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ممخص البحث

ىدف البحث إلى التعرف عمى العالقة بين سرعة االستجابة الحركية البسيطة وأداء بعض

الميارات األساسية لحراس المرمى بكرة اليد لممتقدمين واستخدم الباحثان المنيج الوصفي بأسموب

العالقات االرتباطية لمالءمتو مشكمة البحث ،وكانت عينة البحث ىم حراس مرمى أندية الدوري
الممتاز لممتقدمين لمموسم  .5102 – 5102والبالغ عددىم ( )25حراس مرمى وبنسبة مئوية

مقدارىا ( )%63.92من مجتمع البحث األصمي ،وبعد االنتياء من االختبارات تم استخدام
المعالجات اإلحصائية المناسبة لموصول إلى النتائج بعدىا تم عرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا

وقد توصل الباحثان إلى أىم االستنتاجات ان ىناك ضعف في مستوى أداء حراس المرمى

لبعض الميارات األساسية  ،آما أىم التوصيات فكانت التأكيد عمى مدربي حراس المرمى في كرة
اليد بضرورة االىتمام بالقدرات البدنية والميارية والنفسية والعقمية والحركية .
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Abstract

The research aims at identifying the relationship between the the speed of

kinetic response and performance of some basic skills of handball

goalkeepers for seniors. The researchers used the descriptive method with

survey style and correlations for suitability with the research problem. The

research sample are seniors goalkeepers of the excellent league clubs for
season 2015-2016، totaling number is (42) goalkeepers and with a

percentage of (89.36%) of the research community. After the completion of
the tests، appropriate statistical treatments were used to obtain results،

the

results were displayed and analyzed and discussed ، the researchers obtain
the most important conclusions of which there are weaknesses in the

performance of the goalkeepers for some basic skill level، but the most
important recommendations was the emphasis towards the coaches

goalkeepers in handball due to the need of take care toward the abilities
physically ، skill ، psychology، mentally and kinetically.

: المقدمة-1

مما ال شك فيو ان االختبارات والمقاييس في رياضات االنجاز واالداء العاليين من اكثر
وسائل التقويم فاعمية في تعزيز مسيرة التعمم والتدريب لمحاولة الوصول الى اعمى المستويات
الرياضية اذ من خالليا يمكن الوقوف عمى مستوى اداء الالعبين في ميارة معينة او صفة بدنية

محددة ومن ثم وضع مفردات المناىج التعميمية او التدريبية بما يضمن التطور المستمر في

مستوى االعبين ويمكن القول ان االختبارات والمقاييس تسيم في المقارنة بين تقدم االعب ونفسة
اوبين االعب وبقية الالعبين اذ ان متطمبات تطوير النواحي البدنية والميارية ألي لعبة مرتبط

بأج ارء االختبارات بصورة دورية كونيا اداة ألثارة الدافع والتفوق واستمرار التقدم ويمكن استثمار
. نتاجيا لغرض الحكم والتقويم والتوجيو بشكل منظم

ويرى الكثير من الخبراء و المتخصصين في كرة اليد ان حارس المرمى ىو اىم مركز في

الفريق دفاعا وىجوما وعالوة في ذلك بان الالعب الذي يقوم بحراسة مرمى الفريق الذي ىو

مقصد العبي الفريق المنافس وىدفيم فاذا كان مستوى اداءة متواضعا او ضعيفا يكون ىذا احد

العوامل االساسية في خسارة الفريق لممباراة  ،اما اذا كان أداؤه متميز فسوف يسيم ايجابيا في
نتيجة فريقة ،وطبيعة الدور الذي يقوم بو حارس المرمى تفرض عميو واجبا اساسيا وىو التصدي
لمنع الكرة من الدخول في مرمى يساعد في ذلك جميع زمالئو الالعبين (درويش كمال

(وآخرون). )02 :0336:

ومن خالل ماتقدم جاءت أىمية البحث في التعرف عمى العالقة بين سرعة االستجابة

الحركية البسيطة وعالقتيا بأداء بعض الميارات األساسية لحراس المرمى في كرة اليد .

أما مجاالت البحث أذ تمثل المجال البشري بحراس المرمى الدوري الممتاز لمموسم 5102

–  5102المتمثمة بأندية (الكرخ ،الشرطة ،الجيش ،ديالى ،الكوفة ،كربالء ،الخالدون ،القاسم،
بابل ،المسيب) ،أما المجال الزمني لممدة من  5102/6/3إلى  ،5102/6/0وأما المجال المكاني

فقد تمثل بقاعات االندية المختارة في البحث.
 -2منهجية البحث واجراءاته الميدانية :

 1-2منهج البحث :استخدم الباحثان المنيج الوصفي بأسموب العالقات اإلرتباطية لمالئمتو
مشكمة البحث.

 2-2مجتمع البحث وعينته :إن المجتمع يعني "جميع األفراد المشاركون في التجربة والتي
تتشابو بيم المتغيرات المطموبة لمدراسة ومن الطبيعي إن إجراء البحث وأسموبو إذا طبق عمى

المجتمع ىذا يعني الحصول عمى المعمومات أكثر دقة" (جواد ، )77 :5102 :أما العينة ىي "
جزء من مجتمع البحث الذي يتناولو الباحث بالبحث والتحميل بيدف تعميم النتائج التي يحصل

عمييا عمى المجتمع الذي سحب منو العينة" ( السعداوي والجنابي ،)99 :5109 :إذ إن عينة

البحث إشتممت عمى أندية الدوري الممتاز والبالغ عددىم ( )01أندية ،إذ بمغ مجموع عينة البحث
( )25حارساً من أندية الدوري العراقي الممتاز وبنسبة ( )%63.92من المجتمع.
الجدول ( )1يبين مجتمع وعينة البحث
عدد
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أسم النادي
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الجيش

4

4

2

الشرطة

3

3

9

3
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2

5

الكوفة

4

4
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2

2
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5

5

13

اإلستطالعية االولى

3

3

الكمي

المسحوبة

ت

أسم النادي
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8

القاسم

4

4

المسيب

3

3

3

صفر
صفر

الكمي

المسحوبة

7

الخالدون

4

4

14

اإلستطالعية الثانية

مجموع المجتمع

47

مجموع العينة

42

3
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 3-2الوسائل واألدوات المساعدة:
أدوات البحث" :ىي الوسائل التي من خالليا يستطيع الباحث جمع البيانات وحل المشكمة
لتحقيق أىداف البحث ميما كانت األدوات من بيانات وعينات وأجيزة" (حسانين.)29 :0332 :

ـــوسائل جمع المعمومات :المالحظة والخبرة الذاتية لمباحث ،المصادر العربية ،المقابالت
الشخصية مع الخبراء والمختصين ،فريق العمل المساعد  ،استمارة تفريغ البيانات

ـــ األدوات التي استخدمت في البحث :كرات يد قانونية عدد ( ،)02شواخص عدد( ، )6ىدف

كرة يد قانوني ،شريط الصق .

ـــ األجهزة التي تم استخدامها في البحث :حاسوب ( الب توب ) نوع  HPمنشأ كوري  ،كامي ار

فيديو نوع ( ) Sonyمنشأ كوري ،الجياز المصمم من قبل الباحث لقياس سرعة االستجابة
الحركية لحراس المرمى.

 4-2اختبارات البحث:

 1-4-2اختبار سرعة االستجابة الحركية البسيطة المعد من قبل الباحث

اسم االختبار :اختبار سرعة االستجابة الحركية لحراس المرمى بكرة اليد

الغرض من االختبار :قياس سرعة االستجابة الحركية (البسيطة) لحراس المرمى بكرة اليد

األدوات -:ممعب كرة يد قانوني ،ىدف كرة يد قانوني ،مصابيح حمراء ،جياز توقيت لحساب
الزمن ،شريط الصق ،شريط القياس المعدني.
طريقة االداء-:

يقف المختبر في منتصف مرمى كرة اليد وعمى خط المرمى في وضعية االستعداد والتييؤ

ويقوم الحارس بالنظر إلى الجياز المصمم الذي يوضع عمى خط ال(3متر) وعند اطالق المثير
البصري من قبل القائم عمى االختبار يقوم المختبر بممس الزاوية المخصصة التي وضع فييا

الحساسات المسؤولة عن ايقاف الزمن بأقصى سرعة ممكنة ويعطى لكل مختبر ( )2محاوالت
لكل زاوية محاولة واحدة .

التسجيل-:

نقوم باستخراج الوسط الحسابي لعدد المحاوالت االربعة لتعطي بالنياية درجة واحدة لكل

مختبر في اختبار سرعة االستجابة الحركية البسيطة.

الشكل ( )1يوضح طريقة االداء في اختبار سرعة االستجابة الحركية البسيطة

 2-4-2االختبارات المهارية لحراس المرمى بكرة اليد ( :سممان) 016-37 :5102 :

أوالً -:اختبار الصد من منطقة الساعد األيسر بالوثب لمجانب بالذراعين لجهة اليمين العميا

لحارس المرمى.

هدف االختبار :قياس ميارة الصد من منطقة الساعد األيسر بالوثب لمجانب بالذراعين لجية

اليمين العميا لحارس المرمى.

األدوات :ستة عشر كرة يد لممتقدمين ،شاخصان لتحديد منطقة التصويب ،كامرة تصوير عدد()0

مواصفات األداء :يقف حارس المرمى في منطقة وسط المرمى ويأخذ وضع االستعداد الخاص

بيذه المنطقة ،ويقف أربعة العبين خارج منطقة الرمية الحرة (3م) وبيد كل العب كرة وتوضع
الشواخص عمى خط الرمية الحرة من منطقة الساعد األيسر المسافة بينيم (5م) ،وعند إعطائيم
اإليعاز بالقيام بالتصويب عمى المرمى بعد تقسيم اليدف إلى أربعة مناطق وىي (الزاوية العميا

اليمين واليسار والواطئة اليمين واليسار) كما في الشكل ( )5يوجو الالعب بالتصويب في المكان

الذي يختاره القائم عمى االختبار ،يقوم الالعبون بالتحرك والتصويب عمى المرمى العب بعد
آخر ويكون التصويب من الحركة والقفز لألعمى ،ويؤكد ىنا الشخص القائم عمى االختبار عمى
عدم تجاوز الشواخص أو عدم مس خط الرمية الحرة اثناء التصويب ويؤكد أيضا عمى حارس

المرمى أن يصد الكرات المصوبة عميو ومن جميع الجيات.

حساب الدرجة:

يتم تسجيل ثالث درجات لعدد الكرات التي يستطيع حارس المرمى صدىا من منطقة الساعد

االيمن بالذراعين لجية اليمين العميا لحارس المرمى من مجموع اربع كرات تم التصدي ليا في

ىذه المنطقة فقط ودرجتين لمكرات التي حاول او منع الالعب بالتصويب من المنطقة المحددة

ولكن لم يتصدى ليا كأن تكون في العمود او العارضة ودرجة واحدة لمكرات التي صدىا ودخمت

المرمى في االستمارة الخاصة باالختبارات الميارية ،في حالة خطأ الالعب بتوجيو كرتو إلى
المنطقة المحددة تضاف رمية أخرى إلى عدد الرميات المحددة لمحارس ،وتكون الدرجة الكمية

لكل ميارة ( )05درجة.

الشكل ( )2يوضح قياس مهارة الصد من منطقة الساعد األيسر بالوثب لمجانب بالذراعين
لجهة اليمين العميا لحارس المرمى

هدف االختبار :قياس ميارة الصد

ثانيا-الصد من منطقة الساعد االيسر بالوثب لمجانب بالذراعين لجهة اليسار العميا لحارس

المرمى :

من منطقة الساعد االيسر بالوثب لمجانب بالذراعين لجية اليسار العميا لحارس المرمى.

االدوات :ست عشرة كرة يد لممتقدمين ،شاخصان لتحديد منطقة التصويب ،كامرة تصوير
عدد()0

مواصفات االداء :يقف حارس المرمى في منطقة وسط المرمى ويأخذ وضع االستعداد الخاص

بيذه المنطقة ،ويقف اربعة العبين خارج منطقة الرمية الحرة (3م) وبيد كل العب كرة وتوضع
الشواخص عمى خط الرمية الحرة من منطقة الساعد االيسر المسافة بينيم (5م) ،وعند إعطائيم
اإليعاز بالقيام بالتصويب عمى المرمى بعد تقسيم اليدف الى اربعة مناطق وىي (الزاوية العميا

اليمين واليسار والواطئة اليمين واليسار) كما في الشكل ( )9يوجو الالعب بالتصويب في المكان
الذي يختاره القائم عمى االختبار ،يقوم الالعبون بالتحرك والتصويب عمى المرمى العب بعد

اخر ويكون التصويب من الحركة والقفز لألعمى ،ويؤكد ىنا الشخص القائم عمى االختبار عمى
عدم تجاوز الشواخص أو عدم مس خط الرمية الحرة اثناء التصويب ويؤكد أيضا عمى حارس

المرمى أن يصد الكرات المصوبة عميو ومن جميع الجيات.

حساب الدرجة :يتم تسجيل ثالث درجات لعدد الكرات التي يستطيع حارس المرمى صدىا من
منطقة الساعد االيمن بالذراعين لجية اليسار العميا لحارس المرمى من مجموع اربع كرات تم

التصدي ليا في ىذه المنطقة فقط ودرجتين لمكرات التي حاول او منع الالعب بالتصويب من
المنطقة المحد دة ولكن لم يتصدى ليا كأن تكون في العمود او العارضة ودرجة واحدة لمكرات
التي صدىا ودخمت المرمى في االستمارة الخاصة باالختبارات الميارية ،في حالة خطأ الالعب

بتوجيو كرتو إلى المنطقة المحددة تضاف رمية أخرى إلى عدد الرميات المحددة لمحارس ،وتكون

الدرجة الكمية لكل ميارة ( )05درجة.

الشكل ( )3يوضح قياس مهارة الصد من منطقة الساعد االيسر بالوثب لمجانب بالذراعين
لجهة اليسار العميا لحارس المرمى

ثالثا -الصد من منطقة الساعد االيسر بالوثب لمجانب بالذراع والساق لجهة اليسار السفمى

لحارس المرمى:

هدف االختبار :قياس ميارة الصد من منطقة الساعد االيسر بالوثب لمجانب بالذراع والساق

لجية اليسار السفمى من المرمى.

االدوات :ست عشرة كرة يد لممتقدمين ،شاخصان لتحديد منطقة التصويب ،كامرة تصوير
عدد()0

مواصفات األداء:
يقف حارس المرمى في منطقة وسط المرمى ويأخذ وضع االستعداد الخاص بيذه المنطقة،
ويقف اربعة العبين خارج منطقة الرمية الحرة (3م) وبيد كل العب كرة وتوضع الشواخص عمى

خط الرمية الحرة من منطقة الساعد االيسر المسافة بينيم (5م) ،وعند إعطائيم اإليعاز بالقيام
بالتصويب عمى المرمى بعد تقسيم اليدف الى اربعة مناطق وىي (الزاوية العميا اليمين واليسار

والواطئة اليمين واليسار) كما في الشكل ( )2يوجو الالعب بالتصويب في المكان الذي يختاره

القائم عمى االختبار ،يقوم الالعبون بالتحرك والتصويب عمى المرمى العب بعد اخر ويكون
التصويب من الحركة والقفز لألعمى ،ويؤكد ىنا الشخص القائم عمى االختبار عمى عدم تجاوز

الشواخص أو عدم مس خط الرمية الحرة اثناء التصويب ويؤكد أيضا عمى حارس المرمى أن

يصد الكرات المصوبة عميو ومن جميع الجيات.

حساب الدرجة :

يتم تسجيل ثالث درجات لعدد الكرات التي يستطيع حارس المرمى صدىا بالذراع والساق

لجية اليسار السفمى من المرمى من مجموع اربع كرات تم التصدي ليا في ىذه المنطقة فقط

ودرجتين لمكرات التي حاول او منع الالعب بالتصويب من المنطقة المحددة ولكن لم يتصدى ليا

كأن تكون في العمود او العارضة ودرجة واحدة لمكرات التي صدىا ودخمت المرمى في االستمارة

الخاصة باالختبارات الميارية ممحق رقم ( ،)2في حالة خطأ الالعب بتوجيو كرتو إلى المنطقة
المحددة تضاف رمية أخرى إلى عدد الرميات المحددة لمحارس ،وتكون الدرجة الكمية لكل ميارة

( )05درجة.

الشكل( )4يوضح مهارة الصد من منطقة الساعد األيسر بالوثب لمجانب بالذراع والساق
 5-2التجارب االستطالعية

لمجهة اليسرى السفمى لحارس المرمى

 1-5-2التجربة االستطالعية االولى
أجريت التجربة االستطالعية األولى يوم األحد المصادف  5102/00/6في تمام الساعة

العاشرة صباحاً عمى قاعة الشييد مصطفى عبد الجميل في كمية التربية البدنية وعموم الرياضة_
جامعة ديالى عمى عينة من حراس مرمى منتخب جامعة ديالى بكرة اليد والبالغ عددىم ( )9وتم

االطالع من قبل فريق العمل المساعد عمى ألية تطبيق واستخدام الجياز لقياس سرعة االستجابة
الحركية (البسيطة) والتأكد من سالمة عمل الجياز.
 2-5-2التجربة االستطالعية الثانية

أجريت التجربة االستطالعية الثانية في يوم األحد المصادف  5102/05/57في تمام

الساعة التاسعة والنصف صباحاً عمى قاعة الشييد مصطفى عبد الجميل في كمية التربية البدنية

وعموم الرياضة_ جامعة ديالى عمى عينة من حراس مرمى منتخب جامعة ديالى بكرة اليد والبالغ

عددىم ( )9كما وتم إجراء االختبارات الميارية وتم التوصل إلى عدة أمور :
 -0كفاية فريق العمل المساعد.

 -5التأكد من سالمو عمل الجياز قبل إجراء التجربة الرئيسة.

 2-5االسس العممية لالختبار سرعة االستجابة الحركية (البسيطة) المعد من قبل الباحث

 1-6-2صدق االختبار(الصدق المرتبط بالمحك) :إذ قام الباحثان باستخدام محكين خارجيين

المحك االول (اختبار المسطرة) حيث قام الباحث بالمقارنة بين درجات اختبار المسطرة ودرجات

اختبار سرعة االستجابة الحركية البسيطة لحراس المرمى بكرة اليد عن طريق استخدام معامل

االرتباط (بيرسون) وبعد معالجتيا احصائياً تبين أن قيمة معامل االرتباط (بيرسون) بمغت

( )1.913بنسبة خطأ ( )1.122وبما أن نسبة الخطأ أقل من مستوى الداللة ( )1.12مما يدل
عمى معنوية االرتباط بين اختبار سرعة االستجابة الحركية البسيطة واختبار المسطرة مما يدل

عمى أن اختبار سرعة االستجابة الحركية البسيطة يتسم بدرجة عالية من الصدق ،أما المحك

الثاني (اختبار نيمسون  )2.21إذ قام الباحث بالمقارنة بين درجات اختبار نيمسون()2.21
ودرجات اختبار سرعة االستجابة الحركية البسيطة لحراس المرمى بكرة اليد عن طريق استخدام

معامل االرتباط (بيرسون) وبعد معالجتيا أحصائياً تبين أن قيمة معامل االرتباط (بيرسون) بمغت

( )1.353بنسبة خطأ ( ،)1.111وبما أن نسبة الخطأ اقل من مستوى الداللة( )1.10مما يدل
عمى معنوية االرتباط بين اختبار سرعة االستجابة الحركية البسيطة واختبار نيمسون ( )2.21مما
يدل عمى أن اختبار سرعة االستجابة الحركية البسيطة يتسم بدرجة عالية من الصدق والجدول

( )9يبين ذلك

الجدول ( )2يبين صدق المحك
المتغيرات

الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

االستجابة البسيطة

1.676

0.136

معامل االرتباط
(بيرسون)

نسبة الخطأ

اختبار المسطرة

14.286

3.686

*0.309

.046

اختبار نيمسون ()6.41

1.678

0.104

**0.929

.000

(*) معنوي عند مستوى الداللة ≤ ()1.15
(**) معنوي عند مستوى الداللة ≤ ()1.11

 2-6-2ثبات االختبار :قام الباحثان بتطبيق االختبار عمى حراس مرمى نادي الخالدون والبالغ
عددىم ( )2حراس بتاريخ  5102/0/06المصادف يوم االثنين الساعة الساسة مساءاً وتم أعادة

االختبار بعد مرور ( )7أيام وبتاريخ  5102/0/52الموافق يوم االثنين الساعة السادسة مساءاً
ونادي ديالى والبالغ عددىم ( )2حراس بتاريخ  5102 /0/51الموافق يوم االربعاء الساعة

السابعة مساءاً وبعد مرور ( )7أيام تم اعادة االختبار وبتاريخ  5102/0/57الموافق يوم
االربعاء وفي الساعة ذاتيا حيث عمد الباحث أن يكون إجراء االختبارين تحت الظروف نفسيا

من حيث الوقت ،والمكان واألدوات المستخدمة ،وبعدىا تم معالجة البيانات إحصائيا بأستخراج
معامل االرتباط (بيرسون) الختبار سرعة االستجابة الحركية البسيطة إذ بمغ معامل االرتباط

(بيرسون) ( )1.290بنسبة خطأ ( ،)1.156وبما أن نسبة الخطأ أقل من مستوى الداللة

( )1.12مما يدل عمى معنوية االرتباط مما يدل عمى أن اختبار سرعة االستجابة الحركية
البسيطة يتسم بدرجة عالية من الثبات ،والجدول( )9يبين ذلك

الجدول( )3يبين معامل الثبات لمجهاز الختبار سرعة االستجابة الحركية البسيطة والمركبة
الاختبار

نوع

االستجابة

التطبيق
االول

التطبيق
الثاني

الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

1.670

0.082

العينة
12

االستجابة
البسيطة

معامل االرتباط

*0.631
1.617

0.129

نسبة الخطأ

0.028

12

(*) معنوي عند مستوى الداللة ≤ (.)1.15
(**) معنوي عند مستوى الداللة ≤ ()1.11

 3-6-2الموضوعية :بما أن الجياز المصمم لقياس سرعة االستجابة الحركية البسيطة يقيس
بداللة الزمن (الساعة االلكترونية) فأنو يتسم بالموضوعية العالية .

 7-2التجربة الرئيسة :بعد إن أكدت نتائج التجارب االستطالعية صالحية الجياز وتحقيقو
لمشروط العممية ومالئمتيا لعينة البحث والتأكد من إمكانية إجراء االختبارات وتوزيع العمل عمى
فريق العمل المساعد قام الباحث بتييئة األدوات الخاصة باالختبار ( اختبار االستجابة الحركية

البسيطة ) ،إذ تم إجراء التجربة الرئيسة لممدة من يوم السبت المصادف  5102/0/02لغاية يوم
االحد المصادف  5102/5/02عمى عينة البحث ( الجيش ،والكرخ ،والكوفة ،والمسيب،
والخالدون ،وديالى ،وبابل ،وكربالء ،والقاسم ،والشرطة) بواقع نادي لكل أربعة أيام .

 7 -2الوسائل اإلحصائية :

استخدم الباحث الحقيبة االحصائية ( )spssفي معالجة البيانات التي تم الحصول عمييا .

 -3عرض النتائج وتحميمها ومناقشتها :

 1 – 1 – 3عرض نتائج اختبار االستجابة الحركية البسيطة واالختبارات المهارية لعينة

البحث وتحميمها :

الجدول( )4يبين االحصاءات الوصفية لمتغيرات البحث
وحدة

المتغيرات
االستجابة البسيطة

الوسط

الخطأ

القياس

الحسابي

المعياري

ثانية

1.676

0.021

الوسيط
1.684

االنحراف
المعياري
0.136

االلتواء

اقل درجة

اعمى درجة

0.180

1.435

1.959

مهارة الصد من منطقة
الساعد االيسر بالوثب
لمجانب بالذراعين

لجهة اليسار العميا

درجة

6.262

0.456

7.000

2.955

0.340-

0.000

12.000

لحارس المرمى

مهارة الصد من منطقة
الساعد االيسر بالوثب
لمجانب بالذراعين

لجهة اليمين العميا

درجة

6.548

0.435

7.000

2.822

0.112

2.000

12.000

لحارس المرمى
مهارة الصد من منطقة
الساعد االيسر بالوثب

لمجانب بالذراع والساق
لجهة اليسار السفمى

درجة

5.643

0.538

5.500

3.484

0.121-

0.000

11.000

لحارس المرمى

يتبين من الجدول ( )2االحصاءات الوصفية لمتغيرات البحث اذ بمغ الوسط الحسابي

الختبار االستجابة الحركية البسيطة ( )0.272ونسبة الخطأ ( )1.150والوسيط ()0.262
واالنحراف المعياري ( )1.092ومعامل االلتواء( )1.061والحد االدنى ( ) 292،0والحد االعمى

( ، )323،0أما ميارة الصد من منطقة الساعد االيسر بالوثب لمجانب بالذراعين لجية اليسار

العميا لحارس المرمى فكان وسطيا الحسابي ( )525،2ونسبة الخطأ بمغت( )222،1والوسيط

( )111،7واالنحراف المعياري ( )322،5ومعامل االلتواء( )921،1-والحد االدنى ()111،1
والحد االعمى ( ، )05.111أما ميارة الصد من منطقة الساعد االيسر بالوثب لمجانب بالذراعين
لجية اليمين العميا لحارس المرمى فكان وسطيا الحسابي( )226،2ونسبة الخطأ بمغت

( )292،1والوسيط ()7.111

واالنحراف المعياري ( )655،5ومعامل االلتواء ()005،1

والحد االدنى ( )111،5والحد االعمى ( ، )05.111أما ميارة الصد من منطقة الساعد االيسر

بالوثب لمجانب بالذراع والساق لجية اليسار السفمى من المرمى فكان وسطيا الحسابي ()229،2

ونسبة الخطأ ( )296،1والوسيط ( )211،2واالنحراف المعياري ( )262،9ومعامل االلتواء (-
 )050،1والحد االدنى ( )111،1والحد االعمى (.)111،00

 2 – 1 – 3عرض نتائج معامل االرتباط ونسبة خطأها بين اختبار االستجابة الحركية

البسيطة والمهارات قيد البحث وتحميمها:

الجدول( )5يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامل االرتباط ونسبة خطاها بين
االستجابة البسيطة والمهارات قيد البحث
المتغيرات
االستجابة البسيطة

وحدة

الوسط

القياس

الحسابي

ثانية

1.676

االنحراف المعياري

معامل االرتباط

نسبة الخطأ

الداللة

0.136

مهارة الصد من
منطقة الساعد
االيسر بالوثب

لمجانب بالذراعين

درجة

6.262

2.955

0.238-

0.128

غير معنوي

لجهة اليسار العميا
لحارس المرمى
مهارة الصد من
منطقة الساعد
االيسر بالوثب

لمجانب بالذراعين

درجة

6.548

2.822

0.203-

0.197

غير معنوي

لجهة اليمين العميا
لحارس المرمى

مهارة الصد من
منطقة الساعد
االيسر بالوثب

لمجانب بالذراع

والساق لجهة اليسار

درجة

5.643

3.484

0.146-

0.357

غير معنوي

السفمى لحارس
المرمى

يتبين من الجدول ( )2االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامل االرتباط ونسبة

خطأىا بين اختبار االستجابة الحركية البسيطة والميارات قيد البحث.
*اذ تتمثل قيم االرتباطات غير المعنوية باالتي -:

في ميارة الصد من منطقة الساعد االيسر بالوثب لمجانب بالذراعين لجية اليسار العميا

لحارس المرمى فقد بمغ الوسط الحسابي ( )272،0واالنحراف المعياري ( )092،1وبمعامل
ارتباط بمغ ( )596،1-وكانت نسبة الخطأ ( ،)056،1وفي ميارة الصد من منطقة الساعد

االيسر بالوثب لمجانب بالذراعين لجية اليمين العميا لحارس المرمى فقد بمغ الوسط الحسابي

( )226،2واالنحراف المعياري ( )655،5وبمعامل ارتباط ( )519،1-وكانت نسبة الخطأ
( ،)037،1وفي ميارة الصد من منطقة الساعد االيسر بالوثب لمجانب بالذراع والساق لجية
اليسار السفمى من المرمى فقد بمغ الوسط الحسابي ( )229،2واالنحراف المعياري ()262،9

وبمعامل ارتباط ( )022،1-وكانت نسبة الخطأ (.)927،1

 2-3مناقشة النتائج:

يتبين من الجدول ( )2 ، 2إن ال توجد عالقة إرتباطية بين اختبار سرعة االستجابة الحركية
والميارات االساسية وىي (الصد ضد التصويب من منطقة الساعد األيسر بالوثب لمجانب

بالذراعين لجية اليسار العميا لحارس المرمى ،الصد ضد التصويب من منطقة الساعد األيسر

بالوثب لمجانب بالذراعين لجية اليمين العميا لحارس المرمى ،الصد ضد التصويب من منطقة

الساعد االيسر بالوثب لمجانب بالذراع والساق لجية اليسار السفمى لحارس المرمى) إذ أظيرت

النتائج نسبة إرتباط غير تامة .

ومن خالل التجربة االختبارية االجرائية القياسية لمباحث الحظ أن ىناك تباين بين حارس

وأخر بشأن وقفة االستعداد االولية التي تعتبر بمثابة خط الشروع في أداء الميارات االساسية

الخاصة بالحارس من حيث أتساع القدمين وتصمب الجسم ووضعية الذراعين أثر عمى
االستجابات االولية لمميارات وانعكست عمى طبيعة العالقات وىذا ما أكده (المشيدي

والجبوري" )5102:تنعكس وقفة االستعداد لمحارس الذي يبدأ منيا التحرك ألداء ميارة من
مياراتو الدفاعية واليجومية أو الخططية واتخاذ الحارس الوقفة السميمة تمكنو من االستجابة

السريعة والدقيقة لمكرات المصوبة عمى مرماه من مختمف االماكن واالتجاىات سواء من منطقة
التصويب االمامية أو الخمفية مع االقتصاد في حركة الجيد المبذول والتي تمكنو من تقصير
الفترة الزمنية بين إدراكو لحركة المياجم أو ذراعو والكرة المصوبة لممرمى وبدء إستجابتو ليا

بأداء الحركة المناسبة مما يزيد من فرص الصد أو التشتيت واالبعاد أو السيطرة عمييا"
(المشيدي والجبوري. ) 076 :5102 :

وأن مستوى عينة البحث عامل مؤثر جداً عمى طبيعة معامالت االرتباط إذ إن الخبرات

المتراكمة معارف تراكمية لمحركة والتوقع والقراءة السديدة والمسبقة لممواقف والمثيرات ( متابعة
الكرة  ،متابعة المنافس ،والظروف المحيطة بالعب) وأن التركز عمى تمك المثيرات يكون بوقت

واحد ثم عميو في لحظة االستجابة لمثير معين تبعا الختالف مواقف المنافس ،وألن لعبة كرة اليد

من األلعاب التي يقع العبء األكبر فييا عمى التفكير ،فيي صراع ما بين تفكير حارس المرمى

وتفكير المنافس ،لذا يتطمب من حارس المرمى القدرة عمى االستجابة المناسبة واتخاذ أنسب
الق اررات وبالسرعة الممكنة لواقف المعب " الن ممارسة الميارة والتعود عمييا وتكرار العمل

العضمي ينظم ويقصر من سرعة االستجابة الحركية" (رشدي محمد عادل،) 571 :0365 :
وىذا يتفق مع رأي (طمحة حسام الدين" )0337 :البد ألي العب أن يتمتع بأستجابة حركية

جيدة مصحوبة بتصرف حركي جيد وأن يكون لديو قدرة صدق التوقع والحدس في مواقف المعب

المختمفة وكذلك سرعة التفكير في المواقف المتغيرة أثناء المعب" ( حسام الدين طمحة حسين:

.)95 :0337

ويعزو الباحث ظيور االرتباطات الضعيفة إلى الفروق الجسمية لحراس المرمى عينة

البحث إثر في نتائج الدراسة حول وجود عالقة أرتباط ضعيفة بين بين االستجابة الحركية
البسيطة والمركبة وأداء الميارات االساسية ومنيا أطوال الحراس المتباينة والغير مثالية وىذا

يختمف مع رأي (محمد توفيق الوليمي" )0363 :كمما كانت قامة الحارس طويمة كمما تناقصت
الحاجة لمتقدم أماماً أثناء المعب لإلقالل من زاوية التصويب عمى العكس بالنسبة لمحارس
القصير القامة حيث يعمل تقدمو لإلمام عمى تقميل زاوية التصويب أمام المياجم" (الويمي محمد

توفيق.)202 :0363 :

 -4الخاتمة :

في ضوء نتائج البحث إستنتج الباحثان عدم وجود عالقة ارتباط معنوية بين اختبار سرعة االستجابة

الحركية (البسيطة) والميارات االساسية لحراس المرمى بكرة اليد ،وأن ىناك ضعف في مستوى أداء
حراس المرمى بكرة اليد لممتقدمين في أداء بعض الميارات األساسية التي أثبتتيا نتائج االختبارات

الميدانية التي أجراىا الباحثان .

وبناءآ عمى نتائج البحث يوصي الباحثان بالتأكيد عمى ضرورة اإلىتمام بالقدرات البدنية والميارية

والعقمية والنفسية لحراس المرمى في كرة اليد ،وضرورة اإلىتمام باالختبارات الدورية ( المرحمية ) وعمى
إختالف أنواعيا لغرض التعرف عمى مستويا حراس المرمى وتحديد نقاط الضعف والقوة لغرض تالفييا

مستقبالً.

المصادر والمراجع
 درويش (وآخرون)؛ حارس المرمى بكرة اليد ،ط.0القاىرة :مركز الكتاب لمنشر. 0336 ،
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