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 مجلت تطبيقبث علىم الريبضت 

 0202وثالثت مبرس العدد مبئت 

 تدريببث االتزان كأسبس لتطىير مستىي االداء البدوي والمهبري لىبشئي كرة اليد 

 م.د / تبمر محمد جمبل الديه حمبدة

 

 الُمقدمة وُمشكلة البحث:

أس سععوال ععولتةموععاللتلععلوالدو ععااد لدو اةوععالتسعع الدوععالملدومت امععالتوععالدسععتيم الدوتععااونلدواو ُععوليلةعع ل  معع  لللسععو ال

لدومه اواللدولظوفواللدوةفسواللدوذهةوالو او ُوون،للمنليع لتق وعالدجةزع  د لدواو ُعوا،لقوعملو تمعالدوتعااونلدواو ُعول

ل  ععععععععععععععععععععععععععععععععالم عععععععععععععععععععععععععععععععع ا للأهععععععععععععععععععععععععععععععععاد لللععععععععععععععععععععععععععععععععاالم ت فععععععععععععععععععععععععععععععععالتميةعععععععععععععععععععععععععععععععع ل

وألسع وونلدوم سعت امال عولتةفوعذلدو م وع  للمنلدوتلسعللتلظو لدوزاوال ولدو  ل لدوم ات لال..ل مع لوسعمبل  وتقعاوملدوم سعتما

لدوتااو واللوُمنلتق والأ ُملدوةت ئج.

وتل نلمنلدوماانلأنلوعاا للوعتفه للوتوالأنلت لوللدوتااونلدواو ُم( 3004)لعلي البيك وعماد الدين أبوزيدلو شوال

  ال ونل  ُه لدوع  ،،لليعذو لزوادلل شيملاقواليمل ةصالمنلمشتمال لدج اداللقالاليملمةه للم ا الدوتاد مللدوتة

:لل51.ل)دوشيملدألميملوتللواه للتأيواهع ل  عالدوال عنلليعذدلدوماق عالدوسعةواللدوفتعاةلدوال معالجقعادملدوتلعلالدومل علن

ل(09

وتلقعع للوأنلدو عااد لدو اةوعالت عالأقععالدوايع ئ لدألس سعوالدوتعلمChristian, Faigle(3000) وفاجيت   كريستييانلوعذيال

لادءلدومهعععععععععععععععع ا لوألةشععععععععععععععععلالدواو ُععععععععععععععععوالدوم ت فععععععععععععععععا،لقوععععععععععععععععملو تمععععععععععععععععالمسععععععععععععععععتل لدألل  وهعععععععععععععععع 

  ععالتععلد المزمل ععالمةهعع لقتععالوععتمينلدوة شععئونلمععنلأادءلدومهعع اد لدوقايوععال سععهلوالتميععةه لمععنلتق وععاللودألادءلدوقايعع

ل(15:ل09)ل. ف  ووالودوت صصلودوةش للدواو ُلودجةز  ل 

  Anrich، أ تتر مMasashi et all (3003)(، ماساشتتتح و أنتترون م3002صتتبحح حستتتو ة )لوععذياليعععملمعععنل

لسععععععععلدءلأيةعععععععع ءلدوي عععععععع  لل زسععععععععملوتميععععععععنلدوفععععععععاالمععععععععنلدوععععععععتقي ل ععععععععلدالتعععععععع دنأنلدو ععععععععااةل  ععععععععاللم(3002)

أ تر  للوُعو ،لأللدوقاياللتقمو لمنلدوسع لللأللدجصع  ال ةعالأادءلدوقايع  لدوسعاو الأللدونوعالمة سع  لولُععلدوزسع 

ل20دوفتعاةلمعنل)لو(لسعةا،لل  صعال ع24لتوعال7دوفتعاةلمعنل)لوتتنوعال عل اال لاوة مويوالتللالهذهلدو ااةأنلم لل(م3002)

:لل05)ل،(593:لل51)ل.ييع ل شعيملم للدالتع دندوتعااونل  عالل وهع وعت للوت المنلأ ُملدومادقعملدوتعلودوت،لل(لسةا23لتوا

ل(ل35،ل39ل:ل50)ل،(51ل-ل59

وتوبلو فعاالتمي ةوعاللدالت دنأنللاوتلمPeter Schreiner & Gerd Thissen (3020) وجيردزيسن بيير شراي رلوشوال

ادئمع لمع للولدوتعلدالتع دن.دوي   لأللدوقايال نللاوالدالقتف ظل ماي لي ملدوزس لاد عملق  عاةللوزسم لسلدءل لودوتقي ل 

 ي م لي ةع لهعذهلدو   عاةلي وعاةلي مع ليع نلدسعت ادالدوزسع لأي عاللي مع لل.تيلنلز ءدًلألل اةلأز دءلمنلدوزس ل  الدألا،

دأللُع  لدو  صعال عأز دءلزسعم لقتعالوميةع للو جلدوال عنلتوعولمزهعلالأي عاللمسعتليل ع وولمعنلدوعتقي ل عصنا لدقتع
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لوهذهلدوق والت  ال نلدومسعتل لدو ع ولودولصلملتوولدولُعلدومت ن،ل صنالهذهلدو   اةللمق لوالدوال نلأادءلمه اةلم ل 

،ل تموع لدوال عنلونلصلالدوعتقي لدو ُع ولدو صع صلاةلملدالت دنتلص لهة ل  و اد ا،لل ذو لويلنللومنلدواش قاللدوت

م ظعع للوتقسععونللتاقوععالمسععتل لأادئعع لو  اوععالمععنلدوقايعع  للدأللُعع  للدومهعع اد ل ععلووسععه ل ععلدالتعع دن  ععاال عع وولمععنل

ل(7:ل03)ل.دألةشلالدواو ُوا

تزع هلدوم سعتما،للدوليعنللةظادًلول و الدألادءلدوم تنوالواو ُالياةلدووال ولدوسعا اليع لدوتلقع ،لليعذو لمةع لاد لتنووعالدال

ت   الدوهزلموالأللدوا   وال..لةزالأنلهعذهلدألادءد لدو اةوعاللدوفةوعالتتل عنلتعلد القعاالي وعالمعنلدالتع دن،ل و تصلون،لأللدوم 

للتاللتقاملأ ل ءلدألادءللدأل ل ءلدوش صوالأللدوم   وف  لدو  ةلةوال..ل وف الدوفاوالقو  ت لو ياة.

للد لألل عععععاةه لتسععععع  ال  عععععالاقعععععالدألادءلدو عععععاةوللدومهععععع ايللت وعععععالمعععععنللتعععععااو   لدالتععععع دنلسعععععلدءل عععععأا

ةع   للدوع منللدومسع قا،ل قااةلدوة شئل  الدوتقي ل ولقاي  لزساه،ليم لتل الدو ااةل  الدألادءلدوزوالتقع لُعنلللدوم 

تت ووال..ل ل: و مية  وة شئلدوذيلومت  لدو ااةل  الدالت دنللدوتقي ل ولزسم ل  الأادءلدوقاي  لدوم 

 وتصلونلدوزوالأللدوا   ل نلدوتصلوندو و  ل  . 

   دالستقلدذل  الدوياد لدوماتاةلي ل ادوالهزمالزاواة.لدو و 

 ت   ا  و هزل لدو  ل لدوساوع.للدالةت  مدوا   والدوزواةللتةفوذلدوم 

  دالتز ه   للللا   لدومة  سونل تنواللودستنالملدويناد لدوتولويتشفه ل. 

  ل سا الوملدق لدو  نلدوت ووا.لوستلوعلأنلوةظ لةفس 

،للمعنلدوفاوعالأادءلممع لوعؤيال  وسع نل  عا..ل ة  للدوس   الةت ئجل يسوالودوة شئلوؤا لتواللدت دنلو  مل ليأل  وت وول إنل

  ععالدو اوععالمععنلدواادسعع  لدوسعع   الدألزة وععالدوتععولأزاوعع ل ععولمزعع ملتععااونلدواو ُعع  للدألو عع نللالباحتتث ععالملتلععال ل

(، أ تتدراد 37م( )3022) Vitale et allفييتتا  ورنتترون ..لميععملاادسععالمل عع  لليععاةلدووععال شععيمل عع  لدوم  ت فععال شععي

(، يرستتروكي 32م( )3026) Cunniffe et all(، كو يتتو ورنتترون 22م( )3027) Andrade et allورنتترون 

تتفعال  عالأنلةزعالأةهع ل( 33م( )3025) Imai et all(، إمتا  ورنترون 36م( )3026) Trecroci et allورنترون 

لتلظوعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع لتععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععااو   لدالتعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع دنل

 ععولدو ععادمجلدوتااو وععالل  صععالمادقععملتععااونلدوة شععئونلو سعع ه ل ععولتلععلوالمسععتل لدألادءلدو ععاةوللدومهعع ايلو او ُعع  ل

للدألو  نلدوم  ت فا.

لوةل وععععععععاللل و ععععععععالدوتععععععععااو   لدوتععععععععولوععععععععت لتةفوععععععععذه ل  لعععععععع  لدوة شععععععععئونللالباحتتتتتتتتثمعععععععع لأةعععععععع ل م القظععععععععالي

زمهلاوالمصالدو ا وال..للزالُ  للقصلال ولدقتعلدءلدو عادمجلدوتااو وعالوتعااو   لدالتع دنل  عال ولمز ملياةلدووال 
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لدوعععععععععععععا  لمعععععععععععععنلتأيواهععععععععععععع لدولدُعععععععععععععبل  عععععععععععععالمسعععععععععععععتل لدألادءلدو عععععععععععععاةوللدومهععععععععععععع اي،لل  صعععععععععععععال

لسةا.ل  جُ  التوالق الدأل ق ملدو ا والدوتولتة لو لهذدلدوملُل .ل23 ولدوماق الدوسةوالتق ل

،لل ولُلءل ا لدالهتم  ل تةموالقااةلدالت دنلوة شئولياةلدووا،لل  صال عول تعاةلدج عادالو ملسع لس  او  ا،لدولدستة ادل

دوت عا ل  عالتعأيوالدسعت اد لتعااو   لدالتع دنل عالمل تعاةلدج عادالدوت عا ل  عالتعأيواللالباحثدواو ُول..لسل لوق لمل

ل؟لسةال23تق لل  المستل لدألادءلدو اةوللدومه ايلوة شئولياةلدووا

ل

 ـ أهداو البحث:

لتصمو ل اة مجل  ست اد لتااو   لدالت دنل المل تاةلدج ادالوة شئولياةلدووا.ل-ل2

يعاةللوة شعئولدألادءلدو عاةوللدومهع اي عالمل تعاةلدج عادال  عالمسعتل للدوت ا ل  التأيوالدست اد لتعااو   لدالتع دنل-ل3

لدووا.

 ـ فروض البحث:

لدو   وعععععععاللدو  اوعععععععالو مزمل عععععععالدوُععععععع  لال  لدو و سعععععععلتلسعععععععل  م عععععععونلل عععععععالالادوععععععع لتقصععععععع ئو ًللتلزعععععععال-ل2

لدووا،للوص وبلدو و س  لدو  اوا.ياةللوة شئول ولمستل لدألادءلدو اةوللدومه ايل)قوالدو قم(

لدو   وعععععععاللدو  اوعععععععالو مزمل عععععععالدوتزاو وعععععععال  لدو و سعععععععلمتلسعععععععل   عععععععونلل عععععععالالادوععععععع لتقصععععععع ئو ًللتلزعععععععال-ل3

لدووا،للوص وبلدو و س  لدو  اوا.ياةللوة شئولقوالدو قم( ولمستل لدألادءلدو اةوللدومه ايل)

لدوُعععععع  لاللدوتزاو وععععععاللتونو مزمععععععل ل  لدو  اوععععععادو و سععععععلمتلسععععععل   ععععععونلل ععععععالالادوعععععع لتقصعععععع ئو ًللتلزععععععال-ل4

ل.دومزمل الدوتزاو واوص وبللدووا،لياةللوة شئول ولمستل لدألادءلدو اةوللدومه ايل)قوالدو قم(

دوُ  لاللدوتزاو وال عولمسعتل لدألادءللتونو مزمل ل  لدو  اوادو و سلمتلسل   ونلتقسنل ولم  اال لدوتلزال الالل-ل5

ل.دومزمل الدوتزاو والوص وبللدووا،ياةللوة شئولدو اةوللدومه ايل)قوالدو قم(

 :البحث ـ ُمصطلحات

ل: Balanceـلدالت دنلل5

ل(39:لل50.ل)"قااةلدوفاال  الدوتقي ل ولزسم ل ولق والدوي   لأللدوقايا"لهل
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 ـ إجراءات البحث:

 : ـ أوالً: م هج البحث

لتزاو وعالتونلتقعادهم ومزمعل ذللدو و  ل)دو   ولـلدو  عاي(ل وتصمو لدوتزاو ول..لم ست وة ًل لدومةهجلدوتزاو ولالباحثلدست ا 

لول و الهذدلدو قم.ل ة س توم للدأل ا لُ  لا،للذو ل

 عي ة البحث: ـ ثا ياً:

سعةال ةع ايلدولوعادنلدومصعاي،للدوم سعز ونل  علدئ لل23ولاو الدو ماوالمنلة شعئوليعاةلدووعالتقع لت لد تو ال وةالدو قمل  

تع لة شعئل..لل(40)لدو قعملدألس سعوالقومل  غل االأ عادال وةعال،م22/3023دالتق الدومصايلوياةلدووالو ملس لدواو ُول

ل:ل..ل  الدوةقللدوت وولتوالمزمل تونل ت سومه

لو  اةعععععع مجلدوتععععععااو ول)دوت  وععععععاي(ل ُعععععع  لة شععععععئ،لقوععععععمل( 26):لل ععععععااه لل(ادوُعععععع  ل)لدأللوععععععادومزمل ععععععالل*

ل.م22/3023دوم  المنلق ملماانلدوفاوا،للت لتل و  ل المل تاةلدج ادالو ملس لدواو ُول

  سعت اد لتععااو   لو  اةع مجلدوتعااو ول)دوم  تعا (ل ُع  لة شعئ،لقوععمل( 26):لل عااه لل(دوتزاو وعا)لدوي ةوعادومزمل عالل*

ل.م22/3023،للت لتل و  ل المل تاةلدج ادالو ملس لدواو ُولالباحثلدوم  المنلق مللدالت دن

دومزمل عاللدومي علل ع اجل وةعالدو قعملدألس سعوالولسعةا(ل23ةفع لدوفاوعال)تقع للمعنة شئونلل(20)  االيم لت لدالست  ةال

موع ة،لدومي علدولوعادنلولسعةا(ل ةع ايل25منل ئالدوة شعئونل)تقع للال  ونل(20)  جُ  الو اال والدوم مو ة،ل لدومزمل عالدوم 

ل.لذو لجزادءلدواادس  لدالستلال وال  وه 

ل:ـلد تادووال و ة  ل وةالدو قملدألس سوال5

سةال ولم تنواد لدوةملل:ل)دوسعنلل25ة شئلتق ل( 50)  وتق المنلد تادووال و ة  ل وةالدو قم،للدو  وغل ااه للالباحثق  ل

ل.(2)ااو و،للذو لم لولُق لزالملدول ن(،للدو مالدوتل-دوللملل-
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 (2جدو  )

 ُمعامالت االليواء لقياسات ُميغيرات ال مو قيد البحث والعمر اليدريبي

 

لدوم تنواد 
للقاةل
لدو و  

لدومتلسلل
لدوقس  و

لدولسول
لدالةقاد ل
لدوم و اي

لم   ممل
لدالوتلدء

م تنواد ل
لدوةمل

 9.19ل- 9.01 50.99 55.19لسةالدوسن

 ل9.50ل- 1.19 517.99 511.51لسةتومتالمدولل

 9.50ل- 5.19 10.99 15.59ليو لزاد لدول ن

 9.13 9.11 0.99 0.51لسةالدو مالدوتااو و

ممع لوعامل  عالل،(4 )± عونلمع للدةقصعا و و سع  ل وةعالدو قعملدألس سعوالقعال  مال لدالوتعلدءلأنلم لل(2) وتُبلمنلزالم

لللاد لدوةمللقوالدو قم،للدو مالدوتااو و. ولم تنولد تادووال و ة  ل وةالدو قم

ل:لس ئمللأالد لزمعلدو و ة  ل:ـلي وي ًل

لدولس ئمللدألالد لدوت ووالوزموعلدو و ة  :لالباحثدست ا ل

 :ـ األدوات واألجهزة 2

لمادتن.ل*لم  نلياةلوا.ل*لمو دنلل و.ل-زه  لاست موتالل*

ل التو   .س ل*لأولد لدت دن.ل*لياد لتلد نلم ت فالدوم  س  .ل*

لشاوللقو  .ل*لم   السلواي.ل*لصة اوال ش والقسما.ل*

لشاوللالصا.ل*لأقم  للأللدا.ل*لقلدز لم ت فالدالاتف    .ل*

لصف اة.ل*لقلدئ للشلد  لياةلوا.ل*لمادمولياةلوا.ل*

ل:ـلدال ت  اد لدومست امال0

لللل(.انلسةاقت اوخلدوموالال)أللا  وازل لتول:السنل*ل:دوةمللم تنواد لأ(

لدوسةتومتا...لللقاةلدو و  لل،ت لقو س ل  واست موتالالطو :ل*

ليو لزاد ...لدوللقاةلدو و  للا،ت لدو و  ل لدسلالمو دنلل لالوزن:ل*

للللانلسةا(.ق)ألل:دو مالدوتااو ولن(

 39نل=ل
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ل(5م  قال)ل:ج(لد ت  اد لدألادءلدو اةولقوالدو قم

سةالقوالدو قملتوالدتف المزمل عالمعنلدومادزععلل23وة شئولياةلدووالتق ل ولتقاوالد ت  اد لدألادءلدو اةوللالباحثدستةال

ل:لللهول  الدوةقللدوت وول(،23(، )3(، )1(، )27(، )3(، )20(، )21)دو  موال

لل...للٌو   ل  وي ةوالدالت دنل  الولقالدالت دنل)دالت دن(ل*

لل...للٌو   ل  وي ةوالمتال ولم ةقةال)سا الدةت  ووا(ل00دو اللل*

لل...للٌو   ل  وي ةوال)اش قا(لدوزايلدوم ت اجلو  الل*

لل...للٌو   ل  وسةتومتال)دومالةا(ليةولدوزذ لوألم  لمنلدوز ل لدوللومل*

لل...للٌو   ل  وسةتومتال)دو لةلدوم مو ةل  وسا ا(لدولينلدو ملايلوس ازة ل*

ل(0م  قال)ل:ا(لد ت  اد لدألادءلدومه ايلقوالدو قم

لسععععععةالقوععععععالدو قععععععملل23تقاوععععععالد ت عععععع اد لدألادءلدومهعععععع ايلوة شععععععئوليععععععاةلدووععععععالتقعععععع ل ععععععوللالباحتتتتتتثدسععععععتةال

ل:لللهول  الدوةقللدوت وول(،23(، )22(، )6(، )5(، )3(، )1(، )20)توالدتف المزمل المنلدومادزعلدو  موال

لل...للٌو   ل  و اال)مه اةلدوتماوالدو صوا(لتماوالدوياةل  الق ئلل*

لل...للٌو   ل  و اال)مه اةلدوتماوالدوللوم(ل اتماوالدوياةلمنلمس  الللول*

لل...للٌو   ل  و اال)مه اةلتةلوللدوياة(لتةلوللدوياةلدوم ت اجل ونلدوشلد  ل*

لل...للٌو   ل  و اال)مه اةلدوتصلونلمنلدو ف (لدوتصلونلمنلدو ف ل*

ل(5م  قال) :ـلدستم اد لتسزوملدو و ة  للةت ئجلدال ت  اد ل5

ل: لدالستلال وادواادس ل:ـلاد   ًل

لقععالأسععفا لةتعع ئجلدواادسععال،ل  ععال وةععالدواادسععالدالسععتلال والم34/05/3022توععالل25تعع لتةفوععذه ل ععالملدوفتععاةلمععنل

ل:دالستلال والدأللوال نلدوتأيالمن

 .تلد الدوم  مال لدو  موال)دوصااللدوي   (لوال ت  اد لدومست امال ولدو قمل*

 . ولدو قمصالقوالدألالد للدألزه ةلدومست امالل*

 ـل  اليوفوالتل واللتسزوملةت ئجلدال ت  اد لقوالدو قم.ل(5) م  قاتااونلدوم س  اونلـلل*
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 .دأل ل ءلدوم قتمملظهلاه لأية ءلتزادءلدال ت  اد لوتال وه ل ولدواادسالدألس سوال*

ل:دواادسالدالستلال والدأللواـلل5

للل:قس نلم   مال لدوصاالوال ت  اد لقوالدو قملأ(

ل..ل وةالدواادسعالدالسعتلال وا  اللذو ل تل و ه لل،و   نللاوالتوز الصاالدوتملدال ت  اد لقوالدو قم نلصاالت لقس

ل:دوتولق سم لتوالمزمل تون

ل.سةالومي لدلدومزمل ال والدوم مو ةل23ة شئونلتق لل(20)ل:ل  غل ااه دومزمل الدأللوال*

ل.للدلدومزمل الدوم مو ةسةالومي لل25ة شئونلتق لل(20)دومزمل الدوي ةوا:لل*

 قوالدو قم.لاالوالدوفالال ونلقو س  لدومزمل تونل ولدال ت  اد ولُبلل(3) زالملدو

 (3جدو  )

 في انيبارات المجموعيين الُمميزة وغير الُمميزة قياساتداللة الفروق بين 

 قياس مسيوى األداء البد ي والمهار  ل اشئي كرة اليد

لد ت  اد لقو  لمستل ل
 دو اةوللدومه ايلدألادء

لقاةل
 دو و  

 والدوم مو ةللادومزمل 
 سةال50ة شئونلتق ل

لدوم مو ةللادومزمل 
(لتقومال) سةال53ة شئونلتق ل

 دومقسل ا
 ع± س/ ع± س/

و
اة
دو 
ءل
اد
أل
د

ل

 *ل59.10 5.09 53.79 5.99 1.09لي ةوالدالت دنل  الولقالدالت دن

ةقةال00دو الل  *ل0.01 9.11 5.01 9.11 3.71لي ةوالمتال ولم 

 *ل55.91 0.79 50.19 5.59 50.19لي ةوالدوزايلدوم ت اجلو  ال

 *ل0.07 9.31 1.11 9.31 1.31لس ليةولدوزذ لوألم  لمنلدوز ل لدوللوم

 *ل50.55 0.51 00.39 0.11 57.31لس لدولينلدو ملايلوس ازة 

ي
ا
ه 
وم
لد
دء
ألا
د

ل

 *ل55.35 0.19 01.19 0.01 51.01ل االتماوالدوياةل  الق ئل

 *ل0.15 9.19 1.59 9.19 3.01ل االمنلمس  الللو اتماوالدوياةل

 *ل55.71 5.51 51.19 5.59 05.71ل االتةلوللدوياةلدوم ت اجل ونلدوشلد  

 *ل59.55 9.01 1.01 5.91 3.19ل االدوتصلونلمنلدو ف 

 3.202( = 0.06(، مسيوى مع وية )22* قيمة )ت( الجدولية ع د د . ح )

=  0=لنل5ن
59 
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موع ةللقو سع   عونلمتلسعلولل(0.06) ةالمستل لاالوعاللزلال الالادوالتقص ئو ًلل(3)وتُبلمنلزالمل دومزمعل تونلدوم 

ممع لوعاملل،قو  لمستل لدألادءلدو اةوللدومه ايلوة شئوليعاةلدووعالوص وبلدومزمل الدوم مو ةل ولد ت  اد ،للل والدوم مو ة

لل  وت وول هولد ت  اد لص اقال وم للُ  لمنلأز  .لت فالدومستل ،م   الأةه لتستلوعلدوتموو ل ونلدومزمل   ل

للل:قس نلم   مال لدوي   لوال ت  اد لقوالدو قملن(

-Test  سععت اد للاو ععالتل وععالدال ت عع اللت عع اةلتل و عع للقوععالدو قععملد ت عع اد لدو ععااةلدو ُعع واتعع لتوزعع الم عع مال لي عع  ل

Retestلة شععععععععععععععععععععععععئونلل(20)لدواادسععععععععععععععععععععععععالدالسععععععععععععععععععععععععتلال والل ععععععععععععععععععععععععااه ل  ععععععععععععععععععععععععال وةععععععععععععععععععععععععال

موعع ةل23تقعع ل ل وععالدو  صععال  وصععاالو مزمل ععالدو و سعع  ةتعع ئجلالباحتتث  ت ععالألقوععم،لسععةالومي ععلدلدومزمل ععال وععالدوم 

تقع لةفع لدوظعال لل عةف لل) ف صعمل مةعولقعااهلأسع ل (لدوم مو ةل مي  الدوتل والدأللم،لي لق  ل إ  اةلتل والدال ت  اد 

لالات  لل ونلدوتل و ونلدأللمللدوي ةو.  مال لد(لولُبلم ل5دوت  وم  ،للزالمل)

 (4جدو  )

 في انيباراتُمعامالت االريباط بين اليطبيقين األو  والثا ي 

 قياس مسيوى األداء البد ي والمهار  ل اشئي كرة اليد

لد ت  اد لقو  لمستل ل
 دألادءلدو اةوللدومه اي

لقاةل
 دو و  

(لرقومال) دوتل والدوي ةو دوتل والدأللم
 ع± س/ ع± س/ ادومقسل 

و
اة
دو 
ءل
اد
أل
د

ل

 *ل9.17 9.01 1.59 5.99 1.09لي ةوالدالت دنل  الولقالدالت دن

ةقةال00دو الل  *ل9.00 9.19 3.79 9.11 3.71لي ةوالمتال ولم 

 *ل9.09 0.01 50.79 5.59 50.19لي ةوالدوزايلدوم ت اجلو  ال

 *ل9.01 9.39 1.19 9.31 1.31لس ليةولدوزذ لوألم  لمنلدوز ل لدوللوم

 *ل9.10 0.11 57.11 0.11 57.31لس لدولينلدو ملايلوس ازة 
ي
ا
ه 
وم
لد
دء
ألا
د

ل

 *ل9.11 0.19 51.51 0.01 51.01ل االتماوالدوياةل  الق ئل

 *ل9.19 9.11 1.91 9.19 3.01ل االمنلمس  الللو اتماوالدوياةل

 *ل9.15 5.51 05.09 5.59 05.71ل االتةلوللدوياةلدوم ت اجل ونلدوشلد  

 *ل9.11 5.99 3.09 5.91 3.19ل االدوتصلونلمنلدو ف 

 0.743( = 0.06) مع وية مسيوى ،(2( الجدولية ع د د . ح )ر* قيمة )

أنلقعو لم ع مال لدالات ع لل عونلدوتل و عونلدأللمللدويع ةولال ت ع اد لدو عااةلدو ُع والقوعالدو قعملقعالل(4) وتُبلمعنلزعالم

ل،للهععععععععععععععععععذهلدو ععععععععععععععععععو لادوععععععععععععععععععالتقصعععععععععععععععععع ئو ًل(0.36 توععععععععععععععععععا 0.20)تادلقعععععععععععععععععع لمعععععععععععععععععع ل ععععععععععععععععععونل

ل..لمم لوامل  الي   لهذهلدال ت  اد .( 0.06) ةالمستل لاالوال

 59نل=ل
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ل:دواادسالدالستلال والدوي ةواـلل0

ة شعئونلل(20)ل عااه   عال وةعالدواادسعالدالسعتلال والدوتعولو  عغللم32/05/3022توعالل37ت لتةفوعذه ل عالملدوفتعاةلمعنل

لقععالأسععفا لةتعع ئجلدواادسععال،لتزا ععالدو قععملدألس سععوال  وهعع تل ععالدوسععةوالدوتععولسععل للةفعع لدوفئععاسععةا،للهععولل23تقعع ل

ل:لدالستلال والدوي ةوال نلدوتأيالمن

ة س الدألم ينلدوم  صصالجزادءلدوتزا الدألس سوال*  .م 

تععااو   ل اةعع مجل،للةمعع ذجلدوتععااو   لدوتععولسععل لوععت لتل و هعع ل)دومقتععل (لاد ععملدومسععت امالدوتااو وععالصععقالدألالد ل*

 .قوالدو قملدالت دن

ة س ال*  وةالدو قمل)شاةلدوقمم،ل االدومزمل   للدوتماوةع  ،ل تعاد لدوادقعاللومستل لت ةونلزا   لقمملدوتااو   لدوم 

ل.دو وةوا(

للل: اة مجلتااو   لدالت دنلقوالدو قمل:ـل  مس ًل

لل:ها لدو اة مجـلل5

لسةا.ل23تق للدوواياةللوة شئول اةوللدومه ايتللوالمستل لدألادءلدوتوالدوم  تا للدو اة مجوها ل

ل:أس للُعلدو اة مجـلل0

ل:لدألس لدو  موالدوت ووالالباحثاد ال ةاللُعلمقتل لدو اة مجلدوتااو ول..ل

ة س ا*  ل. أز همستل لدو وةالدوتوللُعلمنللمعلل،مقتل لدو اة مجلمعلأهاد  لم 

ل.للتل (لدو اة مجدوفالالدوفااوالو ة شئونل ةالد تو التماوة  ل)مقلل*

ل.و وةالدو قمة سنلدوم للتشيوملقمملدوتااونل)دوفتاي،لدألس ل و،لدوولمو(لتقاوالل*

ل.اقو ال(36)  منلتااو   لدالت دنلاد مللقاةلدوتااونلدوولموالو مزمل الدوتزاو والاللوتز ل لل*

ل.امجلدوتااونلدومه ايلدوةل ولمعلتااو   لدالت دنل  وياةلل*

ة  لدجل واللدومالةال ولدوز ءلدوتمهوايلو لقعاةلدوتااو وعالوتهوئعالدو ُعال لدو  م عالوعألادء،ليعذو لأيةع ءلدالهتم  ل تماولل*

ل.دوادقالدو وةوال ونلدومزمل   

ل.ت ل ءلتااو   لدالت دنل  الدجقم ءلم   شاةلوق زته لتوالدوتايو لل*

ل.دست اد لدو منللدوتياداد ل ولتقاوالشاةللقز لتااو   لدوتلد نلل*
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ل.دوتااو ول م لوتة سنلمعلدوماق الدوسةواللمستل ل وةالدو قملتاازال ولدوقممدو و اةلدوم للل*

  عالدو اوعالمعنلدومادزععلدو  موعاللدواادسع  لدوسع   الدوتعولتة لوع لت لعولل عادمجلتعااو   لدالتع دنللالباحتثتلعال لل  ال

مععنلت لعععولللالباحتتثتميععنل(، 27(، )26)(، 3(، )20(، )7(، )24(، )25)لميلةعع  لدوقمععملدوتععااو ولدو عع  ل هعع .ل

ل اة مجلتااو   لدالت دنلقوالدو قم،للتقاوالميلة  لأقم و لدوتااو وا.

ل :ـلت لوللدو اة مجل5

ل عععععععولتل وععععععععلدألقمععععععع ملدوتااو وعععععععال عععععععالملأشعععععععهاللأسععععععع  وعلمادقعععععععمل( 3:  2)دوتشعععععععيومللالباحتتتتتتتثدسعععععععت ا ل

 ععولتل وعععلدألقمعع ملدوتااو وععالل(4:  2(، )3:  2) ،(2:  2) تععاةلدج ععادا،ليمعع لدسععت ا للاو ععالدومعع جل ععونلدوتشععيوال ل

ل(.ل5دألس ل وا،للذو ليم لهللملُبل  وشيمل)

ل

مادقمل تاةل
لدج ادا

لدوي ةوال)دال ادالدو   (لدأللوال)دال ادالدو   (
دوي ويال)دال ادال
لو م  او  (

م
قم
لدو
 
و 
تل
س
م

ل

للللأقصا

ل ل لل  وو

للل لمتلسل

ل59ل0ل1ل7ل1ل1ل3ل5ل0ل5لدألس  وع

م
قم
لدو
 
و 
تل
س
م

ل

لل ل لل للل لللأقصا

 للللل للل لل  وو

ل  لل للل للل لمتلسل

 (2شك  )

 يشكي  األحما  اليدريبية نال  أشهر وأسابيع مراح  فيرة اإلعداد

للل:ـلمقتل لدو اة مجل3

تععااو   لمععنل عالملدلال عع ل  عالدومادزعععلدو  موععاللدواادسع  لدوسعع   الدوتعولتة لوعع لتصعمو ل ععادمجللالباحتثليمع لدسععتل  

لتقاوععععععععععععععععععععععععععععععالدومزمل عععععععععععععععععععععععععععععع  لدو ُعععععععععععععععععععععععععععععع وال( 6(، )5(، )2(، )4(، )3(، )20)دالتعععععععععععععععععععععععععععععع دن.ل

لدو  م ععععال ععععالملدألادءلدو ععععاةوللدومهعععع ايلوة شععععئوليععععاةلدووععععا،للدوتععععول  ععععالأس سععععه لتعععع للُعععععلمقتععععل لدو اةعععع مجل

 (6)م  قالمنلتااو   لدالت دن.ل
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لل: لالتل والتزا الدو قملدألس سوال:ـلس اس ًل

مععلماد ع ةلتلقوعالدوظعال لأيةع ءلتزعادءللدوم سع  اون،للالباحتثتق لتشاد للتزا الدو قملدألس سوالتةفوذل لالتل وات ل

ل:لدشتم  ل لالدوتل وال  الم لو ول،دو   واللدو  اوالدو و س  

ل:دو و س  لدو   واـلل5

 عاةوللدومهع ايلوة شعئولت لتزادءلدو و س  لدو   والو مزمل تونلدوُع  لاللدوتزاو وعال عولد ت ع اد لقوع  لمسعتل لدألادءلدو

ل ،ل02/07/3022م، 42/06/3022سععععععععععععععةالقوععععععععععععععالدو قععععععععععععععمل..لوععععععععععععععلمولل23يععععععععععععععاةلدووععععععععععععععالتقعععععععععععععع ل

د ت  اد لقو  لمستل لدألادءلدو عاةول إوز الدوتي  ؤل ونلمزمل تولدو قملدوُ  لاللدوتزاو وال ولقو س  للالباحثيم لق  ل

لولُبلذو .ل(5) ،للزالملدومه ايلوة شئولياةلدووا

 (5جدو  )

 الضابطة واليجريبية يينللمجموع ات القبليةالقياس لة الفروق بين ميوسطاتدال

 اليدل اشئي كرة  قياس مسيوى األداء البد ي والمهار في انيبارات 

لد ت  اد لقو  لمستل ل
 دألادءلدو اةوللدومه اي

لقاةل
 دو و  

(لتقومال) دومزمل الدوتزاو وا دومزمل الدوُ  لا
 ع± س/ ع± س/ دومقسل ا

و
اة
دو 
ءل
اد
أل
د

ل

 5.59 5.99 1.01 9.01 1.51لي ةوالدالت دنل  الولقالدالت دن

ةقةال00دو الل  5.53 9.11 3.79 9.79 3.19لي ةوالمتال ولم 

 5.35 5.91 50.19 5.51 50.01لي ةوالدوزايلدوم ت اجلو  ال

 5.01 9.39 1.19 9.19 1.39لس ليةولدوزذ لوألم  لمنلدوز ل لدوللوم

 5.10 0.79 57.11 0.19 57.51لس لدو ملايلوس ازة دولينل
ي
ا
ه 
وم
لد
دء
ألا
د

ل

 9.03 5.99 51.59 0.01 51.09ل االتماوالدوياةل  الق ئل

 5.05 9.19 1.99 9.79 3.09ل االمنلمس  الللو اتماوالدوياةل

 5.50 5.09 05.11 5.39 05.19ل االتةلوللدوياةلدوم ت اجل ونلدوشلد  

 5.91 9.01 3.11 5.59 3.71ل االدوتصلونلمنلدو ف 

 3.052( = 0.06(، مسيوى مع وية )32* قيمة )ت( الجدولية ع د د . ح )

متلسععل  لدو و سعع  لدو   وععالل ععون (0.06)مسععتل لم ةلوععاللزععلال ععالال وععالادوععالتقصعع ئو ًل ةععالل(5)وتُععبلمععنلزععالمل

ل23تقع للدو عاةوللدومهع ايلوة شعئوليعاةلدووعالد ت ع اد لقوع  لمسعتل لدألادءومزمل تولدو قملدوُ  لاللدوتزاو وعال عول

ل.للسةالقوالدو قم،لمم لوامل  التي  ؤلدومزمل تون

 51=  0=لنل5ن
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ل:دو اة مجلدوتااو ولدوم  تا تل والـلل0

 ُعع  لمزمععل تولدو قععملدوُعع  لاللدوتزاو وععالوتل وععالدو اةعع مجلدوتععااو ولدو عع  لو فاوععال ععالمل تععاةلدج ععادالو ملسعع ل

تععااو   ل  سععت اد لل(دوم  تععا )دو اةعع مجلدوتععااو وللم سعع  او ل تل وععالمقتععل للثالباحتت ،لقوععملقعع  ل22/3023دواو ُععول

لقاد لتااونلولموال ولدألس ل لدولدقعا،ل وةمع لدسعتيم  لل(4)أس  وعل لدقعلل(20)دوتلد نل  الدومزمل الدوتزاو والوماةل

عاانلدوفاوعادوتعااو ولدو ع  ل)دوت  وعاي(لو فاوعاللدوم  عالمعنلدومزمل الدوُ  لالتةفوذلدو اةع مجل لعلدمل تعاةلدوتل وعاللق عملم 

ل ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععالملدوفتععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععاةل

ل .26/02/3022 لتوال03/07/3022منل

لاو ععالتل وععالدومقتععل ل  ععال)لةمععلذجلولقععاةلتععااونلولموععالمععنلدو اةعع مجلدوتععااو ولدو عع  لو فاوععاولُععبلل(7وُملحتتق )

ل.لل(دومزمل تونلدوُ  لاللدوتزاو وا

ل:دو و س  لدو  اواـلل5

د ت ع اد لقوع  لمسعتل لدألادءلدو عاةوللدومهع ايلوة شعئولاوالو مزمل تونلدوُ  لاللدوتزاو وال عولت لتزادءلدو و س  لدو  

ل .22/02/3022، 21..لولموللسةالقوالدو قمل23ياةلدووالتق ل

ل:دوم   وزالدجقص ئوال:س    ًلـل

دومتلسععللل:لجقصعع ئوالدوت ووععا  ألسعع وونلد،لقوععملتعع لدالسععت  ةال(لوم   وزععالدو و ةعع  SPSS)لوتعع لدسععت اد لدو اةعع مجلدجقصعع ئ

 سعوللو واسعلن،لم  عاال لدوتنوعالم   معملدالات ع للدو،ل(تد ت  ال)،لم   مملدالوتلدء،لدولسولي،لدالةقاد لدوم و او،لدوقس  

ل.(0.06)مستل لدواالوالدجقص ئوال ةاللالباحثلقالداتُال  ست اد لدوةسنلدومئلوا،ل

ة قشالدوةت ئج ل:ـل ا،للم 

ة قشالةت ئجلدوفا،لدأللم: ـلألالًل ل: ا،للم 
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 (7جدو  )

  للمجموعة الضابطة ةوالبعدي ةالقبلي اتالقياس اتميوسطداللة الفروق بين 

 انيبارات قياس مسيوى األداء البد ي والمهار  ل اشئي كرة اليدفي 

لد ت  اد لقو  لمستل ل
 دألادءلدو اةوللدومه اي

لقاةل
 دو و  

(لتقومال)   ايدو   لدو دو و  لدو   و
 ع± س/ ع± س/ دومقسل ا

و
اة
دو 
ءل
اد
أل
د

ل

 *ل3.05 5.09 0.19 9.01 1.51لي ةوالدالت دنل  الولقالدالت دن

ةقةال00دو الل  *ل5.30 9.39 3.59 9.79 3.19لي ةوالمتال ولم 

 *ل0.15 0.71 51.59 5.51 50.01لي ةوالدوزايلدوم ت اجلو  ال

 *ل3.05 9.59 1.09 9.19 1.39لس لدوللومليةولدوزذ لوألم  لمنلدوز ل 

 *ل1.15 0.39 09.71 0.19 57.51لس لدولينلدو ملايلوس ازة 

ي
ا
ه 
وم
لد
دء
ألا
د

ل

 *ل1.57 0.11 50.19 0.01 51.09ل االتماوالدوياةل  الق ئل

 *ل3.17 9.11 1.39 9.79 3.09ل االمنلمس  الللو اتماوالدوياةل

 *ل1.10 0.19 07.19 5.39 05.19ل اال  تةلوللدوياةلدوم ت اجل ونلدوشلد

 *ل1.00 9.09 1.51 5.59 3.71ل االدوتصلونلمنلدو ف 

 2.172( = 0.06(، مسيوى مع وية )25* قيمة )ت( الجدولية ع د د.ح )

لالدو  اوعلادو   وعل  دو و سعل  متلسعل عونلل(0.06)،للزلال الالادوالتقص ئو ًل ةالمستل لم ةلوعال(7)وتُبلمنلزالمل

ل  دو و سعل  متلسعل،للوصع وبلد ت  اد لقو  لمسعتل لدألادءلدو عاةوللدومهع ايلوة شعئوليعاةلدووعادوُ  لال ولزمل الو م

ل.للدو  اوا

عاانللو مزمل عالدوُع  لادوتعااو ولدو ع  ل)دوت  وعاي(لهعذهلدوفعالالتوعالت لعوللدو اةع مجللالباحثلو  لل لدوم  عالمعنلق عملم 

لمععععععععععععععنلدسععععععععععععععتماداواللتي مععععععععععععععمللدج ععععععععععععععادا،لللمعععععععععععععع لتموعععععععععععععع ل عععععععععععععع دوفاوععععععععععععععاللععععععععععععععلدمل تععععععععععععععاةل

 ولتةموالزموععلزلدةعنلدج عادالدوم ت فعالوة شعئليعاةلدووعال اازعالمتلد ةعال..لدألمعالدوعذيلأا لتوعالتقسعونلمسعتل لدألادءل

لدو اةوللدومه ايلوة شئولدومزمل الدوُ  لا.

مُععملنلالتقاوععال هععللو مععمل  ععل.لسععو الُععالاوالوتلععلوالأادءلدوال  ععونللدوفاوععاو  ععاللدووععاوتععااونل ععوليععاةل ت لععوللد

..لدألمععالدوععذيلوععة ي ل ععالاهللتقاوععالدألهععاد للدولدز عع  للتععاازه ل،ليععذو دوتععااونل لاو ععالمةظمععال  لمقتلوعع  ل م وعع

للل.ة  س  ألادءل الملدوم لتوز  و ًل  التقسونلمستل لد

 51نل=ل



 تبمر محمد جمبل الديه حمبدة

 

  0202مارسمجلة تطبيقات علوم الرياضة ) )                                                                                                    98

دومادقعمللأنلويملصفال اةوعالاوة مويوعال عولدوتلعلالمقعااةلتظهعال عولم(2335محمد عالوى ومحمد رضوان )يم لو شوال

سعةا(لويعلنلهةع  لتلعلالي وعالو سعا الدوقايوعاللدومالةعالليعذو لقعلةلل50ل-ل59دو ماوالدوم ت فا،ل فولدوماق الدوسعةوال)

ل(579:لل57دومزمل   لدو ُ وا.ل)

أنلدوماق عالدأللوعالمعنلدوم م اسعالدواو ُعوالتتلزع ل وهع لالد ععلدوة شعئونللم (3004أحمد فوزى و محمد ستالمة )لوذيال

 لدوق زععالو ةشعع لللدوقايععا،لدوععت   لدوقايععو،للتظهعع الدو ععااةل..لممعع لوز ععملدوة شععئلو ععل ل  وم وععالمععنلدوقايعع  لةقععللتشعع  

ل(11:ل5جي   لدوذد للدوتمو ل  الأقادة .ل)

(، صتادق علتي 33م( )3025(، إما  ورنترون )4م( )3004أحمد ميعب )لتتش   لهذهلدوةتوزالمعلةت ئجلاادساليملمنل

 . (6م( )3021(، حيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدر زغيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر )5م( )3027ُمصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتطفح )(، أستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتامة 2م( )3025)

لدوتعععععولأشععععع ا لتوعععععالأنلدسعععععتماداوالدوتعععععااونل شعععععيملم سعععععتمالوعععععؤايلتوعععععالتلعععععلوالدوق وعععععالدوتااو وعععععالدو  معععععا،ل

ةتوزععالدو ععادمجللدو  اوععالو مزمل ععالدوُعع  لالل ععونلمتلسععل  لدو و سعع  لدو   وععالمعع لسعع ه ل ععوللزععلال ععالالادوععالتقصعع ئو ًل

ل ل  وه .دوتااو والدوتولل  

يوجتتد فتتروق دالتتئ إحصتتائياً بتتين :لللدوععذيلوععة ل  ععالمععنل ععالملدو ععا،لدوسعع  الوتُععبلتق ععال ععا،لدو قععملدأللم،ل

ميوسطات القياسات القبلية والبعدية للمجموعة الضابطة في مسيوى األداء البد ي والمهار  )قيتد البحتث( ل اشتئي كترة 

ل.اليد، ولصالح القياسات البعدية

ل:ة قشالةت ئجلدوفا،لدوي ةو ا،للم لل:ـلي ةو ًل
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 (1جدو  )

 اليجريبية للمجموعة  ةوالبعدي ةالقبلي اتالقياس اتميوسطداللة الفروق بين 

 انيبارات قياس مسيوى األداء البد ي والمهار  ل اشئي كرة اليدفي 

لد ت  اد لقو  لمستل ل
 دألادءلدو اةوللدومه اي

لقاةل
 دو و  

(لتقومال)   ايدو   لدو دو و  لدو   و
 ع± س/ ع± س/ دومقسل ا

و
اة
دو 
ءل
اد
أل
د

ل

 *ل0.01 5.59 50.31 5.99 1.01لي ةوالدالت دنل  الولقالدالت دن

ةقةال00دو الل  *ل5.11 9.51 5.11 9.11 3.79لي ةوالمتال ولم 

 *ل50.55 0.19 00.11 5.91 50.19لي ةوالدوزايلدوم ت اجلو  ال

 *ل1.75 9.01 7.51 9.39 1.19لس لل لدوللوميةولدوزذ لوألم  لمنلدوز 

 *ل55.35 5.01 01.39 0.79 57.11لس لدولينلدو ملايلوس ازة 

ي
ا
ه 
وم
لد
دء
ألا
د

ل

 *ل59.55 0.31 05.79 5.99 51.59ل االتماوالدوياةل  الق ئل

 *ل1.95 9.19 1.11 9.19 1.99ل االمنلمس  الللو اتماوالدوياةل

 *ل55.77 0.09 50.09 5.09 05.11ل االوشلد  تةلوللدوياةلدوم ت اجل ونلد

 *ل7.15 9.79 1.59 9.01 3.11ل االدوتصلونلمنلدو ف 

 2.172( = 0.06(، مسيوى مع وية )25* قيمة )ت( الجدولية ع د د.ح )

لالدو  اوعلادو   وعل  دو و سعل  متلسعل عونلل(0.06)،للزلال الالادوالتقص ئو ًل ةالمستل لم ةلوعال(1)وتُبلمنلزالمل

ل  دو و سعل  متلسعل،للوصع وبلد ت  اد لقو  لمستل لدألادءلدو عاةوللدومهع ايلوة شعئوليعاةلدووعادوتزاو وال ولو مزمل ال

ل.للدو  اوا

ة سعنلمةهع لومسعتل ل وةعالدو قعملدوتزاو وعا،ليعذو للالباحثلو  لل هذهلدوفالالتوعالتل وعالتعااو   لدالتع دن،للد توع الدوم 

دألادءلدو ععاةوللدومهعع ايل)قوععالدة يعع ل ععالاهل  ععالدومععاالالدجزمعع وولوتقسععنلمسععتل لت ةوةهعع لل ععالدألسعع لدو  موععا،للمعع ل

لدومزمل الدوتزاو وا.لدو قم(لوة شئول

لتعععععععااونل عععععععااللاأنلدوت لعععععععوللدوزوعععععععالوتل عععععععنلمعععععععنلدو ععععععع ئمونل  ععععععع  عععععععاللم(2334علتتتتتتتي البيتتتتتتتك )للوؤيعععععععا

للد توع الدألالد وعاللسع ئملللعاالدج عادالياةلدو ا لماد  ةلل و اللملدصف  لدو م والدوتااو والمنلزموعلدوةعلدقوللتقا

لليوفوععععععععععععععععالدالات عععععععععععععععع ءل قمععععععععععععععععملدوتععععععععععععععععااونلألل وعععععععععععععععع اةلدوزا عععععععععععععععع  لدوتااو وععععععععععععععععال،لة سعععععععععععععععع ادوم ل

ل(0:لل53دو القال ونلميلة ت .ل)لماد  ةلمع

 51نل=ل
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وة شععئولدو ععاةوللدومهعع ايللدألادءتوععالأنلدسععت اد لسعع  لدالتعع دنلسعع ه ل شععيمللدُععبل ععولتقسععونلمسععتل للالباحتتثلو شععوال

دوتزاو وععال..لدألمععالدوعذيلأا لتوععال وعع اةل    وعالدوتععااو   لدو اةوععاللدومه اوعال ةععالتةفوععذه ل  وعامجلمعععلتععااو   لدومزمل عال

لدالت دن.ل

(، كو يتتو 2م( )3025(، صتتادق علتتي )33م( )3025إمتتا  ورنتترون )لتتشعع   لهععذهلدوةتوزععالمعععلةتعع ئجلاادسععاليععملمععنل

(، أ تتدراد ورنتترون 5م( )3027، أستتامة ُمصتتطفح )(36م( )3026(، يرستتروكي ورنتترون )32م( )3026ورنتترون )

لدوتعععععععععولأشععععععععع ا لتوعععععععععالأنلدسعععععععععت اد لتعععععععععااو   لدالتععععععععع دنل. (6م( )3021(، حيتتتتتتتتتدر زغيتتتتتتتتتر )22م( )3027)

و  وةع  لدوتعولتع لتل وعالدو  اوعاللل عونلمتلسعل  لدو و سع  لدو   وعا ولدو م والدوتااو والأا لتواللزلال الالادوالتقص ئو ًل

لبلدو و  لدو  اي.دواادس  ل  وه ،للوص و

يوجتتد فتتروق دالتتئ إحصتتائياً بتتين ل:للدوععذيلوععة ل  ععالمععنل ععالملدو ععا،لدوسعع  الوتُععبلتق ععال ععا،لدو قععملدويعع ةو،ل

في مسيوى األداء البد ي والمهار  )قيد البحث( ل اشتئي كترة  اليجريبيةميوسطات القياسات القبلية والبعدية للمجموعة 

 .اليد، ولصالح القياسات البعدية

ة قشالةت ئجلدوفا،لدوي ومل: ًلـلي وي ل: ا،للم 

 (2جدو  )

 الضابطة واليجريبية  يينللمجموع ات البعديةالقياس داللة الفروق بين ميوسطات

 انيبارات قياس مسيوى األداء البد ي والمهار  ل اشئي كرة اليدفي 

لد ت  اد لقو  لمستل ل
 دألادءلدو اةوللدومه اي

لقاةل
 دو و  

(لتقومال) ومزمل الدوتزاو واد دومزمل الدوُ  لا
 ع± س/ ع± س/ دومقسل ا

و
اة
دو 
ءل
اد
أل
د

ل
 *ل7.31 5.59 50.31 5.09 0.19لي ةوالدالت دنل  الولقالدالت دن

ةقةال00دو الل  *ل0.77 9.51 5.11 9.39 3.59لي ةوالمتال ولم 

 *ل55.91 0.19 00.11 0.71 51.59لي ةوالدوزايلدوم ت اجلو  ال

 *ل5.55 9.01 7.51 9.59 1.09لس لألم  لمنلدوز ل لدوللوميةولدوزذ لو

 *ل0.07 5.01 01.39 0.39 09.71لس لدولينلدو ملايلوس ازة 

ي
ا
ه 
وم
لد
دء
ألا
د

ل

 *ل7.90 0.31 05.79 0.11 50.19ل االتماوالدوياةل  الق ئل

 *ل0.35 9.19 1.11 9.11 1.39ل االمنلمس  الللو اتماوالدوياةل

 *ل59.10 0.09 50.09 0.19 07.19ل االت اجل ونلدوشلد  تةلوللدوياةلدوم ل

 *ل1.11 9.79 1.59 9.09 1.51ل االدوتصلونلمنلدو ف 

 2.102( = 0.06(، مسيوى مع وية )32* قيمة )ت( الجدولية ع د د . ح )

 51=  0=لنل5ن
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ل اوعععا  لدو دو و سععل ععونلمتلسععل  ل(0.06)لزععلال ععالالادوععالتقصععع ئو ًل ةععالمسععتل لم ةلوععالل(2)وتُععبلمععنلزععالمل

،للوصعع وبلانيبتتارات قيتتاس مستتيوى األداء البتتد ي والمهتتار  ل اشتتئي كتترة اليتتد ععولدوُعع  لاللدوتزاو وععاللتونو مزمععل 

ل.للدومزمل الدوتزاو وال  قو سل  متلسل

مسعتل لدألادءلهذهلدوفالالتوالدوت لوللدو  مولو اة مجلتااو   لدالت دنلدوذيلأيالل شيمل   مل ولتقسونللالباحثلو  لل

دو اةعع مجلدوتععااو ولدو عع  لدومزمل ععالدوتزاو وععالأييععالمععنلدومزمل ععالدوُعع  لالدوتععولدسععت ام للدومهعع ايلوة شععئوللدو ععاةو

ل.)دوت  واي(للدوم  المنلق ملم اانلدوفاوا

توععولأنلدو عادمجلدوم للعاللدوملُععل ال  عولأسعع ل  موعالتق عالأ ُععملمسعتليلمععنللم(2331ذكتتي حستن )قوعملوعذيال

ل(500:لل1)ل.دجةز  

توعالأنلدوال  عونلدوعذونلوتمت علنللم(3004م(، علتح البيتك و عمتاد عبتاس )3000وفاجيت  ) كريستيياناليملمنليم لو شو

  ااةل  ووال ولدوتقي ل ولأزس اه ل..لويلنلمستلده لدو اةول  وو،لقوملوازععلذوع لتوعالأنلدو عااةل  عالدالتع دنلتز  هع ل

صععلملدوسععاوعلو ت ععنلةظععادًلالاتفعع  ليفعع ءدته لدو اةوععالوسععتمالنل ععولدألادءلوفتععاد لللو ععالل أقععملمزهععلالمميععنلالنلدول

للدوفسعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععولولزواللدوتعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععولتازععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععلو عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععااته ل

ل(05:لل51(،ل)39ل-ل51:لل09  الدوتقي لدو ص ولدو ُ ول ةالدألادء،للدوتولتل اه لتااو   لدالت دن.ل)

 اد لتعااو   لدالتع دنل عأالد لأنلدوت ا ل ولمستل لدألادءلدومه ا لقوالدو قملو مزمل الدوتزاو والتوعالدسعتلالباحثلوا ل

ل النلأالد ،لقوملس  ا لهذهلدوتااو   لدوة شئونل  الدألادءلدومه ا ل صلاةلاقو المنل الملتقسعوةه لو عااةلدوعاز ونل

  الدوتلزو للدوتقي ل ولدوزسع ل شعيملزوعا،ل  و عااةلدو  ووعال  عالدوعتقي ل عولدوزسع لتسع  الدوال عنل  عالدألادءلدومهع ا ل

ة سع اللُع والدوزسع لمععليعملدآلمنلتق لدو ا والمنلدوُنللل)ل معن،لمسع قا،لًمة  سعون،لقمعمل عاةا،لاقعال(لمعنل عالملم 

لدوملدق لدوًمتنواة.

(، أحمتد ميعتب 23م( )3002) أ تر (، 30م( )3000وفاجيت  ) كريسييانلتتش   لهذهلدوةتوزالمعلةت ئجلاادساليملمنل

 (، 33م( )3025رون )إمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  ورنتتتتتتتتتتتتتتتتتتت، (34م( )3003)ماساشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتح و أنتتتتتتتتتتتتتتتتتتترون (، 4م( )3004)

دوتععولأشعع ا لتوععاللزععلال. (6م( )3021(، حيتتدر زغيتتر )5م( )3027(، أستتامة ُمصتتطفح )2م( )3025صتتادق علتتي )

ل عععععععععالالادوعععععععععالتقصععععععععع ئوال عععععععععونلمتلسعععععععععل  لدو و سععععععععع  لدو  اوعععععععععالو مزمعععععععععل تونلدوُععععععععع  لاللدوتزاو وعععععععععا،ل

لدالت دنل ول اة مجلدومزمل الدوتزاو وا.لوص وبلدومزمل الدوتزاو وا،لقوملأ  للهذهلدوفالالتوالدست اد لتااو   ل

بتتين  فتتروق دالتتئ إحصتتائياً  يوجتتدل:للدوععذيلوععة ل  ععالمععنل ععالملدو ععا،لدوسعع  الوتُععبلتق ععال ععا،لدو قععملدوي وععم،ل

 ل اشتئي في مسيوى األداء البد ي والمهار  )قيتد البحتث(الضابطة واليجريبية  يينللمجموع ات البعديةالقياس ميوسطات

 .لمجموعة اليجريبيةالصالح واليد، كرة 

ل
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ة قشالةت ئجلدوفا،لدواد عل:ـلاد   ًل ل: ا،للم 

 (3جدو  )

  بين ميوسطات القياسات البعدية للمجموعيين الضابطة واليجريبيةُمعدالت اليحسن الحادثة 

 في انيبارات قياس مسيوى األداء البد ي والمهار  ل اشئي كرة اليد

لد ت  اد لقو  لمستل ل
 ه ايدألادءلدو اةوللدوم

لقاةل
 دو و  

دو و  لدو  ايل
لو مزمل الدوُ  لا

دو و  لدو  ايل
و مزمل ال
لدوتزاو وا

لدوفاال ون
لدومتلسلون

م  اال ل
دوتقسنل
)%( 

و
اة
دو 
ءل
اد
أل
د

ل

 %ل55.91 0.01 50.31 0.19لي ةوالدالت دنل  الولقالدالت دن

ةقةال00دو الل  %ل59.01 9.31 5.11 3.59لي ةوالمتال ولم 

 %ل51.00 1.71 00.11 51.59لي ةوالت اجلو  الدوزايلدوم ل

 %ل1.10 9.31 7.51 1.09لس ليةولدوزذ لوألم  لمنلدوز ل لدوللوم

 %ل00.35 3.11 01.39 09.71لس لدولينلدو ملايلوس ازة 

ي
ا
ه 
وم
لد
دء
ألا
د

ل

 %ل55.01 0.09 05.79 50.19ل االتماوالدوياةل  الق ئل

 %ل7.95 9.31 1.11 1.39ل االمنلمس  الللو اتماوالدوياةل

 %ل50.13 1.39 50.09 07.19ل االتةلوللدوياةلدوم ت اجل ونلدوشلد  

 %ل07.11 5.71 1.59 1.51ل االدوتصلونلمنلدو ف 

 ونلمتلسل  لدو و س  لدو  اوالو مزمل تونلدوُع  لاللدوتزاو وعاللدوتقسنلزلال الال ولم  اال لل(3)وتُبلمنلزالمل

للوص وبلمتلسل  لقو س  لدومزمل الدوتزاو وا.ل،لى األداء البد ي والمهار  ل اشئي كرة اليدانيبارات قياس مسيوفي 

تفععلالةتعع ئجل وةععالدو قععملدوتزاو وععال ععولم  ععاال لدوتقسععنلدوق ايععالومسععتل لدألادءلدو ععاةوللدومهعع ايل)قوععاللالباحتتثلو عع لل

ل ل اةع مجلدومزمل عالدوتزاو وعاللمالئمتهع لدو قم(ل نل وةالدو قملدوُ  لال..ل س نلتلظو لتااو   لدالت دنل عولمقتع

لدو اةوللدومه ايل ولياةلدووا.لدألادءول و ال

 ت اوالدوسع و لوم ت ع لمقتلوع  لو وماانلو ممل  الدولصلمل أنلدوت لوللو تااونللم(2335عزت الكاشو )لقوملوذيا

وال  ععونللدسععتيم الدهتم معع ته لز ععملدومععاانلأييععالقععااةل  ععولتشعع   لق زعع  لد،ليععذو للزلدةععنل م وععالدوتععااونلدواو ُععو

معنل عالملدال وع الدومة سعنلتي اةلقم  لدوال  ونل،لللتل والدولس ئملدومؤياةلجمي ةوالقو مه ل  و ممل يف ءةللم ااةل  موا

ل(55:لل55)لومقتل لدوتااون.



 تبمر محمد جمبل الديه حمبدة

 

  0202مارسمجلة تطبيقات علوم الرياضة ) )                                                                                                    103

لدوتةعععععع   للدواقععععععالتُععععععف ءل  مععععععمللهععععععذدلمعععععع لتق ععععععالمععععععنل ععععععالملتةععععععل لتععععععااو   لدالتعععععع دنلدوععععععذيلسعععععع ه ل ععععععول

ولدومزمل الدوتزاو وال ولتةفوذلدوتااو   ل..لدألمعالدوعذ لأا لتوعال وع اةل    وعالتةفوعذلدوتعااو   ل شعيملأي عالممع ل ونلة شئ

ل.ظهال  والتةفوذلتااو   لدومزمل الدوُ  لا

، (35م( )3020بييتر شتراي ر وجيردزيستن )(، 4م( )3004أحمتد ميعتب )لتتش   لهذهلدوةتوزالمعلةت ئجلاادساليملمعنل

(، حيتتتتدر زغيتتتتر 22م( )3027(، أ تتتتدراد ورنتتتترون )5م( )3027(، أستتتتامة ُمصتتتتطفح )2م( )3025صتتتتادق علتتتتي )

لدوتععععععععععععععععععولأيععععععععععععععععععا ل  ععععععععععععععععععالأنلدوتقسععععععععععععععععععنل. (37م( )3022(، فييتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  ورنتتتتتتتتتتتتتتتتتترون )6م( )3021)

ل عععععولمسعععععتل لدألادءلدو عععععاةوللدومهععععع ايلوعععععا لدومزمل عععععالدوتزاو وعععععالةتوزعععععالدسعععععت اد لتعععععااو   لدالتععععع دنليععععع نل

لدوتولد تما ل  الدو اة مجلدوت  واي.أي المنلدومزمل الدوُ  لال

 يوجتتتتتد فتتتتتروق :لللدوعععععذيلوعععععة ل  عععععالمعععععنل عععععالملدو عععععا،لدوسععععع  الوتُعععععبلتق عععععال عععععا،لدو قعععععملدواد عععععع،ل

الضتتابطة واليجريبيتتة فتتي مستتيوى األداء البتتد ي  يينللمجمتتوع ات البعديتتةالقياستت ميوستتطاتبتتين فتتي ُمعتتدالت اليحستتن 

 .المجموعة اليجريبية لصالحو اليد،كرة  ل اشئي والمهار  )قيد البحث(

 :االسينالصات واليوصيات ـ

 :االسينالصات :ـ أوالً 

للالباحتتتتتتثتلصععععععمللدجقصعععععع ئول..لدومععععععةهجلدومسععععععت ا للةتعععععع ئجلدوتق وععععععمللأهععععععاد لل ععععععال،لدو قععععععمُععععععلءللو عععععع

ل:لتوالدالست الص  لدوت ووا

لدوُع  لالدو  اوعالو مزمل عالل ونلمتلسل  لدو و س  لدو   وعال(0.06) الالادوالتقص ئو ًل ةالمستل لم ةلوالتلزالل-ل2

ل.ادو  اول  ،للوص وبلدو و سسةال23مستل لدألادءلدو اةوللدومه ايلوة شئولياةلدووالتق ل ولد ت  اد ل

 ونلمتلسل  لدو و س  لدو   واللدو  اوعالو مزمل عالدوتزاو وعالل(0.06) الالادوالتقص ئو ًل ةالمستل لم ةلوالتلزالل-ل3

ل.ادو  اول  ،للوص وبلدو و سسةال23و اةوللدومه ايلوة شئولياةلدووالتق لمستل لدألادءلد ولد ت  اد ل

دوُعع  لاللتونو مزمععل ل  لدو  اوععادو و سععلمتلسععل   ععونلل(0.06) ععالالادوععالتقصعع ئو ًل ةععالمسععتل لم ةلوععالتلزععالل-ل4

ل  قو سعل  تلسعلمسعةا،للوصع وبلل23مستل لدألادءلدو اةوللدومه ايلوة شئولياةلدووالتق ل ولد ت  اد للدوتزاو وال

ل.دومزمل الدوتزاو وا
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 عولد ت ع اد لدوُع  لاللدوتزاو وعاللتونو مزمعل ل  لدو  اوعادو و سعلمتلسعل   عونلتلزال الال عولم  عاال لدوتقسعنلل-ل5

،لدومزمل عالدوتزاو وععال  قو سعل  متلسعلسعةا،للوصع وبلل23مسعتل لدألادءلدو عاةوللدومهع ايلوة شعئوليعاةلدووعالتقعع ل

ل:لدوةقللدوت ووقوملز ءلتاتو ه ل  ال

ل:ـلد ت  اد لدألادءلدو اةو

ل.%( 42.06)دوتاتونلدأللمل ةس ال  ن للو االيزان علح لوحة االيزان انيبار ل*

ل.%( 33.52)دوتاتونلدأللمل ةس ال  ن للو الوثب العمود  لسارج ت انيبار ل*

ل.%( 27.33)دوتاتونلدأللمل ةس ال  ن للو الجر  الُميعرج لبارو انيبار ل*

ل.%( 20.32)دوتاتونلدأللمل ةس ال  ن للو مير في ُم ح ح  33العدو نيبار ال*

ل.%( 7.63)دوتاتونلدأللمل ةس ال  ن للو ث ي الجذع لألمام من الجلوس الطوي  انيبار ل*

ل:ـلد ت  اد لدألادءلدومه اي

ل.%( 31.67)دوتاتونلدأللمل ةس ال  ن للو اليصويب من القفز انيبار ل*

ل.%( 23.75) ةس ال  ن للدوي ةودوتاتونللو الكرة الُميعرج بين الشوانص ي طيط انيبار ل*

ل.%( 22.32) ةس ال  ن للدوي ومدوتاتونللو يمرير الكرة علح حائط انيبار ل*

ل.%( 1.04) ةس ال  ن للدواد عدوتاتونللو يمرير الكرة من مسافة طويلة انيبار ل*

 :اليوصيات :ثا ياً  ـ

ل:لل م لو ولالباحثولصول اماللدوةت ئجلدوتولت لدوتلصملتووه ل..ل ولقالالدجزادءد لدوم ست

تلزو لماا ولياةلدووعالةقعللأهموعالتعااو   لدالتع دن،لل  صعال ئعالدوة شعئونلدوتعولوميعنلمعنل الوهع لتق وعالدالسعتف اةلل-ل2

لدومي الوتللوالدألادءلدو اةوللدومه اي.ل

دألقمع ملدوتااو وعالدو  صعال هع ل..ل مع لوتة سعنلمععلدومعاةلدو مةوعالماد  ةلأس ل ة ءل عادمجلتعااو   لدالتع دنللتشعيوملل-ل3

لل تاةلتةفوذلهذلدو ادمجل الملدوملس لدواو ُو.ل

لأهموععععععالدسععععععت اد لدألسعععععع وونلدوتااو وععععععالدوم  ت فععععععال ععععععولتلععععععلوالدألادءلدو ععععععاةوللدومهعععععع ايلو لعععععع  لدوة شععععععئونلل-ل4

ل ولياةلدووا،لل ا لدال تم ال  الأس لنللدقا.ل

لدس  لم ش  هال ولدواو ُ  للدألو  نلدأل ا لل  ال ئ  ل ماوالم ت فا.لتزادءلاال-ل5
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 : قائمة المراجـع ـ

 :المراجع العربية : ـ أوالً 

لـلدوتل و ع  (:للم(3004) أحمتد أمتين فتوز ، محمتد عبتدالعزيز ستالمةل-ل2 ادال،لم ع ا ل  ع لدوعةف لدواو ُعول)دومفع هو 

ل.دو  هاة،لدوفيالدو ا و

ل.دو ادا،لدوميت الدوللةوا،لت لوللدوتااونل ولياةلدووا:للم(3003) دهأحمد عريبي عول-ل3

تأيوالمةهجلتااو ول  ست اد لموادنلم  تا ل ولتللوالدوتقمعملدو ع  لو شع  نل    عال:للم(3004) أحمد يوسو ميعبل-ل4

ل.اس والايتلادهل والمةشلاة،لي والدوتا والدواو ُوا،لز م ال نادا،لدو ادا،لياةلدووا

لتعععععععأيوالتماوةععععععع  ل اةوعععععععال  صعععععععال أسععععععع ل ولدالة  ععععععع ،لدو ُععععععع ول:للم(3027) مة صتتتتتتتبيح ُمصتتتتتتتطفحأستتتتتتتال-ل5

ل قعععععملمةشعععععلا،لمز عععععالاادسععععع  ل،لدوي  ععععع للدوم تقعععععا ل عععععول  ععععع،لدومهععععع اد لدألس سعععععوال يعععععاةلدووعععععا

ل.(،لي والدوتا وا،لز م الدو صاة،لدو ادا31ل قلملدوتا والدواو ُوا،لدوم ز ال)

لادسعععععالتق و وعععععالو زهعععععالدو عععععاةولم  ت ععععع لدومسعععععتلو  للدوشعععععاةلل القتععععع لا:للم(3021) حيتتتتتدر عتتتتتوده زغيتتتتترل-ل6

 قعملمةشعلا،لمز عالاادسع  لل قعلملدوتا وعالدواو ُعوا،لدوم ز عال،ل  لةللاقالدوتصلونلوا لال  ولياةلدووعا

ل.(،لي والدوتا وا،لز م الدو صاة،لدو ادا15)

لةشأةلدوم  ا ،لدجسيةااوا.،لم ل(دوتااونأس لدو ممل ولمهةال)اانلدواو ُولدوم ل:للم(2331ذكي محمد حسن )ل-ل7

ل،لتقاوعععععالأهععععع لدال ت ععععع اد لدومه اوعععععالالةت ععععع ءلال  عععععوليعععععاةلدووعععععالدوة شعععععئون:للم(3024) رائتتتتتد محمتتتتتد مشتتتتتيتل-ل1

ل(،لي وعععععععالدوتا وعععععععا،ل57 قعععععععملمةشعععععععلا،لمز عععععععالاادسععععععع  لل قعععععععلملدوتا وعععععععالدواو ُعععععععوا،لدوم ز عععععععال)

ل.ز م الدو صاة،لدو ادا

لتععععأيوالدوتمعععع اونلدوماي ععععالدو  صععععال عععع ألادءلدوفععععاايل ععععولتلععععلوالسععععا الل:لم(3025) صتتتتادق عبتتتتاس علتتتتيل-ل2

(،ل35 قملمةشلا،لمز الاادس  لل قلملدوتا وعالدواو ُعوا،لدوم ز عال)،لدألادءلدومه ايلوا لال  ولياةلدووا

ل.ي والدوتا وا،لز م الدو صاة،لدو ادا

ل ت ععععععع الو وععععععع  لدو عععععععااةل  عععععععالدوتصعععععععلونل ععععععع و ف لتصعععععععمو للت ةعععععععونلد:للم(3026) ـــــــــــــــــــــــــــــــــعععععععـل-ل3

 قعملمةشعلا،لمز عالاادسع  لل قعلملدوتا وعالدواو ُعوا،ل،لمنل عالملسعا اللتقمعمللاقعالدألادءل يعاةلدووعا

ل.(،لي والدوتا وا،لز م الدو صاة،لدو ادا31دوم ز ال)

ل.م،لدو اداز م الدوملص،لادالدويتن،لياةلدووا:للم(3002) ضياء النياط،  وف  محمد الحياليل-ل20
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لت وعععععععو لمسعععععععتل لدألادءلدومهععععععع ايلوععععععع  ،ل:للم(3021) ظتتتتتتتافر  تتتتتتتاموس الطتتتتتتتائي، يعقتتتتتتتوب بتتتتتتتن قستتتتتتتميل-ل22

 قملمةشعلا،لمز عال  عل لدواو ُعا،لدوم ز عالدوت سعع،ل،لدومه اد لدألس سوال ياةلدووالوال  ولدو اداللدوز دئا

ل(،لم هععععععععععععال  ععععععععععععل للت ةوعععععععععععع  لدوةشعععععععععععع ل  لدو اةوععععععععععععاللدواو ُععععععععععععوا،لز م ععععععععععععال55دو ععععععععععععاال)

ل. تة ،لدوز دئا 

ل ةععععع ءللت ةعععععونلد ت عععع اد لو وععععع  لدألادءلدومهعععع ايلدوهزعععععلمولوال  عععععول:للم(3021) عثمتتتتان ُمصتتتتتطفح عثمتتتتانل-ل23

(،لي وععالدوتا وععا،لز م ععال19 قععملمةشععلا،لمز ععالاادسعع  لل قععلملدوتا وععالدواو ُععوا،لدوم ز ععال)،ليععاةلدووععا

ل.دو صاة،لدو ادا

ل،لميت الدوةهُالدومصاوا،لدو  هاة.دوتااونلدواو ُولدوت لولل و:للم(2335عزت محمود الكاشو )ل-ل24

ل،لم ةشأةلدوم  ا ،لدجسيةااوا.ت لوللدوتااونلدواو ُو:للم(2334علي فهمي البيك )ل-ل25

ل،لدومععععاانلدواو ُععععول ععععولدألو عععع نلدوزم  وععععا:للم(3004علتتتتي فهمتتتتي البيتتتتك، عمتتتتاد التتتتدين عبتتتتاس أبوزيتتتتد )ل-ل26

لم ةشأةلدوم  ا ،لدجسيةااوا.

لواوة مويوععالتلععلال  عع،لدو ععااد لدو اةوععاللمسععتلو ته لدوم و اوععالوععا لة شععئ:للم(3002حي حستتو ة حستتو ة )صتتبل-ل27

و صععقاللدوتا وععاللودواد عععلو مز عع لدوععالولدجق ومععو،لدومععؤتمالسععةال50ل-ل1دوماق ععالدوسععةوالمععنللو ععلدوي ادتوعع 

لومةل عععععععععععععععععععععععاللودو اةوعععععععععععععععععععععععاللدوتعععععععععععععععععععععععالوبللدواو ُعععععععععععععععععععععععاللدوت  وعععععععععععععععععععععععالدوقايععععععععععععععععععععععع

لدجسيةااوا.،لي والدوتا والدواو ُوالو  ةون،لز م الدوي وملدوز ءدوشاالدأللسل،ل

ل.دو  هاة،ل،لادالدوفيالدو ا و5ل،لد ت  اد لدألادءلدوقايو:للم(2335) محمد حسن عالو ،  صر الدين رضوانل-ل21

 :دومادزعلدألزة والل:ـلي ةو ًل

18- Andrade. MS, De Carvalho Koffes. F, Benedito-Silva. AA, Da Silva. AC, De Lira. CA 

(2016): Effect of fatigue caused by a simulated handball game on ball throwing 

velocity, shoulder muscle strength and balance ratio: a prospective study, BMC 

Sports Science, Medicine and Rehabilitation, 8:13.  

19- Anrich , Ch (2000): Koordination - Grundlagen fuer schule und Verein, Leipzig, klett 

Schulbuchverlag. 

20- Christian, Faigle (2000): Athletic training Basketball. Rowohlt, Hamburg. 



 تبمر محمد جمبل الديه حمبدة

 

  0202مارسمجلة تطبيقات علوم الرياضة ) )                                                                                                    107

21- Cunniffe. B, Fallan. C, Yau. A, Evans. GH, Cardinale. M (2015): Assessment of physical 

demands and fluid balance in elite female handball players during a 6-day 

competitive tournament, International Journal of Sport Nutrition and Exercise, 

25(1):78-88. 

22- Ima.i A, Kaneoka. K, Okubo. Y, Shiraki. H (2014): Effects of two types of trunk exercises 

on balance and athletic performance in youth soccer players, Archive of 

International Journal of Sports Physical, 9(1):47-57. 

23- Masashi. W, Nobuyuk.i K, and Tatsuo. Y (2000): Relationships between the changes of 

physical fitness and motor ability and playing in kindergarten children -Study on 

children in “A” kindergarten in Okayama prefecture, Human Performance 

Measurement, Vol. 6. 

24- Peter Schreiner & Gerd Thissen (2010): Gleichgewicht der Schluessel zur Perfektion am 

Ball, Deutschland. 

25- Trecroci. A, Cavaggioni. L, Caccia. R, Alberti. G (2015): Jump Rope Training: Balance and 

Motor Coordination in Preadolescent Soccer Players, Journal of Sports Science and 

Medicine, 14(4):792-8. 

26- Vitale. J, La Torre, Banfi, Bonato (2018): Effects of an 8-Week Body-Weight 

Neuromuscular Training on Dynamic Balance and Vertical Jump Performances in 

Elite Junior Skiing Athletes: A Randomized Controlled Trial, The Journal of Strength & 

Conditioning Research, 32(4):911-920. 

 

 


