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  : التعرف بالبحث-1
 : البحث وأهميةالمقدمة -1-1

فوي التربيوة الرياضوية م كموا  ن وا الوسائل الفنية الرئيسية للتقووي  عد االختبارات الموضوعية من ت    
والمسوووتويات م الووودرجات والمعوووايير  وي  م ووضووو  فوووي التصوووخيص والتصوووني  والتقوووتلعوووب دوراا بوووار اا 

فات علووى نقوواط الضووع  والقوووا للم ووارات والصوو  فضووالا عوون  ن ووا تسوواعد فووي توجيووت الالعبووين للتعوور 
 إلوووىوالبووواح ين والمووودربين  لووويا يلجوووي الك يووور مووون الخبووورا ة المطلووووب تقويم وووا لووود  الالعبوووين م البدنيووو

 لألنصووطةتقوويب بدقووة كووالا موون الصووفات البدنيووة والم اريووة  توويإلعوون االختبووارات الموضوووعية البحووث 
 وة الفورد بمجموعوة مواجت  بموجبوة يواالختبار  الوسيلة  و األجورا  الوي   ي يعد م الرياضية المختلفة 

مسوتقبالا عون االخوورين  و  معالجووة  ن يسوتجيب ل ووا  و االختبووارات القياسوية والطلوب إليووة مون األسوئلة 
المختلفووووين الوووويين تقوووودمو األفووووراد   دا النتووووائى علووووى نحووووو يكفوووول توووووفير مقابلووووة كميووووة بووووين المسووووتو  

 . (1)لالختبارات 
الك يوور موون  إلووىالم تمون ب وويا اللعبووة بحاجووة فوو  خوور ةرياضووي لعبووة ولعبووة كوورا اليوود صووين ا صووان    

 بات وا وتعو   مون الدقيقة التي تؤكود  اإلحصائية األساليب إلىالعلمي المستند ال قل االختبارات يات 
         . األدا صالحيت ا في القياب 

 

 : مشكلة البحث 1-2

التدريبيوووة  األسووواليب الرياضوووية التوووي يعتمووود تطورووووا علوووى تطوووور األلعوووابلعبوووة كووورا اليووود مووون تعووود    
الم ووار   األدا  إتقووانو ن عمليووة الم ووار  م  األدا الحدي ووة والتووي تعتموود بصووكل  ساسووي علووى نتووائى 

الم وار  مون ج وة  واألدا من خالل الترابط الجوور  بين العمليات العقلية  إال إليتاليمكن الوصول 
المودربين والعواملين فوي المجوال  لإومواتكمون مصوكلة البحوث فوي  إيمن ج وة  خور  م   لبدني واألدا 

عطوا حركي  –الحب  اإلدراكمستو  التدريبي بكيفية قياب  معلوموات دقيقوة عون الحالوة التدريبيوة  وا 
علميووة موون  جوول تقوووي  مسووتواو    سووب إلووىقلووة االختبووارات التووي تسووتند  إلووىالسووبب فووي يلووك ويعووود 

جوووال مووون خوووالل تصووومي  وتقنوووين الم وووار  والبووودني م لووويا وجوووب علوووى الباحوووث الخوووو  فوووي وووويا الم
حركووووي فووووي لعبووووة كوووورا اليوووود وبالتووووالي الن ووووو  بجميوووو   –الحووووب  اإلدراكاختبووووارات لقيوووواب مسووووتو  

 . اإلنجا اتوتحقيق  فضل  األدا مستويات 
 

                                                 

م العاملي  تصمي  وبنا  اختبارات الياقة البدنية باستخدا  طورق التحليلعبد المجيد إبراوي  : مروان  (1)
 . 2001م  15م مؤسسة الوراق للنصر والتو ي م األردنم ص1ط
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 : البحث أهداف  1-3

 إلفراد العينة في لعبة كرا اليد .حركي  –الحب  اإلدراكاختبارات لقياب مستو   وض  .1

إلفوراد العينوة فوي لعبوة حركوي  –اإلدراك الحب ت المعيارية لقياب مستو  الدرجا استخالص .2
 كرا اليد .

 معرفة االرتباطات البينية بين وحدات االختبارات المختارا .  .3

   
  مجاالت البحث  1-4

 جامعة القادسية ./كلية التربية الرياضية طالب المرحلة الرابعة / : المجال البشري   1-4-1
  .جامعة القادسية/ في كلية التربية الرياضية الرياضية المغلقة :القاعة  المكانيالمجال  1-4-2
    . 1/4/2006   ولغاية  10/11/2005من للمدا  المجال الزماني :-1-5-3
 
 تحديد المصطلحات :  1-5 

 يمكننا التعر  على موضوعات  يلك النصاط العقلي الي  من خاللت ي " وواالدراك الحس
الناب في  دراك   للصئ الواحد  ختالفاا كبيراا ويلك لما بين   من ارجي ويختل  العال  الخ

 .  (1)فوارق في السن وال قافة والمعتقدات "

 وي التي يقو  بيعدادوا خبرا  في القياب والتي تتيح الفرصة  : تقنين االختبارات "
ت منظمة الستخدا  طرق و دوات للحصول على عينات من السلوك بيستخدا   جرا ا

ومنسقة والتي تعنى  ن محتو  االختبار يطبق طبقاا للتعليمات نفس ا وطبقاا للتوقيت المحدد 
 .(2)لالدا  

  ) المعايير : " تصير الى متوسط درجات جماعة معينة من االفراد ) الجماعة المعيارية
 .(3)على  حد االختبارات " 

 
 

 الدراسات النظرية والمشابهة -2
                                                 

 1996م جامعة حلوان م دار الفكر العربي م  التدريب العقلي في المجال الرياضيمحمد العربي صمعون : ( 1)
 . 123م ص

م االسب العلمية والطرق االحصائية لالختبارات والقياب في التربية الرياضية وان عبد المجيد ابراوي  : مر  ( 2)
 . 162م ص 1999م دار الفكر للطباعة والنصر والتو ي  م االردن م  1ط

 . 163م ص 1999م  مصدر سبق يكرا مروان عبد المجيد ابراوي  : ( 3)
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 السلوك االدراكي الحركي :أإلدراك و  -2-1
فموون   موون يوور  "  نووت العمليووة العقليووة  و يلووك  يعوود اإلدراك موون العمليووات العقليووة للفعوول الكووامن    

النصوووواط العقلووووي الووووي  عوووون طريقووووة نسووووتطي   ن نتعوووور  علووووى موضوووووعات العووووال  الخووووارجي م ووووووو 
تسوبق السولوك م فبودون اإلدراك استجابة عقلية لم يرات حسية معينت م كموا ووو العمليوة العقليوة التوي 

 . (1)يدركت "  عاا لمتطلبات الموق  الي السلوك الن الفرد يتعر  تب ثال يحد
والسوولوك االدراكووي الحركووي تتحوودد فيووت بدايووة ون ايووة األدا  الحركووي بيربعووة خطوووات متداخلووة موو    

 :(2)بعض ا ووي 
ل عووا  مكوناتووت و دواتووت يحوودد الفوورد الموقوو  الحركووي بصووك:  التجمععا الحسععي ب الب(ععري   .1

بصرياا من المعلومات ترسل عبر الصوبكة عون طريوق التنبيوت الحسوي الوى المراكو  العليوا فوي 
القصووورا المخيوووة لتحديووود المواصوووفات للواجوووب الحركوووي لحجووو  وصوووكل ولوووون األدوات واألج ووو ا 

 المستعملة والوض  المكاني .
مقارنووة بووين المعلومووات المخ ونووة فووي ووويا الخطوووا تووت  عمليووة التفاعوول وال تفاعععل الحععواس : .2

والمعلومووات الحاليووة وتحوودث ووويا الخطوووا فووي نفووب الخطوووا التووي تووت  في ووا الخطوووا األولووى 
تقريباا والقصرا المخيوة إضوافة إلوى المخوير ومراكو  تحوت القصورا المخيوة تلعوب دوراا وامواا فوي 

الكورا مو  الكورات سوبق وان يلك م فعندما يريد الفرد مسك الكرا م الا فانت يقوو  بمقارنوة ل ويا 
 تعامل مع ا من حيث صكل ا وحجم ا ولون ا.

في ويا المرحلة يصدر االمر الحركي من القصورا المخيوة لاليعوا  لحركوة  النشاط الحركي : .3
جوووو   موووون الج ووووا  الحركووووي حيووووث تتحوووورك اليوووودين لاللتقوووواط  و رفوووو  الكوووورا عل سووووبيل الم ووووال 

 ويصترك في ويا الخطوا النخاع الصوكي .

تصووترك معلومووات حسووية موون و : ومقارنووات خووالل عمليووة االدا  المصووترك علومااات يةاا ة م .4
العصوبي  عضالت االطرا  ومن مراكو  حركيوة اخور  وترسول وويا المعلوموات الوى الج وا 

الفورد مون تصوحيح وتعوديل  دا ا  نالي  يت  فيت االدا  بحيث يتمك المرك   في نفب الوقت
 مواصلة التنفيي . الحركي  و

 فين     دا  حركي يتكون من : ليا 
                                                 

م دار الفكر للطباعوة والنصور والتو يو  1م طجيا القدرات العقلية في الرياضة : فسيولو عبد الستار جبار ضمد  (1)
 . 21م ص  2000 م

م جامعة الموصل م دار الكتب للطباعة  2م ط التعل  الحركينجاح م د  صلش و كر  محمد صبحي : ( 2)
 .  185م ص  2000والنصر م
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 استقبال وتصني  المعلومات . - 
 مقارنة المعلومات الحالية بالمعلومات المخ ونة في الياكرا .-ب

 األدا  الحركي . -ج
 التعديل في األدا  الي  يت  بنا   على معلومات التغيية المرتدا . -د

ب وا عودد مون المودركات فوي مرحلوة تعلو   ولعبة كرا اليد واحدا من األلعاب الجماعية التي تورتبط    
الم ارات الحركيوة خاصوة فوين  وو  المودركات ووي اإلدراك بالمسوافة والو من و دراك اإلحسواب بوالكرا 

 حيث يتيسب على دقة التحك  بالكرا .
 

جراءاته الميدانية -3  منهج البحث وا 
 منهج البحث  -3-1

 .كلة البحث وصوالا لتحقيق األودا  استخد  الباحث المن ى  لوصفي لمال متت حل مص     
 مجتما وعينة البحث  -3-2

 العصووووائيةلتحديووود مجتمووو  األصووول التوووي قننوووت علي وووا االختبوووارات م قوووا  الباحوووث باختيوووار العينوووة     
/ كليووة التربيووة الرياضووية / جامعووة القادسووية ( طالووب موون طووالب المرحلووة الرابعووة  80والتووي بلغووت ) 
 (1  م كما مبين في الجدول )  2006-2005للعا  الدراسي 

 (1جدول )
 يبين تفاصيل عينة البحث التي ت   جرا  االختبارات علي ا

المجتما 
 األ(لي

الطالب  االسس العلمية العينة
 المستبعدين

 عينة التقنين
 النسبة المئوية العدد الثبات ال(دق

 
 80 

طالب المرحلة 
الرابعة / كلية 

التربية الرياضية / 
 القادسية جامعة

 
 10 

 
 

 
 10 

 
 10 

 
 70 

 
 87.5 % 

 

 
 
 أجرأءات البحث الميدانية :-3-3

 قا  الباحث بالخطوات االتية :
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عموووود الباحووووث الووووى تصوووومي  وتقنووووين  ختبووووارات تووووتالئ  لتحقيووووق  ووووودا  البحووووث ويلووووك بعوووود  .1
 االطالع على بع  المصادر والمراج  المتوفرا حول تصمي  وتقنين االختبارات .

فوي المجوال الرياضوي مون خوالل تو يو   سوتمارات     بع  الخبورا  والمختصوين ت   خي ر  .2
  عدوا الباحث تتضمن تصمي  االختبارات المقترحة .

 

 االختبارات المقترحة : -3-3-1
 إلى الالعب ال ميل ووو معصوب العينين . المرتدا : مناولة الكرا االختبار األول

 ) اإلحساب بالكرا ( .المرتدا :  قياب دقة المناولة  الغرض
 األدوات : 

 ( م ملعب كرا يد قانوني م صريط قياب م عصابة عين .5كرا يد قانونية عدد ) 

 موا(فات األداء :
 ( م يقوو  مختبوورين  حوودوما موووا   لألخوور م يقووو   حوودوما 5يرسوو  خطووين المسووافة بين مووا )  

يلوووة األخووور م بعووود برموووي الكووورا بحيوووث ترتووود مووون األر  وووووو معصووووب العينوووين ويسوووتلم ا  م
 إعطا  فرصة لتقدير المسافة بالنظر خل  خط الرمي . 

 رمي الكرا بحيث ترتد الكرا من األر  ويستلم ا المختبر األخر. : الشروط

 التسجيل : 
  قبل  و بعد ارتداد الكرا من األر  (. قرباا  و بعداا تحسب المسافة ( 

 

 بات والالعب معصوب العينين . ( من ال 7التصويب من خط )  االختبار الثاني : 
 . التصويب من ال بات تو   دراك مسافة قياب مس  الغرض :

                                                 

 : المختصين في المجال الرياضي 
 كلية التربية الرياضية           جامعة البصرا             .د. عبد االمير علوان    .1

  .د. محمد جاس  الياسر        كلية التربية الرياضية           جامعة بابوول .2

  .د. مجيد جاسب              كلية التربية الرياضية             جامعة البصرا .3

 جامعة القادسية           .د. حسين مردان عمر         كلية التربية الرياضية  .4

  .د. علي جواد سلو            كلية التربية الرياضية           جامعة القادسية  .5

  .د. عبد اهلل الالمي             كلية التربية الرياضية           جامعة القادسية    .6

 سية .د. حسين مردان عمر         كلية التربية الرياضية           جامعة القاد .7
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 ( م ملعب كرا يد قانوني م صريط قياب م عصابة عين .5كرا يد قانونية عدد ) األدوات :
 موا(فات األداء :

قوودير  ( ويوور  ال وود  جيووداا ووووو ماسووك الكوورا بيوودا ويقووو  بت7يقوو  الالعووب خلوو  خووط الرمووي )    
 ( وعنود سوماع إصوارا البود  يقوو  7خوط الرميوة )  المسافة م وبعدوا تعصب العينوين بحيوث ال يتجواو 

  ا( .5بالتصويب من ال بات لحين انت ا  المحاوالت العصرا م  مالحظة  من  دا  المحاولة وو )

 تعطى  الث درجات عن كل محاولة ناجحة تدخل ال د  . -  التسجيل :
 ى درجتان عن كل محاولة ناجحة تدخل بعد  ن تمب ال د  من    ج ة .تعط -           
 عن كل محاولة تمب ال د  ول  تدخل .تعطى واحدا درجة  -          
 (  درجة .30الدرجة الكلية لالختبار ) -          
 والالعب معصوب العينين . ( 9التصويب من خط )الطبطبة و   : لثالثاالختبار ا
 .  ( 9تو  اإلحساب الحركي بخطوط التصويب من )مس قياب  الغرض :
 ( م ملعب كرا يد قانوني م صريط قياب م عصابة عين .5كرا يد قانونية عدد ) األدوات :

 موا(فات األداء :
ووووو ماسووك الكوورا بيوودا  ( 9وخووط )ال وود  جيووداا كووالا موون  ( ويوور  9)قوو  الالعووب خلوو  خووط ي    

طبطبوة مون الحركوة وعنود الوصوول إلوى خوط صارا البود  يقوو  بالوبعدوا تعصب العينين وعند سماع إ
 .  ( يصوب الكرا على ال د  لحين انت ا  المحاوالت العصرا 9)

 تعطى  الث درجات عن كل محاولة ناجحة تدخل ال د  . -  التسجيل :
 تعطى درجتان عن كل محاولة ناجحة تدخل بعد  ن تمب ال د  من    ج ة . -           

 تعطى واحدا درجة  عن كل محاولة تمب ال د  ول  تدخل . -          
 (  درجة .30الدرجة الكلية لالختبار ) -          

 التجربة االستطالعية : -3-4
وفي وووا االختبووووارات المقترحوووة قووووا  الباحوووث بوووويجرا  التجربووووة  بعووود إن عرضووووت اسوووتمارا االسووووتبيان    

غاية من ا التعر  على الصوعوبات والمعوقوات التوي قود كان ال 2006/  2/  26استطالعية بتيرير 
 تواجت الباحث في التجربة الرئيسية .

 األسس العلمية لالختبارات المقترحة -3-5
 :(دق االختبارات  -
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( لكوول عينووة موون 15باسووتخدا  الصوودق التموواي   علووى عينتووين متسوواويتين فووي العوودد و قوام ووا )    
موون طووالب المرحلووة األولووى وووو  المبتوودئين اختبووارو  الباحوووث  ( عينووة10طووالب المرحلووة الرابعووة و)

وبعوودوا تمووت معالجووة نتووائى ووويا االختبووار باسووتخدا  اختبووار ) ت ( حيووث بلغووت قيمووة )ت(  عصوووائياا 
( واالختبووووووووووووار ال الووووووووووووث        2.448( واالختبووووووووووووار ال وووووووووووواني )  2.352لالختبووووووووووووار األول )  سوووووووووووووبةالمح
( 0.05( مسوتو  الداللوة )8( عند درجوة)1.860لية البالغة ) ( ووي اكبر من قيمت ا الجدو 3.592)
. 
 
 :ثبات االختبارات  -

قووا  الباحووث باسووتخدا  طريقووة إعووادا االختبووار موون اجوول التيكوود موون  بووات االختبووارات المسووتخدمة     
وبعود سوبعة  يوا   2006/  3/ 1( طالب المرحلوة الرابعوة بتويرير  10في البحث م على عينة من )

وتووووو  حسووووواب معامووووول االرتبووووواط البسووووويط            2006/  3/  7احوووووث ب عوووووادا االختبوووووارات بتووووويرير قوووووا  الب
      ( واالختبوووووار ال ووووواني  0.892لالختبوووووار األول )  سووووووبة) بيرسوووووون( حيوووووث بلغوووووت قيموووووة ) ر ( المح

 ( عنود 0.632( ووي اكبر من قيمة )ر( الجدولية البالغوة )  0.911 ( واالختبار ال الث )0.853)
( حيث اكتسب صيغة ال بات ألنت صرط مون صوروط 0.05وتحت مستو  داللة ) 8( = 2-)ن درجة

 األسب العلمية االختبار . 
 
 : موضوعية االختبارات -

مووووون قبووووول الحكووووو  او القوووووائ    الموضووووووعية : ووووووي االبتعووووواد عووووون التميووووو  والتعصوووووب فوووووي التقيوووووي    
الوضوووح ووووي سوو لة الف وو  وبعيوودا عوون التقوووي  باالختبووارات وان ووويا االختبووارات تعتموود البسوواطة و 

الووياتي الن التسووجيل يووت  عوون طريووق الدرجووة م لوويا يمكوون ان يقووول الباحووث بووين االختبووارات تمتعووت 
 بالموضوعية في تقيم ا للمبتدئين .

 
 
 
 
 
 التجربة الرئيسية - 6 - 3
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عت إلووى األسووب بعوود توصوول الباحووث إلووى الصووكل الن ووائي لالختبووارات المقترحووة والتووي خضوو      
والموضووووعية ( إي  بوووت  ن وووا مالئموووة لقيووواب اإلدراك الحوووب  ال بووواتو  العلميوووة لالختبوووارات )الصووودق

الحركوووي قووووا  الباحوووث بوووويجرا  االختبوووارات الرئيسووووية علووووى عينوووة التقنووووين إلعطائ وووا المعووووايير بتووووارير        
10/3/  2006 . 
 
 الوسائل اإلح(ائية :  -7  - 3
 . (1) آالتيةائل اإلحصائية استخد  الباحث الوس  

  . الوسط الحسابي 

 . النسبة المئوية 

 .  االنحرا  المعيار 

      .  معامل االرتباط البسيط 

   معامل االختال 

  (اختبارt               . للعينات المتساوية ) 

 . طول الفئت 

  (2)المقدار ال ابت. 

 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها : -4
   ت المعياريععة الختبععارات قيععاس مسععتو  اإلدراك الحسععي حركععي عععرض الععدرجا -4-1

 :لعينة البحث 
توصوول الباحووث الووى النتووائى م ولتحقيووق علووى عينووة البحووث وبعوودوا توو  تطبيووق االختبووارات       

المسووتخدمة فقوود حصوول الباحووث علووى ووود  البحووث المتم وول بييجوواد درجووات معياريووة لالختبووارات 
يتطلووب تحويوول الوودرجات الخووا  الووى درجووات د حسوون عووالو  "  نووت كمووا يوور  محمووالبيانووات الخووا  

للووودرجات الخوووا  وبالتوووالي يمكووون تفسوووير وووويا معياريوووة والتوووي تعووود وسووويلة لتحديووود الحالوووة النسوووبية 
 . (1)"الدرجات وتقوي  نتائج ا

                                                 

م  التطبيقات االحصائية واستخدا  الحاسوب في بحوث التربية الرياضيةياسين وحسين محمد عبد :  ودي   ( 1)
 . 310-102م ص 1999الموصل م دار الكتب للطباعة و النصر م 

 2م طالقياب في التربية الرياضية وعل  النفب الرياضي محمد حسن عالو  ومحمد نصر الدين رضوان : ( 2)
 . 169م ص  1988اورا م دار الفكر العربي م م الق
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  2جدول ب
الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامل االختالف المعياري وأعلى قيمة  األوساطيبين 

 وأقل قيمة حققتها العينة في االختبارات المستخدمة في البحث
 اإلح(ائية الوسائل     

 االختبارات
 الوسط الحسابي

 -س
 المعيارياالنحراف 
 ع±

معامل 
 االختالف

 أقل قيمة على قيمةأ

إلى  المناولة المرتدة
 الزميل

398.66 
 

38.400  9.532 
 

 سم 320 سم 470

الت(ويب الطبطبة و 
 م7من خط 

7.59 2 26.35 12 5 

الطبطبة والت(ويب 
 م9من خط 

6.73 1.58 23.47 9 4 

 
( وبلووم معاموول  38.400 ±398.66( الوسووط الحسووابي واالنحوورا  المعيووار  )2يبووين جوودول )   

الوووى ال ميووول وووووو) المرتووودا الختبوووار قيووواب مسوووتو  دقوووة المناولوووة    9.532) االخوووتال  المعيوووار 
 س  ( .320س  ( و دنى درجة بلغت ) 470بلغت )  معصوب العينين ( و على درجة

سووووط الحسووووابي      ( موووون ال بووووات فقوووود بلووووم الو 7 مووووا االختبووووار ال وووواني ف ووووو التصووووويب موووون خووووط )     
بلغووت  قيمووة( و علووى 26.35)بلووم معاموول االخووتال  المعيووار  ( و 2 ±7.59واالنحوورا  المعيووار  )

 . درجة ( 5)بلغت  قيمةو دنى درجة   (12)
 ( والالعب معصوب العينين  فقد بلوم 9والتصويب من خط ) االختبار ال الث ف و الطبطبة  ما    

)      بلوووم معامووول االخوووتال  المعيوووار ( و 1.58± 6.73) واالنحووورا  المعيوووار  الوسوووط الحسوووابي 
 .درجة (  4بلغت )  قيمةو دنى (  9بلغت )  قيمة( و على  23.47

 
 
 
عرض الدرجات المعيارية الختبارات قياس مسعتو  اإلدراك الحسعي حركعي    لعينعة  -4-2

 البحث :



 10 

      قيووواب مسوووتو  دقوووة المناولوووة الوووى ال ميووول ووووووختبوووار المناولوووة المرتووودا ل ( 3يبووين الجووودول )      
الضوعي  لو  يحقوق وعودد الطوالب    نسوبة عنود وويا المسوتو  م  ن المسوتو  ) معصوب العينين ( 

(  20م  20كوووان )الطوووالب ا المسوووتويان ال ووواني وال الوووث ) المقبوووول والمتوسوووط ( نالحوووظ  ن عووودد  مووو
وووووي اعلوووى مووون علوووى التووووالي (  %28.57م  %28.57طالبووواا فقووود حققوووو نسوووبة مئويوووة مقوووداروا )

النسوبة المقووررا ل وول فووي مسوتو  منحنووى التو يوو  الطبيعووي م  مووا المسوتو  الجيوود كووان عوودد الطووالب ) 
( م  موووا المسوووتو  الجيووود جوووداا كوووان عووودد %18.57ب فقووود حقوووق نسوووبة مئويوووة مقوووداروا )( طالووو 17

ووووي موون النسووبة المقوودرا ل ووا   %24.286( طالووب فقوود حقووق نسووبة مئويووة مقووداروا) 13الطووالب ) 
 من قبل ويا المستو  لمنحنى التو ي  الطبيعي .

ي  لووو  يحقوووق عووودد  كوووان المسوووتو  الضوووع م  معععن الثبعععات7الت(عععويب معععن خعععط ب موووا فوووي  ختبوووار  
( طالوب 20الطالب    نسبة مئوية عند ويا المستو  اما المستو  المقبول فقد كان عودد الطوالب )

( 45( م امووا المسووتو  المتوسووط فقوود كووان عوودد الطووالب )%28.57قوود حققوووا نسووبة مئويووة مقووداروا )
ا ل ووا فووي ووويا ووووي اعلووى موون النسووبة المقوودر    %64.286طالبوواا قوود حققوووا نسووبة مئويووة مقووداروا )

( طالبواا فقود حققووا 15المستو  لمنحى التو ي  الطبيعي م اما المستو  الجيد فقد كان عدد الطالب )
( م اموووا المسوووتو  الجيووود جوووداا لووو  يحقوووق عووودد الطوووالب    نسوووبة % 21.429نسوووبة مئويوووة مقوووداروا)

ادراك الطبطبووة  عنوودوا فووي مسووتو  لمنحنووي التو يوو  الطبيعووي .امووا فووي اختبووار ال الووث لقيوواب مسووتو 
( طووالب حققوووا نسووبة قوودروا 5 ( فووان مسووتو  الضووعي  قوود كووان عوودد الطووالب )9والتصووويب موون )

( ووي اقل نسوبة فوي قبول وويا المسوتو  لمنحنوى التو يو  الطبيعوي م اموا مسوتو  القبوول  7.143%)
 ( ووووي موون النسووبة المقوودرا ل ووا موون قبوول% 45.714( طالووب حققوووا نسووبة )32كووان عوودد الطووالب )

( طالوب حققوووا 8وويا المسوتو  لمنحنووى التو يو  الطبيعووي م اموا مسووتو  الجيود اي كووان عودد الطووالب )
(ووي اقل من النسبة المقدرا ل ا من قبول وويا المسوتو  لمنحنوى  % 11.429نسبة مئوية مقداروا )
 التو ي  الطبيعي. 

 
 
 
 
 

  3جدول ب
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الدرجات المعيارية المعدلة بطريقة في منحنى التو ي  الطبيعي و يبين المستويات المعيارية 
 المئوية لكل مستو  في  ختبارات قياب االدراك الحب حركيالتتاب  وعدد الطالب والنسب 

أختبارات قياس 
 االدراك الحس حركي

المستويات المعيارية 
في منحنى التوزيا 

 الطبيعي

الدرجات المعيارية 
المعدلة بطريقة 

 التتابا

 
 عدد الطالب

النسبة 
 ةالمئوي

المناولة المرتدة 
قياس مستو  دقة ل

 المناولة

 (فر 0 1-200 ضعيف
 %28.57 20 210-300 مقبول
 %28.57 20 310-400 متوسط
 %18.57 13 410-500 جيد

 %24.286 17 510-600 جيد جدا  
الت(ويب من خط 

 م  من الثبات7ب
 (فر 0 1-20 ضعيف
 %28.57 20 21-40 مقبول
 %64.286 45 41-60 متوسط
 21.429 15 61-80 جيد

% 
 (فر  0 81-100 جيد جدا  

والت(ويب  الطبطبة
 م 9من خط ب 

  %7.143 5 1-20 ضعيف
  45.714 32 21-40 مقبول

% 
 35.717 25 41-60 متوسط

% 
 11.429 8 61-80 جيد

% 
 (فر 0 81-100 جيد جدا  

 
    

 .ب    نسبة عند ويا المستو  اما المستو  الجيدا جداا فان ل  يحقق عدد الطال
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علوى  قابليوات   بوين الطوالب المتميو ين الوى اخوتال ويع و الباحث سوبب االخوتال  والتبواين     
الوووي  سووويظ ر مسوووتقبالا معتموووداا علوووى توقووو  االدراك الحسوووي والحركوووي الوووي  يكوووون مقرونووواا بالعمووول 

عون طريوق لو من اال   لعمليوة االدا  تكون قدرات   على القياب وتقدير المساحة واالمؤ ر اي التطور 
 .المتغيرات       تتي ر باستقبال تلك النظر االمر الي  يؤد  الى تطور استجابات خاطئة الن ا 

الحركووي اي نالحووظ فووي فووي االدا   فووي الف وو  الووداخلي للمعلوموواتكمووا يعوو و الباحووث سووبب يلووك    
ات الخارجيووة بينمووا تلووك الناتجووة عوون المسووتلميعتموودون فووي ادائ وو  علووى المعلومووات اغلووب الطووالب 

الفرديووة بووين الفروقووات كوويلك يعوو و الباحووث يلووك الووى كمووا فووي االدا  االولووي  م الجسوو  تكووون حقيقيووة 
واصووفات عاليووة وووويا ونوواك طووالب يتميوو ون بمنالحووظ حيووث الموجووة ل الموونعكب فعووفووي الالطووالب 

 التي تواج    ا نا  التدريب . عن ك را التدريب والقدرا على تحمل الصعوبات الممي ات ناتجة
عنووود االنسوووان يحووودث  ويتفوووق الباحوووث مووو  عبووود الووورحمن عووودب ومحوووي الووودين ان الفعووول المووونعكب 

فووي البيئووة  علووى المميوو ات الموجوووداوالحيوووان علووى حوود سوووا  ويكووون اسووتجابة للتغيوورات التووي تحوودث 
بسوووورعة اي كانووووت م وووول بسوووويطة تسوووو ل اسووووتقبال المتغيوووور والت يئووووة العضوووووية لالسووووتجابة كانووووت  ف ووووي

 . (1)المنعكب الموجة في المحافظة على الحياا 
 وناقشة نتائج الم(فوفة االرتباط بين متغيرات اختبارات االدراك الحسي الحركي .عرض  -4-3

( االرتباطات البيئية الختبارات المستو  الم ار  للدراك الحسوي الحركوي وووي 4بين الجدول )      
 0.076ت يات داللووووة معنويووووة بوووول عصوووووائية ألقيم ووووا المكتسووووبة           )ارتباطووووات حقيقيووووة وليسوووو

( وتحوت درجوة 0.05( وي اصغر مون قبموة )ر( الجدوليوة عنود مسوتو  داللوة ) 0.109م  0.137م
(  م ويعوووو و الباحووووث يلووووك الووووى ان ووووويا االختبووووارات تتمتوووو  بدرجووووة عاليووووة موووون صوووودق 2-حريووووة )ن

   ان كل اختبار يقيب م ارا ال يقيس ا االختبار االخر .  المحتو  االختبارات ن اي ان ا نقية  
 
 
 

  4جدولب
 االدراك الحس حركي يبين م(فوفة االرتباطات البينية الخا(ة بمتغيرات أختبارات 

 3 2 1أختبارات االدراك الحس  ت

                                                 

 1993م االردن م مرك  الكتاب االدبي م  3ط : المدخل الى عل  النفب معبد الرحمن عدب ومحي الدين ( 1)
 . 180-169م ص
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المناولة المرتدة  حركي
قياس مستو  دقة ل

 المناولة

الت(ويب من خط 
 م  من الثبات7ب

والت(ويب  ةالطبطب
 م 9من خط ب 

قياس المناولة المرتدة ل 1
 مستو  دقة المناولة

 المرتدا

 - 0.137 -     0.076 ععععع

        م 7الت(ويب من خط ب 2
 من الثبات

 0.109 ععععع 

والت(ويب من  الطبطبة 3
 م 9ب    خط 

 ععععع  

 (  الجدولية تساو )0.05( تحت مستو  داللة  0.232قيمة )ر . 

 
 لباب الخامسا

 االستنتاجات والتو(يات -5
 االسنتاجات  -5-1

ية التربية لت  تصمي  وتقنين  ختبارات قياب مستو  االدراك الحب حركي لطالب ك .1
 الرياضية في لعبة كرا اليد .

 ت   يجاد مستويات معيارية  .2

قي ت  تحويل الدرجات الخا  الى درجات معيارية بطريق التتاب  وتبيان المستو  الحقي .3
 لعينة البحث .

تجانب عينة البحث من خالل معامل االختال  كان االك ر في  ختبار قياب دقة  .4
(  يليت 9المناولة المرتدا من ال بات يليت  ختبار قياب مستو  الطبطبة والت دي  من )

 (  .7 ختبار قياب التصويب من ال بات )

 
 
 

 التو(يات  -5-2
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 موووووون قبوووووول الموووووودربينالالعبووووووين ة مسووووووتويات ضوووووورورا  سووووووتخدا  ووووووويا االختبووووووارات لمعرفوووووو .1
 والمختصين في التدريب .

ي  و ضووووورورا  عتمووووواد الووووودرجات المعياريوووووة التوووووي توصووووول الي وووووا الباحوووووث كيحووووود  وسوووووائل التقووووو .2
 الموضوعي .

 التاكيد على  ستخدا  تمارين االدراك الحب حركي خالل الوحدات التدريبية الوميت ا . .3

الناصئين والصباب والمتقدمين لجمي  االلعاب ولكال العبين لتقنين ويا االختبارات على ا .4
 الجنسين .

 
 الم(ادر والمراجا

 
التطبيقوووات االحصوووائية واسوووتخدا  الحاسووووب فوووي بحووووث  ياسوووين وحسوووين محمووود عبووود :وديووو   .1

 . 1999ب للطباعة و النصر م م الموصل م دار الكت التربية الرياضية

التحليوول  ارات الياقووة البدنيووة باسووتخدا  طووورقتصوومي  وبنووا  اختبوومووروان عبوود المجيوود إبووراوي  :  .2
 . 2001م مؤسسة الوراق للنصر والتو ي م األردن م 1م ط العاملي

االسووب العلميووة والطوورق االحصووائية لالختبووارات والقيوواب فووي  مووروان عبوود المجيوود ابووراوي  : .3
 . 1999م دار الفكر للطباعة والنصر والتو ي  م االردن م  1م ط التربية الرياضية

لووان م دار الفكور محمود العربوي صومعون : التودريب العقلوي فوي المجوال الرياضوي م جامعوة ح .4
 . 1996العربي م 

القيواب فوي التربيوة الرياضوية وعلو  الونفب  محمد حسن عالو  ومحمد نصر الدين رضووان : .5
 . 1988دار الفكر العربي م م القاورا م  2م ط الرياضي

م جامعووة الموصوول م دار  2م ط الووتعل  الحركووي: نجوواح م وود  صوولش و كوور  محموود صووبحي  .6
 .   2000كتب للطباعة والنصر مال

م دار الفكر للطباعوة 1م طفسيولوجيا القدرات العقلية في الرياضة عبد الستار جبار ضمد :  .7
 . 2000والنصر والتو ي  م 

الكتواب م االردن م مركو   3م ط المودخل الوى علو  الونفبعبد الرحمن عودب ومحوي الودين :  .8
 . 1993االدبي م 

 (19ملحق )
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والالعب معصوب  المناولة المرتدا دقة جدول يبين الدرجات المعيارية الختبار قياب
 العينين

الدرجات 
 المعيارية

الدرجات 
 الخام

الدرجات 
 المعيارية

الدرجات 
 الخام

الدرجات 
 المعيارية

الدرجات 
 الخام

الدرجات 
 المعيارية

الدرجات 
 الخام

1 222.48 26 318.48 51 414.48 76 510.51 
2 226.32 27 322.32 52 418.32 77 514.35 
3 230.16 28 326.61 53 422.16 78 518.19 
4 234 29 330 54 426.003 79 522.03 
5 237.84 30 333.84 55 429.84 80 525.87 
6 214.68 31 337.68 56 433.68 81 529.71 
7 245.52 32 341.52 57 437.52 82 533.55 
8 249.36 33 345.36 58 441.36 83 537.39 
9 253.2 34 349.2 59 445.2 84 541.23 
10 257.04 35 353.04 60 449.04 85 545.07 
11 260.88 36 356.88 61 452.88 86 548.91 
12 264.72 37 360.72 62 456.72 87 552.75 
13 268.56 38 364.56 63 460.56 88 556.59 
14 272.4 39 368.4 64 464.4 89 560.43 
15 276.24 40 372.24 65 468.24 90 564.27 
16 280.08 41 376.08 66 472.08 91 568.11 
17 283.92 42 379.92 67 475.92 92 571.95 
18 287.76 43 383.76 68 479.76 93 575.79 
19 291.6 44 387.6 69 483.63 94 579.63 
20 295.44 45 391.44 70 478.47 95 583.47 
21 299.28 46 395.28 71 491.31 96 587.31 
22 303.12 47 399.12 72 495.15 97 591.15 
23 306.96 48 402.96 73 498.99 98 594.99 
24 310.8 49 406.8 74 502.83 99 598.83 
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25 314.64 50 410.64 75 506.67 100 602.67 
 
 
 
 
 

 والالعب معصوب العينين (  من ال بات7ر قياب التصويب من )جدول يبين الدرجات المعيارية الختبا
الدرجات 
 المعيارية

الدرجات 
 الخام

الدرجات 
 المعيارية

الدرجات 
 الخام

الدرجات 
 المعيارية

الدرجات 
 الخام

الدرجات 
 المعيارية

الدرجات 
 الخام

1 - 26 2.99 51 7.99 76 12.99 
2 - 27 3.19 52 8.19 77 13.19 
3 - 28 3.39 53 8.39 78 13.39 
4 - 29 3.59 54 8.59 79 13.59 
5 - 30 3.79 55 8.79 80 13.79 
6 - 31 3.99 56 8.99 81 13.99 
7 - 32 4.19 57 9.19 82 14.19 
8 - 33 4.39 58 9.39 83 14.39 
9 - 34 4.59 59 9.59 84 14.59 
10 - 35 4.79 60 9.79 85 14.79 
11 - 36 4.99 61 9.99 86 14.99 
12 0.19 37 5.19 62 10.19 87 15.19 
13 0.39 38 5.39 63 10.39 88 15.39 
14 0.59 39 5.59 64 10.59 89 15.59 
15 0.79 40 5.79 65 10.79 90 15.79 
16 0.99 41 5.99 66 10.99 91 15.99 
17 1.19 42 6.19 67 11.19 92 16.19 
18 1.39 43 6.39 68 11.39 93 16.39 
19 1.59 44 6.59 69 11.59 94 16.59 
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20 1.79 45 6.79 70 11.79 95 16.79 
21 1.99 46 6.99 71 11.99 96 16.99 
22 2.19 47 7.19 72 12.19 97 17.19 
23 2.39 48 7.39 73 12.39 98 17.39 
24 2.59 49 7.59 74 12.59 99 17.59 
25 2.79 50 7.79 75 12.79 100 17.79 

 
 
 
 

 والالعب معصوب العينين(  9)رجات المعيارية الختبار قياب التصويب منجدول يبين الد
الدرجات 
 المعيارية

الدرجات 
 الخام

الدرجات 
 المعيارية

الدرجات 
 الخام

الدرجات 
 المعيارية

الدرجات 
 الخام

الدرجات 
 المعيارية

الدرجات 
 الخام

1 - 26 2.94 51 6.89 76 10.84 
2 - 27 3.1 52 7.5 77 10.99 
3 - 28 3.26 53 7.20 78 11.15 
4 - 29 3.41 54 7.36 79 11.31 
5 - 30 3.57 55 7.52 80 11.47 
6 - 31 3.73 56 7.68 81 11.63 
7 - 32 3.89 57 7.84 82 11.79 
8 - 33 4.05 58 7.99 83 11.94 
9 0.25 34 4.20 59 8.15 84 12.10 
10 0.41 35 4.36 60 8.31 85 12.26 
11 0.57 36 4.52 61 8.47 86 12.42 
12 0.73 37 4.68 62 8.63 87 12.58 
13 0.89 38 4.84 63 8.78 88 12.73 
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14 1.04 39 4.99 64 8.94 89 12.89 
15 1.20 40 5.15 65 9.1 90 13.05 
16 1.36 41 5.31 66 9.26 91 13.21 
17 1.52 42 5.47 67 9.42 92 13.37 
18 1.68 43 5.63 68 9.57 93 13.52 
19 1.83 44 5.78 69 9.73 94 13.68 
20 1.99 45 5.94 70 9.89 95 13.84 
21 2.15 46 6.1 71 10.05 96 13.99 
22 2.31 47 6.26 72 10.21 97 14.16 
23 2.47 48 6.42 73 10.36 98 14.31 
24 2.62 49 6.57 74 10.52 99 14.47 
25 2.78 50 6.73 75 10.68 100 14.63 

 


