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باستخدام وسائل تدريبية مساعدة في تطوير مهارة المناولة الطويلة تأثير تمرينات 

 والقصيرة لالعبين الناشئين بكرة اليد
 أ.م.د حسام محمد هيدان       م. نزار ناظم حميد      م.م مقداد لطيف خلف

Muk.dad@yahoo.com    Drhussam71@gmail.com 
 ملخص البحث:

كرة اليد واحدة من االلعاب الرياضية التي تشهد تقدما ملحوظا على مستوى االداء الفني والبدني     
فضال عن سرعة اللعب في المباريات، وهذا يتطلب من الالعب ان يكون على مستوى عالي من 

تى يتمكن من مجاراة متطلبات االداء في اثناء المنافسة، وتعد االداء المهاري والبدني والخططي ح
فئة الناشئين الحجر االساس للمستويات العليا وعليه فأن االهتمام بهذه الفئة وسقل مهاراتهم 
االساسية وتثبيتها بالشكل الصحيح من اولويات المهتمين باللعبة، ومهارة المناولة بلعبة كرة اليد 

اسية الهامة جدا لفئة الناشئين كونها المهارة الوحيدة التي من خاللها تنتقل هي من المهارات االس
الكرة من العب الى اخر في الملعب واي خلل او خطأ فيها يسمح للفريق المنافس االستحواذ على 
الكرة وبالتالي فقدان هجمة من شأنها ان تمنح فرصة تسجيل هدف للفريق، ان لتدريب الناشئين 

تيار نوعية التمرينات فضال عن استخدام وسائل تدريبية او تعليمية خاصة تساعد خصوصية في اخ
على تثبيت واتقان المهارات االساسية وتضيف نوع من االثارة والتشويق عن طريق اللعب او 
المنافسة وتحقيق النجاح في االداء مما يساعد على تعزيز االداء لديهم وبالتالي من السهولة توصيل 

الصحيحة وتصحيح االخطاء المترتبة من عملية التدريب، لذا فقد تم استخدام مجموعة  المعلومات
من االدوات التدريبية المساعدة المصممة من قبل الباحث وفي تمرينات مهارية تم اعدادها بما 

والمرحلة العمرية لفئة النأشين مع االخذ بعين االعتبار الجانب البدني والقياسات الجسمية  يتالءم
( اسبوع بواقع ثالث وحدات تدريبية 24العبين عينة البحث، اذ استغرق تنفيذ منهج التمرينات مدة )ل

( دقيقة، واظهرت نتائج البحث فروق معنوية لصالح االختبارات البعدية وهذا 95مدة الواحدة منها )
ركية مسارات حداللة على فاعلية االدوات التدريبية المساعدة التي قللت من اخطاء االداء واعطت 

 صحيحة لالعب.
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The impact of exercises using the means of training to assist in the development of 

long and short pass to handball  rookies players 

Preparation 

Dr. Hussam Mohamed Headan  

      Handball is one of the sports that is witnessing remarkable progress on the level of 

technical and physical performance as well as the speed of play in the games, and this 

requires the player to have a high level of skill, physical and tactical performance level 

so that he can keep up with the performance requirements in the course of the 

competition, and is the junior class stone basically the upper levels and therefore the 

interest in this category and refine basic skills and installed properly is a priority for 

those interested in the game, and the skill of handling a game of handball is very 

important for junior basic skills being the only skill through which passed the ball from 

player to another in the stadium and any defect or fault which allows the opposing team 

possession of the ball and therefore the loss of attack that will give an opportunity score 

a goal for the team, that training young privacy in the selection of quality exercise as 

well as the use of training or special educational help to install and mastering basic 

skills and adds a kind of excitement and thrill by playing or competition and achieve 

success in performance which helps to enhance the performance they have and 

therefore easy delivery of the right information and correct errors resulting from the 

training process, so it has been using a series of training tools designed to help by the 

researcher in the exercise of skill have been prepared in conformity stage age category 

Alnohan taking into account the physical side and measurements of physical players to 

sample, since the implementation of the curriculum exercise period took (24) a week by 

three training units per length of which (90) minutes, showed the research significant 

differences in favor of the post tests results and the indication of the effectiveness of aid 

training tools that reduced the mistakes performance and gave the kinetic paths are 

correct for the player. 

 التعريف بالبحث -1
 المقدمة وأهمية البحث:1-1

تعد كرة اليد واحدة من االلعاب الفرقية التي تمتلك شعبية كبيرة في المجتمع ويمارسها العبين       
من مختلف الفئات العمرية نظرا لما تتمتع به اللعبة من مميزات سرعة وقوة واثارة خالل فترة المباراة 

 والمتابعين لها على حد سواء.تستقطب اهتمام الممارسين 
ان عملية التدريب الرياضي تهدف الى اعداد العبين ذوي مستويات عليا يمتلكون المهارات     

والقواعد االساسية للعبة فضال عن امتالكهم للصفات والقدرات البدنية الخاصة التي تؤهلهم الى 
ة ت، وهذه العملية هي عملية متسلسلااليفاء بمتطلبات االداء خالل الوحدات التدريبة والمنافسا
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مبنية على اسس علمية ممنهجة يراعى خاللها الفروق الفردية والمراحل التدريبية لالعبين تبدأ من 
 مرحلة الناشئين وصوال الى المستويات العليا.

ان مرحلة تدريب الناشئين والمبتدئين في أي لعبة رياضية تعد الحجر االساس والقاعدة المتينة    
التي يبنى على اساسها الالعب من خالل اكسابهم االداء الفني الصحيح للمهارات االساسية 
الخاصة بالنشاط الرياضي الممارس ومن ثم تبدأ مرحلة بناء التكيفات الخاصة باألجهزة الوظيفة 

عب الللجسم والتي يظهر من خاللها االداء المميز فضال عن مجاراة المتغيرات الكثيرة التي تواجه ال
خالل المنافسات، لذا فان تركيز التدريب يكون على اآللية الصحيحة والفاعلة في بناء برامج حركية 
صحيحة ومسارات حركية مطابقة ل داء المثالي، وان هذه العملية تحتاج الى جهود استثنائية 

بدنية العامة لومستلزمات وادوات كثيرة للوصول بالالعب الناشئ الى مرحلة تطوير عناصر اللياقة ا
 والخاصة بالنشاط الرياضي الممارس.

ان االدوات التدريبية المساعدة هي واحدة من الوسائل الهامة والضرورية في عملية بناء واعداد     
الالعب كونها تساعد على اختصار الوقت والجهد المبذول من قبل المدرب والالعب في عملية 

تضيف عنصر االثارة والتشويق عن طريق اللعب مع  تعل المهارات االساسية فضال عن كونها
الزميل او مع االداة المستخدمة وتسهل بشكل عملية اتقان االداء الفني بصورة غير مباشرة وهذا 

 يساعد على زرع حب اللعبة لدى الالعب الناشئ.
ا، هتخضع العملية التدريبية الى ضوابط وشروط محددة كي تعطي ثمارها وتحقيق الهدف من     

ان عملية اعداد الرياضي للمستويات العليا يجب ان يمر بمراحل متعددة تتميز كل مرحلة بخصائص 
ومميزات تختلف عن االخرى لكنها ترتبط ارتباطا وثيقا الواحدة باألخرى كون نهاية مرحلة معينة 

غيرات البدنية لتتعني بداية المرحلة التالية وهكذا فهي عملية شاملة متكاملة تأخذ بعين االعتبار ا
والمورفولوجية والوظيفية التي ترافق الرياضي من بداية ممارسته للنشاط الرياضي وحتى بلوغه 

 المستويات العليا.
"يهدف تدريب الناشئين الى اعداد وتهيئة الناشئ للوصول الى المستويات العليا المناسبة      

ف لمتطلبات وره البيولوجي ومقدرته على التكيلخصائص مرحلته السنية ومميزاته الفردية وامكانية تط
 (24: 1المستويات العليا وبناء قاعدة ثابتة لتلك المستويات")

ان التركيز في عملية تدريب الناشئين يكون من خالل تثبيت االداء الفني للمهارات االساسية      
ركية ومهارية ب قاعدة حفضال عن تنمية وتطوير القدرات والقابليات الحركية حتى تصبح لدى الالع

كبيرة من شأنها ان تكون رصيد حركي يتمكن الناشئ من خالله االستمرار بالعملية التدريبية 
والتركيز على الجوانب االخرى في التدريب كالجوانب الخططية والتكيفات الخاصة بالنشاط الممارس 

 ت العليا.وبناء وتطوير عناصر اللياقة البدنية وغيرها للوصول الى المستويا



 (بالرياضة ترتقي المجتمعات وبالسالم تزدهر األمماألول)المؤتمر   العلمي الدولي 

 8102نيسان     5 - 4ديالى   -العراق   

 

324 
 

وتعد مرحلة اعداد الناشئين من المراحل الهامة في مسيرة الرياضي واعداده االعداد السليم من     
خالل اكسابه المهارات والخبرات والمعارف المتعلقة بالنشاط الممارس فضال عن تنمية عناصر 

ية ان يكون بالعملية التدريباللياقة البدنية الخاصة والعامة واالعداد النفسي الالزم، لذا فعلى القائم 
على دراية كافية بخصائص هذه المرحلة العمرية اذ ان أي عملية لتطوير الرياضي تتأثر بشكل 
كبير بالتطور البيولوجي فضال عن قدرته على التكيفات الحاصلة من جراء العلمية التدريبية كون 

 -كليوظيفية والجهاز الحركي )الهيالرياضي في هذه المرحلة العمرية هو في مرحلة نمو ل جهزة ال
العضلي( لذا فان أي خطأ او اهمال في التدريب يمكن ان يؤدي الى مشاكل او اصابات ال يحمد 
عقباها في المستقبل، وعليه يجب االخذ بعين االعتبار ان يتناسب حجم حمل التدريب للرياضي 

يب بزيادة ب في المراحل االولى للتدر لضمان التقدم بالمستوى بالسرعة المثالية وتقنين حمل التدري
في الحجم التدريبي وبشدة متوسطة وذلك ليالئم المرحلة العمرية التي يمرون بها مع مراعاة عدم 
تباعد الوحدات التدريبية خالل االسبوع الواحد لتالفي فقدان التكيفات التي حصلت خالل الوحدات 

 وحدات تدريبية في االسبوع الواحد. (1-3التدريبية السابقة ويفضل ان تكون ما بين )
يجب االهتمام بشكل كبير عند تقنين االحمال التدريبية للناشئين اذا ان الوصول الى التكيف       

لجسم الرياضي الناسئ يمكن تحقيقه بأفضل صورة ممكنة اذا ما تم اتباع مبادئ التقدم المناسب 
فات للناشئ اغلب االحيان لضمان حدوث التكي بدرجات حمل التدريب ويمكن تشكيل الحمل التدريبي

التي تظهر واضحة من خالل التحسن في التنفس ووظائف القلب والجهاز التنفسي والتحسن 
والتطور في التحمل العضلي والقوة والقدرة العضلية فضال عن التحسن في صالبة العظام وقوة 

يكون  وامكانياتهم البدنية والوظيفية بحيثاالربطة واالوتار واالنسجة الضامة ، بما يتوافق وينسجم 
: 3)2511التركيز على الحمل الخفيف وصعودا الى القصوي بشكل متدرج ومقنن عامر فاخر

212) 
ان مهارة المناولة في لعبة كرة اليد من المهارات االساسية البالغة االهمية اذ من خالله يتم نقل    

اليفاء ملعب والفريق الذي يجيد افراده هذه المهارة يتمكن من االكرة بين افراد الفريق في كافة انحاء ال
بمتطلبات اللعب بصورة افضل من خالل االستحواذ على الكرة خالل فترة الهجمة دون فقدانها مما 
يمكن افراده من القيام بتنظيم هجوم سريع او تطبيق خطة هجومية تنتهي بمناولة صحيحة الى 

دي بالنهاية الى تسجيل هدف في مرمى الفريق المنافس، لذا يمكن الالعب االقرب الى المرمى تؤ 
 االستدالل على الفريق الجيد من خالل قدرة افراده على اداء هذه المهارة بشكل صحيح وسليم.

وتتجلى اهمية البحث في استخدم بعض الوسائل التدريبية الخاصة بتعليم وتطوير مهارة المناولة   
 ن الناشئين في لعبة كرة اليد. القصيرة والطويلة لالعبي

 مشكلة البحث: .-1
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من المشاكل التي تواجه الالعب الناشئ بكرة اليد وجود بعض االخطاء في المهارات االساسية     
 المكتسبة وهذا ما ظهر واضحا من خالل المتابعة لالعبي المدرسة الكروية في محافظة ديالى، 

 هدفا البحث: 1-3
ساعدة في تطوير مهارة المناولة القصيرة والطويلة لالعبين الناشئين تصميم اجهزة تدريبية م -1

 بكرة اليد.
التعرف على تأثير االجهزة التدريبية المساعدة في تطوير مهارة المناولة القصيرة والطويلة -2

 لالعبين الناشئين بكرة اليد.
 فرضا البحث: 1-4
في اختباري  وعتين الضابطة والتجريبيةتوجد فروق معنوية بين االختبارين القبلي والبعدي للمجم-1

 المناولة القصيرة والطويلة.
توجد فروق معنوية بين االختبارين البعديين للمجموعتين الضابطة والتجريبية في اختباري -2

 المناولة القصيرة والطويلة.
 مجاالت البحث: 1-5
 ديالى.المجال البشري: العبين المدرسة الكروية بكرة اليد في محافظة  1-0-1
 2512 3 35ولغاية   2512 2 1المجال الزماني: الفترة من  1-0-2
 المجال المكاني: قاعة مديرية الشباب والرياضة النشاط   ديالى 1-0-3
 منهج البحث واجراءاته الميدانية:-.
 منهج البحث:1-.

ئمته وتحقيق الاستخدم الباحث المنهج التجريبي ذو تصميم المجموعتين الضابطة والتجريبية لم     
 اهداف البحث.

 عينة البحث:.-.
( سنة في 14-13) اليد بأعماراشتملت عينة البحث على العبي المدرسة التخصصية بكرة      

( العبين لالستعانة بهم 4( العب وتم استبعاد )11والبالغ عددهم ) 2511محافظة ديالى للعام 
ابطة بقين عن طريق القرعة الى مجموعتين ضفي التجربة االستطالعية، وتم تقسيم الالعبين المت

( العبين 2( العبين تتدرب وفق المنهج المعد من قبل المدرب، ومجموعة تجريبية تضم)2تضم )
 تتدرب وفق المنهج الخاص بالبحث. 

 تجانس العينة: 1-.-.
دم وجود عتم اجراء التجانس لمتغيرات النمو ومتغيرات البحث ألفراد العينة التجريبية لضمان      

افراد من شأنهم ان تؤثر درجاتهم على درجات المجموعة وبالتالي ستعطي نتائج غير دقيقة، اذ 
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استخدم الباحث معامل االلتواء في استخراج التجانس ألفراد عينة البحث التجريبية وكانت النتائج 
 متغيرات( وهذا يدل على تجانس افراد عينة البحث في متغيرات النمو وال3)±محصورة بين 

 (.1المدروسة، كما مبين في الجدول)
 
 

 تجانس العينة في متغيرات النمو ومتغيرات البحث (1جدول)
 وحدة المتغيرات ت

 القياس
 معامل ع± س   و

 االلتواء
 1.356 .6.. 11 11.01 شهر العمر التدريبي 1
 1.615 0..4 161.01 .16 سم الطول .
 1.606 5.45 45.05 45 كغم الوزن 3
 16..1 3.0 0..15 10 درجة لمناولة القصيرةا 4
 3..1 1.00 .0.4 0 درجة المناولة الطويلة 5

 تكافؤ العينة: .-.-.
للتأكد من عدم وجود فروق فردية من شأنها ان تؤثر على نتائج البحث ولضمان وضع خط      

ابطة حث الضشروع واحد في متغيرات البحث قيد الدراسة تم اجراء التكافؤ بين مجموعتي الب
والتجريبية في مهارتي المناولة القصيرة والمناولة الطويلة، وكانت النتيجة عدم وجود فروق معنوية 

( يبين 2بين المجموعتين في متغيرات البحث وهذا يدل على تكافؤ المجموعتين، والجدول )
 التوصيف االحصائي للتكافؤ.

رية لالختبارين القبليين للمجموعتين قيم االوساط الحسابية واالنحرافات المعيا (.جدول)
 الضابطة والتجريبية وقيمة ت المحسوبة في اختبارات البحث )التكافؤ(

 الداللة نسبة الخطأ ت المحسوبة المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة االختبارات
 ع± س   ع± س  

 غير معنوي 0.879 0.156 2.88 15 3.9 15.82 المناولة القصيرة
 غير معنوي 0.856 0.186 2.82 6 2.92 6.28 اولة الطويلةالمن
 وسائل جمع المعلومات واالجهزة واالدوات المستخدمة في البحث:3-.
 وسائل جمع المعلومات: 3-1-.

 المصادر العربية واالجنبية 
 االختبارات المهارية 

 االجهزة واالدوات المستخدمة في البحث: .-3-.



 (بالرياضة ترتقي المجتمعات وبالسالم تزدهر األمماألول)المؤتمر   العلمي الدولي 

 8102نيسان     5 - 4ديالى   -العراق   

 

327 
 

 

 ( حاسوب الب توب ماركةDELL). 
 ( 15( عدد )1كرة يد حجم.) 
 (2صافرة نوع فوكس عدد.) 
 .ملعب كرة يد قانوي 
 .حائط مستوي بارتفاع وعرض مترين 
 ( 12شواخص عدد.) 
 ( 4سم(صنع محلي عدد )05×سم05مربعات معلقة  قياس.) 
 (0دوائر دقة بقطر.)سم 
 ( متر.3-2-1دوائر متداخلة بأقطار ) 
 .حبل 
 .شريط الصق ملون 
 ( 115مسبطة بارتفاع.)سم 

 مواصفات االدوات التدريبية المستخدمة في البحث 4-.
من االدوات التدريبية المساعدة واستخدامها في التمرينات المهارية ضمن  تصميم مجموعةتم        

المنهج المعد من قبل الباحث لتطوير مهارة المناولة لدى الالعبين الناشئين، اذ تم تصنيع هذه 
اهميتها  دراكإومتوافرة بشكل كبير وصممت بشكل يسمح لالعبين الناشئين االدوات من مواد بسيطة 

التدريبية والتعليمية للمستوى الذي هم فيه فضال عن اشراك اسلوب اللعب والمنافسة والترفيه في 
اثناء تنفيذ التدريب والذي يضيف دافعا كبيرة لالعب الناشئ ويزيد من تعلقه باللعبة والرغبة بمواصلة 

 ر التدريبي، وما يلي توصيف لهذه االدوات:المشوا
 اوال: مربع دقة المناولة الطويلة:

( متر يرتكز على قاعدة دائرية بقطر 2.0تتكون هذه االداة من عمود معدني بارتفاع )     
سم( يتصل معه افقيا ويشكل معه زاوية قائمة، في نهاية هذا 20(متر، في نهايته عمود بطول )1)

( متر والثاني طول ضلعه 1.0ه مربع دقة ) يوجد مربعي دقة االول طول ضلعه )العمود يتدلى من
( متر يستخدمان حسب صعوبة التمرين( ، ويستخدم هذا المربع في تطوير مهارة المناولة 1)

 (.1الطويلة فضل عن دقة توجيهها الى المكان المناسب في الملعب، كما في الشكل)
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 ناولة الطويلةمربع دقة الم (1الشكل)
 

 ثانيا: دوائر دقة المناولة القصيرة
( متر، تستند على قاعدة دائرية الشكل 1.35تتكون هذه االداة من عمود معدني بارتفاع )    

( متر، وفي طرفها العلوي حلقة دائرية الشكل )الحلقة قابلة للتغيير وتوجد بثالث 5.0بقطر)
زيادة صعوبة التمرين او تقدم المستوى للناشئ سم( وكل قياس يستخدم ل05، و45، و35اقطار،

 (.2كما في الشكل)
 
  
 
 
 
 

 دوائر الدقة للمناولة القصيرة (.الشكل)
 

 ثالثا: الدوائر المتداخلة:
هي عبارة عن ثالث دوائر على االرض مكونة من حبال مختلفة االلوان واالقطار الواحدة داخل 

(متر، والصغيرة يبلغ 4متار والمتوسطة يبلغ قطرها)( ا1االخرة، الدائرة الكبيرة يبلغ قطرها)
 (.3(م، وتستخدم لتطوير توجيه المناولة البعيدة بكرة اليد، وكما في الشكل )2قطرها)

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 متر 4

 متر 2
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 الدوائر المتداخلة (3الشكل )
 االختبارات المستخدمة في البحث 5-.

 (405: .اوال: اختبار المناولة القصيرة:) 
 :ير الكرباجياختبار التمر 

 : قياس التوافق وسرعة ودقة التمرير الكرباجي على الحائطالهدف من االختبار
سم( ساعة 1.15سم( ترتفع عن االرض )25: حائط مستوي مرسوم عليه دائرة قطرها )االدوات

 ايقاف، صافرة.
لحائط ضمن ا: يقف المختبر على بعد )م( من الحائط، يقوم المختبر بتمرير الكرة الى طريقة االداء

 ثا(.35حدود الدائرة وباستمرار ألكثر عدد من المرات في زمن )
: تحسب عدد المناوالت الصحيحة في الزمن المحدد والكرة الساقطة على االرض طريقة التسجيل

 او الخارجة عن حدود الدائرة ال تحتسب، ويعطى للمختبر محاولتين تحسب افضلهما.
 :ثانيا: اختبار المناولة الطويلة

 (511: .( متر )1.اختبار طول التمرير ودقة التوجيه من مسافة ) 
 : قياس مهارة التمرير ودقتهالهدف من االختبار

م( في منتصف الملعب يبعد الضلع المواجه 4×4: ملعب كرة يد، مربع مرسوم بأبعاد)االدوات
 ( عدد خمسة توضع داخل المربع.1(م، كرات يد حجم )25للمرمى مسافة )

: يستحوذ الالعب وهو داخل الكرة على الكرات الخمس ليوجهها الواحدة بعد االخرى االداءطريقة 
الى المرمى مستخدما في ذلك ثالث خطوات من المشي او الجري على ان يكون مالمسا ل رض 

 لحظة خروج الكرة من يده، مع مراعاة عدم خروجه من المربع لحظة خروج الكرة من يده.
 ول الرميات التي تدخل المرمى الى درجات وفق الجدول االتي:: تحطريقة التسجيل

عدد الرميات 
 الصحيحة

 0 4 3 2 1 صفر

 25 10 15 1 1 صفر الدرجة
 التجربة االستطالعية: 6-.

( العبين ومن 4تم اجراء التجربة االستطالعية على مجموعة من الالعبين والبالغ عددهم )      
، اذ  2512 2 1ة الساعة الثانية بعد الظهر يوم الخميس الموافق المستبعدين من التجربة الرئيس

تم اجراء االحماء الالزم تم تطبيق االختبارات المستخدمة في البحث  ومن ثم تنفيذ بعض التمرينات 
 المستخدمة في المنهج التدريبي   وكان الهدف من اجرائها االتي:

 امل معها.التأكد من سالمة االدوات التدريبية وسهولة التع -1
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 التأكد من مالئمة االختبارات ألفراد عينة البحث وطريقة تنفيذها. -2
 الوقوف على المشكالت التي قد ترافق تطبيق المنهج التدريبي او تنفيذ االختبارات. -3
 الوقوف على مدى فهم التمرينات ودرجة صعوبتها وسهولتها لالعبين. -4

 
 
 االجراءات الميدانية للبحث:0-.
 ات القبلية:االختبار  0-1-.

تم اجراء االختبارات القبلية على افراد عينة البحث الساعة الثانية بعد ظهر يوم الجمعة       
 ديالى ل لعاب الرياضية، اذ –على قاعة مديرية الشباب واالنشطة الرياضية  2511 2 3الموافق 

ى تساؤالتهم، جابة علتم شرح االختبارات بالتفصيل من قبل الباحث وعرضها على افراد العينة واال
( دقيقة ومباشرة تم تنفيذ اختبار المناولة القصيرة ومن ثم اختبار 10وبعدها تم اجراء احماء لمدة)

المناولة الطويلة، وبعد االنتهاء من تنفيذ االختبار تم ادخال النتائج في استمارات اعدت لهذا 
 الغرض.

 :منهج التمرينات باستخدام الوسائل التدريبية .-0-.
والنتهاء يوم االربعاء  2511 2 4تم البدء بتنفيذ المنهج التدريبي يوم االحد الموافق      
ل من قب حصرا وبأشرافعلى افراد المجموعة التجريبية من قبل مدرب الفريق  2512 3 21

 تم استخدام تمرينات خاصة لتطوير مهارة المناولة بنوعيها القصيرة والطويلة باستخدام إذاالباحث 
 ، اذ تم مراعاة الخصائص العمريةأفضلادوات تدريبية مساعدة لتطوير المهارة واتقانها بشكل 

للناشئين في استخدام االحمال التدريبية من شدة وحجم وراحة، وكانت المالمح العامة لمنهج 
 التمرينات االتي:

  وثالث وحدات وحدة تدريبية بواقع ثمانية اسابيع،  24استغرق تنفيذ منهج التمرينات مدة
 تدريبية في االسبوع الواحد، وموزعة بين يوم وآخر.

 تم تنفيذ منهج التمرينات خالل فترة االعداد الخاص 
 ( دقيقة من زمن الوحدة التدريبية، بواقع اربعة 30-35زمن تنفيذ التمرينات يتراوح ما بين )

 تمرينات اثنان لكل نوع من انواع المناولة.
 ل الجزء المهاري من الجزء الرئيسي للوحدة التدريبية.تم تطبيق التمرينات خال 
 .تم استخدام طريقة التدريب التكراري في تطبيق التمرينات ألفراد عينة البحث 
 ( 25-%15تراوحت الشدة التدريبية ما بين%.) 
 ( 1-2تموج الحمل.) 
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 ات بصورة نان تكون التكرارات مناسبة إلمكانية وقدرات الالعبين وذلك لضمان ادائهم للتمري
 صحيحة.

  مراعاة الفروق الفردية قدر االمكان من خالل زيادة التكرارات لالعبين الضعفاء لالرتقاء
 بمستواهم المهاري.

 ( دقيقة، وبلغ الزمن الكلي للتمرينات باستخدام مربع الدقة 111بلغ الزمن الكلي للتمرينات )
لتمرينات الدوائر (، وبلغ الزمن الكلي %29.9)( دقيقة وبنسبة 244الطويلة)
(، اما الزمن الكلي لتمرينات دوائر دقة المناولة %33.02)وبنسبة  ( دقيقة224المتداخلة)

 (.%31.01)وبنسبة ( دقيقة 291القصيرة فبلغ)
 االختبارات البعدية: 0-3-.

بعد االنتهاء من تنفيذ المنهج التدريبي تم اجراء االختبارات البعدي على عينة البحث يوم       
على قاعة مديرية الشباب واالنشطة الرياضة ل لعاب الرياضية، وقد  2512 4 1االحد الموافق 

 راعا الباحث قدر االمكان تثبيت الظروف نفسها التي رافق االختبار القبلي.
 الوسائل االحصائية: 0-.

سائل ( في استخراج نتائج البحث مستخدما الو spssاستخدم الباحث البرنامج االحصائي )     
 االحصائية التالية:

الوسط الحسابي، االنحراف المعياري، الوسيط، معامل االلتواء، اختبار)ت( للعينات المرتبطة، 
 اختبار )ت( للعينات المستقلة.

 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها: 3
 عرض نتائج المجموعة الضابطة وتحليلها ومناقشتها: 3-1

نحرافات المعيارية وفرق االوساط الحسابية وانحرافاتها قيم االوساط الحسابية واال  (3جدول)
 في اختبارات المناولة للمجموعة الضابطة

 ت ع ف س  ف االختبار البعدي االختبار القبلي االختبارات
 المحسوبة

 نسبة
 الخطأ 

 الداللة
 ع± س   ع± س  

 معنوي 0.03 2.82 0.53 0.57 2.99 15.57 2.88 15 المناولة القصيرة
 معنوي 0.015 3.36 1.79 2.28 1.38 8.28 2.82 6 المناولة الطويلة

 
( المعالم االحصائية في اختباري المناولة القصيرة والطويلة ألفراد المجموعة 3يبين الجدول)    

الضابطة، وتبين من خالل النتائج المبينة في الجدول الى وجود فروق معنوية ولصالح االختبار 
باحث هذه الفروق الى فاعلية المنهج المعد من قبل مدرب الفريق والذي يهدف البعدي، ويعزو ال
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الى تنمية وتطوير المهارات االساسية لالعبين كون العملية التدريبية التي تبنى على اسس علمية 
 صحيحة تؤدي الى نتيجة ايجابية وتحقق االهداف المرجوة من التدريب.

 
 
 
 ة وتحليلها ومناقشتها:عرض نتائج المجموعة التجريبي .-3

قيم االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وفرق االوساط الحسابية وانحرافاتها  (4جدول)
 في اختبارات المناولة للمجموعة التجريبية

 االختبارات
 االختبار البعدي االختبار القبلي

 ع ف س  ف
 ت

 المحسوبة
 نسبة
 الخطة

 الداللة
 ع± س   ع± س  

ة المناول
 القصيرة

 معنوي 0.001 5.73 1.97 4.28 2.51 19.57 3.90 15.28

المناولة 
 الطويلة

 معنوي 0.002 5.45 2.28 4.71 2.67 12.14 976. 7.43

( المعالم االحصائية في اختباري المناولة القصيرة والطويلة ألفراد المجموعة 4يبين الجدول)   
ر في الجدول الى وجود فروق معنوية ولصالح االختباالتجريبية، وتبين من خالل النتائج المبينة 

البعدي، ويعزو الباحث هذه الفروق الى فاعلية التمرينات باستخدام الوسائل التدريبية المساعدة 
المستخدمة في المنهج التدريبية والتي ساعدت بشكل كبير في تنمية وتطوير مهارتي المناولة 

ية التجريبية من خالل اضافة مثير اضافي في العملية التدريبالقصيرة والطويلة لدى افراد المجموعة 
وزيادة الدافع لديهم في اتقان هذه المهارة المهمة، اذ من المهم اضافة روح التشويق وزيادة الرغبة 
في التدريب لالعبي هذه الفئة العمرية فضال عن تثبيت االداء الفني الصحيح لديهم وذلك التحكم 

يح من خالل توجيه االدوات التدريبية المساعدة لخدمة هذا الهدف مرة بزيادة بالمسار الحركي الصح
االرتفاع ومرة بخفضه وكذلك التحكم بالمسافة )بعد وقرب( عن الالعب او الزميل وهكذا الى ان 

 1990يتم تثبيت االداء الفني الصحيح لديهم، وبهذا الصدد يذكر كل من محمد خالد وياسر دبور 
عب في هذه المرحلة على ثبات االنتباه اال انه ال يستطيع تركيز االنتباه لفترة طويلة "ان قدرات الال

او االستيعاب لتكنيك اللعب لذا فمن الواجب االهتمام بالتنويع المستمر في اختيار التدريبات 
 ( .05: 0والواجبات" )
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 قشتها:ريبية وتحليلها ومناعرض نتائج االختبارين البعديين للمجموعتين الضابطة والتج 3-3

قيم االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبارين البعديين للمجموعتين  (5جدول)
 الضابطة والتجريبية وقيمة ت المحسوبة في اختبارات البحث

         
( المعالم االحصائية لالختبارين البعديين للمجموعتين الضابطة والتجريبية في 0يبين الجدول )    

 نوية لصالح المجموعة التجريبية، ويعزو الباحثمتغيرات البحث، واظهرت النتائج وجود فروق مع
هذه الفروق الى فاعلية التمرينات باستخدام االجهزة التدريبية المساعدة والتي كان لها الدور الكبير 
في تطوير مهارة المناولة بنوعيها الطويلة والقصيرة لدى افراد العينة التجريبية من خالل توجيه 

صحيح وضبط االداء المطلوب لتثبيت المهارة لديه بالشكل االمثل الالعب الى المسار الحركي ال
فضال عن كون االدوات التدريبية المستخدمة سهلة وبسيطة من ناحية فهم متطلبات االداء في 

"ل دوات واالجهزة اهمية  2552اثناء اداء التمرين، اذ يذكر كل من ضياء الخياط ونوفل محمد 
ء من الناحية الحركية والمهارية من خالل استخدامها في التعلم في تنمية وتنمية وتطوير االدا

والتدريب فضال عن التشويق المصاحب لالعب من خالل االداء مع وجود اداة بحوزته او يتحرك 
(، كما ان طبيعة التمرينات المستخدمة كانت تشابه الى حد كبير 340: 2عليها مظهرا قدراته" )

ة الحاالت سواء من الثبات او من الحركة وذلك لضبط االرتقاء االداء الفني المثالي ومن كاف
بالمستوى لدى الالعبين الناشئين اذ ان عملية الوصول الى تثبيت االداء لدى الالعب وخصوصا 
الناشئ يحتاج الى تكرار االداء ومعالجة االخطاء المصاحبة ألداء الالعب بصورة مستمرة فضال 

الجهاز الحركي لالعبين وساعدت في التركيز على العضالت عن ان هذه التمرينات استهدفت 
العاملة لهذه المهارات مما زاد من ثقة الالعبين بأنفسهم وزادت من دافعيتهم للتدريب وبدورها طورت 
من اداء افراد العينة التجريبية في مهارة المناولة القصيرة والطويلة، اذ ان "التمرينات الخاصة تخدم 

 الداللة نسبة الخطأ ت المحسوبة المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة االختبارات
 ع± س   ع± س  

 معنوي 0.019 2.71 2.51 19.57 2.99 15.57 المناولة القصيرة
 معنوي 0.005 3.39 2.67 12.14 1.38 8.28 المناولة الطويلة
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وى لياقة عنصر معين وكذلك قابلية التوافق وعنصري األداء الفني والخططي توجيه تكامل مست
 ( 95: 4وربطه ببناء نوعية الخلق والصفات النفسية للمنافسة") 

 الخاتمة
ان الوسائل التدريبية المساعدة هي وسيلة فعالة في تطوير مهارة المناولة القصيرة والطويلة     

من الوسائل التي تزيد من دافعية وحماس الالعب نحو التدريب  لالعبي كرة اليد الناشئين اذ تعد
فضال عن االقتصاد بالجهد والوقت الالزم في اكتساب االداء الفني الصحيح للمهارة وتطوير 
القابليات البدنية وتسهل وتسرع الوصول الى المستويات العليا، لذا فمن الضروري على المدرب او 

فير هذه الوسائل التدريبية واستخدامها بشكل صحيح في العملية العاملين في مجال التدريب تو 
التدريبية وفق الهدف والغاية المرجوة منها في تدريب الالعبين فضال عن ان التنوع في استخدام 
هذه الوسائل يخلق بيئة تدريبية سليمة لالعب الناشئ تعالج الكثير من اخطاء االداء بطريقة تجعله 

تطلبات اكتساب المهارات االساسية مما تنعكس بصورة واضحة في االداء في يتفاعل ايجابيا مع م
 اثناء المباريات، 

 المصادر
ديالى، : )اتجاهات مستقبلية في التدريب الرياضياياد حميد رشيد وحسام محمد هيدان؛  .1

 (2511المطبعة المركزية جامعة ديالى،
 (.2551دار الكتب للطباعة،  : )الموصل،كرة اليدضياء الخياط، نوفل محمد الحيالي؛  .2
)بغداد،  :علم التدريب الرياضي نظم تدريب الناشئين للمستويات العلياعامر فاخر شغاتي؛  .3

 (. 2511مكتب النور،
)الموصل، مطبعة التعليم  2،عبد علي نصيف :ط أصول التدريب)ترجمة(هارا : .4

 (. 1995العالي،
: )االسكندرية، مركز م في كرة اليدالهجو ياسر محمد حسن دبور ومحمد خالد عبد القادر؛ .0

 (.1990الكتاب للنشر،
 المالحق

 نماذج من التمرينات المستخدمة
يقسم الالعبين مجموعتين متقابلتين متقاربتين الواحدة مقابل الثانية وفي الوسط الوسيلة  .1

عة و التدريبية دائرة دقة المناولة القصيرة، يمرر الالعب الكرة الى الزميل المقابل في المجم
الثانية على ان تمر الكرة من داخل الدائرة ومن ثم الرجوع الى خلف المجموعة وهكذا 

 يستمر االداء.
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مجموعتين متقابلتين كل مجموعة مكونة من العبين اثنين وكل العبين متقابلين يمرر  .2
الالعب االول الى زميله في نفس المجموعة ويلف نصف دورة ليمرر الكرة من داخر دائرة 

لمناولة القصيرة الى الالعب في المجموعة الثانية الذي يستلم الكرة ويلف نصف دورة دقة ا
 ويمرر الكرة الى زميله، ويتمر تكرار التمرين على هذا النمط.

يقف الالعبين على شكر رتل في منطقة الزاوية، يستلم الالعب الكرة من حارس المرمى  .3
لمناولة الطويلة الذي يكون في منتصف ويؤدي مهارة المناولة الطويلة نحو مربع دقة ا

 الملعب.
يقسم الالعبين مجموعتين متقابلتين الواحدة مقابل الثانية كل مجموعة على الطرف الجانبي  .4

للملعب، وفي الوسط الوسيلة التدريبية مربع دقة المناولة الطويلة يمرر الالعب الكرة الى 
الكرة من داخل المربع ومن ثم الرجوع الزميل المقابل في المجموعة الثانية على ان تمر 

 الى خلف المجموعة وهكذا يستمر االداء.
ترسم الدوائر المتداخلة في منتصف الملعب ويقف الالعبين في منطقة الزاوية يمرر  .0

الحارس الكرة الى الالعب الذي بدوره يمرر الكرة بمناولة طويلة نحو الدوائر المتداخلة 
 مقابلة في عملية متابعة الكرة.وينطلق نحو منطقة الزاوية ال

يقف العبين االول في منطقة الزاوية اليمين والالعب في منطقة الزاوية اليسار يبدأ التمرين  .1
بمناولة الحارس الكرة الى احد الالعبين والالعب الثاني ينطلق الى االمام بهجوم سريع، 

ائر بمناولة طويلة نحو الدو  يمرر الالعب االول الكرة الى الالعب الثاني والذي بدوره يقوم
 المتداخلة المرسومة مقابل منطقة المرمى المقابلة.

 
 انموذج لوحدة تدريبية)الجزء المتعلق بالبحث(

الراحة  المجاميع التكرار الشدة التمرينات اليوم االسبوع
بين 
 التمرين

الراحة 
بين 
 المجاميع

الزمن 
الكلي 
 للراحة

تمرين  االثنين االول
 (1رقم)

 د 0 ث15 ث35 2 0 15%

تمرين 
 (2رقم)

 د 0 ث15 ث35 2 0 15%

تمرين 
 (4رقم)

 د 0 ث15 ث35 2 0 25%

تمرين 
 (0رقم)

 د 0 ث15 ث35 2 0 25%


