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  الملخص
 المتعـددة والتـي تعتمـد األساسـیة الجماعیـة لهـا مبادئهـا األلعـابلید كأیـة لعبـة مـن  كرة اإن

 نجـــاح إن إال  ، التـــدریس والتـــدریبوأســـالیب الـــسلیم فـــي طرائـــق األســـلوب إتبـــاع علـــى إتقانهـــا فـــي
   للعبةاألساسیة للمبادئ أفراده إتقانالفریق وتقدمه یتوقف إلى حد كبیر على 

 یهدف البحث إلى
  على أخطاء األداء البایومیكانیكیة في مهارة التمریر الطویل في كرة الید التعرف -
طالـب مـن طـالب الـسنة ) ١٥(لفت عینـة البحـث مـن تأ  وضع برنامج تصحیحي لهذه األخطاء-

الدراسیة الثانیة في كلیة التربیة الریاضـیة وتـم جمـع البیانـات بوسـاطة آلـة تـصویر فیدویـة للتعـرف 
  .على أخطاء األداء

  لجت البیانات إحصائیا باستخدام عو 
   الوسط الحسابي-
   االنحراف المعیاري-
 )ت( اختبار - 

 وكانت النتائج 

  ظهر تطور في مهارة الدقة -

  غم ألقصى مسافة) ٨٠٠( رمي الكرة زنة ي ظهر تطور ف-
  التوصیات

   استخدام البرنامج في تصحیح األخطاء البایومیكانیكیة -
  
  

 ٢٠٠٧ –) ٤٥( العدد –) ١٣( المجلد –مجلة الرافدین للعلوم الریاضیة 
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ABSTRACT 

The effect of correction program of some 

biomechanical errors for long pass in hand ball   

Prof. Dr. Wadee yaseen      Dr. Mohamed .Khleel  

Mosul university / college of physical education 

Handball as any group games which has multibasic principles 
which depend on perfectionist follow corrective style in teaching and 
training ways, the successful of team depends on the principle of players' 
perfection of handball. 
The research aims at: 

- Identifying the mechanical performance errors. 
- Putting a corrective program for these errors. 

The sample of the research was (15) sophomore students in the college of 
sport education the data collected through video camera in order to know 
performance errors. 
The data statistically were dealt by: 

- mean 
- standard diversion 
- t- test 

Conclusions: 
- there is development in accuracy 
- there is development in throwing ball  

Recommendations 
- Using the program for correcting biomechanical errors. 
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   التعریف بالبحث-١
   البحث وأهمیة المقدمة ١-١

 المتعـددة والتـي تعتمـد األساسـیة الجماعیـة لهـا مبادئهـا األلعـاب كرة الید كأیـة لعبـة مـن إن
 نجـــاح إن إال  ، التـــدریس والتـــدریبوأســـالیب الـــسلیم فـــي طرائـــق األســـلوب إتبـــاع علـــى إتقانهـــافـــي 

لـذلك كـان العلمـاء .  للعبـة األساسـیة للمبادئ رادهأف إتقانالفریق وتقدمه یتوقف إلى حد كبیر على 
 اإلجــراءات ومــن هــذا المنطلــق تعــددت  ، للــتعلمواألســالیب الطرائــق أفــضلفــي ســعي دائــم لدراســة 

التربویة التي یستخدمها المدرسون والمدربون للعمل على زیادة دافعیة المـتعلم لكونهـا احـد العوامـل 
  . التربویة اإلجراءات ومنهاة الداخلیة خالل مواقف التعلم المختلف

  ) ٨٣ ، ١٩٨١، سلیمان  (

  نموذج متكاملدوال یوج الریاضي الذي یؤدیه الریاضیون هو الحالة النسبیة داءأألفن  إن
 إیجــــادالقــــوانین البایومیكانیكیــــة فــــي تطبیــــق  الریاضــــي ألي لعبــــة ونطمــــح مــــن خــــالل داءأأللفــــن 

 قـد یتـضارب النمـوذج األمثـل  و وٕاتقانـه ) للتكنیك (جیدالظروف المناسبة والجیدة لتعلم النموذج ال
لریاضــیین حــسب  ا  بــین كــرة الیــد یختلــفأداءففــن   ، مــع القــدرات الفردیــة للریاضــيداءأألفــن فــي 

ـــــــاتهم ـــــــة إمكان ـــــــة والتكوینی ـــــــة وقـــــــدراتهم الوظیفی ـــــــصمیدعي . ( البدنی  داءأأل إن )٣٧٢ ،١٩٨٧، ال
 والتـي ال یراهـا الالعـب وقـد الیحـس بهـا أألخطـاءض ه بعـب تـشو أنالریاضي مهما كان جیـدا البـد 

 المستویات العالیة لذا فان إلىاستمرار الخطأ یعیق الوصول و   ،ویبقى واجب كشفها على المدرب
 النمـوذجي داءأأل التمرینات التصحیحیة علیها یقربها من وٕاجراء بوقت مبكر أألخطاءالكشف عن 

والدقـة  الكـرة الـسرعة إكـساببایومیكانیكیـة مـن اجـل  وقواعـد أسس على وفق ىالمطلوب الذي یؤد
 البحـث فـي التعـرف علـى أهمیـةمـن هنـا تتجلـى ،   التهـدیفام سواء في التمریر داءأألفي الالزمة 
 إیجـــادومـــن ثـــم  فـــي كـــرة الیـــد أداء مهـــارة التمریـــر الطویـــل  التـــي تـــصاحب البایومیكانیكیـــةأألخطاء

  .مهارات كرة الید لبعض  المثالي المتقن داءأأل لمعالجتها أو التقرب من السبیل األمثل

   مشكلة البحث ٢-١
فـن حـدد مـن خاللهـا مـستوى ن الدالئل الكثیرة والتجارب التطبیقیة العامة والخاصة التي إن

النتـــائج ( النظـــام الحركـــي الـــذي یتقنـــه الریاضـــي وتـــأثیره أهمیـــة علـــى  والتـــي تؤكـــد الریاضـــيداءأأل
 الـذي یحـصل علیـه مـن داءأألفـن لـب مـن الریاضـي القـوة والمتانـة فـي الذي یتط) الریاضیة العالیة

ق العلمیة الـصحیحة ائ الطر استخدام وان  ،داءأألفن  العالیة ولجمیع جوانب اإلعدادیةخالل الفترة 
ه سـلیمًا ت الجـسم وظیفیـًا وتنـشئكفـاءة المبكرة تؤثر ایجابیًا على األعمارللعمل مع الریاضیین ومن 

لقــد  . اقــصر العــالي بوقــتداءأألفــن  اكتــساب ومــن ثــم  القــدرة علــى العمــل لدیــه مــن خــالل تطــویر
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وصــل التقــدم الریاضــي الــذي نــشاهده الیــوم علــى الــصعید العــالمي درجــة عالیــة مــن الرقــي والتقــدم 
 للمهــــارات داءأألفـــن ب إلـــى درجـــة عالیـــة وازداد اهتمــــام العـــاملین فـــي الریاضـــة داءأألفـــن وتطـــور 

 الریاضــي داءأألفــن  إتقــان وبــدون االفــضلسبیل الوحیــد للوصــول إلــى االنجــاز المختلفــة ألنهــا الــ
 علـى تطـور الـصفات البدنیـة للجـسم وعلـى الدقـة فـي داءأألفـن  ویعتمـد أدائهـاسیصعب التقـدم فـي 

 داءاألبــ االســتمراران  )٣٧١ ، ١٩٨٧، الــصمیدعي (الوصــول إلــى هــدف واالقتــصاد فــي الجهــد 
تعــد مــشكلة معیقــة لتقــدم الریاضــي و  مــستقبًال إصــالحها الیمكــن الریاضــي الخــاطئ لیــصبح حالــة

لذلك ینبغي وضع برامج   الفریق بشكل عامأداءهذا ینعكس سلبا على و  الصحیح داءأأل فن وٕاتقانه
 یتالءم ووضع هذه البرامج بما أسبابهاتشخیص  و داءأأل أخطاء من خالل التعرف على إصالحیة
   .أألخطاء هذه وٕاصالح

 بشكل دقیـق مـن أألخطاء الحركات الریاضیة التمكن المدرب من مالحظة داءأ سرعة إن
 أثنــاء الالعــب فــي داءأل مــصاحبة أألخطــاءخــالل المالحظــة العلمیــة غیــر التقنیــة لــذا تبقــى معظــم 

 علـــى الـــصوریة األفـــالم العلمیـــة التقنیـــة وعـــرض  المالحظـــاتإلـــىالتمریـــر والتهـــدیف لـــذا فـــاللجوء 
 برنــامج تــصحیحي یــساعد وٕاجــراء هأداء واطــالع الالعــب علــى أألخطــاءد الخبــراء والمــدرب لتحدیــ

 أهمیتهـا لـذا تكـسب مـشكلة البحـث داءأأل إتقان مستویات عالیة في إلىالمدرب والالعب للوصول 
   . وتقویمها من خالل البرنامج العملي التصحیحيأألخطاءفي حصر 

  البحث أهداف ٣-١
لــدى كــرة الیـد الطویــل فـي  مهــارة التمریـر فـي ومیكانیكیــةالبای داءأأل أخطـاءالتعـرف علــى  ١-٣-١

  .  كلیة التربیة الریاضیة بجامعة الموصليالثانیة فالدراسیة طالب السنة 
 ل الطویـالتمریـرمهـارة  فـي  البایومیكانیكیـةاألخطـاء لتـصحیح  تصحیحيوضع برنامج  ٢-٣-١ 

  . كرة الید  في 
 دقــة وســرعة  فــيمیكانیكیــةالبایو  داءأألألخطــاء التعــرف علــى اثــر البرنــامج التــصحیحي  ٣-٣-١

  . كرة الید ب ل الطویالتمریروقوة 
   البحثفروض ٤-١
  . البایومیكانیكیةأألخطاء بعدد من ل الطویالتمریر عینة البحث لمهارة أداءیتسم  ١-٤ -١
ة  بكـر ةوقـوة المناولـمتغیـرات دقـة وسـرعة  أداء مـستوى فـي توجد فروق ذات داللة معنویـة ٢-٤-١

  .التجریبیةالید بین المجموعتین الضابطة والتجریبیة ولمصلحة المجموعة 
وجــود فــروق ذات داللــة معنویــة بــین االختبــارات القبلیــة والبعدیــة للمجمــوعتین الــضابطة  ٣-٤-١

  .  ولمصلحة المجموعة التجریبیة الیدةالتمریر بكر في دقة وسرعة وقوة والتجریبیة 
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  مجاالت البحث  ٥-١
 جامعـــة -كلیـــة التربیـــة الریاضـــیة فـــي  طـــالب الـــسنة الدراســـیة الثانیـــة :البـــشريجـــال الم ١-٥-١

  .الموصل

   .٢٠/٣/٢٠٠٦ ولغایة ٢٠/٢/٢٠٠٦ ابتدًا من  :ألزمانيالمجال  ٢-٥-١

 كلیـــة التربیـــة – الفرقیـــة األلعـــابفـــرع فـــي القاعـــة الداخلیـــة لكـــرة الیـــد : المجـــال المكـــاني  ٣-٥-١
  .  جامعة الموصل –الریاضیة 

   الدراسات النظریة والدراسات السابقة -٢
   الدراسات النظریة١-٢
   في كرة الید األساسیةالمهارات  ١ -١-٢

 الریاضـیة علـى األلعـاب المـستوى فـي جمیـع  لتحدیـد عنـصرًا مهمـاً األساسـیةتعد المهارات 
دریب یـــة التـــ رئیـــسًا فـــي عملركنـــا لـــذا فإنهـــا تعـــد أخـــرىالـــرغم مـــن اخـــتالف قیمتهـــا مـــن لعبـــة إلـــى 

 وتخــــضع . ارتفــــع المــــستوى العــــام لتلــــك اللعبــــة األساســــیة ت المهــــاراأداءالریاضــــي وكلمــــا ارتفــــع 
 األخــرى القواعــد البایومیكانیكیـة كمـا فــي جمیـع الحركـات فــي الفعالیـات إلـىالحركـات فـي كــرة الیـد 

ذا وهـ  )١٢٤ ،١٩٨٣، وآخرانحسن ( التعامل مع الكرة و التي تعتمد على حركات الرمي والجري 
وتتكــون المهــارات  . النجــاح المنــشود للعبــةإحــراز مرتبطــًا بالمــستوى المهــاري الجیــد مــن اجــل یكــون

  :األساسیة الهجومیة من 

    التصویب- الخداع  - الطبطبة   -التمریر    -مسك واستقبال الكرة   

   الریاضي داءأألفن  في األخطاء ٢-١-٢
 داءأألفــن  نتیجــة لعــدم اســتیعاب وتعلــم  الحركــات الریاضــیةأداءتكنیــك  فــي یحــدث الخطــأ

 التــدریبات أثنــاءفــي  الحركــات المعقــدة أداء أو نقــص فــي اللیاقــة البدنیــة أوالریاضــي بــشكل كامــل 
 الریاضـــیین عـــدادإ الریاضـــي مـــن المـــسائل المعقـــدة فـــي داءأألفـــن ویعـــد الخطـــأ فـــي . والمـــسابقات 

وعلینـا التعــرف تقریبـا رهـا إلـى النــصف  یقلـل مــن احتمالیـة ظهو أألخطـاءوالنجـاح فـي التغلـب علــى 
 مقارنـة للمتقـدم وتـشكل عـادة معـضلة كبیـرة داءأألفن  الدینامیكیة التي هي جزء من أألخطاءعلى 

 الحركیـة أألخطاء  نحد من  حالة بسیطة ولكي على انهداءأألفن في بالمبتدئ الذي ینظر للخطأ 
 أداءو  الریاضـیة فالـشد العـضلي لعـاباأل نـوع مـن ألي الخطأ بمصدرا وسب نتعرف على أنیجب 

 الحركیـة أألخطـاءبأقـل مـایمكن مـن الحركات الجماعیة بشكل موحد والنـشاط الحركـي الـذي یؤدیـه 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٨٢

قــد  داءأألفــن   فــي الدینامیكیــةاألخطــاءف قــصر طریــق الوصــول إلــى البطولــة إلــىفــان ذلــك یــؤدي 
 أثنـاء  فـي القـوة العـضلیةراسـتثما عـدم أو العاملـة تشـدا لعـضالضعف فـي عملیـة لـتحدث نتیجـة 

الــشد والراحــة وكیفیــة التفاعــل مــع القــوة الخارجیــة وقــد یكــون الخطــأ كینیماتیكیــًا مــن خــالل الــسرعة 
 .  الجسمأجزاء عدم االعتناء بالوزن الحركي وضعف الترابط بین أو التعجیل غیر الكاف أوالقلیلة 

الطاقـة ب فیمـا یتعلـق داءأألفـن  تنفیذ بأسلو  الحركي لها عالقة مباشرة مع داءأألفن في  األخطاءف
 الخطـأ أمـا الحركـات داء الحركـات والخطـأ فـي تـأمین الطاقـة ألأداءالضروریة للحركة والتوافق في 

 للجـسم )البایوكینماتیكیـة( فـي النقـل الحركـي الجیـد فـي السلـسلة اإلخفـاق جـراءفي التوافق فهو من 
ـــدفع  ـــى قـــوة ال ـــاءفـــي وكـــذلك قـــد یحـــدث الخطـــأ والتفاعـــل مـــع االرتكـــاز للحـــصول عل  محافظـــة أثن

  )٣٨٨ ، ١٩٨٧الصمیدعي ، . (الریاضي على ثباته 

  الریاضي  داءأألفن  الحركیة في أألخطاء ظهور أسباب ٣-١-٢
   :اآلتیة ظهورها بالنقاط أسباب نوضح أن الحركیة كثیرة ونستطیع أألخطاء إن

 وفهــم إتقــان الریاضــیة و الــنقص فــي  الحركــةأو التمــرین أداءفــن  التعــرف غیــر الكامــل علــى -١
   .الصحیح للتنفیذ األساسیةالمتطلبات 

  .  االستیعاب الناقص للتمرین والحركة الریاضیة -٢

  .  تنفیذها أثناءفي  النقص في الثبات وعدم السیطرة على الحركة ومراحلها -٣

   .الریاضي داءأألفن  وٕاتقان في عملیة تعلم اإلسراع -٤

لــنقص فــي لكافیــة علــى االســتمرار فــي العمــل أي مواصــلة الفعــل الحركــي نتیجــة  القــدرة غیــر ال-٥
  .الكفاءة البدنیة 

 الحركیــة وكــذلك العوامــل البیئیــة أألخطــاءفــي ظهــور تــؤثر كثیــرا  العوامــل النفــسیة واالنفعالیــة -٦
  . الخارجیة 

  )٣٨٩ ، ١٩٨٧الصمیدعي ، (                       . ظهور حالة التعب للجهاز العضلي -٧

   الفني في المهارات الحركیة داءأأل إتقان ٤-١-٢
 الفنـــي للحركـــات یعنـــي ثبـــات الحركـــات وزیـــادة القابلیـــة البدنیـــة والحركیـــة داءأأل إتقـــان إن

 فـــي نـــوع الفعالیـــة الریاضـــیة وعلیـــه یعـــد العامـــل االســـاس للحـــصول علـــى أفـــضلوتحقیـــق مـــستوى 
  .) Beers,1994,142-143(  اضیة والفعالیات الریاأللعاب في المستوى العالي
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 المهـــارات إتقـــان عـــن طریـــق إال ال یـــأتي ةالریاضـــیة العالیـــ الوصـــول إلـــى المـــستویات إن
 الالعـــب ومهمـــا اتـــصف مـــن رقــي الحركیــة الریاضـــیة وتثبیتهـــا  فمهمــا بلـــغ مـــستوى اللیاقــة البدنیـــة

  .التام للمهارات الحركیة نباإلتقاائج المرجوة مالم یرتبط  فانه لن یحقق النتوٕارادیةسمات خلقیة ب

   الریاضیة أألخطاء  تقویم٥-١-٢
 الحركیــة والتعــرف علــى أألخطــاء فــي كــشف األســاسیلعــب التحلیــل البایومیكــانیكي الــدور 

 التـصویر الـسینمائي ومـن خـالل صـیاغة أو التسجیل االلكتروني خاللمنشأها ووقت حدوثها من 
 الریاضـــیة األلعـــابم للتمـــارین الریاضـــیة ولجمیـــع  العـــااألســـاس لوضـــعالفكـــرة النظریـــة والتطبیقیـــة 

ـــاءة  داءأألفـــن والمتعلقـــة بمـــستوى  ـــتعلم وان عملیـــة رصـــد ة والنفـــسیةالبدنیـــوالكف  أألخطـــاء وفتـــرة ال
 یتعـرف علـى الخطـأ أن مـن قبـل المربـي والمـدرب بعـد أألخطـاءالحركیة تبدأ من زمن حـصر هـذه 

 التعلیمیــة أوطریــق تجدیــد الطریقــة الدراســیة  ویعمــل جاهــدا علــى الــتخلص منــه عــن داءأألفــن فــي 
 وتنمیـة الـصفات البدنیـة التـي داءأألفـن  مفـردات البرنـامج الـذي وضـعه لتعلـیم وٕاعـادةلهذه الحركة 
 الحركیـــة وتجاوزهـــا وكـــذلك الجهـــاز أألخطـــاء فـــي تـــسهیل مهمـــة التغلـــب علـــى أساســـیاتلعـــب دورًا 

لبیـان الخطـأ وزمـن وقوعـه الـسیمي و أ ي دیو  الفیـ التـصویراسـتخدامالحركي بشكل صحیح ومغـایر و 
 األجهـــزة خدام واســـتأألخطـــاء المراقبـــة والرصـــد لهـــذه وق الكمیـــة والنوعیـــة ائـــ الطر تخداموكـــذلك اســـ

 لـألدوات البدیلـة واألدوات  التوضیحیة والـدمىواألفالم ميالتصویر السی(المساعدة في التعلم وهي 
   : اآلتیةقاط  من خالل النأألخطاءویمكن تقویم ) . ةسالرئی

 وتوجیه أألخطاءمن خالل حصر وتحدید حجم ) بالحركة والشد العضلي( التصحیح المستمر -١
 یتقن أن فالریاضي یجب الحركة، أداء التعرف على الخطأ من بدایة إلىالریاضي من البدایة 

   .حركة في كل یستثمره الحركي المناسب و داءأأل

حقــق المتانــة فــي تنفیــذ تطته تاركــة والــشد العــضلي وبوســ المبكــر لتــصحیح الخطــأ بالحاإلنــذار -٢
 داء النوعیة ألاإلمكانیة بوقوع الخطأ من اإلنذار الفعل الحركي وقد یقلل أوالتمارین الریاضیة 

   .الحركة

وقــد یكــون تــأثیره فــي زمــن وقــوع الخطــأ ولــیس فقــط بعــد ) تعــویض الخطــأ( الفعــل المتــوازن أي -٣
   .وقوعه

  واألحیــانأي العمــل علــى رفعــه وعــدم ظهــوره فــي كثیــر مــن ) إســكاته(ركــي  الخطــأ الحإخمــاد -٤
   .ومؤثرةتكون هذه الطریقة مناسبة 
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 أســـباب ثــم الخطـــأ الریاضـــیة الحركیــة أي البـــدء مــن عملیـــة رؤیــة أألخطــاء تـــصفیة أو إبطــال -٥
یـه  في السلسة وهذا یحدث من خالل التحدید التحلیلـي للخطـأ المعنـي والعمـل علـى تفادحدوثه

  ) ٣٩١-٣٩٠ ، ١٩٨٧الصمیدعي ،  (.نهائیاً والتخلص منه 

  : الدراسات السابقة ٢-٢
   ٢٠٠١: دراسة المنصوري ١-٢-٢

تــأثیر برنــامج مقتــرح لتنمیــة الــصفات البدنیــة والحركیــة علــى بعــض المتغیــرات " 
   " . ئات م للمبتد١٠٠الكینماتیكیة المؤثرة في عدو 

   -:إلى الدراسة هدفت

  .تأثیر برنامج مقترح على تنمیة الصفات البدنیة والحركیة قید البحث  التعرف على -

  . التعرف على تأثیر برنامج مقترح على تنمیة بعض المتغیرات الكینماتیكیة قید البحث -

 بكلیـــة التربیـــة الریاضـــیة األولـــى الـــسنة الدراســـیة  فـــيطالبـــة) ٢٢( اشـــتملت عینـــة البحـــث علـــى -
  -:اآلتیة النقاط إلى التوصل ة الباحثتالبرنامج التدریبي استطاعللبنات بالقاهرة وبعد تطبیق 

 المرونـة ، الرشـاقة و القوة والسرعة ( الصفات البدنیة جمیعًا حصل لها تحسن معنوي وهي إن -
  ) .داءأألفن ( الحركي داءأأل، وكذلك فن )  التحملو

زمن الخطوة الواحـدة ومعـدل  المتغیرات الكینماتیكیة جمیعها حصل لها تحسن معنوي ماعدا إن -
   . األولطول خطوات العدو في الجزء 

   ٢٠٠٥ :ومال عل دراسة ٢-٢-٢
 لفعالیــة واإلنجــاز الفنــي داءاثــر تمــارین تــصحیحیة وفــق التحلیــل البایوكینمــاتیكي لــأل" 

  "الوثب العالي بطریقة فوسبوري 

  :إلىهدفت الدراسة 

   العالي الوثب الفني في مراحل فعالیة داء التعرف على قیم عدة متغیرات كینماتیكیة لأل-

  . العالي للوثب الفني داءأأل التمارین التصحیحیة في تأثیر التعرف على -

   . في كلیة التربیة الریاضیة جامعة الموصلاألولىالسنة  اشتملت عینة البحث على طلبة -

  :إلىوتوصل الباحث 
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ــــا ایجابیــــا فــــي أثــــراحققــــت التمــــارین التــــصحیحیة  -  المتغیــــرات البایوكینماتیكیــــة الخاصــــة  معنوی
  .بیةالتقر بالركضة 

 معنویا ایجابیا في المتغیرات البایوكینماتیكیة الخاصـة بمرحلـة أثراحققت التمارین التصحیحیة  - 
  . األولج لحظة اللمس .ك .ث. وهي مالنهوض

صـة بمرحلـة  معنویـا سـلبیا فـي المتغیـرات البایوكینماتیكیـة الخاأثـراحققت التمارین التـصحیحیة  - 
 .الحرة لرجل ل السرعة المحیطیة –النهوض وهي زاویة النهوض 

   . العاليالوثب الفني في داءأألكان للتمارین التصحیحیة اثر معنویا في  - 
  

   البحث إجراءات - ٣
   منهج البحث ١-٣

  .  طبیعة البحث  وئمتهاستخدم الباحثان المنهج التجریبي لمال

   مجتمع البحث وعینته  ٢-٣
 من طالب السنة الدراسیة الثانیة قـي كلیـة التربیـة عمدیهتم اختیار مجتمع البحث بصورة 

  للبحـــث الـــضابطةعینـــةاللتكـــون   ) ج(  وتـــم اختیـــار شـــعبة ســـبع شـــعبالریاضـــیة والبـــالغ عـــددهم 
 الطــالب الــذین غــابوا  والراســبونالطــالب :    وقــد تــم اســتبعاد لتكــون العینــة التجریبیــة)ز( وشــعبة
   .البحث عینة أفراد عدد یبین) ١ ( رقم والجدول ،الطالب المرضىو  رنامجعن الب

  )١(رقم الجدول 
   عینة البحثأفرادمعلومات عن یبین 

  

كمـا  لكـرة الیـد و المهاریـة االختبـاراتفـي بعـض تحقق من تكـافؤ مجمـوعتي البحـث وتم ال  
  )٢(رقم في الجدول مبین 

  

   العینة الكليأفرادعدد   المستبعدون  عدد الطالب  المتغیرات

  ١٥  ١٣  ٢٨  المجموعة التجریبیة

  ١٥  ٧  ٢٢  ةالمجموعة الضابط

  ٣٠  ٢٠  ٤٠  العدد الكلي
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  )٢(رقم الجدول 

  تكافؤ مجموعتي البحثیبین 

    
  ±  ± 


 

      

      

      

 البـالغ ةالجـد ولیـ ) ت( المحـسوبة أقـل مـن قیمـة) ت( قیمةإن) ٢( رقم ل و  من الجدیتبین
   .ث وهذا یعني تكافؤهماحتي البمایدل على عدم وجود فروق معنویة بین مجموع) ٢.١٦(
   وسائل جمع البیانات ٣-٣
تـم اسـتخدام حیـث المالحظة العلمیة التقنیة باسـتخدام التـصویر الفـدیوي تم استخدام  ١-٣-٣

متروكـان ارتفـاع العدسـة )٨.٩( وضـعت علـى بعـد )Sony Digital(آلـة تـصویر فیدویـة نـوع 
 بعـض المهـارات الخاصـة بكـرة الیـد اءأد لتصویر عینة البحث فـي  عن سطح األرض سم)٨٧(

   .متغیرات مهارة التمریر بكرة الید هاري في م الداءأأل أخطاءللتعرف على 

  : في كرة الیدالتمریرمتغیرات مهارة   اختبارات-٢-٣-٣
  .التمریرلقیاس دقة   م من الحركة)٧( من التمریر اختبار دقة وقوة :األولاالختبار 

  .التمریرلقیاس قوة   مسافةأقصى ىإلغم ) ٨٠٠( طبیة زنة  رمي كرة:الثانيالختبار ا

  التمریرلقیاس سرعة   ثانیة) ٣٠( رمي الكرة على الحائط لمدة :الثالثاالختبار 

   )٥٢٤ -٥٢٠، ٢٠٠١الخیاط والحیالي ، (                                       

  :المهارات أداء في مراحل أألخطاء أهم تحدید ٤-٣
 فــي كــرة الیــد لــدى للتمریــرة الطویلــة الفنــي داءأأل التــي تتخلــل مراحــل أألخطــاء أهــملتحدیــد 

 معتمدًا على المالحظة والتقـویم الـذاتي فقـد تـم داءأأل أخطاءعینة البحث ولكي ال یكون تشخیص 
 مـن خـالل تحلیـل داءأأل أثنـاءفـي  التـي تحـدث أألخطـاء أهـمتصویر هذه الحركات والتعـرف علـى 

  .  الحركات أدق من أجل مالحظة) مراحل (اءأجز  إلىالمهارة 
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   داءأأل وتقویم  المنهاج التعلیمي٥-٣
 أداءفــي  أألخطــاءتــم تحدیــد  فیــدیویا هابعــد االنتهــاء مــن االختبــارات فــي كــرة الیــد وتــصویر 

 علــى وفــق ة الفنــي للمهــار داءأألوبعــد االطــالع علــى نتــائج تحلیــل مراحــل االختبــارات مــن الخبــراء 
 الـسیاق إتبـاعومـن اجـل ) عینـة البحـث( في المسارات الحركیة لالعبین أخطاءن ماتم تشخیصه م

 البحـث تـم وضـع أهـداف النتـائج لحـل المـشكلة ومـن اجـل تحقیـق أدق إلـى الـسلیم للتوصـل العلمي
 داءأأل مراحـل متغیرات مهارة التمریـر خـالل في أألخطاء تصحیح بعض إلىمنهاج تعلیمي یرمي 

   )١الملحق ( .ةالفني لهذه المهار 

   اإلحصائیة المعالجات ٦-٣
   :اآلتیة باستخدام الوسائل إحصائیاعولجت البیانات 

  والمتساویةلعینات المرتبطة ل )ت(اختبار - .المعیاري االنحراف -         ي الوسط الحساب-

  )١٠٣ ، ١٩٩٦التكریتي والعبیدي ، (             مرتبطةالغیر ) ت( اختبار -

  مستخدمة األدوات ال٧ -٣
  )١( شریط فدیویة - تصویر    آلة حامل -    فیدویة تصویر آلة -

   إیقاف ساعة –غم ) ٨٠٠( كرة زنة - كرة ید قانونیة  -)   CD( قرص -

  ومناقشتهاوتحلیها  عرض النتائج -٤
   القبلي والبعدي للمجموعة الضابطةاالختبارینوتحلیل عرض نتائج  ١-٤

   )٣( رقم الجدول 
   القبلیة والبعدیة للمجموعة الضابطةلالختباراتت المحسوبة والجدولیة یبین قیمة 

                         البیانات
  االختبارات

  متوسط
  الفروق

انحراف متوسط 
 الفروق

  قیمة ت المحسوبة

  ١.٦٣  ١.٩  ٠.٨   درجة/الدقة على الدوائر المتداخلة

  ٢.٠٣  ٢.١  ١.١   متر/ مسافة أ قصى٨٠٠رمي كرة زنة 

  ٠.٢  ٠.٢  ٠.٠١  مرة)/ ثانیة٣٠(سرعة تمریر الكرة 

  . ٢.١٦=  ١٤ ودرجة حریة٠.٠٥  عند نسبة خطأ ةالجد ولی) ت(قیمة 
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 ١٨٨

 القبلـــي والبعـــدي أالختبـــارینعـــدم وجـــود فـــروق معنویـــة بـــین ) ٣(رقـــم یتبـــین مـــن الجـــدول 
حثان ذلك  ویعزو الباةالجدولی) ت(المحسوبة اصغر من قیمة ) ت(للمجموعة الضابطة ألن قیمة 

قـصر الفتـرة التعلیمیـة ألن فـي عدم خضوع هذه المجموعـة للتمرینـات التـصحیحیة فـضال عـن  إلى
  . فترة زمنیة طویلة إلىتعلیم المهارات للمبتدئین یحتاج 

   القبلي والبعدي للمجموعة التجریبیةاالختبارینوتحلیل  عرض نتائج ٢-٤
  )٤( رقم الجدول

  التجریبیة القبلیة والبعدیة للمجموعة لالختباراتیة المحسوبة والجدول) ت(یبین قیمة 
   البیانات                      

  قیمة ت المحسوبة انحراف متوسط الفروق  متوسط الفروق  االختبارات

   *٨.٨  ١.٦٦  ٣.٧٣   درجة/الدقة على الدوائر المتداخلة

       مسافة قصىأغم ٨٠٠  رمي كرة زنة
  متر

١.٠٦  
٤.٥٨  

١٦.٧٧  ١.٠٦ *  

  ٠.٩٠٨  ٠.٨٦١    ٠.٢  مرة)/ ثانیة٣٠(سرعة تمریر الكرة 

   ٢.١٦ = ةالجد ولیقیمة ت  ١٤ ودرجة حریة ٠.٠٥ < معنوي عند نسبة خطأ* 
  مناقشة نتائج اختبارات الدقة على الدوائر المتداخلة تحلیل و  ١-٢-٤

 القبلــي والبعــدي  هنــاك فرقــًا معنویــًا بــین نتــائج االختبــارینإن) ٤ (رقــم مــن الجــدول یتبــین
الجـد وهي اكبر من قیمـة ت ) ٨.٦٧٤ (سوبة المح) ت( كانت قیمةإذ ألبعدي االختبار مصلحةول
وهـذا یـدل علـى تطـور عینـة ) ١٤( ودرجـة حریـة )٠.٠٥(≤عنـد نـسبة خطـأ ) ٢.١٦( البالغـة ةولیـ

  ممــاألبعــديالبحــث الــذي ظهــر بــشكل واضــح مــن خــالل التحــسن الــذي طــرأ علــى نتــائج االختبــار 
 تطــور إلــى أدى المهــارات الحركیــة والــذي أداء الفعــال للبرنــامج التــصحیحي الخــاص بــاألثــریؤكــد 

 الحركــــي لعینــــة البحــــث لعــــضالت الــــذراعین والــــرجلین مــــن خــــالل زیــــادة عــــدد داءأألالتوافــــق فــــي 
 تحتـوي التمرینـات أن یجـب إذ، التكرارات بمسار حركي یـشابه المـسار الحركـي النمـوذجي للمهـارة 

 فیمـا یتعلـق بكـل مـن  عـدة عـضالت أوزء ومـسار الحركـة للفعالیـة التـي تعمـل فیهـا عـضلة على ج
 مـا  یتفـق مـع هـذاو ) ٩٥ ، ١٩٩١هـارة ، ( حركـات المنافـسة أداءعنـد )  المـسار– الزمن –القوة (

  ) ١٥٥ ، ١٩٨٣حمادة ، ) .(محمد جمال الدین حمادة( دراسة إلیهتوصلت 
 أألخطــاء إلــى المــتعلم إرشــاد التــدریب فــي الكــرة یبأســال أفــضل إن) عــادل فــوزي(ویؤكــد 

ویـذكر ) ٦٩ ، ١٩٨٣فـوزي ، ( الـصحیح لتقـدم المـستوى المهـاري داءأألوتصحیحها له مع تكـرار 
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 ١٨٩

 خـــالل الموقـــف التـــدریبي یعمـــالن علـــى أألخطـــاءلتـــصحیح  والتوجیـــه اإلرشـــاد إن) احمـــد خـــاطر(
  . المهارة تقانوا  تصحیح استجابات الفرد مما یساعد على سرعة التعلم 

  ) ٦٣ ، ١٩٨٧خاطر ،  (                                                           
 التطور الحاصل إلى یرجع التمریر دقة في التطور الذي حصل إن ما تقدم یمكن القول خاللمن 
 التــــي  و داءأأل ألخطـــاء المهـــارة والـــذي جـــاء مـــن خــــالل اســـتخدام التمرینـــات التـــصحیحیة أداءفـــي 

  . استمرت طیلة مدة المنهاج التدریبي 
   مسافةأقصى إلى غم ٨٠٠مناقشة نتائج اختبار رمي الكرة زنة تحلیل و  ٢-٢-٤

 هناك فرقًا معنویًا بین نتائج االختبـارین  القبلـي أن) ٤( نتائج البحث من الجدول أظهرت
وهـي اكبـر مـن قیمـة ) ١٦.٧٧( المحتسبة )ت( بلغت قیمة إذ ألبعدي االختبار مصلحةوالبعدي ول

وهـذا التطـور الـذي ) ١٤(ودرجة حریة ) ٠.٠٥(≤عند نسبة خطأ ) ٢.١٤( البالغة ةالجد ولی )ت(
 الفعــال للتمرینــات المــستخدمة فــي األثــر ممــا یؤكــد ألبعــديظهــر مــن خــالل التحــسن فــي االختبــار 

 طریـق التـدرج فـي  تكرار التمرینات بصورة صـحیحة عـنإلىالبرنامج التعلیمي ویعزى هذا التطور 
 متسلـسل أداء مـن حركـة فـي أكثـر هذه الحركات من الثبات ومن ثم مـن الحركـة والقفـز وربـط أداء

العصبیة لالعبي كرة الید ومنهـا - ویفید التدریب بالتمرینات لتنمیة القوة العضلیةةالتمریر لتنمیة قوة 
ســـتخدام المجـــامیع العـــضلیة  الخـــاص بالمهـــارة وباداءأألالتـــدریبات الخاصـــة والتـــي تـــشابه حركـــات 

العاملـة  فـي تقویـة العـضالت أسـهموقـد ) ٧٨ ، ٢٠٠٠ریـاض ، . ( المـستوى العـالي إلىللوصول 
ــــادة كــــبح العــــضالت المــــضادة  ــــى وفــــق ) Dirix,1988,190-191(وزی ــــذراعین عل ــــدریب ال ان ت

مهـارة فـي  الفني للداءأأل التي ترافق مراحل أألخطاء فضًال عن تصحیح داءالشروط الصحیحة لأل
 سـاعد داءأأل مرحلـة ثبـات إلى الصحیح للوصول داءأأل والعمل على تكرار األولىمراحل التدریب 

النمـر (على التطور هذا ما حصل لعینة البحث مما احـدث تحـسنًا فـي قـوة الـذراعین لـدیهم ویـشیر 
ین التوافـق  المستمرة والمكثفة للتمـارین یـساعد علـى تحـساإلعادة على یب التدر أنعلى ) والخطیب

 المهــارة أداءبــین حركــة الــذراعین والــرجلین ویــساعد علــى تحــسین القــوة العــضلیة العاملــة بمــا یخــدم 
  . بشكلها السلیم 

  ) ١١٤- ١١٣ ، ١٩٩٦ والخطیب،النمر (
  
  
  
   لمجموعتي البحث قي كرة الیدالبعدیة عرض نتائج االختبارات ٣-٤

  )٥(رقم الجدول 
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 ١٩٠

  المحسوبة لمجموعتي البحث) ت( المعیاري وحرافواالنقیمة الوسط الحسابي یبین 

  المجموعات              
  االختبارات

  ةالمجموعة التجریبی
  ع       + -   س

  المجموعة الضابطة  
  ع       + -   س

قیمـــــــــــــــــــــــــة ت 
  المحسوبة

   *٢.٧٢     ١.٦٦   ٢١.٠٤    ٣.٦٣    ٢٣.٠٦  درجة /الدقة على الدوائر المتداخلة

   *١٠.٣٣     ١.٤        ٢١.٣   ٠.٨      ٢٤.٤   متر/غم٨٠٠رمي كرة زنة 

  ١.١٣      ٣.٦       ٢١.٩    ٢.٣      ٢٢.٨  مرة/)ثانیة٣٠(سرعة تمریر الكرة
   )٢.٠٦ ( ةالجد ولیقیمة ت ) ٢٨( ودرجة حریة ٠.٠٥< معنوي عند نسبة خطأ  *

دقة على الـدوائر وجود فروق ذات داللة معنویة في اختباري ال) ٥(رقم یتبین من الجدول 
 بلغـت قیمـة إذولمصلحة المجموعة التجریبیـةغم ) ٨٠٠(المتداخلة ورمي الكرة ألقصى مسافة زنة 

ویعـزى   ةالجـد ولیـ) ت(وهي اكبر من قیمـة  ) ١٠.٣٣ - ٢.٧٢ ( على التوالي المحسوبة ) ت(
ة ألن ، ولـــم تظهـــر فـــروق معنویـــة فـــي ســـرعة تمریـــر الكـــر  البرنـــامج التـــصحیحي إلـــىهـــذا التطـــور 

  . األمد برنامج زمني طویل إلىعنصر السرعة من العناصر صعبة التطویر وتحتاج 

   االستنتاجات والتوصیات -٥
   االستنتاجات١-٥
 فـي االختبـارین القبلـي والبعـدي للمجموعـة التمریـرةلم تظهر فروق معنویة فـي متغیـرات مهـارة  -١

  .الضابطة

)  ٨٠٠( رمي كرة زنـة و قوة لى الدوائر المتداخلة  عالتمریرة دقة  في مهارةفرق معنوي ظهر -٢
   في االختبارین القبلي والبعدي للمجموعة التجریبیة مسافةألقصىغم 

 )٨٠٠( رمـي كـرة زنـة  و قـوة  على الـدوائر المتداخلـةالتمریرةدقة   في مهارة معنويفرق ظهر -٣
  جموعة التجریبیةبین المجموعتین التجریبیة والضابطة ولمصلحة الم  مسافةألقصىغم 

  .التجریبیة والضابطة سرعة تمریر الكرة بین المجموعتین معنوي في فرق لم یظهر -٤

   التوصیات ٢-٥
  . في تطویر المهارات الحركیة لدى العبي كرة الید التصحیحیة  استخدام التمرینات -١

  .  البحث إلیها دراسات مشابهة على المهارات التي لم یتطرق إجراء -٢
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 ١٩١

مـــن خـــالل  وكیفیـــة تـــصحیحها داءأأل أخطـــاء دورات للمـــدربین الخاصـــة بأهمیـــة تحدیـــد مـــةإقا -٣
  . المهاراتلبالخبراء لتحلیتصویر الالعبین واالستعانة 

 تصحیح األخطاء عن طریـق التقـویم الموضـوعي إلى العمل على التأكید على توجه المدربین -٤
  .وفي األعمار المبكرة 

   واألجنبیةالمصادر العربیة
 واسـتخدام الحاسـوب اإلحـصائیة التطبیقـات : )١٩٩٩ ( ، والعبیـدي ، حـسن التكریتي ، ودیع -١

  . ة ، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل یفي بحوث التربیة الریاض
 دار المبــادئ التدریبیــة والخططیــة فــي كــرة الیــد ،: ) ١٩٨٣( وآخــران، علــي نحــسن، ســلیما - ٢

   وزارة التعلیم العالي ، ، جامعة الموصلالكتب للطباعة والنشر 
 اثــر تنمیــة القــدرة العــضلیة علــى مهــارة التــصویب بالوثــب :) ١٩٨٣(حمــادة ، محمــد جمــال ، -٣

للبنـــین ، جامعـــة الریاضـــیة كلیـــة التربیـــة غیـــر منـــشورة  دكتـــوراه أطروحـــةعالیـــًا فـــي كـــرة الیـــد ، 
  .حلوان 

  اإلسكندریة لم الحركة ، ، دار المعارف دراسة في تع:) ١٩٧٨( ، وآخرون خاطر ، احمد -٤
الید ، دار الكتب للطباعة والنـشر   ، كرة)٢٠٠١(، محمد والحیالي،نوفل قاسم  الخیاط ،ضیاء-٥

  ، جامعة الموصل
   عمان  دار الفكرالید، الطب الریاضي وكرة ) : ٢٠٠٠( أسامة، ریاض، -٦
ــــدئین :) :١٩٨١(محمــــد أحمــــد،  ســــلیمان، – ٧ ــــیم المبت ــــد باســــتخدام طریقــــة أثــــر تعل ــــي كــــرة الی ف

  .بغداد الرواد، مجموعة رسائل الماجستیر في التربیة الریاضیة مطبعة الجماعیة،المنافسات 
  البایومیكانیك والریاضة ، دار الكتب للطباعة والنشر ،: )١٩٨٧( الصمیدعي ، لؤي غانم ، -٨

  جامعة الموصل
 القیاس فـي التربیـة الریاضـیة وعلـم : )٢٠٠٠( ، ننصرا لدی رضوان  عالوي ، محمد حسن و-٩

   . القاهرةالنفس الریاضي ، دار الفكر العربي ، 
 المهــاري فــي كــرة داءأأل علــى لألخطــاء اثــر المعرفــة الحوضــیة ): ١٩٨٣( عــادل ، ، فــوزي-١٠

   . اإلسكندریةبحوث التربیة الریاضیة ،لالماء ، المؤتمر العلمي الرابع 
 اثـــر تمـــارین تـــصحیحیة وفـــق التحلیـــل البایوكینمـــاتیكي : )٢٠٠٥( ، مـــال علـــو، ثـــائر غـــانم -١١

 دكتــوراه غیــر منــشورة ، أطروحــةفوســبوري   لفعالیــة الوثــب العــالي بطریقــةواإلنجــاز الفنــي داءلــأل
   .كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل
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 ١٩٢

ت البدنیة  تأثیر برنامج تدریبي مقترح لتنمیة الصفا: )٢٠٠١( ، إبراهیم المنصوري ، نجاح -١٢
 موســـوعة اتئ م للمبتـــد١٠٠ المـــؤثرة فـــي عـــدو  الكینماتیكیـــةوالحركیـــة علـــى بعـــض المتغیـــرات

  . ، عمان دار المناهج١بحوث التربیة الریاضیة بالوطن العربي في القرن العشرین ط
  مطـــابع التعلـــیم العـــالي ،نـــصیف ، التـــدریب ، ترجمـــة عبـــد علـــي أصـــول : ١٩٩١ هـــارة ، -١٣ 

   .بغداد
 ، تصمیم برامج القوة اإلثقال تدریب : ) ١٩٩٦(ناریمان ،   ،الخطیبنمر ، عبد العزیز و  ال-١٤

  . وتخطیط الموسم التدریبي ، القاهرة ، مركز الكتاب للنشر 
 كــرة الیــد ، تعلــیم تــدریب تكنیــك ، مطــابع الــسالم ، : ) ١٩٩٤( ، محمــد توفیــق ، ي لیلــالــو -١٥

  .القاهرة 
١٦- Beers ,B, 1994 . Biomechanics Spotlight. Bewegungen Berlin, 

١٧- Dirix, A. and others1998 The Olympic Book Of Sports Medicine, 
London, Black Well scientific publication, 1998 . 

                                                                                                 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

)١ ( رقمالملحق  

ةانیكی المیكداءأألمن البرنامج التصحیحي لبعض أخطاء  نموذج  

  ت 'البایومیكانیكيالخطأ  التمارین التصحیحیة
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 ١٩٣

   ممدودة مع مسك الكرةعدوائر والذرا عمل -١

   مع مساعدة الزمیل على مد الذراعالتمریرة -٢

  ١  التمریرةأثناء في ثني الذراع 

 محاولــــة الرمــــي عنــــدما تــــصل  مــــسك الكــــرة مــــع-١
أألمـــام وبـــدون قـــذفها  لهـــا  امتـــداد أقـــصى  الـــىالـــذراع

 االمام إلى

امتــداد تــرك الكــرة قبــل أن تــصل الــذراع أقــصى 
 مام األإلى لها

٢  

 أخـــذ وضـــع الرمـــي مـــع ســـحب الـــذراع مـــن قبـــل -١
  الخلف إلىالزمیل 

   رمي الكرة وهي أقصى الخلف-٢

  ٣  الخلف  أقصىإلىعدم وصول الكرة 

عمل تمارین لـف الجـذع مـع تـدویر الـذراع بـدون -١
  الكرة 

  أثناء الرمي في عدة الزمیل في لف الجذع ا مس-٢

 ٤  عدم لف الجذع باتجاه الذراع الرامیة

   )امد –ثني (  عمل تمارین للرسغ-١
   مناولة الكرة بالرسغ فقط-٢
  مناولة الكرة بالذراع والرسغ-٣

  ٥  الكرة رمي غ في متابعةعدم مشاركة الرس
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