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 البحث ممخص

التطور الذي يحدث في العالم من خالل الثورة العممية  أن– البحث  ومشكمة المقدمة في
، فقد تم التطرق إلى سرعة االستجابة في رفع مستوى الرياضي في العموم الرياضية ودور األجيزة

اب بكرة القدم من ، وكيف يتم تحسينيا لالعبين الشبأىمية في لعبة كرة القدمالحركية وما ليا من 
فقد اعتمد الباحث عمى تطوير  .خالل استعمال األجيزة واألدوات المساعدة في التدريب الرياضي

 ىذه الصفة من خالل تصميم جياز يتم تدريب الالعبين من خاللو.

يساعد في تطوير  فقد ارتأى الباحث أنيا تكمن في الحاجة إلى تصميم جيازأما مشكمة البحث أما مشكمة البحث 
   . بة الحركية بكرة القدم عمى اعتبار إنيا من أىم الصفات البدنية في ىذه المعبةسرعة االستجا

تصميم جياز لتطوير سرعة االستجابة الحركية بكرة القدم لدى الالعبين الشباب  أىداف البحثأىداف البحث  
 .       وكذلك أعداد تمرينات لتطويرىا من خالل الجياز ومعرفة مدى تأثير ىذه التمرينات 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مجموعتي البحث في االختبارات القبمية  ثثفروض البحفروض البح
 تي البحث في االختبارات البعدية وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مجموع ، وكذلك البعديةو 

Abstract 

    The effect of using A Designed Equipment  to Develop Motor  

Response   of  Young Soccer Players 

The introduction and the importance of the research, addressed the 

development that is happening in the world through the  scientific 

revolution in sports science and the role of the devices in raising the level 

of the sports and the output achieved, as well as the diversity in the use of 

means of training in the  different modern sports , especially in soccer . 

The problem of  the  research lies in the need of a design to  

development the response speed. The objectives of the research are: 

أثر تمرينات باستخدام جياز مساعد لتطوير سرعة االستجابة الحركية لدى الالعبين الشباب بكرة 
  القدم

 تقدم بو بحث 
 م.م محمد عمي مجيد زاير                     أ.د محمد عبد الحسين عطية         

 كمية األداب    -جامعة بغداد         موم الرياضة كمية التربية البدنية وع  -جامعة بغداد 
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Designing a device to develop the motor and the speed of response speed 

and setting exercises by the device. There are statistical differences 

between the pre and post tests of the two sets of the  study in favor of the 

pre tests and the experimental group.  

 االولالباب 
 .التعريف بالبحث  -1
 .مقدمة البحث وأىميتو  1-1

األجيزة والوسائل المساعدة لعبت في اآلونة األخيرة دورًا كبيرًا في تدريب وتعميم  أن         
 .   دنية ولمختمف األلعاب الرياضيةوتطوير الكثير من الميارات األساسية والصفات الب

والقائمين عمى  ، فرضت عمى ذو االختصاصالعالم فيإن األىمية التي تتمقاىا كرة القدم 
استخدام  فتم االعتماد عمىطرق وأساليب تساعد في رفع مستوى أداء الالعب  العبو أن يجدوا

 الوسائل العممية المتطورة من )أجيزة ووسائل مساعدة(  
من  وتظير أىميتيا في كثير، سرعة االستجابة الحركية تعد من القدرات الميمة  نأ    

وتمثل سرعة االستجابة الحركية  ،األلعاب التي تتميز بطبيعة األداء غير الثابت والتغيير السريع 
 . في لعبة كرة القدم مكانة متميزة في تنفيذ األداء المياري وعمى وجو الخصوص

تساعد مساعدة  تصميم جياز واستخدام وسائلإلى  فقد ارتئ الباحث في ىذه الدراسة  
 عة االستجابة الحركية .حسين سر ت عمى

لالعبين  من ىنا تأتي أىمية البحث في محاولة لتطوير سرعة االستجابة الحركيةو 
 .الباحث  من صنعالشباب بكرة القدم وذلك من خالل تصميم جياز 

      .البحث المشكمة 1-3   

دريبية أن الدول المتطورة في مجال الرياضة اعتمدت عمى استخدام الوسائل العممية الت   
 و الوسائلاألجيزة  ىذه الدول عمى اعتمدت إذالحديثة لمنيوض بواقع االنجازات الرياضي 

 .التدريبية الحديثة
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األجيزة  ًا ومدرسًا( ونتيجة لقمة استخدامكرة قدم )العبًا ومدرب ومن خالل خبرة الباحث في
لكونيا تعد من  وجدت الحاجة إلى تصميم جياز يساعد في تطوير سرعة االستجابة الحركية

 فيل إن الجياز المصمم يطور سرعة االستجابة الحركية  ؟، القدرات الميمة في كرة القدم

 .األىداف 1-2

          .الشباببكرة القدم لدى الالعبين  تصميم جياز لتطوير سرعة االستجابة الحركية  -

   .ى عينة البحثبواسطة الجياز لدت لتطوير سرعة االستجابة الحركية أعداد تمرينا -

االستجابة الحركية بكرة  ام الجياز لتطوير سرعةالتعرف عمى تأثير التمرينات من خالل استخد -
 القدم لدى عينة البحث.

 .الفروض 1-4

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مجموعتي البحث في االختبارات القبمية و البعدية  -
 ولصالح االختبارات البعدية.

ذات داللة إحصائية بين مجموعتي البحث في االختبارات البعدية ولصالح وجود فروق  -
 المجموعة التجريبية.

 .مجاالت البحث 1-5

                                                .نادي النفط الرياضي بكرة القدم شباب  /المجـــال البشـــري
 م .  2014/ 1 /  19ـىإل م2013 / 10 /      20المجـــــــال ألزماني / المـــــدة الممتـــدة من

   . النفط الرياضي المجــال المكـــاني / ممعب نادي

                         الباب الثاني 
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جراءاتو الميدانية  -3  منيج البحث وا 
استخدم الباحث المنيج التجريبي بنظام المجموعتين المتكافئتين التجريبية   .منيج البحث 3-1
              لضابطة ألنو يتالئم مع مشكمة البحث .وا
 .مجتمع البحث وعينتو  3-3

من ( سنة 78-76تم تحديد مجتمع البحث من الالعبين الشباب بكرة القدم بأعمار ) 
( 33، أما عينة البحث فقد اختيرت عمديًا من العبي نادي النفط والبالغ عددىم ) أندية بغداد

( العبين لكل 71ة وبواقع )ئيًا إلى مجموعتين تجريبية وضابطالعب ، تم تقسيميم عشوا
 .مجموعة

لضمان عدم وجود متغيرات دخيمة ومحاولة لضمان الضبط التجريبي وبعد   .تكافؤ العينة 3-2
تقسيم العينة إلى مجموعتين أجرى الباحث التكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة ضمن 

                             . من قبل الباحث في دراستو المتغيرات التي تم اعتمادىا
 (7الجدول )

 تكافؤ بين المجموعتين الضابطة والتجريبية لمتغير البحث .اليبين 

 المتغيرات ت
وحدة 
القيا
 س

قيمة  التجريبية الضابطة
ت 
محسو 
 بة

المعنوية 
 الحقيقية

 الداللة
 ع± س   ع± س  

1 
 

سرعة االستجابة 
 الحركية

 ثانية
0 

.932 
0.17

5 
1.00

3 
0.11

8 
1.06

6 
0.301 

غير 
 معنوي

  18( ودرجة حرية   0.05( عند مستوى داللة )0,05) ≤غير معنوي 

 .األجيزة و األدوات والوسائل المساعدة المستعممة في البحث 3-4
  .الوسائل  المستعممة بالبحث  -اًل:أو    

 استمارات االستبيان الت الشخصية /ة / المقابالمصادر والمراجع العربية واألجنبي  /
 الوسائل اإلحصائية  برمجيات الحاسوب/ شبكة االنترنت/ فريق العمل المساعد/
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 .األجيزة المستعممة في البحث األدوات و -ثانيًا:  
 جياز الحارس المتحرك المصمم من قبل الباحث 

 .   جياز  قاذف الكرات 
 ( جياز الموجة أو موجة كرة القدمsoccer wave)   . 
  )جياز ضوئي ذو تحكم عن بعد بواسطة )الريموت كونترول  
  صورة / ثانية. 211كآمرة فيديو 

 -تحديد متغيرات البحث واختباراتيا :   3-5
  اختبار سرعة االستجابة الحركية    -:االختبار 

 : قياس زمن االستجابة الحركية بالكرة . اليدف من االختبار
 : األدوات المستخدمة

 ( .2رات قدم عدد )ك 
  ( عدد  64× / سم عرض 731ىدف صغير قياس )3/ سم ارتفاع. 
 ( عدد  211كآمرة فيديو سرعتيا )3صورة / ثانية. 
  جياز كيربائي يحتوي عمى ضوئيين بالجانب ومع ضوء ثالث يوضع قرب موقع الكرة

 لغرض ظيوره عند الكامرة يتم اضائتو مع أي واحد من الضوئيين عندما يضاء.
 . ممعب كرة قدم 

يقف المختبر أمام الجياز الضوئي في المنتصف ويكون عمى جانبي الجياز -: طريقة األداء
ويركل الالعب الكرة نحو اليدف الصغير  / سم ارتفاع( 64× / سم عرض 731)أىداف صغيرة 

ء م( عن موقع الكرة باالتجاه الذي يحدده الضوء )أي أذا كان الضوء الذي أضا71الذي يبعد )
( محاوالت 2يمينًا يركل الالعب الكرة نحو اليدف اليمين والعكس صحيح ( وتعطى لكل العب )

وتحتسب لُو أفضل محاولو وتوضع كآمرة الفيديو في الجانب لغرض قياس الوقت  من لحظة 
 ظيور المثير إلى لمس الالعب لمكرة .

 حظة لمس المختبر لمكرة .طريقة التسجيل : يتم احتساب الوقت من لحظة ظيور المثير إلى ل
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 .التجربة االستطالعية  3-6
  .ىاألول التجربة االستطالعية -7

لغرض ضبط العمل المتعمق باختبارات الدراسة والوقوف عمى ايجابيات وسمبيات العمل 
قام  قبل الشروع بالتجربة الرئيسية ولتالفي المعوقات التي من المحتمل أن تظير خالل التجربة 

( العبين من شباب نادي الزوراء 74الباحث بإجراء تجربة استطالعية عمى عينة متكونة من )
ومن خالل ما تبين في نتائج التجربة االستطالعية  م خارج عينة التجربة الرئيسةي وىالرياض

األولى بعدم وجود مشاكل بالنسبة لمنقاط المذكورة فقد اعتمد نتائجيا كاختبار أول لألسس 
 العممية.

 .التجربة االستطالعية الثانية  - 3 
من خالل استخدام الجياز  قام الباحث بأجراء تجربة استطالعية أخرى لمتمرينات   

 .المصمم واألدوات لمعرفة مدى صالحيتيا وقدرة العمل بالجياز ومدى مالئمتو  لمعينة 

  .األسس العممية 3-7
 .صدق االختبارات  - أ

يكون االختبار جيد  يراد أنفي االختبار يعد من الشروط الميمة، وفي حال  الصدق 
عمل في الدراسة يقيس الصفة أو الميارة التي فيجب في بادئ األمر أن يكون االختبار المست
 .لذي ينجح في قياس ما وضع من أجمووضع من اجمو االختبار فاالختبار الصادق ىو ا

، عن طريق احث في أيجاد معامل صدق االختبارتم اعتماد صدق المحك من قبل الب
ومقارنتو مع اختبار تطبيق االختبار الجديد )سرعة االستجابة الحركية المصمم من قبل الباحث( 

  . كاختبار محك ، فقد تم اعتماد اختبار )سرعة االستجابة الحركية(المحك
فقد تبين أن االختبار يتمتع بمعامل صدق عالي من خالل النتائج التي ظيرت ، حيث 

 ( .0.05)   ≥( إذ كانت  0.000والمعنوية الحقيقة )0.824 ) كان معامل االرتباط ) 
 .تثبات االختبارا  - ب
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يعد الثبات من صفات االختبار الجيد وىو يعني ثبات النتائج لممختبر أو قربيا 
إذ أعيد االختبار عميو مره ثانية وىو"االختبار الذي يعطي نتائج متقاربة أو نفس النتائج 

 (7). أذا طبق أكثر من مرة في ظروف متماثمة"

عادة االختبار، إالباحث فقد استخدام    قة من أفضل ذ تعد ىذه الطريطريقة االختبار وا 
عادة االختبار أكثر طرق إذ  الطرق في حساب الثبات "يعد أسموب الثبات عن طريق االختبار وا 

 (3(."الثبات صالحية بالنسبة الختباراتأيجاد عامل 

( 74عددىم ) عمى عينةم 31/71/3172إذ تم تطبيق االختبار األول يوم األحد بتاريخ 
وبعد معالجة النتائج  ،م3172 \ 71 \36 بتاريخ( أيام 6) ات بعدثم أعيدت االختبار  العب

نتائج االختبارين إذ تبين أن درجة ثبات االختبارات كانت عالية من خالل الجدول أدناه ل إحصائياً 
. 

 (3الجدول )
 رتباط والمعنوية الحقيقية لالختبارات المبحوثةيبين معامل اال

  
 
 
 

 (13( ودرجة حرية )(0.05/ عند مستوى داللة   0.05 ≥معنوي             
   . موضوعية االختبارات -ج

                                                           
7

، القاىرة  2، ط 7، ج والتقويم في التربية البدنية والرياضةالقياس محمد صبحي حسانين :  
 .778، ص7884ً، ، دار الفكر العربي

 

3
 .731،ص7884،  مصدر سبق ذكرهمحمد صبحي حسانين :  

 

 المعنوية الحقيقية معامل االرتباط المتغيرات

 0.789 0.00 زمن االستجابة الحركية
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فيقصد بيا ىي تعتبر الموضوعية إحدى الركائز التي تستند عمييا االختبارات الجيدة 
بعيد عن التقويم الذاتي كون اعتمد عمى الكاميرا  ي الدراسةف يعد االختبارو ، ذكر الحقيقة كما ىي
 ( وال توجد فيو أي نسبة خطا تذكر .kinoveaوالبرنامج التحميمي )

 .لالختبارات القدرة التميزية -د

عينة ، وبعد جمع عمى التمييز بين مستويات انجاز ال من قدرة االختبارلغرض التأكد 
، من األدنى إلى األعمىترتيبا تصاعديا من  بشكلرجات الخام تم ترتيب الد وتفريغ البيانات
قدرة االختبارات عمى التمييز  وذلك لبيان من الدنيا، 0.27من العميا و 0.27نسبة واختير منيا 

وبعد معالجة النتائج إحصائيًا تبين أن   بين المجموعة ذات المستوى المرتفع وذات المستوى،
إذ تبين أن قيم الدالة كانت اصغر من  ين المجموعتين العميا والدنياتميزية ب ذات قدرة االختبار 

0.05) ). 

 

 

 (2الجدول )
 يبين القدرة التميزية لالختبارات المبحوثة

 (6( ودرجة حرية )(0.05/ عند مستوى داللة   0.05 ≥معنوي 
  -:إجراءات البحث الميدانية 3-8

 -االختبارات القبمية : 3-8-1
( 71( العب )31لعينة البحث المكونة من )قام الباحث بإجراء االختبارات القبمية     

بـ)الضابطة والتجريبية( في الساعة الثالثة عصرًا من يوم الخميس  لكل مجموعة المتمثمة
  عمى شباب نادي النفط الرياضي في ممعب نادي النفط .   3172/ 77/ 6المصادف 

 
 ت

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

قيمة ت  العميا الدنيا
 محسوبة

المعنوية 
 الحقيقية

 
 ع± س   ع± س   الداللة

6 
 

زمن االستجابة 
 الحركية

 معنوي 0.000 9.851 0.045 1.135 0.037 0.845 ةثاني
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 -التمرينات المستخدمة في البحث : 2-8-3
 وتطبيقو عمى العينة وتضمنت األتي  أعداد تمرينات خاصة باستعمال الجياز المصممتم      

 في بإدارة فريق العمل المساعد شرف الباحث بصورة مباشرة عمى تطبيق التمرينات الخاصةا ،
 حين أن باقي محتويات الوحدة التدريبية ىو من ميمة المدرب.  

  اعتمد الباحث مبدأ التدرج باستخدام التمرينات الخاصة  من التمرينات المناسبة أو السيمة ثم
 صعوبة.االنتقال إلى التمرينات األكثر 

 ( وحدات 2( أسابيع بواقع )71استغرق تطبيق التمرينات الخاصة المعدة من قبل الباحث )
ولغاية يوم الخميس م71/77/3172دريبية من يوم األحد ( وحدة ت21)تدريبية أسبوعيا 

 .م 75/7/3173
 ( دقيقة . 34 –31بين ) القسم الرئيسي لتطبيق التمرينات استغرق الزمن المأخوذ من   

 -: االختبارات البعدية 3-8-2

قام بعد االنتياء من تطبيق التمرينات الخاصة عمى عينة البحث )المجموعة التجريبية(، 
م الساعة الثالثة عصرًا 78/7/3173الباحث بأجراء االختبارات البعديــة ، في يوم األحد الموافق 

 وراعى الباحث العمل فـي المكان وباألدوات والظروف نفسيا  .

                          -الوسائل اإلحصائية : 3-9
  .  ((spssحقيبة اإلحصائية الباحث لمعالجة البيانات  أستعمل   

 
 
 

  الباب الثالث 
 -عرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا : -2
 البحث  قبمي و ألبعدي في متغيرعرض وتحميل نتائج المجموعة الضابطة لالختبارين ال2-1
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 (3الجدول )

يبين المتوسط الحسابي لفرق األوساط الحسابية والخطأ المعياري لمفروق وقيمتي )ت( المحتسبة 
 . نتائج االختبارين القبمي و ألبعدي لممجموعة الضابطةو المعنوية الحقيقية بين 

 9/ ودرجة حرية  0.05( عند مستوى داللة   0.05 ≥) معنوي 

( والخاص بنتائج المجموعة الضابطة في االختبارين القبمي و 3يتبين لنا من الجدول ) 
ت القيمة المعنوية االستجابة الحركية حيث كان عمى وجود فروق معنوية في متغير سرعةألبعدي 

 .( 0,05الحقيقية اقل من )

 البحث  قبمي و ألبعدي في متغيرعرض وتحميل نتائج المجموعة التجريبية لالختبارين ال 2-3

يبين المتوسط الحسابي لفرق األوساط الحسابية  والخطأ المعياري لمفروق وقيمتي  (4الجدول )
 .  التجريبيةختبارين القبمي و ألبعدي لممجموعة )ت( المحتسبة و المعنوية الحقيقية بين نتائج اال

 المتغيرات ت
وحدة 
 القياس

 ف  
 

 ف ىـ
 

قيمة ت 
 محسوبة

المعنوية 
 الحقيقية

 الداللة

7 
 

سرعة االستجابة 
 الحركية

 معنوي 0.000 9.782 0.036 0.361 ثانية

 9/ ودرجة حرية  0.05( عند مستوى داللة   0.05 ≥) معنوي   

( والخاص بنتائج المجموعة التجريبية في االختبارين القبمي و ألبعدي 4بين لنا من الجدول )يت
 ( .0.05عمى وجود فروق معنوية  متغير البحث ، حيث كانت قيمة المعنوية الحقيقية اقل من )

 المتغيرات ت
وحدة 
 القياس

 ف  
 

 ف ىـ
 

قيمة ت 
 محسوبة

المعنوية 
 الحقيقية

 الداللة

1 
 

سرعة االستجابة 
 الحركية

 معنوي 0.036 2.469 0.064 0.159 ثانية
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عرض وتحميل األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبارين القبمي و ألبعدي  2-2
 البحث . ين الضابطة والتجريبية في متغيرالتطور لممجموعتونسبة 

( نسب التطور في متغيرات البحث ولممجموعتين الضابطة 5يوضح الجدول ) (5الجدول )
والتجريبية ، حيث كانت نسب تطور المجموعة التجريبية أفضل من نسب تطور المجموعة 

 الضابطة  .

ارية لالختبارين القبمي و بعدي ونسبة التطور يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعي 
 . المبحوث ضابطة والتجريبية ، في االختبارلممجموعتين ال

 والمعنوية المحسوبة( ت) وقيمة المعيارية واالنحرافات الحسابية األوساط وتحميل عرض 2-3
 . البعدية االختبار في والتجريبية الضابطة البحث لمجموعتي الداللة ومستوى الحقيقية

 (6) الجدول

 الحقيقية المعنوية و المحسوبة( ت) وقيمة المعيارية واالنحرافات الحسابية األوساط يبين 
 ألبعدي االختبار في ةالتجريبي و الضابطة لممجموعتين

 18/ ودرجة حرية  0.05( عند مستوى داللة   0.05 ≥) معنوي  

 
 ت

 
 المتغيرات

وحدة 
 القياس

قيمة ت  التجريبية الضابطة
 محسوبة

المعنوية 
 الحقيقية

 
 ع± س   ع± س   الداللة

1 
 

سرعة االستجابة 
 الحركية

 معنوي 0.000 4.988 0.051 0.642 0.064 0.772 ثانية

 التغيرات
 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة

 نسبة بعدي قبمي
 التطور

نسبة  بعدي قبمي
 ع± س   ع± س   ع± س   ع± س   التطور

سرعة االستجابة 
 الحركية

0.932 0.175 0.772 0.064 17.16 1.003 0.118 0.642 0.051 35.99 
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( عمى وجود فروق معنوية في جميع متغيرات البحث ولصالح المجموعة 6يبين لنا الجدول ) 
 ( . 0.05) ≥التجريبية ، حيث أن قيمة المعنوية الحقيقية الناتجة كانت 

 -الحركية :مناقشة نتائج سرعة االستجابة  2-4
( نجد أن ىناك فروقًا معنوية في نتائج 6( و )4( و )3من خالل مالحظة الجداول )

اختبار سرعة االستجابة الحركية بين االختبار القبمية والبعدية ولصالح البعدية ، وبين االختبارات 
 البعدية لممجموعتين التجريبية والضابطة ولصالح التجريبية . 

لتمرينات المعدة من قبل مجموعة الضابطة إلى اعتمادىا عمى اويعزو الباحث تطور ال
االتجاه شواخص والكرات مع الصافرة لتغيير ىي ذات طابع تقميدي باستخدام الالمدرب و 
، وبالرغم من تطور المجموعة الضابطة أال أنيا لم تصل إلى المجموعة التجريبية  واالنطالق 

، ( الخاص بنسب التطور5ظة الجدول )ل مالحالتي كان تطورىا أفضل وىذا واضح من خال
ويعزو الباحث ىذا التطور إلى فاعمية وتأثير التمرينات المستخدمة والتي تم تطبيقيا من خالل 
الجياز المصمم من قبل الباحث وتنوع المثيرات المستخدمة ومنيا البصرية من خالل اضائة 

يصال الكر  ة من أوضاع مختمفة وغير متوقعة إلى المصابيح وحركة الحارس باتجاىات مختمفة وا 
الالعب من خالل قاذف الكرات وموجة الكرة ، وبتكرارات مستمرة ومتنوعة ساعد عمى زيادة 
تركيز انتباه الالعبين وتكوين برامج حركية جديدة تتالءم مع المثيرات السريعة المستخدمة في 

ة ولمثيرات مختمفة عممت عمى تطوير ، حيث أن التدريب المستمر والمنوع وبتكرارات كثير ةالتجرب
قدرات الالعبين في االستجابة الحركية بشكل أفضل من المجموعة الضابطة ، وفي ذلك يشير 

أن "األجيزة تعمل عمى تنمية ميارات المتدربين وتنويع مصادر )بالل خمف السكرانة( إلى 
العب وتزيد من انتباىو وتصوره المعرفة لدييم وتسيم األجيزة في زيادة المعرفة اإلدراكية عند ال

 (2(. الذىني كما وتساىم في  زيادة قدرة الالعب عمى اخذ ردود أفعال ايجابية"

                                                           
4

 295، ص 3122، عًاٌ ، دار انًيسرة نهنشر وانتىزيع ،  اتجاهات حديثة في التدريببالل خهف انسكرانت :  
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" أن المبداء األساسي لتطوير سرعة االستجابة الحركية ىو تكرار األداء ، وذكر أيضًا 
الحركية مع أي تكرار ظيور المثير واالستجابة لذلك المثير ، حيث يتم تقصير زمن االستجابة 
 (3(.مراعاة التدريب عمييا دون انفصاليا عن طبيعة الحركة األساسية أو الميارة الرياضية"

وأن "استخدام األجيزة قد طور من سرعة االستجابة من خالل تعريض الالعب لمثيرات 
غير معروفة مسبقا مما انعكس ذلك عمى تعود الالعب عمى سرعة اتخاذ القرار وىذا بدوره 

 (4(بصورة ايجابية عمى سرعة االستجابة الحركية لو" .انعكس 

 الباب الرابع 
 االستنتاجات والتوصيات  -4
 االستنتاجات  4-1

 -في ضوء النتائج التي توصل ألييا الباحث فقد توصل الباحث إلى االستنتاجات اآلتية:

تجابة سرعة االس اثر ايجابي في تطوير مال األجيزة والوسائل المساعدة  لوأن استع -7
 الحركية

كان الستخدام المثيرات البصرية )ضوء المصباح( دور ميم وايجابي في تطوير سرعة  -3
االستجابة الحركية ، التي ساعدت عمى تحسين تركيز انتباه الالعبين باتجاه زواية اليدف 

. 
ي تطوير سرعة كان لالستخدام جياز حارس المرمى المتحرك دور ايجابي ومؤثر ف  -2

 ، الذي جعل ظروف التمرين مشابية لظروف المباراة .ركية االستجابة الح

 التوصيات   4-3

استعمال األجيزة والوسائل المساعدة في تدريب الالعبين خالل الوحدة التدريبية لما ليا  .7
 من دور ايجابي في تطوير سرعة االستجابة الحركية .

                                                           
5

 295، ص ر السابقنفس المصد:  بالل خهف انسكرانت 
6

إسًاعيم قاسى جًيم جىاد : تأثير تًريناث خاصت باستخذاو أجهسة وأدواث نتطىير سرعت أالستجابت انحركيت ودقت  

  . 3123انًناونت وانتهذيف نالعبي كرة انقذو نهصاالث ، أطروحت دكتىراه ، كهيت انتربيت انرياضيت ، جايعت بغذاد ، 
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ية لالعبين غير تصميم أجيزة باإلمكان أن تطور قدرات بدنية وكذلك ميارات أساس .3
 المستعممة في البحث وذلك لالستفادة من تحسين قدرات وميارات  .

اعتماد الجياز المصمم في بحوث أخرى لتطوير متغيرات أخرى غير المستخدمة في  .2
 البحث مثاًل تحسين سرعة ودقة المناولة في بحث أخر. 

 المصادر
 أجيزة وأدوات لتطوير  إسماعيل قاسم جميل جواد : تأثير تمرينات خاصة باستخدام

سرعة أالستجابة الحركية ودقة المناولة والتيديف لالعبي كرة القدم لمصاالت ، 
  . 3173أطروحة دكتوراه ، كمية التربية الرياضية ، جامعة بغداد ، 

  بالل خمف السكرانة : اتجاىات حديثة في التدريب ، عمان ، دار الميسرة لمنشر
  . 3177والتوزيع ، 

 2، ط 7ي حسانين : القياس والتقويم في التربية البدنية والرياضة ، جمحمد صبح  ،
 .7884القاىرة ، دار الفكر العربي ، 

 (7ممحق رقم )
الجياز المصمم من قبل الباحث )حارس المرمى المتحرك بواسطة الريموت كونترول مع 

 المربعات التي تحتوي عمى المصابيح(

 

 

 


