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 مستخلص البحث
 

هدؼ البحث إلى أعداد تمرينات تتميز بالسرعة الذهنية )التمييز والتوقع ورد الفعؿ( في         
كرة السمة و التعرؼ عمى تأثير تمرينات السرعة الذهنية في سرعة أداء المهارات الدفاعية بكرة 

 02بكرة السمة والبالغ عددهف   المنهج التجريبي عمى العبات صميخ ت الباحثةاستعممو   السمة
( العبة في كؿ مجموعة 02تقسيمهف إلى مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة وبواقع )وتـ  العبة

إذ تنفذ المجموعة التجريبية تمرينات السرعة الذهنية التي تركز عمى سرعة التوقع والتمييز ورد ،
نات مغايرة لها تمرينات لتطوير أما المجموعة الضابطة تنفذ تمري ،الفعؿ وباستعماؿ الكرات

وبعد أجراء االختبار القبمي وتنفيذ التمرينات ومف ثـ أجراء االختبار البعدي  ،السرعة بشكؿ عاـ
أف تمرينات السرعة الذهنية ضمف منهاج  إستنتجت الباحثةوجمع النتائج تـ معالجتها إحصائيا 

اعية لدى المجموعة التجريبية أفضؿ مف تدريبي لها تأثير ايجابي عمى سرعة أداء المهارات الدف
باالهتماـ بتدريبات سرعة أداء المهارات الدفاعية  في كرة السمة مف  وأوصتالمجموعة الضابطة 

 خالؿ تمرينات السرعة الذهنية.
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The Impact of the Use of Mental Speed Exercises in the Speed of 

Performing the Defensive Skills of Basketball  

Assist. Prof. Dr. Liqaa Abdullah Ali 

College of Physical Education and Sports Science for Girls-University of 

Baghdad 

Abstract 

     The aim of the research is to prepare exercises that are characterized by 

mental speed (discrimination, anticipation, and reaction) of basketball, and to 

identify the impact of mental speed exercises in the speed of performing the 

defensive skills of basketball.                                                                              

     The researcher used the experimental method on the 02 female players of 

Seleikh basketball club who were divided into experimental group and 

controlling group with (02) players in each group. The experimental group 

performs the mental speed exercises which focus on the speed of expectation, 

discrimination, and reaction by using the balls. The controlling group performs 

different exercises to develop the speed in general.                                             

     After conducting the pre-test and performing the exercises and then 

conducting the post-test and collecting the results which were processed 

statistically, the researcher concluded that the mental speed exercises within a 

training curriculum have a positive impact on the speed of performing the 

defensive skills among the experimental group better than the controlling 

group. She recommended the attention of training the speed of performing the 

defensive skills of basketball through the mental speed exercises.                   
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 الباب األول
 التعريف بالبحث :  -1
 مقدمة البحث وأهميته: 1-1
الخطػػوة الولػػى لمهجػػـو إذ إف الفريػػؽ يقػػـو ببتبػػاع أسػػمو  وخطػػط مدروسػػة  سػػمةالػػدفاع بكػػرة ال   

واالسػػػتحواذ عمػػػى الكػػػرة ومػػػف ثػػػـ القيػػػاـ بعمميػػػة الهجػػػـو لغػػػرض الفػػػوز  سػػػمت لغػػػرض الػػػدفاع عػػػف 
فريػؽ العمػؿ الػدفاعي المػنظـ لكػي يكػوف مػؤثرًا فػي إفشػاؿ هجػوـ بالمباراة، وهذا يتطم  مف أفػراد ال

ف خالؿ التحرؾ الجماعي عمػى شػكؿ خطػط دفاعيػة مػؤثرة و فعالػة والتػي تعتمػد الفريؽ المنافس م
 مف مهارات دفاعية. الالع  بصورة أساسية عمى القدرات الفردية وعمى مستوى ما يمتمك 

باريػػػات إلػػى تػػػدريبات تعمػػؿ عمػػى تقصػػػير الفتػػرة الزمنيػػػة أثنػػاء التػػدري  أو الم سػػػمةال ةتحتػػاج كػػر   
السػػػتقباؿ المثيػػػر وتفسػػػير  وتحميمػػػ  واتخػػػاذ القػػػرار المناسػػػ  لتنفيػػػذ الواجػػػ  الحركػػػي ضػػػد تحركػػػات 

  (000: 3)أو كرات . منافسال
 ثالث عناصر مهمة وهي التوقع ورد الفعؿ والتمييز. مىع يتـ التطرؽوبذلؾ 

بة واالستعداد الذهني لها والحسا  المبكر لحوادثها كسرعة الكرة وخط ويشير التوقع هنا  لفهـ المع
طيرانها ومنطقة ارتدادها وغير ذلؾ , أما بالنسبة لمتمييز فيشير لرصد تطور الوضعيات والتهيؤ 
لمتعامؿ معها والتي ترتبط بسرعة اتخاذ القرارات ويكوف التركيز هنا عمى اإلشارات السمعية 

رد الفعؿ والذي هو سمسمة مف العمميات د عمى االستعداد لألداء الحركي, أما والبصرية التي تساع
المهارات العصبية العضمية والتي ينتج  العصبية العضمية والتي تطور عف طريؽ التكرار لمختمؼ

 عنها الكفاءة العالية في تنفيذ الفعاؿ الحركية .
لسمو  المثؿ لمرد عمى تحركات الخصـ وتمع  سرعة التوقع الحركي دورًا فاعاًل في اختيار ا  

وطوؿ الفترة التدريبية وقدرة  ةوالدفاع عف منطقت  ، والتوقع الحركي يتأسس عمى مدى خبرة الالعب
أو التخمص  المنافسالجهاز العصبي والجهاز العضمي عمى تحميؿ وتفسير واتخاذ القرار لخداع 

  من .
تجابات سريعة كرد فعؿ لممتغيرات والمواقؼ المختمفة بحاجة إلى تنفيذ اس سمةالكرة  ةاف العب   

والتغيرات المفاجئة لسرعة واتجا  الكرة. ولهذا  المنافس او الزميم التي تحدث في المع  كتحركات 
فاف رد الفعؿ ما هو إال استجابة الختبار رد فعؿ مناس  لممواقؼ المختمفة التي تحدث خالؿ 

 المباريات.
مف  الدفاعية, وتطويرها  مهاراتمف أهمية سرعة الذهنية في سرعة أداء التكمف فائدة البحث     

 ريناتتحميؿ واتخاذ القرار كأداء تمالتي تحسف مف مستوى سرعة التفكير وال رناتخالؿ تنفيذ التم
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مف وضعيات مختمفة وربطها مع الحركات التي قد تحدث أثناء المع , باستعماؿ الكرة مع رؤية 
 . سمةيذ الواجبات الدفاعية في كرة التماد عمى التوقع والرد الفعؿ والتمييز في تنفكؿ المواقؼ واالع

 سمةكرة ال العباتمف المواصفات الهامة التي يج  االهتماـ بها أو البحث عنها عند اختيار و    
 هي االنطالقات السريعة في المباراة والتي تتمثؿ في سرعة االنطالؽ لمحاولة قطع الكرة مف 

 )زوف(أو االنطالؽ السريع لالستحواذ عمى الكرة في منطقة الدفاع أو منطقة  يؽ المنافسالفر 
أو  المنافس أو االنطالؽ لمضغط عمى المنافس  أو لمحصوؿ عمى فراغ دوف مراقبة لمنافس ا

بشكؿ اكبر إلى  تدري  السرعة بالكرة وبما الحديث التدري   . لذا اتج المع  مع  رجؿ لمرجؿ
مواقؼ المع  ومتغيرات  ومتطمبات  المختمفة وأصبح هذا التدري  يأخذ نصيبًا اكبر  يتناس  مع

بكثير مف تدري  السرعة بدوف الكرة عمى الرغـ مف إف تدري  السرعة بدوف كرة مفيدًا ول  تأثير 
 فعؿإال أف تأثيرها يكوف قمياًل في تطوير قابمية رد ال ,عمى تطوير قابمية إنتاج الطاقة الألوكسجيني

 .لمواجهة المتغيرات والمواقؼ المختمفة التي تحدث إثناء المباريات  ةلالعب والتوقع والتمييز
ومف هنا تكمف مشكمة البحث في أداء المهارات دفاعية تتطم  التمييز والتوقع والرد السريع    

تحسيف  أو مف قبؿ المنافسالجري السريع بالكرة لتنفيذ الهجمات السريعة المباغتة ضد أداء 
مستوى المهارات أثناء الجري السريع وتحسيف التوقيت والتوقع الحركي والرشاقة واالنسيابية بالجري 

وهذ  المميزات التي يمنحها تدري  السرعة بالكرة ال يمكف أف يمنحها  المنافسوالتخمص مف 
هنية )التمييز وقد هدؼ البحث أعداد تمرينات تتميز بالسرعة الذ تدري  الركض السريع بدوف كرة 

في سرعة أداء والتوقع ورد الفعؿ( في كرة السمة والتعرؼ عمى تأثير تمرينات السرعة الذهنية 
سمة وتـ فرض  وجود فروؽ معنوية بيف االختبارات القبمية والبعدية لدى الدفاعية بكرة ال مهاراتال

سمة كذلؾ وجود فروؽ ة الالدفاعية بكر  مهاراتفي سرعة أداء العينتي البحث التجريبية والضابطة 
 مهاراتسرعة أداء المعنوية بيف عينتي البحث التجريبية والضابطة في االختبارات البعدية ل

سمة وكانت مجاالت البحثمثمثمة  بالمجاؿ البشري: العبات نادي صميخ بكرة السمة الدفاعية بكرة ال
والمجاؿ المكاني ممع    0207 -8-07ولغاية  0207-7-0لمنساء و المجاؿ ألزمانيالمدة مف 

 كرة السمة في كمية التربية البدنية وعمـو الرياضة لمبنات جامعة بغداد.  
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 الباب الثاني
جراءاته الميدانية: يةمنهج -2   البحث وا 
  منهج البحث: 2-1
إذ يعد هذا المنهج أفضؿ ما يمكف إتباع   ,المنهج التجريبي لمالئمت  وطبيعة البحث استعمؿ 

 إلى نتائج دقيقة.لموصوؿ 
 عينة البحث:  2-2

 ( العبة,02بالطريقة العمدي  والبالغ عددهف) سمةبكرة ال صميخ الرياضي تـ اختيار العبات نادي
سنة(، وقسمت عينة البحث بالطريقة العشوائية إلى مجموعة تجريبية ومجموعة 00-08بعمر)

القياسات عينة البحث في ( العبة في كؿ مجموعة , واجري التجانس ل02ضابطة, وبواقع )
 (. 0وتبيف أف أفراد عينة البحث ذو توزيع طبيعي وكما مبيف في الجدوؿ ) االنثروبومترية 

 في القياسات الجسمية. أفراد عينة البحث  تجانسيبين  (1الجدول)

الوسط  وحدة القياس المتغيرات
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

معامؿ  الوسيط
 االلتواء

 2.7792 57.222 33..7 .55.90 كغـ الوزف 
 2.379 058.522 0.877 .058.70 سـ الطوؿ 
 0.307 09.222 2.750 09.052 سنة العمر

كما تـ تكافؤ عينتي البحث في  االختبارات المهارات الدفاعية أيضا وتبيف عدـ وجود فروؽ 
 ( يبيف ذلؾ .0معنوية بيف المجموعتيف في االختبارات القبمية , والجدوؿ )

 (2ول)جد
يبين االختبارات واألوساط الحسابية وانحرافاتها المعيارية وقيمتي )ت( المحسوبة والجدولية في االختبارات 

 القبمية لعينة البحث
 االختبارات 

وحدة 
 القياس

 ت  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 المحسوبة

 ت

 الجدولية 

 المعنوية

 ع س ع س

حركة الالع  
 المدافع

مف/ثانز 
 ية

00,8. 2,57 03,02 2,.. 2,78  

0،0. 

 غير معنوي

الدفاع ضد 
 التصوي 

زمف/ثان
 ية

 غير معنوي 2,02 2,78 02,39 2,35 02,33
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 2,25( وبمستوى داللة  08تحت درجة حرية )
 األجهزة واألدوات المستخدمة في البحث :  3-3
 .ساعة توقيت الكترونية 
 ( قمع .00أقماع بعدد ) 
 .شريط قياس 
 .شريط الصؽ 
  حاسبة الكترونية نوعLenovo . 
 .طباشير ممونة 
 .ممع  كرة يد قانوني 
 ( كرة.00كرات يد قانونية بعدد ) 
 (98: .) اختبارات المهارات الدفاعية بكرة السمة 0-4

 اختبار حركة الالعب المدافع 2-4-1
 قياس سرعة حركة الالع  المدافعالهدف من االختبار : -
( ساعة توقيت الكترونية , 0(ـ شاخص عدد)02شريط الصؽ جمدي) دمة :االدوات المستخ -

 صافرة ,اوراؽ واقالـ تسجيؿ
 اربع عالمات موزعة كاالتي  اجراءات االختبار :

ـ عف نقطة مركز الحمقة عمى 75,.العالمة االولى في منتصؼ القوس لمتصوي  الذي يبعد 
معبو الثالثة والرابعة عمى االرض يسار االرض والعالمة الثانية عمى مركز خد المنتصؼ لمم

 (سـ وامتداد لمعالمة االةلى 92ويميف قوس الثالث نقاط يبعد كؿ منهما عف الخطيف الجانبييف )
يقؼ الالع  المدافع عمى العالمة االولى وعند سماع اشارة البدء عبر الصافرة  وصف االختبار:

لتوقؼ بالعدة الواحدة ثـ اداء حركة الالع  ـ الالع  بالركض باتجا  العالمة الثانية مع او يق
المدافع باتجا  العالمة الثالثة ومس الشاخص بذراع اليميف مع ربع دورة لمداخؿ ومف ثـ حركة 

 الع  مدافع باتجا  العالمة االولى ومف ثـ القياـ بالعمؿ نفس  مف جهة اليسار 
ند اداء حركة الالع  المدافع مع انثناء الركبتيف ع -تنفيذ الخطوات بسرعة  شروط االختبار :

 .محاولة واحدة فقط -درجة بيف العضد والجذع 92رفع الذراعيف بما ال يقؿ عف 
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مسجؿ يقـو بالنداء عمى  -مؤقت اعطاء اشارة البدء والنهاية عبر الصافرة  ادارة االختبار :
اداء االختبار يسجؿ لالع  الزمف الذي يستغرق  في  -االسماء ومالحظة االداء مع التسجيؿ 

 بخطوات  
 اختبار الدفاع ضد التصويب  2-4-2

 : قياس سرعة الدفاع ضد التصوي  الهدف من االختبار
, ساعة توقيت  3(ـ اعمدة عدد  02شريط الصؽ,شريط جمدي قياس ) االدوات المستخدمة :

 الكترونية , ثالث كرات 
 :تي اآلاربع عالمات موزعة ك اجراءات االختبار :

امتداد العالمة االولى مف الجهتيف  7, 0االولى اسفؿ السمة المركز لمحمقة, والعالمتاف  العالمة
ـ والعالمة الثالثة عمى خط الرمية الحرة عند المنتصؼ وتبتعد عف الخد النهائي  5وعمى بعد 

  .ـ 5,82
الالع  يقؼ الالع  المدافع عمى العالمة االولى وعند سماع اشارة البدء يقـو   وصف االداء :

بالركض باتجا  العالمة الثانية لمنع التصوي  والعودة بحركة الالع  المدافع لمعالمة االةلى ومف 
ثـ الركض باتجا  العالمة الثالثة لمنع التصوي  والعودة خمفا لمعالمة االولى ومف ثـ يقوـ 

فع لمعالمة الالع  باركض ياتجا  العالمة الرابعة لمنع التصوي  والعودة بحركة الع  المدا
 االولى 

يقـو الالع  بمحاولة واحدة  -اعمدة حاممة لالختبار  -تنفيذ االختبار بسرعة شروط االختبار :
 فقط
 التجربة االستطالعية:  5 -3

ـّ إجراء تجربة استطالعية يوـ ال     ( العبات مف 7( عمى )0207-.-09الموافؽ) خميست
خالؿ  ةعرؼ عمى المعوقات التي قد تواج  الباحثلمتالدفاع المدني الرياضي بكرة السمة  نادي

 أجراء التمرينات واالختبار.
 إجراءات التجربة الرئيسة: 3-6
 االختبارات القبمية:  3-6-1
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( الساعة 0207-7-0الموافؽ ) السبت تـ أجراء االختبارات القبمية عمى عينتي البحث يـو     
لتربية البدنية وعمـو الرياضة لمبنات جامعة بغداد في كمية ا سمةالتاسعة صباحًا, في  ممع  كرة ال

بعد إجراء اإلحماء الكافي لالختبار, وتـ تثبيت كافة الظروؼ الزمانية والمكانية لغرض توحيدها 
 مع االختبارات البعدية.

 تمرينات السرعة الذهنية: 3-6-2
وري العراقي النسوي  يعد فريؽ صميخ مف الفرؽ النسوية المستمرة بالتدري  والمشاركة في الد 

-92وحدة تدريبية بيف )الوزمف بكرة السمة . يتدر  الفريؽ ثالث وحدات تدريبية في السبوع, 
 وحدة تدريبية,( 07وقد بمغ عدد الوحدات التدريبية ) ,اإلحماء والتهدئة مف ضمنها( دقيقة 002

  التي تحقؽ الهدؼ. ةلتدريبيالوحدة التدريبية وفقا لمهدؼ منها واستثمار الطريقة اويعتمد تنفيذ 
يتـ تنفيذ اإلحماء والقسـ الختامي مف الوحدة التدريبية معا لممجموعتيف التجريبية والضابطة,    

دقيقة ( مف القسـ الرئيس لتنفيذ تمرينات السرعة الذهنية وهنا يتـ فصؿ -00-02كما يستثمر) 
يبية تمرينات السرعة الذهنية التي المجموعة التجريبية عف الضابطة, إذ تنفذ المجموعة التجر 

 تركز عمى سرعة التوقع والتمييز ورد الفعؿ وباستعماؿ الكرات. 
اما المجموعة الضابطة تنفذ تمرينات مغايرة لها تمرينات لتطوير السرعة بشكؿ عاـ  دوف   

ت تدمج التركيز عمى سرعة التوقع والتمييز ورد الفعؿ وبدوف استعماؿ الكرات. وبعد انتهاء الوق
 المجموعتيف لتكممة باقي مكونات الوحدات التدريبية. 

في مف أعداد الفريؽ لممنافسات , و  فترة العداد الخاصنفذت تمرينات السرعة الذهنية خالؿ    
قدرة الجهاز العصبي عمى النقؿ السريع لإلشارات العصبية  يستثمربداية الوحدة التدريبية حتى 
التع  في منتصؼ أو نهاية الوحدة التدريبية نتيجة كثرة االيعازات  ؿيحلمعضالت العاممة قبؿ أف 

 العصبية المرسمة إلى العضالت خالؿ الوحدة التدريبية.
تـ التركيز في تنفيذ تمرينات السرعة الذهنية عمى سرعة الداء الحركي والدقة في تنفيذ    

بشكؿ جيد مع الواجبات أو التمرينات وتنفيذ  التحركاتحتى الوصوؿ إلى مرحمة إتقاف  التحركات
 التصحيح المستمر لألخطاء.

( 02نفذت تدريبات السرعة الذهنية بطريقة التدري  الفتري مرتفع الشدة , و بزمف ال يزيد عف )  
( مجموعة 3-0( لممجموعة الواحدة وعدد المجموعات )5 – 7وبتكرارات مف ) لكؿ تكرار ثواني
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التدريبية ، واف تكوف فترة الراحة بيف التكرارات رجوع النبض إلى ما  وفقًا لمستوى الفريؽ وحالت 
 .( ضربة في الدقيقة قبؿ البدء بالتكرار التالي 002يقار  )

% 95-92يتراوح بيف كما أخذت تدريبات السرعة الذهنية بالكرات نصيبًا وحجما تدريبيا اكبر 
  (0. ممحؽ )مف تدريبات السرعة الذهنية بدوف الكرات

الموافؽ  الخميسولغاية يـو  0207-7-0الموافؽ  خميسستمرت مدة التمرينات مف) يـو الا
07-8-0207 . ) 
 االختبارات البعدية : 3-6-3
 (0207-8-07الموافؽ ) الحدتـ أجراء االختبارات البعدية عمى أفراد عينتي البحث يـو    

 ة والمكانية في االختبارات القبمية .الساعة التاسعة صباحًا ,وتـ مراعاة  كافة الظروؼ الزماني
    :يةالوسائل اإلحصائ 3-7
  -وباستخداـ القوانيف اآلتية: spss تـ معالجة النتائج إحصائيا بوساطة نظاـ   

 الوسط الحسابي. 
 .االنحراؼ المعياري. 

 اختبار )ت( لمتوسطيف غير مرتبطيف.
 اختبار )ت( لمتوسطيف مرتبطيف. 

 الباب الثالث
   وتحميل النتائج ومناقشتها: عرض -3
القبمية والبعدية أداء المهارات الدفاعية  ةاختبار سرعنتائج ومناقشة عرض وتحميل 1 -3-1

 التجريبية والضابطة تينلممجموع
 (3جدول )

يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وحجم العينة وقيمتي )ت( المحسوبة والجدولية في      االختبارين 
 والبعدي لممجموعة التجريبية لالختبارات المختارة القبمي

 
 االختبارات

  االختبار البعدي االختبار القبمي
حجم 
 العينة

قيمة 
 )ت(المحسوبة

 قيمة
 )ت(الجدولية

 

 
 ع س ع س المعنوية
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حركة الالعب 
 المدافع

12,86 7,57 17,47 7,67  
17 

7,27  
2226 

 معنوي

الدفاع ضد 
 التصويب

 معنوي 8,86 7,46 7,71 7,35 17,33

 (4جدول )
يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وحجم العينة وقيمتي )ت( المحسوبة والجدولية في      االختبارين 

 القبمي والبعدي لممجموعة الضابطة لالختبارات المختارة

 
 االختبارات

  االختبار البعدي االختبار القبمي
حجـ 
 العينة

قيمة 
 ة)ت(المحسوب

 قيمة
 )ت(الجدولية

 

 
 ع س ع س المعنوية

حركة الالع  
 المدافع

03,02 2,.. 00,.0 2,38  
02 

..79  
0،0. 

 معنوي

الدفاع ضد 
 التصوي 

 معنوي 5,39 0.,2 8.23 2,78 02,39

( وجػػػػود فػػػػروؽ بػػػػيف قػػػػيـ الوسػػػػاط الحسػػػػابية وقػػػػيـ االنحرافػػػػات 7, 3نالحػػػػظ مػػػػف الجػػػػدوؿ )      
، ولمصػػمحة والمجموعػػة الضػػابطة تبػػاريف القبمػػي والبعػػدي لػػدى المجموعػػة التجريبيػػةالمعياريػػة لالخ

سػػػرعة أداء المهػػػارات الدفاعيػػػة لػػػدى مجمػػػوعتي البحػػػث االختبػػػار البعػػػدي, وهػػػذا يػػػدؿ عمػػػى تطػػػور 
إذ  التجريبية والضابطة, نتيجة االستمرار في التدري  وأداء التكرارات وفػؽ أسػس عمميػة صػحيحة.

 لممتدر  الحركيةالقدرات ف والمنتظـ والمستمر يحدث تغيرات ايجابية في مستوى التدري  المقن أف
بصػػورة عامػػة   هػػي مجموعػػ  مػػف  تمرينػػات المنهػػاج التػػدريبي أف إذ وهػػذا ماحققتػػ  المجمػػوعتيف.

 الحركيػةتشػكيؿ الجسػـ و بنػاء  وتنميػة مختمػؼ قدراتػ   إلػىالبدنية التػي تهػدؼ الحركية و  الوضاع
الػػوظيفي فػػي مجػػاالت المهػػاري  والحركػػي و  الداءمسػػتوى ممكػػف مػػف  أعمػػى إلػػىلموصػػوؿ بػػالفرد 

 (   .: 8)لفف الحركة والعممية التربوية السسمعتمد  عمى  المختمفةالحياة 
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 تبنلمجموعاالختبار سرعة المهارات الدفاعية  بين انتائج  ومناقشة عرض وتحميل 3-1-2
 .في االختبار البعدي التجريبية والضابطة 

 (5جدول )
يبين االختبارات واألوساط الحسابية وانحرافاتها المعيارية  وقيمتي )ت( المحسوبة والجدولية وحجم العينة في 

 االختبارات البعدية لممجموعتين التجريبية والضابطة لالختبارات المختارة
المجموعة  االختبارات

 التجريبية
المجموعة 
 الضابطة

حجـ 
 العينة

 ت
المحسو 
 بة

 ت
 جدوليةال

 المعنوية

 ع س ع س
حركة 
الالع  
 المدافع

02,7
7 

2,.7 00,.
0 

2,38  
 
02 

7,0.  
 
0،02 
 
 

 معنوي

الدفاع ضد 
 التصوي 

 معنوي 3,70 0.,2 8.23 .2,7 7,20

 
( وجود فروؽ بيف قيـ الوساط الحسابية وقيـ االنحرافات المعيارية 5نالحظ مف الجدوؿ )        

المجموعػػػة ، ولمصػػػمحة والمجموعػػػة الضػػػابطة لػػػدى المجموعػػػة التجريبيػػػة ةالبعديػػػبػػػيف االختبػػػارات 
سػػرعة أداء المهػػارات الدفاعيػػة لػػدى المجموعػػة التجريبيػػة أفضػػؿ هػػذا يػػدؿ عمػػى تطػػور التجريبيػػة. و 

 مف المجموعة الضابطة , وتعزو الباحثة ذلؾ إلى استثمار تمرينات السرعة الذهنية .
أصػػػع  المهػػػارات الحركيػػػة وذلػػػؾ لكثػػػرة تعػػػدد مكوناتهػػػا واسػػػتيعا   الدفاعيػػػة مػػػف مهػػػاراتتعػػد ال   

دراؾ التوافؽ المعقد لمواج  الحركػي فبقػدر مػا تكػوف الخبػرة الحركيػة ثريػة تكػوف قػدرة الفػرد كبيػرة  وا 
في تحديد المسارات الحركيػة الدقيقػة داخػؿ الجهػاز العصػبي المركػزي. المػر الػذي يػنعكس إيجابػا 

واالنسػػػيابية فػػػي الداء وتنفيػػػذ الواجبػػػات الحركيػػػة الجديػػػدة عمػػػى أحسػػػف وجػػػ  عمػػػى القػػػدرة التوافقيػػػة 
الدفاعيػة تتناسػ  مػع التػدريبات  مهػارات. وهػذ  الصػفات التػي تتميػز بهػا ال(003: 5) وبأقؿ وقػت

التػػػي أدتهػػػا  العبػػػات المجموعػػػة التجريبيػػػة فػػػي تمرينػػػات السػػػرعة الذهنيػػػة ممػػػا عمػػػؿ عمػػػى تحسػػػف 
 الدفاعية. اتمهار اختبار سرعة أداء ال
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أف تمرينػػات السػػرعة الذهنيػػة تعمػػؿ عمػػى ترقيػػة التوافػػؽ العصػػبي العضػػمي الػػذي  ةوتػػرى الباحثػػ    
يػػؤدي إلػػى تحسػػيف مكونػػات بعػػض العناصػػر الحركيػػة المختمفػػة مثػػؿ سػػرعة االسػػتجابة ورد الفعػػؿ  

 والتميز والتوافؽ .
مػػاريف  سػػرعة اسػػتجابة ورد فعػػؿ أف الطبيعػػة الحركيػػة لتمرينػػات السػػرعة الذهنيػػة والتػػي تشػػمؿ ت   

دراؾ وتمييػػز زاد فػػي القػػدرة اإلدراكيػػة لإلحسػػاس الحركػػي و تطػػور جهػػاز التػػوازف  وتوقػػع حركػػي وا 
لػػديهف و يتضػػح ذلػػؾ مػػف خػػالؿ المحافظػػة عمػػى التػػوازف رغػػـ انتقػػاالت مركػػز ثقػػؿ الجسػػـ يمينػػًا و 

سػػػـ فػػػي أداء يػػػؤدي إلػػػى . إذ أف اشػػػتراؾ الجػػػزء السػػػفمي مػػػف الج(002: 00يسػػػارًا أعمػػػى و أسػػػفؿ)
 (02: 00)تطوير عنصري السرعة والتوقع  والتوازف لمساقيف

وال يقػػؿ أهميػػ  عػػف  الفريػػؽ، الػػدفاع الصػػحيح والنػػاجح هػػو احػػد الركػػائز الساسػػية المكممػػة لنجػػاح  
، إف لـ يكف يفوق  أهمية والفريؽ الذي يحسف الدفاع واقتناص الكرة يستطيع بثبات وسػرعة  الهجـو

 (005: 0)فرصة العودة السريعة وتنظيـ صفوف  المنافست عمى الفريؽ بحيث يفو 
فاعميػة تمرينػات السػرعة الذهنيػة نفػذتها إلػى وتفسر الباحثة أفضػمية تطػور المجموعػة التجريبيػة    

الالعبات  مما أدى إلى استيعا ورد الفعؿ الحركي  طورت سرعة التوقعالتي  المجموعة التجريبية
بمسػػتوى التحػػرؾ السػػريع المنسػػؽ موضػػع التنفيػػذ  فيػػرتق فبشػػكؿ دقيػػؽ جعمهػػالواجػػ  الحركػػي إلػػى 

 . العممي وسرعة أداء المهارات الدفاعية
 الباب الرابع

 :االستنتاجات والتوصيات -4
 :االستنتاجات 4-1
الدفاعية لدى المجموعة  مهاراتال أداءايجابي عمى سرعة  تأثيرتمرينات السرعة الذهنية لها  إف

  التجريبية.
 مهاراتال أداءايجابي عمى سرعة  تأثيرلمنهاج التدريبي بدوف تمرينات السرعة الذهنية ل  اف ا

 الدفاعية لممجموعة الضابطة .
مهارات ال أداءايجابي عمى سرعة  تأثيرتمرينات السرعة الذهنية ضمف منهاج تدريبي ل  ل اف 

وبذلؾ بات مف الضروري   مف المجموعة الضابطة أفضؿالدفاعية لدى المجموعة التجريبية 
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بتدريبات سرعة أداء المهارات الدفاعية  في كرة السمة كونها ال تقؿ أهمية عف الهجوـ االهتماـ 
 وهي الساس في صد هجـو الفريؽ المنافس  والبدء بهجـو مرتد. 

 :التوصيات4-2
 ينات خاصة . .العمؿ عمى إيجاد اختبارات لمسرعة الذهنية ومف ثـ العمؿ عمى تطويرها في تمر 0
 اللعا لتطوير القدرات الخاصة لبعض  فالرياضييتطبيؽ تمرينات السرعة الذهنية عمى .0

 .الخرىالرياضية 
 المصادر

احمد عبد الزهرة وآخروف؛ تأثير تمرينات خاصة بالتثقيؿ في تطوير سرعة أداء التحركات -
بحث منشور في الموقع  http://www.Hussein-mardan.com). )0202الدفاعية بكرة اليد

 االلكتروني لمكتبة الدكتور حسيف مرداف.
هجومخالد حمودة ، جالؿ كماؿ؛ - .)مصر ، مطبعة ماكس جرو  ،  والدفاع في كرة اليد ال

0228 .) 
دفاعية بكرة اليد سعيد صالح حمد , إبراهيـ محمد مصطفى ؛ دراسة مقارنة لبعض المهارات ال-

.) بحث منشور 0200-0200بيف العبي نادي نوروز ونادي بيشمرك  أربيؿ لمموسـ الرياضي 
 (.0203, .,المجمد7في مجمة عمػػـو التربية الرياضية, العدد

عثماف مصطفى عثماف ؛ تطبيؽ مهارات الدفاع الفردي ضد المهاجـ الحائز عمى الكرة -
أربيؿ بكرة اليد . )رسالة ماجستير , جامعة  صالح الديف، كمية وعالقت  بالهجـو السريع لنادي 

 (.0220التربية الرياضية، 
 .(0997: )جامعة بف غازي,0.طعمـ التدري  الرياضي عمي بف صالح الهرهوري؛-
عمي كماؿ حسيف؛ تصميـ اختبارات لقياس بعض المهارات الدفاعية لناشئ فرؽ اندية بغداد -

 ـ 0200ستير ، جامعة بغداد ,كمية التربية الرياضية,لكرة السمة .)رسالة ماج
كماؿ الديف عبد الرحمف درويش )وآخروف( ؛القياس والتقويـ و تحميؿ المباراة في كرة اليد, -

 (.0220:)القاهرة، مركز الكتا  لمنشر، 0. طتطبيقات –نظريات 
القدرات الجسمية ماهر احمد عاصي, تأثير مناهج المياقة البدنية مف اجؿ الصحة في بعض -

  .ـ (  0222والوظيفية والبدنية , ) أطروحة دكتورا  , كمية التربية الرياضية , جامعة بغداد , 

http://www.hussein-mardan.com/
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:  0. ط المنهجية الحديثة في التخطيط لمتدري  الرياضيموفؽ مجيد المولى وآخروف : -
  (.0207)بغداد , دار الرقـ ,

في واستخدامات الحاسو  في بحوث التربية  وديع ياسيف و حسف محمد؛ التطبيقات اإلحصائية-
 . .099الرياضية.)دار الكت  لمطباعة والنشر، جامعة الموصؿ ,

00- Bouchard.c,(et-al);Exercise Fitness and Health.Illinois,Human Kinetics 
Books,0992. 
00- D.stan forth( et.al) ; Relation ship of heart Rate and oxygen  
consume ption during low-I mpact Aerobics movements medicine and 
science sports and exercise , official  journal  of the American collage of 
sports  medicine  .vol,02,no.0,0988. 

-http://www.Hussein-mardan.com.03 
 ( أنموذج من تمرينات السرعة الذهنية1ممحق )

ة خمػؼ الالعبػالالعبػة الثػاني قػؼ وتـ 3الجدار متعػرج وعمػى بعػد  الالعبة الولى أما تقؼ/  0ت
 االولػػى ةرمػي  عشػرة كػرات باسػػتمرار عمػى الجػدار المتعػرج وعمػى الالعبػتـ و 5عمػى بعػد  الولػى 

 .  الالعباتبيف  الدوارمسؾ الكرات المرتدة مف الجدار . ومف ثـ يتـ تبادؿ  تحاوؿاف 
ومحاولة قطػع الكػرات الثالثػة التػي تػدار  ثالث نقاطعند خط  مهاجماتف ثالث / الوقوؼ بي 0ت

 ثا.02. خالؿ زمف  بينهف
امتػار ومحاولػة مسػكها مػع السػير الجػانبي  5/ رمي الكرة عمى الجدار المتعرج مػف عمػى بعػد 3ت

 حاوؿ قطع الكرة . بيف الالعبة الولى والجدار ت  ةمدافع ةـ وبوجود زميم02عمى بعد 
قطػع الكػرات التػي  منهػا ومحاولػةوعػدـ الخػروج  الرض/ الوث  مف بيف دوائر مرسػومة عمػى 7ت

 خارج الدوائر. تافيتبادلها العب
 إيقػػاؼمػػع محاولػػة  الرضمػػرة يمػػيف ومػػرة يسػػار مرسػػـو عمػػى  مسػػتقيـ جػػانبيبخػػط  / التحػػرؾ5ت

 واليسار.ف عمى اليميف تيالمناوالت بيف زميم
  الػثالث نقػاطخػط  إلػىمػف خػط المنتصػؼ  الرضيـ مرسـو عمى / الرجوع لمخمؼ بخط مستق.ت

 . لإلماـف مف الخمؼ تيالمناوالت بيف زميم إيقاؼمع محاولة 
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  الػثالث نقػاطخط  إلىمف خط المنتصؼ  الرض/ الرجوع لمخمؼ بخط مستقيـ مرسـو عمى 7ت 
 الكرات مف الخمؼ يميف ويسار.  إيقاؼمع محاولة 

كػػرات متعػػددة  إليقػػاؼـ  0خمػػؼ بمسػػافرة  أمػػاـ  الػػثالث نقػػاط ى خػػط/  التحػػرؾ  الجػػانبي عمػػ8ت
 وبسرعة عالية واتجاهات مختمفة.   باتالع أربعبيف 
ـ . 0 ىواخػػر  ةمعػػا . المسػػافة بػػيف العبػػ بػػاتالع 3مػػف منتصػػؼ خػػط الممعػػ  يتػػوزع كػػؿ  / 9ت

الخػػر  تنػػاوؿكػػرة احػػدهما  مػػنهفحمػػؿ كػػؿ ت مهاجمتػػافف االثنػػاف بتػػاوالالع ةالوسػػط مدافعػػ ةالالعبػػ
باتجػا   اوظهره لهفتحرؾ بشكؿ مواج  تالوسط  ةاما الالعب المرمى.الكرة بالتبادؿ والجري باتجا  

ف الػى  ع, يػرجخػط الرميػة الحػرة. وعند وصػوؿ  فبينه تتبادؿقطع الكرات التي  تحاوؿ اف وت السمة
تـ التبػػػادؿ مػػػع  واالسػػػتحواذ عميهػػػا يػػػ المدافعػػػةخػػػط منتصػػػؼ الممعػػػ  , وفػػػي حالػػػة قطػػػع الكػػػرة مػػػف 

 وهكذا.ا. قطعت كرته التي المهاجمة
منػػاوالت بأخػػذ خطػػوة أمػػاـ خمػػؼ   02ومحاولػػة إيقػػاؼ   /  وقػػوؼ مدافعػػة عمػػى الػػثالث نقػػاط02ت

 7كػػرات و .وخػػالؿ العشػػرة منػػاوالت هنالػػؾ كػػرات بػػأوزاف اخػػؼ او أثقػػؿ مػػف وزف كػػرة السػػمة بعػػدد 
اعتراض كؿ الكػرات وتميػز الكػرات المطابقػة بػاف مناوالت مطابقة لوزف كرة السمة , عمى المدافعة 

تسػػتحوذ عميهػػا وتناولهػػا لزميمػػة لهػػػا عمػػى خػػط المنتصػػؼ والكػػػرات الغيػػر مطابقػػة تميزهػػا وتتركهػػػا 
 لمجان .  
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