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 بعض المهارات الهجومية فيتحمل القدرة العضلية تأثير تدريبات 
 كره اليد لالعبي

 (*) د/ إيمان نجيب محمد شاهين

التعرف علىى تىيرير اخىتمداد تىدريبحم تحلىد الاىدرل العيىلي   ى  لى إيهدف البحن ملخص البحث:
بحخىىىىتمداد  التعريبىىىى اللىىىى ه   الباحثةةةة اخىىىىتمدلم بعىىىىم اللهىىىىحرام الهعبليىىىى  لدعبىىىى   ىىىىرل اليد ب 

ط طىح   حشىيي  ب ىحد ( 01بأعريىم الدراخى  علىى عي ى  هبالهىح   الايحخحم الابليى  بالبي يى  بالبعديى  
ببعد لعحلعى  البيح ىحم د  6101/6102(    اللبخد التدريب  01-01لللرحل  الخ ي   الريحي  

د تىدريبحم تحلىد الاىدرل العيىلي  أرىر إيعحبًيىح أ  البر ىحل  التىدريب  اللاتىرو بحخىتمداإحصحيًيح تبىي  
تحلىد الاىدرل العيىلي   ب خب  تحخ  ببش د ذب دالل  إحصحيي  على اللتغيرام البد ي  هيد البحن 

تحلىىىد الاىىىدرل العيىىىلي  للىىىرعلي (  بأ  البر ىىىحل  التىىىدريب  اللاتىىىرو بحخىىىتمداد تىىىدريبحم  –للىىىذراعي  
تغيىىرام اللهىىىحرام الهعبليىىى  هيىىد البحىىىن  التصىىىبي  لىىىى تحخىىىي  اللإتحلىىد الاىىىدرل العيىىىلي  يىى د  

 الت طيط(.  –التلرير  –ال ربحعى
 .التدريبيالبرنامج  –كرة اليد  -تحمل القدرة العضلية :الكلمات الدالة

 مقدمة البحث: 

تعتبىىر بخىىيل   حلىى  لىى   التىى إ  األخىىلب  العللىى  يرىىر  علىىى لعىىحد التربيىى  البد يىى  بالريحيىىي  
طىر  التىدري  الحىدين  ىب حعىر الزابيى  لهىذا التاىدد     حر   حين يعد التادد العلل بخحيد التادد الحي

الريحي  بد  ب الحصيل  ال هحيي  لإلختفحدل لى   ح ى  العلىبد األمىر  خىبات  ح ىم  فخىي  أب اعتلحعيى  أب 
 هىى  تهىىدف  تهىىتد بحس خىىح  التىى بيبلبعيىى   لىىذا تعتبىىر التربيىى  البد يىى  بالريحيىىي  باحىىدل لىى  أ ىىد اللعىىحالم 

 اللاحد األبد الى ت شي  بتهذي  الفرد ل  مدد ال شحط الحر   بالريحي .   

تىيررم إيعحبًيىح بشى د  بيىر لى  مىدد تطىبر  التى بتعتبر  ىرل اليىد لى  األلعىح  الريحيىي  
  حيىىن أ هىىح تعتلىىد الىىى حىىد  بيىىر علىىى  علىىد التىىدري  بتحىىدين طىىر  بأخىىحلي  التىىدري  الريحيىى

 ىرل اليىىد   ى باللهىحر  بالمططىىى بلخىتب  األدات  الف ى لعحليى  بعح ىى  إتاىح  األدات الليحهى  البد يى  ا
اللادلى  للىح لهىح لى  تىيرير بايىا علىى اللخىتب    ى يتيرر بلعلبع  ل  العبالد البيبلبعيى  تىيتى 

 . رل اليد    باللهحر  بالمططى  البد 

دريبيىى  للىىح لهىىح لىى  تىىيرير العلليىى  الت  ىى عىىحو   ىىد لابلىىحم الأبتعتبىىر الاىىدرام البد يىى  لىى  
 عىىحد علىىى ت ليىى  الصىىفحم بالع حصىىر الدزلىى  أل  ريحيىى  حيىىن أ  إ عىىحز لخىىتبيحم عحليىى  لىى  

                                                 
 عحلع  ط طح. –لدرس باخد األلعح  العلحعي  بريحيحم اللير  ب لي  التربي  الريحيي   (* 
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تشىتلد علىى الاىبل بالخىرع  بالتحلىد   بالتى األدات يرتبط بدرعى   بيىرل بحسل ح يىحم البد يى  لدعى  
 .الدع  خبات  حشئ أب لتادديعتلد عليهح  الت لذا  حلادرام البد ي  أ د ر   ل  أر ح  التدري  

تتطل  صفحم بد ي  لر ب   حلابل بالخىرع  بالتحلىد  الت بريحي   رل اليد ل  الريحيحم 
التصىىبي  بالتلريىىر بالت طىىيط  بترهىىر اخىىتمدالحم   ىى بىىي باعهد   ترهىىر اخىىتمداد الاىىبل بي باعهىىح 

لهىىحرام  بترهىىر أهىىد زلىى  لل ىى  بخىىرع  أدات ال  ىى هطىىم لخىىح حم طبيلىى    ىى الخىىرع  بي باعهىىح 
 .اللبحريحم    ررل ت رار اللهحرام    اختمدالحم التحلد بي باعهح 

تربط بي  الادرام البد ي   الت   العده  أToudor(1999, p10) ذا الصدد    بي  د 
تتطل  أ لي  لزه  ىذ  اللتطلبىحم بس خىعحد تىحد بالعلىد علىى  (التحلد -الخرع   –الابل  الحيبي  

 –تحلىد الاىىبل  هىدرام   ى حيىن يرهىر ذلىو ببيىبو   ب اًىح لمطى  اسعىداد البىد تبزيىم لمرعحتهىح 
 (.تحلد الخرع  –الادرل 

الاىىىبل   إحىىىد  اللمرعىىىحم الهحلىىى  لىىى  علليىىى  لىىىزه ع صىىىر   ىىى بتحلىىىد الاىىىدرل العيىىىلي  
 التىى الاصىىب  بالخىىرع  الاصىىب   بالاىىدرل العيىىلي  ترهىىر ببيىىبو مىىدد أدات اللهىىحرام الريحيىىي  

حر حم إياحعيى  بيهصىى هىبل بخىرع  لًعىح بيشىترط بعىبد لاحبلىحم أر ىحت األدات بل ىى تتطل  ت فيذ 
يىىىىىتد ذلىىىىىو ب عىىىىىحو تىىىىىحد البىىىىىد لىىىىى  تعبيىىىىى  أ بىىىىىر عىىىىىدد لىىىىى  األليىىىىىحف العيىىىىىلي  للايىىىىىحد بىىىىىيدات يتخىىىىىد 

 (61  ص0441. ال لر بالمطي   بحس فعحري 
  ىى أ  تحلىىد الاىىدرل العيىىلي  لىى  الع حصىىر الهحلىى   (33، ص4102)بسطويسةة بيشىىير 

تتطلى  ع صىر الاىدرل العيىلي  بلفتىرام طبيلى    لىح  التى لعحد تدري  بعم األ شط  الريحيىي  
 ح   اللعىحالم    لعحد لخحباحم الليدا  بالليلحر  حخ  بد    أشحر الى أ  ذلو ليس  اط 

الاىدرل   ى باأل شط  الريحيي  باللخحباحم اللمتلف    لعرىد األ شىط  الريحيىي  تحتىحه الىى تحلىد 
 .عيلي ال

  ىى أ  تحلىىد الاىىدرل العيىىلي  لىى  الاىىدرام البد يىى  اللر بىى   (24، 4102)الجبةةال بي  ىىد 
لعرىىد األ شىىط  الريحيىىي  بل ىىى يلتلىىو الدعىى  هىىدر  بيىىر لىى  تحلىىد الاىىدرل العيىىلي  ب ىىذا األلىىر 

 يتطل  الشربط التحلي : 

 .تيخيس الادرام الهبايي  -0
 .تيخيس الادرام الد بايي  الد تي ي  -6
 .هدر  بير ل  الابل الاصب  تبا ر -3
 .تبا ر هدر  بير ل  الخرع  الاصب  -1
  .ل  التبا   اللرحل  تحاي  لختب  عحل -5
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  .العيد اللرتبط ب بع ال شحط الريحي  التدو الدع  الادرل على األدات اللرحل -1

حىىىد  الل ب ىىىىحم   ىىى  ىىىرل اليىىىد   ىىىى بتحلىىىد الاىىىدرل العيىىىلي   إحىىىىد  الصىىىفحم الحر يىىى  بان
   بالرلىىىىى  بالت طىىىىىيط بالبرىىىىى  بالعىىىىىر  التصىىىىىبي  بالتلريىىىىىر  ىىىىى يحيىىىىى   ىىىىىرل اليىىىىىد ر   ىىىىى الرييخىىىىىي  

 –الخىىىىىىرع   –الاىىىىىىبل  ت ليىىىىىى  بعىىىىىىم الصىىىىىىفحم البد يىىىىىى  األمىىىىىىر    ىىىىىى ب ىىىىىىى تىىىىىى رر بدرعىىىىىى   بيىىىىىىرل 
 (.35  ص6106( العبحل  بالعبحل :التحلد

هىح  رل اليد تلع  دبًرا  عىحد لت ليى  اللهىحرام الهعبليى  حيىن أ    بتحلد الادرل العيلي  
ل ىىب  باحىىد لتحايىى   ريىىد لىى    ىى لىىزي  لىى  الاىىبل بالخىىرع  بالتحلىىد   ع صىىر بىىد ى لر ىى    هىى

البليلى  بالمططيىى  الدزلىى  لريحيىى   ىىرل اليىىد  الفحعليىى   لىىح أ هىىح تىىزبد الدعىى  بحلاىىدرام اللهحريىى 
 .(35  ص0441

  ىى ي  أ  تحلىىد الاىدرل العيىىلي  لىى  اللتطلبىىحم البد يىى  اليىىربري  باألخحخىى الباحثةة بتىر  
 رل اليىد يت ىبع لىح بىي  العىدب الخىريم     رل اليد حين أ  األدات    اللهحرام الهعبلي  بالد حعي  

 ريحيىىى   ىىىرل اليىىد تميىىىم للباهىىىف  .بالتحلىىد بالاىىىبل خىىبات بىىىحل رل أب بىىىدب هح بأيًيىىح تغييىىىر االتعىىح 
 ىىىىىىحم حر يىىىىىى  لمتلفىىىىىى  بلتغيىىىىىىرل ال تبعىىىىىىد تحىىىىىىم رىىىىىىربف رحبتىىىىىى  لىىىىىى دات سرتبحطهىىىىىىح بلباهىىىىىىف بحر 
  التى الل ح س ب ذا لىح ي  ىد العللىحت باللىدربي  أ  تحلىد الاىدرل العيىلي  لى  اللتطلبىحم األخحخىي 

لادرل الدع  على تحلىد العهىد ال بيىر طىباد  تىرل   برال  التدري  الريحي   يع  اال تلحد بهح 
اللتطلبىحم اللهحريى   اللبحرال لىم االحتفىحر بىحلابل بالخىرع  اللطلببى  أر ىحت اللبىحرال بالاىدرل علىى أدات

 .ي ع س على تادد اللختب  المططى ببحلتحل بصبرل صحيح  
(Gonath, 1997, p25 ; Treasse, 1977, p32) 

أ  تحلد الاىدرل العيىلي  يرهىر تىيرير  بصىبرل بايىح   (01، ص4112) إبراهيمبيشير 
س هىدرل الدعى  علىى تاىي بالت  ىرل اليىد   ى  أدات لهىحرل التصىبي  بي باعهىح بالتلريىر بالت طىيط   

 .األدات الذ  يتطل  التحلد  ترل زل ي  طبيل  أر حت خير اللبحرال   االختلرار 

الحىىىد   ىىى أ  لهىىىحرل التصىىىبي  تعىىىد  (21، ص4113سةةةالم )و  حمةةةو  بي  ىىىد  ىىىد لىىى  
الفحصىىد بىىي  ال صىىر بالهزيلىى    حللهىىحرام األخحخىىي  بالمطىىط الهعبليىى  بيشىى حلهح اللمتلفىى  تصىىبا 

ال هحيىى  بحلتصىىبي  ال ىىحعا علىىى اللرلىىى  لىىذا يعىى  اال تلىىحد بىى    ىى إذا لىىد تتىىبه عديلىى  العىىدب  
تىىيرير  تيعىى  اللبىحرال  بال يبعىىد تصىىبي  بىىدب  تلريىىر   ىىحلتلرير لىى    ىى  بحعتبىحر  الهىىدف األخحخىى 

اللهحرام الهعبلي  األخحخي   ى   ىرل اليىد  ب ىى اللهىحرل اللتدزلى  لدعى  طىباد اللبىحرال  بخىرع  
رير ل  العبالد الهحل  الت  تخحعد على التصبي  العيد   حلتلرير الصحيا  ب الطري  بده  التل

األ يىىىد للتصىىىبي  علىىىى اللبىىىحرال   لىىىح يتيىىىا ل ىىىح أ  لهىىىحرل ت طىىىيط ال ىىىرل  ىىى  اللهىىىحرل األ رىىىىر 
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اخىىتمداًلح طىىباد اللبىىحرال ال تاىىحد ال ىىرل ألهىىر  ل ىىح  للتصىىبي  علىىى اللرلىىى   ىىحلتلرير بالتصىىبي  
  اللهحرام الهعبلي  الت  ال يعبز الفصد بي هد  هىد ل للىب  لتتىبي  اللبىحرال بتحايى  بالت طيط ل

 .أ يد ال تحي 
تتطلىىى  لىىى   التىىى أ  ريحيىىى   ىىىرل اليىىىد لىىى  الريحيىىىحم العلحعيىىى   الباحثةةة لىىى    ىىىح تىىىر  

 ( لم اللحح ر  على لختبا  البد   باللهىحر   بتعىد 11الدع  بذد لعهبد طباد  ترل اللبحرال  
ريحيىى   ىىرل اليىىد    ىى ال يل ىى  الفصىىد بيىى هد  التىى ل بالخىىرع  بالتحلىىد لىى  الع حصىىر البد يىى  الاىىب 

بىذد العهىد لىم   ى الهعىبد أب الىد حع يخىتلر   ى  دع   رل اليد طباد  ترل بعبدل بحلللع  خبات 
 .تغير االتعح حم بالعدب الخريم بخرع  التصبي  على اللرلى لتحاي  الهدف

ع صىىر البىىد   تحلىىد الاىىدرل العيىىلي  لدعىى   ىىرل اليىىد  حيىىن ا   لىى    ىىح  ىىدرو أ ليىى  ال
الدعىى  الىىىذ  يلتلىىىو الصىىىف  البد يىىى  الاىىىبل بالخىىىرع  بالتحلىىىد يخىىىتطيم الاىىىدرل علىىىى األدات بفحعليىىى  

 .بتحاي  أ يد اللختبيحم الريحيي 

 رل اليد على درع   فىحتل الدعى  ألدات اللهىحرام خىبات الد حعيى     تعتلد طبيع  األدات 
أب الهعبلي    لح تت بع ريحي   رل اليد لح بي  العدب الخريم بالتبهف بتغير االتعح حم حين أ  

 .رربف اللبحريحم لمتلف 

تحتىىحه الىىىى لعهىىبد  بيىىر بلتباصىىىد لفتىىرل زل يىىى   التىى  لىىح تعىىد  ىىىرل اليىىد لىى  الريحيىىىحم 
تفىم بلخىتب  أدات  لذلو العهد بد يزيد لى   فحتتى  بير     ( بالبد أ  يختلر الدع  11طبيل   

حىحد لى  األحىباد عى  بىدايتهح  بلى  اللعىربف أ    ححلى  ال تاىد بىي  ى بحين يمتد اللبحرال ب ىب 
 رل اليد تعتلد على الطحه  الهباييى  بالد باييى  أ  العى  يحتىحه الىى دلى     اللهحرام األخحخي  

يم إرهىحر هدراتى  ب فحتتى  ل ىى يخىتط (التحلىد –الخىرع   –الاىبل   ى بي  الاىدرام البد يى  اللتلرلى  
 .اللبحرال بأيًيح تحاي  أ يد ال تحي  الريحيي    

بب حًتا علىى لىح خىب  (4102)؛ السقاف(4112)؛ الوليمي(4112إبراهيم )ب ذا لح أ د  
خى   لى اص ال فىحتل البد يى   تيعى   01 رل اليد تحم   ا مفحم اللختب  لد  العب الباحث ترعم 

  ى العهىد بالطحهى  اللبذبلى  بذلىو يرعىم لى اص  ليى  األ خىعي    ى  عدد التىدري  علىى االهتصىحد
لدعىىى    ىىىذلو يىىى د  الىىىى يىىىعف   العيىىىل   ب ىىىذا لىىىح يخىىىب  خىىىرع  اسحخىىىحس بحلتعىىى  العيىىىل

بححخىد   الادرام البد ي  ل  هبل بخرع  بتحلد بىحلرمد لى  أ   ىذ  الاىدرام البد يى  ع صىر أخحخى
للبىىىحرال بيرعىىىم أيًيىىىح ذلىىىو لعىىىدد إللىىىحد اللىىىدربي   تىىىحي  اللبحريىىىحم محصىىى  ع ىىىد  هحيىىى  زلىىى  ا  ىىى 

 .بحلتدريبحم ال ح ي  لت لي  تحلد الادرل العيلي 
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رربف ي ب  لخيباًل بلفرد  عى  تخىعيد     لح أ   ل  اللعربف أحيحً ح يبيم الدع  
صد  عبد أب تخعيد  دف ليحد  لذلو  س  الدع  يحتحه لتيدي  لرد     دف أب إ احذ لرلح  

باهف اللتغيرل باللفحعي  الى درع  عحلي  ل  الليحه  البد يى  بحسيىح   الىى التصىبي  العيىد  ذ  الل
يتىىىبه بهىىىح  تيعىىى  اللبىىىحرال  بالتلريىىىر لىىى  اللهىىىحرام  التىىى اللهىىىحرل   ىىى حيىىىن أ  لهىىىحرل التصىىىبي  

لهىىىىح دبر  عىىىىحد دامىىىىد اللبىىىحرال بالت طيط  ىىىىب اللهىىىىحرل التىىىى  تىىىىربط التلريىىىىر  التىىىى الهعبليىىى  الهحلىىىى  
لتصىىىبي  طىىىباد اللعىىىى    حلدعىىى  الىىىذ  يتلتىىىىم بتلريىىىرام هبيىىى  بخىىىىريع  يخىىىتطيم تىىىيلي  ال ىىىىرل بح

ببصىىبلهح للل ىىح  الصىىحيا بالاىىدرل علىىى تحايىى  أ ىىداف  حعحىى    لىى  مىىدد تطىىبير تحلىىد الاىىدرل 
 الريحيىى يغفلهىىح ال ريىىر لىى  اللىىدربي  ع ىىد بيىىم بىىرال  التىىدري   التىى العيىىلي  لدعىى   ىىرل اليىىد 

 . رل اليد   لتهح الفعحل  بحلرمد ل  لخح 
 ىىسذا  رر ىىح اليىىبد للبحريىىحم  ىىرل اليىىد  عىىد أ  لتطلبىىحم اللعىى  الحىىدين  ريىىم  لىىحذه لىى  

 ىىىىىد   ىىىىى اللهحريىىىىى  اللرتبطىىىىى  بتحلىىىىىد الاىىىىىدرل العيىىىىىلي  بصىىىىىبرل أصىىىىىبحم عىىىىىزًتا رييخىىىىىًيح  األداتام
بعدهتهىىىىح  اللهحريىىىى  ت حبلىىىىم األداتام التىىىى اللبحريىىىىحم  بلىىىى  مىىىىدد اللخىىىىا للدراخىىىىحم اللرتبطىىىى  

بحللتغيرام البد ي  لد تت حبد ع صىر تحلىد الاىدرل العيىلي  با تفىم بدراخى  تىيرير ع صىر بىد ى أب 
 .بعم اللتغيرام   ع صري  على األ رر 

 (الابل –الخرع   –التحلد  بل    ذا البحن ت حبد ردر  ع حصر بد ي   حل  برييخي  
لدمد  الباحث  رل اليد ب ذا لح اعتبرت   بلهح دبر  عحد    بعم اللتغيرام اللهحري  ل حشئ

شاهين على دراخ   الباحث لدراخ  ع صر تحلد الادرل العيلي      رل اليد  باخت دم 
للتعرف على  خ  لخح ل  تحلد الادرل العيلي     بعم اللهحرام الهعبلي  لتلو  (4102)

خح ل  ع صر تحلد خ   حين تبصلم تلو الدراخ  الى أ   خب  ل 01اللرحل  الخ ي  تحم 
 . 5 21الادرل العيلي     لهحرل التلرير بالت طيط بالتصبي  عحلي  ال تاد ع  

   بت لىىى  أ ليىىى  البحىىىن أ ىىى  يعىىىد إحىىىد  اللحىىىحبالم العلليىىى  التىىى  تمىىىدد اللعىىىحد الريحيىىى
بتبعي  أ رحر الاحيلي  على تدري   رل اليد للد  أ لي  تحلىد الاىدرل العيىلي   ى  أدات اللهىحرام 

بالت طىىيط بالتعىىرف علىىى أ ىىد اللهىىحرام التىى  يخىىح د  يهىىح ع صىىر  عبليىى   حلتصىىبي  بالتلريىىراله
 .تحلد الادرل العيلي  ببحلتحل  تا ي  اللهحرام اللمتلف 

 ف البحث: اهدأ

التعرف على تيرير اختمداد تدريبحم تحلد الادرل العيلي  علىى بعىم يهدف البحن الى  
 .خ   01 رل اليد تحم   لدعب (التصبي  –الت طيط–لرير الت اللهحرام الهعبلي  هيد البحن 

 فروض البحث:

 فىىى يلصىىىحلا الايىىىحس البي   بالبي ىىى  تبعىىىد  ىىىرب  ذام داللىىى  إحصىىىحيي  بىىىي  الايىىىحس الابلىىى -0
 .اللتغيرام البد ي  باللهحري  هيد البحن
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 ف يلصىىىحلا الايىىىحس البعىىىد  بالبعىىد  تبعىىد  ىىىرب  ذام داللىىى  إحصىىحيي  بىىىي  الايىىىحس البي ىىى -6
 .للتغيرام البد ي  باللهحري  هيد البحنا
 ف يلصىىىحلا الايىىىحس البعىىىد  بالبعىىىد  تبعىىىد  ىىىرب  ذام داللىىى  إحصىىىحيي  بىىىي  الايىىىحس الابلىىى -3

 .اللتغيرام البد ي  باللهحري  هيد البحن
للتغيىىىرام لصىىىحلا الايىىىحس البعىىىد  ل خىىىب  التحخىىى   ىىى  تبعىىىد  ىىىرب  ذام داللىىى  إحصىىىحيي   -1

 .البد ي  باللهحري  هيد البحن
 

 مصطلحات البحث: 

 القدرة العضلية: 

 عبد الحخى   بخمىرب      هدرل العيلي  أب اللعلبع  العيلي  على  عيىر الاىبل بخىرع  
 (.303  ص6106

 تحمل القدرة العضلية:

 31-61لىى األدات لى  إ   تحلد األدات للدد طبيل  لتاطع     الفعحليحم التى  تحتىحه  
 .(34  ص6101بخطبيخى   حي  اللبحراللرل هبل لليزل بحلخرع  بربحم حتى  ه

 :كرة اليد فيتحمل القدرة العضلية 

 ىىرل اليىىد ب ىىرل أب بىىدب   ىىرل بصىىبرل لت ىىررل   ىى الاىىدرل علىىى أدات اللهىىحرام األخحخىىي    ىى 
  (.عرايإتعريف  اللختب     بلفترل زل ي  طبيل  دب   ببط 

 ةالدراسات المرجعي

 الدراسات العربية:

بع ىىبا  لاحر ىى  اخىىتمداد التىىدريبحم البحليخىىتي بالبليبلتري  علىىى ت ليىى   (4102معةةا   ) راسةة  (0 
تحلد الادرل العيلي  لدعب  ال رل الطحيرل  بتهدف الدراخ  إلى التعىرف تىيرير اخىتمداد التىدريبحم 
البحليختي بالبليبلتري  على تحلد الادرل العيلي  لدعب  ال رل الطحيرل  باختمدلم الدراخى  اللى ه  

( الع  لى   ىحد  الزلحلىو  ب ح ىم أ ىد 01ريب  للعلبعتي  تعريبيتي   بت ب م العي   على التع
اللتغيىىرام البد يىى  هيىىد   ىى  تىىحي  الدراخىى  أ  البر ىىحل  البحليخىىتمبالبليبلتر  أد  إلىىى زيىىحدل لع بيىى  

 البحن.
بير تطىى  ىى بع با ىىيرر تلىىحري  تحلىىد الاىىدرل العيىىلي  ( 4104عبةة  الحسةةن، ون ةةرون )  راسةة (6 

 حعليىىى  الىىىد حع رعىىىد لرعىىىد لدعبىىىي  ال حشىىىيي  ب ىىىرل اليىىىد  بتهىىىدف الدراخىىى  إلىىىى التعىىىرف علىىىى أرىىىر 
تطىىبير  حعليىى  الىىد حع رعىىد لرعىىد ل حشىىئ  ىىرل اليىىد  باخىىتمدلم   ىى تلىىحري  تحلىىد الاىىدرل العيىىلي  
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( العىىى  لىىى  31الدراخىىى  اللىىى ه  التعريبىىى  ذب الايحخىىىي  الابلىىى  بالبعىىىد   بت ب ىىىم العي ىىى  علىىىى  
للر ز التمصص  ل رل اليد  ب ح م أ د  تحي  الدراخ  أ  تلحري  تحلد الادرل العيلي  لهح تيرير ا

 تطبير  حعلي  الد حع رعد لرعد ل حشئ  رل اليد ف إيعحبي
بعىىىىم اللتغيىىىىرام البد يىىىى    ىىىى بع ىىىىبا  تىىىىيرير تلري ىىىىحم تحلىىىىد الاىىىىدرل ( 4101)شةةةة    راسةةةة  (3 

  لل خىىحت  بتهىىدف الدراخىى  إلىىى لعر ىى  تىىيرير تلري ىىحم تحلىىد باللهحريى  اللر بىى  الهعبليىى  ل ىىرل الخىىل
الاىىىىىدرل علىىىىىى اللتغيىىىىىرام البد يىىىىى  باللهحريىىىىى  اللر بىىىىى   باخىىىىىتمدلم الدراخىىىىى  اللىىىىى ه  التعريبىىىىى  ذب 

( العبحم  رل خل  ببغداد  ب ح م أ ىد  تىحي  الدراخى  01اللعلبع  الباحدل  بت ب م العي   على  
ت ليىىى  اللتغيىىرام البد يىىى  هيىىد البحىىىن باللتغيىىىرام   ىى ر ايعىىىحب  أ  تلري ىىحم تحلىىىد الاىىدرل لهىىىح تىىيري
 اللهحري  اللر ب  لدعب   رل الخل .

 الدراسات األجنبية: 

الاىىبل الاصىىب  بتحلىىد الاىىدرل بلخىىتب  أدات الشىىبط   ىى بع ىىبا  التىىيرير العىىحد Uzun(2013) راسةة (1 
راخىىىى  إلىىىىى التعىىىىرف علىىىىى الفحصىىىىد علىىىىى لخىىىىتبيحم بعىىىىم الع حصىىىىر لدعبىىىى   ىىىىرل الخىىىىل   بتهىىىىدف الد

التىىىىيريرام الحىىىىحدل أل ىىىىباع لمتلفىىىى  لىىىى   لىىىىحذه التىىىىدري  علىىىىى لخىىىىتبيحم تر يىىىىز بعىىىىم ع حصىىىىر الىىىىدد  
( العى  61باختمدلم الدراخ  الل ه  التعريب  بطريا  الايىحس الابلى  بالبعىد   بت ب ىم العي ى  علىى 

ع حصىر الىدد   ى يىرام لللبخى  تد تاخيلهد إلى لعلبعتي   ب ح م أ د  تحي  الدراخى   أ ى  ال تبعىد تغ
 ع حصر الدد لللعلبع  الرح ي .   لللعلبع  األبلى  تبعد تغيرام لللبخ  

بع ىىبا   عحليىى  تطىىبير تحلىىد الاىىدرل علىىى تىىدري  بتحخىىي  صىىح  Kuptsa (2012) راسةة (5 
اس ىىىحن  بتهىىىدف الدراخىىى  إلىىىى دراخىىى   عحليىىى  تطىىىبير تحلىىىد الاىىىدرل علىىىى تىىىدري  بتحخىىىي  صىىىح  

خىىىىتمدلم الدراخىىىى  اللىىىى ه  التعريبىىىى  ذب الايحخىىىىي  الابلىىىى  بالبعىىىىد   بت ب ىىىىم العي ىىىى  اس ىىىىحن  با
خىى    ب ح ىىم أ ىىد  تىىحي  الدراخىى  إلىىى تحخىىي  صىىح  ال خىىحت لىى   31-65( العبىى  لىى  61علىىى 

 مدد تدريبحم تحلد الادرل العيلي   تحخي  ححل  العهحز الدبر  الت فخ  بتحلد الابل بالادرل.
بع ىىىبا  تىىىيرير التىىىدري  الفتىىىر  اللخىىىتلر علىىىى هيىىىحس تحلىىىد الاىىىدرل Gaesser(2007) راسةةة (1 

بعدهتىى  بحلتىىدريبحم عحليىىحم الشىىدل  بتهىىدف الدراخىى  إلىىى دراخىى   عحليىى  تطىىبير تحلىىد الاىىدرل علىىى 
أخىحبيم لى مفم الشىدل بتىدري   1تدري  بتحخي  صح  اس حن  باخىتمدلم الدراخى  تايىيد تىيرير 

درل  باخىتمدلم الدراخى  اللى ه  التعريبى  بطرياى  الايىحس الابلى  لرتفم الشدل على هيحس تحلد الا
( الع  لحرارب   ب ح م أ د  تحي  الدراخى  أ ى  ال 61بالبعد  للعلبعتي   بت ب م العي   على  

 يبعد  رب  بي  اللعلبعتي  التعريبي  باليحبط .

 إجراءات البحث: 

 منهج البحث: 
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للديلتى  مداد الايحخىحم الابليى  بالبي يى  بالبعديى  بحخىت  اللى ه  التعريبى الباحث اخىتمدلم 
 .ألمرام الدراخ 

 : الدراسة األساسيةعينة 

( 01-01لللرحلى  الخى ي   العبي ( 01تد امتيحر عي   البحن بحلطريا  العلديى  بعىدد د   
 .د6101/6102  لللبخد التدريب  ط طح الريحي  ب حدخ   

 عينة الدراسة االستطالعية: 

(  حشيي  ل  دامد لعتلم 01ر الدراخ  االختطدعي  بحلطريا  العلدي  بهبالهح  تد إمتيح 
  .ط طح الريحي  البحن بل  محره العي   األخحخي  ب حد
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 (0)ج و  
 المتغيرات األساسي  قي  البحث لبيان اعت الي  البيا ات يتوصيف العي   ف

 41ن= 

 بحدل اللتغيرام د
 االلتبات التفلطا  ال حراف اللعيحر ا البخيط اللتبخطحلحخحب  الايحس

 لعدالم دالالم ال لب
 1.156- 1.122- 1.111 05.011 05.116 خ   الخ   (0 
 1.351- 1.240- 0.342 053.511 053.111 خد الطبد  (6 
 1.143- 1.302- 6.510 52.511 51.211  عد  البز   (3 
 1.141- 0.001- 1.314 1.251 1.121 خ    العلر التدريب  (1 

 م البد ي  اللتغيرا
 1.633- 1.412 0.010 05.111 05.011 خد لخح   تحلد الادرل العيلي  للذراعي   (0 
 1.045 1.011- 0.523 06.511 06.111 عدد عدد  (6 
 1.033 0.362- 1.612 0.211 0.251 خد لخح   تحلد الادرل العيلي  للرعلي   (3 
 1.011- 1.231- 1.233 1.111 1.011 عدد عدد  (1 

 حري اللتغيرام الله
 1.011- 1.231- 1.233 06.111 06.011 ن التلريرذ حًبحبايحًبحلليلي باليخحر  (0 
 1.610- 0.231- 1.113 6.151 6.531 ن ( رام 01  التصبيبل حلبربعحليح  (6 
 1.511- 1.326- 0.321 01.511 01.011 عدد  0ت طيط ال رل    مط لختايد للدل   (3 

ال حىىىراف اللعيىىىحر  بالىىىتفلطا بلعحلىىىد اللتبخىىىط الحخىىىحب  بالبخىىىيط با(0 يبيىىىا عىىىدبد 
خحخىىي  هيىىد البحىىن بيتيىىا هىىر  البيح ىىحم لىى  اعتداليىى  التبزيىىم بتلحرىىد اللتغيىىرام األ  االلتىىبات  ىى

( للىح يعطىى 3 ±الل ح ى االعتىدال  حيىن ترابحىم هىيد لعحلىد االلتىبات بلعحلىد الىتفلطا لىح بىي  
 .ر اعتدالي دالل  لبحشرل على ملب البيح حم ل  عيب  التبزيعحم الغي

 مجاالت البحث: 

 المجا  البشرى:  (0)

ط طىىح  ب ىىحد  حشىىئ  ىىرل يىىد  (01 عىىدد ح لعلبعىى  تعريبيىى  باحىىدل أعريىىم الدراخىى  علىىى 
 .د6101/6102 خ   لللبخد الريحي 01تحم  الريحي 

 المجا  الزم  :  (4)

 حين أ :  (د6102 – 6101  تد إعرات الدراخ     اللبخد الريحي

د إلى يىبد األربعىحت 61/5/6101يبد العلع  اللبا   طدعي     الفترل ل  الدراخ  االخت -
 .د65/5/6101اللبا   

د إلىى يىبد الخىبم اللبا ى  31/5/6101يىبد االر ىي  اللبا ى     الفترل ل    الايحس الابل -
 .د1/1/6101
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ا   د إلى يبد األربعحت اللب 01/1/6101يبد العلع  اللبا        إعرات البر حل  التدريب -
 .د01/3/6101

د إلىىى يىبد األربعىحت اللبا ىى  06/3/6101يىبد العلعى  اللبا ى   ىى    إعىرات الايىحس البعىد -
 .د02/3/6101

 : يالمجا  المكا  (2)

 . ط طح الريحي  تد تطبي  الدراخ  على للع   رل اليد ب حد
 وسائل جمع البيانات: 

 –الليزا  الطب  لايحس البز   –الرختحليتر لايحس الطبد األ وات واألجهزة المست  م :  -0
 ىرام طبيى   –أهلىحع  – رام يىد  –للع   رل اليد –عيب –خحع  إياحف  –شريط الايحس 

 .اختلحرام لتخعيد البيح حم –
 (4102شةةاهين )بحسخىىت حد علىىى دراخىى   الباحثةة هحلىىم اإل تبةةارات المسةةت  م  فةةي ال راسةة : -4

لهىىحرام الهعبليىى  لدعبىى   ىىرل بع ىىبا   خىى  لخىىح ل  تحلىىد الاىىدرل العيىىلي   ىى  بعىىم ال
خىىىى    باخىىىىتعح م بتلىىىىو الدراخىىىى   لرعىىىىم عللىىىى  للتعىىىىرف علىىىىى اللهىىىىحرام  01اليىىىىد تحىىىىم 

 -هىىبل   –الهعبليىى   ىى   ىىرل اليىىد التىى  تحتىىحه الىىى ع صىىر تحلىىد الاىىدرل العيىىلي   تحلىىد 
 الباحثةةة خىىىرع ( ب خىىى  لخىىىح لتهح  ىىى   ىىىد اللهىىىحرام الهعبليىىى  هيىىىد البحىىىن   لىىىح هحلىىىم 

( ؛ 4112إبةةةراهيم )؛ (0441)الةةةوليم لللراعىىىم العلليىىى  لرىىىد   ا اللرععىىىبىىىسعرات اللخىىى
للتعىىرف علىىى أ ىىد االمتبىىحرام البد يىى  ( 4102( ؛ الجبةةالي )4114 رويةةش ون ةةرون )
 باللهحري  هيد البحن.

  دف االمتبحر بحدل الايحس اخد االمتبحر

 راعي  هيحس تحلد الادرل العيلي  للذ لخح  /   عد  3امتبحر رلى  رل طبي  
 هيحس تحلد الادرل العيلي  للرعلي   عدد  5البر  العريم ل  الربحم للدل 

الليلي  بايح  ذ حًبح التلرير  هيحس تحلد الادرل العيلي  على التصبي  ال ربحعى زل  باليخحر ًً
 هيحس تحلد الادرل العيلي  للتصبي   زل  ( رام01 التصبيبل حلبربعحليح

 هيحس تحلد الادرل العيلي  للتلرير عدد  0يد للدل ت طيط ال رل    مط لختا

 حشىىيي   (01عي ىى  هبالهىىح  إعىىرات الدراخىى  االخىىتطدعي  علىىى تىىد :االسةةتطيعي ال راسةةات  -2
لللبخد  الريحي ط طح  ب حد ل  دامد لعتلم البحن بل  محره عي   البحن األخحخي  

لىىىى يىىىبد إد 60/5/6101د  ىىى  الفتىىىرل لىىى  يىىىبد الخىىىبم اللبا ىىى  6101/6102التىىىدريب  
 للتعرف على:د 65/5/6101األربعحت اللبا   

 .الحصبد على لبا ا  لخبا  ل  ال حد  بتطبي  الدراخ  -
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 .علد اختلحرام محص  بحلتخعيد -
 .التي د ل  خدل  األدبام اللختمدل  -
 .التي د ل  ل ح  ت فيذ اسمتبحرام بالتدريبحم اللختمدل  -
 .  لللرحل  الخ ي  هيد البحنالتعرف على اللختب  البد   باللهحر  -
 .إيعحد اللعحلدم العللي  لإلمتبحرام اللختمدل  هيد البحن -

 المعاميت العممي  لإل تبارات: 
 المتغيرات الب  ي : 

 ص ق اإل تبار:  (أ)
بتطبيىىىى   مصىىىىد  التلىىىحيز  ىىىى  حخىىىىح  لعحلىىىىد الصىىىىد   حيىىىىن هحلىىىى الباحثةةةة اخىىىتمدلم 

( الع  ل  محره العي ى  األخحخىي  بلى  دامىد 06على عدد  اللتغيرام البد ي باللهحري  ل رل اليد 
( العبىي  بلعلبعى  ميىر 1لعتلم البحن بتد تاخيلهد الىى لعلىبعتي  لعلبعى  لليىزل بعىدد د  

 .( العبي 1لليزل بعدد د  
 (4)ج و 

  الل  الفروق بين متوسطات المجموع  المميزة والمجموع  الغير مميزة 
 الب  ي  قي  البحث لبيا معام  الص ق لي تبارات

 1=4=ن0ن

 اللتغيرام البد ي  د
 الفر  اللعلبع  الغير لليزل اللعلبع  اللليزل

 بي 
 اللتبخطحم

 هيل   م(
 لعحلد
 6ايتح

 لعحلد
 ع± س ع± س الصد 

تحلد الادرل  0
 العيلي  للذراعي 

 1.461 1.311 2.103 1.261 1.314 03.161 0.013 03.311 لخح  

 1.436 1.313 3.001 1.031 1.233 01.121 1.310 01.151 عدد 6

تحلد الادرل  3
 العيلي  للرعلي 

 1.314 1.251 5.511 1.111 1.011 0.115 1.606 6.635 لخح  

 1.316 1.213 5.321 0.321 1.363 3.231 1.111 5.051 عدد 1

 0.306= 1.15العدبلي  ع د لختب  لع بي   (م هيل  

لىى إ 1.31لى   يىعيفتىيرير  =1.31هد ل  ألى إل  صفر : 6عحلد ايتحلل التيريرلختبيحم هبل 
 .هب  تيرير على =ألى إ 1.51ل    لتبخط تيرير= 1.51هد ل أ

بىىي  1.15حصىىحيي  ع ىىد لخىىتب  لع بيىى  إ( بعىىبد  ىىرب  ذام داللىى  6يتيىىا لىى  عىىدبد  
 لىىح يتيىىا 1حىىن لتبخىىط  اللعلبعىى  اللليىىزل باللعلبعىى  الغيىىر لليىىزل لدمتبىىحرام البد يىى  هيىىد الب

 بلعحلدم صد  عحلي . حصبد عليم االمتبحرام على هبل تيرير
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 (2ج و )
  الل  الفروق بين متوسطات المجموع  المميزة والمجموع  الغير مميزة 

 لبيا معام  الص ق لي تبارات المهاري  قي  البحث
 1=4=ن0ن

 اللتغيرام اللهحري  د
 الفر  اللعلبع  الغير لليزل اللعلبع   اللليزل

 بي 
 اللتبخطحم

 هيل   م(
 لعحلد
 6ايتح

 لعحلد
 ع± س ع± س الصد 

 1.333 1.234 1.001 6.451 1.316 06.235 1.121 4.235 التلريرذ حًبحبايحًبحلليلي باليخحر 0

 1.340 1.243 1.034 0.431 1.113 6.631 1.510 1.601 ( رام 01 التصبيبل حلبربعحليحً  6

 1.464 1.313 2.451 2.511 0.061 05.251 0.231 63.651  0ط لختايد للدل ت طيط ال رل    م 3

 0.306= 1.15العدبلي  ع د لختب  لع بي   (م هيل  

بىىي  1.15( بعىىبد  ىىرب  ذام داللىى  احصىىحيي  ع ىىد لخىىتب  لع بيىى  3يتيىىا لىى  عىىدبد  
 لىح يتيىا 1لبحىن لتبخط  اللعلبع  اللليزل باللعلبع  الغير لليزل لدمتبىحرام اللهحريى  هيىد ا

 .حصبد عليم االمتبحرام على هبل تيرير بلعحلدم صد  عحلي 
 ثبات اإل تبار: (ب)

طرياىى  تطبيىى  اسمتبىىحرام  الباحثةة لتحديىىد درعىى  ربىىحم اسمتبىىحرام هيىىد البحىىن اخىىتمدلم 
عحدل تطبيا   عحدل تطبياهىح بعىد  تىرل Test – ReTest Methodبان   بذلو بتطبي  اسمتبحرام بان

(  حشىىئ لىى  مىحره العي ىى  األخحخىىي  06دتهح أخىببع علىىى لعلبعىى  لى  ال حشىىيي  بعىدد د  زل يى  لىى
 .بل  دامد لعتلم البحن
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(2)ج و   
عا ةمعام  االرتباط بين التطبيق  لي تبارات الب  ي  قي  البحث التطبيق لبيان معام  الثبات وا   

= 06 

 المتغيرات الب  ي  م
معام   إعا ة التطبيق التطبيق

 ع± س ع± س طاالرتبا

تحمةةةةةةةةةةةةة  القةةةةةةةةةةةةة رة  0
 العضمي  لمذراعين

 19440 09222 019001 09212 029431 مساف 

 19422 09244 049242 09204 049211 ع   4

تحمةةةةةةةةةةةةة  القةةةةةةةةةةةةة رة  2
 العضمي  لمرجمين

 19421 19402 09431 19412 09412 مساف 

 19424 19223 29241 19243 29212 ع   2

  1.521= 1.15تب  لع بي  العدبلي  ع د لخ هيل   ر(

عىىىىىحدل التطبيىىىىى  ان بعىىىىىبد ارتبىىىىىحط ذب داللىىىىى  إحصىىىىىحيي  بىىىىىي  التطبيىىىىى  ب (1 يبيىىىىىا عىىىىىدبد  
لىىىىى ربىىىىحم تلىىىىو إللىىىىح يشىىىىير  1.15لدمتبىىىىحرام البد يىىىى  هيىىىىد البحىىىىن بذلىىىىو ع ىىىىد لخىىىىتب  لع بيىىىى  

 االمتبحرام  

 (2)ج و 
  تبارات المهاري  قي  البحثمعام  االرتباط بين التطبيق واعا ة التطبيق لبيان معام  الثباتمي

 04ن=

 المتغيرات المهاري  م
معام   إعا ة التطبيق التطبيق

 ع± س ع± س االرتباط

 19412 09422 009031 09012 009411 التمريرذهاًباواياًبالميمي واليسار 0

 19442 19240 29422 19124 29441 (كرات 01)التصويبم الوثبعاليًا  4

 19404 09413 419011 49022 049211 ق0ط مستقيم لم ة ت طيط الكرة في   2

  1.521= 1.15العدبلي  ع د لختب  لع بي   (رهيل   

عىىحدل التطبيىى  لدمتبىىحرام 5يبيىىا عىىدبد   (بعىىبد ارتبىىحط ذب داللىى  إحصىىحيي  بىىي  التطبيىى  بان
 لى ربحم تلو االمتبحرام.إللح يشير 1.15اللهحري  هيد البحن بذلو ع د لختب  لع بي  
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 :المقترح يالبرنامج التدريب
 : يه ف البر امج الت ريب

  ىى لىىى تحخىىي  بعىىم اللهىىحرام الهعبليىى  هيىىد البحىىن إاللاتىىرو   يهىىدف البر ىىحل  التىىدريب
 . رل اليد ل  مدد اختمداد تدريبحم تحلد الادرل العيلي 

 :يأسس وضع البر امج الت ريب

 .لللرحل  الخ ي   لديل  البر حل  التدريب -
  .األدات الحر    ل التدره لراعح -

 .لراعحل المصحيص البد ي  باللهحري  بالفخيبلبعي  بال فخي  لللرحل  الخ ي  -
 .لراعحل المصحيص البد ي  باللهحري  بالفخيبلبعي  بال فخي  لللرحل  الخ ي  -
 التر يز على تدريبحم تحلد الادرل العيلي  للذراعي  بالرعلي  مدد  ترل اسعداد المحص. -

 .حل ع صر اسرحرل بالتشبي لراع -
 .تحديد زل  بعدد البحدام اليبلي  -
 .تحديد زل  بشدل التدريبحم ب ترل الراح  ب ًاح ل حلحد التدريبي  -

 : ي طوات تصميم البر امج الت ريب

 .تحديد اللتغيرام البد ي باللهحري  اللختمدل  هيد البحن -
 .ري  هيد البحنإعرات اللعحلدم العللي  لدمتبحرام البد ي  باللهح -
 .تحديد الايحخحم الابلي  بالبعدي  لللتغيرام هيد البحن -
 .اللاترو  تحديد الادرل الزل ي  ال لي  للبر حل  التدريب -
 .تحديد عدد أيحد البحدام التدريبي  بالزل  ال لى للبحدل التدريبي  -
ر  لرتفىىىم طرياىىى  التىىىدري  الفتىىى البر ىىىحل  التىىىدريب   ىىى تحديىىىد طرياىىى  التىىىدري  اللخىىىتمدل   -

 (.بل مفم الشدل

 : يالتوزيع الزم   لمبر امج الت ريب

 مدد لرحل  اسعداد ب ى ت اخد الى ردن لراحد:   يتد تطبي  البر حل  التدريب

 .أخببع (6 العحد بلدت    لرحل  اسعداد البد  -0
 .أخحبيم (1 المحص بلدت     لرحل  اسعداد البد -6
 .أخببع (6 لرحل  اسعداد لللبحريحم بلدت   -3
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بيتىرابو بحدام تدريبيى   (1 بلعدد عدد البحدام التدريبي  األخببعي   الباحث هد حددم ب 
عىىدد البحىىدام التدريبيىى    علىىحلإ   ببحلتىىحل  31بلتبخىىط  ( 11-61 زلىى  البحىىدل التدريبيىى  لىى  

مىىدد زلىى  التىىدري   ل علحان ب بحىىدل تدريبيىى   36= (أخىىحبيم 3× بحىىدام  1 مىىدد  تىىرل التىىدري  
اسحلىىىحت   لىىم العلىىد بىىي  زلىى  ( 411 =  (أخىىحبيم 3×    ىى  األخىىببع 061   ىىحل  التىىدريبالبر 

 .بالتهدي  محره زل  البحدل التدريبي 

طرياىىى  التىىىدري  الفتىىىر  لرتفىىىم بلىىى مفم الشىىىدل للىىىح تتليىىىز بىىى  تلىىىو  الباحثةةة اخىىىتمدلم 
الىىىتح د  ىى   ىىىذ  ب  (الراحىى  –الت ىىىرار  –الشىىدل  –الحعىىىد  الطرياىى  لىى  ت ىىىبع  ىى  أخىىىحلي  التىىدري  

 .باألهصى  اللتغيرام لدرتاحت بحألحلحد التدريبي  لح بي  الحلد اللتبخط بالعحل
 الباحث أ  يت حخ  الحلد لم اللرحل  الخ ي  ب ترل اسعداد  لذا اختمدلم الباحث براعم 

لىىى    5 21 – 55لىىىح بىىىي  حلىىىد لتبخىىىط يتىىىرابو لىىىح بىىىي    أحلىىىحد لت بعىىى  دامىىىد البر ىىىحل  التىىىدريب
لىى  أهصىىى هىىدرل لدعىى   بحلىىد   5 41 – 25يتىىرابو لىىح يىىب    ى هىىدرل لدعىى   بحلىىد عىىحلأهصىى

 .ل  أهصى هدرل لدع   5 011 – 41أهصى يترابو لح بي  

 :  يالقياس القبم

د الى يىبد الخىبم 31/5/6101   الفترل ل  يبد االر ي  اللبا     تد إعرات الايحس الابل
 .د1/1/6101اللبا   

 :يالت ريبتطبيق البر امج 

د الى يبد األربعحت اللبا   01/1/6101ل  يبد العلع  اللبا   يتد ت فيذ البر حل  التدريب
 .د01/3/6101

 :يالقياس البع 

د الىى يىبد األربعىحت اللبا ى  06/3/6101ل  يىبد العلعى  اللبا ى  يتد إعرات الايحس البعد -
 .د02/3/6101

 :المعالجات اإلحصائية

 .Standard Deviation اال حراف اللعيحر -         .Mean اللتبخط الحخحب -
 .Medianالبخيط  -    .Correlation Coefficientsلعحلد االرتبحط  -
  .Kurtosisالتفلطا  -                        .Skewnessلعحلد االلتبات  -
 .L.S.Dإمتبحر -.Ratio of Presenting خب  التحخ   -  .T-Test(م امتبحر  -
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 :النتائجعرض ومناقشة 

 :عرض النتائج

 (1)ج و  
 ي(القياس البع  -يالقياس البي  - يالثيث  )القياس القبمالبحث  قياساتتحمي  التباين بين 

 المتغيرات الب  ي  قي  البحثيف

 لصدر التبحي  اللتغيرام البد ي  د
درع  
 الحري 

لعلبع 
 اللربعحم

لتبخط 
 اللربعحم

 (ف هيل  

0 
تحلد الادرل 
العيلي  

 ذراعي لل

 لخح  

 33.111 12.611 6 بي  الايحخحم

 0.113 34.511 62 دامد الايحخحم *66.412

  011.211 64 اللعلبع

 عدد 6

 15.125 41.051 6 بي  الايحخحم

 0.511 11.116 62 دامد الايحخحم *64.431

  031.306 64 اللعلبع

3 
تحلد الادرل 
العيلي  
 للرعلي 

 لخح  

 0.010 6.363 6 الايحخحمبي  

 1.110 0.000 62 دامد الايحخحم *63.663

  3.131 64 اللعلبع

 عدد 1

 1.313 03.102 6 بي  الايحخحم

 1.313 4.431 62 دامد الايحخحم *03.506

  63.512 64 اللعلبع

 3.35=1.15بلختب  لع بي   62  6حري    ع د درعت   العد بلي (ف هيل  

الايىىىحس  -  الردرىىى  الايحس الابلىىىالبحىىىن  هيحخىىىحمداللىىى  الفىىىرب  بىىىي   (1 يبيىىىا عىىىدبد  
بعىبد بيتيىا 1.15ع ىد لخىتب  لع بيى  حللتغيرام البد يى  هيىد البحىن يى   (الايحس البعد - البي 

 L.S.Dامتبىحر أعرات  لىإالباحث للح د م الردر  البحن  هيحخحمبي   إحصحيي  رب  ذام دالل  
 .الايحخحمدالل   رب  لع بي  بي   اهدلبيح  

 

 

(2)ج و    
القياس  -يالقياس البي  -يالثيث  )القياس القبمالبحث  قياساتبين ق   الل  فروق مع وي  أ

المتغيرات الب  ي  قي  البحثيف ي(البع   
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 اللتبخطحم الايحخحم اللتغيرام البد ي  د
  رب  اللتبخطحم

L.S.D  الايحس
  لابلا

الايحس 
 ي  الب

الايحس 
  البعد

0 
تحلد الادرل 
العيلي  
 للذراعي 

 لخح  

 ↑*3.111 ↑*0.351  05.011  الايحس الابل

 0.251   01.451 الايحس البي   0.003

    03.211  الايحس البعد

 عدد 6

 ↑*6.111 ↑*0.051  06.111  الايحس الابل

 ↑*0.651   03.251 الايحس البي   0.064

    05.111  الايحس البعد

3 
تحلد الادرل 
العيلي  
 للرعلي 

 لخح  

 ↑*1.131 ↑*1.351  0.251  الايحس الابل

 ↑*1.331   6.011 الايحس البي   1.032

    6.131  الايحس البعد

 عدد 1

 ↑*0.351 ↑*1.211  1.011  الايحس الابل

 ↑*1.151   1.311 الايحس البي   1.553

    5.151  الايحس البعد

 - الايىىحس الابلىى الردرىى البحىىن  هيحخىىحمبىىي  أهىىد داللىى   ىىرب  لع بيىى  (2 يبيىىا عىىدبد 
 –تحلىد الاىدرل العيىلي  للىذراعي   حللتغيرام البد يى  هيىد البحىني   (الايحس البعد - الايحس البي 

لصىحلا  1.15ب  لع بيى  لد  لعلبع  البحن التعريبي  ع د لخىت (تحلد الادرل العيلي  للرعلي 
  .الايحس البعد
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(3)ج و    
القياس  -يالقياس البي  -يالثيث  )القياس القبمالبحث  قياساتبين  مع    سب التغير المئوي

المتغيرات الب  ي  قي  البحثيف ي(البع   

 اللتبخطحم الايحخحم اللتغيرام البد ي  د
 لعدد التغير

  ايحس البعدال  الايحس البي   الايحس الابل

0 
تحلد الادرل 
العيلي  
 للذراعي 

 لخح  

 63.310 06.656  05.011  الايحس الابل

 01.361   01.451 الايحس البي  

    03.211  الايحس البعد

 عدد 6

 04.113 4.062  06.111  الايحس الابل

 4.140   03.251 الايحس البي  

    05.111  الايحس البعد

3 
حلد الادرل ت

العيلي  
 للرعلي 

 لخح  

 33.352 61.111  0.251  الايحس الابل

 05.201   6.011 الايحس البي  

    6.131  الايحس البعد

 عدد 1

 36.462 02.123  1.011  الايحس الابل

 03.516   1.311 الايحس البي  

    5.151  الايحس البعد

 - الردرى   الايىحس الابلىالبحىن  هيحخىحمبي   تغير الليبيىلعدد  خ  ال(3 يبيا عدبد 
 –تحلىد الاىدرل العيىلي  للىذراعي   حللتغيرام البد يى  هيىد البحىني   (الايحس البعد - الايحس البي 

لد  لعلبع  البحن التعريبي  بهد ا حصرم  خب  التحخ  لح بي   (تحلد الادرل العيلي  للرعلي 
 4.140 5  - 63.310 5 .) 
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(4) و  ج  
القياس  -يالقياس البي  - يالثيث  )القياس القبمالبحث  قياساتتحمي  التباين بين 

المتغيرات المهاري  قي  البحثيفي(البع   

 لصدر التبحي  اللتغيرام اللهحري  د
درع  
 الحري 

 هيل  ف لتبخط اللربعحم لعلبع اللربعحم

 التلريرذ حًبحبايحًبحلليلي باليخحر 0
 03.356 31.211 6 بي  الايحخحم

 1.111 01.411 62 دامد الايحخحم *15.116

  12.113 64 اللعلبع

6 
 التصبيبل حلبربعحليحً 

 ( رام 01 

 4.626 03.515 6 بي  الايحخحم

 1.663 1.052 62 دامد الايحخحم *11.116

  61.216 64 اللعلبع

3 
ت طيط ال ىرل  ى  مىط لخىتايد 

  0للدل 

 033.533 622.112 6 بي  الايحخحم

 6.432 24.311 62 دامد الايحخحم *12.013

  351.312 64 اللعلبع

 3.35=1.15بلختب  لع بي   62  6حري    ع د درعت  العد بلي (ف هيل  

الايىىحس  -  الردرىى   الايىىحس الابلىىالبحىىن  هيحخىىحمداللىى  الفىىرب  بىىي   (4 يبيىىا عىىدبد  
بيتيىىا 1.15ع ىىد لخىىتب  لع بيىى  تغيىىرام اللهحريىى  هيىىد البحىىن الل   ىى  (الايىىحس البعىىد - البي ىى

أعىرات  امتبىحر   لىىإالباحثة للىح د ىم الردر  البحن  هيحخحمبي   إحصحيي بعبد  رب  ذام دالل  
L.S.D   الايحخحمدالل   رب  لع بي  بي    اهدلبيح. 

 

 

 

 

 

 

 (01ج و  )
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 -يالقياس البي  -يياس القبمالثيث  )القالبحث  قياساتبين ق   الل  فروق مع وي  أ

 المتغيرات المهاري  قي  البحثي ف ي(القياس البع 

 
 اللتغيرام اللهحري  د

 
 الايحخحم

 
 اللتبخطحم

  رب  اللتبخطحم
L.S.D 

 الايحس البعد  الايحس البي   الايحس الابل 

0 
 التلريرذ حًبحبايحًبحلليلي باليخحر

 ↑*3.611 ↑*0.311  06.011 الايحس الابل 

 ↑*0.111   01.311 الايحس البي   1.535

    3.311 الايحس البعد 

6 
 01 التصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىبيبل حلبربعحليحً 

 ( رام

 ↑*6.141 ↑*0.061  6.531 الايحس الابل 

 ↑*1.421   3.151 الايحس البي   1.134

    1.161 الايحس البعد 

3 
ت طيط ال رل    مىط لخىتايد 

  0للدل 

 ↑*4.111 ↑*1.111  01.011 بل الايحس الا

 ↑*1.311   61.211 الايحس البي   0.522

    65.511 الايحس البعد 

الردر   الايحس البحن  هيحخحمبي  بعبد  رب  ذام دالل  إحصحيي  (01 يبيا عدبد  
–لريىر الت –التصىبي   حللتغيرام اللهحريى  هيىد البحىنيى   (الايحس البعىد - الايحس البي  - الابل

  .لصحلا الايحس البعد 1.15لد  لعلبع  البحن التعريبي  ع د لختب  لع بي   (الت طيط
 (00)ج و  

 يالقياس البي  -يالثيث  )القياس القبمالبحث  قياساتبين  مع    سب التغير المئوي

 المتغيرات المهاري  قي  البحثي ف ي(القياس البع  

 خطحماللتب  الايحخحم اللتغيرام اللهحري  د
 لعدد التغير

 الايحس البعد  الايحس البي   الايحس الابل 

 التلريرذ حًبحبايحًبحلليلي باليخحر 0
 61.222 01.321  06.011 الايحس الابل 

 03.430   01.311 الايحس البي  

    3.311 الايحس البعد 

 ( رام 01 التصبيبل حلبربعحليحً  6

 36.114 11.614  6.531 الايحس الابل 

 61.525   3.151 الايحس البي  

    1.161 الايحس البعد 

3 
ت طيط ال رل    مط لختايد 

  0للدل 

 53.335 63.520  01.011 الايحس الابل 

 63.033   61.211 الايحس البي  

    65.511 الايحس البعد 

ردرىىىى   الايىىىىحس الالبحىىىىن  هيحخىىىىحمبي   لعىىىىدد  خىىىى  التغيىىىىر الليبيىىىى (00 يبيىىىىا عىىىىدبد 
–التلريىر  –التصىبي   حللتغيرام اللهحري  هيد البحىن ي   (الايحس البعد - الايحس البي  - الابل
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   5 03.430 لىىىد  لعلبعىىى  البحىىىن التعريبيىىى   بهىىىد ا حصىىىرم  خىىىب  التحخىىى  لىىىح بىىىي   (الت طىىىيط
36.114 5 .) 

 :مناقشة النتائج

فارو  يات داللاة إحصاائية باين القياا  توجاد "مناقشة نتاائج الرارض األول والاين يانص علا : 

 ."المتغيرات البدنية والمهارية قيد البحث ريالقبلي والبيني لصالح القيا  البيني
 المتغيرات الب  ي :  (0)

( بعىىىبد  ىىىرب  ذام داللىىى  إحصىىىحيي  بىىىي  هيحخىىىحم البحىىىن الردرىىى  1يتيىىىا لىىى  عىىىدبد  
الاىىىدرل العيىىىلي  للىىىذراعي    تحلىىىد لبحىىىن  ىىى  اللتغيىىىرام البد يىىى  هيىىىد ا  (البعىىىد – البي ىىى – الابلىىى 

 1.15لللعلبعىىى  التعريبيىىى  عي ىىى  الدراخىىى  ع ىىىد لخىىىتب  لع بيىىى   (تحلىىىد الاىىىدرل العيىىىلي  للىىىرعلي 
( أهىىد لىى  هيلىى   ف( اللحخىىبب  3.35(  حيىىن  ح ىىم هيلىى   ف( العدبليىى   62.6بدرعىى  حريىى   

د ىىىىىم  للحردرىىىىى  بىىىىىي  هيحخىىىىىحم البحىىىىىن ال (64.131لىىىىىى إ 03.506 بالتىىىىى  ا حصىىىىىرم لىىىىىح بىىىىىي  
لبيىح  أهىد داللى   ىرب  لع بيى  بىي  لتبخىطحم هيحخىحم البحىن  .L.S.Dلى إعىرات إمتبىحرإالباحث 

 .(2الردر   لح  ب لبيا بعدبد  

( المىىحص بداللىى  أهىىد  ىىرب  لع بيىى  بىىي  لتبخىىطحم هيحخىىحم البحىىن 2بيتيىىا لىى  عىىدبد  
د البحىىىن لىىىد  اللعلبعىىى  التعريبيىىى  عي ىىى  البعىىىد (  ىىى  اللتغيىىىرام البد يىىى  هيىىى –البي ىىى  –الردرىى   الابلىىى 

  عدد بعبد  ىرب  ذام داللى  إحصىحيي  بىي  لتبخىط الايىحس الابلى  1.15الدراخ  ع د لختب  لع بي  
( لخىىىىىىىح    بالايىىىىىىىحس البي ىىىىىىى  01.451( عىىىىىىىدد  بالايىىىىىىىحس البي ىىىىىىى   06.111  –( لخىىىىىىىح   05.011 
( 0.351بلىىأ أهىىد  ىىر  لع ىىب   ( عىىدد  ىى  لتغيىىر تحلىىد الاىىدرل العيىىلي  للىىذراعي   حيىىن 03.251 

بهىىىىدر ح  L.S.D( لخىىىىح    ىىىى  الايىىىىحس  الابل /البعىىىىد ( ب ىىىىى هيلىىىى  أ بىىىىر لىىىى  هيلىىىى 0.051عىىىىدد   
( بعىىىبد  ىىىرب  ذام داللىىى  إحصىىىحيي  بىىىي  الايىىىحس 2ح يتيىىىا لىىى  عىىىدبد  لىىى(  ل0.064(   0.003 

د( 0.251يبلىىىأ   الابلىىى  بالبي ىىى   ىىى  لتغيىىىر تحلىىىد الاىىىدرل العيىىىلي  للىىىرعلي   حيىىىن أ  الايىىىحس الابلىىى 
( لرام  بيتيا ل ح أ  لتغير تحلد الاىدرل 1.311( د ب 6.011( لرام  بالايحس البي    1.011 ب

عدد(    الايحس الابلى  بالبي ى  لصىحلا  1.211 د( ب 1.351العيلي  للرعلي  بلأ أهد  ر  لع ب   
 عدد(. 1.553د(    1.032بهدر ح   L.S.Dالايحس البي   ب ى هيل  أ بر ل  هيل  

هىد حااىم هىيد   (/البي ى الابل الايىحس   يتيا ل ح أ   ىد اللتغيىرام البد يى  هيىد البحىن  ى
  .للح يشير الى بعبد  رب  دال  إحصحيي  لصحلا الايحس البي  L.S.Dأ بر ل  هيل  

أ  بعىىىبد  ىىىرب  دالىىى  إحصىىىحيًيح  ىىى   تىىىحي  اللتغيىىىرام البد يىىى  هيىىىد البحىىىن  الباحثةةة بتىىىر  
حىى  أ    لىىى البر ىىحل  التىىدريب(إتحلىىد الاىىدرل العيىىلي  للرعلي  –يىىلي  للىىذراعي تحلىىد الاىىدرل الع 
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لدعى   ىرل اليىد ب ىب لى  أ ىد ع حصىر الليحهى    تدريبحم تحلد الادرل العيلي  تمدد العح   البد 
أ  ع صر تحلد الادرل العيلي   ب الع صر األبد    ع حصر الليحهى   الباحث البد ي  حين تر  

بال يبعىىد العىى  لعىىد بىىد ًيح خىىب   (التحلىىد –الخىىرع   –الاىىبل   ىىرل اليىىد أل ىى  ي لىىى   البد يى  لدعبىى
 .تلو الع حصر الردر  األخحخي     العللي  التدريب 

أ   ىرل اليىد تتطلى  هىدر  (4102) بسطويسة ( ؛0441الةوليم  )لى    دً ب ذا لح ي  د 
الريحيي  بصىف  عحلى  ب ىى  ىرل ل  الادرل العيلي     الل ب  األبد    لمتلف األ شط    عحل

اليد بصف  محص    حلدع  الذ  يلتلو تحلد الادرل العيلي  يختطيم إ هحت اللبىحرال بفحعليى   لىح 
ب ىذا   العيىد  بدأتهح بتحاي  أعلى اللختبيحم الريحيي  بالتدو الدع  الادرل على األدات اللرىحل

 9(4104) رونون  عب  الحسن؛( 4102)شاهينل   لح ت  د  دراخ   دً 

 المتغيرات المهاري : (4)

( بعىىىبد  ىىىرب  ذام داللىىى  إحصىىىحيي  بىىىي  هيحخىىىحم البحىىىن الردرىىى  4يتيىىىا لىىى  عىىىدبد  
التصىىىبي  ال ربىىىحعى  التلريىىىر   ىىى  اللتغيىىىرام اللهحريىىى  هيىىىد البحىىىن   (البعىىىد – البي ىىى – الابلىىى 

  1.15  لع بيىىى  لىىىد  لعلبعىىى  البحىىىن التعريبيىىى  عي ىىى  الدراخىىى  ع ىىىد لخىىىتب  (ال ربىىىحعى الت طيط
( أهىىد لىى  هيلىى   ف( اللحخىىبب  3.35( حيىىن  ح ىىم هيلىى   ف( العدبليىى   62.6بدرعىى  حريىى   

لىى إالباحثة ( بىي  هيحخىحم البحىن الردرى  للىح د ىم 12.013  11.116بالت  ا حصرم لح بي   
لبيىىىح  أهىىىد داللىىى   ىىىرب  لع بيىىى  بىىىي  لتبخىىىطحم البحىىىن الردرىىى   لىىىح  ىىىب  L.S.Dإعىىىرات إمتبىىىحر

 .(01ا بعدبد  بلبي

( المىىىحص بداللىىى  أهىىىد  ىىىرب  لع بيىىى  بىىىي  لتبخىىىطحم هيحخىىىحم 01بيتيىىىا لىىى  عىىىدبد  
التصىبي  ال ربىحعى      اللتغيرام اللهحري  هيد البحن   (البعد – البي  – الابل البحن الردر  

  1.15لىىد  اللعلبعىى  التعريبيىى  عي ىى  الدراخىى  ع ىىد لخىىتب  لع بيىى   (التلريىىر ال ربىىحعى الت طيط
  (  بالايىىحس البي ىى06.011   عىىدد بعىىبد  ىىرب  ذام داللىى  إحصىىحيي  بىىي  لتبخىىط الايىىحس الابلىى

(  ى  0.311   (    إمتبحر التلرير ذ حًبىح لليلىي  بلليخىحر  حيىن بلىأ أهىد  ىر  لع ىب 01.311 
 .(1.535بهدر ح   L.S.D( ب ى هيل  أ بر ل  هيل   /البي  الابل الايحس 

 ىرام( تبعىد  ىرب  ذام داللى  إحصىحيي  بىي  01ر  عحلًيح  ب   إمتبحر التصبي  ل  الب 
(    الايىحس 0.061   (  ببلأ أهد  ر  لع ب 3.151   (  بالايحس البي 6.531   الايحس الابل

 .(1.134بهدر ح   L.S.D( ب ى هيل  أ بر ل  هيل   /البي  الابل 
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بىىىي  الايىىىحس    تبعىىىد  ىىىرب  ذام داللىىى  إحصىىىحيي 0د للىىىدل 66ب ىىى  إمتبىىىحرت طيط ال ىىىرل 
(  ىىى  الايىىىحس 1.111(  ببلىىىأ أهىىىد  ىىىر  لع ىىىب   61.211(  بالايىىىحس البي ىىىى  01.011الابلىىىى  

 .(0.522بهدر ح   L.S.D الابلى/البي ى( ب ى هيل  أ بر ل  هيل  

–التلريىىىىر  -يتيىىىىا للىىىىح خىىىىب  أ  عليىىىىم اللتغيىىىىرام اللهحريىىىى  هيىىىىد البحىىىىن  التصىىىىبي  
للىىح يشىىير الىىى بعىىبد  L.S.Dحااىىم هىىيد أ بىىر لىى  هيلىى    (/البي ىى الابل الت طىىيط(  ىى  الايىىحس 

  . رب  دال  إحصحيي  لصحلا الايحس البي 
أ  تادد اللعلبع  التعريبي  عي   الدراخ     لختب     لخىتب  اللهىحرام  الباحث بتر  

  حيىىىن أ   يرعىىىم الىىىى البر ىىىحل  التىىىدريب (الت طىىىيط–التلريىىىر  –التصىىىبي   الهعبليىىى  هيىىىد البحىىىن 
تحلىىىىد الاىىىىدرل العيىىىىلي  تلعىىىى  دبًرا  عىىىىحاًل  ىىىى  ت ليىىىى  اللهىىىىحرام الهعبليىىىى  هيىىىىد البحىىىىن  تىىىىدريبحم 

 حلتصىىبي  يحتىىحه لاىىبل لليىىزل بحلخىىرع  لاىىدرل الدعىى  علىىى تتىىبي  اللبىىحرال بحلهىىدف دامىىد اللرلىىى  
ب ذاال يتحا  إال بتلتم الدع  بححل  بد ي  عيدل بمحص  بحللهحرل  تحلد الادرل العيىلي  ع صىر 

  بأيًيىح ال يبعىد تصىبي  بىدب  تلريىر أب ت طىيط لتحريىو (التحلىد –الخىرع   –   الابل لر   ل
ال ىىىرل دامىىىد الللعىىى  ببصىىىبلهح للهىىىدف   حلع حصىىىر البد يىىى  الردرىىى  التىىى  حااىىىم  عىىىحو  ىىى  األدات 

 .اللهحر  لدع   رل اليد بتحخي  لختب  أدات اللهحرام الهعبلي  هيد البحن
أ  تحلىىد الاىىدرل العيىىلي  لدعىى   ىىرل اليىىد لىى   (42، ص4112) إبةةراهيمب ىىذا لىىح ي  ىىد 

تيرير بصبرل بايح     اللهحرام الهعبلي  بش د عحد بلهحرل التلرير  التصبي  بشى د مىحص  
 ,Uzun)ب ىى التى  تفخىر هىدرل الدعى  علىى االخىتلرار طىباد  تىرل اللبحرالب ىذا لىح أ دتى  دراخى 

 م(4101، ش   ، 2013
توجة  : "  الفةرض األو  تحقيًقةا كمًيةا والةذى ية ص عمة من  ي  ما سبق يتحقةق صةح

المتغيةةرات  فةةييلصةةالا القيةةاس البي  يوالبي ةة يفةةروق ذات  اللةة  إحصةةائي  بةةين القيةةاس القبمةة
 "9الب  ي  والمهاري  قي  البحث
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توجد فرو  يات داللة إحصائية بين القيا  "مناقشة نتائج الررض الثاني والين ينص عل : 

."المتغيرات البدنية والمهارية قيد البحث ريلصالح القيا  البعدي البيني والبعدي  

 المتغيرات الب  ي :  (0)

( المىحص بداللى  أهىد  ىرب  لع بيى  بىي  لتبخىطحم هيحخىحم البحىن 2يتيا ل  عىدبد  
   اللتغيرام البد ي  هيد البحن لد  اللعلبع  التعريبي   عي     (البعد – البي  – الابل الردر  
 ىىىى  إمتبحرتحلىىىىد الاىىىىدرل العيىىىىلي    لصىىىىحلا الايىىىىحس البعىىىىد 1.15خىىىى  ع ىىىىد لخىىىىتب  لع بيىىىى  الدرا

عىىدد(   03.251د(   01.451   للىىذراعي  بعىىبد  ىىرب  ذام داللىى  إحصىىحيي  بىىي  الايىىحس البي ىى
عدد(  1.151د(   0.251   عدد(  ببلأ أهد  ر  لع ب  05.11د(  03.211   بالايحس البعد
( ب ىى 0.064(   0.003بهىدر ح   L.S.D( ب ى هيل  أ بر ل  هيلى  /البعد البي     الايحس 

د( 6.01   إمتبحرتحلد الاىدرل العيىلي  للرعلي تبعىد  ىرب  ذام داللى  إحصىحيي  بىي  الايىحس البي ى
د( 1.331   عىدد(  ببلىأ أهىد  ىر  لع ىب  5.151د(   6.131   عدد( بالايىحس البعىد 1.311 
د( 0.032بهىدر ح   L.S.D( ب ى هيل  أ بر لى  هيلى   د/البع البي  عدد(    الايحس 1.151 
 .عدد(1.553 

هىىد   (/البعىىد البي  الايىىحس   يتيىىا للىىح خىىب  أ  عليىىم اللتغيىىرام البد يىى  هيىىد البحىىن  ىى
لىىى بعىىبد  ىىرب  دالىى  إحصىىحيي  لصىىحلا الايىىىحس إللىىح يشىىير  L.S.Dحااىىم هىىيد أ بىىر لىى  هيلىى  

 . البعد
 (41019ش    ،Uzun ،4102؛  4102شاهين، )  ل ب ذا لح تشير إلي  دراخ   دً 

 المتغيرات المهاري : (4)

( المحص بدالل  أهد  رب  لع بي  بي  لتبخىطحم هيحخىحم البحىن 01يتيا ل  عدبد  
التصبي  ال ربحعى  التلرير     اللتغيرام اللهحري  هيد البحن   (البعد – البي  – الابل الردر  

إحصحيًيح لىد  اللعلبعى  التعريبيى  عي ى  الدراخى  ع ىد لخىتب   بعبد  رب  دال (ال ربحعى الت طيط
  .لصحلا الايحس البعد 1.15لع بي  

 ىى  إمتبىىحر التلريىىر ذ حًبىىح لليلىىي  بلليخىىحر تبعىىد  ىىرب  ذام داللىى  إحصىىحيًيح بىىي  الايىىحس 
(  ىىىى  الايىىىىحس 0.111   (  ببلىىىىأ أهىىىىد  ىىىىر  لع ىىىىب 3.311  (  بالايىىىىحس البعىىىىد01.311  البي ىىىى
 .(1.531بهدر ح   L.S.D( ب ى هيل  أ بر ل  هيل   عد/الب  البي 
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 ىىرام تبعىىد  ىىرب  ذام داللىى  إحصىىحيًيح بىىي   01 ىى  إمتبىىحر التصىىبي  لىى  البرىى  عحلًيىىح 
(  ى  الايىحس 4.21   (  ببلأ أهد  ىر  لع ىب 1.161   (  بالايحس البعد3.151   الايحس البي 

 .(1.134ح  بهدر  L.S.D( ب ى هيل  أ بر ل  هيل   /البعد  البي 
  تبعىىد  ىىرب  ذام داللىى  إحصىىحيي  بىىي  0ب ى  إمتبىىحرت طيط ال ىىرل  ىى  مىىط لخىىتايد للىدل 

(  ىىى  1.311   (  ببلىىىأ أهىىىد  ىىىر  لع ىىىب 65.511  (  بالايىىىحس البعىىىد61.211   الايىىىحس البي ىىى
 .(0.522بهدر ح   L.S.D( ب ى هيل  أ بر ل  هيل   /البعد الايحس  البي 

–التلريىىر  -اللتغيىىرام اللهحريىى  هيىىد البحىىن  التصىىبي  للىىح خىىب  يتيىىا ل ىىح أ  عليىىم 
للىح يشىير الىى بعىبد  L.S.D( هد حاام هيد أ بىر لى  هيلى   /البعد الت طيط(    الايحس  البي 

 4102)شةةاهين، ب ىىذا لىىح أ دتىى  دراخىى   ىىد لىى      ىىرب  دالىى  إحصىىحيي  لصىىحلا الايىىحس البعىىد
 (Kuptsa, 20129؛

توجة  : تحقيًقةا كمًيةا والةذى ية ص عمة  يض الثةا من  ي  ما سبق يتحقق صةح  الفةر 
المتغيةةرات  فييلصةةالا القيةةاس البعةة  يوالبعةة  يفةةروق ذات  اللةة  إحصةةائي  بةةين القيةةاس البي ةة

 "9الب  ي  والمهاري  قي  البحث
توجاد فارو  يات داللاة إحصاائية باين القياا  "مناقشة نتاائج الرارض الثالاث والاين يانص علا :

 ."المتغيرات البدنية والمهارية قيد البحث ريلقيا  البعديالقبلي والبعدي لصالح ا
 
 
 المتغيرات الب  ي :  (0)

 ( أهىىد داللىى   ىىرب  لع بيىى  بىىي  لتبخىىطحم هيحخىىحم البحىىن الردرىى  2يتيىىا لىى  عىىدبد  
   اللتغيرام البد ي  هيد البحن لد  اللعلبع  التعريبي  عي   الدراخى    (البعد – البي  – الابل 

  .لصحلا الايحس البعد 1.15لع بي  ع د لختب  
 ىى  إمتبحرتحلىىد الاىىدرل العيىىلي  للىىذراعي  بعىىبد  ىىرب  ذام داللىى  إحصىىحيي   ىى  الايىىحس 

عىىدد(  ببلىىأ أهىىد 05.11د(  03.211   عىىدد(  ب ىىى الايىىحس البعىىد05.11(  د05.011  الابلىى
ر لىى  هيلىى  ( ب ىىى هيلىى  أ بىى /البعىىد الابل عىىدد(  ىى  الايىىحس  6.111د(   3.111    ىىر  لع ىىب 
L.S.D   عدد(0.064د(   0.003بهدر ح. 

متبحرتحلىىىىد الاىىىىدرل العيىىىىلي  للىىىىرعلي  تبعىىىىد  ىىىىرب  ذام داللىىىى  إحصىىىىحيي  بىىىىي  الايىىىىحس  بان
  عدد(  ببلأ أهد  ر  لع ب 5.151د(  6.131   عدد( بالايحس البعد1.011 د(0.251  الابل
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بهىىدر ح  L.S.Dر لىى  هيلىى  ( ب ىىى هيلىى  أ بىى /البعىىد عىىدد(  ىى  الايىىحس  الابل0.351د(  1.31 
 .عدد(1.553د(  1.032 

هىد حااىم هىيد   (/البعىد الابل الايىحس   بيتيا أ  عليم اللتغيرام البد ي  هيد البحن  ى
 . للح يشير الى بعبد  رب  دال  إحصحيي  لصحلا الايحس البعد L.S.Dأ بر ل  هيل  

د الاىدرل العيىلي  بالتى  أشىحرم الىى ع صىر تحلى( 4102) شةاهينب ذا يتف  لىم دراخى  
خىىى    بيىىى رر  ىىى  خىىىير اللبىىىحرال ل  يىىىد بتحايىىى   01يلعىىى  دبًرا  عىىىحاًل لدعىىى   ىىىرل اليىىىد تحىىىم 

 .لختبيحم أعلى
  لىىىى الل ىىىب  البىىىد إلىىىى أ  العىىى   ىىىرل اليىىىد يحتىىىحه إ(01، ص4102السةةةقاف )بيشىىىير 

ر    ت ليى  تحلد الادرل العيلي     لمتلف اللهحرام الريحيي  بي رر بدرع   بيرل ببش د للحب 
 9(4104 راس  عب  الحسن )ب ذا يتف  لم   بعم الصفحم البد ي  األمر 

 المتغيرات المهاري : (4)

( بعبد  رب  دال  إحصحيًيح بي  لتبخطحم هيحخحم البحن الردرى  01يتيا ل  عدبد  
ر التصىىىبي  ال ربىىىحعى  التلريىىى  ىىى  اللتغيىىىرام اللهحريىىى  هيىىىد البحىىىن   (البعىىىد – البي ىىى –  الابلىىى

لصىحلا الايىحس  1.15لللعلبع  التعريبيى  عي ى  الدراخى  ع ىد لخىتب  لع بيى   (ال ربحعى الت طيط
  .البعد

 ىى  إمتبىىحر التلريىىر ذ حًبىىح لليلىىي  بلليخىىحر تبعىىد  ىىرب  ذام داللىى  إحصىىحيًيح بىىي  الايىىحس 
(  ىىى  الايىىىىحس 3.611   (  ببلىىىأ أهىىىد  ىىىىر  لع ىىىب 3.311   (  بالايىىىحس البعىىىىد06.011  الابلىىى
 .(1.535بهدر ح   L.S.D( ب ى هيل  أ بر ل  هيل   /البعد بل الا

 ىرام تبعىىد  ىىرب  ذام داللى  إحصىىحيًيح بىىي   01ب ى  إمتبىىحر التصىىبي  لى  البرىى  عحلًيىىح 
(    الايىحس 6.141   (  ببلأ أهد  ر  لع ب 1.161   (  بالايحس البعد6.531  الايحس الابل

 .(1.134بهدر ح   L.S.D( ب ى هيل  أ بر ل  هيل   /البعد  الابل

  تبعىىد  ىىرب  ذام داللىى  إحصىىحيي  بىىي  0ب ى  إمتبىىحرت طيط ال ىىرل  ىى  مىىط لخىىتايد للىدل 
(  ىىى  4.111   (  ببلىىىأ أهىىىد  ىىىر  لع ىىىب 65.511   (  بالايىىىحس البعىىىد01.011  الايىىىحس الابلىىى
 .(0.522بهدر ح   L.S.D( ب ى هيل  أ بر ل  هيل   /البعد الايحس  الابل

–التلريىىر  -أ  عليىىم اللتغيىىرام اللهحريىى  هيىىد البحىىن  التصىىبي  للىىح خىىب  يتيىىا ل ىىح 
لىى بعىبد إللىح يشىير  L.S.D( هد حاام هيد أ بىر لى  هيلى   /البعد الت طيط(    الايحس  البي 

  . رب  دال  إحصحيي  لصحلا الايحس البعد
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 ؛إبةةةةةةراهيم  (01، ص4112الةةةةةةوليم  )؛ (41، ص4102السةةةةةةقاف )ب ىىىىىذا لىىىىىىح ي  ىىىىىد  
لى أ  تىدريبحم تحلىد الاىدرل العيىلي  لهىح تىيرير بصىبرل بايىح   ى  اللهىحرام إ(02، ص4112)

الهعبليىىى  اللمتلفىىى  ل ىىىرل اليىىىد محصىىى  للتصىىىبي  بالتلريىىىر بالت طىىىيط   حلتصىىىبي   ىىىب الىىىذ  يتىىىبه 
   ال يعى  11لهىحرام لتدزلى  طىباد  تىرل اللبىحرال   اللبحرال بيحا   تحي  بلختبيحم عحليى    هى

رل اليد للادرل على االختلرار    األدات ب فس ال فحتل بالفحعليى  التى  بىدأ بهىح أ  يتلتم بهح الع   
 .اللبحرال ل  أعد تحاي  أ يد ال تحي  الريحيي 

بالتىىى  أشىىىحرم الىىىى أ   خىىىب  لخىىىح ل  تحلىىىد الاىىىدرل ( 4102شةةةاهين )بيتفىىى  ذلىىىو لىىىم دراخىىى  
بلغىىىم  خىىىب  لخىىىح ل  الاىىىدرل العيىىىلي   ىىى  بعىىىم اللهىىىحرام الهعبليىىى  بتبصىىىلم الىىىى أ  لهىىىحرل التلريىىىر 

(  بي لىح لهىىحرل الت طىيط بلغىم  خىىب  لخىح ل  تحلىىد  5 63.11(  بللىىرعلي    5 16.61العيىلي  للىذراعي   
(  بلهىىىحرل التصىىىبي  بلغىىىم  خىىىب  لخىىىح ل   5 13.21(  بللىىىرعلي   ٪31.51الاىىىدرل العيىىىلي  للىىىذراعي   

(   لىىىى    ىىىىح يتيىىىىا ل ىىىىح أ  تحلىىىىد الاىىىىدرل  5 15.1(  بللىىىىرعلي    5 23تحلىىىىد الاىىىىدرل العيىىىىلي  للىىىىذراعي   
 تصبي (. –ت طيط–العيلي  ي رر بدرع   بيرل    اللهحرام هيد البحن  تلرير 

توجة  : "من  ي  ما سبق يتحقق صح  الفرض الثالةث تحقيًقةا كمًيةا والةذى ية ص عمة 
تغيةةرات الم فييلصةةالا القيةةاس البعةة  يوالبعةة  يفةةروق ذات  اللةة  إحصةةائي  بةةين القيةةاس القبمةة

 "9الب  ي  والمهاري  قي  البحث
توجد فرو  يات داللة إحصائية في نسبة التحسن "مناقشة نتائج الررض الرابع والين ينص عل :

 ."لصالح القيا  البعدي للمتغيرات البدنية والمهارية قيد البحث
 المتغيرات الب  ي :  (0)

 – الابلى البحن الردر  ( المحص بلعدد  خ  التحخ  بي  هيحخحم 3يتيا ل  عدبد  
 ىى  اللتغيىىرام البد يىى  هيىىد البحىىن لىىد  اللعلبعىى  التعريبيىى  عي ىى  الدراخىى  بعىىبد   (البعىىد – البي ىى

  عىىىىىىدد(  بالايىىىىىىحس البي ىىىىىى06.111(  د05.011    خىىىىىىب  تحخىىىىىى  بىىىىىىي  لتبخىىىىىىط الايىىىىىىحس الابلىىىىىى
عىدد(  ىى   4.062د(  06.656إلىى  عىدد(  بهىد بصىلم  خىىب  التحخى  03.251د(  01.451 

  ببعىىبد  خىىب  تحخىى  بىىي  لتبخىىط  البي ىىلصىىحلا الايىىحس  لتغيىىر تحلىىد الاىىدرل العيىىلي  للىىذراعي 
  .عدد( لصحلا الايحس البعد 4.140د(  01.361  هيل  هدر ح  بالايحس البعد  الايحس البي 

عىىىدد(  بالايىىىحس  1.011د(  0.251   ببعىىىبد  خىىىب  تحخىىى  بىىىي  لتبخىىىط الايىىىحس الابلىىى
عىىدد(  ىى  لتغيىىر تحلىىد الاىىدرل العيىىلي  للىىرعلي   بهىىد بصىىلم  خىىب   1.311د(  6.011   البي ىى

  ببعىىىىبد  خىىىىب  تحخىىىى  بىىىىي   عىىىىدد( لصىىىىحلا الايىىىىحس البي ىىىى 02.123د(   61.11التحخىىى  الىىىىى  
عىدد( لصىحلا الايىحس  03.516د(  05.201  هيلى  هىدر ح  بالايحس البعىد  لتبخط الايحس البي 

  .البعد
يىىىد البحىىىن هىىىد حااىىىم امىىىتدف  ىىى   خىىى  التحخىىى  يتيىىىا أ  عليىىىم اللتغيىىىرام البد يىىى  ه

  (.البعد – البي  – الابل للايحخحم الردر  
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 :المتغيرات المهاري  (4)

( المىىىىحص بلعىىىىدد  خىىىى  التحخىىىى  بىىىىي  هيحخىىىىحم البحىىىىن الردرىىىى  00يتيىىىىا لىىىى  عىىىىدبد  
اخىى   ىى  اللتغيىىرام اللهحريىى  هيىىد البحىىن لللعلبعىى  التعريبيىى  عي ىى  الدر   (البعىىد – البي ىى – الابلىى 

(  بهىىىد 01.311   (  بالايىىىحس البي ىىى06.011   بعىىىبد  خىىىب  تحخىىى  بىىىي  لتبخىىىط الايىىىحس الابلىىى
يحًبىىىح   ( لصىىىحلا الايىىىحس البي ىىى01.321بصىىىلم  خىىىب  التحخىىى  الىىىى    ىىى  إمتبىىىحر التلريىىىر ذ حًبىىىح بان

هيلىىى  هىىىدر ح   بالايىىىحس البعىىىد  لليلىىىي  بلليخىىىحر  ببعىىىبد  خىىىب  تحخىىى  بىىىي  لتبخىىىط الايىىىحس البي ىىى
 . ( لصحلا الايحس البعد 5 03.430 

(  ى  3.151   (  بالايىحس البي ى6.531  بتبعد  خىب  تحخى  بىي  لتبخىط الايىحس الابلى
( لصىىىىىىحلا الايىىىىىىحس 11.614 ىىىىىىرام ب خىىىىىىب  تحخىىىىىى    01إمتبىىىىىىحر التصىىىىىىبي  لىىىىىى  البرىىىىىى  عحلًيىىىىىىح 

( 61.525هيلىى  هىىدر ح    بالايىىحس البعىىد   بتبعىىد  خىىب  تحخىى  بىىي  لتبخىىط الايىىحس البي ىى البي 
  .ا الايحس البعدلصحل

( 61.211   (  بالايىحس البي ى01.011   بتبعد  خب  تحخ  بىي  لتبخىط الايىحس الابلى
لصحلا الايحس  ((63.520  ب خب  تحخ   هدر ح  0   إمتبحرت طيط ال رل    مط لختايد للدل 

 (63.033هيلىى  هىىدر ح    بالايىىحس البعىىد    بتبعىىد  خىىب  تحخىى  بىىي  لتبخىىط الايىىحس البي ىى البي ىى
  .لصحلا الايحس البعد

يتيا ل ح للح خب  أ  عليم اللتغيرام اللهحري  هيد البحن هد حاام امىتدف  ى   خى  
 (.بعد  – بي  – هبل لعدد التحخ  للايحخحم الردر  

ارتفىىحع  خى  التحخىى   ى  اللتغيىىرام البد يى  باللهحريىى  هيىد البحىىن الىىى أ   الباحثةة بترعىم 
على لختب  أدات بعم اللهحرام الهعبلي      رل اليد بأيًيىح   عحبيإل  تيرير   البر حل  التدريب

  .ارتفحع اللختب  البد 

حيىن أ  البر ىىحل  التىىدريب  اللاتىىرو بحخىىتمداد تىىدريبحم تحلىىد الاىىدرل العيىىلي  يعتبىىر ألىىًرا طبيعىى  
 ىىىذا  الباحثةةة الخىىىتلرار الدعىىى   ىىى  التىىىدري  اليىىىبل  اللعتىىىحد إال أ ىىى  ب ىىى  هباعىىىد بأخىىىس علليىىى   ترعىىىم 

التحخىى  إلىىى البر ىىحل  التىىدريب  ب حعليتىى   ىى  تحخىىي  التغيىىرام اللهحريىى   حلتصىىبي  بالتلريىىر بالت طىىىيط  
 .Gaesser , (2007)(،4101(،ش    )4102معا   ) ب ذا لح ي  د  دراخ   دً 

ت تةف )من  ي  ما سبق يتحقق صح  الفةرض الرابةع تحقيًقةا كمًيةا والةذى ية ص عمة  
 (9تغيرات الب  ي  والمهاري  قي  البحثالم في سب  التحسن 

 :اإلستنتاجات والتوصيات

 :اإلستنتاجات
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 :   يبت عرم ال تحي  بل حهشتهح تد التبصد الى االخت تحعحم التحلي 

البر ىىىحل  التىىىدريب  اللاتىىىرو بحخىىىتمداد تىىىدريبحم تحلىىىد الاىىىدرل العيىىىلي  أرىىىر إيعحبًيىىىح ب خىىىب   -0
تحلىىىىد الاىىىىدرل  يىىىىرام البد يىىىى  هيىىىىد البحىىىىن تحخىىىى  ببشىىىى د ذب داللىىىى  إحصىىىىحيي  علىىىىى اللتغ

 (.تحلد الادرل العيلي  للرعلي  –العيلي  للذراعي 

اللاتىىىرو بحخىىىتمداد تىىىدريبحم تحلىىىد الاىىىدرل العيىىىلي  يىىى د  الىىىى تحخىىىي    البر ىىىحل  التىىىدريب -6
 (.التصبي  -الت طيط –التلرير  اللتغيرام اللهحرل الهعبلي  هد البحن 

 :التوصيات

 :التبصيحم التحلي  الباحث عحم المحص  بلبيبع البحن تادد ب حت على االخت تح 

إلاحت اليبت على يربرل بأ لي  ع صر تحلىد الاىدرل العيىلي  بعدهتى  بىحألدات اللهىحر   -
 .لمتلف الريحيحم   

 .لمتلف لهحرام  رل اليد   تطبي  برال  تدريبي  لا    لع صر تحلد الادرل العيلي   -

لعىىحد تىدري   ىىرل   ى اللاتىرو للعىىحللي    البر ىحل  التىىدريب تبعيى  ال تىىحي  اللختملصى  لىى  -
 . رل اليد   اليد لإلختفحدل ل   لتطبير األدات اللهحر  

على لمتلف اللراحىد الخى ي  لىم لراعىحل األ ىداف المحصى  ب ىد   تطبي  البر حل  التدريب -
 .لرحل 
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 أوالً: المراجع العربية  المراجع:
التىىدري  الشىىحلد بالتليىىز اللهىىحر .  – ىىرل اليىىد للعليىىم  (.4002إبااراهي م منياار جاارج  )  -0

 الاح رل: دار الف ر العرب .
 الادرل    األ شط  الريحيي   ل ت  بر م. (.4002م تامر عوي .)يلجبالا  -6
ل ربلىى  التىىدري  الحديرىىى   (. 4004لجباااليم عاااوي  علاا    والجبااااليم تااامر عاااوي .)ا  -3

  م.  ال رري  بالتطبي (. الاح رل: لر ز بر 

التىىدري  العللىى  الحىىدين  ىى  ريحيىى   ىىرل اليىىىد.  (.4002لسااقافم فتحااي أحمااد هااادن. )ا  -1
 اسخ  دري : ل خخ  حبرس الدبلي .

تدري  األراحد تصليد برال   (.0991لنمرم أحمد عبد العزيز والخطيبم ناريمان محمد.)ا  -5
 .لر ز ال تح  لل شر. الاح رل: الابل بتمطيط اللبخد التدريب 

 .G. M. S(. الاىىح رل: دار 6تىىدري  الل ح خىىحم ط  (.4002ليل  م محمااد توفياا .  )لااوا  -1
 للطبحع  بال شر.

دراخ  لاحر   لبعم األخحلي  اللتادل     ت لي  ع صر  (.0990الوليل م محمد توفي . )  -2
الابل اللليزل بحلخرع     ريحي   رل اليد  ال تح  العلل  الخ ب  ل رل اليد  االتححد 

 ل رل اليد  الخ   األبلى  العدد الرح  . اللصر 
أخىىس ت ليىى  الاىىبل العيىىلي   ىى  لعىىحد الفعحليىىحم  (.4002بسطويساا م بسطويساا  أحمااد.)  -3

 .لر ز ال تح  لل شر (. : الاح رل 00ط باأللعح  الريحيي 
الهعىىبد بالىىد حع  ىى   ىىرل اليىىد  شىىر    (4002حمااودهم محمااد خالااد وسااال م جااالل كمااال )  -4

 لح س عرب .
درويشم كمال الدين عبد الرحمن ومرس  قادرن سايد وأباو زيادم عمااد الادين عباا  أباو   -01

 –الايىىىىىحس بالتاىىىىىبيد بتحليىىىىىد اللبىىىىىحرام  ىىىىى   ىىىىىرل اليىىىىىد   رريىىىىىحم  (.4004زياااااد.)
 تطبياحم(. الاح رل: لر ز ال تح  لل شر.

  خ  لخح ل  تحلد الادرل العيلي  على أدات بعم (.4002شاهينم إيمان نجيب محمد. )  -00
 اللهحرام الهعبلي  لدعب   رل اليد. بحن ل شبر  لعل   لي  التربي  الريحيي   الل يح.

تىىيرير تلري ىىحم تحلىىد الاىىدرل  ىى  بعىىم اللتغيىىرام  (.4000شااندلم إيمااان عبااد الحسااين.)   -06
البد يىىىى  باللهحريىىىى  اللر بىىىى  الهعبليىىىى  ل ىىىىرل الخىىىىل . بحىىىىن ل شىىىىبر  لعلىىىى  الريحيىىىى  

   ليىىى  التربيىىى  الريحيىىىي  للب ىىىحم  عحلعىىى  بغىىىداد  01  عىىىدد 00اللعحصىىىرل  اللعلىىىد 
 العرا .

أرىىر تلىىحري   (.4004عبااد الحساانم علاا  وطاااهرم حبيااب علاا  وجااارنم إيمااان درويااش )  -03
تحلد الادرل العيلي   ى  تطىبير  حعليى  الىد حع رعىد لرعىد لدعبىي  ال حشىيي  ب ىرل 
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 اليد. لعل   لي  التربي  الريحيي   عحلع   ربدت.
لاحر ىى  اخىىتمداد التىىدريبحم البحليخىىتي بالبليبلتري   (.4002محمااود أحمااد كساارن. ) معااان م  -01

علىىىى ت ليىىى  تحلىىىد الاىىىدرل العيىىىلي  لدعبىىى  ال ىىىرل الطىىىحيرل. رخىىىحل  لحعخىىىتير ميىىىر 
 ل شبرل   لي  التربي  الريحيي  للب ي   عحلع  حلبا .
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