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ملخص البحث :
الحركیــة ـ بعــض القــدرات اإلدراكیــة الحــس قــة بــین یهــدف البحــث إلــى التعــرف علــى العال

.ودقة تنفیذ ضربة الجزاء في كرة القدم

واستخدم الباحث المنهج الوصفي بطریقة المسح لمالئمته وطبیعة البحث ، وتكونت عینة 

فــي  ٢٠٠٦/٢٠٠٧البحــث مــن العبــي منتخــب كلیــة التربیــة الریاضــیة بكــرة القــدم للعــام الدراســي 

دراكیـــة تـــم اســـتخدام اختبـــارات لقیـــاس القـــدرات اإلالعبـــًا . )٢٢لبـــالغ عـــددهم (وا لجامعـــة الموصـــ

.تنفیــذ ضــربة الجــزاء دقــةاختبــارات ، فضــًال عــن اســتخدام اختبــار  )٣الحركیــة وعــددها (-الحــس

الوســـط الحســـابي ، االنحـــراف المعیـــاري ، والنســـبة جـــة البیانـــات إحصـــائیًا باســـتخدام (وتمـــت معال

بعـض وأسفرت النتـائج عـن وجـود عالقـة ارتبـاط معنویـة بـین .)البسیط طرتباالمئویة ، ومعامل اال

.القدرات اإلدراكیة الحس الحركیة ودقة تنفیذ ضربة الجزاء في كرة القدم

Some cognitive abilities sense – motor and their
relation with the accurate implementation of penalty

kick in soccer

Lecturer Dr. Nawfal Fadel Rashed
College of Sport Education – University of Mosul

Abstract:
This paper aim at Knowing the relation between , some of

cognitive abilities sense – motor and accurate implementation of penalty

kick in soccer .

The researcher used descriptive curriculum survey method, which

fits the nature of the research. The data of the paper consists of players
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from the soccer team of Sport College, The year 2006-2007 in university

of Mosul. They are (22) player. Tests are used to measure the cognitive

abilities sense – motor, and their number are (3) tests. In addition to that

using the tests of accurate implement of penalty kick. The data were

treated statistically by using (mathematical medium, criterion deviation,

percentage , simple correlation modulus) .

The results are as follows: There is an immaterial correlation

relation between cognitive abilities sense – motor and accurate

implementation of penalty kick in soccer .

التعریف بالبحث-١
المقدمة وأھمیة البحث١-١

تعد أعضاء الحس من وسائل االتصـال بـین الكـائن الحـي وبیئتـه ، فكلمـا كانـت أداء هـذه 

عملیـة  والوسائل جیدة تمكن الفرد مـن أن یتكیـف ویتفاعـل مـع بیئتـه تفـاعًال جیـدا وسـلیمًا، وال تخلـ

واالنتبــاه مــن الخبــرات الحســیة التــي تصــل عــن مــن العملیــات العقلیــة كــالتفكیر واإلدراك والتصــور 

طریق الحواس المختلفة .

علـى انـه ”)Farfel(حركیـة وقـد أشـار -حركي من الوظائف النفس-ویعد اإلدراك الحس

عبارة عـن رد إثـارة األعضـاء الحسـیة فـي العضـالت واألعصـاب والمفاصـل علـى اإلدراك الحركـي 

“ن تفصــله أجــزاء الجسـم عنــد القیــام بتنفیــذ أي مهــارة وكـذلك تــزود العقــل بالمعلومــات التـي یجــب أ

)872،1975،Farfel(وجیة حركي على العدید من العملیات الفسیول-. ویتوقف اإلدراك الحس

أن المسـتقبالت الحسـیة الموجـودة فـي العضـالت واألوتـار والمفاصـل إذ یشیر (عالوي وأبو العال)

مـات عـن مـدى تقصـیر العضـلة أو تطویلهـا وعـن تقوم بإرسال إشـارات عصـبیة حسـیة تحمـل معلو 

مــدى توترهــا وارتخائهــا وعــن أوضــاع الجســم وبــذلك تســاعد هــذه المعلومــات علــى تقــدیر الالعــب 

لألداء الحركي من خالل تحكم الجهاز العصـبي فـي أداء الحركـات المكتسـبة وٕاتقانهـا أثنـاء عملیـة 

.)١٩٨٤،١٨٣عالوي،وأبو العال،(التعلم الحركي والتدریب الریاضي 

حركــي هــو نــوع مــن الحــواس التــي تعطــي الالعــب نوعــًا مــن اإلحســاس -فــاإلدراك الحــس

بحركــة أجــزاء الجســم ومــدى امتــدادها الكلــي أو الجزئــي والتــي تمكنــه كنتیجــة مــن أعطــاء الوصــف 

فهــو األســاس الــذي تقــوم علیــه ســائر العملیــات العقلیــة األخــرى ، فلكــي نــتعلم ”الحركــي للجســم . 

و نفكر فیه یجب أن ننتبه إلیه وندركـه فعنـدما تلـتقط حواسـنا األخـرى المـؤثرات المنبعثـة مـن شیئًا أ

 رومصــدرها ، فــنحن نســمع ثــم نــدرك نــوع المــؤث تالعــالم الخــارجي فأننــا نــدرك معنــى هــذه المــؤثرا
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ســواء كــان طلقــة البدایــة فــي إحــدى مســابقات العــاب القــوى أو صــافرة لبــدء المبــاراة أو خطــأ بــین 

.)١١،١٩٩٥النعیمات ،( “ن العبی

ولعبة كرة القدم من األلعاب التي تحتاج إلى فترة طویلة إلتقان مهاراتها الحركیة المختلفـة 

والمركبة حتى یتم أداءها بشكل صحیح إذ یتمثل فیها الشعور باالتزان والتحكم في أوضاع الجسم 

اء ، حیـث أن اإلتقـان یعتمـد علـى والربط بین أجزاء الحركـات المختلفـة والتـي تعبـر عـن إتقـان األد

واإلحســـاس الواضـــح والـــدقیق حركیـــة -الحـــس المـــزج بـــین القـــدرات البدنیـــة والمهاریـــة واإلدراكیـــة 

بالمكان والزمان واالتجاهات والقدرة على االستجابة الحركیة .

فالعــب كــرة القــدم یحتــاج باســتمرار إلــى إدراك حركــي واســع وقــدرات بدنیــة ومهاریــة عالیــة 

هة ظروف اللعب المختلفة والتغلب علیها في الملعب ، وان كل موقف یواجه الالعـب داخـل لمواج

الملعــب یحتــاج إلــى اإلدراك والتفكیــر الصــحیحین التخــاذ القــرار المناســب بأقصــى ســرعة وأفضــل 

نتیجة ، وبما أن التفكیر السلیم والحـل المناسـب الیكونـان إال بعـد إدراك صـحیح لعناصـر الموقـف 

أصـبح الیـوم (جهـه الالعـب مصـحوبًا بقـدرات بدنیـة ومهاریـة عالیـة ، ومـن خـالل مـا تقـدم الذي یوا

الشــغل الشــاغل للعــاملین علــى اللعبــة هــو كیفیــة خلــق الالعــب المتكامــل الــذي یســتطیع أن یســجل 

هدفًا بالمواصفات المطلوبة من حیث القوة والسـرعة والدقـة فـي األداء وكـذلك لعـب الكـرة ومناولتهـا 

. ونظرًا ألهمیة ضربة الجزاء باعتبارها إحدى )٦٤،١٩٨٤حماد ، ()ان والوقت المناسبینفي المك

الـــركالت (التـــي تنفـــذ فـــي أثنـــاء اللعـــب أو عنـــد حســـم المبـــاراة بالضـــربات )الســـتة(الحـــاالت الثابتـــة 

فعنــدما تنفــذ ضــربة الجــزاء بطریقــة صــحیحة مــن ناحیــة القــوة والدقــة والســرعة والزاویــة )الترجیحیــة

لتوقیت فان فرصة تحقیق الهدف في مرمى الخصم سـوف یكـون كبیـرًا ، لـذا فـان دراسـة القـدرات وا

وربطها بدقة تنفیذ ضربة الجـزاء سـوف تـؤدي بالنتیجـة إلـى فهـم ومعرفـة حركیة -الحس اإلدراكیة 

إلـى أن معرفـة وٕادراك”)عبـد اهللا(مدى أهمیة هذه القدرات في نجاح تنفیذ ضربة الجزاء إذ یشـیر 

الالعــب لــه أهمیــة كبیــرة لــیس فقــط لــتعلم أداء المهــارات وتنفیــذها ولكــن لحــل كــل المشــكالت التــي 

.)١٨٠،١٩٨٥عبد اهللا ، (“تواجهه أثناء استخدامه مهارات اللعب المختلفة 

-الحــس ومـن هنـا جـاءت أهمیـة البحـث فـي دراســة العالقـة بـین بعـض القـدرات اإلدراكیـة 

  اء في كرة القدم .ودقة تنفیذ ضربة الجز حركیة 

:مشكلة البحث٢-١
ــــدریب حركــــي -الحــــس تعــــد اإلدراك  ــــیم وت مــــن الدراســــات ذات األهمیــــة البالغــــة فــــي تعل

المهارات األساسیة في كرة القدم ، فاغلب المهارات األساسیة البسیطة منها والمركبة تعتمد أداءهـا 

وة ومسـافة مناسـبة ، فكلمـا كـان بصورة رئیسیة على قدرة الالعب في تقدیر كمیـة مـا تتطلبـه مـن قـ

اإلدراك صحیحًا كان السلوك الحركي صحیحًا مما یؤدي إلـى تحسـن فـي أداء المهـارات األساسـیة 

للعالقـات الزمانیـة والمكانیـة حركـي -الحـس ، فمهارة التهدیف من المهارات التـي تتطلـب اإلدراك 
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الفـــرق الحـــظ أن الكثیـــر مـــن ،ومـــن خـــالل عمـــل الباحـــث وخبرتـــه ومشـــاهدته العدیـــد مـــن مباریـــات 

الالعبــین الیجیــدون أداء ضـــربة الجــزاء بشـــكل دقیــق وجیـــد ســواءًا فـــي أثنــاء اللعـــب أو عنــد حســـم 

والتي قد تكـون السـبب فیهـا هـو ضـعف القـدرات اإلدراكیـة )المباراة بالضربات (الركالت الترجیحیة

ــ–الحــس  ة بــین بعــض القــدرات حركیــة لــدیهم ، ومــن هنــا بــرزت مشــكلة البحــث فــي دراســة العالق

ودقة تنفیذ ضربة الجزاء في كرة القدم .حركیة -الحس اإلدراكیة 

ھدف البحث :٣-١
ودقة تنفیذ ضربة الجزاء في حركیة -الحس التعرف على العالقة بین بعض القدرات اإلدراكیة -

  كرة القدم .

فرضیة البحث :  ٤-١
حركیة ودقة تنفیـذ ضـربة -رات اإلدراكیة الحس هناك عالقة ذات داللة معنویة بین بعض القد-

الجزاء في كرة القدم .

مجاالت البحث : ٥-١
العبو منتخب كلیة التربیة الریاضیة بكرة القدم في جامعة الموصل .-المجال البشري :-

  . ١٣/١٢/٢٠٠٦ولغایة  ١١/١٢/٢٠٠٦ -المجال الزماني :-

.ملعب جامعة الموصل -المجال المكاني :-
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المصطلحات الواردة في البحث : ٦-١
:حركي -الحس اإلدراك 

Joseoh(عرفه - & Oxendine( الحاسة التي تمكننا من تحدید وضع الجسم وحالتها ”بأنه

“وامتـــدادها واتجاههـــا فـــي الحركـــة وكـــذلك الوضـــع الكلـــي للجســـم ومواصـــفات حركـــة الجســــم 

)Joseoh&Oxendine.1980.82(

عملیة تنظیم المعلومـات الداخلیـة مـع المعلومـات المخزونـة والتـي تتجـاوز ”بأنه  )فرج(وعرفه -

.)٢٤٨، ١٩٩٦فرج ،(“العمل أو األداء الحركي 

ضربة الجزاء :
واحــدة مــن الحــاالت الثابتــة ، وتحتســب ضــد الفریــق الــذي یرتكــب واحــد مــن العبیــه احــد هــي -

رة بشـرط أن تكـون فـي اللعـب األخطاء العشرة داخل منطقة جزائه بغـض النظـر عـن موقـع الكـ

.)١٩٩٩،٢٥محمود ، وحسام الدین ، .(

:إلطار النظري والدراسات المشابھةا-٢
اإلطار النظري :١-٢
اإلحساس :١-١-٢

عضـو حسـي وتـأثیر  أواألثر النفسي الـذي ینشـأ مباشـرة مـن انفعـال حاسـة اإلحساسیعد

ــــروائح و اإلحســــاسمراكــــز الحــــس ك ــــاأللوان واألصــــوات وال ــــق ب ــــرودة والضــــغط ویطل المــــذاقات والب

الحـس لي لموضوعات التي نحس بها عندما یثار عضـو مـن أعضـاءو األ اإلدراكعلى  اإلحساس

، ١٩٧٩ ،راجـح(من تفسیر ، كما انه لیس محلًال تحلیًال دقیقـاً  اإلدراكالمختلفة ولكن لیس لهذا 

 إلىث نتیجة لوجود مؤثر ینقل األثر الداخلي الذي یحد”هو اإلحساسبان )محمد(. ویرى )١٧٨

اإلحســاسحــاالت شــعوریة ك إلــىالمراكــز العصــبیة فــي المــخ مــن خــالل أعصــاب خاصــة فتتــرجم 

.)١٠٥، ١٩٨٣(محمد ،  “ الخ٠٠٠بالطعم والحرارة والجوع

اإلدراك :٢-١-٢
یعـــد اإلدراك مــــن أهـــم العوامــــل التـــي تشــــكل الســـلوك اإلنســــاني ، وان ســـلوك الفــــرد یمثــــل 

هـو قـدرة الفـرد فـي إدارة المعلومـات التـي ”بـان اإلدراك )الخـولي واخـران(إلدراكه ، ویـرى انعكاسًا 

تــأتي لــه مــن خــالل الحــواس ، وعملیــة تشــغیل المعلومــات وردة الفعــل فــي ضــوء الســلوك الحركــي 

  . )١٩٩، ١٩٩٤الخولي ، واخران ، ( “الظاهري 

لنشــاط العقلــي الــذي عــن طریقــه العملیــة العقلیـة أو ا”بــان اإلدراك هــو )الضــمد(ویضـیف 

“نستطیع أن نتعرف على موضوعات العالم الخارجي ، وهو استجابة عقلیة لمثیرات حسیة معینة 
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. ویعتمد اإلدراك على عاملین رئیسیین همـا النشـاط الـذهني ، ووظـائف )٢٠٠٠،١٠٩الضمد ، (

  . )٨٨،  ١٩٩٥المغربي ، (األعضاء الحسیة 

اس واإلدراك :العالقة بین اإلحس٣-١-٢
إن العالقــة بــین اإلحســاس واإلدراك عالقــة وطیــدة الیمكــن إهمالهــا الن انعــدام حاســة مــن 

الحــواس یــؤدي بالتــالي إلــى انعــدام الموضــوعات المرتبطــة بهــا ، فــاإلدراك یســتمد فعالیتــه ومقوماتــه 

ق حاسـة من تلك اإلحساسات التي تنقلها األعصـاب المـوردة حیـث تـتم عملیـة اإلدراك ، فعـن طریـ

  . )٢١، تب ونعرف معناها ووظائفها وخصائصها(صلیبا،البصر ندرك كثیرًا من الموضوعات

فاإلحساس ابسط عملیة نفسیة للتأثیر المباشر للمؤثرات المادیة في الحواس ، أما اإلدراك 

فیتطلب وجود الذات التي تدرك ویتطلب وجود العـالم الخـارجي ، فـاإلدراك یتضـمن عملیـة التأویـل 

الطالــب ، (اإلحساســات الــواردة مــن العــالم الخــارجي ویعتمــد علــى كــل مــن النظــام الحســي والمــخ ب

. فاإلنسان یتقبـل المنبهـات الـواردة إلیـه مـن العـالم الخـارجي أي یحـس  )١٦٨،  ١٩٩٣والویس ، 

تأثیر المنبهات ثم یترجم هذا اإلحساس إلـى معـاني أو دالالت معینـة بعـد أن یسـقط علیهـا كـل مـا 

. وٕاذا نظرنـــا إلـــى األشـــیاء المحیطـــة بنـــا  )١٩٦،  ١٩٩٤شـــلش ، ومحمـــود ، (ه مـــن خبـــرات عنـــد

فســنجد أن لكــل منهــا حجمــًا یختلــف عــن حجــم األخــر ، ونــدرك أن لكــل شــي معنــى یختلــف عــن 

األخر ، فالالعب الذي یشاهد المـدرب یتحـرك والكـرة تطیـر وحـارس المرمـى واقفـًا متحفـزًا فسـیدرك 

ذجــًا للتصــویب علــى المرمــى ، معنــى ذلــك أن اإلدراك ظــاهرة نفســیة مركبــة أن المــدرب یــؤدي نمو 

تتطلب عمًال عقلیًا معقدًا ، أما اإلحساس فهو حدث بسیط حیث وقعت موجة ضـوئیة منبعثـة مـن 

Barow&Geerالمــــدرب والكــــرة والمرمــــى وحارســــه كــــًال علــــى حــــده ( . ویشــــیر )1973.120

بأنه الیمكن أن یكون هناك إدراك بدون إحسـاس ، ”ساس إلى العالقة بین اإلدراك واإلح)صلیبا(

كمــا انــه الیمكـــن أن یكــون هنــاك إحســـاس بــدون إدراك الن اإلدراك هــو األثـــر الــذي یفســر وجـــود 

  )٢١صلیبا ، ب ت ، (“اإلحساس 

:حركي -الحس مفھوم اإلدراك  ٤-١-٢
ما یمتلــك الفـــرد مكونــًا مهمــًا فـــي تنمیــة تصــور الجســـم فعنــدحركـــي -الحــس یعــد اإلدراك 

مهارات إدراكیة حركیة بمستوى جید فذلك یعني نمو الجهاز العصبي الـذي یـنعكس علـى الجوانـب 

  . )١٩٩،  ١٩٨٢الخولي ، وراتب ، (األخرى ویكون بمثابة مؤشر له 

علــى تغییــر وتشــكیل وضــع الجســم واتجاهــه حركــي -الحــس وتســیطر مســتقبالت اإلدراك 

. ویحـدث اإلدراك )٣،  ١٩٩٠السـكري ، (زیـادة نسـبة سـرعة الحركـة وعالقته بأجزائـه فـي الفـراغ و 

عنـدما یتصـل الكـائن الحـي بأحـد موضـوعات العـالم الخـارجي فـان الحـواس تتـأثر حركـي -الحس 
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بما یقع علیها من مـؤثرات ، ویحـدث اإلحسـاس عـن طریـق اصـطدام تموجـات خاصـة تصـدر مـن 

شارة عن طریق األعصاب المـوردة إلـى أن تصـل األجسام الخارجیة بإطراف األصابع ثم تنتقل اإل

خـاطر ، حركـي (-الحـس إلى المـخ فتتـرجم هـذه اإلشـارات العصـبیة إلـى معنـى وهـذا هـو اإلدراك 

هــو اإلحســاس الــذي یعطینــا القــدرة علــى حركــي -الحــس . فــاإلدراك  )١٢٨،  ١٩٧٨وآخــرون ، 

عرفـــة مســـببات الحركـــة بـــدون إدراك وضـــع الجســـم وأعضـــائه فـــي الفـــراغ لدرجـــة انـــه یمكننـــا مـــن م

اســـتعمال حواســـنا الخمـــس ، فهــــو یرجـــع أحیانـــًا إلـــى اإلحســــاس العضـــلي أو مـــا یســـمى بالحاســــة 

  . )١٤،  ١٩٩٠السكري ، (السادسة 

مفھوم ضربة الجزاء : ٥-١-٢
تعــرف ضــربة الجــزاء ببســاطة علــى أنهــا ضــربة حــرة مباشــرة ولكــن بتعلیمــات مختلفــة قلــیًال 

اء ، ویمكـن تلخـیص الفروقـات بینهـا وبـین الضـربة الحـرة المباشـرة بمـا یـأتي وتنفذ مـن عالمـة الجـز 

:-

یجب على حارس المرمى أن یبقى على خط الهدف حتى یتم تنفیذ الضربة..١

الیسمح لالعبي الخصم بتشكیل جدار..٢

یجـــب علـــى جمیـــع الالعبـــین باســـتثناء منفـــذ ضـــربة الجـــزاء وحـــارس مرمـــى الفریـــق المقابـــل أن .٣

منطقة الجزاء وخلف الكرة وعلیهم البقاء هنالك حتى یتم تنفیذ الضربة .یكونوا خارج 

Cray(یجب ضرب الكرة إلى األمام . .٤ & Blank .2002 .77(.

الدراسات المشابھة : ٢-٢
بعنوان :)١٩٩١(دراسة حجازي ، سحر عبد العزیز علي ١-٢-٢

كلیة التربیة احة لطالبات وعالقته بمستوى األداء في مادة السبحركي -الحس  اإلدراك”

“الریاضیة بالزقازیق

 حركــــي -الحــــس هــــدفت الدراســــة إلــــى التعــــرف علــــى العالقــــة بــــین بعــــض متغیــــرات اإلدراك

.مستوى األداء في مادة السباحةو 

 بكلیــة التربیــة طالبــة مــن طالبــات المرحلــة الرابعــة  )٩٠(تــم إجــراء الدراســة علــى عینــة قوامهــا

  .ق الریاضیة بجامعة الزقازی

 الحـس وأظهرت نتائج الدراسة عن وجود عالقة ارتباط معنویـة بـین جمیـع متغیـرات اإلدراك-

  . )١٦٥،  ١٩٩١حجازي ، (المختارة واألداء الحركي في السباحة .حركي 

بعنوان :)١٩٩٥(دراسة النعیمات ، سھام حمد ٢-٢-٢
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األداء المهاري على ومستوىحركي -الحس دراسة العالقة بین بعض متغیرات اإلدراك ”

“أجهزة جمباز السیدات لطالبات كلیة التربیة الریاضیة في الجامعة األردنیة

ومستوى األداء حركي -الحس بعض متغیرات اإلدراك  نهدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بی

المهاري على أجهزة جمباز السیدات.

 بــات المســجالت فــي مــادة الجمبــاز طالبــة مــن طال )٢٩(تــم إجــراء الدراســة علــى عینــة قوامهــا

المستوى األول في كلیة التربیة الریاضیة في الجامعة األردنیة .

: وأظهرت نتائج الدراسة مایأتي-

وأجهــزة بســاط الحركـــات حركــي -الحــس وجــود عالقــة ارتبــاط معنویــة بــین متغیـــرات اإلدراك -

األرضیة وعارضة التوازن والمتوازي ، وجهاز حصان القفز .

  . )٧٠،  ١٩٩٥عیمات ، الن(

إجراءات البحث :-٣
منھج البحث :١-٣

استخدم الباحث المنهج الوصفي بطریقة المسح لمالئمته وطبیعة البحث.

عینة البحث :٢-٣
تـم اختیـار عینـة البحـث بالطریقـة العمدیـة وهـم العبـو منتخـب كلیـة التربیـة الریاضـیة بكــرة 

ـــالغ عـــددهم بجامعـــة ٢٠٠٦/٢٠٠٧القـــدم للعـــام الدراســـي  ـــم  )٢٢(الموصـــل ، والب ـــد ت ـــًا ، وق العب

العبـین ،  )٧استبعاد حراس المرمى والالعبین المصابین والغائبین عن أداء االختبارات وعددهم (

مـن المجتمـع األصـلي  )% ٦٨.١٨(العبـًا وبنسـبة مئویـة مقـدارها  )١٥(وعلیه بلغت حجم العینـة 

اصة بعینة البحث .للبحث . والجدول األتي یبین المتغیرات الخ

  )١(الجدول 

)العمر والوزن والطول(یبین األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمتغیرات 

+ ع-سالمتغیرات

٢٢١.٧٧٣العمر/ بالسنة

٦٦.٨٠٧.٨٠٣الوزن/ بالكغم

١٧٥.٤٠٥.١١٠الطول/ بالسم
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وسائل جمع البیانات :٣-٣
وشملتاالختبارات والمقاییس :١-٣-٣
. اختبار اإلحساس بمسافة الوثب األفقي

 . اختبار اإلحساس للقدم بالفراغ الراسي

. اختبار اإلحساس بالقدم المسیطرة

.اختبار دقة تنفیذ ضربة الجزاء

المالحظة العلمیة :٢-٣-٣
مفردات ومواصفات االختبارات : ٤-٣
اختبار اإلحساس بمسافة الوثب األفقي :١-٤-٣

.اختبار اإلحساس بمسافة الوثب األفقياسم االختبار :

.)إلى األمام(اإلحساس بمسافة الوثب األفقيقیاس القدرة على الهدف من االختبار :

شریط قیاس ، قطعة قماش لعصب العینین .األدوات المستخدمة :

إجراءات االختبار : 

سـم یخصـص احـدهما لبـدء (خـط  )٥٨.٨(یرسم على األرض خطان متوازیان المسافة بینهما -

.)خط الهدف(واألخر كهدف )البدء

یقــف المختبــر خلــف خــط البــدء مواجهــًا لخــط الهــدف ، بحیــث تكــون قــدماه خلــف خــط البــدء -

مباشرة .

یترك المختبر لتقدیر بعد مسـافة خـط الهـدف عنـه ، ثـم تعصـب عینـاه ویتـرك فـي هـذا الوضـع -

لمدة خمس ثوان .

بالقـــدمین معـــًا مـــن خـــط البـــدء إلـــى األمـــام لمحاولـــة الوصـــول إلـــى خـــط یقـــوم المختبـــر بالوثـــب -

یوضح ذلك. )٢(بالعقبین ، والشكل )خط الهدف(الهدف بحیث یالمس الخط الثاني 

طریقة التسجیل :

سم  )٠.٦١(یتم تسجیل المسافة التي تقع بین خط الهدف ونهایة عقبي المختبر إلى اقرب -

. )٢تجمع المحاولتین وتقسم على (ه مجموعهما یعطى المختبر محاولتین ویسجل ل-

التوجیهات : 

التحتسب المحاولة التي الیتم فیها الوثب والهبوط بالقدمین معًا .-

كلما قلت المسافة بین خط الهدف ونهایة عقبي المختبر كان ذلك داللة على جودة اإلحساس -

بمسافة الوثب لدى المختبر .
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خط الهدف

سم ٥٨.٨

  دءخط الب

  )١(الشكل 

یوضح اختبار اإلحساس بمسافة الوثب األفقي

  . )١٧٩- ١٧٧،  ١٩٩٧عبد الفتاح ، وحسانین ، (

اختبار اإلحساس للقدم بالفراغ الراسي :٢-٤-٣
للقدم بالفراغ الراسي .حركي -الحس اختبار اإلدراك اسم االختبار : 

عند )إلى األعلى(عمودیًا )القدم المسیطرة(قیاس اإلحساس بحركة القدم الهدف من االختبار :

ثني مفصل الركبة .

حائط مدرج ، قطعة قماش لعصب العینین .األدوات المستخدمة :

إجراءات االختبار :

سم من األرض . )٣٤.٥(یرسم خط أفقي على الحائط بحیث یكون على ارتفاع -

فة بالنظر ثم تعصب عیناه .یقف المختبر موازیًا للحائط ، وتترك له فرصة لتقدیر المسا-

یحاول المختبر رفع قدمه المسیطرة والمجاورة للحائط إلى مستوى الخط المرسوم علـى الحـائط -

یوضح ذلك . )٣(، ویكون ذلك عن طریق ثني ركبة الرجل المسیطرة والشكل 

طریقة التسجیل : 

سم  )٠.٦١(یتم تسجیل المسافة بین القدم والخط المرسوم على الحائط إلى اقرب -

  .  )٢تجمع المحاولتین وتقسم على (یعطى للمختبر محاولتین ویسجل له مجموعهما -
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  )٢(الشكل 

لقدم بالفراغ الرأسيلحركي -الحس یوضح اختبار اإلدراك 

  . )١٨٠- ١٧٩،  ١٩٩٧عبد الفتاح ، وحسانین ، (

اختبار اإلحساس بالقدم المسیطرة :٣-٤-٣
اختبار اإلحساس بالقدم المسیطرة :اسم االختبار :

علـــى اإلحســـاس بالمســـافة )الضـــاربة لكـــرة(قیـــاس قـــدرة القـــدم المســـیطرةالهـــدف مـــن االختبـــار : 

الجانبیة.

قطعة قماش لعصب العینین .شریط قیاس ،األدوات المستخدمة : 

إجراءات االختبار :

سم . )٢٩.٤(یرسم خطان على األرض المسافة بینهما -

بر بحیـث تكـون قدمـه المسـیطرة موازیـًا لخـط األیسـر ، أي قدمـه الیمنـى مـثال قریبـة یقف المخت-

وموازیة للخط األیسر ، ویترك للمختبر فرصة تقدیر المسافة بالنظر ثم تعصب عیناه .

)الخـط األیمـن(یقوم المختبر وهو معصوب العینین بنقل قدمه الیمنى جانبًا إلـى الخـط الثـاني -

مــع محاولــة وضــع القــدم )الخــط األیســر(ســم عــن الخــط األول  )٢٩.٤(والــذي یبعــد بمســافة 

یوضح ذلك . )٤(الیمنى على الحافة الخارجیة للخط الثاني ، والشكل 

طریقة التسجیل : 

تحسب المسافة من القدم حتى الحافة الخارجیة للخط الثاني .-

التـــي تمثـــل یعطـــى المختبـــر ثـــالث محـــاوالت بحیـــث یســـجل لـــه مجمـــوع المحـــاوالت الـــثالث و -

.)٣تجمع المحاوالت وتقسم على (مجموعة األخطاء في المحاوالت الثالث 
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تــدل دقـــة نقــل إحـــدى القـــدمین جانبــًا للمســـافة المحــددة مســـبقًا علـــى ارتفــاع مســـتوى اإلحســـاس -

شریطة عدم استخدام البصر .

سم ٢٩.٤

   )٣(الشكل 

  )رةالضاربة لك(یوضح اختبار اإلحساس بالقدم المسیطرة 

  . )١٨٢-١٨٠،  ١٩٩٧عبد الفتاح ، وحسانین ، (

اختبار دقة تنفیذ ضربة الجزاء : ٤-٤-٣
.اختبار دقة تنفیذ ضربة الجزاءاسم االختبار: 

قیاس دقة التهدیف في أثناء ضربة الجزاء.الهدف من االختبار :

األدوات المستخدمة : 

)سـم١٤١.٥وبة،طول كـل قسـم (حسـب منـاطق الصـعقسـماً  )١٥( إلـىمرمى كرة القـدم مقسـم -

.)سم٧٨(وارتفاعه 

كرات قدم .-

شریط قیاس .-

أمــــا )ســــم٦أشــــرطة منهــــا عــــرض كــــل واحــــد منهــــا ( )٤لتقســــیم الهــــدف ، ( )٦أشــــرطة عــــدد (-

.)سم٥الشریكان االخران فیبلغ عرض كل منها (

.مىیوضح مواصفات تقسیم المر  )٥لتثبیت أشرطة التقسیم ، والشكل ( )٥أدوات حدید عدد(-

إجراءات االختبار :

یقف المسجل بمساعدة شخص ثاني في مكان بحیث یسمح له برؤیة جمیـع الكـرات المصـوبة -

  الهدف. إلى

یقــوم المســجل والشــخص الثــاني بتســجیل جمیــع التصــویبات الناجحــة والفاشــلة وحســب تقســیم -

مناطق الصعوبة للمرمى.

لمكان الذي یرتاح له .یقف المختبر في المنطقة الخاصة لضربة الجزاء وفي ا-
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یعطى لكل مختبر محاولتین تجریبیتین.-

ضربات نحو المرمى.)خمس(یقوم المختبر بتنفیذ -

مكان االختبار. إلىیقوم مساعدان اخران بجمع الكرات وٕاعادتها -

:طریقة التسجیل-

درجات . )٨تعطى ( )٨المربع رقم ( إلىالكرات المصوبة -

درجات . )٧تعطى ( )٧( المربع رقم إلىالكرات المصوبة -

درجات . )٦تعطى ( )٦المربع رقم ( إلىالكرات المصوبة -

درجات . )٥تعطى ( )٥المربع رقم ( إلىالكرات المصوبة -

درجات . )٤تعطى ( )٤المربع رقم ( إلىالكرات المصوبة -

درجات . )٣تعطى ( )٣المربع رقم ( إلىالكرات المصوبة -

درجات . )٢تعطى ( )٢(المربع رقم  إلىالكرات المصوبة -

درجات . )١تعطى ( )١المربع رقم ( إلىالكرات المصوبة -

الكرات التـي تصـطدم بـالعمود أو العارضـة وتـدخل المرمـى تعطـى الدرجـة حسـب المربـع الـذي -

دخلت إلیه الكرة.

.)صفر(الكرات التي تصطدم بالعمود أو العارضة ولم تدخل المرمى تعطى درجة -

شریط التقسیم ولم تدخل الهدف تعطى الدرجة العالیة القریبة مـن شـریط الكرات التي تصطدم ب-

التقسیم الذي اصطدمت به الكرة .

.)صفر(الكرات المصوبة خارج الهدف یعطى -

الدرجــة النهائیــة لالختبــار هــو مجمــوع الــدرجات التــي یحصــل علیهــا المختبــر مــن المحــاوالت -

درجة .  )٤٠ر الواحد هو (الخمسة ، ویكون مجموع الدرجات الكلیة لالختبا
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  م ٧.٣٢

٥  ٢  ٥  

٤  ١  ٤  ٦  

٣  ١  ٣  ٧  

سم١٤١.٥

أدوات حدید لتثبیت أشرطة التقسیم

  )٤(الشكل 

یوضح مواصفات تقسیم المرمى في أثناء االختبار

  .)٤٧،  ٢٠٠٦حساوي ، (

الوسائل اإلحصائیة :  ٥-٣
ــــات إحصــــائیًا باســــتخدام البرنــــامج اإلحصــــائي  فضــــُال عــــن اســــتخدام )SPSS(تــــم معالجــــة البیان

الحاسبة الیدویة والذي تم من خاللهما استخراج :

الوسط الحسابي

االنحراف المعیاري

 النسبة المئویة

 بیرسون(معامل االرتباط البسیط(.

٧

م٢.٤٤

٨٨

٦

سم٧٨
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عرض النتائج ومناقشتھا : -٤
عرض النتائج :١-٤

  )٢(دول الج

حركیة -الحس الختبارات القدرات اإلدراكیة یبین األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة 

واختبار دقة تنفیذ ضربة الجزاء لعینة البحث

  ع+- سوحدة القیاسالمتغیرات

٦.٨٦٧١.٩٤١سماختبار اإلحساس بمسافة الوثب األفقي

٩.١٦٧١.١١٣سماختبار اإلحساس للقدم بالفراغ الراسي

٦.٣٣٣١.١٥٩سماختبار اإلحساس بالقدم المسیطرة

١٩.٨٦٧٥.٠٤١درجةاختبار دقة تنفیذ ضربة الجزاء

یتبین أن قیمة الوسط الحسابي الختیار اإلحساس بمسـافة الوثـب األفقـي  )٢من الجدول (

ـــــدره  )٦.٨٦٧( ـــــاري ق ـــــانحراف معی ـــــار ، بینمـــــا كـــــان قیمـــــة الوســـــط الحســـــابي الخت )١.٩٤١(وب ب

، كمـــا بلـــغ قیمـــة  )١.١١٣( وبـــانحراف معیـــاري قـــدره )٩.١٦٧(اإلحســـاس للقـــدم بـــالفراغ الراســـي 

 )١.١٥٩(وبـانحراف معیـاري قـدره  )٦.٣٣٣( الوسط الحسابي الختبار اإلحساس بالقدم المسیطرة

 )١٩.٨٦٧(، أمــــا بالنســــبة الختبــــار دقــــة تنفیــــذ ضــــربة الجــــزاء فقــــد بلــــغ قیمــــة الوســــط الحســــابي 

  . )٥.٠٤١معیاري قدره (وبانحراف

  )٣(الجدول 

واختبار دقة تنفیذ حركیة -الحس عالقة االرتباط بین اختبارات القدرات اإلدراكیة یبین 

ضربة الجزاء لعینة البحث

االختبارات

اإلحساساختبار 

بمسافة الوثب 

األفقي

اإلحساساختبار 

للقدم بالفراغ الراسي

بالقدم اإلحساساختبار 

المسیطرة

تبار دقة تنفیذ اخ

ضربة الجزاء
 - ٠.٥٩١ -   *٠.٧٤١ -   * ٠.٦١٢*

  ٠.٥١٤الجدولیة =  )ر(إذ بلغت قیمة  )١٣(ودرجة حریة  )٠.٠٥(معنوي عند نسبة خطأ *

القـــدرات اإلدراكیـــة االختبـــاراتوجـــود عالقـــة ارتبـــاط معنویـــة بـــین  )٣(یتبـــین مـــن الجـــدول 

المحتســــبة علــــى التــــوالي  )ر(ذ بلغــــت قیمــــة ، إحركیــــة واختبــــار دقــــة تنفیــــذ ضــــربة الجــــزاءالحــــس 

عنـد  )٠.٥١٤(المحتسبة والبالغـة  )ر(وهي اكبر من قیمة  )٠.٥٩١ -،  ٠.٧٤١،  ٠.٦١٢ -(

  . )١٣(ودرجة حریة  )٠.٠٥(نسبة خطأ 
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مناقشة النتائج :٢-٤
الحس اإلدراكیة أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباط معنویة عكسیة بین جمیع االختبارات

، ویــرى الباحــث أن ســبب هــذه واختبــار دقــة تنفیــذ ضــربة الجــزاءالمســتخدمة فــي البحــثكیــة حر -

العالقـــة یعـــود إلـــى أن طبیعـــة ضـــربة الجـــزاء ومتغیراتهـــا تحـــتم علـــى الالعـــب االســـتجابة للظـــروف 

والتـي تتطلـب اسـتخدام قـوة معینـة وسـرعة معینـة وزاویـة )حـارس مرمـى(الخارجیة من كـرة وخصـم 

ن مـن القــدم ، وهـذه األمــور تتطلـب إدراك حــس ـ حركـي عــالي بوضـع المفاصــل معینـة وجـزء معــی

ودرجــة الشــد العضــلي والــذي یكســب الالعــب القــدرة علــى تقیــیم مــدى االنقبــاض العضــلي الــالزم ، 

وكل هذه األمـور تـأتي مـن خـالل التـدریب علـى الضـربات الجـزاء والممارسـة علیهـا وتكراراهـا عـدة 

بـان كثـرة اسـتخدام جـزء معـین فـي مهـارة معینـة ”)عبـد اهللا(بیـة ویؤكـد مرات خالل الوحدات التدری

عبـد اهللا(“بكثرة یؤدي إلى تقویة اإلحساس فیها أكثر من الجزء األخر الذي یكون استخدامه اقـل 

 ،١٧،  ١٩٩٨( .  

فضــًال عــن ذلــك فــان ضــربة الجــزاء یحتــاج إلــى التركیــز علــى عنصــر الدقــة فــي التنفیــذ ، 

تطلب السیطرة الكاملة على العضالت اإلرادیـة لتوجیههـا نحـو هـدف معـین ، وهـذا وعنصر الدقة ت

یعنــي أن كــل أداء حركــي یتمیــز بالدقــة یتطلــب قــوة مناســبة أكثــر مــن قــوة كبیــرة جــدًا . وهــذه القــوة 

.حركـــي -الحـــس المناســبة یـــأتي مـــن االنقبـــاض العضــلي المناســـب والـــذي یعبـــر عنهــا بـــاإلدراك 

أن استخدام الالعبین قوة قصـوى غیـر محسـوبة بشـكل جیـد یـؤدي إلـى فشـل إلى  ” )رجب(ویشیر 

  . )٥٨،  ١٩٩٩رجب ، (“دقة أداء المهارة 

االستنتاجات والتوصیات : -٥
االستنتاجات :١-٥
ودقة تنفیذ ضربة الجزاء.حركیة -الحس وجود عالقة ارتباط معنویة بین القدرات اإلدراكیة -

التوصیات :٢-٥
وذلـك بوضـع بـرامج تدریبیـة تعمـل علـى تطویرهـا حركیـة -الحـس تمام بالقـدرات اإلدراكیـة االه .١

في الوحدات التدریبیة .

العمل على تنفیذ ضربات الجزاء في كل وحدة تدریبیة ولكل الالعبین وتكراراها عدة مرات . .٢

العمل على إجراء بحوث ودراسات مشابهة وعلى الحاالت الثابتة األخرى . .٣

المصادر العربیة واألجنبیة
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وعالقتــه بمســتوى حركــي -الحــس اإلدراك  ”:  )١٩٩١(حجــازي ، ســحر عبــد العزیــز علــي .١

رسـالة ماجسـتیر غیـر “األداء في مادة السـباحة لطالبـات كلیـة التربیـة الریاضـیة بالزقـازیق

منشورة ، كلیة التربیة الریاضیة للبنات ، جامعة الزقازیق .

دراسة تحلیلیة لبعض المتغیرات البایوكینماتیكیة  ”:  )٢٠٠٦(ر إبراهیم حساوي ، نشأت بشی.٢

رســالة “ألســالیب مختلفــة لضــربة الجــزاء وعالقتهــا بدقــة التهــدیف لــدى العبــي كــرة القــدم

ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل .

،  ١ط “ ططــي لالعــب كــرة القــدماإلعــداد المهــاري والخ”:  )١٩٨٤(حمــاد ، مفتــي إبــراهیم .٣

دار الفكر العربي ، القاهرة .

ــتعلم الحركــي ”:  )١٩٧٨(خــاطر ، احمــد محمــد ، وآخــرون .٤ ، دار المعــارف“دراســات فــي ال

االسكندریة .

دار الفكـــر  “التربیـــة الحركیـــة”:  )١٩٨٢(الخـــولي ، أمـــین أنـــور ، وراتـــب ، أســـامة كامـــل .٥

العربي ، القاهرة .

دلیـل معلـم الفصـل –التربیة الریاضیة المدرسـیة ”: )١٩٩٤(أنور وآخران الخولي ، أمین.٦

، دار الفكر العربي ، القاهرة . ٣ط “وطالب التربیة العملیة
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