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 ن البحثاعنو
 

احلركي وعالقته  -)) بعض املتغرياث االدراك احلسي 
 بدقت اداء الضرب 

الساحق بتشكيليه القطري واملستقيم يف كرة 
 الطائرة ((
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 بِسمِ اهللِ الّرمحهِ الّرحيم

 "وقُـل أعَملوا فَسَيَرى اللُه عَملُكم وَرسوُلُه واملؤمِنون"

 الَعظيم""صَدَق اللُه الَعليُّ 
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 االهداء 
 

))اهدي عملً المتواضع الى من      
علمنً حرفا وملكنً الدنٌا باجمعها ومد لً 

جسور العلم لتعبر بً بحور الجهل , الى 
وطنً الغالً الى ترابه المقدس 

 )) ................... 
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 الشكر والتقدير 
 

        

) اقدم شكري وتقدٌري وعرفانً الى      
مشرف البحث والى فرٌق وكادر العمل 

والى الفرق والالعبٌن الذٌن اجرٌت علٌهم 
االختبارات والى كل من ساعدنً وساندنً 

 فً اتمام هذا البحث .................... (
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 ملخص البحث

 احلركي وعالقته بدقة اداء الضرب  -بعض املتغريات االدراك احلسي 

 الساحق بتشكيليه القطري واملستقيم يف كرة الطائرة 

  
 ٌتضمن ملخص البحث :

الفصل االول : الذي ٌدل على المقدمة واهمٌة البحث حٌث ٌمكن الفرق على العالقة بٌن االدراك 

حركً والضرب الساحق بتشكٌلٌه القطري والمستقٌم فً لعبة كرة الطائرة فٌسقط  –الحس 

حركً ووضعه نصب اعٌن المختصٌن كً ٌعمل  –الضوء على دور واهمٌة االدراك الحسً 

على تطوٌر التمارٌن لدى العب كرة الطائرة والذي سؤدي الى االرتقاء بمستوى االداء المهاري 

فتكمن  على ملف التركٌز على العملٌات العقلٌة , اما اهداف البحث فهً لدٌهم , اما مشكلة البحث 

حركً وكذلك العالقة بٌن بعض المتغٌرات ودقة اداء  –التعرف على مستوى االدراك الحس 

 المهارة .

اما فروض البحث فهً وجود عالقة ارتباط بٌن االدراك الحسً وتقدٌر المسافة والزمن ودقة 

 بتشكٌلٌه القطري والمستقٌم .مهارة الضرب الساحق 

الفصل الثانً : اشتمل على الدراسات النظرٌة والسابقة , حٌث ٌتطرق الباحث الى اهمٌة التدرٌب 

 فً المجال الرٌاضً وكذلك مهارة الضرب الساحق .

الفصل الثالث : اشتمل على منهجٌة البحث واجراءاته المٌدانٌة حٌث استخدم الباحث المنهج 

ب العالقات االرتباطٌة لكونه ٌالئم طبٌعة المشكلة المراد حلها , اما عٌنة البحث الوصفً باسلو

 %( من المجتمع االصلً .011فقد تكونت من عشرة العبٌن وهم ٌمثلون نسبة )

الفصل الرابع : اشتمل على عرض النتائج مناقشتها بٌن االدراك الحسً لتقدٌر المسافة و الزمن 

 ري والمستقٌم .ومهارة الضرب الساحق القط

اما الفصل الخامس : اشتمل على اهم االستنتاجات والتوصٌات حٌث توصل الباحث فً ضوء 

النتائج التً تم الحصول علٌها بعد المعالجة االحصائٌة الى امتالك العبً كرة الطائرة االدراك 

لهم ثم توصل الحسً بتقدٌر المسافة والزمن بشكل جٌد اعتمادا على الممارسة والقدرة الشخصٌة 

 الباحث باجراء اختبارات لتقوٌم مستوى العبٌن واستخدام التمارٌن لتقوٌة قدراتهم .
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 قائمة المحتوٌات

 الصفحة املــــوضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع التسلسل

 أ  العنوان 

 ب اآلٌة 

 ت االهداء 

 ث الشكر والتقدٌر 

 جـ البحث ملخص 

 حـ محتوٌات البحث 

  الباب االول 

 1 التعرٌف بالبحث -1

 1 المقدمة واهمٌة البحث 1-1

 2 مشكلة البحث 1-2

 2 اهداف البحث 1-3

 2 فروض البحث 1-4

 3 مجاالت البحث 1-5

  الباب الثانً 

 4 الدراسات النظرٌة السابقة -2

 4 الدراسات النظرٌة 2-1

 4 حركً –االدراك الحس  2-1-1

 4 حركً فً المجال الرٌاضً  –اهمٌة االدراك الحس  2-1-2

 5 مهارة الضرب الساحق 2-1-3

 5 الدراسات السابقة 2-2

 6 مناقشة الدراسات السابقة 2-2-1

  الباب الثالث 

 7 منهجٌة البحث واجراءاته المٌدانٌة  -3

 7 منهج البحث 3-1

 7 عٌنة البحث 3-1

 7 االجهزة واالدوات المستخدمة 3-3

 7 االختبارات المستخدمة فً البحث 3-4

 7 اختبار االدراك الحركً لمسافة الوثب الى االمام  3-4-1

 8 اختبار االدراك الحسً بتقدٌر الزمن 3-4-2

 8 اختبار مستوى اداء مهارة الضرب الساحق فً االتجاه القطري 3-4-3

 11 اختبار مستوى اداء مهارة الضرب الساحق فً االتجاه المستقٌم  3-4-4

 11 التجربة االستطالعٌة 3-5

  التجربة الرئٌسٌة 3-6

  الوسائل االحصائٌة 3-7

  الباب الرابع 

 12 عرض النتائج ومناقشتها  -4

4-2 
الساحق القطري عرض نتائج العالقة بٌن االدراك الحسً بتقدٌر الزمن ودقة مهارة الضرب 

 والمستقٌم
13 

  الباب الخامس 

 14 االستنتاجات والتوصٌات -5

 14 االستنتاجات 5-1
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 14 التوصٌات  5-2

 15 المصادر 

 

 

 

 الباب االول

 التعريف بالبحث -1

 مشكلت البحث  -2

 اهداف البحث--3

 فروض البحث--4

 البحث جماالث -5
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 الباب االول

 التعريف بالبحث  -1

 وأىمية البحثالمقدمة  1-1

 كبيره مكانو من ليا لما وذلك المتحضرة المجتمعات في لمتقدم الحقيقي المقياس الرياضة تعد
 اساليب لنفسيا كونت التي الفرقيو االلعاب من الطائرة كره ولعبو. مجتمع ألي الفكري التقدم في

ذا متقدمة  تساعد التي بالفرص المميئة االلعاب من تعتبر كونيا نسبيا القصير بعمرىا قورنت ما وا 
 تحقيق في وكبيرا فاعال دورا القدرات ليذه وان. واالنفعالي والعقمي البدني النمو عمى ممارسييا
 عالقة ليا التي االدراك حاسة القدرات ىذه ومن لالعبين، والفرقي الفردي الصعيد عمى االنجاز
 في كبيره اىميو العقمية والعمميات لمتفكير الن وذلك الطائر الكره لمعبو األساسية الميارات مع وثيقة
 لمحركة الصحيح الموقف ادراك وىوة االدراك معناه الصحيح فالتفكير الحركية، الفعاليات معظم

 وكمما وببيئتو الحي الكائن بين االتصال منافذ الحسيو األجيزة وتعد الدقيق، التخصصي والتفكير
 المعب ظروف مع ويتفاعل يتكيف ان الالعب امكن متقنو بطريقو بوظائفيا األجيزة ىذه قامت
 بالكره االحساس في الطائرة كره لعبو في حركي الحس االدراك اىميو وتأتي. سميما تفاعال

 ما وىذا ، لممثيرا الجيد االدراك وفق الحركة تنفيذ ثم المختمفة المعب مواقف بمثيرات واإلحساس
 ومتطمباتيا المعب مواقف تغير وفق عمی حسية بمدرکات تمتعو ضرورة الی عمب الال يخضبع

 .خاصو   عقميو وبدنيو  متطمبات الى تحتاج التي الساحق الضرب ميارة في وخصوصا

 والطرب حركي الحس االدراك بين العالقة عمى التعريف في تكمن البحث اىميو فان لذا
 االدراك اىميو دور عمى الضوء لتسميط الطائرة كره لعبو في والمستقيم القطري بشكميو الساحق
 عمى تعمل التي التمارين تطوير عمى يعمل كي المختصين اعيين نصب ووضعو حركي - الحس
 . لدييم المياري االداء بمستوى االرتقاء الى بدوره سيؤدي والذي الطائرة الكره العبي لدى تنميتو

 

 

 

 مشكمة البحث : 1-2



9 
 

حركي( في استيعاب الفعاليات الحركية واكتسابيا وتثمينيا بصفة  -ييم االدراك ) الحس
متوافقا مع اىمية الميارات عامة ، والميارات اليجومية بصفو خاصة ، فضال عن ان يأتي 

االساسية في لعبة كرة الطائرة ومنيا ميارة الضرب الساحق ، اذ انيا تتطمب من الالعب ادراك 
كرة ومسافة الحركة لمكرة وتوجيييا الى المكان المطموب وكذلك االحساس بالزمن ، االحساس بال

وبالرغم من اىمية ىذه العممية العقمية الحظ الباحث قمة التركيز عمى ىذا الجانب الميم اثناء 
حركي (  –العممية التدريبية ولذا نأى الباحث التعرف عمى عالقة بعض متغيرات االدراك ) الحس 

الضرب الساحق بشكميو من أجل االسيام في مستوى ىذه القدرات لدى العبي كرة الطائرة  وميارة
 . والذي بدوره سيؤدي الى االرتقاء بمستوى االداء المياري

 أىداف البحث : 1-3
 ييدف البحث الى ما يأتي :

حركي ( بتقدير المسافة  –التعرف عمى العالقة بين بعض متغيرات االدراك ) الحس   -1
والزمن ودقة ادارة ميارة الضرب الساحق بشكميو القطري والمستقيم لدى العبي مثمن الكرة 

 الطائرة في كمية التربية البدنية وعموم الرياضة في جامعة القادسية .
 

 فروض البحث: 1-4

 يفترض الباحث ما يأتي :

كي ( بتقدير المسافة والزمن ودقة حر  –وجود عالقة ارتباط معنوية بين االدراك ) الحس   -1
 اداء ميارة الضرب الساحق بشكمية القطري والمستقيم لدى عينة البحث .

 مجاالت البحث :  1-5

: القائمة الرياضية المتعمقة في كمية التربية البدنية وعموم الرياضة في  المجال المكاني 1-5-1
 جامعة القادسية 

المجال البشري : العبوا منتخب الكرة الطائرة في كمية التربية البدنية وعموم الرياضة في  1-5-2
 . 2117 – 2116جامعة القادسية 

 المجال الزماني : الفترة من   /   /            لغاية      /    /     1-5-3
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 الباب الثاني

 الدراساث النظريت السابقت--2
 النظريتالدراساث  2-1

 االدراك احلس احلركي 2-1-1
 مهارة الضرب الساحق 2-1-3

 الدراساث السابقت 2-2
 مناقشت الدراساث السابقت 2-2-1
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 الثاني الباب

 :  السابقة والدراسات النظرية الدراسات -2

 : النظرية الدراسات ۱ -۲

 ( : حرکي – الحس) االدراك ۱ - ۱ - ۲

 الموجات تصطدم حين واسالح طريق عن خارجية مؤثرات من عميو يقع بما الحي الكائن يتأثر
 لممخ وتوصميا االعصاب تمك وتنقميا االعصاب بأطراف الخارجية االشياء من الصادرة الخاصة
 (34-31:  6) االدراك ىو وىذا معاني الى االشارات تمك بترجمة االخير ويقوم

ويقوم الفرد بإعطاء  معينة بمؤثرات الحسية االعضاء عمى التأثير تتضمن عممية ىو إلدراكفا
 (311:  3تفسير وتحديد ليذه المؤثرات )

 عمى إظياره يمكن الفيم وىذا االشياء معنى فيم عمى القدرة ىو االدراك"  اخر تعريف وفي
 ( . 12:  8" ) المعنى ذلك تفسير طريق عن المثال سبيل

 :  الرياضي المجال في( حركي – الحس) االدراك اىمية 2 -1 -2

واالدراك ال  عام بشكل وتفكير واحساس ادراك عمميات الحقيقة في ىي الذىنية العممية ان

الحسية  االجيزة نشاط عمی تستند الحسييمكه ان يكون بال احساس ، حيث ان عملية االدراك 
(11  :163. ) 

 المجال في االول المحتوى يمثل الرياضي المجال في الحسي االدراك ان لنا يتضح ىذا ومن
 توجو او تقود مؤشرات عمى الحصول لغرض الحسية االعضاء استعمال ويتضمن النفسي الحركي
 ىي والفكر الحركة بين العالقة ان القول يمكن ذلك( . وبناءا عمى 212:  4) الحركية الفعاليات

 عمميات ذلك الى مضافاً  مختمفة عقمية عمميات يتضمن الحركي العمل الن جداً  وثيقة عالقة
 والتصحيح . والتوقع التذكر
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 : الساحق الضرب ميارة 2-1-3

 بقوة اليدين بإحدى الكرة الالعب ضرب عن عبارة ىو اليجومي الضرب او الساحق الضرب
 عادة وىو ، المنافس ممعب نحو لألسفل وتوجيييا لمشبكة الرأسي المستوى فوق بالكامل لعبورىا
 ىذه وتتطمب( . 116:  2) بنقطة لمفوز الضربة ىذه تصمم ولذلك الفريق لعب في االخيرة الممسة
 وطول بالنفس والثقة التصرف وحسن البدييية بسرعة يتميزون الالعبين من معينة نوعية الميرة
 االداء في والدقة العصبي العضمي والتوافق والرشاقة الفائقة الحركية والسرعة العضالت وقوة القامة
 ( . 112:  7) صحيح ىبوط الى باإلضافة معينة نقطة الى الكرة وتوجيو

 : ىما منو شكمين اختيار تم متنوعة واشكال مختمفة انواع ولمضرب الساحق

 . المنافس ممعب داخل قطري بشكل لكرة توجو بو والمقصود : القطري قالساح الضرب .1
 . المنافسممعب  داخل مستقيم بشكل الكرة توجيو بو والمقصود:  المستقيم الساحق الضرب .2

 

 : السابقة الدراسات ۲ - ۲

 ( : 11:  11) الحديثي اسماعيل مؤيد دراسة 

 " . الطائرة بكرة. "  اليجومية راتاالمي بعض اداء بدقة وعالقتو( حرکي - الحس) االدراك "

 

 : البحث اىداف

 سنة(  ۷۱ - ۷۱) بأعمار الشباب الالعبين لدى( حركي – الحس) االدراك عمى التعرف .1
 . السمة بکرة

 - 17بأعمار ) الشباب الالعبين لدى اليجومية الميارات بعض اداء دقة عمى التعرف .2
  . السمة بكرة سنة( 18

 الالعبين لدى اليجومية الميارات بعض اداء دقة (حركي – الحس) االدراك عمى التعرف .3
  . السمة بكرة سنة( 18 - 17بأعمار ) الشباب
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 فئة بالعبيتمثمت  عينة عمى االرتباطية العالقة بأسموب الوصفي المنيج الباحثة ستخدمتا
 – 2114) لمموسم العراق في السمة بكرة سنة( 18-17) بأعمار الممتازة الدرجة ألندية الشباب
2115 ) . 

 : يأتي ما الى الدراسةوقد توصمت 

 وتبين الحرة لرميةا بميارة الخاص( كيحر  – الحس) االدراك القدرة السمة كرة العب امتالك .1
 الحس) االدراك واختيار الحرة لرميةا ميارة بين معنوية ارتباط عالقة ظيور خالل من ذلك
 .الحرة لمرمية( حركي –

 يمتمك العب كرة السمة ادراك حس عالي بمسافة القفز العمودي . .2
 يمتمك العب كرة السمة ادراك حس عالي بالزمن لميارة الرمية الحرة  . .3

 

 : السابقة الدراسات مناقشو ۲-۲-۱

 -)الحس  االدراك متغير عمی التعرف في السابقة الدراسة مع الحالية الدراسة تتشابو
 عمى التعرف اللخ نم لساحقا الضرب ميارة في الحركي االداء في الدقة مقدار وقياس( حركي
 . لمشكمةلحل ا الوصفي المنيج الدراسة في استخدمت وكذلك ، العالقة

 وىم الحدث في استخدمت التي العينة وكذلك الميارة نوع اختيار في الحالية الدراسة اختمفت
 السابقة الدراسة في البحث عينة اما ، الطائرة لمكرة الرياضة وعموم البدنية التربية كمية منتخب
 . السمة بكرة سنة( 18 - 17) بأعمار شباب كانت

( 24) بينيما المسافة تكون بحيث االرض عمى متوازيان خطان يرسم:  االداء وصف
 الى روينظ البداية خط عمى العينين معصوب وىو المفحوص ويقف ، سم( 5888) اي ، بوصة
 بحيث االمام الى البداية خط من ويثب العينين تعصب ثم ثا،( 5) لمدة الخطين بين المسافة
 لمسافة بوصة ربع لألقرب محاولتان وصلممفح ويعطي ، النياية خط عند االرض بعقبيو يممس
 في نقص عمى تدل والتي التقدير في كأخطاء النياية خط عن تبعد التي المسافة وتحسب الوثب
 . کیالحر  االدراك قدرة
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 الباب الثالث
 منيجية البحث واجراءاتو الميدانية  -3

 منيج البحث 3-1

 عينة البحث 3-2

 المستخدمة واألدوات األجيزة 3-3

  االختبارات  3-4

  األمام إلى الوثب لمسافة الحركي اإلدراك اختبار 3-4-1

 الزمن لتقدير الحسي اإلدراك اختبار 3-4-2

 القطري االتجاه في الساحق الضرب ميارة أداء مستوى اختبار 3-4-3

 المستقيم االتجاه في الساحق الضرب ميارة أداء مستوى اختبار 3-4-4

 الحرية االستطالعية  3-5

 االسس العممية لألختيارات 3-6

 الحرية الرئيسية  3-7

 الوسائل االحصائية  3-8
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 الثالث الباب
 : الميدانية واجراءاتو منيجية البحث -3
 : البحث منيج 3-1

 لمشكمة طبيعة يالئم لكونو االرتباطية العالقة بأسموب الوصفي المنيج استخدم الباحث
 الحقائق تمك بين المتبادلة والعالقات الحقائق دراسة المنيج ىذا يمثل اذ ، حميا المراد البحث

 ( . 274:  12بيا )  والمتغيرات

 البحث : عينة ۳-۲

 التربية كمية في الطائرة كرة فريق بالعبي تمثمت وقد العمدية بالطريقة البحث عينة ختيرتا
( ۷۱) عددىم والبالغ (2117-2116) الدراسي لمعام القادسية جامعة في الرياضة وعموم البدنية
 . االصمي المجتمع من( %۷۱۱) نسبة يمثمون وىم العبين

 : البحث في المستخدمة ألجيزةاألدوات و ا 3-3

 .  العربية المصادر -
 . والقياس االختبارات -
 البيانات جمع استمارة -
 ( 5) عدد طائرة كرة -
 ( 2) عدد الكترونية ايقاف ساعة -
 . قياس  يطشر  -
 . قانوني طائرة كرة ممعب -

 :  البحث في المستخدمة االختبارات 3-4
 ( :۱۱:  ۷) االمام الى بالوث لمسافة الحرکي االدراك اختبار 3-4-1

 : االختبار من ضالغر 
 . المسافة بتقدير االحساس قياس         

 االدوات :

 .  قياس شريط ، اسفنجية بسطةا       
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 ( : 114:  9الزمن ) بتقدير الحسابي االدراك اختبار 

 : االختبار من الغرض
 الزمن . بتقدير االحساس قياس         

 االدوات :

 . استمارة تدوين  ، ساعة ايقاف الكترونية       

 وصف االداء :

 الساعةلتفحص  بتشغيميا ويقوم االيقاف ساعة في النظر المفحوص من يتطمب:  االولىالمرحمة 
ثا ( عمى ان  15ثا ،  7ثا ،  5) األزمنة عند وايقافيا تشغيميا منو تطمب ثم ، بيا واالحساس

 يكرر ذلك مرات لكل زمن من ىذه االزمنة .

الى ساعة االيقاف عمى ان يؤدي المرحمة الثانية : يطمب من المفحوص اداء االختبار دون النظر 
 يقوم حيث الجسم طول مع امتدادىا كامل عمي واليد اماماً  والنظر الوقوف وضع من االختبار

 مرات ثالث القياس ذايكرر ى  ان عمى( ثا 7) زمن عند وايقافيا الساعة تشغيلب المفحوص
 .متتالية

 : التسجيل

ثا( كل محاولة عمى حدة  7تسجل لممفحوص نتائج المحوالت الثالث االخيرة عند زمن )
 ثا( . 7عمى ان يتم حساب مقدار الخطأ في كل محاولة بتسجيل الزمن الذي يزيد عن الــــ)

 

 ( :184:  7) القطري االتجاه في الساحق الضرب ميارة اداء مستوى اختبار 3-4-3

 :  االدوات

 الطائرة كرة ،(  1)  رقم بالشكل حموض ىو كما مخطط الممعب ، قانوني طائرة كرة ممعب      
 ( .2) عدد اسفنج بساط ،( 5)عدد
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 طريقة االداء : 

رة الضرب ميا أداء الالعب وعمى 4 مركز في يقف الذي لالعب الكره باعداد بر المد قومي
( محاولة عمى 15( محاولة )31الساحق في االتجاه القطري نحو اليدف ) البساط ( ولكل العب )

 كل ىدف .

 التسجيل :

 .  نقاط 4 اليدف عمى الصحيحة الساحقة الضربة -
 .  نقاط( 3) المخصصة المنطقة داخل الكره فييا تسقط والتي الساحقة الصحيحة -
 ( نقطة .۲( )ب) او )أ( المنطقة داخل الكره فييا تسقط والتي الصحيحة الساحقةالضربة  -
 .نقطو( 1( )ج) المنطقة داخل الكره فييا تسقط والتي الصحيحة الساحقةالضربة  -

 :  مالحظات

 . محاوالت خمس کل بعد ثانيو ۰۱ راحو فتره بالالعيعطي  -
 ( بالمو )  السيمة الكره بال تحتس -
 .الشبكة عن الكره وقوس ارتفاع تثبيت بقدر المدرب محاولة -
 ( .۲) مركز من االختبار نفس بإمكان -

 
 الضرب اختبار في الطائرة كره ممعب رسم يوضح
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  الساحق القطري 

  (185:  7: ) المستقيم االتجاه في الساحق الضرب ميارة اداء مستوى اختبار  3-4-4

 عدد كره طائرة ،( 2) بالشكل موضح ىوه كما يخطط الممعب ، قانوني طائره كره ممعباالدوات : 
 ( ۲) عدد اسفنجي بساط ،( 5)

 مياره اداء بالالع مىوع 4 مركز في يقف الذي لالعب الكرة بأعداد المدرب يقوم:  االداء طريقة
 (15) ، محاولو( ۰۱) بولكل الع( البساط)  اليدف نحوه المستقيم االتجاه في الساحق الضرب
 ىدف كل عمى محاولة

 التسجيل :

 .  نقاط 4 اليدف عمى الصحيحة الساحقة الضربة -
 .  نقاط( 3) المخصصة المنطقة داخل الكره فييا تسقط والتي الساحقة الصحيحة -
 ( نقطة .۲( )ب) او )أ( المنطقة داخل الكره فييا تسقط والتي الصحيحة الساحقةالضربة  -
 .نقطو( 1( )ج) المنطقة داخل الكره فييا تسقط والتي الصحيحة الساحقةالضربة  -

 :  مالحظات

 . محاوالت خمس کل بعد ثانيو ۰۱ راحو فتره الالعبيعطي  -
 ( بالمو )  السيمة الكره بال تحتس -
 .الشبكة عن الكره وقوس ارتفاع تثبيت بقدر المدرب محاولة -
 ( .۲) مركز من االختبار نفس يمكن -
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 الساحق المستقيم الضرب تباراخ في الطائرة كرة ممعب رسم يوضح

 ( 219،   155،  111:  13االحصائيو : )  الوسائل 3-8

 الوسط الحسابي -
  المعياري االنحراف -
  لبيرسون البسيط االرتباط -
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 التجربة االستطالعٌة  3-5

ألجل القٌام بالتجربة الرئٌسٌة  البد من القٌام بدراسة استطالعٌة على حضٌرة مشابهه         

للعبة البحث , الغرض منها اختبار وسائل البحث وادواته حٌث تم القٌام بتجربة استطالعٌة على 

/  3 / 01( العبٌن تابعٌن الى نادي الٌقظة الرٌاضً , ٌوم الجمعة الموافق 5عٌنة مكونة من )

 , فً تمام الساعة الثالثة عصرا وهدفت التجربة الى : 7102

 التعرف على مدى الصعوبات التً تواجه الباحث لٌهتم بها فً التجربة الرئٌسٌة . -0

 التعرف على الوقت الذي ٌستغرقه كل اختبار فضال عن وقت االختبارات الكلٌة . -7

الوقت الكلً لالختبارات استغرق ساعة وقد استغرقت التجربة االستطالعٌة ٌوما واحدا , وكان 

 ونصف .

    

 التجربة الرئٌسٌة  3-6

نظرا الستكمال االجراءات التً تؤهل قٌام التجربة الرئٌسٌة قام الباحث بتطبٌق االختبارات       

على عٌنة البحث فً القاعة الرٌاضٌة المغلقة فً كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة فً جامعة 

بة الرئٌسٌة تم وبعد اتمام االختبارات وانهاء التجر 03/3/7102القادسٌة فً ٌوم االثنٌن الموافق 

 تفرٌغ البٌانات وبعدها اتجه الباحث الى اجراء المعالجات .

 

 الوسائل االحصائٌة  3-2

 ( الستخراج النتائج . SPSSاستخدم الباحث الحقٌبة االحصائٌة )       

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ٌبٌن اسماء فرٌق العمل المساعد .0*ملحق رقم )

 

 



21 
 

 الباب الرابع : 
 . عرض النتائج ومناقشتيا : 4

عرض نتائج العالقة بين االدراك الحسي بتقدير المسافة ودقة ميارة الضرب الساحق القطري 
 والمستقيم : 
 االنحراف المعياري الوسط الحسابي المتغيرات 

 3 12 االحساس بتقدير المسافة
 183 385 االحساس بتقدير الزمن
 13 77 الضرب الساحق القطري
 12 72 الضرب الساحق المستقيم

 
 (  2جدول ) 

 يبين قيم معامل االرتباط المحسوبو والجدولية بين متغيرات البحث
 
 

 الضرب الساحق
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 االدراك الحسي

 المستقيم القطري
قيمة )ر( الجدولية 
 8عند درجة حريو 
 1815ومستوى داللة 

 1873 1875 بتقدير المسافة
1863 

 1867 1865 بتقدير الزمن
 

( يتضح وجود عالقة ارتباط دالو احصائيا بين االدراك الحسي بتقدير المسافة  2من الجدول ) 
 والضرب الساحق 
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ـــة التـــي بمغـــت  1875القطـــري حيـــث بمغـــت قيمـــة )ر( المحتســـبة ) ـــر مـــن قيمتيـــا الجدولي ( وىـــي اكب
لكـرة الطـائرة ( وىـذا يـدل عمـى امـتالك العـب ا1815( ومسـتوى داللـة )8( عند درجـة حريـة )1.63)

 دقة اداء الضرب الساحق القطري . لقدرات االدراك الحسي بتقدير المسافة التي تؤثر ايجابيًا عمى
 

ومــن الجــدول نفســو نالحــظ وجــود عالقــة ارتبــاط دالــة احصــائيًا بــين االدراك الحســي بتقــدير  
وىــي اکبــر مــن (  ۱. ۱۰) المســافة والضــرب الســاحق المســتقيم ، حيــث بمغــت قيمــة )ر( المحتســبة

وىــذا يــدل  ( 1.15)ومســتوى داللــة  (۱عنــد درجــو حريــو )(  ۰..۱ ) قيمتيــا الجدوليــو  التــي بمغــات 
عمى ايجابيـة العالقـة بـين المتغيـرين ويـدل ايضـًا عمـى طرديتيـا بمعنـى ان امـتالك الالعـب الحـدىما 

لمعنــوي الـى ارتبــاط سـبب ظيـور ىــذا االرتبـاط ا ويقـرر الباحــث ينمـي أو يـؤثر ايجابيــًا عمـى االخــر .
ىـــذه الصـــفة بطبيعـــة اداء الميـــارة ، الن اداء الضـــرب الســـاحق بشـــكميو القطـــري والمســـتقيم يتطمـــب 

 .   صحيحوارتقاء و توقيت  اقتراب
 

عــــرض نتــــائج العالقــــة بــــين االدراك الحســــي بتقــــدير الــــزمن ودقــــة ميــــارة الضــــرب الســــاحق  2 - 4
 القطري والمستقيم : 
وجــود عالقــة ارتبــاط دالــة احصــائيًا بــين االدراك الحســي بتقــدير الــزمن ( يتضــح 2مــن الجــدول رقــم )

( وىــــي أكبــــر مــــن قيمتيــــا  1.65والضــــرب الســــاحق القطــــري حيــــث بمغــــت قيمــــة )ر( المحتســــبة   )
 ( .   1.15)( و مستوی داللو  8. ( عند درجة حرية ) 63)الجدولية التي بمغت 

احصــائيًا بــين االدراك الحســـي بتقــدير الـــزمن ومــن الجــدول نفســـو نالحــظ وجــود عالقـــة ارتبــاط دالـــة 
( وىــــي أكبــــر مــــن قيمتيــــا 1.67) والضــــرب الســــاحق المســــتقيم ، حيــــث بمغــــت قيمــــة )ر( المحتســــبة

ذلــك  ويعــزو الباحــث ( 1.15( ومســتوى داللــة )8( عنــد درجــة حريــة )1.63الجدوليــة التــي بمغــت )
الكـرة ولحظـة االرتقـاء االنسـمب الى انجاح اداء الضرب السـاحق يتطمـب توقيـت صـحيح بـين ارتفـاع 

لضربيا ، وىذا كمو تحدده الفترة الزمنية القصيرة المحصورة بين رفع الكرة وضربيا وتوجيييا بنجـاح 
. و عمومــا يمكــن القــول " ان االدراك يتطــور مــن خــالل التكــرار والتجربــة والخبــرة الشخصــية وكفــاءة 

( .  1 1 2:  5ورت عنــده صــفة االدراك  )الالعــب ف فكممــا مــارس الالعــب الميــارة او الحركــة تطــ
وىــذا بالتأكيــد مــا يحــرص الالعبــون عمــى تكــراره فــي التمــرين مــن خــالل االداء الميــاري ولــيس مــن 

  حرکي( . –خالل التركيز عمى قدرات االدراك )الحس 
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 الباب الخامس 
 . االستنتاجات والتوصيات : 5
 االستنتاجات :  1.  5

فـــــي ضـــــوء النتـــــائج التـــــي تـــــم الحصـــــول عمييـــــا بعـــــد معالجتيـــــا احصـــــائيًا تـــــم التوصـــــل الـــــى  
 االستنتاجات االتية : 

امــتالك العبــي الكــرة الطــائرة االدراك الحســي جيــد بــالزمن والمســافة اعتمــادًا عمــى الممارســة  .1
 والخبرة الشخصية ليم 

الســـــاحق القطـــــري  وجـــــود عالقـــــة ايجابيـــــة بـــــين االدراك الحســـــي بتقـــــدير المســـــافة والضـــــرب .2
 والمستقيم .

 
 التوصيات :  2.  5

 في ضوء ما توصمت اليو الباحثة من استنتاجات فأنيا توصي بما يمي : 
حركيــــة ( بشـــكل دوري لتقــــويم مســـتوى الالعبــــين ممــــا  –اجـــراء اختبــــارات لمقـــدرات ) الحــــس  .1

 يساعد عمى وضع مناىج تدريبية مبنية عمى اسس عممية وموضوعية . 
حركيـة ( بمـا يخـدم لعبـة الكـرة  –استخدام التمارين التي تساعد عمـى تنميـة القـدرات ) الحـس  .2

 الطائرة . 
 حركي ( لم يتطرق الييا الباحث .  –اجراء دراسات مشابية عمى ميارات وقدرات ) حس  .3

 
 
 
 
 
 
 



24 
 

 المصادر:
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۷۱۱۱ . 
 سعد جالل و محمد حسين عالوي: عمم النفس التربوي الرياضي، القاىره، مطبعو دار المعـارف. ۰
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1961   . 
. عــامر جبــار: تصــميم وتقنــين اختبــارات االدراك الحــس حرکــي لــدی العبــي کــره الطــائره ، مجمــو 5

   2111، التربيو الرياضيو، جامعو بغداد، كميو التربيو الرياضيو، المجمد الحادي عشر، العدد االول
الفكــر  ، عمــان ،دار۷الضــمد: فســيموجيا العمميــات العقميــو فــي الرياضــو، ط الســتار جبــار عبدد .  6

 . 2111،  لمطباعو والنشر والتوزيع
، ۷قــــانون ، ط  - تحميــــل– تــــدريب -تعمــــيم  - تــــاريخ   - عمــــي مصــــطفی طــــو: الكــــره الطــــائره. ۱

 .۷۱۱۱القاىره، دار الفکر العربي، 
 الدوره االولمبيو لطرائق التدريس، جامعو بغداد.كرم جميل: عمميو التعميم والتعمم، محاضرات -8 
العربي شمعون وماجده اسماعيل: القياس العقمي في المجال الرياضي، مصـر، دار الفكـر  محم . ܪ

 . ۷۱۱۱العربی، 
حركــــــي وعالقتــــــو بدقـــــو اداء بعــــــض الميــــــارات  -. مؤيـــــد اســــــماعيل الحــــــديثي: االدراك الحـــــس 11

 .   2112،  ماجساتير، جامعو بغداد، کميو التربيو الرياضيواليجوميو بكره السمو، رسالو 
 .۲۱۱۱، جامعو الموصل، ۷نزار الطالب و کامل طو لويس: عمم النفسی الرياضي، ط. ۷۷
لمنشـر والتوزيــع،  المنـاىج، عمـان، دار ۷وجيـو محجوب:اصـول البحـث العممـي و مناىجــو، ط .۷۲

۲۱۱۲. 
بحـوث التربيـة  فـي الحاسـوبالتطبيقات االحصائيو و استخدام وديع ياسين و حسن العبيدي: . ۷۰ 

 .   1998الرياضية ، دار الكتب لمطباعة ، الموصل ، 
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