سرعة االستجابة الحركية وعالقتها بالواجبات الدفاعية وفقا لمراكز اللعب
لمواجهة التحرك اللحظي المحتمل لالعبي الهجوم داخل التشكيالت
الدفاعية بكرة اليد
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ملخص البحث

تعدد لعبدة كدرة اليدد مدل ابلعداي الريالددية التدي شدهدت تودوراف ملحوودا ف فدي م ددتو
ابداء المهاري والخووي سواء خوط الهجوم أو الدفاع والذي زاد مل شدعبيتها فدي
كثير مل دول العالم إلى جانب ابلعاي الريالية ابخر .
ويعتبر الدفاع في كرة اليد ليس مجرد محاولة بعاقة الفريق المهاجم عل طريق
فتح الثغرات وإصابة الهدف بل تعد

الدفاع الحديث إلى المحاولة الم تمرة

لإلخالل بالخوط الهجومية للفريق المنافس والحصول على الكرة والتحول إلى
فريق مهاجم .
وتكمل أهمية البحث في دراسة سرعة االستجابة الحركية وعالقتها بواجبات العبدي
المراكدددز الدفاعيدددة لمواجهدددة التحدددرك اللحظدددي المحتمدددل لالعبدددي الهجدددوم داخدددل
التشكيالت الدفاعية بكرة اليد قيد البحث .
أهداف البحث :ـ
 -1التعددرف علددى واجبددات العبددي المراكددز الدفاعيددة داخددل التشددكيالت الدفاعيددة
لمواجهة التحرك اللحظي المحتمل لالعبي الهجوم .
 -0التعرف على سرعة االستجابة الحركية وعالقتها بواجبات العبي المراكز
الدفاعية لمواجهة التحرك اللحظي لالعبي الهجوم داخل التشكيالت الدفاعية
استخدم الباحث المنهج الوصفي بابسلوي الم حي لمالءمته أهداف
ومشكلة البحث.

مل خالل نتائج البحث توصل الباحثان إلى االستنتاجات التالية :ـ
 -1ال توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بيل سرعة االستجابة الحركية
وواجبات العبي المراكز الدفاعية وخاصة العبي ال اعد والوسط في
مواجهة التحرك اللحظي لالعبي الهجوم داخل التشكيالت الدفاعية .
 -0أتضح للباحث أهمية معرفة العبي الفريق كال ح ب مركزه الدفاعي داخل
التشكيالت بواجباتهم الدفاعية لمواجهة التحرك اللحظي المحتمل لالعبي
الهجوم للفريق المنافس .
الباي ابول  /التعريف بالبحث
 1-1مقدمة البحث وأهميته :ـ
تعدد لعبدة كدرة اليدد مدل ابلعداي الريالددية التدي شدهدت تودوراف ملحوودا ف فدي م ددتو
ابداء المهاري والخووي سواء خوط الهجوم أو الدفاع والذي زاد مل شدعبيتها فدي
كثير مل دول العالم إلى جانب ابلعاي الريالية ابخر .
ويعتبر الدفاع في كرة اليدد لديس مجدرد محاولدة بعاقدة الفريدق المهداجم عدل طريدق
فددتح الثغددرات وإصددابة الهدددف بددل تعددد الدددفاع الحددديث إلددى المحاولددة الم ددتمرة
لإلخددالل بددالخوط الهجوميددة للفريددق المنددافس والحصددول علددى الكددرة والتحددول إلددى
فريق مهاجم .
ويددرتبط الدددفاع ب ددرعة االسددتجابة الحركيددة لددد العبددي الفريددق والتددي تعددد مددل
العناصددر المهمددة والضددرورية والتددي تبددرز أهميتهددا فددي الفعاليددات الريالددية التددي
تتصددف بال ددرعة وتغييددر المكددان وكددرة اليددد مددل هددذه ابلعدداي التددي تمتدداز بال ددرعة
واالنتقال ال ريع ( تغيير المكان ) مل الدفاع إلى الهجوم بعد االسدتحواذ علدى الكدرة
 ،أو بالعكس مل الهجوم إلى الدفاع بعد فقدان الكرة وهذه تتولب مل العبي المراكز
الدفاعيددة سددرعة االسددتجابة الحركيددة لمواجهددة التحددرك الحظددي المحتمددل لالعبددي
الفريق المهاجم .

وتكمل أهمية البحث في دراسة سرعة االستجابة الحركية وعالقتها بواجبات العبدي
المراكدددز الدفاعيدددة لمواجهدددة التحدددرك اللحظدددي المحتمدددل لالعبدددي الهجدددوم داخدددل
التشكيالت الدفاعية بكرة اليد قيد البحث .
 0-1مشكلة البحث :ـ
أن كل عمل جماعي هو نتيجة مجهودات فردية يتوقف نجاحه على التعاون
الم تمر بيل هذه المجهودات والتي يتوقف مد

فعاليتها على اإلتقان الصحيح

للمهارات ابساسية والواجبات المحددة لالعبيل أثناء انتقالهم مل الهجوم إلى
الدفاع وبالعكس .
والدفاع في كرة اليد ي اوي في أهميته الهجوم أن لم يكل يفوقه أهميدة إذ إنده مهمدا
يكل الفريق متمكنا ف مل أساليب الهجوم فإنه سيكون عديم الفائدة إذا لم ي دتويع صدد
محاوالت الفريق المنافس لالقتراي مل المرمى وت دجيل ابهدداف التدي قدد تت داو
أو تزيد عل إصابة مرمى الفريق المهاجم .
ومل خالل خبرة الباحث باعتباره مدري والعب المنتخب الوطني سابقا فو واحدد مدل
مدرسي اللعبة في محافظدة ديدالى واطالعده علدى واقدع لعبدة وجددا هنداك لدعف فدي
سرعة االستجابة الحركية عند الالعبيل أثناء تنفيذ الواجبدات الدفاعيدة لدد الهجدوم
اللحظي المحتمل لالعبي الفريق المنافس .
لذا ارتأ الباحث دراسة عالقة سرعة االسدتجابة الحركيدة بواجبدات العبدي المراكدز
الدفاعية لمواجهة التحرك اللحظدي لالعبدي الهجدوم داخدل التشدكيالت الدفاعيدة بكدرة
اليد.
 2-1أهداف البحث :ـ
 -2التعرف على واجبات أالعبيل وفقدا لمراكدز اللعدب الدفاعيدة داخدل التشدكيالت
الدفاعية لمواجهة التحرك اللحظي المحتمل لالعبي الهجوم .
 -1التعددرف علددى سددرعة االسددتجابة الحركيددة وعالقتهددا بواجبددات أالعبدديل وفقددا
لمراكددز اللعددب الدفاعيددة لمواجهددة التحددرك اللحظددي لالعبددي الهجددوم داخددل
التشكيالت الدفاعية .

 1-1فرض البحث :ـ
ال توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بيل سرعة االسدتجابة الحركيدة وواجبدات
أالعبدديل وفقددا لمراكددز اللعددب الدفاعيددة لمواجهددة التحددرك اللحظددي المحتمددل لالعبددي
الهجوم داخل التشكيالت الدفاعية .
 5-1مجاالت البحث :ـ
 1-1-5المجال البشري  :العبي منتخب جامعة ديالى بكدرة اليدد للعدام 0222-0222
والبالغ عددهم ( ) 10العب .
 0-1-5المجال الزماني  :للفترة مل  0222 / 11 / 2ولغاية 0222/ 11 / 22
 2-1-5المجددال المكدداني  :مالعددب كليددة التربيددة الريالددية  /جامعددة ديددالى  ،وملعددب
نادي ديالى الريالي  /بعقوبة .
الباي الثاني /الدراسات النظرية والدراسات المشابهة
 1-0الدراسات النظرية :ـ
 1 -1-0مفهوم االستجابة الحركية :ـ
تعد االستجابة الحركية مل العوامل المهمة للفرد بشكل عام والريالي بشدكل خدا
بنها مل القدرات الحركية الضرورية التي تبرز أهميتها في الفعاليات وابلعاي التدي
تتصف بال رعة والتغير ال دريع بظدروف المبداراة ومواقدف الهجدوم والددفاع وعندد
كشف الثغرات أثناء الدفاع .
واالستجابة الحركية هي " الفعل المؤثر في الريالي مدل دخدول المثيدر إلدى الددما
حتى انتهاء الفعل الحركي ".

()1

وهي أيضا ف ناتج لمؤثر صوتي أو صوري  ،أو رد فعل انعكاسي وهي تكدون معروفدة
ك ماع الصدافرة  " .وتعتبدر الدذاكرة الحركيدة هدي الم دؤولة عدل برمجدة ال ديورة
العصبية وتبدء مل دخول الحافز إلى خروجه  ،أي اسدتقبال المعلومدات ثدم البرندامج
الحركي مل خالل صنع القرار " .

()0

) (1وجيه محجوب  ،وآخرون  :نظريات التعلم والتطور الحركي  ،بغداد مطبعة وزارة التربية  ، 0222 ،ص. 02
) (2محمد حسن عالوي  :علم التدريب الرياضي  ،القاهرة  ،دار المعارف  ، 7711 ،ص. 760

 0-1-0أق ام االستجابة الحركية :ـ
تعتبر القدرة على االستجابة الحركية لمثير معيل في أقصر زمل ممكدل مدل العوامدل
الهامددة لالرتقدداء بم ددتو الريالددي وتفوقدده فددي أنشددوة ريالددية معينددة " ويمكددل
للددزمل أن يقدديس نوعيتدده مددل االسددتجابة همددا االسددتجابات الظدداهرة واالسددتجابات
الكامنة في ذات الالعب ابول يولق عليه ( زمل االستجابة ) واآلخر ( زمل الكمدون
) ويح ددل زمددل الكمددون مددل لحظددة وصددول اإلشددارة العصددبية إلددى العضددلة وحتددى
استجابتها الحركية باالنقباض العضلي " .

()1

وفي بعض ابنشوة الريالية وخاصة في ألعاي الكدرة عدادةف مدا يحتداال الالعدب إلدى
أنواع مركبة مل رد الفعل والذي يرتبط ذلك بهدف متحرك مثل الكرة .
وتق م االستجابة الحركية مل حيث زمل مرحلها إلى :ـ
 -1زمدددل رد الفعدددل  :أن زمدددل رد الفعدددل يلعدددب دوراف مهمدددا ف عندددد أداء الفعاليدددات
الريالددية ويعددد عددامالف هامدا ف فددي الددبعض منهددا ويددرتبط بنوعيددة وشدددة المثيددر
الم تقبل " وهدو الفتدرة الزمنيدة الواقعدة مدا بديل حددوث المثيدر البصدري أو
()0

ال معي وأول انقباض عضلي كرد فعل لهذا المثير " .

وفي كرة اليد فإن علدى الالعدب أن يدؤدي ردود أفعدال متعدددة باتجداه سدير الكدرة
لغرض ال يورة على منداورات الالعدب المندافس وكدذلك رد فعدل سدريع لمجداراة
حركة أعضاء الفريق المنافس .
 -0زمل الحركة  " :وهي الفترة الزمنيدة المحصدورة بديل نهايدة زمدل رد الفعدل
())2

أي بداية الحركة وحتى نهايتها " .

 -2زمل الحركة  :هو مجموع كل مل زمل رد الفعل وزمل الحركة .
 -1زمل االستجابة الحركية  :هدو المجمدوع الكلدي لدزمل التوقدع الحركدي وزمدل
رد الفعل وزمل الحركة .

( )7محمد حسن عالوي  ،وأبو العال أحمد عبد الفتاح  :فسيولوجيا التدريب الرياضي  ،القاهرة  ،دار الفكر العربي  ، 7791 ،ص .10
( )0عبداللة حسين الالمي  :األسس العلمية للتدريب الرياضي  ،جامعة القادسية  ،مطبعة الطيف  ، 0221 ،ص. 77
( ) )3انتصار عويد  :ق ياس وتقويم زمن التوقع الحركي واالستجابة الحركية للمهارات الدفاعية في كرة السلة  ،أطروحة دكتوراه  ،كلية
التربية الرياضية  ،جامعة بغداد  ، 0220 ،ص. 03

 2-1-0سرعة االستجابة الحركية :ـ
تعد سرعة االستجابة الحركية مل القدرات التي ال يخلو منها نشاط ولكل تتفاوت
درجات الحاجة إليها مل فعالية إلى أخر

بح ب المتولبات المهارية والخووية

لكل فعالية وتظهر أهميتها في لعبة كرة اليد في مواقف الهجوم ال ريع بعد قوع
الكرة مل الفريق المدافع أو التغيير ال ريع لظروف المباراة .
وتعرف سرعة االستجابة الحركيدة بأنهدا " عبدارة عدل االرتبداط بديل زمدل رد الفعدل
الحركي وزمل الحركة أي الزمل الذي ينقضدي مدا بديل حددوث المثيدر واالنتهداء مدل
ابداء الحركي "

()1

ويعرفها " يعري خيون  " 0220أن زمل االستجابة الحركية هو مدل وهدور المثيدر
إلى انتهاء الحركة وفي ابلعاي التدي ت دتخدم الكدرة فدأن الالعدب يدؤدي ردود أفعدال
متعددة باتجاه الكرة " .

()0

ويعرفها " وديدع ياسديل وياسديل طده  " 1821بأنهدا " سدرعة االسدتجابة الحركيدة
()2

ت اوي سرعة رد الفعل  +سرعة الحركة " .

ويعنددي إن سددرعة االسددتجابة الحركيددة لالعددب ابلعدداي المنظمددة تتكددون مددل النقدداط
التالية:
 -1رؤية الكرة .
 -0تقدير اتجاه الكرة وسرعة طيرانها .
 -2اختيار خوة حركية .
 -1تحقيق الحركة .
والمهم في سرعة االستجابة أن ترتبط بعامدل الدقدة فاالسدتجابة ال دريعة الخاط دة ال
تددؤدي علددى نتددائج إيجابيددة وتتددأثر سددرعة ودقددة االسددتجابات فددي ابلعدداي الريالددية
بالعوامل التالية :ـ

()1

 -1دقة اإلدراك البصري وال معي .
) (1قاسم حسن حسين  :أسس التدريب الرياضي  ،عمان  ،دار الفكر العربي  ، 7779 ،ص . 013
) (2يعرب خيون  :التعلم الحركي المبدأ والتطبيق  ، ،بغداد  ،مكتبة الصخرة للطباعة  ، 0220 ،ص. 30
) (3وديع ياسين وياسين طه  :اإلعداد البدني للنساء  ،الموصل  ،دار الكتب للطباعة  ، 7796 ،ص. 760
) (4عادل عبد البصير علي  :التدريب الرياضي التكامل بين النظرية والتطبيق  ،ط ، 7القاهرة  ،مركز الكاتب للنشر ، 7777 ،
ص. 773-770

 -0القدرة على التوقع والحدد

والتبصدير فدي مواقدف اللعدب المختلفدة وسدرعة

التفكير في المواقف المتغيرة .
 -2الم ددتو المهدداري للفددرد والقدددرة علددى اختيددار نددوع االسددتجابة المناسددبة
للموقف.
 -1ال رعة الحركية بالن بة للضربات أو التصويبات أو الرميات المختلفة .
وتق م سرعة االستجابة الحركية إلى نوعيل هما :ـ
أ) االستجابة الب يوة  :وهي االسدتجابة التدي يعدرف فيهدا الالعدب سدلفا ف
نوع المثير المتوقع كمدا هدو الحدال فدي م دابقات العددو أو ال دباحة ،
وهددي عمليددة إرسددال مثيددر شددرطي معددروف واالسددتجابة لددذلك المثيددر
وتق ددم عمليددة االسددتجابة علددى الفتددرات اآلتيددة ( الفتددرة اإلعداديددة ،
الفترة الرئي ية  ،الفترة الختامية ) .
ي) االستجابة المركبة  :وهذا النوع مل االستجابة ال يعرف الالعدب ندوع
المثيددر الددذي يحدددث سددلفا ف وكددذلك نددوع االسددتجابة الحركيددة  ،إذ تتميددز
االسدددتجابة الحركيدددة بوجدددود الكثيدددر مدددل المثيدددرات فضدددالف عدددل تعددددد
الحركدددات االسدددتجابية ويظهدددر ذلدددك فدددي معظدددم ابلعددداي الريالدددية
والمنازالت .
 1-1-0ماهية الدفاع في كرة اليد :ـ
يعددد الدددفاع جددزء مددل الوويفددة ابساسددية لالعبددي كددرة اليددد فددالفريق تعتبددر مدددافعا ف
بمجرد أن يفقد الكرة وبذلك يصبح واجدب الالعبديل التحدول ب درعة للددفاع مرمداهم
لمنع العبي الفريق المنافس مل تنفيذ الجمل الخووية أو التوور الهجومي لمحاولدة
ت جيل ابهداف  .ويجب أن يبدء الدفاع بمهاجمة الالعب الدذي ي دتحوذ علدى الكدرة
وذلك مل خالل اقري العب مل العبي الفريق المدافع أو الالعب الذي فقد الكرة .
فالددددفاع ي ددداوي فدددي أهميتددده الهجدددوم إن لدددم يكدددل يفوقددده أهميدددة ويعرفددده " فدددؤاد
ال امرائي  " 1822بأنه " الدفاع يعني إعاقة ومنع تحقيق ابهداف واإلصابات فدي
المرمددى ( دخددول الكددرة إلددى المرمددى ) وللدددفاع واجددب هجددومي هددو أن يحصددل علددى

الكدددرة وي ددديور عليهدددا وبهدددذا فعليددده – الالعدددب – أن يصدددنع اسدددتعدادات الهجدددوم
المعاكس في الدفاع  ،كما هو الحال في الجانب اآلخر حيث يتحول الهجوم إلدى دفداع
ب رعة "

()1

ويعد الفريدق فدي حالدة دفداع فدي اللحظدة التدي تنتقدل فيهدا الكدرة مدل حيازتده إلدى
حيددازة الفريددق المنددافس سددواء كددان ذلددك فددي المنوقددة ابماميددة أو المنوقددة الخلفيددة
وحتى يكون دفداع الفريدق ناجحدا ف " يجدب أن يكدون الددفاع الفدردي لكدل العدب قويدا ف
ومتينا ف بحيث يتميز كل منهم بال رعة والمواولدة وحديل التصدرف والتغويدة ح دبما
تقتضيه وروف اللعب  .وبحيث ي تخدم جميع الوسائل القانونية إعاقة المنافس مدل
االندددفاع واالقتددراي مددل المرمددى سددواء كددان ذلددك عددل طريددق قوددع التمريددرات أو
()0

استخدام الذراعيل والج م العتراض طريق المنافس " .

ويتفق الباحث مع " كمال عبد الرحمل درويش وآخدرون  " 1888بدأن " الددفاع
ال يقتصر علدى وويفدة واحددة فقدط وهدي تجندب إصدابة المرمدى بهددف ولكدل للددفاع
ووددائف أخددر إيجابيددة أيض دا ف منهددا االسددتحواذ علددى الكددرة لبدددء مراحددل وعمليددات
الهجوم  ،فالدفاع يعتبر مرحلة اإلعداد للهجوم مثله في ذلك الهجدوم حيدث لده واجبدا ف
يتمثل في التحول ال ريع إلى الدفاع بمجرد فقد العبي الفريق الكرة " .

()2

وير الباحث بأن الدفاع هو عملية تغوية ومراقبة واعتراض يقدوم بهدا أحدد العبدي
الفريق المدافع أو جميع العبيه لمنع أحد العبي أو جميع العبدي الفريدق المهداجم أو
الكرة مل تخوي الخووط الدفاعية أو الدخول ( الكرة ) إلى المرمى باسدتعمال جميدع
الورق والوسائل القانونية الم موح بها .
لذلك على الالعب المدافع في كدرة اليدد أن يمتلدك المهدارات الدفاعيدة لدد المهداجم
الم تحوذ على الكرة ومنها :ـ

()1

 -1إعاقة التمريرات .
 -0إعاقة التصويبات .
) (1فؤاد السامرائي ; كرة اليد  ،ج ( : 0بغداد  ،مطبعة التعليم العالي  ، 7791 ،ط ) 7ص. 723
) (2حسن عبد الجواد ; كرة اليد  ( :بيروت  ،دار العلم للماليين  ، ) 7711 ،ص. 70
) (3كمال عبد الرحمن درويش  ،وآخرون ; الدفاع في كرة اليد  ( :القاهرة  ،مركز الكتاب للنشر  ) 7777 ،ص. 79-71
( )1كمال الدين عبد الرحمن  ،وآخرون ; مصدر سابق  ،ص. 01

 -2التصدي للمراوغة ( الخداع ) .
 -1الدفاع لد تنويط الكرة ( الوبوبة ) .
 -5الدفاع لد حركة المتابعة بعد الحجز .
 5-1-0طرق الدفاع :ـ
تعدد طددرق الدددفاع هددي التنظدديم ابساسددي الددذي يتخددذه العبددي الفريددق خددالل الدددفاع
كقاعدة بداء الواجبات الدفاعية المولوبة  .وطرق الدفاع هي أساليب يتبعهدا العبدي
الفريق لتنفيذ خوط الدفاع إلفشال الخوط الهجومية لالعبي الفريدق المندافس وتقدوم
خوددط الدددفاع للفددريقيل علددى الجانددب المهدداري والجمدداعي لالعبدديل ومددد تعدداونهم
كأفراد أو مجموعات دفاعية مترابوة ت تويع التغيير بأي لحظة مل طرق الددفاع أو
التشكيالت المختلفة ب رعة لتتناسب مع المواقدف المتغيدرة لخودط الفريدق المندافس
وعليدده يجددب أن يكددون جميددع العبددي الفريددق علددى وعددي كامددل بددالمراكز الدفاعيددة
وواجباتهم أثناء القيام بالدفاع .
واتفق كل مل " ح ل عبد الجواد  )1(" 1822و" فؤاد ال امرائي  )0(" 1822و "
كمال عبد الحميد درويش " 1888

()2

أن للدفاع ثالث طرق هي :ـ

 -1دفاع رجل لرجل .
 -0دفاع المنوقة .
 -2الدفاع المركب ( المختلط ) .
 1-1-0التشكيالت الدفاعية في كرة اليد :ـ
تعد التشكيالت الدفاعيدة هدي التشدكيل ابساسدي الدذي يتخدذه الفريدق خدالل الددفاع
كقاعدددة لالنوددالق بداء التحركددات والواجبددات الدفاعيددة واف دداد الخوددط الهجوميددة
للفريق المنافس ويتوقف التشكيل الدفاع على ما يلي :ـ
 -1إمكانيات العبي الفريق المدافع .
 -0التشكيل الهجومي للفريق المنافس .
()7
()0
()3
()1

حسن عبد الجواد ; مصدر سابق  ،ص. 76
فؤاد السامرائي ; مصدر سابق  ،ص. 726
كمال عبد الحميد درويش ; مصدر سابق  ،ص. 07
كمال عبد الحميد درويش ; مصدر سابق  ،ص. 03

()1

 -2ابسلوي الهجومي للفريق المنافس سواد الفردي أو الجماعي .
ويتضددمل دفدداع المنوقددة تشددكيالت دفاعيددة مختلفددة وسددميل وفق دا ف لعدددد الالعبدديل
المددوزعيل علددى المراكددز والمندداطق الدفاعيددة المختلفددة وقددد تتكددون هددذه التشددكيالت
بحيث يقف العبي الفريق المدافع أما على خط واحد أو أكثر مل خط .
وهددذه التشددكيالت الدفاعيددة تتغيددر وفق دا ف لحدددوث تغييددر لحظددي فددي طددرق وخوددط
الهجوم لالعبي الفريق المهاجم نتيجة للتحركدات الهجوميدة لالعبيده كتبدادل المراكدز
أو الحجز أو اختدراق وأبدرز هدذه التشدكيالت التدي اتفقدل عليهدا جميدع المصدادر فدي
كرة اليد هي:ـ
 -1التشكيل الدفاعي  : 1صفر .
 -0التشكيل الدفاعي . 1 : 5
 -2التشكيل الدفاعي . 0 : 1
 -1التشكيل الدفاعي . 2 : 2
 -5التشكيل الدفاعي . 1 : 0 : 2
 2-1-0واجبات العبي المراكز الدفاعية داخل التشكيالت الدفاعية :ـ
قبل التورق إلى أهم الواجبات لالعبي المراكز الدفاعية داخل التشدكيالت الدفاعيدة
ال بد مل الحديث عل أبرز التشكيالت الدفاعية في كرة اليد وأشهرها هي :ـ
* التشكيل الدفاعي  : 1صفر :ـ
يعد التشكيل  : 1صفر أساسا ف للتشدكيالت الدفاعيدة ابخدر لوريقدة دفداع المنوقدة
وفضالف عل أن هذا التشكيل كفيدل للددفاع عدل منوقدة التصدويب البعيدد باإللدافة إلدى
الدفاع وتغوية منوقة التصويب القريب ( على حدود منوقة أل  1أمتار ) .
وعند استخدام الفريق للتشكيل الدفاعي :1صفر يقوم كدل العدب بالددفاع عدل منوقدة
دفاعه المحددة ويكون كل العب مدافع م ؤوالف دائما ف عل العدب ونصدف مهداجم مدل
العبي الفريق المنافس مع لرورة التزاحم بصفة م تمرة ناحية وجدود الكدرة حتدى
يكمدل تكدويل ثقددل دفداعي يمكددل مدل خاللده سددداف وتضدييق الثغددرات الدفاعيدة وإف دداد
البناء الخووي الهجومي لالعب الفريق المنافس .

وي تخدم التشكيل الدفاعي  : 1صفر في حالة الدفاع لد الفريق الذي يتميز العبدوه
بإتقان التهديف مل منوقة التهديف القريب ( عند دائرة المرمى ) سواء مدل الوسدط
والجددانبيل  .باإللددافة إلددى وجددود العبدديل مدددافعيل طددوال القامددة والعبدديل يجيدددون
()1

القيام بالمهارات والواجبات الدفاعية الخاصة بدفاع المنوقة .
* التشكيل الدفاعي : 1 : 5ـ

يعدد هددذا التشددكيل أحددد التشددكيالت الدفاعيددة لدددفاع المنوقددة والددذي يتضددمل خودديل
دفدداعييل إذ يقددف خم ددة العبدديل مدددافعيل فددي مراكددزهم ابساسددية عنددد خددط منوقددة
المرمى ليقوموا بعمل تغوية دفاعية وتأميل المناطق الدفاعية الخلفيدة  ،بينمدا يتقددم
العددب مدددافع واحددد إلددى ابمددام لمهاجمددة الالعددب الم ددتحوذ علددى الكددرة أو محاولددة
لوقددف أو تشددتيل الكددرات الممددررة بدديل المهدداجميل وسددد طري دق الجددري والتصدددي
لعمليات االختراق أو القوع التي يقوم بها العبي الهجدوم الخلفدي للفريدق المندافس ،
أما العبي الدفاع الخلفي فتكون مهمتهم تأميل منوقة الدفاع الخط الثاني .

()0

واجبات العبي المراكز الدفاعية لمواجهة التحرك اللحظي المحتمدل لالعبدي الهجدوم
داخل التشكيالت الدفاعية :ـ
لكي تدتم واجبدات العبدي المراكدز الدفاعيدة بنجداح أثنداء التحدرك اللحظدي لالعبديل
المهاجميل داخل التشكيالت الدفاعية يجب على العبي الددفاع لدرورة االهتمدام بمدا
يلي :ـ

()2

 -1العدو والمراقبة .
 -0المهاجمة .
 -2حجز المهاجم .
 -1تفادي الحجز .
 -5التغوية .
 -1الت ليم واالستالم .
) (1فؤاد السامرائي ; مصدر سابق  ،ص. 06-00
) (2فؤاد السامرائي ; مصدر سابق  ،ص. 62
) (3كمال الدين عبد الرحمن ; مصدر سابق  ،ص. 77

 -2المالزمة .
 -2االهتمام بالم افات الدفاعية المناسبة .
 -8التزاحم في مكان تواجد الكرة .
 -12التحرك باتجاه خط سير الكرة .
كما يمثل " العمل الفدردي للددفاع هدو أسدا

العمدل الجمداعي الددفاعي للفريدق إذ

يكمل مفتاح ال ر في نجاح العملية الدفاعيدة علدى تنفيدذ الواجبدات الدفاعيدة الفرديدة
بدقددة وآليددة سددواء كانددل مهددارات دفاعيددة لددد مهدداجم م ددتحوذ علددى الكددرة أو غيددر
م تحوذ على الكرة " .

()1

ويشددير "لددياء الخيدداط ونوفددل الحيددالي  )0( " 0221إذ أن مددل ابهميددة أن تددتم
التحركددات والواجبددات والم ددؤوليات اللحظيددة الفرديددة فددي توقيتهددا المتددزامل داخددل
التحركدات الجماعيدة للتشدكيل الدددفاعي للفريدق الدذي يتخددذه للمحافظدة علدى تماسددكه
لد جميع العمليات الهجومية التي تدتم  ،ولضدمان نجداح الفريدق المددافع فدي مهمدة
الدفاع البد مل ابتاع ما يأتي :ـ
 -1العمل الدفاعي اللحظي مل داخل التشكيل .
 -0تأميل حالة الت اوي العددي .
 -2محاولة تحقيق التفوق العددي على المهاجميل لتأميل الموقف الدفاعي .
 -1التحرك ال ريع اتجاه وجود الكرة .
 -5التوافق الجيد في الت ليم والت لم .
كمدا يقصددد بالدددفاع اللحظددي مددل داخددل التشددكيل بأندده " علددى كددل العددب مدددافع أن
يددؤدي واجباتدده الدفاعيددة لددمل حدددود منوقتدده داخددل التشددكيل علددى أن يكددون أداء
الواجبات بتصرف ميداني سدريع وذكدي وح دب مدا متفدق عليده م دبقا ف فدي التددريب
وبإحد الورق اآلتية :ـ
بوريقددة سددلبية  :وفيهددا ينتظددر المدددافع مهاجمدده الم ددؤول عددل مراقبتدده فددي مركددزه
الدفاعي .
) (1ياسر دبور ; كرة اليد الحديثة  ( :اإلسكندرية  ،منشأة المعارف  , ) 7771 ،ص. 77
) (2ضياء الخياط  ،ونوفل محمد الحيالي ; كرة اليد  ( :جامعة الموصل  ،دار الكتب للطباعة  ، ) 0227 ،ص. 716

بورية هجومية  :وفيها يتقدم المدافع لمالقاة مهاجمه إلرباكه بعد استالمه الكرة .
()1

بوريقة حادة  :وفيها ينقض المدافع على مهاجمه لحظة استقباله الكرة " .

 1-2-1-0واجبدددات العبدددي المراكدددز الدفاعيدددة لمواجهدددة التحدددرك اللحظدددي لالعبدددي
الهجوم داخل التشكيل الدفاعي  : 1صفر :ـ
 قوع المهاجم ابمامي ( ابيمل أو ابي ر ) /إذا قددام الالعددب المهدداجم ابمددامي ( ابيمددل أو ابي ددر ) للفريددق المهدداجم بمحاولددة
القوع ( التحرك للداخل ) فمل الممكل قيام العبي المراكز الدفاعية بما يلي :ـ
 -1محاولددة حجددز الجندداح ( المهدداجم ) وتعويلدده برهددة إلف دداد التصددور الخووددي
الهجومي له ولفريقه .
 -0إذا كان المدافعيل على خط واحد فيجب القيام بعملية العملية الت ليم والت دلم
 ،أمددا إذا كددان المدددافعيل علددى خودديل مختلفدديل فيكددون الدددفاع علددى الالعددب
المهاجم بالمالزمة .
 -2إذا لددم يددتمكل العددب الجندداح المدددافع القيددام بالواجبددات ال ددابقة ( الحجددز ،
الت ليم والت لم  ،المالزمة ) عليه التنبيه على زمالئه المدافعيل في المراكدز
الدفاعية ابخدر  ،والقيدام بعمليدة العددو والمراقبدة والتحدرك فدي اتجداه خدط
سير الكرة مع عمل مزاحمة دفاعية في مكان تواجد الكرة .
 -1يفضل أن يكون الدفاع على الالعب المهاجم في الجناح دفداع لداغط حتدى ال
ي ددتويع الالعددب اسددتالم الكددرات الممددررة وبددذلك تنحصددر عمليددات التمريددر
واالستالم للمهداجميل فدي الخدط الخلفدي  ،ابمدر الدذي يقلدل مدل فدر

نجداح

التصور الخووي الهجومي للفريق المنافس .
 الدفاع على العب الهجوم ابمامي ابوسط /يقوم العب الدفاع الخلفي ابوسط بالوقوف بيل الالعب المهاجم وخط سدير الكدرة
لمنع الالعب المهاجم مل االسدتحواذ علدى الكدرة فدي حالدة تمريرهدا إليده وهندا يجدب
االهتمام بمناسبة الم افات الدفاعية ل د الثغدرات واالهتمدام بحركدة المهداجم بصدفة
()7

ضياء الخياط  ،ونوفل محمد الحيالي ; نفس المصدر  ،ص. 716

م تمرة والتركيز على عمليدات العددو والمراقبدة والت دليم والت دلم والمالزمدة وفدي
حالة حجز المددافع يجدب التنبيده علدى المددافعيل المجداوريل وتفدادي الحجدز حتدى ال
تكون هناك زيادة عددية للمهاجميل في أي مركز مل مراكز اللعب الدفاعية .

()1

أما "أحمد عريبي  )0( " 1882فقد ق م واجبات المدافعيل فدي التشدكيل (  : 1صدفر
) كاآلتي :ـ
واجبات المدافعيل في ابجنحة  :المنوقة الدفاعية للجناحيل تعتبر مل أكبر المناطق
الدفاعية بحدود  5أمتار ولهذا يجب أن يكون لد

الجناحيل القدرة على التحرك

ال ريع إلى الداخل ومحاولة إبعاد الجناحيل المناف يل للخارال ويجب أن تكون
حركتهما قريبة مل خط منقوة المرمى وإلى الجانب فقط وعدم الخروال إلى ابمام
وكذلك التعاون مع الزميل الذي يلعب بجانبهما و التحرك ال ريع إلى الداخل في
حالة انتقال الكرة إلى الجناح اآلخر .
واجبات العبي ال اعد  :ي اهم العبا ال اعد في عمل حائط الصدد لدد التصدويبات
مددل خددارال منوقددة الت ددعة أمتددار  ،وكددذلك التعدداون مددع العبددي الوسددط لتقليددل تحددرك
العبي الدائرة وبقية المهاجميل .
واجبات الالعبيل في منوقة الوسدط  :يقدف هدذان الالعبدان أمدام المرمدى وذلدك ل دد
زاويددة التصددويب الكبيددرة والتعدداون مددع بقيددة الالعبدديل لتغويددة سددعة المنوقددة والتددي
تعوي إمكانية الحركة للفريق المنافس .
 0-2-1-0واجبات العبي المراكز الدفاعيدة أثنداء التحدرك اللحظدي لالعبدي الهجدوم
داخل التشكيل الدفاعي : 1 : 5ـ
 قوع المهاجم ابمامي ( ابيمل وابي ر )إذا قام الالعب المهاجم ابمامي ( ابيمل وابي ر ) للفريق المهاجم بمحاولة القوع
فمل الممكل قيام العبي الدفاع في الجناح بنفس الواجبات الدفاعية عند قوع العبي
الجناح المهاجميل ـ كما في التشكيل الدفاعي  : 1صفر .
 في حالة قيام العبي الهجوم في الخط الخلفي بتبادل المراكز) (1كمال الدين عبد الحميد ; مصدر سابق  ،ص. 71-70
) (2أحمد عريبي ; كرة اليد وعناصرها األساسية  ( :طرابلس  ،منشورات جامعة الفاتح  ، ) 7779 ،ط ، 7ص. 701

في هذه الحالة يمكل قيام العبي المراكز الدفاعية بما يلي :ـ
 -1على الالعب المدافع في الخط ابمامي القيام بالعدو والمراقبة الم تمرة لحركة
الالعبيل والكرة على أن يحر

دائما ف أن يكون أمامه العب مهاجم وأن يتولى باقي

المدافعيل القيام بعملية الت ليم والت لم والتغوية  ...الخ مع المواجهة الم تمرة
بي محاولة تهديف .
 -0مل الممكل أن تكون تحركات العب الدفاع ابمامي حرة ولكل على خط سير
الكرة بهدف محاولة أو تشتيل الكرة وإزعاال وإرباك خوط العبي الهجوم وعلى
باقي العبي الدفاع توفيق أولاعهم الدفاعية بما يتناسب مع اتجاه و مكان الكرة
والعب الدفاع في الخط ابمامي .
 -2في حالة تميز أحد العبي الهجوم في الخط الخلفي بالخوورة مل الممكل أن
يقوم العب الدفاع ابمامي بالدفاع على هذا المهاجم مع التحرك على خط سير الكرة
ولكل بم افة ت مح له بالتركيز في مهاجمة هذا الالعب لخوة استحواذه على
الكرة .
 في حالة قيام العبي الهجوم بتبادل المراكز والقوعفي حالة قيام العبي الهجوم ( العبي الخط ابمامي والعبي الخط الخلفي ) بتبادل
المراكز أو القوع  ،يجب على المدافعيل القيام بعمل تحركات دفاعية تتوافق مع
تحركات المهاجميل مع لرورة االهتمام بعملية العدو والمراقبة وبعمليات الحجز
والتأكيد على تفادي الحجز  ،ويفضل في هذه الحالة أن تكون المهاجمة الدفاعية
هي ابسا

لمنع وإعاقة عمليات تمرير الكرة بيل المهاجميل إلجبارهم على تغيير

شكل ونظم ابداء الهجومي  ،وبالتالي عدم النجاح في تنفيذ الجمل أو التصور
الخووي الهجومي لهم .

()1

كما ق م أحمد عريبي واجبات المدافعيل في تشكيل  1 : 5بالشكل التالي :ـ

() 0

واجبات المدافعيل في ابجنحة  :يعمل العبا ابجنحة على التعاون مع المدافع
القريب
) (1كمال الدين عبد الحميد ; مصدر سابق  ،ص. 71-70
) (2أحمد عريبي ; مصدر سابق  ،ص. 701

لتغوية المنوقة بصورة فعالة والتحرك إلى الجانب ب رعة وخفة خالل عمله
الدفاعي .
واجبات الالعبيل المدافعيل في منوقة ال اعد  :تقع على هذيل المدافعيل م ؤولية
الحد مل خوورة المهاجميل الخلفييل الذيل يجيدون التصويب مل بعد كذلك العبا
الدائرة والتعاون مع العب الوسط للتقليل مل تأثير تقدم العب الوسط اآلخر إلى
ابمام وسد الثغرة مل خالل سرعة وح ل التحرك في هذا المكان وكذلك التعاون
مع ابجنحة .
واجبات العب الوسط المتأخر  :واجب هذا المدافع صعب إذ عليه تغوية الالعب
المهاجم القريب منه تغوية كاملة وال يتركه أبداف  ،والتحرك إلى ابمام لصد الكرات
المصوبة مل المناطق البعيدة  .وأن يكون متفاهما ف مع المدافعيل في منوقة ال اعد
ل د الثغرات التي تحدث نتيجة لتحركه لألمام أو إلى الجانب .
واجبات العدب الوسدط المتقددم  :إن الواجبدات المنوطدة بهدذا الالعدب صدعبة ومهمدة
بنفس الوقل وتتولب العبا ف ذا لياقدة عاليدة جدداف ي دتويع التحدرك إلدى جميدع الجهدات
ويعيق عملية تمرير واستالم الكرة بيل العبي الفريق المندافس وكدذلك عمليدة الصدد
لد التصويبات بمختلف أشكالها ومراقبة الالعب المحددد لدمل م د وليته  ،وعليده
أن يكون م تعداف للقيام بالهجوم المضاد بمجرد قوع الكرة مل الفريق المنافس .

الباي الثالث  /منهج البحث وإجراءاته الميدانية
 1-2منهج البحث :ـ
اسددتخدم الباحددث المددنهج الوصددفي بابسددلوي الم ددحي لمالءمتدده أهددداف ومشددكلة
البحث.
 0-2عينة البحث :ـ
 10العب مل العبي منتخب جامعدة ديدالى بكدرة اليدد للموسدم  0222 – 0222تدم
اختيارهم بالوريقة العمدية مل مجموع  11العب بعد استبعاد حرا

المرمدى البدالغ

عددهم ( ) 0العب حيث تم تق ديمهم إلدى ثدالث مجموعدات ح دب المراكدز الدفاعيدة

التددي يشددغلونها ( الجندداح  ،ال دداعد ن الوسددط ) وبمعدددل (  ) 1العبدديل لكددل مركددز .
حيث بلغل ن بة العينة  %21مل مجتمع البحث .
 2-2وسائل جمع المعلومات وابدوات الم تخدمة :ـ
 1-2-2وسائل جمع المعلومات :ـ استخدم الباحدث الوسدائل اآلتيدة لجمدع المعلومدات
وهي :ـ
 -1المصادر والمراجع العربية وابجنبية .
 -0المقابلة الشخصية .
 -2استمارة استبيان .
 -1االختبارات والقيا

.

 0-2-2ابدوات الم تعملة  -:استعمل الباحث ابدوات التالية :ـ
 -1ملعب كرة اليد .
 -0كرات يد عدد  2كرات .
 -2شوا خص عدد  5شواخص .
 -1ساعة توقيل إلكترونية عدد . 2
 -5شريط قيا

جلدي .

 -1شريط الصق .
 -2كرات طبية عدد . 2
 1-2اإلجراءات الميدانية للبحث :ـ
قددام الباحددث بددإجراء االختبددارات الخاصددة بالبحددث علددى عينددة البحددث للفتددرة مددل
 0222 / 11 / 2لغاية  0222 /11 /22مع فريق العمل الم اعد ( ملحق رقم ) 1
واشتملل على االختبارات التالية :ـ
 1-1-2اختبار االستجابة الحركية :ـ
الهدف مل االختبار  :قيا

()1

القدرة على االستجابة والتحرك ب رعة ودقة وفقا ف

الختيار المثير .
) (1ضياء الخياط  ،ومحمد الحيالي ; مصدر سابق ص. 166

ابدوات  :منوقة فضاء خالية مدل العوائدق بودول  02متدر وبعدرض  0متدر  ،سداعة
توقيل عدد واحدة  ،شريط قيا

جلدي .

اإلجددراءات  :تخودديط منوقددة االختبددار بددثالث خوددوط الم ددافة بدديل كددل خددط وآخددر
م افة  12ر 1متر وطول الخط متر واحد ( الشكل التالي ) .
المختبر

1م

12ر 1م

12ر 1م

خط المنتصف
طريقة ابداء :ـ
 -1يقف الالعب عند إحد نهايتي خط المنتصف فدي مواجهدة الحكدم الدذي يقدف
عند نهاية الورف اآلخر للخط .
 -0يتخذ الالعب ولع االستعداد بحيث يكون خدط المنتصدف بديل القددميل بحيدث
ينحني بج مه إلى ابمام قليالف .
 -2يم ددك الحكددم سدداعة اإليقدداف بإحددد يديدده ويرفعهددا عالي دا ف ثددم يقددوم ب ددرعة
بتحريك ذراعه أمدا ناحيدة الي دار أو اليمديل وفدي نفدس الوقدل يقدوم بتشدغيل
ال اعة .
 -1ي تجيب الالعب إلشارة اليد ويحاول الركض بأقصى سدرعة ممكندة باالتجداه
المحدد للوصول إلى خط الجانب الذي يبعد عل خط المنتصف 12ر 1متر .
 -5وعند قوع الالعب خط الجانب يقوم الحكم بإيقاف ال اعة .
 -1وإذا بدأ الالعدب الدركض فدي االتجداه الخداط فدإن الحكدم ي دتمر فدي تشدغيل
ال اعة حتى يغير الالعب اتجاهه ويصل إلى خط الجانب الصحيح .

 -2يعوددي الالعددب عشددر محدداوالت متتاليددة بدديل كددل محاولددة وأخددر  02ثانيددة
وبواقع خمس محاوالت لكل جانب .
 -2تختار المحاوالت في كل جانب بوريقة عشوائية متعاقبة .
الشروط :
 -1يعوي كل العب عدد مل المحاوالت خارال القيا

وذلك بغرض التعرف علدى

إجراءات االختبار .
 -0يجب على الحكم أن يتدري على إشارة البدء .
 -2يجب عدم معرفة الالعب بأن المولوي منه أداء عشر محاوالت موزعة علدى
خمس محوالت لكل جانب للحد مل توقع الالعب .
 -1يجب التنبيه على الالعب بدأن عددد المحداوالت التدي سديؤديها لي دل موزعدة
على االتجاهيل بالت اوي وإنما يحتمل أن يكون عدد محاوالت اتجاه مدا أكبدر
مل اآلخر وإن ترتيب أداء المحاوالت يتم بوريقة عشوائية وهدو يختلدف مدل
العب آلخر .
 -5يجب أن يبدأ االختبار بدأن يعودي الحكدم اإلشدارة التاليدة ( اسدتعد ـ أبددأ ) وأن
تكون الفترة الزمنية بيل كلمتي استعد وأبدأ في مد يتدراوح مدا بديل ( 2/1
–  0ثانية ) .
الت جيل  :يحت ب الزمل الخا

بكدل محاولدة آلخدر (  10/1ثانيدة ) درجدة الالعدب

هي متوسط المحاوالت العشر .
 0-1-2اختبار التحركات الدفاعية المتنوعة مع تغيير االتجاه :ـ
الغرض مل االختبار  :قيدا

()1

سدرعة أداء التحركدات الدفاعيدة للجاندب ولألمدام بميدل

وللخلف بميل مع تغير االتجاه .
ابدوات  :ملعب كرة يد  ،شريط الصق  ،ساعة توقيل .
مواصددفات ابداء  :يرسددم أربددع عالمددات علددى ابرض بالشددريط الالصددق ثالثددة منهددا
( أ  ،ي  ،جـ ) بالقري مل خدط ال 1أمتدار والم دافة بينهمدا  152سدم  ،وواحددة (د)
) (1كمال الدين عبد الرحمن درويش ; مصدر سابق  ،ص. 003

على خط ال 8أمتدار بحيدث تشدكل العالمدات ابربعدة مثلدث قاعدتده العالمدات (ي  ،أ ،
جـ ) ورأسه (د)  .يقف المختبر فوق العالمة (أ) وعند إعواء إشدارة البددء (بصدرية
) يقددوم بددالتحرك حركددات جانبيددة إلددى العالمددة (ي)  ،ثددم لألمددام بميددل للعالمددة (د) ثددم
يتحرك للخلف ( بالظهر ) بميل ليصل إلى العالمة (جـ)  ،وأخيراف يقوم بعمل تحركدات
جانبيددة ليصددل إلددى العالمددة (أ)  .لحظددة وصددول الالعددب للعالمددة يكددرر نفددس ابداء
ولكون بعكس اتجاه الحركة بحيث يبدأ مل العالمة (أ) إلى العالمدة (جدـ)  ،ثدم (د) ثدم
(ي) وأخيراف يصل إلى العالمة (أ)  .يكرر ابداء بكبر عدد ممكل لمدة  22ثانية .
شروط ابداء :
 -1حركة الالعب تكون مماثلة تماما ف لحركات الدفاع مل حيث حركة الرجليل
أثناء التحرك للجانب ولألمام وللخلف بميل  ،والذراعيل واليديل .
 -0يجددددب الوصددددول إلددددى العالمددددات المرسددددومة ( ي ،د  ،جددددـ  ،أ ) ومالم ددددتها
بالقدميل  ،والتحرك ب رعة .
 -2علددى المختبددر تكددرار ابداء إلددى أن يعوددى لدده إشددارة انتهدداء الوقددل المحدددد
لالختبار .
 -1أي أداء يخالف الشروط ال ابقة ال تحت ب المحاولة لمل العدد الذي قام به
المختبر خالل الوقل المحدد لالختبار .
ت جيل الدرجات :
 -1تحت ددب كددل محاولددة صددحيحة بثمدداني درجددات  .درجددة عنددد وصددول الالعددب
( المختبدددر ) للعالمدددة (ي) ودرجدددة عندددد وصدددوله للعالمدددة (د) ودرجدددة عندددد
وصوله للعالمة ( جـ) ودرجة عند وصوله إلى العالمدة (أ)  ،ودرجدة عدل كدل
أداء صددحيح فددي الوصددول إلددى النقدداط ( جددـ  ،د  ،ي  ،أ ) عنددد تغيددر اتجاهدده
والتحرك لمالم تها .
 -0فددي حالددة عدددم اتبدداع المختبددر بي شددرط مددل شددروط االختبددار عنددد التحددرك
لمالم ته العالمات المرسومة  ،تخصم درجة واحدة عل كل خودأ ارتكبده فدي
الوصول إلى العالمة المرسومة ومالم تها بالقدميل .

 -2ي جل للمختبر عدد المحاوالت التي قام بها خالل  22ثانية .
 -1فددي حالددة انتهدداء الوقددل المحدددد لالختبددار وعدددم إكمددال المختبددر للمحاولددة
( التحرك للجانب ثم لألمام بميدل  ،ثدم للخلدف بميدل ثدم للجاندب ويعدود لتكدرار
ابداء – العكددس – مددع تغيددر االتجدداه  .ولكددل دون إكمددال المحاولددة ) تجمددع
درجات العالمات وتضاف إلى المحاوالت الصحيحة .
 2-1-2اختبار التحركات الدفاعية لتغوية الهجوم الخاطف :ـ
الغدددرض مدددل االختبدددار  :قيدددا

()1

سدددرعة أداء التحركدددات الدفاعيدددة لتغويدددة الهجدددوم

الخاطف.
ابدوات  :ملعب كرة اليد  ،شريط الصق  ،شريط قيا

 ،ساعة توقيل .

مواصفات ابداء  :ترسم ثمان عالمات خم دة منهدا ( أ  ،ي  ،جدـ  ،د  ،هدـ ) بدالقري
مددل خددط ال 1أمتددار  ،والم ددافة بدديل كددل منهددا ثالثددة أمتددار  ،كمددا ترسددم عالمتددان
(و  ،ز ) علددى خددط ال 8أمتددار ابولددى فددي منتصددف الم ددافة بدديل العالمتدديل أ  ،ي ،
والثانية في منتصف الم افة بديل العالمتديل جدـ  ،د ز كمدا ترسدم عالمدة أخدر (ح)
على خط ال 8أمتار .
يقددف المختبددر فددوق العالمددة ح  ،وعنددد إعودداء إشددارة البدددء (بصددرية ) يقددوم بالعدددو
لألمام حتى منتصف الملعب ثم يقوم بتغيير اتجاهه ليواجه المرمى بدالظهر والتقهقدر
ال ريع للخلف حتى يصل للعالمة هـ ثم يبدأ بعمل تحركات جانبية ليصدل للعالمدة د ،
ثدم عمددل مهاجمددة دفاعيددة حتددى العالمددة ز  ،ثدم العددودة للخلددف ( بددالظهر ) بميددل إلددى
العالمة جدـ  ،ومنهدا مدل خدالل التحركدات الجانبيدة للعالمدة ي  ،ثدم و  ،وأخيدراف يقدوم
بعمل تحركات للخلف ( بالظهر ) بميل للوصول للعالمة أ .
شروط ابداء :
 -1حركة المختبر تكون مماثلة لحركة الدفاع مل حيدث تحركدات الدرجليل وشدكل
الذراعيل واليديل .

) (1كمال الدين عبد الرحمن درويش ; مصدر سابق  ،ص. 009

 -0يجب قيام الالعب ( المختبر ) بالعددو حتدى منتصدف الملعدب ثدم يغيدر اتجاهده
ليواجدده المرمددى بددالظهر ويتقهقددر للخلددف حتددى العالمددة هددـ  ،وهنددا يجددب أداء
التحركددات الدفاعيددة بددالمرور علددى جميددع العالمددات المرسددومة ومالم ددتها
باليديل .
 -2أي أداء يخالف الشروط ال ابقة ال تحت ب المحاولة صحيحة .
ح اي الدرجات  :ي جل للمختبر الزمل الذي قوع فيه الم افة مدل العالمدة ح حتدى
العالمة أ .
 1-1-2اختبار التحركات الدفاعية القصيرة المدد ( ابماميدة  ،الخلفيدة  ،الجانبيدة )
:ـ

()1

ابدوات  :ساعة إيقاف عدد ( ، )0كرات يد أو طبية عدد (. )2
اإلجراءات  :يرسم على ابرض الشكل التالي .
ترسددم دائددرة نصددف قورهددا (  ) 02سددم  .ومددل مركددز الدددائرة ال ددابقة يرسددم نصددف
دائرة قورها ()1أمتار .
طريقددة ابداء  :يقددف الالعددب داخددل الدددائرة الصددغيرة  ،مددع إعودداء إشددارة بصددرية
يتحرك الالعب مل الدائرة إلى الكرات الوبية وفقا ف لما يأتي :ـ
 مل الدائرة الصغيرة إلدى الكدرة رقدم ( )1واالرتدداد م دتخدما ف فدي ذلدك
التحركات الجانبية .
 مل الدائرة الصغيرة إلدى الكدرة رقدم ( )0واالرتدداد م دتخدما ف فدي ذلدك
التحركات ابمامية والخلفية .
 مل الدائرة الصغيرة إلى الكرة رقدم ( 28واالرتدداد م دتخدما ف فدي ذلدك
التحركات الجانبية .
 يراعي فدي كدل مدرة خدالل تحركاتده مدل الددائرة الصدغيرة إلدى أي مدل
الكرات أن يلمس الكرة التي يصل إليها باليد القريبة مدل ناحيدة الكدرة
قبل االرتداد .
()7
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1م

2

1

طريقدة الت ددجيل  :ي دجل الددزمل الدذي ي ددتغرقه الالعدب مددل لحظدة إعودداء اإلشددارة
البصددرية حتددى لحظددة وصددوله إلددى الدددائرة بعددد ارتددداده مددل لمددس الكددرة رقددم ()2
.ويحول الزمل الذي ي تغرقه الالعب إلى درجات مدل الجددول المعدد لدذلك  .ويفضدل
أخذ الزمل ب اعتيل على أن ي جل متوسوهما .
 5-2الوسائل اإلحصائية الم تخدمة :ـ
استخدم الباحثان الوسائل اإلحصائية اآلتية :ـ

()1

 -1الوسط الح ابي .
 -0االنحراف المعياري .
 -2اختبار سيبرمان .
 -1تحليل التبايل .
الباي الرابع  /عرض وتحليل ومناقشة النتائج
 1-1عرض وتحليل ومناقشة اختبار سرعة االستجابة الحركية :ـ

) (1وديع ياسين  ،وحسن سعيد ; التطبيقات اإلحصائية واستخدام الحاسوب في التربية الرياضية  ( :الموصل  ،جامعة الموصل 7777 ،
)  ،ص. 079

جدول ( ) 1
المتوسط الح ابي واالنحراف المعياري الختبار سرعة االستجابة الحركية لعينة
البحث -:
المجموعات

الوسط الح ابي

االنحراف المعياري

العبو ابجنحة

22ر1

88ر2

العبو ال اعد

105ر0

0ر2

العبو الوسط

25ر0

1ر2

يولح الجدول ( )1إن المتوسط الح ابي لالعبي ابجنحة هو (22ر) 1
واالنحراف المعياري هو ( 88ر ) 2أم العبي ال اعد فالمتوسط الح ابي هو
( 105ر ) 0واالنحراف المعياري ( 0ر ) 2أم العبي الوسط فكان المتوسط الح ابي
( 25ر ) 0واالنحراف المعياري ( 1ر . ) 2ومل خالل ذلك يتضح أن العبي ال اعد
هم أكثر استجابة مل بقية الالعبيل  ،وير الباحثان أن سبب ذلك يرجع الم احة
التي يشغلونها في تحركات تهم بيل منوقة الجناح والوسط والتي تتولب منهم
سرعة االستجابة الحركية بي تحرك يحدث مل قبل العبي الهجوم الفريق المنافس
جدول ()0
المتوسط الح ابي واالنحراف المعياري الختبار التحركات الدفاعية المتنوعة مع
تغير االتجاه :ـ
المجموعات

الوسط الح ابي

االنحراف المعياري

العبو ابجنحة

05ر11

12ر2

العبو ال اعد

5ر15

02ر2

العبو الوسط

05ر52

12ر0

يولح الجدول ( )0أن المتوسط الح ابي لالعبي ابجنحة هو ( 05ر) 11
واالنحراف المعياري هو ( 12ر ) 2بينما المتوسط الح ابي لالعبي ال اعد هو
( 5ر ) 15واالنحراف المعياري هو ( 02ر ) 2أما العبو ال اعد فكان المتوسط

الح ابي لهم هو ( 05ر ) 52أم االنحراف المعياري فهو ( 12ر . ) 0ويتضح بأن
العبي الوسط هم أكثر تحركا ف في أداء الواجبات الدفاعية المتنوعة مع تغيير االتجاه
لألمام أو للخلف أو للجانب  .وير

الباحث أن سبب ذلك هو أن منوقة الوسط

تتولب متابعة كبيرة وم تمرة مل الالعبيل لغرض سد الثغرات أمام العبي الفريق
المنافس الذيل يمتازون بإتقان التصويب مل منوقة التصويب القريب عند دائرة
المرمى خاصة مل منوقة الوسط .
جدول ()2
المتوس ط الح ابي واالنحراف المعياري الختبار التحركات الدفاعية لتغوية الهجوم
الخاطف :ـ
المجموعات

الوسط الح ابي

االنحراف المعياري

العبو ابجنحة

255ر11

21ر2

العبو ال اعد

222ر11

22ر2

العبو الوسط

212ر11

00ر2

يولح الجدول ( )2الوسط الح ابي لالعبي ابجنحة هو ( 255ر ) 11واالنحراف
المعياري ( 21ر ،) 2أما لالعبي ال اعد فالوسط الح ابي ( 222ر ) 11واالنحراف
المعياري ( 22ر ) 2أما العبو الوسط فأن الوسط الح ابي لهم هو ( 212ر) 11
واالنحراف المعياري ( 00ر .) 2ويتضح أن العبي ابجنة والوسط هم ابسرع
بالقيام بعمليات التغوية لد أي هجوم خاطف مل العبي الفريق المنافس عند قوع
الكرة أثناء القيام بالهجوم  .لذلك يجب على العبي الفريق المدافع القيام بواجباتهم
الدفاعية مل مراقبة وتغوية ومهاجمة المهاجم ( المنافس ) في حالة استقباله للكرة
الممرة مل أحد زمالءه للقيام بالهجوم الخاطف ومحاولة قوع أو تشتيل الكرة أو
االستحواذ عليها .

جدول ()1
المتوسط الح ابي واالنحراف المعياري الختبار التحركات الدفاعية القصيرة المد
( ابمامية  ،الخلفية  ،الجانبية ) :ـ
المجموعات

الوسط الح ابي

االنحراف المعياري

العبو ابجنحة

05ر10

22ر2

العبو ال اعد

11

21ر0

العبو الوسط

25ر8

01ر1

يولح الجدول ( )1أن الوسط الح ابي لالعبي ابجنحة هو ( 05ر ) 10واالنحراف
المعياري 22 2ر ) 2أما العبو ال اعد فكان الوسط الح ابي (  ) 11واالنحراف
المعياري ( 21ر ) 0والعبو الوسط كان الوسط الح ابي لهم هو ( 25ر ) 8واالنحراف
المعياري ( 01ر . ) 1وير

الباحث أن العبي ال اعد هم أكثر تحركا ف في التحركات

الدفاعية القصيرة المد وذلك لغرض سد الثغرات التي تحدث بينهم وبيل العبي الوسط
مل جهة وبينهم وبيل العبي ابجنحة مل جهة أخر مما يزيد مل واجباتهم الدفاعية
المكلفيل بها خالل المباراة .
جدول ()5
اختبار (ت ) بيل المجموعات الثالثة  ،ابولى ( العبو ابجنحة ) و الثانية ( العبو
ال اعد ) والثالثة ( العبو الوسط ) :ـ
االختبار
اختبار سرعة االستجابة الحركية
اختبار التحركات الدفاعية المتنوعة مع تغير
االتجاه
اختبار التحركات الدفاعية لتغوية الهجوم
الخاطف
اختبار التحركات الدفاعية القصيرة المد

المجموعة

المجموعة

المجموعة

ابولى

ابولى

الثانية

الداللة

والثانية

والثالثة

والثالثة

25ر2

082ر2

022ر2

111ر2

غير دال

111ر2

510ر2

152ر2

غير دال

15ر2

20ر2

00ر2

غير دال

12ر2

120ر2

122ر2

غير دال

قيمة (ت ) عند م تو الداللة 25ر15 = 2ر. 0

م تو

يتضح مل الجدول رقم ( 58إن قيمة (ر) المح وبة في اختبار سرعة االستجابة
هي بيل المجموعة ابولى والثانية هي ( 082ر ) 2وبيل المجموعة ابولى والثالثة
(022ر )2وبيل المجموعة الثانية والثالثة (111ر ) 2وهي أقل مل قيمة (ت)
الجدولية عند م تو الداللة 25ر 2التي ت اوي (11ر ) 2لذا ال توجد عالقة ذات
داللة إحصائية بيل العبي المجموعات الثالثة في هذا االختبار .
أما بالن بة لالختبار الثاني فنجد إن قيمة (ر) المح وبة هي (111ر) 2
للمجموعتيل ابولى والثانية و(510ر ) 2للمجموعتيل ابولى والثالثة و(152ر) 2
للمجموعتيل الثانية والثالثة وهي أكبر مل قيمة ر) الجدولية حيث توجد فروق
ذات داللة إحصائية بيل المجموعة ابولى والثالثة وبيل المجموعة الثانية والثالثة
ولصالح المجموعة الثالثة (العبة و الوسط ) .
أما بالن بة الختبار الثالث واالختبار الرابع فيالحض أن قيمة (ر) المح وبة أقل
مل قيمة (ر) الجدولية عند م تو

الداللة (25ر ) 2حيث ال توجد عالقة ذات

داللة إحصائية بيل العبي المجموعات الثالثة ما عدا االختبار الرابع بيل
المجموعتيل الثانية والثالثة فإن قيمة (ر) المح وبة اصغر مل قيمة (ر) الجدولية
وت اوي (11ر )2لزاال توجد عالقة ذات داللة معنوية.

جدول ()1
تحليل التبايل للمجموعات الثالثة ( العبو ابجنحة والعبو ال اعد والعبو الوسط )
في االختبارات سرعة االستجابة الحركية والتحركات الدفاعية المتنوعة مع تغير
االتجاه والتحركات الدفاعية لتغوية الهجوم الخاطف والتحركات الدفاعية القصيرة
المد :ـ
مجموع
االختبار

مصدر التبايل

درجة الحرية

المربعات

بيل المجموعات

0

20ر2

داخل المجموعات

8

88ر2

المجموع الكلي

11

21ر1

بيل المجموعات

0

12ر10

داخل المجموعات

8

52ر250

المجموع الكلي

11

12ر111

بيل المجموعات

0

11ر1

داخل المجموعات

8

28ر2

المجموع الكلي

11

02ر5

بيل المجموعات

0

25ر22

داخل المجموعات

8

52ر028

المجموع الكلي

11

05ر022

الن بة
التبايل

الفائية
(ف )

اختبار سرعة االستجابة
الحركية
اختبار التحركات الدفاعية
المتنوعة مع تغير االتجاه
اختبار التحركات الدفاعية
لتغوية الهجوم الخاطف
اختبار التحركات الدفاعية
القصيرة المد

11ر2
11ر2
225ر21
112ر18

28ر2

225ر2
812ر2

21ر2

225ر11
111ر01

قيمة (ف) عند م تو الداللة 25ر01 = 2ر1
يولح الجدول ( )1أن قيمة (ف) في االختبارات ابربعة هي في االختبار ابول
(21ر )2وفي االختبار الثاني (28ر )2واالختبار الثالث (21ر )2وفي االختبار
الرابع (12ر )2وهي أقل مل قيمة (ف) الجدولية عند م تو الداللة 25ر 2والتي
ت اوي ( 01ر ) 1لذلك ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بيل العبي المجموعات
الثالثة .

21ر2

12ر2

الباي الخامس  /االستنتاجات والتوصيات
 1-5االستنتاجات :ـ
مل خالل نتائج البحث توصل الباحث إلى االستنتاجات التالية :ـ
 -2ال توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بيل سرعة االستجابة الحركية
وواجبات العبي المراكز الدفاعية وخاصة العبي ال اعد والوسط في
مواجهة التحرك اللحظي لالعبي الهجوم داخل التشكيالت الدفاعية .
 -1أتضح للباحث أهمية معرفة العبي الفريق كال ح ب مركزه الدفاعي داخل
التشكيالت بواجباتهم الدفاعية لمواجهة التحرك اللحظي المحتمل لالعبي
الهجوم للفريق المنافس .
 0-5التوصيات :ـ
يوصي الباحثان باآلتي :ـ
 -1لرورة اهتمام المدربيل بتدريب العبيهم على القيام بواجباتهم الدفاعية
لمواجهة التحرك اللحظي للعبي الهجوم خالل الوحدات التدريبية وخاصة
في فترة اإلعداد الخا

التي ت بق المناف ات .

 -0اهتمام المدربيل باالختبارات الخاصة بالواجبات الدفاعية وتنفيذها بشكل
دوري وخاصة في المرحلة التي ت بق المناف ات .
 -2إجراء دراسات أخر

ب رعة االستجابة وعالقتها بالواجبات الهجومية

لالعبي الفريق المهاجم .
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