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وفق نظم أنتاج الطاقة بين على مهارية (  –مقارنة لبعض القدرات المركبة )بدنية 
منتخب التربية البدنية وعلوم الرياضة ومنتخب التربية االساسية بكرة السلة  العبي

 (2315-2314للعام الدراسي)
 أ.م.د رشا طالب ذياب    أ.م.د  حنان عدنان عبعوب

 وعلوم الرياضة كلية التربية البدنية-جامعة ديالى
 الكلمات المفتاحية: القدرات المركبة، نظم انتاج الطاقة، كرة السلة.

 
 ملخص البحث

يعد االيداد الادنك اعناصره الخت فة أه  الكوناع االيداد رياضك يك جاليي الرياضاع     
التدريب وااللعاب النما لعاة كرة الس ة ويعد انتاج ال اهة ال  اه  الوضوياع العال ية يك الجال 

يحصل  ذإاالن  ة التك يقو  اما الفرد  الرياضك ويسيولوجيا الرياضة نظرا  ألرتاا  ال اهة اثنواس
الجس  ي   احتياجاع ال  ال اهة ال  الواد الخت فة ال ل الواد دهنية والواد كاراوهيدراتية 

اكل الن ا   اع وتعد ال اهة يك الجس  الصدرا  لحركة االنقاا  العض ك وهك الصدروالاروتين
 .انواي  وال يالك  ا  يحد  انقاا  يض ك لألداء الحركك ادو  أنتاج ال اهة

ي   الصادر والراجي والخو  ييما   ياالا ال ك ة الاح  يت  تحديدها ال  خ ل أ  س الااح    
ال  خ ل اجراء القارنة يك التغيراع الادنية والالمارية ويق أنظالة ال اهة اي  النتخب ك ية التراية 

النتخب ك ية التراية االساسية لتحديد نقا  القوة وتعزيزها وتحديد نقا  الضعد الرياضية و 
  وتس ي  الضوء ي يما والعالجتما ووضي الح ول لما وصوال  ال  الستوى أيضل.

 االا اهداد الاح  يتتال ل يك:
 ويق نظا  أنتاج ال اهة لدى الياكي   تعرد الستوى اع  الالتغيراع الادنية والالمارية -1

 النتخب التراية الرياضية اكره الس ة يك جاالعة ديال  .
 ويق نظا  أنتاج ال اهة لدى الياكي   تعرد الستوى اع  الالتغيراع الادنية والالمارية -9

 النتخب التراية االساسية اكره الس ة يك جاالعة ديال  .
ة والنتخب التراية النتخب التراية الرياضي راع الادنية والالمارية لدى الياكالقارنة اع  الالتغي-2

 االساسية اكره الس ة يك جاالعة ديال  .
 :عاالا يرو  الاح  يتتال  

ويق نظ  أنتاج ي   هناك يروق ذاع داللة احصابية يك اع  الالتغيراع الالمارية والادنية 
ال اهة اي  الياك النتخب ك ية التراية الرياضية والنتخب التراية االساسية اكره الس ة يك جاالعة 

 ديال  
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تصالي  الجالويتي  التكايبي  والذ  يعد االهرب وألك ر يك الالنم  الوصفك  ا ستخد  الااح أ
صدها والحل لعديد ال  ال ك ع الع الية ي اليا ونظريا.االا يينة الاح  يتال  ع يك النتخب 

 9015-9014التراية الرياضية جاالعة ديال  والنتخب التراية االساسية لكرة الس ة ل سنة 
 كل النتخب .الياي  ل10ويدده  

واعد اجراء االختااراع والحصول ي   اياناع تالع العالجتما احصابيا  وت  الحصول ي   
 -استنتاجاع ال  اهالما:

 ظمرع يروق العنوية لصالح ك ية التراية الرياضية يك اختاار التمديد الس الك ال  االالا .-1
د االقفز الجاناك ظمرع يروق العنوية لصالح ك ية التراية الرياضية يك اختاار التمدي-9

 د.2والالتااعة وال ا اة خ ل 
 : ايثتكاال تا وي ي  توصك الااح 

 كرة الس ة . الالمار  ل ياك –الالستوى الادنك ضرورة التثكيد ي   ريي -1
 ويق انظالة ال اهة.ي   تالريناع تكو  التدريب الي الراياة  ضرورة التثكيد ي  -9
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Compared to some of the physical variables - skill systems according to 
energy production between the players  Team of Physical Education and 

Basic Education team in basketball  
Researcher Name: - m. Dr. Rasha taleb Diab Physical Education College / 

University of Diyala  
Abstract  

The physical preparation Banazare different most important components of the 
preparation athlete in all sports and games، including the game of basketball and is 
the power output of the most important topics operation in the field of athletic 
training and sports physiology because of the correlation energy types of activities 
carried out by the individual If the body gets on the needs of the energy of different 
materials such as fatty substances and materials Carbohedratih and proteins are the 
body's energy source movement defibrillation which is a source of all kinds of 
activity can not happen constriction of muscle performance without motor power 
output.  
 The problem of the research are identified by inform the researcher on the sources، 
references and going where through a comparison of the variables physical and skill 
according to energy systems between the elected Faculty of Physical Education and 
elected College Basic Education to determine the strengths and promotion and to 
identify weaknesses and highlight them، processed and put solutions down to the 
level of the best.  
The objectives of the research، they include: -  
1 - To identify the level of some of the physical variables and skill according to the 
system energy production at the Players team basketball Physical Education at the 
University of Diyala. 
2 - To identify the level of some of the physical variables and skill according to the 
system energy production at the Players team basketball Basic Education at the 
University of Diyala. 
3 - compared to some of the variables of physical and skill with players elected 
Physical Education and Basic Education team basketball at the University of Diyala.  
The research hypothesis is represented by: -  
There are statistically significant differences in some of the variables skill and 
physical systems according to energy production between the players elected 
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Faculty of Physical Education and Basic Education team basketball at the University 
of Diyala  
The second section has touched the researcher studies the theory and axes which 
contained the subject of some research and similar studies.  
The researcher used a descriptive approach to the design of two equal، which is the 
closest and the most honest and the solution to many of the problems of scientific 
and scientific theory.  
The sample of the research were: the team of Physical Education، University of 
Diyala and Basic Education team basketball for the year 2014-2015 and the 10 
players per team.  
After conducting tests and obtain data have been processed statistically were 
obtained from the most important conclusions: -  
1 - showed significant differences in favor of the Faculty of Physical Education in 
the test scoring forward from peaceful.  
2 - showed significant differences in favor of the Faculty of Physical Education in 
the test side and scoring by jumping up and clapotement within 3 d. 
Accordingly، the researcher recommends، to: -  
1 - emphasis on the need to raise the physical level - the skill of basketball 
players.  
2 - The need to emphasize the training exercises are taking into account in 
accordance with the Energy Systems. 

 
 المقدمة:-1

أ  لعاددة كددرة السدد ة الحدي ددة يددك تقددد  وت ددور السددتالر حالمددا يددك ذلددك حددال األلعدداب الرياضددية     
االخرى حي  ا  الفضل يعود ال  العرية الع و  الالخت فدة وكدذلك الاحد  الع الدك الد  أجدل تحقيدق 
                  نتاب  التقدالة ت مدها العظ  الدول والنما العراق ي   الصعيد الدولك والعراك والالح ك.           

يعد االيداد الادنك اعناصره الخت فة أه  الكوناع االيداد رياضك يك جاليي الرياضاع      
وااللعاب النما لعاة كرة الس ة ويعد انتاج ال اهة ال  اه  الوضوياع العال ية يك الجال التدريب 

يحصل  ذإلفرد   اما االرياضك ويسيولوجيا الرياضة نظرا  ألرتاا  ال اهة اثنواس االن  ة التك يقو 
الجس  ي   احتياجات  ال  ال اهة ال  الواد الخت فة ال ل الواد دهنية والواد كاراوهيدراتية 

الن ا  اكل  اع وتعد ال اهة يك الجس  الصدرا  لحركة االنقاا  العض ك وهك الصدروالاروتين
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  وياد انواي  وال يالك  ا  يحد  انقاا  يض ك لألداء الحركك ادو  أنتاج ال اهة  حساني
 (.1227:187الالنع : 

ويق نظا  أنتاج ي   وامذا تكال  أهالية الاح  يك القارنة اع  الالتغيراع الادنية والمارية     
 ال اهة اي  النتخب التراية االساسية والنتخب التراية رياضية يك جاالعة ديال  اكرة الس ة .

دداع الالمالة يك لعاة كره الس ة ا  القدراع الادنية والالمارية هك الالتغيراع االساسية والالح    
ك النواحك الادنية والالمارية ال خصوصا  اذا ارتا ع اثنظالة ال اهة ذلك كو  ان  كل تحسي  ي

عد تحسينا  أذا ل  يرتا  اتحسي  النواحك الفس جية وذلك لكك تكتالل كل التحدداع الت ور يك ي
ادر والالراجي أرتثى الااح ا    ي   الالصيالااح  ا  سالالستوى ال  جاليي النواحك وال  خ ل 

ي   دراسة هذه الال ك ة والخو  ييما ال  خ ل اجراء القارنة يك التغيراع الادنية والالمارية 
ويق أنظالة ال اهة اي  النتخب ك ية التراية الرياضية والنتخب ك ية التراية االساسية لتحديد نقا  

عالجتما ووضي الح ول لما وصوال  القوة وتعزيزها وتحديد نقا  الضعد وتس ي  الضوء ي يما وال
 ال  الستوى أيضل.

ويق نظا  أنتاج ي   وهدد الاح  ال  تعرد الستوى اع  الالتغيراع الادنية والالمارية     
 ديال . وكذلكالنتخب التراية الادنية وي و  الرياضة اكره الس ة يك جاالعة  ال اهة لدى الياك

النتخب  ج ال اهة لدى الياكويق نظا  أنتاي   تعرد الستوى اع  الالتغيراع الادنية والالمارية 
راع الادنية القارنة اع  الالتغي يض   ي  .ساسية اكره الس ة يك جاالعة ديال التراية اال

 ة النتخب التراية الادنية وي و  الرياضة والنتخب التراية االساسية اكره الس والالمارية لدى الياك
ذاع داللة احصابية يك اع  الالتغيراع  ا  الااح ا  ا  هناك يروه ديال . وايتر يك جاالعة 

ويق نظ  أنتاج ال اهة اي  الياك النتخب ك ية التراية الادنية وي و  ي   الالمارية والادنية 
 ديال .الرياضة والنتخب التراية االساسية اكره الس ة يك جاالعة 

 :لميدانيةمنهجية البحث واجراءاته ا-2
  منهج البحث 9-1

أ   ايعة الاح  هك التك تحدد النمجيت  وذلك الوصول ال  النتاب  الالرجوة الن   يقد     
تصالي    الجالويتي  التكايبي  والذ  يعد االهرب والك ر يك  ا  وصفي ا  النمج ي أستخد  الااح 

 صدها والحل لعديد ال  ال ك ع الع الية ي اليا ونظريا (.
  عينة البحث 9-2

أ  االهداد التك يضعما الااح  لاح ة واالجراءاع التك يستخدالما هك التك تحدد  ايعة      
التك يختارها وهد حدد الااح  الجتالي اح   ه  النتخب التراية الادنية وي و  الرياضة  العينة
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وهس   ا  اليا90ويدده   9015-9014جاالعة ديال  والنتخب التراية االساسية لكرة الس ة ل سنة 
 الياي  . 10كل الجالوية  ا ااح ال
  واألدوات:الجهزة االوسائل و  9-3

          هك الوسي ة أو ال ريقة التك يست يي الااح  اما حل ال ك ة المالا كانع ت ك الالسايداع
 ألخ ( وهد  ال ع وسابل وأدواع الاح  كاالتك . ،أدواع  ،أجمزة  ،ييناع  ،  اياناع 

  أدوات البحث9-2-1
 الالصادر العراية  -1
 االختبارات والقياس -9

ادنية المارية  اختااراع( التضالنة 48-47 اكر الحالود:   زيدا ارية  اختااراع استخدا ت      
  التية:االختااراع ا اختيارويق أنظالة ال اهة وهد ت  ي   الركاة 

 ثا15(م خالل 5التهديف السلمي من أمام الهدف )-1
 (  ا15(   خ ل  5التمديد الس الك االا  المدد ال  الساية   اسم االختبار :

 (  ا ال  خ ل النظا  الفوسفاتك .15هياس سرية التمديد الس الك ودهت  خ ل   الهدف :
 تسجيل.استالارة  الصق،،  ري  (، صايرة، ساية توهيع5ال عب كرة س ة، كراع يدد   االدوات:

( االتار ويقد ال يب ي   5دد ي   اعد   ( االا  الم 1يرس  خ  ا ول   وصف األداء :
كرة والتمديد الس الك ويرجي السريا  يست   كرة ويكرر  ااست  الخ  ويند سالاس االيعاز يقو  

 (  ا .15األداء لالدة  
 (  ا .15يدد الراع التمديد والتصويب الناجح خ ل   احتساب القياس :

 
 
 

            1                       5   
 

 الهدف امام السلمي التهديفيوضح  (1الشكل )
 .ثا7(م  خالل 3مناولة الصدرية من مسافة )-2

 (  وا    .7  خ ل   2الالناولة الصدرية ال  الساية  اسم االختبار :
 هياس سرية الالناولة ال  خ ل النظا  الفوسفاتك . الهدف :
 ( ، صايرة ، ساية توهيع ،  ري  الصق ، استالارة تسجيل .10حاب  ، كراع يدد   االدوات :
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(   ، يقد ال ياو  ي   الخ  ويند سالاس 2يرس  خ  االا  جدار االساية   وصف األداء :
 (  ا .7االيعاز يقو  ال ياو  اثداء الالناولة الصدرية ال  الجدار لالدة  

  ا 7آحتساب يدد الراع اداء الالناولة الصدرية خ ل  القياس :
 ( ثا 93الطبطبة والتهديف السلمي لمدة )-3

 (  ا .20ال ا اة والتمديد الس الك لالدة   اسم االختبار :
 هياس التحالل ال اوكسجينك ال كتيكك لالمارتك ال ا اة والتمديد الس الك والالتااعة . الهدف :
( ، صايرة ، ساية توهيع ،  ري  الصق ، 10راع س ة يدد  ال عب كرة س ة ، ك االدوات :

 استالارة تسجيل .
يقد ال يب يك النتصد الال عب ويند االيعاز ين  ق اال ا اة ال  أحد  وصف األداء :

االهداد لي د  التمديد الس الك    يسحب الكرة وين  ق اال ا اة ال  المدد اآلخر ليقو  
 ا .  20االتمديد الس الك وهكذا لالدة 

 آحتساب يدد الراع التصويب الناجح . القياس :
  ا اة
 

 تمديد                              ا اة         تمديد                
 
 
 

 ثا( 93( يوضح اختبار الطبطبة والتهديف السلمي لمدة )2الشكل )
 .ثا (33التصويب السلمي من مناولة طويلة خالل )-4
  ا 20التصويب الس الك ال  الالناولة ال وي ة خ ل  االختبار :اسم  

 هياس التحالل ال اوكسجينك ال كتيكك لالمارة التصويب الس الك ال  الالناولة ال وي ة . الهدف :
يقد ال يب هرياا  ال  المدد يست   كرة ال  الناولة  وي ة    ي د  التمديد  وصف األداء :

الس الك اعدها ينتقل السريا  ال  المدد ال انك ويست   الناولة  وي ة ال  زاليل آخر وهكذا يستالر 
  ا . 20لالدة 

 آحتساب يدد الراع التمديد والتصويب الناجح . القياس :
 ( دهابق .2ل  نقا  خ  2التمديد االقفز ال  الن قة -5

 ( دهابق2( نقا  خ ل  2التمديد االقفز ال  الن قة   اسم االختبار :
 هياس التحالل ال اوكسجينك لالمارة التمديد االقفز ال  الجوانب . الهدف :
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 ( ، صايرة ، ساية توهيع ، استالارة تسجيل .5ال عب كرة س ة ، كراع س ة يدد   االدوات :
س  الال عب ويند سالاس االيعاز يتحرك ال  احد جوانب يقد الالختار يك و  وصف األداء :

( نقا  ليست   كرة ويقو  االقفز والتمديد    ينتقل ال  الجانب اآلخر ليست   2المدد ي   خ   
 ( د 2الكرة ويقفز ليمدد    يرجي ال  الجانب اآلخر وهكذا لالدة  

 يدد الراع التمديد والتصويب الناجح . احتساب القياس :
 هفز وتمديد                                               

 الناولة                                                                        
  

 يرك                                                           
                     

 
 

 هفز وتمديد              الناولة                                                            
 ( دقائق3( نقاط خالل )3( يوضح اختبار التهديف بالقفز من منطقة )3الشكل )

 .ق( دقائ3خالل ) والطبطبةالتهديف بالقفز الجانبي والمتابعة -6
 ( دهيقة 2التمديد االقفز الجاناك والالتااعة وال ا اة خ ل   اسم االختبار :

 هياس التحالل االوكسجينك ل قفز والالتااعة وال ا اة  الهدف :
 ( ، ساية توهيع ، صايرة ، استالارة تسجيل 5ال عب كرة س ة ، كراع يدد االدوات : 

اليعاز يقو  االقفز يقد ال يب جمة اليالي  داخل الن قة الرالية الحرة ويند ا وصف االداء :
والتمديد    يتااي الكرة ويسحاما ال  المدد ويقو  اال ا اة ال  جمة اليسار ليقو  االدورا  

ل  الجمة اليالن  وهكذا لالدة والقفز والتمديد ويتااي الكرة ويسحاما ليقو  اال ا اة واالنتقال ا
 دهابق .    

 . احتساب يدد الراع التمديد والتصويب الناجحالقياس : 
  االدوات واالجهزة المستخدمة في البحث 9-2-3 

 واخص يدد ، (9ساية توهيع يدوية ولعدد  ، استالارة تسجيل النتاب ، صايرة،  ري  الصق
  الكرتونية.حاساة ، (5كراع الس ة هانونية العدد  ، (5 
 تطبيق االختبارات قيد البحث 2-4
  الترايددددة الرياضددددية يددددك يددددو  االحددددد تدددد  ت ايددددق االختادددداراع الالختددددارة ي دددد  النتخددددب ك يددددة

 صااحا . 11ي   هاية ك ية التراية الادنية وي و  الرياضة يك الساية  10/2/9015الالصادد 
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  تددددد  ت ايدددددق االختاددددداراع الالختدددددارة ي ددددد  النتخدددددب ك يدددددة الترايدددددة االساسدددددية يدددددو  ال   ددددداء
 صااحا . 11ي   ال عب ك ية التراية االساسية الالك ود يك الساية  19/2/9015
 الوسائل االحصائية  9-5
 لالعالجة الاياناع .  SPSSالحقياة االحصابية  ا أستخد  الااح   
  تها:ومناقش هاعرض النتائج وتحليل-3
  ها:عرض النتائج وتحليل 3-1
 عرض النتائج واالوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والخطأ المعياري للمتغيرات  3-1-1

كلية التربية البدنية  الختباراتألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ا( يبين 1جدول رقم )
 وعلوم الرياضة 

عدد  االختاار
 العينة

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الخطأ 
 المعياري

التهديف السلمي من أمام الهدف خالل 
 ثا (15)

13 2،53 3،84984 3،26874 

 خالل م(3) مسافة من الصدرية مناولة
 ثا (7)

13 5،1333 3،99443 3،31447 

 المده السلمي والتهديف الضبطية
 ثا(93)

13 6،9333 3،99443 3،31447 

 خالل طويلة مناولة من السلمي التهديف
 ثا(33)

13 2،333 3،94281 3،29814 

 خالل نقاط 3 منطقة من بالقفز التهديف
 دقيقة( 3)

13 8،9333 1،19722 3،37859 

 ولمتابعة الجانبي بالقفز التهديف
 دقيقة 3 خالل ولطبطبة

13 18،2333 1،87383 3،59255 
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عرض نتائج االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والخطأ المعياري لالعبي كلية  3-1-2
  :التربية االساسية وتحليلها

 كلية لالعبي المعياري والخطأ المعيارية واالنحرافات الحسابية االوساط نتائج( يبين 2جدول )
 االساسية التربية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عدد  االختبار
 العينة

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الخطأ 
 المعياري

التهديف السلمي من أمام الهدف خالل 
 3،26334 3،82327 3،7333 13 ثا (15)

 خالل م(3) مسافة من الصدرية مناولة
 ثا (7)

13 6،3333 3،81653 3،25823 

 المدة السلمي والتهديف الضبطية
 3،26334 3،82327 8،3333 13 ثا(93)

 خالل طويلة مناولة من السلمي التهديف
 3،33333 3،94868 2،7333 13 ثا(33)

 خالل نقاط 3 منطقة من بالقفز التهديف
 3،41633 1،31656 9،8333 13 دقيقة( 3)

 ولمتابعة الجانبي بالقفز التهديف
 3،33333 3،94868 19،7333 13 دقيقة 3 خالل ولطبطبة
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المحتسبة ومستوى الداللة  Tوقيمة  يوالخطأ المعيار عرض نتائج متوسط الفروق  3-1-3
 :ومعنوية الفروق لمتغيرات البحث وتحليلها

 الداللة ومستوى المحتسبة T وقيمة المعياري والخطأ الفروق متوسط نتائج( يبين 3جدول )
 البحث لمتغيرات الفروق ومعنوية

 
 :مناقشة النتائج 2-2

( يتاددي  وجددود يددروق العنويددة يددك اراعددة اختادداراع لصددالح 2الدد  خدد ل ال حظددة الجدددول رهدد       
النتخب ك ية التراية الرياضية واختااري  يق  يروهما العنوية لصالح النتخب ك ية التراية االساسية 
ويعدددزو الااحددد  ذلدددك الددد  التكدددراراع التدددك تددد د  الددد  اتقدددا  الالمدددارة الددد  خددد ل ت دددوير السدددرية 

يقد  ادع ا  تكيدد الجسد  يحدد  ايضدل يدك حالدة العالدل لفتدراع  "قالية والقوة الالاليزة االسريةاالنت
  "التكررة تتخ  ما يتراع راحة ال  تكو  حاال  ال كتيك يكو  اك ر يك حالة التكراراع الالتواص ة

 (.60: 1282 هاي: 
ة التكيد الفسيولوجك إذ ا  اداء التالري  او الحالل التدرياك لالرة واحدة ال ي د  ال  حال    

وانالا تكرار االحالال التدرياية ي د  ال  ردود يعل واستجاااع لينت   ،والادنك واالتالك الالمار  
الفسيرلوجية الالراد ت ويرها . وايضا  التدريب ل  اهالية  لألجمزةينما الا يسال  االتكيد االنساة 

لتدرياية الخاصة االالدرب وهذا يك احدا  التغيراع التك تثتك نتيجة االنتظا  يك الوحداع ا

درجة  اسم االختبار
الخطأ  متوسط الفروق الحرية

مستوى  tقيمة  المعياري
 المعنوية الداللة

التهديف السلمي من امام الهدف 
 معنوي 3،35 3،237 3،37417 1،23333 18 (ثا15(م خالل )5)

م( 33المناولة الصدرية من مسافة)
 ثا13خالل 

 معنوي 3،343 2،212 3،43689 93333 18

 المدةالطبطبة والتهديف السلمي 
 معنوي 3،333 3،429 3،43825 1،43333 18 (ثا93)

التهديف السلمي من مناولة طويلة 
غير  3،115 1،655 3،42295 73333 18 (ثا33خالل )

 نويمع
نقاط  3التهديف بالقفز من منطقة 

 ( دقيقة3خالل )
غير  3،127 1،599 3،56273 93333 18

 معنوي
التهديف بالقفز الجانبي ولمتابعة 

 معنوي 3،337 2،258 3،66416 1،53333 18 دقيقة 3ولطبطبة خالل 
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االنتظا  زابدا  الوحدة التدرياية يك استخدا  هذه الالماراع والجالويما ي   الالنم  التدرياك احد  
 هذا التث ير والتغيير لصالح االختاار الاعد  .

إ  االيداد اااليتالاد ي   االس وب الع الك الصحيح ي   ويق االسس الفسيولوجية الالا     
نسجا  الحالل الخارجك الي الحالل الداخ ك واحدا  تكيد وظيفك ي د  ال  ت ااق ي د  ال  ا

 الي االكانياع ال ياي  .
كرة الس ة يك الحصول  فروق الالعنوية النما ايتالاد الياكوهناك اسااب اخرى يك ظمور هذه ال

و اقا  ا ناء ال عب او الالااراة العالل ال هوابك   الفوسفاتك + ال كتيكك ( يك ي   ال اهة 
كو  االلعاب الجالايية تعتالد ي   العالل ال هوابك يك الحصول ي   " لحاالع ال عب الالتغير 

 ،تت  اما ظرود ال عب ال ل التالرير  التكال اهة ال زالة الداء الحركاع القوية والسريعة 
ا ناء المجو  او الدياس وكذلك العدو السريي يض   ي  اداء يك حركاع الو ب  ،التصويب 

 (.46: 1228  درويش:  "العالل العض ك ااهص  هوة وسرية
ال  الفروق اي  النتخب ك ية التراية الرياضية والتراية االساسية ال  نظا   ا ويعزو الااح     

ا  النظا  الالتاي يك ك ية التراية الرياضية هو النظا  السنو  االا  اذالتع ي  يك الك يتي  ايضا  
ة ييتاي نظا  الكورساع الذ  ي  ر ايضا  يك الالستوى الالمار  ل   ب نظا  ك ية التراية االساسي

 او ال ياي  .
 الخاتمة: -4

 ظمرع يروق العنويدة لصدالح ك يدة الترايدة الرياضدية يدك اختادار التمدديد السد الك الد  االالدا .    
وظمدددرع يدددروق العنويدددة لصدددالح ك يدددة الترايدددة الرياضدددية يدددك اختادددار الالناولدددة الصددددرية.  وظمدددرع 
يروق العنوية لصالح ك ية التراية الرياضية يك اختاار ال ا اة والتمديد الس الك. وظمرع يروق 
العنويدددة لصدددالح ك يدددة الترايدددة الرياضدددية يدددك اختادددار التمدددديد ادددالقفز الجددداناك والالتااعدددة وال ا ادددة 

د. وظمرع يروق العنوية لصدالح ك يدة الترايدة االساسدية يدك اختادار التمدديد السد الك الد  2خ ل 
 انية .وظمرع يروق العنويدة لصدالح ك يدة الترايدة االساسدية يدك التمدديد  20الناولة  وي ة خ ل 
 دهيقة . 2نقا  خ ل  2االقفز ال  الن قة 

الالمددار  ل يادي  كدرة السدد ة  –وهدد اوصد  الااح دا  اضددرورة التثكيدد ي د  ريددي الالسدتوى الاددنك   
ويق انظالدة ال اهدة .واجدراء ي   ريناع تكو  .وكذلك ضرورة التثكيد ي   التدريب الي الراياة التال

 ويق انظالة ال اهة ي   ييناع اخرى والعاب يرهية وجالايية اخرى .ي   اختااراع 
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 :والمراجع المصادر
  1  ،القاهرة  ، يسيولوجيا ال ياهة الادنية،احالد نصر الدي  سيد  ،ااو الع  احالد يادالفتاح 

   .1222 ،دار الفكر العراك  ،
  دار يكر العراك  ، 1  ، التدريب رياضك والسس الفسيولوجية’ ااو الع  احالد يادالفتاح

  1227 ،القاهرة 
  المارية( والصالالة ي   ويق أنظالة  –وضي أختااراع الركاة  ادنية  ،زيد  اكر الحالود

 ،ك ية التراية الرياضية / جاالعة اغداد  ،أ روحة دكتوراه  ،ال اهة ل يا  كرة الس ة ل  ااب 
9002  

 1282 ،دار الكتب ل  ااية  ،الالوصل  ، ال ب الرياضك ،يالار يادالرحال  هاي . 
  نظرياع  –االسس الفسيولوجية لتتدريب كرة اليد كالال الدي  درويش   واخرو ( ؛– 

   .1228 ،الركز الكتاب ل ن ر  ،القاهرة  ، - ت ايقاع
 االسس الع الية الكره ال ابره و رق هياس ل تقوي   وحالد  يادالالنع  . الحالد صاحك حساني 

 . 1227 ،القاهرة . الركز الكتااة ل ن ر  ، 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


