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تأثري التدريب املتزامن على بعض املتغريات البدنية ألداء الرميات يف كرة اليد
* أ.د /عبدالرمحن عبدالباسط مدني
مقدمة:

** فيصل طارق على عبد الرمحن
تعتبر لعبة كرة اليد من األلعاب الجماعية التي يستمتع بهاا الععبا ن المهااند ن

التي تحتاج من المدربين تنمية الج اناب البدنياة الطييياة الطاباة بال عباة كماا يتاي لها

الفربة عن يريا خطيااا المادانعين المهااجمين ناي محا لاة لتباعيب مهماته الهج مياة
خ الاادنا الطييااي

خثناااا التمرياار خ التب ا يب ع ا المرم ا حانساااد كاام محا لااة ل هج ا
نإنهااا تتس ا بالديناميكيااة التااي تنااتس عنهااا ارتفااا مساات إل األداا نهنااا تباااين نااي ا ي ااا
الحركااي لهااا يتج ا

ل ا نااي التهااكيعل الحركيااة الهج ا

الس اريع الاادنا الفاادا ي ن ا ا

يعيااي الفربااة ل ماادرب لبلمااا بالج انااب البدنيااة الفسااي ل جية المرتبيااة بالتاادريب نااي كارة

اليد لكي يستييع خن ياتفه كام متي باال األداا تيا يرس لمسااعدة خناراد الفريا مان اجتياا

مرحم ا عداد حيث يت ت يي الهدة الحج الكثانة ناي وا ا جنجاا ال اجاب الحركاي
كم ا

ل مهارة تحسين كفااة األنراد لم اكبة التغيرال السريعة ني مجال التدريب الرياوي.

ي كر خب العع عبد الفتاح ( ) 7991خن ناع ية األعداد البدني ت داد بهكم كبير

نااي حالااة يااادة الماادإل الحركااي ل مفاباام حيااث تساااعد ع ا اسااتطدا طبااا

المك نااال

الميايي ااة بالعوا ا ة نم ااثع يتي ااب خداا الكثي اار م اان المه ااارال الحركي ااة درج ااة عالي ااة م اان
المر نة ني خحاد المفابام خ تنفيا الحركاة خ المهاارة المي باة بمادانا الكامام تا ثير لا

ع

مست إل األداا المهاري )1:147( .

يهير قدري مرسي ( ) 1222جل خن األعداد البدني ن األساس لتنمية البفال

البدنيااة يعماام ع ا تحسااين عماام األجها ة الحي يااة جميااع خجا اا الجسا الداط يااة كمااا انا

يرنع مست إل األداا العو ي بب رة متناس ة يساعد ني اكتساب المهارال الحركية بب رة
ممتا ة ال درة ع

االقتباد ني الجهد ال من(.)8548
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ي كر"ي حااة حسااا الاادين "

(طاار ن ( ) 7991خن الماادرب يجااب خن يتنب ا خلااي

خن لكم خداا مهاري ل ت ثيرس المباهر ع

مجم عال عو ية د ن األطارإل ان االساتمرار

نااي التاادريب نت ارة ي ي ااة غالبااا مااا يااددي خلااي حااد ث عااد ات ا ان بااين عماام المجم عااال
العو ية )72245( .

يهاير بااالكي سا ثر ") 7981( ”Blakay and Southardخن اتجانااال

الماادربين الرياواايين الحاليااة تتجا نحا التكام يااة لاايس الفرديااة نمااثع ياات ما ج التاادريبال

اله ا يااة مااع التاادريبال الألن ا يااة داطاام حاادة تدريبيااة احاادة خ ما ج تاادريبال الم ا مااة مااع
تدريبال مركبة )711471( .

تدريبال الب ي متر ل حب ل ع

يرإل "د نالد ه " ) 7991(”Donald chuجلي خن ل تدريب المت امن نظا تدريبي

عبارة عن م يس بين تدريبال ال درة تدريبال السرعة ل ب ل لألداا األمثم حيث ان
يمن الععب خقب نتا س ني اقبر من ممكن ت سيمها كالتالي4

 .7التدريب الفردي 4individual trainingيستطد نيها تدريبال األث ال ن ط
خ تدريبال الب ي متر ن ط

 .1تدريب المجم عال (الم جي) 4combined trainingيستطد نيها تدريبال
األث ال الب ي متر ع

مدار حدتين تدريبيتين منفب تين

 .5التدريب المت امن  4complex trainingيستطد
الب ي متر ني نفس ال حدة

نيها تدريبال األث ال

 .:التدريب الدا ري المت امن 4complex circus exercisesيستطد ني
تدريبال األث ال الب ي متر داطم محيال تدريبية )345( .

ي كر خيبين "

 ) 1222( " Ebbenع

خن دراسات تهير خن التدريبال المركبة

من انوم التدريبال المستطدمة ألنها تم ج ما بين األث ال الب متر ):1473( .
يهير ياسر دب ر () 7991جل

خن لعبة كرة اليد تتمي

بتن

تعدد المتي بال

المتعددة المي بة لتنفي نا دا ما ما تك ن مركبة ني جمم حركية تت لف من حيث التك ين

ني عدة خدااال حيدة (االستع خ التب يب خ التمرير) خ عدة خدااال متكررة (الجري
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بالكرة) خ عدة خدااال تهمم االثنين معا (االستع ث الجري ث التمرير) المي ب ن
خداا ن س المهارال بالسرعة المناسبة ل م قف التنانسي بالتالي تتمي

الحركي المت امن بط ا

منظ مة األداا

جديدة ال تت انر ألي من األدااال المنفردة المك نة لألداا

الحركي المت امن )1247-17( .

يرإل كم من عبا ح مي محمد بري ع ( ) 7991خن خكثر اليرق ناع ية لتحسين

مست إل األداا المهاري ن التح يم الحركي حيث يتي ب تحديد المسار الميكانيكي

البحي ل مهارة ك ل ممارستها تكرار خدا ها لمرال عديدة نتيجة ل ل س ف يتحسن
ت داد نعاليت نظ ار لتحسن م دار(السرعة-المساحة –ال من))75:41( .

ي كر"ع يس الجبالي "( ) 1222خن من طعل استطدا يرق التح يم الحركي يمكن
الحركة خيوا التعرف ع

الت بم جل دقا

حات ان تفابيم األداا بما يح

هكم األداا الفني تحديد البفال البدنية

االقتباد ني الجهد المب ل )1341-91( .

لعبة كرة اليد من األلعاب الجماعية التي تحتاج بهكم كبير جل قدرال بدنية عالية

نظ ار الستمرار التحركال الدناعية الهج مية التي تحتاج من الععب خن يك ن مجه ا خ

معدا خعداد متكامم ني جميع المتغيرال الم اقف المطت فة داطم الم عب.
من ن ا المني

الم عب الفر

قد الحظ الباحث خن ننا كثي ار من حاالل الهج

السريع داطم

المتاحة ل ب ل لمرم المنانس نإنها قد تفهم نظ ار ألن ننا تمريرال

قد يمررنا حارس المرم خ ال ميم قد تك ن غير مت نة التي قد تددي ني النهاية جل
ن د الهجمة ال درة ع

التدريب المت امن ع

هدف البحث:

تح ي ندف مدكد ن ا ما دنع الباحث جل تبمي برنامس "ت ثير

بعض المتغيرال البدنية ألداا الرميال ني كرة اليد.

يهاادف البحااث جلا محا لااة التعاارف ع ا " 4تا ثير التاادريب المتا امن ع ا بعااض المتغي ارال
البدنية ألداا الرميال ني كرة اليد".
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فروض البحث:

 .7ت ج ااد ن اار ق دال ااة جحب ااا يا ب ااين ال ي اااس ال ب ااي البع اادي لب ااال ال ي اااس البع اادإل

ل مجم عا ااة التجريبيا ااة نا ااي بعا ااض المتغي ا ارال البدنيا ااة ع ا ا مسا اات إل خداا الرميا ااال
الطايف) لدإل العب كرة اليد .

(التمرير -رمية حارس المرم -الهج

مصطلحات البحث:

 .7التدريب المت امن 4Complex training
ني تدريبال ط يي ما بين الب ي متر

األث ال ني ان احد

ني نفس ال حدة التدريبية .
()3475

إجراءات البحث-:

منهج البحث-:

استطد الباحث المنهس التجريبي لتبمي المجم عة ال احدة.

عينة البحث-:

ت اطتيار عينة البحث باليري اة العمدياة

خهاتم ل ع ا ( )12العباا مان العبا

العرب ا الك ا يت لك ارة اليااد المسااج ين باالتحاااد الك ا يت لك ارة اليااد

عنااد اطتيااار العينااة ت ا

التجانس ني (السن-الي ل-ال ن-العمر التدريبي) جد ل رق ()7ي و
جد ل()7

طبا
المتغيرات

وحدة القياس

العمر الزمني

ل

عينة البحث
الالعبين
م

الوسيط

االلتواء

ع

الوزن

بالسنة

6.02

602±

801

الكيلو جرام

2.08

208±

802

الطول

سم

8.101

601±

608

العمر التدريبي

بالسنة

302

602±

602
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يتو من جاد ل( )7تجاانس عيناة البحاث ناي المتغيارال (العمار ال مناي-الا ن-

الي ل-العمر التدريبي)حيث ت ار ح معامام االلتا اا ماا باين ( )7.8,1.3نا س ال اي محبا رة
ما بين( )5+,5-ن ا ما يهير جل تجانس عينة البحث .

أدوات جمع البيانات:

 .7اطتبارال ت يس المتغيرال البدنية المهارية .مرن ()1
 .1األد ال األجه ة المستطدمة.

 .5البرنامس التدريبي الم ترح .مرن ()3

اختبارات تقيس المتغيرات البدنية والمهارية 4
 -8تحليل المحتوى للمراجع والدراسات السابقة.
قا الباحث بتحديد خن المتغيرال البدنية المرتبية بالمهارال قيد البحث من طعل تح يم
المراجع الع مية الدراسال الساب ة لتحديد خن المتغيرال البدنية التي تتناسب مع المرح ة

السنية .

 تصميم استمارة استبيان لتحديد أهم المتغيرات البدنية :

قااا الباحااث بتباامي اسااتمارة اسااتبيان تحتا ي ع ااي المتغيارال البدنيااة التااي خساافرل

عنها نتا س تح يم المراجع الع مية المتطببة الدراسال الساب ة ت عروها ع

السادة

الطب اراا الطتيااار تحديااد خن ا المتغي ارال البدنيااة التااي تتناسااب مااع المرح ااة الساانية األداا
المهاري لناه ي كرة اليد .مرن ()5
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جد ل ()1

خن المتغيرال البدنية المرتبية بالمهارال قيد البحث ن اً آلراا السادة الطبراا (ن = )72
النسبة المئوية

الحالة

المتغيرات البدنية

م
8

المرونة

%.6

حذف

6

الرشاقة

%3.

√

2

التوازن

% .1

حذف

1

القوة المميزة يالسرعة

% 12

√

2

الدقة

%.1

حذف

2

سرعة االستجابة

%8..

√

.

تحمل أداء

% 11

√

يتو من جد ل (  )1خن خع

نسبة م ية ألراا الطبراا ح ل خن المتغيرال

البدنية ني لعبة كرة اليد ني (الرهاقة  -ال ة الممي ة يالسرعة  -سرعة االستجابة -
تحمم خداا) التي يجب التركي ع يها ومن متغيرال البرنامس التدريبي  ,قد ارتوي

الباحث باطتيار المتغيرال البدنية التي ح ل نسبة  ٪ 82ن كثر.

ث قا الباحث بتبمي استمارة استبيان تحت ي ع ي ما ت بم جلي من نتا س

تح يم بعض المراجع الع مية األبحاث الدراسال الساب ة (. )75(,)72(,)9(,)8

تهتمم ع ي االطتبارال التي ت يس المتغيرال البدنية المرتبية بالمهارال قيد

البحث ت عروها ع

ل ياس كم متغير بدن ع

الطبراا مرن

()7

ل

بهدف تحديد خنوم انسب اطتبار

حدس لناه ي كرة اليد عينة البحث ,مرن ():

بع ااد اس ااتيع رخإل الطبا اراا تا ا تحدي ااد المتغيا ارال البدني ااة المرتبي ااة بالمه ااارال قي ااد
البحث كما ن م و ني جد ل ()5
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جد ل ()5
النسبة الم ية آلراا الطبراا ح ل خن االطتبارال التي ت يس البدنية المرتبية بالمهارال
قيد البحث ( ن = )72
االختبـــــــارات

م

القـــدرة

8

الرشاقة

6

سرعة االداء

النسبة المئوية

 اختبار الجري الزجزاجى بارو -الجري على شكل حرف 8

سرعة

2

القوة المميزة
بالسرعة

 -اختبار االنبطاح المائل من وضع الوقوف (8.ث)

صفر%

-اختبار الخطوة الجانبية (8.ث)

صفر%

 -اختبار سرعة العدو بالكرة

%.2

 -اختبار التمرير واالستالم من الحركة.

%8..

-اختبار قياس زمن الرجع لليد.

صفر%

صفر%
صفر%

-اختبار قياس زمن الرجع للقدم

 -اختبار الوثب من فوق الصناديق .

%2.
%.2

 -رمي كرة طبية زنة  1..كجم .

-اختبار قوة القبضة المتغير لإلحساس الحركي.

 من الجد ل الساباألع

%62

 -اختبار السرعة الحركية.

االستجابة

1

%.2

صفر%

ن و ا خراا الطبراا مرن ( )5خرتو الباحث االطتيار

نسبة من  % 13ن كثر .

 المعامالت العلمية الختبارات البدنية المستخدمة في البحث : الصدق : Validity
 -صدق التمايز:

يجاد معامم البدق استطد الباحث يري ة بدق التماي

االطتبارال ع

مجم عتين جحدانما ممي ة من العبي الدرجة األ ل

ل

بتيبي

عددن ( )72العباً

األطرإل من نفس مست إل عينة البحث عددن ( )72العباً  ,ل د يب ل االطتبارال

البدنية ع المجم عتين ني ي مي  , 1278 / : /19,18حايجاد قيمة ( ل) لحساب
داللة الفر ق بينهما ,قد خعيل النتا س نر قاً دالة جحبا ياً ,الجد ل التالي ي و ل .
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جدول ()1
الفروق بين المتوسطات في االختبارات البدنية لكل من المجموعة المميزة وغير المميزة
(ن = )8.
االختبارات االبدنية

م

وحدة
القياس

م

ع

المميزة

غير المميزة
ع
م

ت
المحسوبة

8

الرشاقة

زمن (ثواني)

42.42

1.14

42.11

1.43

2.24

6

سرعة االستجابة

زمن (ثواني)

1.24

4.44

1.63

4.43

44.61

2

القوة المميزة بالسرعة

مسافة (م)

43.04

2.41

12.44

3.64

1.11

1

سرعة االداء

زمن (ثواني)

44.44

4.21

43.14

4.43

14.41

* قيمة "ل" الجد لية عند مست إل 1.727 = 2.23
يتو من الجد ل ( ):ج د نر ق دالة جحبا يا بين المجم عتين الممي ة غير

الممي ة لبال المجم عة الممي ة مما يدل ع

بدق االطتبارال  ,قدرتها ع

التميي

بين المجم عتين المطت فتين.

 معامل الثبات :

يجاد معامم الثبال استطد الباحث تيبي االطتبار – حاعادة تيبي االطتبار
(  ) Test – Retestع عينة ق امها ( )72العباً الساب استطدامها ني جيجاد البدق
بفارق مني خسب ني الفترة من  1278 / : / 18جل  , 1278 / 3 / 3ل عن
يري معامم االرتباط بين االطتبار األ ل الثاني  ,الجد ل التالي ي و

12
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جدول ( ) 2

معامل االرتباط بين القياسين األول والثاني في االختبارات البدنية للمجموعة المميزة (ن=)8.
التطبيق الثاني

التطبيق األول

معامل

الصدق

م

ع

م

ع

االرتباط

الذاتي

 7الرشاقة

زمن (ثواني)

42.42

1.14

42.00

1.00

0.00

0.09

 1سرعة االستجابة

زمن (ثواني)

1.20

0.40

1.43

0.19

0.68

0.04

 5القوة مميزة بالسرعة

مسافة (م)

48.00

2.41

43.30

4.90

0.01

0.09

 :سرعة االداء

زمن (ثواني

44.40

0.91

44.21

0.91

0.61

0.00

االختبارات البدنية

وحدة القياس

* قيمة ( ر ) الجد لية عند مست إل 2.151 = 2.23
ي وا ا ا ا

ج ا ا ااد ل ( )3خن نن ا ا ااا معام ا ا اام ارتب ا ا اااط دال جحب ا ا ااا يا ب ا ا ااين ال ياس ا ا ااين

األ ل الثا اااني نا ااي االطتبا ااارال البدنيا ااة المطتا ااارة السا ااتطدامها نا ااي ن ا ا ا البحا ااث مما ااا يا اادل
ع

ثباتها  ,حيث ت ار ح معامم االرتبااط ماا باين ( )2.97 – 2.87نا خكبار مان قيماة "

ر " الجد لية عند مست إل (.)2.23

األد ال األجه ة المستطدمة4

اسااتطد الباحااث األد ال األجها ة التاليااة ل ياااس المتغيارال البدنيااة البي ميكانيكيااة

(قيد البحث).

 مي ان يبي معاير (ل ياس ن الجس )
 جها رستاميتر (ل ياس ي ل الععب)
 ساعة جي اف.

 - 2خطوات بناء البرنامج التدريبي المقترح :مرن ()3

أ -الهدف من البرنامج

يهدف البحث جل تنمية ال درة العو ية ب ستطدا التدريبال المت امنة .
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لتح ي الهدف من البرنامس وع الباحث البرنامس التدريبي الم ترح ن اً لألسس

الع مية التالية 4

 مراعاة الهدف من البرنامس.

 مع مة محت إل البرنامس لمست إل قدرال عينة البحث.

 مراعاة البرنامس التدريبي ل فر ق الفردية ألنراد عينة البحث.
 مر نة البرنامس قب ل ل تيبي الع مي.

 ت انر عنبر الته ي ل تمرينال داطم البرنامس.
 تدرج التمرينال من السهم جل البعب من البسيط جل المركب.
 م ارعاااة التهااكيم المناسااب لحماام التاادريب ماان حيااث الهاادة الحج ا
مراعاة التدرج ني يادة هدة حج الحمم.

نت ارال ال ارحااة

 جمكانية استطدا البرنامس التدريبي ني مرح ة ا عداد ل م س الرياوي.
 تحديد خن اجبال التدريب ترتيب خسب يتها تدريجها.
 الم ا نة بين عم مية التدريب طب بيت .


يادة الدانعية.

 االنتما ب اعد ا حماا.
 التكيف.
ب -درجات الحمل :
بنسبة  147ما بين الحمم (المت سط  -عال – خقم من االقب – خقب ) .
 هدة الحمم مابين  % 13جل  % 83من خقب ما يستييع الععب تحم .
ج -طرق التدريب المحققة ألهداف البرنامج :
استطد الباحث يرق التدريب التالية 4

 التدريب الفترإل ( منطفض الهدة – مرتفع الهدة ).
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د -اإلطار العام للبرنامج :
جدول ()2

آراء الخبراء في تحديد محاور البرنامج التدريبي المقترح والنسبة المئوية لكل محور(ن=)8.
المحــــاور
-

فترة البرنامج ثالثة شهور ( 1أسبوع).
عدد الوحدات التدريبية في األسبوع ( )2وحدات.
زمن الوحدة التدريبية ( )12دقيقة.
دورة الحمل األسبوعية (.)8 : 6
طريقة التدريب المستخدمة ( الفتري )
نسبة اإلعداد البدني .%2.
نسبة اإلعداد المهاري .%2.

مجموع آراء الخبراء

النسبة المئوية

72
1
1
1
1
1
8

%722
% 12
% 12
% 12
% 12
% 83
% 82

ن اً آلراا السادة الطبراا تا تحدياد الا من الك اي ل تادريب طاعل البرناامس الم تارح حياث

اتف ال معظا اآلراا ع ا خن ال حادة التدريبياة الي مياة ( ):3دقي اة ب اقاع ثاعث حادال
تدريبية ني األسب

 ,ب غ عدد األسابيع ( )8ثمانية اسابيع لمدة ههرين .

 -يحت إل التدريب المت امن ع

نفس ال حدة التدريبية ع

ط ايط مان تادريبال اآلث اال التادريبال الب يا متر نا

نفس المجم عال العو ية المهاركة ن االداا المهارإل

_ من خداا اداا كم تمرين يت ار ح ما بين  72ق ال  75ق

-عدد المجم عال يت ار ح ما بين  141مجم عاة تكارار كام تمارين مان  73 4 72مارة

مرن ( )1ي و

ل .

اإلجراءات التنفيذية للبحث األساسية.
قا الباحث بتنفي البرنامس التدريبي ع

النح التالي  4ا

القياسات القبلية للمجموعة قيد البحث
خجرياال ال ياسااال ال ب يااة ع ا مجم عااة البحااث ل متغي ارال البدنيااة المهاريااة ك ا ل
المتغيرال البي ميكانيكية

ل خيا األربعاا الطميس الم ان . 1278/:/11,13
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تطبيق البرنامج
ت تيبي

حدال البرنامس ع

عينة البحث حيث تا التنفيا

كانال مادة التيبيا
حتا

الثعثاااا 1278/3/1

( 8خسااابيع) ب اقااع ثااعث حاادال خسب ا ا عية اعتبااا اًر ماان يا
األربعاااا  1278/1 /1ب ا ل يك ا ن عاادد ال حاادال التدريبيااة ل برنااامس ( )51حاادة خيااا
السبل ,االثنين ,األربعاا .

القياسات البعدية للمجموعة قيد البحث
خجريل ال ياسال البعدية بعد ( 8خسابيع) من بدخ تيبي البرنامس
السبل األحد الم ان

1278/1 / 72 ,9

(االطتبارال البدنية التي تهب يري ة خداا الرميال)

ل

ل

لجميع االطتبارال قيد البحث

بنفس خس ب التيبي ل ياس

ال ب ي تحل نفس الظر ف ث ت جمع البيانال جد لتها لمعالجتها جحبا ياً.
المعالجات اإلحصائية:
استطد الباحث المعالجال ا حبا ية التالية4

(المت سط – ال سيط – ا نحراف المعياري – معامم االلت اا – اطتبار ) T

1:

ل

ي
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عرض ومناقشة النتائج:

عرض النتائج

جد ل ()1
داللة الفر ق بين المتغيرال البدنية ال ب ية /البعدية
ألداا الرميال (التمرير – رمية حارس المرم – الهج الطايف) ني كرة اليد
قبلي

المتغيرات البدنية

نسبة

بعدي

قيمة ت

م

ع

م

ع

التحسن

دال

اختبار التمرير في مواجهة الحائط (تكرار)

6208

8036

6102

6068

%101

**202

دال

اختبار التمرير واالستالم من الحركة .2.ث)

1062

6086

202

2066

%2.

602

دال

رمي كرة طبية زنة  2كجم (متر)

23082

6026

1608

6012

%.02

60.

دال

اختبار سرعة العدو بالكرة (62ث)

22038

2068

2801

1081

%8801

**208

دال

قيمة ل الجد لية عند مست إل  1.29 = 2.23عند ن79 = 7-

يتو من الجد ل ( )1خن ت جد نر ق ال داللة جحبا ية عند مست إل 2.23

لبال ال ياس البعدي ني جميع االطتبارال البدنية المهارية حيث خن قيمة ل المحس بة
> قيمة ل الجد لية.
مناقهة النتا س4

 -7نتا س الفر ق بين ال ياسين ال ب ي البعدي ل مجم عة التجريبية ني المتغيرال البدنية
ألداا الرميال (التمرير – رمية حارس المرم – الهج

الطايف) ني كرة اليد.

يتو من نتا س جد ل ( )1خن ت جد نر ق دالة جحبا ياً بين ال ياسين ال ب ي

البعدي ل مجم عة التجريبية لبال ال ياس البعدي يرجع الباحث ل

المركبة (خث ال – ب ي متر ) كان لها ت ثي اًر جيجابياً ع
رمية حارس المرم

– الهج

الطايف) مما خدإل ل

جل

التدريبال

مست إل خداا الرميال (التمرير –
جل

تحسن خداا الرميال

ناع ية العمم الهج مي تنفي ال اجب التكتيكي بب رة جيدة حيث كانل خع

يادة

نسبة تحسن

 %31.7ني اطتبار التمرير االستع  ,ن ا ما يدكدس "  ) 7991( "Donald Chuخن
التدريبال المركبة تساعد بهكم خنوم ني ال ب ل جل
الععب خقب نتا س ني خقب

من ممكن (.):14 75
13
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ي ا ا كر " ياسا ا ار دب ا ا ر " ( ) 7991خن ما اان طا ااعل التا ا ادريبال التا ااي تا اانظ تك ا ارار

المه ااارال خ الحرك ااال المهاب ا اهة ل ااألداا نإنه ااا ق ااد تو اامن لعع ا اب اكتس ا ااب خنو ا ام خداا

ل مهارال لتح ي خنوام انجا داطم الفري (.)11 472
به ا قد تح

الفرض األ ل ال ي ين

ال ياس ال ب ي /البعدي لبال ال ياس البعدي.

ع

خنا ت جاد نار ق دالاة جحباا ياً باين

االستخالصات والتوصيات :

أوال – االستخالصات :

لعتي4

ن حد د خنداف نر ض حاجرااال البحث عرض مناقهة النتا س ت بم الباحث
 البرنامس الم ترح باستطدا التدريبال المركبة يددإل جل تنمية المتغيرال البدنيةمما ادإل ل جل تحسن ن المتغيرال البي ميكانيكية ( ل سرعة – ال ة – كمية

-

الحركة ) .

تحسين ال درة ال ة

البرنامس الم ترح باستطدا التدريبال المركبة يددإل جل

العو ية .

 البرنامس الم ترح باستطدا التدريبال المركبة خدإل جل تحسن ن مست إل األدااالمهارإل لدإل العب كرة اليد .

التوصيات :

ن و ا خنداف البحث استنتاجات ي ب الباحث بما ي

4

– استطدا التدريبال المركبة ك سي ة لتنمية المتغيرال الميكانيكية بجميع مده ارتها
لتحسين مست إل األداا البدن

 -تيبي

المهارإل .

التدريبال المركبة الم ترحة بنفس الهدة التك اررال الراحة البينية ع

العب المست يال الع يا لد رنا ن تحسين ال ة ال درة العو ية.

– ججراا دراسال مماث ة ع
المت امن.

مراحم سنية مطت فة باستطدا التدريب الدا رإل

 ججراا دراسال مماث ة بهدف التعرف عبعض المتغيرال البدنية ال ظيفية .
11
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أوالً :المراجع العربية4
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