دراسة مقارنة بين بعض المهارات االساسية وفقا ً لمستوي االنجاز لالعبي كرة اليد
*أ.د /منيرة مرقص ميخائيل
**أ.د /سحر محمد جوهر
***أ.د /مني مختار المرسي
**** الباحثة /مروة عبد النبي
ملخص البحث
يهدف البحث الي التعرف علي الفروق دراسة مقارنة بين بعض المهارات االساسية وفقا ً لمستوي
االنجاز لالعبي كرة اليد  ،استخدمت الباحثة المنهج الوصفى لمالئمته لطبيعة البحث ,كما قامت بتطبيق بعض
االختبارات المهارية (التنطيط الزجزاجي  30متر التمرير واالستالم علي الحائط االمامي  10مرات ،
التحركات الدفاعية لالمام وللجانب) ،وذلك علي عينة قوامها  210العب كرة يد تحت  16سنة من سبعة
اندية ،بواقع  60العب لحساب المعامالت العلمية  ،و 150العب لتطبيق البحث  ،وقد اظهرت النتائج عدم
وجود فروق ذات داللة احصائية بين استجابات العينة علي االختبارات المهارية وفقا لمستوي االنجاز لدي
العبي كرة اليد .

............................................
*أ.د /منيرة مرقص ميخائيل  ،استاذ كرة اليد بقسم تدريب االلعاب الرياضية  ،كلية التربية الرياضية بنات – جامعة حلوان .
**أ.د /سحر محمد جوهر ،استاذ كرة اليد بقسم تدريب االلعاب الرياضية  ،كلية التربية الرياضية بنات – جامعة حلوان .
***أ.د /مني مختار المرسي استاذ علم النفس الرياضي بفسم العلوم التربوية والنفسية واالجتماعية الرياضية ،بكلية التربية الرياضيه بنات – جامعه
حلوان.
**** الباحثة /مروة عبد النبي  ،أخصائية رياضية بمدرية الشباب والرياضة بالشرقيه

دراسة مقارنة بين بعض المهارات االساسية وفقا ً لمستوي االنجاز لالعبي كرة اليد
*أ.د /منيرة مرقص ميخائيل
**أ.د /سحر محمد جوهر
***أ.د /مني مختار المرسي
**** الباحثة /مروة عبد النبي

وتعتبر رياضة كرة اليد من أحدث االلعاب الجماعية اذا ما قورنت بااللعاب الجماعية االخرى
التى سبقتها بعشرات السنين وارتفاع مستوى االداء من الناحية الفنية والتكتيكية(الخططية) بشكل ملحوظ
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أعطى للعبة السرعة الفائقة سواء فى االداء او تطبيق النواحى الخططية والفنية ، )13 : 3 (.كما ان لها مبادئ
ومهارات أساسية والتي تعد الركن األساسي والفعال في تحقيق الفوز للفريق  ،ولهذا فان "عامل اتقان
المهارات للعبة يعد من أهم تلك العوامل وأكثرها حساسية الن اإلعداد البدني والخططي والنفسي ال قيمة له
دون مهارات اساسية  ،فالالعب المعد بدنيا ولم يعد مهاريا ال يمكن استغالل إمكاناته البدنية دون السيطرة على
الكرة خالل حركته" ()60 : 5
وكرة اليد مثل باقياأللعاب الجماعية تكون فيها الدقة عامال ﹰمهما ﹰفي جميع جوانبها  ،بدأ من دقة مسﻙ
الكرة واستقبالها والمناولة المتقنة ثم الخداع والتصويب باتجاﻩ المرمى ، )36 :1( .وتتسم كرة اليد بالمالحظة
المستمرة والتركيز واالستعداد الدائم للتصرف فى المواقف الصعبة التى تمتلئ بالتغير الدائم المستمر
سواء كانت مواقف فردية او جماعية ويوضح "ياسر دبور" (2002م) نقآل عن "جيرد النجهوف "Geurd
Langhuofان لكل عمل من االعمال الهادفة جانبه الفنى وهذا ينطبق ايضآ على رياضة كرة اليد فإن من
يود االشتراﻙ فى مباراة عليه ان يجد وسيلة اليجاد احسن الحلول الممكنة الى واجب من الواجبات
الرياضية البدنية سواء كانت مهارية او خططية ان التطور السريع الذي حدث في معظم مهارات كرة اليد
والذي كان واضحا ً من خالل تطور مستوى الالعبين المشاركين في البطوالت الدولية هو نتيجة منطقية
إلتباع طرق التدريب الحديثة وإيجاد افضل السبل لوضع الحلول الحركية المثلى بمايتفق وطبيعة العمل
الميكانيكي للمهارة ذاتها) 15 : 6 ( .
يجب ان يتميز االداء المهارى لالعب بالفاعلية والكفاية والتكيف بمعنى تحقيق الهدف من األداء فى
الوقت المحدد و تحت اى ظروف يعيق أدائه لذلك يجب أن يتميز سلوكه الحركى بتناسق وتسلسل ودقة
وتوقيت سليم يتناسب مع موقف المنافس والزمالء حيث أن ملعب كرة اليد صغير نسبيا لعدد الالعبين داخله
لذلك يجب أن يتم األداء بسرعة فى التحرﻙ والتمرير والتصويب وبدرجة عالية من الفاعلية واألنجاز ألن
المهارة ترتبط دائما ً باألنجاز فى نشاط معين ألنها مجموعة من األستجابات الخاصة التى تؤدى فى مواقف
متغيرة والمطلوب هو التكيف مع هذﻩ المواقف بتحكم ودقة واقتصاد وسرعة ألنجاز افضل النتائج ) 50: 4 (.
مشكلة البحث :
تعد لعبة كرة اليد من األلعاب الجماعية التي تتسم بمواقف متغيرة وسريعة ،لذا يجب ان يتصف الالعب
فيها بسرعه رد الفعل وحسن التفكير والقدرة علي التنبؤ لتحركات المنافس والمناورة لتحقيق االداء المتميز
مع احراز اهداف  ،ولو اقتصر دورة علي تحقيق اهداف االداء فقط دون تحقيق اهداف النتائج  ،وقد الحظت
الباحثة ان ترتيب الفرق يرجع لتحقيقهم انجاز يتمثل في عدد االهداف وليس دليل علي اداء المهارات
االساسية بتميز ،فهناﻙ بعض الفرق تحقق انجاز بصرف النظر عن مستوي ادائهم  ،بينما لوحظ ان هناﻙ
فرق تؤدي بشكل متميز ولكن ال تستطيع تحقيق انجاز يذكر  ،وهذا لم يتم تناوله بشكل كافي من قبل الباحثين
 ،وعلي هذا تتحدد مشكله البحث في محاولة التعرف علي الفروق بين بعض المهارات االساسية وفقا ً
لمستوي االنجاز لالعبي كرة اليد تحت  16سنة
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هدف البحث:
يهدف البحث الي دراسة الفروق بين بعض المهارات االساسية وفقا ً لمستوي االنجاز لالعبي كرة اليد
تساؤل البحث:
هل يوجد فروق بين بعض المهارات االساسية وفقا ً لمستوي االنجاز لالعبي كرة اليد؟

اجراءات البحث:
استخدمت الباحثة المنهج الوصفي بخطواته وإجراءاته ،حيث قامت بتطبيق بعض االختبارات المهارية
(التنطيط الزجزاجي  30متر التمرير واالستالم علي الحائط االمامي  10مرات  ،التحركات الدفاعية لالمام
وللجانب) ،وذلك علي عينة قوامها  210العب كرة يد تحت  16سنة من سبعة اندية ،بواقع  60العب
لحساب المعامالت العلمية  ،و 150العب لتطبيق البحث ،
ادوات جمع البيانات :
 -1بعض االختبارات المهارية في كرة اليد  :قامت الباحثه باجراء مسح للمراجع العلمية الختيار مجموعة
اختبارات مهارية تناسب عينة البحث  ،وقد توصلت الي تحديد سبعه اختبارات لقياس بعض المهارات
االساسية في كرة اليد ملحق (أ) الختيار المالئم منها لموضوع وهدف وعينه البحث  ،قامت الباحثة بتطبيق
اإلختبارات المهاريه قيد البحث  ،وذلك على عينة البحث اإلستطالعية والتى قوامها ( )60العب وذلك بهدف
حساب المعامالت العلمية
 -1حساب معامل الصدق
استعانت الباحثة بعدة طرق لحساب معامل الصدق:
 صدق المحكمين :قامتتت الباحثتتة بعتترر الصتتورة االوليتتة لالختبتتارات المهاريتتة المكتتون متتن (  )7اختبتتارات علتتى
خمسة خبراء من األساتذة المتخصصين  ،ثم قامتت بتطبيتق الصتورة الثانيتة لالختبتارات المكونته متن
( )3اختبارات  ،جدول ( .) 1

جدول () 1
النسبة المئوية لموافقه السادة الخبراء علي بعض االختبارات المهارية في كرة اليد
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م

وحدة
القياس
ث /ن

مجموع
الموافقات
6

%100

دقة التصويب

ث /ن

4

66.6

قياس دقة
التمرير

درجة

3

50

اختبار الدوائر المرقمة قياس التوافق بين
العين والرجلين

ث /ن

4

66.6

5

رمي الكرة ألقصي مسافة من
الثبات

قياس القدرة
علي التصويب

ث /ن

4

66.6

6

التمرير واالستالم علي الحائط سرعة التمرير
االمامي  10مرات
واالستالم

ث /ن

6

%100

7

التحركات الدفاعية لالمام
وللجانب

ث /ن

6

%100

1
2
3
4

االختبارات المهارية

الغرر منه

التنطيط الزجزاجي  30متر قياس سرعة –
رشاقة
التصويب من الثبات علي
هدف محدد  40 X 40سم .
التمرير علي المستطيالت
المتداخلة

النسبة %

يتضح من جدول( ) 1انه ،
تم تحديد ثالثة اختبارات هما(التنطيط الزجزاجي  30متر التمرير واالستالم علي الحائط االمامي
 10مرات  ،التحركات الدفاعية لالمام وللجانب) ،علما بانه تم تحديد االختبارات التي حققت نسبة
اتفاق  %75فيما اهملت باقي االختبارات التي لم تحقق هذﻩ النسبة .

 صدق التمايز -:إستخدمت الباحثة طريقة التمييز بين المجموعات للحصول على الصدق التكوينيأي قدرة االختبارات على التفريق بين أصحاب القدرة العالية وبين أصحاب القدرة المنخفضة على
عينة قوامها ( )60العب من مجتمع البحث وخارج عينة البحث،االساسية وتم تطبيق إالختبارات
المهارية  ،وهو ما يوضحه جدول ( )2
جدول () 2
داللة الفروق بين متوسطي الربيعين (االعلي/واالدني )
لالختبارات المهاريه قيد البحث
(ن = )60
4

االختبارات

وحدة
القياس

التنطيط الزجزاجي  30متر

ثانية

التمرير واالستالم علي
الحائط االمامي  10مرات

ثانية

التحركات الدفاعية لالمام
وللجانب

ثانية

الربيع االعلي (ن =)15

الربيع االدني (ن=) 15

المتوسط
الحساب

االنحراف
المعياري

المتوسط
الحساب

االنحراف
المعياري

6.44

2.17

8.65

3.88

0.399

4.51

0.257

1.90

6.72

2.15

0.689

0.301

قيمة "ت"

5.71
6.08

4.57

*

*

*

قيمة (ت) الجدولية عند مستوي1.96 =.05
يتضح من جدول ( ) 2
وجتود فتروق دالتة إحصتائيا بتين متوستطي التربعيين األعلتى واألدنتى فتي جميتع االختبتارات قيتد البحتث
لصالح الربيع األعلى ،مما يدل على أنها صالحة للتطبيق.
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 -2حساب معامل الثبات
قامتت الباحثتتة بإيجتاد معامتتل الثبتتات بطريقتة تطبيتتق اإلختبتتار وإعتادة تطبيقتته وذلتتك علتى عينتتة البحتتث
االستطالعية وقوامها  60العب  ،وتم إعتادة التطبيتق علتى نفتس العينتة بفتارق زمنتي أستبوعان عتن التطبيتق
االول ، ،حيث تم حساب معامل االرتباط بين كل اختبار مهاري في مرتي التطبيق جدول (.) 3
جدول ( )3
معامل االرتباط بين مرتي التطبيق األول والثاني لإلختبارات المهارية قيد البحث
(ن = )60
**قيمة" ر" الجدولية عند ) 0.273 ( =0.05
التطبيق األول
االختبارات

التطبيق الثاني
معامل
االرتباط

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

9.05

4.10

8.90

4.01

0.510

التمرير واالستالم علي الحائط
االمامي  10مرات

7.18

0.711

7.06

0.700

0.572

التحركات الدفاعية لالمام
وللجانب

2.13

التنطيط الزجزاجي  30متر

0.371

2.15

0.375

*

0.480

*

*

يتضح من جدول ( ) 3وجود معامل ارتباط دال إحصائيا بين مرتي التطبيق األول والثاني في االختبارات
المهارية .
المعالجات اإلحصائية المستخدمة :
إستعانت الباحثة فى هذا البحث بالمعالجات اإلحصائية التاليه :
 -اإلحصاء الوصفي.

 -داللة الفرور ( ت ) T.test

عرض ومناقشة النتائج :
للتعرف علي دالله الفروق اإلحصائية بين بعض االختبارات المهارية وفقا ً لنتائج مستوي االنجاز
لالعبي كرة اليد  ،قامت الباحثة بحساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االلتواء الستجابات
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العينة علي بعض االختبارات المهارية وفقا لمستوي االنجاز  ،وحساب تحليل التباين الستجابات العينة علي
االختبارات المهارية وفقا لمستوي االنجاز جدولي ( ) 5 ( ، ) 4
جدول ( )4
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االلتواء الستجابات العينة علي بعض االختبارات
المهارية وفقا لمستوي االنجاز
(ن=)150
المراكز

التنطيط الزجزاجي3م
ن

1
2
3
4
5
6
7
8

18
19
16
22
22
18
16
19

ع
3.21
1.21
1.59
2.83
11.61
3.26
0.259
0.521

م
8.31
9.55
9.36
10.66
10.39
8.95
9.79
9.78

ل
-2.19
-1.25
-1.20
1.20
1.06
-2.40
0.262
0.046

التمرير واالستالم علي الحائط
االمامي  10مرات
ع
0.802
0.904
0.892
0.79
0.722
0.808
0.718
0.657

م
7.94
7.52
7.56
7.59
7.95
7.77
7.62
7.89

ل
0.106
0.339
0.430
0.296
0.069
0.451
0.731
0.105

التحركات الدفاعية لألمام وللجانب
م
2.82
2.86
2.74
2.92
2.85
2.88
2.78
2.64

ع
0.385
0.366
0.291
0.543
0.267
0.330
0.438
0.365

ل
1.27
0.874
0.612
0.625
0.142
0.253
1.31
2.39

يتضح من جدول ( ) 4أنه -:
تفاوتت استجابات العينة علي بعض االختبارات المهارية وفقا لمستوي االنجاز  ،وكما انحصر معامل
االلتواء ما بين ( )3 ±مما يدل علي اعتدالية البيانات .
جدول ( ) 5
تحليل التباين الستجابات الالعبين وفقا لمستوي االنجاز
علي االختبارات المهارية قيد الدراسة
(ن =)150
المتغيرات

مصدر التباين

مجموع
المربعات

د.ج

متوسط
المربعات

ف

التنطيطالزجزاجي 30م

بين المجموعات

86.76

7

12.39

.513

داخل المجموعات

3433.62

142

24.18

بين المجموعات

4.31

7

.617

داخل المجموعات

88.54

142

.624

بين المجموعات

1.08

7

.155

التمرير واالستالم علي
الحائطاالمامي  10مرات
التحركات الدفاعية

7

.989

1.04

لألمام وللجانب

21.06

داخل المجموعات

142

.148

*قيمة (ف) الجدولية عند مستوي (3.41 = ).05
يتضح من جدول (  )5أنه-:
اليوجد فروق ذات داللة احصائية بين الالعبين وفقا لمستوي االنجاز نحو استجاباتهم علي المتغيرات
قيد الدراسة .
يتضح من جدول ( ) 5أنه-:
ال يوجتتد فتتروق ذات داللتتة احصتتائية بتتين استتتجابات العينتتة علتتي االختبتتارات المهاريتتة وفقتتا لمستتتوي االداء
واالنجاز لتدي العبتي كترة اليتد  ،وترجتع الباحثتة هتذة النتيجتة التي طبيعته لعبتة كترة اليتد التتي تتميتز بادائهتا
المهاري المتميز و المتنوع والذي يتاثر بحركة الخصوم والذي يعتبر متغيتر يصتعب التنبتؤ بحركتته ممتا
يتطلب سرعة بديهية في التصرف بالكرة ،ومهارة عاليتة فتي االنتقتال الستريع المتتقن فتي حالتة التدفاع التى
حالة الهجوم من لحظة االستحواذ على الكرة حيث يجب على الالعب ان يركز على اداء المهارة االكثتر
مالءمة لقدراته و بالسرعة المطلوبة ,كما ان متعة اللعب بكرة اليد تزداد عندما يضع الالعب خططته
و تصوراته موضع التطبيق عن طريق إتقانه التام للمهارات الحركية ،و في الوقت الحاضر لم يعد الخطتا
في المهارات الحركية ،كاالستقبال والتنطيط والمناولة سوء حظ وانما يعد ضعفا ً للمتطلبات االساستية لفتن
اللعب بالكرة  ،وهو ما يكشف عن مستوى الالعب بصورة واضحة)19:2(.
المطلوبة إن استيعاب التحرﻙ الخططي يكون سهالً من الناحية النظرية  ،ولكتن األهتم هتو القتدرة علتى التنفيتذ
العملتتي عتتن طريتتق القتتدرة علتتى األداء المهتتاري الستتليم  ،ومهمتتا كتتان الالعتتب خالف تا ً ذا مبتتادأة ولكتتن قدراتتته
المهارية ضعيفة فإن أداؤﻩ في الملعب ال يساوي كثيرا ً بالنسبة للفريق)21 : 4 (.
االستخالصات :
في ضوء النتائج التي توصل اليها البحث الحالي يمكن التوصل الي:
 عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين استجابات العينة علي االختبارات المهارية وفقا لمستوياالداء واالنجاز لدي العبي كرة اليد.
التوصيات :
 .1االهتمام بتطوير البرامج التدريبية .
 .2ضرورة انتقاء الالعبيين والتي تعد متطلب هام لتحقيق البطوالت  ،وخاصة لدي الناشئين النهم
القاعدة االساسية لجميع االنشطة الرياضية.
 .3ضرورة تركيز المدرب علي اهداف النتائج واهداف االداء جانبا الي جانب.
قائمة المراجع:
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.1
.2

.3
.4
.5
.6

ايمن احمد الباسطي (1995م)  :محددات انتقاء الناشئين في رياضة الهوكي  ،رسالة دكتوراة ،غير
منشورة  ،كلية التربية الرياضية بنين  ،القاهرة  ،جامعة حلوان.
الشـحـات الـبهنـسى عبـد الـرازق (2008م)  :تاثيـر برنامج تمريـنـات لبــعــض مكونات االدراﻙ
الحس -حركى على مستوى االداء المهارى لناشئ كرة اليد,رسالة ماجستير غير منشورة ,كلية
التربية الرياضية ,جامعة المنصورة.
عبـد الوهـاب غــازي حمودي (2008م) :كرة اليد مالها وما عليها – المبادئ التعليمية و
التدريبية  ،دار العصامي للنشر والطبع ,بغداد
كـمـال الدين عـبد الرحـمن درويـش (وآخـرون) (2002م)  :القــيـاس و الــتقـويــم و تحليل
المباراة في كرة اليد نظريات وتطبيقات  ,القاهرة :مركز الكتاب للنشر.
كمال عارف وسعد محسن (1989م) :كرة اليد ،دار الكتب للطباعة والنشر الموصل .
ياسر دبور(2002م) :كرة اليد الحديثة  ,دار الكتاب للنشر  ,مصر.
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ملحق ( أ )
ملحق ( ب )
ملحق ( ج )

قائمة الملحقات
أسماء السادة الخبراء
استمارة استطالع راي السادة الخبراء لبعض اختبارات المهارات
االساسية
االختبارات المهارية التي تم تطبيقها علي العبي كرة اليد

10

ملحق(أ)
اسماء الخبراء (علم النفس الرياضي)

م
1

2

الوظيفة

األسم

أ.د .ثناء عبد الحميد عمارة استاذ كرة اليد المتفرغ بقسم تدريب االلعاب الرياضية بكلية التربية
الرياضية للبنات ـ جامعة حلوان
استاذ تدريب كرة يد بقسم تدريب االلعاب الرياضية بكلية التربية
الرياضية للبنات ـ جامعة حلوان
أ.د .عال حسن حسين

3

أ.د .مدحت محمود الشافعي

استاذ تدريب كرة اليد بقسم التدريب الرياضي بكلية التربية الرياضية
للبنين .جامعة الزقازيق .

4

أ.د .محمد فكري سيد أحمد

5

أ.د .هبه رضوان لبيب

استاذ تدريب كرة اليد بقسم التدريب الرياضي بكلية التربية الرياضية
للبنين .جامعة الزقازيق .
استاذ تدريب كرة يد بقسم تدريب االلعاب الرياضية بكلية التربية
الرياضية للبنات ـ جامعة حلوان

6

أ.د .حامد محمد حامد
الكومي

استاذ تدريب كرة اليد بقسم التدريب الرياضي بكلية التربية الرياضية
للبنين .جامعة الزقازيق .
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........................................
• القائمة مرتبة ابجديا

ملحق ( ب)
إستمارة إستطالع رأى الخبراء لبعض اختبارات
المهارات االساسية
النتقاء لالعبي كرة اليد تحت  16سنة

12

كلية التربية الرياضية للبنات بالقاهرة
قسم تدريب االلعاب الرياضية
ملحق ( ب)
إستمارة إستطالع رأى الخبراء لبعض اختبارات المهارات االساسية
النتقاء لالعبي كرة اليد تحت  16سنة
األستاذ الدكتور ........................................... /
تحية طيبة وبعد .....
تقوم الباحثة  /مروة عبد النبي عبد الوهاب بمحاولة لبناء مقياس انماط السيطرة المخية
النتقاء لالعبي كرة اليد تحت  16سنة  ،تحت اشراف كل من أ.د .منيررة مرر  ، ،اسرتاذ تردريب االلعراب
الرياضية تخص ،كرة يد  ،كلية التربية الرياضية بنات – جامعه حلوان  ،أ.د .سحر جوهر  ،استاذ تدريب
االلعرراب الرياضررية تخصرر ،كرررة يررد  ،كليررة التربيررة الرياضررية بنررات – جامعرره حلرروان ،أ.د .منرري مختررار
المرسي ،استاذ علرم الرن س الرياضري بقسرم العلروم التربويرة والن سرية واالجتماعيرة الرياضرية  ،كليرة التربيرة
الرياضية بنات – جامعه حلوان وهذه اإلستمارة ألستطالع رأى سيادتكم كخبراء فر المجرال وذلرل للت ضرل
بتحديد مايل :
أوال

 :مدى مناسبة بعض االختبارات لقياس المهارات االساسية في كره اليد .

ثانيا

 :تحديد مدى مناسبه اختبارات المهارات االساسية في كره اليد لالعبيين تحت  16سنة.

ولسيادتكم خالص الشكر
الباحثة ،،،
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اإلختبار االول  :التنطيط الزجزاجي  30متر
الغرض من اإلختبار :
األدوات المستخدمة :
أعالم – ساعة ايقاف – شريط قياس
طريقة األداء :
يقف الالعب ممسكا بالكرة علي خط البداية الذي يبعد عن أول عالمة مسافة  3متر وعند سماع اإلشارة
يبدا بتنطيط الكرة من خالل الجري المتعرج ( الزجزاجي) بين العالمات والتي تبعد كل منهما عن األخرى
مسافة  3متر ولمسافة  15متر  ( 2 Xأي ذهاب وأياب ) مع مالحظة قانونية عملية التصويب .
شروط األداء :
 تنطيط الكرة باستمرار دون مسكها . تعطي لكل العب محاولة واحدة فقط . في حالة حدوث خطا مثل إبتعاد الكرة كثيرا تعطي لالعب محاولة واحدة آخري فقطالتسجيل :
يحتسب الزمن بالثانية الذي يقطعه الالعب في الذهاب والعودة ()192 :32

البداية
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اإلختبار الثاني :التصويب من الثبات علي هدف محدد  40 X 40سم .
الغرض من اإلختبار .:
األدوات المستخدمة :
 8كرات يد – ستارة لغلق المرمي بها  4مربعات طول ضلع كل منها  40 X 40سم.
طريقة األداء :
يقف الالعب خلف خط ال  9امتار ممسكا بالكرة  .وعند إعطاء إشارة البدء يقوم الالعب بالتصويب علي
المرمي في المربعات بالترتيب اآلتي :
 الزاوية العليا اليمني ()1 -الزاوية السفلي اليسري ()3

 الزاوية العليا اليسري ()2 -الزاوية السفلي اليمني ()4

شروط األداء :
 يراعي ثبات إحدي القدمين وعدم تحريكها أثناء أداء التصويب . يلعب الالعب الكرة خالل ثالث ثوان من من سماع اإلشارة .التسجيل :
تحتسب نقطه لكل تصويبه داخل المربع المخصص أو تلمس أحد أضالعه  .يحتسب صفرا للتصويبة إذا
إرتكب الالعب مخالفة قانونية مثل تحريك القدم الثابته أوعدم التصويب خالل  3ثوان من سماع اإلشارة أو
إذا لم تدخل الكرة داخل المربع المحدد  ،وهذا يعني أن الدرجة العظمي لإلختبار هي  8درجات .
()232 :59
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اإلختبار الثالث  :التمرير علي المستطيالت المتداخلة .
الغرض من اإلختبار .:
األدوات المستخدمة :
 10كرة يد – حائط له إرتداد – خط للرمي يبعد عن الرمي مسافة  4متر  -يرسم علي الحائط ثالث
مستطيالت متداخلة ابعادها (  60X 80سم)  40X 60 ( ،سم)  20X 40 ( ،سم )عرر خطوط
المستطيالت  5سم ( الخطوط داخل مقاييس المستطيالت ) الحد السفلي للمستطيل الكبير يرتفع عن االرر
 180سم .
طريقة األداء :
من خلف خط التمرير يقوم الالعب بتمرير  5تمريرات باليد المميزة محاوال إصابة المستطيالت األصغر .
شروط األداء :
غير مسموح أن تلمس الكرة االرر بعد تركها يد الالعب وقبل وصولها للحائط .
التسجيل :
-

إذا لمست الكرة المستطيل الداخلي ( داخل المستطيل أو علي الخطوط المحددة له ) يحتسب لالعب  3درجات
.
إذا لمست الكرة المستطيل المتوسط ( داخل المستطيل أو علي الخطوط المحددة له ) يحتسب لالعب درجتان .
إذا لمست الكرة المستطيل الكبير ( داخل المستطيل أو علي الخطوط المحددة له ) يحتسب لالعب درجة
واحدة .
إذا خرجت الكرة خارج حدود المستطيل يحتسب لالعب صفر )17:273،273(.
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االختبار الرابع  :اختبار الدوائر المرقمة
الغرض من االختبار :االدوات :ساعة ايقاف ،يرسم علي االرر ثمان دوائر علي ان يكون كل قطر منها
(60سم)  ،ترقم الدوائر كما وارد بالشكل ()1

مواصفات االداء  :يقف المختبر داخل الدائرة رقم ( ، )1عند سماع اشارة البدء يقوم بالوثب بالقدمين داخل
الدائرة رقم ( )2ثم الي الدائرة رقم ( )3ثم الدائرة (..... )4حتي الدائرة ( )8وذلك باقصي سرعة له .

التسجيل  :يسجل للمختبر الزمن الذي يستغرقة في االنتقال عبر الثمان دوائر

()174 :59
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4

اإلختبار الخامس  :رمي الكرة ألقصي مسافة من الثبات
الغرض من اإلختبار  ( :القدرة العضلية الموجهة) .

األدوات المستخدمة  3 :كرة يد – شريط قياس – صفارة – قطاع رمي عرضه  3متر.

طريقة األداء :
– يقف الالعب خلف خط البداية ممسكا بالكرة .
– عند إعطاء إشارة البدء ( صفارة) يقوم الالعب برمي الكرة ألبعد مسافة ممكنة في خالل  3ثوان .

شروط األداء :
 التسجيل : وحدة القياس ( المسافة بالمتر ) وتقاس من خط البداية إلي مكان سقوط الكرة علي األرر . يحتسب أفضل محاولة من المحاولتين التي تسقط فيها الكرة داخل مقطع الرمي .()254-32:352
يعطي لالعب محاولتين لنزول الكرة داخل مقطع الرمي .
ضرورة مالمسة أحد القدمين لألرر أثناء رمي الكرة .
تعاد الرمية إذا لم تؤدي خالل  3ثوان من إطالق الصافرة .
تؤخذ نتيجة أفضل محاولة تقع داخل قطاع الرمي .

البداية
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االختبار السادس :التمرير واالستالم علي الحائط االمامي  10مرات
الغرض من االختبار :
االدوات المستخدمة 2 :كرة يد – حائط كرة يد – خط يبعد عن المرمي 3م
طريقة االداء
يعطي لالعب  10مرات تمرير واستالم علي الحائط دون تخطي الخط اثناء التمرير او االستالم وذلك بعد
سماع اشارة البدء .
شروط االداء
-

التمرير من خلف خط الرمي
غير مسموح بان تلمس الكرة االرر قبل مالمستها للحائط
اذا ابتعدت الكرة كثيرا عن متناول يد الالعب اثناء االداء تعطي له محاولة واحدة اخري فقط
اذا تخطي الالعب خط المرمي اثناء التمرير او االستالم التحتسب ضمن ال 10مرات المطلوبة
يؤدي الالعب االختبار بيدﻩ
التسجيل :
يقاس الزمن الذي يستغرقه الالعب من بداية التمريرة االولي حتي استالم التمريرة العاشرة )122 :17(.

البداية

..............................
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االختبار السابع  :التحركات الدفاعية لالمام وللجانب
االدوات المستخدمة  :اقماع
طريقة االداء  :يقف الالعب عند النقطة (أ) علي خط ال 6متر عند سماع اشارة البدء يقوم بالتحرﻙ لالمام
باتجاﻩ النقطة (ب) مع اداء الحركات الدفاعية بالقدمين واليدين  ،ثم يقوم بالتحرﻙ جانبا باتجاة النقطة (ج) مع
اداء الحركات الدفاعية بالقدمين واليدين قم يقوم بالتحرﻙ جانبا للنقطة(ب) مع اداء الحركات الدفاعية بالقدمين
واليدين  ،ثم يقوم بالتحرﻙ للخلف باتجاة النقطة (أ) مع اداء الحركات الدفاعية بالقدمين واليدين *.
شروط االداء:
 البدء في التحركات الدفاعية باليدين والقدمين معا عند سماع صوت الصافرة . التحرﻙ باقصي سرعة لالعب .طريقة التسجيل
-

يحسب الوقت بالثانية لكل مرة
المرة االولي من ( أ الي ب) ومن (ب الي أ)
المرة الثانية (ب إلي ج ) ومن (جـ إلي ب)
لكل مرة درجتها الخاصة بها .

يحتسب لالعب ااقل وقت ممكن أن ينفذ فيه االختبار *
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ملحق (ج)
اختبارات المهارات االساسية التي تم تطبيقها
علي العبي كرة اليد تحت  16سنة

21

كلية التربية الرياضية للبنات
قسم تدريب االلعاب الرياضية

ملحق ( ح)
تطبيق بعض اختبارات المهارات االساسية

اإلختبار االول  :التنطيط الزجزاجي  30متر
الغرض من اإلختبار  :قياس سرعة – رشاقة
األدوات المستخدمة :
أعالم – ساعة ايقاف – شريط قياس
طريقة األداء  :يقف الالعب ممسكا بالكرة علي خط البداية الذي يبعد عن أول عالمة مسافة  3متر وعند
سماع اإلشارة يبدا بتنطيط الكرة من خالل الجري المتعرج ( الزجزاجي) بين العالمات والتي تبعد كل منهما
عن األخرى مسافة  3متر ولمسافة  15متر  ( 2 Xأي ذهاب وأياب ) مع مالحظة قانونية عملية التصويب .
شروط األداء :
 تنطيط الكرة باستمرار دون مسكها . تعطي لكل العب محاولة واحدة فقط . في حالة حدوث خطا مثل إبتعاد الكرة كثيرا تعطي لالعب محاولة واحدة آخري فقط التسجيل :يحتسب الزمن بالثانية الذي يقطعه الالعب في الذهاب والعودة()192 :32البداية
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االختبار الثاني:التمرير واالستالم علي الحائط االمامي  10مرات
الغرض من االختبار :سرعة التمرير واالستالم
االدوات المستخدمة 2 :كرة يد – حائط كرة يد – خط يبعد عن المرمي 3م
طريقة االداء
يعطي لالعب  10مرات تمرير واستالم علي الحائط دون تخطي الخط اثناء التمرير او االستالم وذلك بعد
سماع اشارة البدء .
شروط االداء
 التمرير من خلف خط الرمي غير مسموح بان تلمس الكرة االرر قبل مالمستها للحائط اذا ابتعدت الكرة كثيرا عن متناول يد الالعب اثناء االداء تعطي له محاولة واحدة اخري فقط اذا تخطي الالعب خط المرمي اثناء التمرير او االستالم التحتسب ضمن ال 10مرات المطلوبة يؤدي الالعب االختبار بيدﻩالتسجيل :
يقاس الزمن الذي يستغرقه الالعب من بداية التمريرة االولي حتي استالم التمريرة العاشرة )122: 17(.
البداية

.................................
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االختبار الثالث :التحركات الدفاعية لالمام وللجانب
الغرض من القياس  :التوافق والرشاقة
االدوات المستخدمة  :اقماع
طريقة االداء :يقف الالعب عند النقطة (أ) علي خط ال 6متر عند سماع اشارة البدء يقوم بالتحرل لالمام
باتجاه النقطة (ب) مع اداء الحركات الدفاعية بالقدمين واليدين  ،ثم يقوم بالتحرل جانبا باتجاة النقطة (ج)
مع اداء الحركات الدفاعية بالقدمين واليدين م يقوم بالتحرل جانبا للنقطة(ب) مع اداء الحركات الدفاعية
بالقدمين واليدين  ،ثم يقوم بالتحرل للخلف باتجاة النقطة (أ) مع اداء الحركات الدفاعية بالقدمين واليدين *.
شروط االداء:

 البدء في التحركات الدفاعية باليدين والقدمين معا عند سماع صوت الصافرة . التحرﻙ باقصي سرعة لالعب .طريقة التسجيل

-

يحسب الوقت بالثانية لكل مرة
المرة االولي من ( أ الي ب) ومن (ب الي أ)
المرة الثانية (ب إلي ج ) ومن (جـ إلي ب)
لكل مرة درجتها الخاصة بها .

يحتسب لالعب اا ل و ت ممكن أن ين ذ فيه االختبار *
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