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A comparative study of some of the basic offensive skills of handball
between the players of the faculty of basic education according to
various centers of play
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The aim of the research was to identify the differences in some basic offensive skills
between the various centers of play in the handball (sides, center, etc.). The researcher
used the descriptive method in the method of causal comparison. The sample consisted
of (24) players who represented the faculty of basic education in handball, and were
tested of some basic offensive skills (dribbling, passing, and scoring), and the
researcher used a suitable statistical laws.
The researcher concluded that:
1. There was a Convergence in skill level of the players according to their various
centers of play (sides and center) in the basic offensive skills (dribbling, passing, and
scoring).
2. The preponderance of the midfield players on both sides in some of the basic offensive
skills of handball.

-1التعريؼ بالبحث

 1-1مقدمة البحث واىميتو:
تُعد لعبة كرة اليد مف األلعاب الشعبية األكثر انتشا ار في اآلونة األخيرة ولمختمؼ دوؿ العالـ وقد نالت ىذه
المعبة شعبيتيا مف خالؿ ما تثيره لدى الالعبيف والمشاىديف مف حماس واندفاع عاؿ نحو متابعة نتائجيا ،وقد
استوجب ذلؾ دراسة ىذه المعبة مف مختمؼ جوانبيا البدنية والميارية والخططية والنفسية لموصوؿ إلى

المستويات الرياضية العالية.واف الوصوؿ إلى ىذه المستويات يتطمب اإلعداد المتكامؿ لالعبيف وباختالؼ

مراكزىـ لجميع النواحي البدنية والميارية والخططية والنفسية.

وإلعداد الميارات األساسية بكرة اليد دور ىاـ في الوصوؿ إلى المستوى الرياضي العالي فميما بمغ مستوى

الصفات البدنية لالعب كرة اليد وميما اتصؼ بو مف سمات خمقية وارادية ،فانو لف يحقؽ النتائج المطموبة ما

لـ يرتبط ذلؾ كمو باإلتقاف لمميارات األساسية وفي المركز الذي يختص فيو.
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(عالوي،1979 ،

إف الميارات اليجومية األساسية لمعبة كرة اليد تمثؿ واحدة مف أىـ أوجو التحضير لمعب بالنسبة لالعب لذا

يجب أف تعطى ىذه الميارات األولوية في عممية التدريب إذ أف التقدـ في المعب يعتمد اعتمادا كبي ار عمى

إتقاف الالعب واجادتو لتمؾ الميارات وأدائيا تحت جميع الظروؼ ومف مختمؼ المناطؽ خالؿ المنافسة
الحقيقية  ،وىذا يتطمب مف الالعب إمكانيات بدنية مرتبطة بالدقة في أثناء التصويب عمى المرمى ومف

مسافات ومناطؽ وأوضاع مختمفة .

لذا فاف أىمية البحث تكمف في معرفة أي الالعبيف (الجانبيف،الوسط) مف العبي منتخب كمية التربية
األساسية ىـ األفضؿ في أداء بعض الميارات اليجومية األساسية بكرة اليد.

 2-1مشكمة البحث:

تتميز لعبة كرة اليد باإليقاع السريع المتغير لتحركات الالعبيف ،ولذلؾ فاف االختالؼ في الواجبات الممقػاة عمػى
عاتؽ الالعبيف يرجع الختالؼ مراكزىـ ،وعمى ما يتمتع بو كؿ العب مف ميارات أساسية تؤىمو لمعب في مركز
دوف اآلخر ،وكمما امتمؾ الالعب الميارات المتعددة فضال عف النواحي البدنية والخططيػة والنفسػية كممػا أمكنػو

ذلػؾ مػػف الػتحكـ فػػي سػير المبػػاراة ،وعمػى ذلػػؾ فػاف اخػػتالؼ مراكػز الالعبػػيف (لجانبيف،الوسػط) أدى إلػػى وجػػود
التخصص واألفضمية في بعض الميارات دوف األخرى ،ومف ىنا تكمػف مشػكمة البحػث فػي اإلجابػة عػف السػؤاؿ

اآلتي  :ىؿ الالعبيف باختالؼ مراكزىـ (الجانبيف،الوسط) متساوييف أـ مختمفيف فػي بعػض الميػارات اليجوميػة

األساسية بكرة اليد ولمصمحة مف ىو االختالؼ أو الفرؽ أف وجد.

 3-1ىدؼ البحث:

التعرؼ عمى الفػروؽ األساسػية بػيف العبػي المراكػز المختمفػة بكػرة اليػد (الجانبيف،الوسػط) فػي بعػض الميػارات

اليجومية.

 4-1فرض البحث:
وجود فروؽ معنوية بيف العبي المراكز المختمفة بكرة اليد(الجانبيف ،الوسط) في بعض الميارات اليجومية

األساسية.

 5-1مجاالت البحث:
 -1-5-1المجاؿ البشري :العبو منتخب كمية التربية األساسية بكرة اليد لمعاـ .2014 – 2013
 -2-5-1المجاؿ ألزماني :الفترة مف  2014/3/15ولغاية .2014/4/5
 -3-5-1المجاؿ المكاني :القاعة الرياضية في كمية التربية األساسية.

-2الدراسات النظرية والسابقة
 1-2الدراسات النظرية:

 1-1-2الميارات اليجومية األساسية بكرة اليد:
الميارة مصطمح يشير إلى "القدرة عمى إنجاز عمؿ ما"( .عالوي ورضواف .)21 ،1987 ،وىي "الركيزة
األساسية األولى التي تبنى عمييا المعبة ،إذ أف درجة إتقاف الميارات األساسية لنوع النشاط الممارس تعتبر
مف األمور الميمة التي تعتمد عمى التنفيذ الخططي في مواقؼ المعب المختمفة"( .عالوي.)133 ،1978 ،

"والميارة تعبير يطمؽ عمى تمؾ الفعاليات التي يؤدييا الالعب مع الكرة وىذه الفعاليات يؤدييا جميع الالعبيف".

(الصفار.)8 ،1984 ،

"وتعد الميارات في كرة اليد الدعامة األساسية التي تبنى عمييا المعبة ويتوقؼ عمى مدى إتقانيا لتحقيؽ

أفضؿ النتائج مما يجعؿ اختيار الالعبيف الموىوبيف مف ذوي الميارات العالية في عمر مبكر أمر مطموب".

(ألنعيمي" )16 ،1992 ،إذ ال يمكف ألي فريؽ أف يطبؽ الخطط ما لـ يكف لو مستوى مياري جيد يؤىمو
لتنفيذ تمؾ الخطط مضافاً إلى ذلؾ توافر مستوى بدني يساعد في تنفيذ ىذه الخطط"(.أميش)32 ،1990 ،

وتعد الميارة سالح لالعب كرة اليد في الممعب وىذا يعني قدرتو عمى التحكـ في الكرة بسيولو وبدوف مجيود

زائد فضال عف أنيا تساعد الالعب في التغمب عمى أكثر مف خصـ(.الراوي)2001،13،
وسيقوـ الباحث بعرض الميارات التي تناوليا البحث وىي:

 1-1-1-2تمرير الكرة:

يقصد بتمرير الكرة ىو وصوؿ الكرة إلى المكاف الذي سيصمو المستمـ بعد انطالؽ الكرة مف يد الالعب الرامي،

ومف ىنا يجب عمى الالعب الذي يقوـ بالتمرير أف يأخذ بنظر االعتبار سرعة واتجاه الالعب المستمـ وعمى

ىذا األساس يحدد سرعة واتجاه تمريرتو .وتقسـ التمريرات إلى:

-1

التمريرات التي تستعمؿ في المسافات القصيرة .

-2

التمريرات التي تستعمؿ في المسافات المتوسطة .

-4

التمريرات التي تستعمؿ مف قبؿ المتقدميف في حاالت خاصة

-3

التمريرات التي تستعمؿ في المسافات الطويمة .

 2-1-1-2تنطيط الكرة (الطبطبة):

(الخياط وغزاؿ )26-23 ،1988 ،

ال تختمؼ الطبطبة في كرة اليد عف الطبطبة في كرة السمة إال أنيا أصعب منيا نوعا ما وذلؾ لصغر حجـ
الكرة .أما مف الناحية التكتيكية فيي واحد ،حيث تدفع الكرة إلى األرض بأصابع اليد المفتوحة لترتد إلييا

ثانية ،عمى أف ال تحمؿ الكرة أو توجو في أي لحظة مف لحظات الطبطبة واف النتشار األصابع ومرونة الرسغ
والمرفؽ دو ار كبي ار في المحافظة أو االستمرار عمى ارتداد الكرة بيف اليد واألرض.وإلتقاف الطبطبة وضماف بقاء

الكرة تحت سيطرة الالعب أثناء الطبطبة عمى المدرب مالحظة واتباع ما يأتي أثناء تدريب الالعبيف عمى ىذه

الميارة:

-1تعميـ جميع الالعبيف التكنيؾ الصحيح لمطبطبة وباليد الواحدة المفتوحة ومف الوضع الثابت.
 -2تعميـ الطبطبة بارتفاعات مختمفة(عالي -واطئ).
 -3تعميـ الطبطبة السريعة والبطيئة.

 -4تعميـ جميع ىذه األنواع مف الحركة لإلماـ والى الخمؼ أو الجانب وبوجود العب مدافع.
(حسف وآخراف)1983،54 ،

 3-1-1-2التصويب :

إف مجمؿ أو خالصة ما يقوـ بو الالعبوف مف ميارات وتطبيؽ لخطط المعب فال بد واف تنتيي بأخذ الوضع

المناسب لمتصويب في محاولة إلدخاؿ الكرة بنجاح في المرمى.

ولقد ورد التصويب في العديد مف المصادر تحت أنواع وتسميات مختمفة ومنيا التصويب القريب ،والبعيد
والتصويب مف السقوط ،وبالوثب أو الطيراف والقفز(،إبراىيـ، )Singer, 1972,72( )94-1988،92 ،

وىنا البد مف اإلشارة باف ىذه المصادر قد تداخمت ولـ تفرؽ بيف نوع التصويب وبيف الوضع الذي يؤدي فيو

التصويب  ،عمما باف المصادر الحديثة (الخياط و الحيالي  ) 2001،قد قسمت جميع أنواع التصويب ضمف

أربعة أقساـ وصنفتو كما يأتي:

 . 1التصويب تبعا لمكاف المصوب ويدخؿ ضمف ىذا التقسيـ ( :التصويب البعيد ،التصويب القريب ،التصويب
مف الزاوية ،التصويب مف الوسط ).

 . 2التصويب تبعا لحركة المصوب ويشمؿ(:التصويب مف الثبات ،التصويب مف الحركة ،التصويب مف القفز،
التصويب مف الطيراف).

 . 3التصويب تبعا لمسار الكرة ويشمؿ ( :التصويب الواطئ ،التصويب العالي ،التصويب المرتد ،التصويب
بإسقاط الكرة).

 .4التصويب تبعا لوضع الذراع الرامية ويشمؿ( :التصويب مف فوؽ مستوى الكتؼ ،التصويب مف مستوى
الكتؼ ،التصويب مف مستوى الركبة)

 2-2الدراسات السابقة والمشابية

(الخياط والحيالي )2001،50 ،

 1-2-2دراسة (الحياني والراوي: )1998 ،
"دراسة مقارنة لبعض الميارات األساسية بيف مراكز الالعبيف في كرة القدـ"

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى الفروؽ في بعض الميارات األساسية بيف العبي المراكز المختمفة بكرة القدـ
(الدفاع ،األشباه ،اليجوـ) واستخدـ الباحثاف المنيج الوصفي بطريقة المسح لمالئمة وطبيعة البحث ،وتكونت

عينة البحث مف ( ) 22العبا مف العبي كمية التربية الرياضية موزعيف عمى ثالثة مراكز حيث كاف عدد
المدافعيف ( )8العبيف واألشباه ( )7والمياجميف ( )7وتـ استبعاد حراس المرمى مف عينة البحث وذلؾ

الختالؼ الميارات التي يتطمبيا مركز حارس المرمى عف بقية الالعبيف .واستخدـ الباحثاف االختبارات اآلتية

لقياس بعض الميارات األساسية بكرة القدـ (الدحرجة ،تنطيط الكرة ،اإلخماد ،ضرب الكرة ألبعد
مسافة).واستخدـ الباحثاف الوسائؿ اإلحصائية اآلتية (الوسط الحسابي ،االنحراؼ المعياري ،وتحميؿ التبايف).

وتوصؿ الباحثاف إلى االستنتاج اآلتي:عدـ وجود فروؽ ذات داللة معنوية بيف العبي المراكز الثالثة (الدفاع،

األشباه واليجوـ) في جميع االختبارات الميارية (المناولة القصيرة والمناولة المتوسطة والدحرجة بالكرة بيف

( )10قوائـ واإلخماد وتنطيط الكرة في اليواء وضرب الكرة ألبعد مسافة).

(الحياني والرواي،1998 ،

) 69 -64

 2-2-2دراسة (ألنعيمي:)1999 ،
"دراسة مقارنة لبعض الميارات األساسية بكرة القدـ بيف طالب السنة الدراسية

األولى  1992و "1998

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى الفروؽ في مستوى األداء لبعض الميارات األساسية بكرة القدـ لطالب السنة

األولى لعاـ  1992ولمعاـ .1998

وتـ استخداـ المنيج الوصفي بأسموب المقارنة واشتممت عينة البحث عمى طالب السنة الدراسية األولى لكمية

التربية الرياضية في جامعة الموصؿ لمعاـ الدراسي  1992والعاـ الدراسي  1998البالغ عدد كؿ منيـ ()81

طالباً.

واستخدـ الباحث االختبارات اآلتية (الركض المتعرج بالكرة بيف ( )10شوا خص وتنطيط الكرة في اليواء و

التمريرة المتوسطة و التمريرة القصيرة.

كما استخدـ الباحث الوسائؿ اإلحصائية اآلتية (الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري واختبارات (ت) فضال عف

النسبة المئوية.

وتوصؿ الباحث إلى االستنتاج اآلتي :مستوى األداء المياري لميارات (الدحرجة ،التمريرة المتوسطة ،تنطيط

الكرة في اليواء ،التمريرة القصيرة) لطالب السنة الدراسية األولى لعاـ ( )1992أفضؿ مف مستوى األداء

المياري لعاـ (( .)1998ألنعيمي)162 – 150 ،1999 ،

 1-3المنيج المستخدـ:

-3مجتمع البحث واجراءاتو الميدانية.

استخدـ الباحث المنيج الوصفي بأسموب المقارنة السببية لمالءمتو وطبيعة البحث.

 2-3مجتمع البحث وعينتو:

اشتمؿ مجتمع البحث عمى ( )24العباً يمثموف فريؽ كمية التربية االساسػية بكػرة اليػد وىػذا العػدد يمثػؿ العبػو
الكمية بشكؿ عاـ وفي كػؿ مبػاراة يػتـ تسػجيؿ ( )14العػب فػي اسػتمارة التسػجيؿ الف الكميػة مكونػة مػف عشػرة
اقساـ فيي زاخرة بعدد كبير مف الالعبيف ،ولقد اختار الباحث العينة بالطريقة العمدية حيث وقػع االختيػار عمػى

العبي منتخب كمية التربية األساسية بكرة اليد المشارؾ ضمف بطولػة جامعػة الموصػؿ لمعػاـ الدراسػي -2013

2014

وقػػد شػػممت عينػػة البحػػث عمػػى ( )24العبػػا مػػوزعيف عمػػى مركزيف(الجػػانبيف ،الوسػػط) حيػػث كػػاف عػػدد العبػػي

الجػػانبيف ( )13العػػب والوسػػط ( )8وتػػـ اسػػتبعاد ( )3العبػػيف مػػف عينػػة البحػػث لكػػونيـ ح ػراس مرمػػى وذلػػؾ
الختالؼ الميارات التي يتطمبيا مركز حارس المرمى عف بقية الالعبيف.

 3-3وسائؿ جمع البيانات

استخدـ الباحث الوسائؿ اآلتية: -المالحظة.

 المقابمة الشخصية. استمارة االستبياف. -االختبار والقياس.

 األجيػػزة واألدوات المسػػتخدمة فػػي البحث(:سػػاعة توقيت،صػػافرة ،ممعػػب كػػرة يػػد ،ك ػرات يػػد( ،)15ش ػواخصعدد( ،)5شريط الصؽ ،شريط قياس ،ىدؼ مف قماش)

 1-3-3استمارة استبياف لتحديد بعض الميارات اليجومية األساسية بكرة اليد:
مػػف خػػالؿ اطػػالع الباحػػث عمػػى المصػػادر العمميػػة وتحميمػػو ليػػا تػػـ تحديػػد بعػػض الميػػارات اليجوميػػة
()

األساسية بكرة اليد ووضعيا في اسػتمارة اسػتبياف (الممحػؽ  ،)1وتػـ توزيعػو عمػى مجموعػة مػف المختصػيف

في مجاؿ كرة اليد  ،وبعد تفريػغ البيانػات حصػؿ الباحػث عمػى أىػـ الميػارات اليجوميػة األساسػية التػي حصػمت

عمى نسبة اتفاؽ ( )%80فأكثر مف أراء المختصيف ،إذ يشير (بموـ وآخروف) إلى انو "عمػى الباحػث الحصػوؿ
عمى الموافقة بنسبة ( )%75فأكثر مف أراء المحكميف"( .بموـ وآخروف.)126 ،1983 ،

والميارات التي تـ تحديدىا ىي:

 .1تمرير الكرة

 .2تنطيط الكرة .
 .3التصويب.

 2-3-3استمارة استبياف لتحديد االختبارات الخاصة بالميارات اليجومية األساسية بكرة اليد:
بعػػد االطػػالع عمػػى المصػػادر العمميػػة (حسػػف وآخ ػراف( ،)1983 ،الخيػػاط وغ ػزاؿ( ،)1988 ،الخيػػاط والحيػػالي،

 ) 2001تـ تحديد أىػـ االختبػارات الخاصػة بالميػارات اليجوميػة األساسػية بكػرة اليػد وتػـ وضػعيا فػي اسػتمارة
اسػػتبياف (الممحػػؽ  ،)2وتػػـ توزيعيػػا عمػػى المختصػػيف وبعػػد تفريػػغ البيانػػات حصػػؿ الباحػػث عمػػى االختبػػارات
الخاصة بالميارات اليجومية األساسية بكرة اليد والتي بمغت نسبة االتفاؽ عمييا ( )%75وأكثر وىي:

 -1اسـ االختبار :قياس التوافؽ وسرعة التمرير الكرباجي عمى الحائط .

األدوات :كػرة يػد  ،حػائط مسػػتوي مرسػوـ عميػو دائػرة قطرىػػا ( )70سػـ ترتفػع عػف األرض ( )1.60ـ ،سػػاعة

إيقاؼ ،صافرة .

مواصفات األداء :يقػؼ المختبػر عمػى بعػد ( )3ـ مػف الحػائط  ،يقػوـ المختبػر بتمريػر الكػرة إلػى الحػائط ضػمف
حدود الدائرة واستمرار التمرير ألكثر عدد مف المرات في زمف ( )30ثانية.

()
 أ .د .قصي حازـ الزبيدي :كمية التربية األساسية  /جامعة الموصؿ. -أ .د .سعد فاضؿ :كمية التربية األساسية  /جامعة الموصؿ.

 أ .ـ .د .نوفؿ الحيالي :كمية التربية الرياضية  /جامعة الموصؿ. -أ .ـ .د .سعد باسـ :كمية التربية الرياضية  /جامعة الموصؿ.

 -أ .ـ .احمد مؤيد العنزي :كمية التربية األساسية  /جامعة الموصؿ.

الشروط :التمرير ضمف حدود الدائرة مف خمػؼ الػػ ( )3ـ كرباجيػا مػف مسػتوى الكتػؼ واسػتالـ الكػرة مػف خمػؼ

الخط المحدد لالستالـ.

التقويـ :تحسب عدد التمريرات الصحيحة في الػزمف المحػدد (عػدد مػرات اسػتالـ الكػرة وىػي مرتػدة مػف الػدائرة)
الكػػػرة السػػػاقطة عػػػف األرض أو الخارجػػػة عػػػف الػػػدائرة ال تحسػػػب  ،يعطػػػى المختبػػػر محػػػاولتيف وتحسػػػب لػػػو
أفضميما .

(الوزاف)77 ،2004.

 -2اسـ االختبار :الطبطبة بالكرة حوؿ ( )5شواخص بطريقة بارو (ثالث دورات متتالية).
 -األدوات المستخدمة :كرة يد )5( ،شواخص ،ساعة توقيت.

 طريقة األداء :عند سماع إشارة البدء يقوـ المختبر بطبطبة الكرة حوؿ الشواخص بأسرع وقت ذىاباً واياباً. -شروط االختبار:

* يجب أف يبدأ المختبر بالطبطبة مف خمؼ خط البداية وعند سماع إشارة البدء.

* يجب أف يجتاز المختبر خط النياية مع الكرة.

 -التسجيؿ:

* يسجؿ لممختبر الوقت الذي يستغرقو لقطع المسافة المطموبة خالؿ ثالث دورات متتالية.

الشكؿ رقـ ()1

اختبار الطبطبة بالكرة حوؿ ( )5شواخص بطريقة بارو
(الخياط وغزاؿ)1988 ،365،

-3اسـ االختبار :اختبار سرعة ودقة التصويب بكرة اليد.

اليدؼ مف االختبار :قياس سرعة ودقة التصويب بكرة اليد.

األدوات المستخدمة :ىدؼ كرة يد قياس (2ـ×3ـ) مرسوـ عمى قطعة مف القماش ومعمػؽ عمػى حػائط مسػتوي
طريقة األداء:

(الشكؿ ،)2كرات يد قانونية ،ساعة توقيت ،شريط قياس ،ورقة تسجيؿ النتائج.

نقوـ برسـ خط يبعػد (7ـ) عػف الحػائط الموضػوع عميػو اليػدؼ ويكػوف متػوازي معػو ،يقػؼ المختبػر خمػؼ ىػذا
الخػػط وبيػػده كػػرة يػػد وبجانبػػو يقػػؼ مسػػؤوؿ الك ػرات لتزويػػده بػػالكرات بأسػػرع مػػا يمكػػف وعنػػد إشػػارة البػػدء يقػػوـ
المختبر بالتيديؼ نحو اليدؼ بأسرع ما يمكف وألكبػر عػدد ممكػف الكػرات خػالؿ فتػرة أداء االختبػار والتػي ىػي

( 30ثانيػػة) محػػاوالً الحصػػوؿ عمػػى أعمػػى الػػدرجات مػػف خػػالؿ التيػػديؼ عمػػى األرقػػاـ الكبيػػرة فػػي اليػػدؼ والتػػي

تتركز في زوايا اليدؼ العمويػة والسػفمية ،إلػى أف ينتيػي الوقػت المخصػص لالختبػار (الشػكؿ )2والػذي يوضػح

اليدؼ المستخدـ في االختبار.
شروط االختبار:

 -عنػػد اجتيػػاز المختبػػر الخػػط المخصػػص لالختبػػار ال تحتسػػب الػػدرجات التػػي يحصػػؿ عمييػػا حتػػى يعػػود خمػػؼ

الخط.

 -أف يستخدـ المختبر في جميع المحاوالت التيديؼ مف مستوى الكتؼ لألماـ وبيد واحدة.

عػػدد المحػػاوالت :تعطػػى لكػػؿ مختبػػر محاولتػػاف بينيمػػا فتػػرة مػػف الػػزمف السػػتعادة المختبػػر لمحالػػة األوليػػة قبػػؿ
االختبار وتحتسب المحاولة األفضؿ.

التسجيؿ:

 -تحتسب عػدد الػدرجات التػي سيحصػؿ عمييػا المختبػر مػف عمميػة تيػديؼ الكػرات خػالؿ ( )30ثانيػة (الوقػت

المخصص لالختبار).

مالحظة:

ال يوجد عدد محدد لمكرات التي سيستخدميا المختبر في االختبار لذا يجب تجييز اكبر عدد ممكػف مػف الكػرات
عف طريؽ احد أفراد فريؽ العمؿ والمسؤوؿ عف الكرات.

الحدود القصوى لالختبار:

ال توجد حدود دنيا أو قصوى لالختبار يمكف تحديدىا حيث أف كمما قاـ المختبر بتسديد كرات أكثر نحو اليػدؼ
في األماكف ذوات الدرجات العالية خالؿ الوقت المخصص لألداء سيؤدي بالتالي إلى حصولو عمى درجة أعمػى

في دقة وسرعة التيديؼ بكرة اليد
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(العنزي)2011 ،12-11،

الشكؿ ( )2يوضح اليدؼ المستخدـ في االختبار

 4-3التجربة االستطالعية:

قاـ الباحث بإجراء دراسة استطالعية عمى عينة عددىا ( )10العبا مف طمبة الصػؼ الرابػع مػف قسػـ

التربية الرياضية كمية التربية األساسية في جامعة الموصؿ وكاف اليدؼ مف التجربة االستطالعية:

 التأكد مف مدى صالحية االختبارات الموضوعة. -التعرؼ عمى صالحية األدوات المستخدمة.

 التعرؼ عمى األخطاء والمعوقات التي ترافؽ الدراسة. -حساب الوقت الالزـ لتنفيذ االختبارات.

 5-3التجربة الرئيسة:
قػػاـ الباحػػث بػػإجراء التجربػػة الرئيسػػة لالختبػػارات الخاصػػة بالميػػارات اليجوميػػة األساسػػية بكػػرة اليػػد والتػػي تػػـ
اختيارىا مف قبؿ المختصيف وعمى عينة البحث مف العبي منتخب كميػة التربيػة األساسػية فػي جامعػة الموصػؿ

بكرة اليد البالغ عددىـ ()21العبا وبمساعدة فريؽ العمؿ(.)

والجػػػدوالف ( )2 ،1يبينػػػاف المعػػػالـ اإلحصػػػائية لالختبػػػارات لكػػػؿ مػػػف الالعبػػػيف وعمػػػى وفػػػؽ مراكػػػزىـ المختمفػػػة
(الجانبيف ،الوسط).

الجدوؿ ()1

يبيف المعالـ اإلحصائية لبعض الميارات اليجومية األساسية بكرة اليد لالعبي الجانبيف
ت

الميارات األساسية

وحدة القياس

س

-

ع

( )
 أ .م .احمد مؤيد العنزي – كلية التربية األساسية – جامعة الموصل. م .م .ياسر بازل محمد – كلية التربية األساسية – جامعة الموصل. م.م عمر طه الحجار– كلية التربية األساسية – جامعة الموصل. -السيد عمر محمد سامي  -طالب دراسات عليا  -كلية التربية األساسية– جامعة الموصل.

معامؿ االلتواء

1

التمرير

ثا

23.769

2.743

0,313

2

تنطيط الكرة (الطبطبة)

ثا

28.307

2.056

0,421-

3

التصويب

ثا

39.923

4.050

0,421

الجدوؿ ()2

يبيف المعالـ اإلحصائية لبعض الميارات اليجومية األساسية بكرة اليد لالعبي الوسط
-

ع

معامؿ االلتواء

ت

الميارات األساسية

وحدة القياس

س

0,070-

1

التمرير

ثا

26.75

1.832

2

تنطيط الكرة (الطبطبة)

ثا

25.375

1.552

0,105

3

التصويب

ثا

49.5

5.879

0,472-

 6-3الوسائؿ اإلحصائية:
 .1الوسط الحسابي.

 .2االنحراؼ المعياري.
 .3معامؿ االلتواء.

 .4االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف.

(التكريتي والعبيدي)1996 ،

 -4عرض وتحميؿ النتائج ومناقشتيا:
بعد أف حصؿ الباحث عمى البيانات الخاصػة بػبعض االختبػارات الخاصػة بػبعض الميػارات اليجوميػة

األساسػػػػػػػػػػية بكػػػػػػػػػػرة اليػػػػػػػػػػد لعينػػػػػػػػػػة البحػػػػػػػػػػث وعمػػػػػػػػػػى وفػػػػػػػػػػؽ المراكػػػػػػػػػػز المختمفػػػػػػػػػػة ليػػػػػػػػػػـ (الجػػػػػػػػػػانبيف،

الوسػػط ) ،لجػػأ الباحػػث إلػػى اس ػتخداـ اختبػػار(ت) لعينتػػيف مسػػتقمتيف غيػػر متسػػاويتيف بالعػػدد وكمػػا مبػػيف فػػي

الجدوؿ()3

الجدوؿ ()3

يبيف قيمة(ت) المحسوبة و الجدولية لبعض الميارات اليجومية األساسية بكرة اليد لالعبي الوسط والجانبيف
مركز الجانبيف

مركز الوسط

ت

الميارات األساسية

1

التمرير

26.75

2

تنطيط الكرة (الطبطبة)

25.375

1.552

3

التصويب

49.5

5.879

س

-

-

قيمة(ت)

قيمة(ت)

ع

المحسوبة

الجدولية

2.710

()2,09

ع

س

1.832

23.769

2.743

28.307

2.056

3.594

39.923

4.050

4.434

* معنوي عند نسبة خطأ > ( )0.05وأماـ درجة حرية (ف +١ف)19 =2-۲

مف الجدوؿ ( )3يتضح وجود فروؽ ذات داللة معنوية لمتمرير والتصويب والطبطبة في مناطؽ المعب المختمفة
(الجػػانبيف  ،الوسػػط) بكػػرة اليػػد ولصػػالح منطقػػة الوسػػط باسػػتثناء ميػػارة الطبطبػػة التػػي كانػػت لصػػالح منطقػػة

الجػػانبيف  ،ويعػػزو الباحػػث سػػبب ىػػذه النتيجػػة إلػػى أف العبػػي منطقػػة الوسػػط فػػي ميػػارة التصػػويب والمناولػػة

يكونوف أفضؿ مف الجانبيف وذلؾ لكبر زاوية التيديؼ بالنسبة لمتصويب وتتفؽ ىذه النتيجة مع ما جاء بػو كػؿ

مػػف (ظػػاىر واسػػماعيؿ) إذ يؤكػػداف أف عمػػى الالعػػب التػػدريب عمػػى التصػػويب مػػف كافػػة األمػػاكف ومػػف مختمػػؼ

المسػػافات واألوضػػاع مػػع (التركيػػز عمػػى التصػػويب مػػف وسػػط الممعػػب وذلػػؾ ألتسػػاع زاويػػة التصػػويب)(.ظاىر

واسػػماعيؿ  )125 - 1989وتتفػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػع مػػػا عرضػػو (إبػػراىيـ)مف نسػػب نجػػاح التصػػويب طبقػػػاُ
لممنطقة التي يؤدي منيا حيث ذكر بأف أعمى نسبة كانت لمتصويب مف الوسط تمتيا منطقة السػاعد ثػـ منطقػة

اليسار(.إبراىيـ  ،)80 - 1984أما بالنسبة لممناوالت فكانت لصالح منطقة الوسػط ويعػزو الباحػث سػبب ذلػؾ
لكبر مساحة المعػب نسػبيا مػع منطقػة الجػانبيف وكػذلؾ الف المناولػة تعتبػر الحػؿ األفضػؿ بالنسػبة لالعبػيف فػي
منطقة الوسط الف تطبيؽ الخطة فػي كػرة اليػد يبػدأ مػف منطقػة الوسػط وبواسػطة المنػاوالت المتبادلػة والسػريعة

لالعبيف في تمؾ المنطقة فميذا السبب تميزوا العبيف الوسط في ىذه الميارة ويتفؽ ىذا مع (الخياط والحيػالي)

حيػػث يعتبػػر أف المناولػػة فػػي اليجػػوـ ىػػي المفتػػاح الرئيسػػي لموصػػوؿ إلػػى ىػػدؼ الخصػػـ (الخيػػاط والحيػػالي،

 ، )23 ،2001أمػػا بالنسػػبة لمطبطبػػة فكانػػت لصػػالح منطقػػة الجػػانبيف وذلػػؾ الف الالعبػػيف فػػي منطقػػة الوسػػط
يكوف استخداميـ لمطبطبة جدا قميؿ حيث يعتمػدوف عمػى المنػاوالت والتصػويب مػف منطقػة الوسػط بسػبب قػرب
الخصـ مف الالعبيف فعندما يقوـ الالعب بالطبطبة في منطقة الوسط المواجية لميدؼ أثناء اليجػوـ قػد يسػبب

فقدانو لمكرة أو تأخير تطبيؽ الخطة اليجومية المتفؽ عمييا مسبقا وىذا يتفؽ مع (الخياط وغػزاؿ ) يجػب عمػى
الالعب والمدرب األخذ بنظر االعتبار أف التمرير في لعبة كرة اليد اقصر طريػؽ مػف الطبطبػة فػي الوصػوؿ إلػى

ىػػػدؼ الخصػػػـ(الخياط وغػػػزاؿ ،) 29 ،1988 ،أمػػػا بالنسػػػبة لمنطقػػػة الجػػػانبيف فمػػػف الممكػػػف اسػػػتخداـ ميػػػارة

الطبطبة بشػكؿ اكبػر وذلػؾ بسػبب ضػيؽ زاويػة التيػديؼ فيقػوـ الالعػب بالطبطبػة لمتحػرؾ وفػتح زاويػة التيػديؼ
وكذلؾ االبتعاد والتخمص مف الخصـ حتى يتسنى لو مناولة الكرة بشكؿ مريح ودقيؽ لمزميؿ وىػذا يتفػؽ مػع مػا

ذكره (حسف وآخراف) أف استخداـ الطبطبة في كرة اليد يكوف في حاالت خاصة مثؿ التخمص مف الخصـ أثناء
الدفاع القريػب ورجػؿ لرجػؿ ولكسػب الػزمف ضػمف الحػدود القانونيػة وخاصػة فػي حالػة اإليقػاؼ واالسػتبعاد وفػي

اليجوـ الخاطؼ( .حسف وآخراف)54 ،1983 ،

 -5االستنتاجات والتوصيات :
 -1-5االستنتاجات :
.1

إف منطقة المعب الذي يؤدي الالعب منو التصويب تأثي ارً كبي ارً في دقتو ومف أي منطقة يؤدي منيا

التصويب سواء ذلؾ مف الوسط أو اليسار أو اليميف وىذا ماعكستو الفروؽ المعنوية خالؿ مقارنة المتوسطات

الحسابية والتي كانت لصالح منطقة الوسط.

.2

إف منطقة المعب الذي يؤدي الالعب منيا التمرير في اليجوـ تأثي ارً كبي ارً في دقة تمريرتو ومف أي

منطقة يؤدي منيا التمريرة سواء ذلؾ مف الوسط أو اليسار أو اليميف وىذا ماعكستو الفروؽ المعنوية خالؿ

مقارنة المتوسطات الحسابية والتي كانت لصالح منطقة الوسط.

.3

إف منطقة المعب الذي يؤدي الالعب منيا الطبطبة في اليجوـ تأثي ارً كبي ارً ومف أي منطقة يؤدي منيا

الطبطبة سواء ذلؾ مف الوسط أو اليسار أو اليميف وىذا ماعكستو الفروؽ المعنوية خالؿ مقارنة المتوسطات

الحسابية والتي كانت لصالح منطقة الجانبيف.

 -2-5التوصيات:

 . 1االىتماـ بتطوير الميارات اليجومية األساسية بكرة اليد وخاصة (التصويب ،المناولة) في مناطؽ الجانبيف
فضال عف ميارة الطبطبة في منطقة الوسط مف خالؿ الوحدات التدريبية ولجميع الالعبيف.

 . 2التأكيد عمى التدريب التخصصي لالعبيف عمى وفػؽ مراكػزىـ المختمفػة وبمػا يػتالءـ مػع المتطمبػات البدنيػة
والميارية والخططية والنفسية.

المصادر
 .1إبراىيـ ،منير جرجيس  ، 1984 :كرة اليد لمجميع  ،مطبعة دار الشعب  ،القاىرة .
 .2أميش ،صالح راضي ( :)1990تأثير أىـ عناصر المياقة البدنية والميارات الرياضية في مستوى اإلنجاز،
رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية الرياضية ،جامعة بغداد.

 .3بموـ ،بنياميف ،وأخروف ( :)1983تقييـ تعمػيـ الطالػب التجميعػي والتكػويف( ،ترجمػة) محمػد أمػيف المفتػي
وأخروف ،دار ماكروىينتي ،القاىرة.

 .4تكريتي  ،وديع ياسيف والعبيدي  ،حسػف محمػد عبػد ( : )1999التطبيقػات اإلحصػائية فػي بحػوث التربيػة
الرياضية  ،دار الكتب لمطباعة والنشر  ،جامعة الموصؿ

 .5حسف  ،سميماف عمي  ،وآخراف  ، 1983 :المبادئ التدريبية والخططية في كػرة اليػد  ،مديريػة دار الكتػب
لمطباعة والنشر  ،جامعة الموصؿ .

 .6الحيػػاني ،محمػػد خضػػر اسػػمر وال ػراوي ،مكػػي محمػػود حسػػيف ( :)1998دراسػػة مقارنػػة لػػبعض الميػػارات
األساسػػية بػػيف مراكػػز الالعبػػيف فػػي كػػرة القػػدـ ،مجمػػة الرافػػديف لمعمػػوـ ،المجمػػد الرابػػع ،العػػدد الثػامف ،كميػػة

التربية الرياضية ،جامعة الموصؿ

 .7الخياط  ،ضياء قاسـ وغزاؿ عبد الكريـ (  : )1988كرة اليد  ،مديرية دار الكتب لمطباعػة والنشػر  ،جامعػة
الموصؿ .

 .8الخياط  ،ضياء والحيالي  ،نوفؿ محمد ( )2001كرة اليد  ،دار الكتب لمطباعة والنشر جامعة الموصؿ .

 .9الراوي ،مكي محمود حسيف ( :)2001بناء بطاريػة اختبػار الميػارات األساسػية بكػرة القػدـ لالعبػي شػباب
محافظة نينوى ،أطروحة دكتوراه غير منشورة  ،كمية التربية الرياضية ،جامعة الموصؿ.

 .10سالـ ،مختار ( :)1978كرة القدـ لعبة المالييف ،ط ،2منشورات مؤسسة المعارؼ ،بيروت .
 .11الصفار ،سامي ( :)1984اإلعداد الفني بكرة القدـ ،مطبعة جامعة بغداد ،بغداد.

 .12ظػػاىر كمػػاؿ عػػارؼ واسػػماعيؿ  ،سػػعد محسػػف ( )1989كػػرة اليػػد  ،دار الكتػػب لمطباعػػة والنشػػر  ،جامعػػة
الموصؿ

 .13عالوي ،محمد حسف ( :)1978سيكولوجية التدريب والمنافسات ،ط ،4دار المعارؼ ،القاىرة.
 .14عالوي ،محمد حسف ( :)1979عمـ التدريب الرياضي ،ط ،6دار المعارؼ ،القاىرة.

 .15عػالوي ،محمػػد حسػػف ورضػواف ،محمػد نصػػر الػػديف ( :)1987االختبػػارات المياريػة والنفسػػية فػػي المجػػاؿ
الرياضي ،ط ،1دار الفكر العربي ،القاىرة.

 .16العنزي  ،أحمد مؤيد ( :)2011تصميـ اختبار التيديؼ بكػرة اليػد ،بحػث منشػور ،كميػة التربيػة األساسػية،
جامعة الموصؿ.

 .17ألنعيمػػي ،ضػػرغاـ جاسػػـ محمػػد ( :)1992وضػػع درجػػات معياريػػة لػػبعض الميػػارات األساسػػية بكػػرة القػػدـ
لطالب كمية التربية الرياضية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية الرياضية ،جامعة الموصؿ

 .18ألنعيمي ،ضرغاـ جاسـ محمد ( :)1999دراسػة مقارنػة لػبعض الميػارات األساسػية بكػرة القػدـ بػيف طػالب
السنة الدراسية األولى عاـ  ،1998 ،1992مجمة الرافديف لمعموـ الرياضية المجمد الخامس ،العدد الرابػع
عشر ،كمية التربية الرياضية ،جامعة الموصؿ.

 .19الػوزاف ،سػعد باسػػـ ( :)2004االتسػاؽ لعوامػػؿ بطاريػة المياقػة البدنيػػة الخاصػة وعوامػػؿ بطاريػة الميػػارات
األساسية لمناشئيف بكرة اليد ،رسالة ماجستير ،كمية التربية الرياضية ،جامعة الموصؿ.

20. Erwin singer (1972): Hallen Hand ball, Tecknik, Taktik Konditionsardett,

ممحؽ ()1

Queck verlag stutt grat.

جامعة الموصؿ
كمية التربية األساسية
قسـ التربية الرياضية

استمارة استبياف لتحديد بعض الميارات اليجومية األساسية بكرة اليد

األُستاذ الفاضؿ ……………………………المحترـ :

يروـ الباحث القياـ بالبحػث الموسػوـ

(دراسة مقارنة لبعض الميارات اليجومية األساسية بكرة اليد بيف العبي منتخب كمية التربية األساسية وحسػب

مراكز المعب المختمفة) وبالنظر لما تتمتعوف بو مف خبرة ودرايػة فػي مجػاؿ كػرة اليػد  ،لػذا يرجػى تحديػد بعػض
الميػػارات اليجوميػػة األساسػػية بكػػرة اليػػد التػػي مػػف الممكػػف أف يػػتـ عمػػى ضػػوئيا تحديػػد االختبػػارات المياريػػة

المالئمة ليا.

وتقبموا فائؽ الشكر والتقدير

التوقيػػػػػػػع:

اسـ المختص:

االختػػػػػصاص:
التاريػػػػػػػخ:

الباحث

المرفقات :استمارة استبياف

استمارة استبياف لتحديد بعض الميارات اليجومية األساسية بكرة اليد

ت

الميارات األساسية

.1

مسؾ الكرة

.2

استالـ الكرة

.3

تمرير الكرة

موافؽ

غير موافؽ

المالحظات

.4

تنطيط الكرة

.5

التصويب

.6

المراوغة والخداع

ممحؽ ()2
جامعة الموصؿ

كمية التربية األساسية
قسـ التربية الرياضية

استمارة استبياف لتحديد االختبارات الخاصة ببعض الميارات

اليجومية األساسية بكرة اليد

األُستاذ الفاضؿ ……………………………...........................المحترـ :
يروـ الباحث القياـ بالبحث الموسوـ (دراسة مقارنة لبعض الميارات اليجومية األساسية بكرة اليد بيف العبي

منتخب كمية التربية األساسية وحسب مراكز المعب المختمفة) وعمى العبي منتخب كمية التربية األساسية بكرة

اليد  ،وبالنظر لما تتمتعوف بو مف خبرة ودراية في مجاؿ كرة اليد  .لذا يرجى تحديد أحد االختبارات الميارية

الخاصة ببعض الميارات األساسية بكرة اليد.

وتقبموا فائؽ الشكر والتقدير

المرفقات

استمارة استبياف

التوقيػػػػػػػع:

اسـ المختص:

االختػػػػػصاص:

الباحث

التاريػػػػػػػخ:

مواصفات االختبارات الخاصة بالميارات األساسية

 -1اسـ االختبار :اختبار الطبطبة الكرة بشكؿ متعرج لمسافة (15ـ).
* األدوات  :كرة يد ،ساعة توقيت.

* السواعد  :ساعد يقؼ عند خط ( )9ـ معو كرة يد توضع عمى امتداد ذراعو .
* مواصفات األداء  :يقؼ الالعب عنػد خػط الػػ ( )6ـ خػط البدايػة وخمػؼ السػاعد ،وعنػد إعطػاء إشػارة البػدء
يجري الالعب ليمتقط الكػرة مػف يػد السػاعد الواقػؼ عمػى خػط الػػ ( )7ـ ويقػوـ بطبطػة الكػرة حتػى يتخطػى خػط

النياية ،وكما في الشكؿ رقـ (.)1
* التسجيؿ:

 -تعطى محاولة واحدة صحيحة

 -يرعى إعادة االختبار عند أي خطا قانوني في الطبطبة.

 -يحتسب الزمف مف لحظة البدء حتى تخطي الالعب لخط النياية.

خط النهاية
15م

البداية

المختبر
المساعد

الشكؿ يوضح

اختبار الطبطبة في خط مستقيـ ( )15ـ

 -2اسـ االختبار  :اختبار الطبطبة المستقيمة /المتعرجة.

(الخياط والحيالي)506 ،2001 ،

* األدوات :خمسة شواخص ،ساعة توقيت،كرة يد

* صفات األداء  :تثبيت خمسة شواخص عمى األرض في خػط مسػتقيـ المسػافة بػيف كػؿ اثنػيف ()3ـ ،ويرسػـ
خط البداية والنيايػة عمػى مسػافة ( )3متػر مػف الشػاخص األوؿ ،يقػؼ الالعػب عنػد خػط البدايػة وعنػد إعطػاء
إشارة البدء يقوـ الالعب بطبطبة الكرة مع الجري بخط مستقيـ إلى أف يصؿ إلى الشاخص الخػامس ثػـ العػودة

بشكؿ متعرج بيف الشواخص ،كما في الشكؿ رقـ (.)2

* التسجيؿ  :يحسب الزمف المسجؿ ذىاباً واياباً مف لحظة البدء حتى تخطي الالعب لخط النياية.

خط البداية

الشكؿ يوضح

المتعرجة 3م
المستقيمة 3 /م
الطبطبة 3م
اختبار 3م

(الوز3م
اف)2006 ،120،

 -3اسـ االختبار :الطبطبة بالكرة حوؿ ( )5شواخص بطريقة بارو (ثالث دورات متتالية).
 -األدوات المستخدمة :كرة يد )5( ،شواخص ،ساعة توقيت.

 طريقة األداء :عند سماع إشارة البدء يقوـ المختبر بطبطبة الكرة حوؿ الشواخص بأسرع وقت ذىاباً واياباً. -شروط االختبار:

* يجب أف يبدأ المختبر بالطبطبة مف خمؼ خط البداية وعند سماع إشارة البدء.

* يجب أف يجتاز المختبر خط النياية مع الكرة.

 -التسجيؿ:

* يسجؿ لممختبر الوقت الذي يستغرقو لقطع المسافة المطموبة خالؿ ثالث دورات متتالية.

الشكؿ يوضح

اختبار الطبطبة بالكرة حوؿ ( )5شواخص بطريقة بارو

-4اسـ االختبار :اختبار التمرير بدقة مف الحركة

(الخياط وغزاؿ)1988 ،365،

* األدوات  )10( :كرات يػد ،جػدار أممػس قػوي مرسػوـ عميػو ( )3مربعػات متحػدة المركػز فػي نقطػة تبعػد عػف
األرض ( )2متػػر ،المربػػع األوؿ طػػوؿ ضػػمعو ( ).،5متػػر والثػػاني طػػوؿ ضػػمعو ( )1متػػر ،والثالػػث طػػوؿ ضػػمعو

(  ) 1.5متر ،زميؿ يقوـ بتسميـ الكرة لممختبر

* مواصفات األداء  :يقؼ الالعب عمى بعػد ( )7أمتػار عػف الحػائط ،وعنػد إعطػاء إشػارة البػدء يقػوـ بػالتمرير
إلى الحائط بعدما يستمـ الكرة مف الزميؿ المساعد الذي يقؼ بجانبو مادا يده بالكرة ،ويأخذ منفػذ االختبػار ()3

خطوات إلى أف يصؿ إلى خط التنفيذ ويقوـ بالتمرير إلى المربعات المتداخمػة مػع اسػتمرار التمريػر مػف الحركػة
إلى أف يكمؿ تنفيذ ( )10كرات  ،وكما في الشكؿ رقـ (. )3

* التسػػجيؿ  :يمػػنح لممختبػػر (  )3نقػػاط لممربػػع األوؿ ،ونقطت ػاف لممربػػع الثػػاني ونقطػػة واحػػدة لممربػػع الثالػػث
وصفر إذا خرجت الكرة خارج المربعات
1.5م
1م
0.5م
حائط
2م

((المختبر))

الشكؿ رقـ ( )3اختبار التمرير بدقة مف األرض (الوزاف)2006 ،123،
 -5اسـ االختبار  :اختبار التمرير بدقة وسرعة

* األدوات  :كرة يد ،ساعة توقيت ،جدار أممس يرسـ عميو مربع ارتفاعو عف األرض ( )2ـ وطوؿ ضمعو
( ).،5ـ.

* مواصفات األداء  :يقؼ المختبر عمى بعد ( )3متر مف المربع المرسوـ عمى الحائط وعند إعطاء إشارة البد
يقوـ بالتمرير إلى المربع ولمػدة ( )30ثانيػة ألكبػر عػدد ممكػف مػف المػرات مػع مراعػاة الدقػة فػي التمريػر إلػى

داخؿ المربع  ،وكما في الشكؿ رقـ (.)4

صفر إذا كانت الكػرة
ا
* التسجيؿ  :تحتسب درجة واحدة لكؿ تمريرة بداخؿ المربع أو عمى احد أضالعو ويمنح

خارج المربع.

 50سم

حائط
2م

((المختبر))

الشكؿ رقـ ()4

اختبار التمرير بدقة وسرعة

(الوزاف)2006 ،124،

 -6اسـ االختبار :قياس التوافؽ وسرعة التمرير الكرباجي عمى الحائط .

األدوات :كػػرة يػػد  ،حػػائط مسػػتوي مرسػػوـ عميػػو دائػػرة قطرىػػا ( )70سػػـ ترتفػػع عػػف األرض ( )1.60ـ ،

ساعة إيقاؼ  ،صافرة .

مواصفات األداء :يقؼ المختبر عمى بعد ( )3ـ مف الحائط  ،يقوـ المختبر بتمرير الكرة إلػى الحػائط ضػمف

حدود الدائرة واستمرار التمرير ألكثر عدد مف المرات في زمف ( )30ثانية.

الشروط :التمرير ضمف حدود الدائرة مف خمؼ الػ ( )3ـ كرباجيا مف مستوى الكتؼ واستالـ الكرة مف خمؼ

الخط المحدد لالستالـ .

التقويـ :

تحسب عدد التمريرات الصحيحة في الزمف المحدد (عػدد مػرات اسػتالـ الكػرة وىػي مرتػدة مػف الػدائرة) الكػرة

الساقطة عف األرض أو الخارجة عف الدائرة ال تحسػب  ،يعطػى المختبػر محػاولتيف وتحسػب لػو أفضػميما .

(الوزاف)77 ،2004.

 -7اسـ االختبار  :اختبار دقة التصويب مف خمؼ خط الػػ ( )9متر.
* األدوات  )10( :كرات يد ،حائط يرسـ عميو ىدؼ كرة يد.

* مواصفات األداء  :يقؼ المختبػر خمػؼ خػط الػػػ ( )9متػر ويقػوـ بالتصػويب إلػى مرمػى كػرة يػد مرسػوـ عميػو

( )5دوائػػر بقطػػر ( )60سػػـ ويحػػاوؿ إدخػػاؿ ( )10ك ػرات داخػػؿ الػػدوائر المرسػػومة فػػي زوايػػا المرمػػى وتحػػت
العارضة بالوسط وبواقع كرتيف لكؿ دائرة كما في الشكؿ رقـ (.)6

* التسجيؿ  :يمنح لممختبر نقطة واحدة لكؿ كرة تدخؿ في الدائرة التي بالوسط أسػفؿ العارضػة ويمػنح نقطتػيف
لكؿ كرة تدخؿ الدائرة التي في الزاوية العميا ويمنح ثالث نقاط لكؿ كرة تدخؿ الدائرة التي في الزاوية السفمى.

 -الدرجة الكمية لالختبار ( )22درجة

قطر الدائرة 60سم
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13م

2م
2

3

الشكؿ رقـ ()6

اختبار دقة التصويب مف خمؼ خط الػ ( )9ـ

(الوزاف)2006 ،128،
 -8اسـ االختبار :اختبار سرعة ودقة التصويب بكرة اليد.
اليدؼ مف االختبار :قياس وسرعة التصويب بكرة اليد.

األدوات المستخدمة :ىدؼ كرة يد قياس (2ـ×3ـ) مرسوـ عمى قطعة مف القماش ومعمػؽ عمػى حػائط مسػتوي

(الشكؿ  ،)1كرات يد قانونية ،ساعة توقيت ،شريط قياس ،ورقة تسجيؿ النتائج.
طريقة األداء:

نقػػوـ برسػػـ خػػط يبعػػد (7ـ) عػػف الحػػائط الموضػػوع عميػػو اليػػدؼ ويكػػوف متػوازي معػػو ،يقػػؼ المختبػػر

خمؼ ىذا الخط وبيده كرة يد وبجانبو يقؼ مسؤوؿ الكرات لتزويده بػالكرات بأسػرع مػا يمكػف وعنػد إشػارة البػدء
يقوـ المختبر بالتيديؼ نحو اليدؼ بأسرع ما يمكف وألكبر عػدد ممكػف الكػرات خػالؿ فتػرة أداء االختبػار والتػي

ىي ( 30ثانية) محاوالً الحصوؿ عمى أعمى الدرجات مف خالؿ التيديؼ عمى األرقاـ الكبيػرة فػي اليػدؼ والتػي

تتركز في زوايا اليدؼ العمويػة والسػفمية ،الػى أف ينتيػي الوقػت المخصػص لالختبػار (الشػكؿ )7والػذي يوضػح
اليدؼ المستخدـ في االختبار.

شروط االختبار:

 -عنػػد اجتيػػاز المختبػػر الخػػط المخصػػص لالختبػػار ال تحتسػػب الػػدرجات التػػي يحصػػؿ عمييػػا حتػػى يعػػود خمػػؼ

الخط.

 -أف يستخدـ المختبر في جميع المحاوالت التيديؼ مف مستوى الكتؼ لألماـ وبيد واحدة.

عػػدد المحػػاوالت :تعطػػى لكػػؿ مختبػػر محاولتػػاف بينيمػػا فتػػرة مػػف الػػزمف السػػتعادة المختبػػر لمحالػػة األوليػػة قبػػؿ

االختبار وتحتسب المحاولة األفضؿ.
التسجيؿ:

 -تحتسب عػدد الػدرجات التػي سيحصػؿ عمييػا المختبػر مػف عمميػة تيػديؼ الكػرات خػالؿ ( )30ثانيػة (الوقػت

المخصص لالختبار).

مالحظة:

ال يوجد عدد محدد لمكرات التي سيستخدميا المختبر في االختبار لذا يجب تجييز اكبر عدد ممكػف مػف الكػرات

عف طريؽ احد أفراد فريؽ العمؿ والمسؤوؿ عف الكرات.

الحدود القصوى لالختبار:

ال توجد حدود دنيا أو قصوى لالختبػار يمكػف تحديػدىا حيػث أف كممػا قػاـ المختبػر بتسػديد كػرات أكثػر

نحو اليدؼ في األماكف ذوات الدرجات العالية خالؿ الوقت المخصص لألداء سيؤدي بالتالي إلى حصولو عمى

درجة أعمى في دقة وسرعة التيديؼ بكرة اليد.
5

4

3

3

4

5

4

3

2

2

3

4

3

2

1

1

2

3

4

3

2

2

3

4

5

4

3

3

4

5

الشكؿ ()7

يوضح اليدؼ المستخدـ في االختبار
-9اسـ االختبار :اختبار قياس دقة التصويب مف خمؼ ( )9ـ.

(العنزي)2011 ،12-11،

اليدؼ مف االختبار :قياس دقة التيديؼ.

األدوات الالزمػػة :كػػرة يػػد ،مرمػػى كػػرة يػػد مرسػػوـ عمػػى حػػائط (2×3ـ) ثػػـ يقسػػـ المرمػػى إلػػى تسػػع مسػػتطيالت

لقياس دقة التصويب ويرسـ خط عمى األرض يبعد (9ـ) عف المرمى.

طريقة األداء :يقوـ المختبر بالتصويب مف خمؼ الخط بخطوة ارتكاز مع مراعاة ما يأتي:

 إصػػػابة المسػػػتطيالت ( )1،3،7،9والتػػػي تمثػػػؿ زوايػػػا المرمػػػى البالغػػػة أبعادىػػػا (100×60سػػػـ) ينػػػاؿ أربػػػعدرجات.

 إصػابة المسػتطيالت ( )2،8التػػي تمثػؿ المنطقػػة فػوؽ رأس حػػارس المرمػى وبػػيف قدميػو والتػػي تبمػغ أبعادىػػا(100×60سـ) يناؿ ثالث درجات.

 إصابة المستطيالت ( )4،6والتي تمثؿ منطقة بدأ ذراعي حارس المرمى والتي أبعادىا (100×80سـ) ينػاؿدرجتيف.

 إصػابة المسػتطيؿ ( )5يمثػؿ منطقػة صػػدر وجػذع حػارس المرمػى والػػذي يبمػغ أبعادىػا (100×80سػـ) ينػػاؿدرجة واحدة.

 إذا جاءت الكرة خارج ذلؾ يناؿ المختبر صف ارً. -يؤدي كؿ مختبر عشر محاوالت.
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