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في الكرة الطائ–اإلدراك الحسي  المسافة والزمن وعالقته بدقة الضرب الساح ي  رة حر
على - ة حث مسحي أجر اضة المدرس ات الغرب الجزائرللكرة العبي الفرق الر عض ثانو -الطائرة ل

*دحــو بن یوسف:  من إعداد
بومسجد عبد القادر   . د.أ

اضبـة جامعـة مستغانم  -الجزائــر–معهـد علـوم وتقنیـات األنشطة البدنیــة والر

الملخـــص
حث إلى  ي –معرفة العالقة بین اإلدراك الحسيیهدف ال ة أداء مهار للمسافة والزمن بدقةحر

في الكرة الطائرة االضرب الساح احث وجود عالقة إرت ا بین اإلدراك ، وفترض ال دالة إحصائ
ي للمسافة والز –الحسي احث المنهج الوصفي من بدقة أداء مهارة الضرب الساححر ، وقد إستخدم ال

حثأسلوب العالقات ا عة ال ة لمالئمته لطب اط قت الدراسة على عإلرت ا ) 25(ینة قوامها ، وط الع
تخصص الكرة ) 50(من أصل  ات الغرب الجزائر ة لثانو عض الفرق الراضة المدرس العب من 

حث بـ ،)2011/2012(الطائرة للعام الدراسي  ذلك تكون قد تمثلت عینة ال من المجتمع %) 50(و
مواصفتهم الجسم ا لتطاب ار العینة عمد جیدون إاألصلي، وتم إخت ، وتمستعمال الضرب الساحة و

ارات اإلدراك الحسي ي للمسافة والزمن–إستخدام إخت ار دقة مهارة الضرب الساححر ، لتحلیل وٕاخت
بیرسون  ا احث معامل اإلرت ا(pearson)النتائج إستخدم ال ة اإلرت اس معنو .لق

ة بین اإلدراك أسفرت النتائج على وجود عالقة  إجاب ا ي للمسافة والزمن بدقة –الحسيإرت حر
لها عالقة بدقة مهارة الضرب  ضرورة دراسة متغیرات أخر احث  وصي ال ، و مهارة الضرب الساح

في الكرة الطائرة .الساح
ة- ي:الكلمات المفتاح الكرة الطائرة- الضرب الساح- الدقة- المسافة والزمن- اإلدراك الحسي حر
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"Perceptual - distance du moteur et du temps et de ses relations avec précision battre
compétences écrasante de volley-ball"

- La recherche préalable sur les équipes sportives scolaires pour les joueurs de volley-ball
pendant un certain école secondaire de l'ouest de l'Algérie –

Mr : Dahou  BenYoucef *
Pr. Boumesjed Abdelkader
Institut des sciences et techniques des activités physiques et Sportive Université de
Mostaganem - Algeria –
Résumé

La recherche vise à déterminer la relation entre la perception - moteur de la distance et
du temps des compétences des performances avec précision battre écrasante de volley-ball,
et a assumé chercheur corrélation statistiquement significative entre la perception - moteur
de la distance et du temps des compétences des performances avec précision battre
écrasante, le chercheur a utilisé la méthode d'enquête de leur aptitude à la nature de la
recherche, et appliquée étude sur un échantillon de (25) joueurs sur (50) joueurs de
certaines équipes sportives scolaires pour les écoles secondaires à l'ouest de l'Algérie
alloue au volley-ball pour l'année universitaire (2011/2012) et a donc été l'échantillon de
l'étude B (50%) de la communauté d'origine, ont été sélectionnés intentionnel pour
correspondre à la Moasfthm échantillon physique et compétent dans l'utilisation des coups
écrasants, des tests ont été utilisés perceptif - distance du moteur, l'heure et vérifier
l'exactitude de la compétence de battre écrasante, d'analyser les résultats, le chercheur
utilisé Pearson coefficient de corrélation (Pearson)pour mesurer la corrélation significative.
Les résultats sur l'existence d'une corrélation positive entre la perception réaction - moteur
de la distance et le temps avec précision battre compétences écrasante, et chercheur
recommande la nécessité d'étudier d'autres variables connexes précision battant
compétences écrasante de volley-ball.
- les Mots-clés: perceptual-moteur _ distance et de temps_ la précision_le smach_Volley-
Ball.

حث :مقدمــة ال
یئته؛الحيالكائنبیناالتصالوسائلهيالحسأعضاءتعتبر لماو هذه الوسائلقامتو

فتها نمتقنةطرقةبوظ تفاعلیتكیفنأللفردأم ًما؛تفاعالبیئتهمعو ةوال تخلوسل منعمل
ات ةالعمل مالنفس یرالتعل ةالخبراتمنذلكلىإوماوالتف الحواسطرعنتصلالتيالحس
، (المختلفة مثل،)384، صفحة 1967عالو يالحساإلدراكو ةأهمحر التيالوظائف النفس

عابفيتسهم ةواكتساباست ةالعاداتوتنم ةعامة والمهاراتصفةالحر خاصةصفةالراض
بوضعاإلحساسعلىالقدرةنهألىإ1975سنجرشیرحیث،)180، صفحة 1977راجح، (

انفيالجسم عضعضهاأجزائهوعالقةالم ارتفاع دقةوتزد،)71، صفحة 1982دمحم، (ب
ات ةالحسالمدر معلىالفردمقدرةمنحر هالتح ةالواعيوالتوج للحر أوالفراغفيالجسم 

ةألجزائه عضهاالنس عض،ل اتسمحنهألىإاإلضافةال ةادراك لحر ةالسلب واإلیجاب
المقاومةالوضعواإلحساس الثقلو توافو اتو .الحر
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تضمن عثةحساساتلإلوتحدیدتفسیراإلدراكو ختلف األمرة،الحسالمؤثراتمنالمن ماو ف
ةنتیجةالواحدالشيءدراكإفياألفرادبین قةالخبراتالتحاملعمل ,Singer)الخبرات الجدیدةالسا

1975, p. 118).

اتمنالعدیدالطائرةالكرةترتما نالتيالمدر رهاتنمیتهام ةثناءأفي وتطو ،التعلمعمل
الزمنالمسافةاإلحساسإدراكأهمهاومن انو الم أو،ةالكر إدراك اإلحساسلىإاإلضافةو

مدقةعلىاألمثلاإلدراكیتأسس اتهتوافعلىالالعبساعداإلدراكوهذاالكرة،فيالتح معحر
رت،وخصائصهاالكرة لهاوزن إدراكدقةبذلكو وماالتمررةوارتفاعوسرعةالضرةوقوةالكرة وش

امعندلالعبسمحمماذلكلىإ ،ضربإرسال،تمرر،(الطائرةالكرةمهاراتالق صد،ساح
انتحدیدمن)دفاع ذلكالتمررةم (Scott M, 1955, p. 218).وقوتهوسرعتهاارتفاعهاو

ـلة  حـثمش :ال
، ة تلعب درورا هاما في نجاح الالعب أو الفر ة ترو عتبر عمل وأضحى إن اإلعداد النفسي 

ة التي توجه سلوك الفرد یز على صقل الجوانب النفس والمهم التر فمن معتقدات علم ،من الضرور
ة هي محددات لألالنفس الراضي أ ة من أهم وتعتبر .داء الراضين المهارات النفس ات العقل العمل

بیرا في مجال علم النفس الراضي وذلك لتأثیرها الكبیر في ،الموضوعات الحدیثة التي تلعب دورا 
الراضي اته خالل ممارسة النشا ي وٕانفعاالته وٕاستجا إلعتمادها على ،سلوك الالعب الحر

یر،اإلحساس واإلدراك ستهدف الواجب الحر ،والتصور والتف رة الطائرة فهي إحدة فحین  ة  ي لع
ةاأل التي تتمیز وتتكون من مجموعة من المهارات األ،لعاب الجماع ة مثل مهارة الضرب الساح ساس

وقوة وسرعة في األداء  ة على إحراز النقا ي(قدرة عال ان ایوم رة ،)المتغیر ال العب  ولكي یؤد
ات  ه إتقان الحر ة الطائرة هذه المهارة یجب عل ة للع ة األساس ة، المهارة(الفن ان ات ،)م وحر

يالالعب في الفراغ ممّ  م، , إسماعیل(ا یتطلب تمیز الالعب في اإلدراك الحسي حر دمحم عبد الرح
عمل على إتقان وٕاعداد ،)3، صفحة 1983 ة هي جزء من النظام العام الذ ة الراض ما أن التر و

طال المستقبل ة تخصص الكرة ،أ بهذا الجانب ذلك من خالل فرق الراضة المدرس لزم علینا أن نح
احثالحوقد،الطائرة أنالمتعلمینمنالكثیرنأال ةلمهارة الضرب الساح التياألخطاءغالب

إكمالعدم عنهاینتجاممّ الطیرانفيوأاالرتقاءفيسواءالمسافة والزمنتقدیرعنناتجةیرتكبونها
ة يومسارهامداهالحر ذلك،الحر التاليتقدیر التوازن عندالحالو مستومندرجاتفقدانو
.المهاراألداء

ة في ا ي وأهم الضرات الهجوم ارات اإلدراك الحس حر بین اخت احث الر لكرة ولهذا حاول ال
ارها من الضرات الطائرة وهي الضرة الساحقة اعت ارات،  ة المؤثرة في النتائج الم فمن ،الهجوم
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ة  القدرات العقل ي(خالل ما تقدم جاءت ضرورة دراسة إحد عض ) اإلدراك الحسي حر عند العبي 
ة عن قصد االجا ة تخصص الكرة الطائرة  ة المدرس ةالفرق الراض :األسئلة التال

ي للمسافة بدقة– في الكرة الطائرة ؟ماهي العالقـة بین اإلدراك الحسي حر أداء الضرب الساح

في الكرة الطائرة ؟-  ي للزمن بدقة أداء الضرب الساح ماهي العالقـة بین اإلدراك الحسي حر
:األهــداف-
في الكرة الطائرة-1 ي للمسافة ودقة الضرب الساح .التعرف على العالقة بین اإلدراك الحسي حر
في الكرة الطائرةالتعرف على العالقة بین ااإل-2 ي للزمن ودقـة الضرب الساح .دراك الحسي حر
:الفرضیــات -
في الكرة الطائرة-1 ي للمسافة ودقة الضرب الساح بین اإلدراك الحسي حر ا .توجد عالقة إرت
ي للزمن ودق-2 بین اإلدراك الحسي حر ا في الكرة الطائرةتوجد عالقة إرت .ة الضرب الساح

حـث- :مصطلحات ال
ي- ة أجزائه من :اإلدراك الحسي حر ة بواسطته ندرك وضع الجسم وحر ة عقل ارة عن عمل هو ع

عطنا معنى وتفسیر للشىء المحسوس . إحساس العضالت واألوتار والمفاصل أ
ع :المسافـةاإلحساس - ستط ن یرسل الیها الكرة في أقدرة الالعب على تحدید المسافة التي 

ة السرعة المطلو م و .التوقیت السل
الزمــن- الواجب الحر :اإلحساس  ام  ة لغرض الق ي في هو قدرة الالعب على تحدید المدة الزمن

.فتحدید دقة الضرب أو التهدی
ه حر : الدقــة- شىء ماهي قدرة الفرد على توج ارة نحو . اته االخت
ةفي الكرة الطاعتبر الضرب الساح: الضرب الساحـ- وهو ،ئرة من بین أهم الضرات الهجوم

ة وتوجیهها إل الكامل فوق الش قوة لتعدیتها  الیدین  ارة عن ضرب الكرة بإحد ملعب الفرىع
ة إلكتساب نقطة سرعة والحصول على اإلرسال طرقه قانون .(Fiedller, 1969, p. 225)المنافس 

رة : الكرة الطائـرة- ة و الطائرة أحد أهم األتعتبر  قات الدول ل المسا اتلعاب في  افة المستو ،على 
یتكون من  ل فر ا(العب12وتتكون من فرقین  رسي اإلحت ، )ستة داخل المیدان وستة على 

فوز بثالثة أشوا الذ .(Fiedller, 1969, p. 102)المقابلة تفصل لصالح الفر
:الدراسات المشابهــة-
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ات المبتدئات 1978قامت أحالم شلبي -  الالع ة تقدیر الزمن والمسافة لد بدراسة العالقة بین تنم
مستخدمة المنهج التجري بنظام المجموعة الواحدة ،في الكرة الطائرة ودقة أداء مهارة الضرة الساحقة

ة،) 50(قوامها  ساعد على تحسین تقدیر الع المسافة والزمن، وأن وأسفرت النتائج على أن التدرب 
ة أكبر لتنمیتها من اإلحساس بتقدیر األزمنة  حتاج إلى فترة زمن اإلحساس بتقدیر األزمنة الصغیرة 

ة أكبر منها عند ت حتاج إلى فترة تدر ما أن اإلحساس بتقدیر الزمن  ة اإلحساس بتقدیر األكبر،  نم
ة بین تقدیر المسافة والز المسافة شلبي، (من ودقة أداء مهارة الضرة الساحقة، ووجود عالقة إیجاب
.)95، صفحة 1997

سدراسة- الحسياإلدراكبینالعالقةعلىالتعرفالىالدراسةهذههدفت1985جرجس ایز
األداءالعضلي اتلدالطائرةالكرةفيالمهارومستو ةطال ةل ةالتر للبناتالراض

ندرة هذهتوصلتوقدة،طال( 155 )العینةحجمبلغوقد،)1983/1984(الدراسيللعاماإلس
ةداللةذاتعالقةوجودلىإالدراسة األداءومستوللذراعینالعضليالحسياإلدراكبینمعنو
األداءومستوللرجلینالعضليالحسياإلدراكبینعالقةوجودعنفضال،الطائرةفي الكرةالمهار
س، (.الطائرةالكرةفيالمهار )109، صفحة 1985جرج

ا نجم عبد هللا- عضلي –رف على العالقة بین اإلدراك الحسالتعوالتي تهدف إلى: دراسة ثر
احث المنهج المسحي  في الكرة الطائرة، وقد إستخدم ال األداء المهار للذراعین والرجلین ومستو
ة جامعة  ة الراض ة التر ل عة  عة الدراسة، وذلك على عینة من طالب المرحلة الرا لمالئمته وطب

ا، ) 57(، وقد بلغ حجم العینة )1999- 1998(غداد للعام الدراسي  فرت النتائج على وجودوأسطال
ةعالقة ، صفحة 2001عبد، (ومستوللذراعین والذراعینعضليالحساإلدراكبینإیجاب

.الطائرةفي الكرةالمهارداءاأل)99،98،86،85
ار السعد- ارات اإلدراك الحسيوالتي تهدف إلى تصم: دراسة عامر ج ي لد–م وتقنین إخت حر

االعبي الكرة الطائرة، وقد  ه المسحيإستخدم ال أسلو حث حث المنهج الوصفي  ، وٕاشتملت عینة ال
الممتاز لموسم  ین في الدور عدد 2001-2000على العبي الكرة الطائرة المتقدمین المشار 49(و

اال ة بلغت ) ع ة مئو نس م ، ولقد تم %)81.66(و ارات5(تصم ي لها–لإلدراك الحسي) إخت حر
مهارات اإلرس لوالضرب الساال والتمررعالقة  والوثب الطو والقفز العمود ، مع مراعاة األسس ح

ارات حث على أن اإلخت ة، وأسفرت نتائج ال ي لمهارات - المصممة والمقننة لإلدراك الحسيالعلم حر
حث من المتقدمین عینة ال ، (.الكرة الطائرة تتالئم ومستو )63، صفحة 2002السعد

مينافعدراسة سعد- معلىوالتي تهدف إلى التعرف:ذنون غانموولیدالدل المتغیراتعضق
ة على ذلك، والدقةمعوعالقتهاالطائرةالكرهفيالمواجهالقطرالساحالضربلمهارةالكینمات

الغ عددهم محافظةومنتخبالموصلجامعهلمنتخبالطائرةالكرةعینة من العبي وال ، )7(نینو
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احثان المنهجوٕاستخدم لما،األخیرةالخطوةطولالدقةالوصفي وأسفرت النتائج على أنه ترتال و
ةقلت ةالمسافةالكرةسرعة إنطالقتتأثرو الكرة إنطالقسرعةزادتالنهوضزاو والمحصلةاألفق

اللنهوض ةالسرعةالكرةإنطالقسرعةمع تأثرطرد اللنهوضوالمحصلةاألفق ولید , الذنون (.طرد
)26، صفحة 2009غانم، 

على الدراسـات المشـابهة- :التعلیـ
قة أنها تناولت  ارات اإلدراك الحسیتضـح من عرض الدراسات السا عض إخت ي –عالقة  حر

في الكرة الطائرة، وخاصة اإلدراك الحس هذا تختلف ،عضلي للذراعین والرجلین–األداء المهار و
ة في محاولة  ي –تحدید العالقة بین اإلدراك الحسيالدراسة الحال للمسافة والزمن بدقة أداء مهارة حر

في الكرة الطائرة ما قدمته الدراسات ا، و الضرب الساح احث  ه فقد إستعانة ال ارات عل قة من إخت لسا
ي–لإلدراك الحس ة حر ار أنسب المعالجات اإلحصائ حث وتساؤالته، وٕاخت قا ألهداف ال .تحق

حـث وٕاجراءاتـه المیدانیـة :منهـج ال
حـث- :منهـج ال
أسلوبوقد تم إستخدام المنهج- حثالعالقات االوصفي  عة ال ة لمالئمته لطب اط .إلرت
حـث- :مجتمـع ال
حث في العبي -  ة تخصص الكـرة الطائـرةیتمثل مجتمع ال ات الفرق الراضة المدرس عض ثانو ل

وعددهم  ا) 50(الغرب الجزائر .الع
حـث- :عینـة ال
حث من - ا) 50(من أصلالعب) 25(تكونت عینة ال ا لتطاب،الع ار العینة عمد وقد تم إخت

ة و  ذلك تكون العینة مقصودة و جیدون إستعمال الضرب السمواصفاتهم الجسم ، و ة اح ممثلة بنس
.من مجتمع األصل50%
حـث- :متغیـرات ال
ي للمسافة والزمنـــ اإلالمتغیر المستقل-  .دراك الحسي حر
ع-  .ــــ دقة الضرب الساحالمتغیر التا
طها- :المتغیرات المشوشـة وض

م فیها من جهة طا للمتغیرات قصد التح ة المتغیرات األخر،إن الدراسة تتطلب ض ق وعزل 
، ما یليولهذا عمل من جهة أخر حث والتي تمثلت ف متغیرات ال احث على ض :ال

ور(العینة من نفس الجنس -  .سنة)19- 17(والطول والوزن والسن) ذ
ال والصور-  اء لألش ار الذ إخت اء لكل تلمیذ بتطبی الذ ین راسل(تحدید مستو ارتر و ).لفلیب 
ة-  .عزل التالمیذ المنخرطین مع األند
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حـث- :مجاالت ال
ـاني- 1 : المجال الم
مستغانم- ة  ة والراض ة البدن ب معهد التر طیوة وماسرة والنعامة ومر ة  ب الراضي لبلد .المر
:المجال الزمنـي- 2
فر-  حث خالل شهر ف .2012-مـا-06وانتهینا في 2010بدأنا العمل في ال
شر- 3 : المجال ال
ة العبي - ات الغرب الجزائرالفرق الراضة المدرس عض ثانو .تخصص الكـرة الطائرة ل
حث- ةإستخدم الطالب ال: أدوات ال حثه األدوات التال :احث إلجراء 
.المراجعالمصادر و - 
ار تقدیر المسافة والزمن– .إخت
ار مهارة الضرب الساح– .إخت
.إستمارة تسجیل الدرجات–

:تثمیـن األداة -
ارات اإلدراك الحسي الطالب قام  ار مجموعة من االخت اخت احث  ي و ال ار الدقة لمهارة حر ٕاخت

رة الطائرةالضرب الساح ة  حاث،الخاصة بلع والمراجع عد مراجعته للعدید من الدراسات واأل
ة في هذا المجال، و  ي التي لها عالقة بدقة أداءتم العلم إنتقاء ألهم المتغیرات اإلدراك الحسي حر

، احثوقدمهارة الضرب الساح اراتهذهاستخدم الطالب ال الدراسةلعینةمماثلةعیناتعلىاالخت
احثقامثم،الدراساتمنالعدیدفي حثأدواتبتقنینال قوامهاالدراسةلمجتمعمماثلةعینهعلىال
ةالعبین6 التال : وفقا للشرو
حث من حیث السن -  الفني لألداءمناسبتها لعینة ال .والمستو
انات التطبی– السهولة في اإلجراء وٕام عة األداء وتمیزها  مع اإلقتصاد في الوقت ،ومالئمتها وطب

ة في مجال التدرس  ة والعمل الخبرة العلم والجهد، وتم عرضها على مجموعة من الخبراء ذو
ارات من حیث غرض والتدرب في الكرة الطائرة، وقد طلب منهم تحدید مدة وصالح ة هذه اإلخت

ة  مین الثمان ارات على تأیید ستة فأكثر من المح إستعمالها، وقد حصلت هذه اإلخت
).%75(المختارن
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ار- ة لإلخت :األسس العلم
میـن- :صدق المح
اراتصدقمنللتحق-  احثإستعان،المستخدماإلخت صدقمنالتحقفيالخبراءآراءال

ارات،لهذهالظـاهر مینمنفأكثرستةتأییدعلىحصلتوقداإلخت ة*المح الثمان
.(%75)المختارن

ارصدق و - ات اإلخت :ث
ار - ةو العبین) 6(تم إخت حث إلجراء الدراسة اإلستطالع عادهم من عینة ال علیهم ،ٕاست وطب

، ار دقة مهارة الضرب الساح ار تقدیر المسافة والزمن وٕاخت إعادة إخت ات عن طر ثم حساب الث
عي لمعامل  حساب الجذر التر عد تحلیل النتائج قمنا  امل وفي نفس التوقیت، و عد أسبوع  ار  اإلخت

ارات ات إلیجاد صدق اإلخت .الث
ات وصدق إ) 01(جدول رقم - ومتغیرا المسافة والزمنیبین ث ار دقة الضرب الساح :خت

ارات األولاإلخت التطبی
ام7قبل ( )أ

الثاني التطبی
ام7عد ( )أ

عدد 
العینة

مستو
الداللة

مة ر ق
ة الجدول

مة ر ق
ة المحسو

معامل 
الصدق

المتوس
الحسابي

الحسابي المتوس

2.53.21الدقـــة

060.050.81

0.750.86
0.950.97سم- 0.20سم- 0.28م1إدراك مسافة الوثب 
0.850.89- 0.01+0.02سم25إدراك القفز العمود

الیدین  الكرة  0.860.90- 0.22- 0.42م3إدراك مسافة إسقا
0.960.97+0.21+0.20ثا5إدراك زمن 
0.950.96+0.2+0.26ثا10إدراك زمن 
0.940.97+0.37+0.39ثا20إدراك زمن 

الموضحة في الجدول وجدنا  ا ة(من خالل مقارنة معامالت اإلرت ل ) ر المحسو عند 
ة(المتغیرات أكبر من  ة من ،)رالجدول ارات تتمیز بدرجة عال التالي یتضح من ذلك ان اإلخت و

ل ات، وأن نتائجه غیر قابلة للتأو .الصدق والث
میـن هم* دان.د-بومسجد عبد القادر.د- طاهر طاهر.د:المح مدني.د- بن ز - زرف دمحم.أ-رقی
.فغلول سنوسي.أ-براجة الحاج .أ- جرورو دمحم .أ

: الموضوعیـة-
حثناإن  ة المستخدمة في  ارات األساس إستخدامها في ،اإلخت ارات التي سب تعد من بین اإلخت

المختلفة في المناط م دقة السح في الكرة الطائرة لتقی مهارة الضرب الساح حوث متعلقة  ،عدة 
ضا في  ار إدراك المسافة والزمن معموالن بهما أ ما یخص إخت عتبر ،مجال الراضيالوف ان من و
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بیر على سلوك الالعب ا التي لها تأثیر  ة العل ات العقل وذلك لسهولتها ووضوح مفردتها ،الفعال
ة حس ف ساطة تنفیذها و لو .اب درجتها فهي غیر قابلة للتأو

ة- ة المیـدان :التجر
عض المتغیرات  ي ل ارات اإلدراك الحسي حر حصر مجموعة من إخت ة لقد قمنا  الكینمات

مهارة الضرة الساحقة في الكرة الطائرة) الزمن –المسافة ( عد مالحظة مهارة ،الخاصة  وذلك 
ة التي یتمتع بها العبو الكرة الطائرة والقدرات البدن احث أن العب الكرة ،الضرب الساح ال رأ

ه توفر قدرة إدراك المسافة والزمن أثناء األداء غي عل ات لألمام و ،الطائرة ین الوث اته تتمیز  أن حر
قة عد إطالعنا على العدید من المصادر والدراسات السا ناءا على ما تقدم إقترح ،والقفزات لألعلى، و و
ارات التي لها عالقة بدقة مهارة الضرب الساح احث مجموعة من اإلخت اآلتيال :وهي 

ارٕادراك-  القدمین مسافةاخت وتأعدادمنوهو): م1(الوثب  تناسب( 1955 )س معو
ع األعمار .الجنسینولكالجم

ي لمسافة القفز العمود- ار اإلدراك الحسي حر )سم25(إخت
ار- ياالدراكاخت .م3الیدین الساحالضربلمهارةالكرةاسقامسافةالحسي حر
ار- .)ثا20ثا،10ثا،5(الزمنبتقدیرالحسياالدراكاخت
ارالدقة- )الضرب الساح: (إخت
ة- :الوسائل اإلحصائ
الحسابي-  المثوس
ار-  اإلنحراف المع
ار ستیودنت -  )ت(إخت
بیرسون -  ا معامل اإلرت

:عرض النتائج وتحلیلها ومناقشتها* 
:عرض ومناقشة النتائج- 

حث األولى ة ال ا بین ،من خالل فرض دالة إحصائ ا والتي تشیر إلى وجود عالقة إرت
ي للمسافة ودقة مهار  في الكرة الطائرةاإلدراك الحسي حر قنا اإلحصاء ة الضرب الساح ، ولهذا ط

بیرسون ، : التالي ا :فكانت النتائج على النحو التاليمعامل اإلرت
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حدد نوع العالقة بین :)02(الجدول رقم  ي للمسافــة ومتغیر الدقة عند الذ اإلدراك الحسي حر
أداء مهارة الضرب الساح

ـي ) ر(الدقـــةمتغیـــــرات اإلدراك الحسـي حر
ة الجدول

) ر(
ة المحسو

ع'سع'سمتغیـــــرات المسافـــــة
4.49سم4.05م1إدراك مسافة الوثب 

2,611.410.62
0.80 -

- 5.884.010.88سم25العمودإدراك القفز 
الیدین  الكرة  - 1.20.780.82م3إدراك مسافة إسقا

ي للمسافــة ومتغیر ،)02(یتضح من الجدول رقم  حدد نوع العالقة بین اإلدراك الحسي حر الذ
لمتغیرات اإلدراك :مایليالدقة عند أداء مهارة الضرب الساح ا مة معامالت اإلرت بلغت ق

ي  الكرة ،)سم25(، مسافة القفز العمود)م1(مسافة الوثب (للمسافة الحسي حر مسافة إسقا
على التوالي، وهي أكبر ) - 0.82(، )- 0.88(، )- 0.80(ومتغیر الدقة، حیث بلغت ) م3الیدین 

ة التي بلغت " ر"من  ).0.05(ودرجة خطورة ) 23(ة عند درجة حر ) 0.62(الجدول
ن أن  م ا بین نستنتج أنه ومن خالل ما تقدم  ة دالة إحصائ س ع ا توجد عالقة إرت

ي  سقامسافة إ،)سم25(، مسافة القفز العمود)م1(مسافة الوثب (للمسافة اإلدراك الحسي حر
الیدین  للكرة او ) م3الكرة  .لطائرةمتغیر الدقــة لمهارة الضرب الساح

ا بین اإلدراك - دالة إحصائ ا ة والتي تشیر إلى وجود عالقة إرت حث الثان ة ال من خالل فرض
ي للزمــن ودقة مهار  في الكرة الطائرةالحسي حر قنا اإلحصاء التالية الضرب الساح : ، ولهذا ط

بیرسون، ا :فكانت النتائج على النحو التالي معامل اإلرت
ي للزمن ومتغیر الدقة عند :)03(الجدول رقم  حدد نوع العالقة بین اإلدراك الحسي حر الذ

.أداء مهارة الضرب الساح
ـي ) ر(الدقـــةمتغیـــــرات اإلدراك الحسـي حر

ة الجدول
) ر(

ة المحسو
ع'سع'سمتغیـــــرات الزمــــن

0.470.55ثا5إدراك زمن 
2.611.410.62

0.79
0.970.270.77ثا10إدراك زمن 
0.070.580.89ثا20إدراك زمن 

ي للزمن ومتغیر ،)03(یتضح من الجدول رقم  حدد نوع العالقة بین اإلدراك الحسي حر الذ
لمتغیرات اإلدراك : مایليالدقة عند أداء مهارة الضرب الساح ا مة معامالت اإلرت بلغت ق

ي  على ) 0.89(، )0.77(،)0.79(على ) ثا20(زمن و ) ثا10(و) ثا5(لزمن الحسي حر
ة التي بلغت " ر"التوالي وهي أكبر من  ودرجة خطورة ) 23(عند درجة حرة ) 0.62(الجدول
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ن أن ). 0.05( م ا : نستنتج مایليومن خالل ما تقدم  ة دالة إحصائ طرد ا توجد عالقة إرت
ي متغیر الدقــة لمهارة الضرب ) ثا20(و ) ثا10(و زمن )ثا5(لزمن  بین اإلدراك الحسي حر

للكرة الطائرة . الساح
:اإلستنتاجـات-
ي للمسافة -  ا بین اإلدراك الحسي حر ة دالة إحصائ س ع ا مسافة الوثب (وجود عالقة إرت
الیدین ،)سم25(، مسافة القفز العمود)م1( الكرة  الساحودقة مهارة الضرب ) م3مسافة إسقا

.في الكرة الطائرة
ي للزمن -  ا بین اإلدراك الحسي حر ة دالة إحصائ طرد ا زمن و ) ثا5(لزمن (وجود عالقة إرت
في الكرة الطائرة) )ثا20(و زمن ) ثا10( .ودقة مهارة الضرب الساح

ات- :مناقشـة الفرض
ة األولـى ا: الفرض دالة إحصائ ا ي والتي تنص على وجود عالقة إرت بین اإلدراك الحسي حر

في الكرة الطائرة .للمسافة بدقة مهارة الضرب الساح
ة وتحلیل النتائج المتحصل علیها من الجدول رقم  ق تبین لنا ) 02(فانطالقا من الدراسة التطب

ي لمسافة الوثب االفقي  مسافة و ) سم25(ومسافة القفز العمود،)م1(أن اإلدراك الحسي حر
ا الیدین إسقا ا بدقة مهارة الضرب ) م3(لكرة  ة دالة إحصائ س ع ا عها لها عالقة إرت انت جم
، لما قل الفرق في األخطاء في تقدیر المسافة زادت الدقةالساح عني أنه  شیر إلى ممّ ،وهذا  ا 

ة إدراك المسافة ة في،أهم عتبر من العوامل المساعدة في سرعة تعلم المهارات األساس الكرة إذ 
ون أن مهارة )115، صفحة 1983إسماعیل، (الطائرة احث هذه العالقة إلى  عزو الطالب ال ، و

عد  ة  الوث حتاج الالعب أن یؤد لة لألمام، حیث  ات الطو تتطلب أداء الوث الضرب الساح
حتاجها في أداء القفز إلى ا ة  ة إلى سرعة عمود ل السرعة األفق ة لتحو وهذا ،ألعلىالخطوة التقر

مع دراسة  ار السعد(ما یتف ، ()عامر ج ماء (، وتضیف )45،44، صفحة 2002السعد ش
س ة) علي خم هي عالقة قو ولذلك هذه ،أن العالقة بین القوة اإلنفجارة للرجلین والضرب الساح

ي الجید لمسافة الوثب العمود بیر على اإلدراك الحسي حر ان ف،المهارة تعتمد إعتماد  لما 
ر ة، و طرة على الملعب المقابل أفضل فضال عن مراعاة إرتفاع الش انت الس القفز جیدا 

عض  ال عضها  ة  القدرات التوافق طة بتمیزها بر مرت احث أن هذه القدرة على القفز العمود ال
التالي ،األخر اإلدراكي ونقل الجهاز العصبي اإلشارة إلى العضالت العاملة و فضال عن التواف

ة  أعلى نقطة فوق الش الوصول إلى الهدف، إذ أن العب الكرة الطائرة الضارب یلتقي مع الكرة 
الصد ممّ  حائ ضرب الكرة فوق مستو ام  ل والق في  ستدعي إدراك مسافة القفز العمود ا 
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ده عبد العزز عبد الكرم المصطفىمحاو  المصطفى، (لة من محاوالت الضرب وهذا ما یؤ
ة األولى)137، صفحة 1996 ـد صحة الفرض .وهذا ما یؤ

ة الثانیـة ي : الفرض ا بین اإلدراك الحسي حر دالة إحصائ ا والتي تنص على وجود عالقة إرت
في الكرة الطائر  .ةللزمن بدقة مهارة الضرب الساح

ة وجدنا) 03(فمن خالل تحلیلنا للنتائج المتحصل علیها من الجدول رقم  طرد ا عالقة إرت
ا بین متغیرات إدراك الزمن  الدقة عند مستوومتغیر) ثا20ثا،10ثا،5إدراك زمن(دالة إحصائ

لما زادت الدقة)0.05(الداللة  إلى أنه  الطرد ا احث هذا اإلرت عزوا الطالب ال في األداء ، و
ذلك مع ما أكده ،زاد الزمن تف أن القدرات ) 1982جمال عالء (و) frost1971فروست (و

ة خاصة تلك  ي من أهم المتغیرات التي تسهم في دقة أداء المهارات الحر اإلدراك الحسي حر
ة ة للحر ان ة الم ن أن تكون هناك دقة ،التي تتطلب دقة في تقدیر العالقات الزمان م ما أنه ال

ة المؤداة  قة عن المسافة والزمن) المهارة(في الحر ر ،ما لم تكن هناك معلومات دق دمحم (ما یذ
ي من ) 1987عالو بیر في دقة تقدیر الالعب ألدائه الحر ل  ش سهم  الزمن  أن اإلحساس 

ات وٕاتقانها  م الجهاز العصبي في أداء الحر هذه ،)135، صفحة 2000عبده، (خالل تح وتتف
اإلدراك الحسي 1978النتائج مع دراسة أحالم شلبي  أداء مهارة الضرة الساحقة  ا من أن إرت

الزمن ي  عتبر واحدا من ،)115، صفحة 1983إسماعیل، (حر ي  التالي اإلدراك الحسي حر و
ونا في  عد م األداء، إذ  طة  ة المرت ات أهم القدرات العقل ة تصور الجسم، حیث تختزن الحر تنم

ة الت األول ة بواسطة نظام تجمعي للتش تس ة . الم ة رجع ة تغذ مثا ح  ص Frrdوهذا لتخزن  –
Back ن الجسم من تقدیر وتوقع م عد ذلك والذ ة التي یؤدیها الالعب  صاحب الحر

اح  س ر ة و ي، هو إدراك الفرد بین أن اإلدراك الح) مSage)1971المعلومات الحر س حر
ة ة واللفض صرة والسمع ات أجزاء الجسم على أساس المعلومات غیر ال ، Sage(أوضاع وحر

ة اإلدراك ،)122، صفحة 1955 طة بتنم مرت احث أن دقة الضرب الساح وٕاتضح للطالب ال
ي للزمن، ةالحسي حر ة الثان د صحة الفرض ه النتائج المحصل علیها تؤ .وعل

:التوصیـات-
ا- شفت الدراسة عن وجود عالقة إرت ي التي  ة متغیرات اإلدراك الحسي حر اإلهتمام بتنم

ین دقة مهارة الضرة الساحقة  . بینها و
في الكرة الطائرة-  لها عالقة بدقــة مهارة الضرب الساح ة أخر ینماتك ضرورة دراسة متغیرات 
ي لالعبینضرورة إستعانة المدرین -  ة اإلدراك الحسي حر .على تمارن تساعد على تنم
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یـ اللغــة العر :ةــالمصـادر والمـراجع 
ات ). "1997. (أحالم شلبي-1 الالع ة تقدیر الزمن والمسافة لد دراسة العالقة بین تنم

ندرة. "ودقة أداء مهارة الضرة الساحقةالمبتدئات في الكرة الطائرة  المؤتمر العلمي : اإلس
والعشرن ات القرن الحاد .الدولي،الراضة وتحد

).11. (أصول علم النفس ). 1977. (احمد عزت راجح-2
م, إسماعیل-3 رة ). "1983. (دمحم عبد الرح م مهارات  إدراك األزمنة والمسافات وعالقتهما بتعل

ندرة،جامعة". السلة  اإلس ة للبنات  ة الراض ة التر ستیر: حلوانل .رسالة ماج
ع فرج-4 ندرة. الكرة الطائرة دلیل المعلم والمدرب والالعب). 1990. (إلین ود منشأة : اإلس

.المعارف
س-5 األاالدراك). 1985. (ایزس سامي جرج مستو داء المهارالحسي العضلي وعالقته 

حوث: جامعة حلوان. في الكرة الطائرة .مجلة دراسات و
في الكرة ). 2001. (ا نجم عبدثر-6 األداء المهار مستو اإلدراك الحس عضلي وعالقته 

ع. الطائرة .المجلد العشر العدد الرا
ة للراضیین ). 2000. (حسن حسن عبده-7 ة . تقنین المهارة النفس ة التر ل جامعة حلوان، 

ة للبنین ة ا: الراض ة والراض ة البدن ة التر .33لعدد المجلة العلم
الراضي). 1967. (سعد جالل ودمحم حسن عالو-8 .علم النفس الترو
ار السعد-9 ارات اإلدراك الحس). 2002. (عامر ج م وتقنین إخت العبي -تصم ي لد حر

عشر العدد األول. (الكرة الطائرة ).المجلد الحاد
).2. (ي للطفلالتطور الحر). 1996. (عبد العزز عبد الكرم المصطفى- 10
ة على نمو اإلحساس العضلي). 1982. (دمحم لطفي دمحم- 12 .اثر ممارسة األلعاب الجماع
ة لمهارة الضرب الساح). " 2009. (ولید غانم الذنون - 13 عض المتغیرات الكینمات م  ق

المواجه في الكره الطائرة وعالقتها مع الدقة ابل، المجلة القادس". القطر ة جامعة  ة لعلوم التر
ة ك: الراض ان ایوم .العدد الثالث- المجلد التاسع-المؤتمر العلمي األول لل

اللغة الفرنسیـة و ةالمراجـــع  :اإلنجلیز
14- Fiedller ) .1969 .( M . N . A .Volleyball , sport veriag .Berlin.
15- Gladays Scott M  ) .1955 .( Tests of Kinesthesis .in Resarch Quarterly.
16- G Sage ) .1955 .( Introduction to Motor Behavior,A Neuro physiological Approach
Menlo Park ,Californis Addison Wesctober
17- Singer ) .1975 .( Motor learning and Human performanec  .2 nd Macmillan.co.INC.



لة العلمية  ضيةا للثقافة البدنية والر

2013ديسمرب العاشرالعدد
سنویةمجلة علمیة

محكمة 

معھد علوم وتقنیات األنشطة 
بمستغانمالبدنیة والریاضیة

85

المالحــــ
ار-  القدمین مسافةإدراكاخت :)م1(الوثب 

قة قف،)م1(بینهماالمسافةتكون حیثاألرضعلىمتوازانخطانیرسم:األداءطر حیث 
نتظر،ةالبداخعلىالمختبر عینهثم تعصبثواني،خمسةلمدةالخطینبینالمسافةالىو

ثب ةخمنو هیلمسحیثاألمامالىالبدا ةخعنداألرضعقب .النها
عدالتيالمسافةتحتسب:التسجیل ةخعنت نقصتدل علىوالتيالتقدیرفيأخطاءالنها

ي _الحسياإلدراكقدرةفي .الحر

ل رقم  ارٕادراك) 1(الش القدمین مسافةاخت )م1(الوثب 
ي لمسافة القفز العمود- ار اإلدراك الحسي حر ): سم25(إخت

قة األداء مع وضع عالمة على أقرب :طر یتم أخذ طول الالعب مع الذراعین من وضع الوس
اله(أعلى الذراعین ) سم25(مسافة  ، ثم یترك الالعب نظرا إلختالف أطوال الالعبین) دفخ

مادة غیر )ثا5(للنظر على المسافة المحددة لمدة  قطعة قماش أو أ عدها یتم تعصیب العینین   ،
ون الكتفان نافذة تم تأشیر المنطقة مع مراعاة أن  الالعب القفز لألعلى و ة، ثم یؤد للرؤ

.لكل العب ثالث محاوالتو.مرتفعین على إستقامة واحدة 
ع المختبر مقرة إلى أقرب :التسجیل ة أصا الهدف ونها تم ،)سم(المسافة التي تقع بین خ و

ل  الهدف ومثلها أسفل خ) سم(تدرجها بزادة درجة واحدة عن  فوق المنطقة المحددة بخ
.الهدف

الهدف-  ة هي مجموع الدرجات من المحاوالت الثالثة األقرب إلى خ .درجة المختبر النهائ
الهدف : مالحظة ین لمس خ اس من الوقوف برفع الذراعین و داللة لما قلت الدرجات بین الق

ل رقم  ما في الش ي   ).02(على وجود إدراك حسي حر
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ل رقم  ي لمسافة القفز العمود) 02(الش ار اإلدراك الحسي حر یوضح إخت
ار- يي الحساإلدراكاخت .م3الیدین الساحالضربلمهارةالكرةإسقامسافةحر

ةالمنطقةفيالهجومخعلىالمختبرقف: األداءمواصفات مواجًهاالملعبمناألمام
یدهالمقابلالملعب ةطائرةرةو ترك،الیدینالجسمأمامممسو مسافةلتقدیرالمختبرو
مادةأوأالقماشمنقطعةعیناهتعصبثمالمعلمة،المنطقةإلىوالنظر)اإلسقا(الضرب

ةنافذةغیر ترك،للرؤ فوق منالكرةبإسقااألمرعطىعدها،)ثا10(لمدة الوضعهذافيو
ة الذراعینالش ماالمقابلالملعبفيالخامسالمترفيتسقحیثالمحددةالمنطقةنحوو و

لمبینة في بثنيالرأسخلفمنمبتدئةالرأسفوق الكرةتكون نأالتأكیدمع(3 )،رقمالش
تینالذراعین سمح بتركالكرةالممس 3مختبرلكلو .الرأسفوق منمرورهاعدالكرةو
.محاوالت
:التسجیل

.المتر الخامسفيلهاالمحددةالمنطقةفيالكرةسقوعندللمختبر) صفر(درجة تعطى-1
و أمتر زادةلنأأالمحددة،المنطقةعننقصانوأزادةمترلكلواحدةدرجةزادة-2

ححیث،درجةعطينقصان فيالمحددةعد المنطقة3،2،1صفر،الدرجاتترتیبص
عطى8،7،6االمتار في3،2،1المنطقةمنوحسب قرهاالمحددةالمنطقةقبلالترتیبو

.التواليعلى) 2،3،4(األمتار  
ةالمختبردرجة-3 .الثالثالمحاوالتدرجاتمجموعهيالنهائ

ل اریوضح)3(رقمش يالحساإلدراكاخت الساحالضربرةإسقامسافةحر
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ار- : )ثا20ثا،10ثا،5(الزمنبتقدیرالحسياإلدراكاخت
قافساعةفيالنظرالمفحوصمنطلب:األداءوصف-  قومإ الساعةلتفحصبتشغیلهاو

قافهاتشغیلهامنهطلبثمبها،واإلحساس ررأنعلى،)ثا20ثا،10ثا،5(األزمنةعندوٕا
ارأداءالمفحوصمنطلبثم،األزمنةهذهمنزمنلكلمراتذلك إلىالنظردون االخت

قافساعة اریؤدأنعلى،اإل امتدادها املعلىوالیدأماًماوالنظروضع الوقوفمناالخت
قافهاالساعةبتشغیلالمفحوصقومحیث،الجسمطولمع على)ثا20ثا،10ثا،5(أزمنةعندوٕا
اسهذاررأن ل زمنمراتثالثالق ة عند  .متتال

ل)ثا20ثا،10ثا،5(زمنعندالثالثة األخیرةالمحاوالتنتائجللمفحوصسجل: التسجیل
.محاولةلفيالخطأمقدارحسابیتمأنعلىحدةعلىمحاولة


