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 ملخص البحث  
إّ  العالل الع الك يك الالجال الرياضك هدد  دمد ت دورا  ال حوظدا  يدك العظد  األلعداب الرياضدية      

ياضددية لعاددة كددرة وادداع أ ددره واضددحا  يددك االرتقدداء االالسددتوياع الالت ددورة والدد  اددي  هددذه االلعدداب الر 
 هدددد الاحدد  وضددي تالريندداع السدد ة ي دد  الكراسددك الالتحركددة التددك  ددمدع ت ددورا  ال حوظددا  وكايددرا  

لت وير السرية الحركية وتث يرها االالناولة الصدرية والتمديد ال  ال اداع  ل يادك النتخدب اليسدا  
اددي  نتدداب   ،يددر  الاحدد  هندداك يددروق ذاع داللددة إحصددابية  لكددرة السدد ة ي دد  الكراسددك الالتحركددة

الا النمجية الاح  وتد  االختااراع القا ية والاعدية ل الجالوية التجرياية ولصالح االختااراع الاعدية،
الجالوية ال  اليادك النتخدب استخدا  الالنم  التجرياك لال بالت  ل ايعة الال ك ة ويينة الاح  ه  

الدد  خدد ل النتدداب  تدد  ،و   ( الياددا  19اليسددا  اكددرة السدد ة ي دد  الكراسددك الالتحركددة والاددالل يدددده   
التوصدددل إلددد  االسدددتنتاجاع وأهالمدددا، ل تالرينددداع الخاصدددة تدددث ير جيدددد يدددك ت دددوير السدددرية الحركيدددة 
والالناولدددة الصددددرية والتمدددديد الددد  ال اددداع لددددى الالجالويدددة التجريايدددة الددد  اليادددك كدددرة السددد ة ي ددد  

 الكراسك الالتحركة  .
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 The scientific work in the field of sports has witnessed a remarkable development in 
most sports and has a clear impact in upgrading the advanced levels. Among these 
sports basketball game wheelchairs، which has seen a remarkable development and 
the goal of the research to develop exercises to develop motor speed and impact by 
handling chest and the stability of stability For the players of  Maysan basketball 
team on wheelchairs، the research imposed there are statistical differences between 
the results of the tribal and remote tests of the experimental group and for the tests 
of the dimension، what the methodology of the research and the experimental 
method was used to (12) players، and through the results were reached the 
conclusions and the most important، the exercise has a good impact in the 
development of motor speed and chest handling and the stability of the test group of 
Ball players on wheelchair. 
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  :.المقدمة1
إّ  العالل الع الك يك الالجال الرياضدك هدد  دمد ت دورا  ال حوظدا  يدك العظد  األلعداب الرياضدية      

وادداع أ ددره واضددحا  يددك االرتقدداء االالسددتوياع الالت ددورة والدد  اددي  هددذه االلعدداب الرياضددية لعاددة كددرة 
 السددد ة ي ددد  الكراسدددك الالتحركدددة التدددك  دددمدع ت دددورا  ال حوظدددا  وكايدددرا  اذ أصددداحع كدددرة السددد ة ي ددد 
الكراسددك الالتحركددة اال  ويددك ك يددر الدد  دول العددال  الالنددايس االول لكددرة القددد  الدد  حيدد  اجتددذاب 
اكار يدد ال  ال ياي  والال اهدي  وذلك لالا تالتاز ا  لعاة كرة الس ة ي   الكراسك الالتحركة ال  
 ايقدداس سددريي والندداوراع السددتالرة والتواصدد ة اددي  المجددو  والدددياس ولالددا تحتويدد  الدد  الددزي  رابددي الدد 

 .األداء الفنك
ويعددد االيددداد الادددنك اعناصددره الالخت فددة اهدد  الكوندداع االيددداد الرياضددك يددك جاليددي الرياضدداع    

وااللعاب والنما لعاة كرة الس ة والا تحتاج  يك تنفيذ الماراتمدا الد  اعد  القددراع الادنيدة الخاصدة 
اداي  يدك احتياجاتمدا الد  ، ولكو  لعاة كرة الس ة ت تالل ي   الالماراع المجوالية والديايية الالدا تت

انواس القدراع الادنيدة الخاصدة والال بالدة لمدذه الالمداراع والد  هدذه الالمداراع المدارة التصدويب التدك 
لما دور كاير يك حس  الاارياع كرة الس ة وال  اجل الوهود ي   الحالة التدرياية ل ياي  يناغدك 

لالعرية السدتوى هددراتم  الادنيدة والالماريدة االستعانة ااالختااراع والقياساع لكونما الوسي ة الالناساة 
وغيرها ، أ  ا  االختااراع هك " احدى ادواع التقوي  الفعالة يك الترايدة الرياضدية لددورها الفعدال 
يك الاراال  والدى تحقيقما ل غرا  الالوضوية ويك العرية الدوا   القدوة والضدعد يدك االيدراد او 

                     سددددددالية ل فددددددرد وسددددددالات  وخصابصدددددد  الحركيددددددة .يددددددك الاددددددراال  وتحديددددددد الدددددددى التقددددددوي  والحالددددددة الج
 (. 1289:92  حساني :

وتكال  اهالية الاح  يك كو  المارة التصويب واحدة ال  اه  الالماراع االساسية يك لعاة كرة     
السددد ة والتدددك ت عدددب دورا حاسدددالا يدددك يدددوز وخسدددارة الفدددرق لالدددا لمدددا الددد  اهاليدددة كايدددرة يدددك الالااريددداع 

ولغدر  تعدرد  الال  دوب.وتحتاج هذه الالمارة ال  هددراع ادنيدة خاصدة لكدك نصدل إلد  الالسدتوى 
 الدراسة.هذه  راع الادنية الخاصة ادهة اداء المارة التصويب يالد الااح و  ال  اجراءي هة القد

أ  هدد لعاة كرة الس ة ي   الكراسك الالتحركة هدو تسدجيل أك در يددد الالكد  الد  النقدا  يدك     
سدد ة الفريددق الالنددايس وذلددك الدد  خدد ل اسددتخدا  الالمدداراع األساسددية اكددرة السدد ة ااتدددأ  الدد  الالناولددة 

جادة إ ناء تنفيذها. الس ة،   يال ا اة يالتمديد ي   ياالست  والتك تت  ب يال ية إتقا  وا 
السرية الحركية الي الياي  الس ة ي   الكراسك الالتحركة ياالل الم  يدك العدب وتوايمدا  دوتع     

الي الالماراع األساسية وكذلك يث  ال عب الحدي  أال  يالتاز االسرية والدهة الال  واة، الد  خد ل 
حظددة الادداح و  لا ددوالع السدد ة ي دد  الكراسددك الحظددوا ا  هندداك ال ددك ة يعددانك النمددا ال ياددو  ال 

أ ندددداء يال يددددة تع المدددد  ل المدددداراع األساسددددية وهددددذا يددددنعكس ي دددد  تنفيددددذه  يددددك وهددددك يقدددددا  السددددرية 
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والالمد   ت ك الح دول لتحقيدق المددد الدربيسأ ناء ال عب واالتالك يدد  القددرة ي د  االديك ل واجااع 
  حدداولوا ت ددوير السددرية الحركيددة وتا يرهددا يوي يدد  يددث  الادداح  يددك يال يددة تع دد  الالمدداراع األساسددية

ي دد  الالناولددة الصدددرية ودهددة التمددديد الدد  ال ادداع الدد  خدد ل ت ايددق تالريندداع خاصددة تدد  اختيارهددا 
ويمددد  . السد ة ي د  الكراسدك الالتحركدةكدرة  ل يادك هوت دوير ادهة لغر  ريي الالسدتوى الالمدار  

لت دددوير السدددرية الحركيدددة وتث يرهدددا االالناولدددة الصددددرية والتمدددديد الددد   تالرينددداع وضدددييدددك الاحددد  
تعدرد تدث ير تالرينداع لت دوير و  الالتحركدةالنتخب اليسا  لكدرة السد ة ي د  الكراسدك  ال ااع ل ياك

السدددرية الحركيدددة وتث يرهدددا االالناولدددة الصددددرية ل يادددك النتخدددب اليسدددا  لكدددرة السددد ة ي ددد  الكراسدددك 
تعددرد تددث ير تالريندداع لت ددوير السددرية الحركيددة وتث يرهددا والتمددديد الدد  ال ادداع ل ياددك و  الالتحركددة

  النتخب اليسا  لكرة الس ة ي   الكراسك الالتحركة
جراءاته الميدانية منهجية البحث -2    :وا 
 منهج البحث: 2-1
النم  الاح  التجرياك كون  يت ء  الي حل الال ك ة الالراد اح ما وألن  ال   و ايتالد الااح  

الوسابل الالمالة ل وصول إل  العرية يو ق اما. واستخد  الااح و  تصالي  الالجالويتي  التجرياية 
 العرية إل  الوصول يك كفاية الوسابل أك ر ال " التجرياك الالنم  يعد إذ الالتكايبتي ،والضاا ة 

  (1285،22اما.  ديويولد: الو وق
 وعينته:مجتمع البحث  2-2
اختيدددار ييندددة الاحددد  الددد  اليادددك لجنددة لدددذو  االحتياجددداع الخاصدددة اليسدددا  ي ددد  الكراسدددك  تدد    

( 90دده   الاالل ي  يك الالراكز التدرياية الخاصة و الالتحركة يك الحايظة اليسا  و الذي  يتدراو 
الكراسدك الالتحركدة  العالديدة ي د ( اليادا اال ريقدة 19اختدار الاداح و   اليب ل الجتالدي االصد ك و 

( اليادي  لكدل 6الجالويتي   ضاا ة( و  تجرياية ( وي   ريدق القريدة اواهدي   ي  وت  تقسيالم  
( ياددددي  تكدددداي  1الجالويددددة .أجددددرى الادددداح و  تكدددداي  ي دددد  أيددددراد الالجالددددويتي  يددددك الجدددددول رهدددد   

  .الجالويتك الاح  يك االختااراع الالستخدالة
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 يبين تكافؤ مجموعتي البحث )الضابطة والتجريبية(( 1) جدول

 (3.35( ، تحت مستوى داللة )2.23علمًا ان الجدولية = )
( T( ل عيندداع الالسددتق ة ي دد  الاياندداع الخاصددة ااالختادداراع كانددع هيالددة  Tوات ايددق هددانو       

ويتي  غيددر العنويددة ( الجدوليددة الالاي ددير إلدد  أ  الفددروق الددااي  الالجالددTالالحسددواة أهددل الدد  هيالددة  
 التكايبتا  .  يأ  أ  الالجالويت

 االجهزة واألدوات: -2-3
. Canon 9200 ااعدددة ليزريدددة ندددوس -9(.4ادددانتيو     (Dell)جمددداز حاسدددوب الاتدددوب ندددوس-1

  .كراع  اية ااوزا  الخت فة ساية توهيع، صايرة،كراسك الالتحركة وكرة س ة 
 تحديد االختبارات: -2-4

إ  أهدد  الددا يحتاجدد  الادداح و  هددو اختيددار أو وضددي اختادداراع التعددددة لقيدداس اعدد  الالتغيددراع     
التددددك تددددرتا  االظدددداهرة الالددددراد هياسددددما واندددداء ي دددد  ذلددددك هددددا  الادددداح و  اإيددددداد اسددددتالارة الختيددددار 
االختااراع الالناساة ل الماراع هيد الدراسة وت  ير  االستالارة ي   الجالوية الد  الالختصدي  يدك 

التدك حققدع نسداة  االختاداراع( ، واعد جالي االستالاراع وتفريغما ت  اختيدار 5ة ويدده   كرة الس 
 ( يوضح ذلك. 9( يالا يوق والجدول %70اتفاق  

 
 
 
 
 
 
 

 المعامالت االحصائية
 

 اسم االختبار

وحدة 
 القياس

( Tقيمة ) المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة الداللة

 ع± س   ع± س  

الذراع حول سرعة دوران 
 غير دال 3.86 3،18 3،31 14،33 3،29 14،33 الدرجة ثا(23السلة)

اختبار مناولة الكرة واستالمها 
نحو الدوائر المتداخلة على الحائط 

 م (7.53)من مسافة 
 غير دال 3.76 3،32 2،37 12،53 3،29 12،33 الدرجة

 غير دال 3.26 1،19 1،21 3،33 1،22 2،25 الدرجة التهديف من الثبات بكرة السلة
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 يبين النسب المئوية الختيار الخبراء لالختبارات قيد الدراسة (2جدول)
 النسبة التكرار االختبارات المهارات

 السرعة الحركية
 83 4 ثا(23الذراع حول السلة) سرعة دوران

 23 1 سرعة ثني ومد المنكب والمرفق

 المناولة الصدرية
 23 1 اختبار المناولة الصدرية بعد اداء الطبطبة

اختبار مناولة الكرة واستالمها نحو الدوائر المتداخلة 
 83 4 م (7.53على الحائط من مسافة)

دقة التصويب من الثبات بكرة 
 الكراسيالسلة على 

 13اختبار التصويب من خلف خط الرمية الحرة )
 83 4 رميات(

 23 1 رمية( 15اختبار التصويب من الرمية الحرة)
 اختبارات البحث : 2-5
 . ا(90سرية دورا  الذراس حول الس ة  السرية الحركية ل ذرايي  اسم االختبار-1

 (.966: 1272 حساني :

 هياس السرية الحركية ل ذرايي  ي   الكراسك الالتحركة  -هدف االختبار:
 س .20ساية ايقاد ،س ة اق ر  -االدوات :

يقد الالختار االحاذاة الس ة ويند سالاس ا ارة الادء يقو  اعالل دوابر  -مواصفات االختبار:
الدوابر ا ناء االداء يكرر الالختار يالل يك االذراس ي   ا  تكو  كد اليد يك الحاذاة هالة الس ة 

  ا.90ال  اكار يدد خ ل 
  ا.   90الالختار يدد الراع ا ناء الادء خ ل  يسجل التسجيل:

 الصدرية بكرة السلة على الكراسي المتحركة: اختبار المناولةاسم االختبار: -2
 (. 9019:77  نيار:

 الالتحركة.هياس دهة الالناولة الصدرية ل ياك كرة الس ة ي   الكراسك  الهدف من االختبار:
الرسو  ي ية     دوابر التداخ ة  الركز  س ة، حاب  التحرك، كرةكرسك  األدوات المستخدمة:
إل  ه ر الدوابر ال    ال  الصغر  ال   (، يكو ال ترك ل دوابر 

س ( ، والحاية 9،55س (،الي ال حظة أ  سالك الخ و   150س (، 100س (، 50 األكار
التر( 8( ي  األر  ، ويرس  خ  ي   األر  وي   اعد  س 20السف   ل دابرة الكارى ترتفي  

 ( .10ال  الحاب  والواج  ل  ، كالا يك ال كل ره  
 (،الالختار ي   كرسي  خ د خ  الرالك  الالرسو  ي   األر  يج س االختبار:طريقة أداء 

 اليدي  العا. الدوابر ااستخدا ي   أ  يقو  اثداء الالناولة الصدرية ي    الكرة،والع  
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 االختبار : شروط
 لكل الختار الحق يك أداء ي رة الناوالع . -
 تعد الالحاولة يا  ة إذا تجاوز الالختار اكرسي  خ  الرالك . -
 ل الختار الحق يك أداء اع  الالناوالع ي   سايل التجراة . -

 التسجيل :
 تحتسب ل الختار     درجاع يك حال أصااع الكرة الدابرة الصغيرة . -
 درجتي  يك حال أصااع الكرة الدابرة الالتوس ة.تحتسب ل الختار  -
 تحتسب ل الختار درجة واحدة يك حال أصااع الكرة الدابرة الكايرة . -
يند إصااة الكرة ألحد الخ و  ل دوابر ال    يحصل الالختار ي   الدرجاع الالخصصة  -

 ل دابرة التك أصااع الكرة حدودها .
 ي يما يك االختاار هو    و  درجة .الحد األهص  ل درجاع الالالك  الحصول  -
 (.76،:9019 نيار::  الثبات بكرة السلة على الكراسي المتحركة اسم االختبار-3

 الهدف من االختبار :
وذلك ال  خ د خ  الرالية الحرة ل ياك كرة الس ة ي    ال ااع،هياس دهة التصويب ال    

 الكراسك الالتحركة.
 كرسك التحرك. س ة،هدد كرة  س ة،كرة  المستخدمة:األدوات 

 يت  أداء الرالياع ال  خ د خ  الرالية الحرة .   االختبار:طريقه أداء 
 شروط االختبار:

 رالياع ال  خ د خ  الرالية الحرة . لكل الختار الحق يك أداء ي ر -
 تعد الالحاولة يا  ة إذا تجاوز الالختار خ  الرالية الحرة اكرسي  الالتحرك. -
 الرالياع ي   سايل التجريب .يحق ل الختار أداء اع   -

 التسجيل :
 تحتسب درجتي  يند دخول الكرة يك الس ة .  -
 تحتسب درجة واحدة يك حال الالسع الكرة الس ة ول  تدخل . -
 تحتسب صفر يك حال يد  ال السة الكرة الس ة ول  تدخل . -

 الحد األهص  لعدد الدرجاع ي رو  درجة.
 التجربة االستطالعية : 2-6

ة اليسا  ال  لجن  ي   يينة الياي 10/8/9017الااح و  تجراة است  يية اتاريخ  أجرى     
 هال هياال  ااح   امدد اختيار أساليب الاح  وأدوات  .    ي ( اليا5والاالل يدده   
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 االختبارات القبلية: 2-4-4
ا تال ع ي   ها  الااح و  اثجراء االختااراع القا ية هال الادء االالنم  التدرياك، وهد    

اختبار مناولة الكرة واستالمها نحو الدوائر   ثا(23سرعة دوران الذراع حول السلة)االختااراع 
 13اختبار التصويب من خلف خط الرمية الحرة ) ،م (7.53المتداخلة على الحائط من مسافة)

يك هاية  وسا   8/9017/ 15( يو  ال   اء يك تالا  الساية العا رة صااحا  اتاريخ رميات
 يرياك االولالاية .  

 المنهج التدريبي: 2-7
التجرياية يق  ويك القس   ت  ت ايق التالريناع الخاصة خ ل الوحداع التدرياية ل الجالوية   

يصرا  يك هاية ال ميد وسا  يرياك الساية الرااعة  16/8/9017يو  االراعاء الالوايق  الربيس
 االولالاية.

التالريناع ي   يينة اح   الالتال  ة االالجالوية التجرياية التك يا ل يدد  الالدرب هذه    اق   
( أساايي واواهي     وحداع 8إذ  اقع هذه الالجالوية التالريناع لالدة  ي ( اليا6إيرادها 

أالا  هذه العينة إل  هياسي  ها ك واعد  يك االختااراع هيد الدراسة. األساوس وخضععتدرياية يك 
ويق الالنم  الالعد ال  هال الدرب ي   يال ع  الخاصة الالالجالوية ال انية ي   ت اق التالريناع 

الفريق وخضعع كذلك إل  هياسي  ها ك واعد  يك ذاع االختااراع التك خضعع لما الالجالوية 
 التجرياية. 

 يند ت ايق تالرينات  الخاصة: التيةالال حظاع ا واايهد ر   يأ  الااح   
 ال  الوحدة التدرياية . القس  الربيس يك ادايةهد  اقع  الخاصة االتوايقا  التالريناع  -
ايتالدع  دة التالريناع ي    دة الوحدة التدرياية الالوضوية ال  هال الدرب الفريق، وهد ا ل  -

اي  وكا  الوهع الالستغرق إلي اء هذه التالريناع هد تااي  ( وحده تدري94يدد الوحداع التدرياية 
ال  أساوس إل  آخر، إذ إ  زال  هذه التالريناع ادأ االتصايد النذ األساوس ال انك وحت  األساوس 

 ( د هيد الدراسة د498( أساايي 8ال اال  أذ ا ل الجالل وهع التالريناع خ ل  
 االختبارات البعدية: 3-8
 90/10أجرى الااح و  االختااراع الاعدية لعينة اح    الالجالوية التجرياية والضاا ة( يو     
وهد اتاي ال ريقة نفسما التك اتاعما يك االختااراع القا ية وذلك اعد االنتماء ال  الالدة  9017/

حرص الااح و  ي   إيجاد جاليي الظرود  أساايي وهد 8الالقررة ل تجراة والتك استغرهع 
تااراع القا ية والت  ااتما يند إجراء االختااراع الاعدية ال  ناحية الوهع والالكا  ووسابل ل خ

 االختاار. 
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 الوسائل اإلحصائية:  2-9
ال  اجل تحقيق هدد الدراسة ها  الااح و  ااستخدا  الحقياة اإلحصابية ل ع و  االجتالايية     
 spss ) 
 :تهاومناقش هاعرض النتائج وتحليل-2
 :هاعرض نتائج االختبارات القبلية والبعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة وتحليل3-1 
 :هاالتجريبية االختبارات وتحليل والبعدية للمجموعةعرض نتائج االختبارات القبلية 3-1-1 

  ،الااح ياعد تفريل الاياناع الخاصة ااالختااري  القا ك والاعد  ل الجالوية التجرياية ال     
 (.2عالجتما إحصابيا  تاي  كالا يك الجدول  وال

 يبين نتاج االختبارات القبلية والبعدية للمجموعة الضابطة في اختبارات البحث الثالثة (3الجدول )

 وتحليل نتائج االختبارات القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية في اختبارات البحث: 3-1-2
يينة الاحد   التجرياية ال   ال  اختاارات  القا ية والاعدية ل الجالوية ياعد أ  انتم  الااح  

 ( .4يالد إل  تفريل الاياناع والعالجتما إحصابيا والاي  يك الجدول  
 يبين نتائج االختبارات القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية في االختبارات الثالثة (4الجدول )

البعدية للمجموعة الضاابطة والتجريبياة فاي اختباارات البحاث عرض نتائج االختبارات  3-1-3
 :هاوتحليل

ي  الضددداا ة والتجريايدددة الددد  اعددد تفريدددل الايانددداع الخاصدددة ااالختاددداري  الاعدددد  ل الجالدددويت 
 ( .5 ، والعالجتما إحصابيا    والاي  يك الجدول  يالااح 

 

 المعامالت اإلحصائية
 
 اسم االختبار

وحدة 
 القياس

مستوى  البعدي القبلي
 الداللة الداللة

 ع± س   ع± س  

 دال 3.34 3،13 14،83 3،29 14،33 الدرجة السرعة الحركية
 غير دال 3.61 3،37 12،17 3،29 12،33 الدرجة المناولة الصدرية
 غير دال 3.38 1،26 3،33 1،22 2،25 الدرجة الرمية الحرة

 المعامالت االحصائية
 
 اسم االختبار

وحدة 
 القياس

 البعدي القبلي
مستوى 
 الداللة الداللة

 ع± س   ع± س  

 دال 3.33 4،37 33،17 3،31 14،33 الدرجة السرعة الحركية
 دال 3.33 1،93 23،33 2،37 12،53 الدرجة المناولة الصدرية
 دال 3.33 1،35 7،53 1،21 3،33 الدرجة الرمية الحرة
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 والتجريبية في االختبارات الثالثة ( يبين نتائج االختبارات البعدية للمجموعتين الضابطة5الجدول )

 مناقشة النتائج: 3-2
( والذ  ياي  يي  نتاب  الالجالوية 2اعد اال  س ي   النتاب  الالوضحة يك الجدول      

( الذ  ياي  نتاب  4  الدراسة والجدولالتجرياية يك القياسي  القا ك والاعد  ل ختااراع هيد 
( الذ  ياي  5الالجالوية الضاا ة يك القياسي  القا ك والاعد  لنفس االختااراع وكذلك الجدول  

يتضح لنا ا  الالجالوية التجرياية كا   ،والضاا ةنتاب  االختااراع الاعدية ل الجالويتي  التجرياية 
وجدناها يك الجداول أنفة الستوى ت ورها أيضل ال  الالجالوية الضاا ة ادليل النتاب  التك 

 الذكر.
سرية إ  نتاب  الالجالوية التجرياية التك  اق أيرادها التالريناع الخاصة يك ت وير ال    

ت ور الستواه  أيضل ال  الالجالوية  كا  ال ااعوالتمديد ال  الحركية والالناولة الصدرية 
الالوضوس ال  هال ويق الالنم  ي   الضاا ة التك ل  تستخد  التالريناع الخاصة ال يال وا 

 ويرى الااح و  .(5( 4( 2الدرب الفريق وا  الا يعزز هذا الك   هو العودة إل  نتاب  الجداول 
ال  ا  ت د  التالريناع الخاصة االسرية إل  أتااس النمجية صحيحة يك تدريااع السرية التك 

ل عب يك كرة تعالل ي   ت ور هدرة ال يب ي   التثهيل التالاري  الخاصة االسرية الحركية ا
 الس ة ي   الكراسك الالتحركة.

ويعزو الااح و  ساب الفروق ايضا  يك النتاب  اي  الالتع الي  ال  الستوى األيراد وهدرتم      
 ال يب يك الاي   السرية الحركية وهذه العال ية تحتاج ال  هاا ية كايرة يك القدراع الادنية لدى 

كا  الوهع ال ز  ل ستجااة ه يل ال  هال الالتع   دل ذلك ي   هدرت  يك الجاامة الت  ااع االداء 
(، "أ  الرياضك الذ  ين د 265: 9000وصوال  ال  تحقيق العالل الال  وب. كالا ي كد  أساالة،

ة تحقيق أهص  اداء يجب ا  يتع   االحتفاظ ادرجة يقظة يالية كالا يتع   ا  يوج  يك كرة الس 
هال إيداده ل تالريناع الخاصة التك  إ  الااح  ويستجيب ل ت اليحاع الالعينة الالرتا ة ااالداء"

القدرة ي   القيا  اعالل ال  اإليالال ا كل يت  االدهة والسمولة والسي رة " هدد ال  خ لما ت وير
راع وتعد الالناولة" ال  الالما (.42: 9000واالهتصاد ييالا ياذل  الفرد ال  جمد".  ال الك:

 المعامالت االحصائية
 
 اسم االختبار

وحدة 
 القياس

مستوى  المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة
 الداللة الداللة

 ع± س   ع± س  

 دال 3.33 4،37 33،17 3،13 14،83 الدرجة السرعة الحركية
 دال 3.33 1،93 23،33 3،37 12،17 الدرجة المناولة الصدرية
 دال 3.33 1،35 7،53 1،26 3،33 الدرجة الرمية الحرة
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المجوالية الالمالة والربيسة يك كرة الس ة والتك ال تقل أهاليتما ي  يال ية التصويب ياواس تما 
يالك  الوصول إل  هدد الالنايس والذ  يكو  ل  تث ير ايجااك ي   يدد األهداد الالسج ة؛ إذ 

 ارأالا االنساة الختا(. 71: 9004 ااراهي :تنقل الالناولة الكرة إل  أحس  األالاك  ل تصويب" 
لقياس صفة التمديد اكرة الس ة لدى أيراد العينة يثظمرع  التصويب ال  ال ااع ل رالية الحرة

النتاب  ت ور الالجالوية ال  خ ل الالقارنة اي  االختااري  القا ك والاعد  وتعد المارة التصويب 
التركيز المالة يند اداء الرالية الحرة يجب ي   ال يب ا  يركز انتااه  ُهِايَل األداء إذ أّ  يال ية 

 (.18: 1220يك هذا النوس ال  األداء الحركك".  جاار، يارد:
 
 :الخاتمة-4
النتاب  التك حصل ي يما الااح و  ت  التوصل ال  ابية و االحص الجاعال  خ ل الالع   

ل تالريناع الخاصة تث ير جيد يك ت وير السرية الحركية والالناولة الصدرية  -االستنتاجاع االتية:
-والتمديد ال  ال ااع لدى الالجالوية التجرياية ال  الياك كرة الس ة ي   الكراسك الالتحركة  .:

أيض ي  الالجالوية التجرياية يك ت وير السرية الحركية والالناولة الصدرية والتمديد ال  ال ااع 
 عضوء االستنتاجاالتجرياية ال  الياك كرة الس ة ي   الكراسك الالتحركة ويك لدى الالجالوية 

االهتالا  ات وير  االسرية الحركية والقدراع الحركية والادنية والالمارية  أوص  الااح و  ضرورة
والالناولة الصدرية والتمديد ال  ال ااع لدى الالجالوية التجرياية ال  الياك كرة الس ة ي   

كة . وايتالاد التالريناع الخاصة يك ت وير السرية الحركية ا كل يساق ويتزاال  الكراسك الالتحر 
 ي   الكراسك الالتحركة. ةلس ار الالماراع األساسية ل ياك كرة الي ت وي
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 المصادر والمراجع:
  :القاهرة، دار الفكر 2،  الت ايقاع –الالفاهي  –ي   نفس الرياضية راتب:اساالة كاالل ،

 .9000العراك، 
 القوة الالاليزة االسرية( وتث يرها يك - نيار: ابر صالح. استخدا  تالاري  لت وير  تحالل القوة

رسالة  الالتحركة،دهة أداء اع  الالماراع المجوالية ل ياك كرة الس ة ي   الكراسك 
 .  9019الاجستير ، ك ية التراية الرياضية ، جاالعة اغداد ،

  :1272؛  دار الفكر العراك ،والتقوي  يك التراية الرياضيةالقياس حساني  :الحالد صاحك )
 .966ص

  :اغداد ، ال ااي وزارة التع ي  العالك الالماراع الفنية اكرة الس ةجاار ريد، يارد كالال ،
 .1220والاح  الع الك، 

  : وزارة التع ي  العالك والاح  الع الك، 1،  اساسياع التع   الحرككال الك،ياد اهلل حسي ،
 .9006القادسية،ك ية التراية الرياضية، جاالعة

 وآخرو ) نايل الحالد (ترجالة . النفس وي   التراية يك الاح  الناه .يا  دالي  . ديواولد: 
 .(1285 .ل  ااية الالصرية األنج و الكتاة القاهرة،

 : القاهرة، دار 9، كرة اليد ل جاليي التدريب ال االل والتاليز الالمار النير جرجيس:  إاراهي ،
 .9004الفكر العراك، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


