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 امللخص    
 :يهدف البحث الكشف عن

 عبي الشباب بكرة اليد.المهارات االساسية لال عدد من في تدريبي باستخدام تدريبات مشروطة منهاجفاعلية  -

 . المهارات األساسية  بين المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار البعدي الفروق في عدد من -
ب متت  وطبيعتة الب،توت وتتف تنفيتج التجرىتة علتم عينتة متن العبتي  تباءالمتنه  التجريبتي لمال الباحثتا استتخدم     

ن )تجريبيتة بالطريقة العمدية وقسموا بالطريقة العشوائية التم مجمتوعتي هفوتف اختيار نادي الفتوة الرياضي بكرة اليدت 
تتدريبي مقتترب باستتخدام  منهتاجت وتضتمن  ارتراءات الب،تو تمتميف ( العبين لكل مجموعة10( وىواقع )وضابطة

،ديتد التمرينات المشروطة والجي طبق علم المجموعة التجريبيةت وكتجل  ارتراء عتدد متن التجتارب االستتطال ية لت
ىعتد للت  و التمارين المستخدمة وكجل  الشدد المالئمةت فضاًل عن التكرارات واوقات الراحة المناسبة لهتج  التمتارينت 

يتة متارين المهار التدريبيت ال نفتجت المجموعتة التجريبيتة الت منهاجالمهارية القبليةت ثف تف تنفيج التف إرراء االختبارات 
 لمنهتاج المعتد متن قبتل متدرب الفريتقت واستت رق نمتا نفتجت المجموعتة الضتابطة اباستخدام التمرينات المشتروطةت بي

( فتتي 1:  3( دورات صتت رو وىتمتوج حركتتة حمتل )4( استتابيع ختالو دورتتتين متوستطتين وىواقتع )8تنفيتج التجرىتة )
ة لمهاريتترراء االختبتتارات اإبتت الباحثتتا ( وحتتدات تدريبيتتة فتتي االستتبوذت وىعتتد للتت  قتتام 3كتتل دورة متوستتطة وىواقتتع )

ائية الوستتائل اءحمتت الباحثتتا واستتتخدم لتتتي اتبعتت  فتتي االختبتتارات القبليتتةت البعديتتة بتتاءرراءات والخطتتوات نفستتها ا
لعينتات ل (T)اختبتار و  للعينتة المرتبطتة (T)اختبتار و  النستبة الموويتةو  االن،ترا  المييتاري و  لوسط ال،ستابيتية: )اآلا

 .المستقلة(
 :آلتيةات الى االستنتاجإ نالباحثاوتوصل 

متن  ساستية وللت المهتارات االا عدد من دو الم تطوير أستخدام التدريبات المشروطة أرب بالتدريبي المقت منهاجال -
 خالو مقارنة نتائ  االختبارات القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية.

ت مقارنتتة نتتتائ  االختبتتارامهتتارة )التهتتديو ( وللتت  متتن ختتالو  لتتم تطتتويرإدو أالمنهتتاج المعتتد  متتن قبتتل المتتدرب ا  -
 القبلية والبعدية للمجموعة الضابطة.

 ستتتتخدام التتتتدريبات المشتتتروطة تطتتتوراً أالتتتتدريبي المقتتتترب ب منهتتتاجستتتتخدم  الأحققتت  المجموعتتتة التجريبيتتتة التتتتي  -
المهتارات األساستية فتي عتدد متن  أفضل متن المجموعتة الضتابطة التتي استتخدم  المنهتاج المعتد متن قبتل المتدرب

 ة.ختبارات البعدية بين المجموعتين التجريبية والضابطتناولها الب،وت ولل  من خالو مقارنة نتائ  االا  التي
 

 (.تدريبات مشروطة ،  المهارات االساسية، كرة اليد)الكلمات المفتاحية: 
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The effectiveness of a proposed training curriculum using conditional 

training in a number of basic skills of youth players in handball 
 

Assist. Prof. Dr. Othman A. Al-Bayati                      Othman_ad@yahoo.com 
Khalid H. Muhammad Salah         Mr. 

 
    The research aims to discover the following: 
- The Effectiveness of the training curriculum using conditional training in a number 

of basic skills of youth players handball. 

- Differences in the number of basic skills between the experimental and control 

groups in the post-test. 

 

  -  The experiment was used on a sample of the youth players of Al-Fatwa Sports 

Club in handball. They were chosen in a random way and divided randomly into two 

groups (experimental and control) and (10) players per group, The research included 

the design of a proposed training curriculum using conditional exercises applied to the 

experimental group, as well as conducting a number of exploratory experiments to 

determine the exercises used as well as the appropriate stress, as well as the 

appropriate repetitions and rest times for these exercises, and then the tribal technical 

tests were carried out, The experimental group carried out the exercise exercises using 

conditional exercises, while the control group carried out the curriculum prepared by 

the team coach. The experiment took 8 weeks during two intermediate sessions with 4 

junior courses, Ripple movement load (3: 1), (3) training units per week, and then the 

researchers carried out the technical tests of the procedures and the same steps 

followed in the tribal tests. The researchers used the following statistical methods: 

(arithmetic mean, standard deviation, percentage, (T) for independent samples),  

 

               The researchers reached the following conclusions: 

- The proposed training curriculum using conditional training has led to the 

development of a number of basic skills by comparing the results of the tribal and 

remote tests of the experimental group. 

- The curriculum prepared by the trainer led to the development of skill (scoring) by 

comparing the results of tribal and remote tests of the control group. 

- The experimental group, which used the proposed training curriculum using 

conditional training, achieved a better development than the control group which used 

the curriculum prepared by the trainer in a number of basic skills in the research by 

comparing the results of the remote tests between the experimental and control 

groups. 
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 التعريف بالبحث-1
 المقدمة واهمية البحث 1-1

متتن  تعتتد فعاليتتة كتترة اليتتد متتن الفعاليتتات الرياضتتية التتتي لهتتا مكانتتة متميتت ة فتتي مع تتف دوو العتتالفت ولكونهتتا    
لفترد الفعاليات التي يتمف العبيها بالقدرات المختلفةت وهي تمتتا  بالشتموو فتي ال،ركتة والمهتارةت وت تر  فتي ا

ومتتع التطتتور فتتي أستتاليا اللعتتا ال،تتديو تتت امن معتت   (15ت 1986ا يتتة وخلةية)حستتينتصتتفات نفستتية وارتم
،ركتة عداد العبي الشباب في كترة اليتد وقتد  تمل للت  التطتور ديناميكيتة الإ  يضرورة ت يير الوسائل التدريبية ف

 قبتل الالعتا لتة إيقافت  متنوم،او  فلالعبين داخل الملعا وم،اولة  يادة عدد األهدا  من قبل الالعتا المهتار
 رتقتاءمتن ارتل االا ت ون را لهجا التقدم أصب،  هناك حارة ماسة إلم استت،دا  أستاليا وطرائتق رديتدة المدافع

ستتتتخدام اداء إهتتتج  األستتاليا ال،ديثتتة هتتو  نومتت تالمهتتاري والخططتتي لالعبتتي الشتتتباب فتتي كتترة اليتتدبالمستتتوو 
 متتتن التمتتتويبات داء أنتتتواذ مختلفتتتةإختتتج الفتتترا  و والت،تتترك الستتتريع بتتتدو  كتتترة وا ستتترعة المنتتتاوالتمهتتتاري يتميتتت  ب

ت وكتتجل  استتتتخدام أستتاليا دفا يتتتة وهجوميتتة تتوافتتتق متتع التطتتتور الكبيتتر ال،اصتتتل فتتي هتتتج  المباغتتتة والستتتريعة
وال ايتتتة  ت والتتتجي يعتتتد هتتتو الهتتتد  األستتتا الليبتتتة وللتتت  ل تتترب الوصتتتوو بتتتالالعبين إلتتتم أفضتتتل المستتتتويات 

 تميتت  بتت  متتن ستترعة إيقتتاذ وتتتتابع دينتتاميكي متبتتادو بتتين عمليتتات التتدفاذمتتا تعتتن  فضتتال ،المررتوة عنتتد الالعتتا
والهجتتتوم دو  توقتتتف أو فمتتتل بينهمتتتا وأل  استتتتراتيجية األداء الفنتتتي التتتدفاعي والهجتتتومي تعتمتتتد علتتتم اءيقتتتاذ 

 لت،ركتات الالعبتتين فتإ  التستارذ فتتي االنتقتاو بتين التتدفاذ والهجتوم فتي تشتتكيالت متنوعتة أصتب  يتطلتتا الستريع
ام العبتتتي الفريتتتق بت،تتترك رمتتتاعي يشتتتتمل علتتتم نتتتوذ متتتن التفاعتتتل يتوافتتتق  منيتتتًا متتتن حيتتتو الستتترعة والتتتبطء قيتتت

ريتق ت فلكتي يفتو  فيتناستا متع وترو  المبتاراة  وتوقي  ال،دو  ومكانيًا من حيو االتجا  والبعد والمسافات بما
والتجي يتت امن ت متنتوذ و  سمتجتانأو ي،ر  نمترًا علتم فترق أخترو ال بتد متن تتوافر العمتل الجمتاعي وفتق عمتل 

يتق مطالتا   الفر إت و   التنافستية ممتا يقتود  إلتم الفتو وقتيًا ومكانيًا ليساهف في بناء قوة الفريق وي،ستن متن قدرتت
 التتجي يفتقتترختتالو اللعتتا بالوصتتوو إلتتم نتتتائ  متت ثرة فتتي فتتترة  منيتتة معينتتة ومستتاحة مكانيتتة م،تتددة وأ  األداء 

متتن تتتدريا والتتتي تكتتو  اكثتتر صتتعوىة وتعقيتتدًا نت متتة يضتتعها المتتدرب عنتتد القواعتتد م التتم التنتتوذ المبنتتي علتتم 
لتتم عت ولكتتي يتتتف العمتتل يتت  فتتي كتتل متترةوإ  أثمتتر عتتن نتتتائ  إيجابيتتة ال يمكتتن االعتمتتاد عل تالتتتدريبات التقليديتتة

فيتتتًا وتال تطبيتتع الالعبتتين متتع مت يتترات األداء حتتاو متترورهف إرباريتتتًا بمراكتت  اللعتتا وفقتتًا لقواعتتد ممارستتة الليبتتة
ي وهت ت كما وأ  هنتاك حةيقتة ت كتد أهميتة العمتل الجمتاعيت لتعدد الواربات المختلفة داءألفي ال،دو  التشت  

ستجيل تالعالقة اءيجابية القوية بين الدفاذ النار  وتطبيق الهجتوم الستريع الفتردي والجمتاعي والتجي يت دي إلتم 
افس احيتتة المعنويتتة للفريتتق ويتت ثر ستتلبيًا فتتي الفريتتق المنتتاألهتتدا  بأستترذ وستتيلة ممكنتتة بأقتتل رهتتد ويرفتتع متتن الن

تتتتدريبات تتستتتف ال هتتتج  ال ت، تتتم بعنايتتتة كبيتتترة متتتن قبتتتل المتتتدرىين أل المشتتتروطة وعلتتتم العمتتتوم فتتتإ  التتتتدريبات 
ة بتتالتركي  العتتالي بمتتا يتناستتا متتع مواقتتف اللعتتا وتطبيقهتتا والعمتتل علتتم ت،ةيقهتتا علتتم مقتتدار متتن الدقتتة وستترع

 .لشروط الموضوعةالتنفيج وفقا ل
وهتجا متا   فتي األداءتعتمتد فتي ادائهتا علتم التنتوذ مشتروطة  تتدريباتوهنا تكمن اهمية الب،و في اعداد     

متتن العبتتي  كتتو  العينتتة بمتتا يتناستتا متتع وتترو  المبتتاراة  فتتي األداء الت ييتتر علتتم فتتي قدرتتت يستتاعد الفريتتق 
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عليهتتا ليكتتو  قابتتل لالنستتجام متتع  ينبتتدريا الالعرهتتا وتتتالشتتباب بكتترة اليتتد ون تترا للمتطلبتتات التتتي يجتتا تواف
وتتتتر  اللعتتتتا المختلفتتتتة وفقتتتتا للت يتتتترات التتتتتي ت،متتتتل فتتتتي المباريتتتتات ستتتتعم الباحثتتتتا  التتتتم وضتتتتع  تتتتروط 
ومساحات لتضييق العمل وسرعت  ودقت  وتكرار  بشكل اكثر وصتواًل لتتقتا  األمثتل لت داء المهتاري وال فتر 

 .بالمباريات
 مشكلة البحث 1-2
فتتي  ضتتعفهنتتاك   ا الحتتا الباحثتت ختتالو رتيتتتهف للكثيتتر متتن مباريتتات التتدوري للشتتباب والمتقتتدمينمتن     

مستتوو  عتدم وصتوو ت فضتال عتنلعدد من المهتارات األساستية والفنيتة فتي المباريتاتاداء الكثير من الفرق 
فتي  اكارىتدي التم يت  الم مستوو عالي يالئف وارواء المنافسة والفرق المتباريتةت وورتود هتجا  األداء المهاري 

ت فضتتتال عتتتن البطتتتيء فتتتي اءيقتتتاذ بتتتالمواقف المت يتتترة وتنتتتوذ األداءالتتتجي يتميتتت   مستتتتوو األداء الجمتتتاعي
ة ل  الت،ضتير لبنتاء الهجمتالجماعي ألداء الفريق ممتا يت ثر ستلبا فتي سترعة الت،ترك والتجهاب وااليتاب وكتج

فاذت للتمركت  المت،ي  فتي منطقتة التدالررتوذ و  االداء المتن ف  للهجمتات الستريعة الجي يتميت  بتنتوذ والدفاذ
يجتا  االداء والتجيفتي  نتوذ الت ييتر والت امام الفرق المتبارية لعدم قدرت  علتم ضييوهجا ما يجعل الفريق 

ت وهجا يفرب علم المتدرىين وضتع تتدريبات متنوعتة ولات هتد  واضت  والتتي ا  يتمي  بالتماس  المهاري 
يتر يشتاب  مواقتف اللعتا المت يترة والتتي تعتال  الكث عتاوكات مع مستوو تتضمن الكثير من المهارات والت،ر 

لةيتتتام متتتن ختتتالو اإليتتت   ا الباحثتتت ستتتعمت هتتتجا متتتا ستتتتوو اداء الالعتتتا والفريتتتقفتتتي ممتتتن نتتتواحي الضتتتعف 
 والتتتتي نستتتعم ألحتتتدا  ت متتتجكورة انفتتتاً مشتتتروطة راعتتت  كتتتل األمتتتور ال تمرينتتتات باستتتتخدام بتمتتتميف تتتتدريبات

 لالعبي الشباب في كرة اليد. هارات االساسيةعدد من المتأثير في 
 هدفا البحث  1-3
 المهتتارات االساستتية عتتدد متتنفتتي  تتتدريبي باستتتخدام تتتدريبات مشتتروطة منهتتاجتتتأثير الكشتتف عتتن  1-3-1

  كرة اليد.ب الشباب لالعبي
 بيتتة والضتتابطة فتتيبتتين المجمتوعتين التجري لمهتارات االساستتيةا عتتدد متتنالفتتروق فتي الكشتف عتتن  1-3-2

 . االختبار البعدي
 فرضيتا البحث  4-1
لالعبتي المجموعتة التجريبيتة بتين المهتارات االساستية من  عددفي  معنويةورود فروق لات داللة  1-4-1

 .والبعدي ولممل،ة االختبار البعدياالختبارين القبلي 
ة بتتتين فتتتي االختبتتتارات البعديتتتالمهتتتارات االساستتية متتتن  معنويتتتة فتتي عتتتددورتتود فتتتروق لات داللتتتة  1-4-2

 المجموعتين التجريبية والضابطة.
 
 مجاالت البحث 1-5
  .العبو  باب نادي الفتوة الرياضيالمجاو البشري:  1-5-1
 .المجاو المكاني: ملعا نادي الفتوة 1-5-2
 .12/5/2018ول اية  18/3/2018للمدة من المجاو ال ماني:  1-4-3
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 تحديد المصطلحات 1-6
وفتتق  تتروط علتتم هتتي مجموعتتة تمتتارين تتتف تمتتميمها : ا الباحثااان بانهاااعرفهااالتمرينااات المشااروطة     

يتة ال،ركتة ر والتتي تستم  لالعتا ب، ت عتة متن الواربتات المهاريتة والخططيتةو مجم لتنفيتجمختلفة ومساحات 
وفتتتق  تتتروط تتتتف ت،ديتتتدها لالعبتتتين متتتن ارتتتل  يتتتادة علتتتم والجتتتري والتنقتتتل لخلتتتق الفراغتتتات وخلخلتتتة التتتدفاذ 

 وت،قيق نتائ  افضل بدقة وسرعة اكثر.لالعبين  صعوىة االداء الفني
 :الدراسات السابقة -2
تاايرير تاادريبات اللعااج الموجااط المشااروب فااي تطااور بعاا  " ( 2017عبااد، ، و ) حوياال  دراسااة 2-1
 "( سنة 17)لمهارات االساسية بكرة القدم تحت ا

عتتتل المهتتتارات يرهتتتا فتتتي بتتتتدريبات مورهتتتة ومشتتتروطة والتعتتتر  علتتتم تأث دإعتتتداهتتتدف  الدراستتتة التتتم     
تتف ت و   نتادي االتفتاق الرياضتي للنا توينال بتا يمثلتو  (22االساسية بكرة القدمت اما عينة الب،و فتكونت  ) 

لكتتتتل مجموعتتتتة بالطريقتتتتة ت ( العبتتتتين 10تجريبيتتتتة وضتتتتابطة( بواقتتتتع )تقستتتتيمها عشتتتتوائيا التتتتم مجمتتتتوعتين )
 أتبتعو  التجريبتي المتنه  الباحثتا  واستتخدم ت ( 2البسيطة ) القرعة ( بعد استبعاد حرا  المرمم وعددهف ) 

( وحتتدات تدريبيتتة فتتي 4( استتابيع بواقتتع )6وتك تتو  المنهتتاج المعتتد متتن ) المتكتتافوتين المجمتتوعتين تمتتميف
المهتتتتارات  بعتتتتل ادت التتتتم تطتتتتوير المورهتتتتة المشتتتتروطةالتمرينتتتتات ا  التتتتم  الباحثتتتتا االستتتتبوذت وتوصتتتتل 

ك وكتتتجل  هنتتتاالتهتتتديو( لالعبتتتي كتتترة القتتتدم النا تتتوينت و المناولتتتةت و )الدحررتتتة  االساستتتية لالعبتتتي كتتترة القتتتدم
  .بعل المهارات األساسية )الدحررةت المناولةت التهديو( لالعبي كرة القدم الشباب افضلية في تطوير

   المنه  التجريبي لمالءمت  طبيعة الب،و.الباحثااستخدم  :منهج البحث 3-1
ع الب،تتو متتن  تتباب نتتادي الفتتتوة بكتترة القتتدم للموستتف الكتتروي تتتألف مجتمتت : مجتمااا البحااث وعينتااط 3-2
( ال بتتًا يمثلتتو  نستتبة 20( ال بتتًات امتتا عينتتة الب،تتو فتكونتت  متتن )30( والبتتالع عتتددهف )2017-2018)
( من مجتمع الب،وت وقد قستم  العينتة علتم مجمتوعتين )تجريبيتة وضتابطة( متن ختالو اتبتاذ 66.66%)

عنتتتد  الباحثتتتا راعتتتم و ( العبتتتين لكتتتل مجموعتتتةت 10ة بواقتتتع )ام القرعتتتطريقتتتة االختيتتتار العشتتتوائي باستتتتخد
 لعينة الب،و ما يأتي: مااختياره

 .نفسها رميع الالعبين يمثلو  الفوة العمرية -
 ( العبين من عينة الب،و.6عددهف )و  تتف استبعاد الالعبين الممابين والمتخلفين عن االختبارات -

 ( يبين لل .1( حرا  من عينة الب،وت والجدوو )4دهف )تف استبعاد حرا  المرمم وكا  عد -
  (1الجدول )

 عدد مجتما البحث وعينة البحث والالعبين المستبعدين ونسبهم المئوية 
 العدد والنسبة المئوية

 المتغيرات    
 النسبة المئوية العدد

 %100 30 مجتمع الب،و
 %66.67 20 عينة الب،و

 %33.33 10 الالعبين المستبعدين

 



     2019–( 70العدد ) –( 22اجمللد ) –جملة الرافدين للعلوم الرياضية 
 رة اليدبكباب تدريبات مشروطة في عدد من المهارات االساسية لالعبي الش فاعلية منهاج تدريبي مقترح باستخدام

 

172 

 

 تحديد المهارات األساسية واختباراتها 3-3
  :تحديد المهارات األساسية 3-3-1

يا  ف استتمارة استتببعتد ت،ليتل م،تتوو الممتادر العلميتة لت،ديتد المهتارات األساستية فتي كترة اليتدت تتف تمتمي
 (3ق فتي مجتاو كترة اليتد )المل،ت المتخممتينتف تو يع االستبيا  علم مجموعة متن الستادة ( و 1)المل،ق 
( يبتتتين اتفتتتاق الستتتادة 4ت والجتتتدوو )ة المهمتتتة والتتتتي تختتتدم اهتتتدا  الب،تتتوت،ديتتتد المهتتتارات األساستتتي ألرتتتل

 حوو ت،ديد المهارات األساسية ونسبهف المووية وحسا تسلسل نسبها. المتخممين
 (2الجدول )

 حول تحديد المهارات األساسية المتخصصينالنسج المئوية التفاق السادة  
 النسبة المئوية عدد المتفقين عدد الخبراء ألساسية المهارات ا ت
 %100 9 9 الطبطبة 1
 %100 9 9 التهديو  2
 %100 9 9 المناولة واالستالم 3

 ( فاكثر.%75( التي حمل  علم نسبة اتفاق )2وتف اعتماد المهارات األساسية في الجدوو )
 تحديد االختبارات المهارية 3-3-2

استتبة لممتتادر العلميتتة تتتف ت،ديتتد االختبتتارات المهاريتتة المالئمتتة لعينتتة الب،تتو والمنبعتتد ت،ليتتل م،تتتوو ا    
 اصتة بالمهتارات( ضتف مجموعتة متن االختبتارات المهاريتة الخ2) لكل مهارةت ثف تف تمتميف استتبيا  المل،تق

 التقتويففتي مجتالي الةيتا  و  المتخممتينتف تو يع االستتبيا  علتم مجموعتة متن الستادة و و  األساسية المختارةت 
حتتوو ت،ديتتد االختبتتارات المهاريتتة  المتخممتتين( يبتتين نستتا اتفتتاق الستتادة 3( والجتتدوو )3) وكتترة اليتتد المل،تتق

 .لةيا  المهارات األساسية المختارة وحسا تسلسل نسبها
 (3الجدول )

 حول تحديد اختبارات المهارات األساسية المختارة المتخصصينالنسج المئوية التفاق السادة  
ارات المه ت

 المختارة
عدد  االختبارات

 الخبراء
عدد 

 المتفقين
النسبة 
 المئوية

 %100 13 13 اختبار الطبطبة المستقيمة /المتعرجة الطبطبة 1

92.30 12 13 ( متر9اختبار دقة التصويب من خلف خط ال ) التهديف 2
% 

 لااال الطاااا ط  مناولاااةتوافاااس وسااار ة الاختباااار ال االستالموة المناول 3
  ( ثانية30خالل )

13 12 92.30
% 

( فتتتاكثرت لتتتجل  تتتتف %75( علتتتم نستتتبة اتفتتتاق )3وقتتتد حتتتا ت االختبتتتارات المهاريتتتة المتتتجكورة فتتتي الجتتتدوو )
 اعتمادها في الب،و.

 تجانس مجموعتي البحث وتكافؤهما 3-4
 تجانس عينة البحث 3-4-1

( يبتتين االوستتاط 4لجتتدوو )تتتف ارتتراء التجتتانس لعينتتة الب،تتو فتتي مت يتترات )العمتترت الطتتووت التتو  ( وا    
 س.ال،سابية واالن،رافات المييارية وقيمتي معامل االلتواء واالختال  للمت يرات المعتمدة في التجان
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  (4الجدول )
 وساب الحسابية واالنحرافات المعياريةاأل 

 وقيمتي معامل االلتواء واالختالف لتجانس عينة البحث 

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

 عينة البحث
 معامل االلتواء قيمة

قيمة معامل 
 ع+ س   االختالف

 %4,353 0,766 0,812 18,650 )سنة( العمر
 %3,007 0,073 5,185 172,400 )سف( الطوو
 %10,026 0,671- 6,843 68,250 )ك ف( الو   

ت (0,671-0,073( يتضت  ا  قتيف معامتل االلتتواء كانت  م،متور بتين )4من ختالو مالح تنتا للجتدوو )
ممتا  %30يدو علم ا  العينة متجانسة في كما ا  قيف معامل االختتال  كانت  رميعهتا اصت ر متن  وهجا

 .يدو علم تجانس عينة الب،و في هج  المت يرات
 تكافؤ مجموعتي البحث 3-4-2
 التكافؤ في المهارات األساسية 3-4-2-1

تمتاد رات األساستية التتي تتف االعتف ارراء التكاف  بتين مجمتوعتي الب،تو التجريبيتة والضتابطة فتي المهتا    
 (.5عليها في الب،و والتي لكرت انفًا وكما هو مبين في الجدوو )

 (5الجدول )
 وساب الحسابية واالنحرافات المعياريةأل ا 

 للتكافؤ في المهارات األساسية بين مجموعتي البحث وقيمة )ت( المحسوبة 
المعالم 
 اإلحصائية

 المهارات

وحدة 
 القياس

قيمة )ت(  المجموعة الضابطة التجريبيةالمجموعة 
 المحسوبة

مستوى 
 ع+ س   ع+ س   االحتمالية

 0,712 0,376 1,227 9,194 0,720 8,846 ثانية الطبطبة
 0,666 0,439 2,616 7,800 2,549 7,500 دررة التهديو 
 0,749 0,325 2,905 24 2,250 24,800 دررة المناولة
( 0,439 – 0,208ضتت  ا  قتتيف )ت( الم،ستتوىة كانتت  م،متتورة متتا بتتين )( يت5متتن ختتالو الجتتدوو )    

( 0,837-0,666بتتتين) لجميتتتع المهتتتارات األساستتتية وىمالح تتتة مستتتتويات االحتماليتتتة والتتتتي ان،متتترت متتتا
( ممتتا يتتدو علتتم عتتدم ورتتود فتتروق لات داللتتة معنويتتة بتتين 0,05ورميعهتتا اكبتتر متتن مستتتوو االحتماليتتة )

 تكاف  مجموعتي الب،و في رميع المهارات.مجموعتي الب،و وهو يدو علم 
 االجهزة واألدوات المستخدمة في البحث 3-5
 (1 ريط قيا  عدد ) - (50 واخص عدد ) -  (4ساعة توقي  عدد ) -   ( 20كرات يد عدد ) - 
 .(1مي ا  طبي عدد ) -  (2اهدا  كرة يد مت،ركة عدد ) - ريط الصق  - 
 متيةالمقابلتة الشخو  تيتة )ت،ليتل الم،تتوو أدوات الب،تو اآل  الباحثتا استخدم :وسائل جما البيانات  3-6
  .االختبارات والمقاييس(و  استمارة االستبيا و 
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 االختبارات المهارية 3-7
  :تيوكاآل كثر( فأ%75لتي حمل  علم نسبة اتفاق )االختبارات ا بأخج الباحثا قام     
 (257ت 2001ت)الخياط و ال،يالي ارة الطبطبةت لةيا  مهاختبار الطبطبة المستةيمة /المتعررة* 

 لةيا  دقة التمويا أمتار( 9دقة التمويا من خلف خط او )اختبار * 
 ( 254ت 2001)الخياط و ال،يالي ت

ة مدو قدرة الالعا علم سرعلةيا  ( ثانية 30اختبار التوافق وسرعة التمرير علم ال،ائط خالو )* 
 .(361ت 1988الخياط وغ اوت ) المناولة

 القائمين بتنفيذ التجربة -
علتتتم تتتتدريا المجموعتتة التجريبيتتتة وللتت  بمستتتاعدة فريتتتق العمتتل المستتتاعد امتتتا  باأل تترا  الباحثتتتا قتتام     

 .)*(بالنسبة للمجموعة الضابطة فكان  ت،  ا را  مدرىي الفريق
 االجراءات الميدانية المستخدمة في البحث 3-8
 التجارب االستطالعية 3-8-1

عتتدد متتن التجتتارب االستتتطال ية متتع فريتتق العمتتل المستتاعد ب يتتة تخطتتي العةبتتات  بتتأرراء  لباحثتتااقتتام     
ت والمستتاعدين والالعبتتتين ختتالو تنفيتتجها للتمتتتارين واالختبتتارات والوحتتتدا الباحثتتا والمشتتاكل التتتي تمتتتاد  

 التدريبية ووضع ال،لوو المناسبة لها وكما يأتي:
لتتي اوهتي تجرىتة تتف فيهتا اعتمتاد التمتارين (  3/3/2018)بتتاري  : كانت  التجربة االستطالعية االولاى -

ستتت دو داختتل المنهتتاج التتتدريبي وللتت  بعتتد التعتتتر  علتتم كينيتتة تطبيتتق التمتتارين والكشتتف عتتن االخطتتتاء 
 والمعوقات التي ت،د ت فضاًل عن ت،ديد  من كل تمرين.

رىتتتتة بينتتتت  امكانيتتتتة اعتمتتتتاد وهتتتتي تج(  6/3/2018): كانتتتت  بتتتتتاري  التجربااااة االسااااتطالعية الثانيااااة -
االختبتتتارات  ءال دااالختبتتتارات المهاريتتتة المختتتتارة فتتتي الب،تتتو والتعتتتر  علتتتم الوقتتت  المناستتتا والمستتتت رق 

ة فضتاًل عتن تعتر  فريتق العمتل المستاعد ومتدو تفهمهتف لكينيتة العمتل وطريقت ت وامكانية ادائها من الجميتع
 .التسجيل

 وهتي تجرىتة كتا  الهتد  منهتا التعتر (  8/3/2018-7)تتاري : وكانت  بالتجربة االستطالعية الثالثاة -
وكتتتتجل  التعتتتتر  علتتتتم التكتتتترارات المناستتتتبة للتمتتتتارين ت علتتتتم  متتتتن فتتتتترات الراحتتتتة البينيتتتتة بتتتتين التكتتتترارات 

 المستخدمة في المنهاج التدريبيت من خالو قيا  م  ر النبل.

 ختتتج بالتوريهتتتاتاألوىعتتتد  (10/3/2018): وكانتتت  هتتتج  التجرىتتتة بتتتتاري  التجرباااة االساااتطالعية الرابعاااة -
 ت تتف ارتراء وحتدة تدريبيتة وىمستاعدةالمتخممينوالتعديالت الال مة بخموص المنهاج التدريبي من السادة 

نت  فريق العمل المساعدت وكا  الهد  من هج  التجرىة هو التأكتد متن كفتاءة فريتق العمتل المستاعد ومتدو اتقا
ة طتتواو الفتتترة المخممتت بتنفيتتجهات المناطتتة بكتتل متتدرب والتتتي ستتيقوم التمتتارين وكتتجل  ت،ديتتد الواربتتا ءال دا
   المدرىين في الوحدات التدريبية.التدريبيت فضاًل عن االخطاء والمعوىات التي قد توار منهاجلل

                                         
 المدربين هم : )*(

 ليد.السيد ضياء محمد جاسم ، مدرب معتمد من قبل االتحاد الفرعي لكرة ا -     

 السيد امجد طه ، مدرب معتمد من قبل االتحاد الفرعي لكرة اليد. -     
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 اإلجراءات النهائية للبحث 3-9
 االختبارات المهارية القبلية 3-9-1

 .(15/3/2018) اري بتتف ارراء االختبارات المهارية القبلية     

 :تصميم وتنفيذ المنهاج التدريبي المستخدم في البحث 3-9-2
 ص بالب،تو المل،تقالختا منهتاجبعد ت،ليل م،توو الممادر والب،تو  والدراستات العلميتة تتف تمتميف ال    
فتي مجتالي  المتخممتينوتتف تو يعت  علتم الستادة ت في استتمارة االستتبيا   منهاجال ( وقد تف وضع هجا3)
 .صالحيت لت،ديد مدو  (4) يد المل،قلف التدريا الرياضي وكرة الع

موعتتة علتتم المج منهتتاجمتتن تطبيتتق كافتتة االختبتتارات القبليتتة المهاريتتة تتتف تنفيتتج ال  الباحثتتاوىعتتد انتهتتاء     
مجموعتتتتة متتتتن النقتتتتاط   الباحثتتتتاوقتتتتد راعتتتتم  ت(10/5/2018ول ايتتتتة 2018 /18/3) التجريبيتتتتة للمتتتتدة متتتتن

 وهي: منهاجج الالمهمة عند تنفي
لية ت وللت  متن أرتل تهيوتة المجموعتات العضتالعتام ثتف االحمتاء الختاص باءحمتاءالبدء بالوحدة التدريبية  -

 .التمرينات المشروطةالعاملة ألداء 

 . لقسف الرئيس من الوحدة التدريبيةفي ا المشروطةتمرينات ال تف تنفيج -

 .المشروطةج تمرينات استخدام اسلوب اللعا او المنافسة في تنفي تف -

ت وا  تينمتوستتط دورتتتين( دورات صت رو )أستتبو ية( وىواقتع 8ختتالو ) المشتتروطةتمرينتات التنفيتتج  يكتو   -
 (.1:  3تموج حركة ال،مل في كل دورة متوسطة كا  )

( وحتدات تدريبيتة )أي 3تتكتو  متن ) والتدورة المت رو  دورات صت رو  ارىتعمتوسطة تتكو  متن ة كل دور  -
 .أليام )االحد والثالثاء والخميس(إرراء الوحدات التدريبية في ا ستكو  حدة تدريبية( و و  24تنفيج  

 .                 و منافسة(أ المباراة اي ) دة لعاكما ي،د  في  المشروطةتمرينات ال دة أداء  -

 .فقط من خالو  يادة عدد التكراراتإ  الت،كف بال،مل عن طريق الت يير بال،جف  -

متدو  التجتارب االستتطال ية للتأكتد متن علتم باالعتمتاديتد فتترات الراحتة بتين التكترارات والتمتارين ت،د تف -
 .مالءمتها لالعبي عينة الب،و

 .العتماد علم التجارب االستطال يةت،ديد التكرارات للتمارين المستخدمة با تف -

 .ين االسترخاء وتهدئة عضالت الجسفانتهاء الوحدة التدريبية بتمار  -
 االختبارات المهارية البعدية 3-9-3

م العبتي لتعاالختبتارات المهاريتة البعديتة  رراءإبت  الباحثتابعد االنتهاء متن تنفيتج المنهتاج التتدريبي قتام     
 ( وىطريقة تسلسل االختبارات البدنية والمهارية القبلية نفسها.12/5/2018)عينة الب،و بتاري  

 .(SPSS)من خالو االعتماد علم ال،قيبة االحمائية  النتائ  تف استخراج :الوسائل اإلحصائية 3-10
 الوسط ال،سابي. -
 االن،را  الميياري. -

 معامل االلتواء. -

 .والمستقلة للعينات المرتبطة (T)اختبار  -

 .(90-89ت 2001النسبة المووية)عمر واخرا ت  -
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 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها 4-1  
داوو ومعالجتهتتا بجتت ي وإرتتراء االختبتتارات البعديتتة تتتف استتتخالص النتتتائ ج التتتدريببعتتد االنتهتتاء متتن المنهتتا 

 واختبار فروض  وعلم الن،و اآلتي: الب،وإحمائية من ارل الت،قق من أهدا  
 قشتهاعرض وتحليل نتائج االختبارات المهارية القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية ومنا 4-1-1

 األوساب الحسابية واالنحرافات المعيارية (6الجدول )
 يةلتجريبلالختبارات المهارية القبلية والبعدية للمجموعة ا وقيمة )ت( المحسوبة ومستوى االحتمالية 

 المعالم اإلحصائية
 المهارات

وحدة 
 القياس

قيمة )ت(  االختبار البعدي االختبار القبلي
 المحسوبة

مستوى 
 ع+ س   ع+ س   االحتمالية

 *0,005 3,710 0,331 7,880 0,720 8,846 ثانية الطبطبة
 *0,000 8,280 2,394 13,800 2,549 7,500 دررة التهديو 
 *0,001 4,776 3,942 29,000 2,250 24,800 دررة المناولة

 *0,013 3,083 2,497 14,477 1,273 15,494 ثانية الت،ركات الدفا ية
 ( 0,05) ≥* معنوي عند نسبة خطي 

 :ي( يتبين لنا ما ييت6ن خالل الجدول )م
ورتتود فتتروق لات داللتتة معنويتتة بتتين متوستتطات االختبتتتارين القبلتتي والبعتتدي فتتي رميتتع المهتتارات التتتتي  -

 ت8,280 ت3,710تناولهتتا الب،تتو لتتدو المجموعتتة التجريبيتتةت إل بل تت  قتتيف )ت( الم،ستتوىة علتتم التتتوالي )
ج  الةتتيف هتتو ( 0,013ت 0,001ت 0,000ت 0,005تتتوالي )علتتم العنتتد مستتتويات احتماليتتة (3,083 ت4,776

 (.0,05)من هي أص ر 
 تهاعرض وتحليل نتائج االختبارات المهارية القبلية والبعدية للمجموعة الضابطة ومناقش 4-1-2

 األوساب الحسابية واالنحرافات المعيارية (7الجدول )
 لضابطةرية القبلية والبعدية للمجموعة الالختبارات المها وقيمة )ت( المحسوبة ومستوى االحتمالية 

 المعالم اإلحصائية
 المهارات

وحدة 
 القياس

قيمة )ت(  االختبار البعدي االختبار القبلي
 المحسوبة

مستوى 
 ع+ س   ع+ س   االحتمالية

 1,179 1,456 0,831 8,690 1,227 9,194 ثانية الطبطبة
 *0,000 5,400 2,309 11 2,616 7,800 دررة التهديو 
 0,165 1,510 2,830 25,700 2,905 24 دررة المناولة

 0,898 0,132 0,953 15,289 1,085 15,34 ثانية الت،ركات الدفا ية
 ( 0.05) ≥* معنوي عند نسبة خطي 

 :ي( يتبين لنا ما يأت7من خالو الجدوو )
ي فتي اغلتا المهتارات التت ورود فروق لات داللة غير معنوية بين متوسطات االختبارين القبلتي والبعتدي -

 ت5,400 ت1,456تناولهتتا الب،تتو لتتدو المجموعتتة الضتتابطةت إل بل تت  قتتيف )ت( الم،ستتوىة علتتم التتتوالي )
ج  هتتتتتو  (0,898 ت0,165ت 0,000 ت1,179علتتتتتم التتتتتتوالي )( عنتتتتتد مستتتتتتويات احتماليتتتتتة 0,132 ت1,510

 (.0,05)من الةيف هي أكبر 
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ت االختبتتتارين القبلتتتي والبعتتتدي فتتتي مهتتتارة التهتتتديو التتتتي ورتتتود فتتتروق لات داللتتتة معنويتتتة بتتتين متوستتتطا -
( عنتد مستتوو احتماليتة 5,400تناولهتا الب،تو لتدو المجموعتة الضتابطة ت إل بل ت  قيمتة )ت( الم،ستوىة )

 (.0,05)من ج  الةيمة هي اص ر هو ( 0,000)
بطة عاااارض وتحلياااال نتااااائج االختبااااارات المهاريااااة البعديااااة للمجمااااوعتين التجريبيااااة والضااااا 4-1-3

 :ومناقشتها
 األوساب الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( (8الجدول )

 المحسوبة ومستوى االحتمالية لالختبارات المهارية البعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة 
 المعالم اإلحصائية

 
 المهارات

وحدة 
 القياس

 المجموعة التجريبية
 االختبار البعدي

 المجموعة الضابطة
 ختبار البعدياال

قيمة )ت( 
 المحسوبة

مستوى 
 االحتمالية

 ع+ س   ع+ س  
 0,047 2,133 0,831 8,690 0,331 7,880 رانية الطبطبة
 0,016 2,662 2,309 11 2,394 13,800 درجة التهديف 
 0,004 3,343 2,830 25,700 3,942 29,000 درجة المناولة

 0,028 2,388 0,953 15,289 2,497 14,477 رانية التحركات الدفاعية
 ( 0.05) ≥* معنوي عند نسبة خطي 

ورتتود فتتروق لات داللتتة معنويتتة بتتين متوستتطات االختبتتارين القبلتتي والبعتتدي فتتي ( يتبتتين لنتتا 8الجتتدوو ) متتن
ت رميتتع المهتتارات التتتي تناولهتتا الب،تتو بتتين المجمتتوعتين التجريبيتتة والضتتابطة ولممتتل،ة المجموعتتة التجريبيتتة

عنتتتتتتد مستتتتتتتويات  (2,388 ت 3,343 ت 2,662 ت 2,133)ت( الم،ستتتتتتوىة علتتتتتتم التتتتتتتوالي )إل بل تتتتتت  قتتتتتتيف 
 (.0,05)من ج  الةيف هي اص ر هو ( 0,028 ت 0,004 ت 0,016 ت 0,047)علم التوالي احتمالية 

  مناقشة النتائج 2 -4
 المهتتتارات الختبتتاراتمتتن ختتتالو الجتتداوو التتتتي تضتتمن  االختبتتتارات القبليتتة والبعديتتتة للمجموعتتة التجريبيتتتة 

التتم طبيعتتة التتتدريبات رميعهتتا  المهتتارات االساستتيةستتبا التطتتور ال،اصتتل فتتي   الباحثتتافيعتت و   ساستتيةاأل
ة شتتروطالتتتدريبات الموالتتجي تضتتمن   الباحثتتاالتتتدريبي المعتتد متتن قبتتل  منهتتاجوالتمرينتتات التتتي تضتتمنها ال

 هاريتتة وصتتوالقتتدرات الالعبتتين المهتتد  متتن خاللهتتا التتم ابتترا  الفائتتدة متتن هتتج  التمتتارين فتتي تطتتوير ت التتتي
ا  التتتدريبات المشتتروطة متتن اهتتف ال المقتتترب وت،قيتتق اهتتدا  الب،تتو  منهتتاجمتتن ال لت،قيتتق الهتتد  المررتتو

التتتتدريبات التتتتي يجتتتا ا  يقتتتوم بهتتتا المتتتدرب ل تتترب  يتتتادة الشتتتروط الملقتتتاة علتتتم الالعبتتتين اثنتتتاء التتتتدريا 
 ة التتتدريا االمثتتل والتتتي تفتتوق مستتتوو المبتتاراة  تتدةب،يتتو تتنتتوذ هتتج  الشتتروط كمتتا ونوعتتا وصتتوال التتم حالتت
           وهتتتتتتجا يتفتتتتتتتق وراي (رستتتتتتميو حركتتتتتتي و ىمتتتتتتري و وحجمتتتتتتا متتتتتتن حيتتتتتتو  يتتتتتتادة التركيتتتتتت  )تركيتتتتتتت  ستتتتتتمعي 

ليت  ععداد المن ف والشامل للشباب والنا وين هتو حجتر األستا  التتي تعتمتد ءا  ا ( "وايما  )عبيد المجيد
 . ا والضما  الوحيد لت،قيق النتائ  الرياضية "كل فعالية رياضية لت،قيق اهدافه

 ( 155 ت2014)عبدالمجيد وايما ت
فضاًل عن لل  ايضا اوهرت نتائ  الب،و من تطور في المهارات االساستية والتجي يعكتس اهميتة هتجا     

تدريبيتة النوذ متن التتدريبات لالعبتين الشتباب والتتي تمت  فيهتا مراعتاة مستتوو العينتة متن الناحيتة العمريتة وال
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( التجي يتنص علتم ا  تطتتور 1998والتتي كتا  لهتا التدور الفعتاو فتي تطورهتتا وهتجا يتفتق ورأي )البستاطيت 
ال يتتتف الا لتتتف يكتتن هنتتتاك انستتجام وتكيتتتو بتتدني وطبيعتتتي بتتين الالعبتتتين  مهتتتاري أم  بتتدنيستتتواء اي مكتتو  

داء والليبتتة متتن حيتتو ومكونتتات العمليتتة التدريبيتتة متتن حيتتو اعتمادهتتا علتتم تمتتارين تنستتجف ومتطلبتتات األ
 من رهة اخرو تسارعها وانسجامها مع المتطلبات التدريبية من رهة ومستوو الالعبين ومرحلتهف العمرية 

فتتي "ا  المهتتارات ال،ركيتتة المتنوعتتة أيضتتًا ( 1998يتفتتق وراي )درويتت ت وهتتجا ( 21ت 1998)البستتاطي ت 
لستهل اتقتا  المهتارات ال،ركيتة اي ا  لدو الالعتا تتنعكس علتم نمتو المتفات البدنيتة وىتجل  يمتب  متن ا
 .( 19ت 1998) دروي  تهناك ارتباط بين المخ و  من المهارات األساسية والمفات البدنية "

 ا  التطور ال،اصل في المهارات الهجومية التم التتدريبات المشتروطة التتي كانت ما تقدم  م نستخلص    
لالعبتتتين متتتن ختتتالو وضتتتع  تتتروط تستتتهف فتتتي  يتتتادة  لهتتتا التتتدور الفعتتتاو فتتتي اتقتتتا  األداء المهتتتاري األمثتتتل

 لعقليتتةا العمليتتات ت،ريتت  إلتتم تفتقتتر والنمطيتتة التقليديتتة التتتدريبات ال ا  تصتتعوىة هتتج  التمتتارين والتتتدريبات
 يفتت والقديمتتة التقليديتتة األستتاليا الستتتخدام المهتتاري  الجانتتا واقتتع علتتم تميتت ا هنتتاك يجعتتل التتجي باالتجتتا 
 لتطتتوير التخممتتية التتتدريبات فتتي والنو يتتة الجديتتدة األستتلوب متتن االستتاليا هتتجا يعتتد لتتجا األحيتتا  بعتتل

 نفتجت التتي التمتارين او المشتروطة ( التم ا  التتدريبات2017اليتد ال يشتير )كنبتارت بكترة الهجوميتة المهارات
 وأكثتتر صتتعوىةً  أكثتتر وتكتتو   العبيتت  أمتتام التتتدريا عنتتد المتتدرب يضتتعها معينتتة وقواعتتد م،تتددة لشتتروط وفقتتا
 ت،ةيقهتتتات علتتتم والعمتتتل تطبيقهتتتا يجتتتا اكثتتتر او متطلبتتتين علتتتم الحتوائهتتتا التقليديتتتة التتتتدريبات متتتن عقيتتتداً ت

 )كنبتتار الموضتتوعة للشتتروط وفقتتاً  تنفيتتجها وستترعة بت،ةيقهتتا العمتتل دقتتة مقتتدار علتتمبنتتاًء  نتائجهتتا وت،تستتا
ف لياقتة البدنيتة فانت  لتانت  مهمتا بلتع مستتوو الفترد متن ال ( " 2012( وهجا يتفق ورأي )صتب،يت 3ت 2017ت

النشتتاط  ي،قتتق النتتتائ  المررتتو  متتالف يستتتطيع اتقتتا  األداء التتتام للمهتتارات ال،ركيتتة الرياضتتية المالئمتتة لنتتوذ
ت كمتتتا ا  استتتتخدام تمرينتتتات تتتترتبط بتتتاألداء (26ت 2012لتخممتتتي التتتجي يمارستتت  )صتتتب،ي تالرياضتتتي ا

وهتتتجا يتفتتتق متتتع متتتا اكتتتد  )ختتتريبط ت الشتتتباب المهتتتاري انعكستتت  ايجابتتتا علتتتم المهتتتارات الهجوميتتتة لالعبتتتين 
( " ال يتتترو ا  دررتتتة اءتقتتتا  لتتت داء المهتتتاري كلمتتتا ارتفعتتت   ارتفتتتع مستتتتوو التوافتتتق بتتتين 2002وتركتتتي ت 

ق األليتتا  والعضتتالت وىالتتتالي ت،ستتين مستتتوو التو يتتع ال منتتي التتديناميكي لتت داء ال،ركتتي وىالتتتالي ت،قيتت
 (.70 ت2002ط وتركيتاء المهاري " )خريبمستوو عاو من األد

 االستنتاجات 5-1
 ن الى االستنتاجات اآلتية:الباحثاتوصل     
 ادو التتتم تطتتتوير رميتتع المهتتتارات االساستتتية مشتتروطةال مرينتتتاتتالمقتتترب باستتتتخدام التتتتدريبي ال منهتتاجال -

 ولل  من خالو مقارنة نتائ  االختبارات القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية.
عتتتد  متتتن قبتتتل المتتتدرب ادو التتتم تطتتتوير مهتتتارة )التهتتتديو ( وللتتت  متتتن ختتتالو مقارنتتتة نتتتتائ  المنهتتتاج الم -

 االختبارات القبلية والبعدية للمجموعة الضابطة.

 مشتتروطةالتتتدريبات المقتتترب باستتتخدام التتتدريبي ال منهتتاجحققتت  المجموعتتة التجريبيتتة التتتي استتتخدم  ال -
المعتد متن قبتل المتدرب فتي رميتع المهتارات  منهتاج  التطورًا أفضل من المجموعة الضابطة التي استتخدم

تجريبيتة األساسية التي تناولها الب،وت ولل  من خالو مقارنة نتائ  االختبتارات البعديتة بتين المجمتوعتين ال
 والضابطة.



     2019–( 70العدد ) –( 22اجمللد ) –جملة الرافدين للعلوم الرياضية 
 رة اليدبكباب تدريبات مشروطة في عدد من المهارات االساسية لالعبي الش فاعلية منهاج تدريبي مقترح باستخدام

 

179 

 

 التوصيات 5-2
 ن بما ييتي:الباحثايوصي     
ريتتة فتتي تتتدريا الفوتتات العم مشتتروطةال اتمرينتتتالمقتتترب باستتتخدام التتتدريبي ال منهتتاجامكانيتتة استتتخدام ال -

 بكرة اليد.
فتي تطتوير المتفات المهتارات األساستية  مشتروطةال دام استلوب اللعتا الختاص بالتمرينتاتامكانية استخ -

 لفوات اخرو ولتنا .

 إرراء ب،و  ودراسات مشابهة علم العاب من مة اخرو. -

 واالجنبية المصادر العربية
 .االسكندريةتت منشأة المعار "أسس وقواعد التدريا الرياضي وتطبيقات  "(:1998البساطيتأمر هللا). 1
 (: " تقيتتيف تعلتتف الطالتتا التجميعتتي والتقتتويمي "ت )تررمتتة( م،متتد امتتين1983. بلتتومت بنيتتامين واختترو  )2

 المفتي واخرو ت دار ماكورهيلت القاهرةت ممر.

"ت بتتارات والمقتتاييس فتتي الترىيتتة الرياضتتية طتترق بنتتاء وتقنتتين االخت(: "1982)م،متتد صتتب،ي  تحستتانين. 3
 .القاهرةت الجها  المرك ي للكتا(ت 1)ط
راق (: " واقع تطبيق مراحل الهجوم لفترق أنديتة التدوري الممتتا  بكترة اليتد فتي العت1986. حسينت ايما  )4

 "ت رسالة مارستير غير منشورةت كلية الترىية الرياضيةت رامعة ب داد.
 ت ب داد.مطبعة الجامعة"ت  ن ريات تدريا القوة(: " 2002يت علي )ت ريسا  وتركخريبط. 5
"ت  تطبيقتتتات –ن ريتتتات –االستتتس الفستتتيولورية لتتتتدريا كتتترة اليتتتد" : (1998)درويتتت ت كمتتتاو واختتترو  . 6

 .ت القاهرة1ت طمرك  الكتاب للنشر
العرىتتتي  ت مكتبتتتة المجتمتتتع1ط اصتتتابات(ت –تتتتدريبات –كتتترة اليتتتد )مهتتتارات" : (2012)صتتتب،يت احمتتتد . 7

 .عما ت للنشر والتو يع
 (: " الب،تتو العلمتتتي مفهومتتتة وأدواتتت  وأستتتاليب  "ت دار الفكتتتر للطباعتتتة1996. عبيتتداتت لوقتتتا  واختتترا  )7

 ت عما ت األرد .5والنشر والتو يعت الطبعة 

(: " المتتدخل للب،تتتو العلمتتي فتتي العلتتتوم الستتلوكية "ت دار العبيكتتتا  1989. العستتا ت صتتال  بتتتن حمتتد )8
 عة والنشرت الطبعة األولمت الريابت المملكة العرىية السعودية.للطبا

 ممرت 2الطبعة في الترىية البدنية والرياضية"تاالحماء التطبيقي (:"2001. عمرتم،مد صبري واخرا )9

 (: " منتتاه  الب،تو فتتي الترىيتة وعلتتف التنفس "ت )تررمتتة( م،متد نبيتتل نوفتتل1984. فتا  دلتتينت ديوىولتد )10
  ت القاهرة.3ة االنجلو الممريةت الطبعة واخرو ت مكتب

 لميةمقالة عتالتدريبات المشروطة في كرة القدم بين النظرية والتطبيق(:2017علي حسين) كنبارت .11
ا للطباعتتتتتة والنشتتتتترت رامعتتتتتة دار الكتتتتتت"تكااااارة الياااااد":(2001نوفل م،متتتتتد ال،يتتتتتالي)و ضتتتتتياءتالخياطت. 12

 .الموصل
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 (1) ملحق

 استمارة استبيان

 .في ليبة كرة اليد حوو ت،ديد أهف المهارات األساسية في ليبة كرة اليد المتخممينسادة اراء ال
 الم،ترم……………………………… األستال الفاضل: 

ة تادريبات مشاروط مقتارح باساتخدام فاعلياة منهااج تادريبيفي النية ارتراء الب،تو الموستوم "     
 ت وىعتتد" علتتم عينتة متتن فوتتة الشتتباب كاارة الياادالشااباب بلالعبااي  عاادد ماان المهااارات االساساايةفااي 

رة ارراء ت،ليل م،توو الممتادر العلميتة والدراستات الستابقة تتف ت،ديتد المهتارات األساستية لالعبتي كت
 اليد ولكونكف من لوي الخبرة واالختمتاص فتي ليبتة كترة اليتدت يررتم بيتا  رأيكتف فتي ت،ديتد أهتف هتج 

 ادرارها في استمارة االستبيا .المهارات واضافة أي مهارة ترونها مناسبة ولف يتف 
 ......ولكم منا فائق االحترام والتقدير                                     

 االسف الكامل: -
 اللقا العلمي: -
 الكلية والجامعة: -
 التاري : -
 التوقيع:        -

 نالباحثا                                                                      
 اختيار المهارات المهارات األساسية في كرة اليد ت
  المناولة واالستالم .1
  الطبطبة .2
  موياالت .3

 يررم التأ ير بعالمة )      ( امام كل مهارة مختارة في المكا  المخمص لها. مالحظة:
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 (2) الملحق

 استمارة استبيان

وكتتترة اليتتتد حتتتوو ت،ديتتتد االختبتتتار االنستتتا للمهتتتارات فتتتي الةيتتتا  والتقتتتويف  المتخممتتتيناراء الستتتادة     
 األساسية المختارة.

 الم،ترم……………………………… ضل: األستال الفا

 تادريبات مشاروطة فاي عادد مان تادريبي مقتارح باساتخدام منهااجفي النية ارتراء الب،تو الموستوم "     
بت  متن  ت ون ترًا لمتا تتمتعتو  "ت علتم عينتة متن فوتة الشتباب كارة اليادالشاباب بلالعبي  المهارات االساسية

ة خبتترة ودرايتتة فتتي هتتجا المجتتاو لتتجا يررتتم التفضتتل باختيتتار االختبتتار االنستتا للمهتتارات األساستتية المختتتار 
 والمالئمة لهج  الفوة العمرية.

 .....ولكم منا فائق االحترام والتقدير                                          

 االسف الكامل:
 اللقا العلمي:

 الكلية والجامعة:
 التاري :
 التوقيع:

 
 نالباحثا
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 ت
المهارات 
 األساسية

 ريااالخت المهارية االختبارات

1 
المناولة 
 واالستالم

 .دقة المناولة الطويلة .1
 ( ثانية30علم ال،ائط خالو ) دقة وسرعة المناولة .2

)     ( 
)     ( 

 الطبطبة .2
 (.م30 )مسافةلالطبطبة في اتجا  متعرج  .1
 م(.15الطبطبة في خط مستةيف ) .2
 المستةيمة / المتعررة.الطبطبة  .3

)     ( 
)     ( 
)     ( 

 موياالت .3

 (.م9) المرمم من مسافة إلم مويا.الت1
 قوة التمويا القريا بالقف  عاليًا. .2
 ( متر.9من خط الت ) قوة التمويا البعيد من ال،ركة .3
 ( متر12رىعات من مسافة )دقة وقوة التمويا علم الم .4

)     ( 
)     ( 
)     ( 
)     ( 
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 (3) ملحقال

 استمارة استبيان
         

                                                           
 
  
 

 ........................................ المحترم األستاذ الفاضل
 عدد مانخدام تدريبات مشروطة في تدريبي مقترح باست منهاج "إرراء ب،ث  الموستوم   الباحثايروم     

 . " كرة اليدالشباب بلالعبي  المهارات االساسية
يررتم بيتا  رأيكتف يتد وىمفتكف من لوي الخبترة واالختمتاص فتي مجتاو علتف التتدريا الرياضتي وكترة ال    

          .     رونها مناسبة لت،قيق أهدا  الب،و ات التي توإبداء المالح المشروطةتمارين الفي مدو صالحية 
 ......شاكرين تعاونكم                       

 : االسف الكامل
 : الشهادة ال،اصل عليها

 اللقا العلمي: 
 : االختماص

 التاري :
       :                                               التوقيع

 
 
 

 الباحثان                                                             

حول مدى يد ال آراء السادة المتخصصين في علم التدريج الرياضي وكرة 
 المختلفةالمشروطة تمرينات الصالحية 
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 التدريبي منهاجالتمرينات المشروطة المستخدمة في ال
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 التمرين األول
م او  ( 20x20يكو  التمرين في مساحة )

نمف ملعا )لعا حر( وفي كل رهة من 
اط او دائرة ي دي الفريق منتمف الملعا بس

( مناوالت والشرط تكو  المناولة  6( او )  5)
األخيرة من وضع الجلو  ثف وضعها بالبساط 

 او في الدائرة 
 

 التمرين الثاني
 (6x6  (أو )5x5 ملعا كامل  رط التمرين )

احد الفريقين يدافع عن هدفين ص يرين والتهديو 
يدافع عن من خط التسعة وىالقف  والفريق األخر 

 .هد  كبير  في  حار 
 

 التمرين الثالث
 (6x6 (او )5x5 يكو  اللعا علم هد  واحد )

ونمف ملعا وهناك ثال  العبين مع الفريق 
المهارف لكن وقوفهف سلبي  رط التمرين الدفاذ 
من منطقة ورود الكرة ودفاذ الالعا السلبي 
 ودفاذ الكرة واالستالم اثناء المناولة بيد واحدة ثف

 التسليف باليد المعاكسة ال ير مفضلة. 
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 التمرين الرابا
(3x3 (او )4x4 ( او )5 X5   هد  ص ير )
م   ( 6م امام   اخمين المسافة بينهف ) ( 1)

( العبين يدافعو  و)  رط   3بين الشاخمين) 
( من توصيل  3(التمرين يمنعو  الالعبين ) 

 الكرة المرتدة الم الالعا الرابع الجي امام
 الهد  الم ير.

 

 التمرين الخامس 
(5 x5  +)1  العا عائف علم الخط لعا حر

الشرط في حالة هجوم الفريق ن وو العا اخر 
 (. 5( ضد ) 6الم الفريق يمب  الفريق ) 

 

 التمرين السادس 
(5x 5   لعا حر  رط التمرين اللعا بكرتين ) 
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 التمرين السابا
(4 x4 يبدا التمرين  بمناولة ا ) لكرة بين الالعبين

و رط التمرين ارتيا  الالعبين في النمف األوو من 
الملعا ثف ارتيا  الالعبين في النمف الثاني 
والوصوو الم خط التسعة ثف الرروذ عليهف وارتيا  
الالعبين في النمف الثاني ثف ارتيا  لالعبين في 
النمف األوو والتهديو ثف التبديل مبا رة الدفاذ 

 اللعا ب،امي هد  واحد يهارف ويكو  
 

 التمرين الثامن
( c( و )B( و)Aيقسف الملعا الم ثالثة اقسام )

( ثال  العبين ويكو   رط التمرين Aفريق )
( ارىع العبين وتسليف الكرة باليد  Bارتيا  فريق )

او مناولة مرتدة قميرة  رط وال يمكن اعطاء 
( يهارف  Bمناولة طويلة والا قطع الكرة فريق )

( العبين والا ارتا   cويساعد  فريق ) (Aيق )فر 
( CوA ( يهارف الفريقين )Cوسلف الكرة الم فريق )

 ( يكو  اللعا علم حار  واحدBفريق )
 

 التمرين التاسا 
(5X5  لعا حر  رط التمرين حجل علم ررل )

 واحدة 
 



     2019–( 70العدد ) –( 22اجمللد ) –جملة الرافدين للعلوم الرياضية 
 رة اليدبكباب تدريبات مشروطة في عدد من المهارات االساسية لالعبي الش فاعلية منهاج تدريبي مقترح باستخدام

 

187 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 التمرين العاشر
(5X2  يبدا التمرين بدورا  الكرة بين الالعبين )
خلة العبين الدفاذ  رط التمرين دخوو لخل( 5)

العا ال اوية اليمين او اليسار بين العبي  الدفاذ  
م  (5بين الشواخص المسافة بين الشواخص )

الجين بدورهف يدافعو  ويمنعو  من استالم الكرة 
الدفاذ  والجي بدور   رط علي  ال،ركة بين

واستالم  الكرة والتهديو يكو  من القف  علم 
 العليا في الهد .ال وايا 

 

 التمرين الحادي عشر
 (5 X2  يبدأ التمرين بدورا  الكرة بين الالعبين )

الثالثة والمناولة بال،ركة فيما بينهف والتقاطع  من 
التسعة في نمف األخر للملعا وحركتهف الم 
الملعا االخر ومهارمة المدافعين  رط التمرين 

الم يكو  الالعا الجي يمرر اخر مناولة يدخل 
المدافعين وي،ج  ويعمل فرا  ل ميل  لكي يهد  
 ويكو  التهديو بالقف  وعلم ال وايا السفلم للهد 

 

 التمرين الثاني عشر
(5X5  لعا حر  رط التمرين عند سماذ صافرة )

واحدة من المدرب احد الفريقين يتنافس علم 
حمول  علم الكرة والتي تكو  في منتمف ملعا 

(A والجي ي،مل علم ) الكرة يمب  مهارف والفريق
( وعند سماذ صافرتين Bاألخر يدافع ملعا ) 

يكو  التنافس علم ال،موو علم الكرة في  
( الفريق A( ويهارف ملعا ) Bمنتمف ملعا )

الجي ب،و ت  الكرة والفريق األخر يدافع ويبدأ 
التمرين من وضع االنبطاب لجميع الالعبين في 

لل   رط التهديو منتمف الملعا داخل الدائرة  و 
 من ال اوية.
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 التدريبي )الدورة الصغرى األولى والرابعة( منهاجنموذج لجزء من ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يوم
ال

 

التمارين 
رار الزمن الشدة المستخدمة

لتك
ا

 

الراحة بين 
تكرار 
 وأخر

ميا
مجا
ال

 

الراحة بين 
 مارينالت

زمن أداء 
 التمرين
 الكلي

 الزمن الكلي
للجزء المستخدم 
في الوحدة 
 التدريبية

الزمن الكلي للدورة 
األولى الصغيرة 
 والرابعة

حد
اال

 

 ( 10التمرين)

شدة 
 اداء
 منافسة

 د 7.45 د 5 1 د1 3 ثا15
 د36.45

 
 
 
 
   110.15  
 

 د 12 د 5 1 د 2 3 د1 (6التمرين )
 د 17 د 5 1 د 3 3 د 2 (1التمرين )

راء
لثال
ا

 

 د 7.45 د 5 1 د1 3 ثا15 ( 11التمرين)
 د 12 د 5 1 د 2 3 د1 (7التمرين ) د36.45

 د 17 د 5 1 د 3 3 د 2 (2التمرين )

س
خمي
ال

 

 د 7.45 د 5 1 د1 3 ثا15 (12التمرين )
 د 12 د 5 1 د 2 3 د1 (8التمرين ) د36.45

 د 17 د 5 1 د 3 3 د 2 (3التمرين )
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 (4الملحق )

 اسماء السادة الخبراء
 اسم الكلية والجامعة اللقج العلمي االختصاص أسماء السادة المتخصصين
 جامعة الموصل ية/تربية بدن أستاذ كرة سلة قياس وتقويم/ د. هاشم احمد سليمان
 جامعة الموصل تربية بدنية/ أستاذ قياس وتقويم د. ريالم يونس عالوي 
 جامعة الموصل تربية بدنية/ أستاذ  كرة يد تدريج رياضي/ د. نوفل محمد محمود
 جامعة الموصل تربية بدنية/ أستاذ  ب المضرباالع قياس وتقويم/ د. ايثار عبد الكريم قاسم
 جامعة الموصل تربية بدنية/ أستاذ  كرة قدم قياس وتقويم/ يند. مكي محمود حس
 جامعة الموصل تربية بدنية/ استاذ كرة قدم قياس وتقويم/ د. ضرغام جاسم

 جامعة الموصل تربية بدنية/ ستاذ ا مبارزة تدريج رياضي/ د. زياد يونس الصفار
 جامعة الموصل تربية بدنية/ اعدأستاذ مس ب المضرباالع قياس وتقويم/ د. سبهان احمد الزهيري 
 جامعة الموصل تربية بدنية/ استاذ مساعد تدريج رياضي/ كرة سلة د. نبيل محمد عبد ،

 جامعة الموصل تربية بدنية/ استاذ مساعد تدريج رياضي/ جمناستك د. عبد الجبار عبد الرزاق
 صالح الدين /ةتربية بدني استاذ مساعد كرة يد تدريج رياضي/ عبد، مجيد د.

 جامعة الموصل تربية بدنية/ استاذ قياس وتقويم/ كرة قدم وليد خالد رجج
 جامعة الموصل تربية بدنية/ استاذ مساعد تايكوندو قياس وتقويم/ د. محمود شكر

 جامعة الموصل تربية بدنية/ استاذ مساعد قياس وتقويم/ كرة يد د. سعد باسم جميل
 جامعة الموصل تربية بدنية/ استاذ مساعد تدريج رياضي/ كرة قدم ليد. معن عبد الكريم الحيا
 جامعة تكريت بدنية/ تربية استاذ قياس وتقويم/ كرة قدم د. عبد المنعم احمد جاسم
 جامعة الموصل تربية بدنية/ مدرس تدريج رياضي/ كرة قدم د. محمود حمدون يونس

 جامعة الموصل تربية بدنية/ مدرس تدريج رياضي/ كرة قدم طارق حسين محمد د.

 جامعة الموصل تربية بدنية/ مدرس تدريج رياضي/ كرة قدم محمد شاكر علي د.

 جامعة الموصل تربية بدنية/ مدرس علم نفس/ كرة يد اسماعيل عبد الجبار د.
 


