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 الباب االول

 التعريف بالبحث  -1

 المقدمة وأهمية البحث : 1-1

عتمد تطورها بشكل أساسي على تطور األساليب التدريبية تعد الكرة الطائرة واحدة من األلعاب التي ي  

الحديثة والتي تعتمد بشكل أساسي على نتائج األداء المهاري وان إتقان األداء المهاري ال يمكن الوصول 

إلية اال من خالل الترابط الجوهري بين العمليات العقلية واألداء المهاري من جهة واألداء البدني من جهة 

االختبارات والقياس تعد من الوسائل الرئيسية للتقويم ليس في المجال الرياضي فحسب بل في أخرى , أن 

دوراً بارزاً في التشخيص ووضع المعايير والمستويات وتساعد في توجيه  تؤديجميع ميادين الحياة كما 

 يهم .الالعبين والطلبة للتعرف على نقاط القوة والضعف للصفات البدنية المطلوب تقويمها لد

لذا فأن أهمية البحث تكمن في تصميم وتقنين اختبارات خاصة لقياس مستوى اإلدراك الحس الحركي       

في لعبة كرة الطائرة لالعب الحر كونه يتميز بمواصفات خاصة تميزه عن غيرة من الالعبين من حيث 

الحركات الدفاعية وخاصة في وظيفته األساسية الدفاع بكل انواعة من خالل امتالكه لياقة بدنية خاصة ب

المنطقة الخلفية من الملعب وذلك للمساهمة الجادة في تطوير مستوى اللعبة ولجميع القدرات البدنية 

والمهارية بصورة عامة والقدرات العقلية بصورة خاصة وصوالً للتطور والرقي في المستوى البدني 

 وتحقيق أفضل النتائج .

  -مشكلة البحث : 1-2

الرياضي للناحية العقلية وخاصة ما يتعلق  جاللمالحظة الدقيقة وإهمال المدربين والعاملين في المان ا    

كانت مشكلة مهم جدا , فحركي لالعب الحر ) الليبرو ( في لعبة الكرة الطائرة  –بمستوى اإلدراك الحس 

االوسط وسبب ذلك يعود  من خالل متابعتنا الميدانية لفرق الفراتبصورة مباشرة البحث التي الحضناها 

لذا وجب على  العقلي ,إلى قلة أو ضعف االختبارات التي تستند الى أسس علمية من اجل تقويم مستواهم 

 داءلالعب الحر وصوالً إلى ا حركي –اإلدراك الحس الباحث تصميم وتقنين اختبارات لقياس مستوى 

 أفضل .

  -أهداف البحث : 1-3

 حركي لالعب الحر . –س مستوى اإلدراك الحس تقنين اختبارات لقياتصميم و .1

) الليبرو( حركي لالعب الحر  –وضع درجات ومستويات معيارية لقياس مستوى اإلدراك الحس  .2

 بالكرة الطائرة 

  -مجاالت البحث : 1-4

 .( أندية 12والبالغ عددهم )المتقدمين أندية الفرات األوسط  العبو -المجال البشري : -1  

 المغلقة الرياضية التابعة لألندية الرياضية في منطقة الفرات األوسط .القاعات  -المكاني :المجال  -2  
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 .5/10/2012ولغاية  15/11/2011للمدة من  -المجال الزماني : -3  

   -تحديد المصطلحات : 1-5

 : هو ذلك النشاط العقلي الذي من خالله يمكننا التعرف على موضوعات العالم -اإلدراك الحسي 

الخارجي ويختلف الناس في إدراكهم للشيء الواحد اختالفاً كبيراً وذلك لما بينهم من فوارق في 

 الشئ .

 : تبعاً لمبدأ مراعاة ضبط جميع العوامل  -تقنين ًً تتضمن تحديد شروط تطبيق االختبار تحديداً دقيقاً

 .(1)التي تؤثر في المظاهرة التي تبحث 

 : اخل الظاهرة موضوع التقويم وتأخذ الصيغة الكمية وتحدد في هي أساس الحكم من د -المعايير

 .(2)ضوء الخصائص الحقيقية للظاهرة  

 الدراسات النظرية والسابقة

 الدراسات النظرية  2-1

   -الالعب الحر : 2-1-1

 المهارات الدفاعية خاصة في استقبال اإلرسال والدفاع عن الملعبباداء هو العب دفاع خاص ويتميز       

ويجب أن يمتلك لياقة بدنية خاصة بالحركات الدفاعية ويتسم  ية الهجوم وال يشترك بالهجوم أواالعدادوتغط

بالقدرة الالهوائية الالكتيكية للجزء األسفل من الجسم إضافة إلى ذلك معرفة خططية جيدة بالخصائص 

ضربة هجومية موح له بتنفيذ أي  عب ومسالخلفية للمل ق المنافس وينحصر ادائة في المنطقةالهجومية للفري

من أي مكان في الملعب في حالة ما اذا كانت الكرة بكاملها فوق الحافة العليا للشبكة وال يجوز له الصد أو 

اإلرسال ويسمح له بالدخول للمباراة في أي وقت وبديالً عن أي العب في الصف الخلفي والتبديالت التي 

   لعادية وعددها غير محدد بشرط أن قيم تداول الكرة بين كل تبديل تشمله التحتسب من ضمن التبديالت ا

 .(3)أخر 

 
                                                           

 2010الضياء للطباعة والتصميم , النجف , دار,  األسس النظرية لالختبارات التربية الرياضية -محمد جاسم الياسري : -1

 . 43, ص

 .3, ص2004الطيف للطباعة , ,  االختبارات والقياس واإلحصاء في المجال الرياضي -علي سلوم جواد : -2

مطبعة الكلمة الطيبة , النجف ,  ,المهارات والخطط الهجومية والدفاعية في الكرة الطائرة -حسين سيهان وطارق حسن : -3

 . 52, ص  2011
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  -المعايير والمستويات : 2-2

مستويات إذ إن هذه المعايير أو المستويات القيمة الخام  أن االختبارات الجيدة تتضمن معايير أو    

تعرف على مركز في المجموعة وهذا , ووجود المعايير يسمح للمختبر أن ي (1)المستخلصة من االختبارات

يعتبر اجزاءاً هاماً وضرورياً لتحقيق شروط التقويم المثلي كما يجب مالحظة إن المعايير ليست مستويات 

مثلى يسعى إليها دائما وإنما هي قيم تحدد مركز الفرد النسبي وتساهم أيضا في وضع درجات كلية لوحدات 

 .(2)داء البدني في طرق حسابها خاصة في اختبارات األ

 

 :حركي  –االدراك الحس  2-3

يعتبر االدراك الحركي أحد أبعاد االعداد النفسي أذ ان الحساسية الحركية للعضالت تعتبر المكون    

الرئيسي في االدراك الحركي وتطوير هذه الصفة في العضالت الدقيقة للكف تعتبر أمراً هاماً جدًذ لالعب 

 . (3)الدراك الحسي العقلي أحد الوظائف السيكو فسيولوجيا لالداء الرياضي الكرة الطائرة , ويعتبر ا

وأدراك االحساس بالكرة في مرحلة تعلم المهارات الحركية يعتبر من أهم المراحل بالكرة الطائرة لذا فان 

على دقة  أهم المدركات هي االدالاك بالمسافة والزمن وأدراك االحساس بالكرة , أذ يتاسس االدراك المثالي

واالدراك يساعد الالعب على توافق حركاته مع الكرة وخصائصها ويرتبط بذلك دقة أدراك التحكم بالكرة 

 . (4)وزن الكرة وأتجاهها وقوة الضربة وأرتفاع التمريرة وغيرها من المدركات  

 

 

 

 

 

                                                           

 .93,ص  1999, , دار الفكر العربي الحديث في كرة السلة, 2ط  -محمد محمود عبد الديم ومحمد صبحي حسانين: -1

 .1999,  المصادر السابق -:ومحمد صبحي حسانينمحمد محمود عبد الدايم  -2

-نفسي -معرفي -مهاري –بدني محمد صبحي حسانين وحمدي عبد المنعم : االسس العلمية للكرة الطائرة وطرق القياس )  -3

 .413, ص1997تحليلي ( مركز الكتاب للنشر ,

بين العبي الكرة الطائرة على وفق تخصصاتهم , رسالة ريتا سهاك كااين كوليان : مقارنة بعض القدرات العقلية والبدنية  -4

 . 16, ص 2000ماجستير , كلية التربية الرياضية , جامعة بغداد , 
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 منهج البحث وإجراءاته الميدانية 

  -منهج البحث : 3-1

 وصفي بأسلوب المسح الميداني لمالءمتة لحل مشكلة البحث .استخدام الباحث المنهج ال

  -:وعينته البحث  مجتمع3-2

( نادي يمثلون 12)عددهم الالعب الليبرو ) الحر ( ألندية الفرات األوسط والبالغ من عينة البحث  تمثلت

لكل ( محاوالت و10( وأعطي لكل العب )% 59( أندية شكلت نسبة )7مجتمع البحث واخذ الباحث )

 محاولة لكل اختبار من االختبارات المقترحة .(  70) اختبار وأصبحت 

 

 أجراءات البحث الميدانية : 3-3

  عمد الباحث الى تصميم وتقنين ثالث أختبارات تتالئم وقابليات الالعبين لتحقيق أهداف

 البحث فمن خالل االطالع على المراجع والمصادر لتصميم وتقنين االختبارات .

 في  (*) االختبارات الثالث المقترحة على بعض من الخبراء والمختصين تم عرض

المجال الرياضي عن طريق توزيع أستمارات خاصة تم أعدادها تتضمن االختبارات 

 المقترحة .

 

 -المستخدمة في البحث :األدوات والوسائل  3-4

 استمارة الستطالع أراء الخبراء لتحديد االختبارات. -

 استمارة استيبان . -

 المقابلة . -

 األجهزة المستخدمة في البحث . -

 (. 10كرة الطائرة عدد) -

 شريط قياس متري . -

 صافرة . -

 أدوات مكتبية . -

 ملعب كرة الطائرة قانوني. -

 عصابة عين . -

                                                           

 أختبارات وقياس          م الياسري          كلية التربية الرياضية           جامعة بابل .أ.د محمد جاس -1

 علم النفس الرياضي        أ.د علي يوسف                    كلية التربية الرياضية           جامعة بغداد . -2

 أختبارات وقياس     عة القادسية .أ.م.د سالم جبار صاحب           كلية التربية الرياضية          جام -3

 بايوميكانيك      أ.م.د يعرب عبد الباقي            كلية التربية الرياضية          جامعة البصرة  . -4

 أختبارات وقياس     أ.م.د مي علي عزيز              كلية التربية الرياضية           جامعة القادسية . -5
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 -وسائل جمع البيانات: 3-5

 المقابالت الشخصية . -

 المصادر العربية واألجنبية . -

 ارات .أستمارة الستطالع أراء الخبراء لتحديد االختب -

 

  -االختبارات المقترحة : 3-6

 

  كرة من األسفل .مناولة ال: االختبار األول 

  :  قياس دقة المناولة من األسفل ) اإلحساس بالكرة ( وهو معصوب العينين .الغرض من االختبار 

 : (  صافرة  ملعب قانوني , عصابة عين ,,  ( 10كرة الطائرة عدد))  األدوات. 

 : ( م ) الخط األول ( ويقف إمامه الالعب 3الالعب المختبر خلف خط )يقف  مواصفات األداء

الزميل المعد يقوم الالعب الليبرو بتوصيل  الكرة إلى الالعب الزميل وهو معصوب العينين بعد 

 أعطاء فرصة لتقدير المسافة بالنظر خلف خط الرمي .

 : الالعب المعد بعد اعطاءة  يقوم الالعب الحر بتوصيل الكرة المستلمة من زميله الى الشروط

 الوقت والتهيؤ وهو معصوب العينين .

 : تحسب المسافة قرباً أو بعداً لوصول الكرة الى الالعب المعد . التسجيل 

 

 كرة من األعلى .مناولة ال -ار الثاني :االختب

 وهو معصوب: قياس مستوى أدراك مسافة مناولة الكرة إلى الالعب المعد الغرض من االختبار  

 .العينيين 

 ( ملعب كرة الطائرة قانوني ,شريط قياس متري , عصابة عينين .10كرة الطائرة عدد)األدوات : 

(م أي في المنطقة الخلفية بحيث يرى 3يقف الالعب المتخير )الحر ( خلف خط )  مواصفات األداء :

عصب العينين ثم يقوم الالعب المعد في الخط األول وهو ماسك الكرة بيده لتقدير المسافة وبعدها ت

 بتوصيل الكرة الى الالعب المعد من الثبات لحين انتهاء المقاولة .

 : تحسب المسافة قرباً أو بعداً لوصول الكرة الى الالعب المعد  التسجيل. 

 

 : اختبار اإلدراك الحس حركي لمسافة الخطوة لإلمام . -االختيار الثالث 

   ب الحر على اإلحساس بالمسافة لإلمام وهو معصوب : قياس قدرة الالعالغرض من االختبار     

 العينين .

  : ( ملعب كرة الطائرة قانوني ,شريط قياس ,طباشير , عصابة 10كرة الطائرة عدد )ألدوات

 عينين .
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 : م( يقف الالعب الحر بحيث تكون 1يرسم خطان متوازيان بينهما مسافة )   مواصفات األداء

ثا( ثم تعصب 5بعد ترك الالعب الحر بتقدير لمسافة بالنظر لمدة )  أحدى قدميه قبل خط البداية

 عينة وبعد سماع الصافرة ينتقل إلى األمام لتقدير المسافة المطلوبة .
 : يكون األداء وهو معصوب العينين . الشروط 

 : تحسب المسافة قربا أو بعداً من مسافة الخطيين المتوازيين . -التسجيل 

 

  -العية :التجربة االستط 3-7

بعد أن عرضت استمارة االستبيان وفيها االختبارات المقترحة أجرينا تجربة استطالعية بتاريخ      

كان الغاية منها التعرف على الصعوبات والمعوقات وتوفير األدوات وتفهم المعينة  26/10/2009

 االختبارات . وتفاعلهم مع االختبارات وكفاءة فريق العمل المساعد في طريقة تنفيذ خطوات

  -: األسس العلمية لالختبارات 3-8

  -صدق االختبار : -

يقصد باالختبار الصادق هو االختبار الذي يقيس السمة أو الصفة الذي وضع من اجلها وقد   

وتم إجراء تجربة على  , (1)استخدم الباحث الصدق ألتمايزي بينمجموعتين متساويتين في العدد

مع  1/11/2009ن من الشباب من نادي الدغارة الرياضي بتاريخ ( العبي10عينة مكونة من )

( العبين من نادي الشامية بكرة الطائرة وبعدها تمت معالجة النتائج باستخدام اختيار )ت( 10)

( 4,5( والثالث )3,75( والثاني ) 3,05حيث بلغت قيمتها المحسوبة لالختيار المقترح األول ) 

 ( .0,05( ومستوى داللة ) 8( عند درجة حرية )1,860بالغة ) وهي اكبر قيمتها الجدولية ال

  -ثبات االختيار : -  

لغرض التأكد من ثبات االختيار أستخدم الباحث طريقة االختيار واعادتة  ثم أجراء االختيارات     

وبعد  15/11/2009( العبين يمثلون نادي الدغارة من الشباب بتاريخ 10على عينه مؤلفة من )

وبعدها تم  22/11/2009سبعة أيام تمت أعادة االختيارات ذاتها وبنفس الظروف بتاريخ  مرور

( 0,826(و ) 0,723احتساب معامالت االرتباط بين االختياريين ولكافة االختيارات هي ) 

 8( =2 -( عند درجة )ن0,632(على التوالي وهي أكبر من القيمة الجدولية البالغة ) 0,875و)

( حيث اكتسب صيغة الثبات ألنة شرط من شروط األسس العلمية 0,05) ومستوى داللة 

 .( 1لالختبارات وكما مبين في الجدول )

 

 

 

                                                           

 .  1984,  , الكويت دار الكتب الحديثة القياس في كرة السلة -د صبحي :محمد محمود عبد الدايم ومحم -1
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 (1جدول رقم )

 يبين قيمة معامل االرتباط لنتائج أعادة االختبارات

 

 ت

 

 

 االختيارات المقترحة

 

 القيمة المحسوبة

 0,723 من األسفل مناولة الكرة  1

 0,826 االعلى مناولة الكرة من 2

 0,875 اختبار اإلدراك الحس حركي لمسافة الخطوة لإلمام 3
 (0,632( تساوي )0,05( ومستوى داللة )8القيمة الجدولية تحت درجة )

 : موضوعية االختبارات -

والجل أيجاد موضوعية أختبارات البحث أستخدم الباحث االختبارات بصورة واضحة ومفهومة 

ذاتي وبعد حصول االختبار على درجة ثبات عالية فأن معامل الموضوعية وبعيدة عن التقويم ال

 . (1)سوف يتحقق لذا فأن االرتفاع في معامل الثبات يقابلة أرتفاع معامل الموضوعية  

فقد اثبتت أنها وبعد ان حققت االختبارات المقترحة الى االسس العلمية المشار اليها في أعاله  

حركي من خالل أجراء االختبارات الرئيسية على عينة ال  –راك الحس مالئمه لقياس مستوى االد

 . 1/12/2011أعطاءها المعايير بتأريخ 

 

 الوسائل اإلحصائية : 3-8

 . (2) آالتيةاستخدم الباحث الوسائل اإلحصائية   

  . الوسط الحسابي 
 . النسبة المئوية 
 . االنحراف المعياري 
      .  معامل االرتباط البسيط 
 امل االختالف مع 
  (اختبارt               . للعينات المتساوية ) 

 . طول الفئه 
 وتحليلها ومناقشتها عرض النتائج

                                                           

,  1, جامعة البصرة , مطابع التعليم العالي ,ج موسوعة القياسات واالختبارات في التربية الرياضيةريسان خريبط مجيد :  ( 1)
 . 20,    ص  1989

, الموصل , دار  استخدام الحاسوب في بحوث التربية الرياضيةالتطبيقات االحصائية ووديع  ياسين وحسين محمد عبد :  ( 2)
 . 310-102, ص 1999الكتب للطباعة و النشر , 
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 عرض الدرجات المعيارية الختبارات قياس مستوى اإلدراك الحسي حركي لعينة البحث : 4-1

مستخدمة فقد حصلنا لالختبارات ال  لتجربة الرئيسية أرتى الباحث عرض النتائجبعد االنتهاء من ا  

على البيانات الخام كما يرى محمد حسن عالوي " أنه يتطلب تحويل الدرجات الخام الى درجات 

معيارية والتي تعد وسيلة لتحديد الحالة النسبية للدرجات الخام وبالتالي يمكن تفسير هذه الدرجات 

 .(1) وتقويم نتائجها

 (2) الجدول

الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامل االختالف المعياري وأعلى قيمة وأقل قيمة حققتها العينة  يبين األوساط
 في االختبارات المستخدمة في البحث

 الوسائل اإلحصائية     

 االختبارات

 الوسط الحسابي

 -س

 االنحراف المعياري

 ع±

معامل 
 االختالف

 أقل قيمة أعلى قيمة

 مناولة الكرة من االسفل

 مس

285,50 26,35  8,455 

 

 سم205 سم 350

 مناولة الكرة من االعلى

 سم
370,56 30,66 25,54 399,53 256,30 

اختبار اإلدراك الحس 

حركي لمسافة الخطوة 

 سم لإلمام

98 1.58 23.47 9 4 

 

( وبلغ معامل االختالف 26,35 ± 285,50(  الوسط الحسابي واالنحراف المعياري )2يبين الجدول )

وهو) معصوب العينين (  مناولة الكرة من االسفل( الختبار قياس مستوى دقة  8,455عياري )الم

 سم ( .205سم ( وأدنى درجة بلغت ) 350وأعلى درجة بلغت ) 

                                                           

اهرة , الق 2, ط القياس في التربية الرياضية وعلم النفس الرياضي محمد حسن عالوي ومحمد نصر الدين رضوان :( 1)

 . 169, ص  1988, دار الفكر العربي , 
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وبلغ معامل    (30,66 ± 350فقد بلغ الوسط الحسابي  )مناولة الكرة من االعلى أما االختبار الثاني فهو   

( درجةة 356,30(  درجة وأدنى قيمةة بلغةت )399,53( وأعلى قيمة بلغت )25,54االختالف المعياري )

. 

 عرض الدرجات المعيارية الختبارات قياس مستوى اإلدراك الحسي حركي لعينة البحث : 4-2

الالعب المعةد لقياس مستوى دقة المناولة الى الزميل  مناولة الكرة من االسفل( أختبار 3يبين الجدول )     

أي نسةبة عنةد هةذا المسةتوى ,  المحةاوالت أن المستوى الضعيف لم يحقةق وعةدد وب العينين ( ) معصوهو

 محاولةةً (  20,  20كةان ) محةاوالتأما المستويان الثاني والثالث ) المقبةول والمتوسةط ( نالحةظ أن عةدد ال

لمقررة لهةل ( على التوالي وهي اعلى من النسبة ا %28.57,  %28.57نسبة مئوية مقدارها ) تفقد حقق

فقةد حقةق  محاولةة(  17)  محةاوالتفي مستوى منحنى التوزيع الطبيعةي , أمةا المسةتوى الجيةد كةان عةدد ال

فقةد حقةق  محاولةة(  13)  المحةاوالت( , أما المستوى الجيد جداً كان عةدد %18.57نسبة مئوية مقدارها )

هةةذا المسةةتوى لمنحنةةى التوزيةةع ( وهةةي مةةن النسةةبة المقةةدرة لهةةا مةةن قبةةل %24.286نسةةبة مئويةةة مقةةدارها)

 الطبيعي .

أي نسةبة مئويةة  المحةاوالتكان المسةتوى الضةعيف لةم يحقةق عةدد   مناولة الكرة من االعلىأما في أختبار 

قد حققوا نسبة مئوية مقدارها  محاولة( 20) محاوالتعند هذا المستوى اما المستوى المقبول فقد كان عدد ال

قةةد حققةةوا نسةةبة مئويةةة  محاولةةة( 45) لمحةةاوالتسةةط فقةةد كةةان عةةدد اال( , امةةا المسةةتوى المتو28.57%)

( وهي اعلى من النسبة المقدرة لها في هذا المستوى لمنحةى التوزيةع الطبيعةي , امةا  %64.286مقدارها )

( , امةا % 21.429فقد حققوا نسةبة مئويةة مقةدارها) محاولة (15) المستوى الجيد فقد كان عدد المحاوالت

 أي نسبة عندها في مستوى لمنحني التوزيع الطبيعي . يد جداً لم يحقق عدد المحاوالتوى الجالمست

لضةعيف فةان مسةتوى ا حركي لمسافة الخطةوة لالمةام –الحس دراك االاما في اختبار الثالث لقياس مستوى 

توى ( وهي اقل نسبة في قبةل هةذا المسة %7.143حققوا نسبة قدرها ) ( محاولة5قد كان عدد المحاوالت )

 45.714حققةوا نسةبة ) ( محاولةة32اما مستوى القبةول كةان عةدد المحةاوالت ) لمنحنى التوزيع الطبيعي ,

الجيةد اذ كةان ( وهي من النسبة المقدرة لها من قبل هذا المستوى لمنحنى التوزيع الطبيعي , اما مسةتوى %

اقل من النسبة المقدرة لها من (وهي  % 11.429حققوا نسبة مئوية مقدارها ) ( محاولة8عدد المحاوالت )

 .  قبل هذا المستوى لمنحنى التوزيع الطبيعي

لذا فأن الباحةث يةرى أن سةبب هةذا االخةتالف والتبةاين لعةدد المحةاوالت لالعبةين يرجةع الةى الفروقةات      

 حركةةي , كمةةا أن الوسةةائل التعليميةةة –مةةن خةةالل أمةةتالكهم لقابليةةات االدراك الحةةس الفرديةةة فيمةةا بيةةنهم 

حركةي الةذي يسةاعد الالعةب فةي تحقيةق –والتدريب المتواصل من شأنه أن يسهم في تنميةة االدراك الحةس 

المزيد من الفهم لطبيعة أداء المهارات االساسية , مما يجعلةة يةنجح فةي أداء المهةارات الحركيةة فةي موافةق 

المةةؤهالت  المهمةةة لرفةةع أذ تعةةد عمليةةة االحسةةاس و االدراك فةةي المجةةال الرياضةةي مةةن " اللعةةب المختلفةةة 

الرياضي , فعن طريق التدريب يمكن أن تتطور قابلية االحساس واالدراك لدى الالعب , اذ تمكنةه االنجاز 

 . (1)  من السيطرة على أداء الحركة بشكل مميز "

                                                           
 . 94, ص 1990, بغداد , مطابع التعليم العالي ,  لم النفس الرياضي , مبادئه , تطبيقاتة في مجال التدريبعقاسم حسن حسين :  -1
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أن مهارات الكرة الطائرة تعتمةد بصةورة مباشةرة علةى االحسةاس فةي الكةرة , كمةا أنهةا تعتمةد بصةورة      

الكرة من قبل الالعبين وبالتالي فأنه يحس بالكرة أحساساً يمكنه من السيطرة والتحكم على  أستخدام باشرة م

بهةةا أثنةةاء اداء المهةةارات الحركيةةة وهةةذا مةةا أشةةار اليةةه عبةةد السةةتار جبةةار الةةى " ان االحسةةاس فةةي االلعةةاب 

كان ذلك في وضع السكون او رة سواالجماعية من أهم المهارات التي تساهم في تحسين وتطوير التحكم بالك

الحركةةة , وهةةذه المجموعةةة مةةن االدراكةةات الحسةةية تتةةدر) تحةةت مةةا يسةةمى ) االحسةةاس بةةالكرة ( ومحتةةوى 

يشكل أشارات مختلفة ودقيقة للغاية والتي تتكون من الجهاز التحليلي لالعةب يتحةدد عملية االحساس بالكرة 

فة وهي ترتبط على وجه التحديد بنمو خاصةية االدراك الحةس في القدرة على رؤية الملعب والموافق المختل

البصري ثم خاصية االنتبةاه ولكةي يسةتطيع الالعةب أسةتيعاب هةذه المةدخالت البةد أن تكةون لديةه اوالً مةدى 

 . (2)أوسع من الرؤيا ) حجم الرؤيه ( وثانياً االدراك المكاني "  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 36, ص 2000,عمان , دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ,   1, ط فسيولوجيا العمليات العقلية في الرياضةعبد الستار الضمد :  -2
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 (3جدول )ال

يارية في منحنى التوزيع الطبيعي والدرجات المعيارية المعدلة بطريقة التتابع يبين المستويات المع

 والنسب المئوية لكل مستوى في أختبارات قياس االدراك الحس حركي المحاوالتوعدد 

أختبارات قياس االدراك 
 الحس حركي

المستويات المعيارية في 
 منحنى التوزيع الطبيعي

الدرجات المعيارية المعدلة 
 ة التتابعبطريق

 النسبة المئوية المحاوالتعدد 

 مناولة الكرة من االسفل

 
 صفر 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  

 صفر 0 1-20 ضعيف مناولة الكرة من االعلى

 %28.57 20 21-40 مقبول

 %64.286 45 41-60 سطمتو 

 % 21.429 15 61-80 جيد

 صفر  0 81-100 جيد جدا  

اختبار اإلدراك الحس 

حركي لمسافة الخطوة 

 لإلمام

  %7.143 5 1-20 ضعيف

 %  45.714 32 21-40 مقبول

 % 35.717 25 41-60 متوسط

 % 11.429 8 61-80 جيد

 صفر 0 81-100 جيد جدا  
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 ائج المصفوفة االرتباط بين متغيرات اختبارات االدراك الحسي الحركي عرض وناقشة نت 4-3 

الحسي الحركي وهي  لالدراك ( االرتباطات البيئية الختبارات المستوى المهاري4بين الجدول )   

(  0,109 – 0,137 – 0,076ارتباطات حقيقية وليست ذات داللة معنوية بل عشوائية ألقيمها المكتسبة )

(  , ويعزو الباحث 2-( وتحت درجة حرية )ن0.05قبمة )ر( الجدولية عند مستوى داللة )هي اصغر من 

ذلك الى ان هذه االختبارات تتمتع بدرجة عالية من صدق المحتوى االختبارات ن اذ انها نقية أي ان كل 

 اختبار يقيس مهارة ال يقيسها االختبار االخر .  

 (4) جدول

  ية الخاصة بمتغيرات أختبارات االدراك الحس حركييبين مصفوفة االرتباطات البين
  ت

 أختبارات االدراك الحس حركي

1 2 3 

مناولة الكرة من  مناولة الكرة من االسفل

 االعلى
اختبار اإلدراك الحس 

حركي لمسافة الخطوة 

 لإلمام

 -0,137 -    0.76 ـــــ  مناولة الكرة من االسفل 1

 0.109 ـــــ  مناولة الكرة من االعلى 2

اختبار اإلدراك الحس حركي  3

 لمسافة الخطوة لإلمام
 ـــــ  

 ( الجدولية تساوي )0.05( تحت مستوى داللة  0.232قيمة )ر . 
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