتالي نقول: 

كمغ باختالف  3القياس البعدي الختبارات ( في α ≤0.05) الداللة مستوى إحصائية عند

 . العينة الضابطة و التجريبية
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  حسب العينة. كمغ لمقياس البعدي  4الختبارات  (T-test)(: يبين اختبار 06جدول رقم )

 
 القياس البعدي

عدد 
أفراد 
 العينة

 
 املتوسط

االحنراف 
 املعياري

 
 درجة احلرية

 
 قيمة "ت"

 
 الداللة

مستوى 
 الداللة
sig 

 
 العينة الضابطة

 

38 

 

6.39 

 

3.81 

 

 

13 

 

 

0.700 

 

 

 دال

 

 

3.31  
 العينة التجريبة

 

38 

 

4.87 

 

3.88 

 

 

( بانحراف 0..3كمغ ) 3لمعينة الضابطة في اختبار  بمغ المتوسط الحسابي لمقياس البعدي

( فيما بمغ المتوسط الحسابي لمعينة التجريبية في القياس البعدي 63..معياري مقداره )

، فيما جاءت قيمة "ت" .3( و بمغت درجة الحرية 66..( بانحراف معياري )1.61)

 و الذي ىو دال إحصائيا. 3...عند مستوى معنوية  1.111

 توجد فروق ذات داللة إحصائية عندعمى ما سبق فإننا نقبل الفرض البديل  و بناءا

كمغ باختالف العينة  3القياس البعدي الختبارات ( في α ≤0.05) الداللة مستوى

 . الضابطة و التجريبية
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  حسب العينة. الختبارات رمية حرة لمقياس البعدي (T-test)(: يبين اختبار 07جدول رقم )

 
 البعديالقياس 

عدد 
أفراد 
 العينة

 
 املتوسط

االحنراف 
 املعياري

 
 درجة احلرية

 
 قيمة "ت"

 
 الداللة

مستوى 
 الداللة
sig 

 
 العينة الضابطة

 

38 

 

7.:0 

 

3.97 

 

 

13 

 

 

6.;88 

 

 

 دال

 

 

3.331  
 العينة التجريبة

 

38 

 

:.88 

 

1.30 

 

 

( 1.61اختبار رمية حرة )بمغ المتوسط الحسابي لمقياس البعدي لمعينة الضابطة في 

( فيما بمغ المتوسط الحسابي لمعينة التجريبية في القياس 01..بانحراف معياري مقداره )

، فيما جاءت قيمة .3( و بمغت درجة الحرية 1..3( بانحراف معياري )6.66البعدي )

 و الذي ىو دال إحصائيا. 3....عند مستوى معنوية  3.066"ت" 

 توجد فروق ذات داللة إحصائية عندنا نقبل الفرض البديل و بناءا عمى ما سبق فإن

القياس البعدي الختبارات رمية حرة باختالف العينة ( في α ≤0.05) الداللة مستوى

 . الضابطة و التجريبية
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 الختبارات التصويب من مناطق ثالث لمقياس البعدي (T-test)(: يبين اختبار 08جدول رقم )

  حسب العينة.

 
 البعديالقياس 

عدد 
أفراد 
 العينة

 
 املتوسط

االحنراف 
 املعياري

 
 درجة احلرية

 
 قيمة "ت"

 
 الداللة

مستوى 
 املعنوية
sig 

 
 العينة الضابطة

 

38 

 

44.73 

 

4.18 

 

 

13 

 

 

6.781 

 

 

 دال

 

 

3.31  
 العينة التجريبة

 

38 

 

49.:0 

 

1.69 

 
 

اختبار التصويب من مناطق بمغ المتوسط الحسابي لمقياس البعدي لمعينة الضابطة في 

( فيما بمغ المتوسط الحسابي لمعينة 1.36( بانحراف معياري مقداره ).11.1ثالث )

( و بمغت درجة الحرية 3.30( بانحراف معياري )10.61التجريبية في القياس البعدي )

 و الذي ىو دال إحصائيا. 3...عند مستوى معنوية  3.163، فيما جاءت قيمة "ت" .3

 توجد فروق ذات داللة إحصائية عندعمى ما سبق فإننا نقبل الفرض البديل و بناءا 

القياس البعدي الختبارات التصويب من مناطق ثالث ( في α ≤0.05) الداللة مستوى

 . باختالف العينة الضابطة و التجريبية
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 : يبين عالقة االرتباط القوة العضمية و دقة التصويب.09جدول رقم 

 

 قيمة املعنوية معامل االرتباط بريسون القوة العضلية

 3.33 ::.3 دقة التصويب

 

الختبارات  ....عند قيمة معنوية  66..بمغت قيمة معامل االرتباط بيرسون        

(،  و بناءا عمى ما سبق نقبل α≤...1ألن )العينة التجريبية و الذي ىو دال إحصائيا 

ارتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى الفرض البديل الذي ينص عمى أنو: توجد عالقة 

( بين القوة العضمية لألطراف العميا و دقة التصويب لدى العبي كرة السمة 1...الداللة )

 عمى الكراسي المتحركة.

بما ان قيمة معامل االرتباط موجبة فان طبيعة العالقة طردية و عميو فكمما زادت تدريبات 

دقة التصويب لدى العبي كرة السمة عمى الكراسي القوة العضمية لألطراف العميا زادت 

 المتحركة.
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 مناقشة نتائج الدراسة:

في إطار موضوع بحثنا ىذا والذي يتطرق إلى "دراسة تأثير تدريبات قوة العضمية  

 لألطراف العميا وعالقتيا بدقة التصويب لدى العبي كرة السمة عمى الكراسي المتحركة ".

ل عمييا من جراء االختبارات التقنية )الميارية( التي شممت ومن خالل النتائج المحص

)اختبار تصويب الرمية الحرة، اختبار تصويب من المناطق الثالث( واالختبارات البدنية) 

كغ( لقياس قوة األطراف العميا  3كغ، واختبار رمي الكرة الطبية  3رمي الكرة الطبية 

وعتين الشاىدة والتجريبية والتي دونت في وكذلك فعالية التسديد والمستعممة مع المجم

، والتي من خالليا سنقوم بمناقشة النتائج المحصل عمييا عمى 30إلى  1.الجدول من 

ضوء الفرضيات المطروحة، كما سنقوم باستعمال التحميل اإلحصائي ليذه األخيرة، وذلك 

المحصل عمييا،  من أجل إبراز بعض العوامل الرئيسية التي ليا دخل في تحديد النتائج

 والتي قد تساىم في فيم الغموض الذي يدور حوليا.

فما قد حققتو المجموعة التجريبية في اختبارات قوة الذراعين )اختبار رمي الكرة الطبية 

كغ ألقصى  3كغ،( بحيث حصمت ىذه األخيرة في االختبار القبمي لرمي كرة الطبية 3

م 3.63االختبار البعدي عمى نتيجة  م كمتوسط حسابي، وفي3.11مسافة عمى نتيجة 

(، كما حصمت 36..3كمتوسط حسابي لوجود فروق معنوية دالة لصالح )ت( المحسوبة )
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مع  المجموعة الشاىدة التي تبدو نتائجيا منعدمة الداللة في كل من االختبارين، فقد 

مى ارتفاع في كغ تدل ع3كانت نتائجيا في االختبارات البعدية الختبارات دفع الكرة الطبية 

م كمتوسط حسابي لممجموعة  0..3النتيجة و إحداث فروق معنوية دالة ، وكذلك نتيجة 

م كمتوسط حسابي لمعينة  1.61كغ ونتيجة  3الشاىدة في االختبار البعدي لدفع كرة طبية 

التجريبية في االختبار البعدي مع إحداث فروق معنوية دالة لصالح )ت( المحسوبة 

تالي فالتحسن دال معنويا لممجموعة التجريبية وعكس لممجموعة الشاىدة (، وبال1.636)

في اختبار قوة االطراف العميا يجعمنا نقول بأن الوحدات التدريبية المدمجة لتنمية قوة 

 ىذه وتتفقاالطراف العميا قد أبدت نوعا من النجاعة كما أن صفة القوة ميمة والتي 

 لمتدريب الخاصة المبادئ إتباع أن ( إلى3060) Lamp المب إليو أشار ما مع النتيجة

 لدى والمرونة العضمية القوة زيادة إلى يؤدي التدريبية األحمال تقنين حيث من باألثقال

 أكثر باألثقال التدريب أن كما العضمية، القوة اختبارات في نتائج تتحسن ثم ومن األفراد

 ( Lamp,D1987 p 275) .العضمية القدرة تنمية غرض تحقيق في فاعمية

ىذا ما يجعمنا نعمل عمى ىذا المنوال بإدماج الوحدات التدريبية التي تم اقتراحيا عمى      

شكل تمارين مدمجة أثناء الحصص التدريبية بمعدل وحدتين في كل حصة بمغ وقتيا 

دقيقة كان اليدف منيا تطوير صفة قوة االطراف العميا لدى المجموعة  .1اإلجمالي 
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جريبية الخاضعة ليذه الوحدات والتي أبدت فروق معنوية دالة إحصائيا، عكس نظيراتيا الت

في المجموعة الشاىدة التي سجمت تحسنا طفيفا لكنو غير كاف إلحداث فروق دالة وىذا 

لعدم استفادتيا من الوحدات التدريبية المدمجة، ىذه النتائج المحصل عمييا في اختبارات 

أدت إلى الحصول عمى نتائج مصاحبة ليا في اختباري التصويب ) قوة االطراف العميا 

الرمية الحرة، اختبار تصويب من المناطق الثالث(، والتي أسفر عنيا إحداث  تصويب

فروق معنوية دالة بين االختبارين القبمي والبعدي لصالح المجموعة التجريبية ففي اختبار 

نقطة كمتوسط حسابي في  1.11ة تصويب الرمية الحرة حصمت المجموعة عمى نتيج

نقطة كمتوسط حسابي في االختبار البعدي بإحداث فرق  6.66االختبار القبمي، ونتيجة 

( كما حصمت في االختبار القبمي الختبار 0.00معنوي دال لصالح )ت( المحسوبة )

نقطة كمتوسط حسابي، وفي االختبار  13.61تصويب من المناطق الثالث عمى نتيجة 

نقطة كمتوسط حسابي، لتحدث فروق معنوية دالة لصالح  10.61عمى نتيجة البعدي 

( ، في حين المجموعة الشاىدة في اختبار البعدي لمرمية الحرة 6.063)ت( المحسوبة )

كمتوسط حسابي دون إحداث فروق معنوية دالة لصالح )ت(  1.61تحصمت عمى 

ختبار البعدي لتصويب من (، كما حصمت المجموعة الضابطة في اال.1.31المحسوبة )

نقطة كمتوسط حسابي، وتحصمت المجموعة  .11.1المناطق الثالث عمى نتيجة 
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(، 3.061مع إحداث فروق معنوية دالة لصالح )ت( المحسوبة ) 10.61التجريبية عمى 

ىذا الفرق الممحوظ بين المجموعتين في اختباري التصويب، وبالنظر إلى النتائج المحصل 

ارات قوة االطراف العميا التي سبق ذكرىا، يتضح لنا وجود عالقة طردية عمييا في اختب

بين قوة االطراف العميا وفعالية التصويب بدليل أنو كانت النتائج إيجابية بالنسبة لممجموعة 

"يجب أن يسير اإلعداد التجريبية مما يؤكد صحة الفرضية الثالثة وىذا يتفق مع ليمى زىران

مع اإلعداد المياري )الحركي( ، إذ أن الغرض البنائي والغرض  البدني جنبًا إلى جنب

 (.3، 3061الحركي لمتمرينات األساسية ىما وحدة واحدة".)زىران ، 

إن تدريبات األثقال ليا دور ىام وأساسي وكذلك يتفق مع مدحت صالح الذي توصل الى"

 لذا فيو يساىم في تطويره." في تنمية أنواع القوة وىذا ما يتطمبو األداء المياري بكرة السمة

والعكس عند نظيرتيا مما يدل عمى أن قوة االطراف العميا تمعب دورا ىاما في تحديد 

فعالية التصويب نحو السمة في كرة السمة عمى الكراسي المتحركة وىذا ما اكده مصطفى 

اإلعداد البدني لالعب كرة السمة يجب أن يركز فيو عمى البناء القوي  زيدان بأن

لممجموعات العضمية المشاركة في األداء المياري حتى يتمكن الالعب من أداء الميارة 

بالشكل الفني الصحيح وبالتوافق العضمي العصبي وبأقل جيد ممكن أي إن أداء الميارة 

إن تدريب القوة  LENNY–و اوضح ليني ، يؤدي في العضمة المسؤولة أو المطموبة
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ة الذىنية والبدنية ويساعد أيضا عمى تنمية ثقة الالعب العضمية يساعد عمى تطوير الحال

-lenny 1994بنفسو وينمي األداء المياري اليجومي والدفاعي لالعبي كرة السمة.)

p119 ) وىي الفرضية الثانية التي تنص عمى أنو توجد فروق ذات داللة احصائية في ،

ة الضابطة والتجريبية ، والتي القياس البعدي لمقوة العضمية و دقة التصويب باحتالف العين

تم إثباتيا عن طريق النتائج المتحصل عمييا نفس الشيء ينطبق عمى صحة الفرضية 

األولى التي تنص عمى وجود فروق معنوية ذات داللة احصائية في االختبار القبمي 

والبعدي لمقوة العضمية ودقة التصويب لمعينة التجريبية التي تخضع لموحدات التدريبية 

 المقترحة لتطوير قوة االطراف العميا.

تمرينات خاصة في تطوير القدرة االنفجارية وىذا ما يتفق مع دراسة السابقة بعنوان:تأثير   

لألطراف العميا ودقة أداء المناولة الطويمة من فوق الكتف لالعبي كرة السمة عمى الكراسي 

ايجابي في تطوير القدرة أثير المتحركة التي توصل من خالليا الى:لمتمرينات الخاصة ت

االنفجارية لألطراف العميا و لتطور القدرة االنفجارية لألطراف العميا تأثير ايجابي في 

 تطور دقة أداء المناولة الطويمة من فوق الكتف بكرة السمة عمى الكراسي المتحركة.
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 االستنتاجات والتوصيات:

 االستنتاجات :-0

عمييا الباحثان من خالل التجربة الميدانية الرئيسة عمى أفراد في ضوء النتائج التي حصل 

عينة البحث التجريبية ونتيجة استخداميما الوسائل اإلحصائية المالئمة تمكن الباحثان من 

 التوصل إلى مايأتي:

وجود فروق معنوية بين االختبارين القبمي والبعدي لعينة البحث التجريبية ولصالح ألبعدي  -3

 ختبارات البدنية والميارية لالعبي كرة السمة عمى الكراسي المتحركة.في نتائج اال

إن لتدريبات القوة العضمية تأثير ايجابي في تطوير مستوى دقة التصويب لالعبي كرة  -1

 السمة عمى الكراسي المتحركة.

إن لتدريبات القوة العضمية تأثير ايجابي في تطوير دقة أداء التصويب لالعبي كرة السمة  -1

 الكراسي المتحركة.عمى 

إن لتدريبات القوة العضمية تأثير ايجابي في تطوير سرعة أداء التصويب لالعبي كرة  -3

 السمة عمى الكراسي المتحركة.
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 التوصيات :- 2

طريق إجراءات بحثية ميدانية عن  انفي ضوء االستنتاجات التي حصل عمييا الباحث

 بالتوصيات اآلتية :يوصيا 

تدريبات القوة العضمية في المناىج التدريبية عمى العبي كرة السمة ضرورة تطبيق مفردات  -3

 عمى الكراسي المتحركة بعد أن تأكد إن النتائج كانت ايجابية مياريا وبدنيا.

استخدام تدريبات القوة العضمية التي استخدميا الباحث في تطوير التصويب )رمية حرة ،  -1

اسي المتحركة لمنتائج الجيدة التي ظيرت مختمف االماكن ( لالعبي كرة السمة عمى الكر 

 في البحث.

تعمييم مفردات تدريبات القوة العضمية المقترحة عمى المدربين العاممين في حقل  -1

 االختصاص لتطوير الميارات األساسية لدى العبي كرة السمة عمى الكراسي المتحركة.

تطوير مستوى األداء لالعبي  التركيز عمى التمارين المشابية لممنافسة لتأثيرىا الكبير في  -3

 كرة السمة عمى الكراسي المتحركة.

إجراء دراسات مشابية عمى عينات مختمفة لذوي االحتياجات الخاصة و في رياضات  -1

 أخرى.
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التأكيد عمى مرحمة اإلعداد البدني الخاص عند تنفيذ تدريبات القوة العضمية مع التأكيد  -6

ة بكرة السمة عمى الكراسي المتحركة والعمل عمى عمى احتوائيا عمى مفردات المياقة الخاص

 تطويرىا.

إعداد منيج تدريبي لذوي االحتياجات الخاصة في مختمف الرياضات لممقعدين عمى  -0

 الكراسي.
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لقد كانت الدراسة الحالية تسعى الى معرفة أثر صفة بدنية أال وىي "القوة العضمية"      
 عمى ميارة ميمة جدا في كرة السمة عمى الكراسي المتحركة أال وىي "دقة التصويب"،

بحيث كانت السعي لمعرفة حقيقة المشكمة المطروحة،وقد توصل البحث نوعا ما بشقو 
النظري الى االلمام بكل ما يتعمق بالمفاىيم والتعاريف والنظريات المحيطة بمتغيرات 
البحث، والتطبيقي الذي اعتمد عمى المنيج الشبو التجريبي المالئم لمثل ىذه الدراسات الى 

بات القوة لألطراف العميا وعالقتيا بدقة التصويب لدى العبي كرة السمة أنو يوجد أثر لتدري
عمى الكراسي المتحركة، وىذا نتيجة استخدام تدريبات أدت الى تحسين صفة القوة 
العضمية، والتي بدورىا أدت الى تحسين ميارة دقة التصويب في كرة السمة عمى الكراسي 

 المتحركة.

الدراسة التطبيقية التي قام بيا الباحثان عمى العينة التجريبية  وقد كانت النتائج المحققة في
تؤكد أنو من الممكن ادراج تمارين وبرامج تدريبية لمقوة العضمية في تحسين دقة التصويب 
في كرة السمة عمى الكراسي المتحركة، وىذا نتيجة التحسن الظاىر من خالل االختبارات 

القة طردية بين تدريبات القوة العضمية ودقة االحصائية التي دلت عمى انو توجد ع
 التصويب.

ان ىذه الدراسة سوف تشكل بداية لبحوث عممية أخرى، وتضاف الى الرصيد المعرفي 
)النظري والتطبيقي( وتكون خمفية ينطمق منيا الباحثون وخاصة لدى فئة ذوي االحتياجات 

وير الميارات االساسية الخاصة من خالل تدريبات الصفات البدنية وعالقتيا في تط
 الخاصة بكل رياضة.



 



 قائمة المصادر و المراجع
 

120 
 

 أوال : المراجع باللغة العربية: 

ــالكت -1 ــ ــ ــ ــ ــ  بــ

، أسس وقواعد التدريب الرياضي وتطبيقاتو,  اإلسكندرية,  1998أمر اهلل البساطي :  -1
 . الناشر لممعارف ، جالل جزي وشركاءه

 وطرائق العممي البحث مناىج .( 1995 ) .محمد والدنينات، عمار، بوحوش، -2
 .الجامعية ديوان المطبوعات : الجزائر .البحوث

(:كرة السمة عمى الكراسي المتحركة 2007جمال صبري فرج ونعيم عبد الحسين ) -3
 ، دار دجمة،عمان/ األردن.1لممقعدين: ، ط

 الرياضية .، القياس والتقويم في التربية 1996حسانين محمد صبحي؛ -4
 ، مدرب كرة  القدم  ,  القاىرة ، دار الفكر العربي. 1980حنفي محمود مختار:   -5
 العربي. الفكر دار ، المنافسة قمق ،1989كامل، أسامة راتب -6
 لمنشر الجنادرية :األردن .عمان .الكروية الرياضات .( 2010 ) .ربو عبد محمد رعد، -7

 .والتوزيع
القياسات واالختبارات في التربية البدنية  ،موسوعة1989ريسان خريبط مجيد ؛ -8

 :البصرة ، مطابع التعميم العالي. 1الرياضية ، ج
ريسان خريبط ومؤيد عبداهلل : التمارين الفردية بكرة السمة ، مترجم ، موصل ، مطابع  -9

 . 25،ص1990التعميم العالي، 
 .ةالسم كرة في لمتصويب الحركي التحميل .( 2008 ) .مجيد خريبط ريسان، -10

 .لمنشر العممية الدولية الدار :األردن .عمان
 ناشئ تعميم .3 ط.( 2006 ) .موسى جمال ورمضان، محمد، مصطفى زيدان، -11

 .العربي الفكر دار :مصر. القاىرة .السمة كرة
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 كرة ناشئ تعميم .( 2007 ) .موسى جمال ورمضان، محمد، مصطفى زيدان، -12
 .العربي الفكر دار :مصر .القاىرة .4 ط.السمة

،فسيولوجيا الرياضة واألداء البدني )الكتات   2000سالمة بياء الدين إبراىيم:  -13
 . ، مدينة نصر ،دار الفكر العربي 1الدم( ، ط

، نظريات التدريب الرياضي تدريب وفسيولوجيا القوة  1997السيد عبد المقصود :  -14
 . ، القاىرة ، مركز الكتاب لمنشر1، ط

 .التطبيقي الرياضي التدريب ،موسوعة1998معاني: كسرى احمد حسانين، صبحي -15
 .القاىرة .لمنشر الكتاب مركز .1 ط

، القياس والتقديم في التربية البدنية والرياضية ،  1995صبحي محمد حسين:  -16
 القاىرة ، دار الفكر العربي.

، مبادئ التدريب الرياضي ، النجف االشرف ،  دار  2009عادل تركي حسن :  -17
 والتصميم الضياء لمطباعة

االعداد البدني والمياري لالعبي كرة 2012فرج جمال صبري،عبد المحسن نعيم: -18
 .السمة عمى الكراسي المتحركة

اس والتقويم في التربية االختبار والقي1989قاسم المندالوي وآخرون:  -19
 ،مطبعة التعميم العالي الرياضية

المختمفة . ، عمم التدريب الرياضي في األعمار  1997قاسم حسن حسين :  -20
 الطبعة األولى ، دار الفكر لطباعة و النشر و التوزيع

،االختبارات والقياسات الفسيولوجية في المجال   1999كاظم جابر أمير :   -21
 ، الكويت، منشورات ذات السالسل. 2الرياضي ، ط

 ،دار الفكر العربي،القاىرة.1،الشعور بمركب نقص وأسبابو،ط2008كاظم،أحمد: -22
،  2، التدريب الراضي لمقرن الواحد والعشرين ، ط 2004بضي : كمال جميل الر  -23

 الجامعة اإلسكندرية.
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 دار :العراق.الموصل .الحركي والتعمم الحركة عمم .( 1998 ) .وجيو محجوب، -24
 .والنشر لمطباعة الكتاب

(،دار وائل SPSSالتحميل اإلحصائي األساسي باستخدام ) ،2008:محفوظ جودة -25
 .الطبعة األولى -األردن – لمنشر والتوزيع، عمان

، تدريب القوة العضمية في كرة السمة ،  2009محمد عبد الرحيم اسماعيل :  -26
 االسكندرية ، منشأة المعارف، مطبعة الجالل.

، القياس في كرة السمة, 1984محمد محمود عبد الدايم ومحمد صبحي حسانين :  -27
 ،دار الفكر العربي.1القاىرة,ط

، التصنيف الطبي والقانون الدولي لكرة السمة  2002ابراىيم : مروان عبد المجيد  -28
 .عمى الكراسي المتحركة . دار الثقافة والدار العممية لمنشر والتوزيع

 لمتحدي المتحركة الكراسي عمى السمة ، كرة :2002 إبراىيم المجيد عبد مروان -29
 .  الثقافة دار و العممية ، عمان ، دار1ط  ، اإلعاقة

. عمان: دار الفكر 1،االلعاب الرياضية لممعوقين.ط 1997المجيد: مروان عبد  -30
 لمطباعة والنشر والتوزيع.

 .الجامعية الرسائل إلعداد العممي البحث أسس .( 2000 ) .المجيد عبد مروان، -31
 .لمنشر مؤسسة الوراق :األردن.عمان

اضي الحديث )تخطيط ،تطبيق ، التدريب الري  1998مفتي إبراىيم حماد  :  -32
 .( ، القاىرة ، دار الفكر العربي قيادة,
، التدريب الرياضي الحديث :تخطيط وتطبيق  2001مفتي ابراىيم حماد :   -33

 ، القاىرة ،دار الفكر العربي. 2وقيادة، ط
 والمياري الحركي األداء لتطوير خاصة تمرينات .( 2011 ) .حسن ياسر ىاشم، -34

 .والتوزيع لمنشر العربي المجتمع مكتبة:األردن .عمان . القدم كرة في لالعبين
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ــالت :   -2 ــ  المجــ
 القادسية مجمة السمة لكرة التصويب دقة في األلوان أثر. ( 2011 ):خنساء صبري، -1

 101(3)11الرياضية، التربية الرياضية،مجمة التربية لعموم
 الرسائل الجامعية : -3

التصويب في كرة السمة ، أثر التوازن الحركي عمى تعمم دقة 2012دراسة كواسح نذير:-1
 لفريق مدرسي.

، التحضير النفسي وأثاره عمى المعوقين حركيا في كرة السمة 2004دراسة عمريو زىير:-2
 عمى الكراسي المتحركة. 

، 2015دراسة أحمد عامر محمد عمي، ماىر عبد اهلل سممان، ناجي مطشر عزت:-3
لألطراف العميا ودقة أداء المناولة تأثير تمرينات خاصة في تطوير القدرة االنفجارية 

 الطويمة من فوق الكتف لالعبي كرة السمة عمى الكراسي المتحركة.
دراسة ابتيال خوالدة:أثر بعض المتغيرات الزمنية والميكانيكية عمى التصويب الناجح -4

 لمرمية الحرة في لعبة كرة السمة عمى الكراسي المتحركة.
 

 بية : ثانيا : المراجع بالمغة االجن
 
1- Bompa.T udor( 1999) : Bompa,Tudor o.: Periodization Training 
For Sport human Kinetacs. Champaign 11. 

2- Hara(1977) : Trainingslehre,Sportverlag, Berlin. 

3- Lamp,D1987: physiology of Exercise respose and adaptation 2nd . 
ed Mamillan publishing co , Inc , Now York 

4- Lenny wilkens (1994 )condition the NBA way , new York      
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mark Jarvis - Gbwba snr s&c(2007) : GB Wheelchair Basketball 
Strength & Conditioning Philosophy Document - V. 1.0.  
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 (1الممحق )
 )تدريبات القوة العضمية(.التدريبنماذج لموحدات التدريبية التي طبقت عمى عينة البحث خالل 

 األسبوع األول
 الوحدة األولى

 رقم
 التمرين

 الشدة حجم التمرين اسم التمرين
مدة 
 الراحة

 ادلالحظات

 5:1 %75 3×6×كغم33 بنج بريس 1

 4دلدة 
 أسابيع

 = %83 أمام الصدر 3×5×كغم2 كغم   2رمي كرة طبية زنة  2

3 
نشر الذارعني من اجلانبني 

 أمام الصدر بالدنبلص
 = %53 3×5×كغم2

 = %73 3×15 بطن 4
  - د 5 مترينات ارختاء وتدليك 5

 ناحية السمة ومن مختمف االماكن)مهارة التصويب(. ثم القيام بتمارين التصويب                       
 التمرين ادلهارة ت

 التصويب من الثبات 1
 ( حماوالت13الرمية احلرة من الثبات ) جراءا-أ

 ( حماولة23الرمية احلرة من الثبات ) اءر جا-ب

2 
من التصويب 

 ادلناطق)وسط،ميني،يسار(

 ( حماوالت13) ( و3من خمتلف االماكن)التصويب  اءر جا -أ

 حماوالت (5و )( 3)من ادلناطقالتصويب  جراءا-ب
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 الوحدة الثانية

 إحماء عام، بالثقل وتكتيك مطاولة رمي
 رقم

 التمرين
 اسم التمرين

حجم 
 التمرين

 الشدة
 ادلالحظات مدة الراحة

 5:1 %93 2×مرة8 غم 1رمي كرة زنة  1

 أسابيع 4دلدة 

2 
( كيلو 2وزن )مترين رمي قضيب حديد 

 غرام كأداة مساعد
 3:1 %85-83 2×مرة8

3 
مترين رمي أدوات اقل مثل استخدام 

( غرام كأداة 753قضيب حديد وزن )
 مساعد

 2:1 %83-75 2×مرة8

 1:5 %93 1×مرة8 استخدام األشرطة ادلطاطية سحب  4
 2:1 %73 2×23 بطن 5

 وكذلك القيام بالتصويب من مكان الرمية الحرة .ثم القيام بانواع التصويب من مختمف األماكن 
 

 التمرين ادلهارة ت

 التصويب من الثبات 1
 ( حماوالت13الرمية احلرة من الثبات ) جراءا-أ

 ( حماولة23الرمية احلرة من الثبات ) اءر جا-ب

2 
من التصويب 

 ادلناطق)وسط،ميني،يسار(

 ( حماوالت13) ( و3من خمتلف االماكن)التصويب  اءر جا -أ

 حماوالت (5و )( 3)من ادلناطقالتصويب  جراءا-ب
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 نموذج وحدة تعميمية
 د 00الهدف / تعمم مهارة التصويب من الرمية الحرة                            الوقت/          

 ادلالحظات التكرار التفاصيل الوقت القسم
   القيام بالتمريرات العشر.جري خفيف بالكراسي مع  د13 رييضالتح

 عرض وشرح كيفية التنفيذ دلهارة التهديف من الرمية احلرة د5 الرئيسي

 تعلم , دمارسة , تصحيح األخطاء 43

يقف الالعبني يف صف واحد عند قوس الرمية احلرة ومعهم كرات  -1 
ويقفف العفب واحفد أسففل السفلة بفدون كفرة يتقفدم الالعففب األو     

الرمية احلرة ويصوب حنو السلة بينما يتابع الالعب ادلوجود أسفل خط 
 السلة الكرة ليتباد  الالعبني مراكزهم وهكذا.

  م5

يقف الالعبني يف صف واحد عند قوس الرمية احلرة ويقف العبني  -2 
أسفل السلة احدهم على جهة اليمني واألخر على جهة اليسار ومعهم 
كفرات يسفتلم الالعفب األو  مفن الصففف الكفرات مفن الالعبفني أسفففل 
السفلة بالتعاقففب ليصفوب مففرتني بعفدها يففتم تغيفري ادلراكففز وهكفذا بقيففة 

 الالعبني. 

  م5

يقف الالعبني يف صفني )ا,ب( عند قوس الرمية احلرة الصف )ا(  -3 
على اجلهة اليمىن بدون كفرات, الصفف )ب( مفن جهفة اليسفار ومعهفم  

( أسففل السفلة, يتقفدم الالعفب األو  مفن )ا( 1كرات ويقف العب )
السفتالم مناولفة مفن الالعفب يف الصفف )ب( ليصفوب مفن خفط الرميفة 

رة ليقف خلف الصف )ب( والعب )ب( ( الك1احلرة يتابع الالعب )
 ( وهكذا1خلف الصف )ا( والالعب ادلهدف يأخذ مكان الالعب )

 
 م5

 

يقف الالعبني يف صفني )ا,ب( )ا( عنفد قفوس الرميفة احلفرة بفدون   -4 
كرات,)ب( خلف اخلط النهائي للملعب ومعهم كرات يتقدم الالعب 

مرتدة من الالعب يف )ب( من )ا(    خط الرمية احلرة ليستلم مناولة 
ليصوب حنو السلة ويتابع الكرة ليقف خلف )ب( والعب )ب( خلف 

 )ا(.

 
 م5

 

 توجيهات ام بإعطاءيق  الرجوع ا  احلالة الطبيعية و القيام بتمارين االسرتخاء. د5 اخلتامي
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 ( د.1مالحظة/ فترة الراحة بين تمرين وأخر هي )        
 
 

 تعميميةنموذج وحدة        
 د 00الوقت/    الث )يمين ، وسط ، يسار(.      الهدف / تعمم مهارة التصويب من المناطق الث      

 ادلالحظات التكرار التفاصيل الوقت القسم
   جري خفيف بالكراسي مع القيام بالتمريرات العشر. د13 التحضريي

 الرئيسي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   التهديف من ادلناطق الثالثعرض وشرح كيفية التنفيذ دلهارة  د5

 تعلم , دمارسة , تصحيح األخطاء 43

يقف الالعبني يف صفني )ا,ب( )ا( عند اجلانب األيسفر مفن خفط -1 
الرميفة احلفرة بففدون كفرات, )ب( خلففف اخلفط النهففائي للملعفب ومعهففم  

   الالعففب كفرات ميفرر الالعفب يف الصفف )ب( الكفرة مناولفة صفدرية 
مث يتابع الكرة ويقف خلف )ب( والعب )ب( يف الصف )ا( ليصوب 

 خلف الصف )أ( وهكذا بقية الالعبني.

  م5
 

يقف الالعبني يف صف واحد خلف اخلط النهائي للملعب ومعهم   -2 
كرات يوضع كرسي أو شاخص على قوس الرمية احلرة وتوضفع عالمفة 

 .احلرة ويقف العب أسفل السلةعند الزاوية اليسرى من خط الرمية 

  م5

يقفف الالعبففني يف صفففني )ا,ب( )ا(عنففد احلابففة اجلانبيففة للملعففب  -3 
معهم كرات, )ب(على اجلانب األيسر من خط الرمية احلرة بدون كرات 
وتوضع عالمة عند الزاوية اليسرى من خط الرمية احلرة يتقدم الالعب 
من )ب( ليستلم مناولة من بوق الرأس من العب )ا( ليصوب مث يتابع 

خلف الصف )أ( والعب)أ( بعد أداء ادلناولة  يقف خلف الكرة ليقف 
 الصف )ب(ا وهكذا بقية الالعبني. 

  م5
 

يقففف الالعبفففني يف صفففف واحفففد عنفففد منتصفففف ادللعفففب يف اجلهفففة  -4 
اليسرى ومعهم كرات ويقف العب واحد أسفل السلة بدون كرة توضع 

األو  من عالمة عند اجلهة اليسرى من خط الرمية احلرة يتقدم الالعب 
الصففف باوفففاورة وعنففد الوصفففو     العالمفففة ادلخصصففة يصفففوب يتفففابع 
الالعب أسفل السلة الكفرة ويقفف يف يايفة الصفف بينمفا يأخفذ مكانف  

 الالعب ادلهدف وهكذا ونفس العمل على اجلهة اليمىن .

  م5
  

   الرجوع ا  احلالة الطبيعية د5 اخلتامي
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 (2ممحق )
 االستعانة بترشيح االختبارات الذين تمت واألساتذةالسادة 

 مكان العمل اسم اخلبري واللقب العلمي ت
 مستغامنجامعة  حسني بن زيداند. 1
 مستغامنجامعة  قادة د.بلكبيش 2
 مستغامنجامعة  د.صبان عبد القادر 3
 شلفجامعة  بكلي عيسىد. 4
 مستغامنجامعة  عتويت عبد القادرد. 5

 
 






