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 وعالقته بمستوى تعلم بعض مهارات كرة السلة) المكاني ( حركي  –الحس  اإلدراك

  د سها عباس عبود.م     
  ملخص البحث

وعالقتــه بمســتوى ) المكــاني ( حركــي  –الحـس  اإلدراكاسـتهدفت هــذه الدراســة التعــرف علــى     
  .تعلم بعض مهارات كرة السلة 

ــنهج الوصـــفي التحل ــد وقـــد اســـتخدمت الباحثـــة المـ یلـــي وذلـــك لمالئمتـــه لطبیعـــة هـــذه الدراســـة ، وقـ
قســم / لــى بكلیــة التربیــة األساســیة و اختیــرت العینــة بالطریقــة العشــوائیة ، مــن طــالب المرحلــة األ

ـــــیة  ـــة الریاضـــــ ــــ ـــي / التربیـــ ــــ ــــام الدراســـ ــــ ـــــریة للعــ ــة المستنصـــــ ــــ ـــــبة            )  ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧( الجامعــــ بنســـــ
  .سنة )  ٢٢ – ٢١( عمارهم مابین أ حاو وتتر طالبًا )  ٤٠( وعددهم % )  ٦,٤١( 

الحـس        اإلدراكوقد أسفرت أهم النتائج على ان هنالك عالقة ارتباط معنویـة بـین قـدرات    
  .وعالقته بمستوى تعلم بعض مهارات كرة السلة ) المكاني ( حركي  –

 Summary 
 

Kinetic – sensation  realization  ( Spatial ) and  its  relation  with  
learn  of  some  skills  in  basketball   

 
     This  study  incurred  recognize  on  the  Kinetic – sensation  
realization  ( Spatial ) and  its  relation  with  the  level  of  the learn  of  
some  skills  in  basketball  . 
    The  researcher  used  the  describable  clinical  protocol  because  its  
accordant  for  this  kind  of  study . The  sample  is  chosen  by  the  
random  method  from  the  students  of  the  first  grade  / College  of   
Basic  Education -  Sports  Education  Department  / AL-Mustansiriya  
University  for  the  studious  year ( 2007 – 2008 ) , and  their  number  
was ( 40 )  students  ,  in  percentage ( 41.6 % ) , and  their ages  is  
between ( 21 – 22 ) years . 
       The  result  defined  that  there  is  significant  correlation  relation  
between  the  Kinetic – sensation  realization  ( Spatial ) and  the  level  
of  the learn  of  some  skills  in  basketball  . 
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  لوالباب األ 
  :التعریف بالبحث   - ١   

  : البحث  أهمیةالمقدمة و   ١-١    
ــال           ــا فـــي ذلــــك حـ ــتمر حالهـ ــلة الحدیثـــة فـــي تقــــدم وتطـــور مســ ــة كـــرة الســ  األلعــــابان لعبـ
المعرفــة بــالعلوم المختلفــة وكــذلك البحــث  إلــىحیــث ان الفضــل فــي ذلــك یعــود  األخــرىالریاضــیة 

ج متقدمــة تنشــدها معظــم الــدول ومنهــا العــراق علــى الصــعید الــدولي العلمــي مــن اجــل تحقیــق نتــائ
وممـا الشـك منـه ان متطلبـات تطـور مسـتوى نتـائج النـواحي البدنیـة والمهاریـة . والعربي والمحلي 

 إلــىلعبــة مرتبطــة بالبرمجــة والتخطــیط الصـحیح للمنــاهج التدریبیــة إذ تقودنــا هــذه الحقیقــة  أیــةفـي 
أداة إلثـــارة الـــدافع ) "جونتربلـــوم ( ات بصـــورة دوریـــة كونهـــا كمـــا أشـــار المزیـــد مـــن االختبـــار  أجـــراء

ولكـي یـتم مـن خاللهـا الحصـول علـى معلومـات دقیقـة یمكـن اسـتثمار  )١("والتفوق واستمرار التقدم
  .نتائجها لغرض الحكم والتقویم والتوجیه بشكل منظم 

وعات الحدیثــة التــي تلعــب الموضــ أهــمالنفســي للطــالب مــن  األعــدادتطــویر  أســالیبوتعتبــر     
  .دورًا كبیرًا في التأثیر على سلوك الطالب خالل ممارستهم للنشاط الریاضي 

الحــس حركــي مــن اهــم العوامــل النفســیة التــي یبنــى علیهــا عملیــات اكتســاب  اإلدراكویعتبــر     
ه مــا بأنــ"الحــس حركــي  اإلدراك) هــوارد ولمكــون ( ویعــرف . البــدني المهــاري والنمــو فیــه  األداء

  . )٢("وحركات الجسم ، سلبیة كانت أم ایجابیة  أضاعیدركه العقل من 
ـــأن      ـــس  اإلدراكوقـــــد وجـــــد بــ ـــي یتضـــــمن العدیـــــد مـــــن  –الحــ ـــطةحركــ ـــة الجانبیـــــة  األنشــ الحركیــ

تســاعد  أنشــطةواالتجاهیــة والتــوازن والتوافــق الحركــي والتصــور الجســمي والتصــمیم الزمنــي وكلهــا 
فــي  واألشــیاءجســمه وكیفیــة تحیــد الفــرد لذاتــه بالنســبة للمكــان  أجــزاءعلــى كیفیــة تعامــل الفــرد مــع 

للمحافظــة علــى عالقــة  باإلضــافةاالرتفــاع واالتســاع والعمــق ، هــذا  أبعــادبنیــة الذاتیــة مــن حیــث 
والقدرة على عمل تكیف انسیابي للتغیرات فـي القـوة ، والقـدرة  األرضثابتة للجسم مع قوة جاذبیة 

لجســـم مـــع الرؤیـــة بطریقـــة توافقیـــة ، وأثـــر طبیعـــة الجســـم علـــى الفـــرد جمـــع حركـــة ا أوعلـــى ضـــم 

                                     
، القـاهرة ، مركـز  ١، ط  االسـس العلمیـة للكـرة الطـائرة وطـرق القیـاس للتقـویمعم ، محمد صبحي حسانین وحمدي عبـد المـن )١(

 .  ١٨٧م ، ص  ١٩٩٧الكتاب للنشر ، 
(2) Howard , I.P:, and  Tembeton . B. : Kinesthesis  in human  orientation , New York , John  
Wiely , Sons Publishers , 1960 , P. 224 . 
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وامكانیاتــه للتحـــرك ، ونمـــو البنـــاء الزمنـــي فـــي داخــل الفـــرد ، وكلهـــا تســـاعد علـــى تكـــوین حركـــات 
  . )١(الجسم في صورتها المثلى  لالداء 

ة البحث في توفیر قـدرات حركیـة ومهـارات اساسـیة وخططیـة مـن اجـل مالحظـ أهمیةوتكمن     
المشكالت المفاجئة التي تحدث اثناء اللعـب ووضـع الحلـول المناسـبة لهـا مـن قبـل الطـالب وهـذا 

رفــع مســتوى تعلــم بعــض مهــارات كــرة الســلة ومــنح الطالــب فرصــة االســتعداد للموقــف  إلــىیــؤدي 
العــالیین اللــذین یســاعدان  اإلدراكوهــذا یــأتي مــن خــالل تــوفیر متطلبــات الــتعلم المتمثلــة باالنتبــاه و 

الطالــب علــى اتخـــاذ الموقــف الصــحیح ، لـــذا یعــد تعلــم المهـــارة والقــدرة علــى ادائهـــا مــن الشـــروط 
نتائج علمیة یمكن االفادة منها في عملیة التعلم وتطویر مستوى  إلىاالساسیة من اجل التوصل 

  . األداء
  مشكلة البحث   ٢-١

لعلمیــة كافــة ومنهــا المیــدان اننــا نعــیش فــي عصــر التطــورات التقنیــة الســریعة فــي المیــادین ا     
الریاضــي الـــذي یتطلـــب اجـــراء بحــوث ودراســـات عدیـــدة مـــن اجــل معرفـــة حلـــول المشـــكالت التـــي 

  . الریاضیة والتي تستوجب حًال علمیًا وعملیًا لها  األلعابتعاني منها 
ــلة وجـــــود بعـــــض        ـــارات كـــــرة الســـ ــاهدتها لـــــبعض مهــ وقـــــد الحظـــــت الباحثـــــة مـــــن خـــــالل مشـــ

تواجــه الطــالب اثنــاء الــتعلم فــي ضــعف القــدرة علــى ادراك االحســاس بالمســافة الصــعوبات التــي 
ــرة ، وأیضــــًا فــــي عــــدم اتقــــان تنفیــــذ المن ــي الــــتحكم فــــي الكــ ــان وعــــدم الدقــــة فــ ــدریة أو والمكــ لــــة الصــ

ــة  والقــــدرة علـــى تفســــیر  اإلدراكوالطبطبـــة بســـهولة والتــــي یتوقـــف نجــــاح تنفیـــذها علـــى القــــدرة ودقـ
حسن التصرف في التعلم  إلىاالفعال الحركیة التوافقیة والتي تدفعها مجموعة من  إلىالمدركات 

 .  
وعالقتـــه ) المكـــاني ( حركـــي  –الحـــس  اإلدراكونظـــرًا لقصـــور الدراســـات التـــي تهـــتم بدراســـة     

بمستوى تعلم بعض مهارات كرة السلة على حد علـم الباحثـة ، ومـن خـالل خبـرة الباحثـة فـي هـذا 
  . رض الجراء هذه الدراسة التع أهمیةالمجال ، رأت 

  
  

                                     
 .  ٢٥١م ، ص  ١٩٧٧، منشأة المعارف باالسكندریة ،  خبرات في االلعاب للصغار والكباردیع فرج ، إیلین و  )١(
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  :هدف البحث  ٣-١
بمستوى تعلم بعض مهارات كرة ) المكاني ( حركي  –الحس  اإلدراكالتعرف على عالقة  -

  .السلة 
  :فرض البحث   ٤-١

ومستوى تعلـم بعـض ) المكاني ( حركي  –الحس  اإلدراكوجود عالقة ارتباط معنویة بین  -
  .السلةمهارات كرة 

  
  : البحث مجاالت  ٥-١
ــة األ: المجــــال البشــــري   ١-٥-١ ـــى و طــــالب المرحلــ ــیة / لـ ــة األساســ قســــم التربیــــة / كلیــــة التربیــ

  . طالبًا )  ٤٠( الجامعة المستنصریة والبالغ عددهم  –الریاضیة 
  .م  ٢٠٠٨/  ١١/  ٤ولغایة  ٢٠٠٨/  ٥/ ١الفترة من : المجال الزماني   ٢-٥-١
قسـم التربیـة الریاضـیة / لسلة فـي كلیـة التربیـة األساسـیة ملعب كرة ا: المجال المكاني   ٣-٥-١
  .الجامعة المستنصریة  –قسم التربیة الریاضیة / الجامعة المستنصریة كلیة التربیة األساسیة  –

  الباب الثاني 
  :الدراسات النظریة   -٢
  : حركي  -الحس  اإلدراك  ١-٢

المختلفــة مــن خــالل منطقــة اســتقبال ان جمیــع المعلومــات تصــل الینــا عــن طریــق حواســنا       
الرســائل مــن الحـــواس ، وعــن طریــق منـــاطق فــي المــخ تحلـــل تلــك الرســائل وتعطـــي لهــا التفســـیر 

  .  الجسم لتحقیق عدد اكبر من الحركات  إلىالمعني الذي یتطلب من المخ ارسال اشارات 
كلیة االجمالیة بعـد ذلـك إذ یبدأ بالنظرة ال" بأطوار مختلفة ) حركي  –الحس (  اإلدراكیمر      

یبدأ المرء بتحلیل المواقف وادراك العناصر المكونة لـه والعالقـات القائمـة بـین اجزائـه المختلفـة ، 
النظـرة الكلیـة  إلـىاما الطـور الثالـث واالخیـر فیقـوم بإعـادة تـألیف االجـزاء بصـورة موحـدة والعـودة 

صــیلیة التحلیلیــة ، كــذلك ال یمكــن ان یــدرك النظــرة االجمالیــة تســبق النظــرة التف.  )١(" مــرة ثانیــة 
  . دقائق االمور وتفصیالتها قبل ان یدرك الشيء بأكمله 

                                     
، عمـان ،  ١،      ط  )تحلیـل ، تـدریب ، قیـاس ( فسـیولوجیا العملیـات العضـلیة فـي الریاضـة عبد الستار جبار الضمد ،  )١(

 .  ١٦، ص  ٢٠٠٠دار الفكر للطباعة ، 
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ـــف      ــه ) حركـــــي  –الحـــــس (  اإلدراكویمكـــــن تعریــ ــارة االعضـــــاء الحســـــیة " بأنـــ ـــارة عـــــن اثـــ عبــ
الموجــودة فـــي العضـــالت واالعصـــاب والمفاصـــل ، فهـــي تـــزود العقـــل بالمعلومـــات ممـــا یجـــب ان 

  . )٢(" الجسم عند القیام بتنفیذ أي مهارة  تفعله اجزاء
ادراك موقف الجسم وحركة اجزائه الناشئة مـن احسـاس  أوانقباض " بأنه ) فورست ( وعرفه     

  . )٣(" تار والمفاصل و العضالت واأل
فالنظــام الحســـي " علـــى كــل مــن النظــام الحســـي والمــخ ) حركــي  –الحــس (  اإلدراكویعتمــد     

المـخ عـن  إلـىنبضات عصبیة ویجهز بعضها ویرسل معظمهـا  إلىویحولها یكتشف المعلومات 
  .)٤("طریق االنسجة العصبیة إذ یؤدي المخ الدور الرئیسي في تجهیز المعلومات الحسیة 

مــن خــالل تتــابع مراحــل معینــة یمكــن تلخیصــها بمــا ) حركــي  –الحــس (  اإلدراكوتــتم عملیــة    
  : یأتي 
وتــتم عملیــة تمییــز ) الســمع والرؤیــة ( الحســیة مــن خــالل قنــوات التعــرف علــى المعلومــات      

مناطق معینة ، إذ تتكامل وتخزن خالل خالیا المخ على أساس خبـرات  إلىوانتقاء لها ثم ترسل 
وذلــك النتقـاء مــا .  )٥(الفـرد السـابقة ، كــل هـذه المعلومـات تتكامــل مـع الخبــرات السـابقة والحالیـة 

النشـاط مـن خـالل  أوره للمولـد الحركـي التخـاذ القـرار بـاداء الفعالیـة  یالئم الواجـب الحركـي لتمریـ
  . )١( األداءالجهاز العضلي للقیام ب إلىاالیعاز 

ــذكر      ــاطر( ویــــ ــــس (  اإلدراكان ) خــــ ــــائن الحــــــي ) حركــــــي  -الحــ ــدما یتصــــــل الكــ یحــــــدث عنــــ
اإلحســاس  ویحــثبموضــوعات العــالم الخــارجي ، فــإن الحــواس تتــأثر بمــا یقــع علیهــا مــن مــؤثرات 

                                     
، عمـان ، دار  ١،  ط  الموسوعة الریاضیة والبدنیة الشاملة فـي االلعـاب والفعالیـات والعلـوم الریاضـیةقاسم حسن حسین ،  )٢(

 .   ٨٤١، ص  ١٩٩٨الطباعة والنشر ، 
( 3 ) Forest , Rouben  B , Physical  Concepts  Applied  to  physical  Education  and  Couching . 
Waster publishing co. Caledonia  , 1977 P 103 .  

، القاهرة ، مركز الكتاب  ١، ط  االسس العلمیة للكرة الطائرة وطرق القیاسمحمد صبحي حسانین وحمدي عبد المنعم ،  )٤(
 .   ١٥٨، ص  ١٩٩٧للنشر ، 

 ، مصر ، دار ماكجهرهیل للنشر ، الدار ٣، ترجمة سید الطوب و آخرون ، ط  مدخل علم النفسلندال دافیدوف ،   )٥(
 .  ٢٥١، ص  ١٩٩٨الدولیة للنشر ، 

 .  ٢٠٩،   ص  ١٩٨٢، القاهرة ، دار الفكر العربي ،  التربیة الحركیةأمین انور الخولي وأسامة كامل راتب ،  )١(
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ثــم تنتقــل  األصــابععــن طریــق اصــطدام تموجــات خاصــة تصــدر مــن األجســام الخارجیــة بــأطراف 
  .)١(معنى  إلىالمخ فتترجم هذه اإلشارات العصبیة  إلىالموردة  األعصاباإلشارة عن طریق 

  : المكاني في المجال الریاضي ) حركي  –الحس (  اإلدراك أهمیة  ١-١-٢
المكــــاني مهمــــة فــــي مجــــال التربیــــة الریاضــــیة ) حركــــي  –الحــــس (  اإلدراكیحتــــل موضــــوع     

یؤثران بشكل مباشر في  واإلحساس اإلدراكبصورة عامة والنشاط الریاضي بصورة خاصة لكون 
  . فعالیة ریاضیة  أوخصوصیة كل لعبة 

 األهمیـةكبیرة وواضحة فـي المجـال الریاضـي وتكمـن هـذه  أهمیة) حركي  –الحس (  لإلدراك   
نوعیــة خاصــة مــن القــوة فعنــدما  إلــىالتنفیــذ الجیــد للمهــارات الریاضــیة المعقــدة التــي تحتــاج " فــي 

حركـي  –الحـس (  اإلدراكاالرتقـاء للوثـب فـإن ذلـك یسـتدعي ان یكـون  أوتؤدي حركة رمي ثقـل 
ال فإن الخطأ یكون واضحًا لعدم تركیز الكمیة الالزمة في قوة انقباض  األداءحاضر وقت )  ٕ ، وا

فــي ) حركــي  –الحــس (   اإلدراك إلــىالســلیم ، وتظهــر الحاجــة  األداءالت المشــاركة فــي العضــ
  . )٢(" القریبة  واألشیاءالبعیدة  األشیاءالقدرة على التمییز بین 

وظیفة من الوظائف النفسیة والحركیة والعقلیة المهمة التي ) " حركي  –الحس (  اإلدراكویمثل 
دقـة  إلـىالتـي تحتـاج  األنشـطةبه العادات والقـدرات فـي كثیـر مـن تسهم في استیعاب الفرد واكتسا

هـي المسـؤولة عـن تغییـر  اإلدراكتقدیر العالقات المكانیة والزمانیة والحركیـة ، إذ ان مسـتقبالت 
  .)٣(" بعضها بالبعض اآلخر  أجزائهوضع الجسم وتشكیله وتكیفه واتجاهه وعالقة 

ـــف       ــــس (  اإلدراكویختلـــ ـــــي  –الحـــ ـــر ) حركــ ـــــب ، إذ یظهــــ ـــى ارض الملعــ ـــالب علــــ ـــین الطــــ بــــ
  .في حركة الرجلین والذراعین ) الفرقیة  األلعابفي ( بالكرة  اإلحساساختالفات دقیقة في 

ادراك " مــن خــالل تأكیــد الطالــب بــأن ) المكــاني ( حركــي  –الحــس  اإلدراكوتتضــح عالقــة     
ب حاسـة البصــر دورًا رئیسـًا فــي كبیـرة فــي العمـل الحركـي ، وتلعــ أهمیــةالمكـان هـو اآلخــر یحتـل 

                                     
 .  ١٢٨، ص  ١٩٨٧، دار المعارف ، دراسات في التعلم الحركي ، االسكندریة، ) وآخرون ( احمد محمد خاطر   )١(
 .  ١٢، ص  ١٩٧٢، مصر ، دار المعارف ،  السلوك االنسیابي، انتصار یونس   )٢(
على تعلم سباحة الصدر ، رسالة ماجستیر ، الجامعـة ) حركي  –الحس (  اإلدراكعمر عادل ، أثر تنمیة بعض متغیرات  )٣(

 .  ١٥، ص  ١٩٨٨االردنیة ، كلیة التربیة الریاضیة ، 
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ــة ادراك  ــة الریاضـــي فـــي عملیـ هـــذا    المجـــال ، ففـــي كـــل نشـــاط ریاضـــي البـــد مـــن تطـــویر قابلیـ
  . )١(" وبواسطة ادراك المكان یمكن حل كثیر من الواجبات المهاریة والخططیة .... المكان 

  مفهوم المهارة في المجال الریاضي  ٢-١-٢
الجماعیة التي تتكون من مهارات هجومیة ودفاعیة  األلعاباحدة من ان لعبة كرة السلة ، و      

تحدد النتیجة فیهـا فـي ضـوء الكفایـة التـي یتمتـع بهـا الطـالب فـي اداء هـذه المهـارات التـي اذا مـا 
وعرفــت المهــارة تعریفــات عــدة . دلـت فانهــا تــدل علــى امكانیـة المــدرب فــي تطــویر هــذه المهـارات 

  .  )٢(" بعمل بشكل یتسم بالدقة والسهولة والسیطرة واالقتصاد في الجهد  القدرة على القیام" منها 
یطلـق علـى الفـرد ولـیس علـى الحركـة ، لـذلك ) مهـارة ( بـأن مصـطلح ) زكي محمد ( ویؤكد     

التوافــق الجیــد بــین الجهــاز  إمكانیــاتالخاصــیة المركبــة للفــرد التــي تظهــر " عرفــت المهــارة بأنهــا 
  )٣(" الحركیة  العصبي وأجهزة الجسم

  الباب الثالث
جراءاتهمنهج البحث   -٣  ٕ   : المیدانیة وا
  : منهج البحث   ١-٣ 

یعــد المــنهج هــو الطریــق الــذي تســلكه الباحثــة فــي تنفیــذ بحثهــا ومــا یترتــب علیــه حیــث           
  .  استخدمت المنهج الوصفي التحلیلي لمالئمته لهذه الدراسة 

  
  
  
  
  
  

                                     
 .   ١٧٠، ص  ١٩٩٣، بغداد ، دار الحكمة للطباعة والنشر ،  لریاضيعلم النفس انزار الطالب وكامل الویس ،   )١(
كرة السلة تطبیقات عملیة لطرق التدریس والتعلم مع القانون عصام الدین عباس الدیاسطي ، طارق محمد عبد الرؤوف ،  )٢(

  .  ١٤، ص  ٢٠٠٠، القاهرة ،  ١، ط  ) FIBA( الدولي 
،  اإلسكندریةبناء المهارات الفنیة والتخطیطیة ، منشأة المعارف للنشر والتوزیع ،  زكي محمد حسن ، الكرة الطائرة ،  )٣(

 .  ١٦- ١٥، ص  ١٩٩٨
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  عینة البحث  ٢-٣
 – األساســـیةلــى بكلیـــة التربیــة و طالبــًا مـــن طــالب المرحلـــة األ)  ٤٠( عینــة البحـــث  بلغــت      

ــین  وأعمــــارهمالجامعــــة المستنصــــریة / قســــم التربیــــة الریاضــــیة  ــا بــ ــنة واختیــــروا )  ٢٢-٢١( مــ ســ
  % ) . ٤١ر٦( م وبنسبة  ٢٠٠٨ –م  ٢٠٠٧طالب للعام الدراسي )  ٩٦( عشوائیا من بین 

  ) .١(عینة البحث نالحظ الجدول  أفرادنس ولغرض التعرف على تجا    
  

  )  ١(  الجدول 
  تجانس أفراد عینة البحث في متغیرات الوزن والطول والعمر 

  وألفراد عینة البحث جمیعها

  ت
    المعالجة           

  اإلحصائیة
  المتغیرات

وحدات 
  القیاس

الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

  معامل االلتواء

  % ١٣  ٢ ,٣٨  ١٧١ ,٧٠  سم  الطول   ١
  % ١٦  ٣ ,٧٢  ٧٠ ,٤٢  كغم  الوزن   ٢
  % ٣٤  ١ ,١٧  ٢١ , ٤  سنة  العمر   ٣
  

الطـول ، العمـر ، الـوزن ( الوسط الحسابي واالنحراف المعیـاري لمتغیـرات )  ١( یوضح الجدول 
( ان قـیم معامـل االلتـواء محصـورة بـین )  ١( والتي لهـا عالقـة بالبحـث ، ویظهـر مـن الجـدول  )
   . ولهذا تكون عینة البحث متجانسة وذات توزیع طبیعي  ) ١ ±
  
  :   ووسائل جمع المعلومات المستخدمة في البحث واألدوات األجهزة ٣-٣
   األجهزة: ال أو 

  میزان طبي معیر لقیاس نوع) person  ( ایطالي المنشأ .  
  ( نوع )  ١( حاسبة یدویة الكترونیة عددScientific Casio  . (  
 حاسوب نوع P IIII  دخال اإلحصائیةللمعالجات ٕ  . بیانات التجربة  وا
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   األدوات: ثانیا 
  ملعب كرة سلة .  
  سم )  ٦( حجم )  ٨( كرات سلة قانونیة عدد .  
  أهداف كرة سلة .  
  متر )  ٥( شریط قیاس طول .  
  شریط الصق من نوعHISTICK  سم )  ٥( عرضه .  
  طباشیر .  
  صافرة .  
  أقالم رصاص . 

 لى العینین عصابة ع. 

   شریط عالمات. 

  مسطرة طولها یاردة. 

  حائط .  
  وسائل جمع المعلومات : ثالثا 
  واألجنبیةالمصادر والمراجع العربیة  .  

  االختبارات المستخدمة  ٤-٣
  )١(اختبار ادراك مسافة الوثب أمامًا للرجلین  ١-٤-٣

  الغرض من االختبار 
لألمام ، ویتم عن طریق اجتیاز مسـافة محـددة لألمـام  قیاس القدرة على ادراك مسافة الوثب     

وتحقیــق المســافة المطلوبـة یــدل علــى ارتفــاع مســتوى ادراك مســافة . دون اسـتخدام حاســة البصــر 
وتحتســـب المســـافة التـــي تبعـــد عـــن خـــط تحدیـــد المســـافة المطلوبـــة كأخطـــاء فـــي . الوثـــب لالمـــام 

افة الوثــب لألمــام بینمــا تــدل زیادتهــا علــى بمســ اإلدراكالتقــدیر یــدل نقصــها علــى ارتفــاع مســتوى 
  . ادراك هذه المسافة  إلىاالفتقار 

                                     
،  ١٩٩٩، مركز الكتاب للنشر ، مصر ، القاهرة ،  ١، ط  علم النفس الریاضي والقیاس النفسيمحمد العربي شمعون ،  )١(

 .  ٢١٣ص 
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  اختبار ادراك مسافة الوثب أمامًا للرجلین
  :االدوات 

  .شریط عالمات  –طباشیر  –عصابة على العینین  –شریط للقیاس 
  مواصفات االختبار

  ) .سم  ٥٨ ,٨١( بوصة )  ٢٤( یرسم خطان على االرض بحیث تكون المسافة بینهما  -
  .یقف الالعب على خط البدایة  -
  . رؤیة المسافة المطلوبة للوثب أمامًا  -
  . وضع العصابة على العینین واالنتظار لمدة خمس ثوان  -
  . لة لمس الكعبین لألرض عند خط النهایة أو الوثب من خط البدایة مح -
  . لتین للوثب أو تعطى مح -

  التسجیل 
  ) .سم  ٩١,٠( مسافة التي یثبها الالعب بین الخطین ألقرب ربع بوصة تسجیل ال -
  . لتین في النهایة أو تحتسب مجموع المح -
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  )١(اختبار ادراك مسافة القدم الجانبیة   ٢-٤-٣
  :الغرض من االختبار 

 أوقیاس القدرة على ادراك مسافة القدم الجانبیـة ، ویـتم عـن طریـق التعـرف علـى مـدى القـرب    
  . البعد من الخط المحدد لمسافة نقل القدم ، وذلك بشرط عدم استخدام حاسة البصر أیضًا 

  
  
  
  
  
  

  مسافة القدم الجانبیة إدراكاختبار 
  .شریط عالمات  –طباشیر  –عصابة على العینین  –شریط للقیاس   :االدوات  

  مواصفات االختبار
  ) .سم  ٢٩ ,٤( بوصة )  ١٢(  بحیث تكون المسافة بینهما األرضیرسم خطان على  -
  .یقف الالعب علال خط البدایة  -
  . رؤیة المسافة المطلوبة لنقل القدم جانبًا  -
  . وضع العصابة على العینین واالنتظار خمس ثوان  -
  . الخط الثاني لتحقیق المسافة المطلوبة إلىنقل القدم الیمنى  لةاو مح -
  .االبتعاد عن الخط المحدد  أخطاءوتقلیل  تحقیق المسافة المطلوبة بدقة لةاو مح -
  .  التاو محتعطى ثالث  -

  التسجیل 
  .بوصة بین العقبین )  ١٢( للمسافة التي تقترب من الـ  لةاو محتسجیل كل  -
  .    الثالث  التاو المحیحتسب في النهایة مجموع  -
  

                                     
 . ٢١٤، ص  مصدر سبق ذكرهمحمد العربي شمعون ،  )١(
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٩٥ 

  )١( األفقیةمسافة حركة الذراع  أدراكاختبار   ٣-٤-٣
  :ر الغرض من االختبا

بـــدون اســـتخدام حاســـة  أیضـــا، ویـــتم  األفقیـــةمســـافة حركـــة الـــذراع  إدراكقیـــاس القـــدرة علـــى  -  
عالمة محددة على مسطرة مثبتة افقیًا في مستوى النظر  إلى اإلشارة لةاو محالبصر وعن طریق 

من النقطـة المحـددة  األفقیةالمسافة بمدى قرب نقطة لمس المسطرة  إدراكعلى ان تحتسب قدرة 
 .  
  
  
  
  
  
  

  األفقیةمسافة حركة الذراع  أدراكاختبار 
  .شریط للقیاس،عصابة على العینین، شریط عالمات، مسطرة طولها یاردة،حائط  : األدوات 

  مواصفات االختبار
 األرضبحیـث یكـون ارتفاعهـا عـن  األفقـيمن وضع الجلوس مواجه لحائط مثبت علیه مسـطرة فـي الوضـع  -

  .  ضع الجلوس على المقعد في مستوى نظر الالعب في و 
  . ألیها اإلشارةرؤیة النقطة المطلوب  -
  . وضع العصابة على العینین واالنتظار خمس ثوان  -
  .العالمة المحددة على المسطرة على ان یتم ذلك بدون تدریب سابق  إلىیشیر الالعب بالسبابة الیمنى  -
  .  محاوالتتعطى ثالث  -

  التسجیل 
  .القریبة من العالمة ) سم  ٦١,٠( ي تقترب لربع بوصة قیاس المسافة الت -
  .   الثالث  المحاوالتیحتسب مجموع  -
  

                                     
 . ٢١٧، ص  مصدر سبق ذكرهمحمد العربي شمعون ،  )١(
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٩٦

  )١(مسافة حركة الذراع الرأسیة  إدراكاختبار   ٤-٤-٣
  :الغرض من االختبار 

بـــدون اســـتخدام حاســـة  أیضـــامســـافة حركـــة الـــذراع الرأســـیة ، ویـــتم  إدراكقیـــاس القـــدرة علـــى  -  
عالمــة محــددة علــى مســطرة مثبتــة رأســیًا بحیــث یكــون  إلــى اإلشــارة لــةاو حمالبصــر وعــن طریــق 

منتصــفها فــي مســتوى نظــر الالعــب الــذي یكــون فــي وضــع الجلــوس علــى المقعــد وتحســب هــذه 
  . یة بمدى قرب نقطة لمس المسطرة الرأسیة من النقطة المحددة اإلدراكالقدرة 

  
  
  
  
  
  
  

  مسافة حركة الذراع الرأسیة أدراكاختبار 
  :االدوات  

  .حائط  –مسطرة طولها یاردة  –شریط عالمات  –عصابة على العینین  –شریط للقیاس 
  مواصفات االختبار

من وضع الجلوس مواجه لحائط مثبت علیه مسطرة في الوضع الرأسي بحیث یكون منتصفها  -
  .  في مستوى نظر الالعب 

  . وضع العصابة على العینین واالنتظار لمدة خمس ثوان  -
العالمــة التــي تحــدد لــه بشــرط عــدم التــدریب الســابق علــى  إلــىیشــیر الالعــب بالســبابة الیمنــى  -

  .ذلك 
  التسجیل 

  .  األفقیةیتم وفقًا لطریقة التسجیل في اختبار المسافة  -

                                     
 . ٢١٧، ص  مصدر سبق ذكرهمحمد العربي شمعون ،  )١(
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٩٧ 

  )١(الصدریة  المناولةاختبار   ٥-٤-٣
  ) م  ٧ر٥٠الدوائر المتداخلة على الحائط من مسافة  باتجاهرة وتسلمها الك لةاو من(   
    . الصدریة نحو الهدف  لةاو المنقیاس دقة  ىإل االختباریهدف :  الهدف من االختبار* 
  : االختبار  أداءطریقة * 

 أشـارةوبیـده الكـرة وعنـد  األرضاالختبار یقف المختبر خلف خـط الرمـي المرسـوم علـى  أداءعند 
(  الـدوائر الثالثـة علـى بعـد بكلتـا الیـدین علـى الـدوائر الثالثـة وتكـون لـةاو بالمنالبدء یقوم المختبر 

 ٥٠،  ٤٥( األكبـر إلى األصغرالدوائر بالترتیب من  أقطاروتكون  األرضمن سطح ) سم  ٩٠
  .عن الحائط ) م  ٦( على بعد  األرضویرسم خط البدایة على ) سم  ٩٨، 
   :شروط االختبار * 
  ) .الصدریة  لةاو المن( یكون االختبار بكلتا الیدین  -١
  . األرضیجب ان یجري االختبار من خلف الخط المرسوم على  -٢
  .الخط  زاو یتجشرط أّال  لةاو المنیحق للمختبر أخذ خطوة عن اداء  -٣
  .  التاو من)  ١٠( للمختبر أن یؤدي  -٤

  : التسجیل * 
  . ئرة الصغیرة بثالث نقاط التي تصیب الدا لةاو المحتحسب  -١
  .التي تصیب الدائرة المتوسطة بنقطتین  لةاو المحتحسب  -٢
  .  التي تصیب الدائرة الكبیرة بنقطة واحدة  لةاو المحتحسب  -٣
  اختبار الطبطبة العالیة  ٥-٤-٣
  )٢() م بالذراع المسیطرة  ٢٠اختبار الطبطبة العالیة لمسافة ( 
  .سرعة الطبطبة العالیة قیاس :  الغرض من االختبار* 
ملعـــب كـــرة الســـلة ، ســـاعة توقیـــت الكترونیـــة ، كـــرة ســـلة ، شـــریط قیـــاس ، :  االدوات الالزمـــة* 

  .صافرة العطاء اشارة البدء 
  .واحدة فقط  لةاو محیعطى كل طالب :  التاو المحعدد * 

                                     
 .  ٢٢٥، ص  ١٩٨٧، وزارة التعلیم العالي ، جامعة الموصل ،  كرة السلةمؤید عبد اهللا ،  –فائز بشیر حمودات  )١(
( عض القدرات البدنیة والمهاریة والهجومیة بكرة السلة في العراق بأعمـار یوسف فارس سامي ، تحدید مستویات معیاریة لب  )٢(

 . ١٠١، ص  ٢٠٠٠ضیة  جامعة بغداد ، ، كلیة التربیة الریا) غیر منشورة ( سنة ، رسالة ماجستیر )  ١٨ – ١٧
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٩٨

 أعطائـه االختبـار منـذ لحظـة أداءدرجة الطالب هي الزمن الذي یستغرق فـي :  حساب النقاط* 
  . البدء وحتى قطعه مسافة االختبار كاملة  أشارة

  اإلحصائیةالوسائل  ٥-٣
دراســة البحــث والتــي تعتقــد  أهمیــةمالئمــة مــع  األكثــر اإلحصــائیةاســتخدمت الباحثــة الوســائل     

  :وظروف البحث بشكل بحثي وعلمي منسجم وهي كما یأتي  أهدافانها تتماشى مع تحقیق 
 االرتبــاطالنحــراف المعیــاري ، النســبة المئویــة ، معامــل االلتــواء ، معامــل الوســط الحســابي ، ا( 

  ) )بیرسون ( البسیط 
  الباب الرابع

    :عرض و تحلیل ومناقشة النتائج -٤
الحــس حركــي المكــاني بمســتوى تعلــم بعــض  اإلدراكهــذا البــاب عــرض نتــائج قــدرات  لاو یتنــ     

توضــیحیة للبحــث ومــا  أداةكونهــا تعــد  لاو جــدشــكل مهــارات كــرة الســلة ، ثــم تحلیلهــا ومناقشــتها ب
یــتمخض عنــه مــن نتــائج ، فضــال عــن انهــا تقلــل مــن احتمــاالت الخطــأ فــي المراحــل التالیــة مــن 

  . البحث  أهداف إلىالعلمیة وتمنحها قوة وصوال  األدلةالبحث وتعزز 
  :ساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمتغیرات البحثو عرض نتائج األ  ١-٤
الحس  اإلدراكساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لقدرات و ان األ)  ٢( یتبین من الجدول      

  : حركي المكاني قد بلغت على النحو اآلتي 
وبــانحراف معیــاري بلـــغ        )  ٥,٢١( قــد بلــغ ) الوثــب االمــامي ( ان الوســط الحســابي الختبــار     

وبـانحراف معیـاري )  ٣,٢٢( قـد بلـغ ) الوثب الجانبي ( ، اما الوسط الحسابي الختبار )  ١,٤( 
وبــانحراف )  ٩,٢٢( قــد بلــغ ) حركــة الــذراع االفقیــة ( ، والوســط الحســابي الختبــار )  ٣,٤( بلــغ 

)  ٢,٢٤( قـــد بلـــغ ) حركـــة الـــذراع الرأســـیة ( ،والوســـط الحســـابي الختبـــار )  ٦,٢( معیـــاري بلـــغ 
  ) .  ٦,٣( وبانحراف معیاري بلغ 

ــا ی    ــین مــــن الجــــدول كمــ ــم و ان األ)  ٢( تبــ ــابیة واالنحرافــــات المعیاریــــة لمســــتوى تعلــ ســــاط الحســ
  : مهارات كرة السلة قد بلغت على النحو اآلتي 

ــابي الختبــــار      ــط الحســــابي حســ ــة ( اذ ان الوســ وبــــانحراف )  ٢,٦( قــــد بلــــغ ) الطبطبــــة العالیــ
)  ١,٢٠( قــد بلــغ ) لــة الصــدریة و أالمن( ، امــا الوســط الحســابي الختبــار )  ٠٥,١( معیــاري بلــغ 

  ) . ٢,٢( وبانحراف معیاري بلغ 
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٩٩ 

  )  ٢(  جدول 
الحس حركي المكاني ومستوى تعلم بعض  اإلدراكساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لقدرات و یوضح األ 

  مهارات كرة السلة
  اإلحصائیةالوسائل                 ت

  االختبارات
  وحدات 
  القیاس

  الوسط
  الحسابي

  االنحراف
  المعیاري

  اإلدراكقدرات 
  الحس حركي المكاني

  ١,٤  ٠٥,٢١    ادراك مسافة الوثب االمامي  ١
  ٣,٤  ٣,٢٢    ادراك مسافة الوثب الجانبي  ٢
  ٦,٢  ٩,٢٢    حركة الذراع االفقیة  ٣
  ٦,٣  ٢,٢٤    حركة الذراع الرأسیة   ٤

مستوى تعلم بعض مهارات 
  كرة السلة

  ٠٥,١  ٢,٦    الطبطبة العالیة  ١
  ٢,٢  ١,٢٠    لة الصدریةأو المن  ٢

الحس حركي المكاني بمستوى تعلـم  اإلدراكعالقة قدرات نتائج وتحلیل ومناقشة عرض  ٢-٤
  :بعض مهارات كر السلة 

  )  ٣(  جدول 
الحس حركي المكاني ومستوى تعلم بعض مهارات  اإلدراكیبین قیمة معامل االرتباط المحسوبة بین قدرات 

  كرة السلة
  المهارات                                

  یةاإلدراكالقدرات 
 0.05معنوي عند  *قیم معامل االرتباط المحسوبة 

  لة الصدریةأو المن  الطبطبة العالیة
  ٦١,٠  ٤٩,٠  ادراك مسافة الوثب االمامي  ١
  ٦٢,٠  ٥١,٠  ادراك مسافة الوثب الجانبي  ٢
  ٦١,٠  ٥٣,٠  حركة الذراع االفقیة  ٣
  ٥٧,٠  ٤٩,٠  لذراع الرأسیةحركة ا  ٤

  ) . ٣٢,٠(  تساوي)  ٠٥,٠( واحتمال خطأ )  ٣٨(قیمة معامل االرتباط الجدولیة عند درجة حریة / مالحظة 
  
الحـس حركــي المكـاني بمســتوى تعلــم  اإلدراكلغـرض التعــرف علـى عالقــة االرتبـاط بــین قــدرات   

ــائیًا بوســــ ــة النتــــائج احصـــ ـــلة ، تــــم معالجــ ــیط              بعــــض مهــــارات كــــرة الســ ـــل االرتبــــاط البســـ اطة معامـ
  ) . بیرسون ( 

مهـارة الطبطبـة العالیـة ( ان قیمة معامل االرتبـاط المحسـوبة بـین )  ٣( فتبین من الجدول       
ــــدرات  ـــــس اإلدراكوقـــ ـــاني  -الحــ ــــــوالي ) حركـــــــي المكــــ ــــت علـــــــى التـ ـــــد بلغـــ )              ٥١,٠) (  ٤٩,٠( قــ

)  ٣٨( قیمــة معامــل االرتبــاط الجدولیــة تحــت درجــة حریــة  وهــي اكبــر مــن)  ٤٩,٠) (  ٥٣,٠( 
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١٠٠

الحـس حركـي  اإلدراكقـدرات ( ، وهذا یدل على ان )  ٣٢,٠( والبالغة )  ٠٥,٠( واحتمال خطأ 
  . لها عالقة ودور فعال في مستوى تعلم بعض مهارات كرة السلة ) المكاني 

ــن الجـــدول       ــة معامـــل االرتبــــاط ا)  ٣( كمـــا تبـــین مــ لــــة    أو المن( لمحســـوبة بــــین مهـــارة ان قیمــ
)        ٦٢,٠)(  ٦١,٠( الحـــس حركــي المكـــاني قــد بلغـــت علــى التـــوالي  اإلدراكوقــدرات ) الصــدریة 

( وهــي اكبــر مــن قیمــة معامــل االرتبــاط الجدولیــة تحــت درجــة حریــة )  ٥٧,٠)      (  ٦١,٠( 
ــال خطـــــأ    )  ٣٨ ـــة )  ٠٥,٠( واحتمـــ ــذا یـــــدل ع)  ٣٢,٠(والبالغــ ـــدرات ( لـــــى ان ، وهـــ  اإلدراكقــ

  .لها عالقة ودور فعال في مستوى تعلم بعض مهارات كرة السلة ) الحس حركي المكاني 
  :مناقشة النتائج ٣-٤

الحـــس  اإلدراكفــي ضـــوء عــرض وتحلیـــل النتــائج تبـــین وجــود عالقـــة ارتبــاط معنویـــة بــین قـــدرات 
نقــًال ) سـناء الجبیلـي ( دتـه حركـي المكـاني ومسـتوى تعلـم بعـض مهـارات كـرة السـلة ، وهـذا مـا أك

تـار والمفاصـل تقـوم و ان المستقبالت الحسیة الموجـودة بالعضـالت واأل" ي وعبد الفتاح و عن عأل
تطویلهـا وعـن مـدى  أوبإرسال اشارات عصبیة حسیة تحمل معلومات عن مدى تقصیر العضلة 

ســـم المختلفـــة ضـــاع اجـــزاء الجأو توترهـــا وارتخائهـــا وعـــن ســـرعة االنقبـــاض العضـــلي وقوتـــه وعـــن 
ضاع الجسم ككل وعن تغییرات هـذه المعلومـات علـى دقـة تقـدیر الالعـب لـالداء الحركـي مـن أو و 

خالل التحكم بالجهاز العصبي في اداء الحركات المكتسبة واتقانها اثناء عملیـات الـتعلم الحركـي 
  . )١(والتدریب الریاضي 

ي ، إذ ان ادراك المكـــان یمكـــن ان كبیـــرة فـــي العمـــل الحركـــ أهمیـــةالمكـــاني یمثـــل  اإلدراككـــذلك 
( فــي إدراك الصـفات المكانیــة للمــادة  أهمیـةوالحــس للحركـات وممــا لــه  األحاسـیسیكـون بتنســیق 

حیـث تلعـب حاسـة البصـر ) الشكل ، الحجم ، التركیب ، المسافات بین المواد ، الوضع ، البعـد 
  . )١(دورًا مهمًا في هذا المجال 

ن ادراك مســافة القــدم الجانبیـــة وادراك مســافة الوثــب لالمـــام وادراك ا إلـــىوتعــزو الباحثــة ذلــك    
 یة لها عالقة في تحدید وضع الرجلمسافة حركة الذراع الرأسیة وادراك مسافة حركة الذراع االفق

                                     
العام في  األداءومستوى ) للزمن وللمسافة ( حركي  –الحسي  اإلدراكسناء حسن الجبیلي ، اثر برنامج مقترح على تنمیة  )١(

 .  ٩٩، ص  ١٩٩٠ل ، المجلد الثاني ، كلیة التربیة الریاضیة للبنات ، جامعة الزقازیق ، و السباحة ، المؤتمر العلمي األ
حركیة وبعض عناصر اللیاقة البدنیة والصفات المهاریة  –یة الحس اإلدراكنوفل فاضل رشید ، العالقة بین بعض القدرات   )١(

 .  ٢٥-٢٤م ، ص  ٢٠٠٠عبي كرة القدم ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل ، لدى ال
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الذراع في المكان المناسـب لهـا عنـد اداء الحركـة ، وسـرعة تعلـم المهـارات   الحركیـة ، فكلمـا  أو
  . الحركي تبعا لذلك ارتفع مستوى التعلم للمهارات الحركیة  األداءارتفع مستوى 

نقـــوم بتفســـیر االحساســـات وذلـــك عـــن طریـــق  اإلدراكاننـــا فـــي عملیـــة ) عبـــد العزیـــز ( ویشـــیر    
المعلومـــات المختزنـــة فـــي الـــذاكرة ، كـــذلك نتیجـــة الخبـــرات الســـابقة فـــي هـــذا الموقـــف إذ یســـتطیع 

 )٢(األداءالمناسـب والـزمن خـالل المواقـف المختلفـة فـي  تحدید المكان اإلدراكالطالب عن طریق 
 .  

حركــي فــي النشــاط الریاضــي عملیــة مهمــة فــي  –الحــس  اإلدراكوممــا تقــدم تــرى الباحثــة ان    
تأدیـــة الواجــــب الحركـــي ، إذ یــــتم مـــن خاللهــــا تبــــادل االشـــارات العصــــبیة الحســـیة والحركیــــة بــــین 

الجیـد للمهـارة  األداءلجهاز العصبي وبما یحقق وا) تار ومفاصل أو عضالت و ( الجهاز الحركي 
 .  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                     
، ص  ١٩٩٦، دار وائل للطباعة والنشر والتوزیع القاهرة  ٢، ط  التطور الحركي للطفلعبد العزیز عبد الكریم مصطفى ،  )٢(

٧  . 



                                                        ٢٠١٠ل واألعدد مجلة علوم الریاضة   ال
  سھا عباس عبود.م
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  الباب الخامس
   :االستنتاجات والتوصیات -٥
  : االستنتاجات ١-٥

مـــن واقـــع البیانـــات التـــي تجمعـــت لـــدى الباحثـــة فـــي إطـــار هـــذا البحـــث ، وفـــي إطـــار المعالجـــات 
  : تائج اآلتیة المستخدمة ، وبعد عرض النتائج ومناقشتها ، خرجت الباحثة بالن اإلحصائیة

وى تعلـم بعــض الحـس حركــي المكـاني ومسـت اإلدراكوجـود عالقـة ارتبـاط معنویــة بـین قـدرات   *
  . مهارات كرة السلة 

  :التوصیات  ٢-٥
ً على ما ورد في البحث من نتائج ، توصي الباحثة ما یأتي    : بناء

فعــال بمســتوى تعلــم الحــس حركــي المكــاني لمــا لهــا مــن دور  اإلدراكتمرینــات  لقــدرات  إدخــال *
  . بعض مهارات كرة السلة 

   المصادر العربیة
  ، ــرج ـــع فـــ ــین ودیــ ــي إیلـــ ــابخبـــــرات فـــ ـــكندریة ،        للصـــــغار والكبـــــار األلعـــ ، منشـــــأة المعـــــارف باالســ

 . م  ١٩٧٧

  ، ــب ـــور الخـــــولي وأســـــامة كامـــــل راتـــ ــین انــ ــةأمـــ ــة الحركیـــ ــي ،     التربیـــ ـــر العربـــ ــاهرة ، دار الفكــ ، القـــ
ــاطر  .  ٢٠٩،   ص  ١٩٨٢ ــي ، ) وآخـــــرون ( احمـــــد محمـــــد خـــ ــي الـــــتعلم الحركـــ ـــ ، دراســـــات ف

 .  ١٩٨٧االسكندریة ، دار المعارف ،

  ، ١٩٧٢، مصر ، دار المعارف ،  السلوك االنسیابيانتصار یونس  . 

  ، منشــأة المعــارف للنشــر  الكــرة الطــائرة ، بنــاء المهــارات الفنیــة والتخطیطیــةزكــي محمــد حســن ،
 .  ١٩٩٨،  والتوزیع ، االسكندریة

  للـزمن وللمسـافة ( حركـي –الحسـي  اإلدراكاثر برنامج مقترح علـى تنمیـة : سناء حسن الجبیلي (
ـــتوى  ـــي األ األداءومســ ــة و العـــــام فـــــي الســـــباحة ، المـــــؤتمر العلمــ ـــة التربیـــ ـــاني ، كلیــ ل ، المجلـــــد الثــ

 .   ١٩٩٠الریاضیة للبنات ، جامعة الزقازیق ، 

  ، تحلیـل ، تـدریب ، قیـاس ( یا العملیـات العضـلیة فـي الریاضـة فسیولوجعبد الستار جبار الضمد
 .  ٢٠٠٠، عمان ، دار الفكر للطباعة ،  ١،  ط  )

  ، دار وائــل للطباعــة والنشــر  ٢، ط  التطــور الحركــي للطفــلعبــد العزیــز عبــد الكــریم مصــطفى ،
 .  ١٩٩٦والتوزیع ، القاهرة 
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 كــرة السـلة تطبیقــات عملیــة لطــرق ،  عصـام الــدین عبــاس الدیاسـطي ، طــارق محمــد عبـد الــرؤوف
 .  ٢٠٠٠، القاهرة ،  ١، ط  ) FIBA( التدریس والتعلم مع القانون الدولي 

  علـى تعلـم سـباحة الصـدر ، ) حركـي  –الحـس (  اإلدراكعمر عادل ، أثر تنمیة بعض متغیـرات
 .  ١٩٨٨رسالة ماجستیر ، الجامعة االردنیة ، كلیة التربیة الریاضیة ، 

 وزارة التعلـــیم العـــالي ، جامعـــة الموصـــل ،  كـــرة الســـلةمؤیـــد عبـــد اهللا ،  –ر حمـــودات فـــائز بشـــی ،
١٩٨٧  .  

  ، ـــن حســــین ـــم حسـ ـــاملة فــــي قاسـ ـــیة والبدنیــــة الشـ ـــابالموســــوعة الریاضـ ــــات والعلــــوم  األلعـ والفعالی
  .  ١٩٩٨، عمان ، دار الطباعة والنشر ،  ١،  ط  الریاضیة

  ، ــدال دافیــــدوف ــدخل علــــم الــــنفسلنــ ، مصــــر ، دار  ٣مــــة ســــید الطــــوب و آخــــرون ، ط ، ترج مــ
  .  ١٩٩٨ماكجهرهیل للنشر ، الدار الدولیة للنشر ، 

  ، مركز الكتاب للنشر ،  ١، ط  علم النفس الریاضي والقیاس النفسيمحمد العربي شمعون ،
 .  ١٩٩٩مصر ، القاهرة ، 

  ، وطرق القیاس للتقویماالسس العلمیة للكرة الطائرة محمد صبحي حسانین وحمدي عبد المنعم  ،
  . م  ١٩٩٧، القاهرة ، مركز الكتاب للنشر ،  ١ط 

  ، ط  االسس العلمیـة للكـرة الطـائرة وطـرق    القیـاسمحمد صبحي حسانین وحمدي عبد المنعم ،
  .   ١٩٩٧، القاهرة ، مركز الكتاب للنشر ،  ١

  ، ــم الـــنفس الریاضـــينـــزار الطالـــب وكامـــل الـــویس ــة والنشـــر ، ، بغـــداد ، دار الحك علـ مـــة للطباعـ
١٩٩٣   .  

  حركیة وبعـض عناصـر اللیاقـة  –یة الحس اإلدراكالعالقة بین بعض القدرات : نوفل فاضل رشید
البدنیــة والصــفات المهاریــة لــدى العبــي كــرة القــدم ، رســالة ماجســتیر غیــر منشــورة ، كلیــة التربیــة 

  .م  ٢٠٠٠الریاضیة ، جامعة الموصل ، 
 مسـتویات معیاریـة لـبعض القـدرات البدنیـة والمهاریـة والهجومیـة بكـرة  یوسف فارس سامي ، تحدیـد

، كلیــة التربیــة ) غیــر منشــورة ( ســنة ، رســالة ماجســتیر)  ١٨ – ١٧( الســلة فــي العــراق بأعمــار 
  .  ٢٠٠٠الریاضیة ، جامعة بغداد ، 
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