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  الملخص
  :هدف البحث الى

  . حركي بین العبي كرة القدم وكرة السلة-التعرف على الفروقات في االدراك الحس
  وافترض الباحث

 حركـي بـین العبـي كـرة القـدم وكـرة الـسلة ولـصالح -الدراك الحـسوجود فروق معنویـة فـي ا
- للـرجلین ولـصالح العبـي كـرة الـسلة فـي االدراك الحـسحركـي- كرة القدم فـي االدراك الحـسالعبي

  .حركي للذراعین
اماعینــة البحــث فتمثلــت بالعبــي منتخبــي جامعــة دهــوك بلعبتــي كــرة القــدم وكــرة الــسلة وبلــغ 

  :حركي االتیة-العب كرة سلة، وتم تطبیق اختبارات االدراك الحس) ١٢(العبا منهم ) ٢٦(عددهم 
  .اختبار االحساس الحركي بمسافة الوثب •
  .حركي للمسافة والفراغ العمودي للقدم-اختبار االدراك الحس •
  .حركي للمسافة والفراغ االفقي للذراع-اختبار االدراك الحس •
 .مودي للذراعحركي للمسافة والفراغ الع-اختبار االدراك الحس •

  :واستنتجت الدراسة ما یأتي
- احــصائیة ولــصالح العبــي كــرة الــسلة فــي اختبــاري االدراك الحــس داللــةوجــود فــروق ذات •

  .حركي للمسافة والفراغ االفقي والعمودي للذراع
االدراك  حركـــي بمـــسافة الوثـــب و-عـــدم وجـــود فـــروق معنویـــة فـــي اختبـــاري االدراك الحـــس •

 .غ العمودي للقدم بین العبي كرة القدم والعبي كرة السلةحركي للمسافة والفرا-الحس
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A comparative study in senso-motor conception between 
football and basketball players  

  
Asist-teacher: Frman yousif  

college of sport education 

university of dohuk  
 

       `The aim of the study ware to know the differences in senso-motor 
conception between football and basketball players. 

The researcher assumed that there was a significant differences in senso- 
motor conception between football and basketball players, for the benefit 
of football players in senso-motor conception of legs, and for the benefit of 
basketball players in senso-motor conception of arms. 

       Sample of study represented the two varsity of dohuk university in 
football and basketball, which were consisted of (26) players,(12) of them 
represented basketball players. 

The researcher applied the tests of the senso-motor conception as 
fallowing: 

1- test of senso-motor for the distance of jump . 

2- test of   senso-motor conception for distance and vertical gap for feet. 

3- test of   senso-motor conception in distance and horizontal gap for arm. 
4- test of  senso-motor conception in distance and vertical gap for arm. 

The researcher concluded the fallowing: 
1- There were significant differences in two tests of senso-motor 
conception in distance and horizontal and vertical gap for arm, for the 
benefits of basketball players. 

2- There were no significant differences in two tests of senso-motor 
conception for the distance of jump and vertical gap and distance for feet 
between football and basketball players. 

 

   التعریف بالبحث -١
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 ٢٠٧

  مقدمة البحث واهمیته ١-١
تتمیـز االنـشطة الریاضـیة الجماعیــة سـواء فـي التـدریب او المنافــسة بعـدة ادراكـات فـي وقــت 

 هـذه االنـشطة مـن اشـكال دواحد وذلك الداء المهارات الحركیة المختلفـة بـصورة اكثـر ایجابیـة ، وتعـ
ري والوثــب والرمــي ، وال یمكــن تحقیــق ذلــك اال مــن المنافــسات التــي تتمیــز بالتعــدد والتنــوع مثــل الجــ

  .یر االداء الحركي سواء البسیط او المركبو خالل فهم للعوامل التي تساهم في زیادة وتط
فـي هـذه االلعـاب ومنهـا كـرة القـدم وكـرة یرجع التقدم بفـن األداء المهـاري ومـستوى اإلنجـاز و 

م فــي عملیـة الوصــول إلــى المــستویات العلیــا  إلــى مجموعــة مــن المقومـات األساســیة التــي تــساهالـسلة
 التـــي تـــشكل محـــورا أساســـیا مـــن  حركیـــة-االدراكـــات الحـــسلالعبـــین ولعـــل مـــن بـــین هـــذه المقومـــات 

محاور اإلعداد والتدریب النفسي للوصول إلـى األهـداف المرجـوة ، إذ اتجهـت الدراسـات الحدیثـة إلـى 
 القــدرات التـــي هـــذه االهتمـــام بتنمیــة وتطویر  الكثیـــر مــن األلعـــاب الریاضــیة مـــن خــاللتقــویمو  تطــویر

حتاجها الالعب لما لها من أهمیة كبیـرة فـي تحـسین فـن األداء المهـاري ومـستوى اإلنجـاز علـى حـد ی
  .سواء

هــي التـي تهـیمن علــى تغیـر وتكیــف وضـع الجــسم  حركـي - مـستقبالت االدراك الحــسدوتعـ
جاز ممیز في اداء مختلف المهـارات الحركیـة واتجاهه وعالقته باجزائه في الفراغ ، مما یؤدي الى ان

  )١٨٧،١٩٩٠:حمادة.(والمهاریة
وتعــد لعبتــي كــرة القــدم وكــرة الــسلة مــن االلعــاب التــي ینطبــق علیهــا الحــدیث فــي اعــاله مــن 
خـــالل ماتحویـــه مـــن مهـــارات وحركـــات لعـــب متعـــددة ومختلفـــة مـــن حیـــث االداء والهـــدف ومـــستویات 

المطلوبــة لتنفیــذها والنجـاح فیهــا، وتكمــن اهمیــة البحــث فــي التعــرف عناصـر اللیاقــة البدنیــة والحركیــة 
 حركـــي ، االمــر الــذي قـــد یــؤدي الـــى -علــى الفروقــات التـــي یتمیــز بهــا العبوهـــا فــي االدراك الحــس

  . التدریبامالتغییر او التعدیل في المناهج التدریبیة سواء في التعلیم 
   مشكلة البحث٢-١

 عناصـــر عـــدة مـــن القـــوة والـــسرعة والمرونـــة  تتمـــازج فیهـــاان لعبتـــي كـــرة القـــدم وكـــرة الـــسلة
زج سـیولد بالتاكیـد الكثیـر مـن الفروقـات فـي االدراك اوان هذا التموالرشاقة والقدرات الحركیة المتعددة 

 حركـــي مـــن خـــالل اصـــدار الواجبـــات الخاصـــة بالجهـــاز العـــصبي اذ ان االیعـــازات وشـــدتها -الحـــس
عن هذه االختالفات في اللعبة الواحدة فان اخـتالف اللعبتـین ستختلف من حركة الى اخرى ، فضًال 

في طبیعة االداء والمتمثلة باستخدام الرجلین في لعبة كرة القدم والذراعین في لعبة كرة السلة تضیف 
 حركــي فــي اللعبــة وعلیــه فــان مــن حــق الباحــث ان -الــى القــارئ مــسألة تــأثر وتــأثیر االدراك الحــس

 حركـي فـي الـرجلین؟ وهـل ان العـب كـرة -القدم یتمیز في االدراك الحـس هل ان العب كرة یتساءل
   دور في ذلك؟ لهم  لیس حركي للذراعین؟ ام ان الممارسة والتخصص-السلة یتمیز باالدراك الحس
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 ٢٠٨

  .ان هذه التساؤالت التي طرحها الباحث تلخص مشكلة البحث
   هدف البحث٣-١

  . بین العبي كرة القدم وكرة السلة حركي-التعرف على الفروقات في االدراك الحس
   فرض البحث٤-١

 حركـي بـین العبـي كـرة القـدم وكـرة الـسلة ولـصالح -فروق معنویـة فـي االدراك الحـسهناك 
-حركـي للـرجلین ولـصالح العبـي كـرة الـسلة فـي االدراك الحـس-العبي كرة القدم فـي االدراك الحـس

  .حركي للذراعین
   مجاالت البحث٥-١
  . جامعة دهوك بلعبتي كرة القدم وكرة السلةيالعبو منتخب:شري  المجال الب١-٥-١
  .جامعة دهوك/كلیة التربیة الریاضیة/القاعة الداخلیة: المجال المكاني ٢-٥-١
  ١/٢/٢٠٠٧ ولغایة ١/٩/٢٠٠٦للمدة من :  المجال الزماني ٣-٥-١
   الدراسات النظریة والدراسات المشابهه-٢
   الدراسات النظریة١-٢
  )   Senso-Motor Conception(دراك الحس حركي  اال١-١-٢

حركــي ذا اهمیــة كبیــرة فــي مجـاالت الحیــاة المختلفــة وذلــك الهمیتــه فــي -یعـد االدراك الحــس
حركــي او باالثــارة االســتقبالیة الذاتیــة وهــو یعنــي -جمیــع حركــات التوافــق وهــذا الحــس یــسمى بــالحس

اعضائه في الفراغ لدرجة انـه یمكننـا معرفـة االحساس الذي یعطینا القدرة على ادراك وضع الجسم و 
مــسببات الحركــة بــدون اســتعمال حواســنا الخمــس فهــو یرجــع احیانــا الــى االحــساس العــضلي او مــا 

عبــارة عــن ادراك الفــرد بــین " بانــه ســیجاذ یــرى ) ١٤ ،١٩٩٠ الــسكري،.(سادسة یــسمى بالحاســة الــ
 Sage" . ( ریة والسمعیة واللفظیة اوضاع وحركات اجزاء الجسم على اساس المعلومات غیر البص

, 1981 , 299.(  
 حركــــي یــــسهم بــــشكل عمیــــق فــــي تعلــــم واداء المهــــارات -ویؤكــــد ســــنجر ان االدراك الحــــس

 حركـــي فـــي تعلـــم العدیـــد مـــن -الحركیـــة ، وقـــد اظهـــرت العدیـــد مـــن الدراســـات اهمیـــة االدراك الحـــس
  (Singer:1980,205).االنشطة

او تقــدیر االوضــاع المهاریــة المطلوبـة للقیــام بــاداء اكثــر وعنـدما یــتمكن الریاضــي مــن تقلیـد 
حركـي - حركـي الجیـد ، فالریاضـي ذو االدراك الحـس-دقة للحركة فان هذا دلیل على ادراكه الحس

العالي یستطیع اداء الوضع المطلوب بسهوله ودقة في أي نشاط ریاضي ، ویكون كذلك قادرًا على 
  .انجاز الحركة بشكل متناسق
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 ٢٠٩

ـــه ) Cratty,1975(ویـــرى  ـــة الحركیـــة التـــي تـــربط المعـــاني باالشـــیاء والحـــوادث " بان العملی
  ".والحاالت التي تظهر في الحیز الزماني او المكاني القریب من الفرد 

                                                               ) Cratty, 1975,69(  
فهو اذن عملیـة مفـسرة وبعـد " متطلبات الموقف ویذكر محجوب  ان االدراك الحسي یسبق 

 ١٩٨٩محجـوب،. (التفسیر یتطلب من الموقـف الحركـي ان یتطـور بـالتكرار والتجربـة وكفـاءة الفـرد 
ــــــى ) ١٩٩٠حــــــسین،(ویــــــشیر ) ٣٣، ــــــسانیة ویعطــــــي معن ــــــى انــــــه الدعامــــــة االولــــــى للمعرفــــــة االن ال

هــذه العملیــة هــي الجهــاز الحــسي للمحــسوسات او الحــوافز المختلفــة ، وأن االجهــزة المخصــصة فــي 
  .والعصبي وان سالمة االجهزة ودرجة نموها تؤثر في عملیة االدراك 

  ) ٩٢، ١٩٩٠حسین،               (
 حركــــي هــــو ادراك االحــــساس الــــذي یعطینــــا -ممـــا تقــــدم یمكننــــا القــــول بــــان االدراك الحـــس

كـذلك هـو . ركـات االرادیـة معلومات عن اوضـاع الجـسم وقـوة انقبـاض عـضالته واتجاههـا اثنـاء الح
عملیة توضیح وتفسیر المثیرات الحسیة التي تتم بها معرفتنا لالشیاء من حولنا عن طریـق الحـواس 

.  
   حركي في المجال الریاضي– اهمیة االدراك الحس ٢-١-٢

ان المـــستقبالت الحـــسیة الموجـــودة بالعـــضالت واالوتـــار والمفاصـــل تقـــوم بارســـال اشـــارات " 
ل معلومـات عـن مـدى تقـصیر العـضلة او تطویلهـا وعـن مـدى توترهـا وارتخائهـا عصبیة حـسیة تحمـ

وعــن ســرعة االنقبــاض العــضلي وقوتــه وعــن اوضــاع اجــزاء الجــسم المختلفــة واوضــاع الجــسم ككــل 
 الحركــي مــن خــالل الــتحكم بالجهــاز هــذه المعلومــات علــى دقــة تقــدیر الالعــب لــالداءأثیرات وعــن تــ

اثنــــــاء عملیــــــات الــــــتعلم الحركــــــي والتــــــدریب فــــــي تــــــسبة واتقانهــــــا العــــــصبي فــــــي اداء الحركــــــات المك
  ). ١٩٩، ١٩٩٠الجبیلي،(الریاضي

 الحركــي ،اذ ان ادراك االداءاالدراك المكــاني یمثــل اهمیــة كبیــرة فــي فــضًال عــن ذلــك فــان 
المكـــان یمكـــن ان یكـــون بتنـــسیق االحاســـیس والحـــس للحركـــات وممـــا لـــه اهمیـــة فـــي ادراك الـــصفات 

  تلعــب حاســة البــصر دوراً اذ) الــشكل ، الحجــم، التركیب،المــسافات ، الوضــع، البعــد(ة المكانیــة للمــاد
  ). ٢٥-٢٤، ٢٠٠٠رشید ،(مهما في هذا المجال 

حركــي فــي النــشاط الریاضــي عملیــة مهمــة فــي -وممــا تقــدم یــرى الباحــث ان االدراك الحــس
سیة والحركیـة بـین الجهـاز دیة الواجب الحركـي ، اذ یـتم مـن خاللهـا تبـادل االشـارات العـصبیة الحـأت

  .والجهاز العصبي بما یحقق االداء الجید للمهارة) عضالت واوتار ومفاصل(الحركي 

   الدراسات المشابهه٢-٢
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 ٢١٠

بـین ة  حركـي لـبعض القـدرات البدنیـ-دراسـة مقارنـة االدراك الحـس :)٢٠٠٥(دراسة عبـداهللا 
    .)م٤٠٠م ، ٢٠٠م ، ١٠٠(عدائي المسافات القصیرة

  اسة الىهدفت الدر  

 حركـــي لـــبعض القـــدرات البدنیـــة لـــدى عـــدائي المـــسافات القـــصیرة - التعـــرف علـــى االدراك الحـــس-
  ).م٤٠٠م٢٠٠م،١٠٠(

 حركــي لــبعض القــدرات البدنیــة بــین عــدائي المــسافات - التعــرف علــى الفــروق فــي االدراك الحــس-
  .القصیرة

ـــــین عـــــدائي المـــــسافات ـــــة احـــــصائیة ب ـــــروق ذات دالل ـــــصیرة وافتـــــرض الباحـــــث وجـــــود ف  الق
  . حركي-في االدراك الحس) م٤٠٠م،٢٠٠م،١٠٠(

الحركـي علـى -عـدائًا، وتـم اجـراء اختبـارات االدراك الحـس) ١٢ (وتكونت عینة الدراسـة مـن
واســـــتخدم الباحـــــث الوســـــط الحـــــسابي واالنحـــــراف المعیـــــاري وتحلیـــــل التبـــــاین وقـــــانون . العـــــدائیین
(L.S.D)الختبار فرضیة البحث .  

  : االستنتاجات اهمهاواسفرت الدراسة الى

 فـــي) م٤٠٠م،٢٠٠م،١٠٠( وجـــود فـــروق ذات داللـــة احـــصائیة بـــین عـــدائي المـــسافات القـــصیرة -
  .ترم)٣٠ (حركي عند عدو-االدراك الحس

االدراك فـــي ) م٤٠٠م،٢٠٠م،١٠٠(  عـــدم وجـــود فـــروق معنویـــة بـــین عـــدائي المـــسافات القـــصیرة-
  .ن الثبات لالمامرمي الكرة الطبیة والوثب محركي في اختباري -الحس

   اجراءات البحث-٣
  : منهج البحث١-٣
  .استخدم الباحث المنهج الوصفي لمالئمته الجراءات الدراسة   

  : عینة البحث٢-٣
تمثلـــت عینـــة البحـــث بالعبـــي منتخبـــي جامعـــة دهـــوك بلعبتـــي كـــرة القـــدم وكـــرة الـــسلة للعـــام 

رمى من العبي كـرة القـدم والجـدول  العبًا وتم استبعاد حراس الم٢٨ والبالغ عددهم ٢٠٠٦الدراسي 
  . الحسابیة واالنحرافات المعیاریة العمار واوزان عینة البحثاألوساطیبین ) ١(رقم 
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 ٢١١

  )١(رقم جدول 

  . الحسابیة واالنحرافات المعیاریة العمار واوزان عینة البحثاألوساطیبین 

  العدد  الفریق  )كغم(الكتل   )سنة(االعمار
  االنحراف المعیاري  الوسط الحسابي   المعیارياالنحراف  الوسط الحسابي

  ٥.٨   كغم٧٩.٦  ٢.١   سنة٢٣.٤  ١٦  كرة القدم

  ٨.٦   كغم٨٠.٩  ٢.٢   سنة٢٢.٨  ١٢  كرة السلة

  .وسائل جمع البیانات ٣-٣
  :لتنفیذ اجرءات البحث تطلب استخدام االدوات االتیة

  .)١ملحق(استمارة االستبیان  •

 .االختبار والقیاس •

  .بحث اختبارات ال٤-٣
حركي للرجلین والذراعین والتي تم - االختبارات الخاصة باالدراك الحس اجراء البحثتطلب

حركي وتم عرضـها علـى عـدد مـن -اختیارها من خالل االستفادة من ادبیات دراسات االدراك الحس
، وهـــذا مـــا یحقـــق الـــصدق الظـــاهري %١٠٠وحـــصلت مـــوافقتهم بنـــسبة*ذوي الخبـــرة واالختـــصاص 

 وعلى الرغم من استخدام االختبارات في البیئة العربیة والعراقیة وان معامالتها العلمیـة لالختبارات ،
متحققة وموثوق بها ، قام الباحث بالتحقق مـن ثباتهـا مـن خـالل تطبیـق االختبـارات واعـادة تطبیقهـا 

مــن العبــي منتخــب جامعــة بغــداد بكــرة الــسلة وكانــت معــامالت االرتبــاط عالیــة وهــو مــا ) ١٠(علــى 
  .یبین ذلك) ٢(رقم یحقق الثبات، والجدول 

-------------------------------------------------------  
 :السادة ذوي الخبرة واالختصاص*
 جامعة الموصل/ د عامر سعودي            تعلم حركي   كلیة التربیة الریاضیة.أ
  جامعة الموصل/ د محمد خضر اسمر       تعلم حركي   كلیة التربیة الریاضیة.أ
  وصلجامعة الم/ د خالد عبد المجید       تعلم حركي   كلیة التربیة الریاضیة.م.أ

  
  )٢( رقم جدول
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 ٢١٢

  یبین معامل ثبات االختبارات المستخدمة في البحث
  الداللة  معامل االرتباط  وحدة القیاس  وحدات االختبار /االختبار

  معنوي  ٠.٨٨  سم  سم /  بمسافة الوثبحركي-االدراك الحساختبار 
حركــي للمـسافة والفــراغ العمــودي -اختبـار االدراك الحــس

  سم/ للقدم
  معنوي  ٠.٨٥  سم

حركــي للمـسافة والفــراغ العمــودي -اختبـار االدراك الحــس
  سم/ للذراع

  معنوي  ٠.٩١  سم

حركـــي للمـــسافة والفـــراغ االفقـــي -اختبـــار االدراك الحـــس
  سم/ للذراع

  معنوي  ٠.٩٤  سم

   )٠.٦٣٢) (٠.٠٥(ونسبة خطأ ) ٨(یة لالرتباط بدرجة حریة بلغت القیمة الجدول
  ).٤٣٥ ،١٩٩٩:التكریتي والعبیدي                                                       (

  حركي- اختبارات االدراك الحس١-٤-٣
  . اختبار االحساس الحركي بمسافة الوثب١-١-٤-٣

 مــسافة الوثـب دون اســتخدام حاســة البــصر دراكاعـد هــذا االختبــار لقیـاس قابلیــة المختبــر ال
  .وذلك بالتركیز على االحساس بمسافة الوثب 

  :االجراءات
 ، یقـــف المختبـــر علـــى خـــط البدایـــة ســـم) ٦٠(یرســـم خطـــین علـــى االرض والمـــسافة بینهمـــا 

تبر لمدة خویفحص المكان دون غلق عینیه ، وبعد ذلك یتم وضع غطاء على العینین ، ویستعد الم
 ویثــب مـن خــط البدایــة محـاوًال الحكــم علــى مـسافة الوثــب حتـى یهــبط بعقــب القـدم علــى خــط  ثـوان٥

  .الهدف
  :التسجیل

 التـي یقـوم بوثبهــا المختبـر بـین خــط الهـدف وعقـب القــدم بعیـدًا عــن سنتیمتراتیقـاس عـدد الــ
 فـي  مقاسةسنتمترات ، للمختبر محاولتان ، والتسجیل هو مجموع السنتمیرالخط المقاس الى اقرب 

  .المحاولتین
  .حركي للمسافة والفراغ العمودي للقدم- اختبار االدراك الحس٢-١-٤-٣

اعــد هــذا االختبــار لقیــاس قابلیــة المختبــر لوضــع القــدم دون اســتخدام حاســة البــصر وذلــك 
  .بالتركیز على االحساس بالمسافة والفراغ العمودي

  :االجراءات

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢١٣

 یقـف المختبـر ویفحـص المكـان دون غلـق ،سـنتیمتر) ٣٠(ارتفاع ب  الجدار یرسم خط على
 ثــوان یحــاول وضــع ٥عینیــه ، وبعــد ذلــك یــتم وضــع غطــاء علــى العینــین ، ویــستعد المختبــر لمــدة 

  .عقب القدم على الخط وللمختبر ثالث محاوالت
  :التسجیل

بتعد بها القدم عن الخط في المحاوالت الثالث وتقاس القـرب ت التي لسنتیمتراتیقاس عدد ا
  .والتسجیل النهائي هو مجموع المحاوالت الثالث سنتیمتر

  .حركي للمسافة والفراغ االفقي للذراع- اختبار االدراك الحس٣-١-٤-٣

 دون اســتخدام حاســة البــصر وذلــك الــذراعاعــد هــذا االختبــار لقیــاس قابلیــة المختبــر لوضــع 
  .االفقيبالتركیز على االحساس بالمسافة والفراغ 

  :االجراءات

 ویكـون بمـستوى نظـر المختبـر وهـو بشكل افقي مـع االرضي على الجدار یوضع شریط متر 
واجهًا للشریط ، ویكون متهیـًأ لتعیـین موقعـه ، ثـم تعـصب عینـاه وبـدون تـدریب مجالس على كرسي 

القـائم یقوم بمحاولة لمس اصبع االبهام بالیـد المـسیطرة للعالمـة علـى الـشریط المتـري والتـي یحـددها 
  .ختبر ثالث محاوالتبعملیة االختبار وللم

  :التسجیل

 التــي یبتعــد بهــا اصــبع االبهــام عــن النقطــة المحــددة فــي المحــاوالت سنتیمتراتیقــاس عــدد الــ
  . والتسجیل النهائي هو مجموع المحاوالت الثالثسنتیمترالثالث وتقاس القرب 

   .حركي للمسافة والفراغ العمودي للذراع- اختبار االدراك الحس٤-١-٤-٣

 دون اســتخدام حاســة البــصر وذلــك الــذراعختبــار لقیــاس قابلیــة المختبــر لوضــع اعــد هــذا اال
  .بالتركیز على االحساس بالمسافة والفراغ العمودي

  :االجراءات

) ٤٠(یوضع شریط متري على الجدار ویكون عمودیـًا علـى االرض بحیـث تكـون نقطـة ال 
ط ، ویكــون متهیــًأ لتعیـــین  بمــستوى نظــر المختبـــر وهــو جــالس علـــى كرســي مواجهــًا للـــشریســنتیمتر

موقعه ، ثم تعصب عیناه وبـدون تـدریب یقـوم بمحاولـة لمـس اصـبع االبهـام بالیـد المـسیطرة للعالمـة 
  .على الشریط المتري والتي یحددها القائم بعملیة االختبار وللمختبر ثالث محاوالت

  :التسجیل
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 ٢١٤

ددة فـي المحـاوالت الـثالث  التي یبتعد بها اصبع االبهام عن النقطـة المحـالسنتیمتراتقاس ت
   . والتسجیل النهائي هو مجموع المحاوالت الثالثسنتیمتروتقاس القرب 

  )١٤٠-١٣٦ ،٢٠٠٤: شحاته وبریقع(                                                      

  . الوسائل االحصائیة٥-٣

  :الستخراج نتائج البحث استخدم الباحث الوسائل االحصائیة االتیة

  الوسط الحسابي •

 االنحراف المعیاري •

  النسبة المئویة •

  معامل االرتباط البسیط •

 )٤٤٠-٤٣٥ ،١٩٩٩التكریتي والعبیدي ، (للفروقات) ت(قانون  •

   عرض النتائج ومناقشتها-٤
 من خالل استخراج االوسـاط الحـسابیة جتها احصائیالبعد ان انهى الباحث االختبارات قام بمعا

  .یبین ذلك) ٣( رقم لعینة البحث ، والجدولواالنحرافات المعیاریة 
  )٣ ( رقمالجدول

  حركیة لعینة البحث- یبین االوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لالدراكات الحس

  االختبارات  كرة السلة  كرة القدم

  ع  س    ع  س  

  ٥.٦  ٣٠  ٦.١  ٢٦  سم/  بمسافة الوثبحركي-االدراك الحساختبار 

  ٩.٢  ٣٤  ٨.٣  ٣١  سم / ي للمسافة والفراغ العمودي للقدمحرك-اختبار االدراك الحس

  ٢.٧  ١٢  ٤.١  ١٧  سم /  للذراعاالفقيحركي للمسافة والفراغ -اختبار االدراك الحس

  ٢.١  ١٣  ٣.٩  ١٧  سم /  للذراعالعموديحركي للمسافة والفراغ -اختبار االدراك الحس
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 ٢١٥

رات االربعة لالعبـي كـرة القـدم الوسط الحسابي لالختبایتبین ان ) ٣(رقم من خالل الجدول 
) ٤.١) (٨.٣) (٦.١( وبانحرافــــــــــــــات معیاریــــــــــــــة ســــــــــــــم)١٧) (١٧) (٣١) (٢٦(علــــــــــــــى التــــــــــــــوالي 

) ٢.٧) (٩.٢) (٥.٦(وبانحرافـات معیاریـة سم ) ١٣) (١٢) (٣٤) (٣٠(ولالعبي كرة السلة )٣.٩(
حركـي -الحـسأي ان العبي كـرة القـدم افـضل مـن العبـي كـرة الـسلة فـي اختبـارات االدراك )  ٢.١(

  الوصـول الیهـا او تأشــیرهاللـرجلین مـن خـالل االوسـاط الحــسابیة االقـل للفـرق عـن النقطــة المطلـوب
وللتحقــق لــذراعین حركــي ل-اختبــارات االدراك الحــس فــي االختبــار وان العبــي كــرة الــسلة افــضل فــي

ـــین العینتـــین فـــي االختبـــارات  ـــام الباحـــث باســـتخراج الفروقـــات ب ـــارة مـــن فرضـــیة البحـــث فقـــد ق المخت
  .یبین ذلك) ٤ ( رقم والجدول

  )٤( رقم جدول 

حركي - بین العبي كرة القدم وكرة السلة في اختبارات االدراك الحساختبار الفروقاتیبین 
  والداللة االحصائیة

) ت(  االختبارات
  المحتسبة

الداللة 
  االحصائیة

  غیر معنوي  ١.٧٥  سم/  بمسافة الوثبحركي-االدراك الحساختبار 

  غیر معنوي  ٠.٨٩  سم/ حركي للمسافة والفراغ العمودي للقدم-ار االدراك الحساختب

  معنوي  ٣.٦٢  سم/  للذراع االفقيحركي للمسافة والفراغ-اختبار االدراك الحس

  معنوي  ٣.١٧  سم/ للذراعالعمودي حركي للمسافة والفراغ -اختبار االدراك الحس

  )٢.٠٦ ()٠.٠٥ (ة خطأونسب) ٢٦(الجدولیة بدرجة حریة) ت(بلغت قیمة 

  ).٤٤٠ ،١٩٩٩:التكریتي والعبیدي                                                      (

من خالل ما افرزته نتائج البحث یالحـظ الباحـث وجـود فـروق معنویـة ولـصالح العبـي كـرة 
 وهــو مــایحقق حركــي للمــسافة والفــراغ االفقــي والعمــودي للــذراع-الــسلة فــي اختبــارات االدراك الحــس

 اذ ان ،لعبــة ال  بهــذه وهــذا متــأتي مــن اســتخدام الــذراعینفرضــیة البحــث بالنــسبة لالعبــي كــرة الــسلة
 تطـور االدراك  لهالعب كرة السلة ومن خالل المهارات المؤدات بالذراع المسیطرة او الذراعین تتیح

ذي یـــؤدي الـــى االمـــر الـــ ،حركـــي بالمـــسافة وبخاصـــة عنـــد التـــصویب ومـــا یتطلبـــه مـــن دقـــة-الحـــس
اســتخراج قــوة مالئمــة وشــعور ببعــد الالعــب عــن الحلقــة وكــل هــذا یبــرر تفــوق العبــي كــرة الــسلة فــي 
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 ٢١٦

هذین االختبارین وبخاصة ان لعبة كرة القدم التستخدم الذراعین اال بالرمیة الجانبیـة علمـًا ان هنـاك 
  .العبین ال یؤدون الرمیة الجانبیة لوجود متخصصین بذلك

ـــ حركـــي -االدراك الحـــس حركـــي بمـــسافة الوثـــب و-اري االدراك الحـــسامـــا بخـــصوص اختب
 وهــذا مــا ال یحقــق للمــسافة والفــراغ العمــودي للقــدم فلــم تظهــر المعالجــة االحــصائیة فروقــات معنویــة

 علــى الــرغم مــن وجــود فــروق ظاهریــة لــصالح العبــي كــرة فرضــیة البحــث بالنــسبة لالعبــي كــرة القــدم
 متــأتي مــن خــصوصیة ممارســة اللعبــة بــالرجلین ومــا تتطلبــه مــن القــدم فــي االوســاط الحــسابیة وهــذا

تقدیر للمسافة في المناوالت والتهدیف ویرى الباحث ایضًا ان عدم ظهور الفروق المعنویة قد یكـون 
فـضًال سببه استخدام العبي كرة السلة للرجلین من خالل الحرص على عدم ارتكاب مخالفة المـشي 

  .والهجوملتوقف واالرتكاز والدفاع عن حركات القدمین في عملیة ا

  االستنتاجات والتوصیات-٥
   االستنتاجات١-٥

  :من خالل ما افرزته نتائج البحث استنتج الباحث ما یأتي

حركـــي -وجـــود فـــروق ذات احـــصائیة ولـــصالح العبـــي كـــرة الـــسلة فـــي اختبـــاري االدراك الحـــس •
  .للمسافة والفراغ االفقي والعمودي للذراع

-االدراك الحـس حركـي بمـسافة الوثـب و-نویـة فـي اختبـاري االدراك الحـسعدم وجود فروق مع •
 .حركي للمسافة والفراغ العمودي للقدم بین العبي كرة القدم والعبي كرة السلة

   التوصیات٢-٥
  :االستنتاجات یوصي الباحث بما یأتيمن خالل 

 بالــذراعین لالعبــي ریبات االدراكدحركــي لالعبــین واعطــاء تــ-االهتمــام بتــدریبات االدراك الحــس •
كــرة القــدم اكثــر مــن العبــي كــرة الــسلة وتــدریبات االدراك للــرجلین لالعبــي كــرة الــسلة اكثــر مــن 

  .العبي كرة القدم

 العبـــي االلعــــاب ىاجـــراء دراســـات مــــشابهة فـــي االختبـــارات التــــي لـــم یتطــــرق لهـــا البحـــث وعلــــ •
  .المختلفة
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  واألجنبیةالمصادر العربیة 
 التطبیقــــات االحــــصائیة):١٩٩٩( والعبیــــدي، حــــسن محمــــد عبــــدین محمــــد التكریتــــي، ودیــــع یاســــ-١

  .واستخدامات الحاسوب في بحوث التربیة الریاضیة، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل
ـــي، ســـناء حـــسن  -٢ ـــى تنمیـــة اإلدراك الحـــسي ): ١٩٩٠(الجبیل ـــر برنـــامج مقتـــرح عل   حركـــي -اث
سباحة، المـؤتمر العلمـي األول، المجلــد الثـاني ، كلیــة ومــستوى األداء العـام فـي الــ) للـزمن وللمـسافة(

  .التربیة الریاضیة للبنات ، جامعة الزقازیق
تــدریب اللیاقــة البدنیــة والتكنیــك الریاضــي لأللعــاب الریاضــیة ، ): ١٩٨٥(حــسین ، قاســم حــسن  -٣

  . دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل
حركـي واالداء المهـاري البـدني فـي كـرة  -دراك الحـاساال): ١٩٩٠( حمادة، محمد جمـال الـدین -٤

 دراسة تنبؤیة، مجلة علوم وفنون الریاضة، المجلد الثاني، العـدد الثالـث، كلیـة التربیـة الریاضـیة-الید
  .للبنات، جامعة القاهرة

حركیــة وبعــض –العالقــة بــین بعــض القــدرات االدراكیــة الحــس ): ٢٠٠٠(رشــید ، نوفــل فاضــل  -٥
ة البدنیــة والــصفات المهاریــة لــدى العبــي كــرة القــدم ، رســالة ماجــستیر غیــر منــشورة ، عناصــر اللیاقــ

  .كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل 
حركـــي -دراســـة تحلیلیـــة للعالقـــة بـــین قـــدرات الحـــس): ١٩٩٠(الـــسكري ، عمـــرو حـــسن حنفـــي  -٦

یــة الریاضــیة للبنــین ، جامعــة واألداء فــي ریاضــة المبــارزة ، رســالة دكتــوراه غیــر منــشوره ، كلیــة الترب
  .حلوان

دلیــل القیاســات الجــسمیة واختبــارات االداء ): ٢٠٠٤( شــحاته،محمد ابــراهیم وبریقع،محمــد جــابر-٧
  .الحركي، منشأة المعارف باالسكندریة

ة  حركــي لــبعض القــدرات البدنیــ-دراســة مقارنــة االدراك الحــس)" ٢٠٠٥(عبداهللا،ســیروان كــریم  -٨
مجلــــــة علــــــوم الرافین،كلیــــــة التربیــــــة )  "م٤٠٠م ، ٢٠٠م ، ١٠٠( القــــــصیرةبــــــین عــــــدائي المــــــسافات

  .٣٩، العدد١١الریاضیة،جامعة الموصل،المجلد
علــــم الحركــــة ، الــــتعلم الحركــــي ، دار الكتــــب للطباعــــة والنــــشر ، ): ١٩٨٩(محجــــوب ، وجیــــه  -٩

  .جامعة الموصل
 

11.Cratty, Bryont J. (Physical 1975): “Psychological Aspects  of Education 
and Sport”, Routldge and Kegan, Paul LTD London. 
12.Sage, V.(1981): “ Effects of perceptual Motor Training program 
Reaching Ability an social Relationship” Diss , Abes, Vol.41,No.9. 
12.Singer .N Robert(1980):  Motor learning and human performance,  3 ed, 
edd, Macmillon publishing,Inc,New York. 
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 ٢١٨

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
  )١(ملحق

حركـي بـین العبـي كـرة القـدم -دراسة مقارنة فـي االدراك الحـس(یروم الباحث اجراء البحث الموسوم 
كم بابـداء ونظرًا لما تتمتعون به من خبرة ودرایة في مجال التعلم الحركي ، یرجى تفضل) وكرة السلة

  . حركي-الرأي حول استخدام االختبارات ادناه والخاصة بقیاس االدراك الحس

  وتقبلو مني عمیق االمتنان

  

  . بمسافة الوثبحركي-االدراك الحساختبار 

  حركي للمسافة والفراغ العمودي للقدم-اختبار االدراك الحس

  حركي للمسافة والفراغ االفقي للذراع-اختبار االدراك الحس

  حركي للمسافة والفراغ العمودي للذراع-اختبار االدراك الحس

  

  

  

  یرجى اضافة اي اختبار اخر ترونه مناسبًا ولم یرد في االستبیان: مالحظة

  

  

  

  

  

  

  الباحث
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