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 * خَلَكَ الَّرُِ زَبِّكَ بِاسْنِ الْسَأْ} 

 ًَزَبُّكَ الْسَأْ * عَلَكٍ هِيْ الْإًِْسَاىَ خَلَكَ

 عَلَّنَ * بِالْمَلَنِ عَلَّنَ الَّرُِ * الْأَكْسَمُ

 { َّعْلَنْ لَنْ هَا الْإًِْسَاىَ
 

  { 5 - 1 }سٌزة العلك 
 صدق اهلل العظْن

 االىداء



 .ء احلسنَ لسعاّخو محداً ًشكساً ) احلكْن العلْن ( ذُ االمسا إىل هي حٌكلج علْو .

 .ًبنْيا ( ,ًبعليا  ,بْيا ًأ ,إىل هي حشسفج األزض ًالسواء بٌجٌدىن . ) فاطوت 

 ًالدُ الرُ غسس يف لليب حب العلن ...إىل 

 ًعن بربكت دعائيا ًطْب حناهنا .... إىل ًالدحِ اليت أ

 خٌحِ الرّي خفمج للٌهبن هي اجلِ ... إىل إ

 كل هي ًبض للبو ألجلِ ... إىل 

 كل هي ّخونَ يل اخلري ًالنجاح ... إىل 

 هخناًاًًاىدُ جيدُ ادلخٌاضع ىرا عسفاًا أُ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شكس ًحمدّس         



 

 كاد املعلم ان يكون رسوال   قم للمعلم وفه التبجيال 
 

كلْت الرتبْت البدًْت م بالشكس ًالخمدّس ًاالهخناى ألساحرحِ يف حمدأ , مياًا هين بالٌفاءإ

(( دلا ابداه هي هالحظاث لْوت ًلسعت ثاهس كحط  ًخاصت األسخاذ ))ًعلٌم السّاضت 

ًادلالحظاث  ًاالسخثنائْت اليت برذلاجليٌد الكبرية ا, وصدزه ًحتولو هعِ عناء البحث 

ثس يف زفع هسخٌٍ بالغ األكاى ذلا  الخٌجْياث العلوْت اليت لدهيا يل اليتالمْوت ً

 البحث ... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انفصم االول

 انًقذيح

 هذف انثحث

 انثحثيشكهح 
 

 

 

 

 ذعرٌف انثحث : – 8

 انًقذيح واهًٍح انثحث :  – 8 – 8

تعد لعبة القدـ مف االلعاب الشعبية المشيورة فقد حظيت باىتماـ خبراء الرياضة 
بكافة اختصاصاتيـ ونظر لتطور العمـو والمعارؼ في كثير مف المجاالت ال 

يرًا مف اىتماـ سيما المجاؿ الرياضي . فقد نالت لعبة كرة القدـ نصيبًا كب
الباحثيف مما انعكس ذلؾ عمى تطور اساليب المعب والخطط والقوانيف التي 

 ساىمت في اعطاء جمالية في االداء لالعبيف وزيادة اثارة حماس الجماىير . 



اف لعبة خماسي كرة القدـ واحدة مف تطورات كرة القدـ الحديثة فيي اسموب 
لعب جديد وتعد ركيزة اساسية لتطوير كرة القدـ وىي لعبة قديمة حديثة , قديمة 

 باألصؿ والمنبع وبنفس الوقت حديثة إلسموبيا واستقالليتيا . 

تيا اال اف اف تأىيؿ العبي كرة القدـ ال يقتصر عمى الميارة , فرغـ اىمي
تحسينيا مرتبط بتحسف الخصائص البدنية والحركية والفسيولوجية عند الالعب , 
فالحالة البدنية فقد قاعدة الصمبة التي يرتكز عمييا االداء الفني , كما اف 
التعرؼ عمى استجابات الجسـ الفسيولوجية كونيا تغيرات وطبقية وامكانية 

ية تساعد في تحسيف استجابات اجيزة التحكـ فييا مف خالؿ االحماؿ التدريب
الجسـ وتكيفيا لذا فاف اكتشاؼ الخصائص الفسيولوجية يسرع في الحصوؿ 

 عمى النجاح وتحقيؽ المستويات المطموبة مع االقتصاد في الوقت والجيد . 

" وفي مجاؿ االنتقاء البد مف وجود معايير او قيـ تنبؤيو تأخذ بنظر االعتبار 
ب مف حيث الطوؿ والوزف وطوؿ االطراؼ فيناؾ عالقة البناء الجسمي لالع

بيف مميزات الجسـ وبيف المستوى الرياضي العالي و واف لكؿ لعبة او فعالية 
رياضية صفات جسمية يتطمب مالحظتيا اثناء اختيار الرياضييف لأللعاب او 

 .  ( 1) الفعاليات المختمفة 

 يشكهح انثحث :  – 7 – 8

تماـ لـ تسبقو اليو لعبة رياضية اخرى وعمى حظي القدـ الخماسي باى
المستويات كافة الرسمية والشعبية عمى حد سواء ونتيجة ليذا االىتماـ بذؿ 
المختصوف جيودًا كبيرة مف اجؿ تطوير المعبة . فمـ تعد الميارة وحدىا ىي 

                                                           

ـ قاسم حسن حسين وعبد علي انصيف : علم التدريب الرياضي , ط ,   1

 33, ص :  1891الموصل , دار الكتب 



الفيصؿ كما كانت قبؿ اكثر مف نصؼ قرف . بؿ اصبحت القابمية البدنية بما 
ف متغيرات سواء الحركية منيا او الفسيولوجية ناىيؾ عف القياسات تحتوييا م

 الجسمية ذات التأثير عمى تطور المعبة . 

وبيذا اتجو الباحث لتسميط الضوء عمى الدور الفاعؿ لإلسموب العقمي  
والمياري ومف خالؿ تزويد المتعمـ بالمثيرات المفظية لتطوير دقة وسرعة 

بة لمتعمـ البدني المياري لبعض ميارات كرة القدـ استجابتيا الحركية والمصاح
الخماسية ومف خالؿ استخداـ اختبارات متخصصة ليذه الميارات وقياس مدى 
االستجابة الحركية االتية غير المتوقعة والمشابية لحاالت المعب الواقعية وفي 

ئعة الميارات االساسية . واف الدقة وسرعة االستجابة الحركية مف الظواىر الشا
في تعميـ الميارات الحركية ىو قياس االستجابة مف خالؿ الدقة والسرعة او 
االثنيف بالتبادؿ . فعند التدريب عمى الدقة نتوقؼ عف تدريب السرعة ألنيا 
سوؼ تفقد دقة االداء الذي يحتاج الى البطء والسيطرة والتحكـ . وعمى عكسو 

مؽ عمى ىذه الظاىرة تبادؿ عند تدريب السرعة نتوقؼ عف تدريب الدقة . ويط
 التدريب بيف السرعة والدقة . 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 اهذاف انثحث :  – 4 – 8

 ييدؼ الباحث لمتعرؼ الى : 

ػ سرعة االستجابة الحركية لدى العبي خماسي كرة القدـ لبعض الميرات  1
 االساسية لدى العبي خماسي كرة القدـ . 

ػ العالقة بيف بعض الميرات االساسية وسرعة االستجابة الحركية لدى العبي  2
 خماسي كرة القدـ . 

 فروض انثحث :  – 3 – 8

ىناؾ عالقة ارتباط معنوي بيف االستجابة الحركية وبعض الميرات االساسية قيد 
 الدراسة . 

 يجاالخ انثحث :  – 5 – 8

لمغمقة في كمية التربية البدنية وعمـو القاعة ا المجال المكاني : – 1 – 5 – 1
 الرياضة / جامعة القادسية . 



/      /        - 2112مف       /      /  المجال الزمني : – 2 – 5 - 1
2112  

منتخب خماسي كرة القدـ لكمية التربية البدنية  المجال البشري : – 3 – 5 – 1
 جامعة القادسية .  –وعمـو الرياضة 

 

 

 

 

 

 

 

 انفصم انثاًَ 

 انذراضاخ انُظرٌح وانًشاتهح
 

 

 



 

 

 

 ـ انذراضاخ انُظرٌح وانًشاتهح : 7

 ضرعح االضرجاتح انحركٍح فً يفهىو نطرعح :  – 8 – 8 – 7

تؤدي السرعة دورًا كبيرًا مف الواف النشاط  المختمفة مف العاب الثوى والسباحة 
والمنازالت الفردية وليا أىميتيا في االنشطة التي تحتاج الى مستوى عالي مف 
التحمؿ ولفترة قصيرة كما في االلعاب المنظمة حيث تعتبر السرعة حدى 

وصوؿ الى المستويات مكونات االعداد البدني واحدى الركائز الميمة لم
الرياضية العالية )) وتؤثر السرعة في جميع المكونات البدنية االخرى فيي 
ترتبط بالقوة العضمية لتعرؼ بالقدرة وليا اساسيا في الرشاقة والتحمؿ 

 والمرونة (( . 

وتعرؼ السرعة بانيا )) قدرة الرياضي عمى تأدية حركات في أسرع وقت (( , 
حركية عمى تنمية القوة وطبقا لطبيعة المقاومة المطموب ولكي تطور السرعة ال

التغمب عمييا فمثاًل العب كرة القدـ يحتاج الى قوة اكثر مف عضالت الرجميف 
 في حيف العب كرة اليد يحتاج قوة اكبر في عضالت الذراعيف واالكتاؼ . 

لذا توجب معرفة العضالت التي تتطمب السرعة لألداء والعمؿ عمى شموليا 
التدريب , كما اف العب المبارزة يحتاج الى قوة لذراعيو تختمؼ عف قوة الذراع ب

 التي يحتاجيا قاذؼ الثقؿ , فاألخير يحتاج الى قوة أكبر . 

ليذا نجد عالقة بيف السرعة والقوة كما نجد ارتباط المطاولة بالسرعة يظير ذلؾ 
المبارزة , وذلؾ لتكرار في العاب كرة القدـ واليد والسمة والمالكمة والمصارعة و 



الحركة عدة مرات ولفترة طويمة مما يحتاج الالعب يحتاج الى مطاولة ونرى 
احيانًا اف الالعب يتوقؼ عف التدريب لمدة ليست بقصيرة نجد اف سرعتو قد 

 تتوقؼ رغـ الزيادة في القوة واتقاف الميارة . 

يب وطرائقو مما ينصح الخبراء اف في ىذه الحالة يتطمب تغيير ظروؼ التدر 
 يؤدي الى انقباض عضمي بسرعة أكبر . 

 

 يثال / 

اف يكوف التدريب بأدوات اخؼ وزنا في الحالة الطبيعية ) كالقرص وقفاز 
المالكـ ..... (( وتغيير ابتكار حاالت جديدة كما في المصارعة مف خالؿ 

 تغيير المنافس السمبي او االيجابي في أداءه . 

 ح : ذذرٌة ضرعح االضرجات

تعد السرعة مف القدرات التي ال تخمو منيا اي نشاطات رياضية ولكف تتفاوت 
درجات الحاجة الييا مف نشاط آلخر حسب المتطمبات الميارية والخططية  في 

 كؿ نشاط . 

ويمكف تعريؼ سرعة االستجابة بنيا )) قدرة الالعب عمى التمبية الحركية لمثير 
 معيف في أقؿ مف ممكف (( . 

 

ير اىميتيا في كثير مف المسابقات في مواقؼ اليجـو الخاطؼ والتغيير وتظ
السريع وكذلؾ في كشؼ ثغرة في جسـ المالكـ او المبارز وكذلؾ تظير 
واضحة في بدايات االركاض السريعة لذا يجب تقصير الزمف بيف المثير 



السمعية واالستجابة ألقؿ ما يمكف ويذكر اف ىناؾ حدًا ليذه الفترة فعف االثارة 
( مف الثانية بنما  1,  21 – 1,  15تكوف الفترة بيف المثير واالستجابة مف ) 

 ( مف الثانية .  1,  18 – 1,  12االثارة تكوف مف ) 

 انشروغ االضاضٍح نرطىٌر ضرعح االضرجاتح : 

 ػ مقدرة الجاىز العصبي وسالمتو عمى اداء االستجابة بصورة جيدة . 

ازف الحركي اي كمما كانت عممية التوازف جيدة خالؿ ػ مقدرة التناسؽ والتو 
 المبارزة كمما زادت القدرة الدفاعية وكذلؾ اسموب المعب . 

 ػ يتطمب مستوى مف كفاءة ميارية وفنية لدى الالعب . 

ػ يكوف مستوى الكفاءة الخططية عند الالعب جيد اي قدرتو عمى االبداع 
 واالبتكار . 

 برة والتجربة . ػ اف تكوف لدى الالعب الخ

 ػ اف يتمتع الالعب بقدرة االدراؾ البصري والسمعي وقوة المالحظة ز 

 ػ اف تتوفر بالالعب كفاءة التوقع والتنبؤ بما سيحدث . 

 ػ متمكف مف تحديد االتجاه الذي يتطمب استجابة الحركة لو . 

 انعىايم انًؤثرج فً ضرعح االضرجاتح : 

كمما يكوف االحماء جيدا كمما يكوف عامؿ ميـ في سرعة  ـ االحماء :
 االستجابة . 

اذا حافظ الالعب عمى حرارة جسمو كانت  ـ المحافظة عمى حرارة الجسم :
 استجابتو جيدة . 



الجيد مف خالؿ المشاركة في السباقات المختمفة الكتساب  ـ االعداد النفسي
 الخبرة . 

 والحالة التدريبية الجيدة تزيد مف سرعة االستجابة .  ـ التدريب الجيد

 اي االستعداد والتييؤ المسبؽ او عوامؿ االستعداد الجيدة .  ـ العوامل التعبوية

 اقطاو االضرجاتح : 

وىي استجابة يعرؼ الالعب سمفًا المثير المتوقع  ـ االستجابة البسيطة :أ 
دايات في االركاض والسرعة ختامية ( كالب –رئيسية  –وتقسـ ) تحضيرية 

 والسباحة . 

وىي وجود كثير مف المثيرات وتتطمب كثير مف  ب ـ االستجابة المركبة :
االستجابات وال يعرؼ الالعب مسبقًا نوع المثير الذي سيحدث كما لدى المالكـ 
اثناء النزاؿ ال يعرؼ المثير اي ضربات الالعب المنافس لكي يتنبو ليا 

 ويتحاشاىا . 

 : ساث سرػت االستجابتهوي

 ابرز السمات والمميزات لسرعة االستجابة : 

 متر ( .  111أ ػ المعرفة المسبقة لنوع المثير كما في بداية ركض ) 

 ب ػ االستعداد لالستجابة لممثير . 

 جػ ػ وجود فترة تحضيرية . 

 د ػ يأتي المثير عف طريؽ السمع . 

 



 هويساث سرػت االستجابت الحركيت الوركبت : 

 أ ػ ال يعرؼ الالعب مسبقًا نوع المثير الذي سيحدث . 

 ب ػ ال يعرؼ الالعب نوع االستجابة الحركية . 

 جػ ػ يأتي المثير عف طريؽ النظر ز 

 د ػ تعتمد ىذه االستجابة عمى الخبرة الجيدة لدى الالعب . 

النوع مف االستجابة لكي يتمكف  الالعب مف  ىػ ػ ال توجد فترة تحضيرية ليذا
 التييؤ ليا . 

 و ػ تظير االستجابة الحركية المركبة في االلعاب الفردية , والعاب النازالت . 

 دراضح عًر فاظم ٌحٍى انثذري

 )) االستجابة االنفعالية وعالقتيا بالذات الميارية لالعبي كرة الطائرة ((

 ة االستجابة لدى العبي المبارزة (()) مفيـو الذات وعالقتيا بسرع

ىدفت الدراسة معرفة ابعاد مفيـو الذات لدى العبي المبارزة لالسمحة الثالثة 
 ) الشيش , السيؼ , سيؼ المبارزة (( . 

وكذلؾ التعرؼ عمى الفروقات في ابعاد مفيـو الذات بيف العبي االسمحة الثالثة 
وسرعة االستجابة الحركية لدى العبي  واخيرًا معرفة العالقة بيف المفيـو الذاتي

العب يمثموف المنتخب الوطني الراقي  16كؿ سالح وبمغت عينة الدراسة 
لممبارزة وقد استخدـ الباحث مقياس يبيف مفيـو الذات الذ اعد صورتو العربية 

( ويشمؿ تسعة ابعاد واقعية  1978محمد حسيف عالوي ومحمد العربي ) 
ات وتقبؿ الذات والذات الشخصية واالخالقية واالسرية وشخصية وادراكية نقد الذ



والذات االجتماعية كما استخدـ البحث جياز سرعة االستجابة الحركية 
بوضعيما اداتيف إلنجاز البحث ومف نتائج البحث اف نظرة العبي المبارزة 
باألسمحة الثالثة ألنفسيـ ىي نظرة عالية في معظـ ابعاد مفيـو الذات , ويمتاز 

عبو المبارزة ايضًا باألسمحة الثالثة بسرعة االستجابة الحركية ) بصرية , ال
 لمسية ( . 

 

 

 ظرب انكرج تانقذو : 

ضرب الكرة بالقدـ يعني استخداـ القدـ في تصويب الكرة الى المرمى او تمريرىا 
او تشتيتيا و وتعتبر ىذه الميارة اكثر الميارات استخدامًا عمى االطالؽ خالؿ 
مباريات كرة القدـ , اال اف نسبة ضرب الكرة بالقدـ بيدؼ التمرير اكثر 

 استخدامًا مف التصويب او التشتيت . 

 تح تانجسء انذاخم نهقذو : أ ـ انعر

 طريقة االداء : 

  االقتراب :

يقترب الالعب الى الكرة في خط مستقيـ الى االتجاه الذي يراد لعبيا اليو سواء 
 كانت الكرة عمى االرض او متحركة . 

  قدم االرتكاز :



توضع قدـ االرتكاز بجانب الكرة وعمى مسافة مناسبة منيا عمى اف يشير مشط 
القدـ الى االتجاه الذي ستمرر او ستصوب اليو الكرة بحيث تثنى الركبة قمياًل 

 وينتقؿ عمييا مركز ثقؿ القدـ . 

  الرجل الضاربة :

 تمرجح الرجؿ الضاربة لمخمؼ مف مفصؿ الفخذ وىي مثنية مف مفصؿ الركبة و
تمرجح لالماـ عمى اف يستدير سف القدـ الضاربة لمخارج وبذلؾ يواجو باطف 
القدـ الكرة ليضربيا مف منتصفيا عمى اف يكوف مفصؿ القدـ مثبتًا وتتابع القدـ 

 الكرة بعد ضربيا . 

  الجذع والرأس والذراعان :

ة يتخذ الجذع وضعو الطبيعي اثناء االقتراب مف الكرة وفي لحظة مالمسة الكر 
 وتعمؿ الذراعاف عمى االحتفاظ باتزاف الجسـ . 

 الخطوات التعميمية لضرب الكرة بالجزء الداخمي من القدم : 

 أ ػ تؤدي حركة ضرب الكرة بداخؿ القدـ بدوف كرة . 

 5 – 3ب ػ يقؼ الالعب المتعمـ لالعب آخر والمسافة بينيما تتراوح مابيف 
 مـ . ياردات , وتوضع الكرة اماـ الالعب المتع

يقـو الالعب بضرب الكرة بداخؿ القدـ مع الثبات بالطريقة الصحيحة الى زميمو 
 الذي يقـو بايقاؼ الكرة . 

 8 – 5ج ػ يقؼ الالعب المتعمـ مواجيا العب آخر والمسافة بينيما مف 
 ياردات منو .  3ياردات , وتوضع الكرة اماـ الالعب المتعمـ وعمى مسافة 



ى الكرة ويقـو بضربيا بداخؿ القدـ الطريقة الصحيحة يقترب الالعب ببطء ال
 الى زميمو الذي يقـو بايقافيا . 

د ػ يقـو الالعب المتعمـ بدحرجة الكرة اماه ثـ يجري خمفيا ويقـو بضربيا بداخؿ 
 القدـ بالطريقة الصحيحة ويكرر االداء ز 

 8 – 5بيف  ىػ ػ الالعب المتعمـ يواجو زمياًل لو والمسافة بينيما تتراوح ما
 ياردات . 

يبأ الترميف بأف يدحرج الالعب الكرة الى الالعب المتعمـ الذي يقـو بضربيا 
 بداخؿ القدـ بالطريقة الصحيحة ليردىا الى الالعب االوؿ مرة اخرى . 

 – 5و ػ يقؼ العب الى جانب الالعب المتعمـ وعمى بعد منو يتراوح ما بيف 
 ياردات  . 5ثالث اماه وعمى بعد ياردات ومعو الكرة ويقؼ العب  11

يبدأ التمريف بأف يدرحج الالعب الكرة الى الالعب المتعمـ الذي يقـو بضرب 
الكرة بداخؿ القدـ البعيدة عف االتجاه الذي تأتي منو الكرة بالطريقة الصحيحة 

 الى الالعب المواجو لو . 

 االخطاء الشائعة في ضرب الكرة بداخل القدم : 

ا ػ ضرب الكرة بداخؿ القدـ مف اسفميا والكرة عمى االرض مما يؤدي الى 
 ارتفاعيا . 

ب ػ مالمسة جزء مف داخؿ القدـ لمكرة قبؿ جزء آخر مما ينتج عنو سير الكرة 
 في خط منحني . 



جػ ػ اىماؿ متابعة القدـ لمكرة بعد ضربيا مما يؤدي الى االقالؿ مف دقة 
 الضربة . 

شد مفصؿ القدـ والركبة بالقدر المناسب ما ينتج عنو سير الكرة د ػ االىماؿ في 
 ببطء . 

 ب ـ انعرتح تانجسء انخارجً يٍ انقذو :

 طريقة االداء : 

 االقتراب : 

يمكف اف يكوف االقتراب لمكرة اما في خط مستقيـ مع المكاف المطموب توصيؿ 
الكرة اليو او باالنحراؼ لمخارج قمياًل عنو فاذا كاف اليدؼ ىو ضرب الكرة 
لألماـ في خط مستقيـ فاف االقتراب ينحرؼ قمياًل عف اتجاه مسار الكرة , اما 

قتراب يكوف بانحراؼ اذا كف اليدؼ ىو ضرب الكرة لتسير ممتوية فاف اال
لمخارج قمياًل عف الخط الواصؿ بيف المكاف المطموب توصيؿ الكرة اليو والكرة 

 ذاتيا . 

ياردات عمى اف تزداد السرة تدريجيا كمما  7 – 6ومسافة االقتراب تتراوح ما بيف 
اقترب الالعب مف الكرة عمى اف تكوف آخر الخطوات قبؿ ضرب الكرة ىي 

 اوسعيا . 

 رتكاز : قدم اال 



توضع قدـ االرتكاز خمؼ والى جانب الكرة وعمى مسافة مناسب منيا كي تسمح 
لمرجؿ الضاربة بحرية الحركة , وعمى اف تثنى ركبة الرجؿ الثابتة مف مفصؿ 

 الركبة قمياًل . 

 

 

 الرجل الضاربة : 

تمرجح الرجؿ الضاربة مف مفصؿ الفخذ لمخمؼ عمى اف تثنى مف مفصؿ 
رجح لألماـ عمى اف يستدير مشط القدـ الى الداخؿ ويفرد مفصؿ الركبة و ثـ تم

القدـ ألخره وتنقبض العضالت المحيطة بو لتثبتو وبذلؾ يقابؿ وجو القدـ 
الخارجي الكرة مف النصؼ الرقيب لالعب عمى تتابع الرجؿ الضاربة الكرة بعد 

 ضربيا . 

 الجذع والرأس والذراعان : 

لجزء العموي لمجسـ قمياًل الى االماـ والى الجانب قبؿ ضرب الكرة مباشرة يميؿ ا
في أتجاه الرجؿ غير الضاربة , وتعمؿ الذراعاف عمى االحتفاظ باتزاف الجسـ 
وتثبيت الرأس اثناء مالمسة الرجؿ الضربة لمكرة عمى اف يكوف النظر مثبتًا 

 عمييا . 

 لقدم : الخطوات التعميمية لضرب الكرة لضرب الكرة بالجزء الخارجي من ا

أ ػ يمسؾ الالعب الكرة بيده ويتركيا تسقط الى جاب القدـ الخارجي وتكوف قدمو 
في وضع االستعداد وممدودة لمخمؼ وقبؿ وصوؿ الكرة لألرض يضربيا 



( متر تقريبًا لزميؿ اخر والى خط  5الالعب بوجو القدـ الخارجي لمسافة ) 
 الحائط . 

صدر وبعد ضربيا االرض مرة واحدة ب ػ يترؾ الالعب الكرة تسقط مف عمو ال
 يسددىا الالعب بوجو القدـ الخارجي الى الحائط او الى العب آخر . 

 جػ ػ نفس الخطوات السابقة عمى اف تمعب الكرة نصؼ طائرة . 

د ػ تضرب الكرة الثابتة مف حالة الثبات وذلؾ بوضع القدـ الثابتة بجانب الكرة 
رب الكرة وبعد ذلؾ تؤدي الضربة مف وتتطويح القدـ الضاربة لمخمؼ ثـ ض

 الجري . 

 ىػ ػ تضرب الكرة المدحرجة مف الثبات ثـ بعد ذلؾ مف الجري . 

 االخطاء الشائعة في ضرب الكرة بالجزء الخارجي من القدم : 

 ػ ضرب الكرة مف الجزء الغير الصحيح مف القدـ .  1

 ػ ارتخاء القدـ اثناء الضرب .  2

 ػ وضع قدـ االرتكاز في مكاف بعيد جدًا عف الكرة .  3

 ػ ضرب الكرة مف اسفميا وليس مف منتصفيا .  4

 

 

 

 



 

 

 جـ ـ ظرب انكرج تىجه انقذو : 

  االقتراب :

يقترب الالعب في اتجاه مستقيـ مف الكرة مواجيا اليدؼ المطموب ضرب الكرة 
شرة تكوف اطوؿ الى حد ما اليو , ويالحظ اف الخطوة التي تسبؽ الضربة المبا

مف باقي خطوات االقتراب حتى تكوف ىناؾ لحظات لمسماح بمرجحة الرجؿ 
ـً لضرب الكرة .   الضاربة خمفًا لمتمييد لممرجحة اما

 قدم االرتكاز : 

توضع قدـ االرتكاز بجانب الكرة وعمى مسافة مناسبة منيا عمى اف يشير سف 
القدـ الى مكاف الذي تضرب الكرة اليو وينتقؿ عمى ىذا القدـ مركز الثقؿ لمجسـ 

 وتثنى الركبة قمياًل . 

 الرجل الضاربة :

تمرجح الرجؿ الضاربة لمخمؼ مف مفصؿ الفخذ ويثنى مفصؿ الركبة قمياًل ثـ 
لرجؿ لألماـ مف مفصؿ الفخذ ويقود الفخذ حركة المرجحة لألماـ واثناء تمرجح ا

ذلؾ يكوف مفصؿ القدـ تمامًا وتشد العضالت واالربطة المحيطة بو يقابؿ وجو 
 القدـ االمامي منتصؼ الكرة عمى اف تتابع الرجؿ الضاربة الكرة بعد ضربيا . 

 

 



 الجذع والرأس والذراعان : 

ة اال اف مالمسة الكرة بالقدـ الضاربة يميؿ الى الجذع تكوف حركة الجذع طبيعي
قمياًل ويالحظ اف تكوف الرأس مثبتو لحظة ضرب الكرة اما الذراعاف فانيما 

 يتحركاف بصورة طبيعية لالحتفاظ باتزاف الجسـ اثناء اداء الضربة . 

 الخطوات التعميمية لضرب الكرة بوجه القدم : 

عمى مسافة ثمانية امتار تقريبًا ويرمي الكرة ػ يقؼ المدرب اماـ الالعب و  1
 عاليًا امامو كي يمعبيا وىي طائرة بعد ضربيا االرض مرة واحدة . 

 ػ نفس التدريب السابؽ ولكف يضربيا الالعب طائرة قبؿ اف تمس االرض .  2

 ػ يضرب الكرة نصؼ طائرة .  3

مى ضرب الكرة مف ػ بعد اف يجيد الالعب التدريبات السابقة يبدأ التدريب ع 4
 حالتي الثبات والحركة . 

 

 

 

 

 

 د ـ ظرب انكرج تًقذيح انقذو : 

 طريقة االداء : 



 قدم االرتكاز : 

تمرجح الرجؿ الضاربة قمياًل لمخمؼ ثـ لألماـ عمى اف يكوف مشط القدـ موازيا 
لألرض ومشدود مف مفصؿ القدـ ويواجو مشط القدـ الكرة مف الخمؼ ومف 
منتصفيا تقريبًا وعند الضرب تمتد الرجؿ الضاربة مف مفصؿ الركبة وتتابع 

 الرجؿ الضاربة الكرة بعد الضرب . 

 ان : الجذع والرأس والذراع

يكوف الجذع في وضعو الطبيعي ويميؿ قمياًل لمخمؼ قبؿ الضرب ويتجو نظر 
الالعب لمكرة لحظة مالمستيا اما الذراعاف فانيما تعمؿ عمى االحتفاظ باتزاف 

 الجسـ . 

 الخطوات التعميمية لضرب الكرة بمقدمة القدـ : 

 ػ ضرب الكرة وىي ثابتة عمى االرض .  1

 الماـ ثـ ضرب الكرة بمقدمة القدـ . ػ دحرجة خفيفة الى ا 2

 ػ ضرب الكرة الى االماـ مع استخداـ القدميف .  3

ػ يتبادؿ العباف متقابالف تمرير الكرة بحيث يمرر احدىما الكرة عالية  4
 ويمررىا االخر ارضية . 

 هـ ـ ظرب انكرج تكعة انقذو : 

 ىنالؾ اسموباف في تنفيذ ىذه الضربة .  طريقة االداء :

 االسموب االول : 



عندما يدحرج الالعب الكرة وىي اماه توضع قدـ االرتكاز بجانب الكرة مف 
الخارج اما القدـ الالعبة فترتفع مف االرض وتمر مف فوقيا وتمرجح الى االماـ 

 ثـ الى الخمؼ لتضرب الكرة بكعب القدـ . 

 االسموب الثاني : 

رتكاز بجانب الكرة مف الداخؿ عندما يدحرج الالعب الكرة بقـو بوضع قدـ اال
) الكرة خارج قدـ االرتكاز ( اما القدـ الالعبة فتمرجح الى االماـ ثـ ترجع الى 
 الخمؼ مع عمؿ تقاطع مع قدـ االرتكاز بضرب الكرة بكعب القدـ الى الخمؼ . 

            الخطوات التعميمية لضرب الكرة بكعب القدـ : 
            تة عمى االرض . ػ لعب الكرة بالكعب وىي ثاب 1
            ػ دحرجة خفيفة ثـ لعب الكرة بالكعب .   2
ػ العباف االوؿ معو الكرة والثاني خمفو يدحرج الالعب االوؿ الكرة ثـ يمعبيا  3

بالكعب الى الخمؼ الى زميمو الذي يستمميا ثـ يقـو بالدحرجة ليجتاز الالعب 
الزميؿ وىكذا يستمر التمرير .                االوؿ ثـ يقـو بمعبيا بالكعب الى 

 ػ مراعاة تطبيؽ الخطوات نفسيا عند تطبيؽ االسموبيف .  4

 

 

 

 

 



 

 الفصل الثالث

 هنهج البحث

 

 
 

 هنهج البحث : – 1 – 3

اف )) اىداؼ البحث واالجراءات التي يستخدميا الباحث وتحديد طبيعة العينة 
  1 2(( التي سيختارىا لتمثيؿ مجتمع الدراسة

استخدـ الباحث المنيج الوصفي باسموب المجموعات المتكافئة لمالئمة طبيعة 
 1المشكمة 

 هجتوغ البحث: – 2 – 3
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حدد الباحث مجتمع البحث وىـ العبو منتخب كمية التربية البدنية وعمـو 
والبالغ  2116جامعة القادسية لمعاـ  –الرياضة ) منتخب خماسي كرة القدـ( 

 العباً ( 15عددىـ )

 ادواث البحث واالجهسة الوستخذهت واالدواث الوساػذة – 3 – 3

 ادواث البحث: – 1- 3- 3

 ػ المالحظة  1
 ػ المقابمة 2

 ػ االختبار 3

 
 
 

وفًٍا ٌأذً وصف تطٍػ نكم اداج يٍ ادواخ انثحث انًطرخذيح فً دراضرُا 

 -نًجرًع انثحث انًعًُ :

المقصود والموجو نحو سموؾ فردي  النتباهو يقصد بالمالحظة ا: 3ـ المالحظة 1
أو جماعي بقصد متابعتو ورصد تغيراتو ليتمكف الباحث بذلؾ مف وصؼ 

 السموؾ أو تحميمو أو تقويمو ".

عمى استخداـ طريقة المالحظة بشكؿ عممي و  العممي البحث وتعتمد مقدرة
موضوعي عمى ميولو و قدرتو عمى التمييز بيف األحداث و الربط بينيما في 

 ويف مالحظاتو.تد

 تقسن الوالحظت إلى انىاع هنها:
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وىي مالحظة دقيقة وعميقة ومتأنية وموجية وىادفة ,  : أ ـ المالحظة المنظمة
تربط بيف الوقائع , وتخضع لمضبط العممي , وتنحصر في موضوعات محددة 
, ليا صمة مباشرة بالموضوع المدروس , تعتمد عمى إعداد خطة مسبقة إلجراء 

, وتسجيؿ المشاىدات وجمع البيانات , وتمتاز بقدر مف الصحة  المالحظة
والثقة , وقد يمجأ المالحظ , حتى يسيؿ عميو تحميؿ البيانات عف بعد , إلى 
استخداـ األجيزة العممية , وأدوات التصوير والرصد والقياس , والوسائؿ 

ؿ خرائط السمعية والبصرية , باإلضافة إلى كتابة المذكرات. وقد يستعيف بعم
واستمارات البحث , التي تساعد في تحويؿ المعمومات الكيفية إلى معمومات 
رقمية وبالتصنيؼ في فئات , وبمقاييس التقدير لتحديد درجة ما يالحظ مف 
سموؾ ونشاط لمتعبير عف المواقؼ االجتماعية والسياسية بطريقة رقمية وكمية , 

قات االجتماعية. وتزداد درجة واستخداـ المقاييس السوسيومترية لقياس العال
الصدؽ أو الصحة والثقة والدقة , كمما قاـ المالحظ بمالحظاتو عمى فترات , 
أو عندما يقـو عدد مف المالحظيف بتسجيؿ مالحظاتيـ , وكؿ مستقؿ عف 
اآلخر. وكمما كانت الظروؼ طبيعية دوف تأثير مف الشخص القائـ بالمالحظة 

 .يف لممالحظةوأدواتو وأجيزتو عمى الخاضع

تمد المالحظة البسيطة المباشرة في العمـو االجتماعية  :ب ـ المالحظة البسيطة
عمى نزوؿ الباحث ومعاونوه إلى المجتمع لمشاىدة أفراده , وىـ يسمكوف 
ويعمموف , وجمع البيانات الكافية لوصؼ الجماعة وأوجو نشاطيا المختمفة 

ما يرى الباحث ويسمع , دوف  ووصؼ الظواىر االجتماعية , اعتمادًا عمى
تدخؿ مف القائـ بالمالحظة , ودوف مشاركة منو في أي نشاط لمجماعة ودوف 
استخداـ آالت. وىذه ىي المالحظة البسيطة التي ال تخضع لمضبط العممي , 



 .والتي ال تمكف الباحث مف اإللماـ بجوانب الموضوع إلمامًا تماماً 

لمالحظ فييا حاضرًا حضورًا فعميًا مباشرًا في ويكوف ا :جـ ـ المالحظة بالمشاركة
الموقؼ الذي يجري ما يالحظو مف أحداث فيو , أو يكوف جزءًا مما يجري فيو 
مف أحداث )كأف يمتحؽ الباحث بالعمؿ في مصنع ينوي دراسة العالقات بيف 
العماؿ بعضيـ والبعض اآلخر(. وفي مثؿ تمؾ الحاؿ , إما أف يكوف الباحث 

   وتثير ىذه النقطة إشكاالت أخالقية عديدة: –لمف يالحظيـ غير معروؼ 
أو أف  –ىؿ يحؽ لنا أف نجمع معمومات خاصة عف أشخاص بدوف عمميـ 

 .يكوف حضور الباحث أمرًا يعمـ بو مف يالحظيـ ويوافقوف عميو
 أ ـ المالحظة غير المشاركة   

المعمومات و البيانات في المقابمة مف األدوات الرئيسية لجمع تعد :ـ المقابمة  1 
دراسة األفراد و الجماعات اإلنسانية. كما أنيا تعد مف أكثر مسائؿ جمع 
المعمومات شيوعا عمى البيانات الضرورية ألي بحث و المقابمة ليست بسيطة بؿ 

 4ىي مسألة فنية.

 أنواع المقابمة

  المقابمة حسب اليدؼ ـ 1

 ةػ المقابمة حسب تصميـ األسئمة و اإلجاب 2

 ػ المقابمة حسب الطريقة التي تتـ بو  3

 

                                                           

ابرراهيم برن عبردهللا المحيسرن , كتراب البحرم الالمري والتطرور ,الجمايرة  ـ  4

 11-16االردن , ص-االردنية للبحم الالمي ,عمان



 

 

 

و ىي أي أداة تقيس وتقدر الفرؽ بيف األفراد في جانب أو اكثر مف   ـ االختبار: 1
المقصود باالختبارات التي يمكف استخداميا في البحث العممي  جوانب السموؾ. 

اإلجراء , تمؾ االختبارات المقننة التي تتصؼ بصفات الموضوعية , وضوح شروط 
 5الصدؽ , الثبات

 أنواع االختبار:

  اختبارات االستعدادات الخاصة – 1

 اختبارات التحصيؿ  -2
 اختبارات الشخصية  -3
 اختبارات الميوؿ  -4

 

 االجهزة او االدوات المساعدة : -
 ػ مسطرة 1

 ػ سبورة  2

 ػ قمـ 3   

 

                                                           

 18- 19المصدر نفسه , ص ـ  5



 

 

 االدواث الوستخذهت في البحث : - 2 – 3 – 3

 الباحث االدوات البحثية التالية :استخدـ 

 (15ػ شواخص عدد ) 1
 سـ ( 45ػ مكعب ارتفاعو ) 2

 ( 12ػ كرة قدـ خماسي عدد ) 3

 (2ػ صافرة عدد ) 4

 ػ شريط قياس  5

 
 اجراءاث البحث الويذانيت : - 4 – 3

 تحذيذ االختباراث : - 1 – 4 – 3

االستعانة بالمراجع  تحديد اىـ الصفات البدنية والميارية فعمد الباحث الى 
والمصادر العميمة والتي مف خالليا تـ تحديد اىـ الصفات وادراجيا في استمارة 

 1استتبياف , ثـ تـ عرضيا

 

 االختباراث الوستخذهت : - 2 – 4 – 3

 ػ االستجابة الحركية 1
 ػ التيديؼ 2

 ػ الدحرجة 3   

 



 

 

ج يثططح وكًا وًٌكٍ وصف يفهىو كم اخرثار يٍ االخرثاراخ االذٍح تصىر

 ٌهً:

تعتبر االستجابة الحركية مف العناصر الميمة لمفرد   : ـ االستجابة الحركية 1
بشكؿ عاـ ولمرياضي بشكؿ خاص , ألنيا مف القدرات الحركية الضرورية التي 
تبرز أىميتيا في الفعاليات والنشاطات التي تتصؼ بالسرعة وتغيير المكاف , 

وعرؼ مصطمح االستجابة في مفيـو عمـ 1مثؿ ميمة حارس المرمى بكرة اليد
وتعرؼ أيضا بأنيا " مجموع زمف  .فس " ىو كؿ ما يطرأ عمى السموؾ نتيجة الن

أو بأنيا " الربط بيف زمف  . " رد الفعؿ وزمف الحركة وىو الوقت  لمنبو معيف
الحركة , أي أنو  " الرجوع وزمف الكمي منذ ظيور المثير حتى انتياء األداء

 6"ياء مف أتماـ الحركة الزمف الكمي الذي ينقضي مابيف حدوث المثير واالنت
أف الجياز العصبي ىو الجياز المسيطر والمييمف  : سرعة االستجابة الحركية

عمى جميع وظائؼ وفعاليات الجسـ, آذ يتكوف مف مجموعة مف المراكز 
 . المترابطة فيما بينيا والتي تصؿ ألييا التنبييات الحسية مف جميع أجزاء الجسـ

ف محدد وىذه الحركة ناتجة كعممية رد عمى وأف أداء الحركة يكوف ضمف زم
مثير خارجي مف قبؿ شخص أو أداة . وأف زمف استالـ المثير مف قبؿ الحراس 

الجياز العصبي , ثـ الرد عميو بظيور حركة العضمة أو العضو  الى وايصالو
المراد تحريكو ويسمى ىذا بزمف رد الفعؿ , أما زمف االستجابة ا لحركية فيو 

عؿ مضافا اليو زمف أداء الحركة لحيف انتيائيا . وعميو فاف "سرعة زمف رد الف
 ( 1كما في الشكؿ )  .االستجابة الحركية ناتجة عف سرعة رد الفعؿ 

                                                           

المسالمة أحمد عبد الرحمن ؛ التوقع الحركي لحراس المرمى بكرة اليد. رسالة  ـ  6

 ماجستير, جاماة بغداد . كلية التربية الرياضية



                                                                 
 
 

                                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقسن االستجابت الحركيت هن حيث زهن هراحلها : أقسام االستجابت الحركيت

 -الى :

  زمن رد الفعل –أوال 

 زمن الحركة –ثانيا 



إف أىمية التيديؼ في خماسي كرة القدـ يعتبر الجزء الميـ واألكثر  التهديف : ػ 1
إثارة في المعبة واليدؼ النيائي لكؿ فريؽ يكوف في خمؽ فرصة أو فرص 
لتسجيؿ األىداؼ وفي خماسي كرة القدـ تكوف فرص التيديؼ كثيرة لكوف 

واف مساحة الممعب صغيرة ولعب الكرة ضمف إطار المعبة يتـ بالسرعة والحركة 
 . 7وقت الوصوؿ إلى فرص الخصـ بسرعة خاطفة

إف التيديؼ مف الحركة يعد مف أحسف التهديف من الحركة في خماسي الكرة: 
واقوي أنواع التيديؼ الف الكرة تسير وفي حالة الحركة سواء كانت الكرة في 
حركة مستقيمة أو متعرجة والف الكرة تسير أطوؿ مسافة ممكنة باإلضافة إلى 

 .8في اقؿ زمف ممكف وصوليا

وتعني قدرة الالعب عمى التحرؾ واالنتقاؿ بالكرة مف مكاف إلى  ـ الدحرجة : 3
آخر في مناطؽ ضيقة بوجود خصـ أو أكثر, ويتـ التحرؾ أما بشكؿ مستقيـ أو 
عرضي أو قطري وعمى شكؿ خطوات قصيرة وموزونة مع المحافظة عمى الكرة 

ندما يكوف الزمالء تحت ضغط المنافسيف تحت السيطرة وتستخدـ ىذه الميارة ع
ويتعذر عمى الالعب الحائز لمكرة إعطاء مناولة لمزميؿ , والدحرجة بحاجة إلى 
توافؽ عصبي عضمي عاؿ واتزاف كي ما تؤدى بانسيابية وارتخاء , ولكي تتـ 
الدحرجة بنجاح البد مف حماية الكرة مف خالؿ وضع الالعب لجسمو حاجزا 

 .  بيف الخصـ والكرة

                                                           

, بغداد , دار  1, ط التشكيؾ والتكتيؾ في خماسي كرة القدـعمار زبير احمد : ـ   1
 . 87, ص 2115الكتب لموثائؽ , 

, الرياض , مكتبة الطالب  لمياري في كرة القدـاإلعداد ابياء الديف سالمة :  ـ  9
  . 68, ص 1987الجامعي , 



إعطاء فرصة .و سر مصيدة التسمؿوك  إشغاؿ المنافسىي : أغراض الدحرجة
إعطاء فرصة لمزمالء لتنظيـ الموقؼ اليجػومي .و لمزمالء لمتحرؾ وخمؽ الفراغ

 تشتيت انتباه الخصـ.و تأخير المعب وكسب الوقت.و  وتبػادؿ الحركات

 تستخدـ كمقدمة ألداء المراوغة أو الخداع أو التصويب.و

  : أنواع الدحرجة
 ػ الدحرجة بالوجو األمامي لمقدـ 1
 الدحرجة بالجزء الخارجي مف القدـػ  2

 ػ الدحرجة بالجزء الداخؿ مف القدـ 3

 
 
 
 
 
 
 التجربت االستطالػيت : – 3-4-3

ىي عبارة عف دراسة مسحية اولية يقـو بيا الباحث عمى عينة اخرى غير عينة 
في القاعة  9/2/2116لغاية  5/2/2116البحث وقد تمت التجربة بتاريخ 

جامعة القادسية وكاف اليدؼ  –المغمقة في كمية التربية البدنية وعمـو الرياضة 
 منيا التعرؼ عمى :

ػ التعرؼ عمى الفريؽ المتفوؽ والمتميز في أداء االختبارات المطموبة والتي  1
  . اجريت عمى اساسيا الدراسة وكتابة البحث



 المستغرؽ لكؿ حركة او نشاط او اختبار .ػ دراسة الوقت  2
 ػ التعرؼ بالكادر المساعد المشرؼ عمى االختبارات التي اجريت . 3
 ػ مدى مالئمة االختبارات لعينة الدراسة والبحػػث . 4

 االسس الؼلويت الوستخذهت في االختباراث : - 4 – 4 – 3

البيئة العراقية  اف االختبارات  المستخدمة ىي اختبارات منضمة وتستخدـ في
وعمى عينات التجربة المتمثمة بمجموعة مف طمبة كمية التربية البدنية وعمـو 

 الرياضية وعمى العبي كرة القدـ الخماسي لذا فيي تتمتع بصدؽ وثبات عالي.

 ػ الوسط الحسابي 1
 ػ االنحراؼ المعياري  2

 ػ معامؿ االرتباط البسيط 3

يٍ االضص انعهًٍح انًطرخذيح فً وفًٍا ٌأذً شرح عٍ يفهىو كم اضاش 

 -االخرثاراخ انرً اجرٌد فً انرجرتح انخاصح تانثحث :

يعرؼ المتوسط الحسابي في اإلحصاء والرياضيات بأّنو  ـ الوسط الحسابي : 1
القيمة التي تتجمع حوليا مجموعة قيـ, ومف خالليا نستطيع الحكـ عمى كّؿ قيـ 

ابي, ويتـ حساب المتوسط الحسابي المجموعة, فيذه القيمة ىي الوسط الحس
لمجموعة مف القيـ مف خالؿ جمع قيـ كؿ عناصر ىذه المجموعة وقسمة ناتج 
المجموع عمى عدد عناصر المجموعة, ورياضيًا ىو: المتوسط الحسابي= 
 .مجموع كّؿ عناصر المجموعة/ عدد عناصر المجموعة

, احسب المتوسط الحسابي 11,21,85,8,36,78مثاؿ/ لمجموعة القيـ التالية 
 ومجموع االنحرافات لقيـ المجموعة عف المتوسط الحسابي. 



الحؿ: المتوسط الحسابي= مجموع كّؿ عناصر المجموعة/ عدد عناصر 
. المتوسط 6(/78+36+8+85+21+11المجموعة. المتوسط الحسابي= )

-11مجموع االنحرافات عف المتوسط الحسابي=) .39.5=237/6الحسابي= 
39.5(+)21-39.5(+)85-39.5(+)8-39.5(+)36-39.5(+)78-
39.5=)1 

القيمة األكثر :)  Standard deviationباإلنجميزية(ـ االنحراف المعياري :  2
مدى التبعثر اإلحصائي,   لقياس التشتت اإلحصائي استخداما مف بيف مقاييس

مدى امتداد مجاالت القيـ ضمف مجموعة البيانات أي أنو يدؿ عمى 
اإلحصائية. عادة ما يرمز إلى االنحراؼ المعياري بالحرؼ 

  σ.الصغير اإلغريقي

 8لكؿ مف الرقميف سنأخذ ىذا المثاؿ البسيط عمى حساب االنحراؼ المعياري 
 .4و

  .لمرقميف الػمتوسط حسابي إحسب :1الخطوة 

 .وسط حسابيالػمت كؿ مف الرقميف السابقيف عف انحراؼ احسب :2الخطوة 

 قـ بتربيع االنحرافيف :3الخطوة 

 :إجمع التربيعيف الناتجيف :4الخطوة 

 (2قـ بتقسيـ الناتج عمى عدد القيـ )وىو في مثالنا  :5الخطوة 

 :التربيعي الموجبقـ بإيجاد الجذر  :6الخطوة 

 .2إًذا االنحراؼ المعياري ىو 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%AA%D8%AA_%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%AA%D8%AA_%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%BA%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%8A


  rيعرؼ معامؿ االرتباط والذي يرمز لو بالرمز  ـ معامل االرتباط البسيط: 3
بأنو عبارة عف مقياس رقمي يقيس قوة االرتباط بيف متغيريف , حيث تتراوح 

( وتدؿ إشارة المعامؿ الموجبة عمى العالقة الطردية , بينما 1,+ 1-قيمتو بيف )
 . تدؿ إشارة المعامؿ السالبة عمى العالقة العكسية

 وبالتالي فأف : ىوتعييف وقوة العالقة بيف متغيريف اوعدميااالرتباط: 
ويمكف  :ىو مؤشر ىذه العالقو  Coefficient Correlation معامل االرتباط

حساب العديد مف معامالت االرتباط ويعتمد ذلؾ عمى مستوى القياس  
 . لممتغيرات التي تبدو مرتبطة

 

 

 التجربت الرئيسيت : - 5 – 4 – 3

في  2116/ 2/  2تـ اجراء التجربة الرئيسية في يـو الثالثاء المصادؼ   
جامعة القادسية , وقد تـ اختيار  –قاعة كمية التربية البدنية وعمـو الرياضة 

عينة مف طالب كمية التربية البدنية وعمـو الرياضة وتقسيميـ الى فريقيف حيث 
تـ تقسيـ الفريقيف عمى اساس توزيع العينة عمى الفريقيف بالتساوي مف حيث 

غيرىا مف االمور التي ادت العدد وميارة كؿ شخص حسب معمومات سابقة و 
الى تقسيـ العينة عمى الفريقيف بالتساوي وفيما ياتي الجدوؿ الذي يبيف بعض 

 المعمومات الخاصة بأجراء التجربة

 

 الساعة التاريخ اليـو
 االختبار
سرعة 

 المكاف
قاعة كمية 



التربيةالبدنية  االستجابة
 وعمـو الرياضية

  الميارات   االحد

 

 

 

 

 انىضائم االحصائٍح : - 5 – 4

لقد استخدـ الباحث الحقيبة االحصائية )برنامج استخدـ الباحث الحقيبة 
 (SPSSاالحصائية )برنامج

 

 اجراءاخ انثحث انًٍذاًَ - 6 – 4

االختبار القبمي : اجرى الباحث االختبارات القبمية لعينة البحث لممجاميع الثالث 
عب( وذلؾ يـو االحد المصادؼ  /   ال 5حيث كاف عدد العبي كؿ مجموعة )

 1جامعة القادسية  –في قاعة التربية البدنية وعمـو الرياضة  2116/

وقد اجري االختبار عمى اساس معرفة وقياس ميارة كؿ العب وبالتالي كؿ 
فريؽ وكذلؾ معرفة الوقت الالـز الداء واكماؿ كؿ حركة وختبار مطموب اضافة 

 راج كؿ المعمومات الالزمة والمطموبة الجراء البحث الى اف االختبار قد تـ استخ

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 انفصم انراتع

 عرض انُرائج ويُاقشرها
 

 

 

 



 

 عرض َرائج انثحث ويُاقشرها :  – 3

( يبيف االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لممتغيرات قيد  4 – 1جدوؿ ) 
 الدراسة 

 ص س المتغيرات

سرعة االستجابة 
 الحركية

19891 191771 

 19393 159525 ميارة الدحرجة

 59871 259327 ميارة التيديؼ

 

مف خالؿ الجدوؿ اعاله يتبيف اف االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية 
لالختبارات البدنية والميارية لممتغيرات قيد الدراسة حيث بمغ الوسط الحسابي 

نرحاؼ المعياري ( في حيف بمغ اال 19891لسرعة االستجابة الحركية ) 
( وقد بمغت االوساط الحسابية لميارتي الدحجرة والتيديؼ  191771)

( عمى التوالي وبمغت االنحرافات المعيارية ليا  259327( و )  159525) 
 ( عمى التوالي ايضًا .  59871( و )  19393) 

 

 

 



عرض َرائج عالقح االرذثاغ تٍٍ ضرعح االضرجاتح انحركٍح ويهارذً  – 8 – 3

 انذحرجح وانرهذٌف وذحهٍهها ويُاقشرها : 

 

 

 ( 4 – 2جدوؿ ) 

 معامؿ االرتباط
 

 الميارات

 الداللة االستجابة الحركية

 معنوي   1981 التيديؼ

 عشوائي 1956 الدحرجة 

 

 (  81=  7 –قًٍح ) ش ( انجذونٍح عُذ درجح حرٌح ) ٌ 

مف خالؿ الجدوؿ اعاله يتبيف اف ىنالؾ عالقة ارتباط بيف ميارة التيديؼ 
وسرعة االستجابة الحركية في حيف ال توجد عالقة ارتباط بيف ميارة الدحرجة 
وسرعة االستجابة الحركية وىذا نتيجة متطمبات اداء الميرات لمصفات البدنية 

بة حركية عالية مف الالعب الداء حيث اف ميارة التيديؼ تتطمب سرعة استجا
الميارة بالصورة المطموبة الصحيحة وىذ ما اكده الكثير مف العمماء في مجاؿ 
التدريب الرياضي حيث ذكر )) اف زمف االستجابة يتضمف زمف رد الفعؿ وزمف 
الحركة وىي المتطمبات الضرورية التي يجب تنميتيا عند الالعبيف ولمعظـ 

نيا لعبة كرة القدـ , فكمما قصر زمف االستجابة كمما االلعاب الرياضية وم
استطاع الالعب التصرؼ في الوقت المناسب وخاصة في ميارة التيديؼ التي 

 تحتاج الى سرعة استجابة تجاه المثيرات المختمفة  وفؽ المعب المختمفة (( 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انفصم انخايص

 االضرُراجاخ وانرىصٍاخ

 

 

 
  االضرُراجاخ وانرىصٍاخ – 5
 االضرُراجاخ :  – 8 – 5

 ػ اف العبي كرة القدـ يتميزوف بسرعة االستجابة الحركية  8

ػ ىنالؾ عالقة بيف سرعة االستجابة والميارات االساسية ومنيا ميارة  2
 التيديؼ . 

ػ لـ يكف ىناؾ عالقة ارتباط بيف سرعة االستجابة وبعض الميارات مثؿ  3
 الدحرجة . 

 انرىصٍاخ : – 7 – 5

ػ تطوير مستوى سرعة االستجابة الحركية والميارات االساسية بصورة افضؿ  8
 لالعب خماسي كرة القدـ . 



التأكيد عمى متغير سرعة االستجابة الحركية والتي ليا تأثير مباشر عمى ػ  2
 . األداء المياري لمميارات االساسية لالعب خماسي كرة القدـ 

  بالميارات االساسية واالستفادة مف التعديالت القانونية لمعبػ االىتماـ  3

ػ ضرورة التأكيد عمى بعض التماريف لتطوير سرعة االستجابة الحركية  4
   باستغالؿ األدوات والتجييزات المتوفرة.

ػ ابتكار العديد مف الوسائؿ التعميمية والتدريبية المساعدة التي تعمؿ عمى  5
ة لما ليا مف دور ميـ في دقة أداء الميارات االساسية تطوير سرعة االستجاب

 . لالعب 

ػ اجراء البحوث والدراسات المشابية اليجاد العالقات بيف سرعة االستجابة  6
 والميارات االساسية االخرى لالعب خماسي كرة القدـ .
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