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  ملخص البحث
  :تكمن أهمیة البحث 

حركـي بتركیــز االنتبــاه وبعــض المهــارات األساســیة –محاولـة التعــرف علــى عالقــة اإلدراك الحــس 
لفني للنساء لدى طالبات المرحلة الثانیـة كلیـة التربیـة الریاضـیة جامعـة للحركات في الجمناستك ا

  دیالى 
  :وهدف البحث الى 

حركـي وعالقتــه بــاألداء لــبعض المهـارات األساســیة فــي الجمناســتك -التعـرف علــى اإلدراك الحــس
  .الفني للنساء 

طالبـة ) ٥٠(عـددهن عینة البحث كانت من طالبـات كلیـة التربیـة الریاضـیة المرحلـة الثانیـة وبلـغ 
  .حركي لمسافة القفز العمودي –خضعوا لالختبارات اإلدراك الحس 
ونفـذ االختبـار بطریقـة تتبعیـة  ٥/٤/٢٠٠٨ولغایة  ٥/٣/٢٠٠٨وقد تم تنفیذ التجربة الرئیسیة من 

  للعینة 
ــابي واالنحــــراف المعیــــاري كوســــائل  ــل االرتبــــاط بیرســــون والوســــط الحســ ــتخدمت الباحثــــة معامــ واسـ

  .ة للبحث احصائی
  :اما اهم االستنتاجات التي توصلت الیها الباحثة 

حركــي والمهــارات األساســیة فــي الجمناســتك -الیوجــد ارتبــاط بــین معظــم اختبــارات اإلدراك الحــس
  . الفني للنساء 

  : كما أوصت الباحثة 
حركــي لــدى عینــة البحــث مــن خــالل زیــادة التكــرارات والممارســة -بضــرورة تطــویر اإلدراك الحــس

  .  ثناء الوحدات التعلیمیة أ
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Summary 
The relation ship between the perception – dynamic and some of the 
basic skills in art gymnastics for women . 

 
The importance of the research : 
Identify the relationship between the perception – dynamic by the focues 
on the alertness and some of the basic skills in the activities for art 
gymnastics  for women for the students in Diayal university – physical 
education second class . 

 
The Research aim : 
Identify the perception – dynamic and its relationship with the 
performance and some of the basic skills in art gymnastics for women . 

 
The research sample : 
Diayal university – physical education ( 50 ) students from the second 
class they yield to the tests of the perception – dynamic for the vertical 
jumping. 
  
The test carrying out from  5-3-2008  to 5-4-2008 . 
The researcher used Pearson correlation coefficient and the mean . 
standard deviation and statistical methods .  

 
The conclusion : 
There is no relation ship between most of the tests of the perception – 
dynamic and the basic skills in art gymnastics for women . 

 
The recommendation : 
Development of the perception – dynamic in the research sample by 
increasing the repetitions and practice during the educational units . 
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 األولالباب 
  التعریف بالبحث  - ١
  :   وأهمیة البحثالمقدمة  ١ - ١

یشهد العالم تطور كبیر في المجاالت كافة ومنها المجال الریاضي حیث انطلق بخطوات واسـعة 
مدى اهتمام المختصـین والبـاحثین بتطـویر العملیـة  إلىفي مختلف األلعاب الریاضیة وهذا یشیر 

ب الریاضــیة التــي وصــل فیهــا مســتوى األداء االجمناســتك إحــدى األلعـ ویعــد. التعلیمیـة والتدریبیــة 
  . إلى حد اإلبداع 

ولقد اثبت ریاضة الجمناستك على أنها ریاضة نموذجیة لكافة األعمار وأنها تحتوي على تمـارین 
ریاضیة كثیرة جدا وهذه التمـارین ذات خصوصـیة لتنمیـة القـدرات البدنیـة والعقلیـة وتعتمـد ریاضـة 

اســتك بشــكل أساســي علــى تكتیــك الحركــة التــي یجــب ان تعلــم الحركــة فیهــا بشــكل صــحیح الجمن
تقان الحركات السـابقة بشـكل  ٕ أثناء التدریس والتدریب وال یجوز أعطاء مهارات حركیة قبل أداء وا

خلفیة وجانبیة سواء أكانت ألرضي على دورات هوائیة وأمامیة و یشمل الجمناستك ا. جید وكامل 
ومــن المعلــوم ان جســم الطالبــة او المتعلمــة . مكــورة او اللــف حــول المحــور الطــولي مســتقیمة او 

والحركة الخاصة بها تخضع لموضوع اإلرادة واإلدراك واالنتباه حیث أنها فعالیـة ذات طـابع فنـي 
تتطلــب مــع تعــود مكوناتهــا التركیــز فــي الجهــاز العصــبي وتــؤدي القــدرات العقلیــة دورًا منجــزًا فــي 

طالبة المتعلمة واكتسابها المعلومات ومن ضمن هـذه القـدرات اإلدراك الحـس ـ حركـي استیعاب ال
ومــن هنــا تكمــن أهمیــة البحــث وهــي محاولــة تعــرف علــى عالقــة اإلدراك الحــس ـ حركــي بتركیــز 

لنسـاء لـدى طالبـات المرحلــة االنتبـاه وبعـض المهـارات األساســیة للحركـات فـي الجمناسـتك الفنــي ل
   .یة الریاضیة جامعة دیالىكلیة الترب الثانیة

  
 

یعتبـر اإلدراك الحـس ـ حركـي مـن القـدرات الخاصـة التـي لهـا أهمیتهـا فـي المجـال الریاضـي فهـو 
ــة فـــي تحدیـــد وضـــعیة أجـــزاء جســـمها وحالتهـــا وامتـــداده وتجاههـــا الحركـــي  اقـــدرة الطالبـــة المتعلمـ

  .وكذلك الوضع الكلي للجسم ومواصفات الجسم ككل 
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ومــن خــالل متابعــة الباحثــة لكونهــا تدریســیة الحظــت أداء المهــارات األساســیة بالجمناســتك الفنــي 
للنســاء لــدى طالبــات المرحلــة الثانیــة كلیــة التربیــة الریاضــیة فــي جامعــة دیــالى ان هنــاك ضــعف 
وتذبذب واضح في أدائهم وتشتت انتباههم أثناء األداء الذي یكون سـبب قلـة إحساسـهم أو أدائهـم 

لمهــارات المعطــاة أثنــاء الــدروس ومــن هنــا تكمــن مشــكلة البحــث الــذي لجــأت الباحثــة إلــى دراســة ل
  هذه المشكلة لكون هناك عالقة 

بـــین بعـــض قـــدرات اإلدراك الحـــس ـ حركـــي واالنتبـــاه وأداء بعـــض المهـــارات األساســـیة للبســـاط 
  .     ألألرضي للنساء 

 

حركـي وعالقتـه بـأداء بعـض المهـارات األساسـیة فـي الجمناسـتك التعـرف علـى اإلدراك الحـس ـ -
  .الفني للنساء 

 

ــائیة بـــین اإلدراك الحـــس ـ حركـــي واألداء لـــبعض المهـــارات  - ــة ذات داللـــة إحصـ وجـــود عالقـ
  . األساسیة في الجمناستك الفني للنساء 

 

مرحلـــة الثانیـــة فـــي كلیـــة التربیـــة الریاضـــیة جامعـــة دیـــالى طالبـــات ال/ البشـــري المجـــال   ١-٥-١
  .طالبة )  ٥٠( وعددهن 

  . ٤/٢٠٠٨/ ٥إلى   ٣/٢٠٠٨/ ٥الفترة من    /المجال الزماني  ٢-٥-١
  . قاعة الجمناستك في كلیة التربیة الریاضیة جامعة دیالى / المجال المكاني  ٣-٥-١
 

هـو القـدرة علـى اإلحسـاس بأوضـاع الجسـم أحساسـا غیـر بصـري سـوى :  اإلدراك الحـس ـ حركـي
  .في حالة الحركة او السكون 
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  الباب الثاني 
  الدراسات النظریة   ١- ٢
  : مفهوم اإلحساس  ١- ١- ٢

اإلحســاس هــو العملیــة العقلیــة المعرفیــة األولــى واالســتجابة األولیــة لعضــو الحــس تقــوم علــى    
وقیهـــا یتعـــرف الفـــرد علـــى الخصـــائص الفردیـــة ، عضـــاء الحـــس اســـتقبال المعلومـــات مـــن خـــالل أ

  .)١(لألشیاء أو األحداث التي تقع في العالم المحیط به او نتیجة للتغیرات الحشویة الداخلیة
فتحدث عملیة اإلحساس عندما یتوافر مثیر مناسب ألیة حاسة وبشدة كافیة لیتاح للمستقبل      

اذ یتلقــى اإلشــارة وینقلهــا عبــر الجهــاز العصــبي ) ة هــو عبــارة عــن عصــب خــاص لهــذه العملیــ( 
  . )١(الطرفي الى المخ فتنشط اإلشارة جزءًا معینًا من المخ الذي یسجل اإلشارة كإحساس

لإلنســان خمســة حــواس فضــال عــن الحاســة الحركیــة والحاســة ( ان )  ١٩٩٥( وتشــیر النعیمــات 
  .العضالت واألوتار والمفاصل  الذهنیة وتعتمد الحاسة الحركیة على أدوات استقبال في

  :  بعض أنواع االحساسات المرتبطة بالنشاط الریاضي  ٢-١-٢
  : هناك أربعة من االحساسات المرتبطة بالنشاط الریاضي وهي ما یلي 

یعـد االحسـاس العضـلي الحركـي مـن أهـم االحساسـات فـي النشـاط الریاضـي : االحساس الحركـي -١
ضلي الحركـي مـن عـدد هائـل مـن عناصـر األعصـاب الحسـیة وتتكون مستقبالت االحساس الع، 

یغمــض ( فكــل انسـان ســلیم یسـتطیع ان ، التـي تكـون موجــودة تحـت ســطح العضـالت والمفاصـل 
  . ویلمس إذنه او انفه او أي جزء من جسمه بدرجة عالیة من الدقة ) عینیه 

، جـود فـي األذن الداخلیـة یعتمد هذا االحساس على جهاز حفظ التوازن المو : االحساس بالتوازن -٢
فاإلحساس بالتوازن یمكننا من معرفة ما اذا كنا واقفین ، اذ یمكننا من عزل االحساسات جمیعها 

  ١ .كالمعتاد او مقلوبین 
تتكـون مسـتقبالت االحسـاس اللمسـي فـي نهایـات الظفـائر العصـبیة العصـبیة : االحساس اللمسي -٣

وتنتشــر بصــورة غیــر منتظمــة بحیــث تســاعد علــى  ،المتراكمــة حــول بصــیالت الشــعر فــي الجلــد 

                                     
 . ٤٨٤ص، )  ١٩٨٩، مكتبة االنجلومصریة ، القاهرة : ( أساس علم النفس العام : طلعت منصور وأخرون  )١(
 ١٠٣ص، )  ١٩٩٥، دار الفكر العربي ، القاهرة : (  علم النفس الریاضة : اسامة كامل راتب  )٢(
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دراكها من حیث المرونة والصالبة والسیولة وذلك بمالمسة هـذه األشـیاء  ٕ معرفة طبیعة األشیاء وا
  .سطح الجلد 

تــؤدي العینــان دور المســتقبل لإلحســاس البصــري الــذي لــه دور رئــیس فــي : االحســاس البصــري -٤
ــاط الحركــــي  ـــرى فــــي ادراك طبیعـــــة األداء اذ یشـــــارك فــــي جمیـــــع أنــــوا، النشــ ـــات األخــ ع االحساسـ

وتسـاعد الالعـب علـى فهـم كـل المهـارات ، ومطابقته ظروف النشاط وأوضاعه ، الحركي وفهمه 
  . التي یقوم بها 

  : مفهوم اإلدراك   ٣-١-٢
هو عبارة عـن اسـتجابة عقلیـة لمثیـرات حسـیة معینـة ، مـن حیـث ان هـذه المثیـرات لهـا أشـكال    

معناهـــا او مـــن حیـــث هـــي رمـــوزًا داللتهـــا عملیـــة عقلیـــة تتضـــمن التـــأثیر علـــى  حســـیة مـــن حیـــث
لهذه المؤثرات بشـكل رمـوز  بإعطاء تفسیر وتحدید األعضاء  الحسیة بمؤثرات معینة ویقوم الفرد

اما التفكیر الصحیح معناه اإلدراك ، او معاني بما یسهل علیه تفاعله مع البیئة التي یعیش فیها 
  . ف الصحیح للحركة وكذلك التفسیر الحقیقي الدقیق للموقف أي ادراك الموق

ـــــرن اإلدراك بموضــــــوع االحســـــــاس     ــذا اقتـ ــــواس فلهــــ ـــــق الحـــ ـــن طریـ ـــأتي عـــ ـــة اإلدراك تـــ ان عملیـــ
واإلحساســـات التـــي هـــي باألســـاس ظـــاهرة أولیـــة بســـیطة لظـــاهرة اإلدراك أي ان االحســـاس یســـبق 

حـواس التـي تنقـل المـؤثرات مـن األعصـاب الـى فاالدراك یستمد فعالیته ومقاومتـه مـن ال، االدراك 
  . الحواس وهناك تتم عملیة االدراك 

ــع العـــالم     ان تحفیـــز حـــواس األعضـــاء ینـــتج األحاســـیس التـــي تـــؤدي الـــى جعلنـــا فـــي تمـــاس مـ
الخــارجي ، ان األحاســیس بحــد ذاتهــا التعطینــا المعلومــات الكافیــة لفهــم او تفســیر العــالم المحــیط 

  .)١(العالم الخارجي نحتاج الى االدراكومن اجل فهم وتفسیر 
عملیـة عقلیـة علیــا تشـمل علـى عملیـات عــدة وتعتمـد علـى االنتبـاه والتركیــز  )JOHN(وعرفـه    

  .)٢(لتعزیز تفسیر المعلومات وتوضیحها الختبار البرنامج الحركي المناسب
  

  :وفي ضوء ما تقدم یمكن للباحثتین ان تعرفا اإلدراك إجرائیا بما یأتي 

                                     
 .٢٣ص، )   ٢٠٠٠، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ، عمان : (  ١ط،  فسیولوجیا العملیات العقلیة في الریاضة : تار جبار الضمد عبد الس )١(

2- JOHN Drowatzku ; Motor Leaning , Second Edition : ( Burgess Publishing Company , M innesota , 1981 ) , P 
176   
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و نشاط ذهني یمكن التعرف علیـه مـن خـالل موضـوعات العـالم الخـارجي عـن طریـق المثیـرات ه
  الحسیة 

  : أنواع اإلدراك   ٤-١-٢
   -:اإلدراك ینقسم على ثالثة أنواع وهي 

یـأتي دائمـا فـي المهـارات الحركیــة عـن طریـق الشـرح والتوضـیح وعــرض : اإلدراك األولـي  .١
  الحركة

 . طریق الممارسة والخبرة  یأتي عن: اإلدراك التفصیلي  .٢

  .)١()١٩٨٩، محجوب (یأتي نتیجة التعلم والممارسة والخبرة المیدانیة : اإلدراك الكامل  .٣
  :حركي   -مفهوم اإلدراك الحس   ٥-١-٢
یعـد اإلدراك الحـس ـ حركـي ذو أهمیـة بالغـة فـي مجـاالت الحیـاة المختلفـة ولـه أهمیـة كبیـرة فـي   

حــس یســمى بــالحس ـ حركــي او بإثــارة اســتقبالیة ذاتیــة وهــو یعنــي جمیــع حركــات التوافــق وهــذا ال
االحساس الذي یعطینا القدرة على اإلدراك ووضـع الجسـم وأعضـائه فـي الفـراغ بدرجـة انـه یمكننـا 

فهـو یرجـع أحیانـا الـى االحسـاس العقلـي ، معرفة مسببات الحركة بدون استعمال حواسنا الخمـس 
  .)٢(او ما یسمى بالحاسة السادسة

بأنه انقباض او ادراك موقف الجسم وحركة أجزائه الناشئة ) فورست ورویت ( وعرفه كل من    
  . )٣(من أحساس العضالت واألوتار والمفاصل

  

  :أهمیة اإلدراك الحس ـ حركي في المجال الریاضي  ٦-١-٢
رات یعد اإلدراك الحس حركي عـامال مهمـا فـي تنمیـة وتطـور الجسـم فعنـدما یمتلـك الفـرد مهـا    

ــبي الـــذي یـــنعكس علـــى الجوانــــب  ــد فــــذلك یعنـــي نمـــو الجهـــاز العصــ ــة بمســـتوى جیـ إدراكیـــة حركیـ
  .)٤(األخرى ویكون بمثابة مؤشر له

                                     
 .٣٣ص،  ١٩٨٩، جامعة الموصل ، وزارة التعلیم والبحث العلمي ، الحركي التعلم : محجوب  )١(
، دراســة تحلیلیــة للعالقــة بــین قــدرات االدراك الحــس حركــي وأالداء فــي ریاضــة المبــارزة : حســنین ، عمــر وحســن : الســكري  )٢(

 ، ١٩٩٠. جامعة حلوان ،كلیة التربیة الریاضیة للبنین ، رسالة دكتوراة غیر منشورة 
, ( Wester  Physical Concipts Appiled to Phvsical Education and Cooching Forst , Rouben B ;  -3

Publishing CO,Colifomia , 1977 ) P 103 .                                                                                          
  .  ٢٠٩ص، )  ١٩٨٢، دار الفكر العربي ، القاهرة : (  التربیة الحركیة ، امین أنور الخولي واسامة كامل  )٤(
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مثل موضوع اإلدراك الحس ـ حركي له مكانة هامة في مجال التربیة الریاضیة بصورة عامة     
ؤثران بشـــكل مباشــــر والنشـــاط الریاضـــي الممـــارس بصـــورة خاصــــة لكـــون اإلدراك واالحســـاس یـــ، 

  . بخصوصیة كل لعبة او فعالیة ریاضیة 
وتبــرز أهمیــة اإلدراك الحــس ـ حركــي فــي مجــال النشــاط الریاضــي بالتنفیــذ النــاجح للمهــارات     

  . الحركیة المعقدة والتي تحتاج الى مقدار معین من القوة 
والفعلیــة المهمـة التــي یمثـل اإلدراك الحـس ـ حركــي وظیفـة  مــن الوظـائف النفســیة والحركیـة     

تسهم في استیعاب الفرد واكتسابه العـادات والقـدرات الحركیـة فـي كثیـر مـن األنشـطة التـي تحتـاج 
اذ ان مســتقبالت اإلدراك هــي المســؤولة ، الــى دقــة تقــدیر العالقــات المكانیــة والزمانیــة والحركیــة 

   .)١(بالبعض األخر عن تغییر وضع الجسم وتشكیله وتكیفه واتجاهه وعالقة أجزائه بعضها

  :كیف یحدث اإلدراك   الحس ــ حركي ٧-١-٢
فالنظــام ، تعتمـد علـى كــل مـن النظـام الحســي والمـخ ) الحـس ـ حركــي ( ان عملیـة االدراك      

ویجهــز بعضــها ویرســل ، الــى نبضــات عصــبیة ) ینقلهــا ( الحســي یكتشــف المعلومــات ویحولهــا 
اذ یـــؤدي المـــخ الـــدور الـــرئیس فـــي تجهیـــز ، ة معظمهـــا الـــى المـــخ عـــن طریـــق األنســـجة العصـــبی

  .)٢(المعلومات الحسیة
مــن خـالل تتــابع مراحــل معینـة یمكــن تلخیصــها بمــا ) الحــس ـ حركــي ( وتـتم عملیــة االدراك     
  : یلي 

ــ وتـــتم عملیـــة تمیـــز ، ) الســـمع والرؤیـــة ( التعریـــف علـــى المعلومـــات الحســـیة مـــن خـــالل قنواتهـــا كــ
اذ تتكامل وتخزن خالل خالیا المخ على أساس خبـرات ، مناطق معینة وانتقاء لها ثم ترسل الى 

                        .)٣(كل هذه المعلومات تتكامل مع الخبرات السابقة والحالیة، الفرد السابقة  

النتقاء ما هو مالئم للواجب الحركي لتمریـره للمولـد الحركـي التخـاذ القـرار بـأداء الفعالیـة او      
. یوضـح آلیـة حدوثـه )١(وشـكل  .)٤(ط من خالل االیعاز الى الجهاز العضلي للقیام بـاألداءالنشا

٢  
                                     

 ١٩٩٨، كلیة التربیة الریاضیة ، الجامعة االردنیة ، رسالة ماجستیر : ( أثر تنمیة بعض متغیرات االدراك الحس حركي على تعلم سباحة الصدر ، عمر عادال  )١(
 .  ١٥ص، ) 
 . ١٥٨ص،  ١٩٩٧، مركز مكتب النشر ، القاهرة ،  ١ط،  االساس العلمیة لكرة الطائرة وطرق القیاس : لمنعم محمد صبحي حسنین وحمدي عبد ا )٢(
، )١٩٩٨، الدار الدولیة للنشر والتوزیع ، دار ماكجهرهایل للنشر ، مصر : (  ٣ط، ترجمة السید الطواب وأخرون ، مدخل علم النفس : دافیدوف . لندال  )٣(

 . ٢٥١ص
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  مثیر مناسب لألداء                      
  

  دخول                                                                                       
                                                                                      

  المثیرات
  
  
  
  

  ) ١( شكل 
   )١()الحس ـ حركي ( یوضح آلیة عملیة اإلدراك 

  
  الدراسات  المشابهة  ٢- ٢
   )٢( ٢٠٠٣نعیمة زیدان خلف دراسة      ١- ٢- ٢
داء للمهــارات الدفاعیــة وأثــره فــي تطــویر مســتوى األ) الحــس ـ حركــي ( مــنهج تــدریبي لــإلدراك ( 

  ) بكرة الطائرة 
ــدریبي فـــي تطـــویر عملیـــة اإلدراك  ( هـــدفت الدراســـة الـــى التعـــرف علـــى اثـــر اســـتخدام المـــنهج التـ

العبـا مـن ) ٣٥(أجریـت هـذه الدراسـة علـى عینـة قوامهـا  .لالعبي الكرة الطائرة ) الحس ـ حركي 
   ٢٠٠٢المنتخب الوطني بكرة الطائرة للموسم 

                                                                                                                    
 .  ٢٠٩ص، )  ١٩٨٢، دار الفكر العربي ، القاهرة : (  التربیة الحركیة ، نور الخولي واسامة كامل امین أ )٤(

 
  
 . ٤٢ص، المصدر السابق ، وجیه محجوب وأخرون  )١(
رسالة ، منهج تدریبي لالدراك الحس حركي وأثره في تطویر مستوى االداء للمهارات الدفاعیة لكرة الطائرة ، نعیمة زیدان   )٢(

 . ٢٠٠٣، غیر منشورة ، ماجستیر 

  المولد الحركي 
 التخاذ القرار 

  
   التحدید   –المیز    

  تصنیف المثیرات ثم  
عزلها من خالل     

   
  الحواس
  بصریة
  سمعیة
 حسیة

 ذاكرة قصیرة األمد           ذاكرة طویلة األمد   
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  : راسة الى االستنتاجات اآلتیة وتوصلت الد
  ) . الحس ـ حركي ( للمنهج التدریبي تأثیر فعال في تنمیة قدرات اإلدراك  -١
للتمــارین المســتخدمة فــي المــنهج التــدریبي دورا ایجابیــا فــي زیــادة فاعلیــة أداء الطــالب للمهـــارات  -٢

   ٣.  والذي أدى الى تحسن األداء وتطویره ، الدفاعیة 
 

العالقـة بـین القـدرات اإلدراكیـة الحـس ـ حركـي وبعـض عناصـر الیاقـة البدنیـة والصـفات ( بعنـوان 
  ) .المهاریة لدى العبي كرة القدم 

  : هدفت الدراسة مایلي 
تبـــین العالقـــة بـــین بعـــض القـــدرات اإلدراكیـــة الحـــس ـ حركیـــة وبعـــض عناصـــر الیاقـــة البدنیـــة ( 

  ) .   ة لدى العبي أندیة الدرجة األولى بكرة القدم والصفات المهاری
العبـا وتـم االعتمـاد علـى ثـالث )  ٦٠( وتكونت عینة البحـث مـن ، تم استخدام المنهج الوصفي 

استمارات استبیان األولى للقدرات اإلدراكیة الحس ـ حركیة والثانیة لعناصر الیاقة البدنیـة والثالثـة 
  . للمهارات الحركیة بكرة القدم 

االنحراف المعیـاري ومعامـل االرتبـاط ، الوسط الحسابي ( تم معالجة البیانات احصائیا باستخدام 
  ) . البسیط بیرسون 

  : وتوصل الباحث الى ما یأتي 
  . ضعف االحساس بمسافة الوثب األفقي لدى العبي عینة البحث  -١
  . ضعف االحساس بمسافة الوثب العمودي لدى العبي عینة البحث  -٢
  . أفراد عینة البحث نتائج جیدة في باقي االختبارات اإلدراكیة الحس ـ حركیة حققت  -٣

 

من خالل استعراض الدراسـات المشـابهة انهـا جمیعـا تناولـت العالقـة لـالدراك الحـس ـ حركـي مـع 
تك الفنــي للنســاء متغیــرات أخــرى تنوعــت بــین مســتوى األداء وبعــض المهــارات األساســیة للجمناســ

وهـذا البحـث یتنـاول كـل مـن مهـارات األساسـیة فـي الجمناسـتك الفنـي الـى جانـب اإلدراك الحـس ـ 
حركـي تطرقــت مـن حیــث األهــداف أي العالقـة بــین المتغیـرات اإلدراك الحــس ـ حركــي ومســتوى 
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هــارات بقــدرات الحــس ـ حركــي وتأثیرهــا علــى تطــور الم) نعیمــة زیــدان( األداء بینمــا تنفــرد دراســة
  . األساسیة بكرة الطائرة 

  الباب الثالث
  منهجیة البحث  و أجراءته المیدانیة   - ٣
  : منهج البحث المستخدم   ١- ٣
ان طبیعة المشكلة وأهداف البحث هما اللذان یحددان منهج البحث المالئم فهذا یعني ان لكـل   

الوصفي بأسلوب العالقات  بحث فهمًا خاصا یتبع لحل المشكالت وقد استخدمت الباحثة المنهج
بدراسـة العالقـة بـین الظـواهر وتحلیلهـا " االرتباطیـة كونـه یالئـم مشـكلة البحـث ویهـتم هـذا المـنهج 

والتعمــق بهـــا لمعرفـــة االرتباطـــات الداخلیـــة فـــي هـــذه الظـــواهر واالرتباطـــات الخارجیـــة بینهـــا وبـــین 
   .)١("الظواهر األخرى 

 

جــب مراعاتهــا فــي البحــث العلمــي اختیــار عینــة تمثــل المجتمــع األصــل تمثــیال مــن األمــور الوا   
مكانیــة تعمــیم نتاجهــا علــى المجموعــة التــي أخــذت منهــا وعلــى هــذا األســاس تــم  ٕ صــادقا وحقیقیــا وا

من  ٩طالبة من مجتمع األصل وتم استبعاد   ٨٦اختیار مجتمع البحث وقد استخدمت الباحثة  
  .طالبة یمثلون العینة الرئیسیة ٧٧التجربة االستطالعیة ویبقى  الطالبات وهم یمثلون عینة 

 

 

  ٢ساعة إیقاف لقیاس الزمن عدد    
  جهاز فالش 
 ٤ كامیرا تصویر    

  

شریط قیاس لقیاس المسافة  

 ٢قماش غیر نافذة للرؤیة عدد  عصابة عین مصنوعة من ال  

                                     
  .  ٥٧ص،  ٢٠٠٤، دالیل ابحاث لكتابة االبحاث في التربیة الریاضیة بغداد ، نور الشوك ورافع الكبیسي  )١(
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  طباشیر 

 مسطرة 

  صافرة   
 

تـم اختیـار اختبـارات أدراك الحـس ـ حركـي  لمسـافة القفـز العمـود واختبـار االدراك الحـس ـ حركـي 
  .بتقدیر الزمن 

  اختبارات المهارات األساسیة با لجمناستك األرضي للنساء  
 .الدحرجة الخلفیة للوقوف على الیدین  .١
 .العجلة البشریة  .٢

 .الوقوف على الیدین  .٣

  وقد عرضت االستمارات على ثالثة خبراء مختصین  
  االختبارات المستخدمة في البحث  ٤- ٣
  ٥) ١(  )١(اختبار االدراك الحس ـ حركي لمسافة القفز العمود ١-٤-٣
  التجربة االستطالعیة   ٥- ٣

تــدریب علمــي للباحــث مــن الوقــوف علــى ( للتجربــة الحقیقیــة إذ هــي  هــي عمــل مصــغر ومقــارب
ـــا ــــ ــــ ـــــراء االختبــــ ــــ ــــ ـــاء أجــ ــــ ــــ ـــه أثنــــ ــــ ــــ ــــ ـــي تقابل ــــ ــــ ــــ ــات الت ــــ ــــ ــــ ــــلبیات واالیجابیـ ــــ ــــ ــــا الســـ ـــــ ــــ                                                                        )       ) ر لتفادیهــ

لألخطـــاء التــي قـــد  الفیــا متطلبــات تإذ تجــري فــي فتـــرة زمنیــة قصــیرة تســـبق التجربــة األساســـیة وب
ــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــة الرئیســـ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــراء التجربــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــدث جـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ .                                                                                                       ةتحـ

ومن أجل الوقوف السلیم على تنفیذ مفـردات االختبـار وللحصـول علـى نتـائج صـحیحة ودقیقـة تـم 
ــــ ــــراء التجربــ ــــوم أجــ ـــباحا فــــــي قاعــــــة )  ٢٠٠٨/  ٢/  ١٧(ة االســــــتطالعیة یــ ـــرة صـــ الســــــاعة العاشـــ

  . الجمناستك كلیة التربیة الریاضیة جامعة دیالى 
  

 

                                     
جامعـة ، مجلـة التربیـة الریاضـیة ، تصـمیم وتقنـین اختبـارات الحـس حركـي لـدى العبـي الكـرة الطـائرة ، عامر جبـار السـعدي  )١(

  ١١٦ص،  ٢٠٠٠٢،  ١العدد ،  ١١لد المج، بغداد 
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اســتعانة الباحثــة بالمصــادر العلمیــة التــي تثبــت ان هــذا االختبــار یحقــق الهــدف المطلــوب وكتفــت 
لظـــاهري وذلـــك مـــن خـــالل عـــرض االختبـــار علـــى مجموعـــة مـــن الخبـــراء حیـــث قـــدروا بالصـــدق ا

  .صالحیة االختبار
  :ثبات االختبار   ٢-٦-٣

العلمیــة لالختبــار مــن خــالل التأكــد مــن  قامــت الباحثــة باتخــاذ كــل مــا یلــزم الســتبقاء  الشــروط   
لوقـــوف علـــى ل)  ٢٧/٢/٢٠٠٨(وأعیـــد فـــي )  ١٧/٢/٢٠٠٨( ثبـــات االختبـــار الـــذي اجـــري فـــي 

  . ثبات االختبار 
  :موضوعیة االختبار   ٣-٦-٣
تحــدد مــن خــالل نتـــائج الخبــراء الــذین قیمـــوا االختبــار مــن خـــالل اســتخدام األوســاط الحســـابیة    

    یمثل موضوعیة االختبار ) ١(واالنحرافات المعیاریة كما في الجدول رقم 
  : التجربة الرئیسیة   ٧- ٣

بعــد التأكــد مــن تــوفر كافــة  ٥/٤/٢٠٠٨الــى  ٥/٣/٢٠٠٨ســیة بتــاریخ تــم البــدء بالتجربــة الرئی   
بلغـت مـدة ، الشروط الالزمة قامت الباحثة بتنفیذ التجربة األساسیة على وفق خطة زمنیـة مقـرر 

یوم لكل طالبة وتم أجراء االختبار مع مراعـاة أجراءهـا بتوقیـت موحـد مـا )  ١٥( أجراء االختبار 
  .حتى الساعة الثانیة عشر ظهرا بین الساعة العاشر صباحا و 

  الباب الرابع
  عرض النتائج وتحلیلها ومناقشتها  - ٤
حرجة الخلفیة عرض نتائج معامل االرتباط الختبارات اإلدراك الحس ـ حركي مع الد ١- ٤

  للوقوف على الیدین 
  ) ١( جدول رقم 

  الحس حركي لدى عینة البحث  یبین األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لعینة البحث في متغیرات

  المعالم اإلحصائیة  ت
  اإلدراك الحسـ  حركي

  
  وحدة القیاس

  
  -س

  
  ع± 

  اإلدراك الحس ـ حركي لمسافة  ١
  ١١ ,٣٢  ٣١,١٠  سـم  القفز العمودي

  اإلدراك الحس ـ حركي لمسافة  ٢
  ٨ ,٥٧  ١١ ,٠٠  سـم  الوثب األفقي
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ــاط المعنـــوي لــــإلدراك الحـــس    فـــز العمــــودي والوثـــب األفقــــي مـــع الدحرجــــة حركــــي للق-أن االرتبـ

الخلفیة للوقوف على الیدین یعـود إلـى متطلبـات األداء للمهـارة الحركیـة مـن خـالل التنفیـذ النـاجح 
والـذي یحتـاج إلــى مقـدار معـین مــن القـوة العضـلیة الــذي تولـد التناسـب الجیــد مـابین ســرعة األداء 

ودرجة نجاحهـا  ابالحركة ینعكس على ادعائه سوقوته وما من شك أن اإلدراك الجید یولد الحسا
.  

  ) ٢( جدول رقم 
  المهارات                          ت

  االختبارات  
  

  العجلة البشریة     
  

  مستوى الداللة    

  اإلدراك الحس ـ حركي لمسافة   ١
  القفز العمودي         

  غیر معنوي       ٠ ,٦      

  اإلدراك الحس ـ حركي لمسافة   ٢
  الوثب          

  معنوي          ٠ ,١٥      

وهــي غیــر معنویــة لــالدراك الحــس حركــي ) ٠ ,٦( مــن خــالل الجــدول فــان نســبة االرتبــاط       
فــان الباحثـة تـرى ان طبیعـة األداء الحركــي التـي یتطلـب األداء مـع التقــدم العمـودي لمسـافة القفـز

لنسبة لالرتباط المعنوي لالدراك الحس حركي هو الذي اثر في طبیعة العالقة غیر معنویة اما با
لمسافة الوثب فانه ناتج عن متطلبات األداء من اإلدراك واإلحسـاس بـا لحركـة والتفاعـل معهـا اذ 

الیمكــن ان یكــون هنــاك أدراك بــدون أحســاس كمــا الیمكــن ان یكــون هنــاك أحســاس بــدون أدراك "
  )١("الن اإلدراك هو الذي یفسر لنا وجود اإلحساس

واداء حركة العجلة البشریة من قبل المبتدئین یتطلب السیطرة على كمیة القوة المبذولة سواء     
فـــي الـــذراعین او الـــرجلین اذ مـــن المعـــروف أي خلـــل فـــي مقـــدار القـــوة المبذولـــة مـــن المؤكـــد بأنـــه 

  .سوف ینعكس على اداء المهارة وباالخص في فعالیة تتطلب جمالیة الحركة مثل الجمناستك 
ارتفاع دقـة المـدركات الحسـیة تسـهم بـأدراك الحركـات السـلبیة "على ان  ) ١٩٨٢الصباغ ( ویؤكد

  ٦.)٢("واالیجابیة االمر الذي یتطلب من الالعب توجیه وتصحیح الحركة من خالل االداء
                                     

 ، ٥٦ص،  ١٩٩٠، دار الكتب البناني ،  ٣ط، علم النفس ، جمیل صلیبا  )١(
، بحث منشور ، الخصائص الدینمیكیة نحو بعض انواع االدراك الحسي لدى تالمیذ المرحلة االعدادیة ، ناهد انور الصباغ  )٢(

 ، ١٩٨٢، امعة حلوان ج، االسكندریة ، مجلد المؤتمر العلمي الثالث 
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  ) ٣( جدول رقم 
  الیدین عرض نتائج معامل االرتباط الختبارات االدراك الحس حركي مع الدحرجة الخلفیة للوقوف على 

  ت
  المهارات
  اختبارات

  االدراك الحس حركي

  الدحرجة الخلفیة
  للوقوف على الیدین

  
  مستوى الداللة

  اإلدراك الحسـ  حركي لمسافة  ١
  القفز العمودي

  معنوي  ٠ ,٦٤

  اإلدراك الحسـ  حركي لمسافة  ٢
  الوثب

  معنوي  ٠ ,٤٦

  ) ٢١,٠( هي )  ٠ ,٠٥(  ≤ وبنسبة خطا)  ٧٥( قیمة االرتباط الجدولیة عند درجة الحریة 
یبین من الجدول أعاله  بأن قیمة معامل االرتباط لـإلدراك الحـس حركـي لمسـافة القفـز العمـودي 

ــدین بلغــــت  ــى الیــ ومهــــارة اإلدراك الحــــس حركــــي ) ٦٤,٠( ومهــــارة الدحرجــــة الخلفیــــة للوقــــوف علــ
أن قیمـة االرتبـاط ظهـر بـ)  ٠ ,٢١( والبالغـة )  ٠ ,٠٥( وبنسـبة خطـأ )  ٠ ,٤٦(لمسافة الوثب 

  . المحتسبة هي اكبر من الجدولیة ما یدل على معنویة االرتباط بین اختبارین لدى العینة 
  ) ٤( جدول رقم 

– 

  مستوى الداللة  العجلة البشریة  نوع االختبارات  ت
  غیر معنوي       ٠ ,١٦        العمودي س ـ حركي لمسافة القفز اإلدراك الح  ١
  معنوي          ٠ ,٦٥        اإلدراك الحس ـ حركي لمسافة  الوثب    ٢

  )٢١,٠( هي )  ٠ ,٠٥(  ≤وبنسبة خطا )  ٧٥( قیمة االرتباط الجدولیة عند درجة الحریة 
إلدراك الحــس حركــي لمســافة القفــز تبــین مــن الجــدول أعــاله معامــل االرتبــاط بــین اختبــارات ا   

وعند مقارنة قیمة االرتباط المحتسبة مع قیمـة )  ٠ ,١٦( العمودي ومهارة العجلة البشریة بلغت 
ظهـــر بـــان )  ٠ ,٢١( والبالغـــة )  ٠ ,٠٥(وبنســـبة خطـــأ )  ٧٥(االرتبـــاط الجدولیـــة بدرجـــة حریـــة 

د االرتبــاط الغیــر معنــوي بــین قیمــة االرتبــاط المحتســبة هــي اقــل مــن الجدولیــة مــا یــدل علــى وجــو 
االختبارات لدى عینة البحث وتعلل الباحثة ذلك بـان طبیعـة أداء الحركـة التـي تتطلـب األداء مـع 
التقـدم لألمـام والـذي اثـر فـي طبیعـة العالقـة الغیـر معنویـة امـا بالنسـبة لالرتبـاط المعنـوي لـإلدراك 

ـــدرها  ـــاتج عـــــ)  ٠ ,٦٥( الحــــس حركـــــي لمســـــافة الوثـــــب وقــ ن متطلبـــــات األداء مـــــن إدراك فانـــــه نــ
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حساس بالحركة والتفاعل بینهما اذا ان  ٕ كمـا ال ، ال یمكن ان یكون هناك إدراك بـدون أحسـاس "وا
   .)١("یمكن ان یكون هناك أحساس بدون إدراك الن اإلدراك هو الذي یفسر لنا وجود اإلحساس

طلــب الســیطرة علــى كمیــة وأداء حركــة العجلــة البشــریة مــن قبــل الطالبــات المبتــدئات حیــث یت   
القــوة المبذولــة ســواء فــي الــذراعین او الــرجلین اذ ان مــن المعــروف ان أي خلــل فــي مقــدار القــوة 
المبذولة من المؤكد بانه ینعكس على اداء المهارة وخاصة في فعالیة تتطلب جمالیة الحركة مثل 

ن قـــوة قصـــوى غیـــر الـــى اســـتخدام الالعبـــی)  ١٩٩٩: رجـــب ( الجمناســـتك الفنـــي للنســـاء ویشـــیر 
  .)٢(محسوبة بشكل جید یؤدي الى فشل اداء المهارة

  ) ٥( جدول رقم 
  عرض نتائج معامل االرتباط بین اختبارات االدراك الحس حركي مع الوقوف على الیدین  ٣-٤

  مستوى الداللة    الوقوف على الیدین    نوع االختبارات    ت
  غیر معنوي       ٠ ,١٧        اإلدراك الحس ـ حركي لمسافة القفزالعمودي   ١

  معنوي          ٦١        اإلدراك الحس ـ حركي لمسافة  الوثب    ٢

یبین من خالل الجدول أعـاله عـدم معنویـة االرتبـاط بـین االختبـارین وتعـزو الـى انخفـاض        
 النسبي في مستوى الحس حركي نتیجة قلة الممارسة والتكرار فضًال عن ضعف مستوى استقبال

المعلومــات المعطــاة عــن هــذه المهــارات مــن قبــل مــدرس المــادة اذ ان اإلدراك ال یــأتي فجــاة فــأن 
التجربــة والممارســة الســابقة والتكــرار یطــور االدراك ولهــذا یكــون هنــاك ادراك اولــي للحركــة ویــأتي 

اذا مـــا ( هـــذا دائمـــا فـــي المهـــارات الحركیـــة عـــن طریـــق الشـــرح والتوضـــیح وعـــرض الحركـــة اذ ان 
دت هــذه الحركــة فــأن اإلدراك یأخــذ شــكل أخـر وهــو ادراك تفصــیلي وبــاألخص ان مــارس هــذا أعیـ

الطالــب الحركـــة وبعـــد ذلـــك یكــون هنـــاك ادراك كامـــل مضـــبوط نتیجــة الـــتعلم وممارســـة المهـــارات 
  .الریاضیة 

  
  
  

                                     
 .٥٦، ص)  ١٩٩٣دار الكتب اللبناني ، بیروت ، (  ٣جمیل صلیبا ،علم النفس ، ط )١(
( ولید خالد رجب ، العالقة بین عناصر اللیاقة البدنیة الخاصة ومستوى اداء بعض المهارات الحركیة لدى العبي كرة القدم  )٢(

  ٨٣، ص)  ٢٠٠٠ضیة ، الموصل ، رسالة ماجستیر غیر منشورة كلیة التربیة الریا



  األول مجلة علوم الریاضة   العدد 
  ٢٠١٠ حركي وعالقته بأداء بعض المهارات األساسیة للجمناستك الفني للنساء_إلدراك الحس ا

 
 

٢٤٠

  الباب الخامس  
 االستنتاجات  والتوصیات ١-٥
  : االستنتاجات ٢- ٥

ــیة فــــي یوجــــد ارتبــــاط بــــین معظــــم اختبــــا ال .١ رات اإلدراك الحــــس حركــــي والمهــــارات األساســ
  .الجمناستك الفني 

  . بالمسافة بالقفز العمودي یرتبط طردیا مع القوة االنفجاریة للرجلین  اإلحساسان  .٢
ان استخدام عصابة العین لحجب الرؤیة عن الطالـب أثنـاء أداء المهـارات األساسـیة أداء  .٣

تطویر اإلدراك الحس حركي  إلىداء مما أدى الى زیادة أحساس الطالب بزمن ومكان األ
  . للمهارات المختارة 

  : التوصیات  ٢-٥
ــة التربیــــة -ضــــرورة تطــــویر اإلدراك الحــــس .١ ــي لــــدى طالبــــات المرحلــــة الثانیــــة فــــي كلیــ حركــ

الریاضـــیة جامعـــة دیـــالى مـــن خـــالل زیـــادة التكـــرارات والممارســـة أثنـــاء الوحـــدات التعلیمیـــة 
  للجمناستك الفني للنساء 

مام المدرسین بخصوصیة كل من المهارات األساسیة بالجمناستك األرضي مع ربطها اهت .٢
  . حركي أثناء الوحدات التدریبیة -بقدرات اإلدراك الحس

أجراء دراسات وبحوث مشابهة على أجهزة أخرى للجمناستك مع ضرورة ان یكـون األداء  .٣
یـــة الریاضـــیة جامعـــة مـــن خـــالل سالســـل حركیـــة لـــدى طالبـــات المرحلـــة الثانیـــة كلیـــة الترب

  . دیالى 
  المصادر 

  ١٩٨٩، مكتبة االنجلومصریة ، القاهرة : ( أساس علم النفس العام : طلعت منصور وأخرون .(  
  ١٩٩٥، دار الفكر العربي ، القاهرة : (  علم النفس الریاضة : أسامة كامل راتب . (  
  دار الفكــر ، عمــان : (  ١ط،  یاضــة فســیولوجیا العملیــات العقلیــة فــي الر : عبــد الســتار جبــار الضــمد

  ). ٢٠٠٠، للطباعة والنشر والتوزیع 
  ١٩٨٩، جامعة الموصل ، وزارة التعلیم والبحث العلمي ، التعلم الحركي : محجوب.(  
  دراسة تحلیلیة للعالقة بین قدرات االدراك الحس حركي وأالداء في : حسنین ، عمر وحسن : السكري

 ١٩٩٠. جامعـة حلـوان ،كلیة التربیة الریاضیة للبنـین ، توراة غیر منشورة رسالة دك، ریاضة المبارزة 
(  



   ٢٠١٠األول علوم الریاضة   العدد مجلة 
 عليم جنان حسین .م سناریا جبار محمود                    م.م

 
 

٢٤١

  رســالة : (أثــر تنمیــة بعــض متغیــرات االدراك الحــس حركــي علــى تعلــم ســباحة الصــدر ، عمــر عــادال
  ) .  ١٩٩٨، كلیة التربیة الریاضیة ، الجامعة االردنیة ، ماجستیر 

  ١ط،  العلمیــة لكــرة الطــائرة وطــرق القیــاس  االســاس: محمــد صــبحي حســنین وحمــدي عبــد المــنعم  ،
  .١٩٩٧، مركز مكتب النشر ، القاهرة 

  ـــدوف . لنــــدال ـــنفس : دافیـ ـــدخل علــــم الـ ــرون ، مـ ـــواب وأخــ ــة الســــید الطـ دار ، مصــــر : (  ٣ط، ترجمــ
 ).١٩٩٨، الدار الدولیة للنشر والتوزیع ، ماكجهرهایل للنشر 

  ١٩٨٢، دار الفكر العربي ، القاهرة : (  كیة التربیة الحر ، امین أنور الخولي واسامة كامل .( 

  منهج تدریبي لـالدراك الحـس حركـي وأثـره فـي تطـویر مسـتوى االداء للمهـارات الدفاعیـة ، نعیمة زیدان
 .  ٢٠٠٣، غیر منشورة ، رسالة ماجستیر ، لكرة الطائرة 

  ٢٠٠٤، اضیة بغداد دالیل ابحاث لكتابة االبحاث في التربیة الری، نور الشوك ورافع الكبیسي  .  
  مجلة التربیة ، تصمیم وتقنین اختبارات الحس حركي لدى العبي الكرة الطائرة ، عامر جبار السعدي

 ،  ٢٠٠٠٢،  ١العدد ،  ١١المجلد ، جامعة بغداد ، الریاضیة 

  ١٩٩٠، دار الكتب البناني ،  ٣ط، علم النفس ، جمیل صلیبا  ،  
  نمیكیــة نحــو بعــض انــواع االدراك الحســي لــدى تالمیــذ المرحلــة الخصــائص الدی، ناهــد انــور الصــباغ

 ،  ١٩٨٢، جامعة حلوان ، االسكندریة ، مجلد المؤتمر العلمي الثالث ، بحث منشور ، االعدادیة 

  ولید خالد رجب ، العالقة بین عناصر اللیاقـة البدنیـة الخاصـة ومسـتوى اداء بعـض المهـارات الحركیـة
  ) ٢٠٠٠الة ماجستیر غیر منشورة كلیة التربیة الریاضیة ، الموصل ، رس( لدى العبي كرة القدم 
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