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 امللخص
 حث إلى:يهدف الب

 أندية المنطقة الشمالية بكرة اليد.التصويب القريب مع الدوران لالعبي تحمل لبناء اختبار  -

 : أما مجاالت البحث فقد اشتملت على
 . بكرة اليد المنطقة الشماليةالمجال البشري: العبو أندية  -
 . 16/4/2013ولغاية  2/1/2013من ابتداًء : لزمانياالمجل  -
 . بكرة اليدالمنطقة الشمالية اني: القاعات الداخلية ألندية المجال المك -

 واستخدم الباحث المنهج الوصفي باألسلوب المسحي لمالئمته وطبيعة البحث.
( 75, والبالغ عدددمم  2013 –2012وتمثل مجتمع البحث بالعبي أندية المنطقة الشمالية بكرة اليد الشباب وللموسم الرياضي 

%( مددن مجتمدع البحددث الكلدي, واسددتخدم الباحدث االسددتبيان واالختبددار 80( العبددا أي بنسدبة  60لبندداء فقدد تكونددت مدن  العبدًا, أمددا عيندة ا
 وتحليل المحتوى كأداة لجمع البيانات.

الدرجدة  , معامدل االرتبداط البسديط  بيرسدون( ,االنحدراف المعيداري  , واستخدم الباحث الوسائل اإلحصائية اآلتية: الوسط الحسابي
 . 6σمعامل االلتواء والدرجة المعيارية  , للعينات المستقلة Tاختبار  , لمعياريةا

 يأتي: ما واستنتج الباحث
 التصويب القريب مع الدوران لالعبي أندية المنطقة الشمالية بكرة اليد. اختبار لتحمل التوصل إلى تم -

 في أداء االختبار المهاري المركب .عد المدربين في تقييم مستوى العبيهم وأوصى الباحث: باالستعانة باالختبار الذي تم التوصل إليه ليسا
 

Construction of Endurance close shooting with rolling Test For Youth Handball Players 

Of The Northern Region 

Assist.prof.Dr. 

Sa,ad Basim Jameel 

College of Sport Education / Mosul University 

 The research aims at : 
- Construction of Endurance close shooting with rolling Test For Youth Handball Players Of The 

Northern Region. 
     The scopes of the research included the following: 
- Human scope: youth handball players of northern region. 
- spatial scope: from 2/1/2013-16/4/2013 . 
- place scope: Indoors of handball clubs of the northern region. 
     The researcher used descriptive method with survey style for it's convenience to the nature of 
this research . 

  2018 –( 68) –العدد  –( 21) –اجمللد  –ين للعلوم الرياضية )نصف سنوية(جملة الرافد
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     Youth handball players of the clubs of the northern region were representing the society of this 
research whom they were (75) players, while the construction sample was consisted of (60) 
players which represent (80%) from the whole society of the research ,The researcher used 
questionnaire, test and content analysis as a tool of collecting data. 
    The following statistical tools were used by the researcher: mean ,standard deviation ,simple 
correlation coefficient(person) standard score ,t-Test  for independent samples ,coefficient of 
skwenss and six sigma (score) . 
   The researcher concluded that researcher got to constructed of Endurance close shooting with 
rolling Test For Youth Handball Players Of The Northern Region. 
   The researcher recommended to depend on the constructed test by coaches when assessing the 
level of their players performance on compound skill test.     

 
 البحث وأمميةالمقدمة  1 – 1

تطور األلعاب الرياضية مرهون بتطور العلوم التي ترفدها  بأهم األسس العلمية الحديثة وبشتى المجاالت  نإ 
وتستمد هذه العلوم نتائجها عن طريق المحاوالت والتجارب والدراسات والبحوث إلثبات صحة نتائجها وتقديمها مدعومة 

الحقيقية التي تنعكس نتائجها بشكل منطقي وواقعي في تطور تلك األلعاب وتعد االختبارات من وموثقة بالبيانات واألرقام 
األلعاب الفرقية بشكل عام بحاجة  نإ إذالوسائل المهمة التي تستخدم للوقوف على مستوى التطور الحاصل لأللعاب "

محافظة على األداء األمثل طوال فترة المنافسات ماسة لعملية تقويم مستمرة للتأكد من جاهزية الفريق من النواحي كافة لل
الذي يسهل عملية تصنيف الالعبين على ضوء نتائجها  األمراذ تستخدم للتعرف على المتغيرات البدنية الخاصة لالعبين 

 ( 253, 2010" ) الصميدعي وأخرون,
الحصول على النتائج وعدم تدخل  يف استخدام االختبارات الموضوعية لما تمتاز به من دقة إلى آلناويميل العالم 

 أومؤثر خارجي والسيما في قياس المهارات لأللعاب الرياضية من خالل وحدات القياس الموضوعية كوحدات التكرار 
 .المسافة أوالزمن  أوالدرجة 

 (100-97, 1987)عالوي ورضوان, 
المهارة  ألداءالدعائم الرئيسة  همأمن إن تحمل األداء المهاري واحد  ن في المجال الرياضيو ويؤكد المختص 
المستويات الرياضية التي تسمح بها  أعلى إلىيشكل قاسما مشتركا مع عناصر اللياقة البدنية في الوصول  إذالرياضية 

 فاعلية تحت ظروف المنافسةبإمكانيات الفرد بدون تعب و 
وان الالعب الذي ال يمتلك  ا  كبير  ا  ومهاري ا  نيبد ا  الرياضية التي تتطلب مجهود األلعابتعد لعبة كرة اليد من هذا و  

يؤدي واجباته لفترة زمنية طويلة ويظهر عليه التعب بشكل مبكر مما  نإالمهاري ال يستطيع  األداءمقدار عال من تحمل 
 المهارات وتنفيذ الواجبات الهجومية والدفاعية بشكل دقيق.  أداءال يستطيع من ثم يجعله يفقد التركيز و 

 (15 ,2011, 1)حسن
ما تكون هذه المتطلبات  فضال عن ذلك تتميز لعبة كرة اليد بتعدد وتنوع المتطلبات المهارية المطلوبة حيث غالبا 

المهارية مركبة في جمل حركية فقد يستلم الالعب الكرة ثم يقوم بعملية الطبطبة أو التمرير للزميل وممكن أن يصوب 
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الخطوات القانونية التي يسمح له القانون كما يمكن ان يودي مهارات التحرك الدفاعي يستخدم  أنمباشرة على المرمى بعد 
بين العبي الفريق الخصم لينتقل مباشرة للهجوم ,لذا يجب  ةالممرر اعتراض تقدم الالعب المهاجم او محاولة قطع لكرة  أو

المباراة  أوقاتلهذه المهارات وفي أي وقت من  هأدائيتمتع بمهارة عالية وجودة عالية في  أنعلى العب كرة اليد المتكامل 
فضال عن تحمله التعب الذي يحدث نتيجة أدائه لهذه  المهارات وبسرعة خالل فترات سير المباراة  مما سبق تبرز أهمية 

يودي الالعب عدد من  أنالبحث في محاولة لبناء اختبار يقيس مهارة التصويب مع الدوران من منطقة االرتكاز بعد 
اختبار يتمتع بالمواصفات العلمية التي يمكن أن تفيد  إلىمهارات التحرك الدفاعي في محاولة من الباحث في الوصول 

المدربين في تقويم وتقييم حالة العبيهم في هذه المهارات الدفاعية والهجومية المتمثلة بالتحرك الدفاعي واالنتقال للتصويب 
 وف تسهم وبال شك في تطوير مستوى العبيهم .من منطقة االرتكاز بالدوران والتي س

 مشكلة البحث  2 – 1
الحنننظ أن معظنننم اختبنننارات  والمراجنننع  والبحنننوث العلمينننة فننني مجنننال كنننرة اليننند لألدبيننناتمنننن خنننالل متابعنننة الباحنننث 

بنارات معظنم هنذه االخت أنمسنافة بعيندة ,أي  أوومنن مسنافة قريبنة التصويب تكنون منن الثبنات أو منن الحركنة لقيناس الدقنة 
يجنب علنى إذ مهارة واحدة فقط ,وهذا ما ال يتماشى مع التطنور الحاصنل فني كنرة اليند الحديثنة  أوتكون لقياس صفة واحدة 

 يؤدي المهارات المركبة وبأعلى درجة من األداء خالل فترات سير المباراة أنيستطيع  أنالعب كرة اليد المثالي والمتكامل 
وللخلف في حركات مشابهة لحركة  لألماممهارات الهجومية وذلك من خالل التحرك دي بعض الؤ الالعب ي أن,فضال عن 

اللعب الحقيقية وبما يشتت دفاعات المنافس ويعمنل علنى فنتح ثغنرة ويقنوم منن خاللهنا باسنتالم الكنرة كالعنب ارتكناز والقينام 
بنرزت مشنكلة البحنث فني بنناء اختبنار ومنن هننا اليمين ومرة أخرى إلى جهنة اليسنار , إلىبالتصويب من خالل الدوران مرة 

يننودي مهننارات  أنالتصننويب مننن منطقننة االرتكنناز حيننث يجننب علننى الالعننب فضننال عننن مهننارة التحننرك النندفاعي  يجمننع بننين
 . التعب الذي سوف يحصل في أثناء األداء ا  التصويب من منطقة االرتكاز وبسرعة مقاومفضال عن التحرك الدفاعي 

 مدف البحث  3 – 1
 لتحمل التصويب القريب مع الدوران لالعبي أندية المنطقة الشمالية بكرة اليد.بناء اختبار  1 – 3 – 1
 مجاالت البحث  4 – 1
 .بكرة اليدالمنطقة الشمالية الشباب  أنديةالمجال البشري : العبو  1 – 4 – 1
 . 16/4/2013ولغاية  1/2013/ 2 من ابتداء  :  لزمانيأالمجال  2 – 4 – 1
 بكرة اليد. المنطقة الشمالية المجال المكاني: القاعات الداخلية ألندية 3 – 4 – 1
 النظري والدراسات السابقة  اإلطار – 2
 النظري  اإلطار 1 – 2
 خطوات بناء االختبار 1 – 1 – 2

  خطوات أدناه عند بناء االختبارات:تتفق معظم المصادر الخاصة بالقياس والتقويم على ال
 ختبار .تحيد الغرض من اال 
 ( .لظاهرة المقيسة )المطلوب قياسهايد ادتح 
  عدادتحليل الظاهرة  المواصفات .بجدول  وا 
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 . تحيد وحدات االختبار 
  .  االختيار النهائي لوحدات االختبار 
 شروط وتعليمات تطبيق االختبار . إعداد 
  . حساب المعامالت العلمية لالختبار 
 ختبار . الشروط والتعليمات النهائية لال إعداد 
  عدادتطبيق االختبار  (319, 2008)عالوي ورضوان ,   المعايير . وا 

  األداء أوتحمل العمل   2 – 1 – 2
أشكال التحمل " والذي ترتبط فيه صفة التحمل مع الرشاقة والتوافق ويقصند بنه  أهم من األداء أوتحمل العمل  ُيعد 

 (.100 ,1979عالوي,)بيا بصورة توافقية جيدة " المهارات الحركية لفترات طويلة نس أداءتحمل تكرار 
,  1987) عبنند الخننالق , المهننارات الحركيننة بشننكلها الصننحيح لفتننرات طويلننة نسننبيا  أداء:المقنندرة علننى تكننرار  بأنننهويعننرف 
229 .) 

تحمنل  بنأن( 129, 1987,)عنالوي ورضنوان(  و 206, 1979,الويعنكد المختصون في المجال الرياضي )ويؤ  
 األخنرىمنع العناصنر البدنينة  مشنتركا   يشنكل قاسنما  كمنا  , يسنة ألداء المهنارة الرياضنيةئيعد احد الندعائم الر األداء  أوالعمل 

( تحقيننق وتتننيح لالعننب ) كننرة الينند الجسننمانيةالفننرد  إمكانينناتأعلننى المسننتويات الرياضننية التنني تسننمح بهننا  إلننىفنني الوصننول 
منافسنة وذلنك منن خنالل زينادة شندة التندريب وحجمنه واالسنتمرارية متطلبات التخصن  بندون تعنب وفاعلينة تحنت ظنروف ال

مننع طبيعننة النشنناط  اإلمكننانيتشننابه التنندريب قنندر  أنلتحسننين التحمننل يجننب  بأنننه(  WATSONفيننه مننع األخننذ بمننا ذكننره )
الالممارس   (. Watson , 1983 , 115)  غير مجدية أصبحت النتائج وا 
يكنون هنناك  أنالذي يرتبط فيه التحمنل بعنصنر الرشناقة حينث يمكنن  هو األداءتحمل  نأ(   Matwejew)ويرى  
ب فننني ن المطلنننو إ إذتكرارهنننا بشنننكلها الصنننحيح لفتنننرات طويلنننة نسنننبيا  إمكانينننةمهنننارات حركينننة بتوافنننق جيننند منننع  ألداءتحمنننل 

, وذلك لفترة زمنية القوةالحركي بالسرعة و  األداءخالل المباراة هو استمرار  األداءلطبيعة  الرياضية طبقا   األنشطةمسابقات 
وتحنننت ظنننروف للمتطلبنننات المرتبطنننة بنننوع الفعالينننة بننندون تعننب  محننددة مسنننتخدما العمنننل العضننلي بأقصنننى مجهنننود ومحققننا  

 (.Matwejew ,1962 ,16) المنافسة
ن كبنر عندد ممكنأ إلثنارةكبر عدد من التكرارات خالل فتنرة زمنينة محنددة قند يكنون حنافزا أ أداءالتركيز على  أنكما  

مننن  إنتاجننهشنند فنني العضننلة يمكننن  أعلننىن أ( بننStraussللتقلصننات العضننلية السننريعة ويننرى )مننن الوحنندات الحركيننة نتيجننة 
 أثنناءالحركني فني  األداءخالل توظيف اكبر عدد منن الوحندات الحركينة وزينادة تعاقنب الحنافز العصنبي, فضنال عنن سنرعة 

 (.Strauss,1979, 52) لية بأوجهها المختلفةر القوة العضيتنفيذ التمرينات والذي جاء نتيجة لتطو 
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 الدراسات السابقة  2 – 2
 ( 2001ديدراسة زم   2-1 -2
 ( الل دقة وتحمل األداء بكرة السلةوضع اختبار لقياس القدرة على التصويب من خ 

  إلىمدفت الدراسة 
المننهج الوصنفي تنم اسنتخدام , و لسنلةحمنل األداء بكنرة اوضع اختبار لقياس القدرة على التصويب من خالل دقة وت -

تننم اختيننارهم بالطريقننة العمديننة مننن العبنني  العبننا   (40) بطريقننة األسننلوب المسننحي وقنند تكونننت عينننة البحننث مننن
 . في جمهورية مصر العربية ولمبي وسموحةالدرجة األولى بكرة السلة من أندية االتحاد وسبورتنج واأل

مقتننري يسننتخدم لقينناس القنندرة علننى التصننويب مننن خننالل دقننة وتحمننل إلننى أن االختبننار الوتوصننلت الدراسننة   
ويتناسننب مننع المسننتويات الرياضننية العاليننة ويمكننن اسننتخدامه كمؤشننر للتعننرف علننى مننواطن القننوة والضننعف لنندى  األداء

رة عبنني كننرة السننلة فنني مهنناباسننتخدام االختبننار المعنند فنني تقيننيم مسننتوى الوتننم التوصننية الالعبننين فنني مهننارة التصننويب  
 .التصويب

 إجراءات البحث  – 3
 منهج البحث : 1 – 3

  استخدم الباحث المنهج الوصفي باألسلوب المسحي لمالئمته وطبيعة البحث .
 مجتمع البحث وعينته 2 – 3

 2013 – 2012وللموسننم الرياضنني  اشننتمل مجتمننع البحننث علننى العبنني أنديننة المنطقننة الشننمالية بكننرة الينند الشننباب
 ,أربينل , سنوالف الجديند ,الفتوة ( العبا موزعين على أندينة)60عينة البناء فقد بلغ حجمها) أما ا  ( العب75البالغ عددهم ),
%( 80نسننبة ) عننن اسنتبعاد حننراس المرمنى لكننونهم غينر مشننمولين بتطبينق االختبننار, ويمثنل هننذا العندد فضنال  بيشنمركة( الو 

 .ذلك  بين( ي1والجدول ) من مجتمع البحث
 

 (1الجدول  
 ها المئوية تالبناء ونسب أعداد العبي أندية البحث وعينةن يبي 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النسبة المئوية عينة البناء العدد النادي
 %4 3 18 الفتوة 
 %24 18 18 اربيل

 %25.33 19 19 سوالف الجديد
 %26.66 20 20  بيشمركة
 %80 60 75 المجموع
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  وسائل جمع البيانات  3 – 3
 ث االستبيان واالختبار وتحليل المحتوى كأداة لجمع البيانات. استخدم الباح 

 االختبار المقترح  4 – 3
 بناء االختبار :  1 – 4 – 3

منن حينث كافنة   أبعنادهبفينه االختبنار  علنى شنكل اسنتبيان مبيننا   األولينةبصنيغته قام الباحث بوضع االختبنار المقتنري 
التسنجيل مسننتعينا بالرسنوم التوضنيحية التني توضنح طريقنة تنفينذ االختبننار وطريقنة  لنألداءاالسنم والغنرض والوصنف الكامنل 

 مجموعة من ذوي الخبرة قام الباحث بعرضه على اإلجراءاتوالتقسيمات الخاصة بالهدف , وبعد استكمال هذه والمسافات 
وبيان مدى صالحية االختبار  ومقترحاتهم أرائهم إلبداءكرة اليد والقياس والتقويم وعلم التدريب الرياضي  فيواالختصا  

  . شري لالختبار المقتري أتيوفيما ي ,(1)وكما في الملحق  عليه إجرائهاوالتعديالت المزمع 
 .التصويب القريب )االرتكاز(مع الدوران والتحرك الدفاعي اسم االختبار :

 ز(مع الدوران والتحرك الدفاعي .المهاري الطويل للتصويب القريب )االرتكاتحمل األداء قياس  الغرض من االختبار :
 . شريط قياس , (2ساعة توقيت عدد), (11)شواخ  عدد, (6كرات يد عدد)و  ملعب كرة يد األدوات المستخدمة :

توضع ثالثة شواخ  اثنين منها سم( لكل جهة . و  60من الجانبين بواقع ) أقسامثالثة  إلىيقسم المرمى   :اإلجراءات
خ  الثالث يقابل منتصف المرمى على خط الستة أمتار )معبرة عن التصويب لالعب تقابل عمودي المرمى والشا

االرتكاز( وتضع ثالثة شواخ  تقابله على خط منطقة التسعة أمتار , يقف المختبر عند خط البداية عند الشاخ  
 باتجاهك دفاعي جانبي الشاخ  )ب( ثم يتحرك تحر  باتجاه  لألمامالبدء يقوم بالتحرك الدفاعي  إشارة)أ(ومع أعطاء 

( بحيث تكون المسافة بين الشاخ  )أ()يكرر التحرك لمرتين باتجاهالشاخ  )ج( ثم يتحرك تحرك دفاعي للخلف 
(  ليستلم الكرة من الزميل ويقوم بالتصويب كالعب ارتكاز مرة بالدوران من 1بعدها يذهب للمحطة ) , انمتر  الشواخ 

( ثم هنباتجاه الشاخ  ) لألمام, ثم يذهب للشاخ  )د( ويودي التحرك الدفاعي  جهة اليمين  وثانية من جهة اليسار
ثم  أمتار(  4دي العمل مرتين وتكون المسافة بين الشاخصين )ؤ العودة بالتحرك الدفاعي للخلف باتجاه الشاخ  )د( ي

وران من جهة اليسار ثم يذهب وران من جهة اليمين ومرة بالدددي التصويب كالعب ارتكاز مرة بالؤ ( لي2يذهب للمحطة )
باتجاه الشاخ  )ي( وعند الوصول يعمل حائط الصد ثم العودة  األمام إلىدي التحرك الدفاعي ؤ لي الشاخ  )و( إلى

باتجاه الشاخ  )ز( وعند الوصول للشاخ   لألمامالشاخ  )و( ويذهب للتحرك الدفاعي  إلىبالتحرك الدفاعي للخلف 
(ليستلم الكرة من 3دي العمل مرتين , ثم يذهب للمحطة )ؤ دة بالتحرك الدفاعي للخلف ي)ز( يعم حائط صد , ثم العو 

 .دي التصويب كالعب ارتكاز مرة من جهة اليمين ومرة من جهة اليسار ؤ الزميل وي
 :األداءشروط  

 دي المختبر التصويب بالدوران من القفز كالعب ارتكاز وبواقع كرة لكل جهة .ؤي أنيجب  -

                                                 
 .كلية التربية الرياضية / جامعة الموصل      فسلجة التدريب الرياضي ياسين طه محمد علي  أ.د 

 كلية التربية الرياضية / جامعة الموصل               طرائق التدريس / كرة يد     أ.د. ضياء قاسم الخياط 
 جامعة الموصلكلية التربية الرياضية /   قياس وتقويم / كرة سلة  أ.د. هاشم احمد سليمان 

 كلية التربية الرياضية / جامعة الموصل  علم التدريب الرياضي                اهلل د أ.د. أياد محمد عب
 كلية التربية الرياضية / جامعة الموصلقدم                      قياس وتقويم / كرة               مكي محمود حسينأ.د 
 كلية التربية الرياضية / جامعة الموصل                كرة يدقياس وتقويم /                  عبد الكريم قاسم  أ.د
 كلية التربية الرياضية / جامعة الموصل  قياس وتقويم / كرة قدم                    .د ضرغام جاسم محمدأ
 جامعة الموصلكلية التربية الرياضية /  قياس وتقويم / العاب مضرب     الكريم غزال  إيثار عبد .دأ

 كلية التربية الرياضية / جامعة الموصل علم التدريب الرياضي/ كرة يد          أ.م.د. نوفل محمد محمود 
 كلية التربية الرياضية / جامعة الموصل قياس وتقويم / العاب مضرب     أ.م.د سبهان محمد محمود
 ة التربية الرياضية / جامعة الموصلكلي    قياس وتقويم / لياقة بدنية   أ.م.د غيداء سالم عزيز

 كلية التربية الرياضية / جامعة الموصل  علم التدريب الرياضي / كرة يد أ.م.د. كنعان محمود عبد الرزاق
 كلية التربية الرياضية / جامعة الموصل  بايوميكانيك / كرة يد  أ.م.د. محمد خليل محمد

 كلية التربية الرياضية / جامعة الموصل ريب الرياضي / الجمناستكعلم التد الرزاق الحسو الجبار عبد م.د. عبدأ.

 كلية التربية الرياضية / جامعة الموصل               وليد خالد رجب                       قياس وتقويم / كرة قدم  م.دأ.

 امعة الموصلاضية / جكلية التربية الري  قياس وتقويم / لياقة بدنية    محمود شكر صالح    م.دأ.
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 . ءاالدعاقة يكما موضح في طر األداءااللتزام بتسلسل  المختبر يجب على -

 :التسجيل

 من الثانية من بداية االختبار وحتى خروج الكرة األخيرة بعد التصويب من يد الالعب 1\10يحسب الزمن الكلي ألقرب  -

 . 3في المحط 

 كرة تدخل جانبي المرمى .لكل  درجتان تعطى -

 لت الكرة وسط المرمى .دخ إذاواحدة درجة تعطى  -
 التصويب . أثناء في لمس المختبر خط الستة أمتار أوكانت الكرة خارج المرمى  إذايمنح المختبر صفر  -
 تحتسب الدرجة النهائية للمختبر من خالل جمع الدرجة المعيارية لدقة التصويب والزمن  وتقسم على اثنين. -

 التجارب االستطالعية  2 – 4 – 3
الباحث من خالل  ترافقلغرض التعرف على الصعوبات التي من الممكن أن  لتجربة االستطالعية األولى :ا 3-4-2-1

 ( العبين5على)بتطبيق االختبار  قام الباحث ,   عن كفاءة فريق العمل المساعد فضال   العمل والتطبيق الفعلي لالختبار
الباحنث إلنى إجنراء بعنض التعنديالت عمند ل هنذه التجربنة ومنن خنال, 25/2/2013اب نادي الفتوة الرياضي بتاريخ من شب

 والتي تضمنت على :
تكنون المسننافة  أن ااقترحنو الخبنراء  أنعنن  منن متنرين , فضنال   متنر واحند بنندال   إلنىتقلينل المسنافة بنين الشنواخ  )أ,ب,ج( 

 .  أمتار 4من  أمتار بدال   3بين الشاخصين )د ,ه( 
عيننننة التجربنننة وعلنننى  2/3/2013التجربنننة االسنننتطالعية بتننناريخ  أجرينننتنيدددة : التجربدددة االسدددتطالعية الثا 3-4-2-2

, إذ تم ديل وفعال  فقد تم التأكد من ذلكوذلك للتأكد من مقدرة العينة على أداء االختبار بعد التعنفسها  األولىاالستطالعية 
 تأدية االختبار بصورة جيدة .

 المعامالت العلمية لالختبار  5 – 3
منن أهنم معنايير جنودة االختبنار حينث يشنير إلنى الحقيقنة أو مندى الدقنة  "يعد الصدق واحدا   صدق االختبار : 1 – 5 – 3

 .(177, 2006ء أو الظاهرة التي وضع لقياسها")رضوان ,التي تقيس بها أداة القياس الشي
 من الصدق وكما يأتي عدة وألجل الوصول إلى صدق االختبار قام الباحث باستخدام أنواع 

منن خنالل اسنتطالع المحتنوى أو المضنمون  صندقتم الحصول علنى  : صدق المحتوى أو المضمون  1 – 1 – 5 – 3
تم عرض االختبار على مجموعنة منن إذ أراء الخبراء حول مدى صالحية االختبار وصدقه في قياس ما وضع من أجله , 

 . ا  ( خبير 16وعددهم )المذكورين آنفا   المختصين
قام الباحث باستخراج الصدق الذاتي إذ تشير المصادر العلمية إلى أن الصدق الذاتي  دق الذاتي :الص 2 – 1 – 5 – 3

 (.192, 1995( يبين ذلك )حسانين,2لتربيعي لمعامل الثبات  والجدول )ايستخرج من الجذر 
 

فني اسنتخراج صندق هو احد أنواع األدوات المستخدمة  صدق التمييز بأسلوب المجموعات المتطرفة : 3 – 1 – 5 – 3
يمثل قدرة االختبار على التمييز بنين أصنحاب القندرات المنخفضنة والقندرات العالينة فني سنمة معيننة منن السنمات  إذالتمييز 

أنها " قدرة االختبار المقتري على التفريق بين األشخا  الذين يتمتعون بموضوع القياس ويمكن تعريف القدرة على التمييز 
                                                 

   مدرس مساعد  / مديرية التربية الرياضية والفنية   ربيع خلف جميل 
 مدرس مساعد  / مديرية التربية الرياضية والفنية عمر احمد جاسم          
  مدرب العاب رياضية / مديرية التربية الرياضية والفنية  محمد شرقي       

 طالب ماجستير / كلية التربية الرياضية                 زيد عبد الستار       
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أو السننمة منن ناحيننة وبنين مننن يتمتعنون بدرجننة منخفضنة مننن الصنفة أو السننمة منن ناحيننة أخننرى ". بدرجنة مرتفعننة بالصنفة 
 (265, 2008)عالوي ورضوان,

(العبنا  إليجناد قندرة 60للعينات المستقلة على عينة التطبيق النهنائي والبنالغ عنددهم ) (tوقد استخدم الباحث اختبار )
للعيننات المسنتقلة  tجات تنازلينا  لتظهنر لندينا مجمنوعتين نطبنق عليهمنا قنانون االختبار علنى التميينز بعند أن تنم ترتينب الندر 

 ( يبين ذلك 2وبذلك نعرف ما إذا كان االختبار يميز بين المجموعتين أم ال, والجدول )
 (2الجدول )

 قيمة صدق التمييز والصدق الذاتي
 
 
 
 
 

 2( = 58( ودرجة حرية )0.05* معنوي عند نسبة خطأ )
 

 ثبات االختبار  2 – 5 – 3
)عنننالوي  يقصنند بنننه منندى الدقنننة أو اإلتقنننان أو االتسنناق النننذي يقنننيس بننه االختبنننار الظنناهرة التننني وضنننع مننن أجلهنننا  

 (.278, 2008ورضوان , 
عننننادة تطبيقننننه علننننى عينننننة الثبنننناتوتننننم اسننننتخراج معامننننل الثبننننات عننننن طر   والبننننالغ عننننددهم  يننننق تطبيننننق االختبننننار وا 

فنني  9/3/2013حيننث اجننري التطبيننق األول بتنناريخ  أسننبوع واحنند مقنندارها ةمنندبننين التطبيقننين األول والثنناني ب (العبننين10)
                     ( يبين ذلك .3والجدول ) 16/3/2013التطبيق الثاني بتاريخ  أجريحين 

 (3ل )الجدو 
 األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة الثبات

                          

 الثبات التطبيق الثاني التطبيق األول

 س  
 زمن 

 ع
 زمن

س  
 تهديف

 ع
 تهديف

ع  س  زمن
 زمن

س  
 تهديف

 ع
 تهديف

 تهديف زمن

91.001 9.07 8.3 1.95 89.56 8.51 8 1.89 0.842 0.817 

 0.632( = 8ودرجة حرية ) 0.05عند نسبة خطأ  * معنوي
 الموضوعية      3 – 5 – 3

تم إيجاد الموضوعية عن طريق إيجاد معامل االرتبناط بنين درجتني محكمنين ألداء العيننة الواحندة فني الوقنت نفسنه  
 تبار في ذلنك العنصنرإن معامل االرتباط بين المحكم األول والمحكم الثاني هو معامل موضوعية االخإذ ,  اوكل على حد
  .ذلك بيني (4والجدول ) (25, 1996)خاطر وألبيك,

 

 الصدق الذاتي صددددق التمييدددز
 تصويبلل للزمن لتصويب ل للزمن  

11.760* 10.492* 0.92 0.90 
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 (4الجدول )
 درجة الموضوعية على وفق درجات الحكمين األول والثاني

 الموضوعية الثاني الحكم األول الحكم

 س  
 زمن 

 ع
 زمن

س  
 تهديف

 ع
 تهديف

س  
 زمن

 ع
 زمن

س  
 تهديف

 ع
 تهديف

 تهديف زمن

96.11 4.93 8.1 1.91 96.2 5.21 8.1 1.91 091 1 

 مالئمة االختبار للعمر والجنس والمستوى لعينة البحث  6 –3
قنيم الندرجات الخنام ممناثال أو اعتيادينا , بتعد االختبنارات مالئمنة للعمنر والجننس والمسنتوى أذا كنان التوزينع الخنا  

يمثنل المتوسنط نقطنة تنوازن التوزينع فني حنين يمثنل ويتحقق ذلك عندما تتطابق قيم المتوسط الحسنابي والمننوال والوسنيط إذ 
متسنناويين . المنننوال القيمننة التنني تحنندث عننندها قمننة التوزيننع , أمننا الوسننيط فيمثننل القيمننة التنني تقسننم التوزيننع إلننى نصننفين 

 ( 86, 1980)االطرقجي,
 (.178, 1999(" )التكريتي,والعبيدي,3)±" ويعد االلتواء غير طبيعيا  إذا زاد عن 

 التوصننننننننننننل إلننننننننننننى مالئمننننننننننننة االختبننننننننننننار لعينننننننننننننة البحننننننننننننث مننننننننننننن خننننننننننننالل إيجنننننننننننناد معامننننننننننننل االلتننننننننننننواء وقنننننننننننند تننننننننننننم 
(Skewmess( والجدول )يبين ذلك.5 ) 

 (5الجدول )
 األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والمنوال وقيمة معامل االلتواء 

 فالتواء تهدي التواء زمن منوال تهديف ع تهديف س تهديف منوال زمن  ع زمن س زمن
82.743 8.57 84.12 7.53 2.66 8 - 0.16 0.18 

 
  مواصفات االختبار بصورته النهائية :  7 – 3

 التصويب القريب )االرتكاز(مع الدوران والتحرك الدفاعي. اسم االختبار :
 دفاعي .تحمل األداء المهاري الطويل للتصويب القريب )االرتكاز(مع الدوران والتحرك القياس  الغرض من االختبار :
 ( وشريط قياس.2( وساعة توقيت عدد)11( وشواخ  عدد)6ملعب كرة يد وكرات يد عدد) األدوات المستخدمة :

توضع ثالثة شواخ  اثنين منها سم( لكل جهة . و  60من الجانبين بواقع ) أقسامثالثة  إلىيقسم المرمى   :اإلجراءات 
مرمى على خط الستة أمتار )معبرة عن التصويب لالعب تقابل عمودي المرمى والشاخ  الثالث يقابل منتصف ال

االرتكاز( وتضع ثالثة شواخ  تقابله على خط منطقة التسعة أمتار , يقف المختبر عند خط البداية عند الشاخ  
 باتجاهالشاخ  )ب( ثم يتحرك تحرك دفاعي جانبي  باتجاه  لألمامالبدء يقوم بالتحرك الدفاعي  إشارة)أ(ومع أعطاء 

بحيث تكون المسافة بين  الشاخ  )أ()يكرر التحرك لمرتين( باتجاهاخ  )ج( ثم يتحرك تحرك دفاعي للخلف الش
تكاز مرة بالدوران من (  ليستلم الكرة من الزميل ويقوم بالتصويب كالعب ار 1,بعدها يذهب للمحطة ) واحد متر الشواخ 

باتجاه الشاخ  )ه( ثم  لألمامدي التحرك الدفاعي ؤ وي وثانية من جهة اليسار , ثم يذهب للشاخ  )د( جهة اليمين ,
ثم  أمتار(  3دي العمل مرتين وتكون المسافة بين الشاخصين )ؤ العودة بالتحرك الدفاعي للخلف باتجاه الشاخ  )د( ي

يذهب وران من جهة اليمين ومرة بالدوران من جهة اليسار ثم ددي التصويب كالعب ارتكاز مرة بالؤ ( لي2يذهب للمحطة )
( وعند الوصول يعمل حائط الصد ثم العودة زباتجاه الشاخ  ) األمام إلىدي التحرك الدفاعي ؤ لي الشاخ  )و( إلى
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( وعند الوصول للشاخ  يباتجاه الشاخ  ) لألمامالشاخ  )و( ويذهب للتحرك الدفاعي  إلىبالتحرك الدفاعي للخلف 
دي العمل مرتين , ؤ ي واحد ,وتكون المسافة بين الشواخ  مترلف )ز( يعم حائط صد , ثم العودة بالتحرك الدفاعي للخ

(ليستلم الكرة من الزميل ويودي التصويب كالعب ارتكاز مرة من جهة اليمين ومرة من جهة اليسار 3ثم يذهب للمحطة )
 (2كما موضح في الملحق )

 

 شروط األداء:
 تكاز وبواقع كرة لكل جهة .دي المختبر التصويب بالدوران من القفز كالعب ار ؤ ي أنيجب  -
 كما موضح في طريقة األداء  األداءااللتزام بتسلسل  يجب على المختبر -

 التسجيل:
من الثانية من بداية االختبار وحتى خروج الكرة األخيرة بعد التصويب من يد الالعب  1\10يحسب الزمن الكلي ألقرب  -

 . 3 ةفي المحط
 المرمى . لكل كرة تدخل جانبي درجتان تعطى -
 دخلت الكرة وسط المرمى . إذا واحدة تعطى درجة -
 التصويب . أثناء في لمس المختبر خط الستة أمتار أوكانت الكرة خارج المرمى  إذايمنح المختبر صفر  -
 تحتسب الدرجة النهائية للمختبر من خالل جمع الدرجة المعيارية لدقة التصويب والزمن  وتقسم على اثنين. -
 لالختبار التنفيذ النهائي  8 – 3

سنننوالف و  ,الفتننوة)النننذين يمثلننون أندينننة العبننا   (60ة مؤلفننة منننن)قننام الباحننث بنننأجراء التنفيننذ النهنننائي لالختبننار علنننى عيننن
 . 16/4/2013ولغاية 26/3/2013ة من مدالشباب بكرة اليد ولل (وبيشمركة ,واربيل ,الجديد

 الوسائل اإلحصائية  9– 3
 الوسط الحسابي .  -
 االنحراف المعياري .  -
 بيرسون( .معامل االرتباط البسيط )  -
 الدرجة المعيارية .  -
 النسبة المئوية .  -
 ( للعينات المستقلة .tاختبار ) -

  .معامل االلتواء    -
 .6 المعيارية ةالدرج -



 بناء اختبار حتمل التصويب القريب مع الدوران لالعبي أندية.....

 184 

 عرض النتائج وتحليلها – 4
 النهائي لالختبار  التطبيق 1 –4

والبننالغ  ر علننى عينننة البحننثفات العلميننة لالختبننار قننام الباحننث بننبجراء التطبيننق النهننائي لالختبننابعنند أن تننم إجننراء المواصنن
 , وبعدها تم استخراج المعايير16/4/2013ولغاية 26/3/2013وتم إجراء التطبيق النهائي من  ( العبا  60عددهم )

 إعداد جدول المعايير 2 – 4
 ألفراد عينة البحث  6وال للزمن ( الدرجات الخام والمعيارية 6الجدول )

 سيكما الخام سيكما الخام سيكما الخام سيكما الخام

57.037 100 69.89 75 82.743 50 95.596 25 

57.551 99 70.404 74 83.257 49 96.11 24 

58.065 98 70.918 73 83.771 48 96.624 23 

58.58 97 71.432 72 84.285 47 97.138 22 

59.094 96 71.947 71 84.799 46 97.652 21 

59.608 95 72.461 70 85.314 45 98.166 20 

60.122 94 72.975 69 85.828 44 98.681 19 

60.636 93 73.489 68 86.342 43 99.195 18 

61.15 92 74.003 67 86.856 42 99.709 17 

61.664 91 74.517 66 87.37 41 100.223 16 

62.178 90 75.031 65 87.884 40 100.737 15 

62.692 89 75.545 64 88.398 39 101.251 14 

63.207 88 76.059 63 88.912 38 101.765 13 

63.721 87 76.574 62 89.426 37 102.279 12 

64.235 86 77.088 61 89.941 36 102.793 11 

64.749 85 77.602 60 90.455 35 103.308 10 

65.263 84 78.116 59 90.969 34 103.822 9 

65.777 83 78.63 58 91.483 33 104.336 8 

66.291 82 79.144 57 91.997 32 104.85 7 

66.805 81 79.658 56 92.511 31 105.364 6 

67.32 80 80.172 55 93.025 30 105.878 5 

67.834 79 80.687 54 93.539 29 106.392 4 

68.348 78 81.201 53 94.053 28 106.906 3 

68.862 77 81.715 52 94.568 27 107.42 2 

69.376 76 82.229 51 95.082 26 107.935 1 

 ألفراد عينة البحث  6وال  لألهداف ( الدرجات الخام والمعيارية7الجدول )
 سيكما الخام سيكما الخام

1 9 7 47 

2 15 8 53 

3 22 9 59 

4 28 10 65 

5 34 11 72 

6 40 12 78 
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 والتوصيات االستنتاجات   – 5
 االستنتاجات  1 – 5
 لتحمل التصويب القريب مع الدوران لالعبي أندية المنطقة الشمالية بكرة اليد. التوصل إلى اختبار 1 – 1 – 5
 تم وضع جدول الدرجات الخام والدرجات المعيارية لالختبار . 2 – 1 – 5
 التوصيات   2 – 5
أداء االختبنننار صنننل إلينننه ليسننناعد المنندربين فننني تقينننيم مسننتوى العبنننيهم فننني االسننتعانة باالختبنننار النننذي تننم التو  1 – 2 – 5

 المركب الذي يجمع أكثر من مهارة في وقت واحد
سننتخدام االختبننار كتمنننرين لتطننوير مهننارة التصنننويب مننن منطقننة االرتكننناز لكننل العبنني الفرينننق فنني الوحننندات ا 2 – 2 – 5

 .التدريبية 
 المصادر العربية واألجنبية

 , دار الطليعة بيروت. 1الوسائل التطبيقية اإلحصائية , ط ( : 1980محمد علي )األطرقجي , .1

(: التطبيقننات اإلحصننائية واسننتخدامات الحاسننوب فنني 1999التكريتنني , وديننع ياسننين والعبينندي ,حسننن محمنند عبنند ) .2
 بحوث التربية الرياضية , دار الكتب للطباعة والنشر , الموصل 

, دار الفكننر العربنني, 3, ط 1ج  ,ويم فنني التربيننة البدنيننة والرياضننةقينناس والتقنن(: ال1995منند صننبحي )حسننانين , مح .3
 . القاهرة

 ,مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع, األردن . 1( : تحمل األداء لالعبي كرة القدم ,ط2011حسن,هاشم ياسر ) .4
,دار الكتاب الحديث ,  4ط  ( : القياس في المجال الرياضي ,1996احمد محمد , وألبيك , علي فهمي )خاطر ,  .5

 مصر. 
, مركننز الكتنناب  1( : المنندخل إلننى القينناس فنني التربيننة البدنيننة والرياضننة , ط 2006رضننوان , محمنند نصننر النندين ) .6

 للنشر , القاهرة .
( : وضننع اختبننار لقيناس القنندرة علنى التصننويب مننن خنالل دقننة وتحمنل األداء فنني كننرة 2001زهندي , عليننة إبنراهيم ) .7

 , جامعة اإلسكندرية .  23منشور في مجلة كلية التربية الرياضية للبنات , العدد  السلة , بحث

, دار اربيننل للنشننر 1(: اإلحصنناء واالختبننارات فنني المجننال الرياضنني ,.ط2010الصننميدعي , لننؤي غننانم وآخننرون ) .8
 العراق .

ريننننندة السنننننفير , , مطبعنننننة ج 5تطبيقنننننات , ط  -نظرينننننات -( : التننننندريب الرياضننننني1987عبننننند الخنننننالق , عصنننننام ) .9
 اإلسكندرية , مصر . 

 , دار المعارف , مصر  6( : علم التدريب الرياضي , ط 1979عالوي , محمد حسن ) .10
, دار الفكنننر  1( : اختبنننارات األداء الحركننني , ط 1987عنننالوي , محمننند حسنننن , ورضنننوان , محمننند نصنننر الننندين ) .11

 العربي , مصر .
( : القياس فني التربينة الرياضنة وعلنم الننفس الرياضني 2008ن)د حسن , ورضوان , محمد نصر الديعالوي , محم .12

 , دار الفكر العربي , القاهرة , مصر .

13. Matwejew , l , u (1962):Angemeineder , k , e , Sportrering , Berlin. 
14. Strauss , m , d , (1979):Sport medicine and physiology , w , b , sound ersco, new york .   

        
15. Watson , w , a (1983) : physical Fitness and Athletic Performance , London , Longman , 

Lue . 
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 كلية الرتبية الرياضية

 جامعة املوصل

 

 (1رقم ) ملحق

 

 السيد  .................................................................. الخبير المحترم 
 

 

 يدانم / استمارة استب
 

لتحمل التصويب القريب مع الدوران لالعبي أندية المنطقة الشمالية بكرة بناء اختبار " إجراء البحث الموسوم يروم الباحث

 "اليد

وبالنظر لما تتمتعون به من خبرة ودراية في مجال القياس والتقويم وعلنم التندريب الرياضني , يرجنى التفضنل بببنداء  

ق بمدى صالحية االختبار في قياس ما وضع منن أجلنه .علمنا أن البحنث سنوف ينفنذ علنى فئنة أرائكم ومقترحاتكم فيما يتعل

 الشباب . 

 

                         

 ولكدم جزيدل الشكدر والتقديدر
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 االختصاص :

 اللقب العلمي :
 التاريخ :      
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