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 مدتخمص البحث: 
ىجؼ البحث الى التعخؼ عمى العالقة بيؽ االدراؾ الحذ حخكي بسيارة االعجاد مؽ االعمى 

  العالقةإليجاد  االسمؾب الؾصفي الباحثؾف استخجمت , سشة  11 -11لالعبي كخة الظائخة بأعسار 

بيؽ متغيخات الجراسة , تؼ تظبيق اجخاءات البحث عمى عيشة تسثل العبي كخة الظائخة لشادي 
الى  الباحثؾف سشة , وقج تؾصمت  11 -11, العب بأعسار  11السدتقبل السذخؽ والبالغ عجدىؼ 

عجد مؽ االستشتاجات كاف اىسيا ضعف مدتؾى االدراؾ الحذ حخكي ودقة ميارة االعجاد مؽ 
الى االستفادة مؽ  الباحثؾف  والعالقة بيؽ الستغيخات , وقج اوصعمى وىحا سبب في عجـ معشؾية اال

دراستيا فزال عؽ التخكيد عمى التسخيشات التي تعسل عمى تشسية القجرات االدراكية الحدية 
 لالعبيؽ .
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Abstract 
 

The aim of the research is to identify the relationship between perception, 

movement, and skill of numbers from above for volleyball players aged 

13-16 years. The researcher used the descriptive method to find the 

relationship between the study variables The research procedures were 

applied to a sample representing the 12 volleyball players of the Bright 

Future Club, ages 13-16. The researcher reached a number of conclusions, 

the most important of which was the low level of perception of movement 

and skill accuracy The numbers from the top, and this is the reason for the 

insignificance of the relationship between the variables, and the researcher 

recommended to benefit from her study as well as focus on exercises that 

work on developing the perceptual abilities of the players. 

 
 التعريف بالبحث : -1

 السقدمة وأهسية البحث : 1-1

مسا الشػ تدعى الجوؿ الستظؾرة وبكافة مؤسداتيا الخياضية الى الحرؾؿ عمى افزل الشتائج 
ية او الجولية , كؾف الخياضة اصبحت مخاءة عاكدة واالنجازات سؾاء عمى مدتؾى البظؾالت السحم

لتظؾر البمجاف ومجتسعاتيا , لحا اىتؼ الخبخاء لتظؾيخ السيارات الحخكية والقجرات البجنية لالعبيؽ 
 ودراسة العالقات بيؽ ىحه القجرات لخجمة السدتؾى الخياضي .

لقج شغمت لعبة كخة الظائخة الكثيخ مؽ الالعبيؽ والسذاىجيؽ لجسالية االداء , اذ تعج مؽ االلعاب 
االكثخ اثارة , لسا تحتؾي مؽ ميارات وقجرات متعجدة تتظمب مؽ مسارسييا امتالكيا , وبذكل 

 كقجرة اساسية ميسة لمشجاح في االداء السياري , فزال عؽ مياراتاالدراؾ الحذ حخكي خاص 
, اذ اف الشجاح في اداءىا سؾؼ  وتييئتيا لمدميل استقباؿ الكخات وبأوضاع مختمفةاالعجاد عشج 

 يكؾف لإلدراؾ الحذ حخكي يسكؽ الفخؽ مؽ الديظخة عمى الكخة واالنتقاؿ الى الحالة اليجؾمية , ف
ادراؾ  اىسية كبيخة في اداء السيارات السختمفة سؾاء في الجفاع او اليجؾـ , وعمى سبيل السثاؿ

كميا عؾامل ميسة لألداء السياري وبذكل  ..., والدمؽ , واالداة السدافة والفخاغ , وادراؾ القؾة 



1 

 

ية االدراؾ تؾفخىا بذكل مبكخ لجى الالعبيؽ , اذ اف اىسخاص لفئات الشاشئيؽ والذباب لكي يتؼ 
الحذ حخكي تكسؽ في احداس الالعب بالحخكة عشج مذاىجتو لمكخة ليتؼ تشفيح الحخكة , وقج 

  .يتظمب تغييخا في وضع الجدؼ لالعب والكخة في اليؾاء
لقج اثبتت بعض الجراسات الى وجؾد " تبايؽ في ندب مداىسة القجرات البجنية الخاصة في مدتؾى 

 1212ئخة " ) احسج عبج العديد واخخوف , عؽ السمعب بالكخة الظاميارة الزخب الداحق والجفاع 
 افلستغيخات وعالقتيا ليتدشى لمباحثمؽ خالؿ دراسة ىحه ا(. ومؽ ىشا تتزح اىسية البحث  94,

 .االعجاد وضع الحمؾؿ السشاسبة لخفع مدتؾى لعبة كخة الظائخة في العخاؽ وميارة
 مذكلة البحث: 1-2

ألداء العجيج مؽ الفخؽ في البظؾالت السختمفة لفئة  الباحثؾف كمة البحث مؽ خالؿ متابعة تكسؽ مذ
, وعمى  مسا سبب الى ضياع الكثيخ مؽ الشقاط )التسخيخ(,الشاشئيؽ الى ضعف مدتؾى االعجاد

الالعبيؽ اجادة االعجاد مؽ االعمى اوؿ االسفل او مؽ خالؿ القفد والتسخيخ لألماـ او الخمف او 
لتحقيق االداء السياري السثالي فعسمية , اذ تتظمب ىحه السيارة قجرات ادراكية عالية انب الج

االعجاد قج يشزخ الييا انيا مؽ السيارات الديمو ولكؽ عشج تحميل متتظمبات ادئيا نجج اف ىحه 
الستظمبات ىي متغيخه حدب طخيقة االعجاد وتشفيح اليجؾـ لحلػ يتظمب تقجيخ مدافو والقؾه 

 التداؤؿ االتي : الباحثؾف , لحا يزع سكاف وزمؽ ليتؼ تسخيخ الكخهوال
لالعبي كخة  مؽ االعمىىل تؾجج عالقة ارتباط بيؽ االدراؾ الحذ الحخكي وميارة االعجاد  -

 سشة . 11 -11الظائخة بأعسار

 هدؼ البحث : 1-3

 التعخؼ عمى مدتؾى االدراؾ الحذ الحخكي لعيشة البحث.–

 االعجاد مؽ االعمى لكخة الظائخه لعيشة البحثالتعخؼ عمى مدتؾى ميارت -
لالعبي كخة الظائخة  مؽ االعمىبيؽ االدراؾ الحذ حخكي بسيارة االعجاد العالقة التعخؼ عمى -

 . سشة 11 -11بأعسار 

 فرض البحث: 1-4
لالعبي كخة  مؽ االعمىتؾجج عالقة ارتباط معشؾية بيؽ االدراؾ الحذ حخكي وميارة االعجاد  -

 .سشة  11 -11الظائخة باعسار

 مجاالت البحث: 1-5
 السؾصل -العبي نادي السدتقبل السذخؽ بكخة الظائخة لمشاشئيؽ :  السجاؿ البذخي  1-5-1
 1212/  11/ 1لغاية  1212/  11/ 1لمفتخة مؽ السجاؿ الدماني : 1-5-1
 السؾصل  –ممعب كخة الظائخة لشادي السدتقبل السذخؽ   السجاؿ السكاني : 1-5-1

 :تحديد السرطلحات 1-1
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: "ىؾ استالـ الكخة باليجيؽ او بيج واحجة مؽ اعمى او مؽ اسفل وتؾجيييا ألعمى مع ميارة االعجاد -
 (.37, 1111)عمي مرظفى ,تغييخ اتجاىيا بجوف استقخارىا عمى اليجيؽ"

إدراؾ العالقات بيؽ الفخاغ وأجداء جدؼ اإلنداف في أثشاء حخكة الجدؼ  ىؾ"االدراؾ الحذ حخكي : -
باستخجاـ مدتقبالت لإلحداس بالحخكة وتؾجج ضسؽ الشغاـ الذامل لألوتار العزمية والعزالت 

 (.311, 2007حامج, ) دمحم"واألربظة ومفاصل الجياز الحخكي
 اجراءات البحث-2
  مشهجية البحث واجراءاته السيدانية :1-2

 إليجاد العالقة االرتباطية لسالئستو مذكمة البحث.السشيج الؾصفي  الباحثؾف  واستخجم
 عيشة البحث :مجتسع وعيشة 1-1

سشو والحي يسثمؾف االنجيو  11الى  11باعسار  الظائخةشسل مجتسع البحث العبي كخة 
  الباحثؾف  وقام, العب 11الخياضيو والسجارس التخرريو في مجيشة السؾصل والبالغ عجدىؼ 

العب يسثمؾا ناشئ كخة الظائخة لشادي السدتقبل  ,11بتحجيج العيشة بالظخيقة العسجية وعجدىؼ 
 , وقج تؼ اختيار العيشة لتؾفخ كل الغخوؼ لتظبيق اجخاءات البحث .  1212السذخؽ لمعاـ 

 
 تجانذ افخاد العيشو: 1-1-1

فق التغيخات )الظؾؿ ,الؾزف ,العسخ باجخاء عسمية التجانذ بيؽ افخاد العيشو و  الباحثؾف قاـ 
 (1(وذلػ لزبط الستغيخات البحثيو وطخؽ تجانذ افخاد العيشو كسا ىؾ مبيؽ في ججوؿ )

 
 ( 1ججوؿ )

 تجانذ عيشة البحث
 ؿ و ع س وحجة القياس الستغيخات 

 1.11- 191 9.41 191.41 سشتستخ الظؾؿ
 1.19- 11.5 5.91 19 كغؼ الؾزف 
 1.12- 15.5 1.15 15 سشو العسخ

لجسيع متغيخات البحث مسا يجؿ اف  1±( اف معامل االلتؾاء يتخاوح بيؽ 1يتزح مؽ ججوؿ )
 العيشو متجاندو

 االجيدة واالدوات ووسائل جسع السعمؾمات : 1-1
 

 

 . الجهزة واالدواتا -
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o . ممعب كخة طائخة 
o (5كخات طائخة قانؾنية عجد.) 
o . شخيط قياس متخي 
o . جياز حمق كخة سمة 
o ( حاسبة الكتخونيةhp.) 
o . طباشيخ 
o  .عرابة لمعيشييؽ 

 . وسائل جسع السعلهمات -

o . السخاجع العمسية 
o . االختبار والقياس 
o . استسارات التدجيل 
o .)شبكة السعمؾمات الجولية ) االنتخنيت 

 اختبارات البحث : 2-4
( 9ختريؽ (وعجدىؼ )بتؾزيع استسارة استبياف )لمخبخاء والس الباحثؾف لتحجيج اختبارات البحث قامو 

, اذ تت االتفاؽ عمى تحجيج اختبار االدراؾ الحذ حخكي لمسدافو والفخاغ العسؾدي لمحراع ,وختبار 
االدراؾ الحذ حخكي لسدافة الؾثب الى االماـ ,واختبار تقؾيؼ الجقو لسيارت االعجاد )التسخيؽ(,وقج 

ؾالي وفيسا يمي شخح اختبارات ( عمى الت2.41, 4..2.41,2حرمت االختبارات عمى ندبة اتفاؽ )
 البحث

  العسهدي للذراعاإلدراك الحس حركي للسدافة والفراغ  االول اختبار  1 -2-4
 اإلحداس بالسدافة والفخاغ العسؾدي لمحراع . الهدؼ:

 شخيط قياس . قظعة قساش لعرب العيشيؽ ، األدوات :
 لػػػعمػػى األرض بحيػػث تكػػؾف نقظػػة أ يؾضػػع شػػخيط متػػخي عمػػى الجػػجار ويكػػؾف عسؾديػػا   إجػػراءات :

 سػػػؼ(  70حيػػػث تبعػػػج ذراع الالعػػػب وىػػػي مسػػػجودة عػػػؽ الحػػػائط )( سػػػؼ بسدػػػتؾى نغػػػخ السختبػػػخ 40)
لمذػخيط ، ويكػؾف متييػأ  وىؾ جالذ عمى كخسػي مؾاجيػا  وحدب طؾؿ الالعب )تتأثخ بظؾؿ الحراع( 

باليػج السدػيظخة  دػبابةلتعييؽ مؾقعو ، ثؼ تعرػب عيشػاه وبػجوف تػجريب يقػؾـ بسحاولػة لسػذ إصػبع ال
 ولمسختبخ ثالث محاوالت . االختبار,لمعالمة عمى الذخيط الستخي والتي يحجدىا القائؼ بعسمية 

عؽ الشقظة السحجدة فػي السحػاوالت  دبابةتقاس الدشتيستخات التي يبتعج بيا إصبع ال التدجيل :
" )دمحم ابػخاهيؼ , الػثالث الثالث وتقاس ألقخب سشتيستخ والتدجيل الشيائي ىؾ مجسػؾع السحػاوالت

 ( .1, وكسا مؾضح في شكل )  ( 140, 2004
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 .إلى األمام  اإلدراك الحس حركي بسدافة الهثب الثاني اختبار" 2-4-2

  .: قياس القجرة عمى اإلدراؾ الحذ حخكي بسدافة الؾثب لألماـالهدؼ
مػػؽ  ونػػدوال   ( سػػؼ صػعؾدا  5مػجرج أبعػػاده ) ,شػػخيط قيػػاس  ,طباشػيخ  ,عرػابة لمعيشػػيؽ  األدوات :

 خط اليجؼ . 
( سػػؼ يخرػػص احػػجىسا 122السدػػافة بيشيسػػا ) يخسػػؼ عمػػى األرض خظػػاف متؾازيػػاف :اجػػراءات

يقف السختبػخ خمػف خػط البػجء مباشػخة ويتػخؾ  ,كيجؼ )خط اليجؼ(  واآلخخلمبجء )خط البجء( 
ويتػخؾ السختبػخ فػي ىػحا الؾضػع  السختبخ لتقجيخ بعج مدػافة خػط اليػجؼ عشػو ثػؼ تعرػب عيشػاه

البػجء إلػى األمػاـ لسحاولػة الؾصػؾؿ إلػى  مػؽ خػط ا  ػثؼ يقؾـ بالؾثب بالقػجميؽ معػ, ( ثا 12لسجة )
 . (1)خط اليجؼ( بالعقبيؽ كسا في الذكل ) خط اليجؼ بحيث يالمذ الخط الثاني

 ( محاوالت .1لكل مختبخ ) الذروط  :
 

يتؼ تدجيل السدافة التي تقع بيؽ خط اليجؼ ونياية عقب السختبخ مقخبة إلى اقخب  التدجيل  :
 9,  1 , 1ثػؼ  1إذ يتؼ تدجيل السشظقة السحجدة بتقييؼ )صفخ( والسشظقة القخيبة مشيػا  ,( سؼ 5)

( سؼ قبميػا . ودرجػة 15( سؼ بعج السشظقة و)15إذ يكؾف مجسؾع السدافة ) أو ندوال   صعؾدا   5, 
 . (119, 1221")عامخ جبار,الشيائية ىي مجسؾع درجات تدجيل السحاوالت الثالث السختبخ

 
 

  (تقهيم الدقة لسهارة األعداد) التسرير الثالث اختبار" 2-4-3
 قياس دقة األعجاد مؽ األعمى . الهدؼ: 
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لؾحػػة تيػػجية كػػخة الدػػمة ومقعػػج سػػؾيجي يؾضػػع أمػػاـ لؾحػػة التيػػجية عمػػى بعػػج  دوات :األ
 ( . 5ـ ( وكخات طائخة عجد ) 9)

يقػـؾ الالعػب بتسخيػخ الكػخات مػؽ األعمػى بظخيقػة تذػابو أداء األعػجاد  مهاصفات األداء :
 ولخسدػػة محػػاوالت مػػؽ خمػػف السقعػػج الدػػؾيجي عمػػى حمقػػة كػػخة الدػػمة وبأفزػػل مػػا يسكػػؽ

 (. 1كل)وكسا في الذ
 ( درجات لمكخة التي تسخ في الحمقة دوف مالمدتيا . 9) تدجيل الشقاط :

 ( درجات اذا دخمت الكخة مع مالمدة الحمقة . 1)                  
 درجة اذا دخمت الكخة بعج مالمدة المؾحة .( 1)                  

 (.114 ,1449,دمحم صبحي ").( درجة12)الدرجة الععسى لالختبار 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ـ9                                             
 
 
 
 
 
 
 ( دقيقة .1تكرار التسرير ) االعداد( من االعلى على الحائط في ) رابعا اختبار 2-4-4

 قياس سخعة اداء التسخيخ مؽ اعمى عمى الحائط.: الهدؼ من االختبار
وعمى  (ـ,1.5(سؼ وطؾلو)2.5عميو خط مسيد عخضو)حائط اممذ مخسـؾ  :االدواتاالجهزة و 

(ـ مؽ االرض ومؾازيا ليا. ويستج خظاف عسؾدياف عمى جانبي ىحا الخط الى اعمى 3.30ارتفاع)
 ورقة تدجيل ومدجل. ساعة ايقاؼ, (كخة الظائخة,1عجد ) (سؼ,60بظؾؿ)
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سساع اشارة البجء تقحؼ تقف الالعبة السختبخة مسدكة بالكخة ومؾاجية لمحائط عشج  وصف االداء:
وعشج ارتجاد الكخة مشيا تبجأ في اداء تسخيخ  الكخة عمى الحائط داخل السداحة السحجدة بالخظؾط,

 .سجة دقيقة واحجةلعمى التؾالي و  ولألعمى لألماـالكخة 
 تسدػ الكخة باليجيؽ قبل قحفيا لبجء االختبار.-1  :الذروط

(ـ بيؽ 1.5تسخيخة الحائط فؾؽ خط اؿ)كل في الكخة السقحوفة يجب اف تمسذ  -2
 الخظيؽ العسؾدييؽ.

السختبخة بقحؼ الكخة عمى الحائط ثؼ  بأداءعشج فقج الكخة او لقفيا يدتسخ االختبار -3
 دقيقة(. 1خيخ مؽ االرتجاد ويدتسخ ذلػ حتى يشتيي الدمؽ السحجد)سالت

 تحتدب التسخيخات الرحيحة االداء في خالؿ دقيقة واحجة.-التدجيل:
 (377,1110,اليؽ) ."(تسخيخة50قحؼ الكخة او التسخيخات التي تديج عؽ)  بال يحتد-:ملحهظة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سم(09قدم()3)

 مرت( االرتفاع3333قدم()11)                                                      

 
 قدم(5متر( ) 135) 
 

 االرض                               السدجل                            الالعب      
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 التجربة االستطالعية : 3-5
التجخبػػة االسػػتظالعية ىػػي مػػؽ األولؾيػػات التػػي يقػػـؾ بيػػا الباحػػث فيػػي تسثػػل " التػػجريب العسمػػي 

قاسػؼ اثشػاء اجػخاء االختبػارات لتفادييػا")  الباحثؾف لمؾقؾؼ عمى الدمبيات وااليجابيات التي تقابل 
بػػاجخاء التجخبػػة االسػػتظالعية يػػـؾ )  البػػاحثؾف  فقػػج قامػػو (. 129, 1442واخػػخوف , السشػػجالوي 

عيشػة البحػث , وقػج الداعة الخابعة عرخا عمى نفػذ افػخاد  1212/   1/11( السرادؼ الثالثاء
بشتائج التجخبة مؽ حيث تفيؼ افخاد عيشة البحث, ومعخفة السعؾقات لتجاوزىا  الباحثؾف استخشجت 

 والتاكج مؽ سالمة االدوات عشج تظبيق االختبارات .فزال عؽ تييئة 
 تظبيق اختبارات البحث : 1-1
 1212/11/12االربعاء السؾافقا وتظبيق اختبارات البحث في يؾـ باجخاء تجخبو الباحثؾف مت قا
, في الدػاعة الخابعػة عرػخا وعمػى ممعػب كػخة الظػائخة  1212/ 11/ 14السؾافق  الخسيذالغايةو 

بتظبيػػػق خظػػػؾات  ممتدمػػػاف البػػػاحثؾف ي مجيشػػػة السؾصػػػل, وقػػػج كػػػاف السذػػػخؽ فػػػلشػػػادي السدػػػتقبل 
 االختبارات .

 الهسائل االحرائية: 3-7
 "الؾسط الحدابي . -

 االنحخاؼ السعياري . -

 (124-121, 1444وديع ياسيؽ وحدؽ دمحم , معامل االرتباط البديط بيخسؾف ") -
 عخض وتحميل ومشاقذة الشتائج . -1

 عخض وتحميل نتائج اختبارات البحث لإلدراؾ الحذ حخكي وميارة االعجاد مؽ االعمى . 1-1
 

 (1ججوؿ )
 11يبيؽ االوساط الحدابية واالنحخافات السعيارية الختبارات البحث , ف= 

 
وحجة  االختبارات

 القياس
 ع س  

 2..1 95..1 سؼ  العسؾدي لمحراعاإلدراؾ الحذ حخكي لمسدافة والفخاغ 
 1.11 19.11 سؼ إلى األماـ اإلدراؾ الحذ حخكي بسدافة الؾثب

 1.41 15.. درجة ميارة األعجاد) التسخيخ(دقة 
 1.11 19.15 زمؽ× تكخار التسخيخ ) االعجاد( عمى الحائط
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االدراؾ الحذ حخكي وميارة  ت( االوساط الحدابية واالنحخافات السعيارية الختبارا1وضح ججوؿ )
االعجاد , وقج عيخت الشتائج اف الؾسط الحدابي الختبار االدراؾ الحذ حخكي لمسدافة والفخاغ 

(, اما االدراؾ الحذ حخكي بسدافة  2..1( , وانحخاؼ معياري ) 95..1العسؾدي لمحراع بمغ )
( و في اختبار  1.11ي )( , وانحخاؼ معيار  19.11الؾثب الى االماـ , بمغ الؾسط الحدابي )

وفي اختبار  (. 1.41( وانحخاؼ معياري ) 15..ميارة االعجاد مؽ االعمى بمغ الؾسط الحدابي )
 (1.11وانحخاؼ معياري )   (,  19.15ائط بمغ الؾسط الحدابي)التسخيخ ) االعجاد( عمى الح

 عخض وتحميل ومشاقذة نتائج العالقة بيؽ متغيخات الجراسة . 1-1
 (1ججوؿ )

 يبيؽ قيسة االرتباط )ر( السحدؾبة والججولية ومعشؾية العالقة بيؽ االختبارات
 

االعجاد مؽ االعمى  االختبارات
 عمى الحمق

االعجاد مؽ االعمى  السعشؾية
 عمى الحائط

قيسة )ر(*  السعشؾية
 الججولية

اإلدراؾ الحذ حخكي لمسدافة 
 العسؾديوالفخاغ 

غيخ  2.11
 معشؾي 

  معشؾي  2..2
 

2.949 
 
 

اإلدراؾ الحذ حخكي بسدافة 
 إلى األماـ الؾثب

غيخ  2.12
 معشؾي 

غيخ  2.11
 معشؾي 

 (.13(, ودرجة حرية )3335عشد مدتهى داللة )*
( تبيؽ اف عالقة االرتباط بيؽ متغيخات الجراسة وألفخاد عيشة البحث ىي عالقة 1مؽ خالؿ ججوؿ )

الختبار االدراؾ الحذ حخكي لمسدافة والفخاغ العسؾدي  السحدؾبة غيخ معشؾية , اذ بمغت قيسة )ر(
اإلدراؾ الختبار  السحدؾبة ( , في حيؽ بمغت قيسة )ر(2.11لمحراع واختبار االعجاد مؽ االعمى )

كانت قيسة )ر( لبياف  (,2.12) إلى األماـ واختبار االعجاد مؽ االعمى الحذ حخكي بسدافة الؾثب
حذ الحخكي بسدافة الؾثب وميارة التسخيخ )االعجاد( بمغت عمى عالقة االرتباط بيؽ االدراؾ ال

السحدؾبة كانت اصغخ مؽ قيسة )ر( الججولية البالغة ) القيؼ لالرتباط) ر(  ( وجسيع2.11الحائط )
اما  (.وبحلػ تكؾف العالقة غيخ معشؾية .12(, ودرجة حخية )2.25( عشج مدتؾى داللة )2.949

قيسة )ر( لعالقة االرتباط بيؽ االدراؾ الحذ حخكي لمسدافة والفخاغ العسؾدي واختبار االعجاد عمى 
ى ( عشج مدتؾ 2.949البالغة ) ( , وىي اكبخ مؽ قيسة )ر( الججولية 2..2الحائط قج بمغت ) 

 (, لحا فالعالقة معشؾي 12(, ودرجة حخية )2.25داللة )
الظبيعي فقج كانت مذكمة البحث باتجاه صحيح , فاإلدراؾ  ألمخباىحه الشتائج  الباحثؾف عدو يو 

الحذ حخكي يعج مؽ القجرات االساسية لمتسكؽ مؽ االداء السياري , كؾف كل العسميات والحخكات 
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التي يؤدييا الخياضي تعتسج عمى تفديخ السثيخات كسجخالت حدية لتغيخ استجابة مثالية , 
افخاد عيشة البحث قج انعكذ عمى دقة االعجاد مؽ  وضعف مدتؾى االدراؾ الحذ حخكي لجى

فاإلحداس بالحخكة " يعج مؽ اىؼ االحداسات في الشذاط الخياضي بذكل االعمى بكخة الظائخة .
عاـ الرتباطو بحخكة الجدؼ كمو او جدء مشو , اذ اف انتذار االعراب الحدية عمى اسظح 

عمى تقجيخ كسية االنقباضات التي تتشاسب  العزالت والسفاصل يدودنا باإلحداس الحخكي والقجرة
كسا اف افخاد عيشة البحث تتظمب امتالكيؼ  (.4, 1229مرظفى عسخاف , ونؾع الحخكة") 

لتسخيشات قج تتجاوز االداء السياري تداىؼ في تشسية قجرات الالعبيؽ في تشغيؼ السعمؾمات الجاخمية 
ُميسا  وفاِعال  في عسميات تعميؼ لو دور" وما ىؾ مخدوف في الحاكخة . فاإلدراؾ الحذ حخكي 

واكتداب الالعبيؽ لسياراتيؼ الحخكية الخاصة بكل لعبة أو نذاط إذ يديؼ في إمجاد الالعب مؽ 
السيارات الخياضية كافة إنسا ف أل ,تقجيخ وإدراؾ السكاف والدماف والحخكة التي تدتخجـ في األداء 

معخفية تعتسج عمى السعمؾمات التي تدتقبميا  ىي ميارات إدراكية حدية حخكية ذات طبيعة
األعزاء الحدية وتخجستيا في السخ عمى صؾرة أوامخ تؾجو نذاط العزالت السعشية في تؾقيت 

حؾؿ نتائج عالقة  الباحثؾف عدو يو (.9.1, 1445" ) محسؾد عبج الفتاح , مالئؼ لتشفيح السيارة
 سدافة والفخاغ العسؾدي لمحراع واختبار االعجادلماالرتباط السعشؾية بيؽ اختبار االدراؾ حذ حخكي 

 بعمى الحائط ىؾ نتيجة اف ىحا االختبار يعج سيل مؽ ناحية االداء فيؾ ميارة مفتؾحة قج ال يتظم
التي تتظمب دقة وتخكيد عالي لألداء  ودقة عالية , عمى عكذ اختبار ميارة االعجاد عمى الحمق

 سؼ .95يبمغ قظخه  وحمقالعمى 
 

  االستشتاجات والتهصيات : -4
 االستشتاجات . 9-1

 ما يأتي : الباحثؾف تجو استش
عجـ وجؾد عالقة ارتباط معشؾية بيؽ االدراؾ الحذ حخكي وميارة االعجاد مؽ االعمى بكخة  -1

 الظائخة لجى افخاد عيشة البحث .

عسؾدي في اف دقة ميارة االعجاد مؽ االعمى تختبط باإلدراؾ الحذ حخكي لمسدافة والفخاغ ال -1
 الفخاغ واالدراؾ الحذ حخكي لسدافة الؾثب .

تؾجج عالقة ارتباط معشؾية بيؽ االدراؾ لمسدافة والفخاغ العسؾدي في الفخاغ وميارة التسخيخ)  -1
 االعجاد( مؽ االعمى عمى الحائط لجى افخاد عيشة البحث.

 ي ودقة ميارة االعجاد مؽ االعمى ضعف مدتؾى افخاد عيشة البحث في االدراؾ الحذ حخك -9

 التؾصيات : 9-1
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في السجاؿ التظبيقي لفخؽ كخة الظائخة  الباحثؾف الييا  وماالستفادة مؽ الشتائج التي تؾص -1
 سشة . 11 -11بأعسار 

التخكيد عمى التسخيشات التي تؾفخ تظؾر القجرات االدراكية الحدية لسا ليا مؽ دور ىاـ في  -1
 االداء السياري .

, مع ضخورة متابعة دراسات مذابية لقجرات ادراكية وميارات اساسية بكخة الظائخة  اجخاء -1
 السجربيؽ لمقياـ باختبارات دورية لمتعخؼ عمى السدتؾى الحقيقي لالعبيؽ .

 
 السراجع:

 

احسج عبج العديد وآخخوف , ندب مداىسة القجرات البجنية الخاصة في مدتؾى اداء ميارة  -
عؽ السمعب , مجمة دراسات وبحؾث التخبية الخياضية , الزخب الداحق والجفاع 

 .1212(, 19العجد)
الحذ حخكي لجى العبي الكخة  اإلدراؾعامخ جبار الدعجي : ترسيؼ وتقشيؽ اختبارات  -

كمية  ,جامعة بغجاد  , األوؿالعجد  ,( 11السجمج ) ,مجمة التخبية الخياضية  ,الظائخة 
 . 2002 ,التخبية الخياضية 

الكخة الظائخة ، تاريخ ، تعمؼ ، تجريب ، تحميل ، قانؾف ، القاىخة :  ,ى طو عمي مرظف -
 . 37، ص 1111دار الفكخ العخبي ، 

قاسؼ السشجالوي وآخخوف , االختبارات والقياس في التخبية الخياضية , السؾصل ,  -
 .1442مظابع التعميؼ العالي , 

القياسات الجدسية واختبارات األداء الحخكي , دمحم إبخاهيؼ شحاتو ودمحم جابخ بخيقع, دليل  -
 .1229اإلسكشجرية , مشذاة السعارؼ , 

دمحم حامج شجاد وعراـ سيج احسج , اإلدراؾ الحذ حخكي وعالقتو بشتائج السباريات في  -
رياضة الجؾدو , السجمة العمسية لمتخبية البجنية والخياضية , جامعة حمؾاف , كمية التخبية 

 . 2007( , 50, العجد ) ية لمبشيؽالخياض
دمحم صبحي حدانيؽ وحسجي عبج السشعؼ؛ االسذ العمسية لمكخة الظائخة وطخؽ القياس  -

 .1117مخكد الكتاب لمشذخ، :)القاىخة،1،ط والتقؾيؼ
الشغخية والتظبيق  -محسؾد عبج الفتاح عشاف : سيكؾلؾجية التخبية البجنية والخياضية  -

 . 1115دار الفكخ العخبي ,  والتجخيب , القاىخة ,
مرظفى عسخاف محسؾد , عالقة اإلدراؾ الحذ حخكي بجقة أداء بعض السيارات  -

  2004, كمية التخبية الخياضية , األساسية بكخة القجـ , رسالة ماجدتيخ , جامعة بغجاد 
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وديع ياسيؽ التكخيتي وحدؽ دمحم العبيجي , التظبيقات االحرائية واستخجامات  -
 بحؾث التخبية الخياضية , جامعة السؾصل , دار الكتب لمظباعة والشذخ. الحاسؾب في

 (1لحق رقؼ)
 
 

 استسارة استبيان 
 جامعة السهصل           
  كلية التربية االساسية       

   الساجدتير -الدراسات العليا   
   
 
 

 ................................ السحترمالسختص إلى الديد الخبير    
 :تحية طيبة 

نغخا  لسا نعيجه فيكؼ مؽ الخبخة العمسية والسؾضؾعية في مجاؿ التخبية الخياضية والبحث العمسي ،  
لقياسيا   السشاسبو االختبار  االختبارات لإلدراؾ الحذ حخكي يخجى تفزمكؼ في تخشيح أىؼ 

وعالقته بسهارة االعداد االدراك الحس حركي )"السؾسؾـ  ؼفي بحثي وبجراست الباحثؾف  قؾـيس حيوال
أماـ ( بؾضع عالمة) وذلػ ,( سشة 16 -13من االعلى لالعبي كرة الطائرة بأعسار 

 مع, االستسارة في الباحثؾف  مؽ قبل هيتؼ ذكخ لؼ  اختبارلقياسيا وإضافة أي  لسشاسباالختبار ا
 التقجيخ  . جديل الذكخ و

 
 

                                                                                                                                       الباحثهن 
 
 
 

 االسم  : ...................................
 الدرجة العلسية والتخرص : .........................

 الجامعة /الكلية : ..............................
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  التهقيع والتاريخ :  ...............................
 
 
 
 

 االدراك الحس
 حركي

 )للرجلين(

 التأشير االختبارات ت
  اإلدراك الحس حركي للسدافة والفراغ األفقي للذراع 1
  اإلدراك الحس حركي للسدافة والفراغ العسهدي للذراع 2
  اإلدراك الحدي لقهة القبزة 3
  اإلدراك الحس حركي للقهة العزلية للذراعين 4
  اإلحداس بتقدير الزمن 5
  اإلحداس برمي الكرة 6

 
 الحساالدراك 

 حركي
 )للذراعين(  

  اإلحداس بسدافة الهثب العسهدي 7
  اإلدراك الحس حركي بحركة القدم السديطرة 8
  اإلدراك الحس حركي بسدافة الهثب األفقي 9
  اإلدراك الحس حركي للقدم بالفراغ الرأسي 10
  اإلدراك الحس حركي بسدافة الهثب إلى األمام 11

االعداد من     
 االعلى

  اختبار األداء الفشي لسهارة االعداد من االعلى  12
(  30اختبار تكرار التسرير من األعلى على الحائط خالل ) 13

 ثانية
 

  اختبار التسرير من االعلى على حلقة كرة الدلة  14
 
 
 
 

السالحعات 
................................................................................: 

 
 
 
 


