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  حركیة  - ة في بعض القدرات اإلدراكیة الحسدراسة مقارن
  لعبة كرة القدمفي بین العبي وحراس المرمى 

  
  

  د نوفل فاضل رشید.م
  كلیة التربیة الریاضیة جامعة الموصل 

  
  الملخص

  :یهدف البحث إلى 
 لعبة كرة  في حركیة  بین العبي وحراس المرمى-ق في بعض القدرات اإلدراكیة الحسالتعرف على الفرو 

  .القدم
  :وافترض الباحث مایاتي 

التوجد فروق ذات داللة معنویة في بعض القدرات اإلدراكیة الحس ـ حركیة بین الالعبـین وحـراس 
  .المرمى

  ،مته وطبیعة مشكلة البحثاستخدم الباحث المنهج الوصفي بطریقة دراسة المقارنات لمالئو 
وبلـغ حجـم تمثلت عینة البحث بالعبي وحراس المرمى للمؤسسات واألندیة الریاضیة في محافظة نینوى  و 

  .حارس مرمى ) ١٥( العبًا و ) ١٥( العبًا وحارس مرمى وبواقع  ) ٣٠( العینة 
وعولجــت البیانــات . كیــة اســتخدام مجموعــة مــن االختبــارات التــي تقــیس القــدرات اإلدراكیــة الحــس ـ حر تــم

لمتوســـطین غیـــر ) ت(اختبـــار ،النحـــراف المعیاري ا،الوســـط الحـــسابي (آالتیـــةإحــصائیا باســـتخدام الوســـائل 
  ) مرتبطین ولعینتین متساویتین بالعدد

 : واستنتج الباحث مایاتي 

رجلین  ال توجد فروق ذات داللة معنویة بین الالعبین وحراس المرمى في االختبارات الخاصة بال -١
.  

 فـروق ذات داللـة معنویـة بـین الالعبــین وحـراس المرمـى فـي االختبـارات الخاصـة بالــذراعین  وجـود-٢    
  .ولصالح حراس المرمى

  
  
  
  

––– 
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ABSTRACT 
 

A comparative study on some perceptional abilities 
 (senso-motor) between players and Goal keepers in football 

 

by 
 

Mosul University / College of Physical Education 
- The purpose of the study was to know the differences on some 

perceptional abilities (senso-motor) between players and coal keepers in 
football. 

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

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

- Sample of the study consisted of (30)players and Goal keepers, which 
represented the sport clubs in Nenava province, which divided into two 
groups, (15) for  players and (15)for Goal keepers. 

- The researcher used some tests to measure the perceptional abilities 
(senso-motor). 

- Data was treated by (Arithmetic mean, standard  deviation and "T " test ). 
- The researcher of study indicated the following:- 
1. There was no significant differences between players and Goal keepers 

on the special test for legs. 
2. There were significant differences between players and Goal keepers on 

the special test for arms, for the benefit of  Goal      keepers.    
  
  -:التعریف بالبحث  -١
 : البحث وأهمیةالمقدمة  ١-١

 یعــرف هــذه البیئــة لیتــسنى لـــه أن الــدائم مــع بیئتــه وتفاعلــه معهــا یتطلــب منــه اإلنــسان تعامــل إن       
 لهـــذه األول والـــشرط ، نـــشاطهاأوجـــه واشـــتراكه فـــي أخطارهـــاه مـــن وحمایـــة نفـــسالتكیـــف معهـــا واســـتغاللها 

یهـا وان یـسیطر علیهـا ف یؤثر أن كي یستطیع ا ما یهمه من هذه البیئة وان یدركهإلى ینتبه أنالمعرفة هو 
 فـي مـستخدما الحس ـ حركي وقیاسه وتقویمـه اإلدراك التدریب بتنمیة البرامجولقد اهتمت ، بعقله وعضالته

 أدراكألن  الحركـي األداءس الخمس فضًال عن اإلحـساس الحركـي وذلـك للـدور الـذي تلعبـه فـي الحواذلك 
ـــــــــــــــــــــي الهـــــــــــــــــــــواء  ـــــــــــــــــــــى أوالجـــــــــــــــــــــسم ف ـــــــــــــــــــــین  األرض عل ـــــــــــــــــــــة ب ـــــــــــــــــــــهوالعالق ـــــــــــــــــــــى یرجـــــــــــــــــــــع أجزائ    إل
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 الــذي تقــوم علیــه ســائر العملیــات العقلیــة األســاسهــو  الحــس ـ حركــي اإلدراكفــ. الحــس ـ حركــياإلدراك
 الجـــسم ومـــدى أجـــزاء بحركـــة اإلحـــساستـــي تعطـــي الالعـــب نوعـــًا مـــن ، وهـــو نـــوع مـــن الحـــواس الاألخـــرى

  ).١٩٩٥،١١النعیمات،( الوصف الحركي للجسمإعطاء الجزئي والتي تمكنه كنتیجة من أوامتدادها الكلي 
 نتائج عملیات المخ المرتبطة بالمعرفة للعملیات العقلیة العلیا أهم الحس ـ حركي من اإلدراكویعد       

 المحـاور بوصفها إلیهاوالتي یمكن النظر ) المالحظة (واإلبصار والتفكیر والتذكر اإلدراكي والتي تتمثل ف
 الجهـاز بأنـشطة العملیـات العقلیـة التـي تـرتبط أهـم مـن اإلدراكفـ ، للتنظیم المعرفي للفرد الریاضياألساسیة
   ) .١٩٩٠،١ ،بسیوني ( المخ والسیماالعصبي 

جمیع حركات التوافـق، وهـذا في  ألهمیته في مجال الریاضة نظرًا همیةأ الحس ـ حركي ذا اإلدراك ف      
 إدراك الـذي یعطینـا القـدرة علـى اإلحـساس االسـتقبالیة الذاتیـة وهـو یتبنـى باإلثـارة أویسمى بالحس ـ حركي 

نا  اســتعمال حواســمــن دون فــي الفــراغ لدرجــة یمكننــا مــن معرفــة مــسببات الحركــة وأعــضائهوضــع الجــسم 
 حركیة بمستوى جیـد، إدراكیة تساعد في تنمیة تصور الجسم فعندما یمتلك الفرد مهارات أنهاا الخمسة، كم

  ویكـــــون بمثابـــــة مؤشـــــر لـــــهاألخـــــرىفـــــذلك یعنـــــي نمـــــو الجهـــــاز العـــــصبي الـــــذي یـــــنعكس علـــــى الجوانـــــب 
  .)١٩٩٥،١٦لنعیمات،ا(

 الممارسـة ومـن أثنـاءرهـا فـي وترتبط لعبة كرة القدم بالعدید من المدركات التـي یمكـن تنمیتهـا وتطوی       
 اإلدراك یتأســـس إذ بــالكرة، اإلحــساس إدراك بالمــسافة والــزمن والمكــان فــضًال عــن اإلحــساس إدراك أهمهــا
 توافـق حركاتــه مــع الكــرة فــي یــساعد العـب كــرة القــدم اإلدراك علــى دقــة الـتحكم بــالكرة، وهــذا واألمثــلالجیـد 

 وارتفـاع الكـرة ومـا ة المناولـة وسـرعأوشكلها وقوة الـضربة  وزن الكرة و إدراكدقة بوخصائصها ویرتبط ذلك 
  . مهاراته بشكل جیدبأداء التي تساعد العبي كرة القدم على القیام األمور ذلك من إلى

فــي التعــرف علــى الفــروق بــین الالعبــین وحــراس المرمــى فــي بعــض  البحــث أهمیــةومــن هنــا تكمــن      
  . كرة القدم الحس ـ حركیة في لعبةیةاإلدراكالقدرات 

  :مشكلة البحث  ٢-١
 یعـد مـن إذ ، الحس ـ حركي فـي مجـال الریاضـة ومنهـا لعبـة كـرة القـدم واضـحةاإلدراك أهمیةتبدو 

 تـساعد الالعـب إذ ، التي تسهم فـي اسـتیعاب واكتـساب العـادات والمهـارات الحركیـةاألساسیة الوظائف أهم
 األلعـابلعبـة كـرة القـدم مـن  ف. بـالكرةاإلحـساسال  عـن  فـضعلى تقدیر العالقات المكانیـة والزمانیـة للحركـة

 وعناصـر اللیاقـة األساسـیةالمحیطـة بـه مـن خـالل المهـارات  الریاضیة التي یتفاعل فیها الالعب مع البیئـة
  .األداء الحركة والمهارة وتناسق مستوى أداءالبدنیة الخاصة بهذه اللعبة والتي تظهر من خاللها 

وري امــتالك الالعبــین وحــراس المرمــى للقــدرات اإلدراكیــة الحــس ـ حركیــة،لما لــه فــان مــن الــضر  لــذا      
أهمیة في نجاح أداء الكثیر من المهارات األساسیة في كرة القدم،إذ أن اسـتخدام الالعبـین وحـراس المرمـى 
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لنــسبة  تلــك المهــارات ثــانوي باأداء دور الــذراعین فــي أنللــرجلین والــذراعین فــي أداء اغلــب المهــارات ولــو 
  .اإلدراكیةت قدرالالعبین اال انه من المهم امتالك الالعبین وحراس المرمى لتلك ال

 یــةاإلدراكفــي بعــض القــدرات  الالعبــین وحــراس المرمــى مــشكلة البحــث فــي المقارنــة بــین ومــن هنــا تتجلــى
  .الحس ـ حركیة 

 :هدف البحث  ٣-١
فـي حـس ـ حركیـة  بـین العبـي وحـراس المرمـى  الیـةاإلدراكالفروق في بعـض القـدرات لى  عتعرفال       

 .لعبة كرة القدم

 :فرض البحث  ٤-١
یــة الحــس ـ حركیــة  بــین الالعبــین اإلدراكفــروق ذات داللــة معنویــة فــي بعــض القــدرات التوجــد 

 .وحراس المرمى

 :مجاالت البحث  ٥-١
  .ظة نینوىؤسسات الریاضیة في محافلألندیة والمالعبي وحراس المرمى :  المجال البشري - 
   .٢٦/٧/٢٠٠٧-٢٤: الزماني  المجال - 
  .ملعب جامعة الموصل :  المجال المكاني - 
  :المصطلحات الواردة في البحث ٦-١
   - :یةاإلدراكالقدرات  

 القـدرات العقلیـة التـي یقـوم علیهـا النـشاط الحركـي أهـم“   بأنهـا) عبد الفتـاح وروبـي ( عرفها              
عبـــد ( ” اإلدراكو خــاص نظــرًا للعالقـــة الوثیقــة بــین الحركــة  والنــشاط الریاضـــي بوجــه ، بوجــه عــاملإلنــسان

  . )٧١ ،١٩٨٦ ، وروبي،الفتاح
  -: الحس ـ حركي اإلدراك
 أســـاس الجـــسم علـــى أجـــزاء وحركـــات أوضـــاع الفـــرد بـــین إدراكعبـــارة عـــن “ بأنـــه )  Sag(عرفـــه        

  .) Sage .1981. 299( ” ظیةالمعلومات غیر البصریة والسمعیة واللف
  -:اإلطار النظري والدراسات المشابهة  -٢
  : اإلطار النظري ١-٢
  : الحس ـ حركي اإلدراك ١-١-٢

 الحـسیة والتـي تقـوم بنقـل األعـضاء فـي بالتـأثیر عنـدما یقـوم مـؤثر مـا الحـس ـ حركـي اإلدراكیحدث 
ــإدارة، یقــوم المــخ  المــخ  وبوســاطة النخــاع الــشوكيإلــى المعلومــات  علــى وٕارســالهامــات وتنظیمهــا  المعلو ب

 إلــى الحــس الحركــي التــي تتــرجم أعــضاء إلــى بوســاطة النخــاع الــشوكي والخالیــا العــصبیة إشــاراتشــكل 
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 ،ــ حركیـة الخبـرة المكتـسبة مـن االسـتجابة الحـس) الـذاكرة(ولكـن یبقـى فـي المـخ ) حـس ـ حركیـة(اسـتجابة 
  ).١٩٦٩،٩٦سرى، () الحس ـ حركياإلدراك(وهذا ما یطلق علیه 

 وامتـدادها وحالتهـا الجـسم أجـزاء الحـس ـ حركـي هـو الحاسـة التـي تمكننـا مـن تحدیـد وضـع فـاإلدراك
  .) Joseph.1990.82 (الكلي للجسم ومواصفات حركة الجسمواتجاهها في الحركة فضًال عن الوضع 

 الـذي یعطینـا معلومـات عـن لإلحـساس إدراك الحس ـ حركي عبـارة عـن اإلدراك أنمما سبق یتضح 
 وهــذا یــستقر فــي الحــس ،اإلرادیــة الحركــات إثنــاءانقبــاض عــضالته واتجاههــا  الجــسم وقــوة أجــزاء أوضــاع

 أن وتنبیهـه ویمكـن إثارتـه یمكـن إذ أخـر وهـو مثـل أي حـس داخلـي واألوتارالداخلي للمفاصل والعضالت 
  . شد أویكون التنبیه ناتجًا عن ضغط 

  :الریاضي  اإلدراك الحس ـ حركي في المجال أهمیة ٢-١-٢
الحـــس ـ حركــي علـــى تغییــر وتـــشكیل وضــع الجـــسم واتجاهــه وعالقتـــه  اإلدراكتــسیطر مــستقبالت 

الفــرد  الحــس ـ حركــي یمكــن فــاإلدراك.)١٩٩٠،٣الــسكري،( فــي الفــراغ وزیــادة نــسبة ســرعة الحركــة بأجزائــه
 حركـي فـي -الحـس اإلدراك أهمیـة التـي تناسـبه والتـي التناسـب، وتبـرز األدواتالریاضي من التمییـز بـین 

 ، مقـدار معـین مـن القـوةإلـىمجال النشاط الریاضي بالتنفیذ الناجح للمهارات الحركیة المعقدة والتي تحتـاج 
 یكـون أن اسـتقبال كـرة سـاقطة مـن كـرات التـنس فـان ذلـك یـستدعي أوفعندما یـتم التـصویب فـي كـرة الـسلة 

  )١٩٩٥،١٧النعیمات، (األداء الحس ـ حركي حاضرًا وقت اإلدراك
 تحدید العالقات الزمنیة في العمل الحركي وتناسـق الحركـات المختلفـة یعـدان مـن عملیـات إنكما 

 ومثـال ذلـك فـي حركـة ، وهذا یعتمد علـى التنـسیق الـدقیق فـي تقلـص العـضالت وارتخائهـا، المعقدةاإلدراك
 اإلدراك لتكــوین ةأهمیــمــا لــه مالخطــوات وتكرارهــا ظــاهرة معقــدة وقتیــة وهــي ظــاهرة التناســق فــي الحركــة و 

جوهریـــًا علـــى وقـــف عمـــل  وهـــذا یعتمـــد ،الزمنـــي المختلـــف للحركـــات الدوریـــة وغیـــر الدوریـــة بالـــشكل نفـــسه
ــًا أي درجــة وتــر العــضالت المرتبطــة بنوعیــة الــزمن المطلــوب  فــاإلدراكفــضًال عــن ذلــك . العــضالت وقتی

ـــه األخـــرالمكـــاني هـــو  ـــة ل ـــرة فـــي العمـــل الحركـــيأهمی  یكـــون بتنـــسیق أنمكـــان یمكـــن  الإدراك أن إذ ، كبی
، ، الحجـم، التركیـبالشكل(  الصفات المكانیة للمادة إدراك في أهمیة والحس للحركات ومما له األحاسیس

بـــشكل  االسترشــاد المكـــاني یــتم أن إذ، وهنـــا تلعــب حاســـة البــصر دورًا رئیـــسًا )، البعــد المــسافات، الوضـــع
   ).٩١-٩٠ ،١٩٨٤ ،الویس(   المعلومات البصریةأساسرئیس على 

 فــي بعــض األداءویــرى المختــصین فــي المجــال الریاضــي بــشكل عــام وجــود عالقــة ایجابیــة بــین 
 ممـا یبـین الـتالزم ، فـي اختبـارات القـدرات الحركیـةواألداء حركي - الحس اإلدراكاالختبارات الخاصة في 

( مـن غیـر الریاضـیین  أفـضل الحـس ـ حركـي اإلدراكبینهمـا وان الریاضـیین یحققـون نتـائج فـي اختبـارات 
   ).٤٩ ،١٩٨٧ ، وشحاته،الشاذلي

  : الدراسات المشابهة ٢-٢
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 ٢٢٢

  :بعنوان  ) ٢٠٠٢ ، والمفتي،الرومي(  دراسة ١-٢-٢
مـا  االبتـدائي و األولالـصف  أطفـالبـین  الحس ـ حركیة اإلدراكیةدراسة مقارنة في نمو القدرات  “

  ”قبل المدرسة 
  - :إلىهدفت الدراسة 

 اإلدراكیـة االبتدائي وما قبـل المدرسـة فـي نمـو القـدرات األولالصف  أطفالوق بین التعرف على الفر  - 
  .الحس ـ حركیة 

 األطفـــال، وتكونـــت عینـــة البحـــث مـــن بطریقـــة دراســـة المقارنـــاتاســـتخدم الباحثـــان المـــنهج الوصـــفي 
طفـال   ) ٤٨( الملتحقین بمدرسة التطبیقات االبتدائیة وروضة الریاحین فـي محافظـة نینـوى والبـالغ عـددهم 

ــــة وبواقــــع  ــــًال وطفلــــة بعمــــر  ) ٢٤( وطفل ــــًال وطفلــــة بعمــــر  ) ٢٤( ســــنوات و ) ٦-٥( طف  ) ٧-٦( طف
  .سنوات

ـــان الوســـائل  ـــة اإلحـــصائیةواســـتخدم الباحث ـــاري، وســـط الحـــسابيال : ( اآلتی معامـــل ، االنحـــراف المعی
  .)ن بالعددلمتوسطین غیر مرتبطین ولعینتین متساویتی) ت(اختبار  ،االرتباط البسیط

  - :یلي ما إلىوتوصلت الدراسة 
 االبتـدائي ومـا قبـل المدرسـة فـي القـدرات األول الـصف أطفـالوجود فروق ذات داللة معنویة بـین  -١

   .األكبر الحس ـ حركیة ولصالح العمر اإلدراكیة
 . تزداد بزیادة العمر األطفال الحس ـ حركیة عند اإلدراكیةالقدرات  -٢

   ).١٠٥ ،٢٠٠٢ ، والمفتي،الرومي(  
  
  
  
  
  
  
  
  
  : البحث إجراءات -٣
  : منهج البحث ١-٣
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 ٢٢٣

  .لمالئمته وطبیعة مشكلة البحثدراسة المقارنات استخدم الباحث المنهج الوصفي بطریقة      
  :  عینة البحث ٢-٣

 لعـام  فـي محافظـة نینـوى* للمؤسسات واألندیة الریاضـیةتمثلت عینة البحث بالعبي وحراس المرمى
) ٣٠(لعینــة  حجــم اأصــبحتحــارس مرمــى وبــذلك ) ١٥(العبــًا و) ١٥(وقــد تــم اختیــار  )٢٠٠٧-٢٠٠٦(

  العبًا وحارس مرمى 
  .یبین المتغیرات الخاصة بعینة البحث اآلتيوالجدول 

   )١( رقم الجدول 
  ) والطول كتلةالعمر وال( یبین األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمتغیرات 

  یةالمعالم اإلحصائ          حراس المرمى  الالعبین
  ع+   -س  ع+   -س   المتغیرات

  ١.٥٠٢  ٢١.٦٠٠  ١.٢٢٣  ٢٢.٢٦٦  بالسنة/ العمر
  ٠.٦٥٠  ٧.٥  ٠.٨٧٧  ٨  بالسنة/ العمر التدریبي 

  ٦.١٢٣  ٦٧.٢٦٧  ٧.٢٤٩  ٦٧.١٣٣  بالكغم/ كتلةال
  ٥.٨٢٩  ١٧٥.٤٦٧  ٤.٨٨٧  ١٧٣.٨٠٠  بالسم/ الطول

  : وسائل جمع البیانات ٣-٣
  -: اآلتيختبارات والمقاییس وشملت اال١-٣-٣

 . العمودي بمسافة الوثباإلحساساختبار  •

 . بمسافة الوثب األفقي اإلحساساختبار  •

 .  للقدم بالفراغ الراسي اإلحساساختبار  •

 . بالقدم المسیطرة اإلحساساختبار  •

 . بقوة القبضةاإلحساساختبار  •

 . بالرمياإلحساساختبار  •

  .لمسافة والفراغ األفقي للذراعحركي ل-اختبار اإلدراك الحس •

  . للذراعلعموديحركي للمسافة والفراغ ا-اختبار اإلدراك الحس •

                                                 
   االندیة الریاضي* 
   مركز شباب الموصل-٧ نادي الحدباء الریاضي              -٤ نادي الموصل الریاضي              -١
   معمل أدویة نینوى-٨ نادي المستقبل المشرق الریاضي    -٥ نادي الفتوة الریاضي               -٢  
    معمل نسیج الموصل-٩ مركز شباب الحدباء                 -٦ نادي الشباب الموصلي الریاضي    -٣  
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 ٢٢٤

  : المالحظة العلمیة ٢-٣-٣
  : مفردات ومواصفات االختبارات ٤-٣
  . بمسافة الوثب العمودياإلحساس اختبار ١-٤-٣

  . بمسافة الوثب العمودياإلحساسقیاس القدرة على  : اسم االختبار
  .طباشیر  قطعة ،قطعة قماش لعصب العینین ،حائط مدرج بارتفاع مناسب:  المستخدمة اتاألدو 

  :  االختبار إجراءات
،  علــى الحــائطباألصــابعالمختبــر برفــع الـذراع المــسیطرة علــى كامـل امتــدادها لعمــل عالمـة  یقـوم -       

  .أمامهعالمة  ویسجل الرقم الذي وضع ال،األرضویجب مالحظة عدم رفع الكعبین من على 
 ثـم ، خلفـًا مـع ثنـي الـركبتین نـصفاً لفأسـمن وضع الوقـوف یمـرجح المختبـر الـذراعین امامـًا عالیـًا  -      

 لعمــل إلیهــا مـسافة یــستطیع الوصـول أقــصى إلــىمرجحتهمـا امامــًا عالیـًا مــع فــرد الـركبتین للوثــب العمـودي 
  .ادها الید المسیطرة وهي على كامل امتدبأصابعالعالمة الثانیة 

  : طریقة التسجیل 
 كانـت األولـى قـراءة العالمـة أن فلنفـرض ، والعالمـة الثانیـةاألولـى یتم حساب المسافة بـین العالمـة -     

 وهــذا ســم)٤٠( المختبــر قــد قفــز أن وهــذا یعنــي ،ســم ) ٢٦٠(  ســم وقــراءة العالمــة الثانیــة كانــت  )٢٢٠(
  .عضلیة مقاسًا بالسنتمتر مقدار ما یتمتع به المختبر من القدرة الیعبر عن 

   .أفضلهما یعطى المختبر محاولتین وتسجل له -
ـــه العـــضلیة % ) ٥٠(  یقفـــز أن نطلـــب مـــن المختبـــر - ـــى أي یالمـــس العالمـــة التـــي تـــشیر( مـــن قدرت        إل

  . فرصة لتقدیر المسافة بالنظر إعطاءهبعد سم وهو معصوب العینین  ) ٢٤٠( 
  -:طریقة التسجیل 

   )٢تجمع المحاولتین وتقسم على ( بر محاولتین ویسجل له مجموعهما المختیعطى   
   ).٦٧ ،١٩٩٥ ،النعیمات( 

  : بمسافة الوثب األفقي اإلحساساختبار  ٢-٤-٣
   . بمسافة الوثب األفقياإلحساساختبار  :اسم االختبار 

  ).م  األماإلى (  بمسافة الوثب األفقياإلحساس قیاس القدرة على :الهدف من االختبار 
  . قطعة قماش لعصب العینین ، شریط قیاس:األدوات المستخدمة 

  
  

  : إجراءات االختبار 
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 ٢٢٥

خـط (سم یخـصص احـدهما لبـدء  ) ٥٨.٨( یرسم على األرض خطان متوازیان المسافة بینهما  - 
  ) .خط الهدف ( واألخر كهدف ) البدء

 .ف خط البدء مباشرةل بحیث تكون قدماه خ،یقف المختبر خلف خط البدء مواجهًا لخط الهدف - 

 ثم تعصب عیناه ویترك في هذا الوضع لمـدة ،یترك المختبر لتقدیر بعد مسافة خط الهدف عنه - 
 .خمس ثوان 

 خـط الهـدف إلـى األمام لمحاولـة الوصـول إلىیقوم المختبر بالوثب بالقدمین معًا من خط البدء  - 
 .یوضح ذلك ) ١( رقم  والشكل ،بالعقبین) خط الهدف ( بحیث یالمس الخط الثاني 

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

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

  : التوجیهات 
  .عا  التحتسب المحاولة التي الیتم فیها الوثب والهبوط بالقدمین م - 
 اإلحـساسكلما قلت المسافة بین خط الهدف ونهایة عقبي المختبـر كـان ذلـك داللـة علـى جـودة  - 

 .بمسافة الوثب لدى المختبر 

  
  خط الهدف   
  

                                                            سم  ٥٨.٨                                                           
    خط البدء  
  
  
  
  

   )١( رقم الشكل 
   بمسافة الوثب األفقياإلحساسیوضح اختبار 

   ) ١٧٩- ١٧٧ ،١٩٩٧ ، وحسانین،عبد الفتاح(                                     
  
  
  : للقدم بالفراغ الراسي اإلحساس اختبار ٣-٤-٣
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 ٢٢٦

  
  
  
  
  

  سم٣٤.٣                                          

  .لحس ـ حركي للقدم بالفراغ الراسي  ااإلدراكاختبار : اسم االختبار 
ثنـي  عنـد)  األعلـى إلـى( عمودیًا ) القدم المسیطرة (  بحركة القدم اإلحساس قیاس :الهدف من االختبار 

  .مفصل الركبة 
  . قطعة قماش لعصب العینین ، حائط مدرج:األدوات المستخدمة 

  :إجراءات االختبار 
  .سم من األرض  ) ٣٤.٥( ارتفاع یرسم خط أفقي على الحائط بحیث یكون على  - 
 . وتترك له فرصة لتقدیر المسافة بالنظر ثم تعصب عیناه ،یقف المختبر موازیًا للحائط - 

 ، مـستوى الخـط المرسـوم علـى الحـائطإلـىیحاول المختبر رفع قدمه المسیطرة والمجاورة للحائط  - 
 .ح ذلكیوض ) ٢( رقم ویكون ذلك عن طریق ثني ركبة الرجل المسیطرة والشكل 

  : طریقة التسجیل 
  سم  ) ٠.٦١(  اقربإلىیتم تسجیل المسافة بین القدم والخط المرسوم على الحائط  - 
   ) .   ٢تجمع المحاولتین وتقسم على  (  مجموعهمایعطى للمختبر محاولتین ویسجل له - 

  
  
  
  
  
  
 
 

   )٢( رقم الشكل 
   لقدم بالفراغ الرأسيل الحس ـ حركي اإلدراكیوضح اختبار 

   )١٨٠- ١٧٩ ،١٩٩٧ ، وحسانین،عبد الفتاح(                                
  : بالقدم المسیطرة اإلحساس اختبار ٤-٤-٣

  : بالقدم المسیطرة اإلحساساختبار : اسم االختبار 
  . بالمسافة الجانبیةاإلحساسعلى ) الضاربة لكرة ( قیاس قدرة القدم المسیطرة: الهدف من االختبار 

  .قطعة قماش لعصب العینین  ،شریط قیاس: المستخدمة األدوات 
  
  

  :إجراءات االختبار 
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 ٢٢٧

  .سم  ) ٢٩.٤( یرسم خطان على األرض المسافة بینهما  - 
ــًا لخــط األیــسر -   أي قدمــه الیمنــى مــثال قریبــة ،یقــف المختبــر بحیــث تكــون قدمــه المــسیطرة موازی

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

) الخـط األیمـن (  الخط الثـاني إلىیقوم المختبر وهو معصوب العینین بنقل قدمه الیمنى جانبًا  - 
مـع محاولـة وضـع القـدم ) الخـط األیـسر ( سـم عـن الخـط األول  ) ٢٩.٤( والذي یبعـد بمـسافة 

 .یوضح ذلك  ) ٣( رقم  والشكل ،الیمنى على الحافة الخارجیة للخط الثاني
  : طریقة التسجیل 

  .تحسب المسافة من القدم حتى الحافة الخارجیة للخط الثاني  - 
یعطى المختبر ثالث محاوالت بحیث یسجل له مجموع المحاوالت الثالث والتي تمثـل مجموعـة  - 

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

 شریطة اإلحساستدل دقة نقل إحدى القدمین جانبًا للمسافة المحددة مسبقًا على ارتفاع مستوى  - 
 .عدم استخدام البصر 

  
  
  

                                       
   سم٢٩.٤                                           

  
  

   ) ٣( رقم الشكل 
  )الضاربة لكرة (  بالقدم المسیطرة اإلحساسیوضح اختبار 

   ) .١٨٢- ١٨٠ ،١٩٩٧ ، وحسانین،عبد الفتاح( 
  -: برمي الكرة اإلحساس اختبار ٥-٤-٣

  . برمي الكرة اإلحساس اختبار :اسم االختبار 
  . في حركات الرمي األفقي بالفراغ اإلحساس :الهدف من االختبار 

  . ط قیاس شری، قماش لعصب العینین قطعة، كرة تنس صغیرة: المستخدمة األدوات
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 ٢٢٨

سـم ویقـوم المختبـر برمـي الكـرة بكلتـا الیـدین  ) ١٢٢.٥( یرسـم خطـان المـسافة بینهمـا  : االختبار إجراءات
 فرصة لتقدیر المسافة بالنظر إعطاءه معصوبتین بعد  وتكون عیناه، )األولالخط ( من خلف خط الرمي 

.  
  : طریقة التسجیل 

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

  )١٩٩٧،١٨٢،وحسانین،عبد الفتاح( 
   : الحسي لقوة القبضةاإلدراكاختبار  ٦-٤-٣

  : الحسي لقوة القبضةاإلدراك اختبار: اسم االختبار 
    الحسي في ضوء القوة العضلیة اإلدراكات قیاس تباین: من االختبار الهدف
   عصابة للعینین،لقیاس قوة القبضة) دینامومیتر(جهاز  :المستخدمة  األدوات
   : االختبارإجراءات

مـــنح المختبـــر ثـــالث محـــاوالت تـــسجل یقیـــاس الحـــد األقـــصى لقـــوة القبـــضة علـــى جهـــاز الـــدینامومیتر إذ  -
  ) .أخرىبفاصل زمني دقیقة بین كل محاولة و (أفضلها 

  .من الحد األقصى لقوة القبضة على وفق القیاس المسجل في الخطوة السابقة%) ٥٠(یحدد  -
 مـستوى إلـىصل بقوة القبـضة یحاول فیها المختبر ان یتعطى ثالث محاوالت تدریبیة باستخدام البصر  -
ى تجریبیـة مــن مـن الحـد األقــصى علـى أن یتخلـل هــذه المحـاوالت التدریبیــة الـثالث محـاوالت أخــر %) ٥٠(

ـــة مـــن دون (دون اســـتخدام البـــصر  ـــة باســـتخدام البـــصر یلیهـــا محاولـــة تجریبی ـــة تدریبی بالتنـــاوب أي محاول
  ). أن تنتهي المحاوالت التدریبیة والمحاوالت التجریبیة إلىوهكذا ،استخدام البصر

  :لتسجیلطریقة ا
%) ٥٠( مــن أكثــر النــسبة كانــتأسجل للمختبــر المحــاوالت التجریبیــة مــن دون اســتخدام البــصر ســواء یــ -

من الحد %) ٥٠(أم على ) بالسالب(من الحد األقصى %) ٥٠(أم اقل من ) بالموجب(من الحد األقصى 
  ).صفر(األقصى تماما 

فـي المحـاوالت یتم حساب مقـدار الخطـأ فـي كـل محاولـة ثـم أیجـاد المتوسـط الحـسابي لمجمـوع األخطـاء  -
  .)١٩٩٧،١٧٥،نینعبد الفتاح وحسا(التجریبیة الثالثة 

  . للذراعاألفقيحركي للمسافة والفراغ - الحساإلدراك اختبار ٧-٤-٣
  حركي للمسافة والفراغ األفقي للذراع-اختبار اإلدراك الحس: اسم االختبار 

  . اإلحساس بالمسافة والفراغ األفقي للذراع: الهدف من االختبار
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 ٢٢٩

  .قیاس  شریط ، قطعة قماش لعصب العینین: المستخدمة األدوات

 ویكون بمستوى نظـر المختبـر األرض مع أفقي لالجدار بشكیوضع شریط متري على  : االختبارإجراءات
 تـدریب ومـن دون ثـم تعـصب عینـاه ، ویكـون متهیـًأ لتعیـین موقعـه،وهو جالس على كرسي مواجهًا للـشریط

التـي یحـددها القـائم بعملیـة  بالید المسیطرة للعالمة علـى الـشریط المتـري و اإلبهام أصبعیقوم بمحاولة لمس 
  .االختبار وللمختبر ثالث محاوالت

 عن النقطة المحددة فـي المحـاوالت الـثالث اإلبهام إصبعیقاس عدد السنتیمترات التي یبتعد بها  :التسجیل
  . سنتیمتر والتسجیل النهائي هو مجموع المحاوالت الثالثألقربوتقاس 

  )١٣٨- ٢٠٠٤،١٣٦: وبریقع ،شحاته(

   .حركي للمسافة والفراغ العمودي للذراع- الحساإلدراكختبار ا  ٨-٤-٣

   للذراعلعموديحركي للمسافة والفراغ ا-اختبار اإلدراك الحس: اسم االختبار 

  . اإلحساس بالمسافة والفراغ العمودي للذراع: الهدف من االختبار

  . شریط قیاس ، قطعة قماش لعصب العینین:األدوات المستخدمة 

  :ختبار االإجراءات

) ٤٠( بحیــــث تكــــون نقطــــة ال األرضیوضــــع شــــریط متــــري علــــى الجــــدار ویكــــون عمودیــــًا علــــى 
 ثـم ، ویكـون متهیـًأ لتعیـین موقعـه،سنتیمتر بمستوى نظر المختبر وهـو جـالس علـى كرسـي مواجهـًا للـشریط

ط المتـري  بالید المسیطرة للعالمة على الشریاإلبهام إصبعتعصب عیناه وبدون تدریب یقوم بمحاولة لمس 
  .والتي یحددها القائم بعملیة االختبار وللمختبر ثالث محاوالت

 عــن النقطــة المحــددة فــي المحــاوالت الــثالث اإلبهــام إصــبعتقــاس الــسنتیمترات التــي یبتعــد بهــا  :التــسجیل
  .  سنتیمتر والتسجیل النهائي هو مجموع المحاوالت الثالثألقربوتقاس 

  )١٤٠-٢٠٠٤،١٣٨: شحاته وبریقع(                                                      

  : المستخدمة في البحث  األجهزة واألدوات ٥-٣
  ).ضة بداینامومیتر الق(  جهاز لقیاس قوة القبضة-     

  .شریط قیاس  -     
  . كرات تنس -     
  . قطعة طباشیر- 
  . قطعة قماش لعصب العینین- 
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 ٢٣٠

  : الوسائل اإلحصائیة  ٦-٣
ـــات إحـــصائیًا باســـتخدام البرنـــامج اإلحـــصائي تـــم م فـــضُال عـــن اســـتخدام  ) SPSS( عالجـــة البیان

  :الحاسبة الیدویة والذي تم من خاللهما استخراج 
 الوسط الحسابي •

 االنحراف المعیاري •

 .لمتوسطین غیر مرتبطین ولعینتین متساویتین بالعدد) ت ( اختبار  •

  )٢٧٢- ١٠١ ،١٩٩٩ ، والعبیدي،التكریتي( 
 -:عرض النتائج ومناقشتها  -٤

  -: عرض النتائج ١-٤
   )٢( رقم الجدول 

یة الحس اإلدراكالقدرات ختبارات ال بةو المحس) ت ( وقیم یبین األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة 
  لعینة البحثـ حركیة 

    
 


     


 


 

      

       
       

       
       

       


       


 

      

  ٢.٠٥= الجدولیة ) ت(قیمة)  ٢٨ (ودرجة حریة)  ٠.٠٥  (<معنوي عند نسبة خطأ           
 العمـودي بابي الختبار اإلحساس بمـسافة الوثـیتبین أن قیمة الوسط الحس ) ٢( رقم من الجدول 

  قیمــة الوســط الحــسابيت بلغــفــي حــین ،)١.٧٤٠(وبــانحراف معیــاري قــدره ) ٥.٣٠٠( قــد بلغــت لالعبــین
  ).١.٦٤١(وبانحراف معیاري قدره ) ٤.٩٦٦(للحراس المرمى 
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 ٢٣١

) ٦.١٦٧( بالنسبة الختبار اإلحساس بمسافة الوثب األفقـي فقـد بلـغ الوسـط الحـسابي لالعبـین أما
  .)١.٠٦٧(وبانحراف معیاري قدره ) ٥.٥٦٧( وللحراس المرمى بلغت ،)١.٦٦٥(وبانحراف معیاري قدره 

وبالنــــسبة الختبــــار اإلحــــساس للقــــدم بــــالفراغ الراســــي فقــــد بلغــــت قیمــــة الوســــط الحــــسابي لالعبــــین 
ري قــدره  وبــانحراف معیــا)٩.٦٣٣(وللحــراس المرمــى بلغــت ) ١.١١٣(وبــانحراف معیــاري قــدره ) ٩.١٦٦(
)١.٥٨٦.(  

) ٦.٣٣٣(بینمـــا كانـــت قیمـــة الوســـط الحـــسابي لالعبـــین فـــي اختبـــار اإلحـــساس بالقـــدم المـــسیطرة 
وبــانحراف ) ٦.٨٦٧( للحــراس المرمــى فقــد بلــغ الوســط الحــسابي أمــا ،)١.١٥٩(وبــانحراف معیــاري قــدره 

  ).١.٢٧٤(معیاري قدره 
ـــین فـــي اختبـــار اإلتفـــي حـــین بلغـــ ) ٥.٣٣٣ (حـــساس برمـــي الكـــرة قیمـــة الوســـط الحـــسابي لالعب

) ٣.٥٦٦ ( بینمـــــا كانـــــت قیمـــــة الوســـــط الحـــــسابي للحـــــراس المرمـــــى،)١.٥٥٤(وبـــــانحراف معیـــــاري قـــــدره 
  .)١.١٧٨ (وبانحراف معیاري قدره

ـــین ت فقـــد بلغـــ الحـــسي لقـــوة القبـــضةاإلدراكاختبـــار  أمـــا  )٣.٠٨٣( قیمـــة الوســـط الحـــسابي لالعب
وبــانحراف  ) ٢.٤٥٠(مــة الوســط الحــسابي للحــراس المرمــى  وكانــت قی،)٠.٦٨٦ (وبــانحراف معیــاري قــدره

  ).٠.٦٧٦ (معیاري قدره
 حركــــي للمــــسافة والفــــراغ األفقــــي للــــذراع-اإلدراك الحــــس وكانــــت قیمــــة الوســــط الحــــسابي الختبــــار

 ) ٧.٢٠٠( فكانـــــت حـــــراس المرمـــــى  أمـــــا   )١.٦٧٤ (وبـــــانحراف معیـــــاري قـــــدره  ) ٩.٣٦٧(  لالعبـــــین
   ).١.١٦٢ (وبانحراف معیاري قدره 

حركـــي للمـــسافة والفـــراغ - اإلدراك الحـــسبینمـــا كانـــت قیمـــة الوســـط الحـــسابي لالعبـــین فـــي اختبـــار
  )٧.١٦٧( وللحــــراس المرمــــى كانــــت  ) ٢.١٣١(وبــــانحراف معیــــاري قــــدره   )٩.٤٠٠(  للــــذراعلعمــــوديا

   .  )١.٣٧١ (وبانحراف معیاري قدره 
ذات داللــة وجــد فــروق انــه الت ) ٢( رقــم  مــن الجــدول المحتــسبة فیتبــین) ت (  بالنــسبة لقــیم أمــا         

 ، العمــوديب بمــسافة الوثــساختبــار اإلحــسا (اآلتیــةمعنویــة بــین الالعبــین وحــراس المرمــى فــي االختبــارات 
 اختبـار اإلحـساس بالقـدم ، اختبـار اإلحـساس للقـدم بـالفراغ الراسـي،اختبار اإلحساس بمسافة الوثب األفقـي

ـــیمإذ ) المـــسیطرة ـــوالي ) ت ( كانـــت ق ـــى الت ـــارات وعل  ،٠.٩٣٣ ،١.١٧٥ ،٠.٥٤٠(المحتـــسبة لهـــذه االختب
والبالغــة  ) ٢٨( ودرجــة حریــة )٠.٠٥ (<الجدولیــة عنــد نــسبة خطــأ) ت(وهــي اصــغر مــن قیمــة  ) ١.١٩٩

)٢.٠٥.(  
 معنویــة بــین الالعبــین وحــراس المرمــى ذات داللــة  وجــود فــروقالجــدول نفــسهفــي حــین یتبــین مــن 

 الحسي لقوة كاختبار اإلدرا ،اختبار اإلحساس برمي الكرة( في االختبارات اآلتیة مى حراس المر ةصلحمول
ـــذراع-اختبـــار اإلدراك الحـــس ،القبـــضة حركـــي  اختبـــار اإلدراك الحـــس ،حركـــي للمـــسافة والفـــراغ األفقـــي لل

بة لهـــــذه االختبـــــارات وعلـــــى التـــــوالي و المحـــــس) ت (  كانـــــت قـــــیم إذ ) للمـــــسافة والفـــــراغ العمـــــودي للـــــذراع
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 ٢٣٢

 )٠.٠٥ (<الجدولیـة عنــد نـسبة خطــأ) ت ( وهـي اكبــر مـن قیمــة  ) ٣.٤١٣ ،٤.١١٨ ،٣.٥٠٨،٢.٥٤٧(
  ).٢.٠٥(والبالغة  ) ٢٨(ودرجة حریة 

  -: مناقشة النتائج ٢-٤
توجد فروق ذات داللة معنویة بـین الالعبـین حـراس المرمـى فـي  یتبین انه ال) ٢(رقم من الجدول 

) ت(بة اقــل مــن قیمــة و المحــس) ت( كانــت قــیم إذة الخاصــة بــالرجلین  الحــس ـ حركیــاإلدراكیــةاالختبــارات 
 إلـىالباحث سبب ذلك ویعزو ).٢.٠٥(والبالغة  ) ٢٨( ودرجة حریة )٠.٠٥ (<الجدولیة عند نسبة خطأ 

 كافــة المهــارات تقریبــًا أداءاســتخدام الــرجلین فــي ومتغیراتهــا یحــتم علــى الالعــب كــرة القــدم  طبیعــة لعبــة أن
 وكل هذه ، ضرب الكرة وغیرها من المهارات الفرعیةأو التهدیف ام الدحرجة ام بأنواعهامناولة الفي سواًء 

 لـذا فـان اسـتخدام الـرجلین ،المهارات یستخدم فیها الالعب الرجلین مع دور ثانوي للذراعین لغرض التـوازن
 اإلحـساس تقویـة إلـىبالتالي وتكرارها لمرات عدیدة سیؤدي  التدریب أو المهارات سواًء في المباراة أداءفي 

 یــستخدم األخــر بالنــسبة لحــارس المرمــى فانــه هــو أمــا.مــن الجــسم )  الــسفلى األطــراف( فــي ذلــك الجــزء 
 مناولة الكـرة لزمیـل وحتـى فـي تنفیـذ بعـض أومنها ضرب الكرة وتشتیتها  معظم المهارات أداءالرجلین في 

 ، غیــر المباشــرةأوحتــى الــضربات الحــرة المباشــرة  ضــربة الجــزاء و أوالحــاالت الثابتــة مثــل ضــربة المرمــى 
فضًال عن ذلـك فعنـد خـروج حـارس المرمـى مـن منطقـة جزائـه فـان القـانون الیـسمح لـه باسـتخدام الـذراعین 

 اإلدراك تقویــة إلــىیــؤدي ذلــك  ممــا ، المهــاراتأداء اســتخدام الــرجلین فــي إلــىلــذا سیــضطر فــي لعــب الكــرة 
 وهـذا مـا یفـسر عـدم وجـود عالقـة معنویـة بـین الالعبـین ،أیـضاً  لدیـه الـسفلى األطـرافـ حركـي فـي الحـس 

( نقـًال عـن ) طلبـة ( ویـشیر  .بـالرجلینالحـس ـ حركیـة الخاصـة  اإلدراكیـةوحـارس المرمـى فـي االختبـارات 
   ” الحس ـ حركي اإلدراك رفع مستوى إلى البرنامج التطبیقي العملي یؤدي إن“ ) شهیرة عبد الوهاب

   ).١٢٥ ،١٩٩٣ ،طلبة( 
 إن اإلدراك الحـس ـ حركـي عنـد  “  )Farfel & meinel ( نقًال عـن ) خاطر وآخرون  ( ویضیف     

  ”الفرد یمكن تنمیته وتطویره بالتدریب 
   ).٢٩٣ ،١٩٨٧، وآخرونخاطر  ( 

فــروق ذات داللــة معنویــة بــین الالعبــین حــراس المرمــى فــي   وجــودالجــدول نفــسهكمــا یتبــین مــن 
) ت(إذ كانــت قــیم  حــراس المرمــى، ةصلحمــولبالــذراعین  راكیــة الحــس ـ حركیــة الخاصــةاالختبــارات اإلد

) ٢.٠٥(والبالغة  ) ٢٨( ودرجة حریة )٠.٠٥ (<الجدولیة عند نسبة خطأ ) ت(بة اكبر من قیمة و المحس
 أداء طبیعة اللعبة وقوانینها تسمح لالعب باسـتخدام أي جـزء مـن جـسمه فـي أن إلىویعزو الباحث ذلك . 

 جـسمه فـي اللعـب ومـن أجـزاء بینمـا حـارس المرمـى یـسمح لـه باسـتخدام كافـة ،لمهارات باسـتثناء الـذراعینا
 إبعــاد یــستخدم حــارس المرمــى الــذراعین فــي إذ ،)باســتثناء خروجــه خــارج منطقــة جزائـه (ضـمنها الــذراعین 

ــذا فــان كثــرة وتكــرار اســتخدام ، زمیــلإلــى رمیهــا أو مــسك الكــرة بالیــدین أوالكــرة   أداء تلــكالــذراعین فــي  ل
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 ٢٣٣

 الحس ـ حركي فـي اإلدراك تطویر مستوى إلى  بالنتیجة أدى التدریب أثناء أوالمهارات  سواًء في المباراة 
  . مما لدى الالعبین أكثر السفلى لدى حراس المرمى األطراف

 ، الممارسـةوأالعـب مـن خـالل التكـرار الإلى انـه قـد یتطـور اإلدراك لـدى ( ) السعدي (وبهذا الصدد یؤكد 
       )ـ حركي  الحس المهارة تطورت لدیه صفة اإلدراك أوفكلما مارس الالعب الحركة 

  ).٢٠٠٢،١٠٣ ،السعدي(  
  : االستنتاجات والتوصیات -٥
  : االستنتاجات ١-٥
 الخاصــة بــالرجلین معنویــة بــین الالعبــین وحــراس المرمــى فــي االختبــاراتداللــة ال توجــد فــروق ذات  .١

 ، اختبار اإلحساس بمـسافة الوثـب األفقـي، العموديب بمسافة الوثساختبار اإلحسا (يواالختبارات ه
  . ) اختبار اإلحساس بالقدم المسیطرة،اختبار اإلحساس للقدم بالفراغ الراسي

ذراعین معنویـــة بـــین الالعبـــین وحـــراس المرمـــى فـــي االختبـــارات الخاصـــة بالـــداللـــة توجـــد فـــروق ذات  .٢
 الحــسي لقــوة اإلدراك،اختبــار اإلحــساس برمــي الكــرة (االختبــارات هــيه  حــراس المرمــى وهــذةصلحمــول

حركـي - اختبـار اإلدراك الحـس،حركـي للمـسافة والفـراغ األفقـي للـذراع-اختبار اإلدراك الحـس ،القبضة
  )للمسافة والفراغ العمودي للذراع

  : التوصیات ٢-٥
 فـي الوحـدات التدریبیـة  المرمىسلالعبین وحرا اإلدراكیة الحس ـ حركیةضرورة االهتمام بالقدرات  .١

  . االدراكیةوتخصیص أوقات لها ضمن تلك الوحدات نظرًا ألهمیة تلك القدرات
 وذلـك ألهمیتهـا فـي تنفیـذ لالعبـینالخاصـة بالـذراعین  اإلدراكیـة الحـس ـ حركیـةاالهتمـام بالقـدرات  .٢

  .بعض المهارات ومنها الرمیة الجانبیة
القـــدرات اإلدراكیـــة الحـــس ـ حركیـــة بـــین خطـــوط اللعـــب إجـــراء دراســـة للتعـــرف علـــى الفـــروق فـــي  .٣

   المختلفة في لعبة كرة القدم 
الالعبــین وحــراس  إجــراء دراســة للتعــرف علــى الفــروق فــي القــدرات اإلدراكیــة الحــس ـ حركیــة بــین .٤

  . مثل لعبة كرة الید المرمى في األلعاب األخرى
 

  
  
  

  واألجنبیة العربیة المصادر
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 ٢٣٤

 الحـس ـ حركـي اإلدراكبرنامج مقترح لتنمیة بعض متغیرات “ ) : ١٩٩٠( بسیوني، فایزة محمد  )١
 بحـــث منــشور، مجلـــة علـــوم ”قـــذف القـــرص  وأثـــره علـــى المـــستوى المهـــاري والرقمـــي لمـــسابقة

 .الریاضة، المجلد الرابع، العدد الرابع كلیة التربیة الریاضیة للبنات، القاهرة 
التطبیقــات اإلحــصائیة واســتخدامات الحاســوب  “  ) :١٩٩٩( التكریتي،ودیــع یاســین، والعبیــدي،  )٢

 . دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل”في بحوث التربیة الریاضیة 

 دار ” دراسات في الـتعلم الحركـي فـي التربیـة الریاضـیة  “ ) : ١٩٨٧( خاطر، احمد وآخرون  )٣
 .المعارف، القاهرة 

ــي نمــو  “) : ٢٠٠٢(الرومــي، جاســم محمــد نــایف، والمفتــي، بیریفــان عبــداهللا   )٤ دراســة مقارنــة ف
بحـث  ”القدرات اإلدراكیة الحس ـ حركیـة بـین أطفـال الـصف األول االبتـدائي ومـا قبـل المدرسـة 

 الرافدین للعلوم الریاضیة، المجلد الثامن، العدد التاسع والعشرونمنشور مجلة 
 .، دار الفكر، اإلسكندریة ١ط ” جمباز السیدات“ ) : ١٩٦٩( سرى، فضیلة حسن  )٥

حركـي لـدى -تـصمیم وتحـسین اختبـارات اإلدراك الحـس “ ):٢٠٠٢(لسعدي، عامر جبار كاظم ا )٦
 جامعـــة بغـــداد، كلیـــة التربیـــة الریاضـــیة، المجلـــد ،مجلـــة التربیـــة الریاضـــیة ”العبـــي الكـــرة الطـــائرة 

 . العدد األول ،الحادي عشر

ات اإلدراك  دراســـة تحلیلیـــة للعالقــة بـــین بعـــض قـــدر “ ) ١٩٩٠( الــسكري، محمــد حـــسن حنفــي  )٧
 أطروحــة دكتــوراه غیــر منــشورة، كلیــة التربیــة  ”الحــس ـ حركــي واألداء فــي ریاضــة الجمبــاز 

  .الریاضیة للبنین، جامعة حلوان 
األهمیـــة النـــسبیة لـــبعض أنـــواع  “  ) :١٩٨٧( الـــشاذلي، احمـــد فـــؤاد، وشـــحاته، احمـــد إبـــراهیم  )٨

بحـث منـشور فـي  ” سـنة ١٦ سـن تحـت مهاري لالعبي الجمباز الاإلحساسات المرتبطة باألداء
 .المؤتمر العلمي لتطور علوم الریاضة، العدد األول، جامعة المنیا 

دلیـل القیاسـات الجـسمیة واختبـارات األداء  “): ٢٠٠٤(شحاته،محمد إبـراهیم وبریقع،محمـد جـابر )٩
 .اإلسكندریة،  منشأة المعارف”الحركي

ـــر “  ) :١٩٩٣( طلبـــة، محمـــود إســـماعیل  ) ١٠ ـــامج ت ـــأثیر برن ـــى اإلدراك  ت ویح ریاضـــي عل
 بحـث منـشور، مجلـة ” الحس ـ حركي لتالمیذ الحلقة الثانیة من التعلیم األساسي بمدینـة المنیـا

  .أسیوط لعلوم وفنون التربیة الریاضیة، العدد الثالث، الجزء الثاني
فــسیولوجیا ومورفولوجیــا  “ ) :١٩٩٧( عبــد الفتــاح، أبــو العــال احمــد، وحــسانین، محمــد صــبحي  ) ١١

  .دار الفكر العربي ” یاضي وطرق القیاس والتقویمالر 

 انتقــاء الموهــوبین فــي المجــال “  ) :١٩٨٦( عبــد الفتــاح، أبــو العــال احمــد، وروبــي، احمــد عمــر ) ١٢
  . القاهرة ،مطبعة عالم الكتب ” الریاضي
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 ٢٣٥

 الحــس ـ حركــي ومــستوى اإلدراك العالقــة بــین متغیــرات “  ) : ١٩٩٥( ســهام حمــد ،لنعیمــاتا ) ١٣
مهاري على أجهزة جمباز السیدات لطالبات كلیة التربیة الریاضیة في الجامعة األردنیـة األداء ال

  . الجامعة األردنیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة”
مطبعـة جامعـة   ” علم النفس الریاضـي فـي التربیـة الریاضـیة “ ) : ١٩٨٤( الویس، كامل طه  ) ١٤

  بغداد
15) Joseph .B (1990): Oxendine physiology of motor learning  Hall . inc  
16) Sag .V (1981) : Effect of perceptual motor training program an 
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