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بسم اهلل الرمحن الرحيم

للا ذاَّل َين آ َمنهوا م ْن ه ْك َو ذاَّل َين
((يَ ْرفَع ه
ْ
ْ
ُآوثهوا امع َل َد َر َجات))
صدق اهلل العلي العظين
اجملادلة  :اية ( ) 88
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اىل من سقوا ارضنا بدماهئم ميك خترض وثنبت امكربايء ....
شهدائنا امكرام
واىل آيم اميت زودثين ابحلنان واحملبة ووادلي اَّلي اكن س ندي يف
حيايت
آقول هلم :آهمت وهبمتوين احلياة والمل وامنشأة عىل شغف الاطالع
واملعرفة
اىل اخويت واخوايت وارسيت مجيعا ....
مث اىل لك من علمين حرف ًا آضبح س نا برقه ييضء امطريق آمايم
اساثذيت امكرام واخص ابَّلكر ( آ.م.د حازم عيل غازي ) .

اىل زماليئ وزمياليت ...............

3

احلمدهلل رب العادلني والصالة والسالم على دود اخللق االولني واالخرون وعلى
ال بوًه الطويني الطاهرون
ال وسعين اال ان اتقدم جبزول ذكري وتقدوري اىل (أ.م.د حازم علي غازي)
لًحمله عناء االذراف على اعداد هذا اليحث وما ابداه من مًابعة خطوات اجنازه
وتقوميه وتوجوهه حنو احلقوقة و ادلوضوعوة ػله جزول الشكر
كما اتقدم بالشكر والعرػان اىل عمادة كلوة الرتبوة اليدنوة وعلوم الرواضة –
جامعة القاددوة دلا ابدوه من مساعدة يف تسهول مهمة اجناز اليحث واىل السادة
اعضاء اهلوىة الًدروسوة الذون امدوني بكل ما احًاجه من مصادر ومراجع حوث
كان لًعاونهم االثر يف اجناز هذا اليحث .
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الباب االول
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 -1التعرٌف بالبحث
 1-1المقدمة واهمٌة البحث
 2-1مشكلة البحث
 3-1اهداف البحث
 4-1فروض البحث
 5-1مجاالت البحث
1 -5-1المجال البشري
2 -5-1المجال المكانً
 3-5-1المجال الزمانً
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التعرٌف بالبحث
 1-1المقدمة واهمٌة البحث-:
تمثل لعبة كرة القدم مكانة متمٌزة فً العالم وما تزال تنال الشعبٌة واالعجاب الجماهٌري عند متتبع
الرٌاضٌة فقد اولى الباحثون فً مجال التربٌة الرٌاضٌة هذه اللعبة اهتماما كبٌرا ادى الى رفع مستواها
وزٌادة االقبال على ممارستها وجعلها لعبة مثٌرة ذات االنتشار الواسع.
وتمتاز لعبة كرة القدم بالمواقف والحاالت الكثٌرة والمتفرقة ،حٌث ٌتم االنتقال من حالة الدفاع الى الهجوم
او بالعكس اثناء المباراة وهذا االمر ٌتطلب اعدادا بدنٌا ونفسٌا وخططٌا حتى ٌتمكن الالعب من السٌطرة
على الكرة والتصرف بشكل صحٌح والشكل االمثل.
وفً لعبة ك رة القدم تعد سرعة االستجابة الحركٌة من القدرات الحركٌة المهمة والتً لها دور مهم فً
االداء التكتٌكً للمهارات االساسٌة بكرة القدم اذ ان الالعب مثال ٌتمٌز بسرعة االستجابة الحركٌة فً
الملعب حتى ٌستطٌع الوصول الى الكرة ودفاع الالعب المهاجم حٌث ان استجابته الحركٌة وزمنها تؤثر
فً عملٌة التهدٌف على المرمى وبالتالً دقة اصابة الهدف واٌضا هذا االمر ٌنطبق على كل الالعبٌن
بشكل عام فً الملعب.
ومن هنا تكمن اهمٌة البحث فً موضوع الدراسة من حٌث معرفة العالقة بٌن سرعة االستجابة الحركٌة
وعالقتها بدقة التهدٌف بكرة القدم.
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 2-1مشكلة البحث-:
ان دقة التصوٌب لكرة القدم غالبا ما ٌكون لها صلة وثٌقة بنتٌجة المبارٌات حٌث وجد الباحث ان هناك
ضعف فً تسجٌل االهداف من خالل التصوٌب على المرمى وبعد االطالع على المصادر العربٌة
والبحوث وكون الباحث متابع والعب سابق ٌرى ان االستجابة الحركٌة لها عالقة وثٌقة بالتصوٌب بكرة
القدم فقد تأتى الباحث الخوض فً هذه الدراسة ومعرفة مدى العالقة بٌن االستجابة الحركٌة ودقة
التصوٌب بكرة القدم.
 3-1هدف البحث-:
 -1معرفة سرعة االستجابة الحركٌة طالب التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة جامعة القادسٌة -المرحلة
االولى
 -2معرفة دقة التصوٌب طالب التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة جامعة القادسٌة -المرحلة االولى
 -3معرفة العالقة بٌن سرعة االستجابة ودقة التصوٌب كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
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 4-1فرض البحث-:
 -1وجود فروق ذات داللة احصائٌة بٌن سرعة االستجابة الحركٌة ودقة التصوٌب لالعبٌن المرحلة
االولى -التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة  -جامعة القادسٌة -بكرة القدم.

 5-1مجاالت البحث-:
 1-5-1المجال البشري-:
طالب كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة جامعة القادسٌة المرحلة االولى بكرة القدم للسنة 2117-2116
 2-5-1المجال المكانً
ساحات ومالعب كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة  -جامعة القادسٌة
 3-5-1المجال الزمانً-:
من  2116/12/1لغاٌة 2117/4/24

9

الباب الثانً
11

 -2الدراسات النظرٌة والمشابهة
 1-2الدراسات النظرٌة
 1-1-2مفهوم سرعة االستجابة الحركٌة
 2-1-2الشروط االساسٌة لتطوٌر سرعة االستجابة الحركٌة
 3-1-2اهمٌة السرعة
 4-1-2العوامل المؤثرة على السرعة
 5-1-2مهارة التهدٌف بكرة القدم (المفهوم)
 6-1-2االسالٌب الفنٌة المستخدمة فً التهدٌف
 7-1-2العوامل المؤثرة على نجاح التهدٌف
 8-1-2مفهوم الدقة
 2-2الدراسات المشابهة
 1-2-2دراسة على سبهان صخً
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 1-2الدراسات النظرٌة
 1-1-2مفهوم سرعة االستجابة الحركٌة
وهً نوع من انواع السرعة وتعرف-:
"بأنها القدرة على استجابة حركٌة لمثٌر معٌن فً اقصر زمن ممكن"()1
وهناك نوعان من سرعة االستجابة الحركٌة هً -:
 -1االستجابة الحركٌة البسٌطة (رد الفعل البسٌط)
وهً االستجابة الحركٌة لمثٌر معروف مسبقا وبنفس الوقت تكون هناك عملٌة استعدادا لالجابة على
المثٌر.
مثل-:
"االنطالق للمسافات القصٌرة فً العدد واالنطالق فً السباحة"(.)2
 -2رد الفعل المعقد (االستجابة الحركٌة المعقدة)-:
تحتوي هذه االستجابة على الكثٌر من الحوافز وتكون هذه الحوافز غٌر واضحة مقدما وهً تكون
ظاهرة فً االلعاب الفرقٌة بالذات (كرة الٌد-كرة السلة ،المناوالت المفاجئة فٌها)(.)3
"وتعتبر سرعة االستجابة الحركٌة من الصفات البدنٌة التً ال ٌخلوا أي نشاط رٌاضً منها وتعرف
بانها قدرة الالعب على االستجابة لمثٌر معٌن بحركة معٌنة فً اقل زمن ممكن"(.)4

______________________________________________________________________________________________
() 1قاسم حسن حسٌن وحسنٌن علً :اثر تمرٌنات القوة الممٌزة بالسرعة على تطوٌر البداٌة من الجلوس ،بحث منشور،1981ص6
()2قاسم حسن حسٌن وحسنٌن علً :المصدر السابق نفسه ،ص7
() 3اٌمان عبد االمٌر زعون الخزرجً :قٌاس زمن رد الفعل فً البداٌة وعالقته باالنجاز فً المسافات القصٌرة(111م211-م) ،رسالة ماجستٌر ،جامعة بغداد كلٌة
التربٌة الرٌاضٌة،1992،ص29
()4محمود صبحً حسنٌن :التقوٌم والقٌاس فً التربٌة البدنٌة ،ج،2ط ،1دار الفكر العربً1979،
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 2-1-2الشروط االساسٌة لتطوٌر سرعة االستجابة الحركٌة ()1
 -1قدرة الجهاز العصبً المركزي
 -2قدرة التوازن والتناسق الحركً وكلما كانت عملٌة التوازن خالل المباراة جٌدة كلما زادت القدرة
الدفاعٌة فً االلعاب القتالٌة الفرقٌة.
 -3مستوى الكفاءة الفنٌة والخططٌة
 -4مستوى الكفاءة والقدرة على االبداع واالبتكار وتعتمد على قدرة التفكٌر وكذلك كفاءة الموقع
والتبصٌر.
 -5كفاءة المالحظة والمراقبة (دقة االدراك البصري والسمعً)
 -6تحدٌد االتجاه
 -7قدرة اإلرادة
 -8القدرة على التنفٌذ وكفاءة الحمل حتى نهاٌة السباق

______________________________________________________________________________________________
( )1قاسم المندالوي ،محمود الشاطً :التدرٌب الرٌاضً واالقا م القٌاسٌة ،بغداد ،مطابع الجامعة،1987،ص81
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 3-1اهمٌة السرعة -: -1مكون هام للعدٌد من جوانب المدار البدنً فً الرٌاضات المختلفة
 -2تعتبر احد عوامل نجاح العدٌد من المهارات الحركٌة ومنها مهارة التهدٌف فً كرة القدم
العوامل المؤثرة على السرعة)2( -:
هناك العدٌد من العوامل التً لها عالقة بالسرعة ،وبالتالً فأنها تؤثر فً قٌمتها كما ٌلً-:
 -1العامل الوراثً لأللٌاف العضلٌة والخصائص المٌكانٌكٌة والحٌوٌة-:
السرعة جزء منها موروث وجزء اخر مكتسب ،الجزء الموروث هو الخصائص التركٌبٌة اللٌاف
العضالت والخصائص المٌكانٌكٌة الحٌوٌة فالالعبون /الالعبات الذٌن ٌرثوا الٌافا عضلٌة بٌضاء
بدرجة اكبر وخصائص مٌكانٌكٌة اٌجابٌة تزداد عندهم نسبة السرعة وقابلٌتها للتطور والعكس
صحٌح.
 -2القوة العضلٌة-:
كلما زادت القوة العضلٌة امكن التغلب على المقاومات كلما زادت السرعة.
 -3التوافق العقلً والعصبً-:
كلما كان التوافق بٌن انقباض العضالت وارتمائها متوافقا(فهو ما ٌنتج عن االشارات العصبٌة) امكن
تحقٌق معدالت افضل فً السرعة.
 -4المرونة والمطاطٌة-:
كلما زادت مرونة المفصل ومطاطٌة العضالت فرص تحسٌن السرعة.
 -5االستخدام االٌجابً لقوانٌن الحركة-:
االستخدام االٌجابً لقوانٌن الحركة خالل االداء ٌمكن ان ٌؤدي الى تحسٌن السرعة.

_____________________________________ _________________________________________________________
() 1مفتً ابراهٌم حماد :التدرٌب الرٌاضً الحدٌث ،كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن ،القاهرة ،جامعة حلوان ،دار الفكر العربً،2111،ص214
()2مفتً ابراهٌم حماد ،المصدر السابق نفسه ،ص215
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 5-1-2مهارة التهدٌف بكرة القدم
ٌعد التهدٌف من اهم المهارات التً ٌجب ان ٌتقنها العب كرة القدم واحد الوسائل اللعب الهجومً الن
"التهدٌف لٌس فقط المثٌر من اللعبة بل واهم جزء فً اللعب الهجومً (.)1
الذي ٌتم من خالل ترجمة الحركات التً ٌقوم الالعبون الى ادخال الكرة مرمى الخصم كما ان للتهدٌف
اثر كبٌر على الحالة النفسٌة لالعبً الفرٌق الذي ٌساهم فً رفع المعنوٌة وتصعٌد قابلٌتهم على التنافس
وتحقٌق الفوز.
وٌتضح مما تقدم ان التهدٌف هو النتٌجة النهائٌة لمحاوالت الفرٌق الهاجم خالل زمن المباراة ،فاصابة
المرمى بعدد من االهداف تقرر مصٌر الفرٌق بٌن الفوز والخسارة.
 6-1-2االسالٌب الفنٌة المستخدمة فً التهدٌف-:
ٌعتبر التهدٌف نوعا من انواع الضرب فً كرة القدم فضال عن المناولة ،وٌمكن اداء كل منها حسب
الظروف ،ولكن التهدٌف على المرمى ٌعتبر من االستخدامات المهمة لضرب كرة القدم ،ولعل الضربات
المتنوعة التً ٌمك ن ان تؤدٌها القدم وتطبٌقاتها المختلفة تجعل هذه المهارة افضل المهارات فً مجال كرة
القدم النها تستخدم الغراض عدٌدة منها التهدٌف على المرمى او التمرٌر او لتشتٌت الكرة .لذا فان
التهدٌف بالقدم ٌعد شكال من اشكال ضرب الكرة وهذا ما اشار الٌه كال من(and Waiters )Bobby
الى ان التكتٌك الخاص بالتهدٌف بالقدم ٌعد مماثال لحالة تمرٌر الكرة( )Passingالى الالعب االخر ،وقد
اتفقت اغلب المصادر الى ان اهم انواع ضرب الكرة بالقدم هً-:
 -1الضرب بباطن القدم
 -2الضرب بالجزء الخارجً من القدم
 -3الضرب بالجزء الداخلً من القدم
 -4الضرب بوجه القدم
 -5الضرب بمقدمة القدم
 -6الضرب بكعب القدم
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وعلى الرغم من اختالف اسالٌب الضرب الكرة بالقدم وتعدد انواعها اال انها تتفق جمٌعها فً البادئ
االساسٌة لفن الحركة ولكن تناول الباحث واحدة من هذه الضربات فً دراسته الحالٌة هً-:
 -1الضربة بالجزء الداخلً من القدم-:
ٌستخدم هذا النوع من ضرب الكرة بكثرة من قبل الالعبٌن خاصا فً الضربات الطوٌلة
والمتوسطة وذلك بسبب سهولة توجٌه الكرة والتحكم بها بدقة من خالل تحقٌق كسار الطٌران وفق
متطلبات الواجب الحركً المطلوب واالمر الذي ٌعطً االهمٌة الكبٌرة نحو هذا النوع لدقة
توجٌهها نحو االهداف وباالرتفاع المطلوب حٌث انها تاتً فً المرتبة الثانٌة من حٌث التطبٌق
المٌدانً خالل اللعب وذلك بعد الضربة بباطن القدم.
وصف االداء-:
 -1االقتراب-:
ٌقترب الالعب نحو الكرة بزاوٌة فٌكون اقرابه من الجهة الٌسرى بالنسبة للكرة عندما ٌستخدم الرجل
الٌمنى وبالعكس.
 -2رجل االرتكاز-:
توضع قدم االرتكاز بجوار الكرة وتبعد عنها مسافة( )15-11سم تقرٌبا وفقا لراحة الالعب بحٌث تكون
الكرة قرٌبة من باطن القدم وتثنى قلٌال بخفة االرتكاز حٌث تسحب مركز ثقل كتلة الجسم فوق قدم
االرتكاز وهذا االنثناء قبل ضرب الكرة ٌساعد على تولٌد قوة مساعد عند ضرب الكرة كما انه ٌجعل
ضرب الكرة متزنة ومرنة وغٌر متصلبة مما ٌزٌد من ثقة اداء الالعب للمهارة.
 -3الرجل الضاربة-:
تتمرجح الرجل الضاربة للخلف من مفصل الفخذ ومثنٌة من مفصل الركبة ثم تتمرجح لألمام وفً لحظة
ضرب الكرة تلف الرجل الضاربة للخارج من مفصل القدم حتى ٌتمكن ضرب الكرة بالجزء االمامً
بداخل القدم تقرٌبا من مفصل االصبع الكبٌر والتماس مع الكرة بحٌث اسفل الخط الوسطً للكرة وقلٌال
للٌمٌن بالنسبة لالعب الذي ٌضرب بقدم الٌمٌن على ان ٌكون مفصل القدم مثبتا وتابع الكرة بعد ضربها.
 -4الجذع والراس والذراعان-:
فً لحظة ضرب الكرة ٌتجه الكتف المقابل للرجل الضاربة لألمام قلٌال على ان ٌتجه كتف الرجل
الضاربة للخلف قلٌال وٌكون الراس مثبتا لحظة ضرب الكرة وٌكون النظر مثبتا علٌها وتعمل الذراعان
على االحتفاظ باتزان الجسم.
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 7-2-1العوامل المؤثرة على نجاح التهدٌف-:
 -1توقٌت التهدٌف-:
ان االختٌار الناجح لتوقٌف التهدٌف ٌعتبر واحد من عناصر نجاح التهدٌف وكثٌرا ما نجد العبٌن فقدوا
فرصة التهدٌف على المرمى نتٌجة تباطئهم وتاخٌرهم للتهدٌف للحظات االمر الذي ٌكون نتٌجة اغالق
الحارس او المدافع زاوٌة التهدٌف والتأخٌر قد ٌؤدي الى وقوف المدافعٌن امام المرمى.
 -2دقة وقوة التهدٌف-:
عند توجٌه الكرة بالقدم ٌجب ان توجه بحٌث من الصعب جدا على حارس المرمى المنافس ان ٌنقذها ومن
هذا المنطلق نجد ان دقة التهدٌف قوتها لها دورا اساسً فً نجاحه وكلما زادت خبرة االعب وتدرٌبه
زادت مقدرته على ارسال القذائف القوٌة بدقة فً مكان مجدد اما الالعبون القلٌلوا الخبرة والتدرٌب فانهم
غالبا ما ٌهدرون فرصا ذهبٌة لتسجٌل االهداف اما سبب تركٌزه على القوة اثناء التهدٌف على المرمى
فٌكون خروج الكرة بعٌد عن المرمى كما ان قوتها مثل الذي ٌصوب الكرة الى زاوٌة خالٌة على الحارس
لكنها ضعٌفة فٌنقذها ال حارس حٌث ان الدقة والقوة فً التهدٌف عنصران مهمان ولهما دور اساسً فً
نجاح التهدٌف وعلى الالعب ان ٌوازي بٌن هذٌن العنصرٌن الن الكثٌر من حاالت التهدٌف تفشل بسبب
تركٌز الالعب على احد هذٌن العنصرٌن دون تغٌر المدى فقد تكون الدقة مطلوبة اكثر من القوة ال سٌما
عندم ا ٌكون الالعب قرٌبا من المرمى وقد تكون القوة مطلوبة اكثر من الدقة عند التهدٌف من المسافات
البعٌدة اذن الدقة والقوة مطلوبان عند التهدٌف على المرمى وعلى الالعب ان ٌوازي بٌنهما وتزداد نسبة
القوة عن الدقة اثناء التهدٌف فً حالتٌن-:
 فً معظم حاالت التهدٌف البعٌد فً معظم حاالت التهدٌف القرٌب من زواٌا ٌسدها الحارسوتزداد نسبة الدقة عن القوة اثناء التهدٌف فً حالة اذا كانت الكرة قرٌبة من المرمى وخاصة اذا ما كان
الحارس غٌر متمكن من الزاوٌة التً ٌصوب الٌها الالعب.
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 -3الزاوٌة التً تصوب الٌها الكرة-:
فً حالة اذا كان الالعب المؤدي للضربة مواجها للمرمى قبل التصوٌب من االفضل تصوٌب الكرة الى
احدى الزاوٌتٌن اما اذا كان الالعب المصوب فً احد الجانبٌن االٌمن او االٌسر من الهدف فان الحارس
ٌعمل على سد الزاوٌة القرٌبة مما ٌؤدي الى فتح االخرى وهنا قد ٌكون للتصوٌبات الملتوٌة القوٌة دور
فً احراز الهدف وبشكل عام فان التصوٌب الى الزاوٌة البعٌدة اصعب على حارس المرمى فً انقاذ
الكرة من التصوٌب للزاوٌة التً ٌسدها وعلى الرغم من ذلك فان المجال مفتوح لكرة القدم البداع الالعب
وابتكاره وذكائه طبقا كما ٌملٌه علٌه الموقف فً اطار مصلحة الفرٌق واذا حدث كثٌرا فً المباراة ان
ٌعمل حارس المرمى فً سد الزاوٌة القرٌبة من الالعب المصوب واضعا فً المباراة العمل تأمٌن الزاوٌة
البعٌدة اثناء وقوفه فً الزاوٌة القرٌبة مما ٌؤدي الى فتحها بصورة مغالى فٌها وفً مثل هذه االحوال
ٌجب على الالعب ان ٌصوب الى الزاوٌة بدون تردد وذلك الن فتح هذه الزاوٌة ٌعنً تضٌق الزاوٌة
البعٌدة.
 -4ارتفاع مسار الكرة وهً مصوبة للمرمى-:
ٌعنً ارتفاع مسار الكرة كونها مصوبة عالٌة او منخفضة وتعد التصوٌبات اكثر صعوبة فً انقاذها من
التصوٌبات العالٌة وٌرجع ذلك الى ان اداء الحارس لحركة االرتقاء للطٌران فً الهواء اسهل واقصى فً
المسافة من االرتقاء الى االرض وبالتالً ٌكون الزمن اقل.

______________________________________________________________________________________________
()1جارلس ف.س .هوجز :التكتٌك وعمل الفرٌق ،التكتٌك وعمل الفرٌق فً كرة القدم( ،ترجمة) طارق الثامري ،مطبعة جامعة بغداد،1974،ص.65
()2وائل قاسم جواد .تأثٌر التمارٌن التصحٌحٌة فً تطوٌر بعض المتغٌرات الكٌنماتٌكٌة الداء مهارة دقة التهدٌف من الضربات الثابتة فً كرة القدم،كلٌة التربٌة
الرٌاضٌة ،جامعة البصرة ،2117ص37
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 8-1-2مفهوم الدقة)1( :-
هً متغٌر اخر مهم فً مجال التعلم الحركً والسلوك الحركً الن الكثٌر من المهارات الحركٌة تتطلب
تنفٌذ حركً باقل اخطاء ممكنة .ان رمً السهام وكل انواع الرماٌة تكون الرماٌة هً المعٌار األساسً
لإلنجاز وكذلك بالنسبة الى كرة القدم فان التهدٌف بكرة القدم تكون الدقة فٌه على درجة عالٌة من حٌث
تصوٌب الكرة الى الزاوٌة المعنٌة وبعد معرفة مكان تواجد حارس المرمى ام فً المختبر فهناك العدٌد
من التجارب المستخدمة لتحدٌد الدقة واكثر هذه االجهزة شٌوعا هو جهاز المالحقة الدائرٌة جهاز قٌاس
الموازنة جهاز التحدٌد المستقٌم.

______________________________________________________________________________________________
(ٌ) 1عرب خٌون :التعلم الحركً بٌن المبدأ والتطبٌق ،مكتبة الصخرة للطباعة ،بغداد،2112 ،ص84
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 2-3الدراسات المشابهة -:
 3-2-1دراسة علً سبهان صخً )1( -:
عنوان الدراسة (التوقع وسرعة االستجابة الحركٌة وعالقتها بدقة اداء المهارات الدفاعٌة لالعب الحر
بالكرة الطائرة).
اهداف الدراسة -:
التعرف على العالقة بٌن التوقع وسرعة االستجابة الحركٌة وعالقتها بدقة اداء المهارات الدفاعٌة لالعب
الحر بالكرة الطائرة.
عٌنة الدراسة -:
اشتملت الدراسة على عٌنة قوامها( )8العبٌن ٌمثلون ستة اندٌة للدرجة الممتازة.
منهج الدراسة -:
استخدم الباحث المنهج الوصفً فً الدراسة.
االستنتاجات -:
 -1وجود عالقة ارتباط معنوٌة بٌن سرعة االستجابة الحركٌة ودقة استقبال االرسال فً مركز رقم
(.)1
 -2ووجود عال قة ارتباط معنوٌة بٌن سرعة االستجابة الحركٌة ودقة استقبال االرسال فً مركز
رقم(.)5,6

______________________________________________________________________________________________
() 1علً سبهان صخً الكعبً :التوقع وسرعة االستجابة الحركٌة وعالقتها بدقة اداء المهارة الدفاعٌة لالعب الحر بالكرة الطائرة.رسالة ماجستٌر،كلٌة التربٌة
الرٌاضٌة ،جامعة بغداد،2114 ،ص16
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الباب الثالث
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 -3منهجٌة البحث واجراءاته المٌدانٌة
 1-3منهج البحث-:
استخدم الباحث المنهج الوصفً باسلوب المسحً وذلك من لمالئمته لطبٌعة المشكلة المطروحة

 2-3عٌنة البحث-:
تم اختٌار مجتمع وعٌنة البحث بالطرٌقة العمدٌة تكون مجتمع البحث من طالب كلٌة التربٌة البدنٌة
وعلوم الرٌاضة جامعة القادسٌة المرحلة االولى بكرة القدم للسنة  2117-2116والبالغ عددهم ()22
العب

 3-3ادوات ووسائل جمع المعلومات-:
 -1المصادر والمراجع العربٌة واالجنبٌة
 -2االختبارات والقٌاس
 -3شرٌط متري لقٌاس المسافة
 -4كرات قدم عدد()11
 -5ملعب كرة القدم
 -6اهداف كرة قدم نظامٌة
 -7شرٌط الصق
 -8صافرة عدد()1
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 4-3االختبارات المستخدمة فً البحث -:
 3-4-1اختبارات التصوٌب على مستطٌل متداخل مرسوم على حائط
غرض االختبار  :قٌاس دقة رجل الالعب فً التصوٌب.
االدوات :
خمس كرات قدم ،حائط امامه ارض ممهدةٌ ،رسم على الحائط ثالث مستطٌالت متداخلة ابعادها
(المستطٌل الكبٌر بطول 141سم  ،وعرض 111سم) والمستطٌل المتوسط (ٌطول 111سم  ،وعرض
81سم)
والمستطٌل الصغٌر (بطول 81سم  ،وعرض  61سم) واالرض تتمثل الحافة السفلى للمستطٌل الكبٌر
وٌرسم خط ٌبعد على الحائط بمقدار ()6امتار.
مواصفات االداء:
ٌقف المختبر خلف الحائط ،ثم ٌقوم بتصوٌب الكرات الخمسة(متتالٌة) على المستطٌالت فً استخدام أي
من القدمٌن.

طرٌقة التسجٌل
 -1اذا اصابت الكرة المستطٌل الصغٌر ٌحسب للمختبر ثالث درجات
 -2اذا اصابت الكرة المستطٌل المتوسط ٌحسب للمختبر درجتان
 -3اذا اصابت الكرة المستطٌل الكبٌر ٌحسب للمختبر درجة واحدة
 -4اذا خارج المستطٌالت ٌحسب للمختبر (صفرا)
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 4-3االختبارات المتقدمة فً البحث
 : 3-4-3اختبار نلسن لالستجابة الحركٌة.
 اسم االختبار  :اختبار سرعة االستجابة الحركٌة (نٌسلون) الغرض من االختبار  :قٌاس القدرة على االستجابة االدوات المستخدمة  :مساحة بطول (21م) وعرض (2م) خالٌة من العوائق ،شرٌط قٌاس ،سرعةتوقٌت.
 طرٌقة االداء ٌ :قف المختبر عند نهاٌتً خط المنتصف فً مواجهة المؤقت الذي ٌقف عند نهاٌةالطرف االخر للخط وٌمسك ساعة توقٌت باحدى ٌدٌه وٌرفعها لالعلى قم ٌقوم بسرعة تحرٌك
ذراعه اما الى جهة الٌسار او الٌمٌن وفً الوقت نفسه بتشغٌل الساعة وفً ذلك الوقت ٌقوم
المختبر بالركض باقصى سرعة الى الخط الذي اشارة الٌه المؤقت وعندما ٌصل الى الخط ٌبعد
(ٌ )6,41قوم بأٌقاف الساعة.

طرٌقة التسجٌل -:سجل الالعب اقل زمن لجهة الٌمٌن واقل زمن لجهة الٌسار من ثالث محاوالت.
______________________________________________________________________________________________
()1احمد خاطر  ،علً البٌك ،القٌاس فً المجال الرٌاضً  ،ط ،1القاهرة ،دار المعارف  ،1978 ،ص.42
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 5-3التجربة االستطالعٌة -:
قام الباحث بأجراء تجربة استطالعٌة مكونة من ستة العبً تم اختٌارهم عشوائٌا من مجتمع البحث
لمعرفة المعوقات والمشاكل التً قد تصادف الباحث خالل تطبٌق تجربة الرئٌسٌة وكذلك معرفة مدى
مالئمة االختبارات لمجتمع البحث والوقت المستغرق ألجراء االختبار..
 6-3التجربة الرئٌسٌة -:
اجراء التجربة الرئٌسٌة على مجتمع البحث والبالغ اثنان وعشرٌن العب بتارٌخ  2117/2/15على
مالعب كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضٌة جامعة القادسٌة المرحلة االولى.
 7-3الوسائل االحصائٌة -:
تم استخراج النتائج من خالل استخدام النظام االحصائً ()spss
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الباب الرابع
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-4عرض وتحلٌل ومناقشة النتائج-:
 1-4عرض وتحلٌل ومناقشة نتائج اختبار دقة التصوٌب بكرة القدم واختبار سرعة
االستجابة الحركٌة.
جدول()1
بٌن االوساط الحسابٌة واالنحراف المعٌاري وااللتواء وخطأ المعاٌنة لمتغٌرات البحث
ت

المتغٌرات

س-

4

ل

ع س-

1

الدقة

7886

1818

1854

1823

2

السرعة االستجابٌة

12877

1892

1849

1819

ٌتضح من جدول رقم ( )1ان الدقة حصلت على وسط حسابً مقداره ( )7,86وانحراف معٌاري
( )1,18والتواء ( )1,54وخطأ المعاٌنة ( )1,23بٌنما سرعة االستجابة حصلت على وسط حسابً
مقداره ( )12,77وانحراف معٌاري ( )1,92والتواء ( )1,49وخطا المعاٌنة ()1,19
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 2-4عرض وتحلٌل مناقشة نتائج اختبار دقة التصوٌب بكرة القدم واختبار سرعة االستجابة الحركٌة
والداللة االحصائٌة.
جدول رقم ()2
ٌوضح قٌمة االرتباط بٌن دقة التصوٌب وسرعة االستجابة الحركٌة.
ت

المتغٌرات

1

الدقة

نسبة الخطأ

قٌمة

الداللة االحصائٌة

االرتباط
صفر

18826

معنوي

سرعة االستجابة
ٌتضح من جدول رقم ( )2ظهر ان قٌمة االرتباط بٌن سرعة االستجابة ودقة التصوٌب
( )1,826وقٌمة المعاٌنة (صفر) مما ٌدل على ان االرتباط (معنوي).

28

الباب الخامس
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 -5االستنتاجات والتوصٌات
 1-5االستنتاجات
 2-5التوصٌات
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 1-5االستنتاجات-:
استنتج الباحث ما ٌلً-:
 -1هنالك عالقة طردٌة بٌن دقة التصوٌب واالستجابة الحركٌة لدى طالب كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم
الرٌاضة جامعة القادسٌة المرحلة االولى بكرة القدم للسنة 2117.-2116
ٌ -2تأثر التصوٌب بشكل اٌجابً بسرعة االستجابة الحركٌة لدى طالب كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم
الرٌاضة جامعة القادسٌة المرحلة االولى بكرة القدم للسنة 2117-2116

التوصٌات-:
ٌوصً الباحث بما ٌلً-:
 -1العمل على تطوٌر االستجابة الحركٌة لدى طالب كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة جامعة
القادسٌة المرحلة االولى بكرة القدم للسنة 2117-2116
 -2ابتكار العدٌد من الوسائل التعلٌمٌة والتدرٌبٌة المساعدة التً تعمل على تطوٌر سرعة االستجابة
الحركٌة لما لها دور مهم فً تطوٌر التصوٌب لدى طالب كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
جامعة القادسٌة المرحلة االولى بكرة القدم للسنة 2117-2116
 -3دراسة نسبة مساهمة االستجابة الحركٌة فً دقة تصوٌب لدى طالب كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم
الرٌاضة جامعة القادسٌة المرحلة االولى بكرة القدم للسنة 2117-2116
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المصادر والمراجع
المصادر العربٌة .
القرآن الكرٌم.
 احمد خاطر ،علً البٌك ،القٌاس فً المجال الرٌاضً ،ط ،1القاهرة ،دار المعارف،1978 ،
 اٌمان عبد االمٌر زعون الخزرجً :قٌاس زمن رد الفعل فً البداٌة وعالقته باالنجاز فً المسافات
القصٌرة (111م211-م) رسالة ماجستٌر ،جامعة بغداد ،كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 1992
 علً سبهان صخً الكعبً :التوقع وسرعة االستجابة الحركٌة وعالقتها بدقة اداء المهارة الدفاعٌة
لالعب الحر بكرة الطائرة ،رسالة ماجستٌر ،كلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة بغداد 2114
 عبد علً جعفر :تأثٌر التدرٌب الفردي على بعض الصفات البدنٌة الخاصة وتصرفات الخططً
الهجومً لكرة القدم ،جامعة البصرة ،كلٌة التربٌة الرٌاضٌة2118،
 قاسم حسن حسٌن وحسنٌن علً :اثر تمرٌنات القوة الممٌزة بالسرعة على تطوٌر البداٌة من
الجلوس ،بحث منشور 1981
 قاسم حسن المندالوي واخرون :االختبار والقٌاس والتقوٌم فً التربٌة الرٌاضٌة ،مطبعة التعلٌم
العالً1991،
 قصً حاتم محمد :سرعة االستجابة الحركٌة وعالقتها بالقوة الممٌزة بالسرعة لالطراف السفلى
لحراس المرمى فً كرة القدم ،رسالة ماجستٌر ،كلٌة التربٌة الرٌاضٌة ،جامعة البصرة 1993
 قاسم المندالول ،محمود الشاطً :التدرٌب الرٌاضً واالرقام القٌاسٌة ،بغداد ،مطابع الجامعة
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