
 

  لعلوم وتقن�ات االنشطة البدن�ة والر�اض�ة المجلة العلم�ة                        

 2014د�سمبر  31 الحاد� عشر  العدد                    

   

 

مجلة علمیة سنویة محكمة 
یة تصدر عن معھد التربیة البدن
 والریاضیة  جامعة مستغانم

170 

 الكفاءة الوظيفية وعالقتها بدقة أداء أهم أشكال التصويب

  بكرة اليد للناشئني
  

  عباس أمرية.     نبيل كاظم هريبد ا.م.د    رائد عبد األمري عباسا.م.د 
  

  البحث: ملخص

الحظ الباحثون أن أغلبية املدربني يركزون على األداء املهاري وال يعطون أمهية خاصة         
، لذلك األداءظيفية ومنها الكفاءة الوظيفية واليت تؤثر بشكل مباشر على مستوى للمتغريات الو 

قام الباحثون بدراسة هذه املشكلة من خالل معرفة عالقة الكفاءة الوظيفية بدقة أداء أهم 
  : إىلشكال التصويب بكرة اليد، وهدف البحث أ
  شئني يف أندية حمافظة Tبل.التعرف على مستوى الكفاءة الوظيفية لالعيب كرة اليد النا - 1
 شكال التصويب لالعيب كرة اليد الناشئني يف أندية حمافظة Tبل.  أالتعرف على دقة أداء أهم  - 2
 معرفة عالقة الكفاءة الوظيفية بدقة أداء أهم إشكال التصويب لالعيب كرة اليد الناشئني.  - 3

العيب أندية حمافظة Tبل بكرة اليد ، وحتدد جمتمع البحث بواستخدم الباحثون املنهج الوصفي 
العب،  )42لفئة الناشئني واملتواجدين يف fدي (القاسم، املدحتية، املسيب) والبالغ عددهم(

  ) العباً، واستنتج الباحثون ما يلي:30عينة Tلطريقة العشوائية والبالغ عددها (الومت اختيار 
الكفاءة  فات املعيارية الختباراتهنالك اختالف وتباين يف األوساط احلسابية واالحنرا - 1

  ) وإشكال مهارة التصويب لالعيب كرة اليد الناشئني.pwc170الوظيفية(
) وأشكال مهارة pwc170أ وجود عالقة ارتباط عالية بني الكفاءة الوظيفية ( - 2

  التصويب لالعيب كرة اليد الناشئني.
 : بــونيوص فإtمالباحثون  إليهاومن خالل االستنتاجات اليت توصل 

 ) لالعبني. pwc170ضرورة اهتمام املدربني بربامج التدريب بتنمية الكفاءة الوظيفية ( - 1
 .الكفاءة الوظيفية، أشكال التصويب، كرة اليد والناشئنيالكلمات املفتاحية: 
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Résumé :  

 

Functionalefficiency and itsrelationship to the performance of the most                        
important formsaccurately correction handball junior. 

 

 
whichdirectly affect the performance skills of the researcher has studiedthisproblem 

By knowing the relationshipstrictlyfunctionalefficiency performance most important 

forms of correction handball. target and search: 

1 - identify the level of functionalefficiency of the players handball junior clubs in 

Babylon. 

2 - Identifying the precise performance of the most important forms of correction 

players handball junior clubs in Babylon. 

3 - Know the relationshipstrictlyfunctionalefficiency performance of the most 

important forms of correction players handball junior clubs in Babylon. 

The researcherused the descriptive method and determine the 

researchcommunityplayers clubs Babylon handball for the junior class (denominator, 

Midhtah, Musayyib) and numbered (42) waschosen as a samplerandomlysimple,'s (30) 

as a player, , and concludedresearcher Tatiana: 
1 - There is a difference and variation in circlescalculations and standard deviations 

for the physical aptitude tests (pwc170) and forms of skill correction of handball 

playersbeginners. 

2 - The resultsshowed a high correlationbetween the physicalefficiency (pwc170) 

formsskill correction of handball playersbeginners. 
Through the conclusions reached by the researcher, itrecommendsBmayati: 

1 - Paying attention to the development of training programs trainedphysicalefficiency 

(pwc170) for the players. 

 
Keeword:Functional efficiency, accurately correction, handball and junior. 
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L’aptitude  fonctionnelle  et sa relation avec la précision dans l’application 

des principales phases d’exécution de la discipline sportive relative 

du hand-ball au profit des jeunes débutants. 
 

        les spécialistes dans le domaine ont remarqué que la plupart  des entraineurs se 

basent sur les automatismes et n’accordent pas une importance quant aux changements  

fonctionnels ou l’aptitude influe d’une manière directesur la pratique.  

      Pour cela, les spécialistes ont procédé à l’étude de ce phénomène (problème) au 

terme de la connaissance de la relationd’aptitude fonctionnelle avec la précision dans 

l’application des principales phases de la discipline sportive relative au hand-ball avec 

comme but la recherche de : 

  1-Identification des jeunes talents dans la discipline du hand-ball à l’issue de 

l’aptitude fonctionnelle dans le club. 

2-Prendre connaissance avec précision de l’exécution de diverses pratiques au profit 

des joueurs de hand-ball parmi les débutants dans les clubs des districtsdebabel. 

3 - Connaissance de la relation entre l’aptitude fonctionnelle avec la précision dans 

l’exécution concernant les jeunes débutants  dans la discipline sportive du hand-ball.   

Les chercheurs dans le domaine ont utilisé les méthodes discipline adéquates  afin 

d’aboutir à trouver des solutions au problème de recherche. 

Cette recherche a touché les jeunes des clubs du district de babel (hand-ball) 

notamment concernant les catégories des débutants ceffiliés au club  au nombre de 42 

joueurs, dont un échantillon de 30 joueurs a  été  pris au hasard. 

   Au terme de ces expériences, les chercheurs ont déduit ce qui suit : 

1-Des contradictions  ont été relevé concernant l’aptitude fonctionnelle.  

2-Les résultats ont déterminé l’existence d’une relation  tangible entre l’aptitude 

fonctionnelle et le problème de tallent  concernant les joueurs de hand-ball. 

  Au terme des résultats auxquels ont abouti les chercheurs, il résulte ce qui suit  

3-Les entraineursdoiventimpérativementprendreacte du programme des 

entrainements avec le développement de l’aptitudefonctionnelle au profit des 

joueurs.  

Les mots clés: L’aptitude  fonctionnelle, des principales phases d’exécution de la 

discipline sportive relative, hand-ball et les jeunes débutants.                  
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  مقدمة:  -

لكبري الذي يشهده العامل يف اzاالت كافة ومنها اzال الرyضي، أدى إىل تطور إن التطور ا  
املستوyت الرyضية وحتقيق االجنازات الكبرية ملختلف الفعاليات الرyضية، وهذه االجنازات مل 
�ِت مصادفة أو عن فراغ، وإمنا حتققت بفضل قدرة الباحثني واملختصني على توظيف العلوم 

وعرب التخطيط العلمي السليم خلدمة االجناز يف هذه الفعاليات، وان هذه التطورات املختلفة 
جاءت نتيجة �ثري التدريب الرyضي (محل التدريب) على األجهزة الوظيفية جلسم الرyضي 
ونتيجة الستمرار التدريب لفرتات طويلة أدى ذلك إىل حدوث تكيف يف األجهزة الوظيفية 

  جلسم الرyضي.

 التدريب الرyضي هدفه األساس الوصول Tلالعب إىل أعلى املستوyت البدنية واملهارية ان    
واخلططية، ويعد اإلعداد املهاري جانبًا مهمًا يف هذا اzال، فاملهارة هي وسيلة التواصل بني 

وتعد  الالعبني وبدوtا يبقى اإلعداد غري مكتمل مما يؤثر سلبيًا يف إنتاجية الالعبني يف امللعب،
لعبة كرة اليد واحدة من بني األلعاب الرyضية اجلماعية املشوقة واملثرية ، واليت تعتمد وبشكٍل  
كبري على اإلعداد البدين بوصفه جزءًا أساسيًا من العملية التدريبية، إذ بدون هذا اإلعداد ال 

عب احلديث، ألن يستطيع الالعبون من أداء الواجبات الدفاعية واهلجومية وفقًا ملتطلبات الل
حركة الالعبني داخل أرض امللعب تتصف Tلتغيري املستمر لشدة أداء العمل يف مناطق اللعب، 
إذ يؤدي الالعبون اجلهد العضلي ذا الشدة القصوى أو األقل من القصوى وحبسب ما تتطلبه 

العالية ألداء  ظروف اللعب املختلفة، مما يعين استخدام القدر املناسب من القوة العضلية والسرعة
احلركات املتكررة واملهارات األساسية، وتتميز لعبة كرة اليد �tا تتطلب قدرات وظيفية ومهارية 
عالية الن هلا األثر الكبري واملباشر يف دقة األداء ومواصلة التدريب والسعي حنو الفوز، وبذلك 

أداء أهم إشكال التصويب جاءت أمهية البحث يف معرفة العالقة بني الكفاءة الوظيفية ودقة 
 لالعبني الناشئني بكرة اليد وTلتايل ميكن أن يساعد املدربني يف حتقيق نتائج جيدة.
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  مشكلة البحث:  1-2

أن ممارسة التمارين الرyضية الستمرار عملية التدريب يؤدي اىل حدوث تغريات   
وهذا بدوره سوف يؤثر  فسيولوجية وان هذه التغريات تنعكس على مستوى الكفاءة الوظيفية،

ومن خالل خربة الباحثون كوtما ممارسني ومدرببني وبشكل كبري على مستوى األداء املهاري، 
ومن خالل متابعتهم العديد من الوحدات التدريبية والتدريسية الحظوا ومدرسني للعبة كرة اليد 

للمتغريات الوظيفية ومنها  أن أغلبية املدربني يركزون على اجلانب البدين وال يعطون أمهية خاصة
الكفاءة الوظيفية واليت تؤثر بشكل مباشر على األداء املهاري لذلك قام الباحثون بدراسة هذه 

  املشكلة من خالل معرفة عالقة الكفاءة الوظيفية بدقة أداء أهم إشكال التصويب بكرة اليد. 
  أهداف البحث: 1-3
  يب كرة اليد الناشئني يف أندية حمافظة Tبل.التعرف على مستوى الكفاءة الوظيفية لالع - 1

 التعرف على دقة أداء أهم إشكال التصويب لالعيب كرة اليد الناشئني يف أندية حمافظة Tبل.  2-
معرفة عالقة الكفاءة الوظيفية بدقة أداء أهم إشكال التصويب لالعيب كرة اليد الناشئني يف  - 3

  أندية Tبل.
  فرض البحث: 1-4

  بدقة أداء أهم إشكال التصويب لالعيب كرة اليد الناشئني.  �ثري اجيايب لوظيفيةللكفاءة ا
  الدراسات النظرية والدراسات السابقة

  الدراسات النظرية:  2-1

وهي احد املؤشرات الوظيفية جلهاز القلب ):pwc 170الكفاءة الوظيفية ( 1- 2-1
Tعتمادها على مؤشر معدل نبض القلب والدورة الدموية اليت تسهم يف تقييم املستوى الرyضي 

بعد اجلهد األول وبعد اجلهد الثاين، وتستخدم الكفاءة الوظيفية للتقومي املوضوعي حلالة استعداد 
أجهزة الالعب وحالته التدريبية فمن خالل نتائج اختبار الكفاءة الوظيفية ميكن تقومي حالة 

 برامج التدريب كما تساعد يف اجلسم ككل، وكذلك مدى تكيف أجهزة اجلسم حتت �ثري
الكشف عن االحتياطي الوظيفي للجسم والكفاءة البدنية العامة واليت يقصد ¢ا كمية العمل 
امليكانيكي اليت يستطيع الالعب تنفيذها بشدة محل عالية، فالكفاءة الوظيفية تعين كفاءة 
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(حسنني، ك األوكسجني إنتاجية اجلهاز الدوري والتنفسي والدم وكفاءة العضالت على استهال
، وتعترب كفاءة العمل الوظيفي مهمة يف الطب الرyضي وفسيولوجيا )277، صفحة :1997

يف العديد من جماالت التطبيق الفسلجي والطيب  الوظيفيالرyضة حيث تدرس كفاءة األداء 
 170) القدرة على العمل البدين عند معدل نبض  pwc 170وتعين الكفاءة الوظيفية (

بة/دقيقة. وتعرف الكفاءة البدنية الوظيفية "مقدار الشغل الذي ميكن ان ينجزه الالعب ضر 
  . )25، صفحة :1989(عمارعبدالرمحن،  �قصى شدة

أن منطقة العمل الوظيفي القصوي  : pwc170أمهية كفاءة العمل الوظيفي   2- 2-1
لة ميكن معرفة أقصى ضربة / دقيقة وهذه احلا 200- 170للجهاز الدوري التنفسي تقع بني 

عمل وظيفي للقلب والدورة الدموية Tستخدام جهد دون القصوي ويعترب كاف إليصال 
اجلهازين الدوري والتنفسي لكفاء©ما القصوى، وهناك عالقة خطية بني معدل ضرTت القلب 

) ض/د تتخذ العالقة 170من جهة واجلهد الفيزyوي املنجز يف ªنية، إذ وجد أن بعد نبض (
  بينهما شكالً أخر ويعد الباحثون هذا االختبار ضروري للكشف عن الكفاءة الوظيفية. 

  

  مهارة التصويب: 3- 1- 2

ان لعبة كرة اليد هي لعبة أهداف، أي إن الفريق حيسم نتيجة املباراة عن طريق إصابة مرمى 
هي مهارة  الفريق املنافس بعدد أكثر من األهداف، واملهارة اليت يتم ¢ا إحراز األهداف

، لذا )106، صفحة :2004(منريجرجس، التصويب، أي إtا "املهارة اليت حتدد نتيجة املباراة 
تعد من املهارات األساسية واملهمة يف لعبة كرة اليد، "واحلد الفاصل بني الفوز واخلسارة ، بل إن 

ما مل تتوج يف املهارات األساسية واخلطط اهلجومية �عدادها املختلفة تصبح عدمية اجلدوى 
، ويتأثر التصويب )102، صفحة :1989(الوليلي، النهاية Tلتصويب الناجح على اهلدف

  :)40، صفحة :2000(حممد احليايل، بعدة عوامل منها
 كلما كان التصويبمن املنطقة املواجهة للهدف كانت نسبة جناحه أكثر.  زاوية التصويب: -1
 د ذلك على دقة التصويب.حيث كلما قصرت املسافة ساع املسافة: -2



 

  لعلوم وتقن�ات االنشطة البدن�ة والر�اض�ة المجلة العلم�ة                        

 2014د�سمبر  31 الحاد� عشر  العدد                    

   

 

مجلة علمیة سنویة محكمة 
یة تصدر عن معھد التربیة البدن
 والریاضیة  جامعة مستغانم

176 

حيث كلما كانت الكرة موجهة إىل الزواy أو املناطق احلرجة Tلنسبة حلارس  التوجيه: -3
 املرمى صعب عليه صدها، ويسهم رسغ اليد كثرياً يف توجيه الكرة.

 حيث كلما كان اإلعداد سريعاً كان التصويب أكثر احتماًال. السرعة: -4
  امليدانية  منهجية البحث واجراءته - 3

  استخدم الباحثون املنهج الوصفي ملالئمته يف حل مشكلة البحث. منهجية البحث: 3-1
حتدد جمتمع البحث بالعيب كرة اليد لفئة الناشئني يف أندية  جمتمع البحث وعينته : 3-2

ومت اختيار عينة Tلطريقة  )42حمافظة Tبل (القاسم، املدحتية، املسيب) والبالغ عددهم(
  ) العباً من الناشئني.30ائية البسيطة والبالغ عددها (العشو 

  جماالت البحث: 3-3

  العبو أندية حمافظة Tبل بكرة اليد الناشئني يف العراق. :  اXال البشري 1- 3-3
  ).2012/ 7/ 15) ولغاية (2012/ 4/ 1(للمدة من  اXال الزمين: 2- 3-3
  ية(القاسم، املدحتية، املسيب). مالعب كرة اليد يف اند: اXال املكاين  3- 3-3
  أدوات البحث واألجهزة والوسائل املستخدمة \لبحث:3-4

  أدوات البحث:1- 3-4

  املصادر واملراجع. - 1
  االختبارات والقياس.  - 2
  االستبيان.- 3
  االجهزة والوسائل املستخدمة \لبحث:2- 3-4

  جهاز السري املتحرك Tyين املنشأ. - 1
 يين الصنع.ميزان طيب لقياس الوزن ص - 2
 جهاز قياس النبض.  - 3
 )2ساعة توقيت الكرتونية صيين الصنع عدد ( - 4
 Tyنية الصنع  Casioحاسبة يدوية نوع   - 5
 . )4كمبيوتر نوع Tنتيوم( - 6
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 م). 3شريط معدين قياس لقياس الطول بطول( - 7
 سم ). 5شريط الصق عرض ( - 8
  إجراءات البحث امليدانية: 3-5

  كرة اليد للناشئني:حتديد إشكال مهارة التصويب ب 1- 3-5

لغرض حتديد أهم اإلشكال ملهارة التصويب بكرة اليد للناشئني قام الباحثون برتشيح       
) شكال ومت وضعها Tستمارة استبيان وعرضت على 11جمموعة من اإلشكال والبالغ عددها (

تمارات ) خرباء،             وبعد مجع االس7) والبالغ عددهم (1اخلرباء واملختصني(ملحق
)ونسبة 40وتفريغ البياfت مت استبعاد اإلشكال واليت حصلت على أمهية نسبيـة اقل من (

  ) يني ذلك.1) واجلدول (%57مؤية(
  

  يبني األمهية النسبية والنسبة املئوية إلشكال مهارة التصويب )1جدول (
  

 اإلشكال ت املهارات ت
وحدة 
 القياس

األمهية 
 النسبية

النسبة 
 املئوية

 نتيجة
 االختبار

 التصويب 1

 التصويب من الثبات 1
عدد 

 األهداف
34 %48.5 X 

2 
التصويب من االرتكاز من مستوى 

 الرأس
عدد 

 األهداف
58 %82.8 � 

3 
التصويب من االرتكاز من فوق 

 الرأس
عدد 

 األهداف
31 %44.2 X 

4 
التصويب من االرتكاز من مستوى 

 الكتف
عدد 

 األهداف
28 %40 X 

5 
تصويب من مستوى احلوض ال

 والركبة
عدد 

 األهداف
35 %50 X 

 التصويب من الركض 6
عدد 

 األهداف
39 %55.7 X 
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 التصويب من القفز لإلمام 7
عدد 

 األهداف
38 %54.2 X 

 التصويب من القفز لألعلى 8
عدد 

 األهداف
64 %91.4 � 

 التصويب من السقوط لإلمام 9
عدد 

 األهداف
61 %87.1 � 

 التصويب من السقوط للجانب 10
عدد 

 األهداف
24 %34.2 X 

 التصويب من الطريان 11
عدد 

 األهداف
29 %41.4 X 

  
  حتديد اختبارات إشكال مهارة التصويب بكرة اليد للناشئني: 2- 5- 3

لغرض حتديد اختبارات أهم هلم مهارات التصويب بكرة اليد للناشئني قام الباحثون برتشيح    
) اختبارات و مت وضعها Tستمارة 6االختبارات هلذه اإلشكال والبالغ عددها (جمموعة من 

) خرباء وبعد مجع 5) والبالغ عددهم (2استبيان وعرضت على اخلرباء واملختصني(ملحق
االستمارات وتفريغ البياfت مت استبعاد االختبارات واليت حصلت على أمهية نسبيـة اقل من 

  ) يوضح ذلك.2دول () واجل%60) ونسبة مؤية (30(
  

  يبني األمهية النسبية والنسبة املئوية الختبارات إشكال مهارة التصويب )2جدول (
  

 اإلشكال ت املهارات ت
وحدة 
 القياس

األمهية 
 النسبية

النسبة 
 املئوية

نتيجة 
 االختبار

 التصويب 1
1 

التصويب من االرتكاز من مستوى 
الرأس على مربعات دقة التصويب 

)50  ×50 ( 

عدد 
 األهداف

45 %90 � 

2 
التصويب من الثبات من مستوى 

 الرأس على مستطيالت
عدد 

 األهداف
16 %32 X 
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3 
التصويب من القفز عاليا على 

×  50مربعات دقة التصويب (
50 ( 

عدد 
 األهداف

39 %78 � 

4 
التصويب من القفز عاليا على 

 5مرمى مرسوم Tجلدار ومقسم اىل 
 دوائر

عدد 
 افاألهد

18 %36 X 

5 
التصويب من السقوط األمامي 
 50على مربعات دقة التصويب ( 

 ×50 ( 

عدد 
 األهداف

44 %88 � 

6 
التصويب من السقوط األمامي 
على مربعات متداخلة مقاسا 

 Tلدرجات

عدد 
 األهداف

22 %44 X 

  

  االختبارات الفسلجية:  3- 3-5

)، ويتم ذلك على جهاز  pwc 170(استخدم الباحثون اختبار الكفاءة الوظيفية  
د) ومدة اجلهد الثاين أيضا 3الركض املتحرك ¾عطاء جهدين خمتلفني الشدة مدة اجلهـد األول( 

) ªنية يف كل من اجلهد األول والثاين ومت عرضة 30د) ومت حساب النبض قبل tاية اجلهد بـ(3(
، وبعد مجع االستمارات حصل ) خرباء5) والبالغ عددهم (2على جمموعة من اخلرباء (ملحق

  ) ومت حساب الكفاءة الوظيفية من خالل املعادلة اآلتية %100على نسبة(
F1                                     

Pwc  170  =  N1+(N2- M1) × 170 -   _____   -  F1     
F2                 

  = اجلهد األول واجلهد الثاين  N1 – N2حيث إن 
 F1 – F2 لنبض األول والنبض الثاين = ا  
  النسيب بقسمة املطلق على  وزن اجلسم.  PWC 170 ومت استخدام 
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 التجربة االستطالعية: 3-6
) العبني من الناشئني بكرة اليد من غري عينة البحث 8مت إجراء التجربة االستطالعية على ( 

التصويب واختبار ) يف fدي القاسم الختبارات إشكال مهارة 20/5/2012وذلك بتاريخ (
 27/5/2012)  ومت إعادة التجربة على نفس الالعبني يف  (pwc 170الكفاءة الوظيفية 

  وان الغرض من إجراء التجربة االستطالعية هو: 
 التأكد من صالحية األجهزة واألدوات املستخدمة Tلبحث.  - 1
 مستوى صعوبة االختبارات Tلنسبة لعينة البحث. - 2
 فيذ االختبارات.معرفة الوقت الالزم لتن - 3
 معرفة الصعوTت اليت تواجه الباحث لغرض تالفيها مستقبال.  - 4
  األسس العلمية لالختبارات: 3-7

  صدق االختبار: 1- 3-7
يعد الصدق من الصفات املهمة اليت جيب أن يتصف ¢ا االختبار اجليد فاالختبار الذي ال 

رض استخراج صدق االختبارات يتمتع بنسبة جيدة من الصدق ال ميكن أن يؤدي وظيفته ولغ
ملرشحة قام الباحثون بعرض حمتوyت االختبارات على جمموعة من اخلرباء واملختصني وبذلك مت 

  احلصول على صدق احملتوى.
 ثبات االختبار: 2- 3-7
من اجل استخراج معامل الثبات الختبارات املرشحة، استخدم الباحثون طريقة (االختبار  

) أyم ،إذ ان "طريقة إعادة 7اصل زمين بني االختبار األول والثاين (وإعادة االختبار) وبف
االختبار من أكثر الطرق بساطة كما تتميز Tلتحديد الفاصل للتماسك الن اخلطأ املرتبط 
Tلقياس وحلسن احلظ يكون دائما أكثر وضوحا عندما تكون هناك فرتة ما بني تنفيذ االختبارين 

، وقام الباحثون Tستخراج معامل الثبات عن )57، صفحة :2000(سالمة، من يوم اىل أكثر
طريق معامل االرتباط البسيط بني نتائج االختبار األول واالختبار الثاين واستخراج معنوية 
االرتباط عن طريق (ت ر) للمعنوية وقد توصل الباحثون اىل ان اختبارات االختبارات تتمتع 

 ((ت ر) احملسوبة اكرب من القيمة اجلدولية والبالغ مقدارها مبعنوية عالية، وذلك الن مجيع قيم 
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) مما يدل ان االختبارات تتمتع بدرجة عالية من الثبات كما مبني 6) وبدرجة حرية (2.77
  ) T3جلدول (

  املوضوعية: 3- 3-7
تثري موضوعية االختبار اىل "عدم اختالف املقدرين يف احلكم على شيء ما أو على موضوع 

، وإلجياد موضوعية االختبار مت اعتماد درجة ( احملكمني )46، صفحة :1995هي، (Tمعني
)*لالختبارات، واستخدم الباحثون معامل االرتباط البسيط ملوضوعية االختبارات بني درجات 
احلكم األول واحلكم الثاين وقد أظهرت البياfت Tن مجيع االختبارات ذات موضوعية عالية 

نوية الن قيم (ت ر) احملسوبة اكرب من قيمة(ت ر) اجلدولية والبالغة وإtا ذات داللة مع
  ).3). كما مبني Tجلدول (6) ودرجة حرية (0.05) عند مستوى داللة (2.77(
  

  يبني معامل الثبات واملوضوعية لالختبارات )3جدول(

 االختبارات ت
معامل 

 الثبات

ت 

 للمعنوية

معامل 

 املوضوعية

ت 

 للمعنوية

الداللة 

 حصائيةاإل

التصويب من االرتكاز من مستوى  1
الرأس على مربعات دقة التصويب 

)50  ×50 (  
 معنوي 5.75 0.92 5.65 090

التصويب من القفز عاليا على  2
 50×  50مربعات دقة التصويب ( 

( 
 معنوي 5.65 0.90 4.54 0.88

التصويب من السقوط األمامي على  3
 50×  50مربعات دقة التصويب ( 

( 
 معنوي 5.65 0.90 3.95 0.85

 pwcاختبار الكفاءة البدنية ( 4
170 ( 

 معنوي 5.38 0.91 4.48 0.89
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  التجربة الرئيسة: 3-8

) العبًا من الناشئني بتاريخ 30قام الباحثون �جراء االختبارات لعينة البحث والبالغ عددهم (
  غريات.) قبل الشروع Tلتجربة الرئيسية مع ضبط كافة املت10/6/2012(

  الوسائل اإلحصائية: 3-9

  معامل االرتباط البسيط بريسون. - 3  االحنراف املعياري - 2  الوسط  احلسايب. - 1
 اختبار(ت ر) ملعنوية االرتباط. - 5  قانون األمهية النسبية . - 4
 عرض النتائج وحتليلها ومناقشتها - 4

  ة اليد الناشئني.لالعيب كر  )pwc170(عرض نتائج اختبار الكفاءة الوظيفية  1 – 4

يبني الوسط احلسايب واالحنراف املعياري اختبار الكفاءة الوظيفية  )4اجلدول (

)pwc170لدى عينة البحث (  

  االحنراف املعياري  الوسط احلسايب  االختبار  ت

1  
 الكفاءة الوظيفية
PWC 170 

35.91  29.79  

  

وسط حسايب بلغت ) اختبار الكفاءة الوظيفية لعينة البحث حققت 4يبني اجلدول (
 ) . 29،79) واحنراف معياري بلغت قيمته (35.91قيمته (

  عرض نتائج اختبارات إشكال مهارة التصويب لالعيب كرة اليد الناشئني. 4-2

  يبني املعامل اإلحصائية لالختبارات املهارية لدى عينة البحث )5اجلدول (

  االختبارات  ت
الوسط 

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري

1  
ويب من االرتكاز من مستوى الرأس على مربعات دقة التصويب التص

)50 ×50( 
4.59 0.56 

 0.49 4.10 ) 50×  50التصويب من القفز عاليا على مربعات دقة التصويب (   2

3  
×  50التصويب من السقوط األمامي على مربعات دقة التصويب ( 

50 ( 
3.63 0.87  
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رتكاز من مستوى الرأس على مربعات دقة التصويب ( التصويب من اال) اختبار5يبني اجلدول (
التصويب ) ،إما اختبار(0.56) وTحنراف معياري (4.59بلغ الوسط حسايب () 50×  50(

) 4.10بلغ الوسط حسايب ( )50× 50من القفز عاليا على مربعات دقة التصويب (
مربعات دقة التصويب من السقوط األمامي على )، إما اختبار(0.49وTحنراف معياري (

  ).0.87) وTحنراف معياري (3.63بلغ الوسط حسايب ( )50×50التصويب (
  

عرض نتائج معامالت االرتباط بني اختبار الكفاءة البدنية واختبارات إشكال  4-3

  التصويب بكرة اليد:

يبني لنا قيم معامالت االرتباط بني اختبار الكفاءة البدنية واختبارات إشكال  )6اجلدول (

 ويب بكرة اليدالتص
  

  املتغريات  ت
معامل 

  االرتباط

القيمة 

  اجلدولية

الداللة 

  االحصائبة

1  
التصويب من االرتكاز من PWC 170)  (Xالكفاءة ا

 مستوى الرأس.
0.89  

0.13 

  معنوي

2  
التصويب من  PWC 170)  (Xالكفاءة الوظيفية

  القفز عاليا.
  معنوي  0.85

3  
ويب من التص PWC 170)  (Xالكفاءة الوظيفية
  السقوط األمامي.

  معنوي  0.81

 )  0.05)ومستوى داللة(  28)عند درجة احلرية( 2.10*القيمة اجلدولية( 
  

 X)  (PWC 170الكفاءة الوظيفية ) إن معامل االرتباط بني (6ينب اجلدول (

الكفاءة ) إما معامل االرتباط بني (0.89) بلغ (التصويب من االرتكاز من مستوى الرأس
)، إما معامل االرتباط 0.85) بلغ (التصويب من القفز عاليا X)  (PWC 170ية الوظيف
إذ  )،0.81) بلغ(التصويب من السقوط األمامي X)  (PWC170الكفاءة الوظيفية بني 

) وهي اعلي من القيمة اجلدولية 0.81)، (0.85)،(0.89بلغت قيمة االرتباط احملسوبة هلا(
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 ) مما يؤكد وجود عالقة ارتباط بني28) ودرجة حرية(0.05() عند مستوى داللة0.13والبالغة(
بكرة اليد لالعبني  ) واختبارات إشكال مهارة التصويب  (PWC 170الكفاءة الوظيفية

ويعزو الباحثون سبب ذلك اىل تكيف األجهزة الداخلية لالعب والناتج من �ثري ناشئني، ال
داء املهاري وخاصة إشكال مهارة استمرار التدريب وهذا بدوره ينعكس على مستوى األ

التصويب لالعيب كرة اليد الناشئني وهذا يتفق مع اغلب املصادر اليت تشري "اىل ان الكفاءة 
  .البدنية هي خري وسيلة للكشف عن الكفاءة الوظيفية للرyضيني وتقييم حاالت التكيف

 

  االستنتاجات والتوصيات -5

  االستنتاجات: 5-1

الكفاءة  اين يف األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية الختباراتهنالك اختالف وتب- 1
  ) وإشكال مهارة التصويب لالعيب كرة اليد الناشئني.pwc170الوظيفية (

) إشكال pwc170أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباط عالية بني الكفاءة البدنية ( - 2
  مهارة التصويب لالعبيكرة اليد الناشئني.

ج إن ارتفاع مستوى الكفاءة الوظيفية يساهم يف حتسني مستوى إشكال أظهرت النتائ - 2
 مهارة التصويب بكرة اليد.

  التوصيات  5-2

  ) لالعبني. pwc170ضرورة اهتمام املدربني بربامج التدريب بتنمية الكفاءة الوظيفية( - 3
إن تطوير مهارة التصويب ضروري لدى العب كرة اليد ألtا يتوقف عليها حتقيق  - 4

 .الفوز
  إجراء املزيد من الدراسات ملتغريات فسيولوجية أخرى ولفئات عمري خمتلفة. - 5
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 * قائمة املراجع \للغــة العربيـة و األجنبيـة :

  
). املدخل التطبيقي للمقياس يف اللياقة البدنية. اإلسكندرية: 2000إبراهيم أمحد سالمة. (- 

 مركز التدريب الرyضي.
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