دراسة بعض المهارات االساسية والفروق بين انماط السيطرة المخية 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 دراسة الفروق بين انماط السييطر المخيية وبعي المهيارا
االساسييية لبعبييي ايير اليييد تحي  16سيينة  ،اسييتخدم الباح يية الميينهف الوالييفه لمبيمتي لطبيعيية
البحي ,اميا مامي بتطبيي اي مين مقييياا انمياط السييطر المخيية داعييداد الباح ية ويحتيو علييي
د 40عبار تضم دأ و دب  ،وبع االختبارا المهارية دالتنطيط الزجزاجي  30متر التمرير
واالستبم علي الحايط االمامي  10مرا  ،التحراا الدفاعية لبمام وللجانب  ،وذلي عليي عينية
موامها  210العب ار يد تح  16سينة مين سيبعة انديية ،بوامي  60العيب لحسياب المعيامب
العلمييية  ،و 150العييب لتطبي ي البحيي ، ,ومييد ارهيير النتييايف ان عييدم وجييود فييروق ذا دالليية
احالايية بين انماط السيطر المخيية د احيد ناليفي المي – التيا الناليفين نحيو اسيتجاباتهم عليه
بع المهارا االساسية لبعبي ار اليد تح  16سنة.
............................................
*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 بعض المهارات االساسية والفروق بين انماط السيطرة المخية لالعبي كرة اليد
*أ.د /منيرة مرقص ميخائيل
**أ.د /سحر محمد جوهر
***أ.د /مني مختار المرسي
**** الباحثة /مروة عبد النبي

يعد موضوع السيطر المخية من الموضوعا الحدي ة التي نال اهتمام علماء النفا العالبي وعلم
النفا التربو وعلم النفا الرياضي ومفهوم "السيطر المخية  "Brain Dominanceالذ اشار ل
"جااسون  "Jacksonjohnد  " 1886بأن نالفي الم ال يمان أن ياونا مجرد تارار لبعضهما
البع  ،حي ,أن التلف الذ يحد ,ألحد نالفي الم يفقد القدر عله الابم وهي الوريفة المخية األرمه
عند اإلنسان فببد إذن من أن ياون أحد نالفي الدماغ هو الذ يتوله هذه الوريفة وبالتالي ياون هذا
النالف هو النالف القايد " د146 :4
ويشير "اوني  "Connellد 2006إله أن األشخاص أالحاب السيطر المخية اليمنه يأخذون
القرارا اليومية من خب العاطفة واإلدرا واألشياء البديهية الموجود أمامهم أما األشخاص
أالحاب السيطر المخية اليسرى فيأخذون القرارا اليومية من خب متابعة وتعامب الحد ,وايفية
أما األشخاص أالحاب السيطر المخية المتوازنة فيتالفون بالمرونة
تفايرهم واعتقادهم في
ويتأرجحون ما بين الجانب األيمن واأليسر عند اتخاذ القرارا وياون لديهم نوع من اإلربا
والتشويش عند اتخاذ القرارا .د43 :9
و يشير" محمد العربي شمعون د " 1996إلي ان الجانب االيسر من الم يطل علي الجانب المحل
من الم ،بينما يطل علي الجانب االيمن من الم الجانب المام وهذا ما يؤاد علي اختبف ورايف ا
جانب علي االخرد105 :6
وار اليد من األلعاب التي لها مبادئ ومهارا أساسية والتي تعد الران األساسي والفعا في تحقي
الفوز للفري  ،ولهذا فان "عام اتقان المهارا للعبة يعد من أهم تل العوام وأا رها حساسية الن اإلعداد
البدني والخططي والنفسي ال ميمة ل دون مهارا اساسية ،فالبعب المعد بدنيا ولم يعد مهاريا ال يمان
استغب إماانات البدنية دون السيطر عله الار خب حرات " د  ، 60 : 5وار الﻴد ﻤﺜ ﺒامياأللعاب
الﺠﻤاعﻴة ﺘﻜون فﻴها الدمة عاﻤب ﹰﻤهﻤا ﹰفي ﺠﻤﻴ ﺠواﻨﺒها  ،بدأ ﻤن دمة ﻤﺴ الﻜر واﺴﺘقﺒالها والﻤﻨاولة
الﻤﺘقﻨة ﺜم الﺨداع والﺘﺼوﻴب ﺒاﺘﺠاه الﻤرﻤه .د 36 : 1
مشكلة البحث :
تعد لعبة ار اليد من األلعاب الجماعية التي تتسم بموامف متغير وسريعة ،لذا يجب ان يتالف
البعب فيها بالذااء واالبداع والمرونة والقدر علي التنبؤ لتحراا المنافا والمناور  ،ولو امتالر
مدرا البعب علي النواحي البدنية والمهارية والخططية فقط دون مراعاه القدرا العقلية التي تستوجب
علي البعب التفاير واالدرا لا ما يحيط ب في الملعب من تغيرا غير متومعة مما يالعب التنبؤ
بسلو المنافا وحسن استخدام اب الجانبين من الم  ،وترج اهمية الترايز علي انماط نالفي الم في
ورايف ا نالف حي ,يعم الجانب االيسر ا ناء االداء فياون الترايز داخليا حو االداء الساب
والتخطيط لبداء المقب وعندما ياون الجانب االيمن ا ناء االداء يالبح ترايز االنتباه علي االداء الحالي
للمهار وعندما يتعلم البعب المهار يجب استخدام جانب التحلي ولان عندما يؤد البعب المهارا في
المنافسة يجب استدعاء النمط التااملي حتي لو تطلب االمر وجود فترا للتحلي ا ناء الوم المستقط او

الفترا البينية في المنافسة  ،ومد الحر الباح ة ان عملي االهتمام بالسلو وانماط السيطر المخية
للرياضيين عام  ،ولبعبي ار اليد خاالة ،لم يتم تناولها بشا اافي من مب الباح ين  ،وعلي هذا تتحدد
مشال البح ,في محاولة التعرف علي الفروق بين انماط السيطر المخية وبع المهارا االساسية
لبعبي ار اليد تح  16سنة .
هدف البحث:
يهدف البح ,الي التعرف علي بع
ار اليد

المهارا االساسية والفروق بين انماط السيطر المخية لبعبي

تساؤل البحث:
ه يوجد فروق بين بع

المهارا االساسية والفروق بين انماط السيطر المخية لبعبي ار اليد

اجراءات البحث:
استخدم الباح ة المنهف الوالفي بخطوات وإجراءات  ،حي ,مام بتطبي مقياا انماط السيطر
المخية ويحتو علي د 40عبار تضم دأ و دب  ،وبع االختبارا المهارية دالتنطيط الزجزاجي 30
متر التمرير واالستبم علي الحايط االمامي  10مرا  ،التحراا الدفاعية لبمام وللجانب  ،وذل علي
عينة موامها  210العب ار يد تح  16سنة من سبعة اندية ،بوام  60العب لحساب المعامب العلمية
 ،و 150العب لتطبي البح، ,
ادوات جمع البيانات :
( )1مقيااس اانمااط السايطرة المخياةا ملحا ( ( )1إعاداد الباحثاة) يتايون مقيياا انمياط السييطر المخيي
النتقاء العبي ار اليد تح  16سنة مند  40عبار تنقسم الي دأ و دب  ،حيي ,تعبير دأ عين الينمط
االيسر وتعبر دب عن النمط االيمن وتحتسب اي منهيا بدرجية واحيد  ،وتعبير اختييار دأ  ،دب معيا عين
التا النالفين وتحتسب بدرجتان ،الدرجة القالو  80درجة والدرجة االدني  40درجة.
االختبارا المهارية في ار اليد  :مام الباح باجراء مسح للمراج العلمية الختيار
د 2بع
مجموعة اختبارا مهارية تناسب عينة البح ، ,ومد توالل الي تحديد سبع اختبارا لقياا بع المهارا
االساسية في ار اليد ملح د 2الختيار المبيم منها لموضوع وهدف وعين البح,
حساب المعامالت العلمية الداوت القياس :
اوال :حساب معامالت صدق ،إستعان الباح ة بعد طرق لحساب الالدق هه :
 -1صدق المحتوى  :مام الباح ة بتحلي الدراسا والمراج العلمية لتحديد المقاييا واالختبارا
المهارية .
 - 2صدق المحكمين  ،مام الباح ة بعر الالور االولية للمقياا واالختبارا المهارية عله عشر
خبراء من األساتذ المتخالالين.

 -3صدق التمايز :مام الباح ة بتطبي مقياا انماط السيطر المخية وبع االختبارا المهارية علي
عينة موامها  60العب في ار اليد  ،ومام بايجاد معام الدق التمايز عن طري ايجاد الفروق بين
طرفي المقياا في المجموع ذا االتجاه المرتف د الربي االعلي والمجموع ذا االتجاه المنخف د
الربي االدني وحساب ميمة " " حي ,ارهر وجود فروق ذا داللة أحالايية بين متوسطي الربي
األعلي والربي األدني لدرجا االستجابة علي المقياا المقترح مما يد علي مدر المقياا في التمييز
بينهما  ،وأن الالح للتطبي .
ثانيا  :معامالت الثبات الدوات القياس:
مام الباح ة بإيجاد معام ال با الدوا القياا بطريقة أعاد التطبي وذل عله عينة موامها 60
العب وتم أعاد التطبي عله نفا العينة بفارق زمنه مقدار أسبوعان إليجاد معام اإلرتباط الدوا
جم البيانا فه مرته التطبي عله عينة ال با  ،اتضح أن معام اإلرتباط بين انماط السيطر المخية
فه مرته التطبي بلغ  .0.510بينما معام االرتباط بين االختبارا المهارية  ،ارهر وجود معام
ارتباط دا إحالاييا بين مرتي التطبي .
المعالجات اإلحصائية المستخدمة :
إستعان الباح ة فه هذا البح ,بالمعالجا اإلحالايية التالي :
 -اإلحالاء الوالفي.

 -داللة الفرو

د

T.test

عرض ومناقشة النتائج :
وللتعرف علي الفروق وداللتها اإلحصائية بين بعض المهارات االساسية والفروق بين انماط السيطرة
المخية لالعبي كرة اليد
مام الباح ة بحساب المتوسطا الحسابية واالنحرافا
لحساب داللة الفروق جدولي د  ، 1د 2

المعيارية ومعام االلتواء  ،وميمة د

جدول ( ) 1
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االلتواء نحو استجاباتهم على بعض المهارات االساسية
لالعبي كرة اليد تحت  16سنة
(ن= )150
كلتا النصفين

أحد نصفى المخ
االختبارات المهارية

متوسط
حسابي

أنحراف
معياري

معامل
االلتواء

متوسط أنحراف
حسابي معياري

معامل
االلتواء

التنطيطالزجزاجي  30م

9.80

5.39

1.22

9.36

2.85

-0.088

التمرير واالستبم علي الحايط االمامي 10

7.70

0.717

0.302

7.78

0.88

-0.125

مرا
التحراا الدفاعية لبمام وللجانب

1
2.81

0.384

1.13

2.82

0.39
0

0.630

قيمة اتا الجدولية عند 1.96 = 0.05
يتضح من جدول (  ) 1أنه -:
تفاوت ميم المتوسطا الحسابية إلستجابا العينة عله االختبارا المهارية ميد الدراسة وفقا ُ ألنماط
السيطر المخية لدى العبي ار اليد  ،اما أنحالر معام االلتواء ما بين د 3 ±مما يد عله اعتدالية
البيانا .

جدول ( ) 2
داللة الفروق بين انماط السيطرة المخية نحو استجاباتهم على بعض المهارات االساسية لالعبي كرة اليد
تحت  16سنة
(ن = )150
أحد نصفى المخ

كلتا النصفين

االختبارات

متوسط
حسابي

أنحراف
معياري

متوسط
حسابي

أنحراف
معياري

قيمة (ت)

 -1التنطيطالزجزاجي  30م

9.80

5.39

9.36

2.85

0.558

7.70

0.717

7.78

0.881

0.551

0.384

2.82

0.390

0.179

 -2التمرير واالستبم علي الحايط
االمامي  10مرا
الدفاعية لبمام
 -3التحراا
2.81
وللجانب
*ميمة د الجدولية عند مستو 1.96= 0.05
يتضح من جدول ( )2أنه -:

التوجد فروق ذا داللة احالايية بين انماط السيطر المخية نحو استجاباتهم عله بع
االساسية لبعبي ار اليد تح  16سنة.

المهارا

يتضح من جدول (  ) 2 (،)1أنه  -:التوجد فروق ذا داللة احالايية بين انماط السيطر المخية نحو
استجاباتهم عله بع المهارا االساسية لبعبي ار اليد تح  16سنة  ،وترجع الباحثة هذة النتيجة الي
طريقة تعام الم ا ناء اداء المهارا االساسية في ار اليد ترتبط بطريقة تفاير البعب ومعالجة
للمعلوما وا ذل مرتبط باحد نالفي الم او التا النالفين معا  ،حي ,ب من خب عد دراسا
تناول ورايف نالفي الم في المجا الرياضي ان لا نالف ورايف معينة تجع الرياضي يعتمد علي
نالف دون االخر .
ورغم ذل اتفق هذ الدراسة م العديد من النتايف التي توالل اليها دراسة ا من د ، 158: 7د31 :3
والتي ارهر ان السيطر المخية لنالفه الم د المتاام يعد االفض في معالجة المعلوما حي ,يضم
ورايف النالفين االيسر وااليمن وان استخدام نالفي الم معا يعتمد علي االداء المطلوب من البعب واذا
اان المهمة المطلوبة تحتاج للورايف الموجود في نالفي الم مما يؤد لنحسن االداء ،واتفق تل
النتيجة م دراسة " ”jerre levyد 1980وتشير الي ان الم يقوم بعملة علي افض وجة عندما يتم اتحاد
النالفيين االيسر وااليمن ا د المتاام " د24: 2
ولقد اشار"نهاد علوان " د 2006نقب عن " مارتينز ”"Martensد 1987الي ورايف نالفي الم
في المجا الرياضي الي ان النالف االيسر هو المحل ويستخدم في تعلم المهارا الجديد وتالحيح
االخطاء وتطوير استيراتيجية المنافسة  ،ويعم علي امداد البعب بالمعلوما لا خطو م مالاحبة
التعليما اللفرية التي تساعد في توجية جسم البعب الي نوع وتسلس الحراا المطلوبة اداؤها  ،فم ب
عند تعلم رمي الار الو مر فان الجانب االيسر د المحل يحدد العضب العاملة وتومي انقباضها
وبالتدرج البطئ في تاوين برنامف تخطيط عقلي عن ايفية اداء المهار م م ممارسة البعب يقوم المحل
بالمساعد في ااتشاف االخطاء وتالميمها وفقا للتخطيط الذ تم تاوينة سابقا ،وسيتخدم النالف االيسر
التفاير التحليلي بطريقة ايجابية في مرحلة االعداد ويستخدم في وض االهداف طويلة ومالير المد
والتخطيط ومراجعة االداء في توميتا محدد  ،وتاوين اللغة التي تؤد الي االتجاه االيجابي د44 : 7
االستخالصات :
في ضوء النتائج التي توصل اليها البحث الحالي يمكن التوصل الي:
 عدم وجود فروق ذا داللة احالايية بين انماط السيطر المخية نحو استجاباتهم عله بعالمهارا االساسية لبعبي ار اليد تح  16سنة.
التوصيات :
 .1االهتمام بتطوير البرامف التدريبية وان تتضمن برامف لتنشيط عم نالفي الم لبعبيين لتحقي
االداء للنمط المتاام .
 .2ضرور مراعا تحديد انماط السيطر المخية عند انتقاء البعبيين والتي تعد متطلب هام لتحقي
البطوال  ،وخاالة لد الناشيين النهم القاعد االساسية لجمي االنشطة الرياضية

قائمة المراجع :
 .1أيمن احمد الباسطي د1995م  :محددا انتقاء الناشيين في رياضة الهواي  ،رسالة دكتوراة
،غير منشور  ،الية التربية الرياضية بنين  ،القاهر  ،جامعة حلوان.
 .2باربارا ابر د ، 2004تفعيل التعليم  ،النموذج التربوي المتكامل في غرف الصف ،ترجمة "
يعقوب حسين نشوان  ،ومحمد خطاب  ،دار الفرمان للنشر والتوزي  ،عمان.

ملحق ( ) 1

قائمة الملحقات
مقياس انماط السيطرة المخية

 .3بسمة نعيم محسن  ،د 2011التفاير الحاذق وفقا لتفضي السياد المخية النالفية وعبمت بدمة أداء
المهارا

الدفاعية لبعبي الدور الممتاز بالار الطاير  ،مجلة كلية التربية الرياضية ،جامعة

بغداد.
 .4طارق محمــد بدر الدين د2009م ":اإلستدال بالبروفي العالبه للمهارا
الم

العقلية فه فالوص

امؤشر موضوعه لتقويم نتايف برامف التدريب العقلي للرياضيين"بحث منشور بالمؤتمر

العلمى لعلوم التربية البدنية والرياضة ا دور ال قافة البدنية فه توسي ماعد الممارسة الرياضية "
.5
.6
.7

.8

الية التربية البدنية  ،جامعة الساب من ابري ،الزاوية ،ليبيا
اما عارف وسعد محسن د1989م :كرة اليد ،دار الاتب للطباعة والنشر الموال .
محمد العربي شمعون د : 1996التدريب العقلي في المجال الرياضي ،،دار الفار العربي ،
القاهر .
نهاد محمد علوان ،د ، 2006ا ر استيراتيجية معالجة معلوما وف السياد المخية التالفية في
تعلم بع المهارا االساسية بار اليد واالحتفار بها  ،رسالة دكتوراة  ،الية التربية الرياضية
للبنا  ،جامعة بغداد.
يحي السيد اسماعي الحاو د2004م  :الموهبة الرياضية واالبداع الحركي  ،ط ، 2المراز
العربي للنشر  ،القاهر .

9. Connell, Diane (2006) : "Left. Brainl Right Brain" Relived From
)http.www.scholastc.com:43

ملحق ( ) 2

االختبارات المهارية التي تم تطبيقها علي العبي كرة اليد

ملحق ()1

مقياس انماط السيطرة المخية لالعبي كرة اليد تحت16
سنه

كلية التربية الرياضية للبنات
قسم تدريب االلعاب الرياضية

ملحق()1
مقياس انماط السيطرة المخية لالعبي كرة اليد تحت 16سنه

عزيزى الالعب :
االسم  ................................................ /السن ......................... /
اسم النادي ................................................. /
مركز اللعب ................................ /
سنوات الخبرة .................................. /
تعليمات تطبيق المقياس:
 يركز المقياس علي تفضيلك لطرق التفكير ويحتوي علي  40مجموعه من العبارات ولكلمجموعه عبارتان (أ) و (ب)
 المطلوب منك قراءه كل مجموعه علي حدة  ،ثم وضع عالمه (√) امام االختيار المناسب لك واذاكانت االثنتان تنطبق عليك ضع عالمه (√) امام العبارتان .
 الحظ انه ال توجد اجابات صحيحة واخري خاطئه . -حاول ان تكون اجابتك تنطبق عليك تمام كلما امكن ذلك.

م
1
2
3
4

العبارات

أ) اعمل حركة خداعية واحدة للمرور من المنافس
ب) اعمل اكثر من حركة خداع للمرور من المنافس.
أ) اعتمد علي مهارة هجومية ثابته الحراز االهداف
ب) اعتمد علي عدة مهارات هجومية متغيرة الحراز االهداف
أ) ال اهتم بالخصم لحظة استالمي الكرة
ب) أفاجئ الخصم لحظة استالمي الكرة
أ) اتوقع الخداع المنظم من المنافس
ب) اتوقع الخداع العشوائي من المنافس

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

أ) اركز علي المهاجم اليقاعه في خطأ
ب) اركز علي الكرة للحصول عليها
أ) اجرب حركات هجومية جديدة
ب) اتخيل حركات هجومية جديدة
أ) ارتب افكاري عند الهجوم علي المنافس
ب) اكون عشوائي عند الهجوم علي المنافس
أ) عندي حركات لصد هجمات المنافس
ب) اقترح حركات لصد هجمات المنافس
أ) التزم بتعليمات المدرب
ب) اتصرف تبعا للموقف الذي اقابله حتي لو كان مخالفا لتعليمات المدرب
أ) ااتوقع ما سيحدث في المباراة
ب) اتخيل ما سيحث في المياراة
أ) انظم اسلوب المراوغة
ب) اكتشف اسلوب المراوغة
أ)اوصف المواقف الصعبة فى الملعب
ب)استنتج المواقف الصعبة فى الملعب
أ)اجرب االنتقال من اداء مهارى الخر
ب)اتصور االنتقال من اداء مهارى الخر
أ) أُحسن المهارات الدفاعية إلرباك المنافس
ب)ابتكر مهارات دفاعية إلرباك المنافس
أ)اتوقع الفوز في المباراة
ب)اخمن الفوز في المباراة
أ)اعبر عن غضبي من زمالئي بالنداء عليهم
ب)اعبر عن غضبي من زمالئي بإشارات
أ)التزم بخطط المدرب
ب)ال التزم بخطط المدرب
أ)أعتذر اذا اخطأت في استالم الكرة
ب)التمس االعذار لزميلي اذا اخطأ في استالم الكرة
أ) اخاطر باللعب رغم شعوري بالتعب
ب) اخبر المدرب لتغيري اذا شعرت بالتعب
أ)اتعلم المهارات السهلة اوال
ب)اتعلم المهارات المهمه اوال
أ)ادرك الزمن المتاح لي لعدم ارتكاب مخالفة اللعب
ب)اسرح عند حساب الزمن المتاح لي لعدم ارتكاب مخالفة اللعب السلبي
أ)انظم المناوالت مع زميلي
ب)اترك المناوالت مع زميلي حسب ظروف المباراة
أ)افهم طريقه اداء المهارة من الشرح اللفظي للمدرب
ب)اريد رؤيه النموذج الحركي للمهارة حتي افهم طريقة ادائي
أ)اخطط لما سأقوم بة فى المباراة

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ب)اتخيل ما سأقوم به فى المباراة
أ)اطب الخطط الجديدة التي تدربا عليها
ب)اغير في الخطه التي تدربت عليها تبعا لتغير الموقف
أ)افضل التفكير اثناء الجلوس
ب)افضل التفكير اثناء االستلقاء
أ)اجرب تعلم مهارات دفاعية جديدة
ب)ابحث عن تعلم مهارات دفاعية جديدة
أ)افكر بهدوء قبل نزولي المباراة
ب)استمع لموسيقي قبل نزولي المباراة
أ)اختار الوقت المناسب لالنتقال من الدفاع للهجوم
ب)اتصرف بتلقائية لالنتقال من الدفاع للهجوم
أ)اغامر بالتحرك علي حدود ال9م
ب)اشعر باهمية التحرك علي حدود ال9م
أ)اضع ادوات كرة اليد في دوالبي بطريقه منظمة
ب) ال اهتم بوضع ادواتي بصورة منظمه ما دمت اعرف الوصول اليها
أ)انفذ خطط المدرب النها تناسب تفكيري
ب)انفذ خطط المدرب النها ممتعة
أ)شخصيتي مرنة فى الملعب
ب)شخصيتي متماسكة فى الملعب
أ)عندي اسباب مقنعه عند الهزيمة
ب)اعترف بالهزيمة بدون اسباب
أ)التزم بخطط المباراة عند المشاركة فيها
ب)اخاطر باداء خططي غير متوقع عند المشاركة فى المباراة
أ)اتذكر اسماء العبي منتخب كرة اليد
ب)اتذكر وجوه العبي منتخب كرة اليد
أ)انظم وقتي يوم المباراة
ب)هناك من ينظم وقتي يوم المباراة.
أ)اوصف اداء المنافس
ب)استنتج اداء المنافس
أ)افضل الهدوء او القراءه اثناء السفر الداء المباريات
ب)افضل سماع الموسيقي اثناء السفر الداء المباريات
أ)افضل تعلم المهارات الحركية بصورة جزئية
ب)افضل تعلم المهارات الحركية بصورة كلية

مفتاح تصحيح مقياس انماط السيطرة المخيه النتقاء العبي كرة اليد تحت  16سنة:
يتاون مقياا انماط السيطر المخي النتقاء العبي ار اليد تح  16سينة ميند  40عبيار تنقسيم
الي دأ و دب  ،حي ,تعبر دأ عن النمط االيسر وتعبر دب عن النمط االيمن وتحتسيب اي منهيا بدرجية

واحد  ،وتعبر اختيار دأ  ،دب معيا عين التيا الناليفين وتحتسيب بيدرجتان ،الدرجية القاليو  80درجية
والدرجة االدني  40درجة.

ملحق ()2
اختبارات المهارات االساسية التي تم تطبيقها
علي العبي كرة اليد تحت  16سنة

كلية التربية الرياضية للبنات
قسم تدريب االلعاب الرياضية

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 خطأ مثل إبتعاد الكرة كثيرا تعطي لالعب محاولة واحدة آخري فقط التسجيل :يحتسب الزمن بالثانية الذي يقطعه الالعب في الذهاب والعودة()192 :32البداية

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 االرض 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

.................................

االختبار الثالث :التحركات الدفاعية لالمام وللجانب
الغرض من القياس  :التوافق والرشاقة
االدوات المستخدمة  :اقماع
طريقة االداء :يقف البعب عند النقطة دأ علي خط ا  6متر عند سماع اشار البدء يقوم بالتحر لبمام
باتجاه النقطة دب م اداء الحراا الدفاعية بالقدمين واليدين  ،م يقوم بالتحر جانبا باتجا النقطة دج
م اداء الحراا الدفاعية بالقدمين واليدين مم يقوم بالتحر جانبا للنقطةدب م اداء الحراا الدفاعية
بالقدمين واليدين  ،م يقوم بالتحر للخلف باتجا النقطة دأ م اداء الحراا الدفاعية بالقدمين واليدين *.
شروط االداء:

 البدء في التحراا الدفاعية باليدين والقدمين معا عند سماع الو الالافر . التحر بأمالي سرعة لبعب .طريقة التسجيل

-

يحسب الوم بال انية لا مر
المر االولي من د أ الي ب ومن دب الي أ
المر ال انية دب إلي ج ومن دجـ إلي ب
لا مر درجتها الخاالة بها .

يحتسب لبعب اام وم ممان أن ينفذ في االختبار *

