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الكلمات المفتاحية :سرعة االستجابة لحركية ،التحركات الدفاعية .كرة اليد
ملخص البحث

تعد كرة اليد من االلعاب الجماعية التي تتميز مهاراتها االساسية بالهجوم والدفاع وان فاعلية

االداء للعبة يعتمد بصورة خاصة على اداء الحركات سريعة مصحوبة بقوة ألجل التغلب على
حركات المنافس الدفاعية والهجومية فهذا يتطلب منة قدرات في حالة فشل الهجوم لذا يجب اعطاء

التمرينات الخاصة البدنية والمهارية والخطيطة للوصول بالطالب الى المستوى الذي يسهم في
التصرف الصحيح ضمن حدود التشكيالت الدفاعية قصيرة المدى وكذلك تعتمد بشكل كبير على

سرعه االستجابة الحركية اما مشكلة البحث فان مادة كرة اليد تتضمن عدة تمرينات فان تنفيذها
يتطلب من كل طالب ان تكون لديهم سرعه االستجابة الحركية المناسبة لما نقدم ارتأى الباحثون

دراسة هذه المشكلة ولإلجابة عنها من خالل النتائج والمعالجات التي سيحصل عليها الباحثون من
خالل االجراءات الخاصة بهذه البحث اما هدف البحث تعرف نوع العالقة بين سرعة االستجابة
الحرية بأداء مهارة التحركات الدفاعية قصيرة المدى لدى طالب المرحلة الرابعة افراد عينه البحث

اما فروض البحث فتوجد عالقة ارتباط بين سرعه االستجابة الحركية بأداء مهاره التحركات
الدفاعية قصيرة المدى لدى طالب المرحلة الرابعة افراد عينه البحث اما منهج البحث فقد استخدم

الباحثون المنهج الوصفي بأسلوب المقاومات والعالقات االرتباطية البيئية وقد تم اختيار المجتمعة
االصلي للبحث بالطريقة العمدية وهم طالب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة المرحلة الرابعة

وهم بعدد (  ) 01شعب طالب وطالبات اي (  611طالب وطالبة ) يمثلون مجتمع االصل وقد
استنتج الباحثون ضرورة معرفة نوع العالقة االرتباطية فيما بين المتغيرات التي تميز نشاط العينة
كرة اليد على وجه الخصوص بشكل دقيق وبصوره دورية لطلبة المرحلة الرابعة واوصى الباحثون

العمل بصوره مستمرة على نوعية العالقات االرتباطية التي ممكن وجودها بين المتغيرات وفي

جميع الجوانب واعطاء مؤشر عمل واضح للمدرسين والمدربين.
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Reaction speed and kinetic response and its relation to short-range motivation
moves to handball among students of the Faculty of physical education and
Sport Science phase IV/2014-2015

Is handball games that feature the basic skills in attack and defence and the effective

performance of the game depends in particular on the performance of rapid

movements accompanied by force to overcome the opponent's defensive and

offensive movements that require it capabilities in the event of failure of the attack
should therefore give special exercises and physical skills walk high student access
to a level that contribute to proper disposal Within short range defensive formations

and also relies heavily on the speed of reaction kinetic responseThe problem research
that several hand includes several exercises، their implementation requires every
student to have the speed of reaction kinetic response appropriate to provide

researchers studying this problem felt to answer it results and the researchers through

the procedures for such research to either identify the type of relationship between
reaction speed to respond to performance skill moves short-range defence among

students in phase IV research sample members either hypotheses there is a

relationship link The speed of reaction kinetic response performance skill moves shortrange defence among students in phase IV research sample membersEither research
methodology، the researchers have used descriptive style and link environmental
relations resistors were selected original research society the way intentional and are
students of the College of physical education and Sport Science phase IV and their

number (10) people of students (300 students) representing the parent society، the
researchers concluded the need to know what type of link relationship among the
variables that distinguish the sample activity handball in particular closely and
periodically stage 4 students and researchers recommended that work continuously

on quality of relational relations that Possible between the variables in all aspects and
give a clear indication of the work of teachers and trainers.
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 -1المقدمة:
أن التطور العلمي الذي يشهده العالم أصبح سمة هذا العصر لما يتصف به من سرعة تجعله

يفتح أفاقا متعددة على كل ما هو جديد في مختلف المجاالت ومنها المجال الرياضي ،إذ أن ما
حصل من االنجازات ذات المستوى المتطور الذي وصلت إلية الدول المتقدمة سواء كان ذلك في

األلعاب الرياضية الفردية أو الجماعية لم يكن عن طريق الصدفة وانما كان نتاج التخطيط السليم
وأتباع الخطط والسعي الحثيث من قبل العلماء والباحثين من اجل الوصول إلى ما يبتغيه اإلنسان

وما يطمح إلية من تغير حياته نحو األفضل.

وتعد كرة اليد من األلعاب الجماعية التي تعتمد أساسا على علوم مختلفة كعلم التدريب وعلم

الحركة وغيرها وهي من األلعاب التي تتميز بمهاراتها األساسية المتنوعة في الهجوم والدفاع وتعتمد

على ما يبذله الالعب من قدرات بدنية ومهارية وخططية ونفسية لتحقيق أفضل النتائج ،فضالً عن

ذلك فكرة اليد كمادة أساسية في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة تدرس في ثالث مراحل هي في
المرحلة الثانية والثالثة والرابعة وذلك ألهميتها فهي ضمن مناهج و ازرة التعليم العالي والبحث

العلمي وتمارس في كثير من األندية وهي اللعبة الثالثة على مستوى شعبيتها إلى جانب خواتها
األلعاب الرياضية الموجودة ضمن األلعاب التي تدرس من ضمن مناهج كليات التربية البدنية

وعلوم الرياضة في عموم العراق .

فالتطور المستمر في اللعبة يستلزم تطور في أعداد الطلبة من جميع النواحي البدنية المهارية

والنفسية وغيرها والتي لها عالقة باللعبة من خالل أساليب وطرائق مختلفة.

أن فعالية األداء للعبة يعتمد بصورة خاصة عل أداء حركات سريعة مصحوبة بقوة ألجل التغلب

على حركات المنافس الدفاعية والهجومية ولطول شوطي المباراة تتطلب منه قدرات بدنية عالية

لمنافسة ومراقبة لكل التحركات التي يؤديها الخصم مع سرعة عالية في االنتقال من الدفاع إلى
الهجوم ،الذي يتخلله أداء حركات قفز ورمي ومن ثم العودة السريعة للمناطق الدفاعية االمنه في
حال فشل الهجوم ،وذلك عن طريق التصدي للهجوم المقابل من قبل المنافس كذلك يتطلب من

الطالب نسبة عالية من القدرات البدنية.

ويلعب األسلوب الدفاعي دو ار مهما في كرة اليد المعاصرة حيث ظهر جليا أن مهمة الدفاع

أصعب من الهجوم وخاصة أذا ما أخذنا بنظر االعتبار النتيجة النهائية لمباراة  ،اذ إن الخطأ في
الدفاع يعني تسجيل هدف في مرمى الفريق من قبل المنافس في حين أن الخطأ في الهجوم يعني
فقدان الكرة ،فبصورة عامة يجب اعطاء التمرينات الخاصة البدنية والمهارية والخططية للوصول
بالطالب إلى المستوى الذي يسهم في التصرف الصحيح ضمن حدود التشكيالت الدفاعية قصيرة

المدى إزاء مواقف اللعب ومتغيراته المختلفة وكذلك تعتمد بشكل كبير على سرعة االستجابة الحركية
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وعليه فقد انصبت أهمية البحث في معرفة سرعة االستجابة الحركية ونوع عالقتها بأداء مهارة

الحركات الدفاعية قصيرة المدى لدى طالب المرحلة الرابعة كون هذه الصفة والمهارة هي ضمن
مفردات المرحلة الرابعة وضمن المنهج المتبع من قبل تدريسي هذه المادة.

اما مشكلة البحث وبعد التشاور بين الباحثين فيما بينهم ال حظو بأن فكرة البحث التي تم

طرقها تتناسب والمرحلة التي نقوم بأجراء هذا البحث عليها في الكلية وعلى طلبة الكلية وتم االتفاق

أيضا على أن هذه الصفة والمهارة قيد البحث ونظ اًر لقلة البحوث التي تم أجرائها في لعبة كرة اليد
ومالحظة قلة االهتمام بمتطلبات سرعة االستجابة الحركية ضمن مفردات المادة والتي تعتمد على
تطبيق تمرينات خاصة لم يتم االهتمام بها من قبل بعض التدريسيين لمادة كرة اليد.

أن اغلب الطلبة ال يمتلكون القدرة الكافية على أداء التحركات الفردية والجماعية قصيرة المدى

ضمن حدود التشكيالت الدفاعية الخاصة باللعبة عندما يطلب منهم بأداء هذه المهارة من قبل

المدرس المسئول وان تم تنفيذها من قبل الطلبة يتم بصورة غير كافية.

مما تقدم ارتأى الباحثون دراسة هذه المشكلة لإلجابة عن التساؤل االتي (هل أن سرعة االستجابة

الحركية لها عالقة بداللة بطريقة أداء التحركات الدفاعية قصيرة المدى بكرة اليد؟ ).

-2منهجية البحث واجراءاته الميدانية:
 1-2منهج البحث:

" يعد المنهج من األمور المهمة في تنفيذ إجراءات البحث إذ تحدد مشكلة البحث ونوع المنهج
الذي استخدم فيه التوصل إلى حل المشكلة ومعالجتها ويعطي الطريقة التي يتوصل إليها اإلنسان
بكيفية علمية منطقية منسقة مع الواقع إلى إدراك حقيقة من الحقائق التي كان يجهلها ،وهي السبيل

إلى اكتساب المعرفة اليقينية"(الشوك)00 :5117 :

لهذا " استخدم الباحثون المنهج الوصفي بأسلوب المسحي والعالقات االرتباطية البينية ألنها

تهتم بالكشف عن العالقة بين متغيرين أو أكثر لمعرفة مدى االرتباط بين هذه المتغي ارت والتعبير

عنها بصورة رقمية"( .ملحم.)684 :5111:

أن لكل بحث ما يفيده من المناهج المستخدمة لغرض التوصل إلى معرفة الحقائق الدقيقة

الخاصة بذلك البحث "فالمنهج هو الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم المختلفة
وذلك عن طريق جملة من القواعد العامة التي تسيطر على سير العقل وتحدد عملياته حتى يصل

إلى نتيجة مقبولة ومعلومة( .محجوب )066 :0744:

2ـــ  2مجتمع البحث وعينته:

أن" الباحث يلجأ إلى استخدام العينات في البحث ليس لالستفادة من المعلومات المتعلقة بالعينة

ذاتها لصالحها الخاص ولكن لجمع المعلومات للوصول إلى حقيقتين رئيسيتين أو استعمالها من

اجل استخالص استنتاجات عن طبيعة ذلك المجتمع األصلي (التكريتي ومحمد)03 :0773 :
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ISSN :2074-6032

82

"فضال عن ذلك فأن "من الشروط المهمة في اختيار العينة في أن تكون ممثلة للمجتمع اإلحصائي"

(أبو صالح ومعوض .)066 :0771 :واستنادا إلى ذلك فلقد تم اختيار المجتمع األصلي للبحث

بالطريقة العمدية وهم طالب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة \ جامعة بغداد \الجادرية للمرحلة

الرابعة ،وهم بعدد ( )01شعب طالب وطالبات أي (611طالب وطالبة) يمثلون مجتمع األصل

وبعد استبعاد شعب الطالبات تم االختيار عن طريق أجراء القرعة على السبع شعب المتبقية التي
تمثل شعب الطالب فقط بهدف الحصول على الشعب التي سيجري الباحث إجراءاته الميدانية

عليهم وبذلك فقد تكونت عينة البحث من أربع ( )8شعب وهي شعبة (أ،ب،ج،،د) وبلغ عدد العينة
( )051طالب والتي تمثل نسبة  %81من المجتمع األصلي للبحث للسنة الدراسية  5108ـ ـ
. 5102

 6-2الوسائل واألجهزة واألدوات المستخدمة بالبحث:
في جميع البحوث التي يتم القيام بها لحل مشكلة معينة البد أن تتوفر مجموعة من األجهزة

واألدوات الضرورية للغرض استخدمها لحل "المشكلة لتحقيق أهداف البحث مما كانت تلك األدوات

في بيانات وعينات وأجهزة( .محجوب )510: 5110:
استخدم الباحثون األدوات البحثية اآلتية:

المصادر والمراجع العربية ،الشبكة العالمية للمعلومات (االنترنت) ،االختبارات والمقاييس ،استمارة
التسجيل ،ملعب كرة يد قانوني ،شواخص بالستيكية(أقماع)عدد ( ،)02صناديق بالستيكية
عدد( ،)8صفارة عدد( ،)5ساعة توقيت عدد( ،)5شريط قياس معدني (فيته) ،شريط الصق لتحديد

النقاط ،كرات طبية عدد ،6جهاز ( batak microجهاز قياس رد الفعل واالستجابة الحركية).
2ــ 6ـ 1وسائل جمع المعلومات:

المصادر العلمية العربية واألجنبية ،االختبارات المستخدمة في البحث ،فريق العمل المساعد

وبناءاً على ذلك فقد استخدم الباحث االختبارات المبينة في أدناه:

جدول ( )1يوضح الختبارات البدنية والمهارية التي تم استخدامها بالبحث
ت

المتغيرات

أسم االختبار

1

صفة سرعة االستجابة الحركية

اختبار سرعة االستجابة الحركية

2

مهارة التحركات الدفاعية قصيرة المدى

اختبار التحركات الدفاعية قصيرة المدى
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 4-2خطوات إجراءات البحث:

 1-4-2تحديد متغيرات البحث واختباراته:
تم تحديد متغيرات الدراسة البدنية والمهارية وهي سرعة االستجابة الحركية وعالقتها بأداء

الحركات الدفاعية قصيرة المدى من خالل اطالع الباحثين على عدد من المصادر والتشاور كونه
من ذوي االختصاص والخبرة في لعبة كرة اليد ،وشملت متغيرات الدراسة (تحديد صفة سرعة

االستجابة الحركية ) أما المهارات فتم تحديد (مهارة الحركات الدفاعية قصيرة المدى ) وهي من
المهارات المهمة بكرة اليد  ،وتم تحديد االختبارات المالئمة لهذه المتغيرات  ،إذ تم اختيار اختبارين
هما اختبار التحركات الدفاعية قصيرة المدى ( األساسية _الجانبية _ الخلفية ) واختبار سرعه

االستجابة الحركية .

2-4-2االختبارات المستخدمة بالبحث:
 -0اختبارات التحركات الدفاعية قصيرة المدى (األمامية –الخلفية-الجانبية) (الخياط والحيالي:
)200 :5110

 -الغرض من االختبار :قياس االستجابة الحركية.

األدوات المستخدمة :ساعة إيقاف(عدد ،)5كرات طبية وكرات يد (عدد ،)6يرسم على األرض

الشكل ،ترسم دائرة نصف قطرها (61سم) ،من مركز الدائرة السابقة يرسم نصف دائرة قطرها 8
أمتار.

وصف األداء:

مع أعطاء اإلشارة بتحرك الالعب من الدائرة إلى الكرات وفقاً لما يلي :

ـ من الدائرة إلى الكرة رقم (  ) 0واالرتداد مستخدما في ذلك التحركات الجانبية

ـ من الدائرة رقم ( )5واالرتداد مستخدما في ذلك التحركات األمامية والخلفية .
ـ من الدائرة رقم ( )6واالرتداد مستخدما في ذلك التحركات الجانبية .

ـ يراعي في كل مرة خالل تحركاته من الدائرة الصغيرة إلى إي من الكرات أن يلمس الكرة التي

يصل إليها باليد القريبة ناحية الكرة قبل االرتداد

حساب الدرجات :

يسجل الزمن الذي يستغرقه الالعب من لحظة أعطاء اإلشارة حتى لحظة وصوله إلى الدائرة بعد

ارتداده من لمس الكرة رقم ( ،)6بعدها يحول الزمن الذي يستغرقه الالعب إلى درجات من واقع

الجدول المعد لذلك .

معدالت التحركات الدفاعية

-5اختبار رد الفعل وسرعة االستجابة الحركية0p.30،gopher sport:Ibid
الغرض من االختبار :قياس سرعة االستجابة الحركية للذراعين.18
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 -األدوات :جهاز ( BATAK MICROجهاز قياس سرعة االستجابة الحركية للذراعين ).

وصف األداء :يقف المختبر مواجها للجهاز الذي يكون على شكل لوح فيه العديد من األزراربالتتابع ويحاول المختبر إطفاء الزر عندما يضيء بالضغط على الزر ،ويشعر المختبر بإطفاء

األزرار المضاءة لمده  61ثانية.

طريقة التسجيل :يحتسب عدد المرات التي إطفائها المختبر خالل 61ثا ،واألفضل هو الذييطفئ أكثر عدد من األزرار خالل مده االختبار.

2ــ  4التجربة االستطالعية للبحث:

تعد التجربة االستطالعية من الوسائل اإلحصائية المهمة في إثناء تنفيذ مشاريع البحوث في
مختلف االختصاصات ،إذ من خاللها يستطيع الباحث تعرف الكثير من األمور التي تخص إلية
تنفيذ االختبارات ،وتعد التجربة االستطالعية "تدريبيا عمليا للباحث للوقوف بنفسه على السلبيات

وااليجابية التي تقابله في أثناء االختبارات لتفاديها مستقبال " (.المندالوي وآخرون)511 :0747 :

وتعرف األدوات التي تستخدم في االختبارات من ناحية توافرها وصالحيتها ،ولغرض معرفة الوقت

الذي يستغرقه كل اختبار ومراعاته ،فضال من التأكد من صالحية العينة المختارة ومدى استجابتها
لالختبارات وكذلك تدريب أعضاء الفريق المساعد وتعرف على سهولة استمارة القياس وعملية ملئها
وكيفية تبويب البيانات الخاصة بكل اختبار.

ولقد اختار الباحثون بالطريقة العشوائية (01طالب) من مختلف شعب المرحلة الرابعة لكلية

التربية الرياضية جامعة بغداد اذ تمت التجربة في يوم األحد بتاريخ  5102\0\2ولغرض تعرف

كيفية تنفيذ االختبارات من قبل الطلبة والكادر المساعد وكيفية تنظيم إجراء االختبارات على العينة

الرئيسية قام الباحث بتنفيذ واجراء االختبارات بحسب تسلسل أدائها في التجربة الرئيسة للبحث .

 6-2األسس العلمية لالختبارات المستخدمة في البحث:

لم يعمد الباحثون إلى إيجاد المعامالت العلمية لالختبارات المستخدمة في البحث (الصدق،
الثبات والموضوعية) كون جميع االختبارات المستخدمة في البحث هي اختبارات مقننة وسبق العمل
بها على عينات متشابهة في العراق .

واكتفى الباحث بإيجاد الصدق لالختبارات بطريقة صدق المحتوى.

2ـ  .إجراءات التجربة الرئيسة:

أجريت االختبارات الرئيسة على عينة البحث الرئيسة وهم طلبة المرحلة الرابعة في األيام

الخاصة بالتجربة وبحسب التواريخ اآلتية :ـ ـ تبدأ بيوم األحد المصادف  05/ـ 06ـ08ـ ـ02ـ ـ 03ـ 07
ـ ـ  51ـ ـ  5102 / 0 /50وفي تمام الساعة العاشرة صباحا في ملعب الجادرية القاعة المغلقة /

بغداد لتسجيل البيانات الخاصة بالبحث بعد أن تم توضيح كيفية إجراء االختبارات للعينة الرئيسة
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للبحث مع مراعاة الظروف الخاصة باالختبارات عند تنفيذها مع األخذ بنظر االعتبار مستلزمات

كل اختبار من االختبا ارت التي تم تنفيذها في هذه التجربة .

 1-2الوسائل اإلحصائية المستخدمة بالبحث:

قام الباحثون باستخدام الحقيبة اإلحصائية (  ) SPSSلمعالجة بيانات التجربة إحصائياً .

-6عرض نتائج البحث الميدانية وتحليلها ومناقشتها:

بعد إجراء الخطوات الخاصة بتنفيذ إجراء االختبارات الخاصة بالبحث ،استطاع الباحثون
الحصول على الدرجات الخام لالختبارات وان " الحصول على الدرجات الخام ليس باألمر الصعب
ولكن الصعوبة تكمن في موازنة هذه الدرجات ـ مجموع مفردات االختبار ـ وذلك الختالف وسائل

القياس من اختبار إلى أخر "( .فهمي ،موسى)20: 0717 :

لقد قام الباحثون بترتيب نتائج البحث ومعالجة هذه البيانات إحصائيا ومن ثم وضعت هذه

البيانات على شكل جداول توضيحية من اجل تحليل واقع االرتباطات البينية مابين المتغيرين
المبحوثين وهما قيم اختبار سرعة رد الفعل واالستجابة الحركية وقيم اختبار التحركات الدفاعية
قصيرة المدى بكرة اليد .

وتعد هذه الجداول " أداة توضيحية تقلل من احتماالت الخطأ وتعزز األدلة العلمية وتمنحها قوة

" (الشوك  ).30 :0743:ومن ثم قام الباحثون في مناقشة النتائج لغرض التوصل إلى تحقيق
أهداف البحث وفرضه.

 1-6عرض األ وساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبارات المستخدمة بالبحث وتحليلها:

جدول ( )2قيم األوساط الحسابية وقيم االنحرافات المعيارية الختبارات البحث المبحوثة على
إفراد عينة البحث وهم طالب المرحلة الرابعة
الوسائل اإلحصائية
االختبارات
اختبار سرعة رد الفعل واالستجابة الحركية

اختبار التحركات الدفاعية قصيرة المدى

وحدة القياس

زمن  /ثانية
درجة مقابل زمن
 /ثانية

مجموع أفراد العينة

ــــــــــــــــ

قيم األوساط

قيم االنحرافات

الحسابية

المعيارية

8.4969

1.05074

11.9077

6.16878

65

ـــــــــــــــــــ

يتضح لنا من الجدول رقم ( )5قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية التي تم الحصول

عليها ن خالل االختبارات التي تم تطبيقها على العينة التي اعتمدت في هذا البحث حيث ظهرت
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قيم األوسط الحسابي بمقدار ( )4.8737في اختبار ((سرعة رد الفعل واالستجابة الحركية)) الذي
تم إج ارئه على هده العينة وبانحراف معياري بلغ مقدار (.)0.12118

وظهرت قيم الوسط الحسابي بمقدار ( )00.7111درجة ـ مقابل ـ ـ زمن  /ثانية) في اختبار

التحركات الدفاعية قصيرة المدى بكرة اليد وبانحراف معياري بلغ مقداره (.)6.16878

2-6عرض قيم المعالجات اإلحصائية لنتائج االختبارات الخاصة بالبحث لمعامالت االرتباطات
بين اختبار سرعة رد الفعل واالستجابة الحركية مع اختبار التحركات الدفاعية قصيرة المدى بكرة

اليد إلفراد عينة البحث الرئيسة وتحليلها:

جدول ( )6يبين قيم المعالجات اإلحصائية لنتائج االختبارات ومعامالت االرتباطات بين اختبار
سرعة رد الفعل واالستجابة الحركية واختبار التحركات الدفاعية قصيرة المدى بكرة اليد

المتغيرات اإلحصائية
االختبارات

اختبار التحركات
الدفاعية قصيرة
المدى بكرة اليد

اختبار سرعة رد

الفعل واالستجابة
الحركية

البيانات

المعالجة

قيمة معامل االرتباط
البسيط المحتسبة
من

المعالجة اإلحصائية

--

قيمة معامل

قيمة معامل االرتباط

قيمة معامل االرتباط

االرتباط

الجد ولية لمستوى

لمستوى الداللة عند
 ...4درجة

لمستوى داللة

العينة =64

حرية = 66

حرية =66

0.438

0.955

0.539

عند ...1درجة

0.572

إحصائيا

*االرتباط عند مستوى داللة  1،12وتحت درجة حرية  32ـ  5تساوي 36البالغة ( . ) 0.539

**االرتباط عند مستوى داللة  1،10وتحت درجة حرية  32ـ  = 5البالغة (.)0.572
 #التحليل ......

يتضح لنا من الجدول رقم ( )6عند درجة حرية  36 = 5-32وتحت مستوى داللة 1.12

و ،1.10اذ إن مقدار معامالت االرتباط ترتبط بمقدار القيمة المحصورة بين  +و 0-وتعد مقدار

الدرجة بالعالقة الطردية إذا كانت القيمة الحقيقية لالرتباط موجبة وتعبر مقدار الدرجة بالعالقة

العكسية إذا كانت القيمة الحقيقية لالرتباط سالبة .

ويتضح لنا من خالل الجدول رقم ( )6بان قيمة معامل االرتباط البسيط المحتسب بين االختبار

البدني واالختبار المهاري هي بمقدار ( )-1.722وتعد هذه القيمة قيمة ممتازة وتعبر عن قوة
العالقة بين هذين المتغيرين وهي أيضا بمقدار سالب كون وحدة القياس = زمن  /الثانية وهي إذا

تعد عالقة عكسية قوية بين هذين المتغيرين وعند مقارنة هذه الدرجة مع الدرجة الجدولية.
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6ــ  6المناقشة لنتائج البحث الميدانية:
يتضح لنا من خالل التحليل والتوصيف الذي اعتمده الباحث في هذا البحث بان القيم الخاصة

باالرتباطات البينية فيما بين المتغيرين هي قيم تعبر عن قيمة العالقة االرتباطية الحقيقية بين
المتغيرات ال بدنية والمتغيرات المهارية وهو تعبير عن نوع هذه العالقة التي تأخذ جانب العالقة

العكسية أي إن صفة سرعة االستجابة الحركية التي يمتلكها طالب المرحلة الرابعة أفراد عينة
البحث بمادة كرة اليد كرة اليد هي بمقدار يؤهلهم ليحافظوا على مستوى أداء مهارة التحركات

الدفاعية قصيرة المدى بكرة اليد بمستوى جيد وهذا تعبير عن إن صفة سرعة رد الفعل واالستجابة
الحركية تساهم بأداء التحركات لمهارة الدفاع بنجاح من قبل الطلبة بكرة اليد ونحن نعرف بان

مهارة التحركات الدفاعية قصيرة المدى بكرة اليد هي المهارة األكثر أهمية في جميع مهارات الدفاع

بكرة اليد وهي التتويج النهائي لكل الجهود المبذولة من قبل الطلبة لقطع الكرات وايقاف الهجوم
للطلبة الخصم باعتراض تحركاتهم الهجومية .

وعليه يعمل جميع المدرسيين بصورة عامة على إن تكون الصفات البدنية بمستوى يساهم في

إنجاح األداء المهاري والمحافظة عليه بشكل يتناسب والقدرات واالستعدادات التي يمتلكها الطالب
أو الطالبات.

وهذه اللياقة والمهارة الحركية هي ضمن المتطلبات العامة للعبة كرة اليد والتي تتداخل مع

المتطلبات الخاصة باللعبة  ،إذ إن حركة الطالب أو الطالبة في الملعب بدون كرة ال تقل أهمية

وفعالية عن حركته أو حركتها وتهديده أو تهديدها لمرمى الخصم في الكرة إذ إن سرعة الركض
وتغيير االتجاه والتحرك بسرعة غالبا ما تستخدم ألخذ المكان المناسب لفتح الثغرات الهجومية
والسد الثغرات الدفاعية  ،وهي من ضمن المتطلبات المهمة في كرة اليد " يتم على الالعبين

استخدام أفعال وأداة حركية مركبة في صيغ واشكال مختلفة تؤدي كل حركة دورها المحدد في
األداء الكلي بالكيفية التي تتناسب مع الهدف العام لألداء " (دبور .)50: 0773 :

هذا وقد أظهرت العمليات اإلحصائية معامل ارتباط بين المتغيرين ( متغير سرعة رد الفعل

واالستجابة الحركية ومتغير التحركات الدفاعية بكرة اليد ) باالتجاه الطردي ،ويرى الباحثون إن
سبب هذه الداللة هي بمقدار كمية التدريس الذي يتعرض له الطلبة خالل السنة الدراسية بتنفيذ

الواجبات العملية المطلوبة للعبة كرة اليد وبقية األلعاب الرياضية األخرى من ضمن منهاج الكلية
باإلضافة إلى االنسجام ما بين الطلبة لوجودهم لفترة طويلة بالكلية مع بعضهم مما يسهل مهمة
المدرس باالهتمام في تطوير الصفات البدنية مع بعضها ومن ثم تطويرها منفصلة وعن كمية

التدريس المبرمج لهم يساهم برفع مستوى اللياقة الخاصة " وان تدريس كرة اليد يتطلب صورة إلعداد

الطالب لمستوى عال في نوع النشاط الرياضي الذي يتخصص فيه (.الخياط والحيالي: 5110 :
 )651وان صفة سرعة رد الفعل واالستجابة الحركية ألداء المهارات الخاصة باللعبة واحد امن أهم
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أهداف التدريس للوصول إلى المستويات التي يحتاجها الطلبة الستيفاء متطلبات اللعبة فضالً عن

أداء مهارات دفاعية وهجومية متعددة مثل المقابلة وحائط الصد وقطع الكرة  .تحت ظروف بالغة

الصعوبة وان األداء لهذه المهارات هو عامل التفوق والنجاح في تلك الظروف التنافسية .ويرى

كمال درويش وآخرون ( )0744إن صفة سرعة رد الفعل وسرعة االستجابة الحركية ذاتها تسهم
في إتقان العمل المهاري الدفاعي والهجومي (دروش :وآخرون.)27 ،0744 :

إن االختبار المعتمد لقياس صفة سرعة رد الفعل واالستجابة الحركية من االختبارات المهمة

التي تقيس هذه الصفة المرتبطة بالمهارة بدون كرة والتي تشمل " مجمل حركات الطالب أو الطالبة
التي تؤدى في الملعب والتي تتطلب منه لياقة بدنية عالية أو مهارة حركية جيدة " (.الخياط،

الحيالي )02 : 5110 :إن معامالت االرتباطات البينية هي تعبير حقيقي عن ما يمتلكه الطلبة
من قدرات بدنية جيدة نتيجة التدريس المستمر الذي ينعكس بالضرورة على صفة سرعة رد الفعل

واالستجابة الحركية بشكل واضح وعند تنمية هذه الصفة بشكل خاص يستطيع المدرس إن ينمي
القدرات المرتبطة بهده القدرة بشكل مناسب وعند تنمية هذه القدرات ينعكس بالضرورة على المهارة

الحركية والمهارة الحركية نراها تحمل الصفات البدنية الخاصة عند تأديتها بشكل متوازن مع ما

يمتلكه الطالب او الطالبة في إثناء أداء المهارات الحركية األساسية التي تشمل الدفاع أو الهجوم
بشكل مناسب فان قيمة العالقة االرتباطية الطردية هي تعبير حقيقي عن هذه العالقة المدروسة

في هذا البحث ،لذا يرى الباحثون من الضروري االهتمام بشكل مباشر لتنمية القدرات الخاصة

بالتوازن مع تنمية المهارات الحركية إن كانت بكرة آو بدون كرة وان كانت دفاعية أو هجومية
وب حسب متطلبات اللعبة بشكل خاص  ،وان مقدار مستوى العالقة التي وجدت هي بقيمة تعبر
عن القوة االرتباطية فيما بين هذين المتغيرين  ،وعليه فمن خالل وجود هذه العالقة هو الذي

نستطيع من خالله إن نؤشر أين تكمن أهمية مفردات التدريس واعطاء صورة واضحة للمدرس

ليستطي ع من خالل هذه النتائج إن يعمل بشكل متوازن مع القدرات البدنية الخاصة والعامة لبناء
مستوى من الطلبة الذي يتطلب منهم متطلبات خاصة لتأدية نشاط هذه اللعبة إثناء المنافسة

الرياضية وفي أثناء تأدية الواجبات المطلوبة لهذه المادة من ضمن منهاج الكلية.
-4الخاتمة:

من خالل نتائج البحث تم التوصل الى ان هناك ارتباطاً معنوياً بين كل من (سرعة ،االستجابة

بارز في
دور اً
الحركية) بمتغير التحركات الدفاعية قصير المدى ،وتلعب سرعة واالستجابة الحركية اً

تأد ية المهارة وان أنجازها مؤشر حقيقي واضح على أن العالقة سوف تكون بمقدار األنجاز من
خالل تأدية الطلبة أفراد عينة البحث المهارات الحركية الدفاعية.

لذلك يتطلب التأكيد على أجراء دراسات ميدانية اخرى على عينات مختلفة لتسجيل نوعيه العالقات

االرتباطية في متغيرات أخرى ،وبناء قاعده عريضة من مستوى اللياقة البدنية العامة لكي تساهم
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هذه القاعدة في تطور مستوى الصفات البدنية الخاصة التي تكون المهارة الحركية مرتبطة فيها

ارتباط وثيق.
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