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تأثير تمرينات بالنقص العددي على تطوير سرعة االستجابة الحركية والسرعة 
 ( سنة14اااا12االنتقالية بكرة اليد ألعمار )

 سردار حكيم محمد -مدرس مساعد 
 المديرية العامة لتربية ديالى

sibrahhem@gmail.com 
 سرعة انتقالية ، كرة اليد  االستجابة،سرعة  العددي،النقص  المفتاحية:الكلمات 

 ملخص البحث
تعد لعاة كرة اليد ال  األلعاب الجالايية التك تتاليز االسرية والقوة واجالال األداء الفنك الفرد    

والجالايك، اذ ن حظ ا  ال عاة يك ت ور الستالر وال  اهوى يناصر الت ور هك سرية 
االستجااة والسرية واالنتقالية كو  ال عاة تعتالد خ ق الفراغاع يك دياس الفريق الالنايس واخذ 

الكا  الصحيح وهذا يعتالد ي   سرية استجااة ال يب وسريت  االنتقالية إلنجاز الت  ااع ال
تعرد تث ير التالريناع االنقص العدد  ي   ت وير سرية ال  ، هدد الاح  المجواليةالخ ة 

يكانع العينة ، ( سنة14دددد19االستجااة الحركية والسرية االنتقالية ل ياي  النا بي  اثيالار  
( الياي  ل الجالوية الواحد است اس  خ لما 8ال  الجالويتي  تجرياية وضاا ة اواهي  الكونة 

 الااح  ال  تحقيق يرضياع الاح  .
The effect of exercise on the development of numerical inferiority kinetic 
response and transitional speed hand reel speed for ages (12-14) year 

Researcher: Sardar Mohammad Hakim 
Directorate-General for Education Diyala 

Key words: numerical shortage، response speed، the speed of transition، handball 
     The game handball from the collective games that are fast، power and beauty of 
the technical performance of individual and collective، as we note that the game is 
constantly evolving and the most powerful elements of evolution is the response 
speed and transition speed that the game is based on the creation of spaces in the 
opposing team's defense and took the right place. This depends on the speed the 
player and the speed of the transition in response to the completion of the offensive 
plan requirements، the aim of the research to identify the impact of exercise 
inferiority numerical on the development of motor response and transitional speed of 
the players beginners ages Speed (1214) a year، was the sample is composed of 
pilot groups and an officer of (8) players for the group one which could Researcher 
to achieve the research hypotheses 
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 المقدمة:-1
 اهد العال  اجالي ال ورة الحاص ة يك ت ور الالجال الرياضك ال  خ ل اولالاياد ريو د      

والتك اظمرع الت ور الكاير يك الستوياع الفرق الال اركة يك الخت د االلعاب  9016جانيرو 
 والفسيولوجك،تدريب والاايواليكانيك والتك تدل ي   ت ور كاير يك الخت د ي و  الرياضة كع   ال

ا  الت ور يك الجال األلعاب والفعالياع الرياضية ال يتحقق إال ال  خ ل تحسي   يض  ي 
وت وير وريي الستوى االنجاز الذ  ال يثتك إال ي   ريق االستالرار اعال ية التدريب الرياضك 

 الصحيحة.الالانك ي   األسس الع الية 
يعد التدريب الرياضك يال ية تدرياية تراوية تخضي لألسس والالاادئ الع الية وتمدد ل وصول    

وذلك ال  خ ل  الرياضية،إل  أيضل الستوى الالك  يك أ  نوس ال  األلعاب والفعالياع 
وأ  التالري  أحد الالفاصل  لما،االستعانة اكل الوسابل الحدي ة لتحقيق االهداد الالرسوالة 

 . (127: 9001مالة، إذ يعد " أصغر وحدة تدرياية أو تع يالية"  الحجوب :التدرياية الال
ا  حالة النقص العدد  حالة  ايعية الحدو  يك كرة اليد اساب يقواة العينة او ضعد يك    

القدراع الادنية وخصوصا السرية انوييما سرية االستجااة والسرية االنتقالية ، والتالريناع يك 
  أ  تكو  تالريناع ديايية أو تالريناع هجوالية، يعند التدريب ي   حالة النقص العدد  يالك

ضد  2( أو  1ضد  9التالريناع الديايية يجب أ  يمت  الالدرب االتالريناع ذاع النقص العدد   
( وا   ت ك التالريناع يالك  أ  تعتالد القدراع 5ضد  6( أو  4ضد  5( أو   2ضد  4( أو  9

تغ ية ل زاليل وسد الفراغ الالناسب يند خروج ال يب ال  الكان  الادنية والالمارية ل ياي  يك ال
، إذ أ  حالة النقص ألغرا  ديايية أو يك حالة يد  رجوس الزاليل ل دياس يك الوهع الالناسب

العدد  يك الفريق تع ك الفريق الالنايس أيض ية يك يدد ال ياي  تسالح ل  ات ايق اع  
 و هجوالية تسايده يك تسجيل األهداد .الخ   الديايية تسايده يك ه ي الكراع أ

التك تعرد اثنما "  الحظما الااح  هك وجود ضعد يك سرية االستجااةا  الال ك ة التك    
والسرية  ، (60: 9004هصر وهع الالك  " الراضك:القدرة ي   االستجااة الحركية العينة يك ا

ا ناء انجاز السرية الحركية، ا  الجمد الالتاادل يك االنتقالية التك تعرد اانما " التسارس االهص  
( السار السرية  حسي  : ويق ن اق  التكيد الي التغيري   ل وصول ال  اي   هي  ل سرية 

، التك تتساب يك يد  ال اركة ال يب يك المجو  أو رجوي  ألخذ الالكا  (20: 1228
تب ي يما خروج  ال  الال عب اساب الالناسب يك الدياس أو ارتكاا  ل الخالفاع القانونية التك يتر 

( الالدير الفنك ل النتخب الق ر  لكرة اليد، كيدا ل ال ك ة صرح  ريفيرا ياليرو، وتثيقواة اإليقاد
ال انك ال  الالااراة اي  اث  الياي  ي  وا يك الجاراة الالنتخب األلالانك يك  السرية خ ل ال و  
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ادورة األلعاب األولالاية  ريو د  جانيرو  ، يك دور ال الانية لالسااقة كرة اليد رجالالفريقي 
9016  )http://www.kooora.com/?n=514085&cz=12073&o=n12073 .) 

وال  هنا جاءع أهالية الاح  إيداد تالريناع االنقص العدد  لت وير سرية االستجااة    
ديك ال  حاالع النقص العدد  التك تحد  خ ل الالااراة التك تست االنتقالية لالعالجةوالسرية 

ال ياي  زيادة يك الجمد الالاذول لتعوي  النقص الحاصل يك الفريق وسد ال غراع اسرية الالا 
يتوجب ي   الالدرب التفكير يك ريي الستوى ال ياهة الادنية ل ياي  ال  خ ل الوحداع التدرياية 

جراء تدريااع خاصة لت ك الحالة. يك و  العدد ،هدد الاح  ال  ايداد تالريناع االنقص  وا 
تعرد تث ير التالريناع االنقص العدد  ي   ت وير سرية االستجااة والسرية االنتقالية اكرة اليد 

وير  الاح  وجود يروق ذاع داللة احصابية اي  االختاار القا ك  سنة،( 14دددد19أليالار  
ود ووج التجرياية،يك ت وير سرية االستجااة الحركية والسرية االنتقالية ل الجالوية والاعد  

اي  الالجالوية الضاا ة والتجرياية يك ت وير يروق ذاع داللة احصابية يك االختااراع الاعدية 
 االنتقالية.سرية االستجااة الحركية والسرية 

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

 الالجالويتي  والضاا ة ها  الااح  ااستخدا  الالنم  التجرياك اتصالي  الالجالويتي  التجرياية     
والتجريب هو التغيير الالتعالد والالضاو   وأهداي ،الالتكايبتي ( وذلك لال بالت   ايعة الاح  

ل  رو  الالحددة لحاد  الا وال حظة التغيراع الناتجة يك الحاد ة نفسما وتفسيرها واألسااب التك 
 (.127: 9019:أ رع ي يما  الكاظالك

 وعينته:مجتمع البحث  2-2
ا  نجاح الااح  يك اختيار العينة يرتا  دابالا  اتال ي ما ل الجتالي االص ك الذ  اخذع الن        

وي ي  يالعينة " هك النالوذج الذ  يجر   الن ،واالكانية تعالي  النتاب  ي   الالجتالي الذ  سحاع 
الااح  الجالل والحور يال   ي يما أو هك جزء ال  الجتالي الاح  الذ  يتناول  الااح  االاح  

ح يل امدد تعالي  النتاب  التك يحصل ي يما ي   الالجتالي الذ  سحاع الن  العينة" ي ك والت
 . (22: 9012ويكاب : 

تال ل الجتالي الاح  ا ياك الالدرسة التخصصية اكرة اليد يك الحايظة ديال    والاالل يدده     
ت  اختياره  اال ريقة العالدية كو  ال ك ة الاح  تن اق  سنة، (14-19  الياا  اثيالار( 90 

وامذا  الرال ،( حراس 4إذ ت  استاعاد   ا  ( اليا16أالا يينة الاح  يقد تكونع ال    ي يم ،ي   
الجالويتي   ي  هسالع العينة  الاح ،ال  الجتالي  (%80 ا غع النساة الالبوية لعينة الاح  

 الالجالويتي .( الياي  لك  8تجرياية وضاا ة اال ريقة الع وابية الاسي ة  القرية( ال   
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 العينة:تجانس  2-2-1
ا  التجانس هو الت اا  يك الصفاع اي  ايراد العينة ويجرى لتجنب الالتغيراع الخارجية      

   يينة الاح  اثخذ الالتغيراع لذا ها  الااح  اإجراء التجانس ي الاح ،التك ت  ر ي   نتاب  
كانع  إذاواعد الالعالجة االحصابية ي   ريق هانو  العاالل االلتواء  الكت ة( –الوز   –  ال ول

 (:1( يدل ي   حس  تجانس العينة وكالا الاي  يك الجدول  3+القي  الالحصورة اي   
 ( يبين تجانس العينة1جدول )

 العينة:تكافؤ  2-2-2
لذا  الاح ،ا  التكاي  هو التساو  او الحاولة ل توصل ال  نق ة  روس واحدة هال الدخول يك    

الاح  الستخدالا  االنتقالية هيدال  إجراء التكاي  االتغير  سرية االستجااة والسرية  الااح يالد 
وهد تاي  يد  وجود يروق اي  أيراد ( 9  وكالا الاي  يك جدول الالناساة،الوسابل اإلحصابية 

 ( .0،05( واالستوى داللة  14العينة يك التغيراع الاح  أ  ي وابية تحع درجة حرية  
 يبين تكافؤ العينة( 2جدول )

 (3.35( تحت مستوى داللة )14درجة الحرية )
 الوسائل واألدوات واألجهزة المستخدمة في البحث :2-3
استالاراع  الع الية،الال حظة  ال خصية،الالقاا ع  واألجناية،الالراجي والالصادر العراية    

ساياع توهيع نوس  هانونك،ال عب كرة يد  والقياساع،االختااراع  استاانة،
 RACINESELECT)  أ ر ة الصقة لتحديد  هياس، ري   (،9 يدد صني يك سويسرا

، حاساة يدوية صني (9 صني يك إنك ترا يدد   يوكس(ا ر ة ال ونة، صايرة نوس  –الالساياع 

 معامل االلتواء الوسيط االنحراف المعياري الوسط الحسابي وحدة القياس المتغيرات

 0.412- 169 5.666 168.22 سم ال ول

 1.909 54.000 5.500 57.5 كغم الكت ة

 1.522 13 1.478 13.75 سنه العالر

 المعالجات
 

 المتغيرات

 وحدة
 القياس

 t قيمة  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
نسبة  المحسوبة ع س   ع س   الداللة

 الخطأ
سرعة 
 0.971 0.670 0.219 2.185 0.306 2.180 ثانية االستجابة

ئي
شوا

ع
السرعة  

 0.367 0.932 0.318 3.612 0.330 3.461 ثانية االنتقالية
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 واخص  (،19( يدد  9كراع يد حج    (،hpحاساة ال اتوب نوس   (،CASIO يااانك نوس 
 يااانك الالن ث. SONYنوس  9كاالرة تصوير يديو يدد (،10يدد 
 البحث:اختبارات  2-3
 . (414: 9019 الصاليديك واخرو  :اختبار نيلسون لالستجابة الحركية  2-4-1

 هدرة االستجااة والتحرك اسرية ويقا  الختاار الال ير. هياس االختبار:الهدف من 
 :مواصفات االداء 

( 1الخ   (   و ول 6.40خ و  الالساية اي  كل خ  وآخر  تخ   الن قة االختاار ا   ة  -
.  
نماية  -يقد ال يب يند أحد نمايتك خ  الالنتصد يك الواجمة الحك  الذ  يقد يند  -

 ال رد اآلخر.
يتخذ ال يب وضي االستعداد احي  يكو  خ  الالنتصد اي  القدالي  والجس  ينحنك إل   -

 األالا  ه ي  .
إليقاد اإحدى يدي  ويريعما إل  االي      يقو  اسرية اتحريك ذراي  يالسك الحك  اساية ا -

 أالا ناحية اليسار أو اليالي  ويك الوهع نفس  يقو  ات غيل الساية.
يستجيب ال يب إل ارة الادء ويحاول الرك  اثهص  سرية الالكنة يك االتجاه الالحدد ل وصول 

 (  .6.40 إل  الخ  الجاناك الذ  ياعد ي  خ  الالنتصد االساية 
 يندالا يق ي ال يب خ  الجانب الصحيح يقو  الحك  اإيقاد الساية.

اذا ادأ ال يب الرك  يك االتجاه الالعاكس، يا  الحك  يستالر يك ت غيل الساية حت  يغير  -
 ال يب اتجاه  ويصل إل  خ  الجانب.

( الحاوالع 5اهي  (  ا واو 20( الحاوالع التتالية اي  كل الحاولة وأخرى  10يع   الالختار   -
 يك كل جانب.

 طريقة التسجيل :
 يحتسب الزال  الخاص لكل الحاولة.  -
 درجة الالختار هك التوس  الالحاوالع الع ر. -

 
 يوضح طريقة أداء اختبار  نيلسون لالستجابة الحركية االنتقالية  (1شكل )
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 . (188: 9001 الخيا  والحيالك: م( من البدء العالي 33الركض) اختبار 2-4-2
 : هياس السرية االنتقالية.الغرض االختبار

 ( يال ل الخ  األول 20األدواع: ساية توهيع، وصايرة، وتحديد خ ي  التوازيي  الالساية اينمالا 
 خ  الاداية ويال ل الخ  اآلخر خ  النماية

خ  الاداية ال  وضي الادء العالك، ويند سالاس صايرة يقد الالختار خ د  مواصفات األداء:
، الال  ق يادأ الالختار االتعجيل الالستالر ل وصول أو اجتياز خ  النماية اثي   سرية الالكنة

 (.1   كل
يع   ، ي د  أك ر ال  الختار االختاار العا  لضالا  تواير ياالل الالنايسة :تع يالاع االختاار

  الالختار الحاولة واحدة يق .
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 م( من البدء العالي33اختبار الركض)يوضح  (1الشكل )
 العددي:تمرينات النقص  2-7

 اذ ايد الااح  هذه التالريناع ويقا  لالا يثتك :
 الراياة الالرح ة العالرية ل عينة .  -1
 الراياة الادأ التنوس يك أداء التالريناع داخل الوحدة التدرياية حت  ال ت عر ال ياة االال ل .  -9
 إتّااس الادأ التدرج ال  السمل ال  الصعب وال  الاسي  ال  الالركب وال  الالعقد.  -2
 استخدا  االجمزة واالدواع الالسايدة يك الوحداع التدرياية . -4
 الراياة الادأ التكرار يك التالريناع . -5
 
 

 خط البداية خط النهاية

30 m 
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 التجربة االستطالعية : 2-8
يالد الااح  ال  إجراء التجراة االست  يية ال  اجل ت يك الصعوااع التك هد تواج     

الااح  يك يال   هال إجراء الدراسة الربيسة وهذا الا اكده يادل ياد الاصير "ال  الالالك  إجراء 
الحاولة  دراسة الصغرة أو دراسة است  يية يادة تحد  يك حدود يدد ال  األ خاص يك

(  ، لذا أجرى 976: 9004لالعرية يعالية اإلجراءاع يك الدراساع الع الية "  ياد الاصير : 
( الياي  ويك تالا  الساية التاسعة صااحا  ال  يو  الجالعة 5الااح  تجراة است  يية ي    

دى يك القاية الالغ قة لناد  ديال  الرياضك، وتمدد التجراة االست  يية ِإل  ، ال 5/9/9016
ال ءالة أو الناساة ترتيب أداء االختااراع الالعنية ،التحقق ال  تفم  يريق العالل الالسايد وكفايتم  
يك إجراء القياساع واالختااراع وتسجيل النتاب  ، العرية الالعوهاع التك هد تظمر وت يك حدو  

واع األخ اء ، العرية الوهع الالستغرق لتنفيذ االختااراع ، الدى ص حية األجمزة واألد
 الالستخدالة يك االختااراع وس التما.

 االختااراع،ال ءالة ترتيب أداء  االست  يية،النتاب  التك حصل ي يما الااح  ال  التجراة    
ت يك  االتالريناع،إضاية اع  األدواع الخاصة  التجراة،كفاية يريق العالل الالسايد يك إجراء 

 تااراع والقياساع اع  األخ اء التك ظمرع يك أ ناء تثدية اع  االخ
 االختبارات القبلية : 2-9
اعد ت ايع الظرود  6/9/9016ت  إجراء االختاار القا ك لعينة الاح  يك يو  الساع    

ال  حي  تميبة يريق العالل واستالاراع االستاانة وتخ ي  كاية والالست زالاع الخاصة ااالختااراع 
 ااالختااراع يك أرضية الال عب.الست زالاع تنفيذ االختااراع واستالاراع التسجيل الخاصة 

  الرئيسة:التجربة  9-10
 10اواهي  9/9016/ 19الربيسة ي   الالجالوية التجرياية يك يو   تجرات اجرى الااح      

وانتمع التجراة يك يو  الساع الالوايق  العدد ،وحداع تدرياية  اقع ييما تالريناع النقص 
وهد خضعع الوحداع التدرياية لإل راد الالاا ر ال  هال الااح  االسايدة  ،19/2/9016

 الدرب الفريق.
( وحداة تدرياية خ ل الرح ة اإليداد الخاص التك تساق الرح ة 10تضال  الالنم  التدرياك  

 ( وحدة يك األساوس كانع أيا   الجالعة ، الساع( .9الالنايساع، اواهي  
أهسا  الوحدة ال    وهك القس  التحضير  والربيسك  هسالع الوحدة التدرياية ي   ويق 

الدة الوحدة التدرياية  التدرياية، ا غعال  الوحدة   اقع التالريناع يك القس  الربيس والختاالك، وهد
( دهيقة، 70( دهيقة والقس  الربيس 15( دهيقة إذ كا  نصيب القس  التحضير   20الواحدة  

 ( دهيقة.5( دهيقة والقس  الختاالك  20صة االنقص العدد  كانع حصة التالريناع التنايسية الخا
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( 20ا  الالجالويتي  التجرياية والضاا ة هد ا تركوا اكاية تفاصيل الوحدة التدرياية يدا ال  
دهيقة الخاصة اتالريناع النقص العدد  اذ ا  هذا الوهع خصص ل الجالوية التجرياية يق  ألداء 

 التالريناع.
 البعدية:االختبارات  2-11

ة ها  الااح  اإجراء االختااراع الاعدية لعينة الاح  النتماء ال  تنفيذ التجراة الربيساعد ا    
الراييا  الظرود الزالانية والالكانية والوسابل الالستخدالة  12/2/9016التجرياية يك يو  الساع 

 ل ختاار القا ك نفسما االسايدة يريق العالل الالسايد.
 الوسائل اإلحصائية :  2-12

 ( لالعالجة الاياناع  .spssاستخد  الااح  الحقياة االحصابية  
 :عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها -3
 :تهاومناقش بعدي( للمجموعة التجريبية -عرض نتائج االختبار )قبلي  3-1

 يبين نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية (3جدول )

 (3.35( تحت مستوى داللة )7درجة حرية )
( ا  كل النتاب  ل الجالوية التجرياية العنوية ا  وجود ت ور يك التغيراع 2ياي  جدول      

الستوى العينة كونما هد رايع  الاح  ، ويعزو الااح  هذا الت ور ال  تالريناع النقص العدد 
ال  الناحية العالرية والتدرياية الذ  ساه  يك ت وير سرية االستجااة وهذا الا يتفق الي الا يراه 

( ال  أ  " ت وير أ  الكو  ادنك ال يت  إذا ل  يك  هناك انسجا  91: 1228 الاسا ك : 
وتكيد ادنك و ايعك اي  ال ياي  والكوناع العال ية التدرياية ال  حي  الك  والكيد ال  جمة 

إذ يكو  ت ورها كاير ا يك هذه الالرح ة "  ، والستوى ال ياي  والرح تم  العالرية ال  جمة أخرى"
العالر التدرياك ولك   ادايةوأ  االستجااة الحركية تكو  سم ة التنالية والت وير يك العالرية 

 ( .Wein:9015 :41 "    يصعب ت ورها ييالا اعد
ا  السرية االنتقالية ال  القدراع التك لما دور الم  يك نتاب  لعاة كرة اليد، إذ أصاح األداء     

يعتالد ا كل كاير ي   هذه القدرة ، يال يب  الادنك والالمار  والخ  ك يك كرة اليد الحدي ة

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

 بعدي قبلي
 المحسوبة ع ف س  ف

نسبة 
 الخطأ

 الداللة
 ع س   ع س  

سرعة 
 االستجابة

 معنوي 3.341 2.498 3.235 3.181 3.138 1.998 3.336 2.183 ثانية

السرعة 
 االنتقالية

 معنوي 3.332 4.732 3.156 3.263 3.256 3.231 3.333 3.461 ثانية
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ال الب أ  يركز االداء يك اتجاهي  احدهالا األداء الصحيح ل المارة واآلخر ي   السرية، إذ إ  
المجو  السريي اي  ال ياي  يك انتقال ال يب الالماج  اي  الالدايعي   التالريناع كانع تتضال 

أدى إل  تحسي  صفة السرية  ما،خر االكرة وادونيت  ب سرية يك االنتقال ال  الكا  ال  اّ  وذلك
ة لكرة لالماراع الحركية الرياضية الربيسإ  العدو والجر  اسرية كحركاع انتقالية ال  ااالنتقالية ي

ال يالك  إغفالما كالظمر حقيقك يارزا   كل و ايعة الالالارسة الاليدانية  التك الت  ااعال وال  اليد
التالريناع التنايسية االنقص العدد  تضالنع الالساياع القصيرة يك يض   ي  ذلك إّ  ل عاة 

 ( والتك ساهالع يك ت وير السرية االنتقالية ال  وجمة نظر الااح   90-10التدريب ال   
وهذا الا أ ار الي   احالد يرياك يودة( اثن  "يند تنالية سرية االنتقال ل يب والوصول ا  ال  

 ( يك كرة اليد الي  90-10الالساياع القصيرة يك التدريب ال   الالستوياع العالية يجب استخدا  
: 9014الراياة اال ي د  التدريب امذه ال ريقة ال  هاو  الستوى السرية نتيجة التعب"  يودة : 

176) . 
 ها( للمجموعتين التجريبية والضابطة وتحليلبعدي-عرض نتائج االختبارات )بعدي  3-2

 :تهاومناقش
 التجريبية والضابطة البعدية للمجموعتيناالختبارات  ( يبين نتائج4جدول )

 (3.35( تحت مستوى داللة )14درجة الحرية )
( ا  كل النتاب  ل الجالوية التجرياية العنوية ا  وجود ت ور يك التغيراع 4ياي  جدول     

التك ا رع ا كل ايجااك ي   الاح  ، ويعزو الااح  هذا الت ور ال  تالريناع النقص العدد  
أّ  التالاري  الالع اة كانع ال بالة لالستوى العينة ال  حي  و  العينة كونما ايدع ا كل ي الك،

ال دة والحج  والراحة وهذا الا يراه  الحالود ياداهلل( ال  "أ  إي اء التالاري  ي   ويق األس وب 
الع الك الصحيح يعزز يك زيادة كفاءة العالل ل الجااليي العض ية الال تركة يك أداء الخت د 

 1221اراع الحركية والقدراع الادنية التك يكتساما ال يب ا ناء التدريب"  ياداهلل واخرو :الالم
( ، ويند االداء الصحيح ل ستجااة ال  الحاولة ال  اخرى سيكو  ايضل وك الا زادع 49:

 9014: ياد العزيز واخرو   الالحاوالع هل زال  رد الفعل اتث ير ت ك الالحاوالع ، وهذا الا أكدهُ 

 المعالجات
 

 المتغيرات

 وحدة
 القياس

 t قيمة  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 الداللة

نسبة  المحسوبة ع س   ع س  
 الخطأ

 معنوي 3.339 2.274 3.221 2.238 3.138 1.998 ثانية سرعة االستجابة

 معنوي 3.339 3.347 3.245 3.583 3.256 3.231 ثانية السرعة االنتقالية
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" ا  الالادأ األساسك لت وير سرية الستجااة الحركية هو تكرار األداء ، أ  تكرار ظمور  ( 28:
يت  تقصير زال  االستجااة الحركية الي الراياة التدريب ي يما  اذالال ير واالستجااة لذلك الال ير . 

 الالادأ اكد ي ي  ك  ال  "،دو  انفصالما ي   ايعة الحركة األساسية او الالمارة الرياضية 
( " ا  الالادأ األساس يك ت وير سرية االستجااة الحركية 82: 9000 ي و  وياد الفتاح : 

 . هو تكرار األداء، أ  تكرار ظمور الال ير واالستجااة لذلك الال ير "
أ  أغ ب الالماراع الالستخدالة يك لعاة كرة اليد ت دى االيد، ويفضل أداء هذه الالماراع     

 الخص ،الست الار  غرة لدى الفريق  خداس وأخرىاسرية انتقالية وسرية استجااة يالية لت ايق 
الا لمذا اوديع التالاري  اتكراراع ك يرة خ ل الوحدة التدرياية وهذا الا ي كده  يعرب خيو ( " ك 

زاد التكرار ي   أداء حركة أو المارة العينة زادع هدرة الذاكرة الحركية يك تحديد الارناال  
 (  .64: 9010  خيو  : الالمارة "الالناسب لت ك الحركة أو 

ا  التالريناع االنقص العدد  التك كانع  دتما هصوية سايدع يك ت وير السرية و      
"ال دة القصوى يك ا ناء االداء الذ  ينفذ ا كل هريب االنتقالية ، اذ يرى   صاحك احالد(، أ  

ال  الالنايسة ال  حي  الالساية وال دة الي اي اء يترة راحة  وي ة نسايا  يك حي  التكراراع الق ي ة 
لتحقيق االداء ادرجة  دة يالية ويمدد هذا النوس ال  التدريب ال  ت وير تحالل السرية والسرية 

 ( . 100: 9019 احالد :  لسرية"االنتقالية والقوة الالاليزة اا
 الخاتمة : -4
   كا  لما ا ر كاير يك ضوء نتاب  الاح  توصل الااح  ال  ا  ل تالريناع النقص العدد   

ت وير سرية االستجااة والسرية االنتقالية ال  خ ل ال بالة التالاري  ل الرح ة  يك جدا  ويعال  
ل تدرج يك زيادة الحالل التدرياك وتقني  الك اية  العالرية والتدرياية لعينة الاح  ، ااإلضاية كا 

اي  التالريناع والالجااليي الدور الالم  يك التكيد الوظيفك الالناسب لحدو  حالة الت ور يك 
التغيراع الاح   ، وا  ت اا  التالريناع الي الواهد ال عب الحقيقية  ساه  يك زيادة اندياس 

سرية االستجااة والسرية االنتقالية ادى ال   ال ياي  نحو االداء وا  هذا الت ور االصل يك
االهتالا  ات ايق تالريناع النقص العدد  وي ي  يجب ، ستوا اداء اع  الالماراع ل ياي ريي ال

 الالااراة،يك الوحداع التدرياية لكونما حالة ك يرة الحدو  خ ل الالااراة وت  ر ي   نتيجة 
اع التدرياية لت اامما الي الواهد الالااراة الالا وضرورة ت ايق التالريناع التنايسية خ ل الوحد

اجراء دراساع واحو   التالريناع،يسايد ي   اندياس ال ياي  يك اداء  ا  ايجااي ا  تنايسي ا  يخ ق جو 
ال اامة لفباع يالرية الاكرة لاناء هايدة يريضة ال  القدراع الادنية والالمارية ل ياي  اال اال 

 ية لم  .والنا بي  يك الرح ة االيداد االول
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 :والمراجع المصادر
 9001،  االرد ، دار وابل ل ن ر، 1التع   وجدولة التدريب الرياضك،   وجي  ؛  ،الحجوب ) 
 يالا ، جاالعة األرد ، 9.  التدريب الرياضك ل قر  الحاد  والع ري كالال جاليل ؛  ،الراضك  :

9004. ) 
  1228 يالا  ، دار الفكر ل ن ر، ، 1تع   هوايد ال ياهة الادنية ،  هاس  حس  ؛  ،حسي). 
 يالا  ، : 1  ، ؛ ادواع الاح  الع الك يك التراية الرياضيةس الا  الحاج ، يكابو الحس   ،ي ك  

 ( .9012الكتاة الالجتالي العراك ل ن ر ، 
 ارايل ، : 1،   االحصاء واالختااريك الالجال الرياضكل   غان    وآخرو ( ؛  ،الصاليديك  

9019. ) 
  جاالعة الالوصل، ال اعة دار الكتاب ل  ااية كرة اليد والحيالك نويل اُلَحالَّد ؛الخيا  ضياء  :

  (.9001والن ر، 
 االسكندرية، التح يل الاايواليكانيكك لحركاع جس  االنسا  اسس  وت ايقات يادل ؛  ،ياد الاصير  ،

 ( .9004الالكتاة الالصرية، 
 1228،   االسكندرية ،  الن ثة الالعارد، هوايد واسس التدريب الرياضكاالر اهلل ؛  ،الاسا ك ) 
 يالا  ، الكتاة الالجتالي العراك ل ن ر، 1االيداد الادنك يك كرة اليد،  احالد يرياك ؛  ،يودة  ،

9014. ) 
 1221، ال اعة التع ي  العالك،  الالوصل تع ي  وتدريب الال كالة، الحالود و آخرو (؛  ،ياد اهلل.) 
   دار الفكر العراك   القاهرة ،الادنيةساليب التع ي  يك التراية ا ، خالد؛ناصرو ياد العزيز ر يد ا ،

 ،9014 .) 
  القاهرة، دار  9.   يسيولوجيا التدريب الرياضكااو الع  ؛ ،ياد الفتاح و الحالد حس   ي و :

 ( .9000الفكر العراك، 
  9010،   اغداد ، الك الة ال ياة9،   التع   الحركك اي  الالادأ والت ايقيعرب ؛  ،خيو .) 
 القاهرة، دار الفكر 1،  ايولوجيا الرياضة وصحة الرياضكأاو الع  احالد ؛  ،ياد الفتاح   :

 .  (9000العراك، 
 يالا  ، الكتاة الالجتالي 1اصاااع(،   -تدريااع -تدريب -كرة اليد  الماراعصاحك ؛  ،احالد  ،

 ( .9019العراك ل ن ر والتوزيي، 
 اغداد ،  الع الية لكتااة الرسابل واال اريح التراوية والنفسيةالت ايقاع ظاير ها   ؛  ،الكاظالك  ،

 (9019دار الكتب والو ابق ، 
 
 


