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دراسة مقارنة في بعض القدرات اإلدراكیة الحس ـ حركیة بین الرجلین 

  والذراعین لدى حراس مرمى كرة القدم
  

  نوفل فاضل رشید.د.  م
  كلیة التربیة الریاضیة/ جامعة الموصل 

  

 

  الملخص
  :یهدف البحث إلى التعرف على 

الفروق في بعـض القـدرات اإلدراكیـة الحـس ـ حركیـة بـین الـرجلین والـذراعین لـدى حـراس مرمـى 
  .كرة القدم

  -:وافترض الباحث ما یأتي 
ال توجــد فــروق ذات داللــة معنویــة بــین الــرجلین والــذراعین فــي بعــض القــدرات اإلدراكیــة الحــس 

   . كرة القدمحركیة لدى حراس مرمى
  . المقارنات لمالئمته وطبیعة مشكلة البحثةي بطریقة دراستم استخدام المنهج الوصف

ینـوى، إذ بلـغ حجـم فـي محافظـة نبكـرة القـدم تمثلت عینة البحـث مـن حـراس المرمـى األندیـة الریاضـیة و 
  حارس مرمى ) ١٥(العینة 

 والـرجلین ن للـذراعیةوقد تم استخدام مجموعة من االختبارات التي تقیس اإلدراك الحس ـ حركیـ   
.  

الوســط الحــسابي ، االنحــراف ( تمــت معالجــة البیانــات باســتخدام الوســائل اإلحــصائیة االتیــة و 
  )لمتوسطین غیر مرتبطین ) ت(، اختبار لمعیاریة المعدلةالمعیاري، الدرجة المعیاریة، الدرجة ا

  :واستنتج الباحث ما یأتي
تبــارات اإلدراكیــة الحــس ـ  وجــود فــروق ذات داللــة غیــر معنویــة بــین الــرجلین والــذراعین فــي االخ-١

  .حركیة المختارة
ـــارات -٢ ـــذراع المـــسیطرة  فـــي االختب ـــین الرجـــل المـــسیطرة وال ـــة ب ـــة غیـــر معنوی  وجـــود فـــروق ذات دالل

  .اإلدراكیة الحس ـ حركیة المختارة
  
  
  
  
  

 ٢٠٠٩ –) ٥٠( العدد –) ١٤( المجلد –مجلة الرافدین للعلوم الریاضیة 
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ABSTRACT  
A comparative study on some perceptional abilities  

(senso-motor) between legs and arms  for  Goal keepers in 
football  

Lecturer.Dr. Nawfal Fadel Rasheed 

University of Mosul / college of physical education 

- The aim of the study was to know the differences on some          perceptional 
abilities (senso-motor) between legs and arms for Goal keepers in football.      

- The researcher hypothesis that there was no significant differences between 
legs and arms on some perceptional abilities (senso-motor) for Goal keepers 
in football. 

- Descriptive method by comparative study was used to suit the  nature and 
problem of the study.    

- Sample of the study consisted of (15) Goal keepers, which  represented the 
sport clubs in Nenava province. 

- Some tests was used to measure the perceptional abilities  (senso-motor)for 
legs and arms.   

- Data was treated by (Arithmetic mean, standard  deviation, standard scores, 
modified standard scores and "T " test ). 

- The researcher of study in dictated the following:- 
   1. There was no significant differences between legs and arms in perceptional 

abilities (senso-motor) tests.  
   2. There was no significant differences between control leg   and control arm 

in perceptional abilities (senso-  motor) test.      
  :  التعریف بالبحث-١
 : البحث المقدمة وأهمیة ١-١

یها الالعب مـع البیئـة المحیطـة بـه مـن تعد لعبة كرة القدم من األلعاب الریاضیة التي یتفاعل ف       
 والتـي تظهـر خاللهـا أداء الحركـة  اللعبـةهخالل المهارات األساسیة وعناصر اللیاقة البدنیة الخاصـة بهـذ

والمهارة وتناسق مستوى األداء فـضًال عـن اخـتالف المـؤثرات الحـسیة المتعـددة والتـي تحتـاج إلـى تفـسیر 
ه األمثـــل، اذ تظهـــر خـــصوصیة كـــل مهـــارة مـــن مهـــارات اللعبـــة وٕادراك للحركـــة بغیـــة أدائهـــا علـــى الوجـــ

  .وطبیعة أدائها بما یتناسب مع مستوى اإلعداد البدني والمهاري والخططي والنفسي لالعب كرة القدم
 ویعــد اإلدراك الحــس ـ حركــي مــن أهــم الوظــائف النفــسیة التــي تــسهم فــي اســتیعاب واكتــساب      

). ١٨٠، ١٩٧٧راجــــح، ( والمهــــارات الریاضــــیة بــــصفة خاصــــة وتنمیــــة العــــادات الحركیــــة بــــصفة عامــــة
واإلدراك الحس ـ حركي یمثل مكونًا مهمًا في تقویة التصور، إذ تختزل الحركات بوساطة نظام تجمیعي 
للتــشكیالت األولیــة وهــذا التخــزین مــشابه للتغذیــة الراجعــة المــصاحبة للحركــة التــي یؤدیهــا الالعــب وقــد 
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راك الحس ـ حركي الـذي یمكـن الجـسم مـن تغریـز وتوقـع البیانـات الحركیـة  أطلق على ذلك مصطلح اإلد
وان ارتفـاع دقـة المـدركات الحـس ـ ) ١٥٧، ٢٠٠٢الرومـي، (والقـدرة البدنیـة بنـاًءَ◌ علـى الخبـرة الـسابقة 

حركیة تزید من قدرة الفرد على التحكم والتوجیه الواعي لحركة الجسم ككل في الفراغ أو ألجزائه بالنسبة 
بعــضها الــبعض فــضَال عــن ذلــك فانــه یــسمح بــادراك الحركــات الــسلبیة واالیجابیــة واإلحــساس بالوضــع ل

وبالمقاومة وبالثقل وبتوافق الحركات، بمعنى انـه عـن طریـق اإلحـساس الحركـي یمـد اإلنـسان بمعلومـات 
ركـة عن خـصائص المـسافة والمـدى الحركـي بالنـسبة للـزمن األمـر الـذي یمكنـه مـن توجیـه وتـصحیح الح

  ). ١٠٨، ١٩٨٢الصباغ، (خالل أدائها 
ویتفق العدید من علماء النفس وفسیولوجیا الحركة فـي تحدیـدهم لمـضمون  اإلحـساس الحركـي      

  النماء موجـودة فـي العـضالت ةمن حیث كون اإلحساس ینشأ من تأثیر مستقبالت أعضاء حسیة عالی
راك الحــس ـ حركــي وتمــد المــخ بمعلومــات عــن واألوتــار والمفاصــل وتكــون نظامــًا عــالي الحــساسیة لــإلد

  ).٢٨٤، ١٩٧٥السید، ( أجزاء الجسم التي تعمل عند انجاز مهارة ما 
ومـن هنـا تكمـن أهمیـة البحــث فـي التعـرف علـى الفـروق فــي بعـض القـدرات اإلدراكیـة الحــس ـ       

 .بین الرجلین والذراعین لدى حارس المرمى في لعبة كرة القدم حركیة
 :البحث  مشكلة ٢-١

یشكل اإلدراك الحس ـ حركي إحدى أهم العملیات العقلیة التي ترتبط بالمجال الریاضي وتؤدي 
  سـواءً ، ویتمیـز األلعـاب الجماعیـة ومنهـا كـرة القـدم  الریاضـیةإلى تطویر المهارات في مختلف األنـشطة

ركیــة المختلفــة بــصورة فــي التــدریب أو المنافــسة بعــدة ادراكــات فــي وقــت واحــد وذلــك ألداء المهــارات الح
 العبـًا مـن ضـمنهم حـارس المرمـى والـذي یختلـف ة عـشر أحـد كـرة القـدم یتكـون مـن فریق،  ف ایجابیةأكثر

 فـي لعــب الكـرة ، لــذا فـان حــارس نعـن بــاقي الالعبـین بــان سـمح لــه القـانون باســتخدام الـذراعین والــرجلی
ك حركـي واسـع للـذراعین والـرجلین، إذ أن المرمى یحتاج إلى قدرات بدنیة ومهاریة عالیة فضًال عـن إدرا

تخــاذ القــرار المناســب بأقــصى الكــل موقــف یواجهــه حــارس المرمــى یحتــاج إلــى تفكیــر وٕادراك صــحیحین 
أفـــضل نتیجـــة، وبمـــا أن التفكیـــر الـــسلیم والحـــل المناســـب الیكونـــان إال بعـــد إدراك لیحـــصل علـــى ســـرعة 

دراكصـــحیح لعناصـــر الموقـــف الـــذي یواجهـــه، علیـــه فـــان معرفـــة  لـــه أهمیـــة فـــي حـــل المرمـــى ارس  حـــوٕا
  .عب المختلفةلالمشكالت التي تواجهه أثناء استخدامه مهارات ال

  :اإلجابة عن السؤال االتي ومن هنا برزت مشكلة البحث في 
بــین الــرجلین والــذراعین لــدى  بعــض القــدرات اإلدراكیــة الحــس ـ حركیــة  الفــروق فــيهــل توجــد 

 .حارس المرمى في لعبة كرة القدم

  
 :هدف البحث  ٣-١
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 التعرف على الفروق في بعـض القـدرات اإلدراكیـة الحـس ـ حركیـة بـین الـرجلین والـذراعین لـدى ١-٣-١
  .  كرة القدم حراس مرمى

  :فرض البحث   ٤-١
  توجد فـروق ذات داللـة معنویـة بـین الـرجلین والـذراعین فـي بعـض القـدرات اإلدراكیـة الحـس ـ ١-٤-١ 

  .  كرة القدم حركیة لدى حراس مرمى
  :مجاالت البحث   ٥-١
   . في محافظة نینوى القدمة بكر األندیة الریاضیة بعضحراس مرمى :  المجال البشري  ١-٥-١
   .٢٤/٨/٢٠٠٧ ولغایة ٢٢/٨/٢٠٠٧ ابتداَء من :المجال الزماني   ٢-٥-١
  .ملعب جامعة الموصل :  المجال المكاني  ٣-٥-١
  : المصطلحات الواردة في البحث  ٦-١
  : اإلحساس ١-٦-١

 لــب النــشاط العقلــي وعلــى أساســه یفــسر الفــرد العــالم الخــارجي وهــذا   “بأنــه ) یــونس ( عرفــه           
   ).١٢٢ ، ١٩٧٨یونس ،  ( ”التفسیر یؤثر على نوع السلوك وعلى توجیهه 

م المحـیط بـه عـن  عملیة عقلیة تـتم بوسـاطتها معرفـة اإلنـسان للعـال“بأنه ) أبو بشارة (          ویعرفه 
  ”طریق إثارة منبهات هذا العالم وتفهم أو تأویل اإلنسان لهذه المنبهات الحسیة 

   ).١٢ ، ١٩٩٥أبو بشارة ، ( 
   :  اإلدراك ٢-٦-١

 األثـــر الـــداخلي الـــذي یحـــدث نتیجـــة لوجـــود مـــؤثر ینتقـــل الـــى المراكـــز “ بأنـــه )محمـــد ( عرفـــه          
تـــرجم إلـــى حـــاالت شـــعوریة كاإلحـــساس بـــاأللوان واألصـــوات العـــصبیة فـــي المـــخ مـــن خـــالل أعـــصاب فت

  . )١٠٥ ، ١٩٨٣محمد ، (  ”  كوالروائح والطعم والحرارة والجوع وغیر ذل
 قـــدرة الفـــرد فـــي إدارة المعلومـــات التـــي تـــأتي لـــه مـــن خـــالل   “ بأنـــه) الخـــولي وآخـــران ( ویعرفـــه          

   ”ضوء السلوك الحركي الظاهري الحواس ، وعملیة تشغیل المعلومات وردة الفعل في 
   ).١٩٩ ، ١٩٩٤الخولي وآخران ، ( 

  :  اإلدراك الحس حركي ٣-٦-١
 اإلحـساس بالحركـة مـن قبـل عـضلة أو مجموعـة “ بأنـه)  William and Wijkins(یعرفـه          

  (William and Wijkins.1995 .84 )  ”من العضالت قبل األداء الفعلي للحركة  
 عملیة تنظیم المعلومات الداخلیـة مـع المعلومـات المخزونـة والتـي تتجـاوز “ بأنه) فرج  (         وعرفه

  . )٢٤٨ ، ١٩٩٦فرج ، (  ”العمل أو األداء الحركي 
    حارس المرمى ٤-٦-١ 
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       یعرفــه الباحــث إجرائیــا بأنــه الالعــب الــذي یــشغل المركــز األكثــر أهمیــة وحــساسیة فــي الملعــب، 
نـع دخـول الكـرة إلـى المرمـى، وهـو الالعـب الوحیـد الـذي یـسمح لـه القـانون باسـتخدام ومهمته األساسیة م

یدیه في مسك الكرة أو صدها في منطقة جزائه فقط، وعند خروجه من منطقـة جزائـه یعامـل معاملـة أي 
  .العب أخر في الملعب، أي الیسمح له باستخدام یدیه في لعب الكرة

  :هة اإلطار النظري والدراسات المشاب -٢
  : النظري  اإلطار١-٢
  : اإلدراك الحس ـ حركي ١-١-٢

         یعـد اإلدراك الحـس ـ حركـي الدعامـة األولـى للمعرفـة اإلنـسانیة ویعطـي معنـى للمحـسوسات أو 
الحــوافز المختلفــة، وان األجهــزة المخصــصة فــي هــذه العملیــة هــي الجهــاز الحــسي والعــصبي وان ســالمة 

    ).٩٢ ، ١٩٩٠حسین ،  ( ي عملیة اإلدراكاألجهزة ودرجة نموها تؤثر ف
إلى أن اإلدراك في المجال الریاضي هو توضیح وتنظیم المثیـر الحـسي فـي ضـوء ) Lawther(ویشیر 

الخبرة السابقة، وان التنظیم یكون لمجموعة من المثیرات أكثر مما هو تفسیر لمثیر واحـد ، وان اإلدراك 
 مـن حـواس مختلفـة والمثیـرات مـن الحـواس المختلفـة تنـدمج هو النموذج المندمج الذي یتضمن مـدخالت

عادة في الذاكرة المطبوعة إلنتاج اإلدراك، والمثیرات البصریة والسمعیة والتصوریة  الشعوریة ممكـن أن 
محجـوب ( ، ویضیف )Lawther,1981,2(تندمج فیما بینها في أوقات مختلفة لتشكل نموذج لإلدراك 

ت الموقـــف  فهـــو عملیـــة تفـــسیر وبعـــد هـــذا التفـــسیر یتطلـــب انجـــاز الموقـــف أن اإلدراك یـــسبق متطلبـــا) 
الحركي، وان التجربة والممارسة والتكرار  تطور اإلدراك، إذ یكون هنـاك إدراك أولـي للحركـة ویـأتي هـذا 
دائمًا في المهارات الحركیة عن طریـق الـشرح والتوضـیح وعـرض الحركـة ثـم إذا مـا أعیـدت هـذه الحركـة 

ك یأخــذ شــكًال أخــر وهــو اإلدراك التفــصیلي وخاصــة إذا مــارس الفــرد الحركــة وبعــد ذلــك یكــون فــان اإلدرا
   ).٣٣، ١٩٨٩محجوب، ( هناك إدراك كامل ومضبوط نتیجة التعلم وممارسة المهارات 

حركـــي وظیفـــة مـــن الوظـــائف النفـــسیة والحركیـــة والعقلیـــة المهمـــة التـــي  – الحـــس اإلدراكیمثـــل 
 دقـة إلـى التي تحتاج األنشطةواكتسابه العادات والقدرات الحركیة في كثیر من تسهم في استیعاب الفرد 

 هــي المــسؤولة عــن تغییــر وضــع الجــسم اإلدراك مــستقبالت نإ إذالعالقــات المكانیــة والزمانیــة والحركیــة 
  .)١٥، ١٩٩٨ الراوي ،( األخر بعضها بالبعض أجزائهوتشكیله وتكیفه واتجاهه وعالقة 

م یمكــن أن نــشیر إلــى أن لــإلدراك الحــس ـ حركــي أهمیــة فــي تأدیــة وانجــاز الواجــب         وممــا تقــد
عــضالت وأوتــار ( الحركــي، إذ یــتم مــن خاللهــا تبــادل اإلشــارات الحــسیة والحركیــة بــین الجهــاز الحركــي 

  . للمهارةوالجهاز العصبي بما یحقق األداء األمثل) ومفاصل
   :م مهارات حارس المرمى في لعبة كرة القد٢-١-٢

   -:إلى) صبر وآخران(  یقسمها 
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  :الحركة بدون الكرة ویشمل : اوال  
 .وقفة حارس المرمى .١

 .تنقالت حارس المرمى .٢
  :الحركة مع الكرة ویشمل : ◌  ثانیا   
 :امساك الكرة ویقسم إلى -١

 :امساك الكرات األرضیة ویشمل . أ

 . مسك الكرة من الوقوف* 

 .سفلمسك الكرة وأحدى الرجلین مثنیة لأل* 

 .مسك الكرة مع ثني الساق* 

 .مسك الكرات المتوسطة االرتفاع -ب

  . مسك الكرات العالیة فوق مستوى الرأس-ج
  . ضرب الكرة بقبضة الید-د

  . االرتماء لالمساك بالكرة-هـ 
  :منـاولة الكـرة ویشمل . ٢
  . مناولة الكرة بالید-أ

   ).٢١٤-١٩٦ ، ٢٠٠٥ن ، صبر ، وآخرا (       .       مناولة الكرة بالقدم-ب
  : الدراسات المشابهة ٢-٢
  :بعنوان  ) ٢٠٠٧( دراسة یوسف ١-٢-٢

    ”  دراسة مقارنة في اإلدراك الحس ـ حركي بین العبي كرة القدم وكرة السلة“         
هدف البحث إلى التعرف على الفروقات في اإلدراك الحس ـ حركي بین العبي كرة القدم وكـرة     

  .السلة 
اشتملت عینة البحث على العبـي منتخـب جامعـة دهـوك بلعبتـي كـرة القـدم وكـرة الـسلة والبـالغ و 

  .العب كرة قدم ) ١٦( العب كرة سلة و ) ١٢( العبًا منهم  ) ٢٨( عددهم 
المئویــة، ، النــسبة الوســط الحــسابي، االنحــراف المعیــاري ( واســتخدم الباحــث الوســائل اإلحــصائیة اآلتیــة

  .مرتبطة وغیر متساوي العددالغیر لعینات ل) ت(، اختبار لبسیطمعامل االرتباط ا
  
  

  :واستنتجت الدراسة ما یأتي 
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وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائیة ولـصالح العبـي كـرة الـسلة فـي اختبـاري اإلدراك الحـس ـ حركـي   •
 .للمسافة والفراغ األفقي والعمودي للذراع

 ـ حركــي بمــسافة الوثــب واإلدراك الحــس  عــدم وجــود فــروق معنویــة  فــي اختبــاري اإلدراك الحــس  •
 .حركي للمسافة والفراغ العمودي للقدم بین العبي كرة القدم والعبي كرة السلة

   ).٢٠٥ ، ٢٠٠٧یوسف ، ( 
  : إجراءات البحث -٣
  : منهج البحث ١-٣

  .لمالئمته وطبیعة البحثدراسة المقارنات استخدم الباحث المنهج الوصفي بطریقة 
   : عینة البحث٢-٣

 فـي محافظـة نینـوى ∗ بكـرة القـدماألندیـة الریاضـیةبعـض تكونت عینة البحث من حـراس مرمـى 
الغـــــائبین عـــــن االختبـــــارات المرمـــــى  ، وقـــــد تـــــم اســـــتبعاد حـــــراس حـــــارس مرمـــــى) ١٩(والبـــــالغ عـــــددهم 

  .حارس مرمى ) ١٥( أصبح عدد عینة البحث ، اذوالمصابین
  ة البحث یبین المتغیرات الخاصة بعین)١(رقم والجدول 

   )١( رقم الجدول 
  ) كتلةوال والطول العمر( یبین األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمتغیرات 

           المعالم اإلحصائیة
  المتغیرات

  ع±  -س

  ١.٥٠٢  ٢١.٦٠٠  بالسنة/ العمر 
  ٥.٨٢٩  ١٧٥.٤٦٧  بالسم/الطول 
  ٦.١٢٣  ٦٧.٢٦٧  بالكغم/ الكتلة 

  
  
  
  :انات  وسائل جمع البی٣-٣

                                                 
                        نادي الموصل الریاضي-١ ∗

                         نادي الفتوة الریاضي-٢   
             نادي الشباب الموصلي الریاضي-٣   
                 دي الحدباء الریاضيا ن-٤   
                    نادي المستقبل المشرق الریاضي-٥   

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٧٩

  .در العلمیة المصا-
  . * الشخصیة ت المقابال-
  . االختبار والقیاس-
          االختبارات١-٣-٣

مجموعــة  تــم تحدیــد المجــال،بعــد اإلطــالع علــى محتویــات المــصادر العلمیــة المختلفــة فــي هــذا 
لمیة من صـدق لها والتي تمتاز باألسس الع وترشیح اختبارات ثابتة من القدرات اإلدراكیة الحس ـ حركیة

ومـن هـذه هذا المجـال  من الباحثین في اتر قدوالتي قد سبق استخدامها لقیاس هذه الوثبات وموضوعیة 
  -:االختبارات ما یأتي 

  : االختبارات الخاصة بالرجلین وشملت ١-١-٣-٣
  لقیاس القدرة على اإلحساس بمسافة الوثب العمودي/  اختبار اإلحساس بمسافة الوثب العمودي -

   ).٦٧ ، ١٩٩٥لنعیمات ، ا( 
  لقیاس القدرة على اإلحساس بمسافة الوثب األفقي/  اختبار اإلحساس بمسافة الوثب األفقي -

   . )١٧٩- ١٧٧ ، ١٩٩٧عبد الفتاح ، وحسانین ، (                                     
كــة القــدم المــسیطرة إلــى لقیــاس اإلحــساس بحر /  اختبــار اإلدراك الحــس ـ حركــي للقــدم بــالفراغ الراســي -

   . )١٨٠ -١٧٩ ، ١٩٩٧سانین ،عبد الفتاح ، وح( األعلى عند ثني مفصل الركبة 
علـــى اإلحـــساس ) الـــضاربة للكـــرة (لقیـــاس قـــدرة القـــدم المـــسیطرة / اختبـــار اإلحـــساس بالقـــدم المـــسیطرة -

  . )١٨٢ -١٨٠ ، ١٩٩٧عبد الفتاح ، وحسانین ،( بالمسافة الجانبیة 
  :تبارات الخاصة بالذراعین وشملت  االخ٢-١-٣-٣ 
  لقیاس اإلحساس بالفراغ األفقي في حركات الرمي/  اختبار اإلحساس برمي الكرة -

  . )١٨٢ ، ١٩٩٧عبد الفتاح ، وحسانین ، ( 
لقیــاس تباینــات اإلدراك الحــسي فــي ضــوء القــوة  /  اختبــار اإلدراك الحــس ـ حركــي لرمــي الكــرة الطبیــة -

  . )١٧٦ ، ١٩٩٧عبد الفتاح ، وحسانین ، (  العضلیة للذراعین 
لقیاس تباینـات اإلدراك الحـسي فـي ضـوء القـوة العـضلیة للـذراع  /  اختبار اإلدراك الحسي لقوة القبضة-

  . )١٧٥ ، ١٩٩٧عبد الفتاح ، وحسانین ، (  المسیطرة

                                                 
  :تم إجراء المقابلة الشخصیة مع عدد من السادة المختصین وهم  *
  جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة                   تعلم حركي          د جاسم نایف محمدالرومي           .أ
  جامعة الموصل/  كلیة التربیة الریاضیة                 قیاس وتقویم        د هاشم احمد سلیمان          .م.أ
  جامعة الموصل/ بیة الریاضیة كلیة التر                 قیاس وتقویم         د ثیالم یونس عالوي          .م.أ
  جامعة الموصل /   كلیة التربیة الریاضیة                  قیاس وتقویم       د ضرغام جاسم النعیمي      .م.أ
  جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة                 قیاس وتقویم        د مكي محمود الراوي          .م.أ
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 ٨٠

مــسافة والفــراغ لقیــاس اإلحــساس بال/ اختبــار اإلدراك الحــس ـ حركــي للمــسافة والفــراغ األفقــي للــذراع  -
   ).١٣٨-١٣٦ ، ٢٠٠٤شحاته ، وبریقع ، ( األفقي للذراع 

لقیـاس اإلحـساس بالمـسافة والفـراغ / اختبـار اإلدراك الحـس ـ حركـي للمـسافة والفـراغ العمـودي للـذراع  -
   ).١٤٠-١٣٨ ، ٢٠٠٤شحاته ، وبریقع ، ( العمودي للذراع  

  .ختباراتیوضح مفردات ومواصفات تلك اال ) ١( والملحق رقم 
  -:الوسائل اإلحصائیة  ٤-٣

 فــضًال عــن الحاســبة الیدویــة فــي Excel وبرنــامج  SPSSتــم اســتخدام البرنــامج اإلحــصائي
   :ي تم من خاللها استخراج توال تمعالجة البیانا

  الوسط الحسابي  - 
 االنحراف المعیاري - 

 لمتوسطین مرتبطین ولعینتین متساویتین بالعدد) ت ( اختبار  - 

  *عیاریة والدرجة المعیاریة المعدلة الدرجة الم - 
  -: عرض ومناقشة النتائج -٤
  : عرض النتائج ١-٤

   )٢( رقم الجدول 
     لعینة نللرجلی ةحركیـ  الحس یةالختبارات اإلدراكلیبین األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة 

  البحث

  ع+  -س  وحدة القیاس  االختبارات

  ٩.١٣٨  ٥٢.١٠٨  سم   العمودي بمسافة الوثباإلحساساختبار 
  ٨.٤٣٥  ٤٧.٤٨٣  سم   بمسافة الوثب األفقياإلحساساختبار 
 ١٠.٠٨٩ ٤٨.٤٣١  سم   للقدم بالفراغ الراسياإلحساساختبار 

  ٨.٣٥٠  ٥٠.٨٥٦  سم  اختبار اإلحساس بالقدم المسیطرة
 بمــــسافة الوثــــب س اإلحــــساأن قیمــــة الوســــط الحــــسابي الختبــــار) ٢(رقــــم یتبــــین مــــن الجــــدول 

 الحـسابي ط قیمـة الوسـت، فـي حـین بلغـ)٩.١٣٨(وبـانحراف معیـاري قـدره ) ٥٢.١٠٨( قد بلـغ لعموديا
 ت، بینمــا كانــ)٨.٤٣٥(وبــانحراف معیــاري قــدره ) ٤٧.٤٨٣ (اإلحــساس بمــسافة الوثــب األفقــيالختبــار 

                                                 
ة المعیاریة والدرجة المعیاریة المعدلة وذلك للتخلص من وحدات القیاس المختلفة لالختبارات ، تم استخدام الدرج *

، وطبقًا ألراء السادة المختصین الواردة  ) ١٨٥ ، ١٩٩٩ ، والعبیدي ، يالتكریت. ( فضال عن الدرجات السالبة 
 .أسمائهم في المقابلة الشخصیة
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 ٨١

وبـــانحراف معیـــاري قـــدره ) ٤٨.٤٣١ (اإلحـــساس للقـــدم بـــالفراغ الراســـيقیمـــة الوســـط الحـــسابي الختبـــار 
 )٥٠.٨٥٦( قیمــة الوســط الحــسابي لــه ت فقــد بلغــاإلحــساس بالقــدم المــسیطرة، أمــا اختبــار )١٠.٠٨٩(

 ).٨.٣٥٠(وبانحراف معیاري قدره 

   )٣( رقم الجدول 
  نة للذراعیحركیـ  الحس یةالختبارات اإلدراكلیبین األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة 

   عینة البحث ل

  ع+  -س  وحدة القیاس  االختبارات

 ٩.٤٠٠  ٤٧.٢٦٠  سم  اختبار اإلحساس برمي الكرة

 ٦.٧٧٩ ٥١.٢٤٤  م  اختبار اإلدراك الحس ـ حركي لرمي الكرة الطبیة

 ٩.٥٥٣ ٤٩.٥٤٤  كغم  اختبار اإلدراك الحسي لقوة القبضة
 ١٠.٠٠٥ ٤٧.٠٧٤  سم  ي للذراعألفقحركي للمسافة والفراغ ا-اختبار اإلدراك الحس
 ٨.١٦٦ ٤٦.٤١٦  سم  حركي للمسافة والفراغ العمودي للذراع-اختبار اإلدراك الحس

 قــد بلــغ اإلحــساس برمــي الكــرة أن قیمــة الوســط الحــسابي الختبــار) ٣(رقــم یتبــین مــن الجــدول 
اإلدراك   الحـــسابي الختبـــارط قیمـــة الوســـت، بینمـــا بلغـــ) ٩.٤٠٠(وبـــانحراف معیـــاري قـــدره ) ٤٧.٢٦٠(

، أمــا قیمــة الوســط ) ٦.٧٧٩(وبــانحراف معیــاري قــدره )  ٥١.٢٤٤ (الحـس ـ حركـي لرمــي الكــرة الطبیــة
وبــــــانحراف معیــــــاري قــــــدره ) ٤٩.٥٤٤( ت فقــــــد بلغــــــاإلدراك الحــــــسي لقــــــوة القبــــــضة الحــــــسابي الختبــــــار

حركـي للمـسافة والفـراغ األفقـي -اإلدراك الحـس ، في حین كان قیمـة الوسـط الحـسابي الختبـار)٩.٥٥٣(
حركــــي -، وبالنــــسبة الختبــــار اإلدراك الحــــس )١٠.٠٠٥(وبــــانحراف معیــــاري قــــدره  )٤٧.٠٧٤( للــــذراع

وبـانحراف معیـاري قـدره ) ٤٦.٤١٦( قیمة الوسط الحـسابي لـه ت فقد بلغللمسافة والفراغ العمودي للذراع
)٨.١٦٦.(  

  
  
  
  
  

   )٤ (  رقمالجدول
  الفروق بین الرجلین والذراعین في االختبارات اإلدراكیة الحس ـ حركیة نتائج یبین 

  ثلعینة البح
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  االختبارات الخاصة بالذراعین          
  

  االختبارات الخاصة بالرجلین

اختبار اإلحساس برمي 
  الكرة

اختبار اإلدراك الحس  
حركي لرمي الكرة 

  الطبیة
  ٠.٢٩٤  ١.٤٣٢  اختبار اإلحساس بمسافة الوثب العمودي

  ١.٣٤٦  ٠.٠٦٩  ألفقياختبار اإلحساس بمسافة الوثب ا
  ٢.١٤= الجدولیة ) ت(قیمة ) ١-١٥(ودرجة حریة ) ٠.٠٥ (<ة خطأ معنوي عند نسب*     

 اإلحــساس بمــسافة الوثــب یتبــین انــه التوجــد فــروق ذات داللــة معنویــة بــین اختبــار) ٤(رقــم مــن الجــدول 
 قیمـة تإذ بلغـ)  حركـي لرمـي الكـرة الطبیـةــ اإلحساس برمي الكـرة، واإلدراك الحـس(  واختباري العمودي

الجدولیــة عنــد نـــسبة ) ت( مــن قیمــة صـــغر، وهــي ا) ٠.٢٩٤ ، ١.٤٣٢(التــوالي المحتــسبة علــى ) ت(
  .)٢.١٤(والبالغة ) ١-١٥(ودرجة حریة ) ٠.٠٥ (<خطأ 

 اإلحساس بمـسافة التوجد فروق ذات داللة معنویة بین اختبار انه  نفسهكما یتبین من الجدول
إذ بلــغ )  حركــي لرمــي الكــرة الطبیــةـاإلحــساس برمــي الكــرة، واإلدراك الحــس (  واختبــاري ألفقــيالوثــب ا
الجدولیـــة عنـــد ) ت( مـــن قیمـــة صـــغر وهـــي ا ،)١.٣٤٦ ، ٠.٠٦٩ (المحتـــسبة علـــى التـــوالي) ت(قیمـــة 

  .)٢.١٤(والبالغة ) ١-١٥(ودرجة حریة ) ٠.٠٥ (<نسبة خطأ 
   )٥( رقم الجدول 

اإلدراكیة                    في االختبارات  المسیطرة والذراع المسیطرة الفروق بین الرجل نتائجیبین
  لعینة البحثالحس ـ حركیة 

  االختبارات الخاصة  بالذراع المسیطرة         
  

  االختبارات الخاصة بالرجل المسیطرة
اختبار اإلدراك 

  الحسي لقوة القبضة

اختبار اإلدراك 
حركي - الحس

للمسافة والفراغ 
  األفقي للذراع

-اختبار اإلدراك الحس
غ حركي للمسافة والفرا

  العمودي للذراع

  ٠.٦٠١  ٠.٣٧٠  ٠.٣١٠  اختبار اإلحساس للقدم بالفراغ الراسي
  ١.٤٧٢  ١.١٢٤  ٠.٤٠٠  اختبار اإلحساس بالقدم المسیطرة

  ٢.١٤= الجدولیة ) ت(قیمة ) ١-١٥(ودرجة حریة ) ٠.٠٥ (<  معنوي عند نسبة خطأ    *
اختبــار اإلحــساس للقــدم  بــین یتبــین انــه التوجــد فــروق ذات داللــة معنویــة) ٥(رقــم مــن الجــدول 

حركـي - ، اختبـار اإلدراك الحـساختبار اإلدراك الحـسي لقـوة القبـضة(سي واالختبارات اآلتیة ابالفراغ الر 
 تإذ بلغـ) حركي للمسافة والفراغ العمودي للـذراع-للمسافة والفراغ األفقي للذراع ، اختبار اإلدراك الحس

) ت( مـــــن قیمـــــة صـــــغر، وهـــــي ا ) ٠.٦٠١ ، ٠.٣٧٠ ،٠.٣١٠(المحتـــــسبة علـــــى التـــــوالي ) ت(قیمـــــة 
  .)٢.١٤(والبالغة ) ١-١٥(ودرجة حریة ) ٠.٠٥ (<الجدولیة عند نسبة خطأ 
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اختبـار اإلحـساس بالقـدم انه التوجد فـروق ذات داللـة معنویـة بـین نفسه كما یتبین من الجدول 
ـــة  ـــار اإلدراك الحـــس ، اختاختبـــار اإلدراك الحـــسي لقـــوة القبـــضة(المـــسیطرة واالختبـــارات اآلتی حركـــي -ب

 تإذ بلغـ) حركـي للمـسافة والفـراغ العمـودي للـذراع-للمسافة والفراغ األفقي للذراع، اختبار اإلدراك الحـس
ـــــوالي ) ت(قیمـــــة  ـــــى الت ـــــسبة عل ) ت( مـــــن قیمـــــة صـــــغر، وهـــــي ا)١.٤٧٢ ، ١.١٢٤ ، ٠.٤٠٠(المحت

  .)٢.١٤(والبالغة ) ١-١٥(ودرجة حریة ) ٠.٠٥ (<الجدولیة عند نسبة خطأ 
  : مناقشة النتائج ٢-٤

یتبین انه التوجد فروق معنویة بین االختبارات اإلدراكیة الحـس  ) ٥ و٤( المرقمین       من الجدولین 
الجدولیـة عنـد ) ت( مـن قیمـة صغراالمحتسبة ) ت(ـ حركیة الخاصة بالرجلین والذراعین ، إذ كانت قیم 

وهــــذا الیحقــــق صــــحة فرضــــیة ).٢.٠٥(غــــة والبال) ٢-١٥+١٥(ودرجــــة حریــــة ) ٠.٠٥ (<نــــسبة خطــــأ 
 ویعزو الباحث سبب ذلك إلى خصوصیة مركز حارس المرمى الذي یستخدم الذراعین والـرجلین ،البحث

معـًا فـي أداء أكثـر المهــارات الخاصـة بـه والتــي تحتـاج إلـى قـوة معینــة أكثـر ممـا تحتــاج إلـى قـوة قــصوى  
صـــل ودرجـــة الـــشد العـــضلي فـــي عـــضالت وهـــذا یتطلـــب منـــه أدراك حـــس ـ حركـــي عـــالي بوضـــع المفا

إلـى أن العـضالت العاملـة فـي كـل مهـارة ریاضـیة (  )عـالوي ، وجـالل ( الذراعین والرجلین معًا ویشیر 
   .)تتطلب قوة معینة لألداء الحركي والمهاري 

   )٣٨٤ ، ١٩٦٧عالوي ، وجالل ، ( 
إذ أن الحارس عندما یقوم بمناولة الكرة على سبیل المثـال بالـذراع أو بالرجـل فـان ذلـك یتطلـب 
منه درجة شد معینة في عضالت الذراع أو الرجل وحـسب المـسافة التـي بینـه وبـین زمیلـه المـستلم للكـرة 

ركــي هــو وهــذا الــشيء تكــسبه القــدرة علــى تقیــیم مــدى االنقبــاض العــضلي الــالزم، فــاإلدراك الحــس ـ ح
اإلحــــساس الــــذي یعطینــــا معلومــــات عــــن أوضــــاع الجــــسم وقــــوة انقبــــاض عــــضالته واتجاهــــه أثنــــاء أداء 

 إلى أن مستقبالت اإلدراك الحس ـ حركي  هي التي تهیمن علـى “) حمادة ( ویشیر . الحركات اإلرادیة
ز فــي أداء تغیــر وتكیــف وضــع الجــسم واتجاهــه وعالقتــه بأجزائــه فــي الفــراغ ممــا یــؤدي إلــى انجــاز ممیــ

   ).        ١٨٧ ، ١٩٩٠حمادة ، ( ”مختلف المهارات الحركیة والمهاریة 
 الجــانبین إلبعــاد الكــرة أو لالرتمــاء ألحــدعنــد قیامــه بــالقفز لألعلــى أو  كمــا إن حــارس المرمــى

علـى الكــرة ومــسكها، فــان ذلــك الیعتمــد فقــط علــى الــذراعین بــل علــى الــرجلین ایــضًا، إذ أن دور القــدمین 
مــن اجــل القفــز أو االرتمــاء علــى ) تبعــًا لــسرعة الكــرة وارتفاعهــا( سلیط قــوة مناســبة علــى األرض هــو تــ

 ثـم یـأتي دور الـذراعین فـي مقـدار ،الكرة، وهذا یتطلـب إدراك حـس ـ حركـي عـالي فـي عـضالت الـرجلین
 حركـي مـدها لألعلـى أو للجانـب مـن اجـل إبعـاد الكـرة أو مـسكها وهـذا یتطلـب أن یكـون اإلدراك الحـس ـ

 وهــذا مــا یفــسر وجــود فــروق غیــر معنویــة بــین الــرجلین والــذراعین فــي ،حاضــرًا فــي عــضالت الــذراعین
  .االختبارات اإلدراكیة الحس ـ حركیة
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إن دقــة المــدركات الحــس ـ حركیــة تزیــد مــن مقــدرة الفــرد علــى الــتحكم أو  “) Farfel(ویؤكــد 
   .”ها بالنسبة لبعضها البعض التوجیه الواعي لحركة الجسم ككل في الفراغ أو ألجزائ

( Farfel , 1975 , 976 ) 
أن أهمیة اإلدراك الحس ـ حركي فـي مجـال الریاضـة تبـدو واضـحة فـي  “ )الشبلي ( ویضیف 

التنفیــذ الــصائب للمهــارات الحركیــة والتــي تحتــاج إلــى تقــدیر القــوة والمــسافة وزمــن األداء، فــالتفریق بــین 
   ).٢٠٠ ، ١٩٩٠الشبلي ، " ( یدة تبدو كحاجة ملحة إلتقان األداءاألشیاء القریبة أو األشیاء البع

عـضلیًا جیـدًا  فضًال عـن ذلـك فـان المهـارات التـي یؤدیهـا حـارس المرمـى تتطلـب توافقـًا عـصبیاً 
بین الذراعین والرجلین ، إذ أن أهمیة التوافق تبـرز فـي الحركـات المركبـة التـي تتطلـب تحریـك أكثـر مـن 

فـي وقـت واحـد ، وبمـا أن حـارس المرمـى یجـب أن یكـون أكثـر اتزانـًا وقـدرة علـى جزء مـن أجـزاء الجـسم 
تغییر االتجاه والسرعة في أیة لحظـة وباسـتمرار ، لـذا البـد أن یكـون لـدى الحـارس أحـساس جیـد بحركـة 

  .الذراعین والرجلین معًا والذي الیمكن عزلهما عن البعض
   ”إحساسًا حركیًا جیدًا ودقة في األداءإلى أن التوافق الجید یتطلب  “) مجید ( ویشیر 

   )١٦٦ ، ١٩٨٩مجید ، ( 
 إن ممارســة األلعــاب الجماعیــة تــؤثر تــأثیرًا ایجابیــًا علــى اإلحــساس العــضلي “) طــه ( ویؤكــد 

   ). ٢٧-٢٦ ، ١٩٨٢طه ، ( ”واإلحساس الحركي لمفاصل الرجل والذراع 
  : االستنتاجات والتوصیات -٥
  : االستنتاجات١-٥
 فروق ذات داللـة غیـر معنویـة بـین الـرجلین والـذراعین فـي االختبـارات اإلدراكیـة الحـس ـ حركیـة  وجود-١

  .المختارة 
 وجود فروق ذات داللة غیر معنویة بین الرجل المسیطرة والـذراع المـسیطرة  فـي االختبـارات اإلدراكیـة -٢

  .الحس ـ حركیة المختارة 
  : التوصیات والمقترحات ٢-٥
 وخاصـة ن اإلدراكیـة الحـس ـ حركـي لـدى حـراس المرمـى للـذراعین والـرجلیتطـویر القـدرا العمل علـى ت-١

اإلدراك الحــس ـ حركــي بالمــسافة والقــوة وذلــك مــن خــالل أعطــاء تمــارین خاصــة بتلــك القــدرات فــي 
  .الوحدات التعلیمیة والتدریبیة في كرة القدم 

  . إجراء بحوث مشابهة على عینة من الالعبین -٢
  )كرة الطائرة ، كرة السلة ، كرة الید( األخرى مثل ةحوث مشابهة على الفعالیات الجماعی إجراء ب-٣

  المصادر العربیة واألجنبیة
 المـدركات الریاضـیة الخاطئـة وعالقتهـا باتجاهـات الـشباب “ ) : ١٩٩٥(  ، جمـال سـعید محمـد أبو بشارة )١

 . منشورة ، الجامعة األردنیة ، عمان  رسالة ماجستیر غیر”نحو ممارسة األنشطة الریاضیة في األردن 
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 التطبیقات اإلحصائیة واستخدامات “ ) : ١٩٩٩(  ، ودیع یاسین ، والعبیدي ، حسن محمد عبد التكریتي )٢
 . دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل”الحاسوب في بحوث التربیة الریاضیة 

التعلـــیم العـــالي والبحـــث العلمـــي ،  مطـــابع ” علــــم النــــفس الریــــاضي “ ) : ١٩٩٠(  ، قاســـم حـــسن حـــسین )٣
 .الموصل

اإلدراك الحس ـ حركـي واألداء المهـاري والبـدني فـي كـرة الیـد   “ ) : ١٩٩٠(  ، محمد جمال الدین حمادة )٤
 بحث منشور ، مجلة علوم وفنون الریاضة ، المجلد الثاني ، العدد الثالث ، كلیة التربیة ” دراسة تنبؤیة –

 القاهرة ، القاهرةالریاضیة للبنات ، جامعة 

 دلیــل معلــم الفــصل وطالــب – التربیــة الریاضــیة المدرســیة “ ) : ١٩٩٤(  ، أمــین أنــور ، وآخــران الخــولي )٥
 . ، دار الفكر العربي ، القاهرة ٣ ط”التربیة العملیة 

 . ، دار المعارف ، القاهرة١١ ط” أصول علم النفس “ ) : ١٩٧٧(  ، احمد عزت راجح )٦

 حركــي علــى تعلــم ســباحة –اثــر تنمیــة بعــض متغیــرات اإلدراك الحــسي  “): ١٩٩٨( ،عمــر عــادل الــراوي )٧
 .، عمان رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة الریاضیة، الجامعة األردنیة”  الصدر

 عالقــة اإلدراك الحــس حركــي بالمــستوى الرقمــي فــي الوثبــة “ ) : ٢٠٠٢(  ، جاســم محمــد نــایف الرومــي )٨
، مجلــة الرافــدین للعلــوم الریاضــیة ، المجلــد الثــامن ، العــدد الــسابع والعــشرون ،  بحــث منــشور ”الثالثیــة  

 .كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل ، الموصل 

ـــسید )٩ ـــشیخوخة  “  ) : ١٩٧٥(  ، فـــؤاد البهـــي ال ـــى ال ـــة إل  دار الفكـــر ” األســـس النفـــسیة للنمـــو مـــن الطفول
 العربي ، القاهرة

للـزمن (  اثـر برنـامج مقتـرح علـى تنمیـة اإلدراك الحـس ـ حركـي “ :  ) ١٩٩٠(  ، سـناء حـسن الـشبلي ) ١٠
 ، بحث منشور ، المؤتمر العلمي األول ، كلیة التربیـة الریاضـیة ”ومستوى األداء في السباحة ) والمسافة 

 للبنات ، جامعة الزقازیق، الزقازیق ، مصر 

قیاســات الجــسمیة واختبــارات األداء  دلیــل ال“): ٢٠٠٤(، محمــد إبــراهیم ، وبریقــع ، محمــد جــابر شــحاته ) ١١
 . منشأة المعارف ، اإلسكندریة”الحركي

( الخـــصائص الدینامیكیـــة نحـــو بعـــض أنـــواع اإلدراك الحـــس    “  ) : ١٩٨٢(  ، ناهـــد أنـــور الـــصباغ ) ١٢
 بحـث منـشور ، مجلـة ” سـنة ١٦-١٣لدى تالمیذ المرحلة اإلعدادیة  من ) العضلي ، والعضلي الحركي 

 .لثالث لدراسات وبحوث التربیة الریاضیة باإلسكندریة ، جامعة حلوان المؤتمر العلمي ا

 دار الفكـر ” أسـس الـتعلم والتعلـیم وتطبیقاتـه فـي كـرة القـدم “ ) : ٢٠٠٥( ، قاسم لـزام ، وآخـران  صبر ) ١٣
 .للطباعة والنشر ، عمان األردن 
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حـــساس العـــضلي اثـــر ممارســـة األلعـــاب الجماعیـــة علـــى نمـــو اإل  “ ) : ١٩٨٢( ، محمـــد لطفـــي طـــه ) ١٤
 بحــث منــشور ، مجلــة المعهــد العــالي للــصحة ”ســنة ) ١٦-١٣(والحركــي لــدى تالمیــذ المرحلــة اإلعدادیــة 

 .العامة ، العدد الرابع 

 فــــسیولوجیا ومورفولوجیــــا “ ) :١٩٩٧(  ، أبــــو العــــال احمــــد ، وحــــسانین ، محمــــد صــــبحي عبــــد الفتــــاح ) ١٥
 . القاهرة دار الفكر العربي،”الریاضي وطرق القیاس والتقویم 

       دار ” علــــم الــــنفس التربــــوي الریاضــــي “ ) : ١٩٦٧( عــــالوي ،محمــــد حــــسن ، وجــــالل ، ســــعد  ) ١٦
 .المعارف ، القاهرة

 . دار المعارف ، اإلسكندریة” خبرات في األلعاب للصغار والكبار “ ) : ١٩٩٦( ، الین ودیع  فرج ) ١٧

 ”ات فـي التربیـة البدنیـة والریاضـیة  موسوعة القیاسات واالختبـار  “  ) :١٩٨٩(  ، ریسان خریبط مجید ) ١٨
 . ، مطابع التعلیم العالي، بغداد ١ج

 . ، بیت الحكمة ، بغداد٢ ط” علم الحركة ، التعلم لحركي  “ ) : ١٩٨٩(  ، وجیه محجوب ) ١٩

 . مطابع الفرزدق التجاریة ” االتصاالت اإلداریة “ ) : ١٩٨٣(  ، لطفي راشد محمد ) ٢٠

 العالقــة بــین متغیــرات اإلدراك الحــس ـ حركــي ومــستوى األداء “  ) : ١٩٩٥( ، ســهام حمــد النعیمــات ) ٢١
 رســــالة ”المهـــاري علــــى أجهـــزة جمبــــاز الــــسیدات لطالبـــات كلیــــة التربیـــة الریاضــــیة فــــي الجامعـــة األردنیــــة 

 .ماجستیر غیر منشورة ، الجامعة األردنیة ، عمان 

حركـي بـین العبـي كـرة القـدم دراسة مقارنة فـي اإلدراك الحـس ـ “  ) : ٢٠٠٧(  ، فرمان یوسف یوسف ) ٢٢
، كلیـة التربیـة ) ٤٤(، العـدد ) ١٣( ، المجلـد ة بحث منشور ، مجلـة الرافـدین للعلـوم الریاضـی”وكرة السلة 

 .الریاضیة ، جامعة الموصل، الموصل

 . دار المعارف ، القاهرة ” السلوك اإلنساني  “ ) :١٩٧٨(  ، انتصار یونس ) ٢٣

  
24) Farfel, V.C ( 1975 ): " Pravlemia Drijeniamy sport " M,FIC.  
25) Lawther , John. D ( 1981 ): " Perception in sport ",state university of  New 
York. New York.   
26) William and Wijkins (1995) :" Stedman medical dictionary " 26th ed 
.Balimove . Philadelphia.   

  
  
  

  )١(الملحق رقم 
  االختبارات اإلدراكیة الحس ـ حركیة الخاصة بالرجلین -:أوال  

  االختبار األول
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  اختبار اإلحساس بمسافة الوثب العمودي
  .اختبار اإلحساس بمسافة الوثب العمودي :اسم االختبار 

  .قیاس القدرة على اإلحساس بمسافة الوثب العمودي: الهدف من االختبار 
  .طباشیر قطعة قماش لعصب العینین ، قطعة  مناسب ،  حائط مدرج بارتفاع:األدوات المستخدمة 

  : إجراءات االختبار 
 یقوم المختبر برفع الذراع المسیطرة على كامـل امتـدادها لعمـل عالمـة باألصـابع علـى الحـائط -       

  .، ویجب مالحظة عدم رفع الكعبین من على األرض ، ویسجل الرقم الذي وضع العالمة أمامه
، ثم ل خلفًا مع ثني الركبتین نصفًا فالوقوف یمرجح المختبر الذراعین امامًا عالیًا أس من وضع -      

مرجحتهما امامًا عالیًا مع فرد الركبتین للوثب العمودي إلى أقصى مـسافة یـستطیع الوصـول إلیهـا لعمـل 
  .العالمة الثانیة بأصابع الید المسیطرة وهي على كامل امتدادها

  : طریقة التسجیل 
 یــتم حــساب المــسافة بــین العالمــة األولــى والعالمــة الثانیــة ، فلنفــرض أن قــراءة العالمــة األولــى -     

 ) ٤٠( سم ، وهذا یعنـي أن المختبـر قـد قفـز  ) ٢٦٠( سم وقراءة العالمة الثانیة كانت  ) ٢٢٠(كانت 
   .سم وهذا یعبر عن مقدار ما یتمتع به المختبر من القدرة العضلیة مقاسًا بالسنتمتر

  . یعطى المختبر محاولتین وتسجل له أفضلهما - 
أي یالمــس العالمــة التــي تــشیر إلــى       ( مــن قدرتــه العــضلیة % ) ٥٠(  نطلــب مــن المختبــر أن یقفــز - 
  .سم وهو معصوب العینین بعد إعطاءه فرصة لتقدیر المسافة بالنظر  ) ٢٤٠( 

  -:طریقة التسجیل 
   )٢تجمع المحاولتین وتقسم على (  مجموعهما   یعطى المختبر محاولتین ویسجل له

   ).٦٧ ، ١٩٩٥النعیمات ، ( 
  
  
  
  
  

  االختبار الثاني
  اختبار اإلحساس بمسافة الوثب األفقي

   . بمسافة الوثب األفقياإلحساساختبار  :اسم االختبار 
  ).إلى األمام  (  بمسافة الوثب األفقي قیاس القدرة على اإلحساس:الهدف من االختبار 
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  . شریط قیاس ، قطعة قماش لعصب العینین :األدوات المستخدمة 
  : إجراءات االختبار 

ســم یخــصص احــدهما لبــدء  ) ٥٨.٨( یرســم علــى األرض خطــان متوازیــان المــسافة بینهمــا  - 
یقــف المختبــر خلــف خــط البــدء مواجهــًا لخــط الهــدف ، ) . خــط الهــدف ( واألخــر كهــدف ) خــط البــدء(

یتــرك المختبــر لتقــدیر بعــد مــسافة خــط الهــدف عنــه ، ثــم .البــدء مباشــرة بحیــث تكــون قــدماه خلــف خــط 
تعصب عیناه ویترك في هذا الوضع لمدة خمس ثوان یقوم المختبر بالوثب بالقدمین معًا مـن خـط البـدء 

بــالعقبین ، ) خــط الهــدف ( إلــى األمــام لمحاولــة الوصــول إلــى خــط الهــدف بحیــث یالمــس الخــط الثــاني 
 .ذلكیوضح  ) ١( والشكل 

  :طریقة التسجیل 
 سم  ) ٠.٦١( یتم تسجیل المسافة التي تقع بین خط الهدف ونهایة عقبي المختبر إلى اقرب  - 

  ) .٢تجمع المحاولتین وتقسم على ( یعطى المختبر محاولتین ویسجل له مجموعهما  - 

  : التوجیهات 
  .التحتسب المحاولة التي الیتم فیها الوثب والهبوط بالقدمین معًا  - 
ا قلت المسافة بین خط الهدف ونهایة عقبي المختبر كان ذلك داللة علـى جـودة اإلحـساس كلم - 

 .                                   بمسافة الوثب لدى المختبر 

             خط الهدف    
                                                                                            

   سم٥٨.٨                                                        
                     خط البدء

  
  
  
   )١( الشكل 

        بمسافة الوثب األفقياإلحساسیوضح اختبار 
   ) ١٧٩- ١٧٧ ، ١٩٩٧عبد الفتاح ، وحسانین ، (                                     

  االختبار الثالث
  دراك الحس ـ حركي للقدم بالفراغ الراسياإل اختبار

  .اختبار اإلدراك الحس ـ حركي للقدم بالفراغ الراسي : اسم االختبار 
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عنــد ) إلـى األعلــى ( عمودیــًا ) القـدم المــسیطرة (  قیــاس اإلحــساس بحركـة القــدم :الهـدف مــن االختبــار 
  .ثني مفصل الركبة 

  .عصب العینین  حائط مدرج ، قطعة قماش ل:األدوات المستخدمة 
  :إجراءات االختبار 

  .سم من األرض  ) ٣٤.٣( یرسم خط أفقي على الحائط بحیث یكون على ارتفاع  - 
 .یقف المختبر موازیًا للحائط ، وتترك له فرصة لتقدیر المسافة بالنظر ثم تعصب عیناه  - 

ـــ -  ى یحـــاول المختبـــر رفـــع قدمـــه المـــسیطرة والمجـــاورة للحـــائط إلـــى مـــستوى الخـــط المرســـوم عل
 .یوضح ذلك  ) ٢( الحائط ، ویكون ذلك عن طریق ثني ركبة الرجل المسیطرة والشكل 

  : طریقة التسجیل 
  سم  ) ٠.٦١( یتم تسجیل المسافة بین القدم والخط المرسوم على الحائط إلى اقرب - 
   ) .   ٢تجمع المحاولتین وتقسم على ( یعطى للمختبر محاولتین ویسجل له مجموعهما  - 
  

  
  
  
 

                                                       
   سم٣٤.٣                                                               

  
  
  
   )٢( الشكل 

   لقدم بالفراغ الرأسيل الحس ـ حركي اإلدراكیوضح اختبار 
                      

   )١٨٠- ١٧٩ ، ١٩٩٧عبد الفتاح ، وحسانین ، (          
  
  

  االختبار الرابع
  اختبار اإلحساس بالقدم المسیطرة

  : بالقدم المسیطرة اإلحساساختبار : اسم االختبار 
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  . بالمسافة الجانبیةاإلحساسعلى ) الضاربة لكرة ( قیاس قدرة القدم المسیطرة: الهدف من االختبار 
  .قطعة قماش لعصب العینین  شریط قیاس ،: األدوات المستخدمة 

  :راءات االختبار إج
  .سم  ) ٢٩.٤( یرسم خطان على األرض المسافة بینهما  - 
یقف المختبر بحیث تكون قدمه المسیطرة موازیًا لخط األیسر ، أي قدمـه الیمنـى مـثال قریبـة  - 

 .وموازیة للخط األیسر ، ویترك للمختبر فرصة تقدیر المسافة بالنظر ثم تعصب عیناه 

الخط األیمن (  ن بنقل قدمه الیمنى جانبًا إلى الخط الثاني یقوم المختبر وهو معصوب العینی - 
مـع محاولـة وضـع القـدم الیمنـى ) الخـط األیـسر ( سم عن الخط األول  ) ٢٩.٤( والذي یبعد بمسافة ) 

 .یوضح ذلك  ) ٣( على الحافة الخارجیة للخط الثاني ، والشكل 

  : طریقة التسجیل 
  .ارجیة للخط الثاني تحسب المسافة من القدم حتى الحافة الخ - 
یعطـــى المختبـــر ثـــالث محـــاوالت بحیـــث یـــسجل لـــه مجمـــوع المحـــاوالت الـــثالث والتـــي تمثـــل  - 

  ).٣تجمع المحاوالت وتقسم على ( مجموعة األخطاء في المحاوالت الثالث 

تــدل دقــة نقــل إحــدى القــدمین جانبــًا للمــسافة المحــددة مــسبقًا علــى ارتفــاع مــستوى اإلحــساس  - 
 .م البصر شریطة عدم استخدا

  
  
  

                                       
   سم٢٩.٤                                           

  
  
   ) ٣( الشكل 

   بالقدم المسیطرة اإلحساسیوضح اختبار 
  

   ) .١٨٢- ١٨٠ ، ١٩٩٧عبد الفتاح ، وحسانین ، ( 
  اعین  االختبارات اإلدراكیة الحس ـ حركیة الخاصة بالذر -:ثانیًا 

  االختبار األول
  اختبار اإلحساس برمي الكرة
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  . اختبار اإلحساس برمي الكرة :اسم االختبار 
  . قیاس اإلحساس بالفراغ األفقي في حركات الرمي :الهدف من االختبار 
  .  كرة تنس صغیرة ، قطعة قماش لعصب العینین ، شریط قیاس:األدوات المستخدمة 

  :إجراءات االختبار 
ســم ویقــوم المختبــر برمــي الكــرة بكلتــا الیــدین مــن خلــف خــط  ) ١٢٢.٥(  المــسافة بینهمــا یرســم خطــان

  .، وتكون عیناه معصوبتین بعد إعطاءه فرصة لتقدیر المسافة بالنظر ) الخط األول ( الرمي 
  : طریقة التسجیل 

  .یتم تسجیل المسافة بین مكان سقوط الكرة والخط الثاني  - 
                  ).٣تجمع المحاوالت وتقسم على (  ویحسب له مجموعهما یعطى للمختبر ثالث محاوالت - 

   
  )١٨٢ ،١٩٩٧وحسانین ،،عبد الفتاح (

  
  االختبار الثاني

  اختبار اإلدراك الحس ـ حركي لرمي الكرة الطبیة
  اختبار اإلدراك الحس ـ حركي لرمي الكرة الطبیة: اسم االختبار 

  . للذراعین الحسي في ضوء القوة العضلیةاإلدراكت قیاس تباینا: الهدف من االختبار 
  .عصابة للعینین  كرة طبیة ، :األدوات المستخدمة 

   :إجراءات االختبار
، ) محــاولتین ( یقــف الالعــب خلــف خــط مرســوم ثــم یقــوم برمــي كــرة طبیــة مــن فــوق الــرأس بأقــصى قــوة 

% ٥٠(العـب بتنفیـذ المحاولـة بنـسبة وتقاس مسافة الرمیة وتسجل له المحاولة األفـضل ، بعـدها یقـوم ال
محاوالت ثم تسجل الفروقات بـین المـسافة  ) ٣( من قوته وهو معصوب العینین حیث یعطى لالعب ) 

  .التي یحققها الالعب وبین المسافة المقررة لمنتصف المسافة الحقیقیة
  

   )١٧٦ ، ١٩٩٧عبد الفتاح ، وحسانین ، ( 
   

  
  االختبار الثالث

  الحسي لقوة القبضةاختبار اإلدراك 
  : الحسي لقوة القبضةاإلدراك اختبار: اسم االختبار 
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    الحسي في ضوء القوة العضلیة اإلدراكقیاس تباینات : من االختبار الهدف
  لقیاس قوة القبضة ، عصابة للعینین) دینامومیتر(جهاز  :المستخدمة  األدوات

   :إجراءات االختبار
مــنح المختبــر ثــالث محــاوالت تــسجل ی علــى جهــاز الــدینامومیتر إذ قیــاس الحــد األقــصى لقــوة القبــضة -

  ) .بفاصل زمني دقیقة بین كل محاولة وأخرى(أفضلها 
  .من الحد األقصى لقوة القبضة على وفق القیاس المسجل في الخطوة السابقة%) ٥٠(یحدد  -
 إلـــىقـــوة القبـــضة صل بیـــ أنحـــاول فیهـــا المختبـــر یتعطـــى ثـــالث محـــاوالت تدریبیـــة باســـتخدام البـــصر  -

مــن الحــد األقــصى علــى أن یتخلــل هــذه المحــاوالت التدریبیــة الــثالث محــاوالت أخــرى %) ٥٠(مــستوى 
بالتناوب أي محاولة تدریبیـة باسـتخدام البـصر یلیهـا محاولـة تجریبیـة (تجریبیة من دون استخدام البصر 
  ).محاوالت التجریبیة التدریبیة وال أن تنتهي المحاوالتإلىمن دون استخدام البصر ،وهكذا 

  :لتسجیلطریقة ا
%) ٥٠( مـن أكثـرسجل للمختبر المحاوالت التجریبیة مـن دون اسـتخدام البـصر سـواء كانـت النـسبة  ی-

مــن %) ٥٠(أم علــى ) بالـسالب(مــن الحـد األقــصى %) ٥٠(أم اقـل مــن ) بالموجــب(مـن الحــد األقـصى 
  ).صفر(الحد األقصى تماما 

ل محاولة ثم أیجاد المتوسط الحسابي لمجموع األخطاء فـي المحـاوالت یتم حساب مقدار الخطأ في ك -
  التجریبیة الثالثة 

  .)١٧٥ ،١٩٩٧عبد الفتاح وحسانین ،(    

  ابعر االختبار ال
  .حركي للمسافة والفراغ األفقي للذراع- اختبار اإلدراك الحس

  راعحركي للمسافة والفراغ األفقي للذ-اختبار اإلدراك الحس: اسم االختبار 

  . اإلحساس بالمسافة والفراغ األفقي للذراع: الهدف من االختبار

  . قطعة قماش لعصب العینین ، شریط قیاس :األدوات المستخدمة 

  : االختبارإجراءات

 أفقي مع األرض ویكون بمستوى نظر المختبر وهو جالس علـى لیوضع شریط متري على الجدار بشك
 لتعیــین موقعــه ، ثــم تعــصب عینــاه وبــدون تــدریب یقــوم بمحاولــة كرســي مواجهــًا للــشریط ، ویكــون متهیــأً 

لمــس أصــبع اإلبهــام بالیــد المــسیطرة للعالمــة علــى الــشریط المتــري والتــي یحــددها القــائم بعملیــة االختبــار 
  .وللمختبر ثالث محاوالت
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  :التسجیل

والت الـثالث وتقـاس یقاس عدد السنتیمترات التي یبتعد بها إصبع اإلبهام عن النقطـة المحـددة فـي المحـا
  .ألقرب سنتیمتر والتسجیل النهائي هو مجموع المحاوالت الثالث

  )١٣٨- ١٣٦ ،٢٠٠٤: وبریقع، شحاته (

  االختبار الخامس

  .حركي للمسافة والفراغ العمودي للذراع- اختبار اإلدراك الحس

   للذراعلعموديحركي للمسافة والفراغ ا-اختبار اإلدراك الحس: اسم االختبار 

  . اإلحساس بالمسافة والفراغ العمودي للذراع: ف من االختبارالهد

  . قطعة قماش لعصب العینین ، شریط قیاس :األدوات المستخدمة 

  : االختبارإجراءات

ــًا علــى األرض بحیــث تكــون نقطــة ال  ســنتیمتر ) ٤٠(یوضــع شــریط متــري علــى الجــدار ویكــون عمودی
 للـــشریط ، ویكـــون متهیـــًأ لتعیـــین موقعـــه ، ثـــم بمـــستوى نظـــر المختبـــر وهـــو جـــالس علـــى كرســـي مواجهـــاً 

تعــصب عینــاه وبــدون تــدریب یقــوم بمحاولــة لمــس إصــبع اإلبهــام بالیــد المــسیطرة للعالمــة علــى الــشریط 
  .المتري والتي یحددها القائم بعملیة االختبار وللمختبر ثالث محاوالت

  :التسجیل

طــة المحـــددة فــي المحـــاوالت الــثالث وتقـــاس تقــاس الــسنتیمترات التـــي یبتعــد بهـــا إصــبع اإلبهـــام عــن النق
  . ألقرب سنتیمتر والتسجیل النهائي هو مجموع المحاوالت الثالث

  )١٤٠-١٣٨ ،٢٠٠٤: شحاته وبریقع(                                                      
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