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 المهاري، كرة اليد، العبي العراق والجزائر. الكلمات المفتاحية: األداء
 ملخص البحث

ممس الك ييم أن لدبة كرب اليد من اللدس  الريس ية التع تطار مستاى الداك المةسرد    
ايدد الدرا  االيزا ر من الدال الدربية التع تةت  بيدبة  االدسلمع،ل ابيةس ايى المستاى الدربع 
لمزااليةس ييةمس  ابغية تدرا أه  الفرافسف يع مستاى الداك  كرب اليد لاياد فسادب اري ة

المةسرد ل ابع الدالتين يع بدا المةسراف السسسية بكرب اليد  ااستدمل البسحثسن المفةر 
المإسرن، اييم ت  تحديد ا تبسراف  سقة لتإيي  الداك المةسرد لبدا مةسراف كرب اليد ل ابين  

ط اية أالية ليتأكد من قدفةس اق حيتةس طبإف ايى ايفة البحث ابدد تطبيإةس ايى ايفة است
( اابسق فسل سق يمثيان ير  أفدية  ديسلى، االييش من الدرا ( اأفدية 33الر يسة االمكان من  

 أمل بريكة، االهيع من اليزا ر(، امن فتس ر اا تبسراف المست يقة من التطبي  االتع تمف 
، يسكف فتس ر البحث، بسآلتع: ا يرا  SPSSالحإيبة اإلحقس ية  مدسليتةس إحقس يسق بااسطة

مدفاية بين تإيي  مستاى الداك المةسرد لبدا المةسراف السسسية بكرب اليد بين اابع الدرا  
  االيزا ر المدفية بسلبحث 

Evaluation of the skill level of some basic handball skills for players of 
Iraq and Algeria 

Keywords: skill performance, handball, players of Iraq and Algeria. 
Research Summary 

   There is no doubt that the handball game of sports that develop the skill 
level of its players at the Arab and global level, and Iraq and Algeria from the 
Arab countries that are interested in handball game because of the broad 
base of its operators in them. And in order to know the most important 
differences in the level of skill performance of the players of the two countries 
in some of the basic skills of handball. The researchers used the comparative 
approach, in which special tests were determined to assess the skill 
performance of some handball skills of the players. After applying it to a 
preliminary sample to verify its validity and validity, it applied to the main 
research sample consisting of (60) young players representing teams of clubs 

mailto:dafernamoos@yahoo.com
mailto:benguesmiyakoub@gmail.com


312074-6032 :ISSN

 

45 
 

(Diyala, the army of Iraq) and clubs (Amal Brikha and Ahli from Algeria), and 
the results of the tests extracted from the application, The results of the 
research were statistically calculated by the following: No significant 
differences between the evaluation of the level of skill performance of some of 
the basic skills of handball between the players of Iraq and Algeria concerned 
with research  

 
 المقدمة:-1

ن التإد  الميماس يع اسل  الريس ة يع الااا  ال يرب ل  يأف يزايسق بل ااتمد أاا ا لك أ     
اأ يرا ايى اتبس  السس الديمية التع هع اليدب التيسر  الدديدب اال سقة بةتبس  الداامل التع 
ًثرب ايى  تسة  بلكل أا بآ ر يع ريح المستايسف الريس ية الإد تطي   لك تتبح تيك الداامل الم

 الدييس مستاى الداك حتى يتمكن من مااكبة التإد  اتحإي  المستايسف 
فد ا فغسلع افدمس فإال: إن كرب اليد من اللدس  اليمساية التع لةس طسبح مميز تففرد بم، ا    

يتفا  امفم الرااة بسلداك االتميز بسإلفيسز ي  ق ان اإلثسرب االتلاي   اكل ه ا يتييى افدمس 
 اال ططع ال ديد ايى مفسيسية  فتيية استدداده  البدفع االمةسرد االففسع اابع كرب ال

ًهية  لتحييل الماافا سريدة التغيير اات س  الإراراف المفسسبة بلأفةس بغية تففي هس   ل ماافا  ي
 اليد  الم تيفة يع المبسريسف لتحإي  الفاز 

لتفا   الميد  ا لكركة المستمرب يع اتمتسز لدبة كرب اليد يع أفةس تحت  ايى ال ا  الح    
يدسليتةس الةيامية االديساية اأن ه ه الحركة تيإع اب سق كبيراق ايى اليةزب الد اية الدا يية 

أن مستاى الداك المةسرد ها ركيزب أسسسية لألداك ال ططع تدتمد اييم لدبة  ا  ليس  ال ا 
ال ابين الحإيإية اتإاي  امييتة  التدريبية كرب اليد  اابد ليمدربين من الافاا ايى مستايسف 

امدرية السبس  التع أدف إلى اد  تمكن ال ابين من اارتإسك بمستاى الداك المةسرد بقارب 
ن تإيي  مستاى الداك المةسرد يمكن المدربين من الإيس   ييدب ابكفسكب اسلية حتى فةسية المبسراب اا 

اسدب الفظر يع مفرداتةس "االت طيط بتيك المةمة اتإاي  السيبيسف التع ت راي  الدميية التدريبية اا 
السيي  ليتدري  الريس ع من أه  ااامل ال مسن ليدميية التدريبية إ  يت من التقار الاااع 
االمفطإع لظراا التدري  االطر  االاسس ل ال سقة لتحإي  الهداا المحددب لمراحل ايتراف 

: 1330متد : فتس ر المستإبيية التع يحإإةس الريس يان"  التدري  ال د ي من الاقال إلى ال
13) 
أثفسك الداك المةسرد يع إن تددد المةسراف األكسلةس الم تيفة اطبيدة المفسيسة اكثرب المتغيراف    

لتطاير المةسراف السسسية لد  يع لدبة كرب اليد يديةس أر س  قبة لتففي  أسسلي  تدري  اديدب
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كافةس الركيزب الإاية التع تبفى اييةس اليدبة اايى اتإسفةس يتافا إلى حد كبير لدبة من اللدس  ل
فيس  ال ا  أا الفري  اتإدمم اكرب اليد كأد لدبة من ه ه اللدس  لةس مبسد ةس أا مةسراتةس 
السسسية االتع تدد بمثسبة الدماد الفإرد لةس االركن السسسع االفدسل يع تحإي  الفاز لد يري  

بسلمستاى  اارتإسك لك يةن الإدرب ايى ااتإسن القحي  لة ه المةسراف ساا يدمل ايى ، ل
المطيا  افد اريةس  المةسراف( كل من  هسفز ييرد لتسين أا يسرييدرهاا( بأفةس "كل الحركسف 

 ( 11: 5818: الالييع الةسدية ااافتقسدية ليميةاد مح إتبس  الإاااد الإسفافية ليدبة"  
مةسراف السسسية تدد من الداامل المةمة اال رارية لريح مستاى ال ا  يةع" كل اال     

حس  الظراا التع تتطيبةس اليدبة لغرا الاقال بالحركسف التع يفبغع ايى ال ا  تففي هس ا 
-18: 5882: اليمييعيع الميةاد اتأ ر حسلة التد "    ااافتقسديةإلى الفتس ر اإلييسبية 

ن أه  تيك الداامل اأكثرهس حسسسية لن اااداد البدفع اال ططع االففسع ا أي سق" م اهع (03
ال  يدد مةسريسق ا يمكن استغ ل  إاداده بدفيسق يسل ا  ال د ت   حركية،فيمة لم دان مةسراف 

اسرا امكسفيستم البدفية كسلإاب االتحمل االسراة دان السيطرب ايى الكرب   ل حركتم"   
سمسايل:   ( 33 :5818اا 

اتكمن أهمية الدراسة يع أفةس محسالة ايمية لتإيي  مستاى الداك المةسرد ل ابع أفدية     
يمكن أن تسة  فتس ر ه ه الدراسة يع مسسادب المدربين بساستفسدب ، ا الدرا  االيزا ر الفسل ين

س  بةس بلكل مفةس لتدزيز الدميية التدريبية ل ابين يع تفديل دار المةسراف السسسية اااهتم
اداده  بمس يتفسس  افدراتة  ا قس قة  الدسمة اال سقة يع  أي ل اتطايرهس لدى ال ا  اا 

ملكية البحث إن مستاى الداك المةسرد ها ركيزب أسسسية اتبرز  داك المةسرد الييد الإكسسبة  
مبسراب اها يدد من اللراط السسسية ليحفسظ ايى ثبسف ااستإرار الداك طاال مدب ال ا امةمة 

من المةتمين بسليدبة امن   ل متسبدتةمس  البسحثينمن متطيبسف الداك الييد ل ابين الكان ا
ليدديد من مبسريسف كرب اليد ليفسل ين لفدية الدرا  االيزا ر، امن   ل إط اةمس ايى البحاث 

اابع الفدية الدربية االمقسدر الديمية ل  ييدا دراسة تتدي  بتإيي  مستاى الداك المةسرد بين 
افظراق لمس يتمتح بم مستاى الداك المةسرد من أهمية كبيرب يع حس  فتس ر المبسريسف الغرا 
الافاا ايى المستاى المةسرد ل ابع أفدية الدرا  االيزا ر لكرب اليد ل ا ارتأى البسحثسن دراسة 

ت  بيدبة كرب اليد لاياد فسادب كان الدرا  االيزا ر من الدال الدربية التع تة ه ه الملكية  
تدرا أه  الفرافسف يع مستاى الداك المةسرد  إلى البحثهدا ا  اري ة لمزااليةس ييةمس 

ا يرا  مدفاية يع اايترا البسحثسن  ل ابع الدالتين يع بدا المةسراف السسسية بكرب اليد 
 ابع أفدية الدرا  االيزا ر مستاى الداك المةسرد لبدا المةسراف السسسية بكرب اليد بين ا
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جراءاته الميدانية: منهجية-2  البحث وا 
 منهج البحث: 2-1

 التلسبماست د  البسحثسن المفةر الاقفع بأسيا  الدراسسف المإسرفة، االتع تةت  بمإسرفة 
الكلا ان مسهية الظسهرب المس ا اكيا تحدث ه ه  اهع تحسالااا ت ا بين الظسهراف، 

 (  ايدد ه ا السيا  مفسسبسق لحل ملكية البحث اتحإي  أهدايم 008: 0الظسهرب  
 مجتمع البحث: 2-2

تحدد ميتمح البحث بسل ابين الفسل ين المدفيين بأفدية  ديسلى، االييش من الدرا ( اأفدية     
( اابسق فسل س من 03( اابسق، اباافح  33 أمل بريكة، االهيع من اليزا ر( االبسلغ ادده   

 ( اابسق فسل سق من اليزا ر 03را  ا الد
 أدوات البحث: 2-3

لغرا الحقال ايى فتس ر ماثافة يع فيسس مستاى الداك المةسرد ل ابع كرب اليد     
الفسل ين، ابد من تةي ة أداب فيسسية تدفى بس تبسر مفرداف ميتمح البحث اايفسف البحث ابفسكقا 

اا تبسراف المةسرية االمإففة ايى البي ة الدربية البسحثسن بس تيسر ميمااة من  اييم فس 
ًه  متفإة ايى قدفةس اق حيتةس بدد إيراك بدا  االمستدمية من أكثر من بسحث ايسكف آرا

 ( 5التددي ف اييةس لتكان بقيغتةس الفةس ية ايسهزب ليتطبي   يفظر ميح  
 إجراءات البحث: 2-4 

اف الم تسرب من فبيةمس، كسن ابد من تيربتةمس ايى بدد أن تأكد البسحثسن من قد  اا تبسر    
 -14ايفة تمثل اابع كرب اليد الفسل ين  ايد ق يسكف التيربة ااستط اية   ل الفترب من

، إ  ت  ييةس تطبي  اا تبسراف ايى ميمااة من فسل ع فسدد ديسلى من الدرا   18/1/1353
فسل سق، اايى مرحيتين بغية مدرية مدى م كمتةمس ( 51افسدد الهيع من اليزا ر البسلغ ادده   

لديفة البحث امس القدابسف االملك ف التع تدترد تطبيإةس لتفسديةس يع التيربة الر يسة، ي  ق 
إ  حإإف اا تبسراف مدسمل ثبسف تراا  مإدارهس ايى التاالع  ،ان إييسد السس الديمية لةس

اك لك حإإف اا تبسراف مدسمل ما ااية  (،15 3، 3722، 11 3، 28 3، 3721، 11 3 
( اهمس مدسميين اسليين  افد ت  18 3، 21 3، 14 3، 13 3، 13 3، 11 3بمإدار متتسلع  

إيراك التيربة ااستط اية يع الإساة الريس ية المغيإة لديسلى الريس ع بسلدرا ، االإساة 
 الريس ية لفسدد الهيع بسليزا ر   

سن تيربتةمس الر يسة، فس  ك  البسحثين بةيراك اا تبسراف ايى أيراد ايفة احتى يستكمل البسحث   
البحث يع الإساسف الريس ية المغيإة لفدية ديسلى االييش بسلدرا ، اأفدية أمل بريكة االهيع 

ات  لةمس  لك بمسسادب يري   11/8/1353الغسية  5/8/1353بسليزا ر   ل الفترب من 
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سفسف ال ابين اااتمسد فتس ية ، ت  تحيييةس احسس  فتس يةس الفةس ية  بغية ابدد يمح بي  *(الدمل 
 تحيييةس امفسفلتةس لتحإي  أهداا البحث 

 المستعملة: واألساليب اإلحصائيةالوسائل  2-5
لغرا تحييل البيسفسف االفتس ر المتحقل اييةس من التيربة السسسية  الر يسية( استدمل     

 (SPSS)حقس ية البسحثسن الحإيبة اإل
 :ومناقشتها يهاعرض نتائج البحث وتحليل-3
 عرض نتائج االختبارات المهارية لمجموعتي البحث وتحليلها ومناقشتها. 3-1

يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لالعبي العراق والجزائر في  (1الجدول )
 االختبارات المهارية قيد البحث

 وحدة القياس االختبارات
 العبي الجزائر العبي العراق

 ع س ع س
تمرير واستالم الكرة على الحائط 

 ثانية 45متر خالل  4
عدد التمريرات 

 5.219 .30.06 5.281 28.800 واالستالم

تمرير واالستالم الطويل من 
 ثانية 60متر خالل 20مسافة 

عدد المناوالت 
 2.3.4 .5.86 1.991 .6.36 الصحيحة

الطويل من  تمرير واالستالم
 متر20مسافة 

عدد االستالم 
 2.0.6 .6.36 2.365 5.833 الصحيح

الطبطبة المتعرجة بين 
 ثانية 60الشواخص خالل 

عدد الشواخص 
 6.133 .42.66 .6.29 .45.06 التي تم اجتيازها

 60التصويب من القفز خالل 
 ثانية

عدد المحاوالت 
 2.399 3.033 2.295 3.800 الناجحة

 60السقوط خالل التصويب من 
 ثانية

عدد المحاوالت 
 4.4.8 500.. 8...2 5.933 الناجحة

( ها حسلة اا ت ا االتبسين يع في  التإديراف اإلحقس ية لمتغيراف 5إن مس يبيفم اليدال      
تمرير اااست   الطايل من ، الثسفية 41متر   ل  4تمرير ااست   الكرب ايى الحس ط البحث  
ثسفية،   33متر   ل 13ثسفية، التمرير اااست   الطايل من مسسية  33  ل متر 13مسسية 

ثسفية،  33التقاي  من الإفز   ل ، ثسفية 33الطبطبة المتدرية بين اللاا     ل 
(، افدفع بةس في  الاسط الحسسبع ااافحراا المديسرد ثسفية  33التقاي  من السإاط   ل 

                                                           
 تكون فريق العمل من السادة: )*(
 محمود عطا مدرب نادي ديالى العراقي. -1

 حيدر غازي مدرب نادي الجيش العراقي.أ -2

 شق الطين فوزي مدرب نادي أمل بريكة الجزائري. -3

 وليد لبرارة ماستر تخصص تربية حركية نادي األهلي الجزائري. -4
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 4زا ر(  يفع ا تبسر تمرير ااست   الكرب ايى الحس ط من مسسية المتحإ  ل ابع  الدرا ، الي
( ايى التاالع، يع حين 115 1، 133 11متر يسكف التإديراف اإلحقس ية ل ابع الدرا   

، 332 03يسكف تإديراف الاسط الحسسبع ااافحراا المديسرد ل ابع اليزا ر اايى التاالع  
ن تإسربف في  الاسط ا158 1 لحسسبع افد يميح أيراد الديفة إا أفةس ا تيفف يع في  (، اها اا 

 اافحراا المديسرد  احسل ه ه اا ت يسف يع الإي  المتحإإة افد بإية اا تبسراف 
احتى يتمكن البسحثسن من مدرية حإيإة ه ه الفرا  يع اا تبسراف فيد البحث مس بين اابع     

 (:1، ابةيرا م، يسكف الفتس ر كمس يبيفةس اليدال  ((T-Testالدرا  االيزا ر استدم  ا تبسر 
يبين نتائج متوسطات الفروق وانحرافات الفروق وقيم ) ت ( بين العبي العراق  (2الجدول )

 والجزائر في االختبارات المهارية قيد البحث

 متوسط الفروق االختبارات
االنحراف 
المعياري 
 للفروق

 قيمة
T 

 المحسوبة
 الداللة نسبة الخطأ

متر  4تمرير واستالم الكرة على الحائط 
 غير دال 0.354 0.934 1.356 .1.26 ثانية 45خالل 

تمرير واالستالم الطويل من مسافة 
 غير دال 0.380 0.884 0.566 0.500 ثانية 60متر خالل 20

تمرير واالستالم الطويل من مسافة 
 غير دال .0.35 0.928 0.5.4 0.533 متر20

ة بين الشواخص خالل الطبطبة المتعرج
 غير دال 0.140 1.496 1.605 2.400 ثانية 60

 غير دال 0.211 1.265 0.606 .6..0 ثانية 60التصويب من القفز خالل 

 غير دال 0.109 1.628 0.962 .1.56 ثانية 60التصويب من السقوط خالل 
أفدية الدرا  ااابع ( إلى أفم ا اياد ليفرا  المدفاية مس بين اابع 1يلير اليدال       

( ثسفية 41متر   ل  4تمرير ااست   الكرب ايى الحس ط أفدية اليزا ر المبحاثة افد ا تبسر  
( كمس يبيفةس اليدال بأن فسبة 804 3( المحسابة افده االبسلغة  Tا لك لن فيمة   المتحإ ،

(  أمس يع 31 3لة  ( اهع أكبر من مستاى الدا014 3ال طأ افد تحييل ه ا اا تبسر تبيغ  
بإية اا تبسراف يإد دلف الفتس ر ايى أفم ا ير  مدفاد بين اابع أفدية الدرا  ااابع أفدية 

 متر 13( المحسابة يع ا تبسر  التمرير اااست   الطايل من مسسية Tاليزا ر، إ  بيغف في   
كبر من مستاى ( اهع أ013 3( ابفسبة  طأ  114 3ثسفية( ليتمرير القحي    33  ل 

( افسبة  طأ 811 3(، أمس يع ففس اا تبسر الكن لددد مراف ااست   يإد بيغف  31 3 
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( 483 5ثسفية( كسفف   33(  ايع ا تبسر  الطبطبة المتدرية بين اللاا     ل 012 3 
( افسبة ال طأ 131 5ثسفية(    33(، اا تبسر  التقاي  من الإفز   ل 543 3افسبة ال طأ  

( افسبة ال طأ 311 5ثسفية( بيغف   33(، ايع ا تبسر  التقاي  من السإاط   ل 155 3 
 (  31 3( اهع أفل من مستاى  538 3
في   من كل ه ا، أفم ا يرا  مس بين مفرداف الديفة المبحاثة يع اا تبسراف كان أن      

ايفة البحث مستاى مةسرد مستاى أدا ة  كسن متاازفسق ييةس، اسب   لك يريح إلى امت ك أيراد 
 إن مةسرب التمرير اااست   تدد من أه  المةسراف السسسية بكرب اليد  المبحاثة ييد يع المةسراف 

اه ه المةسرب الةيامية من أه  مةسراف اليدبة لفةس مرتبطة بسلمراحل الالى ليتدي  االتع يت  
ايع فإل الكرب إلى المكسن المفسس  ق  ااهتمس  اييةس لفةس تفيد يع الربط بين ال ابين 

ن تديمةس يع البداية  بسراة، ادفة االتمرير اااست   يحتس  الى يةد كبير اسراة اسلية اا 
تإسفةس يبدد ال ابين ان ال طسك اللس دة التع إ ا  رايإف ال ابين يةفةس تكان ايبسق من  اا 

 القد  ت ييم 
ًكد  محمد تايي  الالييع(  أفم"  س    لبسق مس يبدأ تديي  المةسرب بساست   لفم الكثر امإسق كمس اي

ييد  داراق هسمسق يع بإية المةسراف ال رى يكيمس كسن ااست   سييمسق يكان التمرير سييمسق"  
 (02: 5818الالييع:  

ًكد أي سق أن التمرير يدد " من المةسراف السسسية بكرب اليد ايي  الدمل ايى الدفسية       اي
بةتإسن ال ابين لكل التمريراف الم تيفة حتى ترمع يع الفةسية الى أفقر طري  ليتقاي  ايى 

 (41: 5818الالييع: الةدا   
تمس  الدميية     ن إتإسن اميية التمرير الييد يمكن الفري  من تطبي  ال طط التكتيكية اا  اا 

  ترابط مةسرتع " تسي  الكرب المفسالة اااست  محسن( يعالةيامية  افد أكد  كمسل اسرا اسدد 
امفسالتةس الااحدب بسل رى ممس ييدل أمر التفري  بيفةمس قدبسق، اايى اا  المفسالة أن يت كر 

 (    10: 3   بسةالةدا مسق أن المفسالة الييدب هع التع يمكن أن يتسيمةس الزميل 
يةاد الكبير يةن ه ا اا تبسر كسن الن التمرير اااست   الطايل يحتس  إلى الإاب االدفة االم    

قدبسق ايى ال ابين بسب  الدمر التدريبع الإقير ااد  اياد ال برب الكسيية لدى ال ابين 
ااد  إيراك تدريبسف  سقة بة ه المةسرب المةمة يع بدا الحساف الةيامية ا سقة الةيا  

ان الكرب يدفع  سسرب الكرب ال سطا السريح، اهع أي س تحتس  إلى الدفة يع التمرير لن يإد
ًكده  ميةاداق إ سييسق يع تغيير حركة ال ا  بسراة االدادب إلى الديس  ،اه ا مس ي اتتطي  أي س ق
 ال يسط االحيسلع( بإالةمس " يي  أن اففسى أهمية التمريراف الطايية ايدسليتةس يع الاقال إلى 

 (01: 1  "هدا المفسيس ا سقة إ ا است دمف يع الافف المفسس  
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ايحتس  اا  كرب اليد إلى الطبطبة يع تةد ة اليد  أا امييسف ال دا  أا الةيا  ال سطا    
ًكده  ال يسط االحيسلع( بإالةمس " يي  ايى ال ا  االمدر   لحظة ااففراد بسلحسرس اه ا مس ي

لاقال ال   بفظر اااتبسر أن تمرير الكرب يع لدبة كرب اليد أفقر طري  من الطبطبة يع ا
إلى  لك إا يع الحساف  اأا يييأيبسلغ يع است دا  الطبطبة  أاإلى مرمى المفسيس، ل ا يي  

 (08: 1335ال يسط االحيسلع:اا طرارية"   
فااسق مس ايى  سةيينةمس ا تبسران كسفس يمن السإاط  الإفز االتقاي أمس ا تبسرا التقاي  من    

رب االحمسسة يع ه ه المةسرب لن التقاي  ها الةدا ال ابين بسب  اياد التلاي  ااإلثس
ن إتإسن يميح المةسراف السسسية ال رى بدان التقاي  يقب   السسسع لكل اا  ايري  اا 
ادي  الفس دب إ ا ل  تفتِم بتقاي  ييد يع المرمى اه ا يأتع من   ل التدري  الييد ايى ه ه 

 التقاي  إاب االدفة اليتين تدم ن مدسق يع المةسرب المةمة ايي  التركيز االدفسية بسل
ًكده  كمسل اسرا ظسهر اسدد محسن اسمسايل( بإالةمس "التقاي  ها الحركة  ا لك مس ي
الفةس ية لكسية اليةاد المةسرية اال ططية التع است دمف لاقال اا  إلى ا ح التقاي  ية ا 

ن يإدان الفري  الكرب اتحالم يلل يع إحراز هدا يةن يميح تيك اليةاد ت ه  سدى ي  ق ا
سمسايل: من الةيا  الى الديس  "   ( 511: 5818اسرا اا 

ًكد الالييع أي سق أن " التقاي  ها المةسرب السسسية التع يدطيةس مدظ  المدربين افتسق     اي
: 5818الالييع: ا ت يا أية احدب تدريبية يع كرب اليد من مةسرب التقاي "  ا   يرهس،أكثر من 

( ا لك لن ه ه المةسرب أا الفا  من التقاي  يحتس  ل ابين ا تقسقيين مثل اابع 531
ًكده الالييع بإالم " ه ا الفا   ا أهمية  سقة بسلفسبة ل ابع  اارتكسز ااابع الزاايس اه ا مس ي

 ( 512: 5818الالييع: ال ط المسمع ابسل رارب اا   ط الاسط المسمى ب ا  الدا رب "  
 لخاتمة:ا-4

تاقل البسحثسن إلى أفم ا يرا  مدفاية بين تإيي  مستاى الداك المةسرد من   ل الدراسة 
  لبدا المةسراف السسسية بكرب اليد بين اابع الدرا  االيزا ر المدفية بسلبحث 

من ال رارب بمكسن استدمسل امييسف تحييل اتل ي  مستاى أداك  افم ياقع البسحثسن    
ع الفدية الدربية امإسرفتةس ييمس بيفةس ابين مستاى ال ابين يع الدال المتإدمة، ال ابين ي

من المة  استثمسر فتس ر ه ه الدراسة ا  سيمس افد ملسركة الفر  الدرافية االيزا رية بكرب اليد اا
يراك دراا  المبحاثة لتغيير حسل اابع الفدية الدرافية االيزا رية بكرب اليد فحا الحسن  سسف ا 

فة بين الإدراف البدفية االحركية االدإيية بين اابع الفدية الدربية الم تيا ملسبةة االمإسر 
 المستايسف االلدس  ال رى 
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 :والمراجع المصادر
 : 1331 5، بغداد ، المكتبة الاطفية ، ط ت طيط التدري  يع كرب اليد احمد اريبع ااده  
  بسست دا  ميدان مإتر  يع تطاير التحمل ال س  احمد ياسا: تأثير مفةر تدريبع  ،متد

ليلبس  بيدبة كرب اليد، اطراحة دكتاراه،   ير مفلارب(، كيية التربية الريس ية، يسمدة 
  1330بغداد، 

 حسز  اياان: اييسد الدريسف المديسرية ليمةسراف ااسسسية بكرب اليد   رسسلة  ،مفقار
  5883ريس ية ، يسمدة بغداد ، مسيستير،   ير مفلارب( ، كيية التربية ال

 ليبيس: مفلاراف السسبح من 5  طالكرب الطس رب، تدي  ، تدري  ، تحكي سدد حمسد:  ،اليمييع  
  5882ابريل، 

  :1335، يسمدة الماقل ، دار الكت  ، كرب اليد يسك ال يسط، افايل محمد الحيسلع  
 سمسايل،كمسل  ،اسرا الكتس  ليطساة االفلر  ، الماقل ،دار كرب اليدسدد محسن:  اا 

،5818   
  : الإسهرب : دار الفكر الدربع  الإيسس يع كرب اليدكمسل ابد الحميد امحمد قبحع حسسفين  

،5813  
 الكايف: مطبدة الس  ، 5(  طتكفيك –تدري   –كرب اليد  تدي  محمد تايي :   ،الالييع  

5818  
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 مواصفات االختبارات
 م4ل:ــ تمرير واستالم الكرة على الحائط من مسافة االختبار االو-1

 :مم فيسس تحمل التمرير اااست   الهدف من االختبار
 (، اسساة تافيف احس ط مستاد 51:مم كراف يد ادد   االدوات

  بحيث اي مسم 4:مم يإا ال ا   يا ال ط المرسا  ايى الرا ايى بدد مواصفات االداء 
ال ا  بتمرير الكرب ايى الحس ط ااست مةس بسستمرار بأكثر ادد ممكن   ل ااداك  ث  يإا  
   ل الزمن المحدد 

: 5813ابد الحميد احسسفين:  ثس(  41:مم تحتس  ادد التمريراف اااست     ل  التقويم 
151) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يا   مةسرب التمرير اااست   ايى الحس ط (5اللكل  
 م 20لتمرير واالستالم الطويل من مسافة االختبار الثاني:ــ ا-2

 فيسس تحمل التمرير اااست   الطايل :ــ االختبار من الهدف
(،  اقفدا  كراف الريط اق  اسساة تافيف الريط فيسس 51كراف يد ادد   ــ: االدوات

 اقسيرب  
ب البدك يإا  يإا ال ا  ااال  أ(  يا احد ال طاط المتاازية اافد السر   :ــ االداء مواصفات

بسرسسل الكرب الى ال ا    ( ال د يإا  يا ال ط المتاازد الثسفع ايستي  الكرب ابدد افتةسك 
 الافف الم ق  ل ا   أ( يإا  ال ابسن بتبديل اايبستة   
 * تكان مسسية تحرك ال ابين هع  ا  ( فيسس ال ط المتاازد

 مماالداء : شروط
 يزيد ان ث ث  طااف من اليرد  أداك التمرير بسستمرار اا  -5 

 م 4
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 يي  اد  ايتيسز ال ا  ال ط المتاازد ايى اارا لحظة  را  كرب من اليد   -1
  :ــ التقويم
 ثسفية   33تحتس  ادد مراف المفسالة القحيحة ل ا   أ(   ل  -5
 ثسفية   33تحتس  ادد مراف ااست   القحي  ل ا    (   ل  -1
 ثسفية   33لقحي  ل ا   أ( بدد التغيير   ل تحتس  ادد مراف ااست   ا -0
 ثسفية   33تحتس  ادد مراف المفسالة القحيحة ل ا    ( بدد التغيير   ل  -4

 
 

 
 
  
 
 
 

 يا   التمرير اااست   الطايل (1اللكل  
 م . 30االختبار الثالث:ــ الطبطبة المتعرجة بين الشواخص لمسافة  -3

 تحمل الطبطبة   فيسس الهدف من االختبار :ــ
(، اسساة تافيف الريط اق  الريط فيسس اقسيرب الاا   1كراف يد ادد   االدوات :ــ

 (    1ادد  
تثبيف  مسة لاا   امادية ايى الرا يع  ط مستإي  االمسسية بين مواصفات االداء :ــ 

  ( من اللس   ااال 0 ( ايرس   ط ليبداية يبدد   0كل لس قين  
بر بسلافاا  يا  ط البداية افد سمس  السرب البدك يإا  بتفطيط الكرب مح اليرد * يإا  الم ت

يسبسق     ايى لكل متدر  بين اللاا    هسبسق اا 
 * يإا  ال ا  بسليرد  هسبسق اايسبسق ابسستمرار ابحس  الافف المحدد  

 (151: 5813ابد الحميد احسسفين: ثسفية     33تحتس  ادد  اللاا     ل  التقويم :ــ
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 ( يا   الطبطبة بلكل متدر 0اللكل  
 االختبار الرابع:ــ التصويب من القفز -5

 تحمل التقاي  من الإفز فيسسالهدف من االختبار :ــ 
( افقا 51س ( اكراف يد ادد   13× س   13مربدسف دفة تقاي  أبدسدهمس   االدوات :ــ 

 ميد  كرب اليد
دد فإطة امادية ايى مفتقا المرمى ليت  التقاي  مفةس ايى أن يكان تحمواصفات االداء :ــ 

التقاي  بسلطريإة الساطية ايكان التقاي  ايى الةديين المديإين بسلزاايتين الديايتين ليمرمى 
  ، ايكان است   الكراف من المدر    ايستمر ال ا  بسلتقاي    ل مدب  8امن مسسية 

 ثس   33
 (523: 2المحسااف الفسيحة دا ل المربدين    تحتس   التقويم :ــ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( يا   التقاي  من الإفز4اللكل  
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 :ــ التصويب من السقوط االختبار الخامس -5
 فيسس تحمل التقاي  من السإاط الهدف من االختبار :ــ

رمى (ام51س (  اكراف يد  ادد   13× س   13مربدسف دفة تقاي  أبدسدهمس     االدوات :ــ
 كرب يد افقا ميد  كرب يد  

يإا ال ا  بلكل يسفبع  سر   ط المرمى اها ممسك بسلكرب ث  يإا   مواصفات االداء :ــ 
ال ا  بسلداران االتقاي  من السإاط  المسمع ايكان التقاي  ايى المربدين ال ين يكان 

  ايستمر ال ا  بسلتقاي  ( 1مكسفةمس بسلزاايس الدييس ابسلتفسا    كمس ها مبين بسللكل رف   
 ثس( 41مدب 

 (13-11: 5883مفقار: تحتس  ادد المحسااف الفسيحة دا ل المربدين    التقويم :ــ
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ( يا   التقاي  من السإاط1اللكل  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


