
 ١

   التعریف بالبحث-١
   مقدمة البحث واهمیته١-١

مــسافات القــصیرة مــن اقــدم الــسباقات التــي عرفهــا االنــسان حیــت احتــوت االلعــاب تعــد مــسابقات ال
م وتـتحكم فـي هـذه الـسباقات سـرعة ٤٠٠م الـى ١٠٠ة على سباقات للمـسافات القـصیرة مـنیمداالولمبیة الق

 القــــدرة علــــى العمــــل العــــضلي بقــــوة وســــرعة فــــي حالــــة عــــدم تــــوفر فــــضال عــــناالنتقــــال وســــرعة رد الفعــــل 
یرة ان طریقـــة العـــدو فـــي المـــسافات القـــص). القـــدرة الالهوائیـــة(االوكـــسجین الكـــافي لمـــد العـــضالت العاملـــة 

قـــوة (العـــضلي ، حیـــث ان اســـتخدام اقـــصى قـــوة فـــي االداء  العـــصبي ق تـــاج الـــى قـــدر كبیـــر مـــن التوافـــتح
یؤدي الى ظهور العدو ) سرعة انتقالیة( سرعة عالیة للحركات المتشابهة المستخدمة فضال عن ) انفجاریة

  .)١(بشكله المعروف

قابلیـــة الالعـــب فـــي  تقـــدیر ( تـــصور الجـــسمحركـــي یعـــد مكونـــًا مهمـــًا فـــي تنمیـــة -واالدراك الحـــس
و لحركـي بمـستوى جیـد فـذلك یـدل علـى نمـ ا-مهـارات االدراك الحـس فعندما یمتلك الفرد ) امكانیاته الذاتیة

  .ؤشر لهالجهاز العصبي الذي ینعكس على جوانب اخرى تكون بمثابة م

، مـع قدراتـه الحركـي یمكـن الفـرد الریاضـي مـن التمییـز بـین القـدرات البدنیـة التـي تتناسـب -واالدراك الحس
ان مــن ناســق الحركــات المختلفــة یعــد وت،فــضًال عــن ذلــك فــان تحدیــد العالقــات الزمنیــة فــي العمــل الحركــي

ارتخائهــا، ومثــال فــي ذلــك فــي عملیــات االدراك، وهــذا یعتمــد علــى التنــسیق الــدقیق فــي تقلــص العــضالت و 
 اهمیــة لتكــوین االدراك  لــها وممــ،  وهــي ظــاهرة التناســق فــي الحركــةحركـة الخطــوات وتكرارهــا ظــاهرة وقتیــة

لعــضالت یــة بالـشكل نفـسه وهــذا یعتمـد علـى وقــف عمـل اانیـة وغیـر الدور انالزمنـي المختلـف للحركــات الدور 
كـذلك االدراك المكـاني فهـو االخـر یمثـل اهمیـة . لـوب بنوعیـة الـزمن المطوقتیًا أي درجة العضالت وربطـه

 اذ ان ادراك المكان یمكن ان یكون بتنسیق االحاسیس والحس للحركات ومما لـه ،كبیرة في العمل الحركي
ویرى معظم المختصین في المجـال الریاضـي بـشكل عـام وفـي العـاب . )٢(اهمیة في ادراك الصفات البدنیة

الساحة والمیدان بشكل خاص وجود عالقة ایجابیة بـین االداء فـي بعـض االختبـارات الخاصـة فـي االدراك 
 الحركــي واالداء فــي اختبــارات القــدرات البدنیــة ممــا یبــین الــتالزم بینهمــا وان الریاضــیین یحققــون -الحــسي
  . الحركي افضل من غیر الریاضیین-ي اختبارات االدراك الحسنتائج ف

                                                           
 .٢٠٥، ص١٩٩٠، ١طالكویت، دار القلم للنشر والتوزیع ، ، موسوعة العاب القوىمحمد عثمان، ) ١(
 .٧٧، ص١٩٨٤، مطبعة جامعة بغداد، علم النفس الریاضي في التربیة الریاضیة: لویساكامل طھ ) ٢(
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 الحركي لبعض القـدرات -من هنا برزت اهمیة البحث في التعرف على الفروق في االدراك الحس
  ).م٤٠٠ م،٢٠٠م، ١٠٠(ئي المسافات القصیرة البدنیة بین عدا

   مشكلة البحث٢-١
ة ینبغــي امتالكهــا مــن درات بدنیــة خاصــلقــصیرة تتطلــب قــلمــسافات اســباقات ا ان مــن علــى الــرغم 

طلـــب مـــن عـــدائیها ایـــضًا القـــدرة علـــى ادراك هـــذه القـــدرات بمـــا تـــتالئم مـــع الفعالیـــة تقبـــل عـــدائیها اال انهـــا ت
حركــي للقــدرات البدنیــة -ســباقات المــسافات القــصیرة تتطلــب ادراك حــساذ ان لكــل ســباق مــن  .الممارســة

  -: التساؤل اآلتيعن شكلة البحث الحالي تكمن في االجابة لذا فان م. نسبة الى مسافة السباق وشدته

الطـــراف العلیـــا واالطـــراف  القـــوة االنفجاریـــة(حركـــي للقـــدرات البدنیـــة المحـــددة  -مـــاهي قـــیم االدراك الحـــس
  ؟)م٤٠٠م،٢٠٠م، ١٠٠ (ائي المسافات القصیرةالسفلى والسرعة االنتقالیة لعد

 -فـــي االدراك الحـــس) م٤٠٠م، ٢٠٠م، ١٠٠(ین عـــدائي المـــسافات القـــصیرة وهـــل هنـــاك فـــرق بـــ
  حركي للقدرات البدنیة؟

   هدفا البحث٣-١
م، ١٠٠(ئي المـسافات القــصیرة ض القــدرات البدنیـة لـدى عــدا حركـي لـبع-التعـرف علـى االدراك الحــس) ١

  ).م٤٠٠ م،٢٠٠

  . القصیرةض القدرات البدنیة بین عدائي المسافاتحركي لبع -فروق في االدراك الحسالتعرف على ال) ٢

   فرضیة البحث٤-١
فــي االدراك ) م٤٠٠م، ٢٠٠م، ١٠٠(ئي المــسافات القــصیرة  توجــد فــروق ذات داللــة احــصائیة بــین عــدا-

  .حركي لبعض القدرات البدنیة -الحس

   مجاالت البحث٥-١
  . الریاضي) آال(اللعاب الساحة والمیدان لنادىالعبوا المسافات القصیرة ل:  المجال البشري١-٥-١

  .١/١٢/٢٠٠٤ ولغایة ١/١١/٢٠٠٤الفترة من :  المجال الزماني٢-٥-١

  .جامعة صالح الدین–ملعب كلیة التربیة الریاضیة :  المجال المكاني٣-٥-١
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   الدراسات النظریة والدراسات المشابهة-٢
   الدراسات النظریة١-٢
   الحركي- مفهوم االدراك الحس١-١-٢

لمــضمون االحــساس الحركــي مــن  الحركــة فــي تحدیــدهم س وفــسیولوجیافــق العدیــد مــن علمــاء الــنفیت
حیث كون االحساس ینشأ من تأثیر المستقبالت تعتبر اعضاء حسیة عالیة النماء موجودة فـي العـضالت 

حركي وتمد المخ بمعلومات عـن اجـزاء  - عالي الحساسیة لالدراك الحسواالوتار والمفاصل وتكون نظاماً 
  .)١( ماالجسم التي تعمل عند انجاز مهارة

أنهــا االحــساس بالحركــة مــن  ب)٢ ()الطبــي (Stedmanحركــي یعرفهــا قــاموس  -كلمــة االدراك الحــس
مــن ) ٣( )Luther-لــوثر(قبــل عــضلة او مجموعــة مــن العــضالت قبــل االداء الفعلــي للحركــة بینمــا یــرى 

حركــي مجموعــة  - خــاص بــان االدراك الحــسیــاس بــشكلوجهــة نظــر المجــال الریاضــي علــى العمــوم والق
متكاملة بشكل او باخر من المثیرات الحسیة الجسدیة والتي ربما تكـون او التكـون لهـا اسـتجابات أو تمیـز 

حركـــي مـــن خـــالل تـــصور  -اك، ویمكـــن تحـــسین االدراك الحـــسیمكـــن تعزیـــزه تحـــت مـــستوى الـــوعي لـــالدر 
كیــد علــى العبــیهم باخــذ االحــساس الــسلیم للحركــة وكــذلك تقــدیر التــدریب العقلــي ویجــب علــى المــدربین التأ

  .)٤(الجهد المطلوب لالداء الحركي من اخذ االوضاع السلیمة لكل اجزاء الجسم
   السرعة٢-١-٢

ًا بانهـا سـرعة التغیــرات الداخلیـة التــي یحـصل علیهـا الریاضــي مـن الطبیعــة، تعـرف الـسرعة وظیفیــ"
وهــذا یعنــي تفاعــل واجبــات الجهــاز العــصبي المركــزي والتوجیــه االقــصى الثــارة العــضالت علــى االنقبــاض 

  .)٥("واالنبساط

 لـذا تعـد ،وتعد صفة السرعة من الصفات البدنیة االساسیة صعبة التنمیـة قیاسـًا بالـصفات االخـرى
عناصر السرعة ذات اهمیة في تحقیق المستوى، فاثرها على المستوى یظهر جراء عدم كفایة بناء القابلیـة 

                                                           
 .٢٨٤، ص١٩٧٥ دار الفكر العربي، االسس النفسیة للنمو من الطفولة الى الشیخوخة،: فؤاد البھي السید) ١(

)٢(  Stedmans Medical Dictonary, (1995)26th ed. Wiliams and wijkins, Balimove 
phiadelphia.p84 
)٣(  Luther J.D (1968), The learning of physical skills, Englwood cliffs, New Jersy, prenc 

Hall, Ince p.42. 
 .١٦١ ص دار الفكر العربي، ،٢٠٠٠،  المدخل التطبیقي للقیاس في اللیاقة البدنیةابراھیم احمد سالمة، ) ٤(
جامعة الموص ل، ، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر، علم التدریب الریاضيقاسم حسن حسین، وعبد علي نصیف؛ ) ٥(

 .١٧٩، ص١٩٨٠
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تبــر االســاس للــسرعة الحركیــة ولكــن یــتم االنقبــاض فــسرعة االنقبــاض العــضلي تع. وتحدیــد تنمیــة المــستوى
العـــضلي بـــسرعة وهـــذا یتطلـــب خـــصائص فـــسلجیة معینـــة یتـــوفر بعـــضها فـــي اللیفـــة العـــضلیة بینمـــا یتـــوفر 

حیث ان اللیفة العضلیة والعصب المغذي لهما تعتبران . البعض اآلخر في العصب المغذي في هذه اللیفة
 وآخـر بطـيء ،هـا مـا هـو سـریع االنقبـاضمـن االلیـاف العـضلیة من وهناك نوعان ،جزء من الوحدة الحركیة

ث ســرعة االنقبــاض لــذا االنقبــاض اال ان االلیــاف العــضلیة المكونــة للوحــدة تكــون مــن نــوع واحــد، مــن حیــ
 العضلة ككل تتحدد تبعًا لعـدد الوحـدات الحركیـة الـسریعة المكونـة لهـا، حیـث تـشمل معظـم فسرعة انقباض

  .)١(ط من وحدات حركیة سریعة وبطیئةعضالت الجسم على خلی

  -:ویمكن تقسیم السرعة الى

  .نیة محددةممقدار المسافة التي یقطعها الجسم في فترة ز :  السرعة االنتقالیة-١

كــات مثــل ســرعة ســرعة انقبــاض عــضلة أو مجموعــة عــضلیة معینــة عنــد أداء الحر : رعة الحركیــة الــس-٢
  .ة وسرعة االستالم والتصویبضرب الكر 

  .)٢( زمن ممكنقصىهي القدرة على االستجابة الحركیة لمثیر معین في ا:  سرعة االستجابة-٣

   القوة االنفجاریة٣-١-٢

یفهم من مصطلح القوة االنفجاریة قابلیة الریاضي للتـسلط علـى المقاومـة باسـتخدام الـسرعة الحركیـة 
ن القـوة  وجـود العالقـات بـیفـضال عـن قابلیة البدنیة تتمیـز جـراء درجـة ظهـوره الالعالیة، فاعتبارها جزء من 

  .)٣(القصوى والسرعة

وتعرف القوة االنفجاریـة انهـا مقـدرة العـضلة أو مجموعـة مـن العـضالت علـى اخـراج اقـصى قـوة فـي 
د االداء لمــرة ویعرفهــا عــالوي ومحمــد نــصرالدین انهــا اقــصى قــوة یمكــن للفــرد ان یخرجهــا عنــ. اقــصر وقــت

، ویمكــن تــسجیلها عــن طریــق المــسافة التــي یقطعهــا الفــرد فــي االداء )٤(واحــدة فقــط باقــصى ســرعة ممكنــة
ة معینـة یـنومـة مـن خـالل تأدیـة حركـة فعلـى مقاكمـا تعـرف التغلـب . ةوالمسافة التي تقطعها االداة المقذوف

كمــا تعــرف انهــا قابلیــة حركــة جــزء منــه او االداة تحــصل بالــسرعة . وانجازهــا باقــصى واقــصر زمــن ممكــن
  .العالیة

                                                           
، مطبع  ة التعل  یم الع  الي، جامع  ة بغ  داد، اللیاق  ة البدنی  ة وط  رق تحقیقھ  اقاس  م ح  سن ح  سین ومن  صور جمی  ل العنبك  ي؛ ) ١(

 .١٢٠، ص١٩٨٨
،  للطباع  ة والن  شر، الموص  ل دار الكت  بیاس  یةالت  دریب الریاض  ي واالرق  ام الققاس  م المن  دالوي ومحم  ود ال  شاطيء، ) ٢(

 .٧٨،ص١٩٨٧
 .١١٠، ص١٩٨٨ نفس المصدر السابق قاسم حسن حسین ومنصور جمیل العنبكي،) ٣(
 .٨٠، ص١٩٨٤، دار الفكر العربي، مصر اختبارات االداء الحركيمحمد حسن عالوي ومحمد نصرالدین، ) ٤(
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   الدراسات المشابهة٢-٢
  ١٩٩٧ دراسة لؤي غانم الصمیدعي وهاشم احمد سلیمان١-٢-٢

 الـــسلة  لالعبــي كـــرةلخطــأ عنـــد اصـــدارهماة والقـــدرة ومقـــدار احركـــي للقـــوة والــسرع -االدراك الحــس" 
  "سنة١٦-١٤الناشئین باعمار 

هدفت البحث الى التعـرف علـى مقـدار القـوة القـصوى والـسرعة القـصوى لالعبـي كـرة الـسلة ونـسبة 
% ٥٠وایـضًا التعـرف علـى معنویـة الفـروق لنـسبة الخطـأ عنـد اصـدار % ٥٠الخطأ عند اصدارها بنـسبة 

 نـــادي الموصـــل بكـــرة الـــسلة ئین واجریـــت الدراســـة علـــى ناشـــ. سرعة والقـــدرةمـــن االداء القـــصوي للقـــوة والـــ
وقــد . العبــًا ومثلــوا مجتمــع االصــل فــي مركــز مدینــة الموصــل) ١٦( ســنة وبلــغ عــددهم ١٦-١٤باعمــار 

الوسط ( استخدم الباحثان المنهج الوصفي وصوًال لحل مشكلة البحث واستخدما القوانین االحصائیة اآلتیة 
وقـد توصـل الباحثـان الـى "). ٢كا" اختبار حسن المطابقة - النسبة المؤیة-نحراف المعیاري اال-الحسابي

داء القـصوي مـن اال% ٥٠ختبارات البحث المختـارة عـن نـسبة عدیدة اهمها ابتعاد االداء في ااستنتاجات 
  .)١(وبنسب مختلفة

  

   اجراءات البحث-٣
  بحث منهج ال١-٣

  .البحث لمالئمته وطبیعة  السببي المقارن باالسلوب استخدم الباحث المنهج الوصفي  

  

   عینة البحث٢-٣
العینة هي النموذج التي یتم فحصها أو مراقبتهـا والتـي تنفـذ علیهـا التجربـة وقـد تكـون مـن شـخص 

ـــة البحـــث عـــدائي نـــادى . )٢(واحـــد أو شخـــصین أو اكثـــر ـــساحة )آال(وقـــد شـــملت عین  الریاضـــي اللعـــاب ال
 لكـل سـباق  العبـًا،) ١٢(والبالغ عـددهم ) م٤٠٠ م،٢٠٠م،١٠٠( في فعالیات المسافات القصیرة والمیدان 

                                                           
ل  سرعة والق  درة ومق  دار الخط  أ عن  د االدراك الح  س الحرك  ي للق  وة وال  ؤي غ  انم ال  صمیدعي وھاش  م احم  د س  لیمان، ) ١(

 سنة بحث منشور، مجل ة الراف دین للعل وم الریاض یة مجل ة علمی ة ١٦-١٤ا لالعبي كرة السلة الناشئین باعمار ماصدارھ
 .٧٩-٦٢، ص٢٠٠٠لسنة ) ١٩(عدد ) ٦( مجلد  جامعة الموصل،- تصدر عن كلیة التربیة الریاضیةودوریة

 .٢١٦، ص١٩٨٧/الي، مطبعة التعلیم العالتحلیل الحركيوجیھ محجوب، ) ٢(
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 ٦

اندیـــة  فـــي بطولـــة  علـــى المركـــز االول حـــاز)آال( علمـــًا ان نـــادى العبـــین ممارســـین لهـــذه الفعالیـــات ) ٤(
  .اللعاب الساحة والمیدانكردستان 

  

   المستخدمة في البحثدوات الا االجهزة و  ٣-٣
  :استخدم الباحث االدوات والوسائل اآلتیة

  . ساعة توقیت الكتروني-

  .م)٣٠( شریط قیاس -

  ).كغم٥( كرة طبیة وزن -

  . حاسوب آلي-

  .در العربیة واالجنبیةا المص-

  ث طریقة اجراء اختبارات البح٤-٣
  لسرعة االنتقالیة حركي ل-االدراك الحسار  اختب١-٤-٣

یقف الالعب عند خط البدایة وعند سماع اشـارة البـدء یقـوم بـاالنطالق باقـصى سـرعة الجتیـاز خـط 
 التي بدأت بالعمل عند یتقا یتم ایقاف ساعة التو دایة وعندهم عن خط الب)٣٠(النهایة والذي یبعد مسافة 
  . من سرعته)%٥٠( منه مسافة االختبار بمستوى اشارة البدء ومن ثم یطلب

  الطویل من الثبات لالمام لوثب  حركي- االدراك الحس  اختبار٢-٤-٣

ویــتم قیــاس مــسافة الوثبــة وتــسجیلها، ، یقــف الالعــب خلــف خــط مرســوم ثــم یــؤدي الوثبــة باقــصى قــوة 
 حیـث  تعطـى للمختبـر ،نمـن القـوة وهـو مغمـض العینـی% ٥٠بعدها یطلب من الالعب اداء الوثبة بنسبة 

محـــاوالت للوثـــب وهـــو معـــصوب ) ٣(محـــاوالت للوثـــب الـــى اقـــصى مـــسافة ممكنـــة وتعطـــى لـــه ایـــضا ) ٣(
افة سمــبــین  المــسافة المقــررة لمنتــصف ال تــسجل الفروقــات بــین المــسافة التــي یحققهــا المختبــر و  ثــمالعینــین
  .)١( الحقیقیة

  

                                                           
، مطعب ة دار وجیا ومورفولوجی ا الریاض ي وط رق قی اس  للتق ویمف سیؤلابو العال عبدالفتاح، محمد صبحي ح سانین، )  1(

 .١٧٥، ص١٩٩٧، ١الفكر العربي ط
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  رمي الكرة الطبیةل  حركي- االدراك الحس  اختبار٢-٤-٣

  الرمیـةقـاس ثـم ت،طبیة من فوق الرأس باقـصى قـوةیقف الالعب خلف خط مرسوم ثم یقوم برمي كرة 
 حیــث  . مــن قوتــه وهــو مغمــض العینــین)%٥٠(نفیــذ المحاولــة بنــسبة سجل لــه المحاولــة، بعــدها یقــوم بتتــو 

محـاوالت للوثـب وهـو ) ٣(محاوالت للوثب الى اقصى مسافة ممكنة وتعطى له ایـضا ) ٣(تعطى للمختبر 
بـین  المـسافة المقـررة لمنتـصف تـسجل الفروقـات بـین المـسافة التـي یحققهـا المختبـر و  ثـم معصوب العینین

  .)١(افة الحقیقیةسمال

   الوسائل االحصائیة٥-٣

  -:استخدم الباحث الوسائل االحصائیة اآلتیة

  . الوسط الحسابي-

  . االنحراف المعیاري-

  . تحلیل التباین-

  .)٢( للفروق المعنویةL.S.D  اختبار-

                                                           
 .١٧٦، ص١٩٧٧، نفس المصدر السابقابو العال عبدالفتاح، محمد صبحي حسانین، )1(
الموصل، دار الكتب  (التطبقیات االحصائیة واستخدامات الحاسوبالعبیدي، ودیع یاسین محمد وحسن محمد )  2(

 .١٦٠و١٢٣، ص)١٩٩٩
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   عرض وتحلیل النتائج ومناقشتها-٤
   عرض وتحلیل النتائج١-٤
  .م)٤٠٠ -٢٠٠ -١٠٠( عرض نتائج االوساط الحسابیة واالنحراف المعیاریة لعدائي ١-١-٤

  )١(جدول رقم ال

ض القدرات عب الحركي ل- اختبارات االدراك الحسة واالنحراف المعیاریة في یبین االوساط الحسابی
  البدنیة

  م)٤٠٠ - ٢٠٠ - ١٠٠(لعدائي المسافات القصیرة 

  

  اإلحصائیة المعالم   م٤٠٠  م٢٠٠  م١٠٠

   ع±  -س   ع±  -س  ع±  -س  االختبارات

  ٠ر٢٧٦  ٠ر٧٢٥  ٠ر١٧  ٠ر٢٢٥  ٠ر١٤٨  ٠ر٦٢  )ثانیة(م ٣٠ركض 

  ٠ر٣١٦  ٠ر٤٩  ٠ر٤٦١  ٠ر٥٠٨  ٠ر١٧٦  ٠ر٣٤٣  )متر(رمي كرة طبیة 

الوثب من الثبات 
  )متر(لالمام

  ٠ر١٥٦  ٠ر٣٦٦  ٠ر١٥٣  ٠ر٢٢١  ٠ر٠٥٢  ٠ر١٠٢

م لعـدائي )٣٠(اختبـار ركـض  الحركي ففـي -نتائج اختبارات االدراك الحس) ١(یتبین من جدول رقم 
م فكانــت الوســط ٢٠٠ بینمــا لعــدائي ٠ر١٤٨ثــا بــانحراف معیــاري )٠ر٦٢(م كانــت الوســط الحــسابي ١٠٠

ثــا ) ٠ر٧٢٥(م فكانـت الوسـط الحـسابي ٤٠٠ امــا عـدائي ٠ر١٧ثـا بـانحراف معیـاري )٠ر٢٢٥(الحـسابي 
  .٠ر٢٧٦بانحراف معیاري 

م بـانحراف معیـاري )٠ر٣٤٣(م ١٠٠سابي لعـدائي أما فـي اختبـار رمـي كـرة طبیـة فكانـت الوسـط الحـ
، )٠ر٤٦١(م بـانحراف معیـاري )٠ر٥٠٨(م فقـد بلـغ الوسـط الحـسابي )٢٠٠(وبالنسبة لعدائي ) ٠ر١٧٦(

  ).٠ر٣١٦(م بانحراف میعاري ) ٠ر٤٩(م فبلغ الوسط الحسابي )٤٠٠(اما عدائي 
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 ٩

م بــانحراف )٠ر١٠٢(م )١٠٠ (امــا اختبــار الوثــب مــن الثبــات لالمــام فكانــت الوســط الحــسابي لعــدائي
م بــــــانحراف معیــــــاري )٠ر٢٢١(م فقــــــد بلــــــغ الوســــــط الحــــــسابي )٢٠٠(، امــــــا عــــــدائي )٠ر٠٥٢(معیــــــاري 

  ).٠ر١٥٦(م بانحراف معیاري )٠ر٣٦٦(م )٤٠٠(وبلغ الوسط الحسابي لعدائي ) ٠ر١٥٣(

  
   عرض تحلیل التباین بین مجامیع البحث الثالثة٢-١-٤

  

  )٢(جدول رقم ال

  م)٤٠٠ - ٢٠٠- ١٠٠(لتباین بین عدائي المسافات القصیرة یبین تحلیل ا

   الحركي للقدرات البدنیة-في اختبارات االدراك الحس

مجموع   مصادر االختالف  االختبارات
  المربعات

درجة 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

ف 
  المحتسبة

  النتیجة

  م٣٠ركض 
  بین المجموعات

  داخل المجموعات

  الكلي

  ٠ر٥٦

  ٠ر٣٨

  ٠ر٩٤

٢  

٩  

١١  

  ٠ر٢٨

  ٠ر٠٤٢

-  

  

  ٩ر٠٤٧
 فرق

  معنوي

رمي كرة 
  طبیة

  بین المجموعات

  داخل المجموعات

  الكلي

  ٠ر٠٦٨

  ١ر٠٣٢

  ١ر١

٢  

٩  

١١  

  ٠ر٠٣٤

  ٠ر١١

-  

  ٠ر٣١
 غیر فرق

  معنوي

الطویل الوثب 
من الثبات 

  لالمام

  بین المجموعات

  داخل المجموعات

  الكلي

  ٠ر١٤

  ٠ر١٥٤

  ٠ر٢٩٤

٢  

٩  

١١  

  ٠ر٠٧

  ٠ر٠١٧
  ٤ر١١

 غیر فرق
  معنوي

  .٤ر٢٥)= ٩ ،٢(الجدولیة عند درجة حریة ) ف (مةقی* 
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 ١٠

  -:تبین مایأتي) ٢(من خالل جدول رقم 

) ٤ر٢٥(في حین بلغ القیمة الجدولیة ) ٩ر٠٤٧(م )٣٠(المحتسبة في اختبار ركض ) ف(قیمة بلغت  -
ة ولمــا كانــت القیمــة المحتــسبة اكبــر مــن القیمــة الجدولیــ) ٩ ،٢(ودرجــة حریــة ) ٠ر٠٥(عنــد مــستوى داللــة 

  .)م٤٠٠ م،٢٠٠ م،١٠٠(فهذا یدل على وجود فرق معنوي بین عدائي 

 من الثبـات الطویل المحتسبة في اختباري رمي الكرة الطبیة والوثب ) ف( كما تبین من الجدول ان قیمة -
) ٠ر٠٥(عنــد مــستوىداللة ) ٤ر٢٥(وعلــى التــوالي فــي حــین بلغــت القیمــة الجدولیــة ) ٤ر١١(و ) ٠ر٣١(
  . بین مجامیع الثالثة في االختبارینمعنويغیر ق مما یدل على وجود فر ) ٢،٩(درجة حریة و 

م لــذا )٣٠(ا كــان تحلیــل التبــاین ال یبــین الفــرق لــصالح أي مــن المجموعــات الــثالث فــي اختبــار ركــض مـول
  (L.S.D)قل فرق معنوي ااختبار لجأ الباحث الى استخدام 

  )٣(جدول رقم ال

 لعدائي المسافات القصیرة في اختبار ركض (L.S.D)مقارنة بـ یبین الفروق في االوساط الحسابیة 
  م)٣٠(

  سباقات المسافات

  القصیرة
  م٤٠٠  م٢٠٠  م١٠٠

  ٠ر٧٢٥  ٠ر٢٢٥  ٠ر٦٢  س  

 قیمة

(L.S.D)  

  ٠ر١٠٥  *٠ر٣٩٥  -  ٠ر٦٢  م١٠٠

  *٠ر٥  -  -  ٠ر٢٢٥  م٢٠٠

  -  -  -  ٠ر٧٢٥  م٤٠٠

  ٠ر٢٦٥

  مناقشة النتائج

 ولصالح  ،م)٢٠٠(م و)١٠٠( وجود فروق معنویة بین عدائي من خالل عرض وتحلیل النتائج تبین
 اقـل م تقطـع بـزمن)١٠٠(لـى ان سـباقات ویعزو الباحث سبب ذلـك ا، م )٣٠ ( ركضم في اختبار)٢٠٠(

في هـذه  وبالتالي صعوبة ادراكها م التحكم بقدراته البدنیة)١٠٠(م ویصعب على عدائي )٢٠٠(من سباق 
آخـر م هـو شـكل )٢٠٠( وان سـباق  ،م)١٠٠(م هـي ضـعف زمـن )٢٠٠(باق  بینما فترة س،الفترة القصیرة

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١١

م الیمكــن ان یــتم العــدو فیــه بالــسرعة القــصوى مــن بدایــة )٢٠٠(م حیــث ان فــي ســباق )١٠٠(مــن ســباق 
ـــى نهایتـــه عكـــس ســـباق  م التـــي یتوجـــب العـــدو فیهـــا باقـــصى الـــسرعة مـــن البدایـــة حتـــى )١٠٠(الـــسباق ال

  .فرضیة البحث وترفض الفرضیة الصفریةوبهذه النتیجة تقبل  .)١(النهایة

 ویعــزو ،م)٢٠٠(م ولــصالح )٤٠٠(م و)٢٠٠(كمــا اظهــرت النتــائج وجــود فــروق معنویــة بــین عــدائي 
م یبــذل جهــدًا كبیــرًا جــدًا مقارنــة ببــاق ســباقات القــصیرة، اذ یعتبــر )٤٠٠(الباحــث ســبب ذلــك الــى ان عــداء 

م عدو من اعنف سباقات العاب القوى ان لم یكن اعنفها علـى االطـالق، حیـث یتطلـب قـدرًا )٤٠٠(باق س
 متطلبات قوة االرادة والعزیمة وتحمل التعـب الـشدید، اذ نجـد فضال عن هائًال من السرعة والتحمل والقوة، 

لبدنیـة ویعتبـر سـباق ض قدراتهم اعبحركي ل -یتحكموا باالدراك الحسم من الصعب ان )٤٠٠(ان عدائي 
م من اطول سباقات المسافات القـصیرة حیـث یـتم فیـه العـدو بـسرعة، اقـرب تكـون للـسرعة القـصوى )٤٠٠(

  .تقبل فرضیة البحث البدیلة وترفض الفرضیة الصفریةهذه النتیجة  وب.)٢(م)٤٠٠(ولمسافة تصل الى 

ة والوثـب مـن الثبـات لالمـام بـین یمعنویة في اختباري رمي الكرة الطب غیر  وجود فروق ویتبین ایضاً 
 اســــباب ذلــــك الــــى ان الجرعــــات التدریبیــــة لعــــدائي اعــــزاءم ویمكــــن )٤٠٠(م و )٢٠٠(م و)١٠٠(عــــدائي 

تنمیـــة قـــوة عـــضالت الـــرجلین والـــذراعین باســـتثناء النـــواحي كالمـــسافات القـــصیرة هـــي متـــشابهة فـــي بعـــض 
 حیث ان هنـاك اخـتالف فـي )م٤٠٠ م،٢٠٠ م،١٠٠(انواعها وحسب خصوصیة السباق  السرعة بتمارین

دم وجــود فــروق فــي ممــا تأكــد لنتــائج البحــث بعــ. ت القــصیرةانوعیــة التمــارین التــي یمارســوها عــدائي المــساف
ض ، وبهـذه نتیجـة تـرفم)٣٠(حركي لـبعض القـدرات البدنیـة ماعـدا اختبـار الـسرعة ركـض  -االدراك الحس

  . .فرضیة البحث البدیلة وتقبل الفرضیة الصفریة

   االستنتاجات والتوصیات-٥
   االستنتاجات١-٥

  -:من خالل تحلیل النتائج ومناقشتها توصل الباحث الى االستنتاجات اآلتیة

  ).م٣٠(في اختبار ركض ) م٤٠٠(و )  م١٠٠(على عدائي ) م٢٠٠(  تفوق  عدائي -١

  ).م٣٠(في اختبار ركض ) م٤٠٠ (وعدائي) م١٠٠( تكافؤ عدائي -٢

  ..في اختبار رمي الكرة الطبیة) م٤٠٠م، ٢٠٠م، ١٠٠( تكافؤ  عدائي المسافات  القصیرة -٣

                                                           
 .٢٢٦، ص١٩٩٠  سبق ذكره،مصدرمحمد عثمان، ) ١(
 .٢٢٩، ص١٩٩٠ المصدر السابق نفسھ،محمد عثمان، ) ٢(
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 ١٢

  . من الثبات لالمامفي اختبار الوثب) م٤٠٠م ٢٠٠م ، ١٠٠( تكافؤ  عدائي المسافات  القصیرة -٤

   التوصیات٢-٥
  -:ث عدة توصیات یأمل االفادة منها وهيفي ضوء النتائج التي تم التوصل الیها وضع الباح

  . الحركي للقدرات البدنیة- ضرورة اهتمام المدربین والالعبین على اهمیة االدراك الحس-١

  . اجراء بحوث ودراسات اخرى مشابهة على فعالیات الساحة والمیدان-٢

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :المصادر العربیة واالجنبیة
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 ١٣

  .٢٠٠٠ ، التطبقي للقیاس في اللیاقة البدنیةالمدخل ابراهیم احمد سالمة، ) ١
عـة ابو العال عبد الفتاح ، محمد صبحي حـسانین، فـسیولوجیاو مورفولوجیـا الریاضـي وطـرق قیـاس للتقـویم، مطب) ٢

  .١٩٩٧ ١دار الفكر العربي، ط
  .١٩٧٥القاهرة، ، دار الفكر العربي، ٤، طاالسس النفسیة للنمو من الطفولة الى الشیخوخةفؤاد البهي السید، ) ٣
، مؤســسة دار الكتــب للطباعــة والنــشر جامعــة علــم التــدریب الریاضــي وعبــد علــي نــصیف، -قاســم حــسن حــسین) ٤

  .١٩٨٠الموصل، 
، مطبعة التعلیم العـالي جامعـة بغـداد، اللیاقة البدنیة وطرق تحقیقهاقاسم حسن حسین ومنصور جمیل العنبكي، ) ٥

١٩٨٨.  
  .١٩٨٧، الموصل دار الكتب، التدریب الریاضي واالرقام القیاسیةاطيء، قاسم المندالوي ومحمود الش) ٦
االدراك الحــس الحركــي للقــوة والــسرعة والقــدرة ومقــدار الخطــأ عنــد لــؤي غــانم الــصمیدعي وهاشــم احمــد ســلیمان، ) ٧

 ، بحــث منــشور، مجلـــة الرافــدین للعلــوم الریاضـــیة ســـنة١٦-١٤اصــدارها لالعبــي كــرة الـــسلة الناشــئین باعمــار 
  .٢٠٠٠، سنة )١٩(عدد ) ٦(مجلة علمیة ودوریة مجلد 

  .١٩٩٠، ١ ط دار القلم للنشر والتوزیع، الكویت،،موسوعة العاب القوىمحمد عثمان،) ٨
  .١٩٨٤، دار الفكر العربي، مصر فسیولوجیا التدریب الریاضيمحمد حسن عالوي ومحمد نصرالدین، ) ٩

  .١٩٨٤، مطبعة جامعة بغداد، لتربیة الریاضیةعلم النفس الریاضي في الویس، اكامل طه ) ١٠
  .١٩٨٧، بغداد مطبعة التعلیم العالي والبحث العلمي، التحلیل الحركيوجیه محجوب، ) ١١
الموصـــل، دار ( ودیــع یاســین محمـــد وحــسن محمـــد العبیــدي، التطبیقـــات االحــصائیة واســـتخدامات الحاســوب ) ١٢

  ). ١٩٩٩الكتب 
13) Stedmans Medical Dictonary, (1995)26th ed. Wiliams and wijkins, Balimove 

phiadelphia. 
14) Luther J.D (1968), The learning of physical skills, Englwood cliffs, New Jersy, 

prenc Hall, Ince. 
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