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 :   البحث  ومشكلة  المقدمة
 

  نحو   والعالم  مصر  مستوى   على  اليد   كرة  بإتحاد   العلمية  والخبرات   الجهود   كل  ترابطت   لقد 
  إلى   معا    والسرعة  بالقوة  يتميز  الحركية  المهارات   أداء  وأصبح  الرياضة،  لهذه  الفني  المستوى   تطوير
  كان   ثم  ومن  واإلتقان،  التفاهم  من  عالية  درجة  وعلى  جماعى  شكل  فى  المهارات   تلك  إنجاز  جانب 

 يؤهلهم   الذى  والكيف  بالكم  الناشئين  بإعداد   اإلهتمام  اليد   كرة  مجال  فى  المتخصصين  على  لزاما  
  وحسن   والجماعية،  الفردية  الواجبات   إنجاز  من   ُتمكنهم  وخططية  ومهارية،  بدنية،  كفاءة  ذوى   ليكونوا

 .التنافسية  المواقف خالل القرارات  إتخاذ  وسرعة التصرف،
 

  إتقان   منها   عوامل  عدة  على  يعتمد   تطويرها  أن  اليد   كرة  رياضة  تميز  التى  الحقائق  ومن
 توماس  أشار  ولقد   جيدة،  وبصورة  الظروف  جميع  تحت   وأدائها  والهجومية  الدفاعية  المهارات   وإجادة
  األداء   إتقان  ويعتبر  الفريق  عمل  نصف  ُيشكل  الدفاع  أنThomas Hanlon  (2001  )  هانلون 

  مهارة   إرتفعت   كلما  و  الهجومي،  األداء  أهميته   في  يعادل  و  العب   ألى  بالنسبة  مهم  الدفاعي
 (91: 31.)بالمباراة  الفوز فى الفريق فرصة زادت  اللعب  أثناء الدفاع أداء فى الالعبين

 

  Herb Brown براون   وهيرب   ،(  Fran Webster ۲۰۰4 (ويبستر  فران  ويذكر
  ومترابط   جيد   الدفاعي  األداء  كان  وكلما  الفريق  في  الثقة  يبعث   المنظم  القوي   الدفاع  نأ(  2005)

 المضادة  الهجومية  الخطط  بناء  في  والبدء  الكرة،  على  اإلستحواذ   من  المنافس  الفريق  تمكن  كلما
 ( 159:   27() 63:   26) .وكفاءة بسرعة

 

 تنمية مكونات الرشاقة وتأثيرها في تبادل الواجبات الدفاعية الجماعية   "

 "  لناشئات كرة اليد

 هبة محمد سليماند/ م.  أماني حسين محمد د/ أ.م.

کلية التربية الرياضية للبنات   بأستاذ مساعد 

 جامعة االسکندرية 
التربية الرياضية للبنات   کليةمدرس دكتور ب 

 جامعة االسکندرية 
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  أن   ويجب   والجماعي،  الفردي  التصرف  أساس   على  دفاعيا    للفريق  الخططي  اإلعداد   ويقوم
 ،   كجماعة  تعاونهم  طرق   و  الفردية  الدفاعية  بواجباتهم  تامة  دراية  على  الفريق  العبي  كافة  يكون 

 للموقف  مناسبة  الدفاعية  طريقتهم  يجعل  مما  منافسهم  لمواجهة  السريع  التغيير   على  قادرين  ويكونوا
 ( 371:  12).المتغير

 

  هو   الجماعي  الدفاعي  الخططي  العمل  أنAndy Smith (۲۰۱۱   )   سميث   آندي  ی وير 
 عدد   ضد   للدفاع  متجاورة  دفاعية  مراكز  في  يكونوا  ما  غالبا    المدافعين  الالعبين  من  مجموعة  تعاون 

 التصور  إفساد   بهدف  المدافعين  مع  عددهم  ی يتساو   أو  يزيد   أو  ينقص   المنافس  الفريق  العبي  من
 ( ۸۲:   ۲۲.)الهجومي الخططي

 بالتحركات  مرتبط   هو  ما  كل  إتقان  بمستوى   اإلرتقاء  أن(  2015)   دبور  ياسر  ويؤكد 
  رسوخ   من  عالية   درجة  يتطلب   جماعي   حركي  تداعي  و   فردية،  مهارات   من  تتضمنه  بما   الخططية

  المنافسة،  لحظات   من  لحظة  كل  في  المختلفة  اللعب   لمراكز  الخاصة  والواجبات   الفنية  العناصر  هذه
  الملعب   توازن   في  خلل  دون   الفريقية  و   الجماعية   الخططية  األعمال  تكامل  في  حاسم   عامل  له  مما

  بشكل   تؤثر  لألداء  المطلوبة  البدنية  الصالحيات   في   والقصور  ،  المنافسة  أثناء  األداء  تواصل  و
  مستوى   يضعف  مما   فعاليتها  من  الحد   السهل  من  يجعل  و  الجماعي  الحركي  التداعي  على  مباشر
 (33 ، 11:   21.)للفريق العام األداء

 

  أهم   من  تعتبر  الرشاقة   أن  إلى(  2000)  الخطيب   وناريمان  النمر  العزيز  عبد   وُيشير           
  والهجومية   الدفاعية  والتحركات   المتواصل  السريع  باإليقاع  تتميز  التى  لأللعاب   البدنية  القدرات 

  فى  أو   األرض   على   سواء  وإتزان  بسرعة   إتجاهه   يغير  أن   الالعب   من   تتطلب   والتى   المستمرة،
  مع   تتناسب   بصورة  الحركى  األداء  تعديل  على   المقدرة  منه   تتطلب   كما  بدونها،  أو  باألداة   الهواء،

 منه،   بجزء  أو  جسمه   أجزاء  بكل  األداء  كان  سواء  توازنه  يفقد   أن  بدون   المتغيرة  المواقف  متطلبات 
  ويقف   الجرى،  أثناء   إتجاهه  ويغير  وبسرعة،  فجأة  يجرى   كيف  يعرف  الذى  هو  المتميز  فالالعب 

 ( 211:  4.)السليم التوقيت  فى عاليا   ويثب  فجأة
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  تغيير   تكرار  على  الالعب   قدرة  في  تسهم  الرشاقة  أن  إلى(  2016)  البساطى  هللا  آمر  ويشير        
  طبيعة   وفق  المتغيرة  المواقف  متطلبات   مع  تتناسب   وسرعة   بإنسيابية  أجزاؤه   أحد   أو   الجسم   وضع

 العضلية،   ،القوة  الحركية  السرعة  هى  متطلبات   ثالثة  توافر  يستوجب   القدرة   هذه  وتحقيق   النشاط،
 ( 25:  2.)العضلى العصبى التوافق

 

  مكونات   أن et. al.  Michele A. Raya  (2013  )  وآخرون   رايا  ميشيل  أضاف  كما
 تتطلب   التى  الرياضات   لالعبى  أساسية  ُتعد   والتى  ،  السرعة  القوة،  التوافق،  التوازن،  هى  الرشاقة

 )951:  30.)السريع التحرك أثناء الجسم  فى التحكم وزيادة  بسرعة اإلتجاه تغيير على القدرة
 

  الفعل   رد   سرعة  -  توافق )    فى  تتمثل  الرشاقة  مكونات   أن  الباحثتان  إستخلصت   سبق  ومما
 . (توازن  – إنفجارية قوة - حركية سرعة -

  كرة   في  المدافع  لالعب   الرشاقة  أن(  1999)  وآخرون   درويش  كمال   الصدد   هذا  في  ويؤكد 
  على   المصوبة  الكرات   في  الصد   عمليات   في  تظهر  حيث   التوافقية  بالقدرات   وثيقا    إرتباطا    ترتبط  اليد 

  والتسلم   التسليم  وعمليات   اإلختراق،   و  القطع  بعمليات   قيامه   أثناء  للمهاجم  التصدي  و  المرمى،
  قيام  في  ُتسهم  كما   بها،  الالعب   تمتع  مدى  على  به  الحكم  يمكن  معيار  أول  هو  الحركي  فالتوافق
 أقل   في  المطلوبة  الدقة  لدرجة  األداء  بإتقان  يسمح  زمن  و  توقيت   في  الدفاعية   بالواجبات   الالعب 

 (156-155:   6).ممكن زمن
 

  هو   الجماعية  الدفاعية  الواجبات   تبادل  أن  إلى(  2014)  هللا  عبد   الفتاح  عبد   ويشير
  أن   يشترط و  األداء  في  المشتركين   الالعبين من  لكل  ثنائي  موقف  في   القدمين  تحركات  من  مجموعة

  في   الزميل  مع  التحرك  يتم  أن  يمكن   ،  الزميل   مع  جماعي   واجب   تبادل   إلى  تحرك  كل  يؤدي
 في   التوازي   على  تشتمل  أن  و  الحركة،  إيقاع  تغيير  األداء،  تغيير  على  تشتمل  متعددة  إتجاهات 

  جسم   مع  أو   الكرة  مع   التعامل  في  اليدين   أو   اليد   إستخدام  مع  والتعاكس  التقاطع  كذلك  و  الحركة
 ( 53-54:  5.)المهاجم الالعب 

 

 الخططى   والعمل  الفردى  المهارى   األداء  بين  فجوة  ظهور  الناشئين  فرق   أداء  أثناء  ويالحظ         
  وخصوصا    الجماعى،  الحركى  التداعى  عن  الفردى  المهارى   األداء  إنفصال  يالحظ  حيث   الجماعى،
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 األداء،  لجماعية  وتشتيت   خلل  يظهر  وهنا  تلقائية،  أو  إلزامية  جماعية  خططية  أعمال  تنفيذ   أثناء
  مراحل   بداية   من  المهارى   األداء  ورسوخ  إتقان  بمستوى   اإلرتقاء  أن  إلى  أساسى  بشكل  يرجع  وهذا

 األداء  فعالية  مباشرعلى  بشكل  ينعكس  وهذا  المنافسة،  متطلبات   إطار  منفصلة   بصورة  يتم  التدريب 
 ( 33:   21.) المنافسة أثناء

 

  يرتبط   سنة (  16:    14)  مرحلة  في  الناشئين  أداء  أن(  ۲۰۱4)  هللا   عبد   الفتاح  عبد   يرى   كما
  يرتبط   الذي  الجماعي  والخططي  المهاري   باألداء  الناشئ   فيها  يلتزم  حيث   ملزمة  جماعية  بمعايير
 ( 122:   5) اللحظية والجماعية الفردية الدفاعية الواجبات  تبادل بسرعة

 

  تحتل   أن  يجب   الدفاع  خطط  أن(  John Giannini ۲۰۰۹ (  جيانيني   جون   ويؤكد  
  المباريات،  ومتغيرات   ظروف  لمواجهة  جيد   دفاع   لبناء  لفرقهم  المدربين  إعداد   برامج  في   هامة  مكانة

 الدفاع  في  الفريق  تحرك  لكيفية  الالعبين  جميع  من  واضحا    تفهما    الدفاعية  الخطط  تعليم  ويتطلب 
  خطة  ضمن  مركزه  يتطلبها  التي  األساسية  لواجباته  العب   كل  إتقان  إلى   باإلضافة  واحدة   كوحدة
 (  ۲۱۲:   ۲۹. )الفريق

  من   تتضمنه  بما  الجماعية  الدفاعية  الواجبات   تبادل  أن  الباحثتان  ترى   سبق  ومما 
  المتجاورة   الدفاعية  اللعب   مراكز  بين  تزامن  و   مختلفة  إتجاهات   في  نشطة  لحظية  مستمرة  تحركات 

 على   األداء  يكون   أن  يجب   و  المستمرة،  المهاجمين  لتحركات    وفقا    تتم  و  محددة  دفاعية  مساحة  فى
  القوة   –  الحركية  السرعة  –  الفعل  رد   سرعة   –  التوافق)  البدنية  بمكوناتها   الرشاقة  من   عالية   درجة

  لمحاولة   خططية  إلعتبارات   واإلتجاه  الوضع  تغيير  لالعبين  يتسنى   حتى  ،(  التوازن   -  اإلنفجارية
 .هدف إحراز منع أو الكرة، على اإلستحواز

 

  لعام   اليد   لكرة  االسكندرية  منطقة   تنظمها  التى  البطولة  متابعة   خالل  ومن 
 الدراسة   نتيجة  ذلك  ويؤكد   الناشئات،  لفرق   الجماعي  الدفاعي  األداء  ضعف  ُلوحظ  ،(2018/ 2017)

(  سموحة×سبورتنج )  من  لكل  مباراة (  2)  عدد   على  الباحثتان  أجرتها   التى  اإلستطالعية
  إلحباط   الجماعية  الدفاعية  الواجبات   تبادل  في   الالعبات   نجاح  نسبة  على  للتعرف(  باكوس×الجياد )

  الدفاعية   الواجبات   تبادل  نجاح  نسبة  أن  عن  الدراسة  نتائج  وأسفرت   المنافسة  للفرق   الهجومي  األداء
  التسلم   و   التسليم % (    28)   المهاجم  مالزمة  ،%(  25)   والتغطية  المقابلة  من   كل   أثناء  الجماعية

  حركية   كقدرة  الرشاقة  مستوى   إنخفاض   منها  عوامل  عدة  إلى  القصور  ذلك  يرجع  وقد   ،%(  18)
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 المهاري   األداء  إنفصال  عنه  ينتج   قد   مما  المدافع  الالعب   كفاءة  في  كبير  حد   إلى  ٌتسهم  مركبة
 . التلقائية أو اإللزامية الجماعية الخططية األعمال تنفيذ  أثناء الجماعي الحركي  التداعي عن الفردي

 

 كالدراسات   الحالية  الدراسة  بموضوع  والمرتبطة   السابقة  والبحوث   الدراسات   بعض   وبحصر
وآخرون    كدراسة  الرشاقة  مكونات   تناولت   التى رايا     et. al.  Michele A. Raya ميشيل 

 .Zoran Milanović et    وآخرون   ميالنوفيتش  زوران  ودراسة  ،(30)(2013)
al.(2013 ()32)،   األداء  تناولت   التى  والدراسات   ،(1() 2018()المطلب   عبد   أحمد )  ودراسة 

 وفى  ،(10() 2016)  اللطيف  عبد   محمد   ،( 15()2009)  رجب   مروان  كدراسة  الجماعى  الدفاعي
  و   الحالي،  البحث   متغيرات   تناولت   اليد   كرة  مجال  فى   سابقة  دراسة  أى  توجد   ال   الباحثتان   علم  حدود 

  و   الرشاقة  عنصر  لتنمية  السنية  المراحل  أفضل  من(  2002)  مواليد   للناشئات   السنية  المرحلة  تعد 
  أن (  2014)  هللا  عبد   الفتاح  وعبد   ،(2014)   أشرف  محمد   و  حموده  خالد    من  كل  يؤكده  ما  هذا
  اإلعتماد   يتم   التي  والخططية  والمهارية  الحركية  الحصيلة  تكوين  فيها  يتم   التي  السنية  المرحلة  هذه

 للتنافس   واإلستعداد   للمنتخبات،  الناشئات   إلختيار   هامة  ُتعد   والتي  القادمة،  السنية  للمرحلة  عليها
 (49:  5() 59:  13.)الدولي

 

 وتأثيرها  الرشاقة  مكونات  تنمية"    وموضوعها  الدراسة  هذه  إجراء  إلى  الباحثتان  دعا  مما
  ."اليد كرة لناشئات الجماعية الدفاعية  الواجبات تبادل في

 

 

 هدف البحث : 

الدفاعية    الواجبات  تبادل  فى  وتأثيرها  الرشاقة  مكونات  تنمية  إلى  البحث  هذا  يهدف 

 ( بنادى أصحاب الجياد الرياضى،  وذلك من خالل :  2002الجماعية لناشئات كرة اليد مواليد ) 

سرعة رد الفعل    -وضع مجموعة من التدريبات لتنمية مكونات الرشاقة المتمثلة في )التوافق   -1

 التوازن(  .  –القوة اإلنفجارية   –ركية السرعة الح –

 التعرف على حجم تأثير التدريبات فى تنمية مكونات الرشاقة للعينة قيد البحث.  -2

فى   -3 متمثلة  الجماعية  الدفاعية  الواجبات  تبادل  سرعة  فى  التدريبات  تأثير  حجم  على  التعرف 

 قيد البحث. التسليم والتسلم( للعينة  –مالزمة المهاجم  –)المقابلة والتغطية 
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 :  البحث مصطلحات

 :  الرشاقة  مكونات 

القوة    -السرعة الحركية    -سرعة رد الفعل    -)التوافق    في   المتمثلة  البدنية  العناصر  مجموعة  هي"  

الحفاظ على   من  الالعب  يتمكن لكى الرشاقة عنصر في  تكاملها  يجب  التيالتوازن(، و -اإلنفجارية 

التوازن   فقدان  دون  بسرعة  إتجاهه  وتغيير  فيه،  ُمتََحكم  الجسم    أداء   على   تساعده   بطريقة وضع 

 (                  إجرائى".  )  بفعالية التالي  الحركي الواجب 

 

 :  الجماعية الدفاعية الواجبات تبادل

 ( 52:    5) ". " هي أصغر وحده دفاعية جماعية يتم فيها تبادل الواجبات األساسية بين المدافعين  

 

 حدود البحث : 

تتحدد هذه الدراسة بالعينة المستخدمة، وهى فريق كرة اليد للناشئات بنادى أصحاب الجياد  

لكرة اليد للموسم الرياضى    (، والمسجالت باإلتحاد المصرى2002الرياضى باالسكندرية مواليد )

( سنة، وعدد سنوات الممارسة التقل عن  17:  16(، وتراوحت أعمارهن ما بين ) 2019/ 2018)

الرشاقة  5) مكونات  تنمية  بهدف  عليهن  البحث  لهذا  المقترحة  التدريبات  تطبيق  وتم  سنوات،   )

(  8راسة األساسية لمدة )وطبقت الد والتعرف على تأثيرها فى تبادل الواجبات الدفاعية الجماعية ،  

 ( الفترة من  قبل  9/2018/ 15إلى    7/ 15أسابيع فى  الخاص، وما  البدنى  م( وهى مرحلة اإلعداد 

 المنافسة. 

 The Reference studies: الدراسات المرجعية 

 
 :  أوالً : الدراسات العربية

 األداءات  سرعة  تطوير "    وعنواها  (15()2009)  رجب  حسن  مصطفى  مروان  دراسة  -1
  الدفاعية   األداءات   إنتاجية   كفاءة  زيادة   بهدف  وُاجريت   ،"  اليد  كرة  في  الخططية   الدفاعية
 المركبة،   الخططية   الدفاعية  األداءات   سرعة  تنمية خالل  من  اليد،  كرة  في  المركبة   الخططية

  والوصفى،  التجريبى،  المنهج  وُاستخِدم  ،الخططي  التدريبي  البرنامج  طريق  عن  ذلك  و
 اللذين   المصرى   المنتخب   من  العبين  عشر(  10)  على  التجريبية  البحث   عينة  وإشتملت 

 إشتملت   بينما  ،(2007)   بألمانيا  العالم  وبطولة  ،(2005)  بتونس  العالم   بطولة  فى  شاركوا
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 ،(2005) بتونس العالم ببطولة المصرى  للمنتخب  مباريات ( 5)  على  المسحية البحث  عينة
 تحديد   النتائج   وأظهرت   ،(2007)  بألمانيا   العالم  ببطولة  المصرى   للمنتخب    مباريات (  5)و

  اللعب  مراكز  من  مركز  لكل(  الجماعية  -  الفردية)  المركبة  الخططية   الدفاعية  األداءات 
  الدفاعية   االداءات   سرعة   تحمل  لقياس  اختبارات   سبعة  إلى  التوصل  المنظم،  الدفاع  خالل

  الخططية   الدفاعية  األداءات   سرعة  وتنمية  المختلفة،  اللعب   لمراكز  المركبة   الخططية
  الخططي   الدفاعي  األداء  مستوى   فى  إحصائيا  دالة  فروق   وجود   البحث،  قيد   لعينة  المركبة
  اإلختبارات   أظهرته  الذى  و  القبلى  القياس  عن  البعدى  للقياس  األداء  زمن  حيث   من  المركب 

  والقياس   األول  القياس  بين  الدفاعى  العمل  محتوى   في  واضحة  تحسن   نسبة  وجود   الدفاعية،
 .الثانى  القياس لصالح الثانى،

 
  لتحمل   تدريبي  برنامج تاثير"    وعنوانها(  10()2016)  اللطيف  عبد  ابراهيم  محمد  دراسة  -2

  في  للناشئين  المنطقه  دفاع  تشكيالت  بعض  تطوير  على  الجماعي  الدفاعي  األداء  سرعة
  الجماعي   الدفاعي  األداء  سرعة  لتحمل  تدريبي  برنامج   تخطيط  بهدف  وُاجريت   ،"  اليد  كره

  بتحمل   اإلرتقاء)  من  كل  على  التدريبي  البرنامج  تاثير  على  والتعرف  اليد،  كره  في  للناشئين
 داخل   الجماعية  الدفاعية  األداءات   وفعالية  مستوى   وتطوير  الجماعي،  الدفاعي  األداء  سرعة

  والوصفي،  التجريبى،  المنهج  وُاستخِدم  البحث،  قيد   للعينة(  المنطقة  دفاع  تشكيالت   بعد 
 تحت   اليد   لكرة  طنطا  فريق  من  ناشئ  عشرون (  20)  على  التجريبية  البحث   عينة  وإشتملت 

  المسحية   البحث   عينة  إشتملت   بينما  ،(2015/ 2014)   الرياضى  للموسم  مواليد   سنة(  15)
  الرياضي   الموسم(  2000)  مواليد   الناشئين  دوري   من  تحليلها  تم   مباريات (  3)   على

  التحسن   مقدار  نسبة  وإرتفاع  إحصائيا ،  دالة  فروق   وجود   النتائج  وأظهرت  ،(2015/ 2014)
  مستوى   تطوير  فى  وكذلك  البعدي،  القياس   لصالح  الجماعي  الدفاعي  األداء  سرعة  لتحمل
( 1:  5)  ،(صفر:    6)  المنطقة  دفاع  تشكيالت   داخل  الجماعية  الدفاعية  األداءات   وفعالية

  .البحث  لعينة
 

 سرعة  إختبار   وتقنين  تصميم"    وعنوانها(  1()2018)  حسن  محمد  المطلب  عبد  أحمد  -3
  ، "  الشرقية   للمنطقة   للشباب  اليد  كرة  لالعبي   مختلفة   بإتجاهات  الدفاعي  التحرك   ورشاقة
  كرة  لالعبي  مختلفة  بإتجاهات  الدفاعي  التحرك  ورشاقة  سرعة  إختبار  تصميم  بهدف  وُاجريت 

 ورشاقة   سرعة  إلختبار  معيارية  ومستويات   درجات   ووضع   الشمالية،  للمنطقة  الشباب   اليد 
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  ُاستخدم   الشمالية،  للمنطقة  الشباب   اليد   كرة  لالعبي  مختلفة  باتجاهات   الدفاعي  التحرك
 اليد   كرة  العبي   من  تكونت   فقد   البحث   عينة  أما  المسحي،  باألسلوب   الوصفي  المنهج
  سرعة   إختبار   تصميم  النتائج  وأظهرت   العبا ،(  105)  بواقع  الشمالية،  للمنطقة   الشباب 
 .البحث  قيد  للعينة مختلفة بإتجاهات  الدفاعي التحرك ورشاقة

 

 

 

 ثانياً : الدراسات األجنبية : 
 

"    وعنوانهاet. al.   Michele A. Raya  (2013 ()30  )ميشيل رايا وآخرون  دراسة   -4

وإختبار    Tمقارنة ثالثة إختبارات للرشاقة للعسكريين )إختبار الخطوة الجانبية وإختبار  

إلينوي("     لقياس   إختبارات   لثالث   العلمية  المعامالت   من  التحقق  بهدف  وُاجريت رشاقة 
 ، (للرشاقة  إلينوى   إختبارو   ،Tإختبار  الجانبية،  الخطوة  إختبار)  إختبار   فى  والمتمثلة  الرشاقة

  األمريكي   الجيش  من  فرد (  97)  على   البحث   عينة  وإشتملت   التجريبى،  المنهج  ُاستخِدمو 
  في   الرشاقة  وتقييم  لقياس  صالحة   مقاييس  ُتعد   االختبارات   هذه  أن   النتائج   وأظهرت   للرجال،

 .  مختلفة مستويات 
 

et. al. ćZoran Milanovi   (2013()32  )  وآخرون   ميالنوفيتش   زوران  دراسة -5
  الكرة   وبدون   مع  الرشاقة  على  أسبوًعا(  12)  لمدة  SAQ  تدريب  برنامج  تاثير"    وعنوانها
  من   مكون   من  برنامج  تأثير  على  التعرف  بهدف  وُاجريت   ،"  الشباب  القدم  كرة  العبي  بين

  قيد   للعينة  الرشاقة  أداء  على  وأثره  السرعة   وتدريب   والرشاقة  السرعة  يتضمن   أسبوع(  12)
  تجريبية   إحداهما  مجموعتين  على  البحث   عينة  وإشتملت   التجريبى،  المنهج  ُاستخِدم  البحث،

  من   العبا  (  66)   ضابطة  واألخرى   ،(العبا    24  ،22  ،20)  أندية   ثالثة  من  العبا  (  66)
  في   يلعبون   فريق  عشر  إثني  من  فقط  فرق   ستة  أعضاء  وهم  ،(العب ا   24  ،21  ،21)   ثالثة

  التنافسى   الموسم  خالل  سنة(  19)  تحت   الذكور  للناشئين   األول  الكرواتي  الدوري 
  لتحسين   فعالة  وسيلة  هو  ُتعد   المختارة   التدريبات   أن  النتائج   وأظهرت   ،(2011/ 2010)

 . البحث  قيد  للعينة وبدونها، بالكرة الرشاقة،
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 فروض البحث : 

توجد فروق دالة إحصائياً بين القياسين القبلى والبعدى في حجم تأثير التدريبات على تنمية   -1

 مكونات الرشاقة للعينة قيد البحث  لصالح القياس البعدى. 

على   -2 التدريبات  تأثير  حجم  في  والبعدى  القبلى  القياسين  بين  إحصائياً  دالة  فروق  توجد 

 للعينة قيد البحث لصالح القياس البعدي.  سرعة تبادل الواجبات الدفاعية الجماعية 

 إجراءات البحث :

 أوال : منهج البحث :ـ  

المنهج الوصفي التحليلي( وذلك لمالئمتهما لطبيعة    -كل من )المنهج التجريبي    تم إستخدام

 البحث حيث تم إستخدام : 

لتطبيق   بنظام المجموعة الواحدة واستخدام القياسين القبلى والبعدى  :ـ المنهج التجريبي 1

 التدريبات الخاصة بمكونات الرشاقة على العينة قيد البحث.  

البعدي( و ذلك لتحليل  و)القياسلتحليل مباريات )القياس القبلي(  : ـ المنهج الوصفي التحليلي2

 الدفاعية الجماعية للعينة قيد البحث. الواجبات أداء تبادل 

 

 ثانيا ـ عينة البحث :ـ

 عينة الناشئات:  -1

 ( قوامها  العمدية  بالطريقة  اليد مواليد ) 24اُختيرت  ناشئات كرة  ( من  2002( العبة من 

و) األساسية،  للدراسة  باإلسكندرية  الرياضي  الجياد  أصحاب  سموحة  8نادي  نادي  من  العبات   )

 الرياضي باالسكندرية للدراسة اإلستطالعية، وهى من خارج عينة الدراسة األساسية.  

 ة : أسباب إختيار العين •
 

 

باإلتحاد   -1 والمسجالت  النادي  بفريق  الناشئات  الالعبات  من  مناسب  عدد  توفر 
 المصرى لكرة اليد. 

 

    تعتبر هذه المرحلة العمرية من أفضل المراحل لتنمية عنصر الرشاقة .  -2
 

فى  -3 الفريق  إشتراك  وإنتظام  النادى،  هذا  داخل  التدريبية  العملية  المباريات   إنتظام 
 المحلية. 

 

 إقتناع مدرب الفريق بأهمية البحث العلمى وإيجابيته.  -4
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المالعب   -5 وتوافر  التطبيق،  موافقة  على  الحصول  وتسهيل  النادى  إدارة  تعاون 
 واالدوات واألجهزة الالزمة. 

 

    

العينة فى   التجانس بين أفراد  وللتأكد من خلو العينة من عيوب التوزيعات غير اإلعتدالية تم إيجاد 

 ( يوضح ذلك. 1المتغيرات قيد البحث، وجدول )

 (  1جدول )

 (24) ن =                   البحث  قيد المتغيرات  فى  األساسية  العينة تجانس                                  

 الدالالت اإلحصائية                                        

 المتغيرات 

 أقل 

 قيمة

 أعلى 

 قيمة

 المتوسط 

 الحسابى 

 االنحراف 

 المعيارى

 معامل 

 االلتواء 

 معامل 

 التفرطح 

       أوالً : متغيرات النمو 

 1.942- 0.000 0.933 17.00 18 16 العمر الزمنى )سنة( 

 1.529- 0.164- 0.830 6.08 7 5 العمر التدريبى )سنة( 

 0.133- 0.099- 5.840 168.25 180 157 الطول )سم(

 1.193- 0.126- 4.766 67.96 75 60 الوزن )كجم(

       ثانياً : إختبارات مكونات الرشاقة 

  التوافق :

 الدوائر المرقمة للعينين والرجلين )ث( -1
9.17 12.22 10.71 1.038 0.031 -1.375 

 سرعة رد الفعل :

 نيلسون لإلستجابة الحركية اإلنتقالية )ث( -2
2.13 3.22 2.53 0.352 0.694 -0.724 

 السرعة الحركية :

 ث /عدد( للذراعين20النقر على الحائط ) -3
32 44 37.50 3.539 0.286 -0.985 

 0.918- 0.176 1.985 16.13 20 13 ث /عدد( للرجلين15المكان ) جرى فى -4

 القوة اإلنفجارية :

 القدرة العمودية للوثب )الشغل( )سم/كجم( -5
48 118.75 83.48 19.688 -0.126 -0.792 

 التوازن :

 اإلنتقال فوق العالمات )درجة( -6
33 55 43.46 6.692 0.093 -1.125 

 الرشاقة :

 ()ث(Agility Illinoisرشاقة ألينوى ) -7
 

19.34 24.11 21.59 1.357 0.214 -0.804 

القياسنات اسساسنية   ( المتوسنط الحسنابى واحنحنرال المعينارى فنى1يتضح منن جندول )

والقنندرات البدنيننة لعينننة البحننة اسساسننية   عيننة جنناءت معننامالت اإللتننواء تقتننر  مننن ال نن ر  

( مما يدل على اعتدالية القنيم وتجنانأ أفنراد عيننة البحنة 3ومعامالت الت رطح تنح ر ما بين )±

 من ناشئات كرة اليد .

 ــ عينة المباريات : 2
 

( مباريات بواقع مباراتين ل رق )سموعة × سبورتنج(  و)باكوس ×  8على عدد )  إشتملت 

( مباريات )للقياس  3( مبنننننننناريات )للقياس القبلي(  و)3سموعة( كعينة للدراسة اإلستطالعية  و)

البعدي( وهي مباريات تجريبية ودية لناشئات فريق نادي أصحا  الجياد )وقد راعت الباعثتان أن  
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   –سبورتنج    –تيار فرق منافسة ذات مستويات مختل ة  وكانت هذه احندية هي فرق )سموعة  يتم إخ

 (. 2باكوس(  كما يوضحه جدول )

 ( 2جدول )

 القبلي و البعدي للناشئات عينة الدراسة قيد البحث  ينالمباريات الخاصة بالقياس

 مباريات القياس البعدي   مباريات القياس القبلي  

 التاريخ  الفرق المشاركة  م التاريخ  الفرق المشاركة  م

1 

2 

3 

 سموحة ×  أصحاب الجياد 

 سبورتنج×   أصحاب الجياد 

 باكوس ×  أصحاب الجياد 

20  /6  /2018 

22  /6 /2018 

24  /6  /2018 

1 

2 

3 

 سموحة ×  أصحاب الجياد

 سبورتنج×  أصحاب الجياد

 باكوس ×  الجيادأصحاب 
 

17/9 /2018 

19/9 /2018 

21/9 /2018     

 

 

 ثالثاً مجاالت البحث :
 

 ــ المجال المكاني :

   )أ( الدراسة اإلستطالعية :

 تم إجراء جميع القياسات على ملعب نادي سموعة. •

   )ب( الدراسة األساسية :
 

 تطبيق التدريبات على ملعب نادي أصحا  الجياد.  •

سبورتنج   –ت وير المباريات للقياسين القبلي والبعدي في مالعب ال رق المنافسة لهم )سموعة   •

 باكوس(. -
 

   ــ المجال الزمني :

 )أ( الدراسات اإلستطالعية:

 (   20/5/2018إلى   4/ 25) تم إجراء جميع الدراسات اإلستطالعية في ال ترة من  •
 

 )ب( الدراسة األساسية 

الدراسة اسساسية خالل فترة اإلعداد للموسم التدريبي في مرعلة اإلعداد البدني الخاص  تم تن يذ  

 وما قبل المنافسة للعينة قيد البحة وفقاً لما يلي : 

السرعة    –سرعة رد الفعل    -التوافق  إجراء القياسات القبلية إلختبارات مكونات الرشاقة )    تم 

تحليل  وإختبارات تبادل الواجبات الدفاعية الجماعية،  التوازن( و  –القوة اإلنفجارية    –الحركية  

 .(2018/   7/ 13) إلى( 2018/  7/ 3) مباريات القياس القبلي في ال ترة من 

أسابيع    (8)لمدة    (2019ـــ    2018)في الموسم التدريبي  مكونات الرشاقة    تم تطبيق تدريبات  

اسساسية وهذ (  2018/ 9/ 15إلى    2018/ 7/ 15)من   البحة  تمثل    هعلى عينة  الزمنية  ال ترة 

 وفترة ما قبل المنافسة(.  –)فترة احعداد الخاص 

mailto:ijssa@pef.helwan.edu.eg


 

176 
 م2021 يونيو –( 1العدد ) –( 061مجلد )

         ijssa@pef.helwan.edu.eg: االلكتروني البريد  ijssa.journals.ekb.eg : االلكتروني الموقع

القبليةالبعدي  ات القياسإجراء  تم    بالقياسات  والمباريات كما  ال ترة من   ة لكل من اإلختبارات  في 

 (. 2018/ 27/9إلى  17/9/2018)

 

   جمع البيانات : رابعاً ـ   أدوات

 : وهى عليها الحصول المراد  البيانات  طبيعة مع يتناسب  بما متعددة وسائل ُاستخدمت 

 .الشخصية المقابلة -أ

 آراء إسىىىتطالع تىىىم السىىىابقة، والدراسىىىات  العلميىىىة، المراجىىىع نتىىىائج عنىىىه أسىىىفرت  مىىىا ضىىىوء فىىىى
 مكونىىىات  لقيىىىاس المختىىىارة والمهاريىىىة البدنيىىىة اإلختبىىىارات  مىىىن كىىىل مناسىىىبة مىىىدى فىىىى الخبىىىراء السىىىادة

 اليىىىد  كىىرة لناشىىئات  المباريىىىات  أثنىىاء الجماعيىىة الدفاعيىىىة الواجبىىات  تبىىادل مالحظىىىة وإسىىتمارة الرشىىاقة،
 خبىىىىرتهم تقىىىىل ال الخبىىىىراء جميىىىىع أن الباحثتىىىىان وحرصىىىىت  ،(2002) مواليىىىىد  الجيىىىىاد  أصىىىىحاب  بنىىىىادى

 (1 مرفق.)سنوات ( 10) عن التدريبية أو التدريسية

 : اإلختبارات -ب
 الدفاعيىة الواجبىات  وتبىادل الرشىاقة، مكونىات  وتقيىيم لقياس اإلختبارات   من  مجموعة  ُاختيرت 

 : فى متمثلة البحث  قيد  للعينة الجماعية

 : الرشاقة  لمكونات البدنية اإلختبارات

 ( ث ()المرقمة  الدوائر)  والعينين للرجلين  التوافق  -1
 ( ث ()اإلنتقالية الحركية لإلستجابة  نيلسون )  الفعل   رد سرعة -2
 ( عدد ()ث  20 الحائط  على النقر)  للذراعين  حركى تردد  سرعة -3
 ( عدد ()ث10 المكان  فى جرى )  للرجلين   حركى تردد  سرعة -4
 ( كجم /سم () الشغل  - العمودى الوثب )  اإلنفجارية القوة  -5
 ( العالمات فوق  االنتقال)  التوازن  -6
 (أ - 2 مرفق) (Agility Illinois) ألينوى  الرشاقة  -7

 

 

 : الجماعية  الدفاعية الواجبات لتبادل المهارية اإلختبارات

 (ث()األيسر  الخلفى  المدافع  األيسر،  الجناح  مدافع)  لمركزي  -1
 (ث()  األوسط  الخلفي  المدافع  األيسر،  الخلفي  المدافع)  لمركزي  -2
 (ث()األوسط األمامي  المدافع  األيسر،  الخلفي  المدافع)  لمركزي  -3
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 (ب  - 2  مرفق)(  ث()األوسط  الخلفي  المدافع  األوسط، األمامي  المدافع)  لمركزي  -4
 

 والتنفيذ،   األداء  سهولة  على  المستخدمة  اإلختبارات   مجموعة  تحديد   فى  الباحثتان   وحرصت 
 . السنية للمرحلة ومناسبتها القياس، إجراءات  تعقيد  وعدم

 : العلمية المالحظة - جى

 التىى الوسىائل أهىم مىن كوسىيلة  العلميىة  المالحظىة  أسىلوب   ُاسىتخدممع منهجية البحىث    تمشيا  
حيىىىث تىىىم تصىىىميم إسىىىتمارة المالحظىىىة  منطقىىىى بترتيىىىب  وتسىىىجيلها البيانىىىات، جمىىىع فىىىى عليهىىىا ُيعَتمىىىد 

المباريىىات للعينىىة قيىىد الدراسىىة بتبىىادل الواجبىىات الدفاعيىىة الجماعيىىة خىىالل  الخاصىىة لتسىىجيل البيانىىات 
 ( يوضح ذلك.3)مرفق  

 

 األجهزة واألدوات المستخدمة في البحث :  

 

 تم إستخدام ما يلي :ـ 
 

 ميزان طبى لقياس الوزن / سقر  كجم.  -

 لقياس الطول الكلى للجسم / سقر  سم.        Restameterرستاميتر  -

 أقماع.  -شريط حصق –شريط قياس -كرات يد  - ملعب كرة يد قانونى -

 خيط مطاط.  –قائمى وثب عالى  - Stop Watchساعة إيقال  -صافرة  -

 قطع طباشير . -عائط أملأ   -سبورة مدهونة باللون اسسود  -

 سم(  54, 2بوصة( )كل واعد بوصة =  4/ 3  ´بوصة 1إعدى عشر عالمة مقاسها )  -

 جهاز عاسب ألي. -

القبلي   CDاسطوانات   - القياسين  ومباريات  احستطالعية  الدراسة  مباريات  عليها  مسجل 

 والبعدي للدراسة اسساسية ليمكن مشاهدتها على الحاسب اآللى.

-  ( اآللى  الحاسب  على  المرئية  المل ات  عرض  بامكانية  VLC media playerبرنامج   )

 ايقال وإعادة العرض. 

 ( 4إستمارات تسجيل بيانات.)مرفق  -
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 خامساً : الدراسات االستطالعية : 

 ( دراسة استطالعية وكانت على النحو التالى : 2تم إجراء عدد )

 

 الدراسة االستطالعية األولى : -

 

مكوناات ( بهدف تحديد إختباارات كال مان 5/5/2018إلى    25/4اُجريت في الفترة من )

الرشااقة، وتباادل الواجباات الدفاعيااة الجماعياة، و تصاميم إسااتمارة مالحظاة المبارياات لتسااجيل 

 البيانات الخاصة بالواجبات الدفاعية الجماعية للعينة قيد البحث.

 

بحصر وتحليل المراجع العلمية المتخصصة ومنها كمال الدين درويش وآخرون  وتم ذلك  

) (، كمال عب7()2002() 6() 1999) الحميد، صبحى حسانين    (، وياسر 9() 2002()8() 2001د 

( دراسة 21() 20()2016دبور  و  اللطيف  (،  عبد  رايا  10() 2016)   محمد  ميشيل  دراسة  و   ،)

وآخرون   زوران ميالنوفيتش(، ودراسة  30) et. al. Michele A. Raya   (2013) وآخرون 

  Zoran Milanović et. al. (2013 ()32 .) 

 

 الدراسة : نتائج 

تم تحديد إختبارات لقياس مكونات الرشاقة المتمثلة فاي القادرات التالياة )التوافاق، سارعة رد  •

( إختبارات. )مرفاق 7الفعل، السرعة الحركية، القوة اإلنفجارية، التوازن، الرشاقة( بإجمالى )

 أ( – 2

اللعب المتجاورة وبلغ تم تحديد إختبارات لقياس تبادل الواجبات الدفاعية الجماعية بين مراكز   •

 ب( - 2( إختبارات )مرفق 4عددها )
 

(، والخاصة بتحليل المباريات لتسجيل 3لشكل المبدئي إلستمارة المالحظة مرفق )ل  تم التوصل •

 -الواجبات الدفاعية الجماعية للعينة قيد البحث مع مراعاة ما يلي:

 المبىىىىاراة  أحىىىىداث  متابعىىىىة وإمكانيىىىىة إسىىىىتخدامها سىىىىهولة يمكىىىىن حيىىىىث  اإلسىىىىتمارة تصىىىىميم تىىىىم  -
 التي و المتغيرة المنافسة مواقف خالل المتغيرات  لتسجيل ومناسبتها ودقة، بسرعة  وتسجيلها

 -: في تمثلت 

 (. التسلم   و   التسليم   ،  المهاجم  مالزمة   ،  التغطية   و   المقابلة : ) الجماعية   الدفاعية   الواجبات  -1
 : حيث  من  الجماعية   الدفاعية   الواجبات   أداء   نتيجة  -2
 (.الهجوم إنهاء في المهاجم فشل الكرة، على اإلستحواذ ) الدفاع نجاح •
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 (.أمتار 7 رمية هدف، إحراز) الدفاع فشل •
 

 :  الثانيةالدراسة االستطالعية  -

لكل من  ( بهدف إيجاد المعامالت العلمية  20/5/2018إلى      6/5) اُجريت فى الفترة من  

و  الرشاقة،  الجماعية  إختبارات مكونات  الدفاعية  الواجبات  الدراسة اإلستطالعية  تبادل  على عينة 

، وإيجاد المعامالت العلمية  ( ناشئات، وهى خارج عينة الدراسة األساسية ومماثلة لها8وقوامها )

اصة بتسجيل الواجبات الدفاعية الجماعية من خالل تحليل المبارتين عينة  المالحظة الخستمارة  إل

 . الدراسة اإلستطالعية قيد البحث 

 

 : المعامالت العلمية لإلختبارات 

 صدق اإلختبارات :  -أ
 

" ت "  تم عسا  ال دق التمييزى بين مجمنوعتين ممينزة ورينر ممينزة باسنتخداب إختبنار

 (.3بجدول )هو موضح المحسوبة ومعامل ال دق التمييزى كما 
 

 ( 3جدول )

 ( 8)ن =              معامل الصدق التمييزى للمتغيرات قيد البحث                                                     

 م

                                                 

الدالالت                                                    

 اإلحصائية 

 المتغيرات 

 المجموعة المميزة 

 (  4) ن = 

 المجموعة الغير مميزة 

 قيمة  (  4) ن = 

 "ت" 

 المحسوبة 

 معامل 

 الصدق 

 ±ع -س ±ع -س التمييزى

 0.888 **4.718 0.28 11.93 0.52 10.54 للرجلين والعينين )الدوائر المرقمة( )ث(توافق  1

 0.858 **4.087 0.08 2.87 0.29 2.25 نيلسون لإلستجابة الحركية اإلنتقالية )ث( 2

3 
سرعة تردد حركى للذراعين )النقار علاى الحاائط 

 ث( )عدد( 20
39.50 2.65 35.00 1.41 3.000 * 0.775 

4 
ساارعة تااردد حركااى للاارجلين جاارى فااى المكااان 

 ث )عدد(10
17.75 0.96 15.25 0.50 4.629** 0.884 

 0.840 **3.796 4.11 89.75 6.98 105.13 الوثب العمودى )الشغل( )سم/ كجم( 5

 0.724 * 2.570 3.83 41.00 3.59 47.75 التوازن )االنتقال فوق العالمات( 6

 20.36 0.50 21.66 0.85 2.639 * 0.733 (Agility Illinoisرشاقة ألينوى ) 7

 3.707=   0.01**عند مستوى                          2.447=  0.05*معنوية " ت " الجدولية عند مستوى 

قيمنة "ت" المحسنوبة بنين المجمنوعتين   ( وجود فروق دالنة إع نائياً فنى3ضح جدول )يو         
المميزة والغير مميزة فى جميع المتغيرات قيد البحة  عية تراوعت قيم معامنل ال ندق التميينزى 

( وهنى قنيم مرت عنة ت كند صندق اإلختبنارات المختنارة  والقندرة علنى 0.888:    0.724ما بنين )
 التمييز بين المستويات المختل ة وتقيأ ما وضعت من أجله.
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 ثبات اإلختبارات : -ب

تم التحقق من الثبات لالختبارات قيد البحة عنن طرينق التطبينق وإعادتهنا علنى عيننة الدراسنة 

اإلستطالعية  وب اصل زمنى أسبوع من إجراء التطبيق اسول  ثم عسا  قيمة "ت" ومعامل الثبات 

 (. 4بين التطبيقين كما يوضحه جدول )

 (  4جدول )

       معامل الثبات للمتغيرات قيد البحث                                                

 (  8) ن =                                      

 القدرات البدنية الخاصة  م

 قيمة  اعادة التطبيق التطبيق األول 

 "ت" 

 المحسوبة 

 معامل 

 الثبات "ر" 
 ±ع -س ±ع -س

 **0.961 0.478 0.84 11.23 0.85 11.27 للرجلين والعينين )الدوائر المرقمة( )ث( توافق   1

 **0.996 2.096 0.39 2.56 0.34 2.60 نيلسون لإلستجابة الحركية اإلنتقالية )ث( 2

3 
ساارعة تااردد حركااى للااذراعين )النقاار علااى 

 ث( )عدد( 20الحائط 
37.63 3.07 37.25 3.11 0.664 0.866** 

4 
سرعة تردد حركى للرجلين جرى فاى المكاان 

 ث )عدد(10
15.88 2.03 16.50 1.51 1.930 0.907** 

 **0.999 2.049 9.78 97.44 9.61 97.16 الوثب العمودى )الشغل( )سم/ كجم( 5

 **0.997 1.528 4.98 44.38 5.22 44.13 التوازن )االنتقال فوق العالمات( 6

 **21.22 0.93 21.01 0.95 2.003 0.951 (Agility Illinoisرشاقة ألينوى ) 7

 

 3.449( =  0.01، **عند مستوى )  2.365( = 0.05*معنوية " ت " الجدولية عند مستوى ) 

 0.834( =  0.01، **عند مستوى )  0.707( = 0.05*معنوية " ر " الجدولية عند مستوى ) 

ً   دالة  فروق  وجود   عدم(  4)  جدول  يوضح            التطبياق  باين  المحساوبة"  ت "  قيماة  فاى  إحصاائيا

 حياث   الثباات   معاامالت   فاى  معنوياة  داللاة  ووجاود   البحاث،  قياد   اإلختباارات   فاى  التطبياق  واعادة

 .اإلختبارات  ثبات  تؤكد  مرتفعة قيم وهى( 0.999:  0.866) بين ما القيم تراوحت 
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 إلستمارة المالحظة  ثانياً : المعامالت العلمية

قامت الباعثتان بت ميم استمارة مالعظة تبادل الواجبات الدفاعية الجماعية لناشئات كرة اليد ثنم 

عرضها على السنادة الخبنراء فنى كنرة اليند عنن طرينق المقابلنة الشخ نية لتحديند أهنم الواجبنات 

 الدفاعية الجماعية لناشئات كرة اليد وعسا  صدق وثبات احستمارة كالتالى :

 االستمارة.صدق  -أوالً :

مالعظة تبادل الواجبات الدفاعية الجماعية لناشئات كرة اليند عنن   تم عسا  صدق إستمارة

طريق صدق المحكمين وذلك باستخداب نسبة الموافقة ومعامل ال دق )معامل لوش( كما يتضح من 

 (.5جدول )

 ( 5جدول )

 (  6ن= )             معامل الصدق إلستمارة المالحظة قيد البحث.                                                     

 متغيرات البحث
 آراء

 الخبراء
 النسبة
 المئوية

 معامل الصدق 
 )معامل لوش( 

 الواجبات
 الدفاعية الجماعية 

 1.000 % 100 6 المقابلة والتغطية

 1.000 % 100 6 مالزمة المهاجم

 1.000 % 100 6 التسليم والتسلم 

 نتيجه الدفاع

 نجاح 
 1.000 % 100 6 اإلستحواذ على الكرة

 0.667 % 83.33 5 فشل المهاجم في إنهاء الهجوم

 فشل 
 1.000 % 100 6 إحراز هدف 

 1.000 % 100 6 أمتار  7إحتساب رمية الا 
 

( النسبة المئوية لموافقة الخبنراء علنى إسنتمارة المالعظنة قيند البحنة 5يتضح من جدول )

%( وجاء معامل ال دق )معامل لوش( بقيم مرت عنة   100% إلى    83.33تراوعت ما بين )  والتى

 ومعنوية ت كد ال دق إلستمارة مالعظة تبادل الواجبات الدفاعية الجماعية لناشئات كرة اليد. 

 

 ً  إلستمارةا ثبات    :ثانيا

مالعظة تبادل الواجبات الدفاعية الجماعينة لناشنئات كنرة اليند   تم التحقق من ثبات إستمارة

عن طريق إعادة التطبيق بإعادة تحليل المباراة و تسنجيل الواجبنات الدفاعينة الجماعينة ثنم عسنا  

 (.6قيمة معامل الثبات بين التطبيقين كما يتضح من جدول )
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 ( 6جدول )

 معامل ثبات اإلستمارة قيد البحث 

 الواجبات 
 الدفاعية الجماعية 

 التطبيق الثاني  التطبيق األول 

 معامل 
 الثبات "ر" 

 فشل  نجاح 
 المجموع 

 فشل  نجاح 
 المجموع 

 %  ك %  ك %  ك %  ك

 **0.915 25 % 32 8 % 68 17 25 % 36 9 % 64 16 المقابلة والتغطية 

 **0.828 12 % 42 5 % 58 7 11 % 45 5 % 55 6 مالزمة المهاجم 

 **0.892 18 % 44 8 % 56 10 18 % 39 7 % 61 11 والتسلم التسليم 

 **0.961 55 % 40 22 % 60 33 54 % 39 21 % 61 33 المجموع 

 0.735( =   0.01، **عند مستوى )  0.602( =  0.05*معنوية " ر " الجدولية عند مستوى ) 

( وجود فنروق دالنة إع نائياً فنى قيمنة "ر" المحسنوبة بنين التطبينق 6يتضح من جدول )

( 0.961:  0.828واعادة التطبيق إلستمارة المالعظة قيد البحنة  عينة تراوعنت القنيم منا بنين )

 وهى قيم مرت عة ت كد ثبات إستمارة مالعظة تبادل الواجبات الدفاعية الجماعية لناشئات كرة اليد . 

 

 إعداد تدريبات مكونات الرشاقة قيد البحث :  -

 الخطيب   وناريمان  النمر  العزيز  عبد   المتخصصة  العلمية  المراجع  على  اإلطالع  خالل  من •
  تحديد   تم(  21()20()2016)  دبور  وياسر  ،(2()2016)  البساطى  هللا  وآمر  ،(4() 2000)

  التدريبات   بعض   في  الرشاقة  مكونات   تدريب   يتم   أن  مراعاة   مع  الرشاقة  مكونات   تدريبات 
  السابقة   للدراسات   باإلضافة  الجماعية،  الدفاعية   الواجبات   ألداء  مشابه   مهاري   بدني  بشكل

 ودراسة  ،et. al.  Michele A. Raya  (2013()30 )  وآخرون   رايا  ميشيل   من  كل  كدراسة
 (5 مرفق.)Zoran Milanović et. al.(2013 ()32)   وآخرون  ميالنوفيتش زوران

 

  -  الفوسفاتي)  المستخدمة  الطاقة  إنتاج  لنظم  وفقا   بالتدريبات   الخاص   الزمني  التقسيم  تم •
  الرشاقة  مكونات   على  للتدريب   المخصصة  األزمنة  و  الوحدات   عدد   وكذلك  ،(الالكتيكي
 .  البحث  قيد  للناشئات 

 

 . التقسيم الزمني الخاص بالتدريبات •
 

 فىىىى البحىىىث  قيىىىد  التىىىدريبات  بتطبيىىىق الباحثتىىىان وقامىىىت  أشىىىهر، ثالثىىىة( 3) اإلعىىىداد  فتىىىرة إسىىىتغرقت  ❖
 أسىابيع( 8) بواقع ،(2018/2019) التدريبى للموسم المنافسة قبل وما  الخاص،  اإلعداد   مرحلة
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 العىام، اإلعىداد  فترة من اإلنتهاء بعد  وذلك عشر، الثانى األسبوع إلى  الخامس  األسبوع  من  بداية
 .اإلعداد  فترة من األولى أسابيع األربع إستغرقت  والتى

 

 :  لآلتى  وفقاً   للتدريبات  الزمنى  المحتوى   تحديد تم  للفريق  التدريبية  الخطة  فى  المحددة  للفترة  وطبقاً   ❖
 

 في   الرشاقة  مكونات   تدريبات   تطبيق  تم  تدريبية   وحدات (    5)    عدد   التدريبي  األسبوع   تضمن  -
 البدني  لإلعداد   المخصص   الزمن  دمج  تم   مهارية  بدنية  التدريبات   ألن  ونظرا    منهم  وحدات (  3)

 .المهاري  باإلعداد  الخاص  الزمن من جزء مع
 .تدريبية وحدات  3:  األسبوع فى التدريبية  الوحدات  عدد  -
 وحىىىىدة 24=  أسىىىىابيع 8 × وحىىىدات  3:  التىىىىدريبات  تطبيىىىق مىىىىدة خىىىىالل التدريبيىىىة الوحىىىىدات  عىىىدد  -

 .تدريبية
 .دقيقة 120:  التدريبية الوحدة زمن -
 . دقيقة 360=  وحدات  3 × دقيقة 120:  لألسبوع التدريبية الوحدات  زمن مجموع -
 . دقيقة 2880=  دقيقة 360 × أسابيع 8:  الكلى التدريب  زمن -

 

o وَتحىدد  دقيقىة،( 120)زمنها والبالغ التدريبية  الوحدة  من  الرئيسى  الجزء  خالل  التدريبات   تطبيق  تم 
 تنفيذ  فترة خالل دقيقة( 2160) وبزمن األسبوع، خالل دقيقة(  270)  وبزمن دقيقة،(  90)  بزمن

 .البرنامج
  

o بىىىدني،) المختلفىىىة اإلعىىىداد  أنىىىواع علىىىى دقيقىىىة( 2160) الرئيسىىىى للجىىىزء الكلىىىى الىىىزمن تقسىىىيم تىىىم 
 30) البىىدنى لإلعىداد  النسىبة بلغىىت  حيىث  المئويىة، للنسىىب  تبعىا   تىوزيعهم وتىىم( وخططىي ومهىاري،

 بىزمن%(  35) والخططىى المهىارى، اإلعىداد  من  لكل  المئوية  النسبةو   دقيقة،(  648)  بزمن%(  
 .الكلى الزمن من منهما لكل دقيقة( 756)

 

  ق 36=   100/  30 × 120=  التدريبية الوحدة داخل البدني  لإلعداد  التدريب  زمن ❖
 يىىىتم ق 42=  100/  35 × 120=  التدريبيىىىة الوحىىىدة داخىىىل المهىىىاري  لإلعىىىداد  التىىىدريب  زمىىىن  ❖

 . الدفاعي األداء على للتدريب  منهم( ق10) تحديد 
   .ق 46=  10+  36( = 8:  5) األسابيع في  الوحدة في التدريب  زمن  ❖
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 النسبة خالل من التدريب  من( 12: 9)  األسابيع في بالتدريبات  الخاصة األزمنة  تحديد   تم  كما  ❖
 كانىىت  حيىىث  المنافسىىة قبىىل مىىا فتىىرة فىىي المهىىاري  و البىىدني اإلعىىداد  مىىن لكىىل المخصصىىة المئويىىة
 (. للمهاري %  35 ، للبدني%  25)  منهما لكل المئوية النسبة

  ق 30=   100/  25 × 120=  التدريبية الوحدة داخل البدني  لإلعداد  التدريب  زمن  ❖
 تحديد  تم ق 42=    100/   35  ×  120=  التدريبية الوحدة  داخل  المهاري   لإلعداد  التدريب  زمن  ❖

 .الدفاعي األداء على للتدريب  منهم( ق 16)
  ق 46=  16+  30( = 12: 9) األسابيع في  الوحدة في التدريب  زمن ❖
 .الالكتيكي و الفوسفاتي الالهوائي الطاقة نظامي إستخدام بين التدريبية الوحدات  في التنوع تم  ❖
 

تم تحديد الجرعات التدريبية الخاصة بتدريبات تنمية مكونات الرشاقة من خالل اإلسترشاد 

 : بالجدول التالي 

 (7) جدول            
 

 البحث قيد بالتدريبات الخاصة  والالكتيكي الفوسفاتي  الطاقة بنظامي التدريبية  الجرعات نماذج 
 

 النبض معدل الطاقة  إنتاج نظام
  رقم

 النموذج 

 

  العمل نسبة
 الراحة  إلى

 

  زمن
 العمل 

 الراحة  زمن
  عدد

 المجموعات 

  بعد الراحة
  المجموعة
 األخيرة 

  زمن
 النموذج 

 هوائى  ال

 فوسفاتى 

 

  أعلى العمل نبض

 من 

 ق/ن 190 

  من  الراحة نبض

 ق /ن 110: 90
 

 ق 4 ق 1.8 مج  4 ث 30 ث 10 3:  1 1

 ق 4 ق 1.7 مج  3 ث 45 ث 15 3:  1 2

 ق 5 ق 2 مج  3 ث 60 ث 20 3:  1 3

 الكتيكي

 

  من  العمل نبض
  إلى ق/ن 175

 أقل 
 ق /ن 190 من

 من   الراحة نبض
 120 :140  

 ق/ن
 

 ق 5 ق 1.7 مج  3 ث 40 ث 40 1:  1 4

  ق 7  ق 2  مج  3 ث  60      ث 60 1:  1 5

 

من أن الالعبين وصلوا الى نبض العمل المطلو    للتأكد تم مراعاة قياس النبض اثناء التدريب   ❖

 النظاب. لنوعونبض الراعة المطلو  طبقاً 
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 : البرنامج أسابيع على وتوزيعها الرشاقة مكونات تدريبات
 : التالى النحو على تدريب ( 54) عدد  على الرشاقة مكونات  تدريبات  إشتملت  

 
 

 (35إلى  26السرعة الحركية )من  -5 ( 10إلى  1التوافق )  -1

 (43إلى  36)من القوة اإلن جارية  -6 (20إلى  11التوازن )من  -2

 (54إلى  44)من الرشاقة  -7 (25إلى  21سرعة رد ال عل )من  -3
 

 . التدريبيةباسزمنة الخاصة بها على الوعدات  مكونات الرشاقةتم توزيع تدريبات  ❖
                                                

 (8جدول )                                             

 توزيع التدريبات على الوحدات التدريبية وفقا للنماذج الزمنية لنظام الطاقة المستخدم 
 

 األسبوع 

 

 التدريبيةالوحدات 
 

نظام  

الطاقة  

 المستخدم

 رقم النموذج  أرقام التدريبات  زمن التدريب 

 األول
(1  ،2  ،3 ) 

 

 فوسفاتى 
 ق  4تدريب ×  3

 ق  5تدريب ×  2

(11   ،12  ،16 ) 

(13  ،14 ) 

(1 ) 

(3 ) 

 الكتيكى
 ق  5تدريب ×  2

 ق  7تدريب ×  2

(1  ،2 ) 

(26  ،27 ) 

(4 ) 

(5 ) 

 الثانى 
(4  ،5  ،6 ) 

 

 فوسفاتى 
 ق  4تدريب ×  1

 ق  5تدريب ×  4

(17 ) 

(13  ،14  ،15  ،19 ) 

(1 ) 

(3 ) 

 الكتيكى
 ق  5تدريب ×  3

 ق  7تدريب ×  1

(3  ،4  ،5 ) 

(28 ) 

(4 ) 

(5 ) 

 الثالث 
(7  ،8  ،9 ) 

 

 ق  4تدريب ×  5 فوسفاتى 
(17  ،18  ،20  ،21   ،

22 ) (1) (2 ) 

 الكتيكى
 ق  5تدريب ×  1

 ق  7تدريب ×  3

(6 ) 

(28  ،29  ،33 ) 

(4 ) 

(5 ) 

 الرابع
(10  ،11   ،

12 ) 

 فوسفاتى 
 ق  4تدريب ×  3

 ق  5تدريب ×  2

(21  ،22  ،23 ) 

(19  ،38 ) 

(1( )2 ) 

(3 ) 

 الكتيكى
 ق  5تدريب ×  2

 ق  7تدريب ×  2

(7  ،8 ) 

(33  ،34 ) 

(4 ) 

(5 ) 

 الخامس
(13  ،14   ،

15 ) 

 فوسفاتى 
 ق  4تدريب ×  1

 ق  5تدريب ×  4

(24 ) 

(19  ،38  ،41  ،45 ) 

(1 ) 

(3 ) 

 الكتيكى
 ق  5تدريب ×  3

 ق  7تدريب ×  1

(8  ،9  ،10 ) 

(35 ) 

(4 ) 

(5 ) 

 السادس 
(16  ،17   ،

18 ) 
 ق  4تدريب ×  5 فوسفاتى 

(24  ،25  ،37  ،44   ،

46 ) (1) (2 ) 
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 الكتيكى
 ق  5تدريب ×  1

 ق  7تدريب ×  3

(30 ) 

(35  ،39  ،40 ) 

(4 ) 

(5 ) 

 السابع
(19  ،20   ،

21 ) 

 فوسفاتى 
 ق  4تدريب ×  3

 ق  5تدريب ×  2

(47  ،48  ،51 ) 

(49  ،50 ) 

(1( )2 ) 

(3 ) 

 الكتيكى
 ق  5تدريب ×  2

 ق  7تدريب ×  2

(30  ،31 ) 

(42  ،43 ) 

(4 ) 

(5 ) 

 الثامن
(22  ،23   ،

24 ) 

 فوسفاتى 
 ق  4تدريب ×  1

 ق  5تدريب ×  4

(52 ) 

(49  ،50  ،53  ،54 ) 

(2 ) 

(3 ) 

 الكتيكى
 ق  5تدريب ×  3

 ق  7تدريب ×  1

(31  ،32  ،36 ) 

(43 ) 

(4 ) 

(5 ) 

 

 : الجماعية الدفاعية الواجبات تبادل على التدريب أثناء لالعبين المدرب تعليمات ❖
 

 

 اسداء أثنناء وسنريعة ق نيرة بخطنوات  المستمر التحرك خالل من  التدريبات   جميع  ت دى •

 .الدفاعى

 .الكرة على مستحوذ  الغير المهاجم وإيقال تعطيل على للعمل الجرى مسارات  إرالق •

 .المرمى على واإليجابى الكرة على المستحوذ  للمهاجم الدفاعية المالزمة •

 .والمهاجم المدافع بين المشتركة الكرات  على اإلستحواذ  سرعة •

 .ال د  عائط أداء أثناء خاصة المرمى عارس مع التعاون أهمية على التأكيد  •

 التندريب   هندل  علنى  يعتمند   المهناجمين  أداء  فإن  التدريبات   في  مهاجمين  إشتراك  عالة  في •

 .الدفاع على

 أن  المندافع  الالعب   على  التأكيد   يجب   والتغطية  المقابلة  الدفاعي  التكوين  على  التدريب   عند  •

 .للمقابلة أداؤه عند  المجاور بزميله الخاص  المجال بتغطية يقوب

 بإسنتالب القيناب الالعنب  علنى يجنب  والتسنلم التسنليم الندفاعي التكنوين  علنى  التندريب   عند  •

 عنند   المندافع  يكنون  أن  علنى  التأكيد   مع  آخر  لزميل  وتسليمه  بالجري  يتحرك  الذي  المهاجم

 .الت ويب  ذراع جانب 

 .المدافعين أماب من المهاجمين مراكز تبادل عالة في والتسلم التسليم يتم أن •

 .المدافعين خلف من اسماكن تغيير عالة في الهجومية المالزمهة تتم •
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 خامسا : خطوات البحث االساسية : 

تان بما  عية قاب الباعث (  27/9/2018( إلى )3/7/2018)اُجريت الدراسة اسساسية في ال ترة من  

 :  يلي

 بقياس كل من إختبارات   ( وذلك13/7/2018  ىإل  7/ 3لقياس القبلي  في ال ترة من )انن إجراء    1

ل ريق ناشئات كرة  ( مباريات تجريبية  3تحليل )مكونات الرشاقة  و الواجبات الدفاعية الجماعية   و 

 .(2002اليد لنادي أصحا  الجياد مواليد )

( أسابيع وفترة ما  5وفقا لنظم الطاقة في فترة اسعداد الخاص )  مكونات الرشاقةطبيق تدريبات  تن    2

 ( المنافسات  )3قبل  بواقع  أسابيع  اسسبوع  3(  في  تدريبية  وعدات  مكونات (  تدريبات  تتضمن 

)الرشاقة وعدة   كل  زمن  و  للتطبيق  الباعثتان  ومتابعة  ال ريق  مدر   مع  باإلت اق  دقيقة  120    )

 (. 2018/  9/ 15( إلى ) 2018/  7/ 15وذلك في ال ترة من )

3  ( من  ال ترة  في  البعدي(  )القياس  إجراء  وذلك  2018/ 27/9إلى     17/9ن  من  (  كل  بقياس 

البدنية و إختبارات الواجبات الدفاعية الجماعية  و ل ريق  ( مباريات تجريبية  3تحليل ) اإلختبارات 

 . (2002ناشئات كرة اليد لنادي اصحا  الجياد مواليد )

نتائجتنن   و     ريغ  البحة   قيد  إلجراء إالقياسات  وذلك  والبعدي  القبلي  للقياسين  التحليل  ستمارات 

 (. 10/2018/ 30إلى   10/ 1المعالجات اإلع ائية في ال ترة من ) 

 

 -المعالجات االحصائية :سادسا: 

للح نول  IBM SPSS Statistics 20تمت معالجة البيانات بإسنتخداب البرننامج اإلع نائى 

 -على المعالجات اإلع ائية التالية :

 النسبة المئوية. -

 المتوسط الحسابى. -

 اإلنحرال المعيارى. -

 معامل اإللتواء. -

 معامل الت رطح. -

 معامل ال دق )لوش( -

 معامل اإلرتباط "ر" لبيرسون. -

 إختبار "ت" للعينات المستقلة. -

 إختبار "ت" ال روق. -

 إختبار ويلكوكسون للعينات المستقلة. -

 .إيتا ربعم -

 .التأثير عجم -
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 عرض و مناقشة النتائج:  

 أوحً : عرض و مناقشة نتائج ال رض اسول : 

 عرض النتائج  •

 ( 9جدول )

 داللة الفروق بين القياسين القبلى والبعدى فى إختبارات مكونات الرشاقة لناشئات كرة اليد 

 ( 24)ن = 

 الدالالت اإلحصائية                                        

 المتغيرات 

 القياس البعدى القياس القبلى 
الفروق بين 

 القياسين 
 قيمة 

 "ت" 

 المحسوبة 

نسبة 

التحسن 

 ±ع -س ±ع -س ±ع -س %

         إختبارات مكونات الرشاقة 

  التوافق :

 والرجلين )ث(الدوائر المرقمة للعينين  -1
10.71 1.04 10.06 1.05 0.48 -0.65 6.698** 6.06 

 سرعة رد الفعل :

نيلسننون لإلسننتجابة الحركيننة اإلنتقاليننة  -2

 )ث(

2.53 0.35 2.27 0.36 0.05 -0.27 27.284 ** 10.54 

 السرعة الحركية :

ث /عنننندد( 20النقننننر علننننى الحننننائط ) -3

 للذراعين

37.50 3.54 44.25 2.69 1.57 6.75 21.098 ** 18.00 

 28.42 ** 20.411 4.58 1.10 1.85 20.71 1.98 16.13 ث /عدد( للرجلين15جرى فى المكان ) -4

 القوة اإلنفجارية :

القنننندرة العموديننننة للوثننننب )الشننننغل(  -5

 )سم/كجم(

83.48 19.69 88.65 19.75 1.46 5.17 17.349 ** 6.19 

 التوازن :

 العالمات )درجة(احنتقال فوق  -6
43.46 6.69 70.08 6.74 3.89 26.63 33.551 ** 61.27 

 الرشاقة :

 ()ث(Agility Illinoisرشاقة ألينوى ) -7
 

21.59 1.36 19.66 1.13 0.42 -1.93 22.365 ** 8.94 

 2.819( =   0.01، **عند مستوى)  2.074( =   0.05*معنوية " ت " الجدولية عند مستوى )  

 

( وجود فروق ذات دحلة معنوية فى قيمة " ت " المحسوبة بنين القياسنين 9يوضح جدول )

% :  6.06القبلى والبعدى إلختبنارات مكوننات الرشناقة  عينة تراوعنت نسنبة التحسنن منا بنين )

 %( ل الح القياس البعدى لناشئات كرة اليد قيد البحة. 61.27

 

10.71

10.06

9.6

9.8

10

10.2

10.4

10.6

10.8

القياس القبلى  القياس البعدى 
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 ( 1شكل )

 الحسابى بين القياسين القبلى والبعدى فى إختبارات مكونات الرشاقة لناشئات كرة اليد المتوسط 
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 (   10جدول )

 مربع إيتا وحجم التأثير لتدريبات مكونات الرشاقة لناشئات كرة اليد 

 ( 24)ن =                                                                                                                               

 الدالالت اإلحصائية 

 المتغيرات 

 قيمة "ت" 

 المحسوبة 

 معامل 

 "ر"  االرتباط

 حجم التأثير

 مربع ايتا

 " 2"ايتا

 قيمة

 التأثير حجم 

 مقدار 

 حجم التأثير 

      إختبارات مكونات الرشاقة 

  التوافق :

 الدوائر المرقمة للعينين والرجلين )ث( -1
 متوسط  0.623 0.661 0.896 6.698

 سرعة رد الفعل :

 نيلسون لإلستجابة الحركية اإلنتقالية )ث( -2
 متوسط  0.748 0.970 0.991 27.284

 السرعة الحركية :

 ث /عدد( للذراعين20النقر على الحائط ) -3
 مرتفع  1.840 0.951 0.909 21.098

 مرتفع  2.373 0.948 0.838 20.411 ث /عدد( للرجلين15جرى فى المكان ) -4

 القوة اإلنفجارية :

 القدرة العمودية للوثب )الشغل( )سم/كجم( -5
 ضعيف  0.262 0.929 0.997 17.349

 التوازن :

 احنتقال فوق العالمات )درجة( -6
 مرتفع  3.963 0.980 0.833 33.551

 الرشاقة :

 ()ث(Agility Illinoisرشاقة ألينوى ) -7
 مرتفع  1.315 0.956 0.959 22.365

  0.8متوسط ،  0.5ضعيف ،  0.2مرتفع .    *حجم التأثير =  0.14ضعيف ، أكبر من   0.09= أقل من  * مربع ايتا

 مرتفع . 
 

( عجم التأثير لتنمية مكونات الرشاقة لناشئات كرة اليد قيد البحنة عينة 10يوضح جدول )

:   0.623جاءت بمقدار مرت ع فى معظم القدرات البدنية عية تراوعت قنيم عجنم التنأثير منا بنين )

(  وجاءت قنيم 0.262(  في عين كان ضعيف إلختبار الوثب العمودي )الشغل( عية بلغ )3.963

( ممنا 0.14( وهى قيم مرت عة أكبنر منن )0.980:  0.661مربع إيتا ما بين                         )

 يدل على فاعلية التدريبات لتنمية مكونات الرشاقة لناشئات كرة اليد قيد البحة.

 ( 2شكل )
 مربع إيتا وحجم التأثير لتنمية مكونات الرشاقة على القدرات البدنية الخاصة لناشئات كرة اليد  
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سرعة تردد حركى 
ى النقر عل)للذراعين 
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مربع ايتا  حجم التأثير 
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 مناقشة الفرض األول  :  -ب

 

( وجود فروق دالة إع ائياً بين  2( ) 1( واسشكال البيانية أرقاب )10( )9يوضح جدولي ) 

متوسطي درجات القياسين القبلي والبعدي ل الح القياس البعدي فى جميع اإلختبارات قيد البحة   

%( ل الح القياس البعدى لناشئات كرة    61.27% :    6.06عية تراوعت نسبة التحسن ما بين ) 

( مما يدل على  3.963:    0.623البحة  وي كد ذلك قيم عجم التأثير التي تراوعت ما بين )   اليد قيد 

عجم تأثير ما بين )متوسط إلى مرت ع(  فيما عدا إختبار الوثب العمودي )الشغل(  عية بلغت قيمة 

( مما يدل على عجم تأثير ضعيف  وهذا يُشير إلى تقدب مستوى الناشئات  0.262عجم التأثير له )

تدريبات  من  تحققت  التى  اإلست ادة  لمدى  م شًرا  النتائج  هذه  وتُعد  الرشاقة   مكونات  معظم  فى 

 مكونات الرشاقة. 

 

 وتُعزى الباعثتان تلك ال روق فى إختبارات مكونات الرشاقة إلى إختيار المحتوى التدريبى 

خالل   الوعدات  على  التدريبى  المحتوى  توزيع  مراعاة  مع  البحة   قيد  الناشئات  لعينة  المناسب 

اسسبوع على أن يتناسب محتوى التدريبات مع هذه المرعلة السنية  إستنادًا لما أشار إليه عبد ال تاح  

( هللا  ال2014عبد  من  كبير  بحجم  يتسم  السنية  المرعلة  هذه  فى  الالعبين  إعداد  أن  ال كري (  زاد 

المواقف  في  الالعب  بها  يستعين  كبيرة  عركية  ع يلة  لتكوين  وتثبيته  الملزب  الجماعي  الحرکی 

عند حعبي   اإللتزاب  تنمية  المرعلة  هذه  في  المهم  من  فإنه  ولذلك  المباريات   في  المتغيرة  اللحظية 

الملزب الجماعي  والتكتيك  التكنيك  من  قدر  سكبر  اآللي  باسداء  اسندية  تردد   فرق  بسرعة  المرتبط 

يكون ه حء   اللحظية عتى  الجماعية  والدفاعية  الهجومية  الواجبات  تبادل  الحركة والملتزب بسرعة 

 ( 49:   5الالعبين مهيئين لإللتزاب بهذه الواجبات عند إختيارهم في منتخب الناشئين.)
 

 

الرشاقة المقترعة    كما تُعزى الباعثتان هذا التحسن إلى التأثير اإليجابي لتدريبات مكونات 

التنوع إلي  التنوع والتغير وأن يهدل هذا  البدنية والمهارية  من خالل  القدرات  لتنمية  التي تهدل 

 تنمية أكثر من قدرة في ن أ الوقت.  

أنه في فترة اإلعداد  (  2016(  ياسر دبور )2014وفقًا لما إت ق عليه كل من ني ين زيدان )

اإلتجاه   ن أ  في  ت دي  بدنية  تدريبات  الخاصة عن طريق  البدنية  القدرات  تُنمي  أن  يجب  الخاص 

في   بالنشاط  الخاصة  الحركية  المهارات  أداء  عند  تُستخدب  التي  العضلية  والمجموعات  الحركي 
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بة ربط متناسق    وهي بمثا المنافسة  وتحقق أهدال مزدوجة للتدريب  )هدل بدني وهدل مهاري(

 ( 61:   20) (40:   19بين عناصر التدريب في مح لة واعدة موجهة لكي ية ال وز في المباراة.)
 

وفقا  بالتدريبات  الخاص  الزمني  التقسيم  الباعثتان وضع  تبنى  إلى  التحسن  هذا  يرجع  كما 

)ال وس اتي   الطاقة  إنتاج  أداء  الالكتيكي  -لنظم  أن  عية  المباريات   أثناء  اسداء  يشابه  ما  وهو   )

الالعب من خالل كل نظاب من نظم الطاقة يمثل درجة مختل ة من درجات الحمل ال سيولوجي  أي  

أن العمل فى نظاق النبض الخاص بالنظاب ال وس اتى يمثل الحمل اسق ى والعمل فى نطاق النبض  

 اسقل من اسق ى. الخاص بالنظاب الالكتيكى يمثل الحمل 

( م تى عماد  من  كل  إليه  أشار  ما  ذلك  ) 2013وي كد  زيدان  وني ين  يجب 2014(   أنه   )

إستخداب الحمل العالى عندما يكون الهدل تطوير بعض القدرات البدنية المرتبطة باسداء المهارى   

اسق ى فى رفع   سن اسداء بهذا الحمل يشبه اسداء فى بعض مواقف المنافسة  كما يُستخدب الحمل

مستوى قدرات الالعب البدنية ومهاراته الحركية كتطوير التحمل الالهوائى  والرشاقة وتحسين كل  

ظرول  فى  المهارى  واسداء  البدنية  القدرات  تطوير  على  يعمل  مما  والتوافق   السرعة  من 

 ( 52:   18()88   84-85:  16المنافسات.)

 

محمد إبراهيم  (  و2005ني ين زيدان )دراسة كل من    وتت ق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج

( أن هناك إرتباطاً وثيقاً بين القدرات البدنية والمهارات الحركية  عية أن إنجاز مستويات 2010)

القدرات  من  عالية  مستويات  إنجاز  فى  الالعب  بإمكانية  كبيرة  بدرجة  يرتبط  اسداء  من  عالية 

 ( 10()17البدنية.) 

ج نتائج  تُشير  ) كما  للرجلين   10دول  الحركى  التردد  سرعة  التوازن   إختبارات  أن  إلى   )

إلى   3.963سرعة التردد الحركى للذراعين  الرشاقة والتى تراوعت قيم عجم التأثير لهم ما بين )

 ( مما يشير إلى عجم تأثير مرت ع. 1.315

 

اس بين  وثيق  إرتباط  وجود  إلى  التأثير  عجم  قيم  إرت اع  الباعثتان  الدفاعى وتُعزى  داء 

تغيير سرعته وإتجاهه والح اظ  التحرك مع  الالعب  المباريات يجب على  أنه فى  والتوازن  عية 

على توازنه أثناء أداء الواجبات الدفاعية الجماعية المتمثلة فى المقابلة والتغطية  مالزمة المهاجم   

 التسليم والتسلم. 
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 ( وآخرون  درويش  الدين  كمال  إليه  أشار  ما  الهامة  1999وهذا  ال  ات  من  التوازن  أن   )

لالعب المدافع  فاسداء الدفاعي الذي يقوب به الالعب المدافع يتوقف على مدى سيطرته على جهازه  

 ( 155:   6الع بي والعضلي بما يحقق المحافظة على وضع الجسم دون أن ي قد إتزانه.) 

( ال ادق  خالد  يشير  "2000و  "جينسين  عن  نقال   )Jensen  هين   Hin    التوازن أن 

الديناميكي هاب وضروري خاصة لألنشطة التي تتطلب الحركة في عيز ضيق مع تغير م اجيء في  

 ( 3الحركات التي ي قد فيها الالعب توازنه.) 

 

دراسة   نتائج  مع  الحالية  الدراسة  نتائج  )وتت ق  السماك  محمد  بوعباس   أن    (2019محمد 

يذ الوعدات التدريبية ضمن مخطط زمني وفق أسأ علمية يوثر  إستخداب تدريبات التوازن أثناء تن  

 ( 14) إيجابيًا على مستوى اسداء.

 

فى النقر على السرعة الحركية المتمثلة إختبارى فى إرت اع قيم عجم التأثير الباعثتان  وتُرجع  

( ثانية للرجلين إلى القيناب بتندريب الناشنئات 15المكان )  ( ثانية للذراعين  والجرى فى20الحائط )

فى التحرك المستمر بخطوات ق يرة وسنريعة  فى ضوء شروط خاصة بأساليب الدفاع التى تتمثل 

  وتحرينك اليندين والضغط بتحركات واعية إلبطاء إيقاع الهجوب من خالل إبطاء سرعة التمريرات 

الدفاعية  وسنرعة اإلسنتحواذ علنى الكنرات المشنتركة بنين   عند التزاعم لملئ ال رارات والمسافات 

المدافع والمهاجم وسرعة التسنليم والتسنلم  إسنتنادًا لمنا أشنار إلينه كمنال الندين دروينش  وآخنرون 

( أن سرعة التردد الحركى ضرورية لالعنب المندافع عنند قيامنه بإعاقنة أننواع الت نويب 1999)

 (153:  6اعية  وتسليم وتسلم المهاجمين.)المختل ة  باإلضافة إلى التحركات الدف

 

دي راج   بينتو  من  كاًل  دراسة  نتائج  مع  الحالية  الدراسة  نتائج    Bento Devarajوتت ق 

وآخرون  (2013) ميالنوفيتش  زوران    Zoran Milanovit , et al   (2013)    أرجونان

Arjunan   (2015)  مارسيل و  إيوان    Ioan & Marcel      (2016   ) سيد هماب  أعمد  محمد 

البدني أ(  2018) اسداء  مستوى  تحسين  في  تساعد  الرشاقة  تدريبات  إستخداب  ن 

 ( 11()28() 23() 32()24والمهاري.) 

 

مكونات   تدريبات  تأثير  إلى  الرشاقة  إلختبار  التأثير  عجم  قيم  إرت اع  الباعثتان  تعزي  و 

ناصر المكونة لها  مما يساعد على ظهور مهارة الرشاقة على تنميتها و الذي يعد مح لة تكامل الع
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الالعب في التغيير من أداء آلخر في توافق و توازن و سرعة و إقت اد في الجهد و الذي يعد أعد 

 المعايير الهامة المعبرة عن طبيعة الرشاقة. 

أن هناك  Ioan & Marcel      (2016  )و هذا ما يت ق مع نتائج دراسة إيوان و مارسيل  

بي  الحركية  عالقة   ( السرعة  و  التوازن  و  والتوافق  الرشاقة  تنمية  بين  و    –ن طردية   ) اإلستجابة 

 ( 28القوة.)

لها    ( أن إختبارات التوافق  واإلستجابة الحركية اإلنتقالية10كما إتضح من نتائج جدول )

تأثير تراوعت من ) الباعثتان  0.748إلى  0.623قيم عجم  تُشير  تأثير متوسط عية  ( و هو عجم 

الدفاعية   الواجبات  أداء  الالعب في  نجاح  تُساهم في  التي  اآلليات  أهم  العن ران من  إلى أن هذان 

 الجماعية.

ي كده   ما  ) وهذا  وآخرون  درويش  الدين  المد (  1999كمال  الالعب  أداء  طبيعة  افع  أن 

الس لي  اسطرال  بين  والتوافق  للجسم  الكلي  بالتوافق  تميزه  ضرورة  تتطلب  الدفاعية  للواجبات 

 ( 157 - 156:   6رجلين( باإلضافة إلى توافق اليد والعين  والقدب والعين.)  -والعليا )ذراعين 

الحركية )سرعة رد ال عل(    وتُعزى الباعثتان قيم عجم التأثير فى إختبار نيلسون لإلستجابة

( مما يُشير إلى عجم تأثير متوسط إلى التركيز أثناء أداء التدريبات على أداء  0.748والتي بلغت )

الزيادة الديناميكية للسرعة ومن مواقع مختل ة كالوقول   والجلوس   واإلنبطاح   والرقود  وبشكل  

ي ية المناسبة لتكرار التدريبات   بحية تتناسب  تنافسي   وب ترات راعة كافية إلستعادة الحالة الوظ 

مع المستوى التدريبى للعية قيد البحة  وتوقيت تدريب هذه القدرة البدنية في الوعدة التدريبية  عية  

كانت في بدايتها  بحية تكون اإلستجابة الحركية للم ثرات متكاملة في عالة راعة الجهاز الع بي  

 تائج. وبالتالي الح ول على أفضل الن
 

( أن سنرعة رد ال عنل ضنرورية لالعنب المندافع عنند قيامنه 2015كما أشار ياسر دبور )

بقطع وتشتيت الكرات الممررة  والم وبة على المرمى  والمهاجمة فى التوقيت والمكان المناسب  

 (103:  20وتسليم وتسلم المهاجمين.)

 

  Cavala, and Katicتينك وتت نق نتنائج الدراسنة الحالينة منع نتنائج دراسنة كافناح وكا

( أنننه يتعننين علننى الالعبننين المنندافعين أن يتميننزوا بسننرعة اإلسننتجابة الحركيننة لتحركننات 2010)

 (501:  25).المهاجمين لتحقيق الهدل من الدفاع
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كما أظهرت نتائج هذه الدراسة أن التدريبات المقترعة  کان لها تأثير إيجابي على إختبار  

)القوة   التحسن  نسبة  بلغت  عية  عين  6.19اإلن جارية   في  بلغت   %(   التأثير  عجم  قيم  أن 

تأثير ضعيف   0.262) عجم  إلى  تُشير  وهى  القوة  (   أهمية  من  الررم  على  أنه  الباعثتان  وتُشير 

الكرات  لقطع  عالياً  الوثب  وفى  السريعة   القوية  اإلنطالقات  صورة  فى  تظهر  التى  اإلن جارية  

الباعثتان  الممررة وس تنميتها إلى عد ما كانت ضعي ة  ومحدودة  وتُعزى  داء عائط ال د  إح أن 

تدريبات   إستخداب  من  حبد  المطلوبة  النتائج  إلى  ت ل  لكى  اإلن جارية  القوة  تطوير  أن  إلى  ذلك 

 خاصة بتنمية القوة مثل تدريبات اسثقال أو تدريبات البليوميترك بشدات عالية. 

 

الباعثتان درجة   وتُشير  إلى  الوصول  أمكن  تاب  وبتنسيق  معًا  عملت  إذا  القدرات  هذه  أن 

 الرشاقة المطلوبة سداء تبادل الواجبات الدفاعية الجماعية بسرعة وفعالية.  

 

 ومن خالل عرض ومناقشة النتائج السابقة تتحقق صحة ال رض اسول الذى ينص على : 

" توجد فروق دالة إع ائياً بين متوسطى درجات القياسين القبلى والبعدى في إختبارات مكونات  

 الرشاقة للعينة قيد البحة ول الح القياس البعدى" . 
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 : الثانىثانياً : عرض و مناقشة نتائج الفرض 

 عرض النتائج  •

 (  11جدول )

                              داللة الفروق بين القياسين القبلى والبعدى فى إختبارات الواجبات الدفاعية الجماعية 

 لمراكز اللعب لناشئات كرة اليد  

 ( 24)ن = 

 الواجبات الدفاعية الجماعية  م

 القياس البعدى القياس القبلى 
الفرق بين 

 القياسبن 
 قيمة 

 "ت" 

 المحسوبة 

نسبة 

التحسن 

% 
 ±ع -س ±ع -س ±ع -س

1 
تباااادل الواجباااات الدفاعياااة الجماعياااة 
لمركزي )مدافع الجناح األيسر، المدافع 

 الخلفى األيسر(  )ث(

29.00 0.43 27.37 0.44 -1.63 0.15 51.60** 5.62 

2 

تباااادل الواجباااات الدفاعياااة الجماعياااة 
 لمركااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااازي

الخلفاي )المدافع الخلفي األيسر، المدافع  
 األوسط ( )ث(

28.45 0.50 26.85 0.67 -1.60 0.37 21.48** 5.63 

3 
تباااادل الواجباااات الدفاعياااة الجماعياااة 
لمركااازي )المااادافع الخلفاااي األيسااار، 

 المدافع األمامي األوسط( )ث(

24.66 0.53 23.20 0.56 -1.46 0.10 69.11** 5.90 

4 
تباااادل الواجباااات الدفاعياااة الجماعياااة 

)الماادافع األمااامي األوسااط، لمركاازي 
 المدافع الخلفي األوسط( )ث(

23.05 0.34 21.64 0.26 -1.41 0.23 29.61** 6.12 

 

 2.819=   0.01، **عند مستوى  2.074=  0.05*معنوية " ت " الجدولية عند مستوى 

( وجنود فنروق ذات دحلنة معنوينة فنى قيمنة " ت " المحسنوبة بنين 11يتضح من جدول )

القياسين القبلى والبعدى فى الواجبنات الدفاعينة الجماعينة   عينة تراوعنت نسنبة التحسنن منا بنين 

 %( ل الح القياس البعدى لناشئات كرة اليد. %6.12 :  5.62)
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 ( 12جدول )

 

                     وحجم التأثير لتنمية مكونات الرشاقة على إختبارات الواجبات الدفاعية الجماعية  مربع إيتا

 لمراكز اللعب للعينة قيد البحث 

 ( 24)ن = 

 اختبارات األداءات المهارية  م
 قيمة "ت" 

 المحسوبة 

 معامل 

 "ر"  االرتباط

 حجم التأثير

 مربع ايتا

 " 2"ايتا

 قيمة

 التأثير حجم 

 مقدار 

 حجم التأثير 

1 
تبادل الواجبات الدفاعية الجماعية لمركازي 
)ماادافع الجناااح األيساار، الماادافع الخلفااى 

 األيسر(  )ث(

 مرت ع 3.75 0.991 0.937 51.60

2 
 تبادل الواجبات الدفاعية الجماعية لمركازي

)الماادافع الخلفااي األيساار، الماادافع الخلفااي 
 األوسط ( )ث(

 مرت ع 2.47 0.953 0.841 21.48

3 
تبادل الواجبات الدفاعية الجماعية لمركازي 
)الماادافع الخلفااي األيساار، الماادافع األمااامي 

 األوسط( )ث(

 مرت ع 2.57 0.995 0.983 69.11

4 
تبادل الواجبات الدفاعية الجماعية لمركازي 
)المدافع األماامي األوساط، المادافع الخلفاي 

 األوسط( )ث(

 مرت ع 4.53 0.974 0.720 29.61

 

 مرتفع .  0.14ضعيف ، أكبر من   0.09* مربع ايتا = أقل من 

 مرتفع .  0.8متوسط ،  0.5ضعيف ،  0.2*حجم التأثير =  

( عجننم التننأثير لتنميننة مكونننات الرشنناقة علننى الواجبننات الدفاعيننة 12يتضننح مننن جنندول )

( وجناءت قنيم 4.53:  2.47الجماعية  لناشئات كرة اليد عية تراوعت قيم عجنم التنأثير منا بنين )

( وهى قيم مرت عة مما يدل على فاعلية مكونات الرشناقة علنى 0.995:    0.953مربع ايتا ما بين )

 بات الدفاعية الجماعية لناشئات كرة اليد.تبادل الواج
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 ( 13جدول )

 داللة الفروق بين القياسين القبلى والبعدى للواجبات الدفاعية الجماعية ونتيجة الدفاع فى المباريات لناشئات كرة اليد  

 الواجبات 
 الدفاعية الجماعية 

 العدد  القياس 

 نتيجة الدفاع 
 نسبة 

 التحسن% 
 قيمة 

 ويلكوكسون اختبار 
 فاشل  ناجح 

 المعنوية  " z" %  ك %  ك %  ك

 بلة والتغطية المقا

 % 58.46 38 % 41.54 27 65 القبلى

15 23.08 % 4.58** 0.000 

 % 40.00 32 % 60.00 48 80 البعدى

 مالزمة المهاجم 

 % 33.33 8 % 66.67 16 24 القبلى

2 8.33 % 2.83** 0.005 

 % 23.08 6 % 115.38 30 26 البعدى

 التسليم والتسلم 

 % 65.52 19 % 34.48 10 29 القبلى

9 31.03 % 3.16** 0.002 

 % 47.37 18 % 52.63 20 38 البعدى

 المجموع 

 % 55.08 65 % 44.92 53 118 القبلى

26 22.03 % 6.71** 0.000 

 % 38.89 56 % 68.06 98 144 البعدى

 

"  Z( وجود فروق ذات دحلة معنوية فى قيمة اختبار ويلكوكسنون " 13يتضح من جدول )

بين القياسين القبلى والبعدى فى أداء الواجبات الدفاعية الجماعية فى المباريات لناشئات كنرة اليند   

%( ل نالح القيناس البعندى   عينة زاد   31.03% :    8.33عية تراوعت نسبة التحسن ما بنين )

دفاع %( وقنل أداء الن 68.06%( إلنى نسنبة ) 44.92الدفاع الناجح فى القياس البعدى منن نسنبة )

 %( لناشئات كرة اليد. 38.89%( إلى نسبة ) 55.08ال اشل من نسبة ) 
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 ( 3شكل )

النسبة المئوية للدفاع الناجح والفاشل بين القياسين القبلى والبعدى فى الواجبات الدفاعية الجماعية لناشئات كرة   

 اليد 
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 :  الثاني  الفرض  مناقشة -ب
( وجود فروق دالة إع ائيًا بين القياسين القبلي والبعدي  13   12   11يتضح من جداول ) 

عية   المتجاورة   اللعب  لمراكز  الجماعية  الدفاعية  الواجبات  إختبارات  في  البعدي  القياس  ل الح 

%( وي كد ذلك أن قيم عجم التاثير تراوعت    6.12إلى    5.62تراوعت قيم نسب التحسن ما بين ) 

وجود فروق ذات دحلة معنوية  ( مما يدل على مقدار عجم تاثير مرت ع  و4.53إلى    2.47ن )ما بي 

أداء الواجبات الدفاعية الجماعية للعينة قيد البحة  عية تراوعت   بين القياسين القبلى والبعدى فى

 %( ل الح القياس البعدى. 31.03إلى  8.33نسبة التحسن ما بين )

للواجبات   الناشئات  أداء  التحسن في  ال روق في اإلختبارات ونسبة  تلك  الباعثتان  و ترجع 

ت الرشاقة التي ساهمت في سرعة اسداء الدفاعية الجماعية في المباريات إلى تأثير تدريبات مكونا

أثناء اسداء أن يكون كل تحرك ي دي إلى تبادل  الدفاعي الجماعي  عية إهتمت بعض التدريبات 

الالعب   جسم  مع  أو  الكرة  مع  التعامل  أثناء  بإستمرارية  ت دى  وأن  الزميل  مع  جماعي  واجب 

 المهاجم. 

( آخرون  و  درويش  كمال  ي كد  تُ 1999و  الرشاقة  أن  بالواجبات (  الالعب  قياب  في  سهم 

من   ممكن  زمن  أقل  أو  المطلوبة   الدقة  درجة  إلى  اسداء  بإتقان  يسمح  وزمن  توقيت  في  الدفاعية 

لحظة تغير الموقف إلى اللحظة التي يبدأ فيها الالعب باإلستجابة  وح تقت ر طبيعة أداء الالعب  

إنتظار عرك في  تأهبي  دفاعی  في وضع  وقوفه  على  لنوع المدافع  طبقاً  لها  واإلستجابة  المنافأ  ة 

 (  156:   6)وطبيعة وإتجاه الحركة سواء بالكرة أو بدونها.   
 

( إرت ناع نسنبة التحسنن لكنل منن التسنليم والتسنلم ثنم 13كما يتضح من نتنائج جندول ) 

 التسنليمعلى التوالى عية تم تدريب الناشنئات أثنناء أداء %(    23.08     31.03)المقابلة والتغطية  

 أن علنى  التأكيند   منع  آخر  لزميل  وتسليمه  بالجري  يتحرك  الذي  المهاجم  بإستالب  الالعب   قياب  والتسلم

المقابلة منن خنالل مهاجمنة الالعنب   على  التدريب   تم  كما  الت ويب   ذراع  جانب   عند   المدافع  يكون

لتحجيم قدرته على المستحوذ على الكرة بطريقة عازمة لمنعه من الت ويب الناجح على المرمى أو 

 الت ويب مع التأكيد على اسداء السريع وتأمين الثغرات الناشئة في الدفاع من خالل التغطية.

 

( أنه يجب تنمية اإللتزاب الجماعي  2014و هذا يت ق مع ما أشار إليه عبد ال تاح عبد هللا )

سرعة عركة الالعبين  في سرعة تبادل الواجبات الدفاعية الجماعية في موقف عقيقي دون تعطيل ل
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الدفاعية   اللحظية  التحركات  تن يذ  إلى  ي دي  نظاب  الهجومية في  التحركات  المهاجمين وتسري هذه 

 ( 56:   5دون توقف.)

أن نسبة تحسن التسليم والتسلم والمقابلة والتغطية أعلى  (  13في عين أظهرت نتائج جدول )

والتي يظهر فيها بوضوح المس ولية ال ردية للمدافع عن المهاجم المالزب  من نسبة مالزمة المهاجم  

 له  و تقل نسبة التعاون من المركز المجاور في الدفاع.

عية أظهرت النتائج    كما إتضح تحسن مستوى الناشئات أثناء اسداء ال على فى المباريات 

القياس البعدي  وهو ما ي كد إيجابية   ال اشل في  الناجح وإنخ اض نسبة الدفاع  ارت اع نسبة الدفاع 

تأثير تدريبات مكونات الرشاقة في شكل أداء بدنى مهارى ووجود مهاجم ومدافع في تدريب مشابه 

س مما  الحركية  الضغوط  مع  الالعبين  تكيف  إلى  أدى  المنافسة  و لموقف  الت اهم  تحقيق  على  اعد 

الدفاعية   الواجبات  سرعة  تحسين  ثم  ومن  اسداء   أثناء  السرعة  وتحقيق  الزمن  وتقليل  التعاون 

 الجماعية.

خطط   تتطلب  لتحركات عية  المستمرة  والمتابعة  المراقبة  الالعبين  من  الجماعي  الدفاع 

ما قامت الباعثتان بمراعاته  ال ريق الخ م من عية توقيت وضبط تحركاته مع حعبي فريقه  وهذا  

 . في تن يذ التدريبات الدفاعية للناشئات عينه البحة 

 ومن خالل عرض ومناقشة النتائج السابقة تتحقق صحة ال رض الثانى الذى ينص على : 

" توجد فروق دالة إع ائياً بين متوسطى درجات القياسين القبلى والبعدى في إختبارات الواجبات 

 يد البحة ول الح القياس البعدى". الدفاعية للعينة ق
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 :   اإلستنتاجات
 

 :  اآلتية  اإلستنتاجات إلى  التوصل أمكن الدراسة  نتائج  خالل  من

 

القياس   -1 ل الح  والبعدي  القبلي  القياسين  درجات  متوسطي  بين  إع ائياً  دالة  فروق  وجود 

السرعة    -سرعة رد ال عل    -التوازن    -)التوافق    البعدي فى جميع إختبارات مكونات الرشاقة

 للعينة قيد البحة.القوة اإلن جارية(  -  ]للرجلين -للذراعين  [الحركية 

 

عدا   -2 فيما  مرت ع(    إلى  )متوسط  بين  ما  البحة  قيد  اإلختبارات  جميع  فى  التأثير  عجم  جاء 

( وهو عجم تأثير  0.262إختبار الوثب العمودي )الشغل( عية بلغت قيمة عجم التأثير له )

 ضعيف. 

 

تبادل   -3 إختبارات  لجميع  البعدى  القياس  فى  مرت ع   تأثير  وعجم  واضحة  تحسن  نسبة  وجود 

 دفاعية الجماعية لمراكز اللعب المتجاورة للعينة قيد البحة.الالواجبات 

 

الدفاعية  الواجبات  أدت تنمية مكونات الرشاقة إلى تحقيق نجاح الدفاع من خالل سرعة تبادل   -4

المتجاورة   اللعب  لمراكز  والتغطية  الجماعية  )المقابلة  فى  المهاجم    –متمثلة    –مالزمة 

 العينة قيد البحة.في مباريات التسليم والتسلم( 

 

 :   التوصيات
 

 :  باآلتى الباحثتان توصى البحث، هذا  فى  إليها التوصل  تم  التى اإلستنتاجات ضوء  فى
 

الطاقة   .1 إنتاج  لنظم  وفقًا  المقننة  المقترعة  بالتدريبات  التدريبية  اإلسترشاد  بالجرعات 

 تنمية مكونات الرشاقة.   ل اعليتها فىالمقترعة 

العمل على دمج التدريبات البدنية والمهارية في إطار زمنى واعد عند التدريب  لما له من  .2

 فعالية فى تحسين اسداء.

لالعبى   .3 وال ريقى  الجماعى  الدفاعى  اسداء  لتحسين  مماثلة  دراسات  بإجراء  اإلهتماب 

 وحعبات كرة اليد. 

والمسئولين باسندية واإلتحادات الرياضية لإلست ادة منها  توجيه نتائج هذا البحة للمدربين   .4

 فى المجال التطبيقى. 
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