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فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَالَ تَعْجَلْ بِالْقُرآنِ *

مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ 

 *زِدْنِي عِلْمًا 
                
 (111)طه                                               
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 إقرار املشرفني
 

 

  -نشهد بأن إعداد هذه الرسالة الموسومة:
في تطوير المعرفة القانونية وبعض القدرات  بدني(-)) تأثير منهج تدريبي )معرفي

والمقدمة من قبل طالب لحكام الدرجة الثانية بكرة اليد ((  القرارالبدنية وعالقتها بدقة 
أشرافنا في جامعة ديالى / كلية بقد تمت )قحطان فاضل محمد العزاوي( الماجستير

التربية الرياضية، وهي جزء من متطلبات الحصول على درجة الماجستير في علوم 
 التربية الرياضية.

 
 

 التوقيع:                                         التوقيع:
    عباس فاضل جابر أ.م.د. سم:اال                 أ.م.د. نصير صفاء محمدسم: اال

 كلية التربية الرياضية / جامعة ديالى  ياضية / جامعة ديالى       كلية التربية الر 
 3102التاريخ:    /     /                          3102التاريخ:    /     / 

 
 بناءًا على التعليمات والتوصيات المتوفرة، نرشح الرسالة للمناقشة.

 
 
 
 

 التوقيع:                                                             
 جاسم إبراهيمأ.م.د. ليث                                                    
      والدراسات العليا  معاون العميد للشؤون العلمية                                        

     3102التاريخ:     /      /                                              
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 إقرار املقوم اللغوي
 
 
 
 

 -أشهد أن هذه الرسالة الموسومة:
القانونية وبعض القدرات البدنية  ةالمعرف بدني(في تطوير-)معرفي))تأثير منهج 

قد تمت مراجعتها من الناحية  ((لحكام الدرجة الثانية بكرة اليد اتوعالقتها بدقة القرار 
إشرافي، فأصبحت ذات أسلوب علمي خال من األخطاء والتعبيرات اللغوية باللغوية 

 غير الصحيحة، وألجله وقعت.
 
 
 
 
 
 

 
 التوقيع:                                               
 االســـــم                                               
  اللقب العلمي                                               
  القســــم:                                               

 الكليــة:                                                
 الجامعة                                               
 3102التاريــخ:   /   /                                                
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 إقرار جلنة املناقشة والتقويم
 

 -أعضاء لجنة المناقشة والتقويم، قد أطلعنا على هذه الرسالة الموسومة: نشهد إننا
بدني(في تطوير المعرفة القانونية وبعض القدرات البدنية –)معرفي ))تأثير منهج 

 .((لحكام الدرجة الثانية بكرة اليد اتوعالقتها بدقة القرار 
له عالقة بها وقد ( في محتوياتها وفيما قحطان فاضل محمدوناقشنا الطالب )     

 وجدنا انها جديرة بالقبول لنيل درجة الماجستير في علوم التربية الرياضية.
 
 
 

  التوقيع:                                    التوقيع: 
                                       قاسم صالح أ.م.د فخري الدين االسم:                 قاسم سعيد أ.م.د سهاداالسم: 

 )عضوًا(                                     )عضوًا(          
         /    /3102                                         /    /3102  

 
 

 التوقيع:
 أ.م.د حمودي عصام نعماناالسم: 

 ) رئيس اللجنة( 
 /    /3102 
 

جامعة ديالى بجلسته المنعقدة  –صدقت الرسالة من مجلس كلية التربية الرياضية      
 .3102بتاريخ:     /    /

 

                                        
 التوقيع:                                                
 حميد كمبش ماجدة أ.م.د.                                                

 عميد كلية التربية الرياضية/ جامعة ديالى                                          
                                              /     /3102 
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 ...اإلهداء
 

 ... اقتداءاً.)صلى اهلل عليه وآله وسلم(إلى.. سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد
 .اهلل هرحم هيثم الشهيد أخي...كان سببا في دراستي منإلى.. 

 .اهلل هرحم ... أبي الى الذي بذل جهد السنين سخيا
 الغالية ... أمي قدامهاأالى من خص اهلل الجنة تحت 

 أخي وأختيالى سندي في الحياة ... 
 إلى.. رفيقة عمري ونور عيني... زوجتي الحبيبة.

 .روان رعد والحياة ... أوالدي أحلى ما أملك وأملي في  إلى..
 الى... مثلي األعلى في الحياة ... أستاذي احمد مهدي.

 الدراسة ... احتراما. نإلى.. أساتذتي طوال سني
 إلى.. كل من ساندني ودعا لي بالتوفيق ... اعتزازا.

 
 اهدي ثمرة جهدي المتواضع

 
 

                             
                  

 الباحث                                                                   
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 تقديرشكر و
 

وعلى اله الطيبين  والصالة والسالم على سيدنا محمد )صلى اهلل وعلية وسلم( رب العالمينالحمد هلل    
الطاهرين اللهم لك الحمد والشكر على ما أنعمت علينا من نعمك العظيمة أذ منحتني القوة واالرادة والعزيمة 

 وانجاز هذا الجهد الذي أمل ان اكون موفق في أعداده.
هذه الرسالة، يُسر الباحث أن يتقدم بالشكر  ان يسر اهلل سبحانه وتعالى أتمام بعد       

عمادة كلية التربية الرياضية جامعة ديالى  لرعايتها العلمية  الى الجزيل واالمتنان الكبير
 طول فترة الدراسة.

عباس األستاذ المساعد الدكتور  ومن واجب العرفان يقدم الباحث الشكر والتقدير العالي
لرعايتهما العلمية السديدة  محمد نصير صفاء الدكتور فاضل جابر  واالستاذ المساعد

خالل مدة اشرافهما على هذه الرسالة. ومن واجب الوفاء ان أعبر  كل منهماالتي أبداها 
واالستاذ  مصطفى األستاذ المساعد الدكتورة االء زهير الى عن شكري وتقديري العميقين

لبحث بالمصادر واآلراء القيمة لما قاما به من عمل وجهد إلغناء ا أحمد مهدي صالح
طيلة مدة البحث فعذرًا لهما لعجزي عن شكرهم ألن الكلمات ال تفي بواجب العرفان 

 .لكم والجميل
واالستاذ  عبد الوهاب غازي حموديبوافر الشكر واالمتنان الى االستاذ الدكتور  واتقدم

االستاذ   سهيل جاسمواالستاذ المساعد الدكتور   جاسم ليث إبراهيم المساعد الدكتور
لدعمهم المتواصل للباحث ومحمد وليد الخشالي  الدكتور سنان عباسالمساعد الدكتور 

 فجزاهم اهلل عني خير الجزاء.
الباحث بجزيل الشكر واالمتنان إلى أساتذة السنة التحضيرية لفضلهم الكبير  ويتقدم

 عبد الستار جاسم محمدورعايتهم العلمية لي خالل مدة الدراسة وهم االستاذ الدكتور 
 قدوري رافد مهديواالستاذ المساعد الدكتور  عبد الرحمن ناصر راشدواالستاذ الدكتور 

مها  واالستاذ المساعد الدكتورر عبد اللطيف عارف ماهواالستاذ المساعد الدكتور 
محمد مهدي صالح و فراس طالب حمادي ونزار ناظم يشكر الباحث االساتذة ) كماصبري 

 لما قدموه من مساعدة خالل مدة الدراسة وسير كتابة البحث.( ومصطفى جواد وصدام الجبوري
الباحث امتنانه وتقديره العاليين الى عينة البحث لما تحملوه من جهد وعناء  واللتزامهم  ويتقدم

 العالي طيلة مدة المنهج.
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المحبة والعرفان بالجميل الذي طوق عنقي، يشكر الباحث فريق العمل المساعد الذين كانوا  وببالغ
 خير عون لي في اجراء التجربة البحثية وفقهم اهلل تعالى

جامعة ديالى وادعو اهلل  -ر في كلية التربية الرياضية ء الدراسةبالشكر واالمتنان الى زمال وأتقدم
عمر -عمر رشيد–حيدر  -أحمد عباس –عبد الهادي  -)راشدلهم بالنجاح والتوفيق

 ميسم( -رشا –مها  –محمد  -غزوان - غسان –أوراس  -احمد محمود -عبداالله
جامعة ديالى  وجامعة بغداد اذ –بالشكر الكبير الى موظفي مكتبة كلية التربية الرياضية  وأتقدم

 كانوا خير عون لي في توفير مصادر البحث وفقهم اهلل تعالى.
على سنين  ألميالشكر الجزيل الى عائلتي التي صبرت عليَّ خالل مدة الدراسة فشكرًا   وأخيرا

، وتظلين خيمة فوق راسنا وأطال اهلل بعمرها اب واخ وصديق والتي اصبحت لي  التربية الطويلة
لمواقفهم  ألخي وأختيالتي قاسمتني ايامي حلوها ومرها وصبرت وأوفت، وشكرًا  لزوجتي شكراً 

 وتشجيعهم المثمر .
ازري والتمس العذر والعفو من كل شخص لم  علىالختام اشكر كل من ساندني وشد  وفي

عتراف بفضله ... واهلل خير المستعان .      تسعفني ذاكرتي بذكره واال  
 

 
 
 
 
 
 
                     
 

                            
 

 الباحث                                
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 الرسالة ستخلصم
 

القانونية وبعض  ةفي تطوير المعرف بدني (-)معرفي ))تأثير منهج  -عنوان الرسالة
 ((.لحكام الدرجة الثانية بكرة اليد اتالقدرات البدنية وعالقتها بدقة القرار 

 قحطان فاضل محمد العزاويالباحث: 

 شرافإب
                            عباس فاضل جابر    ا.م.د                              نصير صفاء محمد ا.م.د
 م                 1011                                          ه              1111        

                ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 خمسة أبواب هي:على اشتملت الرسالة 

 : التعريف بالبحث.األولالباب 
البحوث والدراسات العلمية  أثرتطرق الباحث الى ة توأهميالبحث  مقدمة تضمن       

وحكام كرة عام بشكل لعبة كرة اليد  األلعابومن هذه  ،الرياضية األلعابتطوير في 
من خالل اهتمام االتحاد الدولي بالحكام من الناحية المعرفية وذلك خاص  بشكل اليد

 .دقة إصداركبير في  أثر والبدنية وما لهما من
 بحكامالمباشر  واحتكاكهمن خالل متابعة الباحث  جلتالبحث فقد ت مشكلةأما      

هناك تفاوت بالقرارات بين الحكام بان الحظ أذ ، كونه حكما قاريا كرة اليد في العراق
كرة اليد نتيجة عدم وجود منهج  ودراسات خاصة لحكام الدرجة الثانية بكرة اليد لذا 

 يمكن عد ذلك مشكلة تستحق الدراسة من قبل الباحث
 -:كانت قدفأهداف البحث  أما

 القدرات بعض و القانونية المعرفة لتطوير( بدني-معرفي) منهج عدادإ -1
 .اليد بكرة الثانية الدرجة لحكام البدنية

 وبعض القانونية المعرفة تطوير في( بدني-معرفي) المنهج عن تأثيرالكشف -3
         . اليد بكرة الثانية الدرجة لحكام البدنية القدرات
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 بدقة البدنية القدرات وبعض القانونية المعرفة بين العالقة الكشف عن -2  
 .اليد بكرة الثانية الدرجة لحكام اتالقرار 

 -:فقد كانت البحث اأما فرض  
 التجريبية البحث لمجموعة والبعدية القبلية االختبارات بين معنوية فروق وجود -0
 . البدنية القدرات وبعض القانونية المعرفة في
 ودقة( البدنية القدرات وبعض القانونية المعرفة) بين معنوية ارتباط عالقة وجود-3

 .اليد كرة لحكام القرار

 -كانت: قدأما مجاالت البحث ف     
 .(6حكام كرة اليد الدرجة الثانية والبالغ عددهم)عينة من  المجال البشري:
 .32/6/3102ولغاية 31/0/3102للمدة منالمجال الزماني: 
 ./ديالىبعقوبة في  الرياضية االلعاب  القاعةالمجال المكاني: 

 الباب الثاني: تضمن. أما
، واشتملت الدراسات النظرية محاور عدة الدراسات النظرية والدراسات المشابهة       
 وأهميتهامن الناحية المعرفية ، متطلبات تطوير الحكمفي كرة اليد، و  التحكيمأهمها 

، فضاًل عن تضمن هذا الباب  قرارهمدقة و لحكام كرة اليد  وأهميتهاوالقدرات البدنية 
 .دراستين اوالبالغ عدده ات الصلة بموضوع البحثلدراسات المشابهة ذل

 

 الباب الثالث: تضمن. أما
جراءاته الميدانية       يإذ استخدم الباحث المنهج التجريبي، ذ: منهج البحث وا 

 أيضا، وتناول هذا الباب ذات االختبارين القبلي والبعديالتجريبية  الواحدة ةالمجموع
البحث، كما تضمن االختبارات المستخدمة  وأدوات(حكام 6تمثلت بـ ) إذوصف العينة 
استخدم الباحث مجموعة من االختبارات المقننة لضمان دقة النتائج من  أذفي البحث 

والتعرف على مدى تأثير المنهج لقياس دقة القرار ، استبيانعداد استمارة ا  و جهة، 
لمنهاج ا، فضاًل عن تضمن هذا الباب أخرىالتدريبي طبقًا ألهداف البحث من جهة 

 استخدام الوسائل اإلحصائية المناسبة لمعالجة النتائج. والتدريبي ومحاوره ، 
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 الباب الرابع: تضمن. أما
تناول الباحث في  ،اشتمل محورين  إذ، عرض وتحليل ومناقشة نتائج االختبارات    

عة المحور األول عرض وتحليل ومناقشة نتائج االختبارات لدالالت الفروق للمجمو 
مل عرض وتحليل ومناقشة نتائج تشا فقد المحور الثاني ماأالتجريبية ،  البحث

ألفراد  بدقة القرار المعرفة القانونية وبعض القدرات البدنيةمعامالت االرتباط بين 
البعدية، وقد عزز الباحث الباب الرابع  القبلية و ية في االختباراتالمجموعة التجريب

 .معززا النتائج بالمصادر الرصينة بالجداول واألشكال البيانية
 الباب الخامس: تضمن. أما

، وفي ضوء محتوى مناقشة التوصياتالباحث تم وضع  إليهاالتي توصل االستنتاجات       
 -:اآلتيةالنتائج خلصت الدراسة الى االستنتاجات 

 تطور في ايجابي اثرا له كان المختلفة العرض وسائل و الفيديو مقاطع استخدام -
 . القانونية المعرفة

يجابيا مهما كان العملي التطبيق -  .القانونية المعرفة تطوير في وا 

 .البحث قيد البدنية القدرات لتطور مناسبا كان البدنية للتمرينات التدريبي الحمل -

 .القرار دقة ريتطو  في ُايجابي ُاثر والمعرفي البدني الجانب ريلتطو  كان -

الباحث الى وضع مجموعة من التوصيات والمقترحات التي من ذلك دفع  وقد     
ن أهم إف وعليهفي تطوير المستوى الرياضي نحو االنجاز األفضل،  تسهمن أشأنها 

 -التوصيات كانت على النحو اآلتي:
 

 وكذلك القانونية التعديالت وتوضيح لشرح في للحكام تطويرية معسكرات و دورات إقامة-
 .البدني الجانب يتضمن ان
 . التعديالت وتوضيح شرح في المختلفة اإليضاح ووسائل التقنيات استخدام-
 أعدها التي االستمارة خالل من القرار دقة ومراقبة الملعب داخل الحكام أداء متابعة-

 . مباراة كل في للحكم النهائي األداء لتقييم الباحث
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 قائمة احملتويات
 الصفحة الموضوع التسلسل

 1 العنوان 
 1 اآلية القرآنية 
 1 إقرار المشرفين 
 1 إقرار المقوم اللغوي 
 5 إقرار لجنة المناقشة والتقويم 
 6 االهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء 
 7 الشــــــــــــكر والتقـــــــــــــــــــدير 
 9 ملخص الرسالة باللغة العربية 
 11 قائمة المحتويات 
 15 الجداول قائمة 
 17 األشكال قائمة 
 18 المالحق قائمة 
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 التعريف بالبحث: -1
 وأهميته: البحث مقدمة1-1

مستوى بتعد البحوث والدراسات العلمية في األلعاب الرياضية ركيزة أساسية لالرتقاء 
جديدة يمكن أن  لرياضيين لكونها حلقة علمية تقترن بطابع يسهم في الوصول إلى حقائقا

 تكون إضافات متعددة تساعد على تطوير األداء.
سعة انتشارها  فيالتي تطورت بشكل سريع وملحوظ  األلعابكرة اليد واحدة من  وتعد

لدولي للعبة، االتحاد ا أهدافر اللعبة هو من أهم ين تطو ألوزيادة عدد ممارسيها وجمهورها و 
الفني لكثرة البطوالت و لجميع الفئات العمرية  من خالل االهتمام بالجانبذلك  فقد لمسنا

وكذلك االهتمام بالجانب القانوني للعبة من خالل التطوير المستمر للحكام والبدء  بأعدادهم 
 بأعمار مبكرة أسوة بالالعبين.

التطوير من متطلبات كثيرة  عملية تتضمنهن تطوير الحكام ليس باألمر الهين لما إ
يحتاج  ذلكالجانب الشخصي والثقافي للحكم، و  فضال عن ةو نفسي ةو بدني ةمعرفي لجوانب

 ن في مجال اللعبة.يالى وضع مناهج خاصة ومتابعة من قبل المشرفين الفني
تعد المعرفة العلمية في العمل التخصصي بشكل عام واحدة من أهم المرتكزات التي 

عمق الرؤيا في مجال يسعى الباحثون إلى تعميقها للوصول إلى سياقات علمية جديدة ت
تتجلى المعرفة  لحكام كرة اليد في إتقان المهارات التي تخص اللعبة و ،(1)التخصص. 

العقوبات الفنية و و القدرة على تمييز األخطاء  وال سيماكٌاستيعاب مفردات قوانين اللعبة، 
كما تمثل القراءة اإلدارية وتحديدها لغرض التطبيق الثابت والموحد في قوانين اللعبة، 

التكتيكية للمباراة أحد الجوانب المعرفية، لما ينتج عنها من رؤية لغرض التحرك وٌاتخاذ 
في ميدان الملعب لخلق زاوية رؤية  صحيحة تمكنه من ٌاتخاذ للمواقع الصحيحة الحكم 

ز القرار الذي ال يتجاو  متطلبات الدقة فيبترتقي إلى مستوى متميز ينسجم  قرارات دقيقة
عن المحصلة النهائية  يعبر ِّمن ثمنتائج المباراة  فياألهم   االثرلها التي أعشار الثانية، 
 وصية اللعبة من الناحية الفنيةالمعرفية لخص

                                                 
(1)

غير أطروحة دكتوراه ): ألداء المهاري في الكرة الطائرةوعالقتها باأسماء حكمت؛ بناء وتقنين مقياس للمعرفة العلمية 

 .20، ص(2002كلية التربية الرياضية، جامعة بغداد، منشورة،
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كرة اليد ملعب  ذ يعدإ على الحكم أن يتمتع بلياقة بدنية عالية،فمن الناحية البدنية  ماأ
ذ تبلغ مساحة الملعب إ الرياضيةكبير نسبيا في األلعاب المنظمة التي تمارس في القاعات 

وان قانون  ال سيما التي تميزهامظاهر المن سرعة األداء  وم عرضا(، 24 و م طوال04)
وهي ما  هاتوقف إلىاللعبة يسمح بالتبديل أثناء المباراة بين الدفاع والهجوم بدون الحاجة 

كما أن ازدياد عدد الالعبين في الكرة الطائرة(  ،كرة السلة العاب )كرة القدم، تختلف به عن
احة المناسبة خالل الر  ألخذ ، يعطي فرصة اكبر لالعبين ا( العب21) إلى( 22الفريق من )
مبدأ الفائدة و  من خاللعبين الالاالحتكاك بين ب وألن قانون اللعبة يسمح مباراة،شوطي ال

 الفرصة، ذلك ما يجعل نسبة التقدير في قرارات الحكم كبيرة. إتاحة
، فكثرة القرارات التي يمنحها  نسبيامهمة حكم كرة اليد صعبة  أن ومما تقدم نرى

 )*((214أكثر من ) إلىاالتحاد الدولي  إحصائيةالحكم خالل المباراة والتي قد تصل حسب 
التي تخص القانونية  المعرفة بكرة اليد  حكامن يتمتع أ األهميةمن جعل تفي المباراة  قرارا

 في كامل تركيزه حتى الدقيقة االخيرة من المباراة. تجعلهبلياقة بدنية عالية و مفردات اللعبة 
القدرات  والقانونية لمعرفة لعداد منهج تدريبي إومن  هنا جاءت اهمية البحث في 

عطاءلقيادة المباراة  تؤهلهسس علمية تنسجم مع متطلبات الحكم التي أالبدنية مبني على   وا 
 المؤثرة بشكل مباشر في نتيجة المباراة. األخطاءالقرارات الصحيحة والصائبة وتالفي 

 :مشكلة البحث 1-0

يلعب الحكم دوارًا مهمًا في نجاح المباراة أو فشلها، وذلك من خالل مسؤوليته المباشرة في 
شكل واسع في قانون لعبته ويتمتع بلياقه بدنية بمباراة مما يتطلب منه أن يكون ملمًا أداراه ال
 عالية .

ومن خالل خبرة الباحث كونه حكم قاري عامل في االتحادين االسيوي والعراقي بكرة اليد 
واختالفات في قرارات الحكام نتيجة القصور المعرفي وضعف في القدرات هناك الحظ بوجود 

 لحكام الدرجة الثانية بكرة اليد.البدنية 

                                                 
)*(

 2002تي اقامها االتحاد العربي لكرة اليد في المغرب العربيلاخالل الدورة التحكيمية  
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ولعدم وجود منهج موحد من قبل االتحاد العراقي المركزي لكرة اليد وقلة الدراسات الخاصة 
البدنية بعض القدرات  و لمعرفة القانونيةلتطوير امنهج  عدادإباحث ال أرتأىبحكام كرة اليد 

 لحكام الدرجة الثانية بكرة اليدبدقة القرار تها ام الدرجة الثانية بكرة اليد ومعرفة عالقكلح

 :أهداف البحث 1-3
البدنية بعض القدرات  و القانونية تطوير المعرفةل بدني(-)معرفياعداد منهج  -1
 .كرة اليدالدرجة الثانية بحكام ل
 القانونية المعرفةتطوير في  بدني(-)معرفيالمنهج التدريبي تأثير الكشف عن -0

 كرة اليد. ب الدرجة الثانية حكاملالبدنية بعض القدرات و 
 اتدقة القرار ب بين المعرفة القانونية وبعض القدرات البدنيةالعالقة  الكشف عن -3

 كرة اليد.الدرجة الثانية بحكام ل

 :فرضا البحث 4 -1

في وجود فروق معنوية بين االختبارات القبلية والبعدية لمجموعة البحث التجريبية  -2
 .المعرفة القانونية وبعض القدرات البدنية 

لحكام كرة  ودقة القرار ( المعرفة القانونية وبعض القدرات البدنية )جود عالقة ارتباط بينو -2
 .اليد

 :مجاالت البحث 1-5

ن لدى االتحاد العراقي و حكام كرة اليد )الدرجة الثانية( المعتمدالمجال البشري:  1-5-1
 .المركزي لكرة اليد

 .22/1/2422ولغاية 24/2/2422المدة من المجال الزماني:  1-5-0

 .ديالى /بعقوبةالرياضية في عاب اللاقاعة  المجال المكاني: 2-5-2
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 الدراسات النظرية والدراسات السابقة:-4
 : راسات النظريةدال4-1
 :التحكيم في كرة اليد 4-1-1

 وألن الجميع يعمل على تطوير،اليد  ةكر  ةللعب األساسية األركانالتحكيم أحد  ُّيعد    
وذلك  ،نفسه مستوىالبعلى تطوير الحكام  أيضايجب العمل فجيدين العبين الالمدربين و ال

ين في كرة اليد و الحكم الجيد يكون احد العوامل مليضيع جهود العا المؤهلالن الحكم غير 
سلطة قضائية في الملعب  أعلى بأنهفي تطوير اللعبة ويمكن ان نعرف التحكيم"  ةاألساسي

 (1)".المباراة ثناءأ
 األمثلالرياضي  األداءالغرض منها وصف  ،محاولة للتدوين ُّعدتوقوانين التحكيم        

والمالبس وتصرفات الالعبين ومدى  واألدواتالزمن الملعب و  وصفا دقيقا وشامال من حيث 
رشادمالءمتها والمخالفات والعقوبات وكذلك نظام البطوالت ودرجاتها,  الحكم وتوجيهه  وا 

من تدخل العامل الشخصي في ميزان العملية التحكيمية , غير  قدر االمكانالى الحد هدف ي
انه مهما كانت الدقة في وضع القانون فان العامل الذاتي عند الحكم له تأثيره المهم في 

ومواصلة الذي يدعو الى االهتمام الزائد في اختيار الحكام وتأهيلهم  األمرحكمه وقراره , 
الى هذا االهتمام  تزداد و الحاجة أدائهمالرقابة على  متابعة, و عدادهمإلالتثقيف والصقل 

في التقدم  أساسيعنصر كلما ارتفع المستوى, فال شك في ان التحكيم شأنه شأن التدريب 
يشابها  اضي والمنفذ في ظروف ليس لها ماالق هال نمهمة الحكم صعبة  دوتع الرياضي.

وكذلك الضغط الثانية  وفي وقت يحسب بأعشارسرعة القرار وصحته وتنفيذه  فالمطلوب منه
 (2) دربين والجمهور والصحافة.مال بعض من قبل به هالشديد الذي يواج

الشخصية القيادية والقدرة العقلية المميزة داخل  بأنه "حكم كرة اليدخالد شاكر  وقد عرف   
 ,(3)"سهولةبكل  بقا لروح القانونالمباراة بحس وخبرة مط أحداثقراءة  من خالل الملعب

عدد من الذي يخرج من المباراة بأقل  الحكم ف الباحث حكم كرة اليد الناجح هويعر كذلك و 

                                                 
(1)

بغداد ,مديرية دار الكتب للطباعة : )تحكيم كرة القدم بين تطبيق القانون وحركة الحكم سعد منعم الشيخلي ؛ 

  23(ص3002والنشر
(3)

 213ص( 3002دار السالم،مكتب  بغداد،: )  االساسيةكرة اليد وعناصرها  احمد عريبي عودة؛ 
خالد شاكر حسين؛ تصميم برنامج تعليمي بأستخدام الوسائط الفائقة لتطوير االدراك والمعرفة القانونية لحكام كرة اليد  (2)

 3013في العراق، اطروحة دكتوراة غير منشورة ،كلية التربية الرياضية ،جامعة بابل ،
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القاضي الذي يحكم بين فريقين بالعدل معتمدا بحكمه على تطبيق روح القانون  هوخطاء و األ
 .()وخبرته وتعاونه مع زميلة

 
  :الحكم الناجحصفات  4-1-4

عودة وابراهيم محمود عبد المقصود وحسن أحمد الشافعي  على يتفق كل من أحمد عريبي 
 -:(1)أهم النقاط التي تصف الحكم الناجح وكما يأتي

 الشخصية القيادية. .1

 المقدرة على قراءة المباراة والتحكم في كل مجرياتها. .2

 بمواد القانون والغرض المقصود من كل مادة. اإللمام .3

 في اتخاذ القرارات والعقوبات ضد الفريق المخطئ. الترددعدم  .4

العقوبة يجب ان تبتعد عن الالعب  إعطاءالمباراة وعند  ثناءأمع الالعب  التكلمعدم  .5
 .أمتارمسافة ال تقل عن ثالثة 

ن تضع خطا فاصال بينك وبين الالعبين بحيث ال يسمح لالعبين ان يتجاوزه أيجب  .6
 المباراة. أثناء

 أهميجب مراعاة التجانس والترابط والتفاهم وتوزيع االختصاصات داخل الملعب النها من  .7
 لصفات طاقم الحكام الناجح.

ن يكون هناك أن المباراة تدار بأربعة حكام وليس بحكمين فقط فاعمل على أتذكر دائما ب .8
 بين حكام الطاولة وحكام الملعب.  اوتفاهم ًاترابط

 واضحة حتى تعطي قوة وثقة في قراراتك. إشاراتكتكون  نأ. يجب 9
                                                 

() تعريف أجرائي  
(1 )

القاهرة، ):1ط؛المنافسات والبطوالت والدورات الرياضية ادرأهمحمود عبد المقصود و حسن احمد الشافعي؛  إبراهيم

  131ص( 3002مركز الكتاب للنشر،
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. يجب على الحكم معاملة المدرب او االداريين كما يعامل الالعب داخل الملعب من 10
 حيث تدرج العقوبة مع تثبيت هذا المبدأ.

 واإلداريينالالعبين  له أثر في ترك انطباع جيدنجاحه  في. مظهر الحكم عامل مساعد 11
 والجمهور.

 عادال مع الفريق. -نزيها -مع نفسك أميناتكون  أن. يجب 12
 أنهاكما  تحافظ دائما على لياقتك البدنية ألنها تساعدك على اتخاذ القرار أن. يجب 13

 تحقق لك الرشاقة والتحرك الجيد داخل الملعب.
 .األخطاءولكنها محاولة منع حدوث  األخطاءمهمتك ليست تصيد  أن. تذكر دائما 14
 
 متطلبات تطوير الحكم : 4-1-3

مواد القانون بيتطلب تطوير الحكم العديد من المتطلبات العلمية وفي مقدمتها المعرفة     
مراجعة التعديالت التي  وكذلك ،والبساطة في شرحها واستخدام الوسائل الحديثة في التطبيق 

المهارات في التحكيم منها التدريب من اجل تطوير زوايا  عن فضال ،تطرأ على مواد القانون
 الرؤيا والتركيز والحس التطبيقي وردود األفعال التي يقوم بها الحكم .

من اجل مواجهة جميع الضغوط  اإلعداد النفسي لكي يكون فعاالبعداد البدني يرتبط واإل    
كل ما تقدم يجعل الحكم ف .التصميم وزيادة الثقة بالنفس والتحلي بالهدوء والصبر ويكون لدية

 ( يوضح متطلبات 1اتخاذ القرار الصعب والمناسب، والشكل ) على القدرة  هولدي امستعد
 .(1)تطوير الحكم  وكيفية

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(1)

 .31ص ،3002، مصدر سبق ذكرةسعد منعم الشيخلي ؛ 
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 (1شكل)
 يبين متطلبات تطوير الحكم

 

 متطلبات تطوير الحكم

  اإلقناع

 التركيز

 ردود الفعل التصميم

 الهدوء والصبر

 اتخاذ القرار الصعب قدرة

 الثقة بالنفس

 الحس التطبيقي

 مواجهة الضغوط

 المواقف

التدريب العملي من 

 اجل تطوير

السهولة والتبسيط في 

 الشرح

استعمال وسائل 

 التطبيق الحديث

 المعرفة
األعداد 

 النفسي

المهارات  

 التحكيمية
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التطويرية للحكام  مناهجتطوير الحكم هي كيفيه تنفيذ ال إلىالتي تودي  األساليبومن     
 (1) هي: أساليب أربعةطة استخدام اويتم بوس

قبل  أيام 4-3من  قصيرة كون لمدةتو  : المعسكرات القصيرة المتتابعةاألول األسلوب-1
 الموسم الرياضي.

 هكون لمدة شهر ويشبتعات الكبيرة و للمجمو  المدىالمعسكرات الطويلة  الثاني: األسلوب-2
 .العام ولكن بشكل اصغر ءفي بد نبالالعبيالخاص  اإلعداد

للحكام الدوليين: ويستخدم في حال انتقاء بعض أو  اإلعدادمعسكرات  الثالث: األسلوب -3
 .ة وقاريةيفي بطوالت دول الشتراكلأحد الحكام الدوليين 

المعسكرات القصيرة  :نوعين علىمعسكرات الحكام المناطق وينقسم  الرابع: األسلوب-4
 .يوم( 30-15ومعسكرات التجمع الطويل )على أن يكون اإلعداد لمدة من 

مدة البحث خمسة أسابيع بواقع أربع  تكان ذإالثاني  األسلوب وقد اتبع الباحث       
 األسبوعفي وحدات تدريبية 

 
 :المعرفة القانونية 4-1-2

وتعرف إلى اكتسابها  )الحكم(المعرفة واحدة من األمور المهمة التي يسعى الرياضي
على أنها " مجموعة من المعاني والمفاهيم والمعتقدات واألحكام والتصورات الفكرية التي 

في  ، (2) به"تتكون لدى اإلنسان نتيجة لمحاوالته المتكررة لفهم الظواهر واألشياء المحيطة 
امتالك الفرد المفكر معرفة في  أنها "هو للمعرفة  آخر معنى(  kluwe 1982 )حين وضع

مجموعة  )الحكم( أو بمفهوم آخر كلما امتلك الرياضي (3) " تفكيره وتفكير األفراد اآلخرين
اكبر من المعلومات والمعارف أصبح من السهل عليه أن يواجه الظروف المتغيرة والمتعددة 

يجادللعب  يجب عليه أن يعرف أوال ويمارس  )الحكم( البدائل المناسبة. فالفرد الرياضي وا 
ن الممارسة هي واقعية لمقدار ما اكتسبه الرياضي من معرفة وفهم في مجال إثانيا، أي 
ه الذي يمنحه القدرة على التحليل والتعليل واالستنتاج والربط بغية اتخاذ القرار اختصاص

                                                 
(1)

 223ص( 1113منشاة المعرف :)االسكندرية؛أسس وبرامج التدريب الرياضي للحكام علي البيك؛ 
(3)

 11( ص  1131) القاهرة : مكتبة القاهرة , : 1؛ ط أصول البحث االجتماعيعبد الباسط محمد حسن؛  

Kluwe, R.H,; cognitive knowledge and executive control metacognition (In .D.R. Griffin (2) 

(Ed.)  Animal mind- human mind . NEW YORK, springier-overflag, 1982) p .202. 
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المناسب لحل المواقف ومواجهتها بأسلوب علمي مبرمج أساسه التفكير الواعي العميق 
الملموس المركز الختيار االستجابة الصحيحة من اجل الحصول على نتائج جيدة. ووضعت 

أنها "المعرفة التي يحصل بم( 1998)قاسم حسن حسين  فهاعر  إذمفاهيم كثيرة للمعرفة 
عليها الرياضي عن طريق الحواس أوال ثم التحليل العقلي وهي خاضعة لالختبارات الحسية 

أنها " مجموعة من المعاني عرفها  بفقد (  2002)وجيه محجوب أما  ،(1)أو العلمية "
عن تساؤالت اإلنسان لتشبع رغباته وتحقيق والمعتقدات والمفاهيم والتصورات الذهنية لإلجابة 

مفهوما للمعرفة من خالل ربطها  فقد اعطىم ( 1999) أمين الخولي  أما ،(2)إبداعاته "
هي تنظيم وترتيب المدركات إلى أفكار ومعلومات كي يستخدمها الرياضي " ذ قالإباإلدراك 

 .(3) ."لبات اللعب المتغيرةاجهة متطتشكيل استجابات لمو ، و حله لمواقف اللعب المختلفةفي 
الرياضية التي يقترن نجاح أداء الحكم فيها  األلعابوتعد لعبة كرة اليد واحدة من  

بالبناء النظري والعملي، إذ ان تزويد الحكم بالمعلومات والمعارف التي يعمل على دمجها مع 
ما تعلمه سابقا يحقق الوصول إلى التفكير اإلبداعي الذي ينعكس في أثناء األداء، والسيما 

بغية تكوين  العقلي مع العمل الحركي أن إيقاع اللعب يتغير وذلك يتطلب " تظافر العمل
ركنا مهما يحتاجه كل  القانونية وعليه تعد المعرفة، (4)"استجابة صحيحة للمواقف المختلفة

حكم لكونها مجموعة من االستعدادات والقرارات العقلية التي يحصل عليها من خالل قراءاته 
ومشاهداته وفهمه لألمور المختلفة، وضعفها يؤدي إلى حدوث صعوبات وعقبات في اختيار 

 نين يذكر كمال عبد الحميد ومحمد صبحي حسو ، هل المناسبة لحاالت اللعب المختلفالحلو 
  (5) :هي ستة مستويات متدرجة في الصعوبة الى يقسم لمجال المعرفيا بان بلوم نقال عن
 المعرفة)المعلومات(-1
 الفهم-2
 التطبيق-3

                                                 
(1)

( ص 1111:)عمان، دار الكتب للطباعة والنشر، 1؛طعلم التدريب الرياضي في األعمار المختلفةقاسم حسن حسين؛  

11. 
(3)

 .11( ص3003: ) بغداد، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، البحث العلمي ومناهجهوجيه محجوب؛  
(2)

 13( ص1111دار الفكر العربي، :) القاهرة، 1، طالمعرفة الرياضيةأمين الخولي؛  
(2)

: ) القاهرة، دار الفكر العربي للطباعة والنشر، 1ط ،منهاج التربية البدنية المعاصرةأمين أنور الخولي وجمال الشافعي؛  

 .333( ص3000
 (3) 

( 3003للنشر،،مركز الكتاب  : )مصر1طرباعية كرة اليد الحديثة،؛ كمال عبد الحميد اسماعيل و محمد صبحي حسانين

 13ص
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 التحليل-4
 التركيب-5
  التقويم  -6

 لحكم كرة اليد:القانونية أهمية المعرفة  4-1-2-1
في قوانينها  السيمافعاليات الرياضية طرأت على إن للتطورات والتغيرات الكثيرة التي  

في تلك الفعاليات التي تمتاز بتعدد  خاصةمهاراتها وخططها المختلفة  في كبير بشكلثر أ
 .ورة تكون أكثر وضوحا في كرة اليدالمهارات والمواقف المركبة ولعل هذه الص

زاء هذا التطوور والتغيور  متطلبوات عقليوة وتفكيريوة اكبور لتغطيوة  اليودواجوه حكوام كورة يوا 
متطلبات اللعبة، لذا " أصبحت اإلمكانية التفكيرية للرياضي تقوم بدور مهم في تعيوين مسوتوى 

                .  (1)" إليها على أنها جزء مكمل للتدريبتقدمهم وينظر 
موووع  فاهتموووام الحكوووم فوووي دعوووم وتعزيوووز الجانوووب الفكوووري والمعرفوووي لديوووه يجوووب أن يوووزداد

ن تكاموول أالزيوادة الحاصوولة فوي تلووك التطووورات والتغيورات التووي طورأت علووى فعاليتووه وان يقتنوع بوو
 . المعرفي مع الجانب العملي في الملعبالجانب التدريب هو في اكتماله في 

الحكم ال يقف عند اكتسابه لياقة بدنية وكيفية التنقل داخل الملعب فقط، بل  فتطوير
حصوله على معلومات ومعارف تسهم في تطوير أدائه، وذلك يخلق حالة  الىيتعدى ذلك 

نها تساعد على تحليل إمن الترابط بين اإلدراك المعرفي وبين القدرة على التطبيق العملي، إذ 
المختلفة وانتقاء انسب الحلول للتعامل مع متغيرات األداء التي تعكس ذكاء الحكم  االوضاع

تمر ماد على المعلومات المخزونة لديه لذا " فالتحليل الدائم المسوقدرته في التصرف باالعت
يسهم في حل متطلبات المنافسة التي تشكل المحك ، (2)"والتفكير يؤدي إلى توقع صحيح

دراكه للمسائل وكيفية االستجابة لها.  الرئيس للموقف على مستوى فهم الرياضي وا 
جاهات العلمية في بناء الرياضي )الحكم ( االت فضال عنوقد أكدت البحوث والدراسات      

أهمية الجانب المعرفي في تحقيق اإلنجاز والتفوق في األلعاب، مما يبرز الحاجة إلى تحليل 
أكثر عمقا لتحديد ما يحتاج إليه الرياضي من مستوى معرفي يساعد في التوجه الحركي وفي 

                                                 

Hoblit,G...Leitfaden der padagogik. Anletung fur die padagogische Grundan sbildung im
(1)

  

ferustn dium leipzig DHFK, 1966,p53 
 .321( ص 1111: ) دار الفكر للطباعة والنشر، 1، طأسس التدريب الرياضيقاسم حسن حسين؛  (3)
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بين لبنود القانون واختيار ما ضبط التحكم بالمستوى الحركي والسيطرة على خروقات الالع
     يناسبها من جزاء بحسب قانون اللعبة. 

" انه مهما بلغ مستوى التطور في المهارة او  ذ قالإ(:Siclovan2001وهذا أكده )    
اإلعداد البدني فانه يبقى في حاالت كثيرة عاجزا عن استيعاب الكثير من الحاالت وتحليلها 

ول وخاصة خالل المباريات المهمة إن لم يقترن بمستوى جيد من المعلومات في إيجاد حل
الحاصل بين مستوى األداء والمعرفة  ن الترابطإوعليه ف .(1) مناسبة لمعالجة حاالت اللعب "

 .مهمة إلحداث مستوى عال من التطورالعلمية يشكل واحدا من المرتكزات ال
المعرفة تعد أحد االهداف  "بانءت به )ليلى السيد فرحات( ويتفق الباحث مع ما جا    
التربية الرياضية وكذلك برامج اللياقة البدنية سواء طالب أو العبين  همة لمعظم برامجمال

(3)" ،القواعد، الخطط لجميع انواع النشاط الرياضي فمن االمور الهامة معرفتهم بالقانون
  

 
 :القدرات البدنية 4-1-2

مصطلح القدرات البدنية اكثر فاعلية من الصفات البدنية، وذلك الن صفات البدنية  ديع     
البدنية ، ومثال على ذلك أن االلعاب الفردية  بر عن مقدار التطور الذي يحدث في صفةتع

، أما القدرات  (3)في نتائجها على الحالة البدنية الممتازة لالعب ةالرقمية تعتمد بدرجة كبير 
على اداء المهارات االساسية في ظروف مختلفة وغير  التي تمكن الالعبالبدنية هي 

 معروفة وتحت ضغط المنافس ومثال على ذلك االلعاب الجماعية. 
اتفقت آراء الخبراء والمختصين في مجال علم التدريب الرياضي على أن القدرات  لقد      

البدنية هي المكون األساسي الذي تبنى عليه بقية المكونات الالزمة للوصول بالرياضي إلى 
المستويات الرياضية العالية في األلعاب الرياضية كافة، إذ إن استخدام هذه القدرات بكفاية 

أكده  مدة اللعب يسمح لالعب بتنفيذ ما هو مطلوب منه في المباراة وهذا ماعالية على طول 
(SINGER 1990 ،بان تدريب القدرات البدنية من العوامل الفعالة لتحسين مستوى األداء )

                                                 
(1) Siclovvan; conculul National De-edicatia Fizica SI sporti :(Bucuresti- Romania. 

Editera,2001) ,p 115 
 21(ص3001:)مصر، مركز الكتاب للنشر،1؛طالقياس المعرفي الرياضي ليلى السيد فرحات؛ (3)
 23(ص3011بغداد، دار الكتاب العربي ،(1؛طموسوعة كرة اليدالعالميةاحمد خميس وجميل قاسم ؛ (2)
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هذه القدرات لنوع إال في وجود القدرات البدنية، فكلما تحسنت  قتتحق وان المهارة الحركية ال
 .(1)ع مستوى األداءارتفو  النشاط الممارس

 مسمياالباحث على العديد من المصادر وجد أن القدرات البدنية لها  اطالعومن خالل     
رسة األلمانية, وقد سماها من "وجهة نظر المدفعدة ولكل جهة رأيها الخاص في ذلك،  

( األساسية و هي عبارة عن عناصر أو صفات بدنية بالقدرات الحركية )الماتوريةشتيلر 
فسيولوجية تولد مع اإلنسان وتنمو بنموه، ويتوقف ذلك النمو على طبيعة وعمل وأسلوب الفرد 
في الحياة وهذه العناصر هي )القوة العضلية, السرعة, الجلد, الرشاقة, المرونة(، أماَّ هارسون 

تعني الحركة  وهييها مصطلح اللياقة الماتورية، كالرك الذي يمثل المدرسة األمريكية فيعط
بشكليها الداخلي والظاهري, وتشمل سبعة عناصر حركية هي )القدرة, الرشاقة, القوة 

 . (2)العضلية, التحمل, التحمل الدوري التنفسي, المرونة, والسرعة( "
ن وهو احد الباحثين األلما ( 1985)روي اتيسولد  عن يذكر بسطويسي أحمد نقالو 

أن ٌاختالف المرادفات للمصطلح الواحد يعد ثراء لغويًا فالقدرات البدنية على سبيل المثال 
لها أكثر من مرادف وهذا في المدرسة األلمانية نفسها، وهذه المرادفات هي  امصطلح

)القدرات الحركية, القدرات الفسيولوجية, الصفات البدنية, الصفات الحركية, الصفات 
ناصر البدنية, العناصر الحركية, العناصر الفسيولوجية القدرات والعناصر الفسيولوجية الع

 .(3) الموتورية(
نَّ " واقع األداء الحركي ال توجد فيه هذه الصفات الحركية بصورة أويشير مارتين إلى     

نها متداخلة في أغلب األحوال كما إّن هذه تنسحب أيضًا على مجال إمستقلة تمامًا إذ 
 .(4) "غالبًا تدريب كل صفة حركية واحدةالتدريب, إذ يصعب 

 

 

                                                 

Singer؛ Notor tranlng and human performance. 3rded .new york Macmillan publishing.
 (1)  

Cpinc. 1990. P221. 
 .23( ص1113:)القاهرة, دار الفكر العربي, 1,؛ طأسس ونظريات الحركةبسطويسي احمد؛  (3)
(2)

 .103( ص1111العربي, )القاهرة, دار الفكر :  أسس ونظريات التدريب الرياضيبسطويسي احمد؛  
:)القاهرة, مركز الكتاب للنشر, 1ط ، موسوعة التدريب الرياضي التطبيقيمحمد صبحي حسانبن واحمد كسرى معاني؛  (2)

 .321( ص1111
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 لحكام كرة اليد : المتطلبات البدنية االساسية 4-1-2-1
يمكن معرفتها من خالل تحليل األداء  لحكام كرة اليد إّن المتطلبات البدنية األساسية

التي يتعرض لها الحكم قبل بدء  االختباراتالبدني للحكم في أثناء المباراة، فضاًل عن نوعية 
 االرتقاءلغرض  الموسم الرياضي ، وهذا يحتم على الحكم أن يكون على ٌاستعداد دائم

 خالل أداء المباريات. ابه المكلفبالواجبات 
 المبحوثة القدرات البدنية بعضوفي ضوء ما تقدم يتطرق الباحث بنبذة مختصرة إلى 

 لحكام كرة اليد على النحو اآلتي :.
 السرعة االنتقالية: 4-1-2-1-1

 االلعابتعد السرعة االنتقالية من القدرات البدنية الخاصة المهمة لمعظم 
في لعبة كرة اليد لتحديد المواقف المفاجئة أثناء المباراة فضاًل  أهمية الرياضية وتكون أكثر

 . دنية الخاصة لحكام كرة اليدالقدرات الب إحدى أنهاعن 
عبارة عن تزايد في  األنه االنتقالية يد يحتاج إلى السرعةاللذا فإن حكم كرة 

يب عالٍ  السرعة ) تعجيل ( مصحوب باالنتقال من مكان إلى آخر وهذا يحتاج إلى تدر 
 له الدافع الكبير في معرفة مدى تزايد السرعة . الذي االنطالق من بدءلمثل هذا النوع 

بأنها " محاولة االنتقال أو التحرك من مكان إلى آخر بأقصى  االنتقاليةوتعرف السرعة  
وعرفها  ، (1)سرعة ممكنة , أي محاولة التغلب على مسافة معينة في أقصر زمن ممكن "

نها " كفاءة الفرد على أداء حركات متشابهة متتابعة في أقصر زمن أعصام عبد الخالق 
التي يحاول  االنطالقويعرفها عماد زبير على أنها " السرعة المكتسبة بعد سرعة  (2)ممكن "

ويعرفها بسطويسي احمد ،(3)الحكم فيها المحافظة عليها ألطول مدة ممكنة وحسب المسافة "
الثابت الذي يقطع فيها الجسم مسافات متساوية في أزمنة  االتجاه" السرعة ذات أنها ب

، وعرفها ليث ابراهيم على أنها "امكانية (4)متساوية مهما صغرت مقادير هذه األزمنة "

                                                 
القاهرة،مركز الكتاب (1،طالتدريب الرياضي والتكامل بين النظرية والتطبيقعبد البصير علي؛  (1)

 121(ص1111،والنشر
(3 )

 121, ص (1111القاهرة، دار الفكر العربي،):  التدريب الرياضي نظريات، وتطبيقاتعصام عبد الخالق؛ 
(2)

:) بغداد ، شركة  1ط ، (FUTSAL)التكنيك والتكتيك في خماسي كرة القدم  عماد زبير احمد و شامل كامل محمد ؛  

 23(, ص 3003السندباد للطباعة ، 
(2)

 133ص، 1111، ذكرةمصدر سبق بسطويسي احمد؛  
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من مكان الى اخر بأسرع وقت ممكن ويشمل هذا االنتقال بكتلة الجسم في أي اتجاه  االنتقال
  (1)"من االتجاهات االربعة

من الناحية الفسيولوجية تعد ضمن القدرات البدنية الخاصة  االنتقاليةلذا فإن السرعة     
ال يستطيع أن ٍن معدودة , فالحكم الالهوائية ) الفوسفاجينية ( التي يستمر فيها العمل لثوا

 يظهر أقصى سرعة له  إال لثوان قليلة .
 
 :  هسرعة االستجابة الحركي 4-1-2-1-4

 هذه القدراتقدرات بدنية عالية ومن ن لعبة كرة اليد من األلعاب الرياضية التي تتطلب إ    
من الحكم القدرة على سرعة طلب لتي تعلب دورا كبيرا فيها مما يتا الستجابة الحركيةسرعة ا

ن يكون في المكان المناسب والقريب من ألكي يتمكن من الحركية في الملعب  االستجابة
عند ارتداد  االستجابةأهميتها لحكم كرة اليد ألنه  يحتاج إلى سرعة ذ تظهر إحاالت اللعب ،

, فحكم كرة اليد الهجمات السريعة ولكون الحركة محدودة تحددها مساحة الملعب في لعبة كرة
الحركية وهي ضرورية في حالة تحول اللعب من موقف  االستجابةيحتاج إلى سرعة   اليد

, وسرعة السريعة والخاطفة الحركات دفاعي إلى موقف هجومي وبالعكس أي في أداء
( م على طول الملعب . لذا فإن  25-20)  الملعب التي غالبًا ما تكون من التحرك في

رسة مختلف األلعاب الحركية تعد أحد المتطلبات البدنية المهمة لمما االستجابةسرعة 
غيرها من األلعاب  منبصورة خاصة وذلك لما تتميز اللعبة  اليدالرياضية بصورة عامة وكرة 

الرياضية األخرى بالمجهود العضلي والحسي المتغير والمستمر وتعرض الحكم الى  مواقف 
. والتي  الالعبين... ألخ من الكرة اممن كثيرة ومتغيرة من المثيرات الخارجية سواء أكانت 

 االستجابة اكتمالتتطلب من الحكم استجابة سريعة ودقيقة من لحظة ظهور المثير حتى 
. لذا فالحكم الذي البدنية الخاصة بالحكم القدرةمن الحركية وهذا يحتاج إلى مستوى عاٍل 

سرعة التصرف في مواقف اللعب  فيذكاء يكون أفضل من غيره  اليتمتع بهذا القدر من 
الحركية  االستجابةوقد اختلفت اآلراء حول تعريف سرعة , لحركات اللعب واالستجابةلمتغيرة ا
أنها " مقدار استجابة الشخص ألي مؤثر ومقدار بعرفها حسن الحياري و ) آخرون (  ذإ

                                                 
 31(ص3010، )ديالى، المطبعة المركزية/جامعة ديالى،التدريب الرياضي ليث ابراهيم جاسم؛ (1)
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وكذلك عرفها سنجر بأنها  ،(1)لهذا المؤثر"  لالستجابةالنقل العصبي للعضالت واألعصاب 
وبما ، (2)حركة كاملة ويتضمن زمن رد الفعل وزمن الحركة " كمالإل" الزمن الذي يستغرق 

تتضمن الربط بين زمن رد الفعل وزمن الحركة فإن مكونات سرعة  االستجابةأن سرعة 
 :  (3)الحركية هي   االستجابة

 واشارة البدء  .  االستعدادهي المدة الزمنية بين اشارة و  رادي:مرحلة رد الفعل اإل -1
 ءالمدة الزمنية بين لحظة بدء المثير حتى لحظة بد يهو الرئيسي: مرحلة رد الفعل  -2

 الحركية .  االستجابة
 اكتمالهاالحركية حتى  االستجابة ءمرحلة رد الفعل الختامي: وهي المدى بين لحظة بد -3

 االستجابةبالتمام وعلى هذا يكون زمن رد الفعل حتى المرحلة الثانية فقط وسرعة 
 حتى المرحلة الثالثة .

فهي تحتاج إلى التحول  اليدالحركية ضرورية لحكام كرة  االستجابةلذلك فإن سرعة 
عليه الهجمة وهذا يعتمد على سرعة الحكم الحركية وكذلك مقدار سرعة  ستكونالسريع لما 

 الحركية المناسبة االستجابة اختياروأوضاع مختلفة ,لذلك يتطلب منه  باتجاهاتحركته 
 . من حاالت اللعب قربهفي كيفية  لها اثر كبيرخبرة  و ضمن ميكانيكية التحكيم

 
 السرعة : تحمل 4-1-2-1-3

والسرعة ويقصد بها " قدرة الفرد على االحتفاظ بالسرعة  التحملهي صفة مركبة من 
في ظروف العمل المستمر بتنمية مقدرة مقاومة التعب عند حمل ذي درجة عالية شدته من 

هي و " ، (4)%( من مقدرة الفرد والتغلب على التنفس لالهوائي الكتساب الطاقة "75-100)
غير المتماثلة وتكرارها بكفاءة وفعالية لمودد  المقدرة على استمرار اداء الحركات المتماثلة أو

 ليث ابراهيم جاسمكذلك يعرفها  . (5)طويلة بسرعات عالية دونما هبوط مستوى كفاءة  األداء"
قدرة الفرد في الرياضي على المحافظة على معدالت العالية من السرعة ألكبر فترة زمنية " 

                                                 

(
1

 .30(, ص1113:) أربد, جمعية عمان للمطابع التعاونية, 1ط ، فنون الكرة الطائرةحسن الحياري و)آخرون(؛ ( 

( الشبكة الدولية االنترنيت، المكتبة االفتراضية3)  

(
3

( رعد جابر باقر ؛ تأثير تدريب القوة المميزة بالسرعة على بعض المتغيرات البدنية والمهارية بكرة السلة : )اطروحة 

 21ص (, 1113, كلية التربية الرياضية , جامعة بغداد , غير منشورة دكتوراه 

 . 130( ص1111، )مصدر سبق ذكره( عصام عبد الخالق؛ 4)

(
5

( 1111)القاهرة، دار الفكر العربي، : 1ط ،وتطبيق وقيادة –تخطيط –التدريب الرياضي الحديث؛ (مفتي إبراهيم حماد ؛ 

 121ص
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فضاًل عن كونها قدرة أجهزة الجسم على مقاومة التعب في أثناء المجهود  (1)"ممكنة
دون هبوط في مستوى كفاية  عاليةه وارتباطه بسرعة مدتالمتواصل الذي يتميز بطول 

 .(2)األداء

في حسم المباريات فضاًل عن المحافظة على سرعة األداء  ثر كبيرأالالقدرة  لهذهو 
اشواط المباراة . وتساعد هذه القدرة الحكم أن يجري بأقصى سرعة  امتدادلمدة طويلة وعلى 

المباراة  انتهاءلحرجة وعند قرب له في أي وقت من المباراة وخاصة في األوقات الصعبة وا
ونقال عن ليث ابراهيم اذ تم تقسيم تحمل السرعة الى اربع تقسيمات وان تحمل السرعة في ،

يدرج  ولمتغير أي تحمل السرعات متغيرة بفترات طويلة كرة يقع ضمن تقسيم تحمل السرعة ا
 ةالباحث بقياس عدد الخطوات والمساف ومن خالل قياس، (3)ضمن التحمل الالوكسجيني

 4000تبين انه يقطع حوالي من خالل جهاز )عداد الخطى ( اليد  ةالذي يقطعها حكم كر 
تحمل السرعة لحكام كرة  أهمية علىمما يدل  في الشوط الواحد ًامتر 2500خطوة بمعدل 

لكي يتمكن من اتخاذ القرارات الصائبة والصحيحة في المباراة وخاصة في الدقائق  اليد
 .من المباراة ألخيرةا
 
 دقة القرار:  4-1-2

الهدف  ُّالذي يعد،)دقة القرار( التحكيمية األخطاء ن من سمات الحكم الناجح قلة إ
الن الحكم الناجح هو من يخرج من المباراة بأقل  هوصول اليللالرئيسي الذي يسعى الحكم 

 القانونيةوالدقة في القرار ناتجة عن توافر مجموعة من المرتكزات لكل من المعرفة  ،أخطاء
خبرة للللحكم في المباراة، و  اإلعداد البدني التي تقود الحكم إلى التفسير السليم، فضاًل عن

)علي بن   في التوصل إلى دقة القرار، وهذا ما أكده وأساسي مهم اثرالمتراكمة 
إنَّ سرعة تحليل الحاالت ومواقف اللعب وتقويمها بكل دقة اٌلختيار أفضل "( 1994صالح،

القرارات وأكثرها دقة، يتعلق بمستوى اإلعداد البدني والنظري و النفسي ويخضع بدرجة كبيرة  
تفسير  الناتجة عن هي كثرة القراراتم كرة اليد إنَّ أهم ما يميز حكا ، (4) "لتراكم الخبرة

                                                 
(1)

 33ص ،مصدر سبق ذكرةليث ابراهيم جاسم ؛  
(2)

 20( ص3001)عمان، دار وائل للنشر، :  اللياقة البدنية والصحةساري احمد حمدان؛  
(2)

غي ليث ابراهيم جاسم؛ تأثير المنهج التدريبي المقترح لتطوير تحمل السرعة لدى العبي كرة اليد:)رسالة ماجستير  

 1(،ص3002،كلية التربية الرياضية، جامعة ديالى ،منشورة
(2)

 .222( ص1112، )مصدر سبق ذكرهعلي بن صالح الهرهوري؛  
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عطاء القرار المناسب في الوقت تالحاالت التي تحدث نتيجة التالحم بين الم نافسين وا 
إصدار القرار في مما يؤدي الى حدوث ضغوط عالية على الحكم وخاصة هو  المناسب

ومن زاوية رؤية واحدة، وهنا تكمن درجة الصعوبة في ٌاتخاذ القرارات لدى  انيةأعشار الث
الحكام. وال تقتصر دقة قرارات الحكم على إطالق صفارته، بل يتطلب منه كذلك الدقة في 

ملعب وتجنب الالعبين من خالل االماكن المناسبة في التخاذ او الحالة  منوقربه التحركات 
دقة  عرف عالء عبد القادرو  ،خبرة الحكم الميدانيةناتج عن  عدم التداخل في اللعب وهذا

التي تشير إلى  القدمأقل قدر من األخطاء المرتكبة خالل المباراة لدى حكام كرة  ابأنه "رالقرا
التطبيق الثابت والموحد والناتج عن تواجد الحكم قرب الحدث و بزاوية رؤية واضحة للحدث 

م الثاني لتوفر فرصة كفضاًل عن الهدوء و التركيز العالي وعدم التدخل في واجبات الح
"هو ويعرفه الباحث  ،(1)"تخاذ قرار دقيقاعالية للتحليل الصحيح لألخطاء المرتكبة لغرض 

الحكم المتميز والصائب والدقيق الناتج عن خبرة الحكم وما يمتلكه من معرفة قانونية وقدرات 
 )*(بدنية عالية وكذلك من خالل التزامه بالواجبات داخل الملعب"

 
 الدراسات السابقة:   4-4
 (4)(4314دراسة خالد شاكر حسين) 4-4-1
: تصميم برنامج تعليمي باستخدام الوسائط الفائقة لتطوير اإلدراك  والمعرفة العنوان -

 القانونية لحكام كرة اليد في العراق
 الهدف:  -

تصميم برنامج كمبيوتري باستخدام الوسائط الفائقة لتطوير اإلدراك والمعرفة  -
 القانونية لحكام كرة اليد في العراق.

 و المعرفة القانونية لحكام الدرجة الثانية بكرة اليد. عداد اختبارات لقياس اإلدراكإ -
التعرف على مدى فعالية استخدام برنامج الكمبيوتر باستخدام الوسائط الفائقة على  -

 اإلدراك والمعرفة القانونية لحكام كرة اليد في العراق. 
                                                 

 القدم:؛تأثير منهج تدريبي في تطوير بعض القدرات البدنية والمعرفية ودقة قرارات الحكام بكرة  عالء عبد القادر (1)

 3010،:جامعة بغداد لتربية الرياضيةكلية ا، غير منشورة دكتوراهاطروحة 
 تعريف اجرائي للباحث )*(

(3)
 3013، مصدر سبق ذكرةخالد شاكر حسين؛  
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 المنهج المستخدم:  -
 المشكلة.استخدم الباحث المنهج التجريبي لمالءمته طبيعة 

 عينة الدراسة: -
من الدرجة الثانية العاملين للموسم  حكام( 10اشتملت الدراسة على عينة قوامها )

 ( ضابطة.5( تجريبية و)5مجموعتين ) علىتم تقسيمهم  ذإ 2011-2012
 

 أهم االستنتاجات:-
علوى تطووير ان استخدام البرنامج تعليمية باستخدام الوسوائط الفائقوة قود سواعد بصوورة كبيورة .1

 االختبارات البعدية للمجموعة التجريبية.
.ظهرت هنالك تأثيرات ايجابية لبرنامج التعليمي باستخدام الوسائط الفائقة في تطوير 2

 .لحكام الدرجة الثانية بالعراقالمعرفة القانونية 
 (1) (4311دراسة عالء عبد القادر) 4-4-4
القدرات البدنية والمعرفية والنفسية ودقة  : تأثير منهج تدريبي في تطوير بعضالعنوان -

 قرارات الحكام بكرة القدم
  الهدف: -
 .عداد منهج إرشاد نفسيا  تنفيذ منهج تدريبي بدني معرفي )مقتبس(، و   –1
معرفة تأثير المنهج التدريبي في تطوير القدرات البدنية والمعرفية والنفسية و دقة قرارات  -4

 الحكام لعينة البحث.
 المستخدم:  المنهج

المنهج استخدم استخدم الباحث المنهج الوصفي بالطريقة المسحية لغرض بناء مقياس و 
 . للمنهج التدريبي التجريبي

 عينة الدراسة:  -
حكما  (228( حكما للمجموعة التجريبية و)12اشتملت عينة الدراسة على عينة قوامها )  

 لبناء المقياس النفسي للحكام.

                                                 
(1)

 3011:مصدر سبق ذكره؛ عالء عبد القادر 
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 االستنتاجات:أهم -
 .لمفردات المنهج التدريبي المقترح تأثير ايجابي في تطور القدرات البدنية قيد الدراسة.1
.كان لتطوير القدرات البدنية والمعرفية والنفسية االثر الفعال في تطوير دقة قرارات الحكام 2

 وبالتالي  قلت نسبة القرارات غير الصائبة
 
 مناقشة الدراسات السابقة: 4-4-3
 الفائدة المتحققة من الدراسات السابقة: 4-4-3-1

 واألدبيات ذات العالقة بموضوع الدراسة الحالية. اويناالطالع على العن -
االطالع على مشاكل وأهداف وفروض الدراسات السابقة واالفادة منها بعدم تكرارها في  -

 الدراسة الحالية.
استخدمت في الدراسات السابقة لتعزيز مصادر الدراسة  اإلفادة من المصادر والمراجع التي -

 الحالية.
اإلفادة من الوسائل اإلحصائية المستخدمة في الدراسات السابقة للمعالجة اإلحصائية في  -

 الدراسة الحالية.
 اإلفادة من كيفية تحديد االختبارات واألدوات والوسائل المستخدمة في الدراسات السابقة. -
 التوصيات الدراسات السابقة للعمل بها في الدراسة الحالية.االستفادة من  -
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 (1جدول )

 يبين بعض نقاط التشابه واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة -
 

المتغير  المنهج العينة الدراسة
المستقل 
 والتابع

 أهم االستنتاجات

 
 
 دراسة

خالد شاكر 
 حسين
2012 

حكووووووووووووووووووام 10
موووون الدرجوووووة 
الثانيووووة بكوووورة 

 اليد

اسووووتخدم الباحووووث 
الموونهج التجريبووي 
ذات تصووووووووووووووووووووووميم 
المجمووووووووووووووووووووووووعتين 
الضوووووووووووووووووووووووووووووووووووابطة 

 والتجريبية

برنامج تعليمي 
باسووووووووووووووووووووووووووتخدام 
الوسوووووووووووووووووووووووووووووووائط 
الفائقووووووووووووووووووووووووووووووووووة  

االدراك 
والمعرفوووووووووووووووووووووووووووووة 

 القانونية

ان اسووووووووووتخدام البرنووووووووووامج تعليميووووووووووة باسووووووووووتخدام .1
الوسوووووائط الفائقوووووة قووووود سووووواعد بصوووووورة كبيووووورة علوووووى 

 ية للمجموعة التجريبية.تطوير االختبارات البعد
.ظهرت هنالك تأثيرات ايجابية لبرنامج التعليمي 2

باسووووتخدام الوسووووائط الفائقووووة فووووي تطوووووير المعرفوووووة 
 لحكام الدرجة الثانية بالعراقالقانونية 

 

 
 

 دراسة 
عبد  عالء

 القادر
2011 

تكونت عينة 
البحوووووث مووووون 

(240 )
حكموووووووا مووووووون 
الدرجوووووووووووووووووووووووووووة 

 االولى

المووونهج الوصوووفي 
 بأسلوب المسحي 
والموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووونهج 

 .التجريبي 

مووووونهج تووووودريبي 
  القوووووووووووووووووووووووودرات 
البدنيووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة 
والمعرفيووووووووووووووووووووووووووة 
والنفسوووية ودقوووة 

 القرارات

.لمفردات المنهج التدريبي المقترح تأثير ايجابي 1
 في تطور القدرات البدنية قيد الدراسة.

.كان لتطوير القدرات البدنية والمعرفية والنفسية 2
االثر الفعال في تطوير دقة قرارات الحكام 
 وبالتالي  قلت نسبة القرارات غير الصائبة

 
 

 دراسةال
 الحالية
 

تكونووووووووووووووووووووووووووت 
العينووووووة موووووون 

( حكووووووووووووام 6)
 درجة الثانية

اسووووتخدم الباحووووث 
الموونهج التجريبووي 
بتصوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووميم 
المجموعووووووووووووووووووووووووووووووووة 
 التجريبية الواحدة

-منهج)معرفي
بدني( المعرفووووة 
القانونيووووووووووووووووووووووووووووووة 
وبعووووووووووووووووووووووووووووووووووض 
 القدرات البدنية

المنهج كان كافيا لحدوث  استغرقه.الوقت الذي 1
تطور في المعرفة القانونية والقدرات البدنية قيد 

 البحث.
.كان لتطور الجانب البدني والمعرفي أثر 2

 ايجابيا في تطور دقة القرار.

 



 (3جدول )
 يبين آراء الخبراء والمختصين في تحديد األهمية النسبية الختبارات القدرات البدنية

 القدرات البدنية ت
 

 االختبارات المرشحة
الدرجة 
الكليةةةةةة 

05 

األهمية 
النسةةةبية 

% 
 التأشير

 تحمل السرعة -1

(م مةةةةةن 055اختبةةةةةار ركةةةةة  ) -1
 البدء العالي

00 44  

(م مةةةةةةن 105اختبةةةةةةار ركةةةةةة  )-0
 البدء العالي

11 63  

اختبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار الجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  -3
( مةةةةةةةةن البةةةةةةةةدء  1×م00المكةةةةةةةةوكي)

 العالي
05 08  

 
0- 
 
 

 السرعة االنتقالية
  

م(  35الةةةةةةرك  السةةةةةةري  ) -1
 من البداية العالية

00 04  

  44 00 م( 05رك  )      -0
 م( 05رك  )        -3
 

05 
 

48 
 
 

3- 
 سةةةةرعة االسةةةةتجابة

 الحركية

نيلسةون لسسةتجابة اختبار  -1
 الحركية

00 08  

م( مةةةةةن 05الةةةةةرك  لمسةةةةةافة ) -0
 البداية العالية

05 48  

اختبةةةةةةار نلسةةةةةةون لقيةةةةةةا   مةةةةةةن -3
 الرج  للقدم

00 44  

 
 
 



 
 
 -:األسس العلمية لالختبارات البدنية 3 -4-

 صدق االختبار:    
اعتمةةةد الباحةةةص علةةةح صةةةد  المحتةةةوت رو المقةةةمون السةةةتخرا  صةةةد  االختبةةةار      

وهةةو  رن يقةةي  االختبةةار مةةا وقةة  لقياسةةال بمعنةةح رن االختبةةار الصةةاد  اختبةةارا  يقةةي  
 الوظيفة التي ي عم رن يقيسها وال يقي  شيئا رخر بدال منها رو باإلقافة إليها.

لخبةةةةراء والمختصةةةةين فةةةةي مجةةةةال فعليةةةةال تةةةةم عةةةةر  االختبةةةةارات علةةةةح مجموعةةةةة مةةةةن ا
االختبةةةارات والقيةةةا  وعلةةةم التةةةدريا الرياقةةةي   اختصةةةاد كةةةر  يةةةد و ةةةد  بةةةت صةةةد  

 االختبارات بعد رن اتف  الخبراء علح رنها تحق  الغر  الذ  وقعت من اجلال.
 

 ثبات االختبار:
تطل  هةذ  التسةمية علةح االختبةار إذا تكةرر اسةتخدام االختبةار ورعطةح النتةائ   
عةاد  تطبية  نفسها  في كل مةر   ولحسةاا معامةل ال بةات تةم اختيةار طريقةة االختبةار واب

 03( حكمةةةةا  مةةةةن خةةةةار  عينةةةةة البحةةةةص بتةةةةاري  0االختبةةةةار علةةةةح عينةةةةة مكونةةةةال مةةةةن )
وفةةي  0510 1 02( ريةام وعلةةح العينةة نفسةةها يةوم 3ورعيةد االختبةار بعةةد ) 0510 1 

  األول وال ةةاني باسةةتخدام ظةةل ظةةروا مشةةابهة السةةتخرا  معامةةل االرتبةةاط بةةين التطبيةة
و ةةد رظهةةرت نتةةائ  االختبةةارات معةةامست ارتبةةاط  معامةةل االرتبةةاط البسةةيط ) بيرسةةون (

 (.0كما مبين في الجدول )عالية تتمت  ب ابت عال و 
 

 : الموضوعية
هي عدم تدخل ذاتيةة الباحةص وررائةال ومعتقداتةال فةي نتةائ  االختبةار. رن االختبةارات 
التةةي تةةم اسةةتخدامها فةةي البحةةص بعيةةد  عةةن التقةةويم الةةذاتي والتحيةة  واقةةحة وسةةهلة 

فقد اسةتخلد الفهم من  بل رفراد العينة وتعتمد علح ردوات  يا  واقحة م  هذا 
لعس ةةة الترابطيةةة بةةين نتةةائ  حكمةةين الباحةةص معامةةل الموقةةوعية مةةن خةةسل إيجةةاد ا



ولهةةةةذا  ةةةةد حققةةةةت االختبةةةةارات   امةةةةا بتأشةةةةير نتةةةةائ  إنجةةةةا  العينةةةةة االسةةةةتطسعية  
 .و د كان االرتباط معنويا   الموقوعية

 
 (0جدول )

 يبين معامست ال بات والموقوعية لسختبارات البدنية ووحدات  ياسها
 

معامل 
 الموضوعية

م عامل 
 الثبات

وحدات 
 القياس

 ت االختبارات

09.0 
م من البداية العالية 30اختبار ركض  ثانية 09.0

 للسرعة االنتقالية
1 

09.3 
اختبار نيلسون لسرعة االستجابة  ثانية .,08

 الحركية
0 

09,0 
 

( , 02اختبار الجري المكوكي ) ثانية ,,09
 لتحمل السرعة

3 

 
 

 رعلح و ن    ×الو ن(   عدد افراد العينة × م  ) االجابة  =ة األهمية النسبي
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جراءاتهمنهج البحث  -3  :الميدانية وا 
 منهج البحث: 3-1

يعد اختيار المنهج المالئم مع طبيعة مشكلة البحث وأهدافُه من متطلبات الضرورية في 
مته طبيعة المشكلة المراد حلها ءأستخدم الباحث المنهج التجريبي لمالأذ البحث العلمي ، 

الن المشكلة هي التي تحدد المنهج المستخدم للحصول على المعلومات والنتائج الدقيقة ، 
فالمنهج التجريبي هو " محاولة لضبط كل العوامل االساسية المؤثرة في المتغيرات التابعة 

معين بقصد تحديد  في التجربة ما عدا عامل واحدًا يتحكم فيه الباحث ويغيرُه على نحو
 .(1)وقياس تأثيرُه على المتغير أو المتغيرات التابعة " 

ذات االختبارين القبلي والبعدي اي الواحدة التجريبية  ةالمجموعواتبع الباحث تصميم    
 قبل وبعد التجربة .  ةقياس المجموع

 عينة البحث:المجتمع و  3-2
اختيااار عينااة البحااث ماارتبط ارتباطااًا وثيقااًا باضهاادال التااي وضااعها الباحااث لبحثااه  إن      

ْن تكاون العيناة أ. إذ يجا  (2)واإلجراءات التي يستخدمها تحدد طبيعة العينة التي سايختارها
ممثلاااااة للمجتماااااع اضصاااااليي " والشااااارط الااااارئيس للعيناااااة هاااااو إمكانياااااة تعمااااايم نتائجهاااااا علاااااى 

حكااااام كاااارة اليااااد ماااان حاااادد الباحااااث مجتمااااع البحااااث  ،لااااذا(3)المجموعااااة التااااي أخااااذت منهااااا"
والمساااجلين لاااد  ( حكماااا 22الحاصااالين علاااى شاااهادة تحكااايم درجاااة ثانياااة والباااال  عاااددهم )

ومااان  عيناااة البحاااث بالطريقاااة العمدياااة  اختياااار وتااام  االتحااااد العراقاااي المركااالي لكااارة الياااد،
 محافظة ديالى  وذلك :

 المحافظات في مكان واحد ولفترة خمسة اسابيع.صعوبة تجمع الحكام من كافة -1

وجااود قاعااة االلعااا  الرياضااية وقاعااة المحاضاارات فااي محافظااة ديااالى ويمكاان للباحااث  -2
 الحصول على حجل فيها طيلة فترة المنهج

                                                 
(1)

 :)بغداد ، جامعة بغداد ، دليل البحاث في كتابة االبحاث في التربية الرياضية نوري الشوك ورافع الكبيسي ؛ 

 . 95، ص  ( 4003 
(4)

 .31( ص1511، : )جامعة الموصل: مديرية دار الكتب للطباعة  مناهج البحث في التربية البدنيةريسان خريبط ؛ 
(4)

 .104( ص1514: )عالم الكتب،  1، ط البحث التربوي، أصوله، مناهجهمحمد لبيب التميمي و محمد منير مرسي ؛ 
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 ذإ التجاار  االساتطالعية علايهم إلجاراء وذلاك حكمينتم استبعاد و  ام(حك8) والبال  عددهم
 . اضصل% من مجتمع 32بنسبة أي ( حكام 6بل  عينة البحث النهائية)

 أجهزة وأدوات البحث ووسائل جمع المعلومات: 3-3

الوساايلة أو الطريقااة التااي يسااتطيع الباحااث ماان خاللهااا حاال مشااكلة مهمااا "ويقصااد بهااا     
الباحاث مجموعاة مان اضدوات  .  يستخدم(1)" بيانات و عينات و أجهلة ،كانت تلك اضدوات

ساااااعده علااااى حاااال المشااااكلة والوصااااول إلااااى اضهاااادال التااااي توالوسااااائل واضجهاااالة والباااارامج 
   وصفها.

 :هوأدواتالبحث أجهزة  3-3-1

 .( (HPنوع  1( عدد Laptopحاسو  ) -

 (.1(عدد) InFocus( نوع )Data showجهال عرض ) -

 (.4) ( عددsew anساعة توقيت الكترونية نوع ) -

 (.2( صينية الصنع عدد)SONY) كإمرة -
 EX3 .  عداد الخطى جهال -
 .(12شواخص عدد ) -
 .(4فوكس عدد) هصافر  -
 .صناديق -
 .كرات يد  -
 كرات طبية. -
 وسائل جمع المعلومات . 3-3-2

 المقابالت الشخصية -2    المصادر والمراجع العربية واضجنبية . -1

 .المالحظة -4                                .االستبانة -3
                                                 

(1)
 (1511جامعههة الموصههل : دار الكتههب للطباعههة والنشههر   )، :  طرائهها البحههث العلمههي ومناهجههه؛وجيههه محجههو   

 .144ص
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 :الميدانية البحث إجراءات 3-4
 :تحديد  المعرفة القانونية.3-4-1

 ،الدولي لكرة اليد االتحاد قانون بمحورين المحور اضول هو حددت المعرفة القانونية      
اما المحور الثاني و القانون لكل مادة من مواد  التي تم تعديلها الحاالت القانونية ووضحت

هذه  تم عرض اذ مقاطع فيديو لحاالت لع  لمباريات عالميةلاستخدم الباحث  هوف
لكل  توضيح القرار الصحيح  من خاللهاتم التي  العرض أجهلةعن طريق احدث  المقاطع

وكذلك تخللها محاضرات عملية داخل الملع  تخص ميكانيكية حركة حكام  مقطع فديوي
،اذ تم شرح وعرض وتطبيق ميكانيكية التحكيم التي تتضمن حركة  لملع كرة اليد داخل ا

داخل الملع  وكذلك كيفية إجراء التبديل بينهما)حكم ملع  ،حكم مرمى( مع  ينالحكم
، واستعان الباحث بأفالم ونشرات عن التعديالت وحركة شرح واجبات كل حكم التأكيد

  واالسيوي.الحكام من لجنه الحكام في االتحادين العربي 
 :القانونية لمعرفةاختبار تحديد ا 3-4-2

الذي  (1)(2212خالد شاكر حسين ) المعد من قبل ه القانونيةالمعرف الباحث مقياس اعتمد
وفيما يلي توضيح (حكام الدرجة الثانية لكرة اليد)طبق على عينة مماثلة لعينة البحث 

 .()للمقياس
 وصف المقياس:
  بعدين البعد اضول عباارة عان أسائلة وأجوباة فاي قاانون اللعباة أذمن المعرفي يتكون مقياس 

 اذاالختياار مان متعادد باإلجابة  ةوتكون طريق ( سؤاال22تحوي على االسئلة التي عددها )
أرباااع إجاباااات ويختاااار الحكااام اإلجاباااات الصاااحيحة بوضاااع دائااارة علاااى  يعطاااى لكااال ساااؤال

 صاااااااااااحيحتين إجاااااااااااابتينأسااااااااااائلة تحاااااااااااوي علاااااااااااى  ثالثاااااااااااة نأاالختياااااااااااار الصاااااااااااحيح علماااااااااااًا 
(اي ان هذه االسئلة الثالثة تحتس  له درجتان اي لكل اجاباة درجاة ، و 23،26،22وهي)

دقيقاة (  22ي ويكاون لمان االختباار )ما بقية اضسئلة فتحتس  لها درجة واحادة لكال ساؤال أ
تياااار درجاااة ي وتكاااون الدرجاااة واحااادة لكااال اخ 32وتكاااون درجاااات االختباااار مااان صااافر الاااى

عطااى لكاال مختباار اسااتمارة ماان ورقتااين تحااوي فقاارات االختبااار في، أمااا البعااد الثاااني صااحيح
                                                 

(1)
 4014:مصدر سبا ذكرة خالد شاكر حسين؛ 
()

 (6أنظر ملحا ) 
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( 12ويكاون عاادد الفقارات التااي يجا  ان يجياا  عليهاا المختباار ) كماا تحااوي مثاااًل لةجابااة 
يعطاى فاي كال فقارة جالء مان ماادة قانونياة ويوضاع فاراص اماام الانص القاانوني يقاوم  ذإي فقرة

المااادة القانونيااة التااي ينتمااي اليهااا الاانص الموجااود باسااتخدام كتااا  القااانون المختباار بتحديااد 
( وكاذلك open book testمختبر البحث داخل كتا  القاانون )للّنه يمكن إالدولي ي أي 

ي وقاااات االختبااااار هايجاااا  تحديااااد الاااانص اذا كااااان ماااان تعليااااق لمااااادة قانونيااااة او اإليضاااااح
درجااة ي وطريقااة التصااحيح درجااة  12صاافر الااىدقيقااة(  وتكااون درجااات االختبااار ماان 22)

 درجة.42، وبهذا يكون مجموع االختبار المعرفي من صفر الى واحدة لكل اجابة صحيحة
 :القدرات البدنية تحديد 3-4-3

،تحمل  ،السرعة االنتقالية أستخدم الباحث ثالث قدرات بدنيه)سرعة االستجابة الحركية    
االختبارات التي يقيمها  هذه القدرات فيمن خالل اعتماد  وقد تم تحديد القدرات  السرعة(

االتحاد الدولي لكرة اليد في دورات الترقية وفي البطوالت االسيوية والدولية ولجميع الحكام 
ت الشخصية المصادر العلمية وعلى إجراء المقابالوكذلك اطالع الباحث على الكثير من 

()  المشرفين اراء السادة وكذلك. 
 :البدنية القدرات ختباراتتحديد ا3-4-4

استمارة استبيان للخبراء لتحديد االختبارات المناسبة لقياس القدرات البدنية  الباحث عرض
من قبل السادة اختبارات لقياس القدرات البدنية  ةوتم ترشيح ثالث ()لحكام كرة اليد

علمية مقننة  اختباراتوهي ،( 2وحس  االهمية النسبية كما في الجدول ) ()الخبراء
 .()***موثقةمن مصادر و 
 
 
 
 
 

                                                 
()

 (1)رقم  أنظر ملحا  
()  (4)أنظر ملحا رقم 
() ( 4أنظر ملحا رقم) 

***() ( 6أنظر ملحا رقم) 
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 (2جدول )
 البدنية يبين االهمية النسبية لالختبارات

 

 القدرات البدنية ت

 
الدرجااااااااة  االختبارات المرشحة

الكلياااااااااااااة 
22 

اضهمياااااااااة 
النسااااااااااابية 

% 
 التأشير

 تحمل السرعة -1

  44 22 (م من البدء العالي222اختبار ركض ) -1
  63 18 (م من البدء العالي122ركض ) اختبار-2
( من البدء  8×م22اختبار الجري المكوكي)-3

 العالي
42 08  

 
2- 
 
 

 السرعة االنتقالية
  

م( مااااان البداياااااة  32الاااااركض الساااااريع ) -1
 العالية

42 04  

  44 22 م( 42ركض )      -2

 م( 22ركض )        -3
 

22 
 48 

 
 

3- 
 سااااااااااااااارعة االساااااااااااااااتجابة

 الحركية

  08 42 اختبار نيلسون لالستجابة الحركية -1
  48 22 م( من البداية العالية22الركض لمسافة ) -2

  44 22 اختبار نلسون لقياس لمن الرجع للقدم-3
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 :دقة القرار استمارةعداد إ 3-4-5
 استمارةمعتمدا على  لحكام كرة اليد قياس دقة القراربخاصة  استمارةالباحث  أعد   

لحكام كرة  وذلك لعدم توفر استمارة خاصة لقياس دقة القرار،()االتحاد الدولي لكرة اليد 
م الحكم قبل المباراة ياالتحاد الدولي هي استمارة تقياستمارة  إنداخل الملع  وكون  اليد
أي  راة م الحكم قبل المبايالبعد اضول يشمل تقي،ثالثة أبعاد  تتكون من بعد المباراة و   إلى

أي والبعد الثاني خالل المباراة ستئنال المباراة ،امن لحظه دخول الحكم للملع  إلى قبل 
بعد الثالث بعد المباراة لوابنهاية المباراة ، الميقاتيمن استئنال الحكم المباراة إلى صافرة 

الباحث يريد إعداد استمارة  وضننهاية المباراة إلى مغادرة الحكم الملع  ، فرةأي من صا
 تقيسالبعد اضول والبعد الثاني وذلك ضنها ال قام الباحث بحذل دقة القرار خاصة قياس 

وهي  ة واحدةفقر  ةإضاف مع المباراة( ثناءأالباحث على البعد الثاني ) ، واعتمددقة القرار
لكي تصبح  (12،8،8وهي الفقرات ) وحذل بعض الفقرات داخل هذا البعد الفقرة العاشرة 

 لتأكد() اءالخبر السادة تم عرض االستمارة على قد و  ()دقة القرار قياسخاصة  استمارة
على صيغة االستمارة ومالئمة  ونوالمختص الخبراءمن صالحية االستمارة وقد وافق 

 .لكي تصبح استمارة خاصة لقياس دقة القرار لحكام كرة اليد فقراتها
 :االستطالعيةالتجارب 3-5
 :األولى االستطالعية ةالتجرب3-5-1
علاى عيناه  اضولاىاالساتطالعية  تجربتاهجراء إبا 22/1/2213 في يوم الثالثااءالباحث  قام

 مماان( 2ماان الحكااام وهاام ماان مجتمااع البحااث نفسااه، تاام اختيااارهم بشااكل عشااوائي وعااددهم)
 االستطالعية اآلتي: وكانت الغاية من إجراء التجربةاستبعدوا من التجربة الرئيسة، 

التأكااد ماان صااالحية االختبااارات المرشااحة ومحاولااة تجاااول اضخطاااء التااي يحتماال  -1
 البعدية. جراء االختبارات القبلية وإظهورها عند 

الوقاااات المطلااااو  لتنفيااااذ تلااااك االختبااااارات المرشااااحة للمعرفااااة القانونيااااة والقاااادرات  -2
 البدنية المبحوثة.

علااى تنفيااذ االختبااارات المرشااحة للمعرفااة القانونيااة  عدالمسااا تاادري  فريااق العماال -3

                                                 
()

 (4ظر ملحا رقم )أن
()

 (1أنظر ملحا رقم )  
()

 (3أنظر ملحا رقم )  
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 والقدرات البدنية المبحوثة.
 مالئمة اضجهلة واضدوات المستعملة في البحث. -4
 معرفة مد  وضوح تعليمات الحكام وتفاعلهم مع تلك االختبارات. -2
 معرفة الصعوبات والمشاكل التي تواجه الباحث. -6
 .اتاالختبار مراعاة تسلسل مفردات  -2

 االستطالعية الثانية: ةالتجرب 3-5-2
جراء التجرباااة االساااتطالعية الثانياااة إبااا 24/1/2213 ياااوم الخمااايس  فااايقاااام الباحاااث       

ماااان الحكااااام وهاااام ماااان مجتمااااع البحااااث نفسااااه، تاااام اختيااااارهم بشااااكل عشااااوائي  ةعلااااى عيناااا
التجرباااااة  وكانااااات الغاياااااة مااااان إجاااااراءن اساااااتبعدوا مااااان التجرباااااة الرئيساااااة، ممااااا( 2وعاااااددهم)

 االستطالعية اآلتي:
تماااارين البدنياااة ومحاولاااة تجااااول اضخطااااء التاااي الالتأكاااد مااان صاااالحية ومالئماااة -1

 تطبيق التمارين.  يحتمل ظهورها عند
 سنى للباحث وضع المنهج بشكل دقيق.تمعرفة وقت كل تمرين لكي ي-2
 معرفة الصعوبات والمشاكل في التمارين المعدة.-3
 التمارين لعينة البحث .مد  مالئمة -4

 :األسس العلمية لالختبارات البدنية 3-6
 صدق االختبار:    
اعتمد الباحث على صدق المحتو  أو المضمون الستخراج صدق االختباار وهاو  أن      

يقاايس االختبااار مااا وضااع لقياسااه بمعنااى أن االختبااار الصااادق اختبااارًا يقاايس الوظيفااة التااي 
 يلعم أن يقيسها وال يقيس شيئا أخر بدال منها أو باإلضافة إليها.

لخبااراء والمختصااين فااي مجااال االختبااارات فعليااه تاام عاارض االختبااارات علااى مجموعااة ماان ا
والقياااس وعلاام التاادري  الرياضااي / اختصاااص كاارة يااد وقااد ثباات صاادق االختبااارات بعااد أن 

 اتفق الخبراء على أنها تحقق الغرض الذي وضعت من اجله.
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 ثبات االختبار:
ا تطلق هذه التسمية على االختبار إذا تكرر استخدام االختبار وأعطى النتاائج نفساه 

عااادة تطبيااق االختبااار  فااي كاال ماارة، ولحسااا  معاماال الثبااات تاام اختيااار طريقااة االختبااار وا 
وأعياااد  1/2212/ 22( حكماااا" مااان خاااارج عيناااة البحاااث بتااااري  2علاااى عيناااة مكوناااه مااان )

وفااي ظاال ظاارول مشااابهة  24/1/2212( أيااام وعلااى العينااة نفسااها يااوم 2االختبااار بعااد )
بيااق اضول والثااني باساتخدام معاماال االرتبااط البساايط ) الساتخراج معامال االرتباااط باين التط

كمااا وقااد أظهاارت نتااائج االختبااارات معااامالت ارتباااط عاليااة تتمتااع بثاباات عااال و  بيرسااون (
 (.3مبين في الجدول )

 (3جدول )
 يبين معامالت الثبات والموضوعية لالختبارات البدنية ووحدات قياسها

معامل 
 الموضوعية

م عامل 
 الثبات

وحدات 
 القياس

 ت االختبارات

م من البداية العالية 30اختبار ركض  ثانية 0..0 0..0
 للسرعة االنتقالية

1 
 2 اختبار نيلسون لسرعة االستجابة الحركية ثانية 0,07 3..0
0.07 
 

( لتحمل 25 0اختبار الجري المكوكي ) ثانية .0.0
 السرعة

3 

 
 : الموضوعية

وأرائاه ومعتقداتاه فاي نتاائج االختباار. أن االختباارات التاي هي عدم تدخل ذاتية الباحاث 
تاام اسااتخدامها فااي البحااث بعياادة عاان التقااويم الااذاتي والتحياال واضااحة وسااهلة الفهاام ماان 

فقاااد اساااتخلص الباحاااث قبااال أفاااراد العيناااة وتعتماااد علاااى أدوات قيااااس واضاااحة ماااع هاااذا 
قاماا بتأشاير  ()نتاائج حكماينمعامل الموضوعية من خالل إيجاد العالقة الترابطياة باين 

وقااد كااان  ولهااذا قااد حققاات االختبااارات الموضااوعية نتااائج إنجااال العينااة االسااتطالعية، 
 .االرتباط معنوياً 

                                                 
()

 أحمد مهدي صالح ، محمد مهدي صالح 
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 االختبارات القبلية: 3-7
 إجراءتم  اذ (حكام6با)الباحث االختبارات القبلية لعينة البحث والمتمثلة  اجر       

في تمام الساعة  22/1/2213الموافق  الجمعةيوم في  االختبار المعرفي والقدرات البدنية
تم اجراء اختبار  ءفي البد، ديالى في محافظة  الرياضيةاقاعة العلى  التاسعة صباحا

دقيقة وبعد  42مدة االختبار  ةاستغرق إذمن خالل توليع المقياس  ة القانونيةالمعرف
)سرعة االستجابة اختبارات القدرات البدنية إجراءتم  المعرفة القانونيةالنتهاء من اختبار 

تم   26/1/2213السبت الموافق يوم في،و ،تحمل السرعة( ،السرعة االنتقالية الحركية
محافظة  أنديةوذلك عن طريق تحكيم مباريات بطولة الناشئين في قياس دقة القرار  إجراء

 كآمراتالحكام عن طريق  أداءديالى والتي نظمها االتحاد الفرعي للعبه وتم تصوير 
اذ كانت كامرتين مثبتة خلل خط المرمى وكامرتين مرتين كانت محمولة من قبل خاصة 

مختصين ال()على الخبراء  اضفالمعرض المصورين  وبعد عملية المونتاج للمباريات تم  
 . لحكامم دقة قرار ايلتقي
 
 ة:التجربة الرئيس 0 -3

مانهج  إعداد تم،البدنية(  )المعرفية تطبيق المنهجبالخاصة بعد تهيئة كافة المستللمات     
تاام إجااراء و  ،المبحوثااة البدنيااةلماانهج التاادريبي للقاادرات ل البدنيااةتمااارين ال و ة القانونيااةمعرفاالل

فاااي ياااوم  بعقوباااة محافظاااة دياااالى مديناااةفاااي  فاااي القاعاااة الرياضاااية المغلقاااةالتجرباااة الرئيساااة 
( وحااااااادات تدريبياااااااة فاااااااي 4بواقاااااااع )  أساااااااابيع( 2ولمااااااادة ) 1/2/2213 وافاااااااقالجمعاااااااة الم

لغاياااااااة  دقيقاااااااة للوحااااااادة التدريبياااااااة الواحااااااادة و 122وبااااااالمن  (وحااااااادة تدريبياااااااة،22)اضسااااااابوع
لجاناا  المخصااص  وقاات إذ كااان دقيقااة 2422بلاا  لماان الماانهج التاادريبي  إذ، 6/3/2213

قااد لجاناا  الباادني ف الوقاات المخصااص إمااا %33.33دقيقااة بنساابة  822 القانونيااةة المعرفاا
كااان لماان  إذ أقسااام ة% وشاامل الجاناا  الباادني ثالثاا66.62دقيقااة بنساابة  1622 وقتااه كااان

%مااان الجانااا  12.2دقيقاااة وبنسااابة 222بلااا   الاااذي كااال قسااام هاااو ،لمااان القسااام التحضااايري

                                                 
()

 أحمد مهدي صالح   م.م  

 محمد مهدي صالح م.م      
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% ، أمااااا القساااام 22دقيقااااة وبنساااابة  1222بلاااا  لمنااااه  قاااادالباااادني ،و أمااااا القساااام الرئيسااااي ف
الوحادة  ءكاان الجانا  المعرفاي فاي باد إذ  %،12.2دقيقة وبنسابة  222الختامي فبل  لمنه

التاااي تحتاااوي الرياضاااية قاعاااة المحاضااارات فاااي القاعاااة المغلقاااة وأجريااات بدقيقاااه  42وبااالمن 
التاي  المحاضاراتذا تام جمياع المحاضارات داخال قاعاة ا اضفالمعلى سبورة وجهال عرض 

تاام فيهااا عاارض لقطااات فااديو مااأخوذة ماان مباريااات عالميااة علااى كيفيااة احتسااا  االخطاااء 
اجريات  ايعملياة اذ كانات محاضارة  الوحدة الثالثة مان االسابوع االول ءوالعقوبات  باستثنا

توضاايح وتطبيااق ميكانيكيااة الحكاام داخاال الملعاا  وكااذلك واجبااات كاال  أذ تاامداخاال الملعاا  
ملعاا  وكيفيااة التعاااون والنظاار مااع اللمياال ومااع حكااام الطاولااة، وبعااد االنتهاااء حكاام داخاال ال

نهج التاادريبي مااكااان ال إذالملعاا   يااتم تطبيااق الماانهج الباادني داخاال، ()ماان الجاناا  المعرفااي
كااااان لماااان القساااام  إذدقيقااااة للوحاااادة التدريبيااااة البدنيااااة  82وباااالمن  أقساااااميتكااااون ماااان ثالثااااة 

القسام الرئيساي مان  إلاىوتهيئاة الجسام للادخول ويكاون فياه اإلحمااء ائق دقا 12التحضيري  
مجموعاااة  القسااامشااامل  اذ دقيقاااة 62بااالمن  فقاااد كاااان القسااام الرئيساااي،أماااا  الوحااادة التدريبياااة

حركااة الحكاام داخاال الملعاا   فيهااا ىرعاا إذ حااثابأعاادها الللقاادرات البدنيااة المبحوثااة تمااارين 
 جوانا  التادري مراعااة وكذلك عمل على  )حركات مشابهة لتحركات الحكم داخل الملع (

% كماا مباين 122-%22 تتاراوحكانات شادة المانهج  إذالراحاة( ،الحجم ،) الشدة  اضساسية
وكااان  دقيقااة  12باالمن فقااد كااان القساام الختااامي  إمااا ،( 2،6،2،4،3،2رقاام)  اإلشااكالفااي 

بعاض  وهاي عباارة عانالجسم العاملة  أعضاءترويحي وتهدئه عبارة عن تمارين هذا القسم 
الشااادة  المااانخفض و المرتفاااعري تاااالتااادري  الف طريقاااةواساااتخدم الباحاااث  ،اضلعاااا  الصاااغيرة 
     .على عينة البحث () تم تطبيق مفردات المنهج بالكاملإذ  ،والتدري  التكراري

 

                                                 
()

 (14انظر ملحا  ) 
() ( 13انظر ملحا) 
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 (2شكل )

 الشدة التدريبية للمنهج تموجيوضح 
 

 
 (3شكل )

 الشدة التدريبية لألسبوع اضول تموجيوضح 

 
 (4شكل )
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 (2شكل )

 الشدة اضسبوع الثالثتموج يبين 

 
 (6شكل )

 الشدة اضسبوع الرابع تموجيبين 

 
 (2شكل )

 الشدة اضسبوع الخامس تموجيبين 
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 االختبارات البعدية: .-3
 إجراءتم  إذ (حكام6)ااا الباحث االختبارات القبلية لعينة البحث والمتمثلة با أجر       

في تمام  8/3/2213في يوم الجمعة الموافق  والقدرات البدنية المعرفة القانونيةاختبار 
تم إجراء  ءفي البدالساعة التاسعة صباحا على قاعة المغلقة في محافظة ديالى ، 

مدة  تاستغرق إذ ة القانونيةمن خالل توليع مقياس المعرف ة القانونيةاالختبار المعرف
 )سرعة االستجابة الحركيةدقيقة وبعد ذلك تم إجراء اختبارات القدرات البدنية 42االختبار 

قياس  8/3/2213السبت الموافق يوم في اجري، كما  تحمل السرعة( ،السرعة االنتقالية،
بطولة المدارس المتوسطة لتربية ديالى التي تمثل أعمار الناشئين وبعد  ثناءأدقة القرار 

 يم دقة القرار.يلتق نفس الخبراء على اضفالمتصوير أداء الحكام تم عرض 
 
 الوسائل اإلحصائية: 3-10
 . spssستخدم الباحث الحقيبة اإلحصائية للعلوم اإلنسانيةأ
 الوسط الحسابي-1
 االنحرال المعياري-2
 نسبة التطور -3
 .المرتبطةللعينات  ت()اختبار-4
 .بيرسون معامل االرتباط-2
 .اضهمية النسبية -6
 الخطأ المعياري للفروق الوسط الحسابي. -2
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 وتحليل ومناقشة النتائج:عرض  -4
يتضمن هذا الباب عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها، ومن اجل ذلك لجأ الباحث  

ألنها تقلل من احتماالت الخطأ في المراحل  واشكالالى عرض النتائج على شكل جداول 
  ورصانة عالية. التالية من البحث وتعزز األدلة العلمية وتمنحها قوة

وال ررارار التانيررة واقررة ال رررار  ال تليررة  عرررض نتررائج ارتتررارار الملراررة ال انونيررة 4-1
 وتحليلها ومناقشتها .والتلاية 

  
   ومناقشتها.عرض وتحليل نتائج ارتتارار الملراة ال انونية ال تلية والتلاية  4-1-1
 

 (4جاول )
رتتار ال تلي و التلاي لال ونستة التطور يتين الوسط الحساتي واالنحراف الملياري

 للملراة ال انونية

المعالجات  ت
 اإلحصائية

وحدة 
 القياس

نسبة  بعدي قبلي
 ع -س ع -س التطور

 %.64.6 6.4.6 66.122 6.662 66.122 درجة المعرفة القانونية 1
 

 القبلي والبعدي ( قيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لالختبار4يبن الجدول )
الوسط الحسابي لالختبار  إذ بلغمعرفة القانونية للمجموعة التجريبية قيد البحث لل

كان الوسط الحسابي لالختبار  بينما( 6.662المعياري ) فواالنحرا( 66.122القبلي)
( مما يعني .64.6( وبنسبة تطور)6.4.6( واالنحراف المعياري)66.122البعدي )

 الختبارين ولصالح االختبار البعديبين ا وجود فروق معنوية
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 (8الشكل)

 يوضح األوساط الحساتية لالرتتارين ال تلي والتلاي للملراة ال انونية
 (5جاول )

الملياري للفروق وقيمة  والرطأ المليارية رواالنحرااايتين اروق االوساط الحساتية 
 والجاولية الرتتار الملراة ال انونية المحتستة (ر)

 اإلحصائيةالملالجار    
 

 المتغيرار

وحدة 
 القياس

 س
 ف

 ع
 ف

 الخطأ
المعياري 
 للفروق

 قيمة
 ت

 المحتسبة

 قيم
 ت
 ةدوليالج

 
 الداللة

 
 القانونيةالمعرفة 

 
 درجة

 
11.111 

 
6.161 

 
1..64 

 
11.1.1 

 
6.75 

 
 معنوي

 (0.5.ومستوى داللة) (5تحت درجة حرية)
 

 والخطأالحسابية واالنحرافات المعيارية  األوساط( قيم فروق 7جدول )ضح الو ي
القبلي المعرفة القانونية  الداللة الختبارومستوى  ةالجدولي المحتسبة و (t) المعياري وقيمة

 األوساطمتوسط فروق بلغ  إذ البحث ددي للمجموعة التجريبية قيوالبع
 الخطأوبلغ مقدار  ،(6.161)للفروق االنحراف المعياري فيما بلغ( 11.111الحسابية)

(، 6.75)ةدوليالج( ت(وقيمة )11.1.1(المحتسبة)ت( وقيمة )64..1المعياري للفروق)
القبلي والبعدي ولصالح االختبارات مما يدل على وجود فروق معنوية بين االختبار 

 البعدية لعينة البحث.

0
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 البعدي االختبار القبلي

 االوساط الحسابية للمعرفة القانونية

 1سلسلة 
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معرفة القانونية والتي للعرض وتحليل نتائج االختبارات البعدية  خالل من         
لعينة  حاصال اتطور تبّين أن هناك ( .والشكل رقم ) ( 7( و)4وضحت في الجدول )

 البحث ويعزو الباحث هذه الفروق في التطور إلى ما يأتي :
للقطات المصورة لحاالت لعب  قائر ط باستخداماالعتماد على برامج مصممة وحديثة  إن

يتيح للحكم تطوير قابلياته المعرفية إذ إّن اغلب المصادر تشير الى االثر االيجابي 
الستخدام البرامج الحديثة وهذا ما اكده )محمود محمد( أن" البرامج المتعددة الوسائط تعمل 

التعلم وتقدم عروضًا أكثر تفاعاًل وتنسيقًا وتكاماًل بين عناصرها من )  على تحسين عملية
صوت و صورة و رسوم متحركة( مما يزيد من تذكر وتكامل المتعلم للمعلومة وتحدث 

(1)في بيئة المتعلم " اتطور 
تطوير  الالمعد من الباحث أثر كبير في عملية  منهجلل وان ،

انه احتوى على مجموعة كبيرة من لقطات مصورة و هي حاالت من مباريات  السيماو 
عذراء عبد االمير  التي ذكرت بانه" لم يعد  هأكدتالتي تفسر النصوص القانونية وهذا ما 

اعتماد أي نظام تعليمي على الوسائل التعليمية دربَا من الترف ، بل أصبح ضرورة من 
وعليه باتت (2)جزءًا ال يتجزأ من بنية منظوماتها" الضرورات لضمان نجاح تلك النظم و 

لكونها تمثل حاالت  ةلتي تصادفهم اثناء المباراة ضرور عملية تعلم الحكام على المواقف ا
في المباراة الغرض منها أن تضع الحكم في جو المنافسة فعاًل  باستمرارتنافسية تتكرر 

المبادئ أو  تدريب" أن من شروط نجاح  (6)وهذا يتفق مع ما جاء به محمد خضر أسمر
وهذا  "المهارات األساسية هو أن يكون التدريب عليها قريب من اداء المنافسة قدر االمكان

لى ما يتفق معه أبو العال احمد عبد الفتاح إلى وجوب أن يكون " التدريب الرياضي ع
مشابهة لظروف ها، بمعنى محاولة توافر الظروف النموذج المنافسة التي سوف يواج

                                                 
(1)

متعددة الوسائل القائمة على الرسوم والصور المتحركة في تعليم المهارات فاعلية برامج الكمبيوتر ؛ محمود محمد 

 711,ص...0الحركية 0أطروحة دكتوراه, كلية التربية الرياضية , جامعة حلوان ,
(2)

تصميم حقيبة تعليمية واثرها في تعلم بعض المهارات االساسية للحركات االرضية في ؛ عذراء عبد االمير عباس 

 0 002ص5..0جامعة بغداد0  ,كلية التربية الرياضية, رسالة ماجستير؛الجمناستك الفني للنساء 
(3)

الحركي  لرضامحمد خضر اسمر الحيالي ؛ اثر استخدام أساليب مختلفة في التعلم والتغذية الراجعة للمقارنة في ا 

 770( ص7991: ) أطروحة دكتوراه، جامعة الموصل، والتحصيل المعرفي والحركي بكرة القدم
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المنافسة من طبيعة األداء الرياضي نفسه كذلك الظروف الخارجية المحيطة بالرياضي 
 (1)" .خالل المنافسة

 :ومناقشتهاعرض وتحليل نتائج ارتتارار ال ارار التانية ال تلية والتلاية 2- 4-1
 :ومناقشتهاعرض وتحليل نتائج ارتتارار تحمل السرعة ال تلية والتلاية 2-1- 1- 4

 (6جاول )
رتتار ال تلي و التلاي الل ونستة التطور يتين الوسط الحساتي واالنحراف الملياري

 لتحمل السرعة
المعالجات  ت

 اإلحصائية
وحدة 
 القياس

نسبة  بعدي قبلي
 ع -س ع -س التطور

 %6.566 ..6.6 41.211 66..6 44.6.1 ثا   تحمل السرعة 6
 

 القبلي والبعدي قيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لالختبار( 2يبن الجدول )    
الوسط الحسابي لالختبار  بلغ اذتحمل السرعة للمجموعة التجريبية قيد البحث 

الوسط الحسابي لالختبار  بلغ بينما( 6.6.6المعياري ) فواالنحرا( 44.6.1القبلي)
( مما يعني 6.656تطور)( وبنسبة ..6.6( واالنحراف المعياري)41.211البعدي )

 وجود فروق معنوية الختبارين ولصالح االختبار البعدي.
 

 
 (9الشكل)

 يوضح األوساط الحساتية لالرتتارين ال تلي والتلاي لتحمل السرعة

                                                 
(7)

( 7991العربي ، دار الفكر : )القاهرة،7،طالتدريب الرياضي األسس الفسيولوجيه أبو العال احمد عبد الفتاح ؛  

  3670ص

38
40
42
44
46

 البعدي القبلي

 االوساط الحسابية لتحمل السرعة

 1سلسلة 
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 (7جاول )
الملياري للفروق وقيمة  والرطأ المليارية رواالنحرااايتين اروق االوساط الحساتية  

 رتتار تحمل السرعةالالمحتستة والجاولية  (ر)
 الملالجار اإلحصائية   
 

 المتغيرار

وحدة 
 القياس

 س
 ف

 ع
 ف

 الخطأ
المعياري 
 للفروق

 قيمة
 ت

 المحتسبة

 قيم
 ت
 ةدوليالج

 
 الداللة

 
 رعةــــمل الســـحت

 
 ثا

 
4.6.1 

 
1.516 

 
1.666 

 
14.615 

 
6.75 

 
 معنوي

 (0.5.ومستوى داللة) (5تحت درجة حرية)
 

 والخطأالحسابية واالنحرافات المعيارية  األوساطقيم فروق  (5) جدولضح الو ي    
الداللة الختبار تحمل السرعة القبلي مستوى و  والمحتسبة ةالجدولي (ت) المعياري وقيمة

( 4.6.1الحسابية) األوساطكان متوسط فروق  إذوالبعدي للمجموعة التجريبية قيد البحث 
المعياري  الخطأبلغ مقدار و  ،(1.516)للفروق المعياري االنحراف فيما بلغ
(، مما يدل 6.75)الجدولية( توقيمة ) (14.615المحتسبة) (ت( وقيمة )1.666للفروق)

على وجود فروق معنوية بين االختبار القبلي والبعدي ولصالح االختبارات البعدية لعينة 
 البحث.

والتي  لتحمل السرعةعرض وتحليل نتائج االختبارات البعدية  خالل منو          
تبّين أن هناك تطور حاصل لعينة ( 6والشكل رقم ) ( 5( و)2وضحت في الجدول )

 البحث ويعزو الباحث هذه الفروق في التطور إلى ما يأتي :
، وذلك من خالل مدة تحمل السرعة نوعية التمرينات الفعالة المستخدمة في تطوير

العمل التي تم تحديدها بدقة متناهية في الشدة والحجم ومدة الراحة البينية بين التكرارات 
وبين المجموعات من خالل التدرج في صعوبة الوحدات التدريبية، فضال عن تطبيق 
واعتماد الوسائل والقواعد والمعلومات التدريبية الحديثة في نظريات التدريب وطرائقه 
ومراعاة ترتيبها على وفق مبدأ التدرج في زيادة حمل التدريب في إطار التكيف الوظيفي 
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إذ " أن زيادة حمل التدريب ( نوفل الحيالي ) أشار إليه  خالل الوحدات التدريبية، وهذا ما
يجب أن تحدث وعلى أوقات زمنية تسمح بحدوث التكيف الوظيفي ولتحقيق زيادة الحمل 

 .(1)تدرج بمكونات الحمل من أسبوع إلى آخر ومن شهر إلى آخر"التدريبي يفضل ال
كذلك يرجع الباحث التطور في تحمل السرعة إلى طريقة التدريب الفتري بنظام  

الطاقة الالهوائي الذي يعمل على تحسين الكفاية الوظيفية لالعبين إذ يكون العمل بنقص 
األوكسجين من دون الحصول على الراحة الكافية والكاملة مما يجعل العمل يتم بوجود 

بسرعة وقوة شبه قصوية مع أوقات راحة تتناسب مع  حامض الالكتيك من خالل العمل
( إلى أن تنمية اإلمكانيات الالهوائية الالكتيكية  1665أوقات العمل ويشير أبو العال )

تهدف إلى تنمية قدرة العضلة على تحمل األداء العضلي الناتج عن نظام الطاقة 
لالهوائي كل األنشطة التي ." إذ تقع تحت التحمل ا(2)الالهوائية بنظام حامض الالكتيك"

 .(3")تتطلب تنميتها كل من تحمل السرعة وتحمل القوة وتحمل القوة المميزة بالسرعة
 

ال تليررة والتلايررة  سرررعة االسررتجاتة الحركيررة عرررض وتحليررل نتررائج ارتتررار2-2- 1- 4
 :ومناقشتها

 (8جاول )
والتلاي  ال تلي  الرتتارونستة التطور يتين الوسط الحساتي واالنحراف الملياري 

 لسرعة االستجاتة الحركية

 ت
المعالجات 
 اإلحصائية

وحدة 
 القياس

نسبة  بعدي قبلي
 ع -س ع -س التطور

6 
سرعة االستجابة 

 %2.277 1.1.5 1.277 1.141 1.556 ثا الحركية

 

                                                 
1))

باألسلوب المنفرد والمركب في تطوير عدد من الصفات البدنية اثر استخدام برنامجين تدريبيين ؛نوفل الحيالي  

 73، ص7999الخاصة بكرة اليد، أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد، كلية التربية الرياضية، 
2))

 761ص، 7999،المصدر السابق ؛أبو العال احمد عبد الفتاح 
3))

البدنية والوظيفية الخاصة بالعبي الكرة الطائرة، محمد كاظم خلف: تأثير منهج تدريبي في تطوير بعض القدرات  

 7.9، ص7..0رسالة ماجستير، كلية التربية الرياضية، جامعة بغداد، 
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 القبلي والبعدي ( قيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لالختبار.يبن الجدول )
الوسط الحسابي لالختبار  بلغ اذللمجموعة التجريبية قيد البحث  الحركية االستجابةسرعة ل

كان الوسط الحسابي لالختبار بينما (1.141المعياري ) فواالنحرا( 1.556القبلي)
( مما يعني وجود 2.277( وبنسبة تطور)1.1.5( واالنحراف المعياري)1.277البعدي )

 ختبار البعدي.فروق معنوية الختبارين ولصالح اال
 
 

 
 
 (10الشكل)

 لسرعة االستجاتةيوضح األوساط الحساتية لالرتتارين ال تلي والتلاي 
 (9جاول )

الملياري للفروق وقيمة  والرطأ المليارية رواالنحرااايتين اروق االوساط الحساتية 
 الرتتار سرعة االستجاتةالمحتستة والجاولية  (ر)

 الملالجار اإلحصائية   
 

 المتغيرار

وحدة 
 القياس

 س
 ف

 ع
 ف

 الخطأ
المعياري 
 للفروق

 قيمة
 ت

 المحتسبة

 قيم
 ت
 ةدوليالج

 
 الداللة

 
 سرعة االستجابة

 
 ثا

 
1.1.. 

 
1.122 

 
1.145 

 
6.674 

 
6.75 

 
 معنوي

 (0.5.ومستوى داللة) (5تحت درجة حرية)
 

1.5

1.6

1.7

1.8

 البعدي القبلي

 االوساط الحسابية لسرعة االستجابة

 1سلسلة 
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 والخطأالحسابية واالنحرافات المعيارية  األوساط( قيم فروق 6جدول )ال يوضح    
الحركية وقيمة الداللة الختبار سرعة االستجابة  المحتسبة والجدولية (ت) المعياري وقيمة

 األوساطمتوسط فروق  كان إذالقبلي والبعدي للمجموعة التجريبية قيد البحث 
 الخطأ( وبلغ مقدار 1.112)للفروق االنحراف المعياري فيما بلغ( .1.11الحسابية)

(، 6.75)ةدوليالج( ت(وقيمة )6.674(المحتسبة)ت( وقيمة )1.145المعياري للفروق)
مما يدل على وجود فروق معنوية بين االختبار القبلي والبعدي ولصالح االختبارات 

 البعدية لعينة البحث.
التي وضحت  االستجابةلسرعة عرض وتحليل نتائج االختبارات البعدية  خالل منو       

تبّين أن هناك تطور حاصل لعينة البحث ( 11والشكل رقم ) ( 6( و).في الجدول )
 ويعزو الباحث هذه الفروق في التطور إلى ما يأتي :

وما لها من تأثير فعال في تحسين مستوى في هذه القدرة نوعية التمرينات المعتمدة        
تمارين البدنية مع سرعة األداء ضمن مواقف غير االستجابة الحركية إذ إن ارتباط ال

متوقعة ومشابهة لحركات الحكم في الملعب قد ساعدت على إثارة الجهاز العصبي 
المركزي الذي يؤدي دورا كبيرا في إيجاد التوافق المطلوب بين األعصاب والعضالت حتى 

ء الن "أساس يحدث االنقباض العضلي في اللحظة المطلوبة وبالسرعة الممكنة لألدا
تدريب السرعة هو الحالة المناسبة إلثارة الجهاز العصبي المركزي وهذا يتم عن طريق 

 . (1)فعالية الرياضي السابقة والخالية من التعب "
كما إن استخدام طريقة التدريب الفتري المرتفع الشدة األثر الفعال في تطور 

وتحسين عمل المستقبالت والمرسالت الجهاز العصبي وتكيفه على سرعة اتخاذ القرار 
العصبية وزيادة التوافق العصبي العضلي داخل العضلة وزيادة تردد السياالت العصبية 

 .(2)الستثارة العضالت بسرعة عالية

                                                 
(1)

)الموصل، مديرية دار الكتب  :0، طعلم التدريب الرياضي للمرحلة الرابعة؛قاسم حسن حسين وعبد علي نصيف 

 375( ص7919للطباعة، 
((2

 719،  ص السابقالمصدر  ؛بسطويسي احمد  
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كما عمد الباحث إلى تطوير سرعة االستجابة الحركية من خالل التمارين التي تعمل على 
فضال عن إعطاء تمارين السرعة لمسافات قصيرة  تطوير سرعة رد الفعل البسيط والمركب

 .(1) كما جاء في اغلب مصادر علم التدريب الرياضي
ال تليررررة والتلايررررة  عرررررض وتحليررررل نتررررائج ارتتررررارار السرررررعة االنت اليررررة2-3- 1- 4

 ومناقشتها.
 (10جاول )
ال تلي و التلاي  الرتتار ونستة التطور يتين الوسط الحساتي واالنحراف الملياري

 لسرعة االنت الية

 ت
المعالجات 
 اإلحصائية

وحدة 
 القياس

نسبة  بعدي قبلي
 ع -س ع -س التطور

 %7.25 1.612 6.651 1.661 4.611 ثا السرعة االنتقالية 4
 

 القبلــي والبعــدي ( قــيم الوســط الحســابي واالنحــراف المعيــاري لالختبــار11يــبن الجــدول )    
الوســـــط الحســـــابي لالختبـــــار  اذ بلـــــغللمجموعـــــة التجريبيـــــة قيـــــد البحـــــث  االنتقاليـــــةســـــرعة لل

ــــي) ــــاري )4.611القبل ــــار  بينمــــا( 1.661( واالنحــــراف المعي كــــان الوســــط الحســــابي لالختب
( ممــا يعنــي وجــود  7.25( وبنســبة تطــور)1.612( واالنحــراف المعيــاري)6.651البعــدي )

 فروق معنوية الختبارين ولصالح االختبار البعدي.
 

 
 (11الشكل)

 يوضح األوساط الحساتية لالرتتارين ال تلي والتلاي لسرعة االنت الية
 (11جاول )

                                                 
((1

 7.9( ص7999)القاهرة، دار الفكر العربي،  : التدريب الرياضي التكامل بين النظرية والتطبيق؛عادل عبد البصير 

3.5
4

4.5

 البعدي القبلي

 االوساط الحسابية لسرعة االنتقالية

 1سلسلة 
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الملياري للفروق وقيمة  والرطأ المليارية رواالنحرااايتين اروق االوساط الحساتية 
 الرتتار السرعة االنت اليةالمحتستة والجاولية  (ر)

 الملالجار اإلحصائية   
 

 المتغيرار

وحدة 
 القياس

 س
 ف

 ع
 ف

 الخطأ
المعياري 
 للفروق

 قيمة
 ت

 المحتسبة

 قيم
 ت
 ةدوليالج

 
 الداللة

 
 السرعة االنتقالية

 
 ثا

 
1.661 

 
1.147 

 
1.11. 

 
16.676 

 
6.75 

 
 معنوي

 (0.5.ومستوى داللة) (5تحت درجة حرية)
 

المعياري  والخطأالحسابية واالنحرافات المعيارية  األوساط( قيم فروق 11جدول )ال يوضح
وقيمة الداللة الختبار سرعة االستجابة القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية قيد  (ت) وقيمة

 االنحراف المعياريفيما بلغ ( 1.661الحسابية) األوساطكان متوسط فروق  إذالبحث 
( وقيمة .1.11المعياري للفروق) الخطأمقدار  وبلغ،(1.147)للفروق

(، مما يدل على وجود فروق معنوية 6.75)ةدوليالج( ت(وقيمة )16.676(المحتسبة)ت)
 بين االختبار القبلي والبعدي ولصالح االختبارات البعدية لعينة البحث.

والتي وضحت  لسرعة االنتقاليةعرض وتحليل نتائج االختبارات البعدية  خالل منو        
لعينة البحث  بّين أن هناك تطور حاصلي( 11والشكل رقم ) ( 11( و)11في الجدول )

 ويعزو الباحث هذه الفروق في التطور إلى ما يأتي :
نوعية التمرينات المعتمدة وما لها من تأثير فعال في تحسين مستوى السرعة      

 والسيماج في الشدة ضمن المنهج التدريبي االنتقالية وكذلك استخدام الباحث عملية التدر 
المنهج البدني يتضمن تدريبات سرعه فقط ومنها تدريبات رد الفعل من االوضاع  إن

)امر اهلل هالعلمية عند وضعها وكما اكد جميعا وهذا شان المناهج التي تعتمد على
للخبرة أو الموهبة  الم يعد الوصول الى تحسين االنجاز متروك إذ(".166البساطي ،

لعلم في حل الكثير من مشاكل التدريب فحسب بل أصبح يعتمد بشكل رئيس على ا
المنهج مدة الراحة بين التكرارات وبين التمرينات في الوحدات  دوكذلك  اعتم (1)الحديث"

                                                 
(7)

 3.0ص (7992منشاة المعارف، :)االسكندرية،التدريب الرياضي وتطبيقاته امر هللا البساطي؛ 
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اعطى النتائج االيجابية ،ويتفق هذا مع )زهير قاسم  الذيالتدريبية والتدرج في الحمل وهو 
صبح قاعدة مهمة التدرج للوصول الى احسن مستوى من االداء ا إن(1666الخشاب،

للتدريب وان التدرج يعني سير خطة التدريب على وفق التدرج من البسيط الى 
 .(6)األصعب

 
 :ومناقشتهاال تلية والتلاية  عرض وتحليل نتائج ارتتارار اقة ال رار3- 1- 4

 (12جاول )
 يتين الوسط الحساتي واالنحراف الملياري الرتتارار ال تلي و التلاي لاقة ال رار

المعالجات  ت
 اإلحصائية

وحدة 
 القياس

نسبة  بعدي قبلي
 ع -س ع -س التطور

 %64.56 6.666 57.22 6.716 21.22 درجة دقة القرار 7
 

القبلي  ( قيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لالختبار16يبن الجدول )
الوسط الحسابي لالختبار  بلغ اذدقة القرار للمجموعة التجريبية قيد البحث ل والبعدي
( فيما كان الوسط الحسابي لالختبار 6.716( واالنحراف المعياري )21.22القبلي)

( مما يعني وجود  64.56( وبنسبة تطور)6.666( واالنحراف المعياري)57.22البعدي )
 فروق معنوية الختبارين ولصالح االختبار البعدي.

 
 
 
 

 

                                                 
 760ص (7999جامعة الموصل، ،مطابع )الموصل: 0طكرة القدم،زهير قاسم الخشاب)واخرون(؛ (0)

0

100

 البعدي القبلي

 االوساط الحسابية لدقة القرار

 1سلسلة 
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 (12الشكل)
 لالرتتارين ال تلي والتلاي لاقة ال راريوضح األوساط الحساتية 

 (13جاول )
الملياري للفروق وقيمة  والرطأ المليارية واالنحراااريتين اروق االوساط الحساتية 

 تتار اقة ال رارالرالمحتستة والجاولية  (ر)
 الملالجار اإلحصائية   
 

 المتغيرار

وحدة 
 القياس

 س
 ف

 ع
 ف

الخطأ 
المعياري 
 للفروق

 قيمة
 ت

 المحتسبة

 قيم
 ت
 ةدوليالج

 
 الداللة

 
 دقة القرار

 
 درجة

 
17.111 

 
1.461 

 
1.157 

 
66.126 

 
6.75 

 
 معنوي

 (0.5.ومستوى داللة) (5تحت درجة حرية)
المعياري  والخطأالحسابية واالنحرافات المعيارية  األوساط( قيم فروق 16جدول )ال يوضح
وقيمة الداللة الختبار سرعة االستجابة القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية قيد  (ت)وقيمة 
 االنحراف المعياري فيما بلغ( 17.111الحسابية) األوساط متوسط فروقكان  اذالبحث 
( وقيمة 72..1المعياري للفروق) الخطأوبلغ مقدار ،( 6.165)للفروق

مما يدل على وجود فروق معنوية  (،6.75)ةالجدولي( ت(وقيمة )15.712(المحتسبة)ت)
 بين االختبار القبلي والبعدي ولصالح االختبارات البعدية لعينة البحث.

والتي وضحت في  لدقة القرارعرض وتحليل نتائج االختبارات البعدية  خالل منو        
لعينة البحث  حاصال اتبّين أن هناك تطور ( 16) والشكل رقم ( 16( و)16الجدول )

 ويعزو الباحث هذه الفروق في التطور إلى ما يأتي :
تطوير  من اجل اإلعدادحكام كرة اليد يتطلب منهم التدريب الشامل في عملية  إن       

)سعد منعم أكدهمن اتخاذ القرار وهذا ما  هجوانب التحكيم كافة لتمكن
في تكوين واتخاذ القرار الذي يتخذها  للعمليات العقلية تأثير (على أن"1665الشيخلي،

 (1)المباراة" إثناءلحكم 
                                                 

(7)
كلية التربية  مجلة الرافدين للعلوم  الرياضية،؛تصميم مقياس لتقويم أداء حكام كرة القدم:) سعد منعم الشيخلي 

 7670(ص7991السابع، العدد الثالث، ،المجلد جامعة الموصل الرياضية،



 الباب الرابع.... عرض النتائج وحتليلها ومناقشتها

 

 

26 

 أساسييناعتماد المنهج جانبين  إلىيعزو الباحث التطور الحاصل في دقة القرار و      
تقوم بتنمية وتنشيط الجانب العقلي  أنها إذالقانونية  المعرفةهو  األوللدقة القرار الجانب 

"القابلية  ( كون1661)هارة ،هالقرار الصحيح وهذا ماكد إصدارعلى  وقدرتهللحكم 
 واستيعابهاودرجة تركيزه في تقبل المعلومات  تصرفاتهالتفكيرية للرياضي تتمثل في سرعة 

لذلك تعد المعرفة سرعة تصرف وتميز وصحة القرار في معظم  (6)منها" واإلفادة
 ال تقتصر على الجانب البدني فقط إنعملية تدريب الحكم يجب   و النشاطات الرياضية

عملية التدريب هي"تلك  إنال يفي بالغرض، وهذا ما أكده)قاسم حسن حسين( على  إذ
الزمة  وأراءالعملية المنظمة والمستمرة  التي تكسب الفرد معرفة أو مهارة أو قدرة أو أفكارا 

تنظيمية عمل معين أو بلوغ هدف محدد فضال عن أنه منهج لتحقيق أهداف  ألداء
 (6)والتكيف مع العمل"

ذي وهوا لقدرات البدنية ال األولمن الجانب  ايقل شأن أما الجانب الثاني فهو ال   
سوف  ةالحكم الذي يمتلك قدرات بدنية عالي إن إيلدقة القرار  ساسيألاعامل ال يكون
 من المباراة . األخيرةوصائبة وخاصة في الدقائق  صحيحة ةقراراتتكون 

 فيمباشر  تأثيراستخدام ثالث قدرات بدنية لها  إلىويعزو الباحث هذا التطور 
القرار  إعطاءتمكن الحكم من القدرة على  ذإدقة القرار ومن هذه القدرات تحمل السرعة 

فتمكن  ة،أما سرعة االستجابة والسرعة االنتقالي األخيرةالصحيح والمناسب في الدقائق 
 .عطاء قرار صحيح وصائبإاسب والصحيح من اجل الحكم من اخذ المكان المن

 
 
 :ومناقشتها تاقة ال رار المتحوثة المتغيرارملامل االرتتاط  نتائجوتحليل  عرض 4-2

بين المعرفة لتي تنص على وجود عالقات ارتباط الفرضية الثالثة للبحث ا تحقيقبهدف     
استخدام معامل االرتباط البسيط  إلى، لجأ الباحث بدقة القراروبعض القدرات البدنية  القانونية

دقة بة االستجابة والسرعة االنتقالية )بيرسون( بين كل من المعرفة القانونية وتحمل السرعة وسرع
   .القرار

                                                 
(0)

 
(

 0.5(ص.799مطابع التعليم العالي، )الموصل،: 0،)ترجمة(عبد علي نصيف،طالتدريب أصول؛ه هار
(3)

 712ص7992 مصدر سبق ذكره قاسم حسن حسين؛ 
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 (14جاول )

تاقة ال رار يتين ملامالر االرتتاط تين الملراة ال انونية وتلض ال ارار التانية 
 التحثلمجموعة  ال تليةلالرتتارار 

 االحصائية الملالجار   
 

 رارررالمتغي   

وحاة 
 ال ياس

 ملامل ع -س
الرتتاط  ا

 المحتستة

 
 

 التفسير

 3.932 75.66 ارجة اقة ال رار

 غير ملنوي 0.149 2.926 29.166 ارجة الملراة ال انونية

 متشاتهان 0.685 2.892 44.981 ثا تحمل السرعة

 ملنوي غير 0.103 0.141 1.773 ثا سرعة االستجاتة

 ملنوي غير 0.149 0.230 4.201 ثا السرعة االنت الية
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 (15جاول )
تاقة ال رار يتين ملامالر االرتتاط تين الملراة ال انونية وتلض ال ارار التانية 

 التحثللمجموعة  التلايةلالرتتارار 

 االحصائية الملالجار       
 

 رارررالمتغي     

 وحاة
 ال ياس

  ع -س
 ملامل

االرتتاط  
 المحتستة

 
 التفسير

 3.932 75.66 ارجة اقة ال رار

 متشابهان 0.656 2.483 39.166 ارجة الملراة ال انونية

 شديد 0.897 2.288 40.600 ثا تحمل السرعة
 التشابه

 متشابهان 0.681 0.187 1.655 ثا سرعة االستجاتة

 متشابهان 0.749 0.216 3.971 ثا السرعة االنت الية

 
( معامل االرتباط بين المعرفة القانونية وبعض القدرات البدنية 17،14)النيبين الجدو    

( يبين معامل االرتباط بين المعرفة القانونية وبعض القدرات 14أن جدول) إذبدقة القرار 
االرتباط بين بلغ ي إذ (1)(whiteوحسب رأي وايت)البدنية بدقة القرار في االختبار القلبي 

( 1.61-1..1بلغ االرتباط بين العاملين) اإذ إما ،( فأكثر فهما متطابقان1.61العاملين)
ذ ،التشابهشديد  نهماإف  ،متشابهان نهماإف( 1.56 -1.21بلغ االرتباط بين العاملين) اوا 

ذا بين  كانت العالقة إذفاالرتباط غير معنوي ،،( فأقل 1.76بلغ االرتباط بين العاملين ) وا 

                                                 
(7)

 عمان،: )7،طألعامليطرق التحليل  باستخداماللياقة البدنية  اختباراتتصميم وبناء  ؛إبراهيممروان عبد المجيد  

 772(ص7..0مؤسسة الورق للنشر والتوزيع،
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 اكانتقد ف دقة القرار والمعرفة القانونية )غير معنوية( وأما دقة القرار مع تحمل السرعة
)غير معنوي( ودقة القرار والسرعة كانت)متشابهان( ودقة القرار مع سرعة االستجابة 

( يبين العالقة في االختبارات البعدية لعينة 17االنتقالية )غير معنوي (،وأما الجدول رقم)
ما كانت العالقة بين دقة القرار والمعرفة القانونية )متشابهان( إذالبحث  دقة القرار مع  وا 

( ودقة القرار مع سرعة االستجابة )متشابهان( ودقة القرار التشابهتحمل السرعة )شديد 
والسرعة االنتقالية )متشابهان (، مما يدل ذلك على وجود عالقة بين دقة القرار وتحمل 

االختبارات القبلية ،وأما في االختبارات البعدية فهناك عالقة بين دقة السرعة فقط في 
البعدية  القبلية و معامل االرتباطعرض وتحليل نتائج  خالل منو  .القرار ومتغيرات البحث

 عالقة ارتباطتبّين أن هناك  ( 16( و)11والتي وضحت في الجدول ) لمتغيرات البحث
من  اإلعدادام كرة اليد التدريب الشامل في عملية حك يتطلب من إذلعينة البحث  ةحاصل

)سعد منعم أكدهمن اتخاذ القرار وهذا ما  لتمكنهاجل تطوير جوانب التحكيم كافة 
لحكم ا من قبلفي تكوين واتخاذ القرار  ا"للعمليات العقلية تأثير  (على أن1665الشيخلي،

 (1)المباراة" إثناء
 يعتمد مع متغيرات البحث  الحاصل في دقة القرار معامل االرتباط نأالباحث  ويرى   

" اصبحت االمكانية القانونية  المعرفةهو  األوللدقة القرار الجانب  أساسيينجانبين  على
التفكيرية للرياضي تقوم بدور مهم في تعين مستوى تقدمهم وينظر اليها جزء مكمل 

يزداد مع الزيادة الحاصلة في فاهتمام  الحكم بالجانب المعرفي  يجب ان    (6)للتدريب"
تلك التطورات والتغيرات التي طرأت على مواد القانون  ويكون تكامل التدريب في اكتمال 

هذا ماكده)قاسم و  الجانب المعرفي بالجانب البدني من أجل ان يكون القرار دقيق وصحيح 
ي تكسب الفرد التوالمستمرة حسن حسين ( على ان عملية التدريب " تلك العملية المنظمة 

عمل معين أو بلوغ هدف محدد فضال  ألداءالزمة  وأراءمعرفة أو مهارة أو قدرة أو أفكارا 
 (6)عن أنه منهج لتحقيق أهداف تنظيمية والتكيف مع العمل"

فهو الجانب البدني هو االخر له دور فعال في عملية  أما الجانب الثاني    
اصدار القرار اي ان الحكم الذي يمتلك السرعة االنتقالية هي سرعة االستجابة عالية 

                                                 
(7)

 767ص 7991سبق ذكره،مصدر ؛ي سعد منعم الشيخل 
(0)

 005ص...0أمين الخولي وجمال  الشافعي؛ مصدر سبق ذكرة، 
(3)

 712،ص7992، مصدر سبق ذكره قاسم حسن حسين؛ 
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سوف يكون قراراته صائبة وصحيحة الن لعبة كرة اليد فيها مواقف مفاجئة اثناء المباراة 
القدرة الثانية هي سرعة االستجابة اما أجل  لهذا يجب ان يكون للحكم سرعة انتقاليه من

يد تحتاج الى سرعة استجابة عند الحركية تكمن أهميتها في اصدرا القرار أن لعبة كرة ال
ارتداد الهجمات السريعة اي ان سرعة االستجابة يحتاجها الحكم عند االنتقال االعبين من 

صدار القرار لدى حكام الهجوم الى الدفاع لهذا تكون سرعة االستجابة لها دور كبير في أ
كرة اليد، اما القدرة الثالثة هي تحمل السرعة اي ات الحم الذي يمتلك تحمل السرعة 

قادرا على المحافظة على سرعته باي وقت من المباراة وخاصة في الدقائق االخيرة ه تجعل
ل تحم ليس لديهالحكم الذي  اي أنصدار القرار ا لكي تكون له القدرة على اةالمبار من 

فاع مما يجعله في مكان غير دالسريع من الهجوم الى الاالنتقال  يستطيعالسرعة ال 
 مناسب يؤدي ذلك الى اصدار قرار غير دقيق وصحيح
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 االستنتاجات والتوصيات: -5
 االستنتاجات : 5-1

 الوقت الذي استغرقه المنهج كان كافيا لحدوث تطور في المعرفة القانونية والبدنية. .1
يجابي في تطور المعرفة ا ااثر وسائل العرض المختلفة كان له و  ديويمقاطع الفاستخدام  .2

 القانونية .
يجابيا في تطوير  .3  المعرفة القانونية. التطبيق العملي كان مهما وا 
 . الحمل التدريبي للتمرينات البدنية كان مناسبا لتطور القدرات البدنية قيد البحث. .4
 . التكرار في أداء التمرينات ساهم في تطور المتغيرات البدنية للبحث . .7
 في تطور دقة القرار. ٌايجابيٌكان لتطور الجانب البدني والمعرفي أثر. .6

 
 التوصيات : 5-2

ضيح التعديالت القانونية وكذلك ان و في لشرح وت تطويرية للحكامو معسكرات رات إقامة دو  .1
 .يتضمن الجانب البدني

 استخدام التقنيات ووسائل اإليضاح المختلفة في شرح وتوضيح التعديالت . .2
 للحكموالبدني  للحكام قبل كل موسم لتقييم المستوى المعرفي  وبدنية تنظيم اختبارات معرفية .3

 .كل موسم قبل
الباحث  امتابعة أداء الحكام داخل الملعب ومراقبة دقة القرار من خالل االستمارة التي أعده .4

 لتقييم األداء النهائي للحكم في كل مباراة. 
 اعتماد المنهج المعد من قبل الباحث في دورات إعداد الحكام. .7
ستمارة التي أعدها الباحث متابعة أداء الحكم داخل الملعب ومراقبة دقة القرار من خالل اال  .6

 لتقيم االداء النهائي للحكم في كل مباراة.
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 العربية واالجنبيةالمصادر 

 القران الكريم 

ابراهيم محمود عبد المقصود و حسن احمد الشافعي؛ ادراة المنافسات  

 الكتاب للنشر(القاهرة ،مركز (1ط ،والبطوالت والدورات الرياضية

3002. 

: 1،ط أبو العال احمد عبد الفتاح ؛ التدريب الرياضي األسس الفسيولوجية 

 (.1991)القاهرة،دار الفكر العربي،

بغداد، دار (1احمد خميس وجميل قاسم ؛موسوعة كرة اليدالعالمية؛ط 

 (3011الكتاب العربي ،

،مكتب دار  ؛كرة اليد وعناصرها االساسية؛)بغداد احمد عريبي عودة 

 (.3002السالم،

أسماء حكمت؛ بناء وتقنين مقياس للمعرفة العلمية وعالقتها باألداء  

كلية التربية  ،غير منشورة أطروحة دكتوراهالمهاري في الكرة الطائرة، )

 (.3003الرياضية، جامعة بغداد، 

 ؛التدريب الرياضي وتطبيقاته:)االسكندرية،منشاة امر هللا البساطي 

 (.1991المعارف،

؛) القاهرة، دار الفكر العربي، 1أمين الخولي؛ المعرفة الرياضية، ط 

1999.) 

: 1أمين أنور الخولي وجمال الشافعي؛ منهاج التربية البدنية المعاصرة،ط 

 (.3000) القاهرة، دار الفكر العربي للطباعة والنشر، 

:)القاهرة, دار الفكر 1احمد؛ أسس ونظريات الحركة,؛ ط بسطويسي 

 (.1991العربي, 

بسطويسي احمد؛ أسس ونظريات التدريب الرياضي ؛)القاهرة, دار الفكر  

 (.1999العربي, 

:) أربد, جمعية 1حسن الحياري و)آخرون(؛ فنون الكرة الطائرة ؛ ط 

 (.1911عمان للمطابع التعاونية, 

برنامج تعليمي باستخدام الوسائط الفائقة  خالد شاكر حسين؛ تصميم 

اطروحة لتطوير االدراك  والمعرفة القانونية لحكام كرة اليد في العراق، 

 3013،كلية التربية الرياضية، جامعة بابل ،دكتورة غير منشورة 
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رعد جابر باقر ؛ تأثير تدريب القوة المميزة بالسرعة على بعض  

 غير منشورة اطروحة دكتوراهة السلة : )المتغيرات البدنية والمهارية بكر

 .( 1991, كلية التربية الرياضية , جامعة بغداد , 

ريسان خريبط ؛منهج البحث في التربية البدنية ؛)جامعة الموصل:  

 .1911مديرية دار الكتب للطباعة 

جامعة  مطابع )الموصل،3القدم،طكرةزهير قاسم الخشاب)واخرون(؛ 

 (.1999الموصل،

حمدان؛ اللياقة البدنية والصحة ؛)عمان، دار وائل للنشر، ساري احمد  

3001.) 

ء حكععام كععرة القدم:)م لععة سعععد مععنعم الشيخلي؛تصععميم مقيععاس لتقععويم أدا 

 للعلعععععععععوم  الرياضعععععععععية،كلية التربيعععععععععة الرياضعععععععععية،جامعة الرافعععععععععدين

 (.1991الموصل،الم لدالثالث،العددالسابع،

 ؛تحكيم كرة القدم بين تطبيق القانون وحركة الحكم سعد منعم الشيخلي 

 (.3002,)بغداد ,مديرية دار الكتب للطباعة والنشر ,

 ،التدريب الرياضي التكامل بين النظرية والتطبيقعادل عبد البصير:  

 (.1999)القاهرة، دار الفكر العربي، 

) القاهرة : 1عبد الباسط محمد حسن؛ أصول البحث االجتماعي ؛ ط 

 .( 1911بة القاهرة , مكت

عبد البصير علي ؛ التدريب الرياضي والتكامل بين النظرية  

 (.1999:) القاهرة, مركز الكتاب للنشر,  1والتطبيق؛ط

عذراء عبد االمير عباس.تصميم حقيبة تعليمية واثرها في تعلم بعض  

المهارات االساسية للحركات االرضية في ال مناستك الفني للنساء 

 .3001ستير,كلية التربية الرياضية,جامعة بغداد.,رسالة ماج

عصام عبد الخالق ؛  التدريب الرياضي نظريات، وتطبيقات ؛)القاهرة،  

 (.1999دار الفكر العربي،

عالء عبد القادر؛تأثير منهج تدريبي في تطوير بعض القدرات البدنية  

والمعرفية ودقة قرارات الحكام بكرة القدم:اطروحة دكتوارة غير 

 .3011شورة:كلية التربية الرياضية:جامعة بغداد:من

؛أسس وبرامج التدريب الرياضي للحكام؛)االسكندرية؛منشاة  علي البيك 

 (.1991 المعرف
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التكنيك والتكتيك في خماسي كرة  عماد زبير احمد و شامل كامل محمد ؛  

 (. 3001:) بغداد ، شركة السندباد للطباعة ،  1؛ ط (FUTSAL)القدم 

علم التدريب الرياضي للمرحلة سن حسين وعبد علي نصيف: قاسم ح 

 (.1919، )الموصل، مديرية دار الكتب للطباعة، 3، طالرابعة

قاسم حسن حسين: علم التدريب الرياضي في االعمار المختلفة  

 (1991)عمان، دار الكتب للطباعة والنشر 1،ط

: ) دار الفكر للطباعة 1حسين؛ أسس التدريب الرياضي، ط قاسم حسن 

 (. 1991والنشر، 

،دار  البدنية)عمانالموسوعة الرياضية  قاسم حسن حسين؛ 

 (.1991الفكرللطباعة،

؛رباعية كرة اليد  كمال عبد الحميد اسماعيل و محمد صبحي حسانين 

 (.3003)مصر،مركز الكتاب للنشر،1الحديثة،ط

الحيالي ؛ اثر استخدام أساليب مختلفة في التعلم محمد خضر اسمر  

الحركي والتحصيل المعرفي  والتغذية الراجعة للمقارنة في الرضا

، جامعة غير منشورة أطروحة دكتوراهوالحركي بكرة القدم: ) 

 (.1991الموصل،

محمد صبحي حسانين: القياس والتقويم في التربية البدنية  

 (1991الفكر العربي للطبع والنشر  )القاهرة،دار2.ط1والرياضية،ج

محمد صبحي حسانبن واحمد كسرى معاني؛ موسوعة التدريب الرياضي  

 (.1991:)القاهرة, مركز الكتاب للنشر, 1التطبيقي؛ ط

محمد كاظم خلف: تأثير منهج تدريبي في تطوير بعض القدرات البدنية  

كلية التربية والوظيفية الخاصة بالعبي الكرة الطائرة، رسالة ماجستير، 

 .3001الرياضية، جامعة بغداد، 

محمد لبيب التميمي و محمد منير مرسي ؛البحث التربوي، أصوله،  

 (.1912)عالم الكتب،  1؛ ط  همناه

. فاعلية برامج الكمبيوتر متعددة الوسائل القائمة على  محمود محمد 

الرسوم والصور المتحركة في تعليم المهارات الحركية .أطروحة 

 .3000راه, كلية التربية الرياضية , جامعة حلوان ,دكتو
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؛تصميم وبناء أختبارات اللياقة البدنية  مروان عبد الم يد ابراهيم 

،عمان،مؤسسة الورق للنشر 1بأستخدام طرق التحليل العاملي،ط

 (3001والتوزيع،

معتصم غوتوف ؛ دليل المدرب في علم التدريب ؛ )القاهرة , األتحاد  

 (.1991القوى للهواة ,  الدولي أللعاب

وتطبيق  –تخطيط –التدريب الرياضي الحديث :مفتي إبراهيم حماد  

 (.1991؛)القاهرة، دار الفكر العربي، 1وقيادة. ط

محمد حسن عالوي ومحمد نصر الدين رضوان ؛ القياس في التربية  

 (1911:)القاهرة ،دار الفكر العربي،3الرياضية وعلم النفس الرياضي،ط

؛دليل البحاث لكتابة االبحاث  ابراهيم الشوك ورافع فتحي الكبيسينوري  

 (3002،ب م، في التربية الرياضية،:)بغداد

نوفل الحيالي : اثر استخدام برنام ين تدريبيين باألسلوب المنفرد  

والمركب في تطوير عدد من الصفات البدنية الخاصة بكرة اليد، أطروحة 

 .1999ربية الرياضية، دكتوراه، جامعة بغداد، كلية الت

،مطابع  )الموصل3اصول التدريب،)ترجمة(عبد علي نصيف،ط ؛هاره 

 (.1990التعليم العالي،

وجيه مح وب ؛طرائق البحث العلمي ومناه ه ؛) جامعة الموصل : دار  

 (.1911الكتب للطباعة والنشر  

وجيه مح وب؛ البحث العلمي ومناه ه؛) بغداد، مديرية دار الكتب  

 (.3003والنشر، للطباعة 

ليث ابراهيم جاسم؛ التدريب الرياضي، )ديالى، المطبعة المركزية/جامعة  

 .(3010ديالى،

ليث ابراهيم جاسم؛ تأثير المنهج التدريبي المقترح لتطوير تحمل السرعة   

،كلية التربية الرياضية، غيرمنشورةرسالة ماجستيرلدى العبي كرة اليد:)

 (3002،جامعة ديالى

:)مصر، مركز الكتاب 1ليلى السيد فرحات ؛القياس المعرفي الرياضي؛ط 

 (.3001للنشر،
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 ( 1ملحق ) 

  أسماء الخبراء والمختصين الذين تم أجراء المقابلة الشخصية معهم
 مكان العمل التخصص االسم ت
 جامعة بغدادكلية التربية الرياضية /  / كرة يدتدريب عبد الوهاب غازيأ.د  1
 بابلجامعة / الرياضيةكلية التربية  يد/ كرة  تدريب يوسفاحمد  دأ. 2
 جامعة ديالى/  االساسيةكلية التربية  يدتدريب/ كرة  اياد حميدأ.م.د  3
 جامعة ديالىكلية التربية الرياضية /  كرة يدتدريب/  ليث ابراهيمأ.م.د  4
 ديالىكلية التربية الرياضية/ جامعة  يد/ كرة  علم نفس االء زهيرم.د أ. 5
 بابلكلية التربية الرياضية/ جامعة  طائرة/ كرة  تدريب سهيل جاسم م.دأ. 6
 ادكلية التربية الرياضية/ جامعة بغد يدتدريب/ كرة  احمد خميسم.د  7
 ديالىكلية التربية الرياضية/جامعة  تدريب/اثقال م.دعبد المنعم 8
 ديالىكلية التربية الرياضية/ جامعة  طائرهقياس وتقويم/كرة  م.د محمد وليد 9
 كربالءكلية التربية الرياضية/ جامعة  كرة يد/تعلم خالد شاكر د.م 11
 رئيس لجنه الحكام العرب حكم دولي سابق محمد الهولي 11
 مشرف في االتحاد الدولي لكرة اليد حكم دولي سابق صالح عاشور 12
 رئيس لجنه الحكام العراقي سابقا دولي سابقحكم  عامر عباس 13
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 (2ملحق )

 ديالىجامعة     

 كلية التربية الرياضية

 الدراسات العليا    

استمارة آراء اخلرباء واملختصني حول حتديد أهم االختبارات اخلاصة 
 اليدبالقدرات البدنية الواجب توفرها حبكام كرة 

 الدكتور ................................................................................ المحترم األستاذ 

    استبانهم / 
 حتية طيبة ..

تأأري م مأأتدر تأأدريب   ))   يررروم الباحررث برربجراء بحثرره العلمرري الموسرروم
ي تطأأوير املعرفأأة القانونيأأة وبعأأت القأأدرات البدنيأأة (بأأدن   -)معأأري

 .((  وعالقتدا بدقة القرار حلكام الدرجة الثانية بكرة اليد

نظرررال لمررا نعهررده بكررم مررن خبرررة ودرايررة علميررة رصررينة فرري تخصصرركم العلمرري   
مسررراعدتكم فررري تحديرررد أهرررم االختبرررارات الخاصرررة بالقررردرات البدنيرررة  إبرررداءنرجرررو مرررنكم 

لكم فري اسرتمارة االسرتبيان   والتري سريتم تحديردها مرن قرب اليدالواجب توفرها بحكام كرة 
 المرفقة طيال . من خالل التبشير عليها بعالمرررة    )      ( ....... مع التقدير 

أي اختبار ترونه مناسبال وغيرر مردرف فري االسرتمارة وبربن تكرون  إضافةيرجى /مالحظة
مررع تحديررد الدرجررة المناسرربة لهررا مررع  اليررد ضررمن الصررفات البدنيررة الخاصررة بحكررام كرررة

 التقدير ....
 اسم الخبير /

 اللقب العلمي /

  االختصاص /

         مكان العمل /                                                                

          التاريخ /

 الباحث  التوقيع /
 قحطان فاضل محمد
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القدرات  ت
 البدنية

 االختبارات المرشحة
 الدرجة حسب األهمية

1 1 2 3 4 5 

1- 
 تحمل
 السرعة

(م مررررررررن البرررررررردء 211اختبررررررررار ركرررررررر  ) -1
       العالي

       (م من البدء العالي151اختبار رك  )-2
( مررن  8×م25اختبررار الجررري المكرروكي)-3

 البدء العالي
      

2- 
)السرعة 
 االنتقالية(

 

من البدايرة م(  31الرك  السريع ) -1
 العالية

      

       م( 41رك  )      -2
       م( 51رك  )        -3

 
3- 

 

سرعة 
االستجابة 
 الحركية

       اختبار نيلسون لالستجابة الحركية -1
م( مررررررن البدايررررررة 21الرررررررك  لمسررررررافة ) -2

 العالية
      

       لسون لقياس زمن الرجع للقدمياختبار ن-3
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 (3ملحق)
استمارة االستبانه  أمساء اخلرباء واملختصني الذين عرضت عليدم 

 القدرات البدنية اختبارات لتحديد 
 مكان العمل التخصص االسم ت
 بابلكلية التربية رياضية/ جامعة  كرة يد/  تدريب أحمد يوسفأ.د  1
 كلية التربية األساسية/ ديالى يد/ كرة  تدريب اياد حميدد م.أ. 2
 ديالى/ جامعة الرياضيةكلية التربية  يد/ كرة  علم نفس االء زهير مصطفىأ.م.د  3
 بابلكلية التربية رياضية/ جامعة  تدريب/كرة طائرة د سهيل جاسمم.أ. 4
 ديالىكلية التربية الرياضية/ جامعة  يد/ كرة  قياس وتقويم محمد وليدم.د  5
 الرياضية/جامعة كربالء كلية التربية تعلم/كرة يد م.د خالد شاكر 6
 وزارة التربية /مديرية تربية ديالى يد/ كرة  طرائق تدريس أحمد مهدي صالح .م 7
 وزارة التربية /مديرية تربية ديالى يد/ كرة  تدريب محمد مهدي صالح .م 8
 كلية التربية رياضية/ جامعة ديالى يدتدريب/ كرة  م.م حسام محمد هيدان 9

 كلية التربية رياضية/ جامعة ديالى تدريب/كرة يد م.م نزار ناظم 11

 (4ملحق)
دقة القرار استمارة  أمساء اخلرباء واملختصني الذين عرضت عليدم 

  أداء احلكام وتقيم
 مكان العمل التخصص االسم ت
 بابلكلية التربية رياضية/ جامعة  /حكمتدريب/كرة طائرة د سهيل جاسمم.أ. 1
 كلية التربية الرياضية/جامعة كربالء قاري كرة اليد /حكمتعلم/كرة يد م.د خالد شاكر 2
 وزارة التربية /مديرية تربية ديالى كرة اليد /حكميد/ كرة  تعلم أحمد مهدي صالح.م.م 3
 وزارة التربية /مديرية تربية ديالى كرة اليد /حكميد/ كرة  تدريب محمد مهدي صالح .م.م 4
 العربيألالتحاد رئيس لجنة الحكام  بكرة اليد سابق حكم دولي محمد الهولي 5
 رئيس لجنة الحكام لالتحاد العراقي بكرة اليد حكم دولي سابق عامر عباس 6
 كلية التربية الرياضية/جامعة الكوفة حكم قاري كرة اليد سميسم  مهدي سامر 7
 لنجفا وزارة التربية/مديرية تربية كرة اليد حكم قاري بسام عبد حمزه 8
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 (5ملحق)
 مقياس املعرفة القانونية

 اختبار األسئلة في قانون اللعبة
 ما هي مقاسات أرضية الملعب المفروضة بالقانون ؟ -1
متر                                                        42X21 -بمتر                  41X21 -أ

متر ,والعر  ما بين 42و38الطول ما بين  -دمتر                 38X18 -جـ
 متر. 22و18

 ما هي المقاييس الداخلة المطلوبة للمرمى ؟  -2
متر                                                           2X3-ب متر                          1,92X2,92-أ

 متر . 2,18X3,18 -دمتر                          3,15ء2,15-جـ

 كم عدد األلوان المسموح بها في الكرة ؟ -8
 غير محدد  -دثالثة              -جاثنين               -بواحد              -أ

أ إصابة ال تمكنه من اللعب . ما  11قبل بداية المباراة مباشرة ,أصيب الالعب  -8
 هو القرار الصحيح 

   أ ال يمكن استبداله .                                                                                                          11 -أ
أ  يمكن استبداله اذا وافق المنافس .                                                                             11 -ب
ويجب تسجيله في قائمة  11أ  يمكن استبداله وبديله يمكن ارتداء رقم  11 -جـ

 التسجيل      
 . 11أ  يمكن استبداله ولكن بديله ال يمكن ارتداء رقم  11 -د 
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أ و ارتمى على الكرة المتجهة الى منطقة اللعب . ووصل  1أنقذ حارس المرمى  -8
لمرمى , ومرر الكرة لمنطقة أ الى الكرة بينما هو متزحلق عابر لخط منطقة ا 1

 اللعب لزميله .ما القرار الصحيح؟ 
استمرار اللعب بدون توقف .                                           -برمية حرة لفريق  ب                         -أ

 أمتار لفريق ب   7رمية الر  -درمية حارس مرمى بعد صافرة لفريق أ       -ج

بقدميه في منطقة اللعب وامسك الكرة المرتدة من حارس المرمى .  أ 3قف و  -8
ب , قام بتنطيط الكرة عدة  11أ بواسطة  3وعندما تم عمل حجز صحيح على 

 مرات في منطقة مرماه . ما القرار السليم ؟
       رمية سبع امتار لفريق ب                     -باستمرار اللعب بدون توقف                    -أ

 رمية حرة لفريق أ  -درمية حرة لفريق ب                          -جـ
ب . وعندما كانت 11ب الى العب الدائرة  3تمريره خطيرة من الالعب الجناح  -8

ان يمسكها لذلك فإنه ضربها  على ب انه غير قادر 11الكرة في الهواء , أدرك 
 ما القرار الصحيح ؟ ب الواقف في منتصف الملعب .  9بقبضته الى 

                                                                                استمرار اللعب بدون توقف       -أ
ب                                                                                     9رمية حرة لفريق أ من مكان  -ب
ب .                                                     11حرة لفريق أ من خط الرمية الحرة بالقرب من رمية  -جـ
 ب . 11إيقاف دقيقتين لر  -د

أ الذي لم تكن الكرة بحوزته قام بحجز  7أثناء هجمة لفريق أ . العب الدائرة  -3
 المنافس أربعة ب . ما القرار السليم 

أ .                                       7عقوبة تصاعدية لر  -ب.                          رمية حرة لفريق ب -أ
 امتار لفريق ب .7رمية  -داستمرار اللعب .                             -جـ
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 3من فريق أ , ارتدت ورجعت من هيكل مرمى فريق ب . ضربت قدم  ةتصويب -8
 دخلت مرمى .ما القرار الصحيح ؟ب الواقف في منطقة اللعب . و 

                                                 هدف .        -برمية حرة لر أ                              -أ
 رمية حارس مرمى لر ب .       -دأمتار لر أ .                      7رمية  -جـ

ب , فريق ب أراد أن يبدأ فريق  أ برمية فاز الفريق أ بالقرعة وأراد تبديل الملع -11
 اإلرسال . 

 ما القرار السليم
رمية اإلرسال لفريق أ .                                                                                                       -أ

                                  تبديل الملعب ورمية اإلرسال لفريق ب .                                     -ب
إعادة القرعة .                                                                                                                -جـ
 ان يوافق  مندوب الفريق يجب  -د

تصويبه على مرمى فريق ب , ارتدت الكرة من هيكل المرمى ولمست  -11
ب , من هنا فان الكرة نزلت  قالمعدات المعلقة في السقف فوق منطقة مرمى فري

 بالضبط في يد حارس مرمى فريق ب.
 ما القرار السليم ؟ 

                                                    رمية حارس مرمى .                                           -أ
رمية جانبية لفريق ب .                                                                                           -ب
                        رمية حرة لر ب بعد االستئناف بصافرة .                                                    -ج
 رمية جانبية لفريق ب بعد االستئناف بصافرة    -د

 , كي يستطيع ان يلعبها العب الملعب ؟  منفذةرمية حارس المرمى ُّ تعدمتى  -12
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          عندما تكون الكرة في الهواء فوق منطقة المرمى .                                                                 -أ
عندما تعبر الكرة خط منطقة المرمى وتدخل الى منطقة اللعب .                                                           -ب
عندما تترك الكرة يد حارس المرمى  .                                                                                       -ج
 ما يلمس زمالء حارس المرمى الكرة .عند -د

مخالفة للقواعد من  ةالرغم من عدم وجود أيعلى أوقف  حكم الملعب المباراة  -18
أ  قبيل  2ب قد ألقى بالكرة باتجاه مرمى  13الفريقين . لم يتم إيقاف الوقت . كان 

دون الصافرة مباشرة . الكرة ما زالت في طريقها وبعد الصافرة دخلت في المرمى ب
 ان تستبنف المباراة ؟يمكن إعطاء فرصة لحارس المرمى ليصدها . كيف 

رمية حرة لر أ .                                                                  -برمية حرة لر ب                 -أ 
 هدف لر ب . -.           دأمتار لر ب  7رمية  -ج

 5أمتار بعد صافرة الحكم . في هذه اللحظة يعبر  7ب ألداء رمية  2يستعد  -18 
ب  استطاع التهديف . ما القرار  2أ فإن  5رغم مما فعله على أ خط الرمية الحرة . 

 الصحيح ؟ 
يقاف لر  -بأ .                        5هدف واستبعاد لر  -أ                          أ .                                                     5هدف وا 
أمتار واستبعاد لر  7أعادة رمية   -دهدف .                                   -ج
 أ .  5

يؤدي حارس مرمى فريق ب رمية حارس مرمى باتجاه مرمى الفريق أ . لم  -18
يلمس الكرة أي العب من الفريقين . وتدخل الكرة مرمى الفريق أ . ما القرار 

 الصحيح ؟
رمية جانبية لر أ .                                                  -برمية حارس مرمى لر أ .         -أ

 إنذار لحارس مرمى فريق ب للسلوك غير الرياضي  -دهدف                    -ج
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 متى تبدأ مدة إيقاف الالعب ؟ -18
عندما يعبر الالعب  -ب   عندما يعطي الحكم إشارة اليد الخاصة باإليقاف .   -أ

 -دعندما يصفر الحكم الستئناف اللعب .       -جـ الموقوف خط الجانب      
 عندما يبدأ ألميقاتي تشغيل ساعة اإليقاف 

الوقت المتبقي  . حكم المرمى ) المذكور أوال  في حساباراء الحكام  تأختلف -18
 ثانية . ما القرار ؟  42عب ثانية أكثر , بينما يقول حكم المل 51( يريد اللعب 

 51 –الحكم األول يقرر  -بثانية .       51 –يطبق وقت اللعب األطول  -أ
الحكمان يجب  -دثانية .      42-حكم الملعب هو المسوؤل  -جـ ثانية           

 ان يصال الى قرار مشترك . 

كم . وعند اول قام اإلداري المسؤول لفريق أ بإهانة المسجل . ولم يالحظ الح -13
 توقف للعب , قام المسجل  بإبالغ الحكم عن ما حدث . ما القرار ؟

إيقاف دقيقتين لإلداري المسؤول لفريق أ  -بداري المسؤول لفريق أ .الااستبعاد  -أ
 إنذار ضد اإلداري المسؤول لفريق أ . -جـ         تقرير كتابي      -د.       

 اللعب إجباريا ؟ في أي الحاالت ال يوقف وقت -18
إيقاف دقيقتين .                                       -ب أمتار .                                        7رمية  -أ

 استبعاد .      –د مؤثر خارجي .                                      -جـ 

أ , والذي كان منفردا بحارس مرمى ب  8حارس المرمى فريق أ يمرر الكرة ل  -21
أ جاءت صافرة من  8عند منطقة مرمى ب . مباشرة وقبل ان تصل الكرة الى 

لفريقه في هذه اللحظة . كيف  امستقطع األميقاتي , الن مدرب فريق أ طلب وقت
 تستبنف المباراة ؟ 
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أ .                                                                                رمية حرة لر أ خارف منطقة مرمى-أ
رمية حرة لر أ عنده منطقة تبديل أ .                                                                                      -ب
                                                                   رمية سبع امتار لفريق أ .                        -جـ
 رمية حرة لر أ عند خط الرمية الحرة الفريق ب . -د

شارة التحذيرية للعب السلبي ؟                                                           اإلما هي األفعال التي تلغي  -21
أمتار .                                                                                7لمهاجمين , بعد انقاذ حارس المرمى لرمية الر الكرة ل ةتجديد حياز  -أ 
وقت مستقطع للفريق .                                                                                          -ب
ف متشدد قبل ان يقوم الفريق باللعب السلبي التالي .                                    اتخاذ موق -جـ 
 ليس أي فعل من أ او د .  -د

من يمكنه طلب ) وقت مستقطع للفريق ( .                                                                     -22
احد الالعبين  -ب                          احد من أداريي الفريق .            -أ

.                           فقطاري المسؤول للفريق \االد -.                                جر 
 رئيس الفريق .   -د 

أ  15المباراة بعد رمية اإلرسال لهدف لر  الميقاتيأوقف  – 43:27زمن اللعب  -28
العبا 14أ غير مسجل بقائمة التسجيل . القائم بها  15ابلغ الحكم ان  الميقاتي. 

دراك الحكم   أ غير موجود .  11ن الالعب ألفريق أ . وا 
الهدف يحتسب                                           -بالهدف يلغى                                      -أ

عقوبة تصاعدية ضد  -د      أ في قائمة المباراة 15أ ويسجل  11يزال  -جـ 
 اإلداري المسؤول لفريق أ.

إذا أوقف المندوب الفني المباراة بسبب مخالفة احد الفريقين , فبن اللعب  -28
 خر ؟ آليستبنف بحيازة الكرة للفريق ا
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ال                                                  -بنعم                                                          -أ
 القرار للميقاتي.        -دإجراء قرعة بينهما                                      -جـ 

 مقعد البدالء .  ءما هي المسافة بين خط المنتصف وبدا -28
متر.                                                2 -بًا .                                                متر 1 -أ

 متر. 3,5 -دأمتار                                               3 -جـ 

المباراة  الميقاتيمتر لفريق ب . أوقف  9فريق أ لديه الكرة عند خط الر  -28
 وأوضح للحكم ان مدرب أ أهانه . ما القرار ؟ 

                                                                                         كتابة تقرير     -أ 
ايقاف دقيقتين لمدرب أ , و كتابة تقرير .                                                                    -ب 
                                                     استئناف المباراة برمية حرة لب عند منطقة تبديل أ .     -جـ
 استئناف المباراة برمية تتناسب مع حالة المباراة . -د

مهاجم أ الذي ينتظر خارف الالعب الارتدت الكرة من حارس المرمى ب باتجاه  -28
خط منطقة المرمى مباشرة . ولمنع الفرصة الواضحة للتهديف قام المدافع ب بدخول 

ة المرمى ومنع مهاجم أ من استالم الكرة وقد كرر هذا الفعل سابقال. ما القرار منطق
 الصحيح ؟    

متر لر أ .                                     7رمية  -رمية حرة لر أ .                                     ب  -أ 
 عاد مدافع باستب -عقوبة تصاعدية ضد مدافع ب .                  د -جر 

 .    اختبار الكتاب المفتوح:  اسم االختبار

  .: قياس المعرفة القانونية لحكام كرة اليد الغرض من االختبار
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: تعطرى لكرل مختبرر اسررتمارة مرن ورقترين تحرروي فقررات االختبرار كمررا  طريقـة االختبــار
من مرادة قانونيرة ويوضرع فرراغ امرام ًا يعطى في كل فقرة جزء ذتحوي مثاالل لإلجابة , إ

النص القانوني يقوم المختبرر بتحديرد المرادة القانونيرة التري ينتمري اليهرا الرنص الموجرود 
باسررتخدام كترراب القررانون الرردولي , أي أنارره يمكررن المختبررر البحررث داخررل كترراب القررانون 

(open book testوكرذلك يجرب تحديرد الرنص اذا كران )  مرن تعليرق لمرادة قانونيرة
 15دقيقة(  وتكون درجرات االختبرار مرن صرفر الرى21, وقت االختبار )هااو اإليضاح

 درجة , وطريقة التصحيح درجة واحدة لكل اجابة صحيحة .
إلى أي مواد القانون ترجع هذه العبارات                                              

                                                                        مثال                    -1 

 إذا كان احد الفريقين مستحوذا على الكرة في وقت توقف اللعب       

                                                هذا الفريق يجب أن يستحوذ على الكرة ثانية .      

 أ   4:13

 القرارات التي يصدرها الحكام على أساس مراقبتهم للحقائق او أحكامهم  - 2

                                                            .                   تعد نهائية     

 ررر رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

            ....   حكمين وضع الكرة في اللعب بسرعةوفي مثل هذه الحاالت يجب على ال - 3

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 لم يعد يسمح بتبديل حارس المرمى عندما يكون الرامي مستعدا ألداء - 4
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                                                            أمتار                7رمية الر    

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

      الفريق ببجمعهم أكثر من إيقاف واحد لمدة دقيقتين.   داريي إعطاءمن غير الممكن  - 5

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

      فإن الحكم يطلق صافرته ليبين نهاية زمن اللعب .    إذا لم تطلق مثل هذه اإلشارة  - 6

 رر ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 من حيث المبدأ ,أي مخالفة أثناء األداء الذي ال تسبقه أشارة االستئناف  - 7

عادة الرمية بعد أشارة الصافرة .                                  يعالج من خالل التصحيح وا 

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 مع ذلك فإن لمس الكرة أكثر من مرة ال يعاقب إذا ارتبك الالعب في مسك الكرة  - 8

                      يعني يفشل في السيطرة عليها عندما يحاول مسكها أو إيقافها .        

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

       المسجل ومن الجائز مع الحكام  / ويسمح لهذا اإلداري فقط بالتحدث مع المؤقت - 9

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

     طالما يكون حارس المرمى مبقيا إحدى قدميه على األر  ...........            -11

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 صنفا الحكام التصرف ببنه تصرف غير رياضي جسيم جدا فيجب عليهم  أذا  -11
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                                                 تقديم تقرير خطي بعد المباراة .           

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 إذا أطلق الحكمان صافرتيهما الحتساب مخالفة ما, واتفقا على الفريق  -12

                                                              الواجب معاقبته ولكن .     

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 إذا كانت هناك مخالفة بعد منح رمية حارس المرمى وقبل أن ........ -13

         تنفذ ..........                                                                 

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

           بعد تسجيل كل هدف يستبنف اللعب برمية ..........                     -14

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 منيجب على الالعبين المشاركين في التبديل دائما الدخول والخروف  -15

             الملعب من خط منطقة التبديل الخاصة بهم .                                

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

                           ة اإليقاف عندما يستبنف اللعب بإشارة الصافرة .   مدتبدأ  -16

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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 (6ملحق)
 اختبارات القدرات البدنية

 
 (1) :م من البداية العالية (81اختبار ركض) اوال:

  قياس السرعة االنتقالية هدف االختبار: -
 األدوات المستعملة: -
 م  11يبعررد  تحديرد منطقررة إجررراء االختبررار بثالثررة خطروط احرردها للبدايررة  والررذي

 م(للنهاية .31من منطقة االختبار و آخر يبعد)
 ( صافرة2ساعة توقيت الكترونية,) 
م الررى أن يصررل الررى  11طريقررة األداء :ينطلررق الالعررب مررن خررط البدايررة الررذي يبعررد -

م ليبرردأ المؤقرررت بحسرراب الوقرررت المسررتغرق حترررى 31المنطقررة المحرررددة لالختبررار وهررري 
 (.  2شكل )يصل إلى خط النهاية كما في ال
( ثانيررة, بحيررث تعطررى محاولررة واحرردة 1/111)ألقررربطريقررة التسررجيل: يحتسررب الررزمن 

 لكل 
 ( يوضح ذلك .13والشكل ) حكم
 
 
 
 
 

 (13شكل)
 م( من البداية العالية 31يوضح اختبار رك  )

 
 

                                      
(1)
دار الفكور العربوي  )القوارر, : 3.ط1ج، والرياضوية القياس والتقوويم يوي التربيوة البدنيوةمحمد صبحي حسانين؛  

 381(  ص 1995للطبع والنشر 
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 (1):اختبار نيلسون لسرعة االستجابة الحركية االنتقائية ثانيا:
القرردرة علررى االسررتجابة والتحرررك بسرررعة ودقررة علررى وفررق :قيرراس  الغررر  مررن االختبررار

 اختيار  المثير .
م وسررراعة إيقررراف  2م والعرررر  21األدوات منطقرررة مسرررتوية خاليرررة مرررن العوائرررق بطرررول 

 وشريط قياس.
اإلجراءات : تخطريط منطقرة االختبرار بثالثرة خطروط المسرافة برين كرل خرط وآخرر هري 

  م . 1م وطول الخط 6.41
 :مواصفات األداء 

خررط المنتصررف فرري مواجهررة الحكررم الررذي يقررف عنررد نهايررة  ة* يقررف المختبررر عنررد نهايرر
 (14الطرف اآلخر للخط انظر )الشكل

*يتخررذ المختبررر وضررع االسررتعداد بحيررث يكررون خررط المنتصررف بررين القرردمين و ينحنرري 
 جسمه إلى األمام .

بسررررعة *يمسرررك الحكرررم بسررراعة اإليقررراف بإحررردى يديررره ويرفعهرررا إلرررى األعلرررى ثرررم يقررروم 
 بتحريك ذراعه أما ناحية اليمين أو اليسار وفي الوقت نفسه يقوم بتشغيل الساعة.

*يسررتجيب المختبررر ألشررارة البرردء ويحرراول الحركررة ببقصررى سرررعة ممكنررة فرري االتجرراه 
 .م  6.41المحدد للوصول إلى خط الجانب الذي يبعد عن خط المنتصف بمسافة 

 قوم الحكم بإيقاف الساعة.*وعندما يقطع المختبر الجانب الصحيح ي
*واذا برردأ المختبررر الجررري فرري االتجرراه الخرراطي فرران الحكررم يسررتمر فرري تشررغيل السرراعة 

 حتى يغير المختبر من اتجاهه ويصل إلى خط الجانب الصحيح.
ثانيررة  وبواقررع  21*يعطرري المختبررر عشررر محرراوالت متتاليررة بررين كررل محاولررة وأخرررى 

 خمس محاوالت في كل جانب.
لمحرراوالت فرري كررل جانررب بطريقررة عشرروائية متعاقبررة ولتحقيررق ذلررك تعررد عشررر *تختررار ا

قطع من الورق المقوى موحدة الحجم واللرون ويكترب علرى خمرس منهرا كلمرة ) يسرار ( 

                                      
(1)
القيوووواس يووووي التربيووووة الرياضووووية وملووووم الوووونف  محموووود حسوووون مووووروا ومحموووود نصوووور الوووودين رضوووووان؛  

 258-254( ، ص1988،دار الفكر العربي ،:)القارر, 2.طالرياضي
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توضررع فرري كرريس أو صررندوق ثررم تسررحب دون النظررر و ألخرررى كلمررة )يمررين( ثررم تقلررب و 
 اليها.

 تعليمات االختبار  
اوالت خرارف القيراس بالشرروط األسراس نفسرها وذلرك *يعطى كل مختبر عددال من المحر

 بغر  التعرف على إجراءات االختبار.
*يجب على الحكم أن يتدرب على إشرارة البردء  حترى يرتمكن مرن إعطراء هرذه اإلشرارة 

 بالذراع وتشغيل الساعة في  الوقت نفسه.
بقة *يقرروم الحكررم قبررل أن يجررري االختبررار علررى المختبررر بسررحب الكررروت العشرررة السررا

بطريقررة عشرروائية وتسررجل علررى وفررق ترتيررب سررحبها فرري بطاقررة خاصررة ويقرروم بوضررعها 
فررري إحررردى يديررره لترشرررده فررري تسلسرررل اتجاهرررات اإلشرررارات ويسرررجل الرررزمن لكرررل مختبرررر 

جررررراء يسررررتخدم لمنررررع المختبررررر مررررن توقررررع االتجرررراه إلررررى منفصررررالل عررررن األخررررر وهررررذا اال
 المحاولة التالية.

أداء عشر محاوالت موزعة على االتجراهين  لمطلوب*يجب عدم معرفة المختبر ببن ا
 وان ترتيب أداء المحاوالت يتم بطريقة عشوائية وهو يختلف من مختبر إلى أخر.

أبرررردا  وفرررري -: اسررررتعد  االتيررررة*يجررررب أن يبرررردأ االختبررررار برررربن يعطرررري المحكررررم اإلشررررارة 
ترراوح مرا ابردأ( فري مردى ي-المحاوالت جميعها يجب أن تكون المدة الزمنية بين )اسرتعد

 .( 2-1.5بين)
*يجب على المختبر القيام ببع  التمرينات الخفيفة لغر  اإلحمراء  ويفضرل ارترداء 

 حذاء خفيف ويجب أن تكون منطقة أداء االختبار خالية من أية موانع.
 

 التسجيل : 
 *يحتسب الزمن الخاص بكل محاولة ألقرب ثانية .

 العشرة.*درجة المختبر هي : متوسط المحاوالت 
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 (1-14شكل)                               (14شكل )                
 سرعة االستجابة الحركيةليوضح اختبار نيلسون                    

 
 (21:)(من البدء العالي3×م28اختبار الجري المكوكي )ثالثا:

 قياس تحمل السرعة لعضالت الرجلين. -الغر  من االختبار :
سراحة  –ساعة إيقراف  –شريط الصق  –شريط قياس  -األدوات المستخدمة :

 صافرة. -م  31مستوية أطول من 
(م يقرررف المختبرررر 25يرسررم خطررران متوازيرران المسرررافة بينهمررا ) -مواصررفات االختبرررار :

عنررد خررط البدايررة وعنررد إشررارة البرردء يقرروم بررالجري ببقصررى سرررعة باتجرراه الخررط الثرراني 
( مررات لتصربح 8ستدير للعودة إلى خط البداية  يكرر هرذا األداء )ليالمسه بقدمه ثم ي
 المسافة المقطوعة

 متر. 211( =8×م25)
 يمنح المختبر محاولة واحدة فقط. -تعليمات االختبار :
يسررررررررررررجل للمختبررررررررررررر الررررررررررررزمن الررررررررررررذي اسررررررررررررتغرقه فرررررررررررري قطررررررررررررع  -التسررررررررررررجيل :

 مرات( بالثانية وأجزائها.8×م25المسافة)
 

 

 

 

 

 

                                      
(2)
(، 1981) القووارر,   دار الفكوور العربووي ، ؛القيوواس يووي كوور, اليوودكموواع مبوود الحميوود ومحموود صووبحي حسووانين ؛  

 .282ص
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 (2ملحق)
 

 تقييم الحكم استمارة

   
ت

 

 الدرجة الشخصية العنصر

 5 4 3 2 1 صفر

  
  
  
  
  
 

ا,
ر
ــا
مب
 ال
ل
ـــ
ــب
قــ

 

       مراجعة كتاب القانون 1

الوصوع يي المومد المحدد واالجتماع  2

 مع الزمرء

      

       االحماء يي الملعب 3

التفتيش ملى أدوات الملعب وبطاقات  4

 الرمبين

      

       اجراء القرمة 5

-تشجيع الفريقين ملى المصايحة 6

 والحكم يصايح وادارا ا الفريقين

      

       بدء المبارا, يي المومد المحدد 2

  
  
  
  
  

ا,
ر
ــا
ـب
مـ
 ال
اء
نــ
ثــ
أ

 

       أتاحه الفرصة 1

       استخدام العقوبات 2

       الدخوع يي المناي )خطا مهاجم( 3

       أمتار 2رمية اع 4

       منطقه المرمى 5

لعب  -االخطاء القانونية)خطوات 6

 تنطيط الكر,(-أداء الرميات-السلبي

      

       تحركات الحكمين 2

       الشخصية والسلوك واالشارات 8

       الظروف المحيطة )رد يعل االخرين( 9

التأثير ملى نتيجة المبارا, ومدى  11

 الرضا ملى الذات

      

ا,
ر
با
لم
 ا
عد
ب

 

       تشجيع الفريقين ملى المصايحة 1

مراجعة استمار, المبارا, والنتيجة  2

 والتأكد من التوقيعات

      

       كتابة تقرير المبارا, وتسليمه 3
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 (8ملحق)

 استمارة تقييم دقه القرار لحكام كرة اليد
                                               اسم الحكم:                     

 الدرجة التحكيمية:
 أسم الخبير:

 التاريخ:
 الدرجة            الــعـنـصـــــــر                     ت

1  2  8  8  8 8 8 3 8 11 
           أتاحه الفرصة      1

           استخدام العقوبات 2

           )خطا مهاجم (الدخول على المنافس  8

           أمتار  8رميه   8

           منطقه المرمى  8

 احتساب الخطوة  8
 

          

           اللعب السلبي 8

           تنطيط الكرة 3

           احتساب الرميات 8

           تنفيذ الرميات 11
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 ( 9ملحق رقم) 

 سرعة االستجابة الحركية تمرينات

 (:1تمرين رقم )

توضع ستة شواخص على خط التسعة متر  يقف الحكم على منتصف خط المرمى  

وعند سماع رقم الشاخص يقوم الحكم بالجري بسرعة الى الشاخص ويدور حوله ثم 

ويكون الركض  ثم محاولة ثالثة ومحاولة رابعةالعودة الى مكانه ثم محاولة ثانية 

 للجانب عند الشواخص الزوجية.الركض ولألمام عند الشواخص الفردية 

 

 (:2رقم ) تمرين

يقوم بالركض السريع لألمام  االشارةيقف الحكم في منتصف الملعب وعند سماع   

أي والرجوع الى نقطة البداية بقدميه خط الجانب ثم مس المطلوب  االتجاهنحو 

 .متر 00اي ركض مسافة  مرات ثالثة التمرين عادي م20ركض مسافة 
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 (:3تمرين رقم )

(  والمسافة بينهما 2( الى شاخص رقم )1يقوم الحكم بالهرولة من شاخص رقم )    

( يقوم الحكم بالركض عكس 4-3م وعند أشارة المدرب الى اي الشاخصين )10

( يقوم الحكم بالركض الى 3المدرب أشارة الى الشاخص رقم ) أعطى إذااي  اإلشارة

 .متر 20اي ركض مسافة  م10( وتكون المسافة بين شاخص واخر 4الشاخص رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 (:4تمرين رقم )

يقف الحكم بالمنتصف مع وضع اربعة شواخص لألمام والخلف واليمين واليسار    

اتجاه  )امام،خلف،يمين،يسار(م وعند سماع10 الحكموالمسافة بين شاخص و

الشاخص يقوم الحكم بالركض نحو الشاخص والدوران حوله ثم الرجوع الى نقطة 

وياد التمرين اربع مرات ويمكن تكرار االتجاه اكثر من مرة اي قطع مسافة  البداية

 .متر 00

 

 

 

 

 



301 

 املالحق............

 

301 

 (:5تمرين رقم )

م ويقف 5واخر م والمسافة بين شاخص  0توضع اربعة شواخص على منطقة الـ    

الحكم على منتصف خط المرمى وعند سماع االشارة ينطلق باتجاه الشاخص 

والدوران من حوله لينتقل الى الشاخص االخر اي من الشاخص االول الى الثالث 

 .متر 22اي قطع مسافة  والرجوع الى نقطة البداية ومن الشاخص الثاني الى الرابع

 

 (:0تمرين رقم )

وتكون المسافة شواخص بخط واحد  أربعةوتوضع  ى خط المرمىيقف الحكم عل  

السريع لالمام الى الشاخص   وعند سماع الصافرة يقوم بالركضم 10بين الشواخص

األول وبعد ذلك يقوم بالركض الجانبي الى الشاخص الثاني ثم الركض السريع لالمام 

 40ركض مسافة اي  الى الشاخص الثالث ثم الركض الجانبي الى الشاخص الرابع

 .متر
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 (30مالحق) 

 تمرينات السرعة االنتقالية

 (:1تمرين رقم )

( ثم الدوران والركض الى 2( الى الشاخص)1الحكم بالركض من شاخص ) يبدا   

( والدوران حوله ثم 4) ( والدوران حوله ثم االنتقال الى شاخص رقم3شاخص رقم )

اي قطع مسافة  م10وتكون المسافة بين شاخص واخر (1االنتقال الى الشاخص رقم )

 .متر 40

 

 

 

 

 

 

 

 ( :2تمرين رقم )

من الشاخص األول الى الثاني ثم الهرولة الى  الركض السريعالتمرين ب بيدا  

والمسافة بين شاخص واخر الرابع الشاخص الثالث ثم الركض السريع الى الشخص 

 .متر 40اي ركض مسافة  م10

 

 

 

 

 

2 

1 
3 

4 
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 (:3تمرين رقم )

وتكون المسافة  التمرين بالركض السريع لألمام من الشاخص األول الى الثاني يبدا  

ثم الركض السريع  م5بمسافة  ثم االنتقال بالركض الجانبي الى الشاخص الثالث م 20

والدوران حوله ثم العودة الى الشاخص م 20بمسافة لألمام الى الشاخص الرابع 

الثالث والركض الجانبي الى الشاخص الثاني ثم االنتقال بالركض السريع لألمام الى 

 .متر 00اي ركض  الشاخص األول

 (:4تمرين رقم )

( الى الشاخص رقم 1التمرين بالركض السريع لألمام من الشاخص رقم ) يبدا  

( 4الى الشاخص رقم ) االنتقال( ثم 3بالهرولة الى الشاخص رقم ) االنتقال(ثم 2)

( بالهرولة وهكذا حتى الوصول 5بالركض السريع ثم االنتقال الى الشاخص رقم )

 00اي يركض  م15( علماً ان المسافة بين شاخص واخر هي 0الى الشاخص رقم )

 .متر 00متر وهروله 

 

 

 

 

 

1 

4 
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 (:5تمرين رقم )

( بالركض السريع لألمام ثم االنتقال ثم 3( الى )1ينطلق الحكم من شاخص رقم )  

( ثم الهرولة 2( ثم الركض لألمام الى الشاخص رقم )4الهرولة الى شاخص رقم )

( ثم االنتقال 1( ثم الركض السريع لألمام الى الشاخص )3الى الشاخص رقم )

( ثم 4ثم الركض السريع لألمام الى الشاخص رقم ) (2بالهرولة الى الشاخص رقم )

اي ركض  م20وتكون المسافة بين شاخص وأخر  (1الهرولة الى الشاخص رقم )

100. 

 

 (:0تمرين رقم )

نفس من قوس منطقة المرمى بأتجاه نهاية قوس  الجانبيالتمرين بالركض  يبدا   

المرمى المواجهة ثم الركض االنطالق بسرعة نحو نهاية منطقة ثم منطقة المرمى 

 .متر 02اي ركض  ثم الركض السريع الى نقطة البداية الجانبي على خط المرمى

 

 

 

 

 

1

1 
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 ( 33مالحق)  

 تحمل السرعةتمرينات 

 (:1تمرين رقم )

( وتكون المسافة بين 8الخمسة على شكل رقم ) الشواخصالركض السريع بين    

 .م100لقطع مسافة  مرات2م( ويطبق التمرين 15) الشواخص

 

 (:2تمرين رقم )

م( ذهاباً 5م( بسرعة وبطريقة الزكزاك بين الحواجز والمسافة بينها )50الركض )   

 .م(150واياباً ويطبق ثالث مرات لقطع مسافة )
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 (:3تمرين رقم )

من الشاخص االول الى الشاخص الثاني ثم االنتقال  امالركض السريع لألم   

 4الى الشاخص رقم ثم الركض السريع لألمام  3بالركض الجانبي الى الشاخص رقم 

 م.240( ولمرتين لقطع مسافة 1ثم االنتقال بالركض الجانبي الى الشاخص رقم )

 

 

 (:4تمرين رقم )

( ثم الركض 2الى شاخص ) (1السريع لألمام من شاخص ) يقوم الحكم بالركض   

ن حوله ثم العودة الى الشاخص الثاني بالركض ا( والدور3الجانبي الى الشاخص  )

( ثم 1الجانبي الى الشاخص االول بالركض السريع لألمام الى الشاخص رقم )

الى  لألمام( ثم الركض السريع 4االنتقال بالركض الجانبي الى الشاخص رقم )

( بالركض الجانبي ثم الدوران 3تقال الى الشاخص رقم )( ثم االن5الشاخص رقم )

(ثم العودة الى الشاخص رقم 5حوله والعودة الى الركض الجانبي الى الشاخص رقم )

( حيث تكون 1( بالركض السريع لألمام ثم الركض الجانبي الى الشاخص رقم )4)

م وبين 30س م وبين الشاخص الرابع والخام30المسافة بين الشاخص االول والثاني 

م ويوضع الشاخص الثالث بين 15م وبين الخامس والثاني 15االول والرابع 

 م.105الشاخص الخامس والثاني في المنتصف , اي يقطع مسافة 
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 (:5تمرين رقم )

لقطع مسافة  10×م20الركض ذهابا و ايابا على ملعب كرة اليد لعشر مرات اي

 م(.200)

 

 

 

 

 

 

 

 (:0تمرين رقم )

( ثم الى الشاخص 1( ثم العودة الى الشاخص )2( الى )1الركض من الشاخص )   

( ثم 1( ثم العودة الى الشاخص)4( ثم الى الشاخص )1( ثم العودة الى الشاخص )3)

( ثم العودة الى 0( ثم الى الشاخص )1( ثم العودة الى الشاخص )5الى الشاخص )

( اي قطع مسافة 1الشاخص )( ثم العودة الى 7( ثم الى الشاخص )1الشاخص )

 م.5مع العلم ان المسافة بين شاخص واخر  م 210
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 (:7تمرين رقم )

 جانبيالركض ال( ثم 2( الى الشاخص رقم )1من شاخص ) لألمامالركض السريع    

الركض  ( ثم4الى الشاخص رقم ) لألمام( ثم الركض السريع 3الى الشاخص )

( ثم 1الى الشاخص رقم ) لألمام( ثم الركض السريع 2الى الشاخص ) جانبي الجانبي

( 1الى الشاخص رقم ) لألمام( ثم الركض السريع 4الى الشاخص ) جانبيالركض ال

الى الشاخص رقم  لألمام( ثم الركض السريع 4الى الشاخص )الركض الجانبي ثم 

  . مرتين( , ويكرر التمرين ل1الى الشاخص ) جانبيالركض ال ( ثم 4)
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 (:0تمرين رقم )

 الركض الجانبيالركض السريع القطري باتجاه زاوية ملعب النصف الثاني ثم    

الخفيفة الى الزاوية االخرى ثم االنطالق بسرعة نحو الزاوية االخرى قطريا 

  نحو الزاوية االخرى ويكرر مرتين. والركض الجانبي

 

 

 

 

 

 

       

 (:0رقم ) ينتمر

 (.10×30مم )300م ثم الرجوع الى نقطة البداية لقطع مسافة 30الركض لمسافة 
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 االلعاب الصغيرة

 لعبة نقل الكرات -1

 المكان: ساحة كرة اليد
 صناديق وكرات يد 6االدوات: 

 دقيقية1الوقت: 

 العبين أو كثر 6عدد الالعبين:

 -طريقة اللعب:

 جانبين خط المنتصف وعلى بعد.يرسم خطي عل -

 امتار. 3يقف الحكام متقابلين على خط والمسافة بين حم واخر  -

تبدا اللعبة بصافرة ينطلق كال الحكمين المتقابلين تجاه خط المنتصف أحدهما -
يحمل كرة من الكرات الموجودة في الصندوق ليسلمها الى زميله عند خط المنتصف 

لكرة في الصندوق واالخر يحضر الكرة أخرى ويعاد نفس ليعودان الى أماكنهم يضع ا
 .الوقت انتهاءاالداء لحين 

 احتساب النتيجة: يعتبر الثنائي فائزا الذي ينتقل اكثر كرات الى الجهة المقابلة.
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 لعبة االرقام -2

 .المكان: ساحة كرة اليد
 كغم.1كرات طبية زنه 3االدوات: 

 دقيقية1الوقت: 

 العبين أو كثر 6عدد الالعبين:

 -طريقة اللعب:

م، وتوضع ثالث كرات 11تحديد خطين مقابلين في يبعدان على خط المنتصف 
أمتار،  4على خط المنتصف كل كرة أمام ثنائي تحكيمي والمسافة بين كرة واخرى 

لكرة أذا ينطلق اذا يقوم المدرب بطلب رقمين الرقم االول رقم الحكم والرقم الثاني رقم ا
 الحكمين من كل جانب بتجاه الكرة التي تحمل الرقم المطلوب.

احتساب النتيجة: الحكم الذي يصل اوال هو الفائز ويمكن استخراج الفريق الفائز 
 االول من الجهتين.
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 لعبة الصافرة. -3

 .المكان: ساحة كرة اليد
 .6رة عدد دوائر أو اطواق صاف 6االدوات: 

 دقيقية1الوقت: 

 العبين أو كثر 6عدد الالعبين:

 -طريقة اللعب:

م  وبين طوق واخر 11يقف كل حكم مقابل حكم وداخل دائرة أو طوق وعلى بعد 
م ويحمل كل حكم صافرة، عند سماع االشارة البداية ينطلق كل حكم 4بنفس االتجاه 

 واطالق صافرته.مقابل حكم بسرعة للدخول داخل الدائرة أو الطوق 

 احتساب النتيجة: الحكمان الذي  يدخل اوال الى الدائرة ويطلق الصافرة هو الفائز.
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 لعبة اصدار القرار. -4

 .المكان: ساحة كرة اليد
 .6صافرة عدد االدوات: 

 دقيقية 4الوقت: 

 العبين  6عدد الالعبين:

 -طريقة اللعب:

يقف الحكام على خط المنتصف ،وعند سماع الصافرة ينطلق الحكام ليقف أحد 
الثنائي حكم مرمى والثاني حكم ملعب وعند الوقوف في المكان يطلق أحد الحكام 
صافرة ويعطي أشارة مثال )احتساب هدف، رمية حرة ،رمية سبعة امتار،عقوبة( 

 ويكون هذا متفق علية بين الحكمين.

 -احتساب النتيجة:

الثنائي الذي يقف كل منهما في المكان الصحيح ويعطي القرار واشارة صحيحة هو 
 الفائز االول.

 

 

 

 



331 

 املالحق............

 

331 

 لعبة البريد. -1

 المكان: ساحة كرة اليد.

 كرات يد. 3االدوات 

 دقيقة.1الوقت:

 العبين. 6عدد الالعبين: 

 طريقة اللعب:

امتار بحيث  11يقف كل ثنائي تحكيم الواحد خلف االخر والمسافة بين ثنائي واخر 
يشكلون شكل مثلث يمسك كل واحد من الثنائي كرة يد بيدة وعند سماع الصافرة يقوم 
الحكام الين يحملون الكرة بالدوران حول الحكام الذين ليس لديهم كرات ليعود ويسلم 

 نفس الطريقة واالتجاة.الكرة الى زميلة ويقوم زميلة ب

 احتساب النتيجة:

 الثنائي الذي ينهي السباق اوال هو الفائز.

 

 

 

 

 

 

 



339 

 املالحق............

 

331 

 (  31ملحق)  

 منهج المعرفة القانونية 

 
 ت

رقم الوحدة 
 التدريبية

 رقم
 األسبوع

 مواد المنهاج المعرفي الزمن التاريخ اليوم

 المباراة إدارة استراتيجية د41 1/2/2113 الجمعة االول الوحدة االولى 1
 توضيحات حول القانون د41 2/2/2113 السبت االول الوحدة الثانية 2
 ميكانيكية التحكيم وواجبات الحكام د41 4/2/2113 االثنين االول الوحدة الثالثة 3
 االشارات والصافرة د41 6/2/2113 االربعاء االول الوحدة الرابعة 4
 )الميقاتي والمسجل(18مادة د41 8/2/2113 الجمعة الثاني االولى الوحدة 1
 الحكام()11مادة د41 9/2/2113 السبت الثاني الثانية الوحدة 6
 )العقوبات(16مادة د41 11/2/2113 االثنين الثاني الثالثة الوحدة 1
 )العقوبات(16مادة د41 13/2/2113 األربعاء الثاني الرابعةالوحدة  8
 )تعليمات تنفيذ الرميات(11مادة د41 11/2/2113 الجمعة الثالث االولى الوحدة 9

 أمتار(1)رميةال14مادة د41 16/2/2113 السبت الثالث الثانية الوحدة 11
 )الرمية الحرة(13مادة د41 18/2/2113 االثنين الثالث الثالثةالوحدة  11
 )رمية حارس مرمى(12مادة د41 21/2/2113 األربعاء الثالث الرابعةالوحدة  12
 االهداف،تسجيل اإلرسال ،رمية  )الرمية الجانبية9،11،11المواد د41 22/2/2113 الجمعة الرابعة االولىالوحدة  13
 )المخالفات والسلوك الغير الرياضي(8مادة  د41 23/2/2113 السبت الرابعة الثانيةالوحدة  14

 ،اللعب السلبي( )لعب الكرة1مادة  د41 21/2/2113 االثنين الرابعة الثالثةالوحدة  11
 اللعب السلبي( )لعب الكرة، 1مادة  د41 21/2/2113 االربعاء الرابعة الرابعةالوحدة  16
 ،حارس المرمى( )منطقة المرمى1،6المادة  د41 1/3/2113 الجمعة الخامس االولىالوحدة  11
 ،الكرة( )الفريق3،4مادة د41 2/3/2113 السبت الخامس الثانيةالوحدة  18

 ،الملعب( )زمن اللعب2،1مادة  د41 4/3/2113 االثنين لخامسا الثالثةالوحدة  19

 مراجعة عامة مع أسئلة واستفسارات د41 6/3/2113 االربعاء خامسال الرابعةالوحدة  21
 مقاطع فديو  للمعرفة القانونيةل*مرفق مع المنهج  اقراص ليزرية 
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 المنهج التدريبي للقدرات البدنية

رقم 
 الوحدة

اليوم  األسبوع
 والتاريخ

الهدف من الوحدة 
 التدريبية

الشدة 
للوحدة 
التدري
 بية

 التمارين
 المستخدمة

 بالقسم الرئيسي

الوقت 
الكلي 
 للعمل

الوقت 
الكلي 
 للراحة

الوحدة 
 األولى

/1الجمعة األول
2/2113 

 د29 د31 (1،1،4( ت )11م) %11 تحمل السرعة

الوحدة 
 الثانية

2/2السبت األول
/2113 

 د42 د18 (3،4،1ت ) (9م) %81 السرعة االنتقالية

الوحدة 
 الثالثة

/4االثنين األول
2/2113 

 د43 د11 (1،2،3ت ) (8م) %91 سرعة االستجابة الحركية

الوحدة 
 الرابعة
 

/6االربعاء األول
2/2113 

 د28 د32 (2،8ت) (11م) %81 تحمل السرعة

الوحدة 
 األولى

/8الجمعة الثاني
2/2113 

سرعة االستجابة الحركية 
 والسرعة االنتقالية

 (4،1( ت)8م) 81%
 (1،2،6( ت)9م)

 د42 د18

الوحدة 
 الثانية

9/2السبت الثاني
/2113 

 د42.41 د11.21 (1،1،6( ت)9م) %91 سرعة االنتقالية

الوحدة 
 الثالثة

11االثنين الثاني
/2/2113 

 د43 د11 (3،1،6)( ت 8م) %91 االستجابة الحركيةسرعة 

الوحدة 
 الرابعة

االربعاء الثاني
13/2/

2113 

 د28.41 د31.21 (3،6،1( ت )11م) %81 تحمل السرعة

الوحدة 
 األولى

11الجمعة الثالث
/2/2113 

سرعة االستجابة الحركية 
 و السرعة االنتقالية 

 ( 4،1( ت )8م) 81%
 (4،6( ت)9م)

 
 د16.31

 
 د43.31
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الوحدة 
 الثانية

/16السبت الثالث
2/2113 

 د42 د18 (4،1،3( ت )9م) %91 السرعة االنتقالية

الوحدة 
 الثالثة

18االثنين الثالث
/2/2113 

 د44 د16 (1،2،6( ت )8م) %91 سرعة االستجابة

الوحدة 
 الرابعة

االربعاء الثالث
21/2/

2113 

 د29 د31 (1،1،8( ت )11م) %81 تحمل السرعة

الوحدة 
 األولى

22الجمعة الرابع
/2/2113 

 د29.11 د31.11 (9،2،3( ت )11م) %81 تحمل السرعة

الوحدة 
 الثانية

/23السبت الرابع
2/2113 

 د41.11 د18.11 (1،3،1( ت )9م) %91 السرعة االنتقالية

الوحدة 
 الثالثة

21االثنين الرابع
/2/2113 

 د42.31 د11.31 (2،1،3،4( ت )8م) %91 سرعة االستجابة الحركية

 الوحدة
 الرابعة

االربعاء الرابع
21/2/

2113 

 د29.11 د31.11 (1،1، 4( ت)11م ) %81 تحمل السرعة

الوحدة 
 األولى

/1الجمعة الخامس
3/2113 

سرعة االستجابة الحركية 
 والسرعة االنتقالية

 ( 1،6( ت )8م) 81%
 (1،3،4( ت )9م )

 
 د18.31

 
 د41.31

الوحدة 
 الثانية

2/3السبت الخامس
/2113 

 د41.11 د18.11 (1،2،6( ت )9م) %91 االنتقالية السرعة

الوحدة 
 الثالثة

/4االثنين الخامس
3/2113 

 د42.41 د11.21 (3،1،6( ت)8م) %91 سرعة االستجابة الحركية

الوحدة 
 الرابعة

/6االربعاء الخامس
3/2113 

 د41.41 د19.21 (9،3،2( ت )11م ) %81 تحمل السرعة
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          يالىدنماذج من الوحدات التدريبية                         المكان: القاعة المغلقة في                                                 األسبوع: األول            

 4/2/2023 االثنين: اليوم والتاريخ          الخاص                       اإلعدادمرحلة                                                       الثالثة: الوحدة التدريبية

                                                   دقيقة 00زمن الوحدة التدريبية:                                                                                            :تطوير سرعة االستجابة الهدف التدريبي

 %58-08شدة الوحدة التدريبية:

 أقسام ت

الوحدة 

 التدريبية

زمن 

 كل

 قسم

 مكونات

الوحدة 

 التدريبية

 

 التمارين

 شدة

 التمرين

 

 زمن

 التمرين

 تكرار

 التمرين

 عدد

 المجاميع

الراحة بين 

 التكرارات

الراحة بين 

 المجاميع

الراحة بين 

 التمارين

الوقت 

الكلي 

 للعمل

الوقت 

الكلي 

 للراحة

 

 

1 

 

 

القسم 

 ألتحضري

 

 

 د10

 

 اإلحماء

 

هرولة حول -

 الملعب

انطالقات على -

 طول الملعب

 

---------- 

 

 د5

 د5

 

---------- 

 

--------- 

 

---------- 

 

---------- 

 

--------- 

 

---------- 

 

---------- 

 

 

2 

 

 

القسم 

 الرئيسي

 

 

 د00

 

 

التمارين 

 البدنية

 (1)  (   ت 8م) 

 (2)  (   ت 8م) 

 (3)  (   ت 8م) 

 

00% 

05% 

85% 

 ثا25

 ثا28

 ثا25

 

4 

5 

4 

 

3 

3 

3 

 

 ثا50

 ثا00

 ثا50

 

 د1330

 د2

 د1330

 

 

 د3

 د5

 د7

 د5

 د10330

 د10

 د10330

 

 

3 

 

 

القسم 

 الختامي

 

 

 د10

تمارين 

تهدئة الجسم 

 والعاب

 ترويحية

 

 (2(لعبة)10م)

  

 د1

 

 د5

 

--- 

 

 د1
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 في ديالىالقاعة المغلقة  المكان:                                                                                                                      األسبوع: الثاني

 5/2/2024 السبت: اليوم والتاريخ          الخاص                       اإلعدادمرحلة                                                      الثانية: الوحدة التدريبية

                                                    دقيقة 00زمن الوحدة التدريبية:                                                                                        السرعة االنتقالية الهدف التدريبي: تطوير 

 %                         58-08شدة الوحدة التدريبية: 

 أقسام ت

الوحدة 

 التدريبية

زمن 

 كل

 قسم

 مكونات

الوحدة 

 التدريبية

 

 التمارين

 شدة التمرين

 

 زمن

التمري

 ن

 تكرار

 التمرين

 عدد

 المجاميع

الراحة 

بين 

 التكرارات

الراحة 

بين 

 المجاميع

الراحة 

بين 

 التمارين

 الوقت

الكلي 

 للعمل

الوقت 

الكلي 

 للراحة

 

 

1 

 

 

القسم 

 التحضيري

 

 

 د10

 

 اإلحماء

 

هرولة حول  -

 الملعب

انطالقات على -

 طول الملعب

 

 

 

----------- 

 

 د5

 د5

 

 

 

-------- 

 

 

--------- 

 

 

--------- 

 

 

--------- 

 

 

------- 

 

 

------ 

 

 

------- 

 

 

2 

 

 

القسم 

 الرئيسي

 

 

 د00

 

 

التمارين 

 البدنية

 (1)  ( ت0م) 

 (0)  ( ت0م) 

 (5)  ( ت0م) 

 

05% 

00% 

85% 

 

 ثا35

 ثا40

 ثا70

5 

4 

0 

 

2 

2 

1 

 

 ثا70

 ثا80

 ثا140

 د2

 د2

------- 

 

 د4330

 د5350

 د5320

 د7

 

 د11310

 د10

 د11340

 

 

 

3 

 

 

القسم 

 الختامي

 

 

 د10

تمارين 

تهدئة الجسم 

 والعاب

 ترويحية

 

 (1(لعبة)10م)

  

 د1

 

5 

 

--- 

 

 د1
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 :القاعة المغلقة في ديالى المكان                                                                                                       األسبوع : الثالث

 28/2/2024:الجمعة  اليوم والتاريخ         الخاص                       اإلعدادمرحلة                                                       األولى : الوحدة التدريبية

                                                    دقيقة 00زمن الوحدة التدريبية:                                                                        والسرعة االنتقالية تطوير سرعة االستجابة الهدف التدريبي:

 %58-08شدة الوحدة التدريبية :

 أقسام ت

الوحدة 

 التدريبية

زمن 

 كل

 قسم

 مكونات

الوحدة 

 التدريبية

 

 التمارين

 شدة

 التمرين

 

 زمن

التمري

 ن

 تكرار

 التمرين

 عدد

 المجاميع

الراحة 

بين 

 التكرارات

الراحة 

بين 

 المجاميع

الراحة 

بين 

 التمارين

الوقت 

الكلي 

 للعمل

الوقت 

الكلي 

 للراحة

 

 

1 

 

 

القسم 

 التحضيري

 

 

 د10

 

 اإلحماء

 

 هرولة حول الملعب

انطالقات على طول 

 الملعب

 

-------- 

 

 د5

 د5

 

-------- 

 

-------- 

 

--------- 

 

--------- 

  

-------- 

 

--------- 

 

 

2 

 

 

القسم 

 الرئيسي

 

 

 د00

 

 

التمارين 

 البدنية

 ( 4(ت)  8م)

 (5(ت) 8م) 

 (4(ت)  0م) 

 (0(ت)  0م) 

 

05% 

00% 

85% 

00% 

 ثا30

 ثا40

 ثا45

 ثا40

 

4 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

 ثا00

 ثا80

 ثا00

 ثا80

 د2

 د2

 د2

 د2

 

 

 د4

 د4

 د4

 د4330

 د4

 د8

 د7315

 د8

 د7315

 

 

3 

القسم 

 الختامي

 

 

 د10

تمارين 

تهدئة الجسم 

العاب و

 

 (3(لعبة)10م)

  

 د1

 

5 

 

----- 

 

 د1
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 ترويحية

 

 المغلقة في ديالى:القاعة  المكان                                                                                                                 :الرابع األسبوع

 22/2/2024الجمعة  اليوم والتاريخ:          الخاص                       اإلعدادمرحلة                                                 األولى الوحدة التدريبية:

                                                       دقيقة 00زمن الوحدة التدريبية:                                                                                        تحمل السرعةالهدف التدريبي: تطوير 

 %08-58شدة الوحدة التدريبية : 

 أقسام ت

الوحدة 

 التدريبية

زمن 

 كل

 قسم

 مكونات

الوحدة 

 التدريبية

 

 التمارين

شدة 

 التمرين

 

 زمن

 التمرين

 تكرار

 التمرين

 عدد

 المجاميع

الراحة 

بين 

 التكرارات

الراحة 

بين 

 المجاميع

الراحة 

بين 

 التمارين

الوقت 

الكلي 

 للعمل

الوقت 

الكلي 

 للراحة

 

 

1 

 

 

القسم 

 التحضيري

 

 

 د10

 

 اإلحماء

 

 هرولة حول الملعب

انطالقات على طول 

 الملعب

 

------- 

 

 د5

 د5

 

-------- 

 

-------- 

 

--------- 

 

--------- 

  

--------

- 

 

------- 

 

 

2 

 

 

القسم 

 الرئيسي

 

 

 د00

 

التمارين 

 البدنية

 (0(ت) 10م) 

 (2(ت) 10م) 

 (3(ت) 10م) 

 

75% 

85% 

80% 

 ثا00

 ثا55

 ثا00

 

3 

3 

3 

 

3 

3 

3 

 

 ثا00

 ثا30

 ثا32

 

 د2

 د2

 د2

 

 

 

 د2330

 د13330

 د8320

 د0

 

 د10

 د7

 د7310
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3 

 

 

القسم 

 الختامي

 

 

 د10

تمارين 

تهدئة 

الجسم 

 العابو

 ترويحية

 

 (4(لعبة)10م)

  

 د4

 

2 

 

------ 

 

 د2
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Abstract 

The impact of training curriculum (theoretically, physically  ) 

in developing legal  knowledge  and some of physical potentials 

related to accuracy of second class  Referee’s decision in 

handball. 

Researcher 

Kahtan Fadel Muhammad Al Azawi 

Supervised by 

Assistant Professor Dr. Naseer S. Muhammad 

Assistant Professor Dr. Abbas F. Jaber 

 

The research contains five chapters as following: 

1- Chapter One/Research abstract. 

The introduction and importance of research take the role of 

research and scientific study in sports field, one of them is 

handball in general while they take referees in focus through the 

concern of International Union with referees in theoretical and 

physical side, however the role of these in taking the right decision 

. 

According to this a training curriculum (theoretical- physical) has 

been put for developing the knowledge in game law and some 

physical potential and the relationship with the accuracy.  

The issue that the researcher took accumulates through his 

experience during direct staying in touch with handball referees 

of Iraq. He noticed that the sessions (which are held by Handball 

Union in Iraq) aren’t enough to get the result because they take 

three days only studying theoretical side ,so the researcher put 

training curriculum (theoretical - physical) for handball referees. 

Summary of research goals: 



B 

a- Put training curriculum (theoretical – physical)  for developing 

the knowledge in game law for second class referees in 

handball. 

b- To know the impact of this curriculum. 

c- To know the relationship between the knowledge of game law 

and some physical potentials in decision accuracy for second 

class referees. 

He assumed the following: 

a- There are differences between pretest and post test for pilot 

group of research in knowledge game law and some physical 

potential. 

b- There is a relationship between the knowledge of game law and 

the physical potentials  for the decision accuracy of the 

handball referees on the other hand. 

 

The field of research: 

Human field: a pilot group (6 referees) from second class of 

handball referees. 

Time: for the period from 20-1-2013 till 1-4-2013 

Place: sport hall in Baqubah. 

2- Chapter two: it contains the theoretical and similar study, which 

contain many axis ,the most important of them is arbitration in 

handball, also the requirement potentials and it’s importance for 

handball referees  for accuracy decision in addition , this chapter 

contains tow other studies in relation to similar studies mentioned 

above. 

3- Chapter three: It contains curriculum and field procedures, the 

searcher used trial curriculum of single pilot group ,also he took 

the description of sample and instrumentals of research and 
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contains the tests which the researcher used to get the accuracy 

results . 

He put a form for questionnaire to measure the accuracy of 

decision and to know the impact of training curriculum which is 

suggested according to aim of the research. 

In addition to use proper statistic means to remedy the results. 

4- Chapter four: it contains analysis ,discussion,  and the results of 

tests containing two axes which the researcher took displaying 

,analysis and discussion the tests results as the first axes to know 

the differences for research pilot group, as for the second axes  

contains displaying ,analysis and discussion the results of common 

factor between game law knowledge and some of physical 

potentials in decision accuracy for the pilot group in pre test and 

post test , with tables ,charts from credible resource . 

5- Chapter five: It contains conclusions which the searcher reached, 

so he put recommendations according to what he reached. 

 

Regarding to the discussion the study has conclusions which are: 

1- The time that the curriculum took was enough to get 

development in game law knowledge and the physical 

knowledge. 

2- Using technique and different displaying means has positive 

effect in the law knowledge.  

3- Practical practices were important and positive in developing 

the law knowledge. 

4- Training effort in knowledge and physical training was proper 

in developing physical accuracy . 
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Recommendations: 

1- Give more time for knowledge side in training sessions which 

are held by Union. 

2- Using techniques and different displaying means in illustrate 

the modifications. 

3- Training camps must be held to develop physical side for 

referees.  

4- Following the performance of referees inside the playground 

and watch the accuracy of decision through the forma that the 

researcher put to final evaluation for the referee in each 

match.  

5- Adapting the curriculum that the researcher put in the sessions 

of referees qualifying. 

  

 

 

 

 

 


