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  اثر وضعیة وزاویة االداء على دقة التصویب القریب بكرة الید
  عبد الكریم قاسم غزال. د.م.أ

  كلیة التربیة الریاضیة / الموصل جامعة 
  

  ٢٢/٩/٢٠٠٥: تاریخ قبول النشر   ؛    ١٦/٨/٢٠٠٥: تاریخ تسلیم البحث 
  

  :ملخص البحث 
  : وھدف البحث الى التعرف على 

-نطق ة الوس ط والزاوی ة الی سرى والیمن ى وم ن اوض اع الثب ات دقة التصویب القریب من م . ١
  .  الحركة-القفز

التع رف عل  ى اكث ر االوض  اع والمن اطق دق  ة ف  ي اثن اء الت  صویب القری ب واس  تخدم الباح  ث  . ٢
المنھج الوصفي باالسلوب المسحي والذي ساعد في التوصل الى بع ض االختب ارات المقنن ة 

 یمثل ون منتخ ب كلی ة التربی ة الریاض یة للع ام ا  العب ) ١٢(التي طبقت على عین ة مؤلف ة م ن 
٢٠٠٥-٢٠٠٤ .  

ساعدت ھذه االختبارات الخاصة بدقة التصویب القریب من اوضاع ومناطق مختلفة 
الى التوصل الى البیانات الخاصة بالبحث وقد استخدم الباحث تحلیل التباین باتجاه واحد للتوصل 

ان للوضع وزاویة التصویب تأثیر بالغ على دقة التصویب الى النتائج النھائیة واستنتج الباحث 
القریب وان اكثر االوضاع والمناطق دقة كان لصالح وفع الثبات ومن المنطقة المواجھة 

  .للمرمى
 

The Effect of Angle and Shooting Position on the 
Accuracy of Close-Shooting in Team-Handball 

 
Dr. Abdul Kareem K. Gazal 

University of Mosul - College of Sport Education  
Abstract: 
The Research aims at knowing the following:  
- Knowing the accuracy of close-shooting from various area (angle) 

and different position.  
- Knowing which position or area is more accurate than other, when 

close-shooting in team-handball is used.  
The researcher used descriptive method with survey style which 

helped fulfill some standardized tests which were conducted on group of 
(12) team-handball’s players representing the team of Physical Education 
College 2004-2005 Those tests were the main tool of collecting data 
concerning the accuracy of close-shooting. Analysis of variance was used 
to get the final result.  

Then the researcher concluded that each of angle and position of 
shooting has great effect on the accuracy of close-shooting and the most 
accurate position was the stationary one from the front area of the goal.  
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  :التعریف بالبحث. ١
  :المقدمة واھمیة البحث ١-١

ان المهارات االساسیة للعبة كرة الید تمثل واحدة من اهم اوجه التحضیر للعب بالنسبة 
لالعب لذا یجب ان تعطى هذه المهارات االولویة في عملیة التدریب اذ ان التقدم في اللعب 

لمهارات وادائها تحت جمیع الظروف ومن یعتمد اعتمادا كبیرا على اتقان الالعب واجادته لتلك ا
 ما یتعلق منها بالتصویب ، وهذا یتطلب من والسیمامختلف المناطق خالل المنافسة الحقیقیة 

الالعب امكانیات بدنیة مرتبطة بالدقة في اثناء التصویب على المرمى ومن مسافات ومناطق 
من الثبات واخرى من الحركة او فتارة یؤدي الالعب مهارة التصویب القریب .واوضاع مختلفة 

القفز وذلك في محاولة منه للتخلص من الدفاع او فتح ثغرة في الحائط الدفاعي او لكسب مسافة 
زیادة نسبة نجاح هذه المهارة ومن ثم نحو المرمى مما یساعد في زیادة الدقة في اثناء التصویب 

ذا یعني ان الدقة والتوافق والرشاقة تكون المهمة وبالنظر الرتباط ذلك كله بالناحیة البدنیة فان ه
  .مطلوبة بدرجة كبیرة 

ان فاعلیة وتاثیر الناحیة الهجومیة الي العب یعتمد اعتمادا كلیا على كفاءته في 
الزاویة التي فضال عن التصویب والذي یتوقف نجاحه على اخذ الوضع الصحیح والمناسب 

وبما ان .  الكافیة لوضع الكرة في المرمى یؤدي منها على ان یكون كل ذلك مصحوبا بالدقة
التصویب الناجح هو الحد الفاصل بین الفوز والخسارة ونظرا لما لكل المتغیرات انفة الذكر من 

 ما یتعلق منها بتوفر الدقة واختیار الوضع والزاویة المناسبة والسیمااهمیة في نجاح التصویب 
ث تكمن في ضبط هذه المتغیرات ومراعاتها اثناء اثناء تنفیذ التصویب القریب فان اهمیة البح

عملیة التصویب من قبل العبي كرة الید بصورة عامة والعبي منتخب كلیة التربیة الریاضیة في 
ان فاعلیة :" اهمیة هذه المتغیرات قائال )Neil, 1976(جامعة الموصل بصورة خاصة ویؤكد 

"  سرعة وقوتهفضال عنن في دقته التصویب من جمیع الزوایا ومن مختلف المسافات تكم
)Neil , 1976,43.(  

كما تكمن اهمیة البحث في التعرف على االوضاع والمناطق او الزوایا االكثر دقة في 
اثناء التصویب القریب وذلك من خالل تطبیق االختبارات الخاصة بقیاس الدقة من تلك االوضاع 

لى الوضع والمنطقة االفضل في تحقیق مستوى من خالل مقارنة نتائجها وصوال اومن ثم والزوایا 
اعلى من الدقة یمكن ان یتبعه الالعبون في اثناء التصویب القریب مما یساهم في زیادة نسبة 

  .نجاحه
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


٥١  

  :مشكلة البحث ٢-١
ان التصویب بكرة الید یمكن ان یصنف على اساس المكان الذي یؤدي منه كان یكون 

واما ان یكون من مسافة قریبة او مسافة ) الزاویة( الجناح من المنطقة المواجهة للمرمى او من
بعیدة ، وكذلك یمكن ان یؤدي كل ذلك من الثبات او القفز او الحركة ، علما بان جمیع هذه 
المتغیرات ترتبط ارتباطا وثیقا بالدقة التي ینفذ بها التصویب وهذه الدقة تعتمد هي االخرى 

 اثناء تنفیذ التصویب من المناطق والسیماالمهاري لالعب اعتمادا رئیسیا على مستوى االداء 
القریبة اذ یحتاج الالعب هنا الى الدقة والسرعة في تنفیذ المهارة ومن هذا المنطلق ارتئ الباحث 
ان یكون محور مشكلة بحثه هو دراسة مدى تاثیر الزاویة او الجهة سواء من  الوسط او الیسار 

تصویب القریب وارتباط كل ذلك بالوضع الذي یؤدي منه التصویب او الیمین التي یؤدى منها ال
التعرف ومن ثم سواء من الثبات او الحركة او القفز على مستوى الدقة له في جمیع تلك الحاالت 

على اكثر المناطق واالوضاع دقة وصوال الى المنطقة والوضع االفضل ویمكن تلخیص مشكلة 
  :البحث بالتساؤالت االتیة

لتصویب القریب من المنطقة المواجهة للمرمى اكثر دقة من وضع الثبات او القفز هل ان ا .١
  .او الحركة

  .هل ان التصویب القریب من الزاویة الیسرى اكثر دقة من وضع الثبات او القفز او الحركة  .٢
  .ن وضع الثبات او القفز او الحركةاكثر دقة مالیمنى هل ان التصویب القریب من الزاویة  .٣
  .لمناطق الثالثة المنطقة الوسطى او الزاویة الیسرى او الزاویة الیمنى اكثر دقةأي من ا .٤
  
   :اھداف البحث ٣-١
للمرمى ومن ) المواجهة( التعرف على دقة التصویب القریب من المنطقة الوسطى ١- ٣-١

  .الزاویة الیسرى والیمنى ومن اوضاع الثبات ، القفز ، الحركة
الوسط ، الزاویة الیسرى ، الزاویة ( التصویب القریب دقة  التعرف على اكثر مناطق٢- ٣-١

  ).الیمنى
  .دقة في اثناء التصویب القریب)الثبات اوالقفز اوالحركة( التعرف على اكثر االوضاع٣- ٣-١
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


٥٢  

  :فروض البحث ٤-١
 وجود فروق ذات داللة معنویة بین دقة التصویب القریب من المنطقة المواجهة للمرمى ١- ٤-١

  ).الوسطى(من الزاویة الیسرى والیمنى ولصالح المنطقة المواجهة والتصویب 
 وجود فروق ذات داللة معنویة بین اوضاع الثبات والقفز والحركة في اثناء التصویب ٢- ٤-١

  .القریب ومن أي منطقة یؤدي منها التصویب ولصالح وضع الثبات 
  

  : مجاالت البحث ٥-١
  .جامعة الموصل/ بیة الریاضیة العبو منتخب كلیة التر : المجال البشري -
  .جامعة الموصل/ قاعة كرة الید في كلیة التربیة الریاضیة : المجال المكاني  -
  .١٩/٥/٢٠٠٥- ١٧الفترة من : المجال الزماني  -

  
  :االطار النظري والبحوث المشابھة  -٢
  : االطار النظري١-٢
  : الدقة ١-١-٢

ات في العدید من الفعالیات واالنشطة تعد الدقة من العناصر المهمة لنجاح اداء الحرك
الریاضیة وتتطلب كفاءة عالیة في عمل الجهازین العصبي والعضلي وبما یمكن الالعب من 

ویؤكد ذلك ) ١٩٧٥،٢١٥هارة ،(السیطرة على العضالت العاملة والموجهة نحو هدف معین 
)Larry, 1981 . ( یطرة على الحركات بانها قدرة الفرد على الس"اذ یشیر في تعریفه للدقة

  ).Larry, 1981,158" (االرادیة
  :ویفهم من مصطلح الدقة بانها 

  .القدرة على اتقان المهارات الحركیة الریاضیة  -
  .القدرة على سرعة تعلم واتقان المهارات الحركیة  -
  .القدرة على سرعة تعدیل االداء الحركي بصوره -

  ).٢١٧ ،١٩٨٥حسین ، (تتناسب ومتطلبات المواقف المتغیرة 
وفضال عما تقدم فان اهمیة الدقة تظهر في كل فعالیة او نشاط ریاضي یتطلب اصابة 
هدف ما ، وعلى الرغم من ذلك فهي صفة خصوصیة وتختلف من فعالیة الى اخرى ، اذ ان 
الدقة في التصویب بكرة الید هي لیست نفسها في التصویب بكرة السلة ، كما ان مستوى الدقة 

در بمدى قابلیة وقدرته في التقلیل من كمیة الطاقة المبذولة لتحقیق الهدف لدى أي العب تق
النهائي للحركة باداء یتسم بالتوافق والتوازن وباقل ما یمكن من االخطاء ، لذا فان الدقة تفسر 
بمدى تنفیذ اجراء الحركة والقدرة على ربط تلك االجزاء الصغیرة في مجموعها لتكون الحركة 
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 یعني القدرة على تقلیل االنحرافات او الفارق في االداء الحركي عن االداء االمثل الكاملة وهذا
بكل ما یتضمن ذلك من نواحي میكانیة وفنیة للحركة وهذا هو الهدف واالساس في عملیة التعلم 
والتدریب لمعظم المهارات والفعالیات الریاضیة بصورة عامة ومهارة التصویب بكرة الید بصورة 

الدقة هي توحید القوى "اذ اشارا الى ان ) ١٩٩٤شلش ومحمود ، (ویؤكد ذلك كل من خاصة ، 
"  المشاركة في الحركة بمحصلة ایجابیة واحدة في اطار وحده الحركة من حیث الزمان والمكان 

  ).٦٨، ١٩٩٤شلش ومحمود ، (
  
  : دقة التصویب بكرة الید٢-١-٢

ة النها تحقق هدف الحركة سواء كان ذلك تعتمد العدید من الفعالیات على الدقة الحركی
 اثناء والسیمامن الحركة او الثبات او القفز وحسب الفعالیة او الوضع الذي یكون فیه الفرد ، 

، ١٩٨٨التكریتي والحجار ، (عملیة التصویب اذ یرتبط تنفیذ المهارة بالدقة والقوة والسرعة 
ید وخاصة مهارة التصویب القریب اذ وهذا ینطبق على مهارة التصویب بكرة ال) .١٢٨- ١٢٧

الیمكن الفصل بین دقة وقوة وسرعة التصویب في اثناء اداء المهارة ، لذلك فانه یالحظ بان 
استخدام القوة في التصویب یكون على حساب دقته وهذا ما یظهر واضحا اثناء التصویب البعید 

لتصویب القریب اذ ان تركیز وعلى العكس من ذلك فان هذه العالقة تكون معكوسة في حالة ا
مما یؤثر بصورة ایجابیة على ) ٣٩، ١٩٨٩الشیخو ، (الالعب یكون على الدقة بصورة اكبر 

  .نسبة نجاح مهارة التصویب القریب مقارنة بالتصویب البعید
  
  : التصویب ٣-١-٢

ان مجمل او خالصة ما یقوم به الالعبون من مهارات وتطبیق لخطط اللعب فال بد وان 
  .تهي باخذ الوضع المناسب للتصویب في محاولة الدخال الكرة بنجاح في المرمىتن

ولقد ورد التصویب في العدید من المصادر تحت انواع وتسمیات مختلفة ومنها 
التصویب القریب ، والبعید والتصویب من السقوط ، وبالوثب او الطیران والقفز ، والتصویب 

، وهنا البد من ) Singer, 1972,72) (٩٤-١٩٨٨،٩٢ ابراهیم ،(السوطي والتصویب الخلفي 
 ولم تفرق بین نوع التصویب وبین الوضع الذي یؤدي فیه تداخلتاالشارة بان هذه المصادر قد 

وقد قسمت جمیع انواع  ) ٢٠٠١الخیاط و الحیالي ،(التصویب ، علما بان المصادر الحدیثة 
  :التصویب ضمن اربعة اقسام وصنفته كما یاتي 

التصویب البعید ، التصویب : (صویب تبعا لمكان المصوب ویدخل ضمن هذا التقسیم الت .١
  ).القریب ، التصویب من الزاویة ، التصویب من الوسط 
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التصویب من الثبات ، التصویب من الحركة ، : (تبعا لحركة المصوب ویشمل التصویب  .٢
  ).التصویب من القفز ، التصویب من الطیران

التصویب الواطئ ، التصویب العالي ، التصویب : ( الكرة ویشمل التصویب تبعا لمسار .٣
  ).المرتد ، التصویب باسقاط الكرة

التصویب من فوق مستوى الكتف ، التصویب : (التصویب تبعا لوضع الذراع الرامیة ویشمل .٤
  )من مستوى الكتف ، التصویب من مستوى الركبة

  )٢٠٠١،٥٠الخیاط والحیالي ، (
ان الالعب الكبر عدد من انواع التصویب ومعرفة الطریقة التي ویرى الباحث ان اتق

یؤدى بها واختیاره التوقیت والزاویة والوضع المناسب للتصویب سوف یساعد كل ذلك في زیادة 
  .تاثیر وفاعلیة الالعب في تسجیل اكبر عدد من االهداف

  
   : البحوث المشابھة٢-٢
  ) :١٩٨٥(دراسة عبد الجبار شنین علوه  -

ت الدراسة الى التعرف على فاعلیة التصویب من منطقة الزاویة والساعد في اصابة هدف
التعرف على اهم انواع التصویب ، وقد نفذت الدراسة فضال عن الهدف واهمیة كل منطقة ، 

 واستنتج الباحث وجود ١٩٨٣على اندیة الدرجة االولى المشاركة في دوري القطر بكرة الید للعام 
 معنویة في معدالت التصویب وبین مناطق التصویب ، وان التصویب من فروق ذات داللة

علوه، (الزاویة او الساعد اكثر نجاحا واقل فشال من التصویب من المنطقة المواجهة للمرمى 
١٩٨٥.(  

  
   اجراءات البحث-٣
  استخدم الباحث المنهج الوصفي لمالئمته لطبیعة البحث  :  منھج البحث١-٣
  
  :عینة البحث ٢-٣

اجرى البحث على العبي منتخب كلیة التربیة الریاضیة بكرة الید ، حیث تم اختیارهم 
 ، وقد تم ١٣ العبا من اصل ١٢بالطریقة العمدیة النهم یمثلون افضل مستوى وقد بلغ عددهم 

  .استبعاد العب واحد الصابته
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   ادوات البحث ٣-٣
   )*( اختبار دقة التصویب القریب بكرة الید١-٣-٣

هو قیاس  البیانات وكان الغرض من االختباردم الباحث هذا االختبار كاداء لجمیع استخ
دقة التصویب القریب من منطقة الوسط وكذلك الزاویتین الیمنى والیسرى ومن الثبات والحركة 

  ).١٩٩٧الجوادي ، (والقفز وقد سجل الباحث لهذا االختبار المعامالت العلمیة االتیة 
  ٠.٧٩      معامل الثبات - 
  ٠.٨٩    معامل الصدق الذاتي - 
  ٠.٩٨     معامل الموضوعیة - 

فضال عن ذلك تم ایجاد الصدق الظاهري لهذا االختبار عن طریق عرضه على 
یمكن اعتماد صدق الخبراء كنوع من الصدق الظاهري : ")Fergson( اذ یؤكد ذلك )*(الخبراء

)"Fergson , 1981,104.(  
رات ید قانونیة ، مرمى كرة ید مرسوم على الجدار بداخله ك) ١٠( :االدوات المستخدمة  -

اربعة منها مرسومة في كل زاویة والخامسة مرسومة في وسط )  سم٦٠(خمس دوائر بقطر 
  .اسفل العارضة

یقف الالعب وبیده الكرة خلف خط منطقة یبعد سبعة عن المرمى ، اذ یقوم  :طریقة االداء  -
 منطقة الوسط الى الدوائر المرسومة على المرمى مرة من الالعب بتصویب الكرات العشرة من

الثبات ومرة من القفز ومرة من الحركة مبتدأ بالتصویب الى الدائرة في الزاویة العلیا الیمنى ثم 
  لزاویة السفلى الیمنىالوسط ثم الزاویة العلیا الیسرى وثم الزاویة الیسرى السفلى ثم ا

محاولة لثالثة ) ٣٠(ر عشر محاوالت لكل وضع وبواقع تعطى لكل مختب :شروط االختبار  -
اوضاع الدخال الكرات الى داخل الداوائر وبواقع كرتین لكل دائرة علما بان كل دائرة لها قیمة 

 ٧اختباریة ظاهرة على الهدف المرسوم ویؤكد على الالعب ان الیتجاوز الخط الذي یبعد 
  .امتار عن المرمى اثناء التصویب من أي وضع

  :طریقة التسجیل  -
یمنح المختبر درجتان لكل كرة تدخل الدوائر في الزاویا العلیا الیمنى والیسرى ویمنح درجة  .١

درجات لكل كرة تدخل الدوائر في الزاویة ) ٣(واحدة لكل كرة تدخل الدائرة الوسطى ویمنح 
  .السفلى الیمنى والیسرى 

                                           
   یؤدى هذا االختبار في منطقة الوسط والزاویة الیسرى والیمنى وكذلك من الثبات والحركة والقفز)*(
  كنعان محمود عبد الرزاق. د.م.أ - )*(

  نوفل محمد محمود. د.م.ا -      
   خلیلمحمد. د.م -      
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مثل درجة الدقة الكلیة للمختبر والتي المجموع الكلي لدرجات المحاوالت العشرة لكل وضع ی .٢
  . درجة ٢٢تتراوح بین صفر و 

یقسم المجموع الكلي على عدد المحاوالت العشرة لیمثل الوسط الحسابي لها درجة الدقة  .٣
  .النهائیة لالعب 

  )٣٨٣، ١٩٨٣حسن واخران ، (
  
  
  

  
  
  

  
  )١(الشكل 

  اخلهیوضح المرمى المرسوم على الحائط وقیم الدوائر المرسوم بد
  
  : التنفیذ النھائي لالختیار ٢-٣-٣

تـم اجـراء االختبــار مـن جمیــع المنـاطق ومــن ثالثـة اوضـاع علــى عینـة البحــث فـي القاعــة 
 – ١٧/٥/٢٠٠٥الداخلیـــة لكـــرة الیـــد  فـــي كلیـــة التربیـــة الریاضـــیة بجامعـــة الموصـــل خـــالل الفتـــرة 

١٩/٥/٢٠٠٥   
اولى الباحث اهتمامًا خاصًا لشرح مفردات االختبار واعطاء فرصة كافیة مـع اعطـاء وقد 

محاولتین تجریبیة لكل العـب قبـل االختبـار النهـائي بعـدها تـم تـسجیل نتـائج االختبـار لكـل العـب 
  . طبقًا للشروط والمواصفات الني یتضمنها االختبار

  
  : المعالجات االحصائیة ٣-٣-٣

  t-testاختیار -االنحراف المعیاري      -  الوسط الحسابي    - 
 L.S.D اقل فرق محتوى - طریقة تحلیل البیانات باتجاه واحد     - 

  )٣١٠ -  ٢٨٩ – ١٥٤ – ١٠١ – ١٩٩٩التكریتي والعبیدي (
  : عرض النتائج ومناقشتھا -٤
  : عرض وتحلیل نتائج اختیارات دقة التصویب القریب لعینة البحث  -٤

  )١(الجدول

٢  ١  

٣  

٢  

٣  
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وساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الختبارات دقة التصویب القریب من منطقة یبین اال 
  الوسط والزاویة الیمنى والیسرى ومن اوضاع الثبات والقفز والحركة

  ع+  س    العدد  اسم االختبار  ت
  ١.٨٥٠٤٧  ١٧.٨٣٣٣  ١٢  دقة التصویب القریب من الوسط ومن الثبات  ١
  ١.٨٣٤٠٢  ١٦.٥٠٠  ١٢  ومن القفزدقة التصویب القریب من الوسط   ٢
  ١.٢٣٠٩١  ١٥.٦٦٧  ١٢  دقة التصویب القریب من الوسط ومن الحركة  ٣
  ١.٨٥١٦  ١٦.٦٦٦  ٣٦  الوسط لالختبار ودقة التصویب القریب منالمجموع الكلي   ٤
  ١.٦٨  ١٤.٥٨  ١٢  )*(قریب من منطقة الیسار ومن الثباتدقة التصویب ال  ٥
  ١.٤٥  ١٣.٥  ١٢   الیسار ومن القفزدقة التصویب القریب من منطقة  ٦
  ١.٧٥  ١٢.١٧  ١٢  دقة التصویب القریب من منطقة الیسار ومن الحركة  ٧
  ١.٨٧  ١٣.٤١  ٣٦  المجموع الكلي لالختبار دقة التصویب القریب من القفز  ٨
  ١.٣٠  ١٢.٦٧  ١٢  دقة التصویب القریب من منطقة الیمین ومن الثبات  ٩
  ٠.٨٥  ١١.٠  ١٢   الیمین ومن القفزدقة التصویب القریب من منطقة  ١٠
  ٠.٧٢  ٩.٨٣  ١٢  دقة التصویب القریب من منطقة الیمین ومن الحركة  ١١

  ١.٥٢  ١١.١٧  ٣٦  المجموع الكلي لدقة التصویب الیمین
أن اعلى وسط حسابي الختبار دقـة التـصویب القریـب كـان ) ١(یالحظ من خالل الجدول 

 ١.٨٥ وبانحراف معیاري ١٧.٨٣منع الثبات إذ بلغ لالختبار الذي اجري من منطقة الوسط ومن 
وأن أقــل وســط حــسابي كــان لالختبــار الــذي اجــري مــن منطقــة الیمــین ومــن وضــع الحركــة إذ بلــغ 

   . ٠.٧٢ وبانحراف معیاري ٩.٨٣الوسط الحسابي 
كما یالحظ من خالل الوسط الحسابي للمجموع الكلي الختبار دقـة التـصویب مـن منطقـة 

 كان اعلى من الوسط الحسابي لدقة التصویب ١.٨٥ بانحراف معیاري ١٦.٦٦غ الوسط والذي بل
مــن منطقــة الیمــین ومــن منطقــة الیــسار تــاله فــي الترتیــب اختبــار دقــة التــصویب القریــب مــن جهــة 

   ١.٥٢ وبانحراف معیاري١١.١٧الیسار إذ بلغ الوسط الحسابي له 

                                           
  . منطقة الیسار تعني أن الالعب یستخدم ذارع الیمین والعكس صحیح لالعبین الذین یستخدمون ذراع الیسار )*(
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ختبارات أن دقة عرض وتحلیل معنویة الفروق لالوساط الحسابیة اال ٢-٤
التصویب القریب من المناطق الثالثة ومن اوضاع الثبات القفز 

  :والحركة 
والجـــل التعـــرف علـــى معنویـــة الفـــروق فـــي االوســـاط الحـــسابیة الختبـــارات دقـــة التـــصویب 
القریب مـن منطقـة الوسـط وكـذلك المنطقـة الیـسرى والیمنـى ومـن الثبـات والقفـز والحركـة تـم تحلیـل 

صویب البعید من كل منطقة ولثالثة اوضاع بصورة مستقلة ومن ثم تم مقارنتها مع اختبار دقة الت
  . بعضها وصوال الهداف البحث والتعرف على مدى تحقق فروضه

  )٢(الجدول 
یبین تحلیل التباین لنتائج اختبار دقة التصویب القریب من منطقة الوسط ومن اوضاع الثبات 

  والقفز والحركة

 مجموع  درجات الحریة  
  المربعات

متوسط 
  المربعات

قیمة في 
  المحتسبة

قیمة في 
  الجدول

٣.٢٣١٧  *٥.١٧٩  ١٤.٣٣٣  ٢٨.٦٦٧  ٢  ١  
٢.٧٦٦  ٩١.٣٣٣  ٣٣  ٢      
١٢٠.٠٠٠  ٣٥  ٣        

المحتـسبة والبالغـة ) ف(وجـود فـروق ذات داللـة معنویـة إذ أن قیمـة ) ٢(یتبین مـن الجـدول
  . ٣.٢٣١٧الجدولیة والبالغة ) ف( اكبر من قیمة ٥.١٧٩

ولغرض التعـرف لـصالح أي مـن االوضـاع الثالثـة ترجـع الفـروق البـد لنـا مـن ایجـاد قیمـة 
 L.S.Dاقل فرق محتوى 

  )٣(الجدول 
بین معنویة الفروق بین االوساط الحسابیة لالوضاع الثالثة لدقة التصویب القریب من 

  منطقة الوسط
  الحركة  القفز  الثبات    وضع التصویب

  ١٥.٦٦٦  ١٦.٥٠٠  ١٧.٨٣٣٣  س    
  *٢.١٦٧  ١.٣٣٣    ١٧.٨٣٣٣  ثبات
  ٠.٨٣٤      ١٦.٥٠٠  قفز 

        ١٥.٦٦٦  حركة
  ١.٣٧٨ =  L.S.Dقیمة
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 ٠.٠٥ عند نسبة خطأ  L.S.D اكبر من قیمة ٢.١٦٧أن القیمة ) ٣(یتبین من الجدول 
وهــذا یعنــي وجــود فــروق معنویــة بــین اوضــاع دقــة التــصویب القریــب مــن منطقــة الوســط ولــصالح 

  . ة باالوضاع األخرى القفز والحركة وضع الثبات مقارن
  )٤(الجدول 

یبین تحلیل التباین لنتائج اختبار دقة التصویب القریب من منطقة الیسار ومن اوضاع الثبات، 
  القفز ،والحركة

مجموع   مصدر التباین  قیمة ف
متوسط   درجة الحریة  المربعات

  الجدولیة  المحتسبة  المربعات
  ١٧.٥٨٣  ٢  ٣٥.١٦٧  بین المجموعات
  ٢.٦٥٤  ٣٣  ٨٧.٥٨٣  داخل المجموعات

٣.٢٣١٧  *٦.٦٢٥  

وجـــود فـــروق معنویـــة بـــین االوضـــاع الثالثـــة لدقـــة التـــصویب مـــن ) ٣(تبـــین مـــن الجـــدول 
. الجدولیــة ) ف( اكبــر مــن قیمــة ٦.٦٢٥المحتــسبة والبالغــة ) ف(منطقــة الیــسار وذلــك ألن قیمــة 

، البـد لنـا مـن ایجـاد قیمـة اقـل فـرق معنـوي والجل التعرف لصالح أي من االوضاع ترجع الفروق 
L.S.D   

  )٥(جدول 
  یبین معنویة الفروق بین االوساط الحسابیة لالوضاع الثالثة لدقة التصویب من منطقة الیسار

  الحركة  القفز  الثبات    وضع التصویب
  ١٢.١٦٦  ١٣.٥٠  ١٤.٥٨٣  س    

  *٢.٤١٦  ١.٠٨٣٣    ١٤.٥٨٣  الثبات

  ١.٣٣٣      ١٣.٥٠  القفز
        ١٢.١٦٦  الحركة

  ١.٣٥٠=L.S.Dقیمة 
 ٠.٠٥ عند نسبة خطأ  L.S.D اكبر من قیمة ٢.٤١٦ أن القیمة )٥(یتبین من الجدول 

وهــذا یعنــي وجــود فــروق معنویــة بــین اوضــاع دقــة التــصویب القریــب مــن الثبــات والقفــز والحركــة 
  . ولصالح وضع الثبات وذلك ألن الوسط الحسابي له اكبر من بقیة االوضاع 
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  )٦(ل جدو
یبن تحلیل التباین لنتائج اختبار دقة التصویب القریب من منطقة الیمین ومن اوضاع الثبات 

  والقفز والحركة 
مجموع   مصدر التباین  قیمة ف

متوسط   درجة الحریة  المربعات
  الجدولیة  المحتسبة  المربعات

  بین المجموعات
  داخل المجموعات

٤٨.٦٦٧  
٣٢.٣٣٣  

٢  
٣٣  

٢٤.٣٣٣  
٠.٩٨٠  

    ٣٥  ٨١.٠٠٠  المجموع الكلي
٣.٢٣  ٢٤.٨٣  

وجـود فـروق معنویـة بـین االوضـاع الثالثـة لدقـة التـصویب القریـب ) ٦(یتبین من الجـدول 
 الجدولیـة والبالغـة )ف( اكبر من قیمـة ٢٤.٨٣ المحتسبة والبالغة )ف(من الیمین وذلك ألن قیمة 

   . L.S.Dنا من ایجاد قیمة والجل التعرف لصالح أي من االوضاع ترجع الفروق البد ل٣.٢٣
  )٧(جدول 

   یبین معنویة الفروق بین االوساط الحسابیة لالوضاع الثالثة لدقة التصویب القریب من الیمین
  الحركة  القفز  الثبات    وضع التصویب

  ٩.٨٣٣  ١١.٠٠٠  ١٢.٦٦٦  س    
  *٢.٨٣٣  *١.٦٦٦    ١٢.٦٦٦  الثبات

  *١.١٦٧      ١١.٠٠٠  القفز

        ٩.٨٣٣  الحركة
  ٠.٨٢٠ =  L.S.Dقیمة 

 L.S.D اكبـــــر قیمـــــة ١.١٦٧ ، ٢.٨٣٣٣ ، ١.٦٦٦أن القـــــیم ) ٧(یتبـــــین مـــــن الجـــــدول 
 وهـــذا یعنـــي وجـــود فـــروق معنویـــة بـــین االوضـــاع الثالثـــة ٠.٠٥ عنـــد نـــسبة خطـــأ ٠.٨٢٠البالغـــة 

ولصالح وضع النبات مقارنة بوضع القفـز والحركـة ثـم لـصالح وضـع القفـز مقارنـة بوضـع الحركـة 
-الوســط(یــة الفروقــات فــي اختبــارات دقــة التــصویب القریــب مــن المنــاطق الثالثــة ووبمــا أن معنو 

كانت لصالح االوساط لدقة التصویب القریب من الوضع الثابت لذا أرتى الباحـث ) الیسار-الیمین
التعــرف علــى اكثــر هــذه المنــاطق دقــة فــي التــصویب مــن وضــع الثابــت وذلــك مــن خــالل المقارنــة 

تباین بین االوساط الحسابیة لدقة التـصویب القریـب مـن وضـع الثبـات ومـن باجراء عملیة تحلیل ال
  منطقة الوسط والیمین والیسار 

  )٨(جدول 
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یبین تحلیل التباین لالوساط الحسابیة الختبارات دقة التصویب القریب من الثبات ومن 
  المناطق الثالثة الوسط الیمین والیسار

مجموع   مصدر التباین  قیمة ف
متوسط   یةدرجة الحر   المربعات

  الجدولیة  المحتسبة  المربعات
  بین المجموعات
  داخل المجموعات

١٦٣.٧٢٢  
٨٧.٢٥٠  

٢  
٣٣  

٨١.٨٦١  
٢.٦٤٤  

    ٣٥  ٢٥٠.٩٧٢  المجموع الكلي
٢.٢٣١٧  ٣٠.٩٦٢  

ــــین مــــن الجــــدول  ــــین االوســــاط الحــــسابیة الختبــــار دقــــة ) ٨(یتب ــــروق معنویــــة ب وجــــدود ف
 المحتـسبة )ف(لمناطق الوسط الیمین والیسار وذلـك ألن قیمـة التصویب القریب من الثبات ومن ا

 ، والجل التعرف لصالح أي من ٢.٢٣١٧ الجدولیة البالغة )ف( اكبر من قیمة ٣٠.٩٦٢البالغة 
   L.S.Dالمناطق ترجع هذه الفروق ، تم الجوء إلى ایجاد قیمة 

  )٩(جدول 
ة التصویب القریب من الثبات ومناطق یبین معنویة الفروق بین االوساط الحسابیة الختبارات دق

  الوسط والیمین والیسار 
  

  الیمین  الیسار  الوسط    جهة التصویب
  ١٢.٦٦٦  ١٤.٥٨٣  ١٧.٨٣٣  س    

  *٥.١٦٦  *٣.٢٥٠    ١٧.٨٣٣  الوسط
  *١.٩١٦      ١٤.٥٨٣  الیسار 
        ١٢.٦٦٦  الیمین

  ١.٣٤٧ = L.S.Dقیمة 
ین االوســاط الحــسابیة الختبــارات وجــود فــروق ذات داللـة معنویــة بــ) ٩(تبـین مــن الجــدول 

 و ٣.٢٥٠دقة التصویب القریب من الثبات ومن مناطق الوسـط والیـسار والیمـین وذلـك الن القـیم 
 ولـــــصالح منطقـــــة الوســـــط وذلـــــك الن الوســـــط L.S.D هـــــي اكبـــــر مـــــن قیمـــــة ١.٩١٦ و ٥.١٦٦

طقــة الیــسار الحــسابي الختبــار دقــة التــصویب القریــب مــن الوســط اكبــر مــن االوســاط الحــسابیة لمن
  .والیمین

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


٦٢  

  : مناقشة النتائج ٢-٤
 یتبـــین بـــأن دقـــة التـــصویب القریـــب مـــن منطقـــة الوســـط ومـــن كافـــه ١مـــن خـــالل الجـــدول 

 القفز كانت اكبر من الدقة للمناطق األخرى الیسار والیمین وتتفق – الحركة –الوضعیات الثبات 
یؤكـــدان ان علـــى الالعـــب اذ ) ١٩٨٩:ظـــاهر واســـماعیل (هـــذه النتیجـــة مـــع مـــا جـــاء بـــه كـــل مـــن 

التركیــز علــى (التــدریب علــى التــصویب مــن كافــة األمــاكن ومــن مختلــف المــسافات واالوضــاع مــع 
) ١٢٥ - ١٩٨٩ظـاهر واســماعیل .()التـصویب مـن وســط الملعـب وذلــك ألتـساع زاویـة التــصویب

، تبــین بـان دقــة التــصویب القریــب مــن وضـع الثبــات كانــت اكبــر مــن ٣،٥،٧ومـن خــالل الجــداول 
 ولجمیــع المنــاطق التــي تــؤدي منهــا التــصویب ویعــزو الباحــث )القفــز والحركــة(االوضــاع األخــرى 

ذلك إلى سهولة االداء من وضع الثبات بالنسبة لالعب مقارنة باالوضاع األخرى هذا فضًال عـن 
زیــادة التركیــز الــذي یــوفره وضــع الثبــات لالعــب الرامــي وكــذلك فــان قاعــدة االرتكــاز التــي تعطــي 

  .  المزید من االتزان اثناء االداء كل ذلك ساهم في زیادة الدقة من وضع الثبات لالعب
یتبین أن الفروق المعنویة بین االوساط الحـسابیة لدقـة التـصویب ) ٩(ومن خالل الجدول 

القریب من وضع الثبات والتي جاءت لصالح منطقة الوسـط وثـم تلتهـا منطقـة الیـسار ثـم الیمـین ، 
ـــــــك ـــــــق هـــــــذه النتیجـــــــة مـــــــع مـــــــا عرضـــــــه ویعـــــــزو الباحـــــــث ذل ـــــــة التـــــــصویب وتتف ـــــــى كبـــــــر زاوی  إل

مــن نــسب نجـاح التــصویب طبقــُا للمنطقــة التـي یــؤدي منهــا حیـث ذكــر بــأن أعلــى )١٩٨٤ابـراهیم،(
  ) ٨٠ - ١٩٨٤إبراهیم .(نسبة كانت للتصویب من الوسط تلتها منطقة الساعد ثم منطقة الیسار

  
  : االستنتاجات والتوصیات -٥
  :جات  االستنتا-١-٥
أن للوضع الذي یؤدي منه التصویب القریب تأثیرًا كبیرًا فـي دقتـه ومـن أي منطقـة یـؤدي منهـا . ١

التــصویب ســواء ذلــك مــن الوســط أو الیــسار أو الیمــین وهــذا ماعكــستة الفــروق المعنویــة خــالل 
مقارنة المتوسطات الحسابیة والتي كانت لصالح وضع الثبات ولجمیع المناطق الوسط والیمین 

  . والیسار 
أن للمنطقــة التــي یــؤدي منهــا التــصویب القریــب تــأثیرًا كبیــرًا فــي دقتــه وهــذا مــا عكــسته الفــروق . ٢

المعنویــة مــن خــالل المتوســطات الحــسابیة لدقــة التــصویب مــن منطقــة الوســط والیــسار والیمــین 
  والتي جاءت لصالح منطقة الوسط مقارنة بمنطقة الیسار ومنطقة الیمین 

التي تؤدي منها التصویب القریـب تـأثیرًا كبیـرًا علـى دقتـه وهـذا مـا عكـسه ) الزاویة(ة أن للمنطق. ٣
الفــروق المعنویــة مــن خــالل مقارنــة المتوســطات الحــسابیة لدقــة التــصویب مــن الزاویــة الیــسرى 

  . والزاویة الیمنى والتي جاءت لصالح الزاویة الیسرى 
  : التوصیات ٢-٥
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٦٣  

  لبحث یوصي الباحث في ضوء النتائج وفي حدود عینة ا
االهتمــام فــي إثنــاء التــدریب علــى التــصویب القریــب مــن المنطقــة المواجهــة للمرمــى ومــن كافــة . ١

  .  وضع الثبات والسیمااألوضاع 
 الزاویــة عكــس مهمــة والســیمااالهتمــام فــي إثنــاء التــدریب علــى التــصویب القریــب مــن الزاویــة . ٢

  . الذراع الرامیة ومن كافة األوضاع  
  . اال في الحاالت الحرجة) ة الیمنىالزاوی( والتصویب من جهة الذراع الرامیةدم المجازفةع. ٣
  . االهتمام في إثناء التدریب على كافة انواع التصویب األخرى ومن كافة األوضاع . ٤
  

  المصادر 
 . ، كرة الید للجمیع ، مطبعة دار الشعب ، القاهرة ١٩٨٤: إبراهیم، منیر جرجیس  .١

التطبیقــات االحــصائیة فــي ) : ١٩٩٩(، ودیــع یاســین والعبیــدي ، حــسن محمــد عبــد التكریتــي  .٢
 . بحوث التربیة الریاضیة ، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل 

االعـداد البـدني للنـساء ، مدیریـة )١٩٨٦: (التكریتي ، ودیع یاسین ومحمد علي ، یاسـین طـه  .٣
 . ل دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموص

 ، بنـــاء بطاریـــة اختبـــار المهـــارات الهجومیـــة بكـــرة الیـــد ١٩٩٧: الجـــوادي ، عبـــد الكـــریم قاســـم  .٤
لطـــالب التربیـــة الریاضـــیة جامعـــة الموصـــل ، اطروحـــة دكتـــوراه غیـــر منـــشورة ، كلیـــة التربیـــة 

  .الریاضیة ، جامعة الموصل 
 كرة الید ، مدیریـة  ، المبادئ التدریبیة والخططیة في١٩٨٣: حسن ، سلیمان علي ، واخران  .٥

  . دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل 
، لتكنیـك الریاضـي لاللعـاب الریاضـیة ، تـدریب الیاقـة البدنیـة وا١٩٨٥: حـسین ، قاسـم حـسن  .٦

  . مطبعة دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل 
لطباعـــة والنـــشر كـــرة الیـــد ، دار الكتـــب ل) ٢٠٠١(الخیـــاط ، ضـــیاء والحیـــالي ، نوفـــل محمـــد  .٧

  . جامعة الموصل 
، الـتعلم الحركـي ، دار الكتـب ) ١٩٩٤(شلش ، نجاح مهدي ومحمـود ، اكـرم محمـد صـبحي  .٨

  . جامعة الموصل . للطباعة والنشر 
تقویم حاالت التهدیف القریـب والبعیـد لبطولـة صـدام الدولیـة  : ١٩٨٩:الشیخو ، خالد فیصل  .٩

  .  ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل بكرة الید ، رسالة ماجستیر غیر منشورة
كرة الید ، دار الكتب للطباعـة والنـشر ) ١٩٨٩(ظاهر كمال عارف واسماعیل ، سعد محسن  . ١٠

  ، جامعة الموصل 
 . عبد علي نصیف ، جامعة الموصل ) ترجمة(اصول التدریب ) ١٩٧٥(هاره  . ١١
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