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والصالة والسالم  الحمد هلل الذي أنزل على عبده كتابا عجبا فيو من كل شيء حكمًة ونبأً، 
زكاىم حسبا ونسبا وعلى وأصحابو السادة  أشرف الخليقة عجما وعربا و أعلى نبيو محمدا  

 ك وعظيم سلطانك.رب نحمدك حمدا كثيرا  كما ينبغي لجالل وجي النجب، فيا
 :والق ائل في محكم تنزيلو، انو وتعالى على فضلو وتوفيقو لنانشكر اهلل سبح

   لئن شكرتم ألزيدن   كم 
 .7سورة إبراىيم، اآلية  

 ونتقدم مصداق ا لقول النبي صلى اهلل عليو وسلم:
   من لم يشكر الناس لم يشكر اهلل  

 حيح مسلم.ص                                    
 بالشكر إلى من ساىم من قريب أو من بعي د في إنجاز ىذا العم ل.

الذي سيل لن ا    **بن عبد الرحمان سيد علي**وبتشكراتنا الخالصة إلى الدكتور المشرف  
طريق العمل ولم يبخل علينا بنصائحو القيم ة ، فوجينا حين الخط أ وشجعن ا حين الصواب، 

 فكان نعم المشرف. 
الذين أشرفوا على تدريسن ا خالل السنوات    ** جميع أساتذتنا**كما نتقدم بالشك ر إلى  

ولكل من ساىم بالكثير أو الق ليل، من قريب أو حتى من بعيد في إخراج ىذا    خمسال
 العمل المتواضع إلى النور.

 وفي األخي ر نحمد اهلل جال وعال الذي أعاننا في إنياء ىذا العمل.
 طيتنا نجاحا ف ال تأخذ منا تواضعا.* الليم إن أع

 * الليم إن أعطيتنا فشال ف ال تأخذ منا عزيمتنا.
 إن أصبنا فيذاوما نحن إال بمبتدئين...وما من مبتدئين بلغوا الكمال، ف 

، ف ألف حمد هلل على إتمام  فضلو ونشكره  فضل اهلل وحده، وان أخطأنا ف لنا محاولتنامن   
  على نعمو.

 عبد المجيد                                                                       

 شكر وتقدير
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        الحمد هلل رب العالمٌن منزل الكتاب هدى وتذكرة ألولً األلباب، والصالة والسالم  

سٌدنا محمد الذي خصه بجوامع الكالم وفضل الخطاب وعلى آله وأتباعه إلى ٌوم على 

 الدٌن وسلم تسلٌما كثٌرا

 أما بعـــــــــــــــــــــــد

دي عملً هذا :اه  

 ـ إلى منبع المحبة والحنان أمً الغالٌة أطال هللا فً عمرها.

 ـ إلى من ساندنً طوال مشواري الدراسً أبً العزٌز أطال هللا فً عمره.

.إلً روح جدتً رحمها هللا -  

 .وإلى جّدي وجدتً أطال هللا عمرٌهما -  

.وأبنائهم تً، وخاالأخوالً، وأعمامً، وعماتً، ـ إلى كل إخوتً وأخواتً  

(.خٌر الدٌن، صالح الدٌن، سالف، ودادـ إلى شموع بٌتنا المنٌرة )  

  دون استثناء. ـ إلى كل الزمالء واألصدقاء

 ـ إلى كل من ساندنً فً مشوار بحثً سواء من قرٌب أو من بعٌد
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 :(الدراسةالبحث )ممخص 

بطارية  لمن خال سنة 71-71إلى تحديد المستوى البدني والمياري لالعبي كرة اليد فئة أشبال تيدف الدراسة       
نما ألن  ،اختبارات يأتي باألسس العممية  الوصول لممستويات العميا ال يأتي بمحض الصدفة أو بالطرق العشوائية وا 

فاستعمال بطارية اختبارات بشكل دوري في الوحدات التدريبية يضمن نجاح ىذه األخيرة وبالتالي تطير األداء البدني 
في ذلك المنيج  مستخدما، لكرة اليدفرق والية البويرة دراستو عمى بعض  ىذه يتأجر والمياري لالعبين، ولقد 

إلى المقابمة التي أجريت مع اضافة ، ت البدنية والميارية عمى الالعبين األشبالتطبيق االختباراالوصفي من خالل 
ة : األول خصص لمخمفية المعرفيجانبينعمى  ةدراسالاشتممت و وتدعيمو أكثر، البحث بغرض إثراء  بعض المدربين 

فتضمن الدراسات المرتبطة بالبحث، أما  الثانيأما  ،محاور (40)فصمين األول تضمن أربعة النظرية وتضمن 
، األول خصص لمنيجية فخصص لمخمفية المعرفية التطبيقية )الدراسة الميدانية( وتضمن فصمينالجانب الثاني 

جراءاتو الميدانية، أما الثاني فاحتوى عرض وتحميل ومناقشة النتائج.  البحث وا 
استعمال بطارية ت المقترحة وكشفت حقيقة مساىمة وفي األخير أسفرت نتائج الدراسة عن صحة الفرضيا     

 في تحديد المستوى البدني والمياري لالعبين.اختبارات 
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  :مـــــــقدمة 

شيد العصر الحالي تقدما عمميا وتكنولوجيا نتيجة الثورة اليائمة في مجاالت البحث العممي الذي ظيرت ثماره      
والمادية لخدمة المجتمعات عامة ومجتمعاتيا في مجال الرياضة، حيث تقوم الدول بتسخير إمكانياتيا البشرية 

خاصة في ىذا المجال الحيوي مجال الرياضة، وتنمية الفرد الذي يعتبر ىو أساس تقدم األمم وبو تسعد الشعوب في 
 شتى مجاالت الحياة. 

إلى تنشئة الفرد  والتربية البدنية والرياضية واحدة من المجاالت التي تيتم باإلنسان فيي تيدف في المقام األول     
 وتيذيبو من خالل النشاط الحركي والرياضي ليصبح مواطنا صالحا قادرا عمى اإلبداع واإلنجاز.

ومن ثم شيدت التربية الرياضية خالل اآلونة األخيرة تطورا ىائال زاد من ارتباطيا بالعموم األخرى كالتربية العامة 
لقياس والعموم األخرى التي ليا عالقة بالتربية البدنية والرياضية كعمم والفسيولوجيا والتشريح والميكانيكا والتقويم وا

 متخصص ومستقل.

التربية الرياضية في العصر الحديث خطوات كبيرة نحو التقدم العممي مستندة  أيضاليس ىذا فقط فقد خطت      
ية الرياضية بحيث يمكن الحكم إلى طرق وأساليب التقويم والقياس العممي السميم، واتسع مجال التقويم في الترب

بواسطتو عمى أي فرع من فروعيا وذلك ألن التقويم يساعد في عممية تعديل األمور استنادًا لألىداف الموضوعة 
ولقد بمغ من أىمية االختبارات والمقاييس في التربية الرياضية خالل السنوات األخيرة وسيمة فعالة من وسائل عممية 

ل أدوات لمتقييم والتوجيو والتنبؤ من خالل طرق التقويم لألنشطة الرياضية يصبغيا بالصبغة التقويم، حيث أنيا تمث
 العممية والتي ىيأت ليا الطريق السميم لمتقدم والرقي.

ذا ما أردنا الحديث عن لعبة كرة اليد نجد أنيا نالت الكثير من االىتمام والمتابعة من الخبراء والمختصين في       وا 
ما أسيم في تطوير جوانبيا الفنية سواء الميارية أو الخططية، وأسيم في زيادة شعبيتيا سواءا محميا أو المعبة، م

دوليا أو عالميا، وأصبح الفوز أو اليزيمة في مبارياتيا تستجيب لو قوى المجتمع السياسية واالجتماعية واالقتصادية، 
ية وتكون محممة باآلمال والدوافع والخوف من اليزيمة والرغبة حيث يبمغ االىتمام ذروتو في المسابقات الدولية والقار 

في الفوز وغيرىا من االنفعاالت التي تشكل حالة نفسية معقدة مركبة، ولكن ال يتحقق ذلك إال من خالل تمتع 
الالعب بمستوى بدني ومياري يؤىمو لممنافسة عمى جميع األصعدة والمستويات من خالل التدريب المتواصل 

ابعة الدورية لمستوى تقدمو عن طريق االختبارات وفي فترات متقاربة حتى يستطيع المدرب الوقوف عمى والمت
المستوى الحقيقي لالعب وأخذ صورة عما يؤول إليو الالعب خالل المباراة، فمدرب كرة اليد يقوم بعممية التدريب 

بدقة مقدار تقدم كل العب، حقيقة قد تكون عين يوما بعد يوم وأسبوع بعد أسبوع مع الفريق بدون أن يستطيع تحديد 
المدرب واعية، وتالحظ الالعبين جيدا لكنو ال يستطيع تحديد مستوى كل العب ومقدار تقدمو بدقة ليطمئن عمى 
نجاح العممية التدريبية وأنيا تسير في الخطة التي حددىا المدرب، والمدرب الجيد المدرك لعممو يعمم أىمية قياس 

لبدني والمياري العبيو حتى يعدل من برنامج التدريب إذا كان البد من ذلك، من ىنا تظير الحاجة المستوى ا
حيث شكمت االختبارات الموضوعية نوعًا من الوسائل الممحة لالختبارات في تحقيقيا ألغراض العممية التدريبية 

مون في ىذا المجال بالحاجة الماسة إلى الفنية الرئيسية لمتقويم الحديث في التدريب الرياضي، وبذلك شعر العام



 مـــــقدمة

 
 ل

 

تتصف مقاييس لمتعرف عن طريقيا عمى مستوى األفراد وأعضاء الفرق الرياضية السيما وأن كرة اليد الحديثة 
بالسرعة في المعب، والميارة في األداء الفني والخططي، األمر الذي يحتم عمى الالعب امتالك الميزات التي تؤىمو 

ة وتطوير الصفات البدنية، باعتبار أن ىذه األخيرة ليا األثر المباشر عمى مستوى األداء لذلك من خالل تنمي
  .(35،،،9، ص3002)محمد حسن عالوى وآخرون، المياري والخططي لالعب خاصة أثناء المباريات 

لالحظنا أن  ،)الجزائر(سنة لفرق والية البويرة  71 -71ولو نظرنا إلى مستوى العبي كرة اليد فئة األشبال    
مستواىم البدني والمياري ال يرقى إلى المستوى المطموب رغم توفر اإلمكانيات والوسائل التي تجعل ىذا المستوى 
يواكب التطورات الحديثة لمعبة ومتطمباتيا، مما يثير الكثير من التساؤالت، ولعل السبب يكمن في العممية التدريبية 

مستوى الالعبين التي تبنى عمى أسس ذاتية وعشوائية كالمالحظة، وخبرة وبالضبط في طرق القياس والتشخيص ل
بطارية المدربين وىذا ما الحظناه من خالل الدراسة االستطالعية، وبالمقابل إىمال الطرق واألساليب العممية "

 رب طموح.التي تعتبر جوىر العممية التدريبية وتوجييا في المسار الصحيح الذي يصبو إليو كل مد اختبارات"

من ىذا المنطمق جاءت ىذه الدراسة لتحديد ومعرفة مستوى الالعبين من الناحية البدنية والميارية، حيث      
احتوت عمى جانبين نظري وتطبيقي، األول تضمن فصمين، فصل خصص لمخمفية النظرية وتضمن أربعة محاور، 

حور الثاني تطرقنا فيو إلى متطمبات األداء في كرة اليد، المحور األول الذي تطرقنا فيو إلى القياس واالختبار، والم
المحور الثالث تطرقنا فيو إلى بطارية اختبارات البدنية والميارية، والمحور الرابع يمثل كرة اليد والمراىقة، والثاني 

ث خصص لمدراسات المرتبطة بالبحث، أما الجانب التطبيقي فتضمن أيضا فصمين، األول خصص لمنيجية البح
جراءاتو الميدانية من خالل تسميط الضوء عمى المنيج المتبع وعينة البحث ومجاالتو وكذا أدوات البحث والوسائل  وا 
اإلحصائية المستعممة في تفريغ النتائج، والثاني عرض وتحميل ومناقشة النتائج المتعمقة باالختبارات التي طبقت 

عطائو الرصانة عمى العبي كرة اليد فئة أشبال، والمقابمة التي  أجريت مع بعض المدربين لتدعيم البحث أكثر وا 
العممية المطموبة، وفي األخير خاتمة لمبحث واقتراحات وفروض مستقبمية تكون بمثابة انطالقة لبحوث ودراسات من 

 جوانب وزوايا أخرى. 
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     االشكالية: -1
مما الشؾ فيو أف التربية الرياضية تعتبر مف أىـ وسائؿ تربية األجياؿ تربية سميمة، وذلؾ عف طريؽ        

عالية مف المياقة البدنية، لقد أظيرت األنشطة الرياضية المختمفة وكرة اليد كإحدى ىذه األنشطة تتطمب درجة 
خبرات المدربيف المؤىميف أف المياقة البدنية تؤثر عمى مستوى األداء المياري، وأف العب كرة اليد البد أف يعد اعددا 

 الخططي والنفسي.و  عداد المياريبدنيا عاليا بجانب اإل

ويعتمد التدريب الحديث في كرة اليد أساسا عمى األساليب العممية، وال يكفي وضع برنامج تدريبي لكي يطمئف       
المدرب أف خطة التدريب تسير في الطريؽ المرسوـ ليا، إذ البد أف يصاحب عممية التدريب المتابعة  والتقويـ 

فيا، لذا فإف االختبارات والمقاييس تمعب الدور والقياس مف فترة ألخرى لمعرفة مدى تحقيؽ خطة التدريب ألىدا
 األوؿ في وضع الصورة الحقيقية لمسايرة برنامج التدريب لمخطة الموضوعة.

ولقد تطورت كرة اليد في السنوات األخيرة تطورا كبيرا حيف ظيرت الحاجة إلى رفع مستوى المياقة البدنية      
جة تقدـ الخطط وظيور طرؽ جديدة لمعب، فبدت الحاجة ممحة لتطوير وتطوير أداء الميارات األساسية لالعبيف نتي

 برامج التدريب كي يتمكف الالعبوف مف أداء الميرات األساسية والخطط بكفاءة عالية.

فبدأ األخصائيوف الرياضيوف الميتموف بكرة اليد االستفادة مف العموـ األخرى كعمـ التشريح، الفيسيولوجيا عمـ      
أحد األسس اليامة لمتخطيط والمتابعة والتقييـ ومعرفة  قياسحيث تعد االختبارات وال قياسالو ختبارات النفس، واال

مستوى أداء الالعبيف، وفي دراستنا ىذه نحاوؿ مف خالؿ ىذه االختبارات والمقاييس تحديد مستوى المياقة البدنية 
كوف ىذه الدراسة بمثابة خطوة ومحاولة لمنيوض وبعض الميارات األساسية ألشباؿ كرة اليد، ويأمؿ الباحث أف ت

 برياضة كرة اليد عمى أسس عممية سميمة.

فمف خالؿ مالحظة غالبية مناىج التدريب المعتمدة  والمطبقة مف قبؿ مدربي كرة اليد أنيـ ال يعتمدوف عمى      
ت المشكمة في رؤية دعية، ىنا تحداالختبارات في تحديد مستوى الالعبيف وىذا ما أظيرتو الدراسة االستطالالقياس و 

 (11-17أشبال)كرة اليد فئة مستوى العبي موضوعية وصادقة في وضع بطارية اختبارات البدنية والميارية لتحديد 
 :مف ىذا المنطمؽ يمكف طرح التساؤؿ العاـ كالتالي .سنة

 .سنة؟ 11-17ما هو المستوى البدني والمهاري لالعبي لكرة اليد فئة أشبال   -

 التالية:  التساؤالت الفرعيةمف خالؿ التساؤؿ السابؽ يمكف طرح      

 .سنة؟ 11 -17ما ىو مستوى األداء البدني لالعبي كرة اليد فئة أشباؿ  –1

 .سنة؟ 19 -17ما ىو مستوى األداء المياري لالعبي كرة اليد فئة أشباؿ  -2

          حسب نتائج بطارية سنة متقارب  11-17أشباؿ  ىؿ المستوى البدني والمياري لالعبي فرؽ كرة اليد فئة -3
 اختبارات؟

 :الفرضيات -2
 .(Maurice Angers, 1996, p 102) الفرضية عمى أنيا ذلؾ الحؿ المسبؽ إلشكالية البحث. تعرؼ   
 ةأف الفرضية ىي أيضا نقطة التحوؿ مف البناء النظري إلى التصميـ التجريبي لإلجابة عمى اإلشكالية القائم كما

 .(56، ص 1978)إخالص محمد عبد الحفيظ، مصطفى حسيف باىي، 
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 الفرضية العامة: - 2-1

 ضعيف من الناحية البدنية والمهارية. " سنة11 – 17"مستوى العبي كرة اليد فئة اشبال  -
 الفرضيات الجزئية: -2-2

 ضعيؼ مف الناحية البدنية. سنة 11-17مستوى العبي كرة اليد فئة اشباؿ  -1

 .ضعيؼ مف الناحية الميارية سنة 11-17مستوى العبي كرة اليد فئة اشباؿ  -2

سنة متقارب إلى حد كبير حسب نتائج  11-17كرة اليد فئة أشباؿ  فرؽ المستوى البدني والمياري لالعبي -3
 بطارية اختبارات.

 أسباب اختيار الموضوع: -3
 أسباب ذاتية:  -3-1

وفضولنا في تبييف أىمية بطارية اختبارات في تحديد المستوى البدني والمياري لالعبي كرة اليد فئة  ىي رغبتنا     
 سنة، باإلضافة إلى اإلحساس بالقدرة عمى تناوؿ ىذا الموضوع والكشؼ عف خباياه. "11 – 17"أشباؿ 

 أسباب موضوعية: -3-2

 لالعبيف. البدني والمياريمستوى الحيرة المدربيف في معرفة  -

 نقص الدراسات والبحوث التي تناولت مواضيعيا مثؿ ىذا الموضوع. -

 .التدريبطارية اختبارات في عممية عدـ تجسيد ب -

 .لموقوؼ عمى المستوى البدني والمياري لالعبيف األشباؿعمى الطرؽ العممية المقننة المدربيف اعتماد عدـ  -
، واجتناب الطرؽ لالعبيف البدني والمياريمستوى توعية المدربيف بأىمية استعماؿ بطارية اختبارات لتحديد ال -

 العشوائية كالمالحظة.

 أهمية البحث: -4

 : عمميال الجانب -4-1

 – 17)لالعبي كرة اليد فئة األشباؿ  والميارية لموقوؼ عمى مستوى الحالة البدنية البدني والمياريمستوى القياس  -
 سنة. (11
 تزويد مكتبة المعيد بمراجع عممية فيما يخص بطارية االختبارات، نظرا لقمة المراجع في ىذا المجاؿ. -
 الطمبة واألساتذة بمعمومات مفيدة في ىذا المجاؿ. إثراء -
 :عمميال الجانب -4-2

   لالعبي كرة اليد فئة األشباؿ  وبعض الميارات األساسية وضع بطارية اختبارات لمعرفة مستوى المياقة البدنية  -
 سنة. (11 - 17)
 الطمبة واألساتذة عمى التطرؽ ليذا الموضوع البكر في بالدنا لمدراسة والبحث مف جوانب وزوايا أخرى. تشجيع -
تحديد المستوى البدني والمياري ، في بطارية اختباراتتحسيس وتوعية المدربيف باألىمية البالغة التي تكتسييا  -

 .لالعبي كرة اليد
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مستويات لالختبارات المعتمدة مكيفة حسب البيئة التي تنشط فييا الفرؽ محؿ الدراسة، لمتمكف مف  استخالص -
 إعطاء تقديرات لقدرات الالعبيف بكؿ موضوعية.

 أهداف البحث: -5

 سنة. 11-17المستوى البدني والمياري لالعبي لكرة اليد فئة أشباؿ  معرفة مف ىذا البحث ىو اليدؼ الرئيسي
 إلى:كما يهدف 

 سنة. 11 -17تحديد المستوى البدني لالعبي كرة اليد فئة أشباؿ  -

 سنة. 11 -17تحديد المستوى المياري لالعبي كرة اليد فئة أشباؿ  -

 اعطاء صورة تقريبية لممستويات البدنية والميارية بيف فرؽ محؿ الدراسة. -

 تحديد المفاهيم والمصطمحات: -6
زالة الغموض مف شأنيا تحديد المفاىيـ والمصطمحات الواردة في البحث  إف      المساىمة في توضيح الموضوع وا 

 الذي قد يعيؽ الفيـ الصحيح ليذا البحث.
 :المياقة البدنية )المستوى البدني( -6-1
  :النظري )االصطالحي( تعريفال *
 Curetoin تعريف -

أعضاء  ـوتشمؿ الخمو مف األمراض المختمفة العضوية والوظيفية وقيا ،ىي أحد مظاىر المياقة العامة لمفرد    
الجسـ بوظائفو عمى أحسف وجو مع قدرة الفرد عمى السيطرة عمى بدنو، وعمى استطاعتو لمواجية األعماؿ الشاقة 

 .لمدة طويمة دوف إجياد
 :Batcherتعريف  -
    .( 125 -123ص  ،2003 عبد الخالؽعصاـ  )  المياقة البدنية تعني سالمة وصحة أعضاء الجسـ  
 :mathewsتعريف ماتيوز  -
 .(36)كماؿ عبد الحميد، محمد صبحي حسانيف، ص  ىي مقدرة الفرد عمى أداء عمؿ معيف  
ىي مقدرة يتسـ بيا الفرد تتمكف مف خالليا أجيزتو الفسيولوجية مف الوفاء بمتطمبات بعض  :وتعرف أيضا  

  (32، ص 2009)مفتي ابراىيـ حماد، .بكفاءة وفعالية الواجبات البدنية والحياة
  التعريف االجرائي:* 
 .بوظائفوالتي يتمتع بيا الرياضي وقدرتو عمى القياـ المستوى الحالي لمياقة البدنية  يى

الرشاقة  المطاولة، السرعة، عماؿ الحركية التي تتطمب استخداما كبيرًا مف القوة،األ إلنجازمكانات الحالية اإلأو ىي 
  .وكؿ عناصر المياقة البدنية االخرى

 :المهارة - 
  :(االصطالحي) التعريف النظري 

)مفتي إبراىيـ حماد،  ، "النشاط ذلؾ تحكـ وقواعد حدود ضمف األداء ودقة بالسرعة تتميز التي الحركات تمؾ" تعني   

 .(31، ص1997
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  :اإلجرائي التعريف* 
التي يتحتـ عمى الالعب أداؤىا في جميع المواقؼ المختمفة التي تتطمبيا المعبة ويتطمب ذلؾ حركة  ةالحرك    

 .طوعية لمجسـ كي تؤدي الحركات أداًء سميمًا سواء كانت ىذه الحركات بالكرة أو بدونيا
  :ساسية في لعبة كرة اليدالمهارات األ -6-2
 :)االصطالحي( النظرييف التعر * 
إف التفػػوؽ والنجػػاح الحاصػػؿ لػػدى الرياضػػي فػػي أي نشػػاط يمارسػػو يكػػوف مرتبطػػًا بصػػمة وثيقػػة فػػي أدائػػو الفنػػي      

المسػتوى  ف ارتفاع مستوى األداء الفني لمرياضي في الميارات األساسية الخاصة بالمعبة سيؤدي الى ارتفػاعا  و  ،الجيد
تقػاف يصػبح  ءااسو ومف خالؿ مقدرة الرياضي عمى أداء واجباتو  العاـ لمعبة، كانت معقدة أو بسيطة  وتأديتيا بدقة وا 

 العبًا يتصؼ باألداء الفني العالي.
قدرة الالعب عمى استعمالو قابمية الجسمية والنفسية والحركية والخططية  عمى أنو" ويعرف األداء الفني بكرة اليد    

بما ينسجـ ومستمزمات المنافسات ووفؽ الحمؿ الفردي والفرقي في اداء الواجػب معتمػدا عمػى الخبػرة والمعرفػة وكػذلؾ 
تقانويعتبر جزءا أساسا مف عممية التدريب الرياضي   .(590ص ،1998)قاسـ حسف حسيف ،" وا 

كؿ التحركات الضرورية واليادفة التي يقـو بيا الالعب و تؤدى في إطار قانوف لعبة كرة اليد بيدؼ  وتعني أيضا:
 (33ص ،2003 ،محمد حسف عالوى واخروف).الوصوؿ إلى أفضؿ النتائج أثناء التدريب أو التعميـ أو المباراة 

 التعريف اإلجرائي:* 
واالقتصادية التي يؤدييا الالعب بشكؿ قانوني في المواقؼ المتعددة التي تتطمبيا مجموعة الحركات اليادفة ىي     

 .لعبة كرة اليد وذلؾ لموصوؿ الى أحسف النتائج
 البطارية: -6-3
 :)االصطالحي(النظريالتعريف * 

ىي مجموعة مف االختبارات المقننة والمطبقة عمى نفس األشخاص  تعريفو لمبطارية فيمحمد صبحي حسنين يقوؿ 
ومعاييرىا المشتقة تسمح بالمقارنة وقد يقصد بالبطارية أحيانا اختبار أو أكثر أعطيت لنفس األشخاص سواء قننت 

 (.41ص ،1995 ،محمد صبحي حسنيف) .معا أو لـ تقنف

قدرات الفرد البدنية والفسيولوجية أو سمسمة مف االختبارات ىي وحدة اختبار لقياس مستوى  فيصل عياش يضيفو -
 (.44ص  ،فيصؿ عياش رشيد) متعارؼ عمييا عالميا.

 التعريف اإلجرائي:* 
 .ات تطبؽ عمى األفراد لمعرفة مستواىـ البدني أو المياري أو الفسيولوجيىي مجموعة مف االختبار  
 االختبار: -6-4
 :)االصطالحي(النظريالتعريف * 
 رة التي مف أجميا يستخدـ االختبالقد تعدت وتنوعت تعاريؼ االختبار كؿ حسب المجاؿ المستخدـ فيو والغاي  

ويطمؽ اسـ  " امتحنه"أو  "جربه"وكممة اختبره تعني  " االمتحان"أو  "التجربة"يحمؿ معني  فاالختبار في المغة
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ستخداـ اختبار عمى اختبارات القدرات بأنواعيا عمى مقاييس الشخصية كما يقتصر ا "اختبار"أو  "استخبار"
 (.35ص  ،2005ليمى السيد فرحات،  ) المختمفة.

ىو مالحظة استجابات الفرد في موقؼ يتضمف منبيات منظمة تنظيما مقصودا وذات  ويضيف انتصار يونسي
 محمد)تسجيال دقيقا.  اإلجاباتصفات محدودة ومقدمة لمفرد بطريقة خاصة تمكف الباحث مف تسجيؿ وقياس ىذه 

 .(56 ص  ،1995،صبحي حسنيف

والعقمية واالجتماعية ، حيث  وتستيدؼ االختبارات وبصورة كبيرة قياس العديد مف القدرات البدنية والميارية    
االختبارات الخاصة لكؿ مكوف مف مكونات ىذه القدرات وعمى ذلؾ فاالختبار طريقة مف طرائؽ القياس  عتوض

 (42ص، 1997،خير الديف عمي عويس ) التقويمية والتي تعتمد عمى التجربة.
 التعريف اإلجرائي:* 
تتضمف مجموعة مف اإلجراءات التي  ،أداة قياس يتـ إعدادىا وفؽ طريقة منظمة مف عدة خطوات االختبار ىو   

 بغرض تحديد درجة امتالؾ الفرد لسمة أو قدرة معينة. ،تخضع لشروط وقواعد محددة
 كرة اليد: -6-5
 :)االصطالحي(التعريف النظري* 

تعد مف األلعاب الرياضية القديمة، تجري ما بيف فريقيف يتألؼ كؿ فريؽ منيا مف سبعة العبيف  كرة اليد      
 عة األداء والتنفيذ ويشارؾ فييا عدد كبير مف الرياضييف بيا قواعد وقوانيف ثابتة.بسر  ميز)وخمسة احتياطييف(، تت

إف طبيعة األداء في كرة اليد تعتمد عمى درجة كفاءة الالعب ألداء الميارات األساسية  (.20ص ،2008  مانع الزبيدي خمود)
أثناء القياـ بالعمؿ الخططي، وتختمؼ طبيعة سواء الدفاعية أو اليجومية بالكرة أو بدونيا، وتوظيؼ تمؾ الميارات 

األداء في كرة اليد وتتنوع ما بيف العدو السريع بالكرة أو بدونيا إلى الجري والتوافؽ، وترجع عمميات التغير في 
األداء إلى طبيعة سير المباراة، حيث تخضع لعبة كرة اليد لممواقؼ الحركية المختمفة والمتغيرة بحيث ال يوجد 

 (18ص  ،1998 ف،كماؿ درويش وآخرو ) بتة لألداء والمواقؼ الرتباطيا بحركات المنافس ومواقفو.ظروؼ ثا
  التعريف اإلجرائي:* 
العبيف وحارس مرمى. يمرر الالعبوف  6،العبيف  7يتبارى فييا فريقاف لكؿ منيما  رياضة جماعيةكرة اليد     

 33يدؼ. وتتألؼ المباراة مف شوطيف مدة كؿ منيما الالكرة فيما بينيـ ليحاولوا رمييا داخؿ مرمى الخصـ إلحراز 
ي مرمى الخصـ في نياية شوطي المباراة ىو ، والفريؽ الذي يتمكف مف تسجيؿ أكبر عدد مف األىداؼ فدقيقةً 

 .الفريؽ الفائز
 المراهقة: -6-6
)االصطالحي(:النظريالتعريف * 
تبدأ مرحمة المراىقة منذ نياية السنة الثانية عشرة وتستمر حتى نياية السنة الثامنة عشرة، ولكف بداية ىذه       

د فييا المراىقوف، وبكممة أخرى أنيا مرحمة التعميـ اإلعدادي الفترة أو نيايتيا تزيد أو تنقص حسب البيئة التي يوج
 أو انتياء مرحمة الطفولة وبداية مرحمة النضج أو الرشد، ففي ىذه المرحمة ينمو الطفؿ جسميا وعقميا وانفعاليا
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ويتطمع      واجتماعيا، ولعؿ أفضؿ ما توصؼ فيو ىذه المرحمة بأنيا مرحمة يحف فييا المراىؽ إلى الطفولة تارة 
 إلى الرجولة والنضج تارة أخرى، فيو ليس طفال وليس رجال بؿ بيف ىذا وذاؾ.

وقيؿ فييا أنيا ثورة وحيرة واضطراب، ثورة تنتاب الجسـ والعقؿ معا فيترتب عمييا حيرة المراىؽ أو المراىقة        
جديدة ينتج عنيا اضطراب       اعيةواجتم وانفعاليةمف ىذا النمو المفاجئ الذي أكسبيـ صفات جسمية وعقمية 

دراكو.  .(111، ص 2000)توماجور خوري،  عاـ  ييز مشاعره وا 
، " وراىؽ الغالـ أي قارب البموغرهقوقد ورد في لساف العرب معاف كثيرة لجممة المراىقيف، فمنيا كممة "      

 الذي يعني االقتراب مف الشيء، فراىؽ الغالـ فيو مراىؽ أي قارب" " راهقوترجع كممة المراىقة إلى الفعؿ
صالح محمد عمي أبو ) االحتالـ، ورىؽ الشيء رىقا أي قريب منو، والمعنى ىنا يشير إلى االقتراب مف النضج والرشد

 (.405ص ،2007جادو
 التعريف اإلجرائي:* 

يي عممية بيولوجية حيوية عضوية ف ،تمتد مف البموغ إلى الرشد حيث ىي المرحمة التي تسبؽ اكتماؿ النضج       
.دئيا وظاىرة اجتماعية في نيايتوفي ب
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 :تمهـيــــد 

خصص ىذا الفصل لتناول أربع محاور ميمة، األول تضمن االختبار، القياس، السيما وأن التقدم العممي في       
أو تقييم مباراة أو انجاز رياضي،  المجال الرياضي كان نتيجة الستخدام االختبارات والقياس في تقويم حالة الفرد

ولالختبارات دور بارز في التشخيص والتصنيف ومتابعة التقدم ووضع الدرجات والمستويات والتنبؤ، ليذا اجتيد 
العمماء والخبراء في توفير عدد من االختبارات والمقاييس لقياس مختمف القدرات لمرياضي، من ىذا المنطمق 

لى مفيوم القياس وأىميتو في المجال سنتطرق في ىذا المحور إلى  مفيوم االختبار وشروط تنفيذه وخطوات بنائو، وا 
الرياضي،  أما المحور الثاني فيتضمن متطمبات األداء في كرة اليد حيث تمثل المتطمبات البدنية والميارية أبز 

تمف الصفات البدنية التي المتطمبات التي يجب أن يتمتع بيا العب كرة اليد، حيث تطرقنا في ىذا المحور لمخ
يجب أن يتمتع بيا العب كرة اليد اضافة إلى مختمف الميارات األساسية. وفيما يخص المحور الثالث فقد خصص 
لشرح بعض بطارية اختبارات البدنية والميارية في لعبة كرة اليد، أما المحور الرابع واألخير تمثل في كرة اليد 

طرق فيو إلى القواعد األساسية في لعبة كرة اليد وقوانينيا، كما سنتطرق في وخصائص المرحمة العمرية حيث سنت
 وخصائص ىذه المرحمة)المراىقة(. (U19)نفس المحور إلى تحديد وتعريف فئة األشبال 
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 االختبار:  -قياســــــلا -1-1
  القياس -1-1-1
 قياس:ـــماهية ال* 

والمستويات تقديرا كميا وفق إطار معين من المقاييس المدرجة  األشياءيعرف القياس إحصائيا بكونو "تقدير        
كل ما يوجد لو مقدار يمكن قياسو، وغالبا ما يتضمن القياس جميع  thorndik وذلك اعتمادا عمى فكرة ثورنديك

 مالحظات ومعمومات كمية عن موضوع القياس ىذا عالوة أنو يتضمن أيضا عمميات المقارنة.
عة العممية أو السمة المقاسة، فبعض السمات يمكن التحكم فييا وقياسيا بدقة مثل قياس القامة، ويتأثر القياس بطبي 

في حيان أن بعض السمات األخرى يصعب التحكم في قياسيا بنفس القدر  مثل قياس بعض العمميات والسمات 
 الشخصية وذلك بسبب تعقدىا وتأثرىا بالعوامل الذاتية.

 التي يتأثر بها القياس:بعض العوامل وفيما يمي   
 .الشيء المراد قياسو أو السمة المراد قياسيا 
 .أىداف القياس 
  ،وحدة القياس المستخدمة.و نوع القياس 
 .طرق القياس ومدى تدريب الذي يقوم بالقياس وجمع المالحظات 
  وعالقتو بنوع  أخرىجية وطبيعة المقاييس من جية  متعمقة بطبيعة الظاىرة المقاسة من أخرىعوامل

 .(73ص ،4002،محمد صبحي حسانين (.ةالنفسي المقاسة.الظاىرة 
 مفهوم القياس: *

ميما تعددت الكممات وتداخمت المعاني المتعمقة بمصطمح "القياس"، فإنو يمكن إيضاح مفيوم ىذا المصطمح      
 عمى نحو أكثر تفصيال، وذلك عمى النحو التالي:

في مجال العموم اإلنسانية، وىو يستيدف التقدير الكمي لمسمة أو القدر أو  نتشاراالالقياس ظاىرة واسعة  1- 2
 سة.االظاىرة المق

القياس يعني تحديد أرقام )أعداد( لموضوعات أو أحداث معينة طبقا لقواعد واضحة ومحددة تحديدا دقيقا،  2- 2
 .مما يتيح لو خاصية التعامل مع المقادير الكمية والتفكير الحسابي

طتيا تعيين أو تخصيص قيم إلى تمك اإلجراءات التي يتم بواس ر:مصطمح القياس يشي نمما سبق نستخمص أ
مل ىذه القواعد عمى طرق وشروط تما وفقا لمجموعة من القواعد المحددة تحديدا دقيقا، بحيث تش ءلشيعددية 

 ."تطبيق أدوات القياس المستخدمة
 خصائص القياس: *

 في التربية البدنية بعدد من الخصائص من أىميا ما يمي:يتصف القياس       
 القياس تقدير كمي: -

إن القياس تقدير كمي لصفات أو سمات أو قدرات أو خصائص بدنية أو حركية أو عقمية أو نفسية أو        
 داد أو التحصيل ننا نستخدم القياس لنحصل عمى بيانات تعبر عن مستوى األفراد في النمو أو االستعأاجتماعية إذا 



االختبار -األول                                                                                  القياس المحور                                                                                      

 

 
12 

 

أو في غيرىا من السمات والخصائص المميزة، والتعبير الكمي عن الخصائص يشير إلى ما يمتمكو الفرد بالنسبة 
محمد نصر الدين  ،محمد حسن عالوى ) قياسو. .لمتعبير عن ىذا المقدار  األرقاملسمة أو صفة من الصفات حيث تستخدم 

 (.42 ص ،4002،رضوان

 المباشر: القياس -
العضمية باستخدام  يعتمد القياس المباشر عمى األجيزة التي تعطي النتيجة بصورة مباشرة ودقيقة كقياس القوة     
 .غيرىا من وحدات القياس المناسبةتبين تقدير ىذه الصفة و  أرقاماالذي يعطي  رمت الديناموجياز 

 القياس الغير مباشر:  -
العقمية والسمات الشخصية  ستعداداتاالرات المقننة، ويستخدم في قياس االختبا يعتمد عمى التجريب بواسطة     

 (41ص ،5221،محمد صبحي حسانين) بسيطة. .وغيرىا

 القياس يحدد الفروق الفردية:  -
 من أىم الفروق التي يمكن قياسيا ما يمي:  
 الفروق في ذات الفرد:  -أ

 نصر ومحمد، عالوى الدينر نص محمد) ىذا النوع من الفروق كمقارنة السمات والخصائص في الفرد نفسو، معا. يقاس     
 (70،75، ص 4002،رضوان الدين

 الفروق بين األفراد: -ب
ييدف ىذا النوع من الفروق إلى مقارنة الفرد بغيره من األفراد في نفس عمره الزمني أو بيئتو في ناحية من      

 الحركية أو الجسمية أو الوظيفية أو العقمية أو االنفعالية أو االجتماعية،  يالنواح
 الفروق الفردية بين الجماعات الرياضية: -ج

من الواضح أن الجماعات واألجناس تختمف في خصائصيا ومميزاتيا، فيناك فروق بين البنين والبنات في معظم 
 كما أن ىناك فروق بين األعمار المختمفة. مظاىر اآلراء الحركي أو النواحي النفسية

 القياس وسيمة لممقارنة: -
نتائج القياس نتائج نسبية وليست مطمقة، فالحكم عمى نتائج القياس يستمد من معايير مأخوذة من مستوى       

ا بالنسبة لنا ار لمقوى العضمية مثال ال يعني شيئبجماعة معينة من األفراد، فحصول الفرد عمى درجة معينة في اخت
ما لم نقارن مستوى الفرد بمستوى الجماعة التي ينتمي إليا وعمى ذلك نستطيع التعرف عمى خاصية من الخصائص 

 عن طريق المقارنة التي نحصل عمييا عن طريق القياس عمى النحو التالي:
 مقارنة نفس الخاصية بغيرىا من الخصائص المشابية ليا من نفس النوع. -
 خاصية بجداول المستويات المشتقة من داخل الظاىرة أو بجداول المستويات القومية.مقارنة ال -
 مقارنة الخاصية بنفسيا بعد فترة من الزمن. -
 أهمية القياس في المجال الرياضي: *

أىمية كبيرة حيث ييتم بالنتائج التي يحققيا األفراد، ويعطي نظرة حول ما حققو  لو القياس في المجال الرياضي     
التي تستخدم لقياس  اإلجراءاتاألفراد من تقدم أو تراجع في عمميم التدريبي، والقياس من الناحية النفسية يشير إلى 
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يجاد الفروق النسبية بين األفراد وىو يعتمد بشكل عام عمى معرفة االستجابات الراىن ة واستخداميا ألغراض التنبؤ وا 
 القرارات بالنسبة لمسموك المستقبمي.

تجعميا أساس يتركز عميو من أجل  حتىفاألىمية تكمن في كونو يعطينا مؤشرات كمية حول الحالة الراىنة لألفراد 
عادة برمجتيا حسب المتطمبات الضرورية والمناسبة.  ،5222إسماعيل،وكمال عبد الحميد  ،محمد نصر الدين رضوان) تقسيم عمالنا وا 

 .(27ص
 بارــتـاالخ -1-1-2
 ماهية االختبار: *
يقصد باالختبار أي محك أو عممية يمكن استخداميا بيدف تحديد حقائق معينة أو تحديد معايير الصواب أو      

 الدقة سواء في قضية معروفة لمدراسة أو المناقشة أو لغرض معمق ليتم التثبيت منو بعد.
ويعد ىذا التعريف شامال لعدد كبير من المعاني ومن ىذه المعاني أنو أيضا أي مقياس يؤدي إلى الحصول عمى 
بيانات كمية لتقييم نسبة ما يعانيو مريض من قمق ويستخدم المصطمح نفسو في العموم الطبيعية والمجاالت األخرى 

واالختبار  .(27ص ،5222،مروان عبد المجيد إبراىيم ) الحتماالتفي اختبارات الداللة وا اإلحصاءالمتعمقة بيا، كما يستخدم 
  .أداة وصفية لظاىرة معينة سواء كانت ىذه الظاىرة ىي قدرات الفرد أو خصائصو السموكية النمطية

والمقصود بالوصف ىنا ىو الوصف العممي في شكل استخدام لألرقام أو في تصنيفات في فئات معينة، أما      
الظاىرة ليست كمية فإن االختبار يحدد تصنيفات خاصة بتمك حيث تتوصل إلى نسبة خصائص معينة إذا كانت 

 فقط دون خصائص أخري.
 تعريف االختبار: *
 لقد تعدت وتنوعت تعاريف االختبار كل حسب المجال المستخدم فيو والغاية التي من أجميا يستخدم االختبار.      
ويطمق اسم يحمل معني "التجربة" أو " االمتحان" وكممة اختبره تعني "جربو" أو " امتحنو"  فاالختبار في المغة 

 عمى مقاييس الشخصية كما يقتصر استخدام اختبار عمى اختبارات القدرات بأنواعيا المختمفة."استخبار" أو "اختبار"
 (.71ص  ،4001ليمى السيد فرحات،  )

ىو مالحظة استجابات الفرد في موقف يتضمن منبيات منظمة تنظيما مقصودا وذات  :ويضيف انتصار يونسي
محمد )تسجيال دقيقا  اإلجاباتصفات محدودة ومقدمة لمفرد بطريقة خاصة تمكن الباحث من تسجيل وقياس ىذه 

 .(16 ص ،5221صبحي حسنين ، 

والعقمية واالجتماعية ، حيث  وتستيدف االختبارات وبصورة كبيرة قياس العديد من القدرات البدنية والميارية    
االختبارات الخاصة لكل مكون من مكونات ىذه القدرات وعمى ذلك فاالختبار طريقة من طرائق القياس  عتوض

 .(24ص، 5223،خير الدين عمي عويس ) التقويمية والتي تعتمد عمى التجربة.
 وتختمف االختبارات حسب الحاالت فيناك اختبارات نفسية وىناك اختبارات بدنية وىناك اختبارات ميارية،      

 :تتبع نوع المجال الذي نعمل فيو وفي ىذا الخصوص يقول ،وىناك اختبارات حركية....الخ
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المجال الرياضي وال شك أن فوائدىا كثيرة  كثيرا ما نستخدم االختبارات في  أحمد محمد خاطر، وعمي فهمي البيك 
فقد تصمم االختبارات لقياس العديد من القدرات واالستعدادات العامة و الخاصة وكذلك النواحي العقمية والنفسية 

 (55 ص ،5226 ،أحمد محمد خاطر، وعمي فيمي البيك ) وغالب ما تستخدم االختبارات لمتقويم والتوجيو.
أن االختبار يعد أحد طرائق القياس في المجال الرياضي التي تعتمد عمى التجربة، كما ىو  :مما سبق نستخمص

األسموب والوسيمة ليقاس الكثير من القدرات البدنية والميارية، واالختبارات في حد ذاتيا ىي خبر معين لممستوي 
 الرياضي، والتعرف عمى الحالة وعمى االستعداد البدني والوظيفي لمرياضي.

 :األسس العممية لالختبار *
 :الصدق -

يعني أن يكون االختبار صادقا في قياس ما وضع من أجمو، ويعتبر معامل صدق االختبار أحد المعايير     
العممية اليامة التي يجب أن يتأكد منيا واضع االختبار، فصدق االختبار ىو مقدرتو عمى قياس ما وضع من أجمو 

 ص ،4005،ومحمد صبحي حسانين ،الحميد كمال عبد).كان صفة بدنية أو ميارية حركية أو سمة من السمات الشخصية سوءا
72.) 

 :الثبات -
تحت نفس الظروف أكثر  اإلفراديعني الثبات أن االختبار يحقق نفس النتائج تقريبا إذا أعيد تطبيقو عمى نفس      

من مرة، ويتم التعرف عمى الثبات االختبار باستخدام أساليب إحصائية عديدة، أىميا وأكثرىا استخداما ىي طريقة 
يمكن لوسيمة القياس المستخدمة من  درجة التماسك التي ىوإعادة االختبار، تضيف ليمي السيد فرحات أن الثبات 

 .(522 ص  ،4001 ليمي السيد فرحات ) تطبيقيا.

 ويتأثر ثبات االختبار بثالثة عوامل:
 والتجريبية المستخدمة في تحديد وحساب معامل الثبات. اإلحصائيةالطرق  -أ

 عوامل خارجية ومنيا: -ب
خصائص أجزاء االختبار من حيث نوعيا ومدى تأثيرىا بعوامل العشوائية في األداء أو عدم الفيم أو عدم  -  

 الوضوح المفردات.
 طول فترة أداء االختبار. -  
 (.42ص   5226وعمي فيمي البيك، ،أحمد محمد خاطر ) .(الخالظروف المحيطة بإجراء االختبار )المكان، الجو.......... -  

 الموضوعية:  -
تعني موضوعية االختبار بقمة أو عدم وجود اختالف في طريقة تقويم أداء المختبرين ميما اختمفت المحكمون،      

فكمما قل التباين بين المحكمين دل ذلك عمى أن االختبار موضوعي، وىذا يعني بأنو لو تم توجيو اختبار ما 
 ن متساوية.لمجموعة من المحكمين فإن النتائج التي تأتي عن آرائيم تكو 

ويمكن التعرف عمى موضوعية االختبار عن طريق التعرف عمى مقدار الفروق الفردية بين تقدير محكمين أثنين أو 
 أكثر لألداء.
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 شروط تحقيق الموضوعية:  -أ
 يجب تبسيط إجراءات القياس لضمان الحصول عمى نتائج دقيقة. -
 لكترونية لموصول إلى أداة النتائج في زمن بسيط.يجب استخدام أجيزة القياس الحديثة الموضوعية اإل -
 البسيطة لتسييل الحصول عمى اإلحصائية المعقدة بل األساليب اإلحصائيةاستخدام المعالجات  يجب عدم -

 .النتائج

 يجب متابعة تنفيذ االختبار لألفراد المختبرين لمتأكد من تنفيذ نفس الشروط والتعميمات وتسجيل لمنتائج. -
                      الدافعية  فييم تتوافر ممن اختباراىم يتم حيث االختبارات ألداء الكفاءة من درجة عمى المختبرون يكون أن يجب -

 (526ص ،4001 ،ليمي السيد فرحات ) لألداء مع إدراكيم ألىمية االختبار و األداء الصحيح.
 :خطوات بناء االختبارات *

 :االختبارات ناحيتين رئيسيتين ىماتتضمن الطرق الخاصة ببناء 
 .عند بناء االختبار إتباعياالخطوات التي يجب  -أ

 .كيفية الربط بين وحدات االختبارات المختمفة في ىيئة بطارية اختيار -ب
التي يمكن إتباعيا عند بناء االختبار، وكذلك توضيح كيفية الربط  األساسيةويتضمن الجزء التالي الخطوات      
وتتضمن  ،حدات االختبار المختمفة في ىيئة بطارية تقيس الجوانب الكمية لمميارة أو السمة أو الصفة أو القدرةبين و 

 خطوات بناء االختبار ما يمي:
 الغرض من االختبار. يدتحد -
 سة )المطموب قياسيا(اتحديد الظاىرة المق -
عداد جدول المواصفات. -  تحميل الظاىرة وا 
 وحدات االختبار. تحديد -
 االختبار النيائي لوحدات االختبار. -
 إعداد شروط وتعميمات تطبيق االختبار. -
 حساب المعامالت العممية لالختبار. -
 إعداد الشروط والتعميمات النيائية لالختبار. -
عداد المعايير. -  تطبيق االختبار وا 

 ناء أي اختبار.المالحظ أن الخطوات السابقة تشكل األسس اليامة لب ومن
    شروط إعطاء االختبارات: *
ينبغي تييئة أنسب الظروف المادية والجسمية والنفسية التي ترتبط  :تهيئة الظروف المثمى لتطبيق االختبارات -أ

 :ما يمي الظروف الماديةمن أمثمة  ،بالموقف االختباري
 .أماكن أداء االختبار وطريقة االختبار -
 ..تطبيق االختبار اليدوء أثناء -

 :ما يمي الظروف الجسمية والنفسيةومن أمثمة        
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 الحالة النفسية لممختبرين فالمستوي العالي لمتوتر والقمق والخوف من العوامل اليامة التي تؤثر عمى األداء. -
 .تنظيم المختبرين -
 بطاقات تسجيل الدرجات وبطاقات تسجيل اإلجابات. -
 وتدريبيم.اختيار المساعدين  -
 لتسييل القياس وتوفير الوقت. اإلجراءاتاتخاذ بعض  -
 شرح االختبارات لممختبرين. -
عالنيا عمى الطالب. -  إعداد التقارير وا 
 .(752 ص  ،4000محمد حسنين عالوى، ومحمد نصر الدين رضوان، ) إعداد الممفات والسجالت. -
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 المتطمبات البدنية والمهارية في كرة اليد: -1-2
 المتطمبات البدنية: -1-2-1

كما كانت كرة اليد الحديثة تتطمب أن يكون الالعب متمتعا بمياقة بدنية عالية، فقد أصبحت الصفات البدنية        
أحد الجوانب اليامة في خطة التدريب اليومية، واألسبوعية والفترية، والسنوية حيث تعد ضرورية لالعب كرة اليد، 

 اإلعدادت بدنية لألعداد البدني العام، وصفات بدنية وتتضمن المتطمبات البدنية ألداء المعب في كرة اليد صفا
، حيث ييدف اإلعداد البدني العام إلى تنمية الصفات البدنية العامة التي يمكن عمى أساسيا بناء وتطوير الخاص

البدني الخاص إلى تنمية الصفات البدنية الخاصة  اإلعدادالصفات البدنية الخاصة بمعبة كرة اليد، بينما ييدف 
والخططية، عمى أن يكون مرتبط باألعداد  الضرورية لألداء في لعبة كرة اليد، وتزويد الالعب بالقدرات الميارية

 (31ص ،0223،وآخرون ،محمد حسن عالوى ) البدني العام ارتباطا وثيقا في جميع فترات التدريب.
 كفاءتو مستوى يرتفع حتى عضمي وتحمل بدنية قوة إلى يحتاج اليد كرة لالعب دةشال المرتفع البدني فالحمل       
 لصالحو. الفردي الصراع حسم في وينجح الحركة سرعة لديو وتنمو الحيوية،

وباختصار فإنو البد وأن يمتمك العب كرة اليد الصفات البدنية التي تسمح لو بأن يؤدي المباراة وىو في كامل 
والخططية  نيايتيا، وكذلك الصفات البدنية الخاصة التي تمكنو من أداء الجوانب الميارية وحتىو الحيوية كفاءت

 .بالصور المطموبة
 :الصفات البدنية لالعب كرة اليد *

 النشاط الحركي                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .يمثل الصفات البدنية العامة والخاصة لالعب كرة اليد( 01) رقم شكل

 

 تحمل السرعة

 القوة التحمل الســــرعة

 الرشاقة

 القدرة تحمل القوة
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 (.4 ص ،0223وآخرون ،محمد حسن عالوي ) :اليد كرة في البدنية المياقة عناصر تطور لمستوى التقريبية النسبة *
 

 

  .التقريبية لمستوى تطور عناصر المياقة البدنية في كرة اليدالنسبة  يمثل (02) رقم شكل
 :الصفات البدنية التي يجب أن يتمتع بها العب كرة اليد وهي *
 التحمل:  أوال/ -

والخططية  ويقصد بو أن الالعب يستطيع أن يستمر طوال الزمن المباراة مستخدما صفاتو البدنية والميارية        
             الذي يعرقمو عن دقة وتكامل األداء بالقدر المطموب. واإلجيادوفعالية دون أن يطرأ عميو التعب  وبإيجابي

           ( Télamon R,1990, page 125)  
        :التحمل Datchnofh يعرف داتشنوف

 (186 ص  ،1989،خريبطريسان مجيد ) القدرة عمى مقاومة التعب ألي نشاط ألطول فترة ممكنة بأنو      

 أنواع التحمل: *
 التحمل ينقسم إلى نوعين ىما:       

 التحمل العام: -أ
 .الالعب قادرا عمى المعب خالل مدة المعب القانونية المحددة، دون صعوبات بدنيةيكون وىو أن        

 التحمل الخاص: -ب
وخططية متقنة طوال مدة المباراة دون أن يطرأ  ىو االستمرار في األداء بصفات بدنية عالية وقدرات ميارية       

 .(98 صمصر،  ،وآخرون طو إسماعيل) عميو التعب
 القوة العضمية: ثانيا/ -
 :العضمية تعريف القوة *

 انقباضيوالقوة العضمية بأنيا أقصى قوة تخرجيا العضمة نتيجة  (Clarke and Clarke) كالرك وكالركيعرف 
 .عضمية واحدة

 .قدرة الفرد عمى إخراج أقصى قوة ممكنة :بأنها( Barrow and Mcgeeوعرفها بارو وما كفي ) 
كمال ) : مقدار ما تنتجو العضمة من عزم ضد المقاومة خالل أداء التمرين لمرة واحد أنها( Georheeويعرفها جورج )

 .(46ص ،1998،صبحي، محمد صبحي حسانين

20% 

20% 

10% 15% 

20% 

 السرعة 15%

 القوة

 المرونة

 الرشاقة

 التحمل

 التوافق العضلي العصبي
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المقدرة أو التوتر الذي تستطيع عضمة أو مجموعة عضمية أن تنتجيا ضد مقاومة  بينما حماد فقد عرف القوة بأنها:
 .(76ص ،0222 ،مفتي دماح ) ي ليارادفي أقصى انقباض إ

: إمكانية العضالت أو مجموعة من العضالت في التغمب عمى مقاومة أو عدة بأنها stailorيعرفها ستايمور
 مقاومات خارجية. 

القوة العضمية " ىي قدرة العضمة في التغمب عمى مقاومة خارجية أو مواجيتيا ".والقوة كما يعرفيا الفيزيائيون " ىي 
وعميو فالقوة العضمية وجو من أوجو القوى كل مؤثر يغير في حالة الجسم من حيث الشكل والحركة مقدارا واتجاىا" 

 الميكانيكية.
 أنواع القوة العضمية: *
 القوة العامة:  -أ

ويقصد بيا قوة العضالت بشكل عام، ويمكن الحصول عمى ىذا النوع من القوة عن طريق تمرينات جمناستيك      
  .الخمثل التمرينات األرضية وتمرينات بواسطة الكرة الطبية، التدريب الدائري....

 :الخاصة القوة -ب
 .(67 ص ،1998، مختار حنفي محمود) المعبة لمتطمبات ضرورية تعتبر التي العضالت تقوية بيا يقصد

 القوة القصوى: -ج
 .(65ص ،محمد جابر بريقع ) ىي أكبر قوة يتمكن الالعب بذليا بأقصى جيد إرادي     

 وقد تكون القوة القصوى حركية أو ثابتة ونشير ىنا إلى أن ىناك عالقة بين القوة ووزن الجسم.
 القوة المميزة بالسرعة: -د

 العصبي التغمب عمى المقومات بانقباض عضمي سريع.ىي قدرة الجياز العضمي      
 تحمل القوة: -ه

بأنو مقدرة العضمة أو مجموعة من العضالت عمى بذل جيد متعاقب حمل أقل من األقصى ألطول فترة  يعرف     
 .(77 ص ،0221،حسن السيد أبو عبده) زمنية ممكنة قبل ظيور التعب

 :السرعة /ثالثا -
 الجياز سالمة ىعم الرياضي عند السرعة وتتوقف ممكن، زمن أقل في عمل لتحقيق الفرد قابمية بيا يقصد      

 (. Darhorff Martinhabi.1993. page 72) البدنية والحالة الوراثية والعوامل العضمية واأللياف العصبي

 أقل زمن ممكن.: بأنيا القدرة عمى أداء حركة بدنية أو مجموعة حركات محددة في عمي فهمي البيكويعرفيا 
 ىي القدرة عمى تحريك أطراف الجسم أو جزء من روافع الجسم أو الجسم ككل في أقل زمن ممكن. - 
 إن سرعة الرياضي عمى اختالف أنواعيا عبارة عن قدرتو عمى تأديتو حركاتو في أقصر وقت.  -
العصبية العقمية  : ىي القدرة التي تسمح عمى تأسيس حركات اآللياتالسرعة  Weineek.Freوحسب - 

والخصائص التي تممكيا العضمة بتحرير القوة وتطويرىا والقيام خالل ظروف معينة بحركات في أقصر وقت 
 ممكن.
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وتتوقف السرعة عندد الرياضدي عمدى سدالمة الجيداز  يقصد بالسرعة قابمية الفرد لتحقيق عمل في أقل وقت ممكن، -
 العصبي واأللياف العضمية والعوامل الوراثية والحالة البدنية. 

 بمعنى أن السرعة ىي مقدرة الالعب عمى أداء عّدة حركات معينة في مّدة زمنية قصيرة.
تعرف السرعة بوجو عام بأنيا المقدرة عمى أداء حركات معينة في أقل زمن ممكن. -  
 تتأثر السرعة بكفاءة الجياز العصبي و العضالت. -
 أنواع السرعة: *

 تنقسم السرعة الى ثالث أنواع كما يمي :
 السرعة االنتقالية: -أ

إن المقصود بالسرعة االنتقالية محاولة االنتقال او التحرك من مكان الى اخر بأقصى سرعة ممكنة و ىذا يعني    
 زمن ممكن. قطع مسافة معينة في أقل محاولة

   .(024ص  ،0221،ي إبراىيم حمادةفتم) وتعرف أيضا بأنيا: "إنجاز الحركات المتشابية في أقل زمن ممكن
 سرعة الحركة )األداء(: -ب
 تعرف سرعة الحركة ىي استجابة العضمة لتنفيذ ميارات و تقنيات حركية معينة في أقل زمن ممكن وتنقسم إلى:  
 سرعة الحركة الوحيدة : -ج
 : انجاز حركة أو ميارة حركية واحدة في أقل زمن ممكن .تعرف سرعة الحركة الوحيدة بأنها - 

 من مظاىرىا التصويب ودفع الجمة و البدء في السباحة والوثب.    
 سرعة الحركة المركبة : -د
 وىي انجاز الحركات المتشابية في اقل زمن ممكن .     
 االستسالم و التمرير...الخ. ، كرة اليدفي  التصويب  ومن مظاىرىا الوثب   
 سرعة تكرار الحركات المتشابهة :  -ه
 .انجاز الحركات المتشابية في أقل زمن ممكن :تعرف تكرار الحركات المتشابهة بأنها - 

 .من مظاىرىا الجري و التجديف و السباحة والمشي   
  سرعة  رد الفعل )االستجابة(: -و
 .ىي القدرة عمى االستجابة الحركية لمثير معين في اقصر زمن ممكن في سرعة رد الفعل - 

 .وتسمى أيضا سرعة االستجابة و سرعة زمن الرجع - 
 0214عودة، )أحمد عريبي بأنيا المقدرة عمى االستجابة لمثير بحركة في اقل زمن ممكن: سرعة رد الفعل تعرف - 

 .(170ص
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 المرونة: رابعا/ -
ىي مجموعة من الحركات التي يسمح بيا مفصل واحد أو مجموعة من المفاصل وىي عنصر خاص لكل       

القدرة عمى استخدام العضمة خالل أقصى مد حركي ليا عمى أنيا : وعرفها جيشتل مفصل وليس عنصرا عاما.
 وىي القدرة عمى حركة المفصل سواء كان ذلك أثناء الشدة أو المف أو الثني.

 وتعني أيضا قدرة الفرد عمى أداء الحركات الرياضية إلى أوسع مدى تسمح بو المفاصل العاممة في الحركة.    
 (.75ص ،1997،كمال عبد الحميد ومحمد صبحي حسنين)
 المرونة: أنواع *
 نوع المفصل المشترك في العمل الحركي:  -أ

 وىي تتضمن جميع مفاصل الجسم. المرونة العامة: -
 ىي المدى الحركي الذي يمكن أنم يصل إليو المفصل عند أداء النشاط التخصصي.المرونة الخاصة:  -
 مركبة(: –متكررة  -نوع الحركة )وحيدة  -ب
 بواسطة العضالت العامة دون مساعدة خارجية. قدرة المفصل عمى العمل األقصى مدى لو مرونة إيجابية: -
 العمل األقصى مدى لو بمساعدة خارجية. ىي قدرة المفصل عمى مرونة سمبية: -
 متطمبات الحركة من االنقباض العضمي:  -ج
 ىي مدار الحركة التي يستطيع العضو المتحرك الوصول إلييا ثم الثبات فييا. مرونة ثابتة: -
   ىي أقصي مدى حركي يمكن أن يصل إليو المفصل عن طريق حركة سريعة. مرونة حركية: -

)Dekarmouredine et Autichai 1990. Page13(       

 الرشاقة: خامسا/ -
أن الرشاقة تسيم بقدر كبير في سرعة تعميم واتقان الميارات  Lomanعن لومان  يذكر محمد حسن عالوي     

الحركية، وتعتبر الرشاقة في رأي الكثير من الباحثين قدرة مركبة ألنيا تتضمن مكونات القوة العضمية وسرعة رد 
اع الجسم أو الفعل الحركي والسرعة الحركية والقدرة العضمية والدقة والتحكم والتوافق، وتعني القدرة عمى تغيير أوض

 .(54،ص 0214)محمود طو نبيو مراد،أجزاء نتو بسرعة واحكام وتوقيت سميم سواءا كان ذلك عمى األرض او في اليواء

الرشاقة بأنيا القدرة عمى التوافق الحركي الجيد لمحركات بكل أجزاء الجسم أو بجزء معين منو  ماينليرى      
 .(67ص ،1998،حنفي محمود مختار ) كاليدين أو القدم أو الرأس

 أنواع الرشاقة: *
 ىناك نوعين لمرشاقة ىما:

 الرشاقة العامة: -أ
تعني قدرة الرياضي عمى حل واجب حركي أو عدة واجبات حركية في نوع الفاعمية أو المعبة الرياضية وفق    

 تصرف سميم.
المتنوع حسب التكتيك الخاص بنوع النشاط الممارس وىي الحركي تعني الدرة عمى األداء : الرشاقة الخاصة -ب

   (326ص ،0221،قاسم حسن الحسين ) األساس في أتقان الميارات الخاصة بالمعبة
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 البدني: اإلعداد *
 تعريف االعداد البدني -

المياقة البدنية ة لمفرد بإكسابو يالبدني بأنو العممية التطبيقية لرفع مستوى الحالة التدريب اإلعداديعرف        
والحركية، إذ ييدف األعداد البدني إلى تطوير إمكانات الفرد الوظيفية والنفسية وتحسين مستوى قدراتو البدنية 

 والحركية لمواجية متطمبات التقدم في أساليب الممارسة لألنشطة الرياضية.
 البدني: اإلعدادأهمية  -

 اءة الجسم لمقيام بوظائفو وسالمتو.تطوير المياقة الوظيفية والطبية لمفرد برفع كف -
 إكساب الفرد الوعي الصحي بتطبيق المعمومات الصحية السميمة. -
 الفرد القوام الجيد المناسب. إكساب -
 رفع المياقة الحركية بزيادة مستوى اإلدراك السميم والتوفير المنطقي. -
، 103ص  ،0223 عصام عبد الخالق) مثل الشقة بالنفس والمثابرة والجرأة واإلراديةتطوير سمات الفرد الشخصية  -

105). 

 البدني: اإلعدادأنواع  *
 البدني العام: اإلعداد -أ

تعني تطوير جميع جوانب الرياضي بصورة شاممة ومتكاممة بدنيا ونفسيا، فالتقيد بيذا المبدأ يعد األساس        
يزاول الرياضي مختمف  حتىة كاممة يلموصول بالرياضي والفريق إلى المراتب العميا ويجب وضع خطة تدريب

مى التخصص واختيار تمارين عامة لتطوير جميع التمارين واأللعاب والحركات خالل الوحدة التدريبية والتركيز ع
 المجاميع العضمية.

 قدرات لجميع المتزنة الشاممة بالتقنية متكاممة عامة بصورة وحركيا بدنيا الفرد مستوى رفع عمى العمل ىو      
 لتأىيل والحركية البدنية لمقدرات واسعة قاعدة وبناء وظيفيا الفرد كفاءة تحسين عمى ويعمل والحركية، البدنية الفرد

تقان بسيولة العالية المستويات متطمبات تحقيق عمى الجسم  استعادة تحسين عمى قدرتو مع بدني، مجيود وبأقل وا 
 الوسيمة ىي العامة البنائية التمرينات وتعتبر واستعداداتو، الحيوية أجيزتو كفاءة برفع وذلك اإلجياد آثار من الشفاء

 .(82 ص -.1994 ،محمد حسن عالوي) العام البدني لألعداد الرئيسية
ليذا يجب مراعاة التكامل بصورة شاممة بتنمية وتطوير جميع قدرات الفرد البدنية، ومع االتزان بين القدرات         

، وعندما األداءالبدنية المتعددة، إذ يستخدم األعداد الحركي جوانب عدة من القدرات البدنية التي تساىم في ىذا 
األداء قدرة كبيرة من القوة العضمية فإن ذلك يحتاج في نفس الوقت إلى مستوى من السرعة والرشاقة يتطمب 

األداء إلى  والمرونة وكذلك التحمل وال يوجد قدرة بدنية منفصمة عن بقية القدرات، ولكن تختمف نسبة ظيورىا في
البة أو المميزة ليذا األداء ىو الذي يعبر عنو إن مدى الحاجة إلييا تبعا لنوع األداء الحركي الممارس، أو الصفة الغ

 .(107 ص  ،0223،عصام عبد الخالق) كان التدريب لمسرعة أو القوة العضمية أو التحمل
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 البدني الخاص: اإلعداد -ب
البدني الخاص إلى تكوير الصفات الحركية طبقا لنوع الرياضة التي يتدرب عمييا الالعب،  اإلعدادييدف        

 وبيذا يجب استخدام تمارين بدنية خاصة لتطوير الرياضة أو الفعالية المختارة.
، ويتم ىذا بعد تحديد المجموعات العضمية المشاركة في األداء التكنيكي لمفاعمية والعمل عمى تنميتيا وتطويرىا

العام والخاص معا  اإلعدادويعتمد حجم وشدة تمارين  ،والصفة المميزة لألعداد البدني الخاص ىي ديناميكية الحركة
البدني  واإلعدادالتي يمر بيا الالعب، وحقيقة أن ىناك عالقة كبيرة بين األعداد البدني العام  اإلعدادعمى مرحمة 

البدني العام، يتم  اإلعدادائل واألدوات التي تم استخداميا في الخاص، وىذه العالقة متمثمة في استخدام الوس
، ص 0224الربضي،كمال جميل ) البدني الخاص واالختالف يكون فقط في شكل التمارين ومحتواه اإلعداداستخداميا في 

114،115). 
 المتطمبات المهارية لمعبة كرة اليد: -1-2-2

كان ىذا  اداء الحركي المياري المطموب سواءألي رياضة لتنمية األ ساسيةعداد المياري القاعدة األيعد اإل     
في ىذا الصدد  محمد توفيق الوليميكفاءة عالية في حراسة المرمى . و يقول أو داء ىجوميا أو ميارة دفاعية األ

الميارات األساسية لمعبة ىي العمود الفقري بالنسبة لمعممية التعميمية أو التدريبية في الراىن خاصة بالنسبة لمرحمة 
عداد الناشئين حيث يصعب إصالح األخطاء فيما بعد ، والالعب غير المعد مياريا ال يستطيع السيطرة عمى الكرة ا

 .(19بدون سنة ،ص، ي)محمد توفيق الوليم و عمى حركاتو

وتتضمن متطمبات الميارات في كرة اليد جميع الميارات االساسية لمعبة سواء كانت بالكرة او بدونيا . و يقول 
محمد حسن عالوي وآخرون، تعني جميع الميارات األساسية كل التحركات الضرورية واليادفة التي يقوم بيا 

بيدف الوصول إلى أفضل النتائج أثناء التدريب أو التعميم أو المباراة  الالعب و تؤدى في إطار قانون لعبة كرة اليد
 .(33ص 0223محمد حسن عالوى واخرون )

تتميز كرة اليد بتعدد مياراتيا األساسية التي يجب ان يمتمكيا الالعب و بواسطتيا يمكن تنفيذ الكثير من     
الميارات الفنية عند توفر الحد المطموب من المياقة البدنية .و يمكن حصر المتطمبات الميارية لمعبة كرة اليد في  

 ما يمي :

 :المتطمبات المهارية الهجومية -أوال

 مسك الكرة: *

يعد مسك الكرة من الميارات االساسية الميمة وأول مبدأ  من المبادئ األساسية في كرة اليد و اتقان الالعب     
مال عارف ظاىر سعد محسن اسماعيل ج) لميارة المسك يمكنو من أداء االستالم التمرير التصويب والخداع بصورة صحيحة

 .(65ص 1989
 االستقبال و التمرير : *

تاىما االستقبال و التمرير ميارتان متالزمتان و ال يمكن الفصل بينيما إال لتوضيح الناحية التعميمية لكل منيما فكم
 .(37، ص 0214)بزاز عمي جوكل، تؤثر في االخرى وتتأثر بيا
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                                                                                                                                                                             استقبال الكرة:  -أ
كقاعدة عامة أن االستقبال و  ،خالل المعب استخداماىمية عن سابقتيا كونيا أكثر أاستقبال الكرة ال تقل  ةميار     
 .لمكرة يجب أن يتم باليدين أو باليد الواحدة ما يساعد عمى عدم فقدانيا ، كما يساعد عمى أداء التمريرة الجيدة الجيد

 .(96ص ،0224 ،منير جريس)يمكننا تقسيم ميارة استقبال الكرة إلى ما يمي: 

 استقبال الكرة باليدين. 

 استقبال الكرة باليد الواحدة. 

 

 استقبال الكرة باليديينو  مسكيمثل ( 03)رقمشكل                         
 

 

 .الواحدة الكرة باليد استقبالو  يمثل مسك( 04)رقمشكل                                

 ايقاف الكرة: -

استحال التسمم الصحيح تستخدم ميرة ايقاف الكرة لمحاولة فرض السيطرة عمى الكرة في حالة سوء التمرير أو عند 
 (. 99 - 97ص ،0224 ،.)منير جريسلمكرة

 التقاط الكرة: -
التقاط يعني تناول أو مسك الكرة الساكنة أو المتدحرجة عمى األرض حيث يحدث في كثير من الحاالت       

)فؤاد توفيق السامرئي  سقوط الكرة أثناء استالميا أو مناولتيا أو ارتدادىا من حارس المرمى أو من عارضة المرمى

 .)01ص1987
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 تمرير الكرة: -ب

التمرير في نقل الكرة إلى المكان المناسب لمتصويب عمى اليدف، والتمرير الدقيق في الوقت المناسب  يسيم     
يجعل الكرة وكأنيا العب ثامن في الفريق نظرا ألن الكرة تطير بسرعة تفوق أسرع العب. ويختمف التمرير من 

وتكمن  ،ر ارتفاع التمرير وتوقيت التمريروجية نظر خطط المعب إلى التمرير القوي، مسافة التمرير، اتجاه التمري
 .(78ص  ،0210سعيد نزار سعيد،(:أنواع التمرير في ما يمي

 التمريرة الكتف: -

لمتمرير أو التصويب عمى اليدف وىناك  اءوامن أىم التمريرات في كرة اليد وتستخدم س ةالتمرير تعتبر ىذه      
 نوعان ليذا التمرير طبقا لطريقة األداء وىما:

 (120ص،0224 ،منير جرس) التمرير من اإلرتكاز، التمرير من الجري

 التمريرة المرتدة: -

التمريرة المرتدة التي تستخدم لتفادي قطع التمرير من المنافس الذي يقف بين الالعب الذي عنده الكرة والزميل     
 المستمم ليا، وتؤدى مثل التمريرة الكتف تقريبا لكن يتم توجيو الكرة نحو األرض اترتد إلى الزميل المستمم لمكرة.

 التمريرة من الوثب: -

رة من التصويب من الوثب، وتعتمد بصورة كبيرة عمى حركة الرسغ الجيدة إلرسال الكرة اشتقت ىذه التمري     
 (97-95ص، 1989.)كمال عارف ظاىر سعد محسن إسماعيل بسرعة لمزميل

 التمرير الرسغية: -

تسيم مختمف التمريرات الرسغية في االرتفاع بمستوى ميارة الالعب بدرجة كبيرة و يقتصر استخدام ىذه      
 .(96-94ص، 0224، )منير جرس:لتمريرات عمى المسافة القصيرة. وتنقسم إلى ثالث أنواع ىيا

 .التمريرة الرسغية لألمام 

 .التمريرة الرسغية لمخمف 

 التمريرة الرسغية لمجانب. 

 

 .يوضح التمريرة الرسغية( 05)رقمشكل 
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 تنطيط الكرة: *

تستخدم ميارة تنطيط الكرة لكسب مسافة في حالة انفراد انفراد المياجم ، وفي حالة عدم القدرة عمى التمرير      
 .(141ص0224)منير جرس لزميل اخر ويتم أداءىا بيد واحدة يسرى أو يمنى 

 التصويب *

إن غرض كرة اليد ىو إصابة اليدف ويعتبر التصويب الحركة النيائية لكافة الجيود الميارية و الخططية       
التي استخدمت لوصول الالعب إلى وضع التصويب الناجح عمى المرمى ىناك أنوع العديد من أنواع التصويب 

 منيا:
 التصويب من الكتف. 
 التصويب بالوثب. 

  )(104ص0224)منير جريس التصويب بالسقوط )التصويب بالسقوط األمامي و السقوط الجانبي. 

 

                 
          

 .يمثل األداء الفني لمتصويب من الكتف (07)رقم شكل                   .يمثل االداء الفني لمتصويب بالوثب( 06)رقمشكل 
 

 
 .الفني لمتصويب من السقوط( يمثل األداء 08)رقمشكل 
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 الخداع: *

يستخدم المياجم الخداع كوسيمة لمتخمص من إلعاقة منافسو، يعد الخداع من الوسائل الفعالة في تغير انتباه     
ما بغرض إبعادىا عن الحركة االساسية، أي الغرض منو ىو جعل  المنافس إلى االتجاه الخاطئ أو التمييد لحركو

 المنافس يستجيب استجابة خاطئة، كما ىناك نوعان من الخداع ىما:

 الخداع بدون كرة: -

وىو نادر ما يستخدم وييدف إلى تخطي المياجم مدافعة الذي أمامو وغالبا الستقبال و التصويب، ويكثر     
 جل، ويتم تخطي المدافع بالطرق التالية:استخدامو ضد دفاع رجل لر 

 تغيير سرعة الجري -

 .(192، ص1989سعد محسن اسماعيل، ، )كمال عارف ظاىر الخداع البسيط بالجسم -

 الخداع بالكرة: -

وىو من أىم أنواع الخداع المستخدم في كرة اليد وييدف إلى تحرير ذراعي الرامي بعيدا عن متناول المدافع،    
 ويؤدي ىذا النوع بالطرق التالية:

 .الخداع بالجسم 

 .الخداع قبل التمرير 

 .الخداع قبل التصويب 

 .الخداع قبل تنطيط الكرة 

 (142، ص0224منير جريس، .)خداع حارس المرمى 

 المتطمبات المهارية الدفاعية: ثانيا/

لم يعد ىدف الدفاع الفردي مقصورا عمى قيام االعب بتوظيف ميارتو الدفاعية لمنع الالعب المياجم من       
تسجيل ىدف في مرماه، بل أصبح اآلن ىدف الدفاع الفردي ىو قيام الالعب المدافع بتوظيف مياراتو الدفاعية ضد 

استحواذه عمييا بغية إفساد التصور الخططي الالعب المياجم قبل استالمو لمكرة أو لحظة استالمو ليا أو عند 
لممياجم أو دفعو إلى ارتكاب األخطاء الفنية  أو القانونية الستحواذ عمى الكرة وتحوليا بالسرعة إلى ىجوم مضاد، 
إن وجود مدافع متميز بالميارات الدفاعية يعتبر عصب األداء الدفاعي كما يذكر منير جريس في ىذا الصدد " إن 

ست باختيار أنسب الطرق الدفاعية لمفريق ضد المنافس بل األفضل ىو العناية بالمدافع الفردي، ثم بعد العبرة لي
 .(19، ص1999 سامي محمد عمي،و  )عماد الدين عباس ابوزيد ذلك إدماجو في طريقة دفاعية ما

 وضع االستعداد الدفاعي: *

الوضع الذي يبدأ منو الالعب التحرك ألداء أي ميارة من الميارات الدفاعية بيدف االستحواذ عمى الكرة  ىو      
 أو منع العبي الفريق المياجم من تنفيذ التصور اليجومي وتسجيل األىداف.
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 المهارات األساسية لمدفاع ضد مهاجم غير مستحوذ عمى الكرة: *

 .(00،06ص ، 1999،د الدين عباس ابوزيد، سامي محمد عمي )عماتتضمن ىذه الميارات ما يمي: 

 التحركات الدفاعية: -

ىي عبارة عن تحركات ألية ىادفة يؤدييا المدافع بخطوات سريعة وقصيرة ومتالقية ودقيقة، تيدف إلى منع      
 المياجم مميزات حركية ىجومية تساعده في تنفيذ التصور اليجومي لو.

 التوقف: -

كانت الوسيمة الفعالة لتحركات المدافع ىي الخطوات األلية السريعة والقصيرة والمتالحقة، فيجب أن يعقب ذا إ    
ىذه التحركات عممية توقف متزنة تسمح لالعب المدافع بوضع دفاعي مناسب يستطيع من خاللو إيقاف تحركات 

 .الالعب المياجم

 حجز المهاجم: -

لمياجم من التحرك أو سد طريق جريو لمنعو من القطع أو عمى األقل تأخيره من ويقصد بو قيام المدافع بمنع ا     
العممية اليجومية، وتتخمص طريقة األداء في وضع المدافع  تنفيذالوصول إلى المكان الذي يستطيع من خاللو 

 .لجذعو بمرونة وخفة أمام جسم المياجم في حركة اعتراض بطريقة قانونية

 تفادي الحجز: -

عممية يقوم بيا المياجم من خالل حركة إعاقة قانونية لالعب المدافع بيدف إتاحة الفرصة لزميمو المياجم  ىو   
 لمتخمص من الالعب المدافع.

 المهارات الدفاعية األساسية لمدفاع ضد المستحوذ عمى الكرة: *

 وتتضمن ىذه الميارات ما يمي: 

 .إعاقة التمريرات 

 .اعاقة التصويبات 

 (06-00ص  ،1999 ،)عماد الدين عباس ابوزيد، سامي محمد عمي راوغةالتصدي لمم. 

 المتطمبات المهارية لحارس المرمى:ثالثا/  -

تتوقف  يعتبر حارس المرمى من أىم المراكز في لعبة كرة اليد ويمعب دورا أساسيا في ادارة دقة المعب. حيث       
تقان الميارات  عميو نتائج فريقو، فإن رغبة وسرعة رد الفعل والرشاقة والمرونة قدرات التركيز والذكاء واالنتباه وا 

 األساسية ىي السمات الظاىرة لحارس المرمى الجيد.

 أهم المهارات األساسية الدفاعية لحارس المرمى هي: * 

 الذراعين، الدفاع بالقدمين، الدفاع بالوثب ....الخ.وقفة االستعداد، التحرك الدفاعي، الدفاع ب   

 أهم المهارات األساسية الهجومية لحارس المرمى هي: *

 (.35ص ،0223 ،)محمد حسن عالوى وآخرونتمرير الكرة، استقبال الكرة، االشتراك في اليجوم    
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 :بطارية اختبارات البدنية والمهارية -1-3
 مفهوم االختبار:  * 

 االختبار بأنو طريقة منظمة لمقارنة سموك شخصين أو أكثر. cronbaelيعرف كرونبال    
 .إلى االختبار ىو مقياس موضوعي مقنن لعينة من السموك anastariكما يشير انستاري 

 أهمية االختبارات لمدرب كرة اليد: *
د بدقة يحدتمع الفريق بدون أن يستطيع يقوم مدرب كرة اليد بعممية التدريب يوم بعد يوم وأسبوع بعد أسبوع      

وتالحظ الالعبين جيدة لكنو ال يستطيع مقدار تقدم كل العب في الفريق، حقيقة قد تكون عين المدرب واعية، 
وأنيا تسير في الخطة التي حددىا  يةالتدريب العممية تحديد مستوى كل العب ومقدار تقدمو بدقة ليطمئن عمى نجاح

والمدرب الجيد المدرك لعممو يعمم أىمية قياس مستوى العبيو حتى يعدل من برنامج التدريب إذا كان البد  المدرب
 من ذالك.

ختبارات لقياس متطمبات األداء في كرة اليد فيناك اختبارات لقياس الحالة البدنية، ناك أنواع كثيرة من االى    
 واختبارات لقياس حالة الميارة، ىناك أيضا االختبارات النفسية واختبارات القدرة العقمية واختبارات األداء التكتيكي.

 )حنفي محمود مختار .الالعب ومقدار تقدمو وتطور أدائومستوى إن اليدف من ىذه االختبارات ىو أن يقيس المدرب 
 .(123ص

 :بدنية اختباراتبطارية  -3-1 -1
 التحمل: تختباراا أوال/ -
 دقيقة: Test Couper 12اختبار كوبر * 
 .دام في المجال الرياضي بصفة عامةىذا االختبار شائع االستخ      

 كفاءة الجيازين الدوري والتنفسي، أي قياس القدرة اليوائية بشكل رئيسي. قياس غرضه: -
يتخذ الالعبون االستعداد خمف خط البداية حيث يقوم الالعبون بالجري حول المضمار أو  وصف االختبار: -

ياء الزمن دقيقة يحاول فييا الرياضي قطع مسافة أكبر، وعندما يعمن المدرب صفارة انت 32ممعب كرة القدم لمدة 
 (.241، ص2003)أمر اهلل البساطي، .يتم تسجيل عدد المفات لكل العب

 د:5جري  brixciاختبار  *
 vo2max2ياس حجم االكسجين األقصى ق غرضه: -
 م.22، توضيح بتقسيم المضمار كل ، شواخصديكامتر صافرةكرونومتر الوسائل:  -
 .انقطاع، يجري أكبر مسافة ممكنة ، مع قبول محاولة واحدة فقطدقائق بدون  2عمى الالعب الجري اإلجراءات:  -
 .تبين التكرارا راحة نيةثا 10 م، 10×2الجري اختبار تحمل السرعة: * 
 قياس تحمل السرعة الغرض من االختبار: -
من وضع البدء العالي يقف الالعب خمف خط البداية و عند سماع اإلشارة يقوم الالعب  وصف االختبار: -

يقافيات يقوم الميقاتي بتشغيل الساعة و في نفس الوقم  30بالجري بأقصى سرعة لو حتى خط النياية عمى بعد   ا 
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بين كل تكرار و األخر، يمكن  ثانية 30مرات مع راحة  خمسيكرر الالعب الجري ، لحظة عبوره خط النياية
 التدريب عمى االختبار.

و يجمع الزمن الكمي لمخمسة محاوالت و  ثانية 10/1تسجل كل محاولة مقربا الزمن ألقرب  احتساب الزمن: -
 .( 213، 210ص  ،2003،أمر اهلل البساطي) م 30×5يتم ايجاد متوسطيم و تكون ىي زمن مسافة 

 القوة العضمية: اختبارات ثانيا/ -
 اختبار الوثب العمودي: *
  .قياس قوة الدفع ) الوثب لعضالت الرجمين( غرضه: -

لوحة خشبية موضوعة أو مثبتة عمى الحائط مدرجة بالسنتمترات أو مقياس عمى الحائط  المستخدمة: األدوات -
الالعب قطعة الطباشير ليحدد ارتفاعو متر، التدرج يبدأ عمى بعد متر عن األرض، ويستعمل  4ارتفاعو ال يقل عن 

 أثناء الوثب.
يقف المختبر بأحدي جانبيو مواجية الحائط، والكعبين معا مع مسك الطباشير بيده القريبة من  وصف االختبار: -

الحائط مع االحتفاظ بكعبيو عمى األرض، ويضع عالمة بالطباشير عمى الحائط في أعمى مكان تصل أليو 
 يبين أصابع يده.الطباشير التي 

 يقوم المختبر بثني الركبتين ألسفل مع االستمرار في رفع يده إلى األعمى. -
يقوم المختبر بالوثب ألعمى بقدر المستطاع ويضع عالمة أخرى بنفس اليد في أعمى مكان وصل إليو بالقفز  -

 ألعمى مع االحتفاظ باستقامة جسمو.
 تعميمات إضافية: -
 أو اىتزازات متكررة لالستعداد لموثب ألعمى.عدم أداء محاولتين  -
 أن تكون قطعة الطباشير عند أصبعو األوسط والذراع األخرى بجانب الجسم. -
 يقوم المختبر بثني الركبتين ألخذ الدفعة لموثب ألعمى.  -
 حساب النتيجة: -
عاليا والعالمة التي يصل إلييا سجل المسافة بين الخط الذي وصل إليو من خالل الوقوف والذراعان مفرودتان ت -

 نتيجة الوثب.
 .(341ص   ،،2003مروان عبد المجيد إبراىيم ) ثالث محاوالت وتسجل أحسن محاولة ىعطت -

 
 .( يمثل اختبار الوثب العمودي00شكل رقم)
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 اختبار قوة عضالت الذراعين: *
 القدرة عمى التصويب.قياس  غرضه: -
      ألقصى مسافة.غ، 000ويكون وزن الكرة من  .كرة طبية برميمن وضع الوقوف يقوم الالعب  وصف االختبار: -
صبحي ) نزول الكرة ألفضل محاولة من ثالث محاوالت. حتىتقاس المسافة من وضع الوقوف  حساب النتيجة: -

 ( 23ص ،2032أحمد قبالن، 
 اختبار السرعة: ثالثا/ -
 متر: 10متر عدو من اقتراب  50اختبار  *
 .قياس السرعة القصوى غرضه: -
البدء يقوم الالعب  إشارةأمتار وعند  30يقف الالعب عمى خط يبعد عن خط البداية من  :وصف االختبار -

يصل أقصاىا عند خط النياية حيث يقوم المدرب بتسجيل النتائج بواسطة ساعة أو  حتى ةبالجري بسرعة تزايدي
 .( 222ص ،2003،أمر اهلل أحمد البساطي)  مقاتية.

 
  

  
 

 متر30 متر 20 
 وضع البدء خط البداية خط النياية 

 متر 10متر عدو من اقتراب  50اختبار  يوضح طريقة (10)رقم الشكل
 
 متر: 30لمسافة  الجرياختبار  *
 قياس سرعة الجري. غرضه: -
صبحي أحمد قبالن، )يقوم الالعب بالجري بأقصى سرعة لو ويتم حساب الزمن من البداية. طريقة أداء االختبار: -

 ( 20، ص2032

  المرونة: اتاختبار رابعا/  -
 اختبار ثني الجذع من الوقوف: * 
 قياس مرونة العمود الفقري ومطاطية عضالت خمف الفخذ. غرضه: -
يتم االختبار باستخدام منضدة مثبت عمييا مسطرة مرقمة، ونقطة الصفر تكون عمى حافة  وصف االختبار: -

المنضدة، يصعد الالعب عمى المنضدة، ومن وضع الوقوف دون ثني الركبتين يثني الجذع لألسفل ببطئ محاوال 
 (.222ص -2003آمر اهلل أحمد الباسطي) تحقيق أقصى مدى ممكن من الثني ألسفل.
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 يمثل اختبار ثني الجذع من الوقوف (11)رقم شكل
 
 
 اختبار اطالة عضالت البطن: *
قياس قدرة الالعب عمى اطالة العمود الفقري إطالة زائدة، أو بمعنى اخر استطاعة الفرد لمميل بالجذع غرضه:  -

 خمفا.
يقف الالعب مواجيا الحائط مع ربطو بحزام مثبت في الحائط حوا المعقدة بحيث يتم تثبيت الحزام وصف االختبار: 

 .عما يستطيبإحكام ثم يقوم الالعب بميل جذعو خمفا إلى أبعد 
 أحمد إبراىيم) والحائط.حساب المسافة بين ذقن الالعب حساب النتيجة: 

 (220ص سالمة
 

 
 

 
 .يمثل اختبار إطالة عضالت البطن( 12)شكل رقم                                    
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 بطارية االختبارات المهارية: -1-3-2
 .(22ص 3802واخرون  قير نوفيك(.: قياس دقة التوافق التمرير واالستقبالاختبار التوافق *
 .صافرة ،ساعة ايقاف ،كرة اليد ،: حائط أممسدواتاأل -
وىو حامل الكرة كما في الشكل البياني ويقوم برمي  أمتار 1قف المختبر مواجو الحائط عمى بعد ي: االجراءات -

بعد سماع اشارة البدء من طرف المحكم تعطى محاولتين لكل  ثانية 10الكرة واستقباليا )التمرير واالستالم( لمدة 
 مختبر.

 ثانية. 10أمتار خالل المحددة  1خارج منطقة  تحسب عدد مرات االستالم الصحيحة حساب الدرجات: -
 

 

 

 .يوضح اختبار التوافق التمرير واالستقبال (13)رقم شكل

  :متر في خط متعرج30التنطيط لمسافة اختبار  *
 .بمصاحبة الكرة -رشاقة -: قياس سرعة التنطيطالغرض من االختبار -
 ساعة ايقاف -كرة يد -أعالم2 أدوات االختبار: -
يقوم الالعب بالتنطيط  االنطالقوعند اعطاء اشارة  البدء يقف الالعب ممسكا بالكرة عند خط  االختبار: وصف -

 متر إيابا.32متر ذىابا، 32متر، 10لمسافة الزجاجي حول االعالم 
  شروط االختبار: -
 .االختبارلكل العب محاولة واحدة، عند حدوث أي خطا قانوني يعاد  -
 يراعى تبديل اليد التي تقوم بتنطيط الكرة عند الوصول إلى كل من األعالم في الذىاب والعودة. -
 (22،21ص ،2032)صبحي أحمد قبالن، . ثانية 0.3يحتسب الزمن ألقرب : تسجيل نتائج االختبار -

 :اختبار التصويب *
 قياس دقة التصويب عمى األىداف المرسومة. الغرض: -
 كرات، مرمى كرة اليد، صافرة. 2األدوات:  -
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 فيأمتار من مرمى كرة اليد، ويقوم بالتصويب عمى المربعات المرسومة  8يقف المختبر عمى بعد  اإلجراءات: -
 سم. كما في الشكل البياني 20العموية لممرمى التي يبمغ طول ضمعيا  الزاوية

احمد محمد خاطر،عمي فيمي .)العشر تصوييباتمجموع درجات خالل درجات وتسجل  30يسمح لممختبر عشر تصويبات ب
 (.202ص 3882البيك 

 

 .يوضح طريقة التصويب (14)رقمشكل 

  جري المتعرج والتصويب:لار اختبا *
 قياس الدقة والرشاقة في التصويب والتنطط :لغرضا -
 ز.، صافرة، ساعة إيقاف، أربع حواجكرة يد قانونية، ممعب كرة اليد األدوات: -
 .يخطط الممعب كما في الشكل البياني   اإلجراءات: -

الوسط أين توجد  ي إحدى زوايا النصف األول لمممعب. ثم ينطمق في اتجاه منتصف الممعب قييقف المختبر ف    
متر  2الكرة بعد سماع صوت الصافرة. ثم يأخذ الكرة بالجري المتعرج بين الحواجز التي تبعد عن بعضيا بمسافة 

مع تنطيط الكرة بإحدى اليدين يمنى يسرى. إلى أن يصل إلى خط التصويب الواقع بعد أخر حاجز ليصوب من 
سم. تعطى  20المرمى العموية التي تبمغ طول ضمعيا  الوثب باتجاه إحدى المربعات المرسومة عمى زاوية

 محاولتين.
 الزمن في حالة انعدام ال يحتسبيحتسب الزمن ابتداءا من لحظة البداية حتى مالمسة الكرة لممربع. التسجيل:  -

 (202ص 3882)احمد محمد خاطر،عمي فيمي البيك  دقة التصويب أو صحة الجري. يسجل أحسن وقت من بين المحاولتين.
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.الجري المتعرج والتصويب رختباايوضح طريقة  (15رقم) شكل  
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 المراهقة: –كرة اليد  -1-4
 د:ــــــرة اليـــــك -1-4-1
العبيف وحارس مرمى.  6،العبيف  7يتبارى فييا فريقاف لكؿ منيما  رياضة جماعيةىي   Handball كرة اليد     

يدؼ. وتتألؼ المباراة مف شوطيف مدة اليمرر الالعبوف الكرة فيما بينيـ ليحاولوا رمييا داخؿ مرمى الخصـ إلحراز 
الذي يتمكف مف تسجيؿ أكبر عدد مف األىداؼ في مرمى الخصـ في نياية شوطي ، والفريؽ دقيقةً  03كؿ منيما 

 .المباراة ىو الفريؽ الفائز
 قواعد المعبة:  *

 قواعد لعبة كرة اليد تتمخص فيما يمي: لالتحاد الدولي لكرة اليدوفًقا   

 الممعب: *

متر(، ويقع الخط في المنتصؼ.  03×  03متر ) 03متر وعرضو  03تقاـ مباراة كرة اليد عمى ممعب طولو     
ويوجد في الممعب مرمياف يحاط كؿ منيما بمساحة شبو دائرية تقريًبا تعرؼ بمنطقة المرمى، والتي تتحدد بخط يبعد 

أمتار، ويعرؼ  9أمتار عف المرمى. كما يوجد خط شبو دائري عمى ىيئة نقاط يبعد عف المرمى بمسافة  6بمسافة 
 ظير الشبكة األصمية لتعزيزىا. ىذا الخط بػ "خط الرمية الحرة". وكؿ خط في الممعب يعد

 مرمى الهدف: *

. وينبغي أف يثبت المرمى متر 0متر ,وارتفاعيا  0كؿ مرمى عبارة عف مساحة مستطيمة الشكؿ وعرضيا      
 المثاؿبالممعب أو بالحائط مف الخمؼ. وتكوف قوائـ المرمى والعارضة مصنعة مف المادة نفسيا )عمى سبيؿ 

سنتيمتر. وينبغي أيًضا طالء الجوانب الثالثة  8.8(، وتكوف ذات مقطع عرضي تربيعي بواجية تبمغ الحديد
لمعوارض البارزة مف الممعب بالتبادؿ بمونيف مختمفيف عف لوف الخمفية. وينبغي طالء كال المرمييف داخؿ الممعب 

ة حتى ال ترتد الكرة التي تدخؿ ىدًفا بالموف نفسو. وكؿ مرمى يحتوي عمى شبكة. ويجب أف تكوف الشبكة متراخي
ذا لـز األمر، يتـ تثبيت شبكة أخرى بالمرمى.  إلى الخارج مباشرًة. وا 

 منطقة المرمى: *

يحاط مرمى اليدؼ مف الخارج بمنطقة تعرؼ بمنطقة المرمى. وتتحدد ىذه المنطقة بواسطة دائرتي الربع،       
أمتار وخط وصؿ مواٍز لخط المرمى، يعرؼ  6مرمى شعاع يبمغ طولو ويوجد حوؿ الزوايا البعيدة لكؿ قائـ في ال

بخط السبعة أمتار. وال يسمح إال لحارس مرمى الدفاع بالتواجد في ىذه المنطقة. بيد أنو يمكف ألي العب مسؾ 
نزولو  الكرة ولمسيا في اليواء داخؿ حدود ىذه المنطقة طالما أنو بدأ قفزتو خارج حدود المنطقة ورمى الكرة قبؿ

 عمى األرض. 
 منطقة تبديل الالعبين: *

تقع منطقة تبديؿ الالعبيف لكؿ فريؽ خارج جانبي خط المنتصؼ عمى أرض الممعب. وعادًة ما تحتوي ىاتاف       
منطقة تبديؿ  المنطقتاف عمى مقاعد. يجمس عمي ىذه المقاعد مدربا الفريقيف والعبو االحتياط والموقوفوف. وكؿ

ينبغي أف تكوف قريبة مف المرمى الخاص بكؿ فريؽ. وفي أثناء فترة االستراحة ما بيف الشوطيف، يتـ تبديؿ ىاتيف 
 المنطقتيف بيف الفريقيف. وعمى كؿ العب يدخؿ الممعب أو يخرج منو تجاوز خط التبديؿ الذي يعتبر جزًءا مف الخط 
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ووصواًل إلى المنطقة الجانبية الخاصة بكؿ   بدايًة مف خط المنتصؼ متر؛ 0.8الجانبي لمممعب ويمتد بمسافة 
 فريؽ.

 زمن المباراة: *

دقيقًة، وذلؾ بالنسبة لجميع الفرؽ مف سف السادسة عشرة  03مباراة كرة اليد تتألؼ مف شوطيف مدة كؿ منيما     
الستراحة، ربما يتبادؿ الفريقاف جانبي دقائؽ. وفي أثناء فترة ا 03وما فوؽ، مع وجود استراحة بيف الشوطيف لمدة 

 الممعب والمقاعد. وبالنسبة لمناشئيف، يكوف زمف المباراة كاآلتي:

 0  ×08  06إلى  00دقيقة مف سف 

 0  ×03  00إلى  8دقيقة مف سف 

عد ومع ذلؾ، فإف االتحادات القومية في بعض الدوؿ قد تختمؼ فيما بينيا مف حيث تنفيذ اإلرشادات والقوا       
المتفؽ عمييا رسمًيا. إذا كاف مف الضروري تحديد الفريؽ الفائز في التصفيات النيائية إلحدى الدورات يتـ تمديد 

ذا انتيى  0دقائؽ بينيما فترة استراحة لمدة  8الوقت لشوطيف إضافييف في حالة التعادؿ، مدة كؿ منيما  دقيقة. وا 
ذا استمر  8شوطيف إضافييف آخريف مدة كؿ منيما الشوطاف اإلضافياف بالتعادؿ أيًضا، تتـ إضافة  دقائؽ، وا 

وفًقا لتقديرىـ الشخصي، وعادًة ما تكوف األسباب إصابة أحد الالعبيف أو  وقت مستقطعالتعادؿ، ـ بإعطاء 
االستبعاد أو الطرد أو تنظيؼ أرض الممعب. كما يتطمب مع الرميات الترجيحية فقط منح وقت مستقطع ألف تغيير 

بناًء عمى  وقت مستقطع لكؿ فريؽحراس المرمى يستقطع وقتًا طوياًل مف الوقت المخصص لتنفيذىا. ويحؽ منح 
دقيقة في كؿ شوط مف وقت المعب االعتيادي. وىذا الحؽ ال يعطى إال لمفريؽ المستحوذ عمى الكرة.  0طمبو لمدة 

ويجب عمى إداري الفريؽ الذي يرغب في الحصوؿ عمى الوقت المستقطع اإلشارة بوضوح بالبطاقة الخضراء 
الخط الجانبي ويرفع البطاقة الخضراء عالًيا وبطريقة باألسود. وبعد ذلؾ يتجو إلى منتصؼ  Tالمكتوب عمييا حرؼ 

يقاؼ الوقت.  واضحة تماًما، يمكف لمميقاتي تمييزىا مباشرة. وعمى الفور، يصفر الميقاتي ليعمف عف وقؼ المباراة وا 

 الحكام: *

جود حكـ واحد فقط يقود مباراة كرة اليد اثناف مف الحكاـ. وبعض الييئات القومية تسمح بإقامة المباراة في و       
في حاالت خاصة، كأف يصاب الحكـ الثاني بمرض يمنعو مف المشاركة في المباراة قبؿ بدء المباراة بوقت قصير. 
وفي حالة ما إذا اختمؼ الحكماف في أية مسألة تتعمؽ بالمباراة، فيتـ التوصؿ فيما بينيما إلى قرار بعد أخذ وقت 

ذا أعطى الحك ماف قراًرا في آف واحد مًعا في حؽ الفريؽ المخالؼ واختمفا حوؿ نوع العقوبة، مستقطع لفترة قصيرة. وا 
فإف عمييما توقيع العقوبة القصوى. وعمى حكمي المباراة اتخاذ القرارات الصائبة بناًء عمى مالحظاتيما بشأف سير 

وتكوف قراراتيما حاسمة ال رجعة فييا، وال يعاد النظر فييا إال إذا كانت خارجة عف قواعد المعب. ولقد حدد  ،المباراة
إشارًة يدويًة حتى يكوف ىناؾ اتصاؿ مرئي بيف الالعبيف والحكاـ عمى أرض الممعب.  08االتحاد الدولي لكرة اليد 

لي جانب حكمي المباراة، ىناؾ أيًضا  وىما يختصاف بالقياـ ببعض المياـ الرسمية مثؿ  لميقاتياو مسجؿ األىداؼوا 
يقاؼ المباراة لفترة أو بدئيا واإلعالف عف  إفساح الطريؽ المؤد لممرمى حتى يتمكف الالعبوف مف إحراز األىداؼ وا 
ا انتياء الوقت عمى الترتيب. وعمييما أيًضا مراقبة المقاعد التي يجمس عمييا العبو االحتياط حتى يتسنى ليم

 إخطار حكمي المباراة بأي أخطاء تحدث أثناء استبداؿ الالعبيف. ويجمساف بيف منطقتي تبديؿ الالعبيف. 
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 الالعبون والبدالء واإلداريون: *

العبيف احتياطييف ػ عمى األكثر ػ يجمسوف عمى مقاعد  8العبيف أساسييف و 7يتألؼ كؿ فريؽ لكرة اليد مف       
ؽ العب لحراسة المرمى يرتدي زًيا مختمًفا عف بقية العبي الفريؽ. وليس ىناؾ عدد االحتياط. ويعيف مف كؿ فري

 معيف لتبديؿ الالعبيف، كما أف عممية التبديؿ تحدث في أي وقت عمى مدار وقت المباراة.

 الالعبون: *

ما ىو الحاؿ في يسمح لالعبي كرة اليد بممس الكرة بأي جزء مف أجساميـ بدايًة مف الركبة وحتى الرأس. وك     
الرياضات الجماعية األخرى، فإف ىناؾ فرًقا بيف مسؾ الكرة و تنطيط الكرة. فالالعب المستحوذ عمى الكرة يمكف أف 

خطوات. وبالتالي، يتعيف عميو تصويب  0ثواٍف فقط، وال يحؽ لو أف يمشي بالكرة أكثر مف  0يثبت في مكانو لمدة 
ذا مشى الالعب بالكرة أكثر مف الكرة ناحية المرمى أو تمريرىا لالع خطوات، فيكوف بذلؾ  0ب آخر أو تنطيطيا. وا 

 قد خالؼ قواعد المعب مما يؤدي إلى فقداف حقو في االحتفاظ بالكرة. 

  رة:ــــــــــالك *
غ ومحيطيا  078و  008كروية الشكؿ تصنع مف الجمد الطبيعي أو الجمد الصناعي، يتراوح وزنيا بيف  لكرةا     

غ ويتراوح  033و  008سنتـ أما الكرة التي تستعمميا السيدات فيتراوح وزنيا بيف  63سنتـ و  87يتراوح بيف 
 .سنتـ 86سنتـ و  54محيطيا بيف 

 نواع الرميات:أ *

وىذا عادًة ما يحدث في حاالت معينة، مثؿ إحراز ىدؼ  ،يمنح حكما المباراة رمية خاصة ألي الفريقيف قد      
وخروج الكرة خارج حدود الممعب وخطؼ الكرة وعقب انتياء الوقت المستقطع، وما إلى ذلؾ. وفي جميع ىذه 

ينبغي أيًضا لباقي الالعبيف اتخاذ مواقع الرميات، ينبغي لرامي الكرة أف يتخذ موقًعا معيًنا عمى أرض الممعب، كما 
 معينة. وفي بعض األحياف، ال يقـو الالعب بتنفيذ الرمية إال بعد سماع صفارة الحكـ.

 رمية البداية 

 رمية التماس 

 رمية المرمى 

 الرمية الحرة 

  متر مف المرمى. 7رمية عمى ُبعد 
 حارس المرمى: *

المرمى ىو الشخص الوحيد الذي لو الحؽ في التحرؾ بحرية داخؿ منطقة المرمى، ولكنو في الوقت  حارس      
نفسو ال يسمح لو بتجاوز خط منطقة المرمى في أثناء حمؿ الكرة أو تنطيطيا. وفي داخؿ منطقة المرمى، يسمح 

ؽ في مشاركة باقي زمالئو في لمحارس بمالمسة الكرة بجميع أجزاء جسمو بما في ذلؾ قدميو . كما أنو لو الح
الفريؽ كالعب عادي. وفي تمؾ الحالة، يمكف استبدالو بالعب آخر إذا كاف فريقو يستخدـ ىذه الخطة لزيادة عدد 

ختير كحارس مرمى عمى أرض الممعب، فعميو أوما داـ أف ىذا الالعب قد  ،العبي الدفاع عف العدد المسموح بو
 .عف باقي زمالئو في الفريؽأف يرتدي قميًصا مختمًفا يميزه 
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 الجزاءات: *

وتوقع ىذه  ،توقع جزاءات عمى الالعبيف في حالة ارتكابيـ مخالفات تستمـز العقاب، وليس مجرد رمية حرة      
الجزاءات في حالة ارتكاب خطأ جسيـ ضد أحد العبي الفريؽ المنافس )عمى سبيؿ المثاؿ، اإلمساؾ بأحد الالعبيف 

 .داـ بو أو طرحو أرًضا أو القفز عميو(، باإلضافة إلى لمس الالعب مف الجنب أو مف الخمؼأو دفعو أو االصط

 خطط المعب: *

عادة ما يسمى الالعبوف تبًعا لمواقعيـ عمى أرض الممعب. ويبدأ تشكيؿ الالعبيف في كؿ فريؽ عمى أرض      
يمف التصدي ليجمات مياجـ الخصـ عمى الممعب بدايًة مف حارس المرمى، حتى يتسنى لممدافع عمى الجناح األ

الجناح األيسر. وعمى الرغـ مف ذلؾ، فإف المواقع اآلتي ذكرىا ال تكوف مشغولة في جميع األحواؿ؛ ألف ذلؾ يتوقؼ 
 عمى تشكيؿ العبي الفريؽ عمى أرض الممعب واإليقاؼ المؤقت المحتمؿ حدوثو في أثناء المباراة.

 المعب الهجومي  -

وتسود ميمة اليجـو في الممعب مثميا في ذلؾ ميمة الدفاع. وىناؾ ثالثة أنواع لميجـو في كرة اليد والتي      
 الثالثة يتـ ترتيبيا تنازلًيا تبًعا لنسبة نجاحيا كالتالي: اليجماتتختمؼ فيما بينيا في السرعة. وىذه 

 اليجـو السريع الفردي 

 اليجـو السريع الجماعي 

 ( اليجـو المنظـ)ىجـو المراكز 

 المعب الدفاعي -

(؛ حيث يصطؼ جميع العبي 3-6في العادة، يكوف التشكيؿ خط الدفاع لفريؽ كرة اليد عمى أرض الممعب )      
(؛ حيث يقـو أحد الالعبيف 0-8يكوف التشكيؿ ) متر لتكويف حائط صد. وقد 9متر وخط  6الدفاع بيف خط 

متر، بينما يظؿ بقية العبي الدفاع الخمسة مصطافيف عند  9بتصويب الكرة نحو المرمى عندما يتحرؾ خارج خط 
( عندما يتقدـ اثناف مف المدافعيف خارج خط 0-0متر. أما التشكيؿ األقؿ استخداًما في كرة اليد، فيو ) 6خط 

(، الذي يشبو وضع 0-0الفرؽ التي يتمتع العبوىا بميارة فائقة في الجري التشكيؿ الدفاعي ) الدفاع. وتستخدـ
مراقب عمى كؿ العب. ومما ال شؾ فيو أف األسموب الخاص بتشكيؿ الالعبيف مف مياجميف ومدافعيف عمى أرض 

 (.htm.الحرة سوعةالمو  ويكيبيديا، - اليد كرة/اليد كرة (.الممعب يختمؼ بدرجة كبيرة مف دولة ألخرى
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 :تعريف المراهقة  -1-4-2
تبدأ مرحمة المراىقة منذ نياية السنة الثانية عشرة وتستمر حتى نياية السنة الثامنة عشرة، ولكف بداية ىذه 

ا المراىقوف، وبكممة أخرى أنيا مرحمة التعميـ اإلعدادي الفترة أو نيايتيا تزيد أو تنقص حسب البيئة التي يوجد فيي
 أو انتياء مرحمة الطفولة وبداية مرحمة النضج أو الرشد، ففي ىذه المرحمة ينمو الطفؿ جسميا وعقميا وانفعاليا

     واجتماعيا، ولعؿ أفضؿ ما توصؼ فيو ىذه المرحمة بأنيا مرحمة يحف فييا المراىؽ إلى الطفولة تارة ويتطمع 
 إلى الرجولة والنضج تارة أخرى، فيو ليس طفال وليس رجال بؿ بيف ىذا وذاؾ.

  ، ثورة تنتاب الجسـ والعقؿ معا فيترتب عمييا حيرة المراىؽ أو المراىقة واضطرابوقيؿ فييا أنيا ثورة وحيرة      
جتماعيةمف ىذا النمو المفاجئ الذي أكسبيـ صفات جسمية وعقمية  نفعالية وا        اضطرابيدة ينتج عنيا جد وا 

دراكو.  (000ص  ،0333 ،توماجور خوري) عاـ  ييز مشاعره وا 
" وراىؽ الغالـ أي قارب البموغ، رهقوقد ورد في لساف العرب معاف كثيرة لجممة المراىقيف، فمنيا كممة "      

مف الشيء، فراىؽ الغالـ فيو مراىؽ أي قارب  االقتراب" الذي يعني " راهقوترجع كممة المراىقة إلى الفعؿ 
صالح محمد عمي أبو ) مف النضج والرشد االقتراب، ورىؽ الشيء رىقا أي قريب منو، والمعنى ىنا يشير إلى االحتالـ

 .(038ص .ػػػػػ0337جادو. 
وىناؾ بعض العمماء الذيف يشيروف إلى المراىقة عمى أنيا تبدأ مع نياية النضج الجنسي وليس مع بدايتو،      

وتحدد ىذه المرحمة في ضوء العديد مف الجوانب اإلنمائية والوظيفية، تمؾ التي يصؿ إلييا اإلنساف في أوقات 
كف تحديدىا إال بطريقة تقريبية، كأف تكوف في الفترة مختمفة مف العمر، وليست كميا في وقت واحد، وعمى ذلؾ ال يم

 (08ص  ،0338 ،عبد الرحمف محمد العيسوي) .عند الذكور 22 -13عاما عند اإلناث و  21 -12مف 
 خصائص المراهقة: *
 النمو الجسمي: -

تبدأ المراىقة بعممية البموغ التي ىي نتيجة لتغيرات ىرمونية حيث تقؿ حساسية المحور المكوف مف      
الييبوثالموس والغدة النخامية لمتغذية المرتجعة المثبطة بواسطة االسترويدات الجنسية، بواسطة زيادة إنتاج العوامؿ 

نات الجنسية، ثـ يتبع ذلؾ كبر حجـ األعضاء التناسمية المفرزة لميرمونات الجنسية وما يتبعيا مف إفراز اليرمو 
الخارجية ونزوؿ دـ الحيض لدى اإلناث ويصاحبو كبر حجـ الثدييف وظيور شعر في منطقة العانة، وتحت 
اإلبطيف وتستدير األرداؼ ويصبح الجسـ أنثوي التكويف، ولدى الذكر يكبر حجـ األعضاء التناسمية والخصيتيف 

   ظيور الشعر في العانة وتحت اإلبطيف ومنطقة الشارب والمحية وعمى الجسـ في مناطؽ مع ، وكيس الصفف
 .(08 -07ص  ،0999 محمود حمودة) متفرقة مع غمظ الصوت وتضخـ العضالت وكبر الجسـ نحو الطابؽ الذكري.

إف ىذه التغيرات الفيزيولوجية والجسمية عمى المراىؽ أف يتقبميا، وعمى المدرس أو المربي أف يراعي ىذه      
 التغيرات، ويفيـ سموؾ المراىؽ إذا ما نتجت عنو سموكات وتصرفات في بداية مرحمة المراىقة.
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 :االنفعاليالنمو  -
والنواحي  االجتماعيةجانبا أساسيا في عممية النمو الشامؿ، ويتضمف العالقات  االنفعالييشكؿ النمو        

 .االستقراراإلنفعالية، ومف بيف خصائصو العنؼ وعدـ 
 فالمراىؽ قد يثور ألتفو األسباب، شأنو شأف األطفاؿ الصغار فيو ال يستطيع التحكـ في نفسو. 

في التغمب الذي يقع فيو المراىؽ مف حيف إلى آخر، فمف اليأس والقنوط إلى أمؿ واسع  االستقرارويبدو عدـ 
  وأىداؼ عريضة، ومف الثقة بالنفس إلى فقداف الثقة الكمية، ومف التديف الشديد إلى الصراع الديني، ويرجع ذلؾ 

 .(070ص . 0993 ،زيداف محمد مصطفى) إلى حالة عدـ التوافؽ العامة التي يعانييا المراىؽ.
فالمتغيرات الجسمية والدوافع العديدة والصراع بيف المراىؽ وبيف الكبار المحيطيف بو، كؿ ذلؾ قد يقؼ المراىؽ      

أمامو عديـ الحيمة، فيو ال يفرؽ كيؼ يتصرؼ إزاء ىذه المشكالت، فالمراىؽ إذا مر بظروؼ سعيدة يرى الدنيا 
ذا مر بظروؼ تعيسة فقد ينقمب العالـ أمامو مكانا لميأس أمامو بكؿ ما فييا تشع بالبيجة والسرور و   .واالكتئابا 

 .(08 ،07ص  ،0999 ،محمود حمودة)
 :االجتماعيالنمو  -

لمناشئ بتقدمو في الطفولة ودخولو إلى المراىقة، وذلؾ بتشعب تمؾ العالقات  االجتماعيةتتزايد أىمية العالقات      
مف األمور األساسية في ىذه  االجتماعيتأثيرىا في مجمؿ حياتو وسموكو، وىكذا فإف النمو  وازديادمف جية 

المرحمة واألكثر أىمية، حيث استطاع الباحثيف كشؼ الكثير مف خصائصيا التي تنحصر في ثالث عناصر 
 أساسية:

يرىـ، ويتصرؼ كما يتصرفوف يميؿ المراىؽ إلى مسايرة المجموعة التي ينتمي إلييا فيحاوؿ أف يظير بمظ -1    
خالصو ليـ وخضوعو ألفكارىـ نوعا  احترامولتجنب كؿ ما يؤدي إلى إثارة النزاع بيف أفراد المجموعة، ويجعؿ مف  وا 

 ما، مثؿ تخفيؼ الشعور باإلثـ الناجـ عف عدـ طاعتو لوالديو ومدرسيو.
مي إلييا فيحاوؿ أف يقـو ببعض اإلصالحات يبدأ المراىؽ يشعر أف عميو مسؤوليات نحو الجماعة التي ينت -2    

في تمؾ الجماعة بغية النيوض بيا، وىذه الصدمات واإلحباطات تجعمو ال يرغب في القياـ بأية محاولة أخرى، 
 ويزداد ىذا الشعور حتى ينتقؿ مف المجتمعات الصغيرة إلى المجتمعات الكبيرة.

طمبو المراىؽ مف صديقو ىو أف يكوف قادرا عمى فيمو يقوـ المراىؽ باختيار أصدقائو حيث كؿ ما ي -3    
ويظير لو الود والحناف مما يساعده عمى التغمب في حاالت الضيؽ، وفي بعض األحياف يكوف الصديؽ أكبر منو 

 (70ص  .0998 عبد الغني ديدي) .واالحتراـسنا ويشترط عدـ السمطة المباشرة فتكوف العالقة قائمة عمى الود 

 العقمي: النمو -
تبدأ ىذه المرحمة بنضج القدرات العقمية مع استمرار نمو الذكاء، كما تظير الفروؽ الفردية بدرجة عالية مف الوضوح 
والتمايز ويصبح الفتى قادر تماما عمى التفكير المنطقي، كما تنمو أيضا القدرة الفائقة عمى التعمـ والتحصيؿ 

 . دة وفيـ الرموز واألشياء المعقدة، كما يزداد اكتساب المفاىيـ المجر باهواالنتواكتساب الميارات مع نمو اإلدراؾ 
 .(80،80ص  ،0330 عبد الرحمف الوافي)
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 :مراحل المراهقة *
 سنة( المرحمة اإلعدادية: 14 -13 -12مرحمة المراهقة المبكرة ) عمر  -

أبرز مراحؿ النمو في ىذه المرحمة ىو النمو الجنسي المتأجج، وتأخذ مظاىر النمو األخرى، الجسمي، العقمي،      
 ،، المغوي، الفيزيولوجي، الحركي، الحسي والديني نموا سريعا جدااالجتماعي، االنفعالي
  ىذه المرحمة مرحمة خطيرة جدا سواء عمى المراىؽ أو عمى المحيطيف بو مف أسرة ومدرسة. وتعتبر

 سنة ( المرحمة الثانوية: 17 -16 -15مرحمة المراهقة المتوسطة ) عمر  -
مف المدرسة اإلعدادية إلى المدرسة الثانوية فترة حرجة يكف استغالليا مف قبؿ المربيف لتطبيع  االنتقاؿيشكؿ      

  .، كما تعتبر ىذه المرحمة ىمزة وصؿ بيف المراىقة المبكرة والمتأخرةاجتماعياالمراىقيف 
 سنة( المرحمة الجامعية: 21 -20 -19 -18مرحمة المراهقة المتأخرة )عمر  -

مرحمة انتقاؿ مف المراىقة المتوسطة إلى مرحمة الشباب فالرشد، وفييا يبدأ الفرد يجرب نفسو في تحمؿ  تعتبر     
مطالب حياة الشباب، وىي تقابؿ فترة التعميـ الجامعي وتمتاز ىذه المرحمة بمحاولة الفرد التغمب عمى المصاعب 

 (.090،008،080ص ،0330 ،عمي فالح الينداوي) .التي تواجيو
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 :خــالصة 

في هذا الفصل بينا أهمية االختبار، والقياس، في المجال الرياضي ودورها البارز في التشخيص والتصنيف      
التي يجب أن يتمتع بها العب كرة اليد،  ومتابعة التقدم في البرامج التدريبية، كما قدمنا المتطمبات البدنية والمهارية 

كما تطرقنا أيضا إلى قاعد وقوانين لعبة كرة اليد وخصائص ومميزات فئة األشبال، باإلضافة إلى تقديم وتوضيح 
بعض االختبارات البدنية والمهارية في كرة اليد التي وضعها أغمب األخصائيين الرياضيين ليستغمها المدربين في 

عبيهم البدنية والمهارية، حيث الحظنا أنها تتم بطريقة منتظمة وتسمسل منطقي ومنهجي في العمل تقييم قدرات ال
والمتابعة، كما أن نتائجها دقيقة ومفصمة، كما وضحنا أمثمة عن بعض هذه االختبارات ومواصفاتها واألدوات 

ها في الحكم عمى قدرات الالعبين الالزمة لتنفيذها باإلضافة إلى الدرجات والمستويات التي يجب االعتماد عمي
 بصفة عممية ودقيقة.
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 :تمهـــيد 

ال يمكن انجاز أي بحث من البحوث العممية دون المجوء و االستعانة بالدراسات المرتبطة ببحثنا. كون ىذه       
اليو البحوث المنجزة في نفس ميدان االخيرة تقدم المساعدة والدعم لمباحث و ذلمك في الوقوف عمى أىم ما توصمت 

 موضوع البحث قيد الدراسة .

والمكتبات المتخصصة في كميات ومعاىد التربية  enterrentوعميو قام الباحث بالرجوع الى بنك المعمومات     
   الرياضية المختمفة داخل الوطن،  لمحصر واالطالع عمى الدورات والبحوث السابقة المتعمقة بموضوع البحث، 
ويمكن االستفادة من الدراسات السابقة والمشابية من عدة أوجو وميادين نذكر من أىميا المنيج و المنيجية المتبعة 
في اخراج البحث ، و كذا كيفية اختيار عينة البحث، و ما ىي الطريقة التي تمت في اجراء التجربة سواء ان كانت 

ت التي واجيتيا، وكذلمك الوسائل واألدوات التي استعممت في الستطالعية او الرئيسية لمبحث، وما ىي الصعوبا
 اخراج البحث بشكمو النيائي.
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 بوحاج مزيان.دراسة الطالب:  2-1

  .2008 – 2007 * تاريخ الدراسة:

  ماجستير.  * مستوى الدراسة:

بطارية اختبارات أثناء انتقاء العبي كرة القدم عممية تقويم القدرات البدنية والميارية من خالل  * عنوان البحث:
 ( سنة.71 – 71صنف أواسط )

 * المشكمة:

ما مدى أىمية تقويم البدني والمياري من خالل بطارية اختبارات في عممية انتقاء العبي كرة القدم صنف  -
 ( سنة؟71 – 71أواسط )

 * هدف البحث:

 ي والمياري من خالل بطارية اختبارات النتقاء العبي كرة القدم،إبراز أىمية التقويم بصفة عامة والتقويم البدن

 ليتمكن المدربون من إدراك القيمة الحقيقية لو من خالل ىذه الدراسة.

 * الفرضيات:

 الفرضية العامة: -

العبي كرة يعتبر التقويم البدني والمياري من خالل بطارية اختبارات الركيزة العممية المقننة لعممية انتقاء        
 ( سنة.71 – 71القدم أواسط )

 الفرضيات الجزئية: -

يعتمد أغمب المدربين في بعض النوادي الجزائرية عمى جانب المنافسة والمالحظة البيداغوجية ميممين بذلك  -
ط       استعمال بطارية اختبارات لتقديم القدرات البدنية والميارية أثناء عممية انتقاء العبي كرة القدم صنف أواس

 ( سنة.71 – 71)

مكانيات النادي، وتدخل مسؤولي النادي في عممية االنتقاء، عمى إعاقة  - يعمل كل من المؤىل العممي لممدرب وا 
استعمال بطارية اختبارات من طرف المدربين لتقويم القدرات البدنية والميارية أثناء عممية انتقاء العبي كرة القدم 

 ( سنة.71 – 71)

ىمية بطارية االختبارات أثناء عممية االنتقاء في تحديد القدرات البدنية والميارية، بدقة وبصورة عممية تكمن أ - 
 وبالتالي اختيار الالعبين الكفء وىذا ما يضمن النتائج الجيدة.

 * منهج البحث:

 المنيج المسحي وأداتو االختبارات. -

 ن.المنيج الوصفي وأداتو متمثمة في استعمال االستبيا -

 * العينة وكيفية اختيارها:

ىي عينة قصدية لبعض فرق أندية الجزائر العاصمة المشاركة في القسم الجيوي  العينة الخاصة باالستبيان: -
 المستوى األول.
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فريق الموجود في العاصمة وتسمي بالعينة  71اختيار ثالث فرق من بين  العينة الخاصة ببطارية اختبارات: -
 المنتظمة.

 الدراسة النظرية، االستبيان، بطارية اختبارات.ت البحث المستخدمة: * أدوا

 * أهم النتائج التي توصل إليها الباحث:

استعمال عممية تقويم القدرات البدنية والميارية لالعبين  عن الطريق بطارية اختبارات أثناء عممية االنتقاء ىو  -
 ية حتى يتمكن من تطبيقو والتعامل بو.عمل عممي ومنجي يتطمب من المدرب كفاءة عممية ومين

 * أهم توصية:

وضع بطارية اختبارات مقننة أثناء عممية االنتقاء لتفادي النتائج العشوائية والتي تتركز عمى مبدأ الصدفة 
نما يجب عميو بناء عممو عمى ركيزة عممية مادام ذلك ممكن.  والمفاجئات وا 

 

 دراسة الطالب بن قوة عمي: -2-2

 سنة(. 71 -71تحديد مستويات معيارية لبعض الميارات األساسية عند العبي كرة القدم ) البحث:عنوان 

 2003/2004* تاريخ الرسالة: 

 دكتوراه. * مستوى الدراسة:

 * المشكمة:

ما ىو مستوى األداء البدني والمياري لفئة الناشئين حسب كل منطقة من مناطق الوطن )ساحل، ىضاب، صحراء( 
 ه الفئة مقارنة بمستوى الالعب الفرنسي حسب بطارية االختبارات المقترحة؟ومستوى ىذ

 * هدف البحث:

كشف مستوى الالعب الجزائري من الناحية البدنية والميارية لفئة الناشئين حسب كل منطقة من مناطق 
 الوطن)ساحل، ىضاب، صحراء(، ومقارنة نتائج ىذه الفئة مع المعايير الفرنسية.

 لرئيسية:  * الفرضية ا

نفترض وجود تباين دال إحصائيا في األداء البدني والميار لفئة الناشئين حسب كل منطقة من مناطق  -
الوطن)ساحل، ىضاب، صحراء( وتفوق الالعب الفرنسي مقارنة بالالعب الجزائري حسب بطارية االختبارات 

 المقترحة.

 * منهج البحث:

 استعمل الباحث لمنيج الوصفي المسحي. -

 * العينة وكيفية اختيارها:

العبا  711تم اختيار العينة بطريقة عشوائية من مجموع المناطق المكونة لجغرافية الجزائر وقد بمغت العينة الكمية 
 من مخمف المناطق.

 * أدوات البحث:

 استعمل الباحث بطارية االختبارات الميارية و البدنية.
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 * أهم النتائج التي توصل اليه الباحث:

 تأرجح مستوى الالعب الجزائري مقارنة بالالعب الفرنسي بين المتوسط والضعيف في الميارات والصفات البدنية. -

استنتج أنو كمما اتجينا إلى الساحل كمما تحكم الالعب أكثر في الجانب المياري بالكرة، وكمما اتجينا ناحية  -
 الجنوب تحم الالعب في الصفات البدنية.

 رنسي مقارنة بالالعب الجزائري في ميارة السيطرة عمى الكرة.تفوق المعب الف -

 أهم االقتراحات والتوصيات:* 

 نوصي بضرورة استخدام مستويات معيارية التي توصمنا من خالل الدراسة حتى تكون مرجع لمعمل الميداني. -

لالعبين وكذلك تقييم برامج التدريب من االستناد عمى مقياس الموضوعية من أجل تقييم الحالة البدنية والميارية  -
 قبل المدربين.

 دراسة الطالب بن برنو عثمان: -2-3

تحديد درجات معيارية من خالل بطارية اختبارات لتقويم بعض الميارات األساسية في األلعاب  * عنوان البحث:
 الجماعية  )كرة اليد، الكرة الطائرة وكرة السمة(.

 .2007 -2006تاريخ الدراسة: 

 : دكتوراه.* مستوى الدراسة

 * مشكمة البحث:

ما نوع بطارية االختبارات بإمكان استخداميا وفق الشروط العممية المعروفة لتقويم التالميذ في األلعاب الجماعية  -
 )كرة اليد، الكرة الطائرة وكرة السمة(

 * هدف البحث:

شاط كرة اليد، الكرة الطائرة وكرة السمة تكون مناسبة تحديد بطارية اختبارات لتقويم بعض الميارات األساسية في ن
 .ليذه المرحمة

 * فرضيات البحث:

 يعتد المدرسون لتقويم التالميذ في األلعاب الجماعية عمى المالحظة الشخصية. -

مستوى أداء التالميذ في األلعاب الجماعية من منطقة إلى أخرى منطقة )اليضاب، الساحل والجنوب( يقع في  -
 المتوسط حسب بطارية االختبارات المقترحة. المستوى

ىناك تفوق في أداء التالميذ في األلعاب الجماعية حيث نجد تفوق تالميذ منطقة الساحل واليضاب عمى  -
 مناطق الجنوب في مختمف األلعاب المدروسة )كرة اليد، الكرة الطائرة وكرة السمة(.

 * منهج البحث:

 تباره من المناىج األكثر استعماال لمبحوث الوصفيةاستعمل الباحث المنيج  المسحي باع

 * عينة البحث وكيفية اختيارها: 

 تم اختيار عينة البحث بطريقة قصدية، وىذا نظرا لعدة عوامل ذكرىا الباحث.
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 * أدوات البحث:

 المقابالت الشخصية. -7

 االستبيان. -1

 .االختبارات الميارية -3

 الباحث:* أهم النتائج التي توصل إليها 

ناث في جميع اختبارات السنة األولى  - ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعات وداخميا عند ذكور وا 
 اختبار التمرير، االستقبال، التصويب ، وتنطيط  الكرة حول الممعب.

 ىناك اختالف نتائج العينة المدروسة حسب المناطق وفي جميع االختبارات في كرة اليد. -

 القاطنين بمناطق اليضاب والساحل حققوا أعمى النتائج. ان  -

  :* أهم االقتراحات والتوصيات

 استخدام الطريقة الموضوعية لتقويم التالميذ في التربية البدنية والرياضية عامة وخاصة في األلعاب الجماعية. -

 األلعاب الجماعية.استعمال المعايير والدرجات لتحديد مستويات األداء المياري لمتالميذ في  -

 ناجي فالح الشبمي:دراسة الطالب  -2-4

تصميم وتقنين اختبارات لبعض القدرات البدنية والحركية لطالب المدارس الثانوية في بغداد  * عنوان البحث:
 ( سنة.71ـ  73بأعمار )

 : دكتوراه.* رسالة الدراسة

 .2010تاريخ الدراسة: * 

 * أهداف البحث:

ى إجراء مسح شامل الختبارات المياقة البدنية لمتعرف عمى مدى صالحيتيا من أجل تصميم أو ييدف البحث إل    
( سنو بوصفيا جزءا من  71ـ 73تعديل البعض منيا مع تقنين واستـــحداث المعايــير المناسبة لــيا لألعمار )

 متطمبات عممية التقويم.

 المنيج المسحي.* المنهج المتبع: 

وكيفية اختيارىا: تم تحديد عينة البحث من طالب المدارس التي تم اختيارىما بصورة عشوائية طبقية * عينة البحث 
 ( طالب.7111والبالغ عددىم )

 * االستنتاجات والتوصيات:

( سنة، وتمثمت 71-73تصميم اختبارات بدنية لقياس بعض القدرات البدنية والحركية لمطالب بأعمار ) -
 اآلتية: باالختبارات المستخمصة

 الوثب العريض من الثبات المعدل لقياس القوة االنفجارية لمرجمين. -

 كغم باليدين من فوق الراس المعدل، لقياس القوة االنفجارية لمذراعين. 3من الوقوف رمي كرة طبية زنة  -
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 ة لمذراعين.كغم باليدين من فوق الراس لقياس القوة االنفجاري 3من الجموس عمى كرسي رمي كرة طبية زنو  -

غم بيد واحدة من مستوى الكتف المعدل لقياس القوة االنفجارية لمذراع  199من الوقوف دفع كرة طبية زنو  -
 الواحدة.

 ( مرة المعدل لقياس القوة المميزة بالسرعة لمرجمين.71من االستمقاء رفع الرجمين مائاًل عاليًا ) -

 ( ثانية المعدل لقياس القوة المميزة بالسرعة لمذراعين .71) من االستناد االمامي ثني ومد الذراعين خالل -

 نيمسون لالستجابة الحركية االنتقالية المعدل ـ لقياس القدرة عمى االستجابة بسرعة ودقة وفقًا الختبار المثير. -

 من الوقوف ثني الجذع لألمام المعدل لقياس مرونة العمود الفقري . -

 باألرقام المعدل لقياس الرشاقة. الركض المتعرج بين الحواجز -

 الركض حول الدائرة المعدل ـ لقياس الرشاقة. -

 ( المعدل لقياس الرشاقة.1الركض عمى شكل رقم ) -

 ( ثا المعدل لقياس الرشاقة .79القفز خالل ) -

 * التوصيات:

 .سنه 18-13اعتماد اختبارات البحث المستخمصة في عممية التقويم لمطالب بأعمار  -

 اعتماد المعايير التي تم التوصل الييا نتيجة البحث في عممية التقويم. -

  لطفية محمد. دراسة الطالبة -2-1-5

وضع بطارية اختبارات لقياس االستعداد البدني والمياري لكرة اليد لتالميذ المرحمة السنية من   عنوان الدراسة:* 
 .يةسنة بشعبية الزاوية بالجماىيرية العربية الميب 1-71

 دراسة مقدمة لنيل شيادة الدكتوراه.* رسالة الدراسة: 

 .1991 تاريخ الدراسة:* 

 * أهداف البحث:

ييدف البحث إلى وضع بطاريتي اختبارات لقياس االستعداد البدني والمياري لكرة اليد لتالميذ المرحمة السنية          
 الميبية من خالل: ( سنة بشعبية الزاوية بالجماىيرية العربية 71-1من )

 ( سنة.71-1التعرف عمى مكونات االستعداد البدني لكرة اليد لتالميذ المرحمة السنية من ) -

 ( سنة71-1تحديد أىم االختبارات التي تقيس االستعداد البدني لكرة اليد لتالميذ المرحمة السنية من) -

 ( سنة71-1المرحمة السنية من )التعرف عمى مكونات االستعداد المياري لكرة اليد لتالميذ  -

 ( سنة71-1تحديد أىم االختبارات التي تقيس االستعداد المياري لكرة اليد لتالميذ المرحمة السنية من ) -

  * منهج البحث:

 استخدمت الباحثة المنيج الوصفي باألسموب المسحي لمالئمتو وطبيعة وأىداف الدراسة.     
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 * عينه البحث:

( تمميذ وتمميذه من تالميذ 1791ينو البحث بالطريقة العشوائية الطبقية وبمغ حجم العينة )تم اختيار ع      
سنة(  71:1الصفوف الرابع والخامس والسادس من المرحمة االبتدائية لمتعميم األساسي والتي تتراوح أعمارىم من )

نية قيد البحث بشعبية الزاوية %( من عدد تالميذ المرحمة الس 71.91من جميع المؤتمرات التعميمية بنسبة )
 بالجماىيرية العربية الميبية.

 * أدوات البحث:

استخدمت الباحثة عددا من األدوات التي ساعدتيا في جمع بيانات البحث والتي أفادتيا في تحقيق أىدافو ومنيا    
 ما يمي:

يد وأىم االختبارات التي تقيسيا استمارة استطالع رأي الخبراء: لتحديد مكونات االستعداد البدني في كرة ال -
 سنة(. 71: 1) والمناسبة لتالميذ المرحمة السنية من

استمارة استطالع رأي الخبراء: لتحديد مكونات االستعداد المياري لكرة اليد وأىم االختبارات التي تقيسيا  -
 سنة(. 71: 1) والمناسبة لتالميذ المرحمة السنية من

 ارية المستخدمة في البحث.االختبارات البدنية والمي -

 بطاقات تسجيل االختبارات البدنية والميارية. -

 األدوات المستخدمة في تنفيذ االختبارات والمتمثمة في: -

شريط قياس بطول  –ساعات إيقاف لحساب الزمن  –جرام  199كرات طبية وزن  –كرات يد قانونية لمناشئين 
مربعات حديديو معمقة بزوايا  –كرات ىوكي  –كرات تنس  –أقماع  –متر  1شريط قياس بطول  –متر 799

أجيزة لقياس بعض القدرات البدنية منيا )جياز الدينامو  –سم( لقياس دقة التصويب  19× سم  19المرمى بقياس )
 جياز قياس مرونة العمود الفقري(. –متر لقياس قوة عضالت الرجمين ولقياس قوة عضالت الظير والمنكبين 

 ت العممية لالختبارات المستخدمة في البحث:* المعامال

حتى تتمكن الباحثة من االستناد عمى نتائج االختبارات المستخدمة في البحث وقبل تنفيذىا عمى عينة الدراسة 
 األساسية كان لزاما عمييا التأكد من صدق وثبات االختبارات.
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 التعميق عمى الدراسات: -2-2

السابقة والتي تم عرضيا، نجد أنيا تؤكد في مجمميا عمى أىمية المعايير البدنية والفنية  بالنظر الى الدراسات      
 في كافة المجاالت الرياضية كالتدريب والتدريس إلى جانب أىميتيا في البحث العممي.     

نواحي البدنية أو وكخمفية نظرية لمدراسة التي قمنا بيا ومن خالل تتبع الدراسات نجد أنيا اىتمت كثيرا بال      
الجانب البدني والمياري وأعطتيا االىتمام الكبير، كما أن الكثير من الدراسات ركزت عمى المراحل السنية الشابة 

ألىميتيا وحساسيتيا كإحدى أىم مراحل النضج  71أو أقل من  19أو أقل من  71-71وخاصة مرحمة األواسط 
ليا وىي مرحمة التطور، كما تميزت ىذه الدراسات بحجم عينة كبير نوعا والتغيرات الفيسيولوجية والبدنية المصاحبة 

ما من أجل الوصول إلى نتائج ومعايير مناسبة يمكن الوثوق بيا واستخداميا مستقبال مع مراعاة حجم المجتمع 
فبعضيا األصمي وخصائصو، التي تؤثر وبشكل كبير عمى حجم العينة واختمفت الدراسات في طريقة اختيار العينة 

استخدم العشوائية واألخرى استخدمت القصدية كما اختمفت أيضا طريقة اختيار االختبارات المناسبة فيناك دراسات 
اعتمدت االختبارات المقننة مسبقا عمى عينات متشابية واستخدمت بعضيا لبطاريات اختبار متعددة االختبارات 

بو و في جانب آخر اختمفت ىذه الدراسات في استخدام وبعضيا تناولت اختبار واحد فقط لعمل معايير خاصة 
األدوات لبناء المعايير فمنيا من استخدمت المستويات المعيارية وأخرى استخدمت من الميئينيات ودراسات 

 استخدمت االنحراف المعياري .

 ويمكن أن نستخمص من خالل عرض الدراسات السابقة ما يمي:     

 لبدنية والميارية التي نريد قياسيا التعرف عمى مستوى الخصائص ا -

 التعرف عمى المنيج والعينة وكيفية اختيارىا. -

 التعرف عمى طريقة البحث وتطبيق االختبارات وكيفية ترشيحيا. -

 التعرف عمى الطرق اإلحصائية المستخدمة في البحوث. -
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 * خالصة:

يجاد النقاط المشتركة التي نرى أنيا تخدم ىذه لقد حاولنا بقدر المستطاع جمع ىذه الدراسات        وترتيبيا وا 
الدراسة وتدعيميا، وقد اتفقت جميع الدراسات عمى أىمية بطارية االختبارات البدنية والميارية في الكشف عن 

 المستوى الحقيقي لالعبي وبالتالي يعطي نجاح أكبر لمعممية التدريبية وتطوير أدائيم فوق أرضية الميدان.
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  :تمهيد 
بحث العممي، التي يجب عمى الباحث التعتبر منيجية البحث واإلجراءات الميدانية الخاصة بو أىم خطوة في       
بطريقة منطقية ومنسقة تجعل  ن يتمكن من االنتقال بين مختمف الخطواتأكيا ويتقن خطواتيا، حيث البد لو إن يدر 

من بحثو دراسة منظمة، وعميو أن يدرك طريقة استعمال مختمف األدوات الخاصة بيذه العممية وكذا كيفية صياغتيا 
 واستغالليا في خدمة ىدف البحث.

ل لوصول إلى حفي ىذا الفصل مختمف ىذه اإلجراءات التي يجب عمينا االعتماد عمييا من أجل احيث سنبين      
ونحدد كل من مجتمع الدراسة  ،البحث ىذاإجراء فيو تم  ذيال المكاني والزماني المجال مشكمة البحث وسنوضح

 ، باإلضافة إلى الوسائل اإلحصائية المعتمدة في تفريغ وتنظيم النتائج.ينة المختارة ونوع المنيج المتبعوالع
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 :االستطالعيةالدراسة  -3-1
وكذلك الوقوف عمى العمل الميداني لمدربي  ،ىي تثمين مشكمة البحث االستطالعيةالغرض من الدراسة  إن     

، لموصول لحل مشكمة البحث كرة اليد، حيث قمنا بخطوات تمييدية والتي كان اليدف منيا إعداد أرضية جيدة
 ويمكن حصر ىذه الخطوات فيما يمي:

 :20/10/2014إلى  08/10/2014من  الدراسة االستطالعية األولى -3-1-1
والية بيدف قمنا بزيارة إلى الرابطة الوالئية لكرة اليد بالبويرة، وذلك لمتعرف عمى مجتمع البحث أي فرق كرة اليد لم -

 عينة البحث.تحديد الفئة العمرية و 
 قمنا بزيارة ميدانية إلى قاعات التدريب لبعض فرق الوالية لكرة اليد. -
 .تحديد الفرق التي تحتوي عمى الوسائل البيداغوجية والتي تساعدنا في تطبيق االختبارات البدنية والميارية  -
قمنا بمقابمة شخصية مع بعض المدربين والالعبين وطرح مجموعة من األسئمة عمييم، لمتعرف ىل يستعممون  -

 وبعض األسئمة األخرى.، تحديد مستوى الالعبين في بطارية اختبارات البدنية والميارية
 تطبيق االختبارات البدنية والميارية عمى الالعبين. نامعرفة ىل يمكن -
 إعداد الوثائق اإلدارية من أجل السماح لنا بإجراء االختبارات لدى الفرق التي اخترناىا قصد الدراسة. -
 ق التي ستجرى عمييا الدراسة.ر أخذ الموافقة من الف -
 المناسبة التي اعتمدنا عمييا في تحديد المستوى البدني والمياريوالميارية  االختبارات البدنيةتحديد بطارية  -

وبعض مدربي كرة اليد لفرق  ،بجامعة البويرة stapsطرف أساتذة ودكاترة معيد  ، وذلك بعد تحكيميا، منلالعبن
 والية البويرة.

 :30/12/2014 إلى 02/12/2014 الدراسة االستطالعية الثانية -3-1-2
اختيار فريق عمل وتدريبيم وكذا إجراء األسس العممية لالختبارات البدنية والميارية، وعميو استعان الباحث بعدد     

 .جراء االختباراتخريجي المعيد وذلك لممساعدة في إ من الزمالء
 عقد الباحث عدة لقاءات مع المساعدين بهدف:* 
 .اسات المطموبةالبحث وتحديد القي شرح اليدف من -
 .شرح االختبارات البدنية والميارية لمزمالء قصد فيميا جيدا -
 ترتيب االختبارات المراد قياسيا.تحديد و  -
 التعرف عمى األجيزة واألدوات التي تتطمبيا االختبارات وطريقة استخداميا. -
 االختبارات. إلجراءالزمان و تحديد المكان  -
 :االختبارات والتي كان الهدف منها التعرف عمىجراء أما فيما يخص إ* 
عداد صالحية األجيزة واألدوات المستخدمة و  -  .بطاقات التسجيلا 
 دقة وكفاية المساعدين وتفيميم لمواصفات قياسات االختبارات قيد البحث. -
 تنظيم سير العمل وتنسيقو. -
 ترتيب تطبيق االختبارات. -
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 تقسيم مستويات الالعبين.و  التجربة االستطالعية في تحديد جاالستعانة بنتائ -
جراء االختبارات ومعرفة مدى تفيم العينة لالختبارات بات التي قد تواجو الباحث أثناء إالوقوف عمى أىم الصعو  -

 .إلجرائياوالتوصل إلى أفضل طريقة 
 :تحديد األسس العممية لالختبارات* 
من الفريق الذي احتل المركز األول في العبين  06 قوامياعمى عينة ث بإجراء تجربة استطالعية قام الباح     

وىذا لموقوف عمى أىم النقاط السالفة الذكر ، وىو فريق االتحاد الرياضي لبمدية الشرفة "فئة أشبال" الموسم الماضي
 وعميو أسفرت ىذه التجربة االستطالعية عمى ما يمي:

ي جمعت الباحث مع المساعدين كانت ليا صدى وتأثير في نجاح التجربة االستطالعية وىذا من المقاءات الت -
 خالل سير العمل والتنظيم.

 وفي متناول الجميع. ،متوفرةاالختبارات  ياالتي تستمزماألجيزة والوسائل  -
 حددت أىم الصعوبات التي واجييا فريق البحث. -

 :في الجدولين التالييناالختبارات البدنية والميارية المعتمدة في البحث تتمتع بثبات وصدق كما ىو مبين 
 األسس العممية لالختبار: *

 حتي تكون لالختبارات صالحية في استخداميا وتطبيقيا البد من مراعاة الشروط واألسس العممية التالية:       
 ر:ثبات االختبا -

الثبات بمثابة العمل الثاني بعد الصدق في عممية تقنين االختبارات، وىو يعني أن يكون االختبار عمى  يعتبر      
درجة عالية من الدقة واإلتقان فيما وضع لقياسو، ويمثل معامل الثبات أىمية في عممية بناء وتقنين االختبارات.    

 .(.353ص  ،1995،،محمد حسن عالوي، محمد نصر الدين رضوان)
 صدق االختبار: -

يعتبر الصدق أىم شروط االختبار الذي يدل عمى مدى تحقيق االختبار ليدفو الذي وضع من أجمو، ويشير       
( إلى الصدق يعني "المدى الذي يؤدي فيو االختبار لمغرض الذي وضع من MC – Geeومك جي ) (Barrowباروا )

  قياسيا، واالختبار الذي يجري إلثباتيا.أجمو، حيث يختمف الصدق وفقا لألغراض التي يود 

 موضوعية االختبار: -
تعني موضوعية االختبار عدم تأثيره أي أن االختبار يعطي نفس النتائج ميما كان القائم بالتحكيم، يعتبر      

 .(22، 21، ص2011 )موقف اسعد محمود،حو االختبار موضوعيا إذا كان يعطي نفس الدرجة بغض النظر عن من يصح
 
 
 
 
 
 



البحث واجراءاتو الميدانية ةنيجيم                                                                  الثالثالفصل   

 

 
59 

 

 :بدنية(: نتائج معامالت الثبات والصدق لالختبارات ال01الجدول رقم ) -
 وحدات
 االختبار

حجم 
 العينة

 معامل
  الثبات "ر"

معامل 
 الصدق

 مستوى
 الداللة

قيمة الثبات "ر" 
 الجدولية

درجة 
 الحرية

 الداللة
 اإلحصائية

01  

 
06 

0.99 0.99  

 
0.05 

 

 
0.01 

 

 
0.745 

 

 
0.874 

 

 
05 

 دال
 دال 0.99 0.99 02
 دال 0.98 0.99 03
 دال 0.99 0.99 04
 دال 0.98 0.99 05
 دال 0.99 0.99 06

 :مهارية(: نتائج معامالت الثبات والصدق لالختبارات ال02الجدول رقم ) -
 وحدات
 االختبار

حجم 
 العينة

معامل 
 "ر"الثبات 

معامل 
  الصدق

 مستوى
 الداللة

قيمة الثبات "ر" 
 الجدولية

درجة 
 الحرية

 الداللة
 اإلحصائية

01 
 

06 

0.99 0.99 
 

0.05 
 

0.01 

 

0.745 
 

0.874 
 

05 

 دال
 دال 0.99 0.99 02
 دال 0.95 0.91 03
 دال 0.99 0.99 04

من خالل الجدولين السابقين يتضح أن االختبارات البدنية والميارية تتمتع بمعامالت صدق وثبات عالية مما   
 يجعميا مناسبة أكثر كأداة لمدراسة.

 عمى مجموعة من األساتذة والدكاترة والمدربين، االختبارات البدنية والمياريةتم عرض  موضوعية االختبارات: -
من  تحكيميا بغرض ميدان التدريس والتدريب الرياضي، في الميدانية وتجربتيم العممي، بمستواىم مشيود ليم

وكذلك حذف  ىذه االختبارات وخصائص فئة االشبال في كرة اليد، توافق إمكانية لمراعاة وذلك الناحية الموضوعية
 المحكمين.، والجدول التالي يوضح آراء السادة أي اختبار مناسب ليذه الفئةأو إضافة 

 من حيث الموضوعية. االختبارات البدنية والمهارية: تحكيم (03)الجدول رقم  -

 )الرأي( الرد الجامعة الرتبة العممية المصححين
 موافق بويرةجامعة ال مساعد "أ"أستاذ  1
 موافق جامعة البويرة "ب" أستاذ محاضر 2
 موافق جامعة البويرة "أ" أستاذ محاضر 3
 موافق جامعة البويرة "أ" محاضر أستاذ 4
 موافق - مستشار في الرياضة 5
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 نتائج الدراسة االستطالعية: -3-1-3
 سنة، وأماكن وتوقيت التدريب. 19 – 17التعرف عمى فرق والية البويرة لكرة اليد فئة أشبال  -
 .المستوى البدني والمياري استعمال بطارية اختبارات في تحديد مالمدربين تأكدنا أنو ال يت بناءا عمى ما أدلى بو -
 .تطبيق االختبارات البدنية والميارية عمى العبييم فيما يخصموافقة بعض الفرق الحصول عمى  -
 حددت أىم الصعوبات التي واجييا فريق البحث في التجربة االستطالعية. -
  ."موضوعيةال، ، الثباتصدق"الالختبارات البدنية والميارية ل تحديد المعامالت العممية -
 : الدراسة األساسية -3-2
 المنهج المتبع:  -3-2-1

: "ىو عبارة عن فالمنهجإن مناىج البحث تختمف في البحوث االجتماعية الختالف مشكمة البحث وأىدافيا،        
 تحقيق بحثو". مجموعة من العمميات والخطوات التي يتبعيا الباحث بغية

 الخطوات التي يتبعيا الباحث بغية تحقيق بحثو.و عبارة عن مجموعة من العمميات و بأن ويعرف المنهج     

أسئمة د الباحث في ضبط أبعاد ومساعي و وبالتالي فالمنيج ضروري لمبحث إذ ىو الذي ينير الطريق ويساع
 (119، ص2002زرواتي،)رشيد  وفروض البحث.

باألساس عمى طبيعة  ،الصحيح لكل مشكمة بحثمي يعتمد اختيار المنيج السميم و ففي مجال البحث العم      
ضوعنا، ومن أجل تشخيص الظاىرة وكشف جوانبيا المشكمة، ومن خالل كل ىذه المعطيات ونظرا لطبيعة مو 

المنهج بين المتغيرات، بات من الضروري استعمال  االرتباطيةتحديد العالقة بين عناصرىا بمعنى معرفة العالقة و 
 (58ص،، 1990 ،عبد القادر محمودة) ألننا نراه مناسبا لدراستنا. التحميميالوصفي 

 متغيرات البحث:  -3-2-2
إلى نتائج أكثر عممية  عمى الفرضيات السابقة الذكر يمكن ضبط المتغيرات التالية من أجل الوصول بناءا    

 وموضوعية.
رشيد ) وىو السبب في عالقة السبب والنتيجة أي العامل الذي نريد من خاللو قياس النتائج. :المتغير المستقل *

 .(119 ص  ،2002 ،زرواتي
 والمهارية. بطارية االختبارات البدنيةوفي بحثنا ىذا المتغير المستقل يتمثل في    
ىو الذي تتوقف قيمتو عمى مفعول تأثير قيم لمستقل و يعرف بأنو متغير يؤثر فيو المتغير ا المتغير التابع: *

محمد حسن ) المتغير التابع. المتغيرات األخرى حيث أنو كمما أحدثت تعديالت عمى قيم المتغير المستقل ستظير عمى

 .(219ص، 1999، عالوي، أسامة كامل راتب
 المستوى البدني والمهاري.وفي بحثنا ىذا المتغير التابع يتمثل في  

 وىذه المتغيرات ىي التي توضح النتائج والجوانب ألنيا تحدد الظاىرة التي نود شرحيا.
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 مجتمع البحث:  -3-2-3
 كما ىو موضح في الجدول التالي.، سنة 19 -17فئة أشبال  يشمل مجتمع البحث فرق والية البويرة لكرة اليد     

 (: يوضح مجتمع البحث.04الجدول رقم ) -

 الفرق الرقم
 الناشئين

U 15 

 أصاغر
U 17 

 أشبال
U 19 

 أواسط
U 21 

 أكابر
Seniore 

 ذكور ذكور ذكور ذكور ذكور  
    / / الرافورأولمبيك  01
   / / / وفاق سور الغزالن 02
   / / / امشدالةمستقبل شباب  03
  /  / / مولودية البويرة 04
   / / / شباب سور الغزالن 05
 /  / / / األخضريةوفاق  06
 /  / / / الرياضي لبمدية القادرية االتحاد 07
   / / / وفاق البويرة 08
 / / / / / لبمدية الشرفةالجمعية الرياضية  09
  / / / / أمل عين بسام 10
   / / / أمل ثالوين 11
 /  / / / النادي الرياضي لميواة أغبالو 12

 )/( تعني وجود فريق. مالحظة: * 
  :عينة البحث -3-2-4
، حيث تم اختيار إن اختيار العينة المناسبة لمبحث من العناصر األساسية والميمة في بداية العمل الميداني     

تقبل الفكرة من المدربين منيا توفر ىذه الفرق عمى الوسائل البيداغوجية، وذلك لعدة أسباب،  "قصدية"العينة بطريقة 
حسب ما أخبرنا بو بعض  تمتع ىذه الفرق بمستوى البأس بوورؤساء الفرق أي تطبيق االختبارات عمى الالعبين، 

  موزعة كالتالي: ثالث فرقمن  العبا 41وقد بمغت العينة الكمية  ،المدربين خالل الدراسة االستطالعية

 عدد الالعبين الفريق
 العب. 61 - .الرياضي لبمدية القادرية االتحاد -
 العب. 66 - .وفاق سور الغزالن -
 العب. 61 - .أمل عين بسام -

 العب 16 المجموع
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 البحث.عينة (: يوضح 05الجدول رقم ) -
 * مواصفات عينة البحث: 

 سنة لكرة اليد.( 19 – 17) تشمل فقط الالعبين األشبالعينة الالعبين )االختبارات(:  -
 سنة لكرة اليد.( 19 – 17) األشبال مدربي فئة تشمل فقط عينة المدربين )المقابمة(: -
 مجاالت البحث:  -3-2-5

 41شممت عينة البحث العبي أشبال كرة اليد لبطولة الرابطة الوالئية لكرة اليد وقد بمغ عددىم المجال البشري: * 
 . العبا وىذا بنسبة من مجموع مجتمع البحث

 المجال المكاني: * 
   . Istapsعموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية قمنا ببحثنا ىذا في مكتبة معيد الجانب النظري: -
القاعات المتعددة الرياضات : أجريت االختبارات البدنية والميارية الخاصة بكرة اليد في :التطبيقيالجانب  -

 الخاصة بكل فريق.
 وىو األخر ينقسم إلى جانبين:ني: االمجال الزم* 
  نوفمبر حتى نياية شير ماي.  شير بداية بين أمتد من الفترة الممتدة ماالجانب النظري:  -
 .حتى نياية شير أفريل مارسشير  بداية بين أمتد من الفترة الممتدة ماالجانب التطبيقي:  -
 أدوات البحث:  -3-2-6

قصد الوصول إلى حمول اإلشكالية المطروحة والتحقق من صحة فرضيات البحث يجب أتباع أنجع الطرق       
 من خالل الدراسة والتفحص تم استخدام في بحثنا األدوات التالية: ،واألدوات

 المصادر والمراجع العربية واألجنبية. *
الجماعات دوات الرئيسية لجمع المعمومات والبيانات في دراسة األفراد و لمقابمة من األا تعد المقابمة الشخصية:* 

 عمي البيانات الضرورية لكل فعالية في الحصول شيوعا و جمع المعمومات اإلنسانية كما أنيا تعد من أكثر وسائل 
فاعل المفظي الت بأنيا ذلك "محمد عبد الحميد" حيث يعرفيا، المقابمة ليست بسيطة بل ىي مساءلة فنيةبحث و 

المقابمة ما ىي إال بأن  "محمد الهاديمعين، ويضيف " المبحوث أو المبحوثين لتحقيق ىدفالمنظم بين الباحث و 
ر أساليب جمع تعتبر من أكثجمع البيانات الخاصة ببحث معين و جادة موجية نحو ىدف محدد، ترتبط بمحادثة 

قد ال تكون مسجمة األوضاع التي صول عمى المعمومات عند الحاالت و فعالية حيث تساعد في الحالبيانات إنتاجية و 
التي ىي محادثة موجية يقوم بيا  قابمةتعريفا شامال لمممن كل ما سبق يمكن أن نعطي في المستندات والوثائق. و 

الفرد مع فرد آخر أو آخرين بيدف الحصول عمى معمومات الستخداميا في بحث عممي أو االستعانة بيا في 
 :ومن أىم الخصائص التي تتميز بيا المقابمة.  عمميات التوجيو والتشخيص

 .المبحوثالباحث و تبادل لفضي بين شخصين ىما  -
 .ترميزىاأنيا أن تفيد في تحميل النتائج و ردود أفعال التي من شرد فعل المبحوث من انفعاالت و  يلتسج -
 موجو نحو غرض معين.لممقابمة ىدف واضح ومحدد و  -
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تمحورت و مع بعض مدربي كرة اليد أشبال التابعة لمرابطة الوالئية لكرة اليد بالبويرة،  التي قمنا بيا تمت المقابمة
 ة عمى النحو التالي:أسئمة المقابم

 (: يوضح أسئمة المقابمة.06الجدول رقم ) -

 األسئمة الرقم
 ؟.ماىي نوع الشيادة المتحصل عمييا - 01
 ؟.كم عدد سنوات الخبرة في ميادين التدريب - 02
 ؟.ىل سبق وأن لعبت كرة اليد )العب سابق( - 03
 ؟.الميني ماىي األصناف التي أشرفت عمى تدريبيا طوال مسارك - 04
 ؟.كيف تتعرف عمى مستوى العبيك من الناحية البدنية والميارية - 05
 ك في تحديد مستوى العبك؟.المعتمدة من طرف األساليبما ىي  - 06

07 
لتحديد المستوى البدني بطارية اختبارات  كماألسباب التي تعيق استعمالىي  ماحسب رأيك،  -

 والمياري لالعبين؟.
 ؟.ىل المستوى البني والمياري لفرق كرة اليد متقاربفي رأيك  - 08

 
 :بطارية اختبارات البدنية والمهارية* 
 ، 2011،موقف اسعد محمود) ىو عبارة عن أداة جمع المعمومات حيث تكون موجية لجمع الوقائع.مفهوم االختبار:  -
 .(21ص
 الالعبين لمعرفة مستواىم البدني والغاية من استعمال االختبارات في بحثنا ىي التمكن من تسجيل نتائج   
 وتعتبر ىذه التقنية الوسيمة المثمى في موضوع بحثنا.المياري، و 

 االتحاد فريق والميارية عمى ثالث فرق التابعة لمرابطة الوالئية لكرة اليد ىم تم تطبيق بطارية االختبارات البدنية   
  .عين بسام وأمل ،سور الغزالن ووفاق ،الرياضي لبمدية القادرية

 عرض بطارية االختبار: -3-2-7
 :مياريةاختبارات  04، وأربعة اختبارات بدنية 06تة س شتمل بحثنا عمىا       

 االختبارات البدنية: -1
 د:5جري  brixciاختبار  -1-1
 VO2Maxقياس حجم االكسجين األقصى  غرضه: -
 م.25كرونومتر ديكامتر صافرة، شواخص، توضيح بتقسيم المضمار كل الوسائل:  -
 .، مع قبول محاولة واحدة فقطن انقطاع، يجري أكبر مسافة ممكنةدقائق بدو  5عمى الالعب الجري اإلجراءات:  -
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 :دقائق( 05مستويات اختبار بريكسي )جري  -
 التقدير النتيجة

 ممتاز متر فأكثر 1350

 متوسط متر 1235

 ضعيف فأقل 1120

 .دقائق( 05اختبار بريكسي )جري ( يمثل مستويات 07جدول )رقمال -

 متر:  30اختبار المجنة الدولية لمياقة البدنية  1-2
 قياس السرعة القصوى. الغرض من االختبار: -
صبحي أحمد قبالن، ) ة لو ويتم حساب الزمن من البدايةسرعيقوم الالعب بالجري بأقصى  وصف االختبار: -

 .(50،ص2012
 متر: 30مستويات اختبار السرعة  -

 التقدير النتيجة

 ممتاز جزء بالمائة فأقل 77ثواني و 3

 متوسط جزء 21ثا و 4 –جزء  78ثا و 3

 ضعيف جزء بالمائة فأكثر 22ثواني و 4

 .متر 30اختبار السرعة مستويات  : يمثل(08رقم ) جدولال -
 اختبار رمي الكرة الطبية:  -1-3
 قياس القدرة العضمية لمذراعين أي القدرة عمى إخراج أقصى قوة من طرف المختبر. الغرض من االختبار: -
يتم تثبيت شريط القياس عمى الخط الجانبي لمممعب لكي يسيل عمى المحكم احتساب  مواصفات االختبار: -

 المسافة.
ذ المختبر الوضع االبتدائي لالختبار خمف خط البداية وىو يمسك الكرة باليدين، يقوم المختبر بدفع الكرة يأخ   

 الطبية بيد واحدة ألبعد مسافة.  
 :كغ( 4اختبار رمي الكرة الطبية ) مستويات -

 التقدير النتيجة

 ممتاز متر فأكثر 13

 متوسط متر 11

 ضعيف متر فأقل 09
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 .كغ( 4اختبار رمي الكرة الطبية )( يمثل مستويات 09)جدول رقمال -

 : Sargentاختبار الوثب العمودي  -1-4
 )الوثب لعضالت الرجمين(.قياس قوة الدفع  الغرض من االختبار: -
يقف المختبر بإحدى جانبيو مواجيا الحائط، والكعبين مع مسك الطباشير، بيده القريبة من  مواصفات االختبار: -

الحائط مع االحتفاظ بكعبيو عمى األرض، ويضع عالمة بالطباشير عمى الحائط في أعمى مكان تصل إليو 
 الطباشير التي بين أصابع يده.

 ى أعمى.يقوم المختبر بثني ركبتيو مع االستمرار في رفع يده إل -
 يقوم المختبر بالوثب ألعمى بقدر المستطاع ويضع عالمة أخرى بنفس اليد في مكان وصل إليو بالقفز.-
 :Sargentمستويات اختبار الوثب العمودي  -

 التقدير النتيجة

 ممتاز سم فأكثر 55

 متوسط سم 49.5

 ضعيف سم فأقل 44

 .Sargentالوثب العمودي يمثل مستويات  (:10رقم )جدول ال -

  اختبار المرونة: -1-5
 اختبار ثني الجذع من الوقوف:  -
 قياس مرونة العمود الفقري ومطاطية عضالت خمف الفخذ. غرضه: -
يتم االختبار باستخدام منضدة مثبت عمييا مسطرة مرقمة، ونقطة الصفر تكون عمى حافة  وصف االختبار: -

محاوال  ببطءالمنضدة، يصعد الالعب عمى المنضدة، ومن وضع الوقوف دون ثني الركبتين يثني الجذع لألسفل 
 .(267ص -2001آمر اهلل أحمد الباسطي) تحقيق أقصى مدى ممكن من الثني ألسفل

 ختبار ثني الجذع من الوقوف:امستويات  *

 التقدير النتيجة

 ممتاز سم فأكثر 18

 متوسط سم 13

 ضعيف سم فأقل 08

 .ختبار ثني الجذع من الوقوفامستويات  : يمثل(11رقم ) جدولال -
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 .تبين التكرارا راحة نيةثا 30 ،م 30×5الجري اختبار تحمل السرعة:  -1-6
 تحمل السرعة قياس الغرض من االختبار: -
عند سماع اإلشارة يقوم الالعب بالجري الي يقف الالعب خمف خط البداية و من وضع البدء العوصف االختبار:  -

يقافيا لحظة ت يقوم الميقاتي بتشغيل الساعة و في نفس الوقم  30بأقصى سرعة لو حتى خط النياية عمى بعد  ا 
 عبوره خط النياية.

 األخر، يمكن التدريب عمى االختبار.بين كل تكرار و  ثانية 30مرات مع راحة  خمسيكرر الالعب الجري   
 احتساب الزمن: -

يتم ايجاد محاوالت و يجمع الزمن الكمي لمخمسة و  ثانية 1/10تسجل كل محاولة مقربا الزمن ألقرب       
 .(231ـ  230ص ، 2001، أمر اهلل البساطي) م 30×5وتكون ىي زمن مسافة  متوسطيم

 :ثانية راحة بين التكرارات 30تر( م 30×  5مستويات اختبار تحمل السرعة ) -

 التقدير النتيجة

 ممتاز أجزاء بالمائة فأقل 08ثواني و 4

 متوسط ج86ثواني و 4 –ج09ثواني و 4

 ضعيف جزء بالمائة فأكثر 87ثواني و 4

 .ثانية راحة بين التكرارات 30 تر(م 30×  5اختبار تحمل السرعة )( يمثل مستويات 12) جدول رقمال -
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 االختبارات المهارية: -2
 (.62ص ،1982 ،خرونقيرنوفيك وآ( واالستقبال : قياس دقة التوافق التمريراختبار التوافق -2-1
 .صافرة ،ساعة ايقاف ،كرة اليد ،: حائط أممسدواتاأل -

وىو حامل الكرة كما في الشكل البياني ويقوم برمي  أمتار 3قف المختبر مواجو الحائط عمى بعد ي: االجراءات -
 بعد سماع اشارة البدء من طرف المحكم تعطى محاولتين لكل ثانية 30الكرة واستقباليا )التمرير واالستالم( لمدة 

 ثانية.  30أمتار خالل المحددة  3تحسب عدد مرات االستالم الصحيحة خارج منطقة  حساب الدرجات: -مختبر.
 

 

 .يوضح اختبار التوافق التمرير واالستقبال( 16)رقم بيانيالشكل ال -

 :اختبار التوافق مستويات -

 التقدير النتيجة

 ممتاز تكرار فأكثر 23

 متوسط تكرار 19

 ضعيف تكرار فأقل 15

 .اختبار التوافقمستويات  : يمثل(13رقم ) جدولال -
 :اختبار التوافقدرجات  -

 الدرجات التقدير

 10إلى أقل  8من  ممتاز

  8إلى أقل من  5من  متوسط

  5إلى أقل من  1من  ضعيف

 .اختبار التوافق درجات : يمثل(14رقم ) جدولال -
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  متر في خط متعرج: 30اختبار التنطيط لمسافة  -2-2
 بمصاحبة الكرة. -رشاقة -: قياس سرعة التنطيطالغرض من االختبار -
 ساعة ايقاف -يدكرة  -أعالم 6أدوات االختبار:  -
يقوم الالعب بالتنطيط  االنطالقيقف الالعب ممسكا بالكرة عند خط البدء  وعند اعطاء اشارة وصف االختبار:  -

 متر إيابا. 15متر ذىابا،  15متر، 30الزجاجي حول االعالم لمسافة 
 شروط االختبار:  -
 .االختبارلكل العب محاولة واحدة، عند حدوث أي خطا قانوني يعاد  *
 .والعكس متر األولى 15يراعى تبديل اليد التي تقوم بتنطيط الكرة عند الوصول إلى  *
 .(52،53،ص2012صبحي أحمد قبالن، ) ثانية 0.1يحتسب الزمن ألقرب تسجيل نتائج االختبار:  -

 :متر 30التنطيط  ختبارامستويات  -

 التقدير النتيجة

 ممتاز جزء بالمائة فأقل 55و ثانية 11

 متوسط ج99ثانية و13 –ج 56و انيةث 11

 ضعيف ثانية فأكثر 14

 .متر في خط متعرج 30اختبار التنطيط لمسافة مستويات  : يمثل(15رقم ) جدولال -
 :متر في خط متعرج 30اختبار التنطيط لمسافة درجات  -

 الدرجات التقدير

 10إلى أقل  8من  ممتاز

  8إلى أقل من  5من  متوسط

  5إلى أقل من  1من  ضعيف

 .متر في خط متعرج 30اختبار التنطيط لمسافة  درجات : يمثل(16رقم ) جدولال -
 :اختبار التصويب -2-3
 قياس دقة التصويب عمى األىداف المرسومة.الغرض:  -
 كرات، مرمى كرة اليد، صافرة. 5األدوات:  -
أمتار من مرمى كرة اليد، ويقوم بالتصويب عمى المربعات المرسومة في  9يقف المختبر عمى بعد اإلجراءات:  -

 .سم. كما في الشكل البياني 60الزاوية العموية لممرمى التي يبمغ طول ضمعيا 
أحمد محمد خاطر،عمي ) درجات وتسجل مجموع درجات خالل العشر تصوييبات 10بـــ يسمح لممختبر عشر تصويبات 

 .(506ص ،1996فيمي البيك، 
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 .التصويب اختباريوضح طريقة  (17)رقم شكل بيانيال -
 :اختبار التصويب درجات -

 الدرجات التقدير

 10إلى أقل  8من  ممتاز

  8إلى أقل من  5من  متوسط

  5إلى أقل من  1من  ضعيف

 .درجات اختبار التصويب : يمثل(17رقم ) جدولال -
  والتصويب:جري المتعرج لار اختبا -2-4
 قياس الدقة والرشاقة في التصويب والتنطط. :هغرض -
 ز.كرة يد قانونية، ممعب كرة اليد، صافرة، ساعة إيقاف، أربع حواج األدوات: -
 يخطط الممعب كما في الشكل البياني. اإلجراءات: -

يقف المختبر في إحدى زوايا النصف األول لمممعب. ثم ينطمق في اتجاه منتصف الممعب قي الوسط أين توجد     
متر  2الكرة بعد سماع صوت الصافرة. ثم يأخذ الكرة بالجري المتعرج بين الحواجز التي تبعد عن بعضيا بمسافة 

صويب الواقع بعد أخر حاجز ليصوب من مع تنطيط الكرة بإحدى اليدين يمنى يسرى. إلى أن يصل إلى خط الت
سم. تعطى  60الوثب باتجاه إحدى المربعات المرسومة عمى زاوية المرمى العموية التي تبمغ طول ضمعيا 

 محاولتين.
 الزمن في حالة انعدام يحتسب الزمن ابتداءا من لحظة البداية حتى مالمسة الكرة لممربع. ال يحتسبالتسجيل:  *
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 .(507ص 1996حمد محمد خاطر،عمي فيمي البيك أ) يسجل أحسن وقت من بين المحاولتينالتصويب أو صحة الجري.  دقة
 

 

  

 .الجري المتعرج والتصويب يوضح طريقة اختبار (18)بياني رقم الشكل -

 ختبار الجري المتعرج والتصويب:مستويات ا -

 التقدير النتيجة

 ممتاز جزء بالمائة فأقل 55ثوان و 9

 متوسط ج79ثانية و11 –ج 56ثوان و 9

 ضعيف جزء بالمائة فأكثر 80ثانية و 11

 .ختبار الجري المتعرج والتصويبمستويات ا : يمثل(18رقم ) جدولال -
 :ختبار الجري المتعرج والتصويبا درجات -

 الدرجات التقدير

 10إلى أقل  8من  ممتاز

 8إلى أقل من  5من  متوسط

  5إلى أقل من  1من  ضعيف

 .ختبار الجري المتعرج والتصويبا درجات : يمثل(19رقم ) جدولال -
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 الوسائل اإلحصائية: -3-2-8
وىي من الطرق المؤدية إلى فيم العوامل األساسية التي تؤثر عمى الظاىرة المدروسة وتساعد في الوصول إلى     

البدنية والميارية وىدفيا معرفة  تونقدىا، وىذه الطريقة ليا فائدة كبيرة في مراقبة تطور االختبارانتائج وتحميميا 
وع المشكمة سائمو الخاصة التي تتناسب مع نالنسبة لمعينة عمما أن لكل بحث و داللة القيم والنتائج المحصل عمييا ب

 :لطرق اإلحصائية التاليةوفي ىذا البحث نعتمد عمى الوسائل واوخصائصيا، وىدف البحث، 

األساتذة، قمنا بعممية تفريغيا ببعد عممية جمع كل االستبيانات الخاصة  :)الطريقة الثالثية( ويةئالم ةالنسب* 
، وبعدىا يتم االستبيانتم في ىذه العممية حساب عدد تكرارات األجوبة الخاصة بكل سؤال في يوفرزىا، حيث 

 :اإلحصائية التاليةحساب النسب المئوية بالطريقة 
 

 x 100%ت        س                        %100ع                       
         ت                     س                       

                               
                

                   
 
 
 
 

   .يمثل عدد التكرارات ت: -               تمثل عدد أفراد العينة. ع: - حيث أن:
 .(68، ص 2006)فريد كامل أبو زينة وآخرون،  يمثل النسبة المئوية س: -          

  :االختبارثبات طريقة التجزئة النصفية لحساب معامل * 

يمكن تقدير ثبات درجات االختبار أو المقياس عن طريق التطبيق لمرة واحدة فقط، في ىذه الطريقة يطبق      
)محمد وصر الديه االختبار عمى مجموعة واحدة من المفحوصين، ثم يجزأ االختبار أو المقياس إلى نصفين متكافئين.

 (303ص، 0223رضوان، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ع

 X 100التكرارات 
 =%النسبة المئوية 

 عدد األفراد
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  االختبار: نصف بيرسون لحساب ثبات معادلة -

 
 ن*مج س ص ـــــــــــ مج س*مج ص

 =1ر    

 √ [2 ص( ( ـــــــ )مج2ن*مج ص])  [2( ــــــ )مج س(2ن*مج س)]

 

 .درجات االعداد الفردية في الزوجيةيمثل حاصل ضرب  مج س ص: –عدد العينة.                       ن: -

 األعداد الزوجيةفي مجموع درجات  س األعداد الفرديةيمثل حاصل ضرب مجموع درجات  مج س*مج ص: -
 ص.

 .األعداد الزوجيةمربعات درجات  :2مج ص –.                     األعداد الفرديةمربعات درجات  :2مج س -
 :االختباربراون لتصحيح معامل ثبات نصف  – سيبرمانمعادلة  -
 
  

            

      

 

 ويحسب كاآلتي: صدق االختبار: معامل -

 
 √صدق االختبار= ثبات االختبار      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ر*  2  

=    ر  

1+ ر 1  
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 الصة:ــخ 
الشروع في انجاز التحميل  بدأنا االتطبيقية بعدميعتبر ىذا الفصل بمثابة الفصل التمييدي لممرحمة        

بمعمومات والمناقشات واالستنتاجات وتييئتو بواسطة المعطيات المذكورة في البداية لمدخول في المرحمة القادمة 
ع، ووصفنا أدوات وتقنيات ، في ىذا الميدان حيث وضعنا في مستيمو المنيج المتبع في الموضو مسبقة والزمة

 معالجة الجيدة لممعطيات.كذا الالبحث والوسائل اإلحصائية و 
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  :تمهيد 
بعد عممية جمع النتائج وعرضيا سنقوم في ىذا الفصل، بتحميل ومناقشة النتائج التي تم جمعيا من الدراسة         

، وبطريقة عممية منظمة حيث سنقوم بعرض النتائج المسجمة من طرف عبنة البحثالميدانية التي أجريت عمى 
ومعالجة ىذه النتائج معالجة  ،مستواىم حديدلتوالميارية نية الالعبين الذين طبقت عمييم بطارية االختبارات البد

 وتقديم تحميل مفصل ليذه النتائج، كما سنبين نتائج المقابمة التي تمت مع بعض مدربي كرة اليد. إحصائية
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 :عرض وتحميل ومناقشة النتائج -4-1
 :بطارية االختباراتنتائج تحميل ومناقشة  -4-1-1
 بطارية اختبارات البدنية:نتائج أوال/ تحميل ومناقشة  -
 :دقائق 5اختبار بريكسي الجري لمسافة  الوحدة األولى. 
 .األوكسجينيقياس التحمل  الغرض منه: -
 د 5نتائج اختبار بريكسي  :(20) الجدول رقم -

 %النسبة العدد المستوى
 4.87% 02 ممتاز
 63.41% 26 متوسط
 31.70% 13 ضعيف
 100% 41 المجموع

 
 د. 5اختبار بريكسي نتائج (: التمثيل البياني ل19الشكل رقم ) -
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  * التحميل والمناقشة:
المداومة أو التحمل أو المطاولة ىي القدرة عمى العمل باستعمال مجاميع عضمية من العضالت، ولفترة زمنية       

صفة أساسية لمرياضيين في جميع األلعاب بصورة طبيعية فيي ية بمستوى متوسط أو عالي واستمرار الوظائف البدن
والفعاليات الرياضية ومنيا لعبة كرة اليد، إذ أنيا من الصفات الميمة واألساسية التي تحقق تنمية الصفات البدنية 

الدائم الذي  المتعددة األخرى، وتعد المداومة صفة بدنية جسمية عامة، حيث تسمح بتنفيذ التقنيات واألداء الحركي
يتميز بقوة التعب وشدة متوسطة أو عالية، فيي ليا أىمية خاصة وكبيرة، حيث تعمل عمى تحقيق قابمية الرياضي 

 .لعبة كرة اليدفي 
ن االختبارات لقياس ىذه المدرب عمن يمتمكون ىذه الصفة فقد وضع عمماء القياس والتقويم العديد موليكشف       

 جو منطقية وواقعية.والذي تبدو نتائ عممناهالصفة، ومن بينيا ىذا االختبار الذي است
سط لصفة التحمل فمن خالل الجدول أعاله والشكل البياني نالحظ أن الالعبين الذين يتميزون بمستوى متو       

مقارنة بباقي المستويات يمييا الالعبون ذو المستوى الضعيف  ،وىي أكبر نسبة مسجمة %63.41تقدر نسبتيم ب
مقارنة بالنسب  تقدير وىي أضعف %4.87بينما الالعبين ذو المستوى الممتاز تقدر نسبتيم ب، %31.70بنسبة 

 .خرىاأل
 * االستنتاج:

تبين لنا مستوى كل العب  ،دقائق عمى عينة البحث 5قنا الختبار التحمل بريكسي تطبي من خاللنستنتج أنو      
ضعيف، حيث ساعدنا ىذا االختبار في تحديد المستوى الحقيقي لكل العب بطريقة عممية مقننة  ،متوسط ،ممتاز

 .العبييملذا ننصح مدربي كرة اليد بتطبيق مثل ىذه االختبارات لمتعرف عمى مستوى وبكل صدق وموضوعية، 
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 :كغ 4اختبار دفع الكرة الطبية  الوحدة الثانية. 
 .قياس الذراعينغرضه: *  
 .كغ 4نتائج اختبار دفع الكرة الطبية (: 21)الجدول رقم -

 %النسبة العدد المستوى
 %4.87 20 ممتاز
 53.65% 00 متوسط
 41.46% 77 ضعيف
 100% 47 المجموع

 
 كغ. 4التمثيل البياني لنتائج اختبار دفع الكرة الطبية  (:20الشكل رقم ) -
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  :قشةالمناالتحميل و  *
في مواقف كثيرة في كرة اليد، عند مواجية المنافس ومقاومتو  )األطراف العميا( تظير أىمية القوة العضمية      

المنافسين، وكذلك يحتاج العب كرة  ومحاولة ايقافو حيث أن كرة اليد تدخل ضمن ألعاب االحتكاك الجسماني بين
   .اليد لقوة الذراعين كي يستطيع أداء الحركات والتصويب بالقوة المطموبة

إن قوة عضالت الذراعين صفة بدنية يجب توفرىا لدى العب كرة اليد، ولقياس ىذه الصفة استعممنا اختبار دفع 
 ين.كغ لمعرفة مستوى قوة عضمة الذراعين لالعب 4الكرة الطبية 

فبعد اجراء أفراد العينة لالختبار ومالحظة النتائج الموضحة في الجدول المبين أعاله والشكل البياني نالحظ        
بينما الالعبين ذو المستوى المتوسط  ،%41.46أن الالعبين الذين يتميزون بمستوى ضعيف تقدر نسبتيم ب 

المستويات، في حين الالعبين ذو المستوى الممتاز  وىي أكبر نسبة مسجمة بين باقي %53.65فقدرت نسبتيم ب 
 .%4.87 نسبتيم قدرت

 :االستنتاج *
المرجو منو، حيث أمكننا من قياس صفة القوة العضمية لألطراف العموية لالعبين، الغرض أدى ىذا االختبار      

ممتاز، فيذه  ،متوسط ،ويفسر ذلك التقديرات التي تحصل عمييا الالعبين جراء تطبيق ىذا االختبار ضعيف
إلى ىذه الطرق العممية لمعرفة مستوى  ءالتقديرات بينت لنا المستوى الحقيقي لكل العب، لذا ننصح المدربين بالمجو 

  من الناحية البدنية. العبييم
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 :اختبار الوحدة الثالثةSargent الوثب العمودي. 
 قياس القوة االنفجارية لمرجمين. غرضه:* 
 .الوثب العمودي Sargent:  نتائج اختبار(22)الجدول رقم -
 

 %النسبة العدد المستوى
 12.19% 05 ممتاز
 41.46% 17 متوسط
 46.34% 19 ضعيف
 100% 41 المجموع

 الوثب العمودي. Sargent(: التمثيل البياني نتائج اختبار21الشكل رقم ) -
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  ة:والمناقش التحميل *
وة العضمية بأنيا قدرة العضالت في التغمب عمى المقاومات المختمفة وتكون ىذه المقاومات ىي جسم تعرف الق     

الالعب نفسو أو المنافس أو الكرة أو االحتكاك سواء مع المنافس أو أرضية الممعب، وتعد القوة العضمية برأي كثير 
 من الخبراء أساس كل تقدم في األداء الرياضي.

مبات حركة العب كرة اليد أن تكون قوية وسريعة، سواءا في الدفاع أو اليجوم أو في الوثب ومن أىم متط      
عاليا  لغرض التصويب نحو اليدف من فوق الجدار الدفاعي، أو الكفاح المستمر الستخالص الكرة من الالعب 

 المنافس وىذا كمو يحتاج إلى قوة كبيرة ومجيود عضمي قوي جدا.  
من  ةمن العمماء والباحثين في مجال التربية الرياضية الكثير عن عنصر القوة العضمية كواحد لقد كتب كثير     

مكونات المياقة البدنية العامة لجميع الرياضيين ولمختمف األلعاب واألنشطة الرياضية ومنيا لعبة كرة اليد مجال 
كمال درويش ية عمى اإلطالق, فقد خمص البحث. واتفقوا جميعا عمى إن القوة العضمية أىم عناصر المياقة البدن

 إلى إن القوة العضمية ليا ارتباط عالي بالقدرة البدنية العامة.  ماك لويعن  ومحمد صبحي حسنين

اميكية حد العوامل الدينأن القوة العضمية أ يجمكو باروعن  كمال درويشوعن أىمية القوة العضمية يذكر     
تقدم في األداء, وكمية القوة في األداء الحركي تتوقف عمى مقدار المقاومة وعزميا سبب اللألداء الحركي, كما أنيا 
 .وتشكيل برنامج لمتدريب

فمن خالل الجدول أعاله والشكل البياني نالحظ أن الالعبين الذين يتميزون بالمستوى ضعيف تقدر نسبتيم       
يا الالعبون ذو المستوى المتوسط بنسبة وىي أكبر نسبة مسجمة مقارنة بباقي المستويات، يمي %46.34ب

وىي أضعف نسبة مقارنة بالنسب  %12.19بينما الالعبين ذو المستوى الممتاز، قدرت نسبتيم ب  41.46%
 األخرى.

 * االستنتاج:
مية ىذا االختبار من أىم المعايير العممية المقننة التي يجب عمى المدربين االعتماد عميو لتقديم نتائج عم يعد       

، ومدى الفروق بينيم، حيث نجد من خالل تطبيقنا الالعبين ودقيقة، تفسر ليم وتساعدىم عمى معرفة مختمف قدرات
البدني  ىمستو الممتاز، بالتالي تحديد  ،ضعيف، متوسط ىذا االختبار عمى عينة البحث  من تحصل عمى تقدير

 عدد األكبر من الالعبين يتمتعون بمستوى ضعيف.نتائج االختبار القد بيتن لنا ليذه الصفة تحديدا دقيقا، و 
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 :متر 30اختبار المجنة الدولية لمياقة البدنية الجري لمسافة  الوحدة الرابعة. 
 .لسرعة القصوىقياس ا الغرض منه: -
 .متر 02نتائج اختبار المجنة الدولية لمياقة البدنية (:23رقم)الجدول  -
 

 %النسبة العدد المستوى
 %22 22 ممتاز
 7.31% 20 متوسط
 92.68% 08 ضعيف
 100% 47 المجموع

 
 .متر 30اختبار المجنة الدولية لمياقة البدنية  التمثيل البياني لنتائج: (22الشكل رقم ) -
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 * التحميل والمناقشة:
سين وتقدم مستوى كثير بر من القدرات البدنية اليامة واألساسية في تحإن السرعة في المجال الرياضي تعت      

الفعاليات واأللعاب المختمفة، حيث يتفق العمماء في أن السرعة من المكونات األساسية لألداء الحركي في لعبة كرة 
اليد. وتعد السرعة من العوامل الحاسمة التي تؤثر بشكل مباشر عمى نتيجة المباراة، بل إن أي تطور نسمع عنو في 

 كرة اليد أن الكثير من المواقف الدفاعية واليجومية طوال المباراة االسرعة وراءه، كمالمعب غالبا ما يكون عامل 
التدريب في كتابو  مفتي ابراهيم حماد، ويقول يكون لعامل السرعة الحد الفاصل في ترجيح أحد الالعبين عمى غيره

المختمفة كما تعتبر أحد عوامل  السرعة مكون ىام لمعديد من جوانب األداء البدني في الرياضات الرياضي الحديث
 .نجاح الميارات الحركية

باإلضافة إلى أن توافر عنصر السرعة في لعبة كرة اليد يمكن الالعب من أداء الميارات األساسية بسرعة       
 مناسبة، كما يمكن من التحرك واالنتقال السريع داخل حدود الممعب سواء أثناء العمميات اليجومية أو الدفاعية.

 %92.68تبين لنا من الجدول أعاله والشكل البياني أن الالعبين ذو المستوى الضعيف قدرت نسبتيم ب ولقد 
 .%00ب في حين قدرت نسبة الالعبين ذو المستوى الممتاز %7.31 نسبةالمستوى المتوسط ب ذووالالعبين 

 * االستنتاج:
معرفة مختمف الالعبين الذين يتميزون  عمى المدربين في رياضة كرة اليد السرعة ليا أىمية بالغة ليذا وجب     

نتائج التي حققيا الالعبين تبين الفروق الفردية في القدرة البدنية من خالل الدرجات المحصل الف بيذه الصفة البدنية
 منظمة بعيدا عن الطرق ساعدنا ىذا االختبار في تحديد المستوى الحقيقي لكل العب بطريقة عممية حيث، عمييا

  .العشوائية
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 :تبين التكرارا راحةثا  30 ،م 30×5الجري  ،اختبار تحمل السرعة الوحدة الخامسة 
 قياس تحمل السرعة الغرض من االختبار: -
 .تحمل السرعة نتائج اختبار(: 24) جدول رقمال -
 

 %النسبة العدد المستوى
 00% 22 ممتاز
 24.93% 72 متوسط
 75.61% 07 ضعيف
 100% 47 المجموع

 
 .تحمل السرعة (: التمثيل البياني لنتائج اختبار23الشكل رقم ) -
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 :المناقشةو التحميل  *
لصفة تحمل السرعة أىمية كبيرة في أداء اغمب األلعاب والفعاليات الرياضية لذا تعد واحدة من أىم عناصر        

عداد الخاص ىا أو الحفاظ عمى مستواىا خصوصا في مرحمة اإلعداد الخاص التي يحرص المدربون عمى تطوير اإل
صفة مركبة من عنصرين التحمل والسرعة وتعني القدرة عمى تحمل أداء الحركات المتماثمة  فيي ،وفترة المنافسات

 والمتكررة لمدة طويمة نوعا ما بأقصى سرعة ممكنة.
تتميز بسرعة التنقل إلى التي لعبة كرة اليد خاصة و تظير ىذه الصفة البدنية المركبة في جميع األلعاب،      

اليجوم وثم سرعة العودة إلى الدفاع، ما دفعنا إلى التعرف عمى مستوى ىذه الصفة المركبة لالعبين لما ليا من 
 .ىذه الرياضةأىمية بالغة في 

 %75.67بحث وىي من خالل نتائج الجدول أعاله والشكل البياني تبين لنا أن أكبر نسبة من عينة الف     
ن  ذو يتوى المتوسط، في حين نسبة الالعبيتمتعون بالمس %24.93يتمتعون بمستوى ضعيف، كما سجمت نسبة 

 .%00المستوى الممتاز منعدمة 
 * االستنتاج:

د بدقة يحدتيقوم مدرب كرة اليد بعممية التدريب يوم بعد يوم وأسبوع بعد أسبوع مع الفريق بدون أن يستطيع        
قدار تقدم كل العب في الفريق، حقيقة قد تكون عين المدرب واعية، وتالحظ الالعبين جيدة لكنو ال يستطيع م

وأنيا تسير في الخطة التي  يةالتدريب العممية ليطمئن عمى نجاح ،تحديد مستوى كل العب ومقدار تقدمو بدقة
لحقيقي لكل العب من خال الدرجات التي ساعدنا ىذا االختبار في تحديد المستوى ا ومن ىذا المنطمق ،حددىا
عمييا ضعيف متوسط. حيث أدى ىذا االختبار الغرض المرجو منو في تحديد مستوى كل العب، لذا  اتحصمو 

عمى نجاح العممية  االطمئنانننصح المدربين باالعتماد عمى مثل ىذه االختبارات في معرفة مستوى العبيو وكذلك 
 .التدريبية
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  اختبار ثني الجذع من الوقوف إلى األمام حدة السادسة:الو. 
 .قياس مرونة العمود الفقري الغرض من االختبار: -
 .ثني الجذع من الوقوف إلى األمام نتائج اختبار (:25)جدول رقم -
 

 %النسبة العدد المستوى
 %9.76 24 ممتاز
 29.28% 70 متوسط
 %62.98 05 ضعيف
 100% 41 المجموع

 
 .ثني الجذع من الوقوف إلى األمام (: التمثيل البياني لنتائج اختبار24كل رقم )الش -
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 التحميل والمناقشة:* 
صفة المرونة من العوامل الميمة التي تجعل الرياضي متكيفا مع النشاط الذي يقوم بو، حيث تمعب ىذه      

نافسات الرياضية كما تساعد عمى أداء الحركات أو التي تحدث خالل المالصفة دورا كبيرا في تقميل االصابات 
 الميارات بطريقة سيمة مما يسبب تأخير ظيور التعب.

عامل أساسي في سرعة تعمم الميارات الحركية وتعمل مع بقية الصفات البدنية األخرى عمى إعداد  ييف    
ى استخدام العضمة خالل أقصى مد القدرة عمعمى أن المرونة ىي   جيشتل حيث يذكر، الالعب إعدادا متكامال

 . حركي ليا وىي القدرة عمى حركة المفصل سواء كان ذلك أثناء الشدة أو المف أو الثني
يبين لنا نتائج اختبار ثني الجذع من الوقوف لالعبين، حيث قدرت نسبة إن الجدول أعاله والشكل البياني      

، 29.97%عبين ذو المستوى المتوسط فقدرت نسبتيم ب بينما الال %60.97الالعبين ذو المستوى الضعيف ب 
 .%9.74في حين سجمت نسبة الالعبين ذو المستوى الممتاز ب 

 :االستنتاج* 
نستنتج من خالل ما سبق أنو بتطبيق مثل ىذا االختبار يتوصل المدربين إلى تحديد مستوى العبييم بكل       

الغير منظمة لذا ننصح المدربين عمى و ى الطرق العشوائية دون االعتماد عم ،موضوعية وبطريقة عمميةصدق 
 ثني الجذع لألمام من الوقوففي نتائج اختبار  ىذا ، حيث تجمىى العبييمتحديد مستو ل مثل ىذا االختباراستعمال 

  من خالل الجدول أعاله والتقديرات التي تحصموا عمييا. ،المطبق عمى عينة البحث
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 لمفرق المدروسة دني العامالمستوى الب: 
 .المستوى البدني العام لمفرق المدروسة :(26رقم) جدول -
 

 %النسبة المستوى
 5.28% ممتاز
 36.67% متوسط
 58.12% ضعيف
 100% المجموع

 لمستوى البدني العام لمفرق المدروسة.ا(: التمثيل البياني لنتائج 25الشكل رقم ) -

 
 

 التحميل والمناقشة:* 
حيث قدرت نسبة  ،محل الدراسة فرقلنالحظ من خالل الجدول أعاله والشكل البياني المستوى البدني العام      

أما أكبر نسبة مسجمة كانت في المستوى  ،%36.67، ونسبة المستوى المتوسط ب %5.28المستوى الممتاز ب
 .%58.12ب ضعيفال

 االستنتاج:* 
ة من االختبارات البدنية المقننة عمى عينة البحث استطعنا تحديد نستنتج أنو من خالل تطبيقنا لمجموع     

لفرق محل مستواىم البدني بكل صدق وموضوعية وبطريقة عممية، حيث بينت لنا النتائج أن المستوى البدني العام 
 .ضعيف يتميز بمستوىالدراسة 
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 االختبارات المهارية:نتائج تحميل ومناقشة ثانيا/  -
  :ختبار التوافقاالوحدة األولى. 
 .قياس دقة التوافق التمرير واالستقبال :الغرض من االختبار -
 .يبين نتائج اختبار التوافق (27)جدول رقم -
 

 %النسبة العدد المستوى
 21.95% 29 ممتاز
 46.34% 79 متوسط
 31.70% 70 ضعيف
 100% 47 المجموع

 
 .لتوافقا (: التمثيل البياني لنتائج اختبار26الشكل رقم ) -
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 التحميل والمناقشة:* 
لكل منيما فكمتاىما  التمرير واالستالم ميارتان متالزمتان ال يمكن الفصل بينيما إال لتوضيح الناحية التعميمية     

تؤثر في األخرى وتتأثر بيا، وتعتبر ىاتان الميارتان القاعدة األساسية التي تبنى عمييا باقي الميارات األساسية 
، واليدف من التمرير ىو يجومية، فميس ىناك تنطيط لمكرة أو خداع أو تصويب إال إذا سبقو تمرير واستالم الكرةال

نقل الكرة إلى المكان المناسب بدقة وسرعة وبالتالي استغالليا كأقصر طريق لموصول إل ىدف المنافس ىذا يتحقق 
 يق الجيد ىو الذي ينقل الكرة بسرعة بين العبيو وال يضيعيا.إذا كان استالم الكرة جيدا وال تضيع بين يديو، إن الفر 

كالتالي، من خالل الجدول المبين أعاله والشكل البياني قدرت نسبة كانت نتائج تطبيقنا ىذا االختبار المياري       
  %46.34ب  وسجمت نسبة الالعبين ذو المستوى المتوسط %31.70الالعبين ذو المستوى الضعيف ب 

 .%21.95 وقدرت نسبة الالعبين ذو المستوى الممتاز ب ،بر نسبة مسجمةوىي أك
 االستنتاج:* 

أدى ىذا االختبار الغرض المرجو منو، حيث أمكننا من قياس ميارة التوافق، ويفسر ذلك التقديرات التي        
بينت لنا المستوى  تحصل عمييا الالعبين جراء تطبيق ىذا االختبار ضعيف، متوسط، ممتاز، فيذه التقديرات

إلى ىذه الطرق العممية لمعرفة مستوى العبييم من الناحية  ءالحقيقي لكل العب، لذا ننصح المدربين بالمجو 
 الميارية.
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 :اختبار التصويب الوحدة الثانية. 
 .قياس دقة التصويب :الغرض من االختبار -
 التصويب. نتائج اختبار(:28الجدول رقم ) -
 

 %النسبة العدد ستوىالم
 2.43% 01 ممتاز
 53.65% 22 متوسط
 43.90% 18 ضعيف
 100% 47 المجموع

 
 .التصويب (: التمثيل البياني لنتائج اختبار27الشكل رقم ) -
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 التحميل والمناقشة:* 
فة الجيود الميارية لكاإن غرض مباراة كرة اليد ىو إصابة اليدف، ويعتبر التصويب الحركة النيائية        

الفاصل بين الفوز والخططية التي استخدمت لوصول الالعب إلى وضع التصويب الناجح عمى المرمى، والحد 
واليزيمة، حيث تعتبر ميارة التصويب من الميارات األساسية التي يعطي معظم المدربين وقتا أكثر من غيرىا في 

 الوحدات التدريبية، ومن خالل تطبيقنا الختبار التصويب عمى عينة البحث كانت النتائج كالتالي.
ن الالعب في مواجية الدفاع والمرمى تكون زاوية فعندما يكو  ،ولعنصر الدقة دور ميم في ميارة التصويب

مما يزيد من التصويب ضيقة فإنو يعتمد عمى عنصر الدقة لتوجيو الكرة إلى الزاوية الحرجة بالنسبة لحارس المرمى 
 صعوبة صدىا وبالتالي يساعد في نجاح عممية التصويب.

المستوى  ،كالتالي الالعبينتبار التصويب عمى كانت نتائج اخمن خالل نتائج الجدول أعاله والشكل البياني    
وسجمت ، %53.65في حين نسبة الالعبين ذو المستوى المتوسط قدرت ب  %43.90ب  قدرت نسبتو الضعيف

 . %2.43 ب سبة الالعبين ذو المستوى الممتازن
 :االستنتاج* 

المرمى  عمىو بقياس دقة التصويب ىذا المنطمق يمكن القول أن ىذا االختبار قد أدى الغرض المرجو من من     
والتي يمكن لممدرب االستعانة بيا في  ،عند الالعبين، ويفسر ذلك النتائج التي حققيا الالعبين بعد إجراء االختبار

بالصدق اجراء االختبارات تتسم عممية تخطيط البرامج التدريبية والتعرف عمى مستوى الالعبين، عممية 
في تحديد مستوى العبييم  التنافسية، والمقابالت كالمالحظات المدربين أغمب عميو يعتمد ما عكس، الموضوعيةو 

 والتعرف عمى الفروق الفردية بينيم.
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 .متر 02مسافة اختبار التنطيط ل :الوحدة الثالثة* 
 .بمصاحبة الكرة -رشاقة -قياس سرعة التنطيط غرضه: -
 متر. 02يط التنط نتائج اختبار(:29الجدول رقم ) -
 

 %النسبة العدد المستوى
 9.75% 24 ممتاز
 41.46% 77 متوسط
 48.78% 02 ضعيف
 100% 47 المجموع

 
 .متر 30نتائج اختبار التنطيط ل التمثيل البياني(: 28)رقم  الشكل -

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 الفصل الرابع                                                                      عرض وتحميل ومناقشة النتائج
 

 
94 

 

 التحميل والمناقشة:* 
ث تستخدم ىذه الميارة لكسب مسافة حالة انفراد تنطيط الكرة من الميارات األساسية في لعبة كرة اليد حي       

أو  ،المياجم بحارس المرمى، حيث يراعى السرعة القصوى في تنطيط الكرة لموصول لدائرة اليدف لمتصويب
أو الثالث خطوات أو لتيدئة  ،تستخدم لكسب مسافة في حالة عدم القدرة  عمى التمرير لتفادي ففترة الثالث ثواني

ب عمى المدربين االىتمام بتعميم ىذه الميارة لالعبين جيدا ومتابعتيم دوريا بتطبيق اختبارات ، لذا يستوجالمعب
 هاتنكعن  كمال عارف وسعد محسنويقول ، التنطيط لمتعرف عمى مستواىم ودرجات تعمميم ىذه الميارة

Hatting  مى العكس من ذلك ع فاألمرن الالعب ينقل الكرة بيده ن لعب كرة اليد سيل جدا ألأيخطئ من يظن
  .ن ممارسة كرة اليد فن حقيقي يتطمب المعب السريع ولفترات طويمةأل

من خالل الجدول أعاله والشكل البياني كانت نتائج االختبار عمى عينة البحث كالتالي قدرت نسبة الالعبين ذو     
، %41.46المتوسط ب نسبة الالعبين ذو المستوى و وىي أكبر نسبة مسجمة،  %48.78المستوى الضعيف ب 

 .%9.75في حي نسبة الالعبين ذو المستوى الممتاز كانت 
 :االستنتاج* 

االختبار بمثابة المعيار العممي الذي يجب أن يأخذه المدربين بعين  أن ىذا القول يمكن سبق ما كل من     
ليس  ح الرياضي في المستقبل،قدرات الالعبين ، لمتمكن من الكشف عمن يتمتعون بمقومات النجا قييم االعتبار لت

مؤشرا لكافة طرق التدريب و  ،أساسا لوضع التخطيط السميمباستعمال االختبارات تعتبر  ييمالتقىذا فقط بل إن نتائج 
 ، إضافة إلى أنيا تعتبرمكانيات الالعبينإلتحديد مدى مالئمة التدريب ، و ومدى مناسبتيا لتحقيق األىداف المرجوة

 ل وتطوير الخطة التدريبية وفقا لمواقع التنفيذي.مرشدا لممدرب لتعدي
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 .جري المتعرج والتصويبلار اختبا :الوحدة الرابعة* 
 .طيقياس الدقة والرشاقة في التصويب والتنط :لغرضا -
 الجري المتعرج والتصويب نتائج اختبار :(30)جدول رقم  -
   

 %النسبة العدد المستوى
 9.75% 04 ممتاز

 53.66% 22 وسطمت
 36.58% 75 ضعيف
 100% 47 المجموع

. 
 اختبار الجري المتعرج والتصويب(: التمثيل البياني لنتائج 29الشكل رقم ) -
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 :التحميل والمناقشة* 
الجري المتعرج والتصويب ميارة مركبة، حيث ميارة التنطيط تساعد الالعب عمى كسب مسافة وفتح ثغرة       

الجيد، تعد ىذه الميارة من الميارات األساسية في كرة اليد، فمن خالل الجدول أعاله والشكل البياني تبين  لمتصويب
 %53.66يتمتعون بمستوى ضعيف، ونسبة  %36.58لنا نتائج االختبار المطبق عمى الالعبين، نالحظ أن نسبة 

 .%9.75ذو المستوى الممتاز ب يتمتعون بمستوى متوسط وىي أكبر نسبة مسجمة، وقدرت نسبة االعبين 
 :االستنتاج* 

ما تم التوصل إليو يمكن التأكيد عمى نجاعة ىذا االختبار بناءا عمى ما قدمو من تفاصيل في  خالل من      
، لتأكد من نجاح العممية التدريبيةلمتعرف عمى مستوى العبيو واالنتائج، األمر الذي يوفر جيد ووقت المدرب 

تطبيق  لتنعكس فوائد ويزيد من المصداقية والتأكد من مستوى كل العب يضفي الطابع العممي  باإلضافة إلى أنو
بعد ذلك طيمة الموسم الرياضي، عمى عكس ما يستعممو أغمب المدربين من  ىذا االختبار أو مثل ىذه االختبارات 

مستوى العبييم وبالخصوص  العبين خالل المقابالت التنافسية والحصص التدريبية في التعرف عمىمالحظة ال
 الجري المتعرج والتصويب. ىاتو الميارة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الفصل الرابع                                                                      عرض وتحميل ومناقشة النتائج
 

 
97 

 

 لمفرق المدروسة المستوى المهاري العام: 
 .العام لمفرق المدروسة مياريالمستوى ال نتائج (:31رقم) جدول -
 

 %النسبة المستوى
 10.98% ممتاز
 48.78% متوسط
 40.24% ضعيف
 100% المجموع

 
 .لممستوى المهاري العام لمفرق المدروسة(: التمثيل البياني لنتائج 30شكل رقم )ال -

 

 
 

 التحميل والمناقشة:* 
حيث قدرت نسبة المستوى  ،مفرقلالعام  المستوى المياري نالحظ من خالل الجدول أعاله والشكل البياني     

 ونسبة المستوى الضعيف ،سبة مسجمةأكبر ن وىي %48.78، ونسبة المستوى المتوسط ب %10.98الممتاز ب
 .%40.24ب
عينة البحث استطعنا تحديد مستواىم بكل عمى نستنتج أنو من خالل تطبيقنا لالختبارات الميارية  االستنتاج:* 

محل الدراسة يتميز  صدق وموضوعية وبطريقة عممية، حيث بينت لنا النتائج أن المستوى المياري العام لفرق
  ان نسبة المستوى الضعيف ليست بعيدة عن المستوى المتوسط. بمستوى متوسط، كما
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 :االختبارات البدنية والمهارية لفرق محل الدراسةنتائج * 
 :01الفريق األول -
 .27لمفريقالعام  والمياري المستوى البدني نتائج (:32رقم) جدول -
 

 رات المياريةالنسبة المئوية لالختبا النسبة المئوية لالختبارات البدنية المستوى
 9.38% 5.22% ممتاز
 53.12% 36.45% متوسط
 37.5% 58.33% ضعيف
 100% 100% المجموع

 
 :02الفريق الثاني -
 .20ق يالعام لمفر  والمياري المستوى البدني(:33رقم) جدول  -
 

 المئوية لالختبارات المياريةالنسبة  النسبة المئوية لالختبارات البدنية المستوى
 10.87% 7.58% ممتاز
 45.45% 34.85% متوسط
 43.17% 59.09% ضعيف
 100% %722 المجموع

 
 :03الفريق الثالث -

 .20ق يالعام لمفر  والمياري المستوى البدني(:34رقم) جدول
 النسبة المئوية لالختبارات الميارية النسبة المئوية لالختبارات البدنية المستوى
 12.50% 4.76% ممتاز
 46.42% 35.71% متوسط
 41.08% 59.62% ضعيف
 100% 100% المجموع
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 (: التمثيل البياني لمفروق في نتائج االختبارات البدنية لمفرق الثالثة محل الدراسة.31الشكل رقم ) -

 
 لمفرق الثالثة محل الدراسة. مهارية(: التمثيل البياني لمفروق في نتائج االختبارات ال32الشكل رقم ) -

 
نالحظ أن نتائج االختبارات البدنية والميارية واألشكال البيانية من خالل الجداول الثالثة  مناقشة النتائج:تحميل و * 

المستوى البدني والمياري  في تقاربىذا ال، النسب المحسوبة لمتقاربة إلى حد كبير بين الفرق الثالثة وذلك من خال
 لتدريبية.ا والمنيج أن المدربين يعتمدون نفس الطرق يوضح لنا

نتائج  ووىذا ما أثبتتب إلى حد بعيد ، متقار لفرق محل الدراسة نستنتج أن المستوى البدني والمياري  :االستنتاج* 
بيا مع بعض  المقابمة التي قمنااالختبارات المطبقة عمى الالعبين، وتحق فعال أن مستوى الفرق متقارب من خالل 

  ق مقارب من الناحية البدنية والميارية.المدربين حيث أجمعوا عمى أن مستوى الفر 
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 :نتائج المقابمة ومناقشة عرض وتحميل -4-2
 ؟.ماىي نوع الشيادة المتحصل عمييا(: 01) السؤال -
المستوى من خالل طرح ىذا السؤال عمى أفراد العينة والذي كان الغرض منو معرفة  تحميل ومناقشة النتائج: -

متحصمين عمى مستشار في الرياضة  20مدربين المفحوصين واستجوابيم اتضح أن ، وعند مقابمة لممدربين العممي 
ومدرب واحد متحصل عمى الدرجة الثانية في التدريب تخصص كرة يد، ومدرب واحد متحصل عمى شيادة 

  الميسانس.
بو في ميدان  المقابمة مستواىم العممي البأسمدربي كرة اليد التي تمت معيم نستنتج مما سبق أن  االستنتاج: -

  التدريب تخصص كرة يد.

 ؟.كم عدد سنوات الخبرة في ميادين التدريب(: 02) السؤال -
لنا سنوات الخبرة لممدربين، مدرب يتمتع عند مقابمة المفحوصين واستجوابيم اتضح  تحميل ومناقشة النتائج: -
  ربع ب سنةسنة خبرة المدرب الثالث ب سنة المدرب ال 77سنة خبرة واخر يتمتع ب 05ب
المدربين المفحوصين يتمتعون بخبرة ميدانية طويمة في تدريب كرة اليد، ىذا ما نستنتج مما سبق أن  االستنتاج: -

  يدل عمى معرفتيم بكل صغيرة وكبيرة عن لعبة كرة اليد.

 ؟.ىل سبق وأن لعبت كرة اليد )العب سابق((: 03) السؤال -
معرفة أن كانو العبين الذي كان الغرض  المفحوصين وطرح ىذا السؤال بعد مقابمةتحميل ومناقشة النتائج:  -

  لم يكن العب سابق العبين سابقين ومدرب واحد  اسابقين في كرة اليد أجاب  مدبين انيم كانو 
  المدربين كانوا العبين سابقين، وىذا يعطي إضافة إلى خبرتيم التدريبية.نستنتج مما سبق أن أغمب االستنتاج:  -

 ؟.ماىي األصناف التي أشرفت عمى تدريبيا طوال مسارك الميني (:04) السؤال -
االأصناف من خالل طرح ىذا السؤال عمى أفراد العينة والذي كان الغرض منو معرفة  تحميل ومناقشة النتائج: -

  التي أشرفوا عمى تدريبيا، فكانت اجابة األغمبية االشراف عمى كل األصناف والفئات العمرية.
المدربين المستجوبين لدييم الخبرة الكافية ودراية بكل الفئات العمرية وعرفة مميزات نستنتج مما سبق  االستنتاج: -

 كل فئة.

 ؟.كيف تتعرف عمى مستوى العبيك من الناحية البدنية والميارية (:05) السؤال - 
الطرق التي الذي كان الغرض منو معرفة من خالل طرح ىذا السؤال عمى أفراد العينة و  تحميل ومناقشة النتائج: -

يستعمميا المدربين لمتعرف عمى مستوى العبييم من الناحية البدنية والميارية، فكانت اجابتيم عن طريق المالحظة 
أثناء التدريب وأثناء المنافسات، ونادرا استعمال بطارية االختبارات لكن االختبارات التي يعتمدون عمييا غير مقننة 

  بيا. ومعترف 
عمى الطرق العممية في معرفو وتحديد مستوى  ال يعتمدونالمدربين نستنتج مما سبق أن جل  االستنتاج: -

  العبييم، وذلك رغم خبرتيم الميدانية والدرجة العممية في عالم التدريب.
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  ك؟.يك في تحديد مستوى العبالمعتمدة من طرف األساليبما ىي (: 06) السؤال
 األساليبكان الغرض منو معرفة  المدربين والذي من خالل طرح ىذا السؤال عمى  النتائج:تحميل ومناقشة  -

 المالحظة  عمىيعتمدون  جل المدربينتبين أن التي يعتمدون عمييا في تحديد مستوى الالعبين البدني والمياري، 
الخبرة الذاتية والميدانية المطولة في ، باإلضافة إلى االعتماد عمى أثناء الوحدات التدريبية و المقابالت التنافسية

 . أسس عمميةالميدان، ولكن كل ىذه الطرق المنتيجة من طرف المدربين تبقى عشوائية وليس ليا أي
المدربين ال يعتمدون عمى الطرق العممية والمثمرة في تحديد مستوى  أغمبيةنستنتج مما سبق أن  االستنتاج: -

اد عمى االختبارات البدنية والميارية التي تعد سند عممي في تحديد مستوى االعتم، متجاىمين بذلك الالعبين 
 . الالعبين

لتحديد المستوى البدني والمياري بطارية اختبارات  استعمال كماألسباب التي تعيقىي  ما (:07) السؤال -
 لالعبين؟.

 أىم أجمعوا عمى أن، ىذا السؤالبعد مقابمة المفحوصين واالستماع إلجاباتيم حول تحميل ومناقشة النتائج:  -
، ىو نقص المعرفة العممية البدنية والميارية لتحديد مستوى الالعبين بطارية اختبارات  األسباب التي تعيق استعمال

تتطمب وقت وجيد كبيرين،  االختبارات  أنأيضا  ا، وأجابو االختبارات األىمية البالغة لبطاريةلممدربين فيما يخص 
لالعبين أثناء إجراء االختبارات لموقوف عمى مستوى وقدرات كل العب عمى حدى، وىذا ييدر ومتابعة صارمة 
  الكثير من الوقت.

بطارية اختبارات من طرف المدربين  األسباب التي تقف وراء عدم استعمالأن نستنتج مما سبق االستنتاج:  -
ممية لممدربين بكيفية تطبيق االختبارات، باإلضافة ، ىي نقص المعرفة الع لتحديد المستوى البدني والمياري لالعبين

إلى كونيا تيدر الكثير من الوقت لما تتطمبو من متابعة صارمة لالعبين طيمة فترة إجراء االختبارات، وبيذا يتأكد 
 أسس ومعايير عممية.  ىيعتمد عمممدربين الذي ال لالعشوائي  العمل 

 ؟.والمياري لفرق كرة اليد متقارب في رأيك ىل المستوى البني (:08) السؤال -
المدربين، أجمعوا أغمبيتيم عمى أن فرق والية البويرة من خالل طرح ىذا السؤال عمى تحميل ومناقشة النتائج:   -

لكرة اليد متقارب إلى حد بعيد في المستويين البدني والمياري، وذلك بحكم النتائج المتقاربة بين الفرق أثناء 
 سية.المباريات التناف

نستنتج مما سبق أن فرق الرابطة الوالئية لكرة اليد متقارب إلى حد كبير حسب رأي المدربين التي  :االستنتاج -
 .تمت معيم المقابمة
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 مناقشة ومقابمة النتائج بالفرضيات: -4-2
 مناقشة ومقابمة النتائج بالفرضيات الجزئية: -4-2-1

دني والمياري حديد المستوى البتمن خالل الدراسة التي قمنا بيا قصد معرفة نجاعة بطارية اختبارات في      
قمنا بطرح ثالث أسئمة جزئية، متفرعة عن التساؤل العام ثم اقترحنا ثالث  ،"U19"أشبال  لالعبي كرة اليد فئة

 فرضيات لدراستيا ميدانيا وتسجيل النتائج من خالل الواقع الميداني.
 :مناقشة ومقابمة النتائج بالفرضية الجزئية األولــــــــــــى 

من و قمنا بو والذي وزع طبقت عمى فرق كرة اليد صنف أشبال،  تيتبارات الخبعد عرض وتحميل نتائج اال     
م الوصول إلى أغمبية الحقائق التي كنا قد طرحنا من خالليا تمدربي كرة اليد،  التي أجريت مع بعض ةخالل المقابم

مستوى األداء البدني لالعبي كرة اليد فئة "ى التي مفادىا أن فرضيات بحثنا، وانطالقا من الفرضية الجزئية األول
والمؤكدة بطريقة إحصائية  (26)وبناءا عمى مختمف النتائج المتحصل عمييا في الجدول رقم ". ضعيف أشبال

 عممية، فإننا:
"بن قوة  ذا مع دراسةوىمستوى الالعبين ضعيف من الناحية البدنية، أن  نؤكدو  ت صحة ىذه الفرضيةثبن       
تأرجح مستوى الالعب الجزائري مقارنة بالالعب الفرنسي بين المتوسط والضعيف إلى شارت نتائجيا أوالتي عمي" 

  في الميارات والصفات البدنية.
 .بنسبة كبيرة األولى قد تحققت زئيةجلفرضية االأن بالتطابق الكبير في النتائج يقودنا إلى القول ىذا 

 ثانيةبمة النتائج بالفرضية الجزئية المناقشة ومقا: 
 مستوى األداء المهاري لالعبي كرة اليد فئة أشبال" الفرضية الجزئية الثانية من اعتقاد مفاده أنانطمقت     

 (31) رقمالجدول  في عمييا المتحصل النتائج كل إلى اواستناد السابقة القراءات مختمف خالل منو  ،"ضعيف
توسط، وىو ما م مستوى األداء المياري لالعبي كرة اليد فئة أشبالبأن  تفيد نياإف ،وعممية إحصائية بطريقة والمؤكدة

ضعفاء فكثيرا ما نجد العبين  الجانب المياري لو صمة كبيرة بالموىبة أن آخر بمعنى ،جاء عكس توقعات الباحث
يدعم صعوبة مر الذي لرياضي من الناحية الميارية، األمن الناحية البدنية، ولكن يمتمكون مواصفات النبوغ ا
بشكل تحققت ولكن تطيع القول أن الفرضية الجزئية الثانية اكتشاف الموىبة كونيا متغير غير ثابت، من ىنا نس

 مطابقا لتوقعات الباحث.ن ذلك لم يأتي أجزئي غير 
  ثانيةبمة النتائج بالفرضية الجزئية المناقشة ومقا: 

المستوى البدني والمهاري لالعبي كرة اليد فئة أشبال " تبمورت الفرضية الجزئية الثالثة من اعتقاد مفاده أن     
 الجدول  في عمييا المتحصل النتائج كل إلى اواستناد السابقة القراءات مختمف خالل من، "متقارب إلى حد كبير

المستوى البدني والمياري لالعبي كرة اليد فئة أشبال بأن  تفيد نياإف ،وعممية إحصائية بطريقة والمؤكدة (34) رقم
وىو ما أظيرتو نتائج االختبارات وكذلك نتائج المقابمة والتي أكد فييا المدربون صحة  متقارب إلى حد كبير

لى إمستوى الفرق محل الدراسة متقارب  نفإ أعمق بمعنىو  الباحث، لتوقعاتطبقا  النتيجة ىذه تأتي حيثافتراضنا، 
 .حد كبير بناءا عمى نتائج بطارية االختبارات المعتمدة في الدراسة

 .بنسبة كبيرة رضية البحث الثالثة قد تحققتوعميو نقول أن ف     
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 بالفرضية العامة: الفرضيات الجزئيةمقابمة مناقشة و  -2-2
 مقابمة النتائج بالفرضية العامة. :(35) الجدول رقم -

 

 النتيـــجة صياغتـــــــــها الفرضيـــــــــة

 
 األولـــــىالجزئية الفرضية 

 

 سنة 19-17مستوى العبي كرة اليد فئة اشبال  -1
 .عيف من الناحية البدنيةض

 
 تحققت

 
 الثانيـــــــةالجزئية الفرضية 

 سنة 19-17مستوى العبي كرة اليد فئة اشبال  -2
 .ضعيف من الناحية الميارية

 
 تحققت

 
 الثالثـــــــةالجزئية الفرضية 

كرة اليد فئة  فرق المستوى البدني والمياري لالعبي -3
د كبير حسب نتائج سنة متقارب إلى ح 19-17أشبال 

 بطارية اختبارات.

 
 تحققت

 
 الفرضية العامة

 " سنة19 – 17"مستوى العبي كرة اليد فئة اشبال  -
 ضعيف من الناحية البدنية والمهارية.

 
 تحققت

 الثالثة التي اقترحيا الباحث كحمول لمشكمة البحث الجزئية الفرضيات أن لنا يتبين( 35) رقم الجدول خالل من    
وىذا ما أثبتتو النتائج المتحصل عمييا من خالل الفرضية األولى والثالثة والفرضية الثانية لم تتحقق   تحققت قد

  نتائج االختبارات المطبقة عمى عينة الدراسة.
 في سياق النتائج المتحصل عمييا.وفي األخير يمكننا القول بأن الفرضيات المقترحة جاءت 
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 ةــــــالصـــخ: 
وذلك من  ،عبي كرة اليد أشبالي والمياري لالمعرفة وتحديد المستوى البدن من تمكنا الفصل ىذا خالل من      

عطاء تقديرات مناسبة ليا.   خالل فرز نتائج الالعبين المسجمة في االختبارات البدنية والميارية وتنظيميا، وا 
التعرف عمى أىم  اي أردنا من خالليوالتبالمدربين  ةالخاص المقابمة نتائج قمنا بتحميل أيضا الفصل ىذاوفي       

بعد تصريحات وآراء  النتائج أسفرتف ،درات الالعبين البدنية والمياريةف المدربين لتقييم قالطرق المعتمدة من طر 
يعتمدون عمى المالحظة والمقابالت التنافسية كمعايير فاصمة لمتعرف عمى يم معظم أنعمى ووجيات نظرىم، 
ذلك األساس العممي الذي يجب ، ميممين بالمدرب وعشوائية ذاتية عمى األولى بالدرجة تبنى التيو  مستوى العبييم،

 أن تتم في غضونو عممية التقييم.
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 :االستنتاج العام 

في ضوء فرضيات البحث وأهدافه وحدود ما أظهرته نتائج الدراسة، والعينة التي اختيرت لتمثيل المجتمع       
تمثمت في التعرف عمى المستوى البدني  األصمي، وبناءا عمى النتائج المتوصل إليها بهدف إيجاد حل لممشكمة التي

 االختبارات البدنية والمهارية، تمكنا فعال من خالل تطبيقنا لمجموعة من u19والمهاري لالعبي كرة اليد فئة أشبال 
عمى العبي كرة اليد من تحديد مستوى كل العب بصورة دقيقة وواضحة. واستنتجنا من خالل الدراسة االستطالعية 

في تحديد مستوى الالعبين، بل بطارية اختبارات" كرة اليد ال يعتمدون عمى الطرق العممية " أن أغمب مدربي
في التعرف عمى مستوى العبيهم، "المالحظة، الخبرة المهنية، المقابالت التنافسية"  يعتمدون عمى الطرق العشوائية

بين، األمر الذي يثبت أن هؤالء المدربين وهذا ما أثبتته أيضا نتائج المقابمة الشخصية التي أجريت مع بعض المدر 
يفتقدون فعال لممعمومات الكافية فيما يخص المستوى الحقيقي لالعبيهم، وبالمقابل يدل عمى أن البرامج التدريبية 

 المسطرة ليست مبنية عمى أسس عممية، وليست متوافقة ومؤهالت وقدرات الالعبين.

لناحية البدنية ضعيف ومتوسط من الناحية المهارية، واستنتجنا أيضا أن كما استنتجنا أن مستوى الالعبين من ا    
مستوى الفرق لكرة اليد متقارب إلى حد كبير حسب نتائج المقابمة التي تمت مع بعض المدربين، وحسب ما أثبتته 

د من الناحية البدنية ، حيث بينت لنا النتائج أن مستوى الفرق متقارب إلى حد بعياالختبارات البدنية والمهاريةنتائج 
 والمهارية عمى التوالي.

في  والمهارية" بطارية اختبارات البدنيةوفي األخير ننصح مدربي كرة اليد باالعتماد عمى الطرق العممية "      
تحديد ومعرفة مستوى الالعبين وذلك بغية التحمي بالصدق والموضوعية واالبتعاد عن الطرق العشوائية التي ليس 

 بطارية اختباراتى، وتساهم بنسبة كبيرة في تدني مستوى الالعبين، من هذا نستطيع القول أن استعمال لها معن
يعد السند العممي الفعال الذي يجب عمى المدربين االعتماد عميه في معرفة المستوى الحقيقي  البدنية والمهارية

ومؤهالت الالعبين، فضال عمى التعرف عمى  لالعبين، كما يفيد أيضا في تسطير الوحدات التدريبية بما يتناسب
الفروق الفردية بين الالعبين واكتشاف المواهب...الخ، ومنه تطوير مستوى الالعبين والنهوض برياضة كرة اليد 

 محميا ووطنيا وحتى دوليا لما ال.
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 :خاتمة 

إن التقدم الذي عرفتو كرة اليد الحديثة راجع باألساس إلى إعداد وتطوير المدرب والالعب، وال يتسنى ذلك إال       
الرياضي الحديث، ويكون فييا المدرب ىو من خالل توفير وبناء البرامج التدريبية بأسس عممية في مجال التدريب 

الحجر األساس في نجاح العممية التدريبية فيو الذي يوصل العمم والمعرفة إلى الالعبين، لذا وجب عميو أن يساير 
عداد الالعبين.  التطور اليائل والتقدم العممي الكبير الذي وصمت إليو المعبة من طرق تدريب وا 

ننة والمبنية عمى أسس عممية وسميمة التي تحترم القوانين ونظريات التدريب الرياضي فالبرامج التدريبية المق    
الحديث ىي الوسيمة الوحيدة بوصول الالعبين إلى المستوى العالي، ومن ىنا طرحت فكرة أىمية تقييم وتحديد 

يزون بيا وبالتالي التأكد المستوى البدني والمياري لالعبين حتى نستطيع الوقوف عمى نقاط القوة والضعف التي يتم
 من استمرارية العمل أو تعديمو.

لقد انتيى الوقت الذي كان يعتمد فيو بعض المدربين لموصول بالرياضيين إلى المستوى العالي عمى       
المالحظة وتجاربيم الميدانية وخبرتيم الفردية، فمن الصعب اليوم الوصول إلى المستوى العالي المرموق في المجال 

 لرياضي عامة وكرة اليد خاصة مالم يتم االعتماد عمى أسس عممية في العمميات التدريبية.ا

من ىذا المنطمق ومن خالل الدراسة الميدانية وتحميل النتائج المتحصل عمييا توصمنا إلى أن مستوى العبي     
لى أن مستوى الفرق محل الدراسة كرة اليد ضعيف من الناحية البدنية ومتوسط من الناحية الميارية، كما توصمنا إ

متقارب إلى حد كبير حسب بطارية االختبارات المعتمدة، باإلضافة إلى أن أغمب المدربين يعتمدون في تحديد 
المستوى البدني والمياري لالعبييم عمى المالحظة والميدانية والمقابالت التنافسية والخبرة الذاتية، األمر الذي يبرز 

ل والذي ال يستند ألسس ومعايير عممية، بالمقابل وضحنا الطريقة العممية "بطارية اختبارات" عشوائيتيم في العم
التي يجب أن تتم في غضونيا عممية التقييم وذلك لموقوف عمى المستوى الحقيقي لالعبين بصورة عممية ودقيقة، 

 وقد دعمنا صحة ىذه المعطيات من خالل المقابمة التي أجريت مع المدربين.

وفي األخير يمكن القول أن الصورة قد اتضحت، إذا ما أراد المدربون النيوض برياضة كرة اليد من خالل      
عناصر تتمتع بكافة مقومات النجاح عمى جميع األصعدة والمستويات، من خالل االعتماد عمى االختبارات كأساس 

ى الالعبين ومدى مواكبة قدراتيم ومؤىالتيم عممي خالل البرامج التدريبية لمراقبة مستوى تقدم أو تراجع مستو 
لمحتوى ىذا البرنامج، فالمدرب البيداغوجي المدرك لعممو يعمم بأىمية االختبارات ونجاعتيا في تقييم وتطوير 

 مستوى الالعبين في إطار عممي يرمي إلى ترسيخ مبادئ العمل البيداغوجي المنظم. 
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 :اقتراحات وفروض مستقبلية 

إن خير أثر يتركو الباحث إثر إجرائو لموضوع بحثو، ىو تركو المجال مفتوح لمبحث واقتراح بعض النقاط       
خمصنا  والخروج ببعض االستنتاجات التي تسيم في خدمة البحث العممي وتدعمو، وبعد عرض نتائج البحث

التي نأمل أن تكون بناءة وتعمل عمى مساعدة العاممين في المجال لمجموعة من االقتراحات والفروض المستقبمية 
وأن تمثل بداية النطالق بحوث الرياضي وبالخصوص في ميدان التدريب الرياضي، وكذا ترقية المستوى العممي، 

 ويمكن حصرىا فيما يمي: ل من جوانب وزوايا أخرى بتوسع وفيم أكثر،ودراسات أخرى في ىذا المجا

 ضرورة االلتزام بتطبيق بطارية اختبارات لتحديد وقياس المستوى البدني والمياري لالعبي كرة اليد. -

ضرورة رفع القدرات المعرفية لممدربين في مجال التدريب الرياضي باألسموب العممي، وىذا عن طريق إسياميم  -
 في الممتقيات العممية والدورات التدريبية.

اقتراح وتكييف بطارية اختبارات موحدة حسب قدرات الالعبين، يعتمد عمييا المدربين في معرفة مستوى العبي  -
 كرة اليد حسب جميع الفئات.

 نوصي بضرورة تعميم ىذه الدراسة عمى الفئات األخرى. -

 اليد حتى تكون مرجع لمعمل الميداني. وضع مستويات معيارية موحدة لالعبي كرة -

االعتماد عمى المعايير لما ليا من فائدة في تحديد قدرات الالعبين ومستوياتيم، وكذلك لتقييم الحالة التي تبنى  -
 عمييا البرامج التدريبية المطبقة من قبل المدرب.

عبي كرة اليد فئة أشبال كالمالحظة االبتعاد عن الطريق العشوائية في تحديد المستوى البدني والمياري لال -
 والمقابالت التنافسية والخبرة الشخصية. 

ضرورة أن يكون المدرب واعيا بأىمية االختبارات ويحرص عمى إجرائيا دوريا، ألنيا ذات طابع عممي ومقنن،  -
 تساىم في تطوير الالعبين خاصة وكرة اليد عامة.

 المياري والفني لالعبين.تجسيد بطارية اختبارات لمعرفة المستوى  -

وفي األخير يجب عمى جميع المدربين االعتماد عمى الطرق العممية بطارية اختبارات البدنية والميارية في     
 تحديد مستوى الالعبين، فيي تساعدىم في الرفع بالمستوى العام لالعبين ورياضة كرة اليد.

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -البيبميوغرافيا -
 قائمة المصادر:* 

   .07، سورة إبراهيم، اآلية القرآن الكريم -1

 صحيح مسمم. -2

 :قائمة المراجع بالمغة العربية* 

نشر مدينة النصر: دار الكتاب لم ،4ط  ،القياس في المجال الرياضي ،أحمد محمد خاطر، وعمي فيمي البيك -3

 .6996القاىرة، 
 .6999مركز الكتاب لمنشر: مصر،   ،الطب الرياضي وكرة الي  ،أسامة رياض -4

دار الجامعة  ،قياس –تخطيط تدريب  –القدم  اإلعداد البدني والوظيفي في كرة ،أمر اهلل أحمد الباسطي -5

 .1006الجديدة باإلسكندرية: القاىرة، 

 .1006، منشأة المعارف: اإلسكندرية ،التدريب و اإلعداد البدني في كرة القدم ،أمر اهلل البساطي -6

 .2014منشورات دار دجمة: األردن،، 6ط ، فسمجة التدريب في كرة اليد ،بزاز عمي جوكل -7
المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع:  ،6ط ،سيكولوجية النمو عند الطفل والمراهق ،توماجور خوري -8

 .1000بيروت، 

دار  ، 1ط ،كمال عبد الحميد ،)ترجمة( ،كرة اليد  لمناشئين وتالمذة المدارس ،وتيوندرات  جيرد ال نجيوف -9

 .6978 القاىرة، :الفكر العربي

مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفني: اإلسكندرية،  ،االتجاهات الحديثة في تخطيط كرة القدم  ،حسن السيد أبو عبده -10

1006. 

  .1000القاىرة، مركز الكتب لمنشر:  ،أسس تنمية القوة العضمية بالمقاومات لألطفال ،حماد مفتي -11

 .6998دار الفكر العربي: مصر،  ،األسس العممية في تدريب كرة القدم ،حنفي محمود مختار -12

 .1008دار دجمة: عمان،   ،موسوعة األلعاب الرياضية  ،خمود مانع الزبيدي -13



 .6997مكتبة أنجمو المصرية: القاىرة،  ،1 ط  ،دليل البحث العممي ،خير الدين عمي عويس -14

 .1001 ،6ط  ،تدريبات عمى منهجية البحث العممي في العموم االجتماعية ن،رشيد زرواتي -15

ء األول: جامعة بغداد، الجز  ،موسوعة القياس واالختبارات في التربية البدنية والرياضية ،ريسان مجيد خريبط -16

6989. 

 .6990، بيروت: دار الشروق لمنشر ،3ط ،النمو النفسي لمطفل والمراهق ،زيدان محمد مصطفى -17

أثر التمرينات لتطوير االدراك الحسي  الحركي في أداء بعض المهارات األساسية لدى  ،سعيد نزار سعيد -18

 .1061منشر والتوزيع: عمان،دار غيداء ل ،6ط ،العبي كرة اليد

 .1007دار المسيرة والتوزيع: مصر،  ، عمم النفس التطوري الطفولة والمراهقة ،صالح محمد عمي أبو جادو -19

مكتبة المجتمع العربي لمنشر والتوزيع:  ،6ط، إصابات -تدريبات -مهارات -كرة اليد صبحي أحمد قبالن، -20

 .2012 عمان،

دار الفكر  ،6ط  ،كرة القدم بين النظرية والتطبيق اإلعداد البدني في كرة القدم ،طو إسماعيل، وآخرون -21

 العربي: مصر.

 .1005، بيروت :دار النيضة العربية ـ، 6ط ،لمراهق والمراهقةا ،رحمن محمد العيسويعبد ال -22

 .6995 ،بيروت: دار الفكر المبناني ،6ط ،التحميل النفسي لممراهقة ،عبد الغني ديدي -23

سمسمة في دروس  يسبع محاضرات حول األسس التعميمية لكتاب البحث العمم ،عبد القادر محمودة -24

 .6990ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر،  ،االقتصاد

 .6976مكتبة الخانجي،  ،عمم النفس التكويني أسس تطبيقية ،عبد المجيد محمد الياشمي -25

 .1003، 66ط   ،تطبيقات –التدريب الرياضي نظريات  ،عصام عبد الخالق -26

 .1003 : القاىرة،دار الكتاب الجامعي ، 1ط ،النمو الطفولة والمراهقةعمم النفس  ،عمي فالح الينداوي -27

دار  ،6ط، مناهج البحث العممي الكتاب الثاني اإلحصاء في البحث العممي، فريد كامل أبو زينة وآخرون -28

 .2006المسيرة لمنشر والتوزيع: جامعة عمان العربية لمدراسات العميا، عمان، األردن، 



منشورات ومطبعة المدرسة العميا لألساتذة التربية البدنية  ،الموجز في عمم الحركة ،فيصل عياش رشيد -29

 .6987والرياضية بمستغانم: الجزائر، 

 دار ،لموسوعة الرياضية والبدنية الشاممة في األلعاب والفعاليات والعموم الرياضيةا ،قاسم حسن حسين -30

 .6998عمان ، :الفكر العربي

 -مركز  ،6ط  ،القياس والتقويم وتحميل المباراة في كرة اليد ،كمال الدين عبد الرحمان درويش، واآلخرون -31

 .1001الكتاب لمنشر مدينة النصر: القاىرة، 

 .1004عمان، األردن،   ،1ط  ،التدريب الرياضي لمقرن الواحد والعشرين ،كمال جميل الربضي -32

 .6998القاىرة،    ،األسس الفسيولوجيا لتدريب كرة اليد  ،كمال درويش، وآخرون -33

دار  ،6ط ، مقدمة التقويم في التربية الرياضية ،كمال عبد الحميد إسماعيل، محمد نصر الدين رضوان -34

 .6994القاىرة، الفكر العربي: 

، طرق ا االسس النظرية، االعداد البدنيالمياقة البدنية ومكوناته ،كمال عبد الحميد، محمد صبحي حسانين -35

           .6997 :القاىرة ،دار الفكر العربي ،3ط ،القياس

 .1006مركز الكتاب لمنشر: القاىرة،  ،6ط ، الحديثة كرة اليد ،كمال عبد الحميد، ومحمد صبحي حسانين -36

 .1006مركز الكتاب لمنشر: القاىرة،   ،القياس واالختبار في التربية البدنية ،ليمى السيد الفرحات -37

 .1005ركز الكتاب لمنشر: القاىرة، م  ،6ط  ،القياس واالختبار في التربية الرياضية  ،ليمى السيد فرحات -38

 .1003القاىرة،   ،تدريب الجمباز المعاصر  ،د إبراىيم شحاتةمحم -39

 منشآت المعارف: اإلسكندرية  ،المنظومة المتكاممة في تدريب القوة والتحمل العضمي ،محمد جابر بريقع -40

،1008. 

ر دا ،القياس في التربية الرياضية وعمم النفس الرياضي ،محمد حسن عالوى، محمد نصر الدين رضوان -41

 .1008الفكر العربي: القاىرة، 
القاىرة، ، قياس التربية البدنية وعمم النفس الرياضي ،محمد حسن عالوى، محمد نصر الدين رضوان -42

6996. 



  ،القياس في التربية الرياضية وعمم النفس الرياضي ،محمد حسن عالوى، ومحمد نصر الدين رضوان -43

 .1000القاىرة، 

 .6994القاىرة،  ،3ط   ،م التدريب الرياضيعم  ،محمد حسن عالوي -44

دار  ،البحث العممي في التربية البدنية والرياضية وعمم النفس ،محمد حسن عالوي، أسامة كامل راتب -45

 .6999الفكر العربي: القاىرة، 

تاب لمنشر: مركز الك  ،6ط  ،تتطبيقا –اإلعداد النفسي في كرة اليد نظريات  ،محمد حسن عالوي، وآخرون -46

 .1003مصر، 

 .6995دار الفكر العربي: القاىرة،  ،القياس والتقويم في التربية البدنية الرياضية ،محمد صبحي حسانين -47

دار الفكر العربي: القاىرة،  ،6ط  ،القياس والتقويم في التربية البدنية والرياضية ،محمد صبحي حسانين -48

1004. 

ديوان ، 1ط  ،نظريات وطرق التربية البدنية والرياضية ،ين الشاطئفيصل ياس، محمد عوض بسيوني -49

 .6991المطبوعات الجامعية: الجزائر، 

دار الفكر العربي  ،ربية البدنية والرياضيةاالحصاء االستداللي في عموم الت ،محمد نصر الدين رضوان -50

 .1003:القاىرة، 

القاىرة،  ،مقدم التقويم في التربية الرياضية ،وكمال عبد الحميد إسماعيل ،محمد نصر الدين رضوان -51

6994. 

القياس في التربية البدنية الرياضية وعمم النفس  ،محمد نصر الدين عالوى، ومحمد نصر الدين رضوان -52

 .1008دار الفكر العربي: القاىرة،  ،الرياضي

  .6999ة، القاىر : عالم الكتب ،الطفولة والمراهقة ،محمود حمودة -53

دار الوفاء   ،6ط ،دليل مقترح لمعممي المرحمة االعدادية في مناهج كرة اليد المطور ،محمود طو نبيو مراد -54

 . 1064لدنيا الطباعة: مصر، 



دار الفكر لمطباعة   ،6ط  ،االختبارات والقياس والتقويم في التربية الرياضية ،مروان عبد المجيد إبراىيم -55

 1006ن، والنشر: األرد

 .1009القاىرة  ،دار الكتاب الحديث ،6ط ،المياقة البدنية لمصحة والرياضة ،مفتي ابراىيم حماد -56

 .1004دار الفكر العربي: القاىرة:  ،كرة اليد لمجميع ،منير جريس -57

 .1066ردنية الياشمية، دار دجمة المممكة: اال  ،االختبارات والتكتيك في كرة القدم ،سعد محمودأ قفمو  -58

 :بالمغة الفرنسية  المراجع* 

 59- Andrée Lamoureux," recherche et méthodologie en science humaines", Edition Etudes 

vivantes, Québec, 1995      

60- Corheongoel Football de Lecoleauxassaciation .edutionreunue  p. s pais . 

61- Darhorff Martinhabi, éduction physique et sportif,  OPV, Alegria ? année 1993.                            

62- Dekarmouredine et Autichai que d’eveluationphgisi que ses athlètes. Imprenerie du pion sportif 

Alger. 1990.  

63- Jean Claude combessie, La méthode en sociologie(Série approches), éd : Casbah, Alger, La 

découverte, Paris, 1996. 

64- Maurice Angers - Initiation Pratique à La méth odologie des sciences mimines - 2éne Edition, 

Inc., chnébec, 1996.    

65- Modification règlement jeux Hand-b.U.F.A.H.B.: Ministère de jeunesse et de spo   Télamon (R) :   

66- Football Techniques Nouvelle D’entraiment, EditioAmpfora: paris,1990..     

 

 :لكترونيةمواقع اال ال *

 .htm.الحرة الموسوعة ويكيبيديا، - اليد كرة/اليد كرة -67
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 النتائج: معالجةخطوات   -1-1
 (.20في الممحق رقم ) ن في كل اختبار وتممئ في الجدول الموضحالنتائج التي تحصل عمييا الالعبو  تأخذ -1
حيث يتم الفصل بين نتائج  "ضعيف"، "،متوسط" ، ""ممتازتحول ىذه النتائج إلى تقديرات ثم يتم إصدار قرار  -0

 التفريغ أكثر تنظيما.كل فريق عمى حدى لتكون عممية 
حكم اللكل العب، ثم يتم إصدار  "ضعيف"، "،متوسط"،  ""ممتاز التقديراتبعد القيام بيذه العممية تجمع  -3

 النيائي عمى مستوى الالعب.
لكل من القدرات البدنية والميارية، كما ىو موضح  "الحكم" بسمم الحكمويمكن االستعانة في عممية إصدار القرار 

 ول التالية:في الجدا

 بالنسبة لالختبار.إصدار الحكم عمى المستوى يمثل  (:21الجدول رقم ) -

 بدنيةاالختبارات ال
 التقدير النتيجة

 ضعيف حسب نوع الوحدة في البطارية 
 متوسط حسب نوع الوحدة في البطارية 
 ممتاز حسب نوع الوحدة في البطارية 

 مهاريةاالختبارات ال
 التقدير النتيجة

 ضعيف 5 منأقل  إلى 1 من
 متوسط 8 منأقل  إلى 5 من

 ممتاز 12 إلى 8 من
 
بالنسبة لالختبارات البدنية أو الميارية، فإذا تحصل الالعب  ر إصدار الحكم عمى المستوىيمثل ىذا الجدول قرا -1

يتم إصدار الحكم بأن ىذا الالعب ضعيف سواء في االختبار سواء كان بدني أو مياري فإنو  "ضعيف"عمى تقدير 
فإن ىذا الالعب يتميز بمستوى  "متوسط، ممتاز"بينما إذا تحصل عمى تقدير من الناحية البدنية أو الميارية، 

 .متوسط أو ممتاز من الناحية البدنية أو الميارية

 االختبارات. جميعيطبق نفس المبدأ بالنسبة ل مالحظة:
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 (73-71) أشبال فئة الالعبين )عينة البحث( كرة اليد اختبار مهارة التصويب نتائج استمارة تفريغ

 مهارة التصويب اختبار اإلختبارات
 3ف 2ف 1ف الالعبون
 درجات 03 درجات  40 درجات 6 17

10 40 46 06 

10 06 40 02 

10 40 40 07 

10 46 40 04 

10 40 40 06 

11 40 40 03 

12 40 40 05 

13 03 02 04 

71 46 40 04 

77 40 40 05 

70 40 4 06 

70 40 4 05 

70 40 4 04 

70 40 4 0 

70 40 4 0 
 

 مفتاح الجدول: 

 مستوى ضعيف. 

 مستوى متوسط. 

 مستوى ممتاز. 
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 (73-71العبي)عينة البحث( كرة اليد فئة أشبال ) استمارة تفريغ نتائج اختبار مهارة التنطيط على

 متر  33اختبار التنطيط لمسافة  اإلختبارات
 3ف 2ف 1ف الالعبون
 80.40 ثا 84.64 ثا 84.00   17

10 80.00 80.00 80.00 

10 84.04 14.50 80.60 

10 11.36 80.40 80.00 

10 80.48 80.84 80.66 

10 84.24 88.00 88.60 

11 84.20 80.84 80.00 

12 80.44 80.00 80.00 

13 80.80 14.75 80.04 

71 80.06 14.05 88.00 

77 80.04 84.00 80.02 

70 80.64 4 84.00 

70 14.95 4 14.08 

70 80.04 4 84.00 

70 80.84 4 0 

70 80.40 4 0 
 

 

 مفتاح الجدول: 
 مستوى ضعيف. 

 مستوى متوسط. 

 .مستوى ممتاز
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 (73-71استمارة تفريغ اختبارات التحمل والسرعة على  )عينة البحث( كرة اليد فئة أشبال   )

 متر33اختبار السرعة  5متر*33اختبار  د5إختبار بريكسي  اإلختبارات
 3ف 2ف 1ف 3ف 2ف 1ف 3ف 2ف 1ف الالعبون
 0.48 0.22 0.04 4.85 0.48 0.66 م1100 م8804 م8044 17

10 8404 8400 1150 5.14 0.00 5.42 0.00 0.40 4.63 

10 8404 8404 1200 0.00 0.06 5.88 0.60 0.04 4.52 

10 204 8004 1220 0.48 0.44 5.25 0.08 0.64 4.55 

10 8404 1230 1250 0.44 0.04 5.54 0.00 0.60 4.75 

10 8444 8004 1160 0.20 0.00 4.72 0.64 0.00 4.77 

11 8444 8444 1150 0.60 0.04 0.04 0.00 0.04 5.44 

12 8404 8484 1140 5.72 0.00 5.37 0.00 0.44 5.48 

13 8044 8804 1250 0.42 0.84 5.84 0.82 0.66 4.80 

71 8404 8000 1190 5.60 0.48 5.81 0.44 0.44 5.10 

77 8404 8404 1275 0.84 0.00 0.80 0.00 0.40 5.15 

70 8404 4 1050 0.22 4 5.73 0.00 4 4.67 

70 8404 4 1300 5.12 4 6.11 0.40 4 4.80 

70 8804 4 1150 5.63 4 4.88 0.04 4 5.43 

70 204 4 0 0.20 4 0 0.00 4 0 

70 8400 4 0 0.44 4 0 0.00 4 0 
 

 مفتاح الجدول: 
 مستوى ضعيف. 

 مستوى متوسط. 

 مستوى ممتاز 

 : فريق القادرية.1ف  -

 : فريق سور الغزالن.0ف -

 فريق عين بسام.: 3ف -
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 (73-71على )عينة البحث( كرة اليد فئة أشبال )  استمارة تفريغ نتائج اختبار التوافق

 إختبار التوافق الخاص بكرة اليد اإلختبارات
 3ف 2ف 1ف الالعبون
 13 40 استالم 44 17

10 86 44 17 

10 48 82 12 

10 80 48 24 

10 24 42 15 

10 82 80 18 

11 80 24 21 

12 80 15 24 

13 23 82 80 

71 80 25 16 

77 80 80 25 

70 80 4 17 

70 24 4 14 

70 80 4 19 

70 80 4 0 

70 84 4 0 
 

 مفتاح الجدول: 
 مستوى ضعيف. 

 مستوى متوسط. 

 .مستوى ممتاز 
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 (73-71أشبال ) فئة  استمارة تفريغ نتائج اختبارات القوة لالعبين)عينة البحث( كرة اليد

 كغ 0اختبار رمي كرة طبية  نت(اإختبار الوثب العمودي)سارج اإلختبارات
 3ف 2ف 1ف 3ف 2ف 1ف الالعبون
 م 2.84  م 13.20 م 9.50 سم 43  سم 00 سم 38 17

10 04 08 51 10.00 12.22 84.04 

10 02 00 47 84.64 88.00 0.04 

10 56 04 40 10.40 2.44 2.44 

10 00 00 43 11.30 0.04 84.44 

10 06 04 57 2.04 88.84 88.44 

11 49 55 47 8.50 84.04 84.44 

12 08 00 49 88.44 0.04 84.04 

13 06 00 39 88.04 2.04 0.04 

71 04 06 36 84.00 11.45 0.04 

77 00 04 42 0.04 2.84 80.84 

70 08 4 38 2.84 4 84.44 

70 00 4 44 0.00 4 7.80 

70 04 4 39 0.44 4 88.00 

70 00 4 0 2.80 4 4 

70 00 4 0 8.50 4 4 
 

 مفتاح الجدول: 
 مستوى ضعيف. 

 مستوى متوسط. 

 مستوى ممتاز 

 : فريق القادرية.1ف  -

 : فريق سور الغزالن.0ف -

 : فريق عين بسام.3ف -
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 (73-71البحث( كرة اليد فئة أشبال ) استمارة تفريغ اختبار المرونة لالعبين)عينة

 الوقوف من لألمام الجذع ثني اختبار اإلختبارات
 3ف 2ف 1ف الالعبون
 سم 13 سم 84 سم  40 17

10 80 40 07 

10 86 40 12 

10 40 40 05 

10 80 80 11 

10 80 46 08 

11 46 42 03 

12 84.0 14 50 

13 88 40 02 

71 46 40 06 

77 01 42 16 

70 84 4 02 

70 00 4 04 

70 02- 4 03 

70 09 4 0 

70 12 4 0 
 

 مفتاح الجدول: 
 مستوى ضعيف. 

 مستوى متوسط. 

 مستوى ممتاز 

 : فريق القادرية.1ف  -

 : فريق سور الغزالن.0ف -

 : فريق عين بسام.3ف -
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 عرض بطارية االختبار: -3

 االختبارات البدنية: -3-1

 د:5جري  brixciاختبار  -

 VO2Maxقياس حجم االكسجين األقصى  غرضه: -

 م.52كرونومتر ديكامتر صافرة، شواخص، توضيح بتقسيم المضمار كل الوسائل:  -

 .دقائق بدون انقطاع، يجري أكبر مسافة ممكنة، مع قبول محاولة واحدة فقط 2عمى الالعب الجري اإلجراءات:  -

 دقائق( المقترحة : 05مستويات اختبار بريكسي )جري  -

 التقدير النتيجة

 ممتاز متر فأكثر 0521

 متوسط متر 0552

 ضعيف فأقل 0051

 دقائق(. 05)جري  اختبار بريكسيالجدول يمثل مستويات  -

 متر:  30اختبار المجنة الدولية لمياقة البدنية  -

 قياس السرعة القصوى.الغرض من االختبار:  -

 يقوم الالعب بالجري بأقصى سرعة لو ويتم حساب الزمن من البداية.وصف االختبار:  -

 

 متر: 30المستويات الدولية الختبار السرعة  -

 التقدير النتيجة

 ممتاز انيةث 5.2أقل من 

 متوسط ثا 5 –ثا  5.2من 

 ضعيف ثوان فأكثر 5

 
 متر المقترحة: 30مستويات اختبار السرعة  -

 التقدير النتيجة

 ممتاز جزء بالمائة فأقل 77ثواني و 5

 متوسط جزء 50ثا و 4 –جزء  77ثا و 5

 ضعيف جزء بالمائة فأكثر 55ثواني و 4
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 اختبار رمي الكرة الطبية:  -

 قياس القدرة العضمية لمذراعين أي القدرة عمى إخراج أقصى قوة من طرف المختبر.الغرض من االختبار:  -

يتم تثبيت شريط القياس عمى الخط الجانبي لمممعب لكي يسيل عمى المحكم احتساب  مواصفات االختبار: -
 المسافة.

مسك الكرة باليدين، يقوم المختبر بدفع الكرة يأخذ المختبر الوضع االبتدائي لالختبار خمف خط البداية وىو ي   
 الطبية بيد واحدة ألبعد مسافة.  

 كغ( المقترحة: 4مستويات اختبار رمي الكرة الطبية ) -

 التقدير النتيجة

 ممتاز متر فأكثر 05

 متوسط متر 00

 ضعيف متر فأقل 12

 
 : Sargentاختبار الوثب العمودي  -

 )الوثب لعضالت الرجمين(.قوة الدفع قياس الغرض من االختبار:  -

يقف المختبر بإحدى جانبيو مواجيا الحائط، والكعبين مع مسك الطباشير، بيده القريبة من  مواصفات االختبار: -
الحائط مع االحتفاظ بكعبيو عمى األرض، ويضع عالمة بالطباشير عمى الحائط في أعمى مكان تصل إليو 

 الطباشير التي بين أصابع يده.

 يقوم المختبر بثني ركبتيو مع االستمرار في رفع يده إلى أعمى. -

 يقوم المختبر بالوثب ألعمى بقدر المستطاع ويضع عالمة أخرى بنفس اليد في مكان وصل إليو بالقفز.-

 الختبار الوثب العمودي.مستويات االختبار الدولية:  --

 

 التقدير المسافة

 ضعيف جدا. - سم. 24أقل من  -

 ضعيف. - سم. 01 – 22 من -

 متوسط. - سم. 02 – 00من  -

 جيد. - سم. 71 – 00من  -

 جيد جدا. - سم. 71فوق  -
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 المقترحة:  Sargentمستويات اختبار الوثب العمودي  -

 التقدير النتيجة

 ممتاز سم فأكثر 22

 متوسط سم 42.2

 ضعيف سم فأقل 44

. 

 اختبار المرونة:  -

 الجذع من الوقوف: اختبار ثني  -

 قياس مرونة العمود الفقري ومطاطية عضالت خمف الفخذ. غرضه: -

يتم االختبار باستخدام منضدة مثبت عمييا مسطرة مرقمة، ونقطة الصفر تكون عمى حافة وصف االختبار:  -
طء محاوال المنضدة، يصعد الالعب عمى المنضدة، ومن وضع الوقوف دون ثني الركبتين يثني الجذع لألسفل بب

 . تحقيق أقصى مدى ممكن من الثني ألسفل

 

 التقدير المسافة
 ضعيف. - سم. 02أقل من  -

 متوسط. - سم. 51 – 02من  -

 ممتاز. - سم فأكثر. 51 -

 
 * مستويات اختبار ثني الجذع من الوقوف:

 التقدير النتيجة

 ممتاز سم فأكثر 02

 متوسط سم 00.2

 ضعيف سم فأقل 17

 مستويات اختبار ثني الجذع من الوقوف المقترحة.الجدول بوضح  -
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 بين التكرارات. ثانية راحة 30م،  30×5الجري اختبار تحمل السرعة:  -

 قياس تحمل السرعة الغرض من االختبار: -

بالجري من وضع البدء العالي يقف الالعب خمف خط البداية وعند سماع اإلشارة يقوم الالعب وصف االختبار:  -
يقافيا لحظة م  30بأقصى سرعة لو حتى خط النياية عمى بعد  في نفس الوقت يقوم الميقاتي بتشغيل الساعة وا 

 عبوره خط النياية.

 بين كل تكرار واألخر، يمكن التدريب عمى االختبار. ثانية 30مرات مع راحة  خمسيكرر الالعب الجري   

 احتساب الزمن: -

ويجمع الزمن الكمي لمخمسة محاوالت ويتم ايجاد  ثانية 1/10با الزمن ألقرب تسجل كل محاولة مقر       
 م. 30×5متوسطيم وتكون ىي زمن مسافة 

 ثانية راحة بين التكرارات: 30متر(  30×  5المستويات الدولية الختبار تحمل السرعة ) -

 التقدير النتيجة

 ممتاز ثا 5.7أقل من 

 متوسط ثا 5.0 –ثا  5.7

 ضعيف فأكثرثا  5.0

 

 ثانية راحة بين التكرارات المقترحة:  30متر(  30×  5مستويات اختبار تحمل السرعة ) -

 التقدير النتيجة

 ممتاز أجزاء بالمائة فأقل 17ثواني و 4

 متوسط ج70ثواني و 4 –ج12ثواني و 4

 ضعيف جزء بالمائة فأكثر 77ثواني و 4
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 االختبارات المهارية: -3-2

 .: قياس دقة التوافق التمرير واالستقبالاختبار التوافق -

 : حائط أممس، كرة اليد، ساعة ايقاف، صافرة.األدوات -

أمتار وىو حامل الكرة كما في الشكل البياني ويقوم برمي  3: يقف المختبر مواجو الحائط عمى بعد االجراءات -
بعد سماع اشارة البدء من طرف المحكم تعطى محاولتين لكل ثانية  30الكرة واستقباليا )التمرير واالستالم( لمدة 

 ثانية.  30أمتار خالل المحددة  3تحسب عدد مرات االستالم الصحيحة خارج منطقة  حساب الدرجات: -مختبر.

 

 

 ( يوضح اختبار التوافق التمرير واالستقبال.16الشكل البياني رقم) -

 مستويات اختبار التوافق المقترحة: -

 التقدير النتيجة

 ممتاز تكرار فأكثر 55

 متوسط تكرار 02

 ضعيف تكرار فأقل 02

 مستويات اختبار التوافق. الجدول يمثل -

 درجات اختبار التوافق: -

 الدرجات التقدير

 01إلى أقل  7من  ممتاز

  7إلى أقل من  2من  متوسط

  2إلى أقل من  0من  ضعيف

 التوافق.درجات اختبار  الجدول يمثل -
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  متر في خط متعرج: 30اختبار التنطيط لمسافة  -

 بمصاحبة الكرة. -رشاقة -: قياس سرعة التنطيطالغرض من االختبار -

 ساعة ايقاف -كرة يد -أعالم 6أدوات االختبار:  -

بالتنطيط يقف الالعب ممسكا بالكرة عند خط البدء  وعند اعطاء اشارة االنطالق يقوم الالعب وصف االختبار:  -
 متر إيابا. 15متر ذىابا،  15متر، 30الزجاجي حول االعالم لمسافة 

 شروط االختبار:  -

 لكل العب محاولة واحدة، عند حدوث أي خطا قانوني يعاد االختبار.* 

 متر األولى والعكس. 15* يراعى تبديل اليد التي تقوم بتنطيط الكرة عند الوصول إلى 

 ثانية. 0.1يحتسب الزمن ألقرب تسجيل نتائج االختبار:  -

 متر: 30مستويات اختبار التنطيط  -

 التقدير النتيجة

 ممتاز جزء بالمائة فأقل 22ثانية و 00

 متوسط ج22ثانية و05 –ج 20ثانية و 00

 ضعيف ثانية فأكثر 04

 متر في خط متعرج المقترحة. 30اختبار التنطيط لمسافة مستويات  جدول يمثل -

 :متر في خط متعرج 30اختبار التنطيط لمسافة درجات  -

 الدرجات التقدير

 01إلى أقل  7من  ممتاز

  7إلى أقل من  2من  متوسط

  2إلى أقل من  0من  ضعيف

 .متر في خط متعرج 30اختبار التنطيط لمسافة درجات  الجدول يمثل -

 اختبار التصويب: -

 المرسومة.قياس دقة التصويب عمى األىداف الغرض:  -

 كرات، مرمى كرة اليد، صافرة. 5األدوات:  -

أمتار من مرمى كرة اليد، ويقوم بالتصويب عمى المربعات المرسومة في  9يقف المختبر عمى بعد اإلجراءات:  -
 سم. كما في الشكل البياني. 60الزاوية العموية لممرمى التي يبمغ طول ضمعيا 

)أحمد محمد خاطر،عمي درجات وتسجل مجموع درجات خالل العشر تصوييبات  10يسمح لممختبر عشر تصويبات بـــ 

 .(210، ص0220فيمي البيك، 
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 شكل بياني يوضح طريقة اختبار التصويب. -

 درجات اختبار التصويب: -

 الدرجات التقدير

 01إلى أقل  7من  ممتاز

  7إلى أقل من  2من  متوسط

  2إلى أقل من  0من  ضعيف

 .درجات اختبار التصويب يمثل الجدول -

  اختبار الجري المتعرج والتصويب: -

 : قياس الدقة والرشاقة في التصويب والتنطط.غرضه -

 كرة يد قانونية، ممعب كرة اليد، صافرة، ساعة إيقاف، أربع حواجز.األدوات:  -

 يخطط الممعب كما في الشكل البياني. اإلجراءات: -

زوايا النصف األول لمممعب. ثم ينطمق في اتجاه منتصف الممعب قي الوسط أين توجد يقف المختبر في إحدى     
متر  2الكرة بعد سماع صوت الصافرة. ثم يأخذ الكرة بالجري المتعرج بين الحواجز التي تبعد عن بعضيا بمسافة 

حاجز ليصوب من مع تنطيط الكرة بإحدى اليدين يمنى يسرى. إلى أن يصل إلى خط التصويب الواقع بعد أخر 
سم. تعطى  60الوثب باتجاه إحدى المربعات المرسومة عمى زاوية المرمى العموية التي تبمغ طول ضمعيا 

 محاولتين.
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 يحتسب الزمن ابتداءا من لحظة البداية حتى مالمسة الكرة لممربع. ال يحتسب الزمن في حالة انعدام* التسجيل: 

 .(217ص 0220أحمد محمد خاطر،عمي فيمي البيك ) قت من بين المحاولتيندقة التصويب أو صحة الجري. يسجل أحسن و 

 

 

 

 

 شكل بياني يوضح طريقة اختبار الجري المتعرج والتصويب. -

 مستويات اختبار الجري المتعرج والتصويب المقترحة: -

 التقدير النتيجة

 ممتاز جزء بالمائة فأقل 22ثوان و 2

 متوسط ج72ثانية و00 –ج 20ثوان و 2

 ضعيف جزء بالمائة فأكثر 71ثانية و 00

 
 درجات اختبار الجري المتعرج والتصويب: -

 الدرجات التقدير

 01إلى أقل  7من  ممتاز

 7إلى أقل من  2من  متوسط

  2إلى أقل من  0من  ضعيف

 



(                                                نتائج التجربة االستطالعية40الممحق رقم )   

 

 
 

 

 الالعبين
 الصدق الذاتي الثبات 40 40 40 40 40 40

 االختبارات

 االختبارات البدنية

اختبار بريكسي 
 د)م(0

0004 0004 0044 0000 0004 0004 4900 4900 

اختبار جري 
 م)ثا(04

0933 0904 0940 0900 0900 0900 4900 4900 

اختبار دفع الكرة 
 الطبية 

00 00 04 0 0490 0090 4900 4900 

اختبار الوثب 
 العمودي)سم(

00 00 00 00 00 00 4900 4900 

اختبار ثني الجذع 
 من الوقوف

00 00 00 00 40 04 4903 4900 

اختبار تحمل 
 متر04*0السرعة 

0940 0900 0903 0900 0930 0900 4900 4900 

 االختبارات المهارية

 04اختبار التوافق
 ثا

00 04 00 03 00 00 4900 4900 

اختبار التنطيط 
 متر04

00900 00900 00900 00900 00904 00944 4900 4900 

 4900 4900 0 0 0 0 3 0 اختبار التصويب

اختبار الجري 
 المتعرج والتصويب

04900 0900 04940 04930 00900 00904 4900 4900 

 -نتائج اختبارات العينة االستطالعية  -
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االختبارات البدنية  اختيار)دكاترة، خبراء، مختصين( الذين قاموا بعممية  قائمة السادة المحكمين -6-1
 والمهارية:

 القرار الجامعة الدرجة العممية إسم ولقب المحكم الرقم
 من جامعة البويرة

  البويرة "أ"أستاذ محاضر  يوسفي فتحي 11

 
 حسب كل محكم

 البويرة "أ"أستاذ محاضر  ساسي عبد العزيز 10
 البويرة "أ"أستاذ محاضر  شريفي مسعود 10
 البويرة "أ"أستاذ محاضر  مد مرادححاج أ 10
 البويرة "أ"أستاذ محاضر  يونسي محمد 10

 المدربين
   في الرياضة مستشار مبارك محمد 11

  FAF (10)ليسانس +  ميدات توفيق 11 حسب كل محكم

قائمة السادة المحكمين )دكاترة، خبراء، مختصين( لممستويات والتقديرات المقترحة من طرف الباحث  -6-0
 بناءا عمى نتائج التجربة االستطالعية:

 القرار الجامعة الدرجة العممية إسم ولقب المحكم الرقم
 البويرة من جامعة

 موافق البويرة "أ"أستاذ محاضر  مزاري فاتح 11
 موافق البويرة "أ"أستاذ محاضر  شريفي مسعود   10
 موافق البويرة "أ"أستاذ محاضر  ساسي عبد العزيز 10
 موافق البويرة "أ"أستاذ محاضر  الحاج أمد مراد 10
 موافق البويرة "ب"أستاذ محاضر  يونسي محمد 10

 جامعة البويرةمن خارج 
 موافق الجزائر أستاذ التعميم العالي بن عكي محمد آكمي 16
 موافق الجزائر أستاذ التعميم العالي شريفي عمي 17
 موافق الجزائر "ب"أستاذ محاضر  حربي سميم 18
 موافق الجزائر "أ"أستاذ محاضر  عبد السالم مقبل الريمي 19
 موافق مستغانم "أ"أستاذ محاضر  طاهر طاهر 11
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 البدنية والمهارية من الناحية الموضوعية.قائمة السادة المحكمين لالختبارات  -6-0

 الرأي )القرار( الجامعة  الدرجة العممية صححينالم
 + مالحظاتموافق  بويرةجامعة ال الحاج أحمد مراد 1
 مالحظات+  موافق جامعة البويرة شريفي مسعود 0
 مالحظات+  موافق البويرةجامعة  شنان نسيم 0
 مالحظات+  موافق جامعة البويرة  مزاري فاتح 0
 مالحظات+  موافق جامعة البويرة ساسي عبد العزيز 0
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 قائمة فريق العمل المساعد:  -7-1
 

 اإلمضاء الجامعة اإلسم والمقب الرقم
 

11 
 

 بعوش خالد
 

 جامعة البويرة
 

 
10 

 
 سعيدي أمين

 
 جامعة البويرة

 

 
10 

 
 دراجي رضوان

 
 جامعة البويرة

 

 
10 

 
 زوان مبارك

 
 جامعة البويرة

 

 
10 

 
 كمير سامي

 
 جامعة البويرة

 

 



- Résumé (étude): 
 

      L'étude vise à déterminer le niveau physique et l'habileté des joueurs de handball 
oursons catégorie 17-19 ans par le biais de tests de batterie, parce que les niveaux 
supérieurs d'accès ne sont pas venus par hasard ou façons aléatoires, mais vient 
fondements scientifiques L'utilisation de tests de batterie périodiquement dans les 
modules assure le succès de ce dernier et de voler ainsi aptitudes physiques et de 
performance des joueurs, et je l'ai cette étude menée sur certaines équipes province 
de handball Bouira, en utilisant l'approche descriptive à travers l'application de tests 
physiques et des compétences sur les joueurs des Cubs, en plus de l'entretien avec 
certains des entraîneurs dans le but d'enrichir la recherche plus et la consolidation, et 
l'étude inclus deux côtés : la première consacrée à l'arrière-plan de la théorie 
cognitive et inclus les deux premiers chapitres inclus quatre (04) axes, tandis que le 
second garantit les études de recherche connexes, tandis que le second 
connaissances côté de fond appliquée (étude de terrain) et comprenait deux chapitres, 
la première consacrée aux procédures de méthodologie de la recherche et sur le 
terrain, tandis que la seconde vue inclure et analyser et de discuter Résultats.           

       
     Dans les résultats définitifs de l'étude conduit à la validité des hypothèses 
proposées et a révélé le fait que la contribution de l'utilisation des tests de batterie 

dans la détermination du niveau physique et l'habileté des joueur.                      
 
 
 
 
 
 
 


