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 أواًل.التعخؼ بالبحث :

 –اإلدراكية الحدية أىسية القجرات  إلىتزسغ السقجمة وأىسية البحث وتع مغ خالليا التصخؽ 
 . اليجػمية  ومجى عالقتيسا بالسيارات األساسية الحخكية 

 إلى مذكمة البحث والتي تبيغ مغ خالليا خرػصية لعب التشذ ومجى احتياج ىحه المعبة إما
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 -ثانيًا.الجراسات الشطخية والجراسات السذابية:

لجى العبي التشذ  الحخكية  –إلدراكية  الحدية القجرات ا أىسيةأشسمت الجراسات الشطخية عمى 
،  األرضيالسيارات األساسية في التشذ  إلىمالية ىحه القجرات ، ثع التصخؽ  إلى ةباإلضاف األرضي

 أيزًا الجراسات السذابية . كسا تزسغ

 

 ثالثًا.مشيج البحث واجخاءاتو :

 .لسالئسة شبيعة السذكمة  العالقات االرتباطالباحث السشيج الػصفي باألسمػب  استخجاـوفيو 

 

 -ومشاقذتيا:رابعًا.عخض الشتائج وتحميميا 

تع عخض الشتائج وتحميميا ومشاقذتيا باستخجاـ مرفػفة ارتباط ) بيخسػف ( حيث تع مشاقذتيا 
 بأسمػب عمسي دقيق ومجعع بشتائج العجيج مغ الجراسات والبحػث السختبصة بسػضػع البحث .

 

 خامدًا.االستشتاجات والتػصيات :

خج بسجسػعو مغ االستشتاجات والتي مغ مشاقذة الشتائج والتي تػصل إلييا الباحث خ ػءفي ض
خالليا تع تحقيق أىجاؼ وفخوض البحث وانتيى البحث بعجة تػصيات وفي مقجمتيا ضخورة التأكيج 

 الحخكية  –دراكية الحدية عمى استخجاـ التسخيشات الحجيثة التصبيكية والشطخية لتصػيخ القجرات اإل
 .ات األساسية اليجػميةوالسيار 
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Some variables of perceptual - motor skills and 

their relationship to the ground offensive tennis. 

 
   Researchers  
D.r  Montather  Majeed Ali 
M. M.  Mohammed  Majid  Mohammed  Saleh   

 Munadhel  Adel Kassem al-Shara      
    The letter contained five sections: 

First. Research to identify: 

 
Guarantees provided and the importance of research which was addressed to the 

importance of cognitive abilities sensory - motor and the extent of their relationship with 

the basic skills of offensive. 

Either the research problem and showing the specificity of which play tennis and the need 

for this game to a particular cognitive capacity, which must be taken into consideration, 

and aims to: - 

1. Identify some capacity perceptual - motor skills and basic offensive. 

Included areas of research: - 

1. The human sphere: for young tennis players exert the ground for the sports season 

(2011-2012) 

2. Spatial domain: tennis courts in the People's International 

3. Temporal domain: the period from 27/3/2011 until 6/4/2012 and 

Second. Theoretical studies and similar studies: - 

Ohmmelt theoretical studies on the importance of cognitive abilities sensory - motor with 

tennis players as well as to the nature of these capabilities, and then to address the basic 

skills in tennis, also included this section is also similar studies. 

Third. Research methodology and procedures: 

And the use of the descriptive style researcher relations link to an appropriate nature of 

the problem 

Fourthly. Viewing the results and analyzed and discussed: - 

Results were analyzed and discussed using the correlation matrix (Pearson) were 

discussed in a scientific manner accurate and supported by the results of many studies 

and research related to the subject of research. 

Fifth. Conclusions and Recommendations: 

In light of the discussion of results and reached by the researcher came out with a group 

of conclusions and through which the achievement of the objectives and hypotheses and 

the search is over a number of recommendations, particularly the need to emphasize the 

use of exercise Modern Applied and theory to develop a capacity perceptual - motor 

skills and basic offensive. 
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 الباب األول                              

 

 التعريف بالبحث -1
 
ىالبحثى:ىأهموظالمػدمظىو 1-1

ممحػضًا في الدشػات  التي شيجت تصػراً تعج لعبة التشذ األرضي واحجة مغ األلعاب الخياضية 
األخيخة نتيجة ما تصخأ عمييا مغ تعجيالت وإضافات عجيجة عمى األداء وشخؽ التجريب .ومغ 
السيارات األساسية و السيسة في التشذ األرضي ىي اإلرساؿ والزخبة الصائخة ومغ خالليسا يسكغ 

األساسي لمعبة ىػ اكدب أكثخ عجد مسكغ :(مغ قبل الالعب والف اليجؼ 91حاسسة الشقصة بشدبة )
 مغ الشقاط لحاسع السباراة .

واف لعبة التشذ حاليا حاؿ بكية األلعاب تتأثخ بالسجركات برػرة عامة وىحا ما أشار إلية 
راضي الػقفي "إف مغ الدسات األساسية لمعالع الحي نعذيو كػنو يدخخ بعجد النيائي مغ 

لتي تبعث بسشبيات تتصابق مع ىحه الحاسة أو تمظ لتشقميا السػضػعات و األشياء والكائشات ا
األعراب الحدية إلى الجماغ الحي يقػـ بجوره بعمسية معقجة شػيمة تشتيي بتأويل اإلحداسات و 

 . (1)إعصائيا معشى ،وىحه ىي عسمية اإلدراؾ"

تثيخ  ػمية اليج السياري  واألداء الحخكية  –دراكية الحدية العالقة بيغ القجرات اإل وأصبحت
فذمو عمى مجى التػافق  أو، اذ يتػقف نجاح الالعب  األرضياىتساـ السجربيغ والالعبيغ في التشذ 

 اإلدراؾ بالسدافة و اإلدراؾ بالسكاف و اإلدراؾ بالقػة مثل الحخكية  –دراكية الحدية بيغ القجرات اإل
ىحه الجراسة في ضخورة  إلىحاجة ، وفي ضػء ما تقجـ نجج ال ياري  اليجػميالس األداءوغيخىا وبيغ 

 السدتػيات الخياضية . أعمى إلىدور ىحه القجرات في الػصػؿ  و العمسي الدميع األسمػباعتساد 

حخكي في لعبة التشذ األرضي  مغ خالؿ أحداس الالعب  –وتطيخ أىسية اإلدراؾ الحذ 
 بو الػاجب الحخكي ، إذ بحخكة أجداء جدسو ومجى الديصخة عمى تغييخ وضع الجدع وفقًا لسا يتصم

                                                        

 225، ص  8998:عسان ،دار الذروق ، 3،ط  الشفس مقجمة في علمراضي الهقفي :(1
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تتصمب العزالت العاممة في كل ميارة مغ مياراتيا قػة معيشة لألداء الحخكي تبعاً  
( . فزاًل 1لالنكباضات العزمية وما تتزسشيا مغ أحداس بالجيج العزمي وسخعة الحخكة والتػازف )

يدخع ومتى يبصئ ، عغ أف الالعب يجب أف يذعخ ويجرؾ مػاقف المعب الستعجدة ، مغ حيث متى 
ومتى يتع تغييخه لسخكده أثشاء المعب ، وكيف يتسكغ مغ لعب الكخات السختجة مغ الذبكة في الػقت 

 السشاسب ، ىحا حدب متصمبات السػقف الحي يسخ بالالعب أثشاء المعب.

ومغ ىشا تكسغ أىسية البحث في التعخؼ عمى  القجرات اإلدراكية  الحدية _حخكية وعالقتيسا 
السيارات اليجػمية  وعدى أف يتػافق الباحث في أيجاد الصخؽ والدبل الكفيمة في تحديغ  ببعس

ىحه الجراسة في ضخورة  إلىوفي ضػء ما تقجـ نجج الحاجة األداء  السثالي لسيارات اليجػمية  
 السدتػيات الخياضية . اعمي إلىدور ىحه القجرات في الػصػؿ  و العمسي الدميع األسمػباعتساد 

 مذكلظىالبحثى:ىى1-2

تعج القجرات اإلدراكية الحدية _حخكية مغ بعس العػامل األساسية التي تمعب دورا أساسيا في  
تحجيج كفاءة الػاجب الحخكي وفاعميتو  وتحليل الرعػبات لرالح الالعب والسجرب وإكداب السيارات 

اف ميارات  اليجػمية  تمعب دورا  إذفاعمية وتأثيخ فعاؿ في السشافدة   ووضع األسمػب األمثل ليا 
 حاسسا في نتيجة السباراة.

 السدتػيات العميا في الشذاط الخياضي إلىاف الستصمبات األساسية والزخورية في الػصػؿ 
 . ىي تػفخ القجرات العقمية والبجنية والسيارية في آف واحج

 ىحه القجرات في لعبة، ونخى مجى أىسية  أخخى  إلىوتتػقف ىحه القجرات وأىسيتيا مغ لعبة 
 مجخيات المعب والسشافدة . إثشاءالتشذ األرضي مغ خالؿ تفاعل ىحه القجرات كػحجة واحجة 

اف يستمظ يتػجب عمى الالعب  األرضيالخياضية السختمفة ومشيا لعبة التشذ  األلعابفي و 
 إلىوىحا يحتاج   وحدع الشقصة كسا يجب عميو ضخب الكخة بانديابية وتػافق قجرات اإلدراكية عالية 

ومغ ىشا جاءت  ات اليجػمية ،والسيار  دراكية ا يعشي تفاعل بيغ القجرات اإلوىح ىجػمية  قجرة ميارية
وبعس  الحخكية  –اإلدراكية الحدية  مذكمة البحث في التعخؼ عمى العالقة بيغ بعس القجرات

 اعميتحقيق  إلىمغ اجل االرتقاء بسدتػى المعبة وصػاًل  األرضيبالتشذ  يجػمية السيارات ال
 . وأفزميا االنجاز

                                                        
( 1331: )القاهرة ، دار الفكر العريب ،  1، ط والتقومي فسيولوجيا ومورفولوجيا الرايضي وطرق القياس أبو العال امحد عبد الفتاح ودمحم صبحي حسانني ؛  - (1)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              111ص
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ىهدفىالبحثى:ىى3 -1

لالعبي التشذ  يجػمية وبعس السيارات ال دراكيةعمى العالقة بيغ القجرات اإل التعخؼ
 .األرضي

ىفرضوظىالبحثى.ىى1-4
لالعبي التشذ  يجػمية وبعس السيارات ال دراكية رتباط معشػية بيغ القجرات اإلوجػد عالقة ا

 .األرضي
ىمجاالتىالبحثى:ىى1-5

 1111- 1111األرضيبالتشذ  لمذباب  العبي الترشيف الػششيالمجال البشري /  1-5-1
 .1111-4- 6ولمغاية  111 1 /3/ 17مفتخة مغل/  ألزمانيالمجال  1-5-2
 ، بغجاد. ممعب الذعب ي ف األرضي/ مالعب التشذ المجال المكاني  1-5-3

 
 
 

 الباب الثاني 
 الدراسات النظرية والدراسات املتشابهة  -2

ىالدراداتىالنظروظى:ىىىى2-1
ى-مغؼـومىاإلدراكى:ىىى1-1-2ى

في عالسشا الخارجي عغ شخيق حػاسشا ، فيي السجخل  األشياءندتصيع أف نتعخؼ عمى معطع 
الحي مغ خاللو يدتصيع الكائغ الحي التػافق مع االستجابات السشاسبة والسختمفة في السحيط الحي 
يعير فيو ، فحيغ تقع عمى حػاسشا ) الدسع والبرخ والمسذ والذع والحوؽ ( مؤثخات مغ العالع 

ومرجرىا ، فعمى سبيل السثاؿ أنشا  اإلحداساتمعشى ىحه  الخارجي ، فأنشا نحذ بيا ومغ ثع نجرؾ
أنشا في "  إذ،  باألرضإذا سسعشا صػتًا معيشًا سػؼ نجرؾ في الػقت نفدو أنو صػت كخة تختصع 

وذلظ عغ شخيق السعمػمات السختدنة في الحاكخة ، وكحلظ  اإلحداساتنقػـ بتفديخ  اإلدراؾعسمية 
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تحجيج السكاف  اإلدراؾسػقف ، إذ يدتصيع الالعب عغ شخيق نتيجة الخبخات الدابقة في ىحا ال
  (1)السشاسب الستكباؿ الكخة وكيفية ضخبيا وتسخيخىا وغيخىا مغ السػاقف السختمفة في المعب " 

ىػ " العسمية  فاإلدراؾمغ خالؿ دراسة بعس تعخيفاتو  اإلدراؾتحجيج معشى  إلىويسكغ التصخؽ 
العقمية أو ذلظ الشذاط العقمي الحي عغ شخيقو ندتصيع أف نتعخؼ عمى مػضػعات العالع الخارجي 

ال  اإلدراؾفيػ استجابة عقمية لسثيخات حدية معيشة كسا أنو عسمية عقمية تدبق الدمػؾ ، فسغ دوف 
    (1)يحجث سمػؾ الف الفخد يتعخؼ تبعًا لستصمبات السػقف الحي يجركو " 

السخ مع  إلىالحدية الػاردة  اآلثاربأنو " تمظ العسمية العقمية التي تفدخ  أيزا اإلدراؾويعخؼ 
 (3)الحدية بعج تأثيخ السخ بيا وفيسيا ادراكات "  اآلثارمعمػمات وخبخات سابقة ، وتدسى  إضافة

ىى-:ىىاإلحداسمغؼومىى2-1-2    
ىػ عبارة عغ نقل السؤثخات السختمفة مغ البيئة الخارجية إلى السخ عغ شخيق  اإلحداس 

 الحػاس الخسذ والسدتكبالت الحدية ، وقج حرخ العمساء الحػاس البذخية بإحجى عذخة حاسة ىي : 

الدسع والبرخ والذع والحوؽ وىي مغ الحػاس الطاىخية ، أما المسذ فقج تحػؿ إلى خسدة  
 ىي :  أنذصة جمجية مختمفة

 اإلحداسيعج  إذ. (4) وآللع، وشجة الزغط ، والجؼء ، والبخودة ،  الجدسانيالتالمذ  
 .     (5)ضاىخة نفدية أولية وىي عشرخ مغ عشاصخ الذعػر 

                                                        

: ) عساف ، دار روائع الفكخ لمشذخ والتػزيع ،  1عبج العديد عبج الكخيع السرصفى ؛ التصػر الحخكي لمصفل ، ط (1)
 .137( ص  1996

                                 .119( ، ص 1111، مرجر سابق ذكخهعبج الدتار جبار الزسج ؛  (2)
3)Magill, Richard A; Motor Learning Concepts and 
 Applications lowa : ( Wm C. Brown publishers, 1985 ) p. 71   .                               
          

 
 .78( ص  1979: ) القاىخة : دار السعارؼ بسرخ ،  1، ط صػؿ عمع الشفذاحسج عدت راجح ؛ أ (4)
 .113( ص  1978: ) بيخوت ، دار العمع لمسالييغ ،  4، ط معجع عمع الشفذ التخبػي فاخخ عاقل ؛  (5)
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الخارجية ،  لألشياءالخرائز السفخدة  النعكاسأيزًا بأنو " العسمية الشفدية  اإلحداسويعخؼ 
وكحلظ لمحاالت الجاخمية لمفخد التي تشذأ بدبب التأثيخ السباشخ لسؤثخات مادية في أعزاء الحػاس 

 . (1)السصابقة " 

وشبيعة سصحيا ) أممذ أـ خذغ ( كسا أنشا نذعخ بتػتخ  األشياءفشحغ مثاًل نحذ بألػاف 
الجاخمية عمى نحػ ما كسا في  ءاألعزاالعزالت عشج قيامشا بحخكات مختمفة ، ونذعخ كحلظ بحالة 

 حالة األلع .

عشجما يتػافخ مثيخ مشاسب ألي حاسة وبذجة كافية ليتاح لمسدتقبل )  اإلحداسوتحجث عسمية 
ويشقميا عبخ الجياز العربي الصخفي  اإلشارةوىػ عبارة عغ عرب خاص بيحه العسمية ( أف يتمقى 

     (1) كإحداس اإلشارةجدءًا معيشًا مغ السخ الحي يدجل  اإلشارةالى السخ فتشذط 

الحذ ، صػتًا أو شسًا أو خبخة برخية ، وتعج  أعزاء إلثارةىػ الشتيجة السباشخة  واإلحداس
 ءالسميالحػاس التي وىبيا هللا لمكائغ الحي بسثابة السشافح التي مغ خالليا يترل الفخد بالعالع 

     (3)بالسػضػعات 
ىاإلردالى:ى-2-1-3

الالعب الحي يستمظ فخصة كبيخة في كدب السباراة ىػ الحي يستمظ إرساال يتسيد بالقػة والجقة، 
إذ يعتبخ اإلرساؿ مفتاح المعب اليجػمي والقػة الزاربة في المعب الحجيث لمتشذ األرضي، ويسكغ 

التشذ الجيج إذا لع تكغ اعتبار ميارة اإلرساؿ واحجة مغ أىع السيارات التي يجب اف يتسيد بيا العب 
مغ أىسيا جسيعا. ويشصبق ذلظ عمى كافة الالعبيغ بسختمف أعسارىع ومدتػياتيع مغ مبتجئيغ 

 (.4ومتقجميغ ومحتخفيغ)

 

 

 

                                                        
 .22( ص  2222،  مصدر سابق ذكرهعبد الستار جبار الضمد ؛  (1)
 .316 – 315( ص  1995: )القاىرة ، دار الفكر العريب ،  علم نفس الرايضةكامل راتب ؛   أسامة (2)
يف مادة السباحة لطالبات كلية الرتبية الرايضية : )رسالة  األداءحركي وعالقتو مبستوى  –احلس  اإلدراكسحر عبد العزيز علي حجازي ؛  (3)

 .121( ص  1991ماجستري ، جامعة الزقازيق/ كلية الرتبية الرايضية ، 
 67،ص 2222الدار اجلامعية للطباعة والنشر،، جامعة بغداد 2. طاالعداد الفين واخلططي ابلتنس(ظافر ىاشم الكاظمي: 4)
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ى:الضرباتىالطائرةى-2-1-4
تعج الزخبة الصائخة مغ الزخبات السيسة التي تداعج عمى كدب السباراة، كمسا كاف الالعب  

قخيبا مغ الذبكة عشج لعبيا كمسا كانت المعبة أكثخ خصػرة عمى السشافذ في رد الكخة، ويجب اف يقخر 
ة الزخبات الالعب بدخعة لعب الكخة بالزخبة الصائخة بجوف أي تخدد، وتتسيد الزخبة الصائخة عغ بكي

إما بالزخبة األمامية أو بالزخبة  لألرضية ضخب الكخة تتع قبل مالمدتيا األخخى في اف عسم
 (1الخمفية )
ىالدراداتىالمذابؼظى-2-2
ى-:ى(2)ى1991درادظىدحرىربدىالطزوزىرليىحجازيىى1ى-2-2-1

حخكي وعالقتو بسدتػى األداء في مػادة الدباحة لصالبات كمية التخبية  –" اإلدراؾ الحذ 
 الخياضية بالدقازيق "

استخجمت الباحثة السشيج الػصفي بأسمػب العالقات االرتباشيغ ، إذ اشتسمت عيشة البحث 
/  89( شالبة مغ شالبات السخحمة الخابعة تػع اختيارىغ بالصخيقة العسجية لمعاـ الجراسي 111عمى )
1991 . 

 : أهداف الدراسة
حخكي )قيج الجراسة( ومدتػى األداء  –التعخؼ عمى العالقة بيغ متغيخات اإلدراؾ الحذ -1

 في مادة الدباحة

 حخكي . –التعخؼ عمى مجى االختالؼ بيغ ندبة مداىسة متغيخات اإلدراؾ الحذ -1 

 عزيا مع البعس .حخكي )قيج الجراسة( ب –العالقة بيغ بعس متغيخات اإلدراؾ الحذ -3

 وقج تػصمت الجراسة الى :

سحخ ارتبط مدتػى األداء في مادة الدباحة ارتباشًا دااًل إحرائيًا بسعطع متغيخات البحث -1
 حخكي . –التي تسثل اإلدراؾ الحذ 

أوضحت الشتائج وجػد ارتباط شخدي بيغ بعس متغيخات اإلدراؾ الحذ حخكي )قيج -1
 الجراسة( وبعزيا مع بعس .

                                                        
 93، ص  2222، مصدر سبق ذكرهعلي سلوم.   (1)

 .ادلصدر السابقعبد العزيز علي حجازي ؛  (2)
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 الباب الثالث                            
ىمنؼجوظىالبحثىوىإجراءاتهى-3

ىالبحثى1ى–ى3 السدح و العالقات  استخجـ الباحثػف السشيج الػصفي بصخيقة:  منؼج
 لسالئستو وشبيعة الجراسة . اإلرتباشية 
  (1)اف ىجؼ و إجخاءات البحث ىي التي تحجد شبيعة العيشة السختارة  رونظىالبحثى:ى2ى–ى3

عبي التشذ األرضي السرشفيغ الصخيقة العسجية  ، الستسثمة بالبوليحا فقج اختار الباحثيغ عيشة البحث 
 ( العبيغ ألجخاء التجخبة االستصالعية  عمييع .3لمذباب  وتع استبعاد )

ىاألدواتىواألجؼزةىوالودائلىالمداردةىىى3-3
ىاألدواتىىواألجؼزةىى3-3-1

 قصعة جادر  -
 لسعالجة البيانات اإلحرائية (HP)ػب نػع جياز حاس  -
 أشخشة الصقة ممػنة -
 (1(عجد ) sonyكاميخا ترػيخ نػع ) -
 السشذأ ي(   يابان1أشخشة فيجيػ عجد ) -
 شباشيخ ممػف  -
 وحجة قياس -
 (7مزارب تشذ عجد ) -
 ( سيت6كخات تشذ عجد) -
 مداميخ -
 ساحات تشذ -

ىالودائلىالمداردةى3-3-2
 والسخاجع العخبية واألجشبيةالسرادر  -
 استسارة تدجيل بيانات  -
 استسارة استصالع أراء الخبخاء والسختريغ)*( -

                                                        
، دار الفكر العربي في القاىرة  البحث العلسي في التربية الرياضي وعلم الشفس الرياضي:دمحم حدغ عالوي  وأسامة كامل الخاتب   (1)
 .83،ص 8999،

 (2-1)*( ملحق )



11 

 

 االختبارات والكياس السدتخجمة في البحث -
 السقابالت الذخرية  -
 فخيق العسل السداعج)**(  -

ىاالختباراتىالمدتخدمظى.ى3-4
وفق استسارة عخضت  يجػمية والسيارات ال الحخكية  –دراكية الحدية تع تحجيج القجرات اإل

ف القجرات ػ الشدبية ليا . وقج اخح الباحث األىسيةعمى مجسػعة مغ الخبخاء والسختريغ . وتع تحجيج 
ذلظ  إلى إضافةندبية اكبخ .  أىسيةالتي حققت  يجػمية والسيارات ال الحخكية  –دراكية الحدية اإل

، وعخضت عمى  اليجػمية والسيارات  دراكيةظ القجرات اإلاالختبارات التي تكيذ تم أىعثع تحجيج 
، كسا ىػ  فأكثخ%( 71ندبية ) أىسيةباالختبارات التي حققت  األخح. وتع  غالخبخاء والسخترينفذ 

 -( وبحلظ تكػف االختبارات ىي :1مػضح بالججوؿ )

 
 
 السركة   –دراكة  السية  ( اختبارات القدرات اإل1)

 .مشاضل لإلدراك بالسدافة لإلرسال اختبار -أ
    مشاضل لإلدراك بالسكان للزربات الطائرة األمامية والخلفية . اختبار-ب
 ر اإلحداس بتقجير الزمن .اختبا -ج
ى:ىاختبارىمناضلىىلإلدراكىالمدافظىلإلردالى.ىأوال

 قياس قجرة اإلدراؾ بالسدافة في ميارة اإلرساؿ   اليجؼ مغ  االختبار :
 -وحػجة قيػاس   -شباشيخ ممػف   -عمبة ( 6كخات تشذ ) -( 7مزارب تشذ عجد) األدوات :

 -( 11دائخيػػة عػػػجد ) بالسػػػتكيةقصعػػة  –مدػػاميخ  -متػػػخ( 11×11قصػػػع قسػػاش ) -مدػػجل االختبػػار 
 ممعب تشذ مخصط بترسيع االختبار .

 الذباب األرضيالعبػا التشذ  السدتػى والجشذ والعسخ :
 شخيقة األداء :

يخسع في  مشصقتػيغ االسػتكباؿ األيسػغ واأليدػخ لكػل مشصقػة خسدػة مخبعػات مخقسػة مػغ الػخقع واحػج  -1
سػع( والسخبػع  الثػاني 81، ويبمغ شػؿ الزمع السخبػع  األوؿ مدػاحتو ) جيةالخقع خسدة ولكل  إلى

سػػع( 411سػػع( و السخبػػع الخػػامذ )311سػػع( و السخبػػع الخابػػع )141سػػع( والسخبػػع الثالػػث )161)
سع( مغ خػط الجػانبي  لسمعػب الفػخدي وكػحلظ عػغ خػط اإلرسػاؿ  81السخبع األوؿ عمى بعج) ويبجءا

                                                        

 (3)**( ملحق )
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ومغ ثع يػضع في مشترف كػل مخبػع قصعػة بالسػتيكية ومػغ ثػع يػتع تثبيتيػا بسدػاميخ لكػي يػضػح 
 قياس السدافة مغ خالؿ اإلشارة التي تػضع مغ قبل  السحكسيغ  

( وتػػجؿ عمػػى الػػجرجات 1 – 1- 3 – 4 - 5اـ )يعصػػى لكػػل مشصقػػة درجػػة وىػػي عبػػارة عػػغ األرقػػ -1
السخررة لكل مخبػع مػغ السخبعػات  التػي تدػقط فييػا الكػخة ويػتع شػخح االختبػار وعسػل نسػػذج لػو 

 قبل تصبيقو عمى الالعبيغ .؟
 تعصى محاولتاف لكل جية لالعب لمتعخؼ عمى االختبار قبل التغصية السمعب بقساش. -3
ثانيػػػة ( 31األيسػػغ  واأليدػػػخ بعػػج مذػػاىجة مكػػػاف االختبػػار لسػػجة ) يػػؤدي السختبػػخ ميػػػارة اإلرسػػاؿ  -4

 بعجىا يغصى نرف السمعب بالكامل بقصعة القساش .
تػضػػػع قصعػػػػة القسػػػػاش بشرػػػف السمعػػػػب السخرػػػػز لالختبػػػػار بحيػػػث تغصػػػػى خصػػػػػط السمعػػػػب  -5  

 الفخدي والدوجي .
لإلرسػػػاؿ  ويقػػػػـ بػػػأداء يقػػػف الالعػػػب السختبػػػخ الػػػحي يػػػػدي ميػػػارة اإلرسػػػاؿ فػػػي السكػػػاف السشاسػػػب  -6

  االختبار.
( محػػػػاوالت لإلرسػػػػاؿ 5( محػػػػاوالت لإلرسػػػػاؿ األيسػػػػغ و)5( محػػػػاوالت )11تعصػػػػى لكػػػػل مختبػػػػخ ) -7

 األيدخ .
 (.5يحاوؿ الالعب الحرػؿ عمى أعمى درجة وذلظ بأف تدقط الكخة في السخبع رقع ) -8  

 حداب الجرجات :
الذبكة أو التي سقصت فييا الكػخة غيػخ مشصقػة االختبػار السخررػة ليػا تعصػى الكخات التي تسذ  -1

 ليا درجة )صفخ(.
كػػػل كػػػخة صػػػحيحة تحتدػػػب ليػػػا قيسػػػة الجرجػػػة فػػػي السشصقػػػة التػػػي سػػػقصت فييػػػا الكػػػخة وكسػػػا مػضػػػح -1

 (.    1بالذكل )
 لقساش.بعج أداء كل محاولة يتع تحجيج مكاف سقػط الكخة وتأشيخىا مغ قبل السحكسيغ عمى ا -3
 في حالة سقػط الكخة عمى الخصػط تعصي الجرجة لمسشصقة األعمى .  -4
درجة الالعب ىي مجسػع الشقاط التي يحرل مغ الكياـ بزخب عذخة كخات لسيارة اإلرساؿ  -5

 األيسغ واأليدخ  
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ى:ىاختبارىمناضلىلػواسىاإلدراكىبالمكانىللضرباتىالطائرةىاألماموظىوالخلغوظىثانوًا
 : قياس قجرة اإلدراؾ بالسكاف لمزخبات الصائخة األمامية والخمفية. االختبارىجؼ مغ 
قصػػػع قسػػػاش  -مدػػػجل االختبػػػار –وحػػػجة قيػػػاس  –شػػػخيط الصػػػق  -شباشػػػيخ ممػػػػف  األدوات :

 ممعب تشذ. -مداميخ  -( 11دائخية عجد ) بالستيكيةقصعة  -لتغصية نرف السمعب
 شخوط االختبار :

كباؿ األيسػػغ واأليدػػخ لكػػل مشصقػػة خسدػػة مخبعػػات ويبمػػغ شػػػؿ الزػػمع يخسػػع فػػي  مشصقتػػيغ االسػػت -1
سػػع( و السخبػػع 141سػػع( والسخبػػع الثالػػث )161سػػع( والسخبػػع  الثػػاني )81السخبػػع  األوؿ مدػػاحتو )

سػع( مػغ خػط 181سع( ويبجءا السخبػع األوؿ عمػى بعػج )411سع( و السخبع الخامذ )311الخابع )
اإلرساؿ  ومغ ثع يػضػع قصعػة بالسػتيكية فػي مشترػف السشترف لسمعب الفخدي وكحلظ عغ خط 

كػػل مخبػػع مػػغ السخبعػػات الخسدػػة، ومػػغ ثػػع يػػتع تثبيتيػػا بسدػػاميخ لكػػي يدػػيل قيػػاس مكػػاف وقػػػؼ 
 الالعب مغ خالؿ اإلشارة التي تػضع مغ قبل  السحكسيغ  . 

 ( وتػػػجؿ عمػػى الػػػجرجات1 – 1- 3 – 4 - 5يعصػػى لكػػل مخبػػػع درجػػة وىػػػي عبػػارة عػػػغ األرقػػاـ ) -1
السخررة لكػل مخبػع مػغ السخبعػات  التػي يرػل ليػا الالعػب  ويػتع شػخح االختبػار وعسػل نسػػذج 

 لو قبل تصبيقو عمى الالعبيغ .
 تعصى محاولتاف لكل جية لالعب لمتعخؼ عمى االختبار قبل التغصية السمعب بقساش. -3
كػػػاف االختبػػػار لسػػػجة يػػػؤدي السختبػػػخ ميػػػارتي الزػػػخبة الصػػػائخة األماميػػػة والخمفيػػػة  بعػػػج مذػػػاىجة م -4

 ثانية ( بعجىا يغصى نرف السمعب بالكامل بقصعة القساش .31)
تػضػػػع قصعػػػػة القسػػػػاش بشرػػػف السمعػػػػب السخرػػػػز لالختبػػػػار بحيػػػث تغصػػػػى خصػػػػػط السمعػػػػب  -5  

 الفخدي والدوجي .
يقػػف الالعػػب السختبػػخ الػػحي يػػػدي  اختبػػار اإلدراؾ بالسكػػاف خمػػف خػػط الخمفػػي لمسمعػػب بسدػػافة  -6

خيبا ومغ ثع يصمبو مشو أداء االختبار ويقػػـ السختبػخ بالخسدػة السحػاوالت لجيػة األيسػغ سع( تق51)
وخسدة لجية األيدخ وفػي كػل محاولػو يقػػـ السحكسػيغ بإشػارة فػي مشترػف قػجميغ الالعػب  ومػغ 

  ثع إعصاء كل محاولة درجة السخررة ليا  مغ خالؿ الكياس اإلشارة وبعجىا عغ العالمة.
 ( محاوالت لزخبة الصائخة األمامية 5( محاوالت )11خ )تعصى لكل مختب -7
 ( محاوالت لزخبة الصائخة الخمفية  .5)
 (.5يحاوؿ الالعب الحرػؿ عمى أعمى درجة وذلظ باألصػؿ الالعب  في السخبع رقع ) -8  

   حداب الجرجات :
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 عصى لو درجة )صفخ(.ي الحي يقف في غيخ مكاف االختبار الحي يمسذ الذبكة أو الالعب -1  
الػػحي واصػػل إلييػػا الالعػػب والسبيشػػة فػػي يحتدػػب لػػو قيسػػة الجرجػػة فػػي السخبػػع كػػل وقػػػؼ صػػحيح -1

 (.     4الذكل )
 بعج أداء كل محاولة يتع تحجيج مكانة وقف الالعب   وتأشيخىا مغ قبل السحكسيغ عمى القساش. -3
 ب عمى الخصػط تعصى الجرجة لمسكاف األعمى .في حالة وقػؼ الالع -4
درجػة الالعػب ىػػي مجسػػع الشقػػاط التػي يحرػػل عمييػا الالعػػب مػغ الػقػػػؼ فػي السخبػػع لكػل جيػػة  -5

 .األيسغ و األيدخ  
 

 (8:اختبار اإلحداس بتقجير الزمن )ثالثا  
 ىجؼ االختبار  :قياس اإلحداس بتقجيخ الدمغ  . -
.نطارة خاصة بالدباحيغ مصمية بالمػف   الكتخونيةاألدوات السدتخجمة  : ساعة تػقيت  -

 األسػد .
 وحجة الكياس : الثانية  . -
يا وإيقافيا عشج ويصمب مشو تذغيممب مغ السختبخ مدظ ساعة التػقيت يص:  رتفاصيل االختبا -

عجة مخات  يكخر ذلظ وثانية (  31ة  ، ثاني 15ثانية  ،  11ثانية ،  15،  ثانية 11الدمغ )
ثع يختجي  داعة.الدوف الشطخ إلى  غ السختبخ بعج ذلظ أداء االختبارلكل زمغ ويصمب م

السختبخ الشطارة الخاصة باالختبار لسشع الخؤية ويصمب مشو تذغيل الداعة وإيقافيا عشج 
 األوقات السحكػرة في أعالء .

محاوالت ويحدب درجة تذتت الدمغ عشج كل محاولة ( 6التدجيل  : تعصى لكل زمغ ) -
 بالدالب  أو اإليجاب وعشج التػقيت في تساـ الػقت يسشح )صفخ (.

 مالحطات : يتع مخاعاة ما يمي :
 يجمذ السختبخ ويسدظ ساعة اإليقاؼ باليج اليسشى . -1
 العيشة . تحجيج أصابع اليج السذتخؾ وتػحيجىا في تذغيل و إيقاؼ الداعة لجسيع أفخاد -1
 
 

م ص 8987دمحم حدن عالوي ودمحم نرر الجين رضهان / االختبارات السيارية والشفدية في السجال الرياضي .ط ، دار الفكر العربي ، (8)
  255ص 235
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  (8)( االختبارات المهارة 2)
 . اإلرسالاختبار ىهايت لقياس دقة -أ

 .  شافيز ونايجر للزربة الطائرة السعجل اختبار-ب
 (.1:ىاختبارىأداءىدقظىمؼارةىاإلردال)ًأ

 : قياس الجقة في اإلرساؿ .  الغخض مغ االختبار  
 (  5: يخصط ممعب التشذ عمى وفق ما ىػ بالذكل رقع ) اإلجخاءات 

 (  بػصة مغ شخفيػو فػي قػائسي الذػبكة فػي أعمػى بحيػث تكػػف السدػافة 15يثبت حبل قصخة ).،
أقػجاـ ( ويالحػػن أف يكػػػف  7وتكػػػف السدػافة بيشػػو وبػػيغ األرض )أقػػجاـ ( ،  4بيشػة وبػػيغ الذػبكة ) 

 مذجودًا بأحكاـ ومػازيًا تسامًا لمذبكة .
   مشاشق أبعادىا كالتالي :  إلىعبارة عغ قيع تذيخ    6-5-4-3-1-1األرقاـ 
  أقجاـ .  13.5×  15السدتصيل   إلىيذيخ  1الخقع 
  أقجاـ .   11.5×    6يذيخ إلى مدتصيل     1الخقع 
  أقجاـ .    3×  1.5تذيخ إلى السدتصيالت أبعاد كل مشيا   -6-5-4-3األرقاـ 
  عمػػى الػػػجرجات السخررػػة لكػػل مشصقػػػو مػػغ السشػػػاشق  6-5-4-3-1-1وتػػجؿ نفػػذ األرقػػػاـ

 الالعبيغ .  التي تدقط فييا الكخة ويتع شخح االختبار وعسل نسػذج لو قبل تصبيقو عمى
  دقائق في ممعب التشذ .  11يدبق تصبيق االختبار الكياـ بإحساء لسجة ال تقل عغ 
  بعػج ذلػظ يقػف الالعػب خمػف خػط القاعػجةThe base  Line   ثػع يقػػـ بإرسػاؿ عذػخ كػخات

متتاليػػػة  عمػػػى األىػػػجاؼ السحػػػجدة فػػػي نرػػػف السمعػػػب السقابػػػل بذػػػخط أف تسػػػخ جسيػػػع الكػػػخات بػػػيغ 
بحيػػث يحػػاوؿ الالعػػػب الحرػػػؿ عمػػى أعمػػى درجػػة وذلػػػظ بػػأف تدػػقط الكػػخة فػػػي  الذػػبكة والحبػػل ،

 ( . 6السشصقة رقع )
    : حداب الجرجات 
   الكخات التي تمسذ الذبكة أو الحبل ال تحتدب محاولة وتعاد مخة ثانيو 
  الكخات التي تسخ أعمى الحبل تحتدػب محاولػة وتعصػى درجػو صػفخ حتػى لػػ سػقصت فػي ىػجؼ

 مغ  اليجاؼ

                                                        
م ص 8987دمحم حدن عالوي ودمحم نرر الجين رضهان / االختبارات السيارية والشفدية في السجال الرياضي .ط ، دار الفكر العربي ،  (1)

 .255ص 235
1
 (1) Dajrasek, carnes and Pettigrew, Quality lesson plan for secondary Ph. Ed Tennis test, 1995, p.233. 
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 خة صػػحيحة تحتدػػب ليػػا قيسػػة الجرجػػة فػػي السشصقػػة التػػي سػػقصت فييػػا الكػػخة والسبيشػػة فػػي كػػل كػػ
 الذكل أدناه . 

  . درجة الالعب ىي مجسػع التقاط التي يحرل عمييا في السحاوالت العذخ 
 
ى.ىىالمطدلى(1ًا:ىاختبارىذافوزىوناودرىللضربظىالطائرة)خامد

 .في مشصقتيغ األيسغ واأليدخ الصائخة: يكيذ قػة ودقة الزخبات اليجؼ مغ االختبار
 مزخب تشذ، كخات تشذ، شبكة، استسارة تدجيل. األدوات:

  التشذ عمى وافق االختباراإلجخاءات :يخصط ممعب 
 مػاصفات الكياس واألداء:

 عبارة عغ قيع تذيخ إلى مشاشق أبعادىا كالتالي : 6 – 5 – 4 – 3 – 1 – 1األرقاـ  -1
 أقجاـ . 13.5× 15السدتصيل يذيخ إلى  1الخقع -1
 أقجاـ . 11.6×  6يذيخ إلى السدتصيل  1الخقع  -3
 أقجاـ . 3× 1.5تذيخ إلى السدتصيالت أبعادىا كاف مشيا  6-5-4-3األرقاـ  -4
عمى الجرجات السخررة لكل مشصقة مغ  6 – 5 – 4- 3 -1 – 1وتجؿ نفذ األرقاـ  -5

 .ختبار وعسل نسػذج لو قبل تصبيقو عمى الالعبيغ السشاشق التي تدقط فييا الكخة ويتع شخح اال
 إذايقػـ السجرب السستحغ مغ عشج خط القاعجة بزخب الكخة بشفدو إلى السختبخ )تعاد الزخبة -6

 الالعب لع تعصى لو فخصة عادلة لزخب الكخة(.  أفشعخ السستحغ 
تار تقخيبًا مغ أم 3يقف الالعب السختبخ الحي يؤدي الزخبة الصائخة عمى مدافة تبعج -7

 الذبكة.
 ـ السدجل بالسالحطة وتدجيل الزخبات الرحيحة.ػ يق-8
( كخات لزخبيا أمامية وخمفية وال تعصى لو الكخات بشطاـ معيغ 11يعصى السختبخ عجد )-9

 ( األخخى باتجاه الزخبة الخمفية.5( كخات مشيا لجية الزخبة األمامية والػ )5يكػف ىشاؾ ) وإنسا
 
 
 
 

                                                        
 ( دمحم حسن عالوي ودمحم نصر الدين رضوان ومصدر سابق ذكره .1)
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 الدراداتىاالدتطالروظى3-5

ىالدرادظىاالدتطالروظىاألولىىى1-ى3-5
بإجخاء الجراسة االستصالعية في مالعب كمية التخبيػة الخياضػية فػي جامعػة البرػخة  ػف قاـ الباحث

)وىػػػي دراسػػػة أوليػػػة يقػػػػـ بيػػػا الباحػػػث عمػػػى عيشػػػة صػػػغيخة قبػػػل قيامػػػو بالبحػػػث بيػػػجؼ اختبػػػار أسػػػاليب 
(العبيغ مغ فئة الذباب  وىع مغ غيػخ عيشػة البحػث وىػع 4عجد إفخادىا )عمى عيشة (1)البحث وأدواتو( 

االتحػػاد( فػػي محافطػة البرػػخة فػػي التػشذ األرضػػي وكػػاف ىػػجؼ  –يسثمػػف العبػػي نػػادي )غػاز الجشػػػب 
 الجراسة االستصالعية ما يمي : 

 أ.التأكج مغ استيعاب إفخادىا العيشة لسفخدات االختبارات .
 األدوات السدتخجمة في االختبارات . ب. لتعخؼ عمى مجى صالحية 

 ج.التعخؼ عمى مجى إمكانية تشفيح االختبارات مغ قبل العيشة . 
د.الػقػؼ عمى جسيع السعػقات والدػمبيات التػي يسكػغ اف تػاجػو البحػث خػالؿ الجراسػة الخئيدػية 

 ومحاولة تالفييا .
 ر.ىػ. مخاعاة الػقت لتشفيح االختبارات والػقت السدتغخؽ لكل اختبا

 و.اختبار كفاءة كادر العسل السداعج والعجد السصمػب .
 ي. ايجاد السعامالت العمسية لالختبارات وىي الرجؽ والثبات والسػضػعية

(صػػباحا فػػي ممعػػب كميػػة التخبيػػة 9فػػي الدػػاعة ) 17/4/1111وقػػج أجخيػػت ىػػحه الجراسػػة بتػػاريخ 
 جامعة البرخة  -الخياضية 

 
 
 
ىالثانوظالدرادظىاالدتطالروظىى2-ى3-5

( صػػباحا 9فػي الدػاعة ) 3/5/1111بػأجخاء التجخبػة االسػػتصالعية الثانيػة بتػاريخ  ػف قػاـ البػاحث
( العبػػػيغ فئػػػة الستقػػػجميغ ويسثمػػػػف نفػػػذ انجيػػػة الجراسػػػة 4(العبػػػيغ مػػػغ الالعبػػػيغ الذػػػباب و)4عمػػػى )

 االستصالعية االولى، وكاف اليجؼ مغ الجراسة إلجخاء األسذ العمسية لالختبارات .
 
 

                                                        
 56،ص2221،دمشق،مطبعة قمة اخوان ،2،ط علم النفس مبادئليلى خليل داوود :  (1)
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ىتجربظىالبحثىالرئودوظى.ى3-6
االختبارات  بإجخاءف ػ مغ االختبارات عسل الباحث والتأكجبعج االنتياء مغ التجخبة االستصالعية 

(العبيغ فقط خالؿ الفتخة السحرػرة بيغ 15ارية عمى العيشة والبالغ عجدىع )والسيدراكية اإل
تدامشًا مع ترشيف الػششي التي جخت  ( صباحا9في الداعة ) 14/5/1111ولغاية 9/5/1111

 إجخاءتع مخاعاة الطخوؼ السشاخية في تػحيج وقت  إذ،  الذعب عمى مالعب التشذ في مالعب
وتدمدميا بذكل يزسغ عجـ  أداءىااالختبارات حدب سيػلة  أداءاالختبارات ، كسا تع تختيب 

 ب والسمل الحي يراحب السختبخ .استخجاـ السجسػعة العقمية نفديا برػرة متعاقبة لالبتعاد عغ تع
 

ى:ىاإلحصائوظالودائطىى3-7
 الػسط الحدابي -1

 االنحخاؼ السعياري   -1

 معامل الرجؽ الحاتي   -3

 معامل االرتباط البديط )بيخسػف( - 4

   (1)الشدبة السئػية- -4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 161،، ص2222ادلعارف، ، منشأة اإلسكندرية، 1، طالتنس تعليم ـ تدريب تقييم ـ حتكيمألني وديع:  (1)
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 الباب الرابع

 عرض النتائج وحتليلها ومناقشتها . -4
 

ىررضىومناقذظىالنتائجى-4
ىالوصغوظىىلمتعوراتىالبحثىىاإلحصائواتررضىى4-1

ىالحدابوظىواالنحرافاتىالمطواروظىلمتعوراتىالبحثىاألوداط(ىوبونى1جدولى)
وحجة  الستغيخات ت

 الكياس
 االنحخافات السعيارية  االوساط الحدابية

 1.55 39.18  اختبار أداء دقة ميارة اإلرساؿ 1
 1.48 41.31  الصائخةاختبار شافيد ونايجر لمزخبة  1
 1.16 33.81  اختبار اإلدراك بالمسافة لإلرسال 3
اختبار اإلدراك بالمسافة للضربات  4

 تيالطائرة األمامية والخلفية في منطق

 والعمق االستقبال

 36 1.84 

اختبار اإلدراك بالمكان للضربات الطائرة  5
 األمامية والخلفية

 31.91 1.57 

 1.41 35.41  بتقجيخ الدمغ اإلحداساختبار  6
 1.11 5.71  بتقجيخ القػة اإلحداساختبار  7

واالنحخافات السعيارية لستغيخات البحث ،بمغ الػسط الحدابي  األوساط أعالهيبيغ الججوؿ 
( ،وبمغ الػسط الحدابي 1.55( و )39.18) ختبار أداء دقة ميارة اإلرساؿواالنحخاؼ السعياري ال

( ، وقج بمغ الػسط 1.48( و )41.31) شافيد ونايجر لمزخبة الصائخةواالنحخاؼ السعياري الختبار 
( ، وبمغ الػسط 1.16( و )33.81) اإلدراؾ بالسدافة لإلرساؿالحدابي واالنحخاؼ السعياري الختبار 

ؾ بالسدافة لمزخبات الصائخة األمامية والخمفية في اختبار اإلدراواالنحخاؼ السعياري  يالحداب
ختبار واالنحخاؼ السعياري ال يالحداب( ، وبمغ الػسط 1.84( و )36والعسق ) االستكباؿ تيمشصق

 يالحداب( ، وبمغ الػسط 1.57( و )31.91) اإلدراؾ بالسكاف لمزخبات الصائخة األمامية والخمفية
 يالحداب( ، وبمغ الػسط 1.41( و )35.41بتقجيخ الدمغ ) اإلحداسواالنحخاؼ السعياري الختبار 
 1( 1.11( و )5.71بتقجيخ القػة ) اإلحداسواالنحخاؼ السعياري الختبار 
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ىاألرضيررضىوتحلولىىمصغوفظىاالرتباطىلمتعوراتىالبحثىلالربيىالتنسىى4-2

 (2ججول )
 رضياأل يبين مرفهفة االرتباط للستغيرات قيج الجراسة لجى العبي التشس 

اختبار أداء دقة  متغريات البحث
 ميارة اإلرسال

اختبار شافيز ونايجر 
 للزربة الطائرة

 **5.230 **5.231 اختبار اإلدراك بالمياف  لإلريال
اختبار اإلدراك بالمياف  للضربات الطائرة 

 والعمق االيتقبال تياألمامة  والخلفة  في منطق
5.4.1 5.410 

للضربات الطائرة األمامة  اختبار اإلدراك بالمكان 
 والخلفة 

5.251** 5.255** 

 **5.211 **5.255 بتقجير الزمن اإلحداساختبار 

 5.011 5.035 بتقجير القهة اإلحداساختبار 
 

لقج تبين للباحث من خالل دراستو لسرفهفة االرتباطات البيشية لالختبارات قيج البحث 
( معامل ارتباط 6( معامل ارتباط مشيا )81والسهضحة بالججول أعاله إن السرفهفة تزسشت )

( وبجرجة حرية 1.476البالغة ) ةالجج ولي%( عشج مقارنتيا بالقيسة 61معشهي بشدبو مئهية )
 1( 1018اللو )( ومدتهى د83)

 1%( 41( معامالت ارتباط بشدبو مئهية )4في حين بلغت معامالت االرتباط الغير معشهية )
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لتحدوـدىمدـتواىالمؼـاراتىالؼجوموـظىفـيىدقـظىأداءىىىىىىىىرمناقذظىىنتائجىاالرتباطىىكمؤذـىى3ى–ى4
ىىاألرضياإلردالىوىدقظىالضربظىالطائرةىىبالتنسى

 السيارات اليجػميةبيغ  بجرجة عالية معشػياً  ارتباشا( ضيخ أف ىشاؾ 1مغ خالؿ الججوؿ ) 
( اإلدراؾ بالسكاف لمزخبات الصائخة األمامية والخمفية ( واختبار ) )اإلدراؾ بالسدافة لإلرساؿ واختبار

 1( بتقجيخ الدمغ اإلحداسو اختبار ) 
السدافة  إدراؾبجرجة عالية في  السعشػية االرتباطأف سبب ضيػر عالقة  ػف عتقج الباحثيو 
القخيبة والبعيجة ، فالحيغ لجييع  األشياءقجرة الالعبيغ عمى التفخيق بيغ  إلىالعيشة  إفخادلجى  باإلرساؿ

البعج عغ أي شيء نجج اف لجييع صعػبة في وضع الكخات في السكاف  أوقرػر في تحجيج القخب 
الالعب ذا السدتػى السياري العالي يتحكع في الجيج ، لحلظ نالحن اف  األداءالحي يتشاسب مع 

 إرساؿالجيج في  األداءفيؤدي  وإشخافوجدسو  أوضاعيجرؾ  ألنوجدسو ويحذ بالحخكة التي يؤدييا 
 الكخات وبالسدافة السصمػبة  .

درجة عالية مغ  إلىالسيارات اليجػمية فانو يحتاج  أداء)ومغ اجل اف يتحكع الالعب في 
 ( .1الجدع( ) وأوضاعالسدافة والدمغ  وإدراؾعزمي الحخكي وال اإلحداس

 اإلدراؾسبب ضيػر عالقة االرتباط العالية بيغ السيارات اليجػمية و اختبار  ػف ويعدو الباحث
بتقجيخ الدمغ كػف الالعبيغ ليع القجرة  اإلحداسوالخمفية واختبار  األماميةبالسكاف لمزخبات الصائخة 

تحخكو ، كاف  وإمكانية األشياء أووكيفية تحجيج مػقعو بالشدبة لمسكاف  األداة عمى التعامل مع 
   1بسدتػى جيج 

 اإلحداس) واختبار السيارات اليجػميةقػية ومعشػية بيغ  ارتباطفي حيغ ضيخت عالقات 
محاولة بالدمغ( وذلظ لتحجيج أداء ىحه السيارة بدمغ معيغ فإذا ما تجاوزه الالعب يفقج مغ جخاءه 

 ) .صحيحة
التي  اليجػمية بدمغ أداء السيارات أحداسةحاجة الالعب إلى تشسية  إلى ػف عدو الباحثوي 

 (  والزخبة الداحقة،  والزخبة الصائخة،  اإلرساؿتحتاج إلى دقة وسخعة في األداء مثل ) 
ذلظ إلى أف السيارات اليجػمية ذات بيئة واسعة يتفخع فييا األداء مغ  ػف وكحلظ يعدو الباحث

ية عخض حاالت متغيخة وحخجة في استخجاـ قػى مختمفة ولسدافات واتجاىات مختمفة ، فزال ناح
عغ كػنيا ميارات مذػقة وحالة معدزة لمشجاح وتجعل الالعب يسمظ الجافعية لتتػيج األداء . 

 فالتسخيشات عمى السيارات اليجػمية وتكخار أدائيا يصػر األداء زيادة عمى تصػيخه إلدراؾ السخئيات 
                                                        

1 1) Singer , R ؛ Motor Learning and Human Perfor man ce an Application to Motor Skills and M movement 

B behaviors , Macmillan Publishing CO , Inc , 1980 
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األوؿ ىػ اإلحداس بالفخاغ )السكاف( والثاني  "، فسرادر الجقة نػعاف  أالعببالشدبة إلى 
اإلحداس بالدمغ والعيغ ىي السرجر األساسي والخئيذ لتمقي السعمػمات الػاردة مغ الجماغ عغ 

 ( .1) "لكي يطيخ األداء دقيقاً  والخمانيةالفخاغية  العخقاف
 
 

إذ يتػقف الشجاح في إحخاز نقصة في البجء عمى اختيار السشاورات اليجػمية التي تتشاسب مع 
فزاًل عغ التشػيع في إشكاؿ التساريغ الخاصة بالسيارات اليجػمية  1السكاف الحي يؤديو الالعب 

اءة وأيزا كف األرضيوكحلظ استخجاـ شخائق التجريب التي تتشاسب مع نػع السيارة في لعبة التشذ 
حػاس الالعبيغ الجيجة وخاصة البرخ التي عغ شخيقيا يتع نقل السعمػمات السحيصة بالالعب إلى 
الجماغ بذكل دقيق وبالتالي تشعكذ تمظ اإلشارات العربية السفدخة مغ قبل الجماغ إلى العزالت 

انيغ اليجػمية الرحيحة ويذيخ سعج محدغ نقاًل عغ دمحم صبحي حد األساليبالعاممة في تصبيق 
ودمحم عادؿ رشجي ودمحم عاشف األبحخ ودمحم سعج عبج هللا. )الرتباط الجقة بكفاءة الجيازيغ العربي 
والعزمي وكحلظ سالمة الحػاس وخاصًة الشطخ والدسع. إذ يتصمب األمخ أف يكػف نقل السعمػمات 

عزالت مغ الجياز إلى الجماغ عغ شخيق الحػاس دقيقًا. واف تكػف اإلشارات العربية الػاردة إلى ال
العربي محكسة التػجيو. سػاء ما كاف مػجيًا إلى العزالت العاممة أو إلى العزالت السقابمة 
وكحلظ يجب إف تكػف العزالت جيجة التكػيغ ومجربة كي تقػـ بالعسل السصمػب وفق ضخوؼ المعب 

 . (1) السختمفة(
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 .186، ص1988،األردن ، دار الكتب للطباعة والنشر والتوزيع ،  مبادئ األسس امليكانيكية للحركات الرايضيةقاسم حسن حسني وإميان شاكر حممود ؛  (1)
 54،ص1996،  مصدر سبق ذكره: سعد حمسن (2) 
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وكحلظ اف قجرة الالعب عمى اإلدراؾ الدميع لبعج الالعب السشافذ وتقجيخ مدافة الزخبة، 
تتصمب وعيًا إدراكيًا لمػضع الشدبي لمجدع واإلدراؾ السكاني لحجع الفخاغ داخل مشصقة السشافذ 

جية عغ حيث يػفخ تخكيد العيشيغ داللة فديػلػ  "والخمفية وىشا يأتي دور السعمػمات البرخية  األمامية
 monocular depth cuesالعسق ، فاإلنداف يسكشو إدراؾ األبعاد باستخجاـ مشبيات العسق السشفخد 

 .(1) "قجـ 31ىحه السشبيات الستعمسة تفيج األداء لمسدافات التي تقل عغ 
تػافق عربي  إلىفيي تعج مغ السيارات السخكبة والتي تحتاج  اإلرساؿبالشدبة لسيارة  إما

تعميسيا  إثشاءتجدئتيا في  إلىمغ السيارات السغمقة فبيحا تحتاج السيارة  أنيا إلى إضافةعزمي عاؿ 
ونقل الدخع الحخكي  واألماميةو تجريبيا مغ حيث قحؼ الكخة، وتػقيت ضخب الكخة، والسخجحة الخمفية 

المعب  ىحه الحخكات كافة يجخي تػحيجىا ومسارستيا عغ شخيق إتقافوالدخعة والجقة والقػة، وبعج 
 إرساؿوالسخكبة مثل  والسقحوفةاف السيارات الدخيعة   Schmidt( 1991عميو ) أكجالشطامي وىحا ما 

 التشذ فانو مغ السعتاد تجدئتو تعميسيا. 
 عسمية قحؼ الكخة  إلى

 ضخب الكخة وتػقيتاتيا. 

ج دمج الحخكات التعمع الكمي وبع إلىلعسمية نقل التعمع الجدئي  إجخاءوبيحا تعج ىاتيغ الحخكتيغ 
 . (1) األجداءأي بعج تػحيج تمظ 

السدافة لمزخبات الصائخة  إدراؾاف الدبب في عجـ حرػؿ معشػية  في اختبار  ػف ويخى الباحث
مدتػى العيشة وخرػصية  إلىيخجع الدبب  إنسابتقجيخ القػة   اإلحداسوالخمفية واختبار  األمامية

ىي شخيقة لبجء المعب واستئشافو وليذ ميارة ىجػمية  اإلرساؿيخوف اف ميارة   أنيع إذىحه السيارة، 
 اإلرساؿ( )انو غالبا ما تبجو ضخبة 1111عميو عمي سمػـ ) أكجخصط لعب، وىحا ما  إلىتحتاج 
السدتػى الفشي  إلىالالعب الكثيخ مغ التجريب السدتسخ حتى يرل  إلىولكشيا تحتاج  األداءسيمة 

تػافق عزمي  إلىتحتاج  ألنياليحه السيارة، وذلظ  واإلتقافخة مغ حيث الديص األداءالجيج في 
 ( . 3سخعة الحخكة() إلى باإلضافةعربي 

                                                        
 .. 274 – 264، ص  1983، مصدر سبق ذكره:لندال دافيدوف  (1)
 54،ص1996،  مصدر سبق ذكره: سعد حمسن (2) 

3
p. 16 op. cit,Schmidt, A.Richard (1991),   )3( 
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بالشدبة الختبار دقة ميارة الزخبة الصائخة يعدو الباحث سبب ضيػر العالقة السعشػية مع  إما
الحدية )اإلدراؾ بالسكاف لمزخبات الصائخة األمامية والخمفية( و اختبار  اإلدراكيةاختبارات القجرات 

بتقجيخ الدمغ( كػف اف ىحه السيارة ليا خرػصية في تعمسيا وتجريبيا مغ ناحية التجرج  اإلحداس) 
في الخصػات التعميسية لتعميع السيارة ألنيا تعتبخ مغ السيارات الستقجمة والتي ليا خصصيا الخاصة 

ليحه  أعصت، اذ اف  االندجاـ و التجرج في صعػبتيا إتقانياودرجة  أدائيامكاف ووقت  مغ حيث
والتقجـ نحػ الذبكة مغ  ألدائياالمعب وبالتالي تكدب الالعبيغ الثقة بالشفذ  إثشاءالسيارة خرػصيتيا 

يبة ىجػمية قخ  أوخالؿ ضخبات تجخيبية مسا  جعمت مغ الالعبيغ يبادروف الى اخح مػاقع دفاعية 
تصبيق االختبار الخاص بيحه  إثشاءمغ الذبكة وبالتالي ازدادت السحاوالت التكخارية ليحه السيارة 

صػرة لميجؼ السبيت لمستعمع، وعشجما  إعصاءلكل الصخائق التعميسية ىي  األساسياف اليجؼ و السيارة، 
ح الرػرة الرحيحة اف اخ إيصحيح..  أداءنتػقع  فإنشاتتكػف ىشاؾ صػرة واضحة في عقل الستعمع 

 ىي خصػة ايجابية باتجاه التعمع الرحيح. 
السيارة فشيا يدػيل فيػع واسػتيعاب  أداء( اف ربط السعخفة اليجػمية مع Judith ,1996ويؤكج ) 
(،وأف السيػػارات التػػي تػػؤدى بػػالقخب مػػغ الذػػػبكة 11السيػػارة واسػػتخجاميا فػػي حػػاالت المعػػب) أداءكيفيػػة 

الػثػػػب إلػػى األمػػػاـ مػػػغ أجػػػل عػػػجـ مػػذ الالعػػػب لمذػػػبكة أو عبػػػػر الخػػػط  عاليػػػًا لسدػػػافة إدراكػػػاتتصمػػب 
 الفاصل بيغ السمعبيغ مسا يعاقب عميو القانػف بفقجاف نقصة

خػػػالؿ ىػػػحا العػػػخض والتحميػػػل تطيػػػخ لػػػجيشا مػػػجى العالقػػػة الستبادلػػػة وااليجابيػػػة بػػػيغ بعػػػس  غومػػػ
 . األرضيلجى العب التشذ  اليجالقجرات العقمية وبعس السيارات 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

(1)Judith , E. Rink, and others, Foundation for the leering and instruction of sport and games. Human 

 

 ken tics, U.S.A, Journal of teaching phy. Ed. Vol. 15 No. 4 July. 1996 . p. 401. 
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 الباب اخلامس
 تااالستنتاجات والتىصي

  االدتنتاجاتى5-1
مغ خالؿ ضيػر عالقة بيغ كل يجػمية عشػية بيغ بعس السيارات الوجػد عالقة ارتباط م-1

 ،( اختبار اإلدراؾ بالسدافة و اختبار اإلدراؾ بالسكاف و اختبار اإلحداس بتقجيخ الدمغ مغ )
 ىجؼ وفخضية البحث . يحققووىحا ما  ة الصائخة والزخب اإلرساؿوبيغ ميارات 

الحخكية  –اإلدراكية الحدية  لستغيخاتمغ خالؿ الشتائج اإلحرائية لمبحث ، ضيخ اف -1
ودور فاعل  إيجابيتأثيخ  (اإلدراؾ بالسدافة و اإلدراؾ بالسكاف و اإلحداس بتقجيخ الدمغ )

لجى العبي   (ة الصائخةوالزخب اإلرساؿ)اليجػمية  في عسميات التصبيق العالي لمسيارات
 الترشيف الػششي بالتشذ األرضي في العخاؽ.) عيشة البحث (. 

عجـ وجػد عالقة ارتباط دالة إحرائيا بيغ متغيخ )اإلدراؾ بالسدافة لمزخبات الصائخة -3
 وميارة اإلرساؿ( واإلحداس بتقجيخ القػة والعسق االستكباؿ تياألمامية والخمفية في مشصق

     ة الصائخةوالزخب
ىالتوصواتىى5-2
والشطخية لتصػيخ القجرات  عمى استخجاـ التسخيشات الحجيثة التصبيكية التأكيجضخورة -1
 . األرضيلجى العبي التشذ  اليجػمية  والسيارية دراكيةاإل
بذكل دوري لتقػيع مدتػى  اليجػمية  والسيارية دراكية االختبارات اإل إجخاءعمى  التأكيج-1

عمسي  بأسمػبالالعب والتي مغ شانيا مداعجة السجربيغ عمى وضع مشاىجيع التجريبية 
 ومػضػعي عمى وفق السخاحل التجريبية السختمفة.

لجى العبي التشذ  الحخكي –اإلدراؾ الحدي ضخورة اىتساـ السجربيغ الجاد في تصػيخ -3
ل عمسي مجروس مع استخجاـ الػسائل واألدوات األرضي أثشاء الػحجات التجريبية بذك

 شخؽ التجريب السختمفة .   إلنجاحالسداعجة 
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