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 .التمارين المهارية، دقة التهديف بكرة اليد:  الكلمات المفتاحية

 

 مستخلص البحث 

  

دادثية نىث  دقثة التهثديف الكشثف نثن ثثر ير ادثت داض بلثم التمثارين المهاريثة اأ هدف البحث  الث        

الباحثون المنهج التجريبي لمالئمته وطبيلة البحث ،   ادت دض، و البليد لدى طالب المرحىة الثانية بكرة اليد

جاتلثثة  -كىيثثة التربيثثة البدنيثثة ونىثثوض الريا ثثة -اشثثتمم تجتمثثن نينثثة البحثث  نىثث  طثثالب المرحىثثة الثانيثثة

،، بلثد ان ثثم ادثتبلاد الاثالب المت ىنثين نثن 01( والبثال  نثددهم )9191 -9102الموصم لىمودم ) ( طالبثا

( طثثثالب ثجربثثثة ادثثثتاالنية، وثثثثم ثبحثثثيم نينثثثة البحثثث  الثثث  5( طثثثالب،و)5التثثثدريباا والبثثثال  نثثثددهم )

فثثي  ثثون نينثثة البحثث  ،و ( النثثع نثثن طريثثع البرنثثة05تجمثثونتين ثجريبيثثة و ثثاباة قثثواض كثثم تنهثثا )

نلالية البرنثاتج التثدريبي المبتثر  إدتنتج الباحثونج وتناقشتها والمنهج المحت دض بالبح  وبلد نرض النتائ

بادت داض ثمارين المهاراا االدادية في رفن تحتوى اأدان المهاري لمهارة دقة التهديف البليد تثن الثبثاا 

ة وجود فروق تلنوية بين التمارين المهاريثة اأدادثية الببىيثة والبلديثتن   والو ع )للينة البح  التجريبية(

وجثثود فثثروق تلنويثثة فثثي ، و ولمجمثثونتي البحثث  الةثثاباة والتجريبيثثة ولجميثثن تتثيثثراا البحثث  كافثثة

اللمم ، وأوصث التمارين المهارية اأدادية البلدية لصثال  المجمونثة التجريبيثة ولجميثن تتثيثراا البح ث  

، تثن  لبة كرة اليثدنى  ادت داض ثدريباا وثمريناا اخرى لتاوير جوانع اخرى في المهاراا اأدادية بى

 ثثرورة قيثثاض المدردثثين بادثثت داض وادخثثاا اأدواا واأجهثثوة المحثثاندة واالدثثتنادة تثثن حالثثة االختثثواا 

بالوقث  الثثتي ثحد ثثه هثتز اأجهثثوة باى ثثافة الثث  ناتثم التشثثويع الثثتي ثحد ثثه فثي تجمثثم اللمىيثثة التلىيميثثة 

 والتدريبية لىمهاراا الحركية اأدادية لىلب  ة.
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The effect of using basic skill exercises to improve the accuracy of long-

distance scoring among second-stage students with handball 

Researchers 

Lecture. Mohamed Saad.Dr 

Lecture. Rahiq mate 

Assait.Prof. Dr.Othman.A.AL.Bayatia 

Abstract 

      The research aims to revealing the effect of using some basic skill exercises 

on the accuracy of long-distance scoring for second-hand students.The 

researchers used the experimental approach to its relevance and the nature of the 

research. The sample population included the fourth stage students - College of 

Physical Education and Sports Science - Mosul University for the season (2019 - 

2020) and the number (40) students, after the students who were left behind on 

the training (5) Students, and (5) students, an exploratory experiment. The 

research sample was divided into two experimental and control groups, each 

consisting of (15) players, by lot. 

In light of the research sample and the method used in the research, and after the 

results were presented and discussed, the following conclusions were drawn: 

- The exercises used within a proposed and regular program have an effective 

effect in raising the skill level of the scoring accuracy skills of consistency and 

jumping (for the experimental research sample). 

- There were significant differences in the pre and post tests for the control and 

experimental groups, and for all the search variables. 

- There were significant differences in the dimensional tests, in favor of the 

experimental group, and for all research variables.recommend working on the 

use of other exercises and exercises to develop other aspects in the basic skills of 

the game of handball, with the need for teachers to use and enter tools and 

assistive devices and take advantage of the case of time reduction of these 

devices in addition to the excitement factor that it causes in the overall 

educational and training process of the basic motor skills of the game. 

Key Word: altamarin almuhariat , diqat altahdif bukrat alyad 
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 الفصل األول
 

 :التعريف بالبحث -2
 البحث وأهميته :امقدمة  2-2

التدريبيثثة ال ثلنثي فبثثت االرثبثثان بالمحثتوى البثثدني والمهثثاريولكن ثلنثي ثلىثثم واثبثثان التدريحثثية وان اللمىيثة 

ثمكثين الاالثع نىث  وثاوير الصناا البدنية والمهارية لدى الاالب، بم وان ثدريس تادة كثرة اليثد يلتمثد 

 أدان بصورة جيدة ليتمكن تن تماردة الىلبة.تن ا

وتن ذلك يتة  ان اىنداد المهاري يلد ناتال، أداديا في ثحبيع المحثتوى الجيثد وان تنهثوض المهثارة يثدا 

نى  تدى كنانة النرد في أدان واجع حركي تلين او نى  تبدرة النرد في التوصم الث  النتيجثة تثن خثالا 

وكمثا ،   درجة تن اىثبان تن بتا اقم قدر تن الااقة وفي اقم زتن تمكثنالبياض بردان واجع حركي برقص

ان المهثارة ثلثد برنهثثا نصثع اأدان وجثثوهرز فثي إي ريا ثثة وانجازهثا يلتمثثد نىث  اىنثثداد البثدني ويبنثث  

 (011، 0221)حماد،  نىيها اىنداد ال ااي.

يد لدى طالب كىية التربية البدنية ونىثوض وان ادت داض ثمارين تهارية ادادية ثحهم في ثاوير التهديف البل

الريا ة تن تماردثي للبثة كثرة اليثد، وكثتلك اختيثار لليثة نىميثة ثتحثم بالدقثة والمو ثونية لتوجيثه اأدان 

 ، الننثثي لىمهثثاراا الريا ثثية، فةثثال إن تهثثارة التهدينالبليثثد هثثي تثثن أهثثم وأكثثثر أنثثوا  التهثثديف ادثثت داتا

( كمثثا نجثثد إن ثاثثوير النثثرق الريا ثثية يتوجثثع وجثثود النبثثين 55، 0221وأكثرهثثا نجاحثثا )إدثثمانيم، 

يتمتلثثون بمبثثدرة فائبثثة نىثث  إصثثابة الهثثدف تثثن فثثوق دفانثثاا ال صثثم، وهثثتا يتاىثثع إتكانيثثاا ناليثثة تثثن 

 المهارة في اأدان والدقة في إصابة الهدف.

مهاريثة االدادثية ذاا وتن هنا ثكمن أهميثة البحث  حثوا فائثدة وثثر ير التمثرين والتثدريع نىث  التمثارين ال

النانىية اللالية في ثاثوير دقثة التهثديف البليثد بكثرة اليثد تثن خثالا و ثن برنثاتج ثثدريبي تبتثر  لملرفثة 

تدى ثر ير ثىك التمارين في ثاوير دقة التهديف لدى تماردي الىلبة تن طالب كىية التربيثة البدنيثة ونىثوض 

 الريا ة.
 :مشكلة البحث 2-1
بة الدفا  تن اأتور الصلبة وذلك بحبع ارثنا  تحتوى المهاراا الدفانية ودرنة أصب  اختراق تنا    

ثحرك المدافلين في المنابة الدفانية لدى الاثالب تثن تماردثي كثرة اليثد، لثتلك لجثر البثاحثون إلث  و ثن 
نابثة تنهاج ثدريبي لىتمارين المهارية االدادية التي ث دض ثاور تهارة التهديف البليثد تثن خثارج حثدود ت

، تثا يثندى تثن قبثم النبثي ال ثت ال ىنثي  2ال ) ض( أو بحدودها وتن تحافاا ت تىنة ىصثابة الهثدف، ولالبثا
ويىجر المهثاجم إلث  هثتا التهثديف نتيجثة دثرنة نمثم المثدافلين فثي دثد الثثثراا البينيثة باى ثافة إلث  قثوة 

الثدفا ، وتثن هنثا بثرزا تشثكىة التصدي لىمهاجم تما يةار المهاجم إل  البنثو لعنىث  الدثتثالا تنابثة 
البح  لثت ارثثرى البثاحثون وبانتمثاد البحث  اللىمثي إلث  اقتثرا  برنثاتج ثثدريبي يتةثمن ثمرينثاا تهاريثة 

 ادادية ثلمم نى  زيادة وثاوير دقة التهديف البليد لدى طالب المرحىة الثانية بكرة اليد.

 هدف البحث  3-1
لمهارية اأدادية نى  دقة التهديف البليد لثدى طثالب المرحىثة الكشف نن ثر ير ادت داض التمارين ا1-3-1

 الثانية بكرة اليد.
 :فرضية البحث 2-4
وجثثود فثثروق ذاا داللةإحصثثائية فثثي دقثثة التهثثديف البليثثد بثثين تجمثثونتي التجريبيثثة والةثثاباة  0-0-0

 ولصال  المجمونة التجريبية.
 : مجاالت البحث  2-5

 جامعة الموصل.-كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة-الثانيةلة طالبالمرح :المجال البشري  2-5-2

 .02/0/9191ال   00/9102/لىمدة تن 01: المجال الزماني 2-5-1
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 قانة كىية التربية البدنية ونىوض الريا ة لعللاب النرقية. المجال المكاني: 2-5-0
  

 

 الفصل الثاني
 
 ه الميدانية :  إجراءاتمنهجية البحث و  -1
 :منهـج البحـث 1-2

ان طبيلثثة المشثثكىة المثثراد درادثثتها هثثي التثثي ثحثثدد تنهجيثثة البحثث  لثثتا ادثثت دض الباحثونثثالمنهج التجريبثثي 
 لمالئمته وطبيلة البح .

 :عينـة البحـث 1-1
ثم اختيار نينة البح  بالاريبة اللمديثة )البصثدية( والتثي يثتم اختيارهثا اختيثارا، حثرا، نىث  أدادثرنها ثحبثع 

كىيثة  -لدرادة التي يبثوض بهثا الباحثون،واشثتمم تجتمثن نينثة البحث  نىث  طثالب المرحىثة الثانيثةألراض ا
،، بلثد 01( والبال  نثددهم )9191 -9102جاتلة الموصم لىمودم ) -التربية البدنية ونىوض الريا ة ( طالبثا

ب ثجربثثثة ( طثثثال5( طثثثالب، و)5ان ثثثثم ادثثثتبلاد الاثثثالب المت ىنثثثين نثثثن التثثثدريباا والبثثثال  نثثثددهم )
( النثثع نثثن 05ادثثتاالنية، وثثثم ثبحثثيم نينثثة البحثث  الثث  تجمثثونتين ثجريبيثثة و ثثاباة قثثواض كثثم تنهثثا )

 طريع البرنة.
 التكافؤوالتجانس بين مجموعتي البحث  1-0

وأجم ثحبيع ذلك اجرى الباحثونالتكافن والتجانس بين تجمونتي البحث  لةثبت تتثيثراا اللمثر والاثوا 
 مهارية.والوزن والمتثيراا ال

 (2الجدول )
 التجانس ألفراد عينة البحث يبين

 المعالم اإلحصائية              
 المتغيرات   

 معامل األختالف ع± -س

 2,87 0,57 19,85 العمر )سنة(

 5,13 0,13 31,20 الوزن )كيلوغرام(

 2,46 4,33 175,75 الطول )سنتمتر (

 
 د ان اللينة تتجانحة في المتثيراا قيد البح .تن خالا تالحظة تلاتم اأختالف المححوبة نج

 

 (1الجدول )
 التكافؤ في المهارات االساسية )التهديف البعيد( لدى عينة البحث بيني

 الوسائل اإلحصائية           
 المتغيرات 

 tقيمـة  مجـ ض مجـ ت
 داللة الفروق

 *الجدولية المحتسبة ع  س ع  س

 ,3,33 3,3,3 1,52 2,31 1,32 التهديف من الثبات )درجة(
1.35 

 غير معنوي

 غير معنوي 3,3,2 3,30 ,,,2 5,,3 1,32 التهديف من الوثب)درجة(

 (12وإمام درجة حرية ) (0.05)الجدولية هي عند مستوى داللة  (t)* قيمة 

جثود ( يتبين ان قيمة )ا( المححوبة اقثم تثن الجدوليثة تمثا يثدا نىث  نثدض و9تن خالا تالحظة الجدوا )
 فروق تلنوية بين المجمونتين وهتا يدا نى  ان نينة البح  تتكافئة بمتثيراا البح .

 :األجهزةواألدوات المستخدمة في البحث 1-4
تيوان طبي لبيثا  الثوزن، شثريت قيثا ، شواخث ا، كثراا يث د، المبثابالا الش صثية، المصثادر اللىميثة 

 اللربية واأجنبية.
 :إجراءات البحث الميدانية  1-5
 :البعيد تحديد اختبارات التهديف 1-5-2
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تن خالا تراجلة المصادر والمراجن واخت لران بلم ال بران تن خالا المبابالا الش صية،حددا تثن 
خالا تح  المصادر واختباراا تبننة التي ثتمتن بملثاتالا نىميثة ودثبع اللمثم بهثا نىث  نينثاا تشثابهة 

 (.0ي تىحع ثمارين تهارية ادادية تىحع )في البيئة اللراقية والمو حة ثناصيىها ف
 :التجربة االستطالعية  1-5-1

اجرى الباحثونمن فريع اللمثم المحثاند، ثجربثة ادثتاالنية ونىث  تجمونثة تثن الالنبثين والبثال  نثددهم 
(، اذ ثثم 3( طالبني ثمارين تهارية ادادية المهارية والتي ثم ثرشيحها تن قبم الحثادة الم تصثينمىحع )5)

 وكان الهدف تنها: 01/00/9102لادهم نن إجراناا البح  اأدادية، وقد ثم  هتز التجربة بتاريخ ادتب
 التركد تن صالحية اأدواا المحت دتة. -
 التركد تن تالئمة ثمارين تهارية ادادية  وتدى ثنهمها تن قبم نينة البح . -
 ارية ادادية.تلرفة الملوقاا التي قد ثالقي الباحثونا نان أدانثمارين ته -
 تلرفة الوق  المحتثرق لتننيت ثمارين تهارية ادادية. -

وقد أدنرا نتائج التجربة نن صالحية اأدواا المحت دتة وتالئمة ثمارين تهارية ادادثية  وثنهثم اللينثة 
 لها.

 :االختبـار القبلـي 1-5-0
ريع اللمم المحاند وذلك لىوقثوف ثم إجران االختبار الببىي نى  إفراد نينة البح  بمجمونتيه وبمحاندة ف

 .00/00/9102نى  المحتوى المهاري ىفراد نينة البح  ولمدة يوض واحد، وكان ذلك بتاريخ 
 :االختبـار البعـدي 1-5-4

ثم إجران االختبار البلثدي نىث  إفثراد نينثة البحث  لىمجمثونتين وبمحثاندة فريثع اللمثم المحثاند لىوقثوف 
يف البليد ونتائجه ىفراد نينثة البحث  ولمثدة يثوض واحثد، وكثان ذلثك بتثاريخ  نى  تدى التاور في دقة التهد

 وبننس ثحىحم أدان في االختبارالببىي. 02/0/9191
 :الوسائل اإلحصائية 1-3

( لنروق اأودثاط الححثابية T-testالودت الححابي،واالنحراف الملياري،وتلاتم االختالف،واختبار )    
، 351-931، 0221) التكريتي واللبيدي،  (، وبلد ثنري  البياناا لىبيادين الببىي والبلدي نولجث  إحصثائيا

 (.SPSSبادت داض الحوتة اىحصائية )
 

 الفصل الثالث
 :عرض النتائج ومناقشتها 0-2
األساسررية القبليررة والبعديررة للمجمرروعتين التجريبيررة  عرررض ومناقشررة نتررائج التمررارين للمهررارات 0-2-2

 :يف من الثباتوالضابطة في دقة التهد
 (0الجدول)

 وقيمة )ت( المحسوبة والجدولية ةواالنحرافات المعياري ةالمتوسطات الحسابي يبين
 لنتائج تمارين مهارية اساسية القبلية والبعدية في دقة التهديف من الثبات

 المعالم اإلحصائية
 المجاميع

قيمة )ت(  االختبار البعدي االختبار القبلي
 المحسوبة

قيمة )ت( 
 ع ± -س ع ± -س لجدوليةا

 *2,33 3,32 5,22 2,13 1,32 المجموعة التجريبية

1.24 

 *3.40 2,24 0,,0 3,,3 1,52 المجموعة الضابطة

 (24( أمام درجة حرية )3.35** معنوي عند نسبة خطأ )

ححثوبة والجدوليثةلنتائج ( ان أوداط الححابية واالنحرافثاا الملياريثة وقيمثة )ا( الم3بين تن الجدوا )تي
ثمارين تهارية ادادية الببىية والبلدية في دقة التهديف تن الثباا، بثرن هنثاك ثاوراوا ث  وتىمثو  لثدى 
إفراداللينثثة فثثي المجمثثونتين بثثين االختبثثار الببىثثي والبلثثدي، وهثثتا التاثثور كثثان لصثثال  اأختبثثار البلثثدي 
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ى  ثمارين تهارية ادادية التي ثم أختيارها تن المثنهج والحبع يلود ال  المواظبة في الوحداا التدريبية ن
الم صثثا لمثثادة كثثرة اليثثد اللمىثثي وكثثتلك كثثان نتيجثثة ثكثثرار اأدان بمصثثاحبة التثتيثثة الراجلثثة وثصثثحي  
اأخاثثان ا نثثان اأدان أدى كثثم ذلثثك الثث  ثحبيثثع نتثثائج تلنويثثة فثثي اختبثثار التهثثديف تثثن الثبثثاا، وهثثتا يتنثثع 

( "ان تن أهم خصائا هتز المرحىثة  إكمثاا الثنبا فثي تتاىبثاا الااقثة 9110 ورأى)ال ياط  والحيالي،
اللبىيثثة وتحاولثثة ثلىثثم وثتبثثن الحركثثة بثيثثة ثححثثين التوافثثع واىيبثثا  الوتنثثي لمراحثثم المهثثارة المحثثتهدف 

 (81، 9110ثلىمها".)ال ياط والحيالي، 
 (4الجدول )

 ةوالجدولي ة)ت( المحسوب ةموقي ةواالنحرافات المعياري ةالمتوسطات الحسابي يبين
 في دقة التهديف من الوثب ةوالبعدي ةالقبلي ةاساسي ةلنتائج تمارين مهارية

 المعالم اإلحصائية
 المجاميع

قيمة )ت(  االختبار البعدي االختبار القبلي
 المحسوبة

قيمة )ت( 
 ع ± -س ع ± -س الجدولية

 المجموعة التجريبية 
1,32 3,,5 4,5, 2,3, 5,23* 

1.24 
 المجموعة الضابطة 

2,,, 3,30 0,21 2,24 3,32* 

 (24( أمام درجة حرية )3.35** معنوي عند نسبة خطأ )

( اأودثثثاط الححثثثابية واالنحرافثثثاا الملياريثثثة وقيمثثثة )ا( المححثثثوبة والجدوليثثثة لنتثثثائج 0يبثثثين الجثثثدوا )
برن هناك ثاورا وا   وتىمو  لدى  التمارين تهارية ادادية الببىية والبلدية في دقة التهديف تن الو ع،

 إفراد المجمونتين بيناالختبار الببىي والبلدي، وهتا التاور كان لصال  اأختبار البلدي.
 ( 5الجدول)

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( المحسوبة والجدولية يبين
 ف من الثبات لعينة البحث التجريبية والضابطةلنتائج تمارين مهارية اساسية  البعدية لمهارة دقة التهدي

 المعالم اإلحصائية
 المجاميع

قيمة )ت(  االختبار البعدي
 المحسوبة

 قيمة )ت( الجدولية
 ع ± -س

 المجموعة التجريبية 
5,22 3,32 

5,14* 1,35 
 المجموعة الضابطة 

0,,0 2,24 

 (12( أمام درجة حرية )3.35* معنوي عند نسبة خطأ )

( اأودثثاط الححثثابية واالنحرافثثاا الملياريثثة وقيمثثة )ا( المححثثوبة والجدوليثثة لنتثثائج 5تبثثين تثثن الجثثدوا )ي
ثمارين تهارية ادادية الببىية والبلديثة فثي دقثة التهثديف تثن الثبثاا، بثرن هنثاك ثاثورا وا ث  وتىمثو  لثدى 

 االختبار البلدي. إفراد المجمونتين بين اأختبار الببىي والبلدي، وهتا التاور كان لصال 
 ( 3الجدول)

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( المحسوبة والجدولية يبين
 لنتائج التمارين المهارية اساسية البعدية لمهارة دقة التهديف من الوثب لعينة البحث التجريبية والضابطة

 المعالم اإلحصائية
 المجاميع

قيمة )ت(  االختبار البعدي
 لمحسوبةا

قيمة )ت( 
 ع ± -س الجدولية

 المجموعة التجريبية 
4,5, 2,3, 5.03* 1,34 
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 المجموعة الضابطة 
0,21 2,24 

 (12( أمام درجة حرية )3.35* معنوي عند نسبة خطأ )                     

لجدوليثثثة لنتثثثائج ( اأودثثثاط الححثثثابية واالنحرافثثثاا الملياريثثثة وقيمثثثة )ا( المححثثثوبة وا1يبثثثين الجثثثدوا )
التمارين المهارية االدادية البلديثة فثي دقثة التهثديف تثن الو ثع، بثرن هنثاك ثاثورا وا ث  وتىمثو  لثدى 

 إفراد المجمونتين بين االختبار الببىي والبلدي، وهتا التاور كان لصال  اأختبار البلدي.
 :مناقشة النتائج  0-2-1

 ثر االيجثابي والنلثاا لىمنهثاج التثدريبي الثتي طبثع نىث  نينثة ان النتائج التي ثوصم اليهثا الباحثونتنكثد اأ
البح  لما احتوانز تن اختباراا وثمريناا تتنونة وتن أو ا  ت تىنثة خاصثة بتاثوير دقثة التهثديف تثن 

-الثباا والو ثع فثي كثرة اليثد بتكثراراا وشثدد أدان تثاليثة، أ ثافة الث  ثاثور التوافثع فثي اأدان اللةثىي
الحركة تن خالا زيادة ندد التكراراا وأدان التمريناا بمحار حركي يشثابه المحثار اللصبي واىححا  ب

الحركي لىمهارة بحي  ثلمم نى  ثاوير الجانع  المهاري، التي انلكس بدورز ايجابيا نى  تحتوى اأدان 
ون ( تن "ان التمريناا التثي ثثندى يجثع ان ثحتثوي نىث  جث0220المهاري ودقته، وهتا تا ينكدز )هارة، 

المحثار( ننثد ادان -الثوتن-تن تحار حركة النلالية التي ثلمم فيها نةىة او ندة نةالا تن حي  )البثوة
ويلوو الباحثونايةا هثتا التاثور الث  أثبانردثىوب ثحديثد اأخاثان (،25, 0220)هارة، حركاا المنافحة" 

كيثة وإنااناىرشثاداا تن خالا ثش يصها وثصحيحها وذلك بإنادة نرض النموذج المثالي لىمهثارة الحر
والتوجيهثثاا التصثثحيحية بلثثد اأدان لكثثم النثثع نىثث  وفثثع شثثروط اأدان الصثثحيحة، وكثثتلك التركيثثد نىثث  
انحيابية الحركة وتتابلة الترا  الراتية لىكرة ال  أخر لحظة فثي الرتثي، وقثد ثثم االدثتلانة بهثتا اأدثىوب 

("ان أفةعدثثاليع 0213ا تثثا ذكثثرز )فثثوزي، ادثثتنادا الثث  تلظثثم الران التثثي أكثثدا صثثحة ادثثت داته تنهثث
التدريع في الكرة أرشاد المثتلىم الث  اأخاثان وثصثحيحها لثه تثن ثكثرار اأدان الصثحي  ليتبثدض بالمحثتوى 

 (12، 0213المهاري". )فوزي، 
فةال، نثن تثا ثبثدتيرى الباحثونبرنثالكثير تثن التمثارين لىمهثاراا اأدادثية الملتمثدة تثن المصثادر اللىميثة 

ون تنادثثبة لبيثثا  المهثثارة او اأدان بملثثوا نثثن التثثر يراا البدنيثثة وحبيبثثة ثمثثازج وثثثداخم المتاىبثثاا ثكثث
، اكثر لىمبتدئين )الاالب( وقيا  ثلىم المهاراا بكرة اليد، اتثا التاثوير  اأدائية لكرة اليد، تما يجلىه تنادبا

ئية لىلبة كرة اليثد وححثع الحاجثة لهثا فثي المترثي تن التدريع فهو نمىية التبدض في تحتوى المتاىباا اأدا
المنافحة النلىية.وان قوة التهديف ثشترك تن الدقة في فانىية أهم المهاراا ال اصثة فثي كثرة اليثد أال وهثي 
، البثد تثن ان يتحثم بثالبوة والدقثة اذ "ان لثرض تبثاراة كثرة اليثد  تهارة التهديف ولكي يكون التهديف ناجحا

النائو هو التي ينج  في إصابة ترت  النريع المنافس بلدد أكثر تن اأهثداف  هو إصابة الهدف، والنري ع
(، وتن اجم ان يتمكن النريع تن النجا  في التثىع نى  المنافس البد تثن نجثا  20، 0221" )جرجيس، 

التهديف نى  ترت  النريع المنافحنالمهاراا اأدادية وال ات الهجوتيثة برلوانهثا ثصثب  نديمثة الجثدوى 
 ا لم ثتوج في النهاية بالتهديف الناج  نى  الهدف.إذ

 الفصل الرابع
 :االستنتاجات والتوصيات -4
 :االستنتاجات 4-2
البرناتج التدريبي المبتر  بادت داض ثمارين المهثاراا االدادثية فثي رفثن تحثتوى اأدان المهثاري  فلالية -

 التجريبية(. لمهارة دقة التهديف البليد تن الثباا والو ع )للينة البح 
وجثثود فثثروق تلنويثثة بثثين التمثثارين المهاريثثة اأدادثثية الببىيثثة والبلديثثة ولمجمثثونتي البحثث  الةثثاباة  -

 والتجريبية ولجمين تتثيراا البح  كافة.
وجثثود فثثروق تلنويثثة فثثي التمثثارين المهاريثثة اأدادثثية البلديثثة لصثثال  المجمونثثة التجريبيثثة ولجميثثن  -

 تتثيراا البح   .
 :صياتالتو 4-1
اللمم نى  ادت داض ثدريباا وثمريناا اخرى لتاوير جوانع اخرى فثي المهثاراا اأدادثية بىلبثة كثرة  -

 اليد.
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 رورة قياض المدردينبادت داتوادخاا اأدواا واأجهوة المحاندة واالدتنادة تن حالة االختواا بالوقث  -
 ثه فثي تجمثم اللمىيثة التلىيميثة والتدريبيثة التي ثحد ه هتز اأجهوة باى افة ال  ناتم التشثويع الثتي ثحد

 لىمهاراا الحركية اأدادية لىلب  ة.
 إجران دراداا تشابهة نى  فلالياا ريا ية أخرى. -

 المصادر
 

(: "بنثان وثابيثع بلثم ثمثارين تهاريثة ادادثية  البدنيثة والمهاريثة لالنبثاا كثرة 9109. احمد، هثادي )0

، كىيثة التربيثة الريا ثية، جاتلثة 11، اللثدد 02الرافدين،المجىثد  البدض لىصاالا "، بح  تنشور فثي تجىثة

 الموصم.

(: "ثر ير أداليع ثدريبية لتنميثة البثوة االننجاريثة لىثرجىين والثترانين فثي 0221.إدمانيم، دلد تححن )9

، فثثي كثثرة اليثثد"، أطروحثثة دكتثثوراز ليثثر تنشثثورة، جاتلثثة بثثثداد، كىيثثة التربيثثة  دقثثة التصثثويع البليثثد ناليثثا

 الريا ية.

، 0221.ثركي، نىي و شاكر، أيمان )3 (: "درادثة بلثم المتثيثراا البايوكينماثيكيثة ل اثوة االرثبثان ناليثا

 ، جاتلة بثداد.09ونالقتها بدقة التصويع"، بح  تنشور في تجىة التربية الريا ية، اللدد 

حثو  التربيثة الريا ثية"، (: "التابيباا اىحصثائية فثي ب0221.التكريتي، ودين يادين واللبيدي ححن )0

 دار الكتع لىابانة والنشر، الموصم.

 ، الجهاز المركوي لىكتع الجاتلية، جاتلة حىوان.0(: "كرة اليد لىجمين "، ط0221.جرجيس، تنير )5

، دار النكثثثر  0ث اثثثيت وثابيثثثع وقيثثثادة "، ط –(: "التثثثدريع الريا ثثثي 0221.حمثثثاد، تنتثثثي إبثثثراهيم )1

 اللربي، الباهرة.

(: "كثثثرة اليثثثد"، دار الكتثثثع لىابانثثثة والنشثثثر، جاتلثثثة 9110اط،  ثثثيان، ونوفثثثم تحمثثثد الحيثثثالي ).ال يثثث8

 الموصم.

، دار الكتثع الوطنيثة، تنشثوراا 0(: "كرة اليد ونناصرها اأدادثية "، ط0221نريبي، أحمد نودة ) -1

 جاتلة الناث ، طرابىس، الجماهيرية اللظم .

نوريثة لعخاثان نىث  اأدان المهثاري فثي كثرة اليثد "، المثنثمر (: "ا ثر الملرفثة ال0213.فوزي، نثادا )2

 اللىمي لدراداا وبحو  التربية الريا ية، اىدكندرية.

 (: "أصوا التدريع"، ثرجمة نبد نىي نصيف، جاتلة بثداد، تاابن التلىيم اللالي.0220.هارة )01

 (2ملحق )

 ولى/ األسبوع األول(نموذج للوحدات التدريبية ) األإ

 د المجاميععد زمن األداء التكرار شدة األداء  التمارين المستخدمة
الراحة بين 

 المجاميع
 زمن األداء الكلي

االختبار األول + 

االختبار الثاني+ 

 االختبار الثالث

نفس التمارين 

المهارية االساسية  

السابقة تكرر مرة 

 اخرى

 

 

 مثالية

 ث03 3 13 5

 دقيقة03

 ث03 3 13 5

 ث03 3 13 5

 ث03 3 13 5

 


