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 -8التعريف بالبحث
 8-8المقدمة واهمية البحث
تعد لعبة كرة اليد من الفعاليات التي أصبحت تستأثر اهتماما ً واسعا ً منن لندا الكثينرين ه لهنا
بطننوالت تقننام علننى الصننعيد النندولي والقننارم والمحلنني ولننم يقتصننر االهتمننام بكننرة الينند مننن
اصننحاا االختصننا مننن المنندربين والعبننين فقننط بننل تعنندا لننم الننى البنناحثين فنني مج نال
التربية الرياضية ه كما اتيح لها جمهور من دول و لم من خالل متابعة رؤساء وقادتهنا بنل
وحضورهم المباراة الرسمية وحث اللعبين وفنرقهم علنى وجنوا تحقينق الفنوز امنا الخنروج
بنتيجة ايجابية قدر االمكان لرفع سمعة بلدهم عالية .
وال بد االشارة الى ان مشوار هن ا اللعبنة فني تطنور االيجنابي قند وصنل النى تقندم كبينر فني
السننننوات االخينننرة وهننن ا منننا نالحبنننل فننني االسننناليا والطراعنننق والخطنننط اللعنننا الننندفاعي
والهجنومي والتنني تكننون قابلننة للت ييننر او التعننديل بننين فتننرح زمنيننة واخننرا بحسننا بننروف
اللعا في المباراة .
وان ه ا التطنور والتقندم فني انجناز الالعبنين لنم ينأتي بفتنرات اعنداد قصنيرة االم وانمنا فني
تخطيط مستمر لفترات اعداد طويلة ولوجود قاعندة واسنعة منن الالعبنين االشنبال والناشنعين
ثننم الشننباا ه وان االهتمننام بنناالعبين الناشننعين التركيننز علننى اعنندادهم مننن الناحيننة البدنيننة
والخططيننة والنفسننية وحتننى عمليننة اختبارهننم بمواصننفات مورفولوجيننة تمكنننهم مننن اداء
ادوارهننم بشننكل جينند داخننل الملعننا يعنند الركيننزة االساسننية التنني يعتمنند عليهننا الوصننول الننى
مستويات الرياضية المتقدمة .
كما يجا على العنا كنرة اليند امنتالكهم العناصنر البدنينة االساسنية التني تمكننهم منن تأدينة
المهنارات الحركينة الخاصننة بهن ح اللعبننة قبنل عنصنر التوافننق الحركني وهننو احندا عناصننر
الهامة التي يحتاجها العبي كرح اليد في اداء الحركات التي تتطلا تناسنق وانسنجام تنام بنين
عمننل الجهنناز العصننبي علننى ايصننال االيعننازات العصننبية الدقننة المناسننبة بننين عمننل الجهنناز
العضننلي المنق ن له ن ح االيعننازات تتطلننا ه ن ح العمليننة تننناهم كننامالً بننين الجهننازين العصننبي
والعضلي فالتوافق هنا بين عمل الجهازين العضلي والعصبي يعد احد االسباا التي ال يمكن
االست ناء عنها في تنفي المهارات الحركية الخاصة به ح الفعاليات بشكل فني محاولنة كشنف
العالقة بين التوافق العضلي والعصبي ومراكز الالعبين في الملعا ومن اجل بناء الوحدات
التدريبية بشكل عملي اكثر على حسي احتياجات الالعبين في مراكزهم .

 7-8مشكلة البحث -:
لقى خطى المدربون والباحثون والخبراء والمهتمون بفعاليات كنرح اليند خطنوات واسنعة
لتطننوير مسننتوا ه ن ا اللعبننة مننن خننالل االعتمنناد علننى النتنناع الدراسننات العلميننة واالبحنناث
الميدانيننة فنني شننتى مجنناالت التربيننة الرياضننية مننن اجننل تحقيننق االرتقنناء بالجوانننا البدنيننة
والمهارية والخططية والنفسية لالعبي كرح اليد بشكل خا .

كرح اليد هي واحدح من االلعاا التي تمتاز بالت ير المستمر في مواقعها بين الهجوم والندفا
وتنويع الخطط منن الهجومينة النى الدفاعينة وقنانون اللعبنة يفنر علنى كنل العنا ان يقنوم
بطريقة اداء معين وهي عملني منطقينة تخطيطينة وتكمنن مشنكلة البحنث فني قلنة المعلومنات
المتوفرة عن فريق الكلية بخصو توافقهم العضلي والعصبي بين االطراف العليا والسفلى
ومراكز لعبهم وها ان المركز ال م يش لل الالعا يفر عليل نوعا من التوافق .

 4-8اهداف البحث
 التعرف على مستوا التوافق العصبي على وفق تخصصاتهم ( في راكز اللعا ) -التعرف على مستوا الدقة وفق تخصصاتهم ( في مراكز اللعا )

 3-8فرو

البحث -:

 يفتر الباحث ان العبي كرح اليد يتنابون في التوافق العصبي العضلي هنننام عالقننة ارتبنناط معنويننة بننين العبنني كننرح الينند علننى مراكننزهم مننن ناحيننة التوافننقالعصبي العضلي

 5-8مجاالت البحث
 8-5-8المجال البشرم  -:العبوا نادم الرفاعي لكرح اليد للعام الدراسي 7182-7182
 7-5-8المجال الزماني  7182/8/85 -:ول اية 7182/7/81
 4-5-8المجال المكاني  -:القاعة الرياضية في نادم الرفاعي

الفصل الثاني
-2

الدراسات النظرية .

 1-2مفهوم عن كره اليد .
 2-2المهارات االساسية في كره اليد .
 1-2-2الدقة .
 2-2-2التهديف .
 3-2-2انواع التهديف .
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 5-2-2الدف اع في كره اليد .
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 5-2مراكز اللعبين وارق امهم في الهجوم .

-7الدراسات النبرية -:
 8-7مفهوم عن كرح اليد -:

8

تعتبر كرح اليد من االلعاا الكبينرة التني اسنتخدمت فيهنا كنرح وخاصنة ا ا منا قورننت بلعبنة
الهوكي او كرح القدم التي بهرت قبلها بماليين السنين ه وا ا كان نسا اصنل لعبنة الكنرح النى
توسيكا بنت الملم اونياس ملم من بالد االهريق ه حيث كانت تلعا كنرح باليند منع وصنيفاتها
لم ان العاا الكرح الص يرة والكبيرة كانت تمارس بواسطة الجنين ايام الفراعنة .
وهنالم وثاعق تثبت ان الحية اليومية لهم وكانت تشمل تلم االلعاا ه وليس في النبالط فقنط
البناء الشعا ال ين عوفوا الحشكة والتنس براحة اليد والميس وهيرها  .واسنتعملوا الكنرات فني
الخبش والقش والجلد ايضا ً ويقول أميل هورم وهو اول رعيس لجنة في االتحاد الدولي ان الفرد
في بداية شأنل يديل قبل ان يستخدم رجلنل ولن ا تعتبنر كنرح اليند منن اقندم االنشنطة التني يمارسنها
االنسان ه ومع ه ا ال تستطيع التحقيق من صحل المعلومات التاريخية بلعبة كرح اليد على وجنل
اليقين ه وهك ا ايضا ً في معبم االلعاا .
وهنالم عدة روايات عن ميالد لعبة كرح اليد تبين منها ان بع المؤرخين الرياضيين ليس
لديهم رأا موحدح عن بدء ه ح اللعبة ه ومن المحتمل جداً من كرح اليد من مرحلة تطورها االول
بهور في نفس الوقنت منن البلندان ولكنن فني صنور متنوعنة وقند ارم معلنم الجمبناز الندانمركي
هولجرنلسن عام  8181في برنام عملل مدرس لتالمي مدرستل البدنية ( اودروا ) لعبة تشابل
كرح اليد الحالية وبعد تسع سنوات اصدر نلسن كتبا ً عن لعينة تعرف بها كرح اليد حتنى االن فني
بعن بلنندان اوربننا كالمانيننا وسويسننرا ثننم اتخن ت حزيننا ً صني ة كننرح الينند (  2افننراد ) فنني عننام
 8815اما دخول كرح اليد على صورتها فكان عام . 8841

 7-7المهارات االساسية في كرح اليد

7

المهارات االساسية الم من االلعاا هي الركيزة القوية التي تبني عليها اللعبة وعلنى اتقانهنا
يتوقف الى حد كبينر نجناا اللعنا او الفرينق وتقدمنل  .كنرح اليند كنأم لعبنة منن هن ها العناا لهنا
مبادعهننا او مهاراتهننا االساسننية والتنني تعنند بمثابننة العمننود الفقننرم لهننا والننركن االسنناس والفعننال
لتحقيق الفوز الم فريق  .ل بم فأن القدرة على االتقان الصحيح له ا العادات سنوف تعمنل علنى
االرتقنناء للمسننتوا المطلننوا حيننث عرفهننا ( هننانزجيرد ) و ( جارفينندر هننوف ) بانهننا كننل
الحركات الهادفة واالقتصادية للجهود من اتبا القواعد القانونية للعبة والمهارات االساسية تعد
8
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المهارات االساسية الشبال كرح اليد ه

من العوامل المهمة والضرورية لرفع مستوا اللعا فهي كل الحركنات التني ينب ني علنى اللعنا
تنفي ها وحسنا البنروف التني تطلبهنا اللعبنة ل نر الوصنول النى نتناع االيجابينة فني الجهنود
وتاخر حالة التعا وتقسم المهارات االساسية في كرح اليد -:

 7-8-7الدقة -:
تعد الدقة من المت يرات المهمة جداً في اداء السلوم الحركني و لنم الن منن متطلبنات تنفين
المهارات الحركية وهي االعتناء بدقة االداء وباقل عدد من االخطاء قدر االمكان ه وتتمثل الدقة
الحركية بأبعاد مختلفة قيمتها على هدف متحرم واخر ثابت او دقنة المتحنرم وسنرعتها وهننام
توقيتات الدقة من خنالل االسنتجابة الحركينة المفاجعنة ويؤكند لنم يعنرا بقولنة عنندما تتطلنا
المهارة الحركية قياس الدقة فيكون هنام قيناس زمنن الدقنة منن خنالل االداء – او القيناس حجنم
الخطا او مسافة الخطأ من الهدف فمنثالً دقنة االسنتجابة فني تصنويا كنرح اليند واحيسناا عندد
االهداف من خالل عشر رميات ( عدد الرميات الصحيحة ) او دقة االسنتجابة منن خنالل زمنهنا
فمثال زمن الموازنة وتحسا بالثانية ان المبدأ ال م وصنفة )  ) Fittesهنو العالقنة العكنس بنين
السرعة والدقة بين صعوبة الحركة وسرعتها عند اداعها .

 2-2-2التهديف -:
التهننديف هننو الحركننة النهاعيننة لكافننة الجهننود المهاريننة والخططيننة التنني اسننتخدمت لوصننول
العا الى وضع التصويا فا ا فشل في احراز هدف فان جميع تلم الجهود تن ها سندا فضنالً
عن فقدان الفريق للكرة وتحولل من الهجوم الى الدفا .
كما ان مهارة التهديف التي يعشقها كنل منن اللعنا والمتفنرج هني التني تثبنت روا الحمناس فني
المباراة وتدفع الل عبين الى ب ل المزيد من الجهود لتحقينق الفنوزه والفرينق الن م ال يجيند العبنوح
التهديف تكون معنوياتل عالية وتعد ه ح الصفات من اهم اسباا الفوز .

 4-7-7أنوا التهديف بكرة اليد -:

4

أ) -التهديف من الثبات
 -8من فوق الراس .
 -7من مستوا الراس .
-4من مستوا الحو
4

والركبة

 -كمال عارف وسعاد محسن  :كرح يد ه الموصل ه دار الكتا والطباعة والنشر ه  8818ه

.873

ا) -التهديف من القفز وتتم -:
 -8القفز عاليا ً .
-7قفز اماما ً .

ج) -التهديف من السقوط وتتم -:
 -8السقوط االمامي .
 -7السقوط الجانبي .

 3-7-7المناولة .

3

( نقل الكرح الى المكان المناسا بسرعة ودقة ل ر

التصويا على المرمى )

ل ا فأن الفريق الجيد هو ال م تنتقل الكرح بسرعة بين العبيل .
انوا المناوالت -:
 المناولة الوسطية من فوق الراس . المناولة الوسطية من مستوا الراس من االرتكاز . -المناولة الدفع للجانا .

 5-2-2الدفاع في كره اليد -:

5

للت لا على الطنرق الهجومينة المختلفنة للفرينق المننافس يتطلنا منن الفرينق المندافع يننبم نفسنل
وصفوفل كوحدح واحدح .
وقبل ان يختار المدرا أم طريقة من الطرق يجا عليل معرفة قدرات البيل البدنية والفنينة
وام من الطرق تتناسا مع ه ح االمكانيات

انواع الدفاع في كره اليد -:
 -8الدفا عن المنطقة .
 -7الدفا رجل لرجل .
 -4الدفا المختلط .

3
5
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 2-3التوافق العصبي العضلي -:

6

يتأثر العمل العضلي بطول العضلة والجنس والنمط الجنسي ومقدار التدريا وحجم العضلة
وك لم القدرة الجهاز العصبي الصدار االوامر وفعالية العضلة وطبيعة تكوينها ومقندار التفاعنل
الكيماوم ال م يحدث دخلها والتني اساسنها السنياالت العصنبية الصنادرة منن الندما وكن لم قنوة
ه ح السياالت .
فعندما نريد تادية أم حركة وعندما نريد ضمانا ً لتحقيق هدفها وحل الواجا الحركي فأنل يجا
ان تؤديها ضمن اطار متكامل وه ا االطار هو ما نسميل التوافنق الحركني والن م يعنرف باننل
قدرة الفرد للسيطرة على عمل اجزاء الجسنم المختلفنة والمشنتركة فني اداء واجنا حركني معنين
وربط ه ح االجزاء بحركة احادية انسيابية ات جهد فعال ونجاز الواجا الحركي .

 7-3التوافق العصبي العضلي وكرح اليد -:

2

تبرز اهمية مكون التوافق في كرح اليد عندما يقم الالعا بأداح حركات تتطلا استخدام أكثنر
من عضو منن اعضناء الجسنم ه فعنصنر التوافنق يتطلنا انسنجاما ً وتعاوننا ً كنامالً بنين الجهنازين
العصبي والعضلي لتنفي المهنارات الحركينة فني كنرح اليند علنى افضنل صنورة وخاصنة المعقندة
منها كعملية رمي الكرح باليد نحو الهدف ه وتعتمد صفل التوافق على سالمة الجهنازين العصنبي
والعضنلي وارتباطهمنا معنا ً فني عمنل واحند فنني االداء الحركني المهنارم فني كنرح اليند ويشننير (
الرسون ويوكم ) ان قرح الفرد على ادماج اكثر من حركة في اطار واحد يستلزم كفاءة خاصة
للجهاز العصبي كما يتعين ارسال االشارات العصبية الى اكثر من جزء من اجزاء الجسنم فني
وقت واحد يستلزم اداء الحركة ان يكون تحرم ه ح االجراء من الجسم في اتجاهات مختلفنة فني
نفس اللحبة الزمنية و لم إلخراج الحركة في الصورة المناسبة .

* التوافق العصبي العضلي الخا

( عين الرجل )

يعد التوافق العصبي العضلي بين العين والرجل ن مكوننات اللياقنة البدنينة الحركينة بحسنا
تقسيم كالرم كما اشار وكي الى اهمية التوافق البدني وضرورتل لتحقيق التفوق في المهارات
الرياضية وان التواف ما بين العين والرجل يعد منن اكثنر العوامنل اهمينة بالنسنبة لطبيعنة االداء
في فعاليات كرح اليد ه ا تعتمد معبم مهارات كرح اليد على سمل التوافق بين العين والرجل الن
2
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استخدام التمرينات التوافقية سيؤدم بال شم الى تحسين مرور االشارات العصنبية بنين جهنازين
العصننبي واعضننلي وال تقتصننر الحاجننة الننى التوافننق فنني لعيننة كننرح الينند فحسننا وانمننا حتننى فنني
الخركات اليومية التي تتطلا قدراً من الجهازين العصبي والعضلي .

 5-7مراكز االعبين وأرقامهم في الهجوم -:

1

حارس المرمى رقم ( ) 8
المهاجم الخلفي االيمن رقم ( ) 7
المهاجم الخلفي االوسط رقم ( ) 4
المهاجم الخلفي االيسر رقم ( ) 3
المهاجم االمامي االيمن رقم ( ) 5
المهاجم االمامي االوسط الداعرة رقم ( ) 2
المهاجم االمامي االيسر رقم ( ) 2
الشكل رقم ( ) 8

5
2

2
7

1

3

4
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والقول القاتل بان الهجوم يعتبر امتداد للدفا مبني اساسا ً على ان نجاا الهجوم يزيد من فرصة
تقدم القريق المنافس او االقتراا منل في حالة تقدم الفريق االخر وعلى ه ا يعتبر لم التقدم
نوعا ً اخر من الدفا  .ول م نجد ان دفا الهجوم عمليتان تكمل كل منها االخرا بكل مسؤول
االهتمام ب لم اهتماما ً كبيراً مع عدم موالح احدهما القدر االكبر على االخر .
واجبات العا المنطقة االمامية -:
التصويا والسقوط والطيران
والقطع واالستالم والتصويا مع الوقت اماما ً او الوثا عاليا ً
حجز المدافع على الداعرة
عمل لعبة ( هات وخ ) او ½ مع المهاجم الخلفي .
التحرم هالبا ً عكس حركة المهاجم الخلفي و لم لفتح ث رة وخصوصا ً المهاجم الحامل
الكرة
االرتقاء بالرجلين اليمنى او اليسرا حسا جهة التحرم و لم لسرعة التخل من
الكرة او لفتح الزاوية ا ا كان من منطقة الجناا .
8
او الفتح الزاوية ا ا كان لم من منطقة الجناا
واجبات العب المنطقة الخلفية -:
التمييز بقوة التصويا وحدتل وتنوعل .
التصويا باالرتكاز والتصويا العالي ومن مستوا الحو واجادح الخدا .
قوة التصويا لدا المهاجم الخلفي تساعد في فتح ث رح للمهاجم االمامي .
عمل لعبة ( هات وخ ) مع المهاجم االمامي .
دقة تحرير الكرح للمهاجم االمامي دقة تامة ومن اوضا مختلفة .
است الل الث رات للتحرير او التصويا من خاللها
وتبعا للتطور الحادث من االلعاا الجماعية بصفل عامة وكرح اليد بصفل خاصة ليست ه ح
المناطق محدودة لالعا بل كرت فقط لاللمام بالواجبات المطلوبة في كل منطقة للتعامل فيها
حسا التواجد الالعا في أم منها

8

محمد توفيق الدليلي ه مصدر سبق كرح ه  8822ه

. 25

الفصل الثالث
 -3منهج البحث وإجراءاته امليدانيت
 1-3منهج البحث
 2-3عينت البحث
 3-3ادواث واجهزة البحث
 4-3أدواث البحث
 5-3التجربت االستطالعيت
 6-3التجربت الرئيسيت

 7-3الىسائل االحصائيت

 -4منه البحث وإجراءاتل الميدانية:
-3ا منهج البحث
يشير المصطلح منه البحث إلى األساليا واإلجراءات أو المدخل ال م يستخدم في البحث
يجمع البيانات
والفصول من خاللها إلى نتاع وتفسيرات او شروا أو تنبؤات تتعلق بموضو البحث

()81

استخدم الباحث المنه الوصفي بأسلوا الدراسة المسحية لمالعمة مشكلة البحث للوصول الى
تحقيق هدف
البحث ألن المسح يزود الباحث بمعلومات تمكنل من الوصول من التحليل والت يير واتخا
قرارات ويكشف لل
عن العالقات بين المت يرات المدروسة

()88

 2-3عينة البحث
تمثلت عينة البحث بالعبي نادم الرفاعي بكرة اليد للعام  7182-7182والبالغ عددهم ( ) 2
العبين وبنسبة
معوية (  ) %15.283وقد تم اختيارهم بالطريقة العمدية لكونها تمثل أفضل مستوا لالعبي
كرة اليد في (الرفاعي).
 4-4أدوات وأجهزة البحث:
 8المصادر والمراجع
 -7ملعا كرة يد قانوني
 -4خمس كرات يد قانونية
 -3طباشير
 -5حاعط مستوا ارتفا (  3م )
 -2شريط قياس معدني
))81

يوسف العترم  :منهاج البحث التربوم بين النضرية والتطبيق ه ط ( 8الكويت مكتبة الفالا للنشر والتوزيع )  8888ه

.

) )88ريسان خريبط مجيد ه منهاج بحث التربية البدنية ه الموصل ه دار الكتا للطباعة ه  8812ه

14
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 -2كرات تنس
 -1صافرة
 - 8شريط الصق
 -81استمارة جمع البيانات
 8 8ـ المقابالت الشخصية
 -87استمارة استبيان.

 3-4االختبارات:ـ
أوالً  -:اختبار التوافق .

()87

تعد ( دراسة مقارنة بين العبي كرة اليد على وفق مراكزهم في التوافق( العصبي هالعضلي) عند
اختبار التوافق
بين العبي نادم الرفاعي) .
* اختبار رمي الكرات على الجدار لقياس توافق العينين وال را والكرة
* األدوات  -:جدار لل ارتداد كرة تنس ء خط للرمي يبعد ( )4متر عن الجدار
طريقة األداء  -:يقف الالعا خلف الرمي بشكل مستقيم موجها للجـدار ويقوم برمي الكرات
على الجدار
واستقبالها بعد ان ترتد من األر

.

رمي خمس كرات باليد اليسرا بشكل مستقيم واستقبالها باليد نفسها بعد ان ترتد من األر
رمي خمس كرات باليد اليمنى بشكل مستقيم واستقبالها باليد نفسها بعد ان ترتد من األر
رمي خمس كرات باليد اليسرا بشكل مستقيم واستقبالها باليد اليمنى بعد ان ترتد من األر

.

رمي خمس كرات باليد اليمنى بشكل مستقيم واستقبالها باليد اليسرا بعد ان ترتد من األر

.

* الشروط

) )87احمد عريبي عودة ه كرح

اليد وعناصرة االساسية ه ب داد ه دار الكتا ه  7113ه

. 748

يجا رمي الكرة الى الجدار واستقبالها مباشرة قبل أن تلمس األر
اضافيل

وال يسمح بمحاوالت

يجا أتبا الشروط المعدة من حيث الرمي واالستقبال .

* التسجيل
يحسا درجة لكل محاولة من عشرين رمية المقررة أم الدرجة الكلية من عشرين .

ثانيا  -:اختبار الدقة
تعد ( دراسة مقارنة بين العبي كرة اليد على وفق مراكزهم في التوافق (العصبيه العضلي) عند اختبار الدقة
بين العبي نادم الفرات
الهدف من االختبار قياس دقة التصويا في كرة اليد
طريقة األداء  :رسم مرمى كرة يد على جدار أمامي على شكل قاعمين وعارضة (  ) 4 X7أمتار بحيث يكون
الشكل ال م يمثل القاعمين مالمسا لخط تالقي الجدار وأرضية يقسم المرمى لقياس دقة التصويا في
كرة اليد الى تسع مستطيالت مرقمة ويرسم خط على األرضية بطول ( )8متر يقوم العا بالتصويا من خلف
الخط بخطوة أرتكاز مـع مراعاة أن ال م تنصيا كـرة المستطيالت  (8التـي تمثل زوايا المرمى األربعة التي
تبلغ أبعادها ( ( +- +سم ينال درجة النهاعية وهي أربع درجات أما ال م تصيا كرتل التي
تمثل المنطقة فوق رأس حارس المرمى وبين قدميل التي تبلغ أبعادها )  (8 *- +كما موضح بالشكل

التسجيل

 - 8النتيجة يمكن أن تقرأ مباشرة على جدار المنطقة المخصصة على األر

الكرة التي تسقط على الخط المشترم بين جزعيين تعتبر سقطت على الجزء األبعد

عدد النقاط المسجلة من خالل عدد المحاوالت سوية تعطيها.

أ -مجمو نقاط الدفع

ا -مجمو نقاط القوة

ج -مجمو نقاط الدقة  .الشكل رقم

