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 مستخلص البحث
ةلالعلدد لبقاعددلحلبح بددرتله ر تاددةلبحععلادديلربققةعلحادديله كدديلبحت ددر  لث دد لبحتعدد للإحدد لهدد البحث دد ل

بحبدد لولربخددتت بلبلبحثل لدديلبحلددقي لبحر ددةثلحمرقددةلبملدد للمشلدديلحمهاعدديلبحل،دد ليلبحلدد ب لث ليددللول
(ملحد ل بد لتدخلبتتادل هخلثم  عديلعل اديلولرتدخلبقخدتعلقيلثلحرخدلش ل20رتمرقبلعبقيلبحث  للد ل 

 .بق  لشايلبحلقلخثيلألختت بجلبحقتلش لثأخلر لب  لشثلرعللثلخلالب ل
قلحددعلعمكدديلب تثددلةلعلحادديلهددب لبحعدد  ببلبحاهقادديلربققةعلحادديلحدد  لعبقدديلبحث دد لرأخددتقت بلبحثل لدديله

رأ لحلعدد  ببلبحععلادديلبرلبحاهقادديليددثلبهلادديل هبدد ةليددثل كدديلبحت ددر  لورعللادديلبحت  بدد لربتتددلالبحعدد ب ل
بحلقلخ لالب لبحمعهب لبحاب لبتلتعر لثع  ببلععلايلعلحايلولياللأر دبلعلإدر  ببلث در لل،دلهييل

بلبح برادديلبقتدد  لرهددثلبحه قادديلربح خددايلربحتلمبد لعلدد لب دد ببلبتتثددل ببل ر  دديلعلدد لقعهددثلثلحد ر ب
ل.  ةلبحب لربقحعل لبقت  ليالللبتصلبحع  ببلبحععلاي
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Relationship vital rhythm in turn, mental and emotional precision 
correction in handball at the second stage students of the Faculty of 

Physical Education and Sports Science - Mustansiriya University 
 

MM Russell Ahmed Shehab 
 

obstract 
 

A search on the four-door broken down as follows  
2.ensure that this section of research methodology and field procedures, 
as was the use of the descriptive approach for being more suited to the 
nature of the problem to be discussed, and consisted of the research 
sample of 20 students were selected deliberate way, as the thrust of this 
section of the means of information gathering, was to use statistical 
means appropriate to extract the statistical results in a scientific manner 
and be healthy. 
3.This door eating present the results of tests for the research variables of 
the research sample in a table and analyzed and discussed in a scientific 
manner. 
4.This section contains recommendations which recommends the 
researcher to conduct similar research other vital sessions, a physical and 
intuitive. As also confirmation to hold periodic tests on the handball 
players, games and other in terms of brainpower. 
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 الفصل األول
 :التعريف بالبحث -1

 :مقدمة البحث وأهميته1 -1
ب ل د لللا د  ل رحقدلليدثلبحمهاعديلبدنل ليبقدلليدق  لقتدلل لهتلبد لبحة دراللبحخدقرايلحدم  لرا،د  ل

بحعربلد لبحعل لربحقيل لربحلب ل...لبحخلب ل الةلبققخل للتلل ةلحياهلبحعربل لرتعل لثدلحتربي للدهلهداهل
رحعدد لبمت،ددعلبحعللددلبلبحدد ر ببلرخددلببلثلقاعددلحلبح بددرتلرب لهدداهلبحدد ر ببلال دد لب لتددنل لعربلدد ل
ه قايلع بد ةللقيدلل   ديلبحلقلعديلالد لبقلد ب لربحعدرةلربحلثدلبلبحداهقثلربققةعدلاللربحتة بد لبحلقمعدثل

ب لبقاعددلحلبحدداتللربحعدد  ةلعلدد لبحددتعلخلربحتددا  لربحةربشدد لربحع بدد للدد لبحل رقددلبلبقخلخددايلحمقخددل ل 
تتالهلحةلبحمهاعيللل ل ر ب لبحعل لر ر بقيلل راللبح،دل لر ر ب لبحعلد لتدنل ليدثل لادهلبحملشقدلبل
بح ادديلعلدد لخددمرلبحث دد لييددثلتتمبددعلتثعددللحيددابلبقاعددلحلرادداحعلا يدد لحيددللبقاعددلحلاخددلب لبقاعددلحل

يدددثلبح اددلةليدددثلبحةلمددثلرال دد لببلت ددد لبحدد لت دددقبعلرهددرلباعدددلحلتددل  ثللتللدد لثلحددد ر ةلبحةلمادديل
بح اددددلةلرهقلحددددعلباعددددلحل بتلددددثلعقدددد لبققخددددل ل بدددد لتخددددت ب لبق يدددد ةلبح خددددلايلحلملشقددددلبلبح ادددديل
يخددبرحر اللبحدد لللدد لهدداهلبحتلبدد ببلب لبقاعددلحلبحدد بتلثليددثل خددخلبققخددل لهددرلحددا لثلحخدديرحيلبحتددثل
لقعتعدددد هلل ددددب لب لبق يدددد ةليددددثل خددددخلبققخددددل لب لهددددابلبحلةيددددرخلاالددددعقللبلددددلخلت  بدددد للععدددد ليددددث
بقاعلعدددلبللتتلةددديلتمدددر لثلر هيدددللبققخدددل لبح بدددرتل.لرب لب دددلثيلبحيددد الهدددثلبحةددد  لبقخلخدددثل
حلثدددل بةل ددد ةلبحبددد لحيدددابلتعتهددد لليدددل ةلبحت دددر  للددد لبحليدددل ببلبحليلددديلربقخلخدددايلرب ل ددد لبحليدددل ببل
ربحتمطلت ثرلع اليلبحةلش ةلبالحخلتقتيثلثل لثيلبحيد الرب دلثيلبحيد التعد  للعديلبحمعهدب لبحد ل

اللل يددر ل هبدد لربحتعددلر للددهلبحدد لمبلحت عبدد لبحةددر لرب ل كدديلبحتيدد بعلتتملدد ل ةددلبةلعلحادديليددثلهددا
بح يددل   لبحعالددلثلربحع ددهثليلح كدديلتتملدد لخددام ةل لللدديلعلدد لبحعالددمبلبق ب ادديلحتر بيددللق ددرل
ه اللعب ل لللتتمل لبح لبحت  ب لرهدرلب د لبحعد  ببلبحععلاديليدلابل لقدبلبحد ر ةلبحععلاديليدثلمر هدلل

ب ددلهثللللال ددد لبحمعددد لبحت  بدد لربتتدددلالبحعددد ب لث،دد  ل ددد ارلثلقالدددلييلبحدد لبح لحددديلبحل ب اددديلبق
حمعدد لرهددابلبدد تثطلثلحدد ر ةلبققةعلحادديلحماعددلحلبح بددرتلرلدد لهقددللتملدد لبهلادديلبحث دد ليددثلبحتعدد ال

 لدديلعلدد لبقاعددلحلبح بددرتله ر تاددةللبحععلادديلربققةعلحادديله كدديلبحت ددر  لث دد ةلبحبدد ل.لرلدد لب تددلبلبحثل
هرالهلل، ليلل لتمحيللب ل كيلبحتي بعلتتمل لل لبحمعد لبحت  بد لرتيبشديلبح درب ليدثلب دلثيل
بحيدد الثلقالددلييلبحدد لبح لحدديلبحقةخددايلربققةعلحادديلحمعدد لق تثلميددللثلح لحدديلبحل ب ادديلحمعدد ل بدد ل

 لب لتيبشددديلبحعددد  ببلبحععلاددديلربققةعدددلقبلحمعددد لبدددنل لث،ددد  لبب دددلهثليدددثلبحر دددراللحليددد الرتملددد
ل.بلبمه ليثل كيلبحت ر  لث  ةلبحب ل، ليلبحث  ليثلبتلل لبح ر تب لبققةعلحايلربحععلايلحيلللقللب ل

 هدف البحث  1-2
لل_لبحتع العل لبقاعلحلبح برتله ر تاةلبحععلايلربققةعلحايله كيلبحت ر  لث  ةلبحب ل.1
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 فرضية البحث 1-3
لبحت ر  لث  ةلبحب ل.ل_لب لبقاعلحلبح برتله ر تةلبحععلايلبل ليثل كيل1
 مجاالت البحث 1-4
ل–:لمددددم لبحل  لدددديلبحللقادددديل لادددديلبحت اادددديلبحه قادددديلرعلددددرخلبح  لالدددديللالمجاااااب الب اااار  للل1-4-1

لبح للعيلبحلختق   يل.
ل.2016-3-15إح لل2016-1-3:لحلل ةلل للالمجاب الزمانيللل1-4-2
لبح للعديلبحلختق د  يل.ل–بح  لاليل:للع ل لايلبحت اايلبحه قايلرعلرخللالمجاب المكانيلللل1-4-3
ل

 الفصل الثاني
جراءاته الميدانية -2  منهجية البحث وا 
لمنهج البحث     2-1

بخدددتت لبلبحثل لددديلبحلدددقي لبحر دددةثلثأخدددلر لبحلخدددرلبحلمشلددديلحل،ددد لةلرأهددد بالبح  بخددديل
لرت  لبحثل ليلإ لبحلقي لبحر ةثلهرلبقخ لبحلقله لبختت بخلحل  بخيل.

 عينة البحث 2-2
ت  بدددد لل تلددددهلبحث دددد لبحلتللدددد لثمددددم لبحل  لدددديلبحللقادددديل لادددديلبحت اادددديلبحه قادددديلرعلددددرخلتدددخل

ملحدد لرهددخلالللددر لل تلددهلبق دد لركدد لتددخلل85بح للعدديلبحلختق دد  يلربحثددلحملعدد  هخلل–بح  لالدديل
لددد لل%5 23ملحددد لثلحم  عددديلبحع،دددربشايلرهدددخلالللدددر لعبقددديلبحت  اددديلبح شاخدددايلراقخدددثيلل20بتتادددل 

لل تلهلبق  ل.ل
 أدوات البحث  2-3
 األدوات المستخدمة       2-3-1
  يل  لخر ل.ل*

ل.ل*ل لخثيلب رايل
ل(ل.ل1* لي ةلع   

ل(3*  ببلب لكلقرقايلع  ل 
ل*لللع ل  ةلب لكلقرقثل.
ل*له ال  ةلب لكلقرقثل.

 وسائل 2-3-2
 جمع البيانات       
لبحل ل  لبحع اايلربأل قهايل*
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ل*بقتتثل ببلربحعال ل
ل لبح   لبل*بختلل ةلتخ ب

ل(interknit*ل ل  لبحعللايلبحع اايلر،ث يلبحلعلرللبل 
*ه قددلل لبقاعددلحلبح بددرتلألخددتت بجلبقاعددلحلبح بددرتللقخددتت بجلبقاعددلحلبح بددرتلحمعهددب لر خدد ل

لبحلام لحم لملح لثلحبرخلربح،ي لربحخقيلحت  ب لبقالخلبحلر ثيلربحخلحثيلحم لملح ل.ل
 البحث االختبارات المستخدمة في  2-4
ل(1:ل526:لبتتثل ل كيلبحت ر  لل لبحعة لحمللخل. 2-4-1

لكال ل كيلبحت ر  لبحع   لل لبحعة لحمللخل.لالهدف من االختبار : 
خخلل60  ببلب ل.لل ل ل  ةلب لل خرخلعل لبح  ب ل بتلةلتل ل ربش لثعم لل10االدوات : 

لرب اهللقيللل خرليليثلرخطلبخة لبحعل اليل.ل
 وصف االداء : 

اععلبحلتته لراب هلبحم ةلتلعل لايلبحخثهلبلتل لاعرخلثلحت ر  لع، ل  ببلبح لبح ربش لبحلعلعيل
ثلحل ل لثع لبتاللم لتمرببللخلبحعة للخلبح لثل للهت شلليثلبح برايلبحعلاللبحالق للخلبحاخ  للخل

للبحرخم للخلبح برايلبحاخ  للخلبح برايلبحخةل لبحالق للخلبح برايلبحخةل لبحاخ  ل.
بحعربع ل:لتعم لحم للتته لع، لل لرقبلق تلاللبحم ببلبح لبح بت لبح ربش لراربكهل  تب لحم ل

ل بش ةلعللللب ل  ل بش ةلحيللكالتيللبقتتثل  يل.ل
ا ر لبحت ر  لثع لبتاللم لتمرببللخلبحعة لرقلاخلرلهلل لبرلت لر لتطلتقةبالبحت ر  ل

لخلكه لبح بلثل.ل7بحاتلبثع ل
ل
ل
ل
ل

 : التسجيل
لبحالق لربحاخ  لرالقرل -1 لبحعلال لت ت لبح ربش ليثلبح براي القرلبحلتته ل   تب لحم ل  ة

   يلرب  ةلحم ل  ةلت ت لبح بش ةلبحرخم لرالقرللم ل   لبلحم ل  ةلت ت لبح ربش لبحخةل ل
 بحالق لربحاخ  ل.

تثلتت برحلبحل لرحلبحملثلح   لبلبحل لرقبلبحع، لالل ل   لبلبح كيلبحملايلحللتته لربح -2
 (ل   يل.22ل-هب ل ل ة 
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لبقلقب لالتجربة االستطالعية : 2-5 ل ليثلبرخ لبقختممعاي لت  ابتيل لثل  بب كللبلبحثل لي
لل لبحمعهب ل2016-1-18بحل ل ال  لربحق علعل لل لرعي لبحعل، ة لبحخلعي ليثلتللخ )

 لبلبحثل ليل(لقعهب لل لل تلهلبحث  لرتخلتمهب لبقتتثل ببلعلبيلرك لترل5بهلملع  هخل 
لبح ل:ل

 ت،تاصلبحلعركلبلربحخلهالبلبحتثلك لت ل البحثل ليلعق لتقةبالبحت  ايلبح شاخايل.ل -1
 بحتلم لل لخمليلبق رببلبحلختت ليليثلبحث  لر م بتيلل.ل -2
 بحتلم لل لل ل لب  ببلبقتتثل لرل  للمشلتةلحتقةبالبحت  ايلبح شاخايل.ل -3
 مل  لبحلخلع ل ليثلتقةبالبحت  ايلبح شاخايل.للع ييل  خلربل لقايلي   لبحعل ل لبح -4
 ت لر لبقتملبلبحتثلال  لب لت بي لبحت  ايلبح شاخايل. -5
ل:التجربة الرئيسة  2-6

ل لبحل ل ا  لبقلقب  لبرخ ليث لبحث   لعبقي لعل  لبح شاخاي لبحت  اي لبحثل لي -2-1ب  ب
لل2016 ل  لرحللاي لبحللل3-2-2016( ليث ل ثل ل لربحق ع لبحعل، ة لبحخلعي ليث ع ل(

بلبح للعيلبحلختق   يلرثع لبقتيلبلبقتتثل ببل–بحتل  ثلحملايلبحت اايلبحه قايلرعلرخلبح  لاليل
لتخلتخ ب لبحهالقلبليثلبقختلل ةلبحتل يلرثع هللتخللعلح تيللب  لشالل.ل

 الوسائل االحصائية :  2-7
ل.لSPSSبختت خلبحثل ليلبح عبثيلبق  لشايل

ل
ل
ل
ل
 

 الفصل الثالث
 اختبار دقة التصويب للدورتين االنفعالية و الذهنية . عرض نتائج 3-1

 ( 1جدوب )
ليبين نتائج اختبار دقة التصويب للدورتين االنفعالية والذهنية

 دقةاالختبار
دورات  
االيقاع 

 
 -س 

 
 -ع 

 
قيمة )ر( 
 المحتسبة

 
قيمة )ر( 
 الجدولية

 
مستوى 
 الداللة
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  الحيو  
 

الدورة 
 االنفعالية

 
13,35 

 
1,623 

   

الدورة 
 الذهنية

 معنو   0,330 8,642 2,580 18,48

 عرض النتائج2-3
(لبقرخدددلةلبح خدددلهايلربقق دددد بالبحلعادددل تلركالددديل ل ل(لبحل تخدددثيلربح  رحادددديلل1بهدددب لبح ددد رالل ل

(لبحاتلبهب لبقرخلةلبح خدلهايلربقق د بالبحلعادل تلركالديلل1رلختر لبح قحيلرل لتمالل  رالل ل
 رحادديلرلخددتر لبح قحدديلقتتاددل ل كدديلبحت ددر  لرتددماللبحدد ر تب لبققةعلحادديلبق تثددلةلبحل تخددثيلربح 

ربحاهقاديلحماعددلحلبح بدرتلحمعهددب ل بد لب لبحرخددطلبح خددلهثلقتتادل ل كدديلبحت در  لرتددماللبقاددلخل
بلدددللبقق ددد بالل48 18ربحرخدددطلبح خدددلهثلحلدد ر ةلبحاهقاددديلل35 13بقب لهادديلحلددد ر ةلبققةعلحاددديل ددل ل

حلدد ر ةلبحاهقادديلبلددللكالدديل ل ل(لبحل تخددثيلي لقددبلل580 2حلدد ر ةلبققةعلحادديلل23 16بحلعاددل تل ددل ل
لرلختر لبح قحيلبحلعقرت.لل330 0ربح  رحايلل642 ل8
 مناق ة و تحليل النتائج  3-3

لرهابل لبحاهقاي لربح ر ة لبققةعلحاي لحلعلل لبق تثلةلهب لبح ر ة لبقب لهاي ل لتماللبحعمكي
لبققة لبح ر ة لب  لعل  لبحمر لب ال لرتمال لبحاهقاي لبح ر ة لب تةلح لله لبب لهث لث،   لتتلل  علحاي

لربل لقلتةل لا لشة لل  لاختةل  لبقب لهث لبحمر  لتمال لبحمع  لبر لبحملح  لب  ل ب  بقب لهث
بحاهقايل.لرهابل ي لربال للل لتمالل كيلبحت ر  لح اةل لبللليثلبحمر لبقب لهثلل لبح ر ةل

ل بجليثلبحل بجلربق خل لربقه بحلب لخمليلبحعللالبلبحععلايلبققةعلحايلتعقثلق،لملل بش ليثلبح
ربحابم ةلربحع  ةلعل لبحتعلخلههثلبل لقالبلبح،تصلبحاتلال لثلقالخلبقب لهايليثلبح ر ةلبحاهقايل
رهاهلبقل لقلبلب ي بلب لبح كيليثلبق ببلربحت ر  لبتمل لب لا ر لبح  لالثليثلكليلبحمر ل

ايلحمثلبتل  لل لتقةبالبقتتثل لث،  ل كب لحاحعليل لبح ر ةلبحاهقايلتنل لبقب لهثلحل ر ةلبحاهق
ليثل كيلبق ببلبمل لل لبح ر ةلبققةعلال.

 الفصل الرابع
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 (92) الى( 85)ص  من الصفحات م. م. رسل احمد شهاب  بحث

 (30/12/2018)عشر  سابعالالعدد  – لرابعالمجلد ا –الرياضية مجلة جامعة االنبار للعلوم البدنية و

 برلبحاهقايليثلبهلايل هب ةليثل كيلبحت ر  ل.لب لحلع  ببلبحععلاي .2
ب لعللايلبحت  ب لربتتلالبحع ب لبحلقلخ لالب لبحمعهب لبحاب لبتلتعر لثع  ببلععلايل .3

 علحايل.
 التوصيات  4-2

ل.ب  ببلث ر لل،لهييلثلح ر ببلبح برايلبقت  لرهثلبحه قايلربح خايل.1
بحبددد لربقحعدددل لبقتددد  ليالدددللبتدددصلل.بحتلمبدد لعلددد لب ددد ببلبتتثدددل ببل ر  ددديلعلددد لقعهددثل ددد ة2

 بحع  ببلبحععلايل.ل
 المصادر

 :ل2004ولبح للعيلبحلختق   يلول  ةلبحب لرعقل  هللبقخلخايأ ل لع  هثلعر ةل. 
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