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عهى تطىٌر انتصىٌة تأثٍر تًرٌناخ يهارٌح تقىج ياكنىس 

 ين انزاوٌح تكرج انٍذ

 تحث يقذو ين

 نصٍر حًٍذ كرٌى  .و.و     احًذ يهذي صانحو.  

 

 ممخص البحث
مركز الزاوية من المراكز الميمة في لعبة كرة اليد إلمكانية مواجية الالعب لحارس المرمى من مسافة ُيَعدُّ 

وأن صغر المسافة بين الزاوية ومنطقة المرمى تجعل زاوية اليدف  تكون فرصة تسجيل اليدف أكبر,قريبة وبالتالي 
, تمك المشكمة أدت إلى استخدام أنواع مختمفة من التصويب من أبرزىا التصويبة ضيقة عمى الالعب أثناء التصويب

العالي إلى منطقة الضغط المنخفض, وىي قوة رفع متجو من منطقة الضغط  سماكنو باستخدام قوة  )البرم(القوسية
 لذا أراد الباحثان إعداد تمرينات ميارية بقوة ماكنوس والتعرف عمى تأثيرىا في تطوير التصويب من الزاوية بكرة اليد,

وقد استنتج  لنادي ديالى الرياضي. وقد استخدم الباحثان المنيج التجريبي عمى عينة من العبي كرة اليد )الشباب(
أن لمتمرينات المعدة بقوة ماكنوس تأثيرا إيجابيا في تطوير التصويب من الزاوية بكرة اليد وأوصيا بتطبيق الباحثان ب

   .اينفسالمعبة تمك التمرينات عمى مراكز أخرى في 
 

The Effect of Skillful practices with power of Mancos on developing the 
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 The position of the angle is considered from the important positions in handball 

because of the facing of the player with the goalkeeper in a close distance and 

consequently there will be a bigger chance to score the gool, but the narrow distance 

from the angle when the player is rising (juping) made the angles of the target very 

narrow for the player. This problem led to use different types of shooting and the most 

important of these types is the bowing shoot by using the power of Mancos and It is the 

power of raising the direction from high pressure area to the low pressure area. So the 

tow researches wanted to prepare skillful practices with the power of Mancos and to 

know the effect of them in developing the shooting from the angle in handball. 

 The two researchers used the experimental course on a sample of young players in 

sport Dialay Club in handball, they concluded that the prepared practices with power of 

Mancos have a positive effect in developing the shooting from the angle and they 

recommended to apply these practices on another positions in the same game. 

 

 انثاب األول 

 يقذيح انثحث وأهًٍته: 1-1
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فاي التادريب الاذي يعتماد عمياو فاي تطاوير مساتوى الالعاب  أركاان أىامالميااري مان  اإلعدادُيَعدُّ     
وخصوصااًا فااي  أداءهالالعااب مياريااًا بشااكل جيااد يساااعد عمااى تطااوير  إعااداد أن إذالتاادريب والمنافسااة 

 أوال يساااااتقر ساااااواء فاااااي التااااادريب  أداءهالمنافساااااات, عماااااى عكاااااس الالعاااااب نيااااار المعاااااد ميارياااااًا فاااااأن 
المعاااب المنافساااات, وان زياااادة التااادريبات مااان قبااال المااادربين عماااى المياااارات المركباااة والشااابيية بحااااالت 

تقنين تكرار ىذه التدريبات فاي  إلىيحتاج الالعبون الشباب  إذيساعد بارتقاء القدرات الميارية لالعبين 
التنافساية مااا  األجااواءالخااص وان تشااتمل عماى عنصاار التشاويق والمنافسااة مان اجاال خماق  اإلعاادادفتارة 

 .األساسية بين الالعبين الشباب خالل ممارسة وتطبيق التدريبات العممية لمميارات
مااان التمريناااات المشاااابية بالمنافساااة لشاااباب كااارة الياااد والتاااي تحتاااوي عماااى عنصااار  اإلكثااااروان     

لياالالء الشاباب وبالتاالي فاأنيم ساوف يباذلون الكثيار  تطاوير األداء الميااريالتشويق والمنافسة يسيم في 
 التدريب. أثناءقوية  وبإرادةمن الجيد 

, كارة الياد مركازا ميماا ألناو يسامج بمواجياة الالعاب لحاارس المرماى عد مركز الزاوية في لعبةويُ     
ولكاان الالعااب فااي ىااذا المركااز يعاااني أحيانااا ماان صااعوبة فااي التصااويب, وذلااك لضاايق الزاويااة ووقااوف 
حااارس المرمااى أمااام الالعااب فااال يتبقااى أمااام الالعااب سااوى التصااويب فااي الزاويااة البعياادة وىااي عمميااة 

لكااي يساااعد دوران الكاارة فااي دخوليااا  بطريقااة)البرم(لالعااب إلااى التصااويب ليساات بالساايمة. لااذا يحتاااج ا
, ويعرف ذلك بقوة )ماكنوس( وىي " قوة رفع متجو من منطقة الضاغط بعد ارتدادىا من نقطة سقوطيا 

 .(ٔ)العالي إلى منطقة الضغط المنخفض"
لجميع مراكز المعب في كارة  ويمكن اعتبار ميارة التصويب بتمك الطريقة من الميارات الشائعة اآلن   
االسااتغناء عنيااا إذا مااا أراد أن يكااون العبااا متمياازا , وماان ىنااا  خصوصااا وال يمكاان لالعااب الزاويااة اليااد

جاءت أىمية بحثنا الحالي في إعداد تمرينات ميارية بقوة ماكنوس ومعرفاة ثثرىاا فاي تطاوير التصاويب 
 من منطقة الزاوية.

 
 
 يشكهح انثحث: 1-2

                                                 

 . 144( ص0212) جامعة الكوفة , دار األحمدي ,  1: ط أساسيات البايوميكانيكمحمد جاسم , محمد فياض ؛   (1)
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أىم أىداف المادرب , ومان أىام تماك المياارات مياارة التصاويب ألنياا ير الميارات من يبقى تطو     
 ُتعادُّ مياارة التصاويب الحادّ تتوج عمل الفريق والالعب بالوصاول إلاى ىادف الخصام وتساجيل األىاداف  

ة الفاصل بين الفوز واليزيمة, بل َأنَّ المياارات وخطاط المعاب اليجومياة بأنواعياا المختمفاة تصابج عديما
 .وتتوج في النياية بالتصويب الناجج عمى المرمى الجدوى إذا لم تنتوِ 

والتصويب ىو النتيجة النيائية لميجوم ومن خاالل نياياة اليجاوم ياتم تساجيل ىادف, إذ ِإنَّ نظاام     
اليجااوم ىااو خمااق وضااع مناسااب يااتمكن ماان خالليااا أحااد أعضاااء الفريااق ماان تنفيااذ ىاادف مباشاار مااع 

 .فرصة جيدة لمتسجيل
الحظاا وجااود حاجااة حقيقياة لتطااوير التصااويب ( *)ومان خااالل خبارة الباحثااان فااي تادريب كاارة اليااد    

مان مركااز الزاويااة ألىميااة ذلااك المركاز ولصااعوبة التصااويب منااو فااي ظال تطااور مسااتوى حااراس المرمااى 
وصاااغر مساااافة النياااوض مااان مركاااز الزاوياااة , لاااذا أراد الباحثاااان إعاااداد تمريناااات ميارياااة بقاااوة مااااكنوس 

تطاااوير التصاااويب مااان مركاااز الزاوياااة . ويمكااان صااايانة المشاااكمة عبااار الساااالال اآلتاااي   ىااال لمتمريناااات ل
 الميارية بقوة ماكنوس تأثير في تطوير التصويب من الزاوية بكرة اليد . 

 هدف الثحث: 1-3

  ماااكنوس عمااى تطااوير التصااويب ماان الزاويااة بكاارة التعاارف عمااى تااأثير التمرينااات المياريااة بقااوة
 اليد.

 فرض انثحث: 1-4

  التصااويب  اختبااار فااي لممجموعااة التجريبيااةوجااود فااروق معنويااة بااين االختبااارات القبميااة والبعديااة
 . بكرة اليد من الزاوية

 يجاالخ انثحث: 1-5

 عينة من العبي نادي ديالى بكرة اليد )الشباب(: انًجال انثشري 1-5-1
  ٖٕٔٓ/ٔٔ/ٖٓولغاية  ٖٕٔٓ/ٜ/ٔالمدة من : انًجال انزيانً 1-5-2
 قاعة األلعاب الرياضية لنادي ديالى الرياضي :انًجال انًكانً 1-5-3
 

 الثاب الثاني

 :انتذرٌة فً كرج انٍذ 2-1

                                                 

 رة اليد لمشباب والمتقدمين .الباحث احمد ميدي صالح : مدرب نادي ديالى بك) *(
 الباحث نصير حميد كريم : مدرب منتخب جامعة ديالى بكرة اليد .  
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يًماا وأساساًيا لموصاول بالالعاب إلاى أفضال ميمعب التدريب المخطط لو مسبًقا في كرة الياد دوًرا     
ة مان حياث القاوة والقادرة والسارعة بال يعتماد المستويات, فأداء الالعب ال يتوقف فقاط عماى حالتاو البدنيا

 فضااًل عانَأيًضا عمى قدرتو في أداء الميارات اليجومية وارتباطيا عمى العمال الخططاي داخال الفرياق 
 .(ٔ)الخطط الفردية

وبما َأنَّ عممية التدريب الرياضي بمفيوميا الادقيق تتطماب إعاداد الرياضاي إعاداًدا بادنًيا وميارًياا     
ىنًيا لموصول بو إلاى المساتوى األعماى فاي االنجااز, كاذلك التادريب فاي كارة الياد فِإنَّاو يعمال وخططًيا وذ

عداد توُ عمى تطوير الالعب وتنمي  .(ٕ)إلى نير ذلكمن الناحية البدنية والميارية...  هُ وا 
يمكاان نَّ التمااارين البدنيااة أو الفنيااة أو الخططيااة ماان الصااعب الفصاال بينيااا  ألنَّ كاال تماارين إذ إِ     

َأْن يطبق لتحقيق أىداف عدة, كأن يكون التمرين الذي يستخدم لتطوير الناحية الدفاعية ىو في الوقات 
نفساااو يمكااان َأْن يطاااور الناحياااة اليجومياااة والاااذي يطاااور الناحياااة الفنياااة يمكااان أْن يطاااور الناحياااة البدنياااة 

 .(ٖ)وىكذا بقية التمارين
الالعاب فاي الوقات المحادد وتحات أياة ظاروف معيقاة  لذلك يجاب أْن يتمياز األداء الميااري عناد    

ألدائااو لااذلك يجااب أْن يتميااز سااموكو الحركااي بتناسااق وتسمساال ودقااة وتوقياات سااميم يتناسااب مااع موقااف 
 .(ٗ)الخصوم والزمالء

 :االختثاراخ وانقٍاس وأهًٍتها فً نعثح كرج انٍذ 2-2
إن االختباااارات والمقااااييس " ة التدريبياااة إذ االختباااارات والقياساااات ذات أىمياااة كبيااارة فاااي العممياااُتعااادُّ     

ليساات ىاادفا فااي حااد ذاتيااا باال ىااي وساايمة تعنااي فقااط اختيااار أحساان الطاارق التااي يمكاان اسااتخداميا فااي 
وعميااو " يجااب عمااى الماادرب أن ييااتم باختيااار االختبااارات التااي تقاايس القاادرة أو  (ٔ)التعماايم أو التاادريب"

أكاناات مكونااات األداء الباادني أو المياااري أو الخططااي أو المكونااات األساسااية لالعااب كاارة اليااد سااواء 
                                                 

: )القاااىرة, مركااز الكتاااب لمنشاار, 1, طتطبيقااات –نظريااات  –األسااس اليساايولوجية لتاادريب كاارة الياد ( كماا  درويااش )ووخاارون(؛ 1)
 .73( ص1776

   .101(, ص0221: )جامعة الموص , مطبعة دار الكتاب لمطباعة والنشر, اليدكرة  ( ضياء الخياط, نوف  ُمَحمَّد الحيالي؛0)
 .76( ص0220: )بغداد, مكتب اليارزة, 1, طتخطيط التدريب في كرة اليد( َأحَمد عريبي عودة؛ 1)
ااد 2) لممطبوعااات,  : )مؤسسااة الصااياء1, ط؛ موسااوعة كاارة اليااد العالميااة, َأحَمااد خماايس راضااي السااودانيألباادري( جمااا  ساساام ُمَحمَّ

 .71( ص0211دار الكتاب العربي, بغداد,  –بيروت, لبنان 
( 0220مركااز الكتاااب لمنشاار, ,: )القاااىرة1,طة فااي كاارة اليااداالقياااس والتقااويم وتحمياا  المبااار ؛ووخرونكمااا  الاادين عبااد الاارحمن  (1)

 .055ص
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( أن لالختبااااارات أىميااااة كباااارى ال يمكاااان لمماااادرب والالعااااب ٜٜٛٔياااارى )احمااااد عريبااااي و  . (ٕ)النفسااااي"
  (ٖ)االستغناء عنيا وىي

 . التعرف عمى الحالة التدريبية عموماً .ٔ
 . تحسين طرق التدريب وزيادة فعاليتيا وكفاءتيا .ٕ
 خطة المعب التي تتماشى مع إمكانيات الالعبين البدنية والميارية .. اختيار ٖ
 . إدارة وتنظيم التدريب بما يضمن تحقيق الجانب االقتصادي .ٗ
 . نرس القيم التربوية واألخالقية واالجتماعية والنفسية .٘
 . مراجعة المعارف والمفاىيم النظرية وتطبيقاتيا العممية .ٙ
 الناتجة عن الحمل الزائد . . اكتشاف حاالت الجيادٚ
 . تحديد فعاليات التقدم خالل موسم التدريب .ٛ
. تحديااد الكفاااءة البدنيااة ماان وجيااة نظاار الممارسااة العمميااة فااي مختمااف مجاااالت كاارة اليااد وذلااك ٜ

 ضمان لمحفاظ عمى المستوى لفترات زمنية طويمة.
أثار التمريناات التاي تساتخدم ضامن  وتأتي أىمية االختبارات في لعبة كارة الياد فاي التعارف عماى    

رة الماراد قياسايا , ولمتعارف عماى أثار التمريناات الميارياة االمناىج التدريبية في تطويرىا لمصفة أو الميا
رة اال بد مان وجاود اختباار يقايس لناا ميابقوة ماكنوس عمى تطوير التصويب من مركز الزاوية بكرة اليد 

 التصويب من الزاوية .
 : ركيح الرياضيح )الماهيح والمفهىم(المهارج الح 2-3

األداء الحركااااااااااااااي مركااااااااااااااب ماااااااااااااان عواماااااااااااااال عدياااااااااااااادة مترابطااااااااااااااة مااااااااااااااع بعضاااااااااااااايا منيااااااااااااااا  إنَّ     
عقمياااااااااااة, وجسااااااااااامية , ووظيفياااااااااااة. ولتحدياااااااااااد ماىياااااااااااة ومفياااااااااااوم المياااااااااااارة الحركياااااااااااة فاااااااااااي المجاااااااااااال 
الرياضاااااااااي نسااااااااامط الضاااااااااوء عماااااااااى ماااااااااا جااااااااااء باااااااااو إذ عرفاىاااااااااا )أنياااااااااا القااااااااادرة المكتسااااااااابة لتحقياااااااااق 

أقصااااااااى درجااااااااة ممكنااااااااة ماااااااان الثقااااااااة وبحااااااااد أدنااااااااى ماااااااان الياااااااادر فااااااااي  إلااااااااىمفا أىااااااااداف محااااااااددة ساااااااا
ويالكاااااااااااااد التعرياااااااااااااف الساااااااااااااابق عماااااااااااااى ان المياااااااااااااارة الحركياااااااااااااة ىاااااااااااااي قااااااااااااادرة  (ٔ)الااااااااااااازمن والطاقاااااااااااااة(

                                                 

 . 27ص( 1774منشاة المعارف, ,اإلسكندرية: )كرة اليد الحديثةياسر محمد حسن؛  (0)
 .27( ص1776جامعة الياتح, منشورات ,طرابمس : ) كرة اليد وعناصرىااحمد عريبي؛  (1)
محمااود عبااد اليتااا  عنااان ساايكولوجية التربيااة البدنيااة والرياضااية النظريااة والتطبياا  والتجريااب : القاااىرة , دار اليكاار العربااي ,  (1)

 . 261, ص 1773
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مكتسااااااااااابة ناتجاااااااااااة عااااااااااان الممارساااااااااااة والتااااااااااادريب ولياااااااااااا ىااااااااااادف محااااااااااادد ياااااااااااتم تحقيقاااااااااااو فاااااااااااي األداء 
تقان عاليين وباقتصادية في الزمن والجيد المبذول.  بدقة وا 

عمااااااااااي تركااااااااااي الميااااااااااارة بأنيااااااااااا ))مجموعااااااااااة ماااااااااان االسااااااااااتجابات الخاصااااااااااة التااااااااااي  عاااااااااارفكمااااااااااا    
التكيااااااااف مااااااااع ىااااااااذه المواقااااااااف بااااااااتحكم ودقااااااااة وساااااااارعة  إلااااااااىتااااااااالدي فااااااااي مواقااااااااف متغياااااااارة وتياااااااادف 

ثبااااااااااات الحركااااااااااة وثليتيااااااااااا "الحركااااااااااي تعنااااااااااي  ة فااااااااااي الااااااااااتعمموالميااااااااااار  (ٔ)"النتااااااااااائج أفضاااااااااالإلنجاااااااااااز 
 . (ٕ)"واستعماليا في وضعيات مختمفة وبشكل ناجج

وكاااااااااااارة اليااااااااااااد ماااااااااااان األلعاااااااااااااب الجماعيااااااااااااة التااااااااااااي يتميااااااااااااز األداء الحركااااااااااااي فييااااااااااااا بااااااااااااالتنوع     
والتعاااااااااااااادد لوجااااااااااااااود الالعااااااااااااااب والخصاااااااااااااام واألداة فااااااااااااااي تفاعاااااااااااااال مسااااااااااااااتمر لااااااااااااااذلك يتميااااااااااااااز  األداء 
المياااااااااااااري ىنااااااااااااا )بأنااااااااااااو مجموعااااااااااااة ماااااااااااان الحركااااااااااااات المترابطااااااااااااة والمندمجااااااااااااة يالدييااااااااااااا الالعااااااااااااب 

 .(ٖ)تحقيق ىدف(حسب متطمبات الموقف الذي يمر بو خالل المنافسة  و 
 :التصىية تكرج اليد  2-4

أىااام المياااارات األساساااية فاااي كااارة الياااد ألناااو النتيجاااة النيائياااة لجمياااع حركاااات مااان يعتبااار التصاااويب     
وخطااط المعااب لااذلك نجااد لاادى الالعبااين الرنبااة الشااديدة فااي التاادريب عمااى ىااذه الميااارة ألنيااا تعااد ثماارة 

 جيودىم من التدريب.
لتصاااويب بأناااو " اليااادف النياااائي لميجاااوم الاااذي يظيااار خالصاااة التعااااون ا( ٜٜٚٔ, ويعااارف ) فيااااال    

ااد "ويااذكر ) (٘)المنسااجم لالعبااين فيمااا بياانيم" ( بااان التصااويب " نيايااة ٜٜٙٔ, احمااد عبااد المعطاايُمَحمَّ
 .(ٙ)دون كرة "من األعمال التي تتم في اليجوم من تحركات بالكرة أو 

حااراز اكباار عاادد  (" أن ىاادف جميااعٖٜٛٔويقااول )وانااك       الفاارق التااي تمعااب كاارة اليااد ىااو الفااوز وا 
ويعارف الباحاث التصاويب بأناو ثمارة جياود الالعباين لجمياع المياارات األساساية  (ٔ)ممكن من األىداف"

                                                 

 . 1767تدريبية الدولية بإشراف االتحاد الدولي لكرة اليد , دبي , د. عمي تركي مصمح . محاضرات الدورة ال (1)
 . 74, ص  1767وحيد محجوب . عمم الحركة : الموص  دار الكتب لمطباعة والنشر ,  (0)
 . 1774عمي تركي مصمح . محاضرات الدورة التدريبية الدولية بإشراف االتحاد العراسي لكرة اليد , بغداد ,  (1)

 (3) Villa lesstirs de laic؛ Handball direction technique ٫  National commissions pedagogical٫ 
1979٫ P17. 

 .23( ص1774: ) القاىرة, مطابع العامري, كرة اليد لمناشئينمحمد احمد عبد المعطي؛  (4)
 لممااادربين ورؤسااااء الحكاااام, ساااو الياااد : ) محاضااارة ألقيااات فاااي نااادوة االتحااااد الااادولي بكااارةالمحاضااارة النيائياااةكاااار  واناااك؛  (1)

 (.1761يسرا,
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متعاددة مان التصاويبات  أنواعااالدفاعية واليجومية وعميو تتوقف نتيجة المباراة, وعمى الالعاب أن ياتقن 
بو طبقًا لمموقف التنافساي, ووفقاًا لممحااوالت الدائماة مان جاناب المادافع الاذي بدرجة عالية فيكيف تصوي

يحاول مناع التصاويب كمياًا ولضامان أن يكاون الالعاب ايجابياًا يجاب أن يكاون اساتالم الكارة قاد بادأ مان 
التصاويبات التاي تتصاف بحركتياا التمييدياة الطويماة  نَّ إ"وبسرعة بحيث ال يدركيما المادافع, إذ  الحركة

 .(ٕ)ا بسيولة من المدافعين"يتكون بطيئة ويسيل التعرف عمييا وبالتالي يمكن إيقاف
 
 التصىية من الزاويح: 2-5

التصويب من الزاوية من أصعب أنواع التصويب بكرة اليد ألنو يتطماب مياارة عالياة, وذلاك  يعد    
الالعااب الخصاام  لضاايق الياادف وقاارب منطقااة التيااديف ماان الخااط الجااانبي لمممعااب فضاااًل عاان وجااود

يجب عمى الالعاب المصاوب مان الزاوياة أن يمتماك مواصافات خاصاة ف. وحارس مرمى الفريق المنافس
أىمياااا دقاااة التصاااويب , المروناااة العالياااة, القااادرة عماااى التصااارف ودقاااة التوقيااات فاااي المرحماااة النيائياااة 

البدنية وسارعة رد الفعال  الخبرة والمعرفة الخططية والقدرة فضاًل عنلمتيديف السيما عند وجود مدافع, 
 وقوة اإلرادة . 

مااع )كمااال عااارف وسااعد محساان(, بااأن التصااويب ماان الزاويااة يتميااز بالصااعوبة  انويتفااق الباحثاا 
وذلك لوقوف الالعب المدافع أمام المياجم عمى خط منطقة المرمى مما يتطمب مان الميااجم قاوة القفاز 

فاااظ بااالكرة بعياادًا عاان متناااول الماادافع. وفااي ىااذا ( م بمااوازاة خااط المرمااى مااع االحتٗأمامااًا نحااو خااط )
الزاويااة عمااى يمااين الحااارس ويصاااوب  النااوع ماان التصااويب نفتاارض أن يصااوب الالعااب األيماان ماان

الالعااب األيساار ماان الزاويااة عمااى يسااار الحااارس وذلااك لغاارض فااتج زاويااة التصااويب بااالرنم ماان قاارب 
 الذراع الرامية من المدافع .

 
الطرائاق اآلتياة بعاد قطاع  بإحادىن المدافع لغرض التصويب من الزاوية باالقفز ويتم التخمص م        

  (ٔ)الخطوات الثالث

                                                 

 101, صالمصدر الساب محمد خالد عبد القادر وياسر محمد حسن؛  (0)
 .136-134, ص1767. جامعة بغداد: بيت الحكمة, كرة اليدكما  عارف وسعد محسن؛  (1)
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رفااع الكاارة )باليااد اليمناااى بالنساابة لالعااب األيمااان( بعياادًا ل عمااى والااى الخماااف مااع توجيااو كتاااف  .أ 
 , وبعااد تخطااي الماادافع يقااوم المياااجم بحركااة تصااويب لمااذراع اليمنااى اإلمااامالااذراع اليساارى نحااو 

وذلااك بتاادوير الكتااف والااذراع الراميااة نحااو الااداخل وبحركااة نصااف دائريااة وبمساااعدة الجااذع مااع 
 االعتماد بصورة كبيرة عمى حركة الرسغ في توجيو الكرة إلى داخل المرمى . 

في الطريقة الثانية يرفع الالعب الكرة عاليًا مع انثناء الذراع فوق الرأس إلبعادىاا مان المادافع ,  .ب 
لماادافع يقااوم المياااجم بالتصااويب وذلااك بحركااة نصااف دائريااة لمااذراع لمااداخل نحااو وبعااد تخطااي ا

 داخل المرمى .  إلىالمرمى , ويالدي رسغ اليد الرامية دورًا متميزًا في توجيو الكرة 
فااي الطريقااة الثالثااة يقااوم الالعااب بمسااك الكاارة بالياادين إمااام الجساام ثاام يقفااز أمامااا عاليااًا الجتياااز  .ج 

 ك يقوم الالعب بالتصويب عمى المرمى وفق حركة حارس المرمى. المدافع , وبعد ذل
 
 قىج ياكنىس:  2-6

فااي رفااع مسااار باارم المقااذوف عنااد انتقالااو خااالل اليااواء يساابب انحرافااا فااي " تااأثير قااوة ماااكنوس     
. مثاال عناد ضارب  (ٕ)"(Magnus Effectواالنحراف يعرف تأثير مااكنوس )تقدم المسار باتجاه البرم 

بسارعة أعماى إلاى المنطقاة الخالياة مان البارم تنس وتنس الطاولة ببرم ل عمى , فاأن الكارة تساحب كرة ال
ن عمااال ىاااذا األداء ربماااا يولاااد صاااعوبة عماااى الخصااام  والكااارة تميااال إلاااى االرتاااداد ل سااافل وبسااارعة , وا 

 قوسية.إلرجاع الكرة , وأن تأثير ماكنوس يكون نتيجة البرم الجانبي أيضا عندما يضرب الالعب كرة 
وياارى الباحثااان إن مركااز الزاويااة فااي لعبااة كاارة اليااد ماان أكثاار المراكااز التااي تسااتخدم التصااويب     

باااالبرم )قاااوة مااااكنوس( فاااي جمياااع الفااارق األندياااة والمنتخباااات العالمياااة , وأنناااا بحاجاااة حقيقياااة لتطاااوير 
 لدى فرقنا ومنتخباتنا .التصويب بتمك الميارة 

 .نفسياقة , لم يجد الباحثان دراسات سابقة حول التمرينات أما بخصوص الدراسات الساب    
 

 الثاب الثالث

 :منهج الثحث 3-1

                                                 

 . 145محمد جاسم , حيدر فياض ؛ مصدر سب  ذكره : ص (0)
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استخدم الباحثان المنيج التجريباي لمالءمتاو طبيعاة البحاث ومتطمباتاو, ولكوناو الوسايمة المناسابة     
مااال األساساااية إلثباااات فروضاااو, إذ ِإنَّ المااانيج التجريباااي  "محاولاااة لماااتحكم فاااي جمياااع المتغيااارات والعوا

 .(ٔ)باستثناء متغير واحد, حيث يقوم الباحث بتغييره بيدف تحديد وقياس تأثيره العممي"

المااانيج التجريباااي ىاااو أكثااار المنااااىج اساااتخداًما فاااي المجاااال الرياضاااية  أَلنَّاااو يقاااوم عماااى أسااااس  
اعااو ماان خااالل التعاماال المباشاار والااواقعي مااع الظااواىر المختمفااة, ويقااوم عمااى المالحظااة والتجريااب بأنو 

 .(ٕ)المقارنة والبرىنة عمى وجود عالقة سببية بين المجموعة أو بين المجموعات"

ولكااون ىااذا الماانيج يتصااف بدقااة نتائجااو مقارنااة مااع النتااائج األخاارى, اسااتخدم الباحااث تصااميم  
 ديعاالمجموعة الواحدة ذات االختبارين القبمي والبعدي أي قيااس مجموعاة واحادة قبال التجرباة وبعادىا "و 

 .(ٖ)الفرق بين النتيجتين لقياس المتغير دلياًل عمى أثر العامل التجريبي"

 المجموعة
 الخطوات

 الرابعة الثالثة الثانية األولى

 اختبار قبمي التجريبية
ميارية  تمرينات

  بقوة ماكنوس
 اختبار
  بعدي

بين  الفرق
  االختبارين

 ذو المجموعة الواحدة التصميم التجريبي لمبحث
 

 :  يجتًع انثحث وعٍنته  3-2
العينااة  "ىاااي الجاازء الاااذي يمثااال مجتمااع األصااال أو النمااوذج الاااذي يجاااري الباحااث عمياااو مجمااال  

 .(ٔ)ومحور عممو"
                                                 

: )بغااداد, جامعااة بغااداد, كميااة دلياا  البحاااث لكتابااة األبحاااث فااي التربيااة الرياضاايةصااالح الكبيسااي؛  ( نااوري إبااراىيم الشااوك, رافااع1)
 .36( ص0222التربية الرياضية, 

 .63-62( ص0222: )القاىرة, دار اليكر العربي, سراءات في البحث العممي( محمود عنان؛ 0)
 .01( ص1772: )بغداد, عمم مناىج البحث( أبو طالب ُمَحمَّد سعيد؛ 1)
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ِإنَّ اختيااار عينااة البحااث ماارتبط ارتباًطااا وثيقًااا باألىااداف التااي يضااعيا الباحااث لبحثااو لااذا فااِإنَّ   
التاااي يساااتخدميا ساااوف تحااادد طبيعاااة العيناااة التاااي "األىاااداف التاااي يضاااعيا الباحاااث لبحثاااو واإلجاااراءات 

 .(ٕ)سيختارىا"
باختيار عينة البحث بالطريقاة العمدياة, والتاي ياتم اختيارىاا اختيااًرا حاًرا عماى  انوعميو قام الباحث 

 .(ٖ)أساس "َأنَّيا تحقق أنراض الدراسة التي يقوم بيا الباحث"
يااالى الرياضاااي لفئااة الشاااباب بكاارة الياااد ماان العباااي نااادي د ماااابحثي مجتمااع انفقااد اختااار الباحثااا 

ساانة( والمسااجمين رساامًيا ضاامن كشااوفات االتحاااد العراقااي المركاازي لكاارة اليااد لمموساام ٜٔ-ٚٔبأعمااار )
( العبااااين وذلااااك الشااااتراكيم ٙ( العًبااااا تاااام اسااااتبعاد )ٛٔ( والبااااالغ عااااددىم )ٖٕٔٓ-ٕٕٔٓالرياضااااي )

%( ٙٙ,ٙٙ( العًبااا فقااط ويمثمااون نساابة )ٕٔبالتجربااة االسااتطالعية وبااذلك بمااغ مجمااوع عينااة البحااث )
 ( يبين ذلك, وكان اختيار ىذه المجموعة ل سباب اآلتية ٔ, والجدول ) البحثمن مجتمع 

 ِإنَّ أفراد العينة يمثمون مجتمع البحث اصدق تمثيل. .ٔ
 ضمان تواجد العينة ألداء االختبارات المستخدمة عمييا. .ٕ

 ربة من قبل الباحث.ضمان اإلشراف المستمر عمى سير تنفيذ التج .ٖ

 تعاون إدارة النادي والكادر التدريبي مع الباحث. .ٗ
 (1جدول )

 يبين النسبة المئوية للعينة التجريبية إلى مجتمع األصل
 011×النسبة المئوية )الجزء/الكل( مجتمع وعينة البحث

مجتمع 
 البحث

 عينة البحث
 عينة بحثية

 العبي المجتمع األصلي

01 02 66,66% 

 
ضتخذيح  3-3  هزج واألدواخ انً ياخ واألج ًع انًعهى صائم ج و

 :تانثحث

                                                                                                                                                                        

 .067( ص0221: )عمان, دار المناىج لمنشر والتوزيع, 1, طأصو  البحث العممي ومناىجو( وجيو محجوب؛ 1)
 .21( ص1766: )جامعة الموص , دار الكتب لمطباعة والنشر, مناىج البحث في التربية الرياضية( ريسان خربيط مجيد؛ 0)
 .114( ص1766ار اليكر العربي, : )عمان, دالبحث العممي( ذوسان عبيدات ووخرون؛ 1)

         ×111 
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"ىاااي الوسااائل التاااي مااان خاللياااا يساااتطيع الباحااث جماااع البياناااات وحااال المشاااكمة  أدوات البحاااث: 
  .(ٔ)لتحقيق أىداف البحث ميما كانت تمك األدوات من بيانات وعينات وأجيزة"

 :وصائم جًع انًعهىياخ 3-3-1
o نبية وشبكة المعمومات الدولية )االنترنيت(.المصادر العربية واألج 

o .الدراسات والبحوث 

o .االختبارات والقياس 

o .الوسائل اإلحصائية 

o .المالحظة والتجريب 

 :األجهزج واألدواخ 3-3-2
األجيااازة واألدوات التاااي يساااتطيع ماااان خاللياااا إجاااراء خطاااوات إعاااداد البحااااث  اناساااتخدم الباحثااا    

 جربة الرئيسة عمى عينة البحث والمتمثمة باآلتي واالختبارات الميارية وتنفيذ الت
o  جياز حاسوب نوعDell 

o  كاميرا فيديو نوعJVC يابانية الصنع 

o ساعة توقيت الكترونية 

o ( ٓٔكرات يد قانونية عدد) 

o ( ( سم عدد )ٖٓشواخصٔٓ) 

o ( ( سم عدد )ٖٓمسطبة سويدية ارتفاعٕ) 

o ىدف كرة يد قانوني 

o ادي ديالىممعب كرة يد في القاعة المغمقة لن 

o ( سم معمقة مربعات لمتيديفٓٗ×ٓٗأىداف قياس ) 

o  صافرة نوع(Fox) ( ٕعدد) 

o شريط قياس نسيجي 

 
االختثار انًضتخذو فً انثحث 3-4

(1):   
                                                 

 31( ص1773: )القاىرة, دار اليكر العربي, القياس والتقويم في التربية الرياضية( ُمَحمَّد صبحي حسانين؛ 1)
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اساااتخدم الباحثاااان فاااي قيااااس متغيااار بحثيماااا لقيااااس قااادرة التصاااويب مااان منطقاااة الزاوياااة اختباااار     
 (ٖٕٔٓ ,)نزوان

 .  التصويب من منطقة الزاوية بكرة اليدسم االختبارا

   قياس دقة التصويب من منطقة الزاوية بكرة اليد لممنطقتين.الغرض من االختبار
شااخص  شاريط الصاق, (,4سام عادد) (50×40) صافرة, مربعات الدقة كرات يد قانونية, (8األدوات  )

 ىدف كرة يد. ممعب كرة يد قانوني, (,3عدد)
  يقسم منطقة الزاوية من جانبي الممعب بمنطقتاين مان كال جاناب لبداياة عممياو راالختبامنطقة تخطيط 

ماااان خااااط  األولااااىالتصااااويب وذلااااك بوضااااع إشااااارات بشااااريط الصااااق تحاااادد كاااال منطقااااو تبعااااد المنطقااااة 
( متااار ثااام توضاااع الشاااواخص فاااوق نياياااة كااال منطقاااو وذلاااك 5.3( متااار والمنطقاااة الثانياااة)5,2المرماااى)

 (.ٖي الشكل)لمشروع بعمميو التصويب كما ف
 وصف األداء:

يقااف الالعااب فااي المنطقااة المحااددة خاصااة لكاال منطقااة)األولى والثانيااة( لباادء بعمميااة التصااويب      
يقااوم الالعااب بااأداء الحركااة الكاممااة لميااارة التصااويب عمااى  الصااافرةويكااون ممسااكا بااالكرة وعنااد سااماع 

( . بعادد D( ثام )C( ثام )Bثام ) (A) مربعات الدقة الموجودة عماى المرماى بالتسمسال ابتاداء مان مرباع
 .محاولتين( محاوالت لكل مربع 8)

 تعميمات االختبار:
o محاولة خاطئة عند التصويب.ّد تع أمتار( 6يجوز مس الخط ) ال 
o ( خطوات تعٖإذا اخذ أكثر من )محاولة خاطئة. د 
o ( محاوالت.8لكل منطقة ) 

 
 التسجي :
o ( إذا دخمت الكرة مرب2يتم احتساب الدرجة ). ع الدقة 

                                                                                                                                                                        

تصميم وبناء اختبار لقياس دسة التصويب من منطقة الزاوية وعالستيا ببعض المتغيرات البايوميكانيكية لالعبي غزوان فيص  ؛  (1)
 . 51( ص0211)رسالة ماجستير , جامعة ديالى , كمية التربية الرياضية ,  كرة اليد
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o ( إذا مست الكرة محيط مربع الدقة.1يتم احتساب درجو ) 

o .يتم احتساب درجة )صفر( إذا لم تدخل أو تمس مربع الدقة 

 
 ( 1شك  )

 يوضح اختبار التصويب من الزاوية
 :االختثار انقثهً 3-6
فااي  ٖٕٔٓ/ٜ/ ٔ( المصااادف  األحاادفااي يااوم )   تاام إجااراء االختبااار القبمااي عمااى عينااة البحااث      

  ( بعد الظير بعد أن تم تييئة كافة الظروف والمستمزمات الخاصة بتطبيق االختبار . ٖالساعة )
 :تطثٍق انتًرٌناخ 3-7
ماان اجاال تحقيااق أىااداف البحااث وضااع الباحثااان مجموعااة ماان التمرينااات المياريااة بقااوة ماااكنوس     

د الااذي يطبااق عمااى عينااة البحااث التااي تياادف إلااى تطااوير ميااارة التصااويب ماان مركااز الزاويااة بكاارة الياا
 . معتمدين في ذلك عمى المصادر العممية

( أسابيع وبمعدل وحدتين تدريبيتين في األسبوع الواحاد واعتبااًرا مان ياوم ٛلمدة ) التمريناتتم تطبيق    
إذ بماااغ عااادد الوحااادات التدريبياااة  ٖٕٔٓ/ٓٔ/ٖٓولغاياااة ياااوم األربعااااء  ٖٕٔٓ/ ٜ/ٖالموافاااق  الثالثااااء

باساتغالل الجازء  ان( دقيقة لموحدة التدريبية الواحدة, وقد قام الباحثٜٓة تدريبية وبوقت قدره )( وحدٙٔ)
( تمرينااات تكااون فييااا ماادة ٙ, وبمعاادل ) ( دقيقااةٖٓماان القساام الاارئيس لموحاادة التدريبيااة بواقاع ) الميااري

لفردياااة نفسااايا فااااي وقاااد تااام تطبياااق تمريناااات الوحااادات التدريبياااة ا ( دقاااائق ,٘تطبياااق التمااارين الواحاااد )
 ( تمارين ميااري بقاوة مااكنوسٛٗالوحدات التدريبية الزوجية وأصبج بذلك عدد التمريناات التاي طبقات )

 .( ٗوكما مبين في الجدول )
 (2جدو  )
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 يبين أوسات أسسام الوحدة التدريبية والنسب المئوية لك  منيا
الزهن خالل الىحذح  أقسبم الىحذح التذريجيخ

 التذريجيخ
 (16الكلي )الزهن 

 وحذح تذريجيخ
 النسجخ الوئىيخ

 خبص ثوذرة الفريق القسن التحضيري

 خبص ثوذرة الفريق الجذنيالجبنت  القسن الرئيس

الجبنت 
 الوهبري

 %33,33 د 481 د 31

 خبص ثوذرة الفريق القسن الختبهي

 %111 1441 د91 الوجوىع

 :نثعذيااالختثار  3-8
فااي  ٖٕٔٓ/ٓٔ/ ٖٔ وافااقفااي يااوم ) الخماايس( الم عمااى عينااة البحااث ديلبعاااتاام إجااراء االختبااار      

( بعااااد الظياااار بعااااد أن تاااام تييئااااة كافااااة الظااااروف والمسااااتمزمات الخاصااااة بتطبيااااق االختبااااار ٖالساااااعة )
  والمشابية لنفس الظروف التي أجري فييا االختبار القبمي . 

 :انىصائم اإلحصائٍح 3-9
 الوسائل اإلحصائية اآلتية  انخدم الباحثلغرض معالجة البيانات إحصائًيا است 
 .(ٔ)الوسط الحسابي .ٔ

 .(ٕ)االنحراف المعياري .ٕ

 .(ٖ)معامل االرتباط بيرسون .ٖ

 .(ٗ)ينتمرتبط لعينتين اختبار)ت( اإلحصائي لداللة الفروق بين وسطين حسابيين .ٗ

 .براون -معامل االرتباط سبيرمان .٘
 
 

 انثاب انراتع

                                                 

: )جامعاة التطبيقات اإلحصائية واستخدامات الحاسوب في بحوث التربية الرياضايةوديع ياسين التكريتي, حسن محمد العبيدي؛  (1)
 .120( ص1777الموص , دار الكتب لمطباعة, 

  .216, ص0212. اربي : 1حصاء واالختبار في المجا  الرياضي, طاإل( لؤي غانم الصميدعي ووخرون؛ 0)
. عمااان: دار اليكاار 1اإلحصاااء الوصاايي واالسااتداللي فااي مجاااالت البحااوث التربيااة الرياضااية, ط( مااروان عبااد المجيااد إبااراىيم؛ 1)

 .021, ص0222العربي, 
 .057, صالمصدر الساب ؛ لعبيديا( وديع ياسين التكريتي, محمد حسن 2)
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ٌن انقثهً وانثعذي عرض وتحهٍم ويناقشح االختثار 1 - 4

 فً دقح انتصىٌة ين انزاوٌح:

لغرض معرفة معنوية الفروق بين االختبارين القبماي والبعادي فاي نتاائج اختباارات البحاث لممجموعاة     
 ( ٘( اإلحصائي لمعينات المتناظرة وكما مبين في الجدول ) t.testالضابطة تم استخدام اختبار )

 ( 3جدو  ) 
ة لميرو  ومجموع مربع انحرافات اليرو  عن أوساطيا الحسابية وسيمة ) ت ( المحتسبة يبين األوساط الحسابي

 من الزاوية والجدولية لالختبارين القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية في اختبار دسة التصويب

 االختبارات
وحدة 
 القياس

 حجم
 العينة

 َس ف
مج ح

2
 

 ف
 قيمة )ت(
 المحتسبة

 قيمة )ت(
 الجدولية

 معنوية
 الفروق

المنطقة األولى 
 م ٘,ٕ

 ٕٔ الدرجة
ٓ,ٚ ٙ,ٜٙ ٖ,٘ 

ٕ,ٕٓ 
 معنوي

المنطقة الثانية 
 معنوي ٛ,ٖ ٕٓ,ٖ ٙ,ٓ م ٘,ٖ

 ( 11( ودرجة حرية )2023عمما إن سيمة )ت( الجدولية تحت مستوى داللة )
لدقة  ( بأن قيم األوساط الحسابية لمفروق بين االختبارين القبمي والبعدي٘يبين الجدول )    

( وأن مجموع مربع انحرافات الفروق عن أوساطيا ٚ,ٓالتصويب من الزاوية لممنطقة األولى ىو )
( وقيمة )ت( الجدولية تحت ٘,ٖ( , وأن قيمة )ت( المحتسبة ىي )ٜٙ,ٙالحسابية لالختبارين ىو )

ة مما ( وىي أكبر من القيمة التائية المحتسبٕٓ,ٕ( ىي )ٔٔ( ودرجة حرية )٘ٓ,ٓمستوى داللة )
يعني وجود فروق بين االختبار القبمي والبعدي لدقة التصويب من الزاوية في المنطقة األولى ولصالج 

 لبعدي .  ااالختبار 
لمفروق بين االختبارين القبمي والبعدي لدقة  قيم األوساط الحسابيةكما يبين الجدول أعاله     

ع مربع انحرافات الفروق عن أوساطيا الحسابية وأن مجمو  (ٙ,ٓالتصويب من الزاوية لممنطقة الثانية )
( وقيمة )ت( الجدولية تحت مستوى داللة ٛ,ٖ( وأن قيمة )ت( المحتسبة ىي )ٕٓ,ٖلالختبارين ىو)

( وىي أكبر من القيمة التائية المحتسبة مما يعني وجود ٕٓ,ٕ( ىي )ٔٔ( ودرجة حرية )٘ٓ,ٓ)
ب من الزاوية في المنطقة الثانية ولصالج االختبار فروق بين االختبار القبمي والبعدي لدقة التصوي

 لبعدي. ا



 16 

ويعاازو الباحااث الفااروق بااين االختبااارين لممنطقتااين األولااى والثانيااة إلااى تااأثير التمرينااات المياريااة     
ألن التمرينااات تياادف إلااى تطااوير الميااارة بصااورة مشااوقة بعياادًا عاان بقااوة ماااكنوس المسااتخدمة , وذلااك 

اااحَ التمريناااات الشاااكمية , وىاااذا ماااا أشاااار إلياااو )مُ  الممااال والرتاباااة فاااي ( " أن اساااتخدام التماااارين 1993 ,دمَّ
  .(ٔ)المشوقة في التدريب يعد عاماًل ميمًا لالرتفاع بالمستوى الفني والبدني والنفسي لالعب"

كماا يعازو الباحاث التطاور الحاصال فاي ميااارة التصاويب مان الزاوياة إلاى تناوع التمريناات بشااكل     
إلى الخروج من الشكل التقميدي فاي التمريناات الساابقة وأن " تناوع التماارين وتركيبياا وعادم سايرىا أدى 

عمى وتيرة واحدة من حيث الشكل والمضمون يالدي إلاى التشاويق وتطاوير األجيازة واألعضااء وتظيار 
 .(ٕ)عداد"أىمية ذلك في مراحل اإل

زياااادة التوافاااق العضااامي العصااابي وىاااو  ويااارى الباحاااث باااأن التمريناااات المساااتخدمة سااااىمت فاااي     
" حاين ( ٜٗٛٔمتغير ميم لتطور التصويب , وىذا الكالم ينطبق عمى ما ذكر من قبل )جبار شنيشان 

قاااال مااان اجااال تطاااوير دقاااة مياااارة التصاااويب يجاااب تصاااعيب المتطمباااات وذلاااك بزياااادة صاااعوبة التوافاااق 
  .(ٖ)العصبي العضمي الحركي ليذه الميارة"

باحاااث باااأن تماااك المياااارة كثيااارة االساااتخدام فاااي مركاااز الزاوياااة بكااارة الياااد , لاااذلك أكاااد كماااا يااارى ال       
( عماى " أن  ٜٛٛٔ Dirix ويالكاد ) الباحث عمى إعدادىا بشكل مشابية لما يحادث فاي المنافساات , 

ية لممنافساة بتكارارات مقننااة بشاكل دقياق ضامن أطااار مانيج تادريبي معااد باساتخدام تماارين الرماي المشااا
مميااة, يساايم فااي تطااوير وتقويااة العضااالت العاممااة فااي الرمااي والتصااويب عاان طريااق تنشاايط بصاايغة ع

وتحشااااايد اكبااااار عااااادد ممكااااان مااااان األليااااااف العضااااامية الساااااريعة والشاااااد وتحساااااين العضاااااالت المسااااااعدة 
 .(ٗ)لالنقباض"

 انثاب انخايش

 :االستنتاجاخ 5-1

                                                 

 .133( ص1771: ) بيروت, دار الجي , ب.س.  التربية الرياضية الحديثة محمد جمي  عبد القادر؛  (1)
 .107( ص 1767: ) دار المعارف باإلسكندرية,  سواعد وأسس التدريب الرياضي وتطبيقاتو أمر اهلل ألبساطي ؛  (0)
ماى نتاائج المبااراة فاي كارة الياد : )  رساالة ماجساتير غيار عبد الجبار شنيشن ؛ التصاويب مان منطقاة الزاوياة والسااعد وأثاره ع (1)

 .52( ص1762منشورة, جامعة بغداد , كمية التربية الرياضية, 
(2) Dirix,a( and, theirs) : The Olympic Book of sport medicine , London, Black well scientific, 

publication, 1988, pp190-191. 
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الالعب نحو األداء مما ساعد وعدم شكميتيا ساىم بشكل فعال في زيادة دافعية تنوع التمرينات  .ٔ
 عمى حدوث التطور .

 مراعاة التمرينات إلى تطوير التوافق العضمي العصبي أدى التطور في ميارة التصويب . .ٕ

ساعدت التمرينات المستخدمة في زيادة القوة العضمية عن طريق تنشيط العضالت من خالل  .ٖ
 استخدام البرم كأساس في تطوير ميارة التصويب .

  واألدوات المساعدة األثر الكبير في تطور ميارة التصويب. األجيزة الستخدام .ٗ

 
 :انتىصٍاخ 5-2

 الميارية بقوة ماكنوس في تطوير التصويب من مناطق أخرى بكرة اليد.تمرينات استخدام ال .ٔ
 الميارية بقوة ماكنوس لتطوير ميارات أخرى في العاب مختمفة .تمرينات استخدام ال .ٕ
 ميارية بقوة ماكنوس مع عينات أخرى وبأعمار مختمفة لمبنين والبنات.التمرينات استخدام ال .ٖ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصادر



 18 

o    المعارف باإلسكندرية, )دار  سواعد وأسس التدريب الرياضي وتطبيقاتوأمر اهلل ألبساطي 
ٜٜٔٛ.) 

o   بغداد, عمم مناىج البحثأبو طالب ُمَحمَّد سعيد(  ٜٜٔٓ.) 
o   (.ٜٜٛٔجامعة الفاتج, منشورات ,طرابمس   ) رىاكرة اليد وعناصاحمد عريبي 

o   بغداد, مكتب الفارزة, ٔ, طتخطيط التدريب في كرة اليدَأحَمد عريبي عودة(  ٕٕٓٓ.) 
o  طموسوعة كرة اليد العالمية  , َأحَمد خميس راضي السودانيألبدريجمال قاسم ُمَحمَّد ,ٔ  

 (.ٕٔٔٓب العربي, بغداد, دار الكتا –)مالسسة الصفاء لممطبوعات, بيروت, لبنان 
o   عمان, دار الفكر العربي, البحث العمميذوقان عبيدات وثخرون(  ٜٔٛٛ.) 
o   جامعة الموصل, دار الكتب مناىج البحث في التربية الرياضيةريسان خربيط مجيد(  

 (.ٜٛٛٔلمطباعة والنشر, 
o  دار الكتاب لمطباعة    )جامعة الموصل, مطبعةكرة اليد ضياء الخياط, نوفل ُمَحمَّد الحيالي

  .ٕٔٓٓوالنشر, 
o    التصويب من منطقة الزاوية والساعد وأثره عمى نتائج المباراة في كرة عبد الجبار شنيشن

 (.ٜٗٛٔ)رسالة ماجستير نير منشورة, جامعة بغداد , كمية التربية الرياضية,   اليد

o    لزاوية وعالستيا تصميم وبناء اختبار لقياس دسة التصويب من منطقة انزوان فيصل
)رسالة ماجستير, جامعة ديالى, كمية التربية  ببعض المتغيرات البايوميكانيكية لالعبي كرة اليد

 .(ٖٕٔٓالرياضية, 
o   (ٜٜٛٔجامعة بغداد  بيت الحكمة, ). كرة اليدكمال عارف وسعد محسن. 
o   )طقاتتطبي –نظريات  –األسس اليسيولوجية لتدريب كرة اليد كمال درويش )وثخرون ,ٔ  

 (.ٜٜٛٔ)القاىرة, مركز الكتاب لمنشر, 
o  القاىرةٔ,طة في كرة اليداالقياس والتقويم وتحمي  المبار  وثخرونكمال الدين عبد الرحمن(  , 

 (.ٕٕٓٓمركز الكتاب لمنشر ,
o   اربيل  ). ٔ, طاإلحصاء واالختبار في المجا  الرياضيلالي نانم الصميدعي وثخرون

ٕٓٔٓ).  
o  ُبيروت, دار الجيل, ب.س.  التربية الرياضية الحديثة د القادر  د جميل عبمَ حَ م (  ٜٜٖٔ.) 
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o   القاىرة, دار الفكر العربي, القياس والتقويم في التربية الرياضيةُمَحمَّد صبحي حسانين(  
ٜٜٔ٘ ). 

o    جامعة الكوفة , دار األحمدي  ٔ  ط أساسيات البايوميكانيكمحمد جاسم , محمد فياض (
 ,ٕٓٔٓ).  
o القاىرة, دار الفكر العربي, سراءات في البحث العمميحمود عنان  م(  ٕٓٓٗ.) 
o سيكولوجية التربية البدنية والرياضية النظرية والتطبي  والتجريب   محمود عبد الفتاح عنان 

 .(ٜٜ٘ٔالقاىرة , دار الفكر العربي , )  
o   (ٜٜٙٔامري,   ) القاىرة, مطابع العكرة اليد لمناشئينمحمد احمد عبد المعطي.  
o   اإلحصاء الوصيي واالستداللي في مجاالت البحوث التربية مروان عبد المجيد إبراىيم

 .(ٕٓٓٓعمان  دار الفكر العربي, ) .ٔ, طالرياضية
o   دلي  البحاث لكتابة األبحاث في التربية الرياضيةنوري إبراىيم الشوك, رافع صالج الكبيسي  

 (.ٕٗٓٓية الرياضية, )بغداد, جامعة بغداد, كمية الترب
o  التطبيقات اإلحصائية واستخدامات الحاسوب في   ألعبيديوديع ياسين التكريتي, حسن محمد

 (.ٜٜٜٔ  )جامعة الموصل, دار الكتب لمطباعة, بحوث التربية الرياضية
o   عمان, دار المناىج لمنشر والتوزيع, ٔ, طأصو  البحث العممي ومناىجووجيو محجوب(  

ٕٓٓٔ.) 
o (ٜٜٛٔالموصل دار الكتب لمطباعة والنشر , )   عمم الحركة  حجوب وحيد م. 
o   (ٜٜٙٔمنشاة المعارف, ,اإلسكندرية   )كرة اليد الحديثةياسر محمد حسن . 

o Dirix,a( and, theirs) : The Olympic Book of sport medicine , 
London, Black well scientific, publication, 1988. 

o Villa lesstirs de laic  Handball direction technique ٫  National 
commissions pedagogical 1979. 

 
 

 (1يهحق )

 نًىرج ين انتًرٌناخ انًهارٌح تقىج ياكنىسأ
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 التقويم األداء ت

ٔ 

يقف الالعب حامال الكرة بيديو محاوال برم الكرة باتجاه 
اليمين نحو دائرة مرسومة عمى األرض أو طوق دائري 

يحاول من خالل برم الكرة عودة الكرة باالتجاه  بحيث
 المعاكس .

 

  نفس التمرين السابق ولكن تبرم الكرة باالتجاه المعاكس . ٕ

يحاول الالعب برم الكرة لإلمام من األسفل إلى األعمى  ٖ
 بحيث يحاول إعادة الكرة إليو بعد اصطداميا باألرض .

 

ٗ 

اخل الممعب مع سم د ٖٓوضع ىدف كرة اليد بشكل مائل 
وقوف الالعب في الزاوية عند التقاء خط الجانب بخط 
النياية ثم يحاول الالعب إدخال الكرة إلى اليدف عن 

 طريق البرم .

 

نفس التمرين السابق مع زيادة ميالن اليدف داخل الممعب  ٘
 سم . ٓٙإلى 

 

ٙ 
( سم في الزاوية العميا البعيدة عن ٓٙ×ٓٙوضع مربع )
ليدف والطمب من الالعب إدخال الكرة داخل الالعب من ا

 المربع عن طريق برم الكرة .
 

  من الزاويتين . يانفسالتمرينات تالدى  ٚ

 


