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 دراسة مقارنة لمستوى الصفات البدنية بين العبي فرق رابطة الوسط الجهوية
سنة.  17-15لكرة اليد صنف أصاغر    

A comparative study of physical qualities between players the regional middle 

associations of  junior handball players(15-17 years) 

 د.عمورة يزيد
University of Algiers 3, amoura.yazid@univ-alger3.dz 
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  ملخص:  
التعرف على مستوى الصفات البدنية لالعبي كرة  إلىهدفت دراستنا 

 أهم إلىاليد و مقارنتها بين فرق رابطة الوسط الجهوية ، والتوصل 
الفروق في الصفات البدنية  بين فرق الرابطات الوالئية الخمسة . 

ولتحقيق ذلك استخدمنا المنهج الوصفي التحليلي، باستخدام بطارية 
( اختبارات بدنية على عينة تمثلت 10تملت على عشرة) اختبارات اش

( للموسم سنة 17-15صنف أصاغر) ( العب كرة اليد 237في ) 
للبيانات باستعمال  اإلحصائي.و بعد التحليل 2017/ 2016الرياضي

 أهم إلى(، توصلنا أنوفا) األحادياختبار ليفن و اختبار تحليل التباين 
 النتائج التالية : 

( صفات بدنية بين 6ذات داللة إحصائية في ستة ) توجد فروق ال -
 العبي فرق الرابطات الوالئية .

( صفات بدنية بين 4توجد فروق ذات داللة إحصائية في أربعة )  -
 العبي فرق الرابطات الوالئية .

 د.عمورة يزيد حث المرسل:االب
yazid@univamoura.-االيميل: 

alger3.dz 
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 Abstract  
Our study aimed to compare physical qualities of 

handball players them between the regional middle 

associations, and to identify the most important 

differences in physical qualities between the5teams 

of the state associations. To achieve this,we used the 

analytical descriptive method, using a test battery 

that included 10 physical tests on a sample of 237 

junior handball players(15-17 years) for the 

2016/2017 sport season. After the data statistical 

analysis using the Levin test and the Monocontrast 

analysts (ANOVA),we have come to the following 

conclusions:_There are no statistically significant 

differences in six (6) physical qualities between the 

players of the state association teams._There are 

statistical differences in four physical qualities 

between the players of the state association teams. 
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 : مقدمة 
التربوية الدورية المراقبة الطبية و من مميزات التدريب الرياضي عملية التقييم و        

تقييم مدى تحمل الالعب المجهود  إن إذ التدريب ،و  اإلعداد خالل مراحل  للرياضي
هللا احمد البساطي   أمرالتدريبية )  األحماللالرتقاء بمستوى  األهميةبالغ  أمراالبدني 

يتوقف مستوى األداء في كرة اليد بجوانبه المختلفة على  حيث .(8، ص 1998،
التخطيط الدقيق لعملية التدريب الرياضي والتي يجب أن تتضمن محاورها عمليات  

القياس، االختبار والتقويم بهدف التطوير واالرتقاء والوصول ألعلى المستويات، وذلك 
حديد الحصيلة والوقوف على لما لها من أهمية ودور فعال في عمليات االنتقاء وت

المستوى الراهن  لالعبين، وكذا الفريق وما يجب أن يكون عليه مستقبال.كما تمكننا  
من التعرف على الحالة التدريبية العامة باستخدام االختبارات الحركية ودراسة 

اإلمكانيات الوظيفية لألجهزة الداخلية في الجسم مع تحديد القدرات النفسية والبدنية،  
ووضع مستويات خاصة لكل لعبة سواء للناشئين أو لالعبي المستويات العالية من  

 (.41-40،ص 2005الجنسين وتتبع مراحل تقدمهم )ليلى السيد فرحات، 
وتطور الرياضة في الوقت الراهن اشتمل على مميزات تتحكم و تؤثر بصفة        

هام و متطلبات ترمي  خاصة في تنظيم التدريب فارضا على المدربين و الالعبين م
جديدة للتدريب والتقييم على حد سواء ، بالنسبة لكرة اليد و   أشكالالبحث على  إلى

الرياضة تطوير مختلف جوانب  أهداف أهمالالعبين االصاغر بصفة خاصة ، و من 
من خالل  فأكثر أكثرو محاولة تطويره   إليةالتدريب و المحافظة ما تم التوصل 

نتطرق  إنلعلمي لكل من عمليتي التدريب و التقييم ، فال يمكن التحكم في الجانب ا
عملية    إلجراءلم نتوقف في محطات مبرمجة مسبقا   إنمعرفة مستوى التطور  إلى

 التقييم.  
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المالحظ عند مدربي فرق كرة اليد الجزائرية نقص االعتماد على   إنغير        
البدنية لالعبين معتمدين على   بطارية االختبارات البدنية لتقييم مستوى اللياقة

هذا ما يشكك في عملية الالعبين لالختبارات المالئمة ، المالحظة الذاتية دون إخضاع
  إنيضع برنامجا جيدا دون   إنالتدريب الن المدرب مهما بلغت قدراته ال يستطيع 

ء  بنا االستعداد هو نقطة البدء في أويعرف المستوى الحالي لالعبين، فتحديد القدرة 
يليه تصميم وحدات البرامج و جرعاته طبقا ألصول و قواعد علم  وتصميم البرامج ،

(، 33،ص 2001، محمد صبحي حسنين د الحميد اسماعل،التدريب الرياضي)كمال عب
و يرجع المدربون ذالك لخبرتهم و لمعرفتهم لالعبي الفريق كونهم تدربوا لديهم من  

تقييم ذاتي،  أيكام ذاتية للمستوى البدني مرحلة الفئات الصغرى، و من ثم تكون األح
ومنه فعملية   كما انه ال توجد دراسات لنتائج الفرق الوطنية لمحاولة المقارنة بينهم،

التقييم تكون غير خاضعة لألسس العلمية الموضوعية، ومن هذا المنطلق يمكن طرح 
ة بين العبي هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في الصفات البدني  التالي:التساؤل 

 . ؟فرق الرابطات الوالئية 
 

 المنهجية : 
بتقييم الصفات البدنية لدى انطالقا من موضوع البحث والذي يهتم  منهج الدراسة:.1

يمكننا من الوقوف   حيث ، هو المنهج الوصفي تبعناهافإن المنهج الذي العبي كرة اليد 
 على الوقائع المختلفة التي تتصل بموضوع البحث.

تمثل مجتمع الدراسة في مجموع الفرق المنخرطة في الرابطة   الدراسة:.مجتمع 2
اقل  األصاغرلكرة اليد فئة  التي تنشط في البطولة الوطنيةالجهوية لكرة اليد ،و  الوسط

حيث بلغ مجموع  ،2017-2016سنة( للموسم الرياضي  17-15سنة)17من
 .العب ( 1466)فريق  يشمل على (77)الفرق 
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 2017/2016جتمع الدراسة: يمثل م 1 الجدول

 
 
العب من  ( 237)اشتملت عينة  دراستنا على.عينة الدراسة و كيفية اختيارها :3

وتعد عينة   سنة )ذكور(.17العب كرة اليد فئة االصاغر األقل من  (1466)أصل
الدراسة عينة عشوائية احتمالية عنقودية)عبد الحميد عبد المجيد 

الطريقة البسيطة على مرحلة واحدة من العناقيد (،تم اختيارها ب72،ص 2007البلداوي،
 التي تمثل الرابطات الوالئية ثم دراسة وحدات هذه الرابطات المتمثلة في 

الفرق الرياضية لكل رابطة اختيرت بالطريقة العشوائية البسيطة ، ومنه تم اخذ  
 . 3من كل رابطة والئية ، كما هو موضح في الجدول %  كحد أدنى10نسبة 

 
 : يمثل توصيف عينة الدراسة من حيث السن ،الطول، الوزن.2الجدول 
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 :يوضح المعطيات اإلحصائية لعينة الدراسة األساسية  3جدول  

 
 
 .األداة المستخدمة في الدراسة األساسية: 4
،إذ تعرف أنها بطارية اختبارات بدنية ميدانيةتمثلت األداة المستخدمة في الدراسة في  
توضع هذه  التوالي على الفرد أو األفراد و  ة اختبارات تطبق علىمجموعة من عد "

  1987االختبارات لتحقيق مجموعة مترابطة من األغراض)محمد صبحي حسنين 
 . 4وفي دراستنا األساسية استخدمنا بطارية االختبارات المتمثلة في الجدول(،588ص 
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 البدنية لالعبي كرة اليد  يمثل بطارية االختبارات المطبقة لتقييم الصفات : 4الجدول

 
 
االختبارات المختارة قيد الدراسة قام الباحث بتطبيق القياسات و .الدراسة األساسية: 5

االنتروبومترية المتمثلة في ( اختبار بدني باإلضافة إلى بعض القياسات 10و عددها) 
ليد، ( العب كرة ا237،الطول،الوزن على عينة الدراسة األساسية البالغ عددها)السن

إلى   25/09/2016ذلك في أماكن تدريبهم في الفترة المسائية في الفترة الممتدة من 
 22/12/2016غاية 

استعملنا البرنامج اإلحصائي للحاسوب اآللي   .وسائل التحليل اإلحصائي:6
توسط  المام المعامالت اإلحصائية التالية:باستخد  24اإلصدار IBM SPSSالمسمى

 االلتواء، اختبار ليفن واختبار تحليل التباين األحادياري،الحسابي،االنحراف المعي 
 )أنوفا(.
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 :العلمية لبطارية االختبار المستعملة في الدراسة األسس .7
من االختبارات السهلة الواضحة مع شرحها  استخدم الباحث مجموعة الموضوعية:

ج ،  الجيد وذكر متطلبات كل االختبارات و معرفة كيفية قياس و تسجيل النتائ 
 .االستعانة بالخطوات المنهجية كالمسح المكتبي واستمارة استطالع رأي الخبراء

اعتمدنا طريقة إعادة االختبار من خالل )إجراء االختبار و إعادة ثبات االختبــارات:-
االختبار(، أسفرت نتائج حساب معامل االرتباط الدال على حساب معامل الثبات 

لى عينة الدراسة االستطالعية في التطبيق األول والثاني لالختبارات البدنية المطبقة ع
_  0.73على حصول جميع االختبارات على معامالت ثبات انحصرت ما بين )

  (و وكانت جميعها دالة .0.96
استخدمنا معامل الصدق الذاتي، بحساب الجذر التربيعي لمعامل صدق االختبارات:-

ختبارات البدنية المطبقة  مابين  الثبات. وقد انحصر معامل الصدق الذاتي لال
(  وكانت جميعها دالة. ومنه نستخلص أن لالختبارات درجة عالية من  0.97_ 0.85)

  الصدق و الثبات .
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 .عرض و تحليل النتائج 4
 لتقيم شرط تساوي التباينات ( Levene) اختبار ليفن يمثل اختبار:5الجدول 

 البدنية حسب متغير فرق الرابطات الوالئية. ) تجانس التباين( الختبارات الصفات 

 
لتقييم اختبار التجانس بيانات الدراسة   Levene( نتائج اختبار 5يمثل الجدول أعاله)

حسب متغير الصفة البدنية وهو احد أهم الشروط الواجب توفرها الستكمال اختبار  
  –8170,)تحليل التباين أحادي االتجاه حيث تراوحت قيم اختبار ليفن ما بين 

( وهي أصغر  0.008  – 0.000تراوحت ما بين ) SIG( و باعتبار ان قيم5,771
وبالتالي نقبل الفرض الصفري الذي يقر بتجانس  α=  0.05من مستوى الداللة  

المجموعات ومنه يمكن استكمال اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه.بينما ال توجد 
 (.6داللة إحصائية في باقي الصفات البدنية الستة) 
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( الختبارات الصفات  أنوفااالتجاه) أحادييمثل نتائج اختبار تحليل التباين :  6جدول

 سب متغير فرق الرابطات الوالئية. البدنية ح

 
( نتائج اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه في اختبارات الفروق 6يمثل الجدول أعاله)

في الصفات البدنية حسب متغير فرق الرابطات الوالئية ،و قد جاءت النتائج بدون  
تحمل قوة  القوة االنفجارية للرجلين، ( صفات بدنية و هي:3داللة معنوية في ثالث )
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بمعنى أنه ال توجد فروق ذات داللة  مرونة الجذع.  عضالت الذراعين و الكتفين،
تتراوح    sigإحصائية بين متوسطين حسابيين على األقل حيث كانت القيمة االحتمالية

، ومنه نستنتج بقبول   0.05وهي أكبر من مستوى الداللة   1700,_8120,بين
الذي يقر بوجود فروقات جوهرية، وبالتالي يقر الفرض الصفري ورفض الفرض البديل 

الباحث بعدم وجود فروق ذات داللة معنوية بين متوسطات المجموعات حسب متغير 
في باقي الصفات البدنية   توجد فروق ذات داللة إحصائيةالرابطة الوالئية.بينما 

 (. 7السبعة)
ة إحصائية لكل من : يمثل القرار اإلحصائي النهائي بوجود فروق ذات دالل 7جدول 

 اختبار ليفن و اختبار أنوفا 

 
( القرار اإلحصائي النهائي بوجود فروق ذات داللة إحصائية  7يمثل الجدول أعاله )

لكل من اختبار ليفن و اختبار أنوفا ،حيث يستوجب وجود الداللة اإلحصائية في  
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، و منه تم استنتاج اختبار ليفن أوال ثم في اختبار أنوفا للتأكد من وجود الفروق فعليا
تحمل  ( وهي : 4وجود فروق ذات داللة إحصائية في متغير الصفات البدنية األربعة)

قوة عضالت البطن، السرعة االنتقالية، القوة المميزة بالسرعة، السرعة الهوائية  
أما و ا .من تم يمكننا إجراء المقارنات بينهحسب متغير الرابطة الوالئية ، و  ،القصوى 

فال توجد فروق فيها بين   ( صفات 6لبدنية المتبقية وهي ستة) الصفات اعن باقي 
 العبي مختلف الرابطات الوالئية لرابطة الوسط الجهوية لكرة اليد.

اقل فرق معنوي الخاص باالختبارات الالحقة من   LSDيمثل نتائج اختبار : 8الجدول
ير الرابطة  أجل المقارنات المتعددة في اختبارات الصفات البدنية حسب متغ

 . 0.05الوالئية)ر,و( الدالة إحصائيا عند مستوى  

 
 .استنتاجات5
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( الخاص بالمقارنات المتعددة مجموعة من الفروق هي  8نستنتج من الجدول رقم)
 كالتالي: 

تفوق العبي فرق الرابطة  تحمل قوة عضالت البطن فيما يخص مستوى صفة -1
 ابطة الوالئية لبجاية . للجزائر العاصمة على العبي فرق الر  الوالئية

 السرعة االنتقالية:  فيما يخص مستوى صفة -2
  تفوق العبي فرق الرابطة الوالئية لبومرداس على العبي فرق الرابطة الوالئية -

 للجزائر العاصمة. 
للجزائر   تفوق العبي فرق الرابطة الوالئية للبويرة على العبي فرق الرابطة الوالئية -

 العاصمة و تيزي وزو. 
تفوق العبي فرق الرابطة الوالئية لبجاية على العبي فرق الرابطة الوالئية لتيزي   -

 وزو. 
تفوق العبي فرق الرابطة   القوة المميزة بالسرعة :فيما يخص مستوى صفة  -3

الوالئية للبويرة على العبي فرق الرابطة الوالئية للجزائر العاصمة،بومرداس، تيزي وزو  
 وبجاية.

تفوق العبي فرق الرابطة   السرعة الهوائية  القصوى  توى صفةفيما يخص مس  -4
الوالئية للجزائر العاصمة على العبي فرق الرابطة الوالئية بومرداس، تيزي وزو،البويرة 

 وبجاية.
 .مناقشة النتائج 6

ان الهدف من هذه الدراسة معرفة الفروق في مستوى الصفات البدنية عند العبي فرق 
لخمسة المنتمية لرابطة الوسط الجهوية لكرة اليد ، كما ان ابراز هذه الرابطات الوالئية ا

 الفروق يعطي لنا مدى تفوق العبي كل رابطة والئية في صفات بدنية معينة . 
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( تبين تفوق العبي فرق  10ومن خالل استنتاجات و تحليل الجدول السابق )     
في مستوى صفة   ئية لبجايةالوالئية للجزائر العاصمة على العبي فرق الرابطة الوال 

  ، وعلى باقي العبي فرق الرابطات األخرى في صفةتحمل قوة عضالت البطن
و يرى الباحث سبب هذا التفوق لتوفر اإلمكانيات و  السرعة الهوائية  القصوى، 

الوسائل للتدريب مثل القاعات المغطاة وقربها من مكان اإلقامة و توفر المواصالت 
حصص ،   5-  4الحصص التدريبية في األسبوع تتراوح بين  للتدريب ، كذلك عدد 

كذلك كثرة الفرق المشاركة في المنافسات الدورية بين الفرق. كذلك تركيز المدربين في 
أن الالعب يستطيع أن يستمر طوال تدريب هذه الصفة البدنية الهامة جدا للعبة حيث 

لخططية بإيجابيه وفعالية دون أن  وا المهارية الزمن المباراة مستخدما صفاته البدنية و
يطرأ عليه التعب واإلجهاد الذي يعرقله عن دقة وتكامل األداء بالقدر 

ويفيد التحمل في عدم الشعور بإرهاق  ، ( (Télamon R,1990, p 125المطلوب 
يساعد التحمل الهوائي و ( 8، ص 2014)السيد خالد كمال ، أو االستسالم أثناء اللعب 

ادة الشفاء خالل األداء المختلف كما يساهم في إطالة فترة األداء الالعبين على استع
 و مقومة التعب. 

كما تبين تفوق العبي فرق الوالئية للبويرة على العبي فرق الرابطة الوالئية       
للجزائر العاصمة و تيزي وزو في مستوى صفة السرعة االنتقالية ، و تفوقوا على باقي 

و يرى الباحث سبب  القوة المميزة بالسرعة ،ى في صفة العبي فرق الرابطات األخر 
هذا التفوق لتركيز المدربين في تدريب هذه الصفة البدنية خاصة في هذه المرحلة 

سنة( الالزمة لتطويرها وكذا اعتبارها من الصفات البدنية المميزة و 17-15العمرية )
 عند  لسرعة في كرة اليد با المميزة  القوة أهمية الخاصة بلعبة كرة اليد. حيث تظهر

 مكون  أهمية عن تعبر بشدة المهارات  وهذه ولألمام ألعلي بالوثب  والتمرير التصويب 
تعني قدرة العضلة في   (،كما79ص  ،1984 ، الوليلي توفيق  العضلية )محمد  القدرة
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التغلب على مقاومات باستخدام سرعة حركية عالية أو بمعنى إخراج قوة وبوقت 
تها في الوثب لصد الكرات المصوبة في الزوايا العليا للمرمى أو قصير، وتظهر أهمي 

رائد عبد  )المشهديالتصويبات المسقطة أو عند التمرير الطويل في الهجوم الخاطف 
 .(159، ص 2014األمير، 

و فيما يخص صفة السرعة االنتقالية فقد تقاربت الفروق بين العبي مختلف      
،وتعد  فة ال تطور بسرعة بالرغم انها تتميز بها كرة اليد الرابطات الوالئية الن هذه الص

السرعة من العوامل الحاسمة التي تؤثر بشكل مباشر على نتيجة المباراة، بل أن أي  
تطور نسمع عنه في اللعب غالبا ما يكون عامل السرعة وراءه ، كما أن الكثير من  

السرعة الحد الفاصل في  المواقف الدفاعية والهجومية طوال المباراة يكون لعامل 
 ( . 45-44، ص  1990ترجيح أحد الالعبين على غيره  )منير جرجس 

كما أنه في لعبة كرة اليد الحديثة أصبحت سرعة االنتقال أو العدو من أهم مميزات  
العب كرة اليد الحديث، وتظهر في مقدرة الالعب على البدء السريع في أي موقف 

 . (99-103، ص  2010ي، )السقاف احمد هاد من مواقف اللعب 
ومن خالل التحليل و المناقشة السالفة الذكر توصلنا الى انه توجد فروق ذات داللة 

تحمل قوة عضالت البطن، السرعة (الصفات البدنية وهي 4احصائية في بعض ) 
بين العبي فرق الرابطات الوالئية  االنتقالية، القوة المميزة بالسرعة، السرعة الهوائية، 

   لوسط الجهوية لكرة اليد.للرابطة ا
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