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  وأ هت املش تىك، واميك امحلد، كل انلهم

 وامسالم امصالة، وأ فضل امتالكن، وعليك املس تعان،

 أ هل، وعىل محمد، س يدان وهبيك عبدك، عىل

 من خترجنا أ ن انلهم ووسأ كل أ مجعني، وحصبه

 ثفتح وأ ن امفهم، بنور وتكرمنا امومه، ظلامت

 هعمك، شكر ثلهمنا وأ ن امعمل، مبعرفة علينا

هك امكرمي موهجك خامصا معلنا وجتعل  موالان اي ا 

 قريب. جميب مسيع



 

 

 

 

 

 

   لشديد عذابي إن كفرتم ولئن ألزيدنكم شكرتم لئن ربك تأذن وإذ:تعالى  اهلل قال
 07 اآلية إبراهيم سورة .العظيم اهلل صدق

 العمل هذا إنجاز على وقدرنا وفقنا الذي وجل عز اهلل نشكر شيء كل وقبل أوال
 المجال هذا في الباحثين ولجميع الطلبة لنا نافعا عمال يكون أن نرجو المتواضع الذي

 على هذا أشرف الذي "بومسجد عبد القادر" الدكتور األستاذ إلى الجزيل بالشكر نتقدم كما
 وحسن وتوجيهاته ونصائحه القيمة بمعلوماته عليا يبخل لم الذي البداية منذ العمل

 المتواضع العمل هذا إلتمام الطريق لي مهدت التي لي متابعته
 أخيه. عون في العبد مادام العبد عون في واهلل نجاحي على وقفوا الذين زمالئي إلى
 من حرفا علمني من كل وإلى األعزاء أوليائي إلى الواسع بالشكر نتقدم األخير وفي

 .الجامعة إلى االبتدائي

 

 

 



 

 

 

 

 

 وبفضل مجهوداتي المعتبرةوبفضل من هللا عز وجل ر  رياضة و صحة ماستشهادة  يبمناسبة نيل

 االسمأهدي ثمرة جهدي إلى الحضن الدافئ و القلب الحي إلى العين التي قطعت النوم لتصهر على راحتي إلى 

 الذي يخفي حقيقة نجاحي أمي العزيزة رحمها هللا و اسكنها الفردوس األعلى . إلى الذي أفنى العمر كله على 

 لي طريق النجاح و كان لي نعم األب و الصديق أبي شيء و الذي مهدتدريسي و رعايتي و لم يبخل علي بأي  

 قادة الذي اعتبره بمثابة االب  و زوجته و ابنائه احمد أخي  باسمهالعزيز اطال هللا في عمره . إلى  إخوتي كل  

 و زوجته  و عبد الرحمن و عبد الستار و محمد االمين و خديجة و الكتكوت الصغير اسماعيل  . إلى أخي مختار 

 بسمة و ياسين  . إلى  أخي الطاهر و زوجته و ابنائه امينة و ايمن و هبة  . إلى  أخي الطاهر و ابنائه

 و يونس   امينة و ايمن و هبة  . إلى أختي الغالية  مختارية و زوجها و ابنائها محمد و سهام و زوجته و ابنائه

 قلبيعلى و زوجها محي الدين و الكتكوتة سلطانة . إلى أخي محمد و زوجته و ابنه العزيز إلى أختي ملوكة 

 والى اختي  فاطمة و ابنائها بشرى و محمد و حنيف.انس و الكتكوتة الجميلة ايالف ائهنأبجواد و ريتاج و أخي عثمان و زوجته و 

 ت . إلى كل األقارب من قريب أو من بعيد. . إلى جميع اعمامي و اخوالي و خاالتي االحياء منهم و األموا

 لى كل أصدقائي الذين عرفتهم في حياتي ا

 الى اصدقائي الذين شاركوني أغز أيام حياتي  و حميدو و مفيد و فؤاد. و خاصة القدماء منهم   عزيز

 سي مرابط  العمالقة و السبع يوسف. إلى اصدقائي في الجامعة محمدمحمد و العسري محمد  و مدوني عمارة 

 .5102و تواتي و جميع  طلبة  رياضة و صحة دفعة و بناصر و عبدو  

 .البدنية  التربية أساتذةإلى السادة مفتشي التربية الوطنية السيد عوف و السيد رزيني . إلى جميع  

 . س    اساتذة و تالميذ ثانوية الحوا الذين عرفتهم في حياتي التعليمية . إلى األساتذةإلى جميع زمالئي 

 إلى جميع العبي التنس .مدربي كرة اليدالالعبين الذين لعبت معهم و الى جميع  أصدقائيإلى جميع  

 -سفيزف–الذين ادربهم جميع المدربين. الى جميع اعضاء مسيري  مكتب جمعية الوفاق الرياضي  

 الرياضية بمستغانم.إلى أساتذة و دكاترة معهد التربية البدينة و 
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 مقدمة  -1-
منذ القدـ جبسمو و صحتو ولياقتو. كما تعرؼ عرب ثقافتو  اإلنسافتعترب الرياضة جزءا ىاما من تاريخ الشعوب . فقد اىتم 

جينيها من خالؿ شلارستو للرياضات ادلختلفة .كاللعب و التمرينات البدنية و الرقص و  أفعلى الفوائد ادلختلفة اليت ميكن 
اجلوانب النفسية  إىلاف ىذه ادلنافع ال تقتصر على اجلانب البدين فحسب بل ميتد  أدرؾالتدريب البدين .كما 

 ذلك اجلوانب احلسية احلركية . إىل إضافةاالجتماعية و العقلية و ادلعرفية  و 

ادلمارسة الرياضية عبارة عن أوجو ألنشطة بدنية سلتارة تؤدي بغرض الفوائد اليت تعود على الفرد نتيجة للمارستو ذلذا  إف
نشارلزبيوكر اف ادلمارسة الرياضية جزء متكامل من الًتبية  وىذا ما يؤكده  (87، صفحة 2881)(الشاطئي،  النشاط

العامة وميداف تدرييب ىدفو تكوين ادلواطن الالئق من الناحية البدنية و العقلية و االنفعالية و االجتماعية وذلك عن طريق 
االجيايب  التأثريتساىم يف  شلارسة سلتلف النشاط الرياضي إفويرى زلمد احلمامي من خالؿ دراسة لو  .النشاط البدين أنواع

))احلمامي، .  اإلنتاجيواىل زيادة مردود الفرد  األمراضوقايتو من  إىلعلى العديد من جوانب الفرد ادلمارس  كما هتدؼ 
مستوى ادلهارة  (  أف ىناؾ ارتبطا وثيقا بني1002كما أثبتت الدراسات مثل دراسة خويلة )  (21، صفحة 2887

احلركية واإلحساس العضلي احلركي، واإلحساس بادلسافة واالرتفاع، واإلحساس باالجتاه، كما أكد على وجوب تطوير 
 قابلية الرياضي يف عملية إدراؾ ادلكاف والزماف يف سلتلف األنشطة الرياضية.

الفعاؿ الذي تلعبو يف التخفيف من األزمات النفسية تعترب كرة القدـ من الرياضات األكثر شعبية يف العامل وذلك لدورىا 
 أفوديع"  أيلنييذكر كال من "حيث  للشعوب والًتويح عنهم يف أوقات الفراغ واحلد من اضطراباهتم النفسية اليومية ،

ي ختزف احلركات ادلتعلمة سابقا بواسطة نظاـ جتميع إذاحلس حركي يعد مكونا ىاما يف تنمية تصور اجلسم  اإلدراؾ
 األداء أف إذوىذا التخزين يصبح مبثابة تغذية رجعية يصاحب ادلهارة اليت يؤديها الالعب بعد ذلك،  األوليةللتشكيالت 

احلركية التوافقية  األفعاؿرلموعة من  إىلوالقدرة على تفسري االدراكات  اإلدراؾادلهاري لالعب كرة القدـ  يعتمد على 
ادلدخالت احلسية والبصرية واحلس حركية واليت يعرب عنها الالعب بدقة ليكوف قادرا اخلاصة باللعبة عن طريق العديد من 

 .على ضمها معا يف تسلسل توافقي ناجح يف االداء احلركي
القدرة على النشاط البدين واليت ال تتطلب القوة اجلسمية فحسب وإمنا  ادلرحلة اليت يكوف فيها للفرد تعترب مرحلة الرشد 

والتآزر واالحتماؿ فإهنا تصل إىل حدىا خالؿ ىذا الطور صلد أف عدد من الوظائف احلركية واحلسية   تتطلب السرعة 
 (11، صفحة 2884)فؤاد،  تصل إىل هنايتها القصوى خالؿ الرشد ادلبكر.

من األعماؿ  القدرة بأهنا " الكفاءة أو استطاعة األداء عمل  (17، صفحة 1005)دويدار، التدريب الرياضي،  عرؼ
الفرد احلالية  إمكانيةالذىنية أو اجلسمية سواء كاف ىذا العمل فطرياً أو مكتسباً بالتعلم وادلمارسة"، وعرفت القدرة بأهنا " 
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تعليمو أـ تدريبو على مزاولة نشاط ذىين أو حسي أو اليت وصل إليها بالفعل سواء عن طريق نضجو أـ منوه أـ خربتو أـ 
 .(57، صفحة 1005)دويدار، التدريب الرياضي،  حركي يف رلاؿ معني كالسباحة أو اجلري ".

على أف اإلدراؾ احلس (Schmid, 2000)و  (1004والكيالين ) (،1004ويضيف كل من عبد احلق وآخرين)
شلا  ،داؤىا بصورة أفضلأمكن أو ادلهارة، كلما أاإلحساس باحلركة  دادز إوذلك ألنو كلما  ،حركي ىاـ يف عملية التعلم

 وامريؤدي إىل رفع مستوى األداء بصورة ملحوظة. ويرتبط ادلفهـو التطبيقي للقدرات احلركية بعملية استقباؿ وتنسيق األ
 .احلركية للتحكم والتوافق العضلي العصيبالعصبية 

ىي قدرة الرياضي على إظهار القدر ادلناسب من (12، صفحة  1007)الدين،   لذا فأف اإلحساس احلركي بالقوة يعين
 القوة العضلية الالـز ألداء حركي معني كإظهار أقصى قوة أو متوسطة أو قليلة .

اإلحساس احلركي بادلسافة أما فهو قدرة الرياضي على حتديد زمن أداء احلركة أو الفعالية .  اإلحساس احلركي بالزمنأما 
الرياضي  بشكل عاـ  تدريبويرى ادلختصوف يف رلاؿ ال ىي قدرة الباقي على حتديد ادلسافة اليت تقطعها أثناء األداء .

ات القدرا ت احلركيو ما بني يف اختبار  واألداءحركي  –احلس  اإلدراؾختبارات   اخلاصو يف االيف بعض   األداءاجيابيو بني 
وىذا  من غري الرياضي أفضلحركي -يف اختبار ات االدراؾ احلس ةالتالـز  بينها واف الرياضيني الذين حيققوف نتائج جيد

 رفة دور شلارسة كرة القدـ على القدرات احلسيةما استدعى اىتماـ الطالب الباحث جراء دراستو يف ىذا اجملاؿ إىل مع
 .احلركية 

 البحث مشكلة -2-
من خالؿ متابعة الباحث دلباريات قدماء العيب كرة القدـ الحتاد سيدي بلعباس و الذين يلعبوف حتت اسم مجعية مشعل 

توى القدرات احلس حركية  الباحث معرفة  مس أرادفقد   فأكثر أكثرالشهيد ونظرا  الىتمامو هبم و بالتعرؼ عليهم 
إف حدة ادلنافسة يف مباريات   ، كما الرياضية  ادلهارات و خالؿ  ادلنافسة أداءلديهم و اليت تساىم  بشكل فعاؿ خالؿ 

كرة القدـ حتتم توفر رلموعة من الصفات األساسية لدى العب كرة القدـ حىت يتمكن من مسايرة و تتمة خصوصيات 
الصفات األساسية بني اجلانب البدين وادلهاري و اخلططي و الفين باإلضافة إىل اجلانب احلسي ادلنافسة ، و جتمع ىذه 

وأف تنمية القدرات احلسية احلركية لدى الراشدين أمر مهم يف تطوير حياهتم ادلستقبلية . إضافة إىل قلة البحوث اليت  حركي
باختبار  ركية ذلذه ادلرحلة العمرية، األمر الذي دفع الباحثتتناوؿ دور ادلمارسة الرياضية يف تطوير القدرات احلسية احل

دور يف حتسني القدرات  احلسية احلركية لدى قدماء  كرة القدـ   ىل دلمارسة رياضيةالقدرات احلس حركية لديهم دلعرفة 
 .؟سنة  40إىل  30احتاد سيدي بلعباس  العيب
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 و ينبثق من التساؤؿ الرئيسي التساؤالت الفرعية التالية 

 ؟ما ىو مستوى القدرات احلسية احلركية بالنسبة لألفراد ادلمارسني لكرة القدـ  -2-

 ؟ما ىو مستوى القدرات احلسية احلركية بالنسبة لألفراد غري شلارسني لكرة القدـ -1-

لكرة  ما بني أفراد العينة ادلمارسني والغري شلارسني ذات داللة احصائيةىل نوجد فروؽ -2-
 ؟القدـ

 البحث أىداف -3-
 9يهدؼ البحث إىل

 .مستوى القدرات احلسية احلركية بالنسبة لألفراد العينة ادلمارسة لكرة القدـ معرفة -2-

 .القدـمستوى القدرات احلسية احلركية بالنسبة لألفراد العينة غري  ادلمارسة لكرة  معرفة -1-

إيضاح طبيعة الفروؽ يف مستوى القدرات احلسية احلركية ما بني العينة ادلمارسة و غري  -2-
 .سنة 40إىل  30ادلمارسة لكرة القدـ من 

 الفرضيات -4-
 أحسن كرة القدـمستوى القدرات احلسية احلركية بالنسبة لألفراد العينة ادلمارسة ل -2-

  .ادلمارسةبادلقارنة مع أفراد العينة الغري 

العينة غري  أفرادالعينة ادلمارسة و  أفرادتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية يف مستوى القدرات احلسية احلركية بني  -1-
 .شلارسة لصاحل العينة ادلمارسة

 البحث أىمية -5

، من حيث عالقتها باجلوانب التدريب الرياضي احلركية اىتماما خاصا يف رلاالت دراسات  – احلسيةنالت القدرات 
 اإلدراؾ قدرة  حتسنييف  تسهمميكن أف   أنواعهاادلمارسة الرياضية  مبختلف ادلختلفة للتعلم واألداء احلركي، إذ يرى الباحثوف  أف 

ية يف مرحلة الرشد كما  القدرات احلس حرك ىالدراسة  يف تبني دور شلارسة كرة القدـ عل أمهيةكما تكمن .متعددة عمرية  على مراحلاحلس حركي 

احلركية، كدراسة مقارنة بني ادلمارسني لكرة  -تعد الدراسة احلالية إحدى الدراسات القليلة، اليت تناولت القدرات احلسية  
قد طوروا برنارلا يتضمن رلموعة أنشطة لتحسني اإلدراؾ احلركي  (كيهارت وأخروف)علما أف  القدـ و الغري شلارسني

إىل شلارسة كرة القدـ من طرؼ قدماء الالعبني  يبني لنا احلاجة إىل النظر يف زلتواىا مبا حيقق القدرات  للطفل، وبالنظر
 .لديهم تتطلب االىتماـ بالقدرات احلس حركية 40-30حركية، حيث أف ادلمارسة يف مرحلة الرشد  –احلس 
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حركية -زلاولة للممقارنة  بني القدرات احلس اإذ ىي حركي –احلس  وتكمن أمهية البحث احلايل يف أمهية اجلانب 
للممارسني لكرة القدـ مع الغري شلارسني  كما يساىم البحث يف مساعدة مدريب كرة القدـ علي تطوير قدرات العبيهم 

 من خالؿ التعرؼ على دور ادلمارسة الرياضية يف ىذا اجلانب . حركية -احلس

 مصطلحات البحث -6
ادلوضوع  توضيح يف ادلسامهة شأنو من البحث يف الواردة صطلحاتوادل ادلفاىيم حتديد إف

 .البحث ذلذا الصحيح الفهم يعيق قد الذي الغموض وإزالة
 الممارسة الرياضية-6-1
 9التعريف اللغوي-أ

 شلارسة و مراسا -مارس

 )ادلعجم الرائد( عاجلو وزاولو )مارس العمل أو ادلهنة أو الرياضة (.–مارس األمر 

 9التعريف االصطالحي -ب

ادلمارسة الرياضية عبارة عن أوجو ألنشطة بدنية سلتارة تؤدي بغرض الفوائد اليت تعود على  إف
 .(87، صفحة 2881)الشاطئي،  ككرة القدـ  الفرد نتيجة للمارستو ذلذا النشاط

 :التعريف اإلجرائي-ج

نشارلزبيوكر اف ادلمارسة الرياضية جزء متكامل من الًتبية العامة وميداف تدرييب  وىذا ما يؤكده 
ىدفو تكوين ادلواطن الالئق من الناحية البدنية و العقلية و االنفعالية و االجتماعية وذلك عن 

 (17، صفحة 2850)صاحل، الرياضة للجميع،  النشاط البدين أنواعطريق 

 دا متكامال بدنيار حىت يكوف ف كرة القدـ ادلمارسة الرياضية ىي شلارسة الفرد  

 و حسيا و حركيا  و عقليا وانفعاليا و اجتماعيا

 حركية:ية الالقدرات الحس-6-2

 9التعريف اللغوي-أ

 )ادلعجم الرائد(قدرات :اجلمع-القوة على الشيئ و التمكن منو :*القدرة

 اسم منسوب إىل حس–حسيات 9اسم اجلمع 9*حسي
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 احملسوس باحدى احلواس و يقابلو ادلعنوي .9*احلسي 

 احلركي-اسم و ما ينتسب للحركة 9*حركي

 9التعريف االصطالحي-ب

من األعماؿ  القدرة بأهنا " الكفاءة أو استطاعة األداء عمل  (17، صفحة 1005)دويدار، التدريب الرياضي،  عرؼ
الفرد احلالية  إمكانيةالذىنية أو اجلسمية سواء كاف ىذا العمل فطرياً أو مكتسباً بالتعلم وادلمارسة"، وعرفت القدرة بأهنا " 

اليت وصل إليها بالفعل سواء عن طريق نضجو أـ منوه أـ خربتو أـ تعليمو أـ تدريبو على مزاولة نشاط ذىين أو حسي أو 
 .(57، صفحة 1005)دويدار، التدريب الرياضي،  ". كالسباحة أو اجلري حركي يف رلاؿ معني  

يستخدـ يف الطب لوصف ادلسارات العصبية ادلسؤولة عن حركة العضالت بادلقابلة مع احلس و ىو ما ينقل التنبيهات 
  .احلسية اىل ادلراكز العصبية

 :التعريف اإلجرائي-ج

بادلسافة و اإلحساس بالزمن و   اإلحساسالقدرة على   يف مرحلة الرشد من  الفرد إمكانية القدرات احلس حركية ىي
أف أداء أي حركة رياضية حتتاج إىل درجة  ككرة القدـ.يف رلاؿ معني   اإلحساس احلركي و اإلحساس مبثابة الوثب األفقي

معينة من القوة العضلية وفًتة معينة من الزمن لألداء ومدى معني وتفاعل ىذه ادلتغريات يؤدي إىل االقتصاد يف اجلهد 
 والطاقة وجودة األداء احلركي . 

ىي قدرة الرياضي على إظهار القدر ادلناسب من (12، صفحة  1007)الدين،   لذا فأف اإلحساس احلركي بالقوة يعين
قدرة  القوة العضلية الالـز ألداء حركي معني كإظهار أقصى قوة أو متوسطة أو قليلة . أما اإلحساس احلركي بالزمن

اإلحساس احلركي بادلسافة  ىي قدرة الباقي على حتديد ادلسافة اليت  الرياضي على حتديد زمن أداء احلركة أو الفعالية
 .تقطعها أثناء األداء 

 :كرة القدم  -6-3
 9التعريف اللغوي-أ

 ىي كلمة التينية وتعين ركل الكرة بالقدـ،فاألمريكيوف يعتربوهنا مبا يسمى عندىم  "Foot.ball" كرة القدـ

 . "Soccer" كرة القدـ ادلعروفة واليت سنتحدث عنها تسمى  او كرة القدـ األمريكية أما "Regby"بالػ
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 9التعريف االصطالحي -ب

كرة القدـ ىي رياضة مجاعية،دتارس من طرؼ مجيع الناس كما أشار إليها رومي مجيل 9" كرة القدـ قبل كل شيء رياضة 
مجيع األصناؼ، كما تلعب بني  كرة القدـ ىي رياضة مجاعية دتارس من طرؼ "مجاعية يتكيف معها كل أصناؼ اجملتمع

العبا، تلعب بواسطة كرة منفوخة فوؽ أرضية مستطيلة ، يف هناية كل طرؼ من طرفيها  22فريقني يتألف كل منهما من 
مرمى ، ويتم حتريك الكرة بواسطة األقداـ وال يسمح إال حلارس ادلرمى بلمسها باليدين ويشرؼ على حتكيم ادلباراة حكم 

دقيقة،  24دقيقة ، وفًتة راحة مدهتا  80تماس وحكم رابع دلراقبة الوقت حبيث توقيت ادلباراة ىو وسط ، وحكماف لل
دقيقة ، ويف  24وإذا انتهت ادلباراة بالتعادؿ " يف حالة مقابالت الكأس " فيكوف ىناؾ شوطني إضافيني وقت كل منهما 

 .ات اجلزاء لفصل بني الفريقنيحالة التعادؿ يف الشوطني اإلضافيني يضطر احلكم إىل إجراء ضرب

 :التعريف اإلجرائي-ج
سنة   40-30-مجعية مشعل الشهيد–قدماء العيب احتاد بلعباس  طرؼ كرة القدـ ىي رياضة مجاعية دتارس من

 .ميارسوهنا مرة يف األسبوع و ىي عبارة عن منافسات بني مجعيات قدماء الالعبني

 سنة54-44فئة   -6-4
 9التعريف اللغوي-أ

 العمر9السن *

 فهو راشد  ،رشدا ،يرشد ،رشد 9*الرشد

 البلوغ،بلغ سن الرشد  9*رشد الولد

 9التعريف االصطالحي -ب
 مبرحلة أيضا تسمى و .التكوينية احلياة طريق يف مستوى أعلى دتثل ألهنا العمر هبضبة مرحلة الرشد  ادلرحلة ىذه تسمى

 انفعالو و إدراكو و جسمو يف التكوينية أبعاده مجيع يف نضوجي تكامل إىل ادلرحلة ىذه يف يصل اإلنساف ألف النضوج
 .رلتمعو و 

 .اإلنتاج مرحلة باعتبارىا واجملتمع الفرد حياة يف الكربى أمهيتها ادلرحلة ذلذه و

 .احلركية و البدنية القوة لتناقص بدءاً  و ,النضج الكتماؿ ختاماً  بدؤىا يعترب اليت ادلرحلة-
 (54، صفحة 2887)خياط، علم النفس النمو ....مرحلة الرشد،  .العمر خريف يف الثانية بادلراىقة الكهولة تسمى-
صفحة ، 2884)حطب،  مطلع الشيخوخة إىلسنة  أربعني من ودتتد ، الكرمي القرآف يف وردت كما األشد مرحلة بلوغ-

400) 
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 التعريف اإلجرائي-ج

اليت ينتقل فيها الفرد  سنة فما فوؽ مرحلة النضج  و اكتماؿ النمو   30العمرية  من  ادلرحلة
 أفكرة قدـ  يصبح فيها الالعب شلارس قدمي و ميكنو   نادي من العب يلعب حتت اسم 

 -او اكرب منوو مع أفراد من ىم يف سنو كرة القدـ حتت اسم مجعية رياضية   يلعب
 

 :الدراسات المشابهة -7-
 ، وقد ادلوضوع يتطلبو ما بقدر واسعة تكن مل فإهنا وادلشاهبة السابقة للدراسات بالنسبة أما

 : منها دراسات عدة وجدت

 

 ( 1998دراسة )المصطفى، عبد العزيز عبـد الكـريم،  -7-1

 -الحركية عند األطفال –اإلدراكيـة الحـسيةبعنوان: النشاط الحركي وأىميتو في تنمية القدرات 

 أىداف الدراسة .

احلركية عند األطفاؿ  –ىدفت الدراسة إىل معرفة أثر النشاط التدرييب واحلركي يف تنمية القدرات اإلدراكيػة احلسية  :
أثر استخداـ  .احلركي –ومعرفة ىذه القدرات لتحديد األطفاؿ الذين يعانوف من بعض حاالت التخلف أو العجز احلسي 

 398 ... احلركي لتلميذات الصف األوؿ االبتدائي –األلعاب الشعبية يف تطوير اإلدراؾ احلسي 

  :فرضيات الدراسة

ال توجد فروؽ دالة إحصائيا بني القياسني القليب والبعدي للمجموعات التجريبيػة والضابطة يف القدرات احلسية  -2-
 .واحلركية

 ة إحصائيا بني القياسني القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية فػي القدرات احلسية احلركيةتوجد فروؽ دال -1-

توجد فروؽ دالة إحصائيا بني اجملموعػة التجريبيػة واجملموعػة الػضابطة ودلصلحة اجملموعة التجريبية اجملموعتني  - 2-
ـ( 2875ىايود، )قية يف السعودية. واستخدـ اختبار طفال( من مدارس ادلنطقة الشر  70وتكونت العينة من ) .ادلتكافئتني

 .سنوات 4-6احلركية لألطفاؿ بعمر–للقدرات اإلدراكية احلسية
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 :االستنتاجات .

احلركية بني أطفػاؿ  –وجود فروؽ دالة إحصائيا يف القدرات اإلدراكية احلسية  -1 :توصل الباحث إىل االستنتاجات اآلتية
وكاف للربنامج التدرييب ادلقًتح تأثري إجيايب  -2 .اجملموعة الضابطة ودلصلحة اجملموعة التجريبيةاجملموعة التجريبية وأطفاؿ 

ضرورة االىتماـ بالربنامج التدرييب واليت تناسب  -3 .احلركية عند األطفاؿ –وداؿ على تنمية القدرات اإلدراكية احلسية 
 .إمكانػات وقػدرات األطفػاؿ البدنية والعقلية

 :التوصيات

 ماجدة محيد كمبش  1021-العدد الثالث-17اجمللد -رللة جامعة دمشق :وقد أوصى الباحث مبا يأيت

توفري فرص شلارسة األنشطة الرياضية اليت تؤدي إىل إشباع حاجات األطفػاؿ يف مرحليت رياض األطفاؿ وادلدارس -2-
طفاؿ وتعليم األساسي ذلػا يف أمهية تنمية القدرات االىتماـ مبادة الًتبية الرياضية يف منهاج رياض األ -2 .االبتدائية

 .احلركية واكتشاؼ حػاالت العجػز السمعي والنظري يف مراحل مبكرة من حياة الطفل –اإلدراكية احلسية 

 

بعنوان:"أثر استخدام األلعاب الـصغيرة فـي تطوير قدرات اإلدراك  (4) (م2441دراسة )وليد كمال،  -7-2
 سنوات (6-7لتالميذ المرحلة االبتدائية بعمر )الحركي –الحسي

  :ىدفت الدراسة إلى :

معرفة أثر استخداـ األلعاب الصغرية يف درس الًتبية الرياضػية فػي تطػوير قدرات اإلدراؾ احلسي احلركي لتالميذ -2-
 (سنوات 5-6ادلرحلة االبتدائية بعمر )

احلركػي بعػد إخضاعهم للمتغري ادلستقل )أسػلوب  –اإلدراؾ احلسي معرفة الفروؽ بني البنني والبنات يف قدرات  -2 .
 األلعػاب الػصغرية فػي درس الًتبيػة الرياضية

  :فروض الدراسة

توجد فروؽ معنوية ذات داللة إحصائية بني االختبار القبلي واالختبػار البعػدي جملموعة التجريبية ودلصلحة االختبار -2-
 .البعدي
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معنوية ذات داللة إحصائية بني اجملموعة التجريبيػة واجملموعػة الضابطة ودلصلحة اجملموعة التجريبية يف توجد فروؽ  .-2 .
 .االختبار البعدي

توجد فروؽ معنوية ذات داللة إحصائية بني البنني والبنات يف االختبار البعػدي للمجموعة التجريبية ودلصلحة  -3 .
 .البنني

 نيةمنهج البحث وإجراءاتو الميدا

استخدـ الباحث ادلنهج التجرييب وذلك دلالءمتو وطبيعة مشكلة البحث وأىدافػو، ألف التجريب يتيح للباحث أف يغري  :
عن قصد وعلى ضلو منظم متغيػرا معينػا )ادلتغيػر التجرييب أو ادلستقل( لريى تأثريه على متغري آخر يف الظاىرة ادلدروسػة 

احلركػي لتالميػذ ادلرحلة  –تخداـ األلعاب الصغرية يف تطوير قدرات اإلدراؾ احلسي وليد كماؿ9 أثر اس - 1)ادلتغيػر 
ماجدة محيد كمبش  1021-العدد الثالث-17اجمللد -رللة جامعة دمشق .1002سنوات (،  5-6االبتدائية بعمر )

تنتاجات األكثر دقة شلا يتم التابع( وذلك مع ضبط أثر كل ادلتغريات األخرى شلا يتيح للباحػث الوصػوؿ إلػى االس 403
  .التوصل إليو باستخداـ أساليب البحث األخرى

 االستنتاجات

استخداـ أسلوب األلعاب الصغرية يف اخلطط التدريسية لدرس الًتبية الرياضية  :توصل الباحث إىل االستنتاجات اآلتية :
  .االبتدائياحلركي لتالميذ الصف األوؿ  –ساعد يف تطوير قدرات اإلدراؾ احلسي 

   :التوصيات

استخداـ األلعاب الصغرية واخلطط الدراسية موضوع البحث للمرحلة االبتدائيػة األوىل لتطوير  -1 :أوصى الباحث مبا يأيت
 .احلركي للتالميذ –قدرات اإلدراؾ احلسي 

 

 

 

 

 



 دور ممارسة كرة القدم على القدرات الحسية الحركية
 

 
 

11 

 1999 ، دراسةمحمد -7-3
 اإلدراكية والقدرات الحركية اللياقة على وأثره الحركية للتربية موجو ترويحي برنامج"

 "األطفال رياض لمرحلة حركية – الحس
 

 الدراسة ىدفت
 دلرحلة حركية – احلس اإلدراكية والقدرات احلركية اللياقة على احلركية للًتبية موجو تروحيي برنامج تأثري على التعرؼ إىل

 األطفاؿ رياض
 سنوات 5إىل 4 سن من
 

 منهج البحث وإجراءاتو الميدانية
 ومت طفال ( 20 ) من البحث عينة وتكونت ، واحدة جملموعة والبعدي القبلي التصميم ذي التدرييب ادلنهج استخداـ ومت

 كل يف درس بواقع أسبوعا ( 12 ) مدى على البحث عينة أطفاؿ على احلركية للًتبية ادلوجو الًتوجيي الربنامج تطبيق
 .أسبوعيا مرات (3 ) بواقع درسا 36  على الربنامج واشتمل أسبوع كل خالؿ وحدة

 مقياس)و (والقدرة والرشاقة والسرعة واالتزاف التوافق وتشمل احلركية اللياقة اختبارات بطارية البحث أدوات وتضمنت
 .سنوات 4-4  لألطفاؿ حركي – احلس لإلدراؾ دايتوف

 .إحصائية كوسائل ت واختبار االرتباط ومعامل ادلئوية، والنسب ، ادلعياري واالضلراؼ احلسايب، الوسط واستخدمت
 االستنتاجات 

 -: اآلتية االستنتاجات إىل الدراسة وتوصلت
 دالة فروؽ ظهرت حيث احلركية، للياقة األطفاؿ اكتساب حتسني إىل أدى للمقًتح احلركية للًتبية الًتوحيي الربنامج – 1

 القياسني بني إحصائيا
 .التجريبية للمجموعة) البعدي القياس لصاحل احلركية اللياقة اختبار يف والبعدي القبلي
 يف ادلتمثلة حركية – احلس اإلدراكية القدرات األطفاؿ اكتساب إىل أدى ادلقًتح احلركية للًتبية الًتوحيي الربنامج  – 2
 والتحكم واإليقاع واالجتاه اجلسمية الذات

 السمعي والتمييز األشكاؿ على والتعرؼ الدقيق العضلي والتحكم والقدـ العني وتوافق واليد العني وتوافق العصيب العضلي
 .جسمو ألجزاء الطفل ومعرفة
، 2888)زلمد،  .التجريبية مجموعةلل البعدي القياس لصاحل االختبارات ىذه يف إحصائيا دالة فروؽ ظهرت حيث

 .(148-124الصفحات 
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أ.م.د. إيمان نجم الدين عباسدراسة  -7-4  

حركي وعالقتو ببعض عناصر اللياقة البدنية والصفات المهارية لدى العبي الريشة الطائرة -اإلدراك الحس  

 :أىداف الدراسة

احلس حركية وبعض عناصر اللياقة البدنية والصفات ادلهارية لدى العيب  اإلدراكيةالتعرؼ على العالقة بني بعض القدرات 
 الريشة الطائرة

  فرضيات الدراسة

وبعض عناصر  األساسيةحركية وبعض ادلهارات  -ىناؾ  عالقو ذات داللو احصائيو بني بعض القدرات االدراكيو احلس
ة  .                                                                                 اللياقة البدنية لدى العيب الريشو الطائر   

 االستنتاجات .

بالوثب  اإلحساسنتائج البحث ضعف واضح لدى عينة البحث يف القوة االنفجارية للذراعني وضعف اختبار  أثبتت
الضرب الساحق الذي  وباألخصباللعبة  األساسيةىذا ينعكس على سؤ تنفيذ الواجبات احلركية ادلتعلقة بادلهارات  األفقي
بالفراغ اخلط الرأسي وىذا ما يدؿ على  اإلحساسضعف الذراع الضاربة. وباألخصقوة انفجارية للذراعني  إىلحيتاج 

 أماكنيف  وأيضادقة من ادللعب واليت تكوف على جانيب ادللعب ال أماكن( يف األداةبدقة توجيو الريشة ) اإلحساسضعف 
 حتت الشبكة يف ملعب اخلصم.

 :التوصيات

بالفراغ اخلط الراسي  واإلحساس األفقيبالوثب  اإلحساساليت تعمل على تنمية  التدريبيةعلى وضع  الربامج  التأكيد -
برمي الكره واإلحساس  

أخرىحبوث ودراسات متشاهبو على عينات والعاب  إجراءالعمل على  -  

.حركي والعمل على تقوميو -احلس اؾاإلدر اليت تتناوؿ  الدوريةاالختبارات  إجراء -  
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 :السابقة الدراسات على التعليق -8
 حركي – احلس اإلدراؾ على تطوير واأللعاب البدنية والتمرينات احلركي النشاط أمهية تناولت الدراسات مجيع -2-
 كرة القدـ على اقتصر احلايل البحث بينما .
 .ما عدا دراسة الباحث على مرحلة الرشد  البحثية التجارب تنفيذ يف الطفولة مرحلة تناولت الدراسات مجيع -1-
 .ادلنهج استخداـ حيث من السابقة الدراسات مجيع مع الباحث دراسة اتفقت -2-
 ... االبتدائي األوؿ الصف لتلميذات احلركي – احلسي اإلدراؾ تطوير يف الشعبية األلعاب استخداـ أثر
 البحث يف (سنوات ( 10الدراسات فأغلب الزمين العمر حيث من السابقة الدراسات مع الدراسة ىذه اختلفت -3-

 ( سنة .40-30 – )عمر على اقتصرت للباحث احلايل
 ادلدينة السابقة األحباث استخدمت .الوقت يف بلعباسالعبني قدماء الحتاد سيدي  احلايل البحث عينة اشتملت -4-

 .بينهما ادلقارنة ودتت ادلدينة من القريبة وادلدارس
 
 السابقة الدراسات من االستفادة مدى-9
 
 .حركي – احلس القدرات تطوير على الرياضية الًتبية درس يف البدنية التمرينات تأثري مدى معرفة- 2-
 .اإلحصائية ادلعاجلة .القياسات تنفيذ طبيعة على التعرؼ -1-
 .السابقة الدراسات نتائج مع احلايل البحث نتائج تطبيق مدى على التعرؼ-2 -
 .األىداؼ ادلطلوبة حتقيق إىل والتوصل احلايل لبحثل مستقلة معاجلة كيفية على التعرؼ-3 -

 نتائج مع نتائجها مبقارنة السابقة الدراسات من الباحث استفاد الطالب  -4-
 .بينهما فيما واالختالؼ االتفاؽ أوجو حيث من احلايل البحث
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 :خالصة-

يف التعريف بالبحث كانت ادلقدمة حتوى ادلدراس و الدراسات الىت تناولت ادلوضوع و اإلشارة إىل أمهية االىتماـ باجلانب  
حركي و كانت ادلشكلة ميدانية من الواقع الرياضي كما كاف طرح ادلشكلة على شكل سؤاؿ رئيسي و أسئلة رئيسية -احلس

القدـ على القدرات احلس حركية و كانت األىداؼ عبارة عن أىداؼ مباشرة   منبثقة من السؤاؿ الرئيسي دور شلارسة كرة
حركية بالنسبة للممارسيني لكرة القدـ و على الغري شلارسني .و كانت الفرضيات -ستوى القدرات احلسمكالتعرؼ على 

عملية اما مصطلحات إجابة على السؤاؿ ادلطروح و أمهية البحث كانت تصكمن يف االمهية من الناحية  العلمية و ال
العمرية  ئةالبحث فكانت ادلصطلحات ادلؤسسة ادلشكلة لعنواف البحث شلارسة كرة القدـ و القدرات احلسية احلركية و الف

سنىة .نظريا و إجرائيا كما مت التعرض للدراسات و البحوث ادلشاهبة اليت تناولت ىذا ادلوضوع و كانت كلها  30-40
 .الذي جاءت بو الدراسة احلالية بادلقارنة بالدراسات السابقةعربية و ًل نقدىا اجلديد 
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 تمهيد  -
 يف شدة وعسر ودتض بنا قافلة الزمن فإذا الذي كنا نأباه يف مراىقتنا نقلبو يف رشدنا. أونعيش حياتنا يف ىدوء ويسر 

 الشابة .نعيش حياتنا حياة الكبار فنسعد بالقوة اعتارمة اليت تعتلج هبا نفوسنا 

تعد مرحلة الكبار مرحلة النضج واكتمال الشخصية وضعفها واؿتدارىا وىي ربيع العمر وخريفو وىي تتطور بالفرد من 
جديدة ورعايتها واإلشراف على توجهها يف  أسرةاالستقبلل الذايت وكسب الرزق واىل مسئولية تكوين  إىلرعاية األسرة 

 (51، صفحة 5331)فؤاد،  اظتراىقة بالواقع. أحبلممرحلة تصطدم 
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 تعريف سن الرشد  -1-1
 06اىل ما بعد 15مرحلة الكبار ىي مرحلة الرشد والشيخوخة وىي دتتد من 

 كن تقسي  مرحلة الرشد4دي

 سنة56إىل  15مرحلة الرشد اظتبكر وىي دتتد من -5

 سنة06إىل  56دتتد من مرحلة وسط العمر وىي -1

 .وتعترب مرحلة الرشد اظتبكر ىي مرحلة ذروة اإلنتاج وتعترب مرحلة وسط العمر ىي مرحلة اإلنتاج اظتتناقص

 مميزات طور الرشد-1-2
يبدأ الفرد للتأىل نفس للقيام بدور األب وكيفية تكوين اظتنزل ويكون ىذا ىو تفكَت الشاعر أما اظترأة فهي حتاول القيام 

 بدور األم.

 عند التأخر يف الزواج نبلحظ أن الشخص يفعل ذلك من خبلل اظتشاعر ولكن بطريقة غَت مباشرة ومعٌت ذلك أهنا غريزة

 (561، صفحة 5330)صادق،  .

 ويتميز ىذا الطور باطتصائص اآلتية 4

 انو طور اإلؾتاب1-4

من اظترأة وحُت يت   أكثرفعند معظ  الراشدين دتثل الو الدية احد األدوار األكثر تعلما يف حياهت  ويصدق على الرجل 
البعض قد يصارون  إنالزواج تكون الوالدية ىي الدور الشاغر للراشدين خبلل العشرينات والثبلثينات من العمر بل 

 هناية الرشدأجداد قبل 

 بلت اظتستقلة أي للحل اظتستقل للمشكبلت4أنو طور اضتل للمشك -2

وفيها يواجو اظترء مشكبلت عديدة وجديدة ختتلف يف جوىرىا عن تلك اليت كان يواجهها يف اظتراحل السابقة من حياتو 
وىو مطالب مبواجهة ىذه اظتشكبلت دون إشراف أو توجيو أو معاونو من اآلباء كما كان من قبل وتصبح اظتشكلة أكثر 

جيعلو ىف حالة اعتماد شديد على الوالدين  بالنسبة عتذا الراشد الذي يقضى شبابو وجزء من الرشد يف التعل  وبذلكتعقداً 
 .وخاصة االعتماد اظتايل واالقتصادي

 انو طور القرارات اعتامة4 -3

فيو اختيار اضتلول يدرك الراشد أن أي قرار يتخذه لو خطره على مسار حياتو وعتذا فقد جيد نفسو يف البلقرار حياول 
 اظتختلفة للمشكلة الواحدة حىت يصل إىل أفضل اضتلول وىذا ىف حد ذاتو مصدر للتوتر والصراع.

 وعتذا ؾتد الفرد ىف ىذا الطور مواجها مبشكبلت توافق أكثر بكثَت ؽتا واجهة يف مراىقتو.
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حبيث تقلل من التوتر االنفعايل وحيل ػتلو إال أنو عند منتصف الثبلثينات يكون قد حل معظ  اظتشكبلت على ؿتو كايف 

، صفحة 5330)صادق،  .االستقرار اإلنفعاىل مع هناية ىذه اظترحلة عند هناية ىذه اظترحلة عند هناية سن األربعُت

555) 
 الخصائص العامة لمرحلة الرشد المبكر-1-3
اظترحلة إىل ذروتو ويصل الفرد دتام النضج وتعد ىذه اظترحلة حبق مرحلة الكفاح والتنافس يصل إنتاج الفرد يف ىذه  -5

 وإرساء قواعد اضتياة على أساس ثابتة مكينة.

 حياتو اظتقبلة. يفيؤثر مدى ؾتاحو أو فشلة يف حتقيق مطالب النمو على مدى ؾتاحو أو فشلة  -1

 اإلجتماعيو وحياتو العائلية.ويؤثر النجاح أو الفشل على عمل الفرد ومكانتو 

مرحلة الرشد مبدى ؾتاحو يف منو اظتراحل السابقة أي مرحلة اظتراىقة، وعلى الفرد أن يعمل على  يفىذا و يتأثر ؾتاح الفرد 
 حتقيق اظتطالب اليت مل يستطيع حتقيقها يف مراىقتو وإال أصبح تكيفو لبيئتو عملية قاسية بل وعسَتة أحيانا.

لف النضج بالفرد يف أي ناحية ًل نواحي اصتسمية أو العقلية اظتعرفية أو االنفعالية العاطفية أو االجتماعية عندما يتخ  -3
 فإن الفرد جيد صعوبة يف تكيفو ظتطالب البيئة وعتذا يصبح الفرد حساساً عدوانيا ثائر مندفعا يف أغلب مظاىر سلوكو.

 (52، صفحة 5331)فؤاد،  دار والضعف اليت تبلزم الفرد.قرب هناية ىذه اظترحلة تبدأ ظهور عوامل االؿت -5

 النمو الجسمي في مرحلة الرشد -4 -1
 حياتو من الطفولة إىل اظتراىقة إىل الرشد. يفيتغَت اصتس  البشرى وتتغَت أجهزتو تبعا لزيادة عمر الفرد وتطوره  

تعتمد على تكوين األجهزة اطتاصة هبا إذن الوظائف العضوية ختتلف من عمر إىل عمر يليو من ومبا أن الوظائف العضوية 
 مرحلة ألخرى.

 خبلل طور الرشد اظتبكر وخاصة يف أوائل العشرينيات يكون الفرد قد وصل إىل قمة منوه البيولوجي والفسيولوجي.

 ال تصل إىل قمة النمو خبلل ىذا الطور من اضتياة.وبالطبع ال تصل رتيع األجهزة إىل قمة النمو يف وقت واحد بل 

 .(51، صفحة 5330)صادق،  النمو. يفكل جهاز من أجهزة اصتس  لو منطو اطتاص ومعدلو اظتميز لو 

سنة  52،  51يف سن  الطول4 خبلل الرشد اظتبكر يكون معظ  الناس قد بلغ أكرب حد للطول وتصل اظترأة إىل ىذا اضتد
 سنة. 15أما الرجل فيصل إىل ىذا  اضتد عند 

 الوزن4 اضتد األقصى للوزن فبل يصل إليو أي إنسان إال يف الطور الثاين من الرشد.
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الوصول إىل القمة اصتسمية يتلو عادة وصول الفرد إىل الطول األقصى وعتذا فإن الفرد ال يصل إليها إال يف منتصف 
  أواخرىا.العشرينات أو يف

وتضمر العضبلت تعبا لزيادة العمر وخاصة بعد الرشد اظتبكر واكتمال النضج وتقل مرونتها وبذلك تتأثر النواحي اضتركية 
 (11، صفحة 5330)صادق،  تبعا عتذا الضمور.

هناية الرشد اظتبكر وعتذه التغَتات أثرىا على اصتهد البدين والعمل اليدوي وحىت عملية اظتشي  يفوحيدث انكماش عضلي 
 نفسها تتغَت مشيو الفرد تبعا لزيادة عمره الزمٍت.

 وديكن التغلب على ضمور العضبلت عن طريق4

 زيادة اظتواد الربوتينية يف الطعام مثل اللحوم بأنواعها

ثل اصتنب واللنب والبيض بشرط أن تسمح حالة اصتس  هبذه الزيادة وإال أدى ىذا التغَت إىل زيادة زيادة اظتنتجات اضتيوانية م
 نسبة البوليُت يف الدم.

 هناية الرشد اظتبكر. يفالرشد مث تقل مرة ثانية  يفوىكذا نرى أن ىذه القوة اصتسمية تبدأ ضعيفة وتصل إىل ذروهتا 

تتطلب القوة اصتسمية فحسب وإمنا تتطلب السرعة والتآزر واالحتمال فإهنا تصل إىل القدرة على النشاط البدين واليت ال 
)فؤاد،  حدىا خبلل ىذا الطور ؾتد أن عدد من الوظائف اضتركية واضتسية تصل إىل هنايتها القصوى خبلل الرشد اظتبكر.

 (11، صفحة 5331

 اضتركية4فنبلحظ يف الوظائف 

وتقاس سرعة االستجابة ؽتا نسميو زمن الرجع ويتأثر ىذا اظتدى  436 16تصل اظتهارات إىل ذروهتا خبلل اظتدى الزمٍت 
 .تأثراً واضحا بزيادة العمر الزمٍت ويزداد اظتدى الزمٍت للرجع تبعا لزيادة العمر وخاصة بعد الرشد

 النمو العقلي في مرحلة الرشد -1-5
يتغَت الزمن وؿتن نتغَت مع الزمن فنزداد تعصباً آلرائنا كلما كرب بنا السن ويفقد الفرد جزء من قدرتو العقلية " يف ىذا الطور 

 وال يزال اظترء عاظتا ما ظن أنو قد جهل فإذا ظن أنو قد عل  فقد جهل".

 (.56-15ونبلحظ وصول بعض القدرات العقلية واظتعرفية إىل قمتها )

 .هو اطتربة والتعل أما ما حيدث بعد ذلك ف
وتؤكد البحوث أن اظتهام اليت تتطلب السرعة يف زمن االستجابة أو زمن الرجع والقدرة على إدراك العبلقات اظتعقدة تؤدى 

 بطريقة الكفاءة خبلل اظتراىقة وبداية العشرينات من العمر إال يف اضتاالت الغَت طبيعية.

 يت تتطلب أفكار تصل إىل أعلى مستوياهتا خبلل الرشد اظتبكر.كما أن بعض القدرات االبتكارية وخاصة تلك ال
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، صفحة 5331)فؤاد،  النمو بعد ىذا الطور مثل النمو اإلجتماعى واللغوي. يفإال أن معظ  القدرات األخرى تستمر 
31) 

ومازال فيو يتقدم كلما دير الراشد مبشاكلو فإنو يكتسب خربة كلما أزداد كفاءة، وتظل يف حالة منو مستمرة خبلل 
اطتمسينيات من العمر ورمبا بعد ذلك وىذه ىي اظتهارات واطتربات اليت تتحسن بالتكرار واطتربة والتعلي  كما أن األداء 

يف مقابل األداء األقل جودة عندى  قد يرجع يف جوىره إىل اصطناع ينتج عن  اصتيد للراشدين اظتبكرين على اختبار الذكاء
اإلنتاج إذا كان الذكاء أقل فإن ذلك يؤدى إىل خلل يف األسلوب ومن  ←طبيعة اظتناىج اظتستخدمة يف البحث، الذكاء 

 .النمو العقلي يف مرحلة الرشد ىنا نرى أن الذكاء يعترب من

 العامة:القدرات العقلية -1-

وقد اصطلح علماء التحليل العاملى على تسمية الذكاء بالقدرة العقلية العامة حىت تستقي  ىذه التسمية والتنظي  اعترمي 
 للقدرات العقلية اظتختلفة.

 الذكاء من القدرات اليت حتتل مكانة الصدارة بالنسبة صتميع غتاالت النشاط العقلي واظتعريف.

ا بقدرة الفرد على سرعة التكيف للمواقف اصتديدة ومبا أن ىذه اظتواقف ختتلف يف مكوناهتا يرتبط الذكاء ارتباط وثيق
 وشدهتا تبعا ظتراحل العمر اظتختلفة إذن اظتكونات الرئيسية للذكاء تتغَت تبعا لزيادة العمر.

كاد يتعداه طوال مرحلة الرشد مث أواخر اظتراىقة وقبل الرشد مث يستقربو اآلمر على اظتستوى ال ي يفويصل الذكاء إىل ذروتو 
 (51، صفحة 5330)صادق،  يبدأ اؿتداره خبلل مرحلة وسط العمر والشيخوخة.

 بداية الرشد وتقل تدرجييا بالقرب من هناية الرشد مثل4 يفيوجد غتموعة من القدرات األولية تتطور منوىا 

 القدرة العددية.*

 اللفظية. القدرة*

 القدرة اظتكانية.*

 القدرة االستداللية.*

 العوامل التي تؤثر على األداء العقلي عند الكبار: -2-

 نقص اظتستوى العقلي والتعليمي.

 االرتباط باظتشكلة اليت يواجهها صعوبة اظتشكلة اليت يواجهوهنا أو اظتهارة اليت ديارسوهنا.

 خربات الفرد ونشاطو البلعضوى وأنواع النشاط العقلي.التغَتات العضوية مثل اظتهارات اليدوية 

 النمو الخلقي في مرحلة الرشد -1-6
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ىذه اظتهملة من الرشد يكتسب اإلنسان القدرة على االستبصار واضتك  على اطتطأ اعتمادا على اطتربة الشخصية  يف
 يرتبط ارتباط وثيق "بالقدرة اظتوضوعية" الذي اطتلقيوالنمو 

 مستوى خلقو. يفحىت ديكن للشخص أن يفكر  ضروريويبدو أن توافق القدرة اظتوضوعية يعد شرطا 

 يف اطتلقياظتعرفة قبل أن ينشغل باالستدالل  يفوجيب على الشخص أن يكون قد وصل إىل مستوى العمليات الصورية 
 فهي ما ىو إحراز مستوى معُت من النمو يبدو أن يتطلب أكرب اطتلقيحكمو وعلى ىذا فان اظتستويات العالية من النمو 
 (01، صفحة 5331)فؤاد،  تتطلب أيضا أنواع معينة من اطتربات الشخصية.

فدخول الفرد إىل بيئة العمل مثبل يعرضو لبدائل انفعالية وخيارات وجدانية وادراكات جديدة لذاتو وبالتايل يقع الفرد يف 
غتموعة من الصراعات أو الصمود وحينئذ قد يستجيب للمواقف اظتشكلة اليت تتطلب حكما أخبلقيا بنوع من التقدير 

 وجود نوع من الثقة بالنفس. أيى مستوى من اضتك  اطتلقي النسيب ومع دتاسك اعتوية يصل الفرد إىل أعل

وقد أثبتت الدراسات أن اظتستوى التعليمي للراشد ليس ىو العامل اضتاس  يف حتديد مستوى النمو اطتلقي وإمنا األكثر 
 حتما ىو خربات حياتو الشخصية.

سُت من أطفال مرحلة وتبلميذ الصف من اصتن 110على  اطتلقيوقد حاول شيحاتو ػتروس طو بدراسة نظرية النمو 
الدراسات العليا  يفواظترحلة اصتامعية والدارسُت  الثانوي الثاينوطبلب الصف  األساسيالرابع والسادس والثامن من التعلي  

 -والعاملُت وتوصلت النتائج إىل4

وىذا راجع  الرأيتسود أخبلق اطتضوع على أحكام األطفال حىت بعد سن تسع سنوات تقريبا وعدم القدرة على أبداء  -
 إىل أساليب التنشئة االجتماعي

 تسود أخبلق الفردية واألنانية على أحكام األفراد النسبيُت من سن تسع سنوات إىل أربعة عشر سنوات.

 –ة العرف والتقاليد على أحكام التبلميذ اضتلقة الثانية من التعلي  األعدادى )االحًتام تسود األخبلق اليت تنتمي إىل سياد
 اظتكانة االجتماعية( –التقدير 

سنة وتظل ىي السائدة على الراشدين فيما  51تسود أخبلق النظ  االجتماعية والضمَت على أحكام الطبلب من سن 
يعيش  اليتالبيئة  يفة معينة من النضج فيبدأ حيًتم النظ  االجتماعية بعد ىذا السن حيث ؾتد أن الراشد وصل إىل درج

 . فيها

 -:ويلعب السلوك الديٍت دوره خبلل مرحلة الرشد ويتمثل ذلك يف النواحي اآلتية
 

 العقيدة الدينية:*
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وعقيدتو وعليو أن خيتار عندما يصل النمو بالفرد إىل مرحلة الرشد فإنو يكون قد وصل بو إىل مفًتق الطرق بالنسبة إلديانو 
 طريقو عن تفكَت وإقناع ودون زيغ أو هبتان.

إىل اليقُت ويكون بذلك قد ارتضى لنفسو فلسفة ػتددة للحياة تقوم على  الديٍتفهو إما أن يكون قد جاوز مرحلة الشك 
 إطار فلسفة دون تغَت يذكر طوال اضتياة. يففكرتو الدينية. وتتناسب مع أمناط حياتو ومطالب عصره ويظل يعيش 

 الطقوس والعبادات:*

سنة  56إىل  16حتتل األسرة اظتكانة األوىل ىف حياة الفرد وخاصة عندما يصل بو النمو إىل مرحلة الرشد الىت دتتد من 
 لناس ليعلمه  طقوسه .بيتك وأمام ا يفوبذلك يصبح الشاب زوجا مث أبا مث قدوة ألبنائو وىو لذلك تقي  الشاعر الدينية 

 "كيف"4 والنفسيالدين والتوافق 

 .الديٍتالسلوك  يفالفروق الفردية 

 رلدى الراشد المبك المهنيالنمو  -1-7
كلما كان قبول   اظتهٍتاظتهنة. كلما رقى الدور  يفىذه اظترحلة وذلك الن الراشد جيد نفسو  يفلو دور ىام  اظتهٍتالنمو 

على الرشد  الطبيعيبعد الزواج بل ىو اظتؤشر  الثاينالفروض الناحية االجتماعية فدخول الفرد غتال العمل ىو اظتؤشر 
 .االقتصاديألولئك الذين يؤجلون زواجه  إىل بعد االستقبلل  الطبيعي

عاما من عمره  56ذلك يف الفًتة اظتمتدة حوايل وعتذا حيتل العمل عند الراشد مكانة بالغة األمهية يف حتديد ىويته  ويظل 
 -4يليو تأتى األمهية السيكولوجية للعمل لدى الراشدين فيما 

العمل تعبَت عن حاجة داخلية لدى اإلنسان تدفعو ؿتو االستقبلل النفسي واالقتصادي واإلتقان والتعامل الفاعل  -1
ىي شئ داخلي عند الفرد قد يكون سوى وسلي  وىو خيتلف من وتسمى ىذه اضتاجة دافعية اإلؾتاز، )دافعية اإلؾتاز( 

 فرد إىل آخر ولكنو اختبلف نسىب.

 : العمل  مصدر شعور الفرد بقيمتو -2

وبالتايل فهو وثيق الصلة بتقديره لذاتو وحتديد ىويتو ويكشف ذلك عن األثر النفسي اظتدمر للبطالة على شخصية 
الراشدين، وعتا دور سليب على الراشد يف ىذه اظترحلة وختربه بأنو غَت مقبول اجتماعي ويتوقف تقدير الراشدين العاملُت 

أو حتديد  اظتهٍتأسباب النجاح والفشل  غزولك أسلوب الشخص يف لدواهت  على تغَت كبل منه  طتربة العمل ومن ذ
موضع الضبط بالنسبة لكل منه . فإذا كان الراشد يعزو أسباب ؾتاحو إىل عوامل داخلية مستقرة  فيو من ناحية  وأسباب 

 .اءة الشخصيةفشلو إىل عوامل خارجية غَت مستقرة فانو يكون أكثر تقديرا لذاتو كما يكون لديو شعور قويا بالكف
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 العمل لو أمهية اجتماعية إىل جانب أمهيتو بالنسبة للفرد -3

فهو مصدر للمكانة االجتماعية وبالعمل يقدم الفرد لآلخرين شئ لو قيمتو سواء كان ذلك أنتاجا أو خربة، كما أن العمل 
داخل بيئة العمل أي مع زمبلئو والرؤساء يهيئ الفرد الراشد فرص كثَتة للمشاركة االجتماعية والتفاعل االجتماعي سواء 

 . ومع خارجها

 العمل ىو اظتصدر الرئيسي للدخل عند الراشدين وىو بذلك يسمح للراشد بإعالة نفسو وأسرتو. -4

وبسبب ىذه األمهية  اظتهٍتالعمل وسيلة أساسية لشغل وقت الراشد وتنظيمو وحيقق عت  ذلك صورة سوية كالتوافق  -5
 كانت لو مكانتو الرفيعة يف اإلسبلم.البالغة للعمل  

 نمو الشخصية عند الراشد المبكر-1-8
خبلل ىذا الطور يتعرض الراشد لضغوط ىائلة حىت يكون لنفسو مكانة عالية يف اجملتمع وبعد أن كان يعتمد على 

االعتماد على نفسو من أجل حتقيق ذاتو وحتقيق مكانة اجتماعية وما ىو موقفو من اآلخرين  يفالوالدين اعتمادا كليا يبدأ 
 (31، صفحة 5331)فؤاد،  وموقف بالنسبة لذاتو.

ولعل أى  ما دييز ىذا الطور يف حياة الراشد للوصول إىل حتديد واضح يف حياتو فبعد أن جتاوز اظتشكبلت اطتاصة  -
 طور اظتراىقة والرشد فإنو يكون قد أحرز ولو مؤقت حل للمشكبلت ولو حتديدا ذاتيا من خبلل4 يفباعتوية 

 .رتاعات يفعضو  -1عضو يف نقابات.                       -5

قد ال تتحقق رتيعا  واليتىذا الطور  يفستسة مظاىر ذتانية شائعة  5311وىذه تنمى لديو الشخصية ويقًتح وايت 
 بالضرورة خبلل الرشد اظتبكر وىى4

 استقرار هوية األنا أو الذات -1-8-1

باألدوار االجتماعية اطتاصة ويقصد هبوية األنا أو الذات اظتشاعر اليت يكوهنا الشخص حول نفسو ونتيجة لبللتزام بالتغَت 
وخاصة الدور اظتهٍت وباآلخرين من حولو كالزوجة واألبناء فان الراشد يكون أكثر استقرارا ووضوحا يف منو ىويتو وعتذا 

حيدث ما يسميو وايت استقرار ىوية األنا أو الذات أي حدوث نوع لبلورة ىويتو أي تكبَت مفهومو عن نفسو من خبلل 
 (03)خياط، عل  النفس التكويٍت....مرحلة الرشد، صفحة  . لذي يقوم بواألسرة والدور ا

 تحرير العالقات الشخصية: -1-8-2

عبلقاتو الشخصية إذا ما قورن باظتراىقُت والشباب وىذه اضترية تسمح لو بتنمية  يفالراشد أقل تأثر برغباتو ونزعاتو 
 يتس  بو اآلخرين وىذا لون راق من التوافق. اليتالعبلقات مع اآلخرين تتفق مع اطتصائص واضتاجات 
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 تعمق الميول واالهتمامات: -1-8-3

ذلك عكس الطفل واظتراىقُت والشباب والذين  يفشد خبلل ىذا الطور ينشغل الراشد انشغاال أكرب مبجال أكرب والرا
اجملال االكادديى أو اظتهٍت حيث  يفتكون اىتماماهت  قصَتة األمد، فالراشد اظتبكر يظهر التزاما حقيقيا مبيولو سواء أكانت 

 جيد لديو قدراتو يستكشفها فيبدأ تنميتها.

 زيادة إنسانية للقيم: -1-8-4

اجملتمع. مل تعد األخبلق عنده غترد قواعد مطلقة  يفيظهر الراشد واعيا متزايد باظتعٌت اإلنساين للقي  والوظيفة اليت يؤدىا 
ضوء أكثر شخصية وإنسانية اعتمادا على خربات اإلدراك والنظام اظتهٍت العام للمجتمع مثل  يفوإمنا أصبحت ينظر إليها 

 . اجملتمع يفنظام القي  الدينية 

 المتغيرات :*

يواجهون هبا الناس ويتفاعلون هبا مع ما يسميو بعض  اليتتكيف الراشدين اظتبكرين الطريقة  يفتؤثر  اليتمن اظتتغَتات 
 الباحثُت ظروف اضتياة أي كل خربة عتا أمهية لدى الفرد.

غتال العمل كما توجد  يفوىناك غتموعة من األحداث يتعرض عتا عند الراشدين رتيعا كخربة الدخول األحداث: *
أحداث أخرى يتعرض بعضه  دون سواى  مثل السجن واألمراض اظتزمنة وىف رتيع األحوال تتطلب ىذه األحداث توافقا 

 من جانب الراشد يصدق ذلك على األحداث السارة والضارة

ق تغَت الوضع اظتايل. وىف ىذه تؤثر على سَته الزواج، اضتمل والوالدة والطبل اليتولعل أكثر األحداث شيوعا األحداث: *
األحداث يشغل الراشد أدوار جديدة مل تكن من قبل وقد اختبلف توقيت القيام مبثل ىذه األدوار باختبلف ظروف 

 اجملتمع.

 الزواج والحياة األسرية بالنسبة للراشد-1-9
يعد الزواج وتكوين األسرة أحد اظتؤشرات للراشد الرئيسية وخربة اإلنسان باضتياة االسرية ال تبدأ مع الرشد وإمنا دتتد من 

، 5331)فؤاد،  ظل األسرة. يفضتظة ميبلده باستثناء أطفال اظتبلجئ واظتؤسسات وديكن القول أن كل طفل يولد وينمو 
 (11صفحة 

واإلنسان قبل الرشد ىو موضوع رعاية وتنشئة وتدريب ومع الرشد يصبح اإلنسان مسئول عن ذلك كلو حُت يصبح والد 
 الواقع أسرتُت. يفأوالده و عتذا ؾتد معظ  الراشدين عند بلوغه  ىذا الطور يكون لو 
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 أسرة المنشئ.-1

 أسرة النواة -2

 ولد فيها وترىب فيها وعاش حياتو السابقة. اليت ىيأسرة اظتنشئ أوال : 

زتاية ىذه األسرة  إىليسعيان مبجهودى  اظتشًتك  واليت( Mيكوهنا ىو مع شريكة حياتو ) اليت ىيأسرة النواة ثانيا: 
بالطبلق أو الًتمل.وبُت ىاتُت اللفظُت توجد سلسلة من  وتنتهيوتنميتها وتبدأ دورة اضتياة األسرية الراشدين بالزواج 

 تضف أمناط دنيوية ؼتتلفة لؤلسرة. واليتاظتراحل 

 -:وبُت ىاتُت النقطتُت الزواج الطبلق دتر األسرة بسلسة من اظتراحل

 زوجان فقط بدون أطفال ومتوسط ىذه اظترحلة سنتُت تقريبا .األسرة : 

  األطفال ديتد عمره من ضتظة والدتو وحىت سن ثبلثون شهرا من عمره.حيث أكرباألسرة ذات أطفال رضع : 

 شهرا إىل ستة سنوات. 36سن ما قبل اظتدرسة حيث ديتد عمر أكرب األطفال من سن  يفاألسرة ذات األطفال 

 سنة. 51سن اظتدرسة حيث ديتد عمر أكرب األطفال من ستة سنوات إىل  يفاألسرة ذات األطفال 

 سنة.16سنة إىل  53ء مراىقُت وشباب حيث يكون عمر أكرب األبناء من أسرة ذات أبنا

 التخرج صغار. يفأسرة يتخرج فيها الراشدون صغار حيث يبدأ األبناء 

 سنة".16حدود " يفمنتصف العمر  يفزوجان 

 زوجان مسنان من سن التقاعد حىت وفاة أحد الزوجان. ولكن ىناك عوامل تؤثر فيها.

ومن اظتمكن لسبب من األسباب أن يت  تأجيل الدور الذي كان واجب عليو القيام بو يف ىذه اظترحلة بسبب أسباب 
صحية إال أنو يقوم مبمارستها بنفس األشياء الواجب القيام هبا إال أن ىذه اظتراحل السابقة لؤلسرة ديكن أن تتأثر مبجموعة 

 :ىيمن العوامل 

سل لظروف مثل الدراسة وأجراء مشروعات خاصة باألب فإن اظترحلة األوىل من مراحل عندما يؤجل الزوجان الن -1
 تكوين األسرة تكون أطول من سنتُت بسبب تأجيل الزوجان النسل.

اضطر الوالدين ألسباب إرادية إىل تأجيل النسل فإن مرحلة الرشد اظتبكر سوف يقضيها ىف اظتراحل السابقة عتا إذا  -2
 ل.بسبب ىذا التأجي

 بعض األسر قد ال تنجب أطفال ألسباب طبية -3
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 المهنياالختيار -1-14
ػتور االىتمام يف رتيع العبلجات النفسية اليت جيب أن تقدم للراشدين الصغار وتلعب األسرة  اظتهٍتتل مسألة االختيار حت

ويت  ذلك من خبلل عملية التطبيع االجتماعي اليت دتارسها األسرة على أعضائها منذ  اظتهٍتاالختيار  يفدور كبَت 
طفولته  يتأثرون بتوقعات الوالدين بالنسبة للمستقبل وبالطبع فإن ذلك يؤدى إىل سوء االختيار وخاصة إذا مل تتوفر لدى 

 ات الشخصية البلزمة للنجاح فيها.الشخص اظتتطلبات السيكولوجية اظتهنية وخاصة القدرات واالستعدادات و شت

وقد حظي موضوع اظتيول اظتهنية مبكانة ىامة لدى علماء النفس اظتهتمُت باختيار اظتهنة وخاصة عند الراشدين الصغار من 
ستة أمناط للشخصية  وقد يقًتح 5313األطر النظرية اليت ظهرت يف السنوات األخَتة واظترتبطة بذلك إطار ىوالند  

 ى4اظتهنية وى

 النمط البحثي: -1

وىو الذي تشغلو كثَتا األفكار يف ذاهتا وال يهت  بتنفيذىا أو تطبيقها يف عامل الواقع ويشعر باضتاجة إىل الفه  ويستمتع  
بالعمل إىل يتطلب اظتفاىي  الغامضة ويندمج يف ىذا العمل على حساب النشاط االجتماعي وىذا النمط ىو الذي ينجح 

 العلمية.يف النواحي 

 النمط االجتماعي: -2

ىو الشخص الذي يظهر اىتماما باآلخرين وحيتاج إىل أن ينتبو إليو اآلخرون ولديو مهارات لفظية واجتماعية ويتجنب 
االنشغال باظتشكبلت احملددة ويفضل حل اظتشكبلت من خبلل خربات مشاعر اآلخر ومعاصتة األنشطة االجتماعية ) 

 يل النشاط االجتماعي وىو دييل إىل العمل.الزعي ( حيث لديو ميل أ

 النمط الواقعي: -3

ىو الشخص الذي يهت  بالعمل مع األشياء وعادة ما يكون أقل اجتماعيا وقد يتس  بالعدوانية ولديو مهارة حركية وتآزر 
 بدين جيد.

وىذا النمط ما ينجح ىف اظتهن وتعوزه اظتهارات اللغوية ويفضل حل اظتشكبلت العملية احملسوسة دون اظتشكبلت اجملردة 
 اظتيكانيكية والتكنولوجية.

 النمط الفني: -4

ويفضلون التعامل مع اظتشكبلت  الفرديأصحاب ىذا النمط يركزون على العواطف واالنفعاالت ويظهرون اضتاجة للتعبَت 
اظتهن الفنية واصتمالية وى  قليلوا  يف، ىذا النمط ينجح عادة ذايتصورة تعبَت  يفتظهر  اليتالبيئية من خبلل اضتاجة 

 الفنان" –االجتماعية "الرسام 
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 أيوالسينما والشعر والقصة والرواية واظتوسيقى.وى  يكونوا أكثر صحة نفسية من  –اظتسرح  –وكذلك  الفنون التشكيلية 
ومشاعرى  الدفينة من  إنسان آخر وى  أقل الناس عرضة لبلضطرابات النفسية ألهن  يستطيعوا أن ينفسوا عن رغباهت 

 خبلل أعماعت  الفنية.

 النمط التقليدي: -5

ىو الشخصية اليت تتس  باظتسايرة ولو طابع عملي ػتافظ دقيق وتعوزه التقائية واظترونة واألصالة وى  يفضلوا األعمال 
حملاسب واظتراجع واألعمال العددية واللفظية ويتجنب اظتواقف الغامضة وىو أكثر ؾتاحا يف األعمال اظتهنية والتجارية.كا

 الكتابية.

 النمط المغامر: -6

ويتس  أصحاب ىذا الرأي مبهارات لغوية والقدرات االجتماعية العالية ولديه  سرعة السيطرة ويدرك الفرد منو ذاتو على 
وىذا النمط أكثر أنو قوى وقادر ويفضل أصحابو اظتهام االجتماعية الغامضة ولديه  شغف قوى بالسلطة واظتكانة والقيادة 

 الفندقية والعبلقات العامة واإلخراج السينمائي والتليفزيون والسمسرة –ؾتاحا يف أعماعت ، "البيع واألعبلم 
 : العمر أواسط لمرحلة الجسمي التكوين-1-11

 .عضلي تناسق و جسمي تكامل-5

 . السمع حاسة يف عام ضعف 2-

 البصر حاسة يف عام ضعف 3-

 : العمر هضبة لمرحلة عامة خصائص -1-12
 اظتتزن اضتركي و العضلي النشاط وتوافر .االنساين للنمو اصتسمي النمط بتكامل العمر ىضبة تتميز-5-

)خياط، عل  النفس التكويٍت....مرحلة الرشد، صفحة  .الفرد لذلك اصتسمي للتكوين الصعود سل  يف اعترم قمة دتثل وىي
5) 

 .اضتي الكائن لدى فطري ميل وذلك . ورعايته  األوالد بًتبية العناية 2-

 .االنسان حباة يف االقتصادي اظتستوى أمهية الراشد يدرك 3-

 . االجتماعية عبلقاتو على الراشد حيرص 4-

 .أمل و كفاح اهنا على للحياة واقعية نظرة 5-

 اطتصبة االنتاجية الفًتة ىي العمر ىضبة 6-
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 : العمر هضبة مرحلة مشكالت-1-13
 العزوبية 1-

 النفسية أثاره و العق  2-

 .الزوجية اضتياة مع التكيف عدم 3-

 النواحي الحسية -1-14
 اضتواس ىي أبواب العقل ومنافذه إىل العامل اطتارجي ويعتمد إدراك الفرد عتذا العامل على وظيفة تلك اضتواس.

اضتسية وحتويلها إىل مدركات عقلية. وىكذا يدرك الفرد نفسو وعاظتة احمليط بو  ويقوم اصتهاز العصيب بتحويل االستثارات
 عرب اضتواس.

وللحواس ويكتمل نضجها يف  التكوينووظيفة سلوكية وتعتمد الوظيفة على مدى النضج  عضويولكن حاسة تكوين 
 مرحلة الرشد.

اضتدة البصرية ثابتة نسبيا بينما حدة السمع تتناقص سن العشرين وتظل  يففاضتدة البصرية والسمعية يبلغون أقصى قوهت  
 تدرجييا باإلضافة إىل الوزن الكلى للمخ يت  اكتمالو خبلل ىذه اظترحلة.

 سنة. 16إال أن القوة السمعية تبدأ يف الضعف يف اظتراىقة ويستمر ىذا الضعف حىت يبلغ الفرد سن 

 ومن مظاىرة صعوبة إدراك األصوات اضتادة.

 (31، صفحة 5330)صادق،  . الصوت وحاسة التذوق وكذلك تغَتات اصتلد خبلل ىذه اظترحلةوكذلك يتغَت

 أهم العوامل التي تؤثر على التغير العضوي: -1-15
)وسط العمر( مرحلة الرشد ىي مرحلة اكتمال النضج وحتمل بُت طياهتا بذور التغَت الذي حيدث خبلل الرشد اظتتوسط 

 -ويتأثر ىذا التغَت ببعض العوامل4

4 تعد من احملددات الرئيسية للحياة يف أبعادىا اظتختلفة فهي اليت حتدد بعض اطتصائص الرئيسية مثل الشعر و الوراثة
 العينُت والقابلية لئلصابة باألمراض مثل السكر والصلع وعمى األلوان.

كثَت من أمراض القلب واضتنجرة من اظتعلمون والروماتزم بُت   إنهبا وىذا يفسر لنا  4 لكل مهنة أثارىا على اظتشتغلُتالمهنة
 الفبلحُت وارتفاع السل لعمال النسيج.

 الغذاء.*

 تنشيط األجهزة العضوية اظتختلفة.*

 البيئة*
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 -سنة 54 الكهولة -المتأخر الرشد مرحلة  -1-16
 العلمي النضوج يف ذروة تعترب لكنها و , اصتسمي االؿتدار و العام الضعف يف أساسية مرحلة تعترب الكهولة مرحلة إن

 تكمن فيها النفسية السعادة لعل و ..الفٍت أو العلمي اإلبداعي اإلنتاج يف قمة تعترب كما , اطتربة و اظتمارسة نتيجة

 (561، صفحة 5325)الكيال،  .اؿتدارىا إيقاف أو عبلجها فيحاول اصتسمي الضعف مواطن الكهل يعرف حُت

 : الكهولة مرحلة في الجسمي التغير أسباب-1-16-1
 : الوظيفي العضوي الكيان عوامل إىل تعود تغيَتات-5-

 الغدد نشاط مستوى تغيَت , األلوان عمى , الصرع , السكر مثل األمراض ببعض اإلصابة قابلية

 .الغذائية العوامل االؿتدار ؿتو اصتسمي التغَت أسباب من2-

 اظتهٍت العمل أثار 3-

 النفسي اظتزاج 4-

 من أكثر و أطول سنوات إىل االحتفاظ على الفرد يعُت الغالب التفاؤل و العام اعتدوء أن النفسية الدراسات أثبتت

 .تشاؤم أو متطرفة انفعاالت من يعاين الذي الفرد ذلك

 .اضتركية و البدنية القوة لتناقص بدءاً  و ,النضج الكتمال ختاماً  بدؤىا يعترب اليت اظترحلة ىي الكهولة

 (1)التكويٍت.، صفحة  .العمر خريف يف الثانية باظتراىقة الكهولة تسمى

 : للكهل العامة الخصائص-1-16-2
 ساعده يشتد حيث العمر أواسط مرحلة من الفرد فيو ينتقل جبسر تكون ما أشبو جتعلها تكوينية مبظاىر الكهولة تتميز

 تتس  اليت اظتتهالكة الشيخوخة ىي مرحلة إىل , االقتصادي أو العملي أو العلمي غتالو يف اإلنتاجية قواه تنشط و .وأزره

 : مايلي اظترحلة ىذه خصائص أى  و(516، صفحة 5332)اعتامشي،  .اعترم و العجز و بالضعف

 .التدرجيي بالتناقص اصتسمية القوة تبدأ1-

 .الشعر منو يضعف-1

 .الكالسيوم مادة لضعف األسنان تساقط-3

 .العيون بريق و الوجو نضارة يف ضعف-5

 .الكهولة أمراض من لكثَت التعرض-1

 .الطمث النقطاع عادية مرحلة للمرأة بالنسبة الكهولة تعترب-0
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 خالصة-
 العلوم تقدم بعد سيما ال الرشد، لفًتة اظتطلقة صحتو على وغتمع   عليو متفق دقيق زمن   وضع السهل من يكون ال قد

  1974 يف قد وضعت األمريكية الطبية اصتمعية كانت وإذا .اصتديد القرن وبدايات العشرين القرن هنايات يف الطبية
 هناية يف حتس  اليت ىي الفردية الفروقات فإن الرشد، مرحلة المتداد عامة كفًتة سنة  01اىل 25 مابُت دتتد اليت الفًتة

 دراسة ديكن ال أنو (30، صفحة 5315)كارتن،  ويؤكد .الرشد مرحلة خبلل فرد كل تدرج قاطع وبشكل   اظتطاف
 النضج، إىل الشباب، ىي مراحل أربع خبلل وانتقالو الفرد مرور ضوء يف الفردية قات الفرو ظتبدأ النظر بدون الرشد مرحلة

 .الشيخوخة مرحلة يف دخولو مث العمر، أواسط فمرحلة 
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 : تمهيد-

 سوؼ حيث سنة 50-40الرشد ادلتأخرة  مرحلة يف للراشد احلركي احلسي اجلانب إىل الثاين لفصلا يفت تطرق كلقد –

 عملية يف ادلتدخلة األجهزة ذكر مع ، احلركي احلسي كاجلانب احلركي اإلحساس من كل تعريف الفصل  ىذا يف ذكرا

 كالعمليات ، احلسية القدرات أىم عرضا اكم ، باجلسم اإلحساس أجهزة من كغَته بأجزائو العصيب كاجلهاز اإلحساس

 . احلركية احلسية األنشطة أداء أثناء األساسية
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 :الحركية الحاسة ) الحركي اإلحساس)-2-1

 إىل احلركية األفعاؿ بتحليل تقـو اليت كىي ، ىامة داخلية حاسة كجود إثبات إىل " PAWLOW "العامل  توصل لقد

 . احلركية باحلاسة اجلديدة احلاسة ىذه على أطلقوا كقد ، ادلتعلمة للحركة النهائي الشكل يتم طريقها عن كاليت أجزاء

 احلركة يف ادلشًتكة ادلختلفة األعضاء كشكل كضع عن زبربنا فهي ، األخرل احلواس عن زبتلف احلاسة ىذه أف كيقولوف

 أصبح احلركية احلاسة طريق كعن ما حركة أداء عند بالعضالت ربدث اليت الشد عمليات إىل باإلضافة كبَتة كدقة بوضوح

 بصورة حركتنا تصحيح من دائما ديكننا الذم الداخلي الشعور كىذا ، الداخلي كالشعور احلركة بتجربة القياـ بإمكاننا

 احلواس كبقية كىي ، العادم منوه مع جنب إىل جنبا الرياضي الفرد مع تتطور احلركية احلاسة أف نعلم أف كجيب ، دقيقة

 (األكركبات العبو ) فمثال آخر إىل فرد من منوىا يف زبتلف

 تعلم سرعة يف كرئيسيا ىاما دكرا يلعب احلركي اإلحساس فاف عامة كبصورة احلركي لإلحساس جدا كبَتة قابلية لديهم

 احلركي للبناء الرئيسي احلجر يعد احلركي اإلحساس أف ذلك بالدقة اإلحساس سبيز إذا كخاصة ، اجلديدة الرياضية احلركات

)ابراىيم،  Kestommi Kow "ادللتقطة احلركات جامعات عليها يطلق كاليت األخرل احلواس إىل باإلضافة العاـ

 كاإلحساس ،  العضلي النغم ) الذايت العضلي اإلحساس : )احلركي اإلحساس يتضمن (96-95، الصفحات 2002

 استثارة خالؿ من كاإلحساس ،  القوة إخراج أك ، العضلي الشد - لألكتار احلسية ادلستقبالت استثارة خالؿ من

)فرج، صفحة  .للجسم ادلكاين كالتغَت البعض لبعضها بالنسبة اجلسم أجزاء موضع  ادلفاصل لسطح احلسية ادلستقبالت

 كاألجهزة األدكات تناكؿ على كالقدرة الكبَتة كادلهارات اليدكية ادلهارات إىل احلركي ادلهارم اجملاؿ ىذا أنواع كتشَت*(250

 كاحلقيقة ، احلقيقة ىذه 1970، كالعصيب كالنفسي احلركي التوافق تتطلب حركية بأمناط القياـ على كالقدرة كاستخدامها

 تتضمن حركية النفس األعماؿ أف فبُت BELL كيؤكد اإلنساف، نشاط يف بينهما الفصل ديكن ال كاجلسم العقل أف

 اجلسم بسطح ادلتعلق اخلارجي العصيب كاجلهاز - الشوكي كالنخاع ادلخ - العصيب ادلركزم اجلهاز من كل استخداـ

 .(27)رضواف ـ.، صفحة  .كالعضالت
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  العصبي الجهاز -2-2

  : تعريفو -2-1 -2

 العمليات مجيع كتنظيم لضبط كسكناتو كحركاتو اإلنساف جسم أجهزة مجيع يف يتحكم الذم اجلهاز ىو

 يف ترجع كلها اهنفإ ، رادية إ غَت أك إرادية كاحلركات العمليات ىذه كانت سواء ، كانتظاـ بدقة تسَت حىت احليوية

 من كتتكوف العصبية اخللية ىي العصيب اجلهاز تركيب ككحدة ، اإلنساف يف العصيب اجلهاز إىل كتكييفها تنظيمها

 عددىا يف زبتلف كثَتة فركع اخللية جسم من كيتفرع ، الربكتوالـز كسط كبَتة نواة بو الشكل بيضاكم كىو جسم

)سالمة، بيولوجيا  .اخللية إىل العصبية اإلحساسات كتنقل تستقبل فهي اخللية فيها تدخل اليت العصبية الوحدة حسب

 (77الرياضة كاألداء احلركي ، صفحة 

 االستجابة اإلنساف يستطيع حىت اإلحساسات دلختلف كالتوصيل االستقباؿ احلي الربكتوالـز خواص كمن

 : يلي فيما كظيفتو كتتمثل احملورم القطب يسمى الفركع ىذه أكرب ىو كاحد فرع خلية لكل كيوجد اخلارجية للتغَتات

 . احلسية األعصاب كتسمى ادلخ إىل اجلسم سطح يف اإلحساسات بنقل يقـو

)سالمة،  . .احلركية باألعصاب كتسمى العضالت إىل الشوكي كالنخاع بادلخ الرئيسية ادلراكز يف التنبيهات بنقل يقـو .

 (77بيولوجيا الرياضة كاألداء احلركي ، صفحة 

 : العصبي الجهاز تكوين - 2-2-2 

 : إىل العصيب اجلهاز تقسيم ديكن كتنوعها العصيب اجلهاز كظائف الختالؼ نظرا

 .ادلركزم العصيب اجلهاز*

 .الطريف العصيب اجلهاز*

 .الذايت العصيب اجلهاز*

      : المركزي العصبي الجهاز -1 -2-2 -2 

 ، الفقرم العمود داخل ادلوجود الشوكي كالنخاع اجلمجمة ذبويف ديأل الذم ادلخ من العصيب اجلهاز يتكوف
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 . اجلسم أجزاء لكافة األكامر إصدار مركز ادلركزم العصيب اجلهاز كيعترب

 : كتشمل اذلامة احليوية الوظائف من دبجموعة يقـو ك : المخ*

 .احلسية اخلاليا خالؿ من ادلختلفة ادلعلومات يستقبل حيث تتكامل ك تنتظم لكي اجلسم أنشطة معظم تنظيم

 . اجلسم أعضاء سلتلف إىل آمرة عصبية إشارات بإرساؿ ذلا يستجيبك 

 . األشياء ك األشخاص ك ادلكاف ك بالوقت الشعور بوظيفة ادلخ يقـو

 . عامة بصفة اإلنساف يقوما اليت اإلرادية احلركات مركز ادلخ يعترب

 . التصوير ك اإلدراؾ ك التفكَت ك الذكاء ك االنفعاالت عن ادلسؤكؿ ىو ادلخ

 .اللعب خطط ك دلهارات احلركي التعليم عمليات مجيع على ادلسؤكؿ اجلهاز ىو ادلخ بأف القوؿ ديك كبذلك

 لكي ادلخ إىل احلسية اإلشارة تنقلها اليت الصورة نوضح أف جيب فإننا بعملياتو يقـو أف ادلخ يستطيع كلكي _

 نريد الذم الشئ ، اخلطط أك للمهارات احلركي التعليم خالؿ ادلقدمة يتطلب ىذا ،ك اإلنساف يتعلمها ك يتذكرىا

 حسي مصدر من أكثر يف متكاملة كاضحة صورة ادلخ تصل حىت ادلختلفة احلس أعضاء نستخدـ حبيث نعلمو أف

 إدراؾ يف بدكره يبدأ حيث ، ادلطلوبة ادلهارة بشرح ادلخ إىل األذف من فتنتقل للمهارة بالشرح ادلدرس يقـو لذلك ك

 يف النظر حاسة تستخدـ بذلك ،ك األداء لشكل الرؤية توضيح يف النموذج تقدًن يساعد كما تصورىا ك ادلهارة

 األكتار ك بالعضالت احلسية ادلستقبالت ،تقـو للمهارة نفسو الالعب أداء ذبربة مع ك ادلهارة عن ادلعلومات نقل

 ادلعلومات توصيل مت ما إذا أفضل بصورة يتحقق احلركي التعلم فاف كىكذا ، ادلخ إىل ادلعلومات بنقل ادلفاصل ك

 .كاحدة حسية كسيلة من بأكثر ادلخ إىل

 : الشوكي النخاع*

 الفعل حالة يف مستقال بالعمل قيامو إىل باإلضافة ادلخ كاىل من العصبية اإلشارات توصيل بوظيفة كيقـو

، 1994)شعالف،  . اللعب مواقف خالؿ ادلختلفة األفعاؿ ردكد عن ادلسؤكؿ ىو الشوكي فالنخاع كبذلك ، االنعكاسي

 .(130صفحة 
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 : المركزي العصبي الجهاز وظيفة *

 العصبية اخلاليا كتعرب ، عصبية خاليا أك مصدرة عصبية أللياؼ سطحية بنهايات احلس أعضاء مجيع ترتبط

 . لالستجابة عصبية بألياؼ فًتتبط االستجابة أعضاء أما ، ادلركزم العصيب اجلهاز إىل الفرعي العصيب اجلهاز يف

 الليفية إلثارة كافية بصورة العصبية اخللية استثارة كعند ، كالغدد العضالت إىل العصيب اجلهاز يف بدكرىا سبر

 السَت خط البيئة من القادمة كادلعلومات الرسائل كتتخذ ، شلكنة استجابة بأقصى العضلية الليفة فتقـو ، العضلية

 : التايل

 .ادلركزم العصيب اجلهاز بواسطة ادلستجيبة العصبية اخلاليا إىل ادلستقبلة العصبية اخلاليا يف ادلعلومات سبر

 ) الفرعي العصيب اجلهاز طريق عن ( ادلخططة ) اذليكلية العضالت إىل ادلركزم العصيب اجلهاز من رسائل تنقل

 ادلركزم العصيب اجلهاز إىل احلس أعضاء من سبتد صاعدة حسية عصبية ألياؼ رلموعة من يتكوف كالذم  الطريف

 ادلنقولة كادلعلومات الرسائل أما كالغدد العضالت إىل العكسي االذباه يف ىابطة حركية عصبية ألياؼ كرلموعة

       (496، صفحة 1995)عناف،  .ادلستقبل العصيب اجلهاز بواسطة فتنتقل الداخلية األعضاء على ادلسيطرة العضالت إىل

 : الطرفي العصبي الجهاز  -2-2-2-2

 كلذلك ، ادلركزم العصيب كاجلهاز كادلوردة ادلصدرة األعصاب بُت تربط اليت كالضفائر األعصاب من كيتكوف

 كىي الشوكية كاألعصاب ادلخ من القادمة األعصاب كىي ادلخية األعصاب أحدمها نوعُت إىل أعصابو تقسم

 احلسية األعصاب تشمل أزكاج شكل يف زبرج األعصاب ىذه كمجيع الشوكي النخاع من زبرج اليت األعصاب

 .(131، صفحة 1994)شعالف،  .احلركية كاألعصاب

 :  -المستقل – الذاتي العصبي الجهاز 2-2-2-3-

 . األلياؼ منها تتكوف اخلاليا كىذه الشوكي كالنخاع كادلؤخرم ادلتوسط ادلخ يف خاليا من يتكوف

 تغذم العصبية فأليافو ، كإرادتو اإلنساف لسيطرة خضوعو دكف الداخلية األحشاء نشاط كينظم يسيطر الذم اجلهاز كىو

 . القلب عضلة ككذلك كلها الالإرادية كالعضالت الدموية األكعية كجدراف كالغدد ادلختلفة الداخلية األحشاء
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 مباشرة تذىب كال الشوكي كالنخاع ادلؤخرم كادلخ ادلتوسط ادلخ يف خاليا رلموعة من الذايت العصيب اجلهاز ألياؼ كزبرج

)سالمة، ادلرجع نفسو،  . الالإرادية إىل العضلة تصل أف قبل طريقها يف عصبية عقدة توجد كلكن تغذيو الذم اجلزء إىل

 (82، صفحة 1995

 : بالجسم اإلحساس أجهزة  -2-3

 : التالية ادلستقبالت مراكز على اإلنساف جسم يشتمل

 : الخارجية المستقبالت مراكز -2-3-1

 كاآلالـ اجللدية األحاسيس :مثل البيئة يف اخلارجية للتغَتات كتستجيب كالغائرة السطحية اجللد طبقات يف توجد كىذه

 . كالربكدة كاحلرارة

  : الداخلية المستقبالت مراكز -2-3-2

 إدراؾ عن مسؤكلة كىي اجلسم بأنسجة عميقة أماكن يف ادلستقبالت تلك كتوجد كحركتو اجلسم بوضع تتعلق اليت كىي

 . ذلك كغَت األشياء ككزف األداء شكل كتقدير اجلسم أعضاء ككضع حركة

 : يف توجد حسية أعضاء على تستمل الداخلية ادلستقبالت كىذه

 . جوجلي أجهزة كتسمى العضالت أكتار*

 .العضلية األلياؼ*/

 . الرابطة كاألنسجة اجللد من العميقة الطبقات*

 . ادلفاصل أربطة*

  .(92)فرج، صفحة  العضالت) كحوؿ داخل الضامة األنسجة*

 : الحسية القدرات  -2-4

 أف جيب حيث ادلختلفة ادلهارات تعلم يف ىاما دكرا ادلثَتات كتلعب احلسية بأعضائو مرتبطة فرد ألم احلسية القدرات

 . ادلثَتات تلك الكتشاؼ احلسية األعضاء نشاط زيادة إىل ادلثَتات تلك تؤدم
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 ، مقارنتها ، ادلثَتات اكتشاؼ على التعرؼ يلزمنا ذلك كلدراسة احلسي، العضو يف ادلؤثرة الطاقة كمية يف التغَت ىو كادلثَت

 . التصور ، اإلدراؾ ، كرتذ ال ، التعرؼ

 :االكتشاف 2-4-1

 بو شعوره عدـ أك بادلثَت شعوره الفرد يقرر أساسها على اليت ، الطبيعية الًتكيز درجة ربديد تعٍت ادلثَت اكتشاؼ على القدرة

 كىناؾ ثابتة إثارة عتبة يعترب احلد كىذا ،

 كنوع الفرد دافعية دلستول كأيضا ادلثَت لنوع تبعا تتغَت العالقة كىذه ، الطبيعية تركيزه كدرجة ادلثَت اكتشاؼ بُت عالقة

 احلي للعضو الطبيعية الطاقة يف تغَت كل فإف ادلثَت اكتشاؼ لنظرية كطبقا متعددة أخرل كعوامل يتلقاىا اليت التعليمات

 اجلسم يف التغَت بعض إحداث عليو يًتتب

 : المقارنة 2-4-2

 ضوء رلايل بُت 2  %تصل إضاءة يف بسيطة فركؽ كإجياد مقارنة العادم الشخص يستطيع جيدة رؤية ظركؼ ربت

 الغالب يف يكوف التغَت كىذا الشدة يف متغَتة مثَتات تردد يف تغَت كمقارنة اكتشاؼ األذاف تستطيع كذلك ، متجاكرين

)سالمة، بيولوجيا الرياضة كاألداء  . ادلثَت مستول يف ادلتغَتات من ثابتة نسبة اكتشاؼ على قادر الشخص أف دبعٌت نسبيا

 .(93احلركي ، صفحة 

 : التعرف -2-4-3

 ، أخضرا كاألخضر أمحرا األمحر اللوف يسمى : فمثال ، لديو معركؼ معُت شيء على التعرؼ على اإلنساف مقدرة ىو

 زبتلف كىي ، األحداث من رلموعة كسط تتم ادلطلقة كاألحكاـ ، ادلطلق احلكم عليو يطلق ما ىو التعرؼ من النوع كىذا

 : أف ادلوضوع ىذا حوؿ أجريت اليت األحباث نتائج كمن ، ادلقارنة األحكاـ عن

 . الواحد البعد ذات ادلثَتات على التعرؼ مقدكره يف اإلنساف*

 . أخطاء دكف مثَتات 10 إىل 5 من : على يتعرؼ أف يستطيع اإلنساف*

 . بالتدريب قليال تتغَت القدرات ىذه*
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 .األشياء على التعرؼ يف العاديُت من أكرب قدرات ديلكوف األفراد بعض ىناؾ*

 :التذكر 2-4-4

 نسبة كزبتلف ناقصا، أك تاما التذكر ىذا يكوف كقد ادلاضي، يف بشيء التأثر على ادلختلفة الدالالت إظهار يعٍت التذكر

 . كغَتىا كدكافعو ادلوضوع ذا تأثره مدل : منها كثَتة لعوامل طبقا نفسو الفرد يف التذكر

 اإلحساس-2-5

 حنس كحنن ، حواسو يف مباشرا تأثَتا اإلنساف يف تؤثر اليت كالداخلية اخلارجية العوامل النعكاس نفسية عصبية عملية كىو

 البصر إحساسات لنقل كاجللد كاألنف كاألذف العُت نستخدـ فقد ، األشياء على للتعرؼ طرقا كنستخدـ حولنا يدكر دبا

 سواء جسمو داخل من تأيت بأشياء اإلنساف حيس كقد ، كاللمس كالشم كالسمع

 . ادلفصلي اجلهاز أك اإلرادية العضالت أك الداخلية األجهزة من

 :اإلحساسمفهوم   2-5-1  

الكائن احلي ديتاز عن اجلمادات يف انو ديتلك جهازا عصبيا يساعد ق على استقباؿ ادلوءثرات اليت ينبعث  إفمن ادلعركؼ 
 إف.معاين زلدده غاىلادلخ لتًتجم  إىل ادلختلفة اإلحساساتعن موضوعات العامل اخلارجي كيقـو ىذا اجلهاز بنقل 

استقباؿ يف العضالت  أدكاتاحلركي  على  احلاسةكتعتمد  الذىنية كاحلاسة احلركية احلاسةمخسة حواس فضال عن  لإلنساف
 .كادلفاصل كاألكتار

استشارات عصبيو تتم بواسطة استقباؿ ادلستقبالت احلسيو  أهناحيث  يفسيولوج أساسعلى  اإلحساسكتقـو عملية 
 إىلقـو بتحليل ادلؤثرات تعرؼ باحمللالت احلسيو اليت ت خاصةعصبيو  أجهزة إىلتقـو بتوصيل ىذه ادلؤثرات  أيت ادلؤثرة

 بلحاء ادلخ عن طريق اجلهاز العصيب ادلركزم. العصبيةادلراكز  إىلعناصر كتتميز خواصها كشليزاهتا مث تقـو بتوصيلها 

 ىي : أقساـثالثة  إىلبوجو عاـ  اإلحساساتكتقسم 

 .كالذكقية كامشيو كاجللدية كالسمعية البصرية اإلحساسات:ىي  خارجية إحساسات-1

 باجلوع كالتعب كالعطش  اإلحساسكالقلب  كغَتىا من  كاألمعاء: تنشا من ادلعدة حوشيو إحساسات-2
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كالعضالت كادلفاصل كىي تزكدنا دبعلومات  األكتاريف  خاصة أعضاء تأثَتحركيو:كىي   تنشا من  أكعقليو  إحساسات-3
 .ازفكحركاهتا كعن كضع اجلسم كتو  إطرافناكضعفها كعن كضع  األشياءعن ثقل 

 : فهيبالنشاط الرياضي  ادلرتبطة اإلحساسات إما

 يف النشاط الرياضي . اإلحساسات أنواع أىمالعضلي احلركي من  اإلحساساحلركي :يعد  اإلحساس-1

كنا كاقفُت    إذاكالذم ديكننا من معرفة ما  الداخلية باإلذفالتوازف ادلوجود  ظجهاز حف ىيعتمد علبالتوازف:  اإلحساس-2
 لالعيب اجلمباز. اذلوائية كاألرجحات بالزانةمقلوبُت ككذالك تتمثل  أككادلعتاد 

 األشياءكذلك دبالمسة ىذه  كالصالبة ادلركنةمن حيث  كإدراكها األشياء:يساعد على معرفة طبيعة  أللمسي اإلحساس-3
 لسطح اجللد.

البصرم الذم لو دكر رئيس يف النشاط  لإلحساسدلستقبل يؤدم العُت دكر ا إذالبصرم:يقـو بدكر مهم  اإلحساس-4
النشاط  كأكضاعاحلركي كمطابقتو لظركؼ  األداءكفهم  إدراؾيف  األخرل اإلحساسات أنواعيشارؾ مع مجيع  إذاحلركي 

 كيساعد على فهم الالعب دلا يقـو بو من مهارات

السمعي كالذم لو دكر رئيسي يف النشاط احلركي حيث  لإلحساسدكر ادلستقبل  اإلذفالسمعي : تؤدم  اإلحساس -5
عن طريق التغذية الراجعة يف  أكعن طريق السمع  األخطاءتصحيح  أكاحلركي  األداءكفهم  إدراؾ لئيمكنبدكف السمع 
 ذلك الوقت.

  : اإلدراك-2-6

 كيقـو ، معينة احلسية دبؤثرات األعضاء على التأثَت عملية ىو كاإلدراؾ ، كتفسَته الشيء ربديد مث اإلحساسات تفسَت ىو

 نفسو الفرد كعلى ، نفسها نوع ادلؤثرات على ادلؤثرات ذلذه الفرد تفسَت كيتوقف ، عليها كالتعرؼ ذلا تفسَت بإعطاء الفرد

 كمن ، كغَتىا كدكافعو الفرد كذكريات كقيم كخربات الذباىات تبعا

 . ادلختلفة األشياء إدراؾ يف الفرد على تؤثر اليت العوامل

 :اإلدراكمفهوم -2-6-1-

 كاف سلوؾ اإلنساينالعوامل اليت تشكل السلوؾ  أىممعينة كيعد من  حسيةعقليو دلثَت ات  استجابةعن  عبارة اإلدراؾ
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لو  من خالؿ احلواس كعملية تشغيل  تأيتادلعلومات اليت  إدارة"ىو قدرة يف  اإلدراؾالفرد ديثل انعكاسا الادراكو كاف 
 .ادلعلومات كردت الفعل يف ضوء السلوؾ احلركي الظاىرم

تفسَت الفرد للمؤثرات  إفاحلسيو كقد تبُت  األعضاءعلى عاملُت  رئيسُت مها النشاط الذىٍت ككظائف  اإلدراؾكيعتمد 
 .احلسيو يتوقف على

  السابقةخرباتو -1

 اللحظةذلك ادلؤثر يف تلك ه ذبا -2

 احلسيو للفرد ذباه ذلك ادلؤثر  األعضاء حساسية-3

 ادلذكورةالتكامل الذم يتم بُت العوامل  أككمية كنوعية الدمج -4

 كىي  أنواع ثالثة إىلينقسم  دراؾاإل أنواع إما

  األولي اإلدراك-1

  احلركةعن طريق الشرح كالتوضيح كعرض  احلركيةدائما يف ادلهارات   يأيت

 التفصيلي اإلدراك-2

 .كاخلربة ادلمارسةعن طريق  يأيت

 الكامل  اإلدراك-3

   ادليدانية كاخلربة  كادلمارسةالتعلم  نتيجة يأيت

بالنشاط الرياضي اليت ديكن تنميتها كتطويرىا يف غضوف عمليات التعلم كالتدريب كمن اىم ىذه  ادلرتبطة اإلدراؾ أنواع إما
 (يأيتادلدركات ما 

 بادلاء للسباحُت كالعيب كرة ادلاء  اإلحساس إدراؾ-1

 كادليداف  الساحةبالتوقيت لالعيب  اإلحساس إدراؾ-2

 للمالكمُت كالواثبُت بادلسافة اإلحساس إدراؾ-3
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 لالعيب كرة القدـ ككرة اليد باألداة اإلحساس إدراؾ-4

 ادلصارعُت  إىل بالنسبةبالبساط  اإلحساس إدراؾ-5

   بالزانةدلسابقي الوثب العايل كالقفز  بالعارضة اإلحساس إدراؾ-6

 واإلدراك حساساالبين  العالقة -2-6-2

 عالقة كاإلدراؾ اإلحساسبُت  العالقة إفحيث  ادلختلفةبالغو يف رلاالت احلياة  أمهيوحركي  ذك -احلس اإلدراؾيعد 
يستمد   فاإلدراؾهبا   ادلرتبطةانعداـ  ادلوضوعات  إىل بالتأكيدمن احلواس يؤدم  حاسةالف انعداـ  إمهاذلاال ديكن   كطيدة

فعن   طريق حاسة البصر  اإلدراؾحيث تتم عملية  ادلوردة األعصاباليت تنقلها  اإلحساساتفعاليتو كمقوماتو من تلك 
حيث من خالؿ  طريقة البصر تدرؾ كثَت من ادلوضوعات   اإلدراؾحيث تتم عملية  ادلوردةتدرؾ كثَتان من ادلوضوعات  

                                                                                                                                                                                         كتعرؼ معناىا ككظائفها كخصائصها                                                                                               

اجلسم كلو من خالؿ العمل العضلي  أجزاءبالوضع كحركة  اإلحساسعلى  لقدرهو احركي ى–احلس   اإلدراؾيعرؼ 
 الذايت( التقبل حاسة) السادسة باحلاسة اإلحساسكغالبا ما يسمى ىذا 

 ألقدرهجلميع حركات التوافق كالذم يعطينا  ألمهيتونظرا  ادلختلفةيف رلاالت  احلياة  أمهيوحركي ذك –احلس  اإلدراؾكيعد 
بدكف استعماؿ حواسنا اخلمس  احلركةيف الفراغ لدرجو انو ديكننا من معرفة مسببات   كأعضائوكضع اجلسم  إدراؾعلى 

 السادسة باحلاسةما يسمى  أكلعضلي ا اإلحساس إىل أحيانافهو يرجع 

 أكضاعالذم يعطينا معلومات عن  اإلحساس إدراؾعن  عبارةحركي  ىو -احلس  اإلدراؾكيف ضوء ذلك يتضح باف 
 كاألكتاراحلركات االراديو كىو يستقر يف احلس الداخلي للمفاصل كالعضالت  إثناءاجلسم كقوة انقباض عضالتو كاذباىها 

 .شد  أكارتعاش  أكيكوف التنبيو ناذبا عن ضعف  إفكتنبيهو كديكن  إثارتوانو ديكن  إذ، أخركىو مثل ام حسن داخلي 

 حركي  في ا لمجال الرياضي -الحس اإلدراك أىمية -2-7

ستول جيد حركي مكوننا مهما يف تنمية كتطور اجلسم  فعندما ديتلك الفرد مهارات ادراكيو حركيو دب–احلس   اإلدراؾيعد 
 كيكوف دبثابة مؤشرلو(  األخرلفذالك يعٍت منو اجلهاز العصيب الذم ينعكس على اجلوانب 

احلس   اإلدراؾ أمهيةاليت تناسبو كاليت ال تناسبو كتربز  األدكاتاحلس حركي ديكن الفرد الرياضي من التميز بُت  كاإلدراؾ 
مقػػػػػػػػػدار معُت من القوه فعندما  إىلكاليت ربتاج  ادلعقدة احلركيةحركي يف رلاؿ النشاط الرياضي بالتنفيذ الناجح للمهارات –

 .األداءحركي حاضران كقت –احلس  اإلدراؾيكوف  إففاف ذلك يستدعي  ألريشومن كرات  ساقطةيتم صد ريشو 
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احلس  اإلدراؾيف  اخلاصة   تاختبارا إاليف بعضا  األداءياضي  بشكل عاـ اجيابيو بُت الر  الًتبيةكيرل ادلختصوف يف رلاؿ 

 ت احلركيو ما بُت التالـز  بينها كاف الرياضيُت الذين حيققوف نتائج اجليده يف  االقدر يف اختبار ات  كاألداءحركي  –

 من غَت الرياضي أفضلحركي -احلس اإلدراؾاختبار ات 

  : التصور*

 الوضوح درجة يف أقل التصور يكوف كعادة ، عليو أثرت كاليت إدراكها للفرد سبق اليت األشياء انعكاس ىو

 إذ الفرد حياة يف دكرا التصور كيلعب ، ألخر كقت من كالتغَت ، الثبات بعدـ يتميز التصور أف كما ، اإلدراؾ عن

 التصور يكوف أف ديكن حيث ، التصور ىذا أنواع زبتلف كما ، ادلدركة باألشياء فقط مرتبطا الفرد يصبح بدكنو

 نشاط يف زيادة نالحظ ادلختلفة احلركية ادلهارات كأداء تعلم كعند الرياضية الًتبية رلاؿ يف كحنن ، حركيا أك مسعيا أك بصريا

 كلها األعضاء

 اليت اإلحساسات من سلسلة يف دير جديدة رياضية مهارة أم تعلم أف كما ، احلركية األعضاء أك احلسية األعضاء سواء

 ذكرىا سبق

)سالمة، بيولوجيا الرياضة كاألداء احلركي ،  .كالتصور كاإلدراؾ كاإلحساس كالتذكر كالتعرؼ كادلقارنة االكتشاؼ كىي

 (94صفحة 

 : الحركية الحسية األنشطة أداء أثناء األساسية العمليات - 2-8

  : المثير حدوث *

 كقد ، العدك مسابقات أثناء البدء طلقة عن الصادر الصوت مثل خارجيا مثَتا يكوف قد ادلثَت كىذا للحركة ادلسبب الدليل

)رضواف  .األرض عن ثقل عند رفع أك الوقوؼ يف اجلسم بأكضاع اإلحساس عن الناشئة ادلثَتات مثل داخليا مثَتا يكوف

 .(28ـ.، صفحة 
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  : الحسي االستقبال *

 من القادمة ادلعلومات نقل كيتم اخلارجية أك الداخلية سواء ادلثَتات استقباؿ على كادلستقبالت احلس أعضاء تعمل حيث

 ادلتباينة ادلثَتات لتلك ادلستقبلة احلس أعضاء أف على التأكد ادلهم كمن ، احلسية األعصاب طريق عن اخلارجية البيئة

 كل أف حيث ، النوعية لالستجابات أفعاؿ ردكد بداية تشكل بالتأكيد

 (152)علي س.، صفحة  . ادلثَتات من كاحد نوع يف يتخصص مستقبل

  الحسي اإلدراك*

 تلك كتتكوف ، الفرد يف أخرل بعوامل أيضا يتأثر كلكنو ادلختلفة احلس أعضاء الستثارة نتيجة احلسي اإلدراؾ حيدث

 يدخل حيث ، معقدة كحسية كانفعالية عقلية عملية اإلدراؾ فعملية ، حياتو طواؿ معينة خبربات الفرد مركر نتيجة العوامل

  كخرباتو كاذباىاتو كدكافعو الفرد بعادات تتأثر أ،ىا كما ، كالتذكر كالتخيل الشعور فيها

 ، صفات من بو سبتاز دبا أك عالقات من فيها دبا اخلارجية بادلوضوعات عادلا الفرد يصبح بواسطتها اليت العملية فهي

 (152)علي س.، صفحة  . احملسوسات معاين إليو مضاؼ اإلحساس عن عبارة إذا فاإلدراؾ

  : المركزية الداخلية العمليات حدوث *

 . ادلثَتات مع تتناسب حركية استجابات ىيئة يف ككضعها ادلثَتات من العديد بُت كالتنسيق التنظيم تتضمن عمليات كىي

  : العضلية الحركات حدوث *

 من ذلك غَت إىل العدك يف البدء أك الكرة لضرب كالذراع اجلسم مرجحة : مثل خاص حركي منط إنتاج إىل يؤدم شلا

 . البدين أك احلركي األداء أشكاؿ

 ادلراحل من مرحلة كل عند معلومات على باحلصوؿ كتتم الرجعية التغذية العملية ىذه يف األخَتة اخلطوة كتكوف -

 . فعالية أكثر لتجعلها ادلختلفة األداء مكونات تعديل يف ادلعلومات ىذه كتفيد السابقة

 : التايل بالشكل السابقة العمليات عن التعبَت كديكن
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 العضلية الداخلية ادلخرجات ادلركزية العمليات احلسية ادلستقبالت ادلثَتات*

 (االستجابة ) ( التوصيل ( (االستقباؿ )*

 الرجعية التغذية*

  :حركي -اإلدراك الحس-2-9

ىو" احلاسة اليت ديكننا ربديد كضع أجزاء اجلسم كحالتو كامتداده كاذباىو يف احلركة ككذلك الوضع للجسم كمواصفات 

حركي كعالقتو بادلستول ادلهارم -)امحد ادلسادلة؛ اثر ادلنهج التدرييب ادلقًتح يف تطور اإلدراؾ احلس حركة اجلسم ككل"

، كتعرؼ كذلك بأهنا "القدرة على  (2000بكرة اليد: )أطركحة دكتوراه، جامعة بغداد، كلية الًتبية الرياضية، ، 

، فيما يرل  (1982)راتب أ.،  اإلحساس بأكضاع اجلسم أحساسا غَت بصرم سواء يف حالة احلركة أك السكوف"

اإلنسانية فهو يعطي احملسوسات أك احلوافز حركي ىو دبثابة الدعامة األكىل دلعرفة -" أف اإلدراؾ احلس(1990 ,حسُت)

ادلختلفة معنا، كاجلهازاف ادلختصاف هبذه العملية مها اجلهاز احلسي)اجلهاز احمليطي اخلارجي( كاجلهاز العصيب ادلركزم كاف 

 سالمة ىذين اجلهازين كدرجة منومها تؤثراف يف عملية اإلدراؾ

 ." (45، صفحة 1982)راتب أ.،  

حركي " ىو عبارة عن انعكاس األشياء اخلارجية اليت تؤثر يف حلظة تواجدىا بصورة  –لذا فاف تعريف اإلدراؾ احلس 

حركي على أساس فسيولوجي،  -مباشرة يف الفرد، كاليت ربدث نتيجة استثارة عصبية مطابقة يف ادلخ، كيبٌت اإلدراؾ احلس

عصبية يف أعضاء احلواس ناذبة من مثَتات خارجية تتجو إىل أجزاء ادلخ ادلختلفة لتحدث  إذ ىو عبارة عن مثَتات

 .ارتباطات عصبية كثيقة

  .حركي عبارة عن إدراؾ لإلحساس -كيتضح شلا سبق باف اإلدراؾ احلس

  :حركي -كيفية حدوث اإلدراك الحس-2-9-1

يقـو من خالؿ األلياؼ العصبية ادلنتشرة يف أجزاء اجلسم مجيعها يستقبل اجلهاز العصيب ادلؤثرات اخلارجية من البيئة مث 

كتصل بعد ذلك إىل ادلخ، من ىنا تأيت أمهية اجلهاز العصيب عند القياـ بأم نشاط حركي، حيث حيدث اإلحساس احلركي 

حركي كمستول األداء -)خليل العزاكم؛ تأثَت التدريب الذىٍت يف تطوير بعض متغَتات اإلدراؾ احلس .باخلطوات اآلتية
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 (2000، 2000للتعلم مهارة الكب على العقلة: )رسالة ماجستَت، جامعة بغداد، كلية الًتبية الرياضية، 

الالعب إثناء ادلباراة أك التدريب من قبل : يتم تسلم احلافز احلسي )ادلثَت( الذم يشعر بو استالم الحافز الحسي*

ادلستقبل احلسي كاف ادلستقبالت احلسية ادلنتشرة يف أجزاء اجلسم كاليت تكوف كل من ىذه ادلستقبالت حاسية لنقل نوع 

 .اإلحساس

يت تنقلو : بعد تسلم احلافز احلسي كالذم ينتقل عرب ادلستقبالت احلسية إىل اخلاليا العصبية احلسية الالنبض الحسي*

 .بدكرىا إىل اجلهاز العصيب ادلركزم

: يقـو اجلهاز العصيب ادلركزم باستالـ كربليل ادلعلومات احلسية الواردة إليو كاليت دبوجبها يقرر الجهاز العصبي المركزي*

 .احلس االستجابة األنسب ذلذا احلافز احلركي

يب ادلركزم إىل اخلاليا العصبية احلركية كذلك لتحديد : تنتقل إشارات االستجابة من اجلهاز العصإشارات االستجابة*

 .النبضة احلركية ادلناسبة

  .تنتقل النبضة احلركية ادلكلفة بأداء االستجابة احلركية ادلطلوبة النبضة الحركية:*

ة أك ادلرغوب كما إف للخربات الشخصية يف ادلواقف ادلاضية ادلتشاهبة دكرا مهم يف قدرة الالعب للوصوؿ إىل احلركة الناذب

 .فيها) ادلطلوبة

 :كيف ضوء ما تقدـ فاف أم أداء حركي يتكوف من

 .استقباؿ كتصنيف ادلعلومات .1

  مقارنة ادلعلومات احلالية بادلعلومات ادلخزكنة يف الذاكرة .2

 .األداء احلركي .3

 .التعديل يف األداء الذم يتم بناءا على معلومات التغذية الراجعة .4

 :حركي في النشاط الرياضي -اإلدراك الحس أىمية-2-9-2

حركي مهمان يف رلاؿ الًتبية الرياضية بصورة عامة كذلك الف اإلحساس كاإلدراؾ يدخالف يف  –موضوع اإلدراؾ احلسيعد 

خصوصية كل لعبة رياضية ربتاج إىل عمليات عقلية بسيطة مثل الًتكيز كاالنتباه كاإلدراؾ كاإلحساس كمن ىنا تأيت أمهية 
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  .حركي يف اجملاؿ الرياضي-اإلدراؾ احلس

كتكمن ىذه األمهية يف التنفيذ اجليد للمهارات الرياضية ادلعقدة كاليت ربتاج إىل نوعية خاصة من القوة فعند أداء أية حركة 

ة حركػي كقت األداء كبعكسو يكوف اخلطأ كبَت ككاضح سيما يف عدـ تركيز الكمي-رياضيػة جيب إف حيضر اإلدراؾ احلس

 .الالزمة يف قوة انقباض العضالت ادلشاركة يف األداء السليم

حركي يف القدرة على التميز بُت األشياء البعيدة كالقريبة كالذين لديهم صعوبة يف كضع  -ككما تظهر أمهية اإلدراؾ احلس

 . (1995)عناف،  أجسامهم يف ادلكاف ادلناسب مع األداء اجليد

حركي بُت الالعبُت على ارض اللعب إذ تظهر اختالفات دقيقة يف اإلحساس بالكرة )األلعاب -كخيتلف اإلدراؾ احلس

اجلماعية( كما يف حركة الرجلُت كالذراعُت، فهناؾ من الالعبُت من ديتلك القدرة على السيطرة على الكرة كمداعبتها لفًتة 

ل الكرة من ألرأس إىل الفخذ كىكذا، ككذلك مع بقية األلعاب األخرل من الزمن دكف سقوطها على األرض أك يبدأ بنق

إذ تؤدم حركاهتم بانسيابية تامة تعرب عن مدل إحساسهم بالكرة كمدل سيطرهتم عليها، إذ إف زيادة اإلحساس بالكرة 

لك ترتفع الدافعية شلا يزيل تساعد على ظهور الثقة بالنفس كإظهار القدرات الفنية شلا يؤدم إىل زيادة الرغبة يف اللعب ككذ

حركي يتناسب طرديا مع التعلم احلركي فالزيادة يف الطرؼ األكؿ تؤدم إىل -أثار اإلحساس بالتعب، كما إف اإلدراؾ احلس

 (1989)ياسُت،  .إف يكوف التعلم احلركي) الطرؼ الثاين( اكرب سيما يف عمليات التذكر احلركي إثناء األداء

كقد مت إثبات إف حاسة السمع ىي أىم احلواس يف التعلم تليها حاسة النظر مث بقية احلواس كما إف اشًتاؾ أكثر من 

 .حاسة كاحدة يف عملية التعلم تكوف ذلا فعالية أكثر يف ثبات ادلعلومات بالذىن كبقائها

كافة يف تأدية الواجب احلركي. إذ يتم تبادؿ اإلشارات حركي مهم جدان كللحواس   -يف ضوء ما تقدـ فاف اإلدراؾ احلس

العصبية احلسية كاحلركية بُت اجلهاز احلركي )عضالت، أكتار، مفاصل( كاجلهاز العصيب دبا حيقق األداء اجليد للحركة أك 

 .ادلهارة

 : اإلدراكية-الحركية–قياس القدرات الحسية  -2-11

 إىلبالبيئة كيبدأ اإلدراؾ باالستجابات العصبية لنشاط أعضاء احلس مث توصيلها  اإلدراؾ ىو تفسَت الفرد ادلباشر إلحساسو

البيانات احلسية ادلشفرة اليت يتعامل معها اجلهاز العصيب ادلركزم خلطة  Percepts اجلهاز العصيب ادلركزم كسبثل ادلدركات
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األساس  (Sensation) احلواس كديثل اإلحساس اإلدراؾ فاإلدراؾ ىو اإلحاطة كاإلدلاـ بالبيئة اخلارجية للفرد من خالؿ

 . يف عملية اإلدراؾ لذا فهناؾ صعوبة يف الفصل بُت اإلحساس كاإلدراؾ

إما اإلحساس احلركي فهو ينشأ نتيجة عمل األنظمة احلسية اخلارجية كالداخلية من خالؿ األعضاء احلسية ادلختلفة 

 : ادلنتشرة باجلسم كمنها

 عتمد على العُتاإلحساسات البصرية كت -

 اإلحساسات السمعية كتعتمد على اإلذف -

 اإلحساس بالتوازف كيعتمد على القنوات اذلاللية باإلذف الداخلية -

 إحساسات اللمس كالضغط من خالؿ اجللد -

 إحساسات الشم كالتذكؽ من خالؿ األنف كالفم -

 (Kinesthesis) اإلحساس احلركي -

الفرد بأكضاع جسمو كحركة العضالت كادلفاصل أثناء العمل العضلي أك األداء يف  : يقصد بو أحساسكاإلحساس احلركي

 . ىو العملية اليت سبد الفرد بالوعي جبسمو كأعضائو يف الفراغ أكرلاالت الًتبية البدنية كالرياضة 

اس دبسافة كارتفاع كمن احلقائق اذلامة أف اإلحساس احلركي مصدر ىاـ من مصادر إدراؾ عنصرم الزماف كادلكاف فاإلحس

احلركات الرياضية أك أشياء أخرل كاذباه كسرعة احلركات من نتائج اإلحساس احلركي كترتبط أيضا كظيفة اإلحساس احلركي 

بالوظائف احلسية األخرل كعلى ذلك فاإلحساس احلركي ىو شعور ككعي الفرد بوضع أجزاء جسمو أثناء احلركة اإلرادية 

ن ربديد كضع اجلسم كمعدؿ تكرار احلركة كمداىا كاذباىها كالوضع الكلي للجسم كخصائص كىو احلاسة اليت سبكننا م

 .حركة اجلسم ككل

  :اإلدراك الحركي*

العديد  إىلاىتم علماء علم النفس التجرييب كعلم النفس الرياضي بالقدرات اإلدراكية كتشَت نتائج الدراسات كالبحوث 

من القدرات اإلدراكية اليت أمكن تصنيفها بطرؽ متعددة فقد مت تصنيفها تبعا لوسائط احلس ألمهية ادلعلومات احلسية يف 

 : عملية اإلدراؾ كديكن تصنيف القدرات اإلدراكية الرئيسية على النحو التايل
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 –الثبات اإلدراكي –األرضية –أدراؾ الشكل  –أدراؾ العمق –الرؤية الطرفية  –قدرات اإلدراؾ البصرم )حدة البصر -1

ـ( بوضع قائمة لعوامل اإلدراؾ البصرم كتشمل: )تقدير األطواؿ كاإلحجاـ 1983إدراؾ ادلثَت ادلتحرؾ( كقاـ أبو حطب )

 مركنة اإلغالؽ –سرعة اإلغالؽ  –ادلعاجلة الذىنية ادلكانية  –التوجو ادلكاين –السرعة اإلدراكية  –

 –سبييز الشكل كاألرضية السمعي  –سبييز اإليقاع  –سبييز الصوت  –ؾ السمعي: )سبركز الصوت قدرات اإلدرا -2

 منظومة اإلشكاؿ السمعية...اخل

قدرات اإلدراؾ احلركي: كىي القدرات اليت سبثل التفاعل كالتكامل بُت كل من الوظائف احلركية كالوظائف اإلدراكية يف  -3

اعتماد النشاط احلركي اإلرادم على اإلدراؾ  إىلاحلركي مفهـو متعدد األكجو يشَت  السلوؾ اإلنساين كقدرات اإلدراؾ

 . كاالعتماد اجلزئي على منو اإلمكانات اإلدراكية على النشاط احلركي

 القدرات الحس حركية-2-11
فاإلنساف عندما يتعامل مع إف للعمليات العقلية دكر كبَت يف عملية التعليم لدل اإلنساف كالتعلم احلركي جزء مهم منها ، 

 . احمليط جيب عليو أف يعرؼ ذلك احمليط حىت يستطيع محاية نفسو من األخطار
كلكن الشيء ادلهم كالضركرم ىو أف ينتبو الفرد إىل ما يهمو من ىذه البيئة كاف يدركها من خالؿ حواسو حىت يستطيع أف 

ا األساس فاالنتباه كاإلدراؾ من العمليات العقلية العليا كاخلطوة يؤثر فيها كمن مث السيطرة عليها بعقلو كعضالتو كعلى ىذ
األكىل كاليت تساىم يف عملية التعلم العقلي اجلانب العمليات األخرل . كمها من العمليات العقلية ادلتالزمة إذ أف فهم 

الرياضة ادلعاصرة . رللة علمية فصلية متخصصة ،  -1) . الفعل احلركي ادلبكر كاالنتباه سوؼ يقودنا إىل العمل احلركي
 (2002اجمللد األكؿ ، العدد األكؿ ، ، 

كتشَت ادلصادر إىل انو من الصعب إعطاء حدكد فاصلة بُت العمليات العقلية مثل االنتباه كاإلدراؾ كالتصور كالتفكَت 
عن بعضها كفهمها كعلى ضوءىا تقدـ الربامج  العملياتكالتذكر كمن الطبيعي يف الدراسات النظرية اليت تفصل ىذه 

 .النموذجية ألغرض معرفتها

أف أداء أم حركة رياضية ربتاج إىل درجة معينة من القوة العضلية كفػًتة معينػة مػن الػزمن لػألداء كمػدل معػُت كتفاعػل ىػذه 
 ادلتغَتات يؤدم إىل االقتصاد يف اجلهد كالطاقة كجودة األداء احلركي . 

ىي قدرة الرياضي على إظهار القدر ادلناسػب مػن القػوة العضػلية الػالـز ألداء حركػي  فأف اإلحساس احلركي بالقوة يعٍتلذا 
 معُت كإظهار أقصى قوة أك متوسطة أك قليلة . 
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 ىو قدرة الرياضي على ربديد زمن أداء احلركة أك الفعالية . :  أما اإلحساس احلركي بالزمن

 .ة : ىي قدرة الباقي على ربديد ادلسافة اليت تقطعها أثناء األداء اإلحساس احلركي بادلساف

 مفهوم  القدرات الحركية  2-11-1

إىل استخداـ مصطلح القدرات احلركية  "للداللة على مدل كفاءة األداء للمهارات احلركية  ىازايشَت قاسم لزاـ عن 

كيعرفها ")كجيو زلجوب ( بأهنا القدرات اليت يكتسبها اإلنساف من  (1)األساسية كادلهارات ادلرتبطة بنشاط رياضي معُت " 

احمليط أك تكوف موجودة مثل ادلركنة كالرشاقة كالتوازف كيكوف التدريب كادلمارسة أساسا ذلا كتتطور حسب قابلية الفرد 

 (112، صفحة 2009)طلبة،  .اجلسمية كاحلسية كاإلدراكية 

كاف "القدرات اليت يزاكذلا أطفاؿ الركضة عبارة عن إعداد دلهارات العاب القول كاأللعاب اجلماعية الكبَتة كتشتمل تك 

 –التوازف  –احلجل  –القفز  –الوثب  –اجلرم  –القدرات على حركات االتصاؿ اليت يتم هبا عبور اجلسم للفضاء مثل 

أمهية الربامج احلركية يف مرحلة الطفولة ادلبكرة  (كيؤكد ") كيفارت  (112، صفحة 2009)طلبة،  .الرمي  –اللقف 

حيث يبدأ الطفل يف البحث عن نفسو كعن العامل من حولو من خالؿ احلركة كالتجواؿ لذا ينبغي إعطائو الفرصة يف تطوير 

 .(112، صفحة 2009)طلبة،  ادلهارات ادلطلوبة كاخلربات ادلختلفة "

  : مفهوم اإلحساس-2-11-2

إف دراسة اإلحساس ىي لقدرة الكائن احلي على ىذا االستجابة لبيئتو الداخلية كاخلارجية لذالك فاف ىذه العملية ىي 

 : النقطة البدء دلعظم سلوكو كقد كردت عده تعاريف لإلحساس منها

كالذم ينشأ من تأثَت ادلتقبالت احلسية للمؤثرات سواء كانت خارج أك  ادلباشر دلؤثرات عادية على أعضاء احلواس التأثَت 

  . داخل اجلسم كتقـو ىذه ادلتقبالت بتوصيل ادلؤثرات إىل أجهزة عصبية خاصة

تعرؼ الفرد على اخلصائص فاإلحساس : ىو العملية العقلية األكىل ك االستجابة األكلية ألحد أعضاء اجلسم كفيها ي
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 (1998)راتب ا.،  .الفردية لألشياء كاألحداث اليت تقع يف العامل احمليط بو

كعملية اإلحساس تبدك يف كجود تتابع معُت لألحداث حىت تتم عملية اإلحساس بصرؼ النظر عن نوع احلاسة فالبد 

احلاسة بشده كافية حىت تبدأ عملية االستقباؿ كيقـو ادلستقبل بتلقي اإلشارة كينقلها إىل أكال من توفر مثَت مناسب لتك 

ادلخ فتنشط اإلشارة يف ادلخ الذم يسجل اإلشارة كإحساس كأكثر اإلحساسات تأثَتا من مؤثرات على بعد كادلؤثرات اليت 

 . تؤثر على حواس النظر كالبصر كالسمع كالشم

 : ياإلدراك الحسي والحرك* 

ىو احد أنواع العمليات العقلية ادلتعلقة بالفعل الكائن الذم يكوف داخل اإلنساف على كفق استجابة خارجية عن طريق 

إحساس أك استجابة لتصور كخياؿ احلركي أك نتيجة تفكَت داخلي فقد كردت تعريفات عدة عن اإلدراؾ إذا عرفو ) قاسم 

كضاع اجلسم إحساسا غَت بصرم سواء يف حالة احلركة أك السكوف (( حسن حسُت ( بأنو )) القدرة على اإلحساس بأ

 : كاإلدراؾ ) احلس _ احلركة ( ىو

من خالؿ ىذه التعاريف نالحظ إف اإلحساس يشكل الدكر األساسي  عملية تنظيم ادلدخالت احلية كإعطائها معٌت

اإلدراؾ أم أف اإلحساس يسبق  بسيطة لظاىرةلعملية اإلدراؾ ذلذا فقد اقًتف إدراؾ باألحاسيس اليت ىي ظاىرة أكليو 

اإلدراؾ معناه استالـ مثَت يف حُت اإلدراؾ معناه تفسَت مثَت كتتم عملية اإلدراؾ ) احلس _ حركي ( من خالؿ تتابع 

 تبدأ بالتعرؼ على معلومات احلسية من خالؿ احلواس السمعية كالبصرية مراحل كاليت

  . ز كاالنتقاء بعدىا ترسل مناطق معينة يف ادلخ كيتم خزهنامث تأيت مرحلة أخرل ىي مرحلة التمي

 : التغيرات والعوامل المؤثرة في اإلدراك-2-12

ىناؾ عوامل كمتغَتات متعددة تؤثر يف عملية اإلدراؾ كىذه ادلتغَتات فئتُت ككل فئة ربتوم على رلموعة عوامل ثانوية 

  . كمؤثرة يف اإلدراؾ

ىي التغَتات عائده لشخصية الفرد كمسات كمقومات الشخصية اليت ذبعل الفرد يدرؾ  : التغيرات الذاتية -أوال :

 األشياء كيشكل سلتلف عن اآلخرين كقد ذبعلو يدرؾ ادلواضيع بشيء سلتلف من كقت آلخر طبقان للحالة النفسية . 
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 (1989): ك.،  . كمن ابرز ىذه ادلتغَتات

 : السابقةالخبرة  - أ

إدراؾ ادلواقف اجلديد كيرتبط بادلوقف السابق كالذم سبق كاف مر عليو كتلعب الذاكرة دكران يف ربديد معٌت اإلحساس 

  . حيث يستدعي نفس ادلوضوع كمشاهبان كبعدىا يستطيع الالعب مثال أف يدرؾ ادلوقف اجلديد كمن مث السلوؾ ادلناسب

  : االتجاه والميول-ب

ميوؿ كاذباىات ربدد احتمالو كتوجهو فادلدرب أك مدرسة الًتبية الرياضية يدرؾ حالة الالعب أك طريقة لكل شخص لديو 

  أداءه كلعبو بشكل سلتلف عن أم شخص آخر

قيم الفرد تؤثر يف اإلدراؾ كىذه القيم ىي قيم تربوية كديكن التعرؼ على أنواع منها كالطاعة كاإلقداـ  -القيم : -ج

كالتعاكف كىذه القيم عندما تتواجد سواء عند ادلدرس الًتبية الرياضية أك لالعب فإهنا ذبعل ادلوقف التعليمي أكثر سهوؿ 

 . على اإلدراؾ

 : الحاجات -د

 . االخًتاع أـإف حاجو من ادلتعارؼ عليو ىو 

فالالعب بكره القدـ يبحث عن كسيلو تسهل لو الوصوؿ إىل للهدؼ كمن مث ربقيق اإلصابة عندما يكوف يف حاجة إىل 

  ذالك اذلدؼ

: أم أف يتهيأ الفرد كيتأىب من اجل مواجهة متطلبات ادلوقف اإلدراكي اجلديد كالغَت مألوؼ  حاجو االستعداد -: ج

السلة ادلستعد كادلهيأ نفسيا فانو ال يستطيع اإلصابة خالؿ الرمية احلرة كبغض النظر عن كافة الظركؼ .... فالعب كرة 

  كالعوامل البيئية اخلارجية كادلتمثلة بادللعب كمن حيث اجلمهور أك الساحة كاحلكم

 : المتغيرات الموضوعية -ثانياً :

كالصفات عن ادلوضوع نفسو أك أف اكتسبها من كجوده يف ىي خصائص كصفات ادلوضوع ادلراد إدراكو سواء كانت ىذه 

 . رلاؿ معُت . كىناؾ العديد من ادلتغَتات منها

 . عامل التشابو : ادلواضيع اليت تكوف عن درجة من التشابو ديكن إدراكها -1
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 . عامل التقارب :مثل األشكاؿ الناقصة يدركها كنراىا -2

يدركها الفرد على انو كاملة كالدائرة ادلرسومة خبطوط متقطعة تدرؾ كائنها  عامل اإلغالؽ : مثل اإلشكاؿ الناقصة -3

 . دائرة كاملة

  عامل الكثافة : األشكاؿ ادلتباينة يف كثافتها ديكن إدراكها حباسة البصر -4

  . عامل التكوين : كلما كانت التكوينات ادلكونة للشكل أصلية كلما كانت أكثر مقدرة على الربكز -5

رز أمهية تعلم ادلهارة احلركية الرياضية خالؿ الدرس ككذالك أسلوب كطريقة عرض ادلهارة إضافة إىل تنويع االذباىات اب -6

بالنسبة للمدرب أك ادلدرس بالنسبة لالعبيو حىت يستطيع ىؤالء من إدراؾ ادلهارة بشكلها الصحيح كأخَتا البد ـ ادلدرس 

  . مكانا من أداء عرض ادلهارة ادلطلوبة تعلمهاأك ادلدرب الًتبية الرياضية أف يكوف است

 : العمل الحركي والحواس -2-13

ىناؾ أنظمة لدل اإلنساف كىي متخصصة جبمع ادلعلومات كاليت تسمى باحلواس كاألجهزة احلسية كاليت منها ديكن 

 : عشر حاسة ىي التخطيط كالتحكم يف سلوكنا كالتحرؾ دبوجبها . كقد خصص العلماء احلواس البشرية إىل أحد

كالشم كىذه ىي حواس ظاىرية كأما اللمس فقد ربوؿ إىل مخسة أنشطة جلدية ىي  –ػ التذكؽ -السمع  –البصر

  . ػ األمل-الربكدة  –الدؼء  –شده الضغط  –التالمس 

فاف ىذه األنظمة تتنبأ جيدا خبصائص األشياء اليت تالمس سطح اجلسم . إضافة إىل كجود حاستاف إضافيتاف تكش 

  : حركات اجلسم نفسها . كقد ركز كجيو زلجوب علي ادلستقبالت كما يأيت

 :  حاسة البصر -1

كىذه من احلواس ادلهمة لدل اإلنساف كمنها تستطيع إف تأخذ معلومات ليس عن حركتنا فحسب كإمنا حركات اآلخرين 

ت ادلباشرة حوؿ الوضع االبتدائي البتداء احلركات أيضا . إف ادلعلومات ادلتأتية عن طريق ىذه احلاسة تنحصر بنقل ادلعلوما

. إذ يبدأ اجلهد للشبكية بالعمل حيث ترسل إيعازات على شكل حوافز خباليا عصبية إىل ادلنطقة البصرية للجزء اخللفي 

  . للدماغ كمن مث حيصل تفسَت زلسوس للمعلومات يف غضوف حلظات إذا أراد الرياضي أف يرد الفعل
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 : حاسة السمع -2

يستعمل الرياضي حاسة السمع يف األداء احلركي كلكن ادلعلومات ادلتأتية من ىذه احلاسة قد تكوف زلدكدة نسبيان يف 

 . احلركات الذاتية . كنسمع أصوات خاصة كالذم حيدث يف التجديف كىنا يسمع اإليقاع احلركي بوضوح

 : حاسة اللمس -3

احلركي كاف قابلية ربديد ادلتغَتات اخلاصة باللمس كالضغط تشمل العديد  ترتبط ىذه احلاسة ارتباطا كثيقا مع اإلحساس

من ادلستقبالت احلسية كاليت بدكرىا تشعر اجلسم يف تغَت موقفو فادلؤثرات اليت ذبعل الفرد يشعر باألمل كالضغط أك تغَتات 

  . احلرارة يطلق عليها اصطالح ما يسمى ادلستشعرات اجلسمية

  : الحركي في مجال الرياضي – اإلدراك الحسي-2-14

إف شلارسة النشاط الرياضي يفرض على الالعب شليزات معينة من اإلدراؾ احلسي كاحلركي اخلاص فالعب اجلمناستك 

يتمتع بقدرات إدراكية حسية زبتلف عن العب كرة القدـ ، كرة السلة كغَتىا من األلعاب إذ أف العب اجلمناستك 

كي زلصورا مع اجلهاز أما العبوا كرة القدـ ، السلة ، الطائرة فيكوف إحساسهم مع الكرة ػ احلر -يكوف إدراكو احلسي 

 . كربركات أعضاء الفريق اخلصم

احلركي أمهية يف القدرة على ألدقو كالتميز يف اخلصائص ادلكانية كالزمانية للحركة إذ أف ربديد العالقات  –كلإلدراؾ احلسي 

كتناسق احلركات يعد من عمليات اإلدراؾ ادلعقدة كىذا يعتمد على التنسيق الدقيق يف تقلص الزمنية يف العمل احلركي 

كارزباء العضالت أما إدراؾ ادلكاف فهو ديثل أمهية كبَتة يف العمل احلركي كتلعب حاسة البصر دكران رئيسيا يف ىذا اجملاؿ 

 . خطيطيةكبواسطة إدراؾ ادلكاف ديكن حل كثَت من الواجبات ادلهارية كالت

احلركي حيث تعد الصفتاف مصدرا أساسيا للمعلومات عن  –كيشَت فارفل ألمهية كاإلبصار بالنسبة لإلدراؾ احلسي 

العالقات الفراغية كالزمانية يف الوسط احمليط كقد أجريت ذبربة على العيب اجلمناستك لتحديد حركة الذراعُت الدائرية 

 اف دكف استخداـ العينُت مث مقارنة ىذه النتائج بعد استخداـ العينُت قد الحظ لألعلى كلألسفل كحساب دقة ربديد الدكر 

 .       الباحث الدقة يف التحديد تتحسن عندما تكوف العينُت مفتوحتُت
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 : أىمية اإلدراك الحسي*

 :تعتمد ىذه األمهية على

 .اكتشاؼ الفرد للحركات الرياضية -1

 . ربويل الطاقة من شكل آلخر -2

 . إرساؿ إشارات إىل أماكن عملها -3

 . ذبهيز ادلعلومات -4

 : العالقات بين تطوير المهارات وعملية اإلحساس وعملية اإلدراك- 2-15

إف اإلدراؾ دلرتبط بادلعرفة احلسية كعلى أحكاـ اخلربات ادلخزكنة يف الذاكرة . كلما زاد اإلحساس دقة كتغَتا كاف اإلدراؾ 

فالتشخيص الدقيق يعطي الفكرة الواضحة للدماغ كبالتايل فاف العمليات العقلية الالحقة أدؽ يف تشخيص ادليزات . 

تعتمد على معلومات صحيحة كدقيقة ، إف كل العمليات الالحقة من حبث يف الذاكرة كتفاعل بُت ادلثَت كادلخزكف يعتمد 

ا فاف احتماالت االستجابة العلمية على التشخيص الدقيق للمثَتات اخلارجية كمىت ما كاف التشخيص دقيقا كصحيح

 .تكوف عالية . ككلما كرب الفرد زادت فاعلية اإلحساس كزادت معو فاعلية اإلدراؾ كاليت تعتمد على تفسَت ادلثَتات

العمل العقلي وعالقتو باإلحساس:  -2-16  

العمل العقلي ىو بررلة ادلعلومات اليت تدكر داخل الدماغ منذ حلظة دخوؿ ادلثَت إىل حلظة ازباذ القرار عن ذلك 
ادلثَت . كاف اإلعداد لو يكوف باذباىُت األكؿ نظرم : حيث جيب على الالعب اإلدلاـ بالعمليات العقلية العليا ككظيفة كل 

  منها كعالقتها بالنشاط احلركي بشكل عاـ .

 الثاين عملي : كىو التدريب على العمل العقلي ادلرتبط بادلهارات احلركية على ارض ادللعب اخلاص بكل لعبة . 

إما اإلحساس فهو إحدل ىذه العمليات العقلية كىو مرتبط باألعضاء احلسية كلكي يلعب ادلثَت دكران يف ادلهارة ال بد كاف 
دريب الالعب حيث يستقبل جبهازه العصيب ادلركزم معلومات عن قوة يشعر بو احد أعضاء احلس كىنا تكمن خربة كت

.كدكاـ فًتة االنقباض العضلي كسرعة كدقة حركة اجلسم كعن تغَتات إيقاع احلركة كعن درجة ربقيق اذلدؼ  
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كتنقسم ادلستقبالت احلسية إىل ثالث أنواع :    

 * مستقبل حسي خارجي . 

 * مستقبل حسي داخل . 

ية حركية . * مستقبالت حس  

حيث تستقبل ادلثَتات من اجلهاز احلركي ) العضالت كادلفاصل كاألكتار( كلكل مستقبل نوعية خاصة من ادلثَتات من 
 اجلهاز احلركي ، كما إف لكل مستقبل حد أدىن ) عتبة فارقة لالستثارة ( . 

ملية التناسق احلركي كيتم تسجيل كىذه ادلستقبالت سبد الفرد دبعلومات عن نشاط اجلسم كموضوعو لتساعده على ع
 كتفسَت اإلشارات اليت تنقلها مستقبالت اإلحساس احلركي بادلخ مثلما حيدث مع احلواس األخرل . 

كاف لنظاـ اإلبصار كظيفة حسية ىي السيطرة على ىذه األنظمة احلسية كخاصة نظاـ اإلبصار احمليطي حيث يسيطر على 
ألشياء يف البيئة احمليطية . األداء احلركي كضبطو ككذلك موقع ا  
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 : خالصة-

 حدكث دكف مهارة أم أداء ديكن فال الرياضي عند احلركي األداء يف أمهية البالغ اجلانب يعترب احلركي احلسي اجلانب إف

  .اإلنساف جسم – البيئة - الداخلية كاخلارجية للمثَتات احلسي االستقباؿ يف متمثلة أكلية عمليات

 .عمل العضالت نتيجة احلركية االستجابة األخَت كيف ادلركزية الداخلية العمليات كحدكث اإلدراؾ مث

 تعتمد حركية عصبية نفسية عمليات نتاج إال ىو ما احلركي احلسي اجلانب أف نستنتج ىنا كمن

 .للفرد العقلية كالقدرات السابقة احلركية اخلربات ىي ىامة قاعدة على رلملها يف
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 تمهيد تمهيد-
منذ القدـ جبسمو و صحتو ولياقتو. كما تعرؼ عرب ثقافتو  اإلنسافتعترب الرياضة جزءا ىاما من تاريخ الشعوب . فقد اىتم 

جينيها من خالؿ شلارستو للرياضات ادلختلفة .كاللعب و التمرينات البدنية و الرقص و  إفعلى الفوائد ادلختلفة اليت ديكن 
 اجلوانب النفسية  إىلىذه ادلنافع ال تقتصر على اجلانب البدين فحسب بل ديتد  إف أدرؾالتدريب البدين .كما 

كما سبكن ادلمارسة الرياضية من اكتساب  ذلك اجلوانب احلسية احلركية . إىل إضافةو االجتماعية و العقلية و ادلعرفية  
 عدة خصاؿ منها التعاوف حسن اخللق و احًتاـ القوانُت و االندماج مع اجلماعة
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 نبذة تاريخية عن الممارسة الرياضية - 3-1
و النقوش اليت خلفها ادلصريوف  اآلثارو ذلك من خالؿ  , ادلمارسة الرياضية بصورة  تلقائية يف العصر القدًن نشأتلقد 

كاف   ذاى,و بقائو  اإلنسافطبيعيا لضماف حياة  امرأسنة قبل ادليالد و ىذا كاف  3000 إىلالقدماء و اليت يعود تارخيها 
ادلمارسة الرياضية استجابة دلتطلبات الدفاع عن النفس و القتاؿ من اجل البقاء و ىذا كاف يتطلب  لتعميمىناؾ زلاوالت 

 .اسربطةو كذا  اإلغريقبدنيا متقدما كما حدث يف بابل الفرس  اإعداد
 مفهوم الممارسة الرياضية -3-2
ادلمارسة الرياضية عبارة عن أوجو ألنشطة بدنية سلتارة تؤدي بغرض الفوائد اليت تعود على الفرد نتيجة للمارستو ذلذا  إف

ادلمارسة الرياضية جزء متكامل من الًتبية  إفنشارلزبيوكر  وىذا ما يؤكده  (98صفحة  ،1992)(الشاطئي، النشاط 
العامة وميداف تدرييب ىدفو تكوين ادلواطن الالئق من الناحية البدنية و العقلية و االنفعالية و االجتماعية وذلك عن طريق 

 (28، صفحة 1960)صاحل، ادلمارسة الرياضية للجميع،  النشاط البدين أنواع
 البدنية حىت يكوف فؤدا متكامال بدنيا األنشطةادلمارسة الرياضية ىي شلارسة الفرد بعض  إفومن ىنا نستنتج 

 و عقليا وانفعاليا و اجتماعيا.
 تثري اليت الًتبوية، العملية من ادلتكامل اجلزء :أهنا على الرياضية ادلمارسة تعّرؼ
 شلارسة طريق عن ادلباشر النشاط عرب رئيسي بشكل الفرد لشخصية والوجدانية واالجتماعية والعقلية البدنية اجلوانب وتوافق

 (7، صفحة 2003)عرار، الرياضة للجميع،  . البدنية األنشطة

 تعريف الممارسة الرياضية -3-3
إف ادلمارسة الرياضية ذلا ميزة خاصة ىي اللعب حىت يلتمس منها الطفل و ادلراىق الراحة اجلسمية و النفسية تعبَتا عن ما 

و حر  إراديفادلمارسة الرياضية ىي دبثابة نشاط حركي  أخرىحرية وجوده و بعبارة  إلبرازىو شعوري و مكبوت كذلك 
اجلنس وىي منظمة و  أون حق كل فئات اجملتمع بدوف سبييز يف العمر االنشراح يف شخصية الفرد و ىي م إىليهدؼ 

الربامج ادلرسومة و ادلوضوعة  أساساخلارجية عن ادلدرسة على شكل نشاط بدين و رياضي حسب  األوساطمطورة يف 
 .(15، صفحة 1980)(منصور، العامة و اخلاصة .  األجهزةللتطبيق من طرؼ 

 خصائص الممارسة الرياضية-3-4
فيوجد من يتخذىا    اإلفرادمتعددة ادلهاـ حسب احتياجات  أهنا األخرى األنشطةتتميز ادلمارسة الرياضية عن غَتىا من 

 للمنافسة األخركميداف لتنمية اجلسم وآخروف للًتويح و البعض 
 ومن خصائصها/

و  التأليفادلتاحة و البديلة شلا جيعلها اقتصادية  األجهزةو  األدواتمن  بأنواعمكاف مناسب و  إيسبارس يف  إفديكن -1
 .يف مقدور اجلميع مزاولتها 
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 احلصوؿ على جوائز ذات قيمة مالية إغراضهاسبارس يف وقت الفراغ وليس من -2
 تعبَت عن شخصيتو ككل إالما ىو  اإلنسافنشاط رياضي يقـو بو  إيإف -3
 ة يف االرتقاء دبستوى الوظائف العقلية و االنفعالية للرياضيتساىم ادلمارسة الرياضي-4
توجد حساسية  إالالرياضة فائز و مهزـو ولذا جيب  إفيضع القائموف بادلمارسة الرياضية يف اعتبارىم تقبل مسلمة -5

.  مرىفة  للهزدية و التكرب و السخرية من ادلهزـو
 

 الممارسة الرياضية أىداف -3-5
كبار السن على الشعور بذاتو و ربقيقها من خالؿ ادلمارسة و القدرة على   باألخصتساعد الفرد و  الرياضيةادلمارسة 
و خاصة عند التفاعل و خاصة عند التفاعل مع اجلماعة وىذا ما ربققو ادلمارسة الرياضية احلالية احلديثة من خالؿ  األداء

رصة جلميع شرائح اجملتمع خاصة الشباب و كبار السن دلزاولة النشاط فيو الف أعطىالرياضية للجميع الذي  ةشعارا دلمارس
 البدين

االجيايب على العديد من  التأثَتشلارسة سلتلف النشاط الرياضي تساىم يف  إفويرى زلمد احلمامي من خالؿ دراسة لو 
، صفحة 1998))احلمامي، .  اجياإلنتواىل زيادة مردود الفرد  اإلمراضوقايتو من  إىلجوانب الفرد ادلمارس  كما هتدؼ 

 شلارسة الرياضية سنتطرؽ لبعض منها فيما يلي/ أىداؼولذا قاـ لتحديد (32

 ادلرتبطة بوجو عاـ بصحة ادلمارس األىداؼوىي  / الصحية األىداف-ا
 .تنمية العادات الصحية الصحية ادلرغوبة 
  القلب و الدورة الدموية . بأمراض لإلصابةمن فرص التعرض  اإلقالؿالوقاية و 
  السلبية للتوتر النفسي و القلق و التوتر العصيب. اآلثاراحلد من 
 احملافظة على الوزف ادلناسب للجسم 

 تتمثل يف/ البدنية األىداف -ب
 تنمية اللياقة البدنية 
  و حيوية اجلسم نطاطذبديد 
 الوقاية من بعض اضلرافات القواـ 
  البدين يف سن الشيخوخة األهنارمقاومة 

 تتمثل يفالنفسية /  األىداف -ج
 -تنمية الرغبة حوؿ شلارسة النشاط احلركي 
 -اذلواية الرياضية أوالرغبة للحركة و اللعب  إشباع 
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 التعبَت عن الذات و تفريغ االنفعاالت ادلكبوتة 
 الدوافع للمغامرة إشباع. 

 االجتماعية / األىداف-د
 - و اجلماعات اإلفرادو  اآلخرينالتغلب على ظاىرة العزلة بتكوين عالقات مع 
 -تشكيل السلوؾ االجتماعي السوي 
 -ربقيق التوافق االجتماعي السوي 

 التربوية  / األىداف -ه
 -تشكيل و تنمية الشخصية ادلتكاملة للفرد 
 -تزويد الفرد بالعديد من اخلربات احلياتية 
 - الفراغ أوقاتاستثمار 
 -(17، صفحة 2009)عمر،  احلياة بنظرة طموح للمستقبل . إىلو النظر  التفاؤؿ 

 الرياضية للممارسة العامة األىداف*
 :بااليت تتمثل الرياضية للممارسة العامة األىداؼ أف2003 ،غرار)ويرى

 البدنية، اللياقة إكسابو خالؿ من لإلنساف، احليوية الوظائف بتنشيط هتتم :العضوية التنمية 
 االرتقاء على يساعد شلا احليوية، والسعة والتنفس القلب عمل ربسُت و احلركية، والقدرات
 .اإلنساف عند البدنية اللياقة وأسس دبقومات
 ادلمارس يتعرؼ بأف وادلعريف، العقلي اجلانب بتنمية يتعلق ما كل وىو :المعرفية التنمية 
 الفرد لدى تشكل األبعاد وىذه الصحية، وادلعرفة التغذية، كذلك اللعب، قواعد على للرياضة
 .الرياضية بالثقافة نسميها أف ديكن معرفية، حصيلة
 التنمية ىذه وتتسم الفرد، شخصية تنمي الرياضية ادلمارسة :االجتماعية_ النفسية التنمية 
 نفسية قيم الرياضية للممارسة و للفرد، واالجتماعي النفسي التكيف هبدؼ والشموؿ، باالتزاف
 .واالجتماعية النفسية واالحتياجات ادليوؿ وإشباع بالنفس، والثقة الذات مفهـو ربسُت :مثل الفرد يكتسبها سلوكية
 فادلمارسة والبهجة، وادلتعة اجلمايل التذوؽ على كبَت أثر الرياضية للممارسة :الجمالية التنمية 
 للتمرينات اجلمالية كالرياضية والعروض ادلتميزة، احلركية التدريبات طريق عن اجلمايل، للتذوؽ فرص توفر الرياضية
 .وغَتىا التوافق) باإليقاع واذلرمونية كاإلحساس :أخرى مجالية بأبعاد تتصف وأهنا واجلمباز،
 قدرا يح تت الفراغ، وقت وقضاء ادلتعة أجل من الرياضية ادلمارسة :الفراغ وأنشطة الترويح 

 التوتر مشاعر عن التنفيس فرص وتتيح واجلمالية، والنفسية االجتماعية والقيم اخلربات من كبَتا
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 .واالستجماـ والراحة االسًتخاء مهارات اكتساب فرص توفر أهنا كما العصيب، والشد
 بل إمهاذلا، وعدـ الرياضية بادلمارسةمبكرا  باالىتماـ ينصح الرياضية، ادلمارسة من تتحقق اليت العامة األىداؼ خالؿ ومن
 بصورة وتساعد وصحًيا، سليًما بناءً  الطفل قواـ بناء يف ادلرحلة نظرا ألمهية مبكر جيل من للطفل الرياضية ادلمارسة تبدأ أف
 السلوكية االضلرافات عن وتبعدىم والذىنية، احلركية ومنها وتطويرىا، ادلختلفة النمو يف رلاالت مباشرة غَت

 (11، صفحة 2003)عرار، الًتويح الرياضي،  )والبدين. العقلية قدراهتم وربسُت

 الممارسة الرياضة و الجانب الحسي الحركي --3-6
 تنسيق احلركات وزيادة القدرة على التوازف 
 التخلص من اضطرابات احلركة 
 تدريب احلواس والقدرة على استخدامها 
  احلركي احلسي التآزرتنمية 

 :النفسية الصحة على الرياضية والممارسة الرياضي النشاط أىمية-3-7
 الذات وربقيق النفسي، التكيف على تساعد سليمة وبطريقة البدين، النشاط ألوجو وادلستمرة ادلنظمة الرياضية ادلمارسة

 ذبلب أهنا كما واألماف، الذات وربقيق والنجاح التقدير إىل احلاجات تشبع اليت ادلختلفة ادلواقف هتيئ فهي دلمارسيها،
 ادلكبوتة، االنفعاالت بتفريع وذلك العصيب، واإلرىاؽ التوتر من التخلص على وتساعد النفس، إىل والسرور السعادة
، 2008)قرماف،،  لإلنساف ادلمارس. السليمة النفسية احلالة إىل للوصوؿ الطرؽ كافة واستنفاد النفسية، الطاقة وتفريغ
 (72صفحة 
مل  :يلي دبا النفسية الصحة على الرياضية ادلمارسة أمهية2008  ياسُت وجيج

 .الزائدة الطاقة استنفاذ .1
 .ادلتوازف النفسي النمو ربقق .2
 .السلوؾ وسبييز تقدير على القدرة اإلنساف، الرياضية ادلمارسة تكسب .3
 النمو، مراحل من مرحلة أي يف االضلراؼ، أو التخلف أو التقدـ نواحي اكتشاؼ على الرياضية، ادلمارسة تساعد .4
 .الشخصية تكامل سبيل يف اجيابية، خطوات وازباذ
 ويستطيع ،ذا انفعايل متزنًا ادلمارس يصبح أف يف ىاًما دورًا الرياضية، ادلمارسة تلعب .5

 .ادلختلفة احلياة رلاالت شىت يف اآلخرين، مع التكيف
 2003غرار ويضيف :الرياضية ادلمارسة أمهية يف أيًضا
 .النفسي والرضا اإلشباع من حالة الرياضية، األنشطة شلارسة توفر .1
 .وتطويرىا تنميتها على فيعمل وحدوده، واستطاعتو قدراتو يدرؾ حيث بذاتو، الفرد وعي من تزيد .2
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 .اجلسد إمكانات معرفة عن الناذبة النفسية، الثقة تزيد .3
 والثقة الذات، تقدير وبناء الفرد، حاجات إشباع على وتربوياً  علمياً  تنظيماً  وادلنظمة ادفةھاؿ الرياضية ادلمارسة تعمل كما

 أنواع بعض من التخلص يف ادلساعدة أألسباب أحد يعترب وتنويعها، الرياضي التدريب برامج يف االنتظاـ أف كما بالنفس،
 اجلماعية ادلشاركة أف كما ادلزاجية، احلالة وربسُت بالسعادة، اإلحساس وزيادة االنفعاالت، يف والتحكم االنفعايل، القلق

 والعزلة، االنطواء على االجتماعي،والتغلب التوافق ربقيق يف مهم دور لو الرياضية، ادلمارسة خالؿ باآلخرين واالختالط
 رياضية أنشطة يف الفراغ وقت قضاء أف كما آلخرين، أفكار وتقبل االجتماعية، للحياة تقبال أكثر الطالب يصبح حيث
 وتطور باالصلاز الفرد وتشعر شلكن، حد أقصى إىل الفراغ بوقت االستمتاع على مقدرتو زيادة على تعمل متنوعة، تروحيية
 تواجو قد اليت السلوكية ادلشكالت حدة من التقليل إىل تؤدي ادلنتظمة، الرياضية ادلمارسة أف كما الصرب، على مقدرتو

 الرياضية األلعاب يف ادلوجودة والتعليمات ،فالقوانُت واالنضباط االلتزاـ زيادة على الرياضية ادلمارسة وتعمل الطالب،
 باإلضافة االنفعاالت، على والسيطرة التحكم مستوى وزيادة النفس، وضبط النفسي، االتزاف على الفرد تنشئة إىل تؤدي
 (65، صفحة 2009)احلليم،  . العدواين السلوؾ من التقليل إىل

 :الرياضية الممارسة أنواع-3-8
 األعمار جلميع شلارستها سهولة على ساعد شلا الرياضية، ادلمارسة وتعددت تنوعت

 :الرياضية ادلمارسة ألنواع عرض يلي وفيما واألجناس
 .والسجية واألستغماية والفأر القط مثل قليل تنظيمها :خفيفة ألعاب .1
 اسكواش، األرضي، التنس ايل، الب راكيت، جولف، بلياردو، بادمنتوف، رياضية، مسابقات :وثنائية فردية ألعاب .2
 .الطاولة تنس
 .الطائرة الكرة الناعمة، الكرة قدـ، كرة ىوكي، السلة، كرة :جماعية ألعاب .3
 ادلاء، على تزحلق خيل، ركوب سالح، قفز، جري، مصارعة، شراع، ذبديف، دراجات، :أخرى رياضية ممارسات .4

 .(255، صفحة 2001)السالـ، شلارسة الرساضة للجميع ،  . اإلنقاذ سباحة اجلليد، على تزحلق

 :الرياضية الممارسة مستويات-3-9
 النشاط نوع يف التاـ اندماجو طريق عن االبتكار، على الرياضي ادلمارس فيو يعمل الذي وىو :أالبتكاري االشتراك-1

 .فيها ويبدع ويربع فيها، ويندمج لعبتو يعشق الذي الالعب مثل ادلمارس،
 أو جسمانًيا الفرد تنمية يف يسهم الذي الرياضي، النشاط أوجو يف االشًتاؾ من النوع ذلك وىو :اإليجابي االشتراك -2

 غَت إىل والتزجل، والسباحة، الرياضية، والتمارين والسلة، القدـ كرة : ادلختلفة الرياضية األنشطة كممارسة نفسًيا أو عقلًيا
 .الرياضية األنشطة من ذلك
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، بادلمارسة الفرد اندماج فيو يكوف الذي االشًتاؾ ذلك وىو :السلبي االشتراك-3  الذي بالقدر ليس واستمتاعو معدـو
 .(69، صفحة 1979)السالـ، الرياضة صحة،  . يف اإلستاد أو التلفاز، على ادلباريات مشاىدة مثل عاطفًيا، يهزه

 الرياضية الممارسة قيم-3-11
 :التالية النقاط يف ويلخصها عديدة، وقيًما فوائد الرياضية، للممارسة أف الباحث يرى 2004 سويد، يف كما ورد

 الجسدية القيمة .1
 السليم، البدين والنمو عدة، مهارات خالذلا يتعلم فهو الفرد، عضالت لنمو ضرورية ادلوجهة، اذلادفة الرياضية ادلمارسة :

 .اجلسم يف احليوية األجهزة كفاءة ورفع
 :التربوية القيمة .2

 باإلضافة االجتماعية، والتنشئة الًتبية عملية خالؿ من كثَتة أشياء يتعلم كي الفرد، أماـ اجملاؿ تفتح الرياضية، ادلمارسة
 .ادلقبولة السلوكيات وإكسابو متزنة، شاملة تنمية الفرد وتنمية الصاحلة، ادلواطنة على إعداده إىل

 :االجتماعية القيمة .3
 وبذلك بنجاح، معهم يتعامل وكيف اآلخرين، مع اجتماعية عالقات يبٍت كيف الرياضية، ادلمارسة خالؿ من الفرد يتعلم
 .اجلماعة إطار يف ادلقبولة االجتماعية السلوؾ معايَت يكسبو

 :الخلقية القيمة .4
 واألمانة والصدؽ كالعدؿ اخللقية والقيم ادلبادئ بعض يتعلم كما واخلطأ، الصواب مفاىيم الفرد خالؿ من الفرد يتعلم
 .الرياضية والروح والصرب النفس وضبط

 إىل وحيوذلا حيملها، اليت األفكار جيرب بأف وذلك اإلبداعية، طاقاتو عن يعرب أف الفرد يستطيع :اإلبداعية القيمة .5
 .وصقلها تنميتها على والعمل وإمكانياتو ىواياتو عن ادلبكر الكشف إىل يؤدي شلا إبداعية، حركات

 زمالئو مع تعاملو خالؿ من ومهاراتو، قدراتو دلعرفة نفسو، عن الكثَت الشيء الفرد يكشف :الذاتية القيمة .6
 .مواجهتها وكيفية مشاكلو مع التعامل يتعلم أنو كما هبم، نفسو ومقارنة

 باإلضافة االجيابية، والنفسية البدنية الصحة الفرد يكتسب ادلنتظمة، الرياضية ادلمارسة طريق عن :العالجية القيمة .7
 .والتوتر القلق عن والتنفيس ثايل، امل الوزف على واحملافظة الدىوف من للتخلص
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 كرة القدم:-3-11

تعترب كرة القدـ من الرياضات األكثر شعبية يف العامل وذلك لدورىا الفعاؿ الذي تلعبو يف التخفيف من األزمات النفسية 
النفسية اليومية ،وقد مرت بعدة مراحل تطورت فيها من للشعوب والًتويح عنهم يف أوقات الفراغ واحلد من اضطراباهتم 

ناحية قوانينها ،ومفهومها والنظرة الشعبية عنها وفوائدىا ،وتعدد طرؽ ومناىج والتحضَت فيها وأصبحت ىنا ؾ مدارس 
يح ويف ومعاىد متخصصة يف دراستها وتكوين اإلطارات اخلاصة هبذه اللعبة ،بعدما كانت رلرد لعبة سبارس من اجل الًتو 

أوقات الفراغ ،حىت أصبحت سبارس بانتظاـ وتنظم ذلا بطوالت خاصة،وذلا قوانينها ادلضبوطة وأصبحت ذلا ىيئة عادلية 
 تتحكم يف كل الفرؽ من كل أضلاء العامل.

 تعريف كرة القدم: 3-11-1

ىي كلمة التينية وتعٍت ركل الكرة بالقدـ فاألمريكيوف يعتربوف )الفوتبوؿ( مايسمى عندىم "بالرقي" أو  (1986)مجيل، 
 " soccerكرة القدـ األمريكية ادلعروفة و اليت سنتحدث عنها فتسمى " 

 كرة القدم كلعبة: 3-11-2

( العب من ضمنهم 11مجاعية تلعب بفريقُت يتكوف كل واحد من )كرة القدـ قبل كل شيء ىي لعبة (1997)احلق،  
( حكاـ موزعُت أحدىم يف وسط ادليداف و حكمُت مساعدين على 04حارس ادلرمى ويشرؼ على ربكيم ادلباراة )

 اخلطوط اجلانبية وحكم رابع احتياطي.

ث ادلسابقات واللقاءات ادلنظمة انطالقا من وقد رأى شلارسوا ىذه اللعبة أف ربوؿ كرة القدـ إىل رياضة ازبذوىا حجة لبع
 قاعدة أساسية أنشؤوىا آنذاؾ مت استخداـ األيدي و السواعد باستثناء احلارس.

وتلعب بكرة مستديرة مصنوعة من اجللد منفوخة فوؽ أرضية ملعب مستطيلة الشكل يف هناية كل طرؼ من طرفيها مرمى، 
من األىداؼ مرمى خصمو ليكوف ىو الفائز، ويتم ربريك الكرة بالقدـ  حياوؿ كل من الفريقُت تسجيل أكرب عدد شلكن

دقيقة يف كل شوط  45دقيقة أي  90وال يسمح إال حلارس ادلرمى بإمساؾ الكرة بيده داخل منطقة اجلزاء ، وتدـو ادلباراة 
 ئ للعقوبة.دقيقة وأي خرؽ لقوانُت اللعبة فإهنا تعرض العيب الفريق ادلخط 15يتخللها وقت راحة يدـو 
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 :القدم كرة متطلبات -3-11-3
 :القدم كرة لالعبي العامة المتطلبات - ا   
 أسلوب تدرجم 1972  سنة فمنذ حاليا، اللعب أسلوب عن عاما ( 20 ) عشرين منذ القدـ كرة أسلوب اختلف لقد

 مرمى على وادلتوايل القوي األداء على الصحيح والفهم بالقوة خططيا اجليد الفريق أفراد يتميز صار حىت اذلجومي اللعب
 الغَت أو ادلراوغات اذلجمات ربضَت يف البطيء ادللعب أو لعرض اللعب أو للخلف اللعب عن االبتعاد مع ادلنافس الفريق
 يتحصل الفائز الفريق جبعل قرار اإلرباد على ترتب ولقد ادلنافس، الدفاعي للفريق التكتل على للتغلب زلاولة وىذا رلدية،

 نقاط، ( 03 ) ثالث لىع
 إىل بسرعة ينقلو الذي الفوز عن يبحث فريق كل أصبح الوقت ذلك فمنذ واحدة، ( 01 ) نقطة على ادلتعادؿ والفريق
 .أدىن مرتبة يف ذبعلو اخلسارة أف كما عالية مرتبة
 على جيب حالة كل سريعة ويف بصورة تتغَت اللعب حاالت اخلصم، مع مباشر اتصاؿ على الالعبُت يكوف ادلقابلة وأثناء

 العمليات متغَت، تكراري طابع ذو القدـ العب كرة عمل عن شلكن، وقت وبأسرع والفعل ادلناسب احلل إجياد الالعب
 .القفز أو التوقف أو ادلشي أو بالكرة متنوع بالعمل فاجلري األخرى عن الواحدة وزبتلف متغَتة احلركية
 إىل البطيء من الذي يتطور اجلري يشغلو القدـ كرة لالعب احلركية العمليات من كبَتاً  جزءاً  أف إىل األخصائيوف ويشَت

 .االذباه أو خاطف للسرعة تغيَت أو مفاجئ توقف من يتحوؿ الذي االنطالؽ إىل إضافة السريع،
 لالعبُت، اجليد البدينالتحضَت  مع اللعب، يف والذكاء الفٍت اجلانب عليها يغلب القدـ كرة يف مباريات نشاىد وحاليا
 فالكل اليد، كرة السلة، كرة األخرى، يف الرياضات عليو ىو  ما مثل اللعب تطوير إذباه ذلا العايل ادلستوى ذات فالفرؽ
 التقٍت، البدين، جوانبو شىت يف الالعب بتحضَت على االىتماـ ادلدربُت أجرب ما وىذا واحد آف يف ويدافع يهاجم

)سلتار، ادلدير الفٍت يف كرة القدـ،  اإلسًتاتيجية احلديثة. دلتطلبات وىذا استجابة النفسي، واجلانب النظري، التكتيكي،
 (188،187، صفحة 1997

 :الحديثة القدم كرة لالعبي البدنية المتطلبات -ب
 أف ومنطلقها مبادئ ويعتمد  على األخرى اجلماعية الرياضات يف احلاؿ وىو مهما دوراً  القدـ كرة يف البدين العامل يلعب
 :ىي مراحل بعدة مر قد الالعب يكوف

 ادلدرسة يف انتقائو فيها، ويتم يعيش اليت عامة بصفة األحياء أو ادلالعب يف عفويا القدـ كرة شلارسة يف تتمثل :الهواية -
 .آخر منعرجا بعدىا يبدأ مث القريبة الرياضية األندية أحد أو
 التخصص يف يبدأ اذلاوي احلالة ىذه ويف إليو ينظم الذي ادلدرب أو ادلعلم ادلشرؼ، بواسطة يتم :التدريب أو التعليم -

 .القدـ كرة دلمارسة ادلناسبة البدنية أي اللياقة الذىٍت، البدين التحضَت يتم وعندىا التكتيكي اجلانب يأخذ أي ادلعمق،
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 :الحديثة القدم كرة لالعبي المهارية المتطلبات -ج
 :الحركية المهارة تعريف-

 القدـ، كرة قانوف يف إطار معُت بغرض تؤدي اليت اذلادفة الضرورية احلركات كل" :بأهنا القدـ كرة يف ادلهارات تعرؼ
 ."بدوهنا أو بالكرة ىذه كانت سواء

 الكرة. وجود حسب وىذا نوعُت إىل القدـ كرة للعبو ادلهارات األساسية وتتقسم
 البدنية ادلهارات اسم عليها يطلق :كرة بدون األساسية المهارات-
 طواؿ كثَتة بأعماؿ بدنية بإستمرار يقـو فهو معينة، خبصائص القدـ كرة العب جري تازدي:االتجاه وتغيير الجري -

 ال ادلباراة أثناء الكرة الالعب يلمس فيو الذي الوقت رلموع أف علما .كرة ادلباراة بدوف أثناء دائما جيري أنو كما ادلباراة،
 بدوف الالعب عمل أف فنالحظ االذباىات، كل يف جيري كرة بدوفدقيقة( 88)يبقى أنو يعٍت وىذا دقيقتُت عن يزيد
 .(73، صفحة 1984)سلتار، األسس العلمية لتدريب كرة القدـ،  بالكرة منو أكثر كرة

 بإيقاع جيري ال جريو  فهو أثناء كثَتاً  سرعتو من يغَت الالعب بأف تتميز أهنا ادلهارة ىذه حوؿ "اهلل رزق بطرس" ويقوؿ
 توقيت تغَت أف ذلك إىل يضاؼ وأخذه األماكن ادللعب يف ربركو دلتطلبات وفقا سرعتو توقيت من يغَت ودائما منتظم،
 اخلصم خداع ىو الالعب سرعة

 نتائج يف كمهارة  مؤثرة جدا مهما عمال احلديثة القدـ كرة يف بالرأس الكرة ضرب أصبح :الكرة لضرب الوثب-
 بالطريقة الوثب على القدرة ادلطلوبُت إىل والكماؿ باإلتقاف ادلهارة ىذه أداء على الالعب ومقدرة حسن ويتطلب ادلباريات
 أو الوقوؼ من الوثب يكوف وقد شلكن ارتفاع أقصى إىل والوصوؿ السليمة

 :منها مظاىر بعدة يرتبط الكرة مع للتعامل الالعب وثب خلفا،  وإف أو جانبا اجلري بعد جريا اإلقًتاب بعد
 .الكرة مع التعامل من شلكن وضع إىل للوصوؿ الوثب -
 (1994 )اهلل،، ادلناسب. الوقت يف الكرة مع التعامل من ديكن وضع إىل للوصوؿ الوثب -

 باجلذع اخلداع حركات أداء على القدرة ىو احلديثة القدـ كرة العب بو يتميز ما أىم من :بالجسم والتمويو الخداع-
 أو جريو اذباه أو لسرعتو ادلهاجم الالعب فتغيَت بسواء، سواء والدفاع اذلجـو العبوا والتمويو باخلداع ويقـو والرجلُت،
 واخلداع األوىل، اخلداع حلركة ادلضاد الالعب استجابة األخرى رلرد اجلهة إىل التحرؾ مث جانبا خطوة بأخذه اخلداع
 من كبَت جانب على يكوف أف الالعب من ويتطلب الفردية الالعب مقدرة على ومتنوع ويتوقف متعدد والقدمُت باجلسم
 .السليم التوقع على الالعب مقدرة إىل باإلضافة العصيب العضلي والتوافق وادلرونة الرشاقة

 الصحيحة الوضعية الالعب يأخذ أف احلديثة القدـ كرة لعبة شلارسة يف الضروري من أصبح لقد :الدفاع العب وقفة -
 ىجـو دوف احليلولة أجل ومن جيدة وخفة وبسرعة للعبة األساسية ادلهارات حيقق أف على الالعب وتساعد تتناسب اليت
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 متباعد ادلرمى( حارس الدفاع )وكذلك العب يقف صحيح بشكل الوقوؼ إىل مضطراً  نفسو الالعب جيد اخلصم الفريق
مع  لألماـ قليال اجلذع ويثٍت القدمُت، مقدمة على اجلسم ثقل مركز يقع حبيث الركبتُت، يف خفيف إنثناء مع قليال القدمُت
 حارس أما إذباه أي يف التحرؾ بسرعة لالعب الوضع ىذا ويسمح اجلسم عن قليال الذراعُت تباعد
 يتم الذي بتدريب  الناشئُت االىتماـ جيب بأنو القوؿ وخالصة .الكرة لتلقي استعدادا جانبا أكثر ذراعيو فَتفع ادلرمى

 األساسية بالكرة. ادلهارات على بالتدريب اإلىتماـ قدر بنفس البدنية ادلهارات على انتقائهم
 يلي: ما إىل بالكرة وتتفرع ادلهارات :بالكرة األساسية المهارات-
 كي الالعب تصرؼ ربت ووضعها امتالكها تعٍت الكرة على السيطرة :"مختار حنفي" يقوؿ :الكرة على السيطرة-

 .فيو ادلتواجد ادلوقف تناسب اليت بالطريقة حيركها
 أف عليو بد ال الكرةيف   يتحكم أف يستطيع كي الالعب أف إىل احلديثة القدـ كرة يف الكرة على السيطرة أمهية ونرجع
 منسجمة معُت جزء بواسطة سباما الالعب بإيقافها عليها يسيطر فقد فيها، تصرفو تناسب اليت للدرجة سرعتها من خيفض

 ينوي ما على يتوقف ذلك وكل اآليت، االذباه يف كي يتحرؾ وسرعة قوة يكسبها قد أو سرعتها من فقط يقلل قد أو
 غٌت ال أنو إال دائما فيو مرغوب أمر القدـ كرة يف ادلباشر التمرين أف من بالكرة وبالرغم خاللو من يتصرؼ أف الالعب
 .أفضل بشكل فيها التحكم من ديكن شلن الكثَت يف إيقافها أو سرعتها من التقليل دبعٌت الكرة، السيطرة على عن أيضا

 أفراد من كبَتاً  جهدا شلا يتطلب الفريق من حتما ادلوقفة الكرة فقداف إىل يؤدي األداء يف الدقة مراعاة دوف السريع فاللعب
، صفحة 1984)سلتار، األسس العلمية لتدريب كرة القدـ،  جديد. ىجوما يبدءوا كي أخرى مرة عليها يستحوذوف

75). 
 إستخداما ادلهارات أكثر بالقدـ الكرة ضرب مهارة تعترب" :"مختار محمود حنفي" يقوؿ :بالقدم الكرة ضرب مهارة-

 ويعترب التشتيت أو التصويب أو التمرير ىو ادلهارة ىذه استخداـ وىدؼ القدـ، كرة مباريات خالؿ اإلطالؽ على
 "ادلباراة أثناء ادلختلفة ادلهارات بُت تربط مهارة تستخدـ بذلك وىي عالية بنسبة األكثر وىي التمرير هبدؼ استخدامها

 .(88، صفحة 1984)سلتار، األسس العلمية لتدريب كرة القدـ، 
 عليها بالكرة والسيطرة اجلري مهارات ألف مجيعا ادلهارات أىم الكرة ضرب مهارة تعترب" :فيقوؿ "اهلل رزق بطرس" أما

 احلاالت بعض ويف الكرة بضرب ىذه اإلصابات تػجًؤدي ما وغالبا اخلصم مرمى إلصابة وسائل إال ىي ما وادلهامجة واحملاورة
 .(131)اهلل، صفحة  "بالرأس

 :الكرة تمرير مهارة -
 كانت فكلما داخل الساحة، الالعبُت بُت التفاىم ومفتاح اإلنسجاـ أساس ىي الفريق أعضاء بُت الكرة سبرير عملية إف

 .نتيجة وأخطر سهل اآلخر مرمى الفريق إىل الوصوؿ عملية كانت كلما متقنة وصحيحة دقيقة وادلناوالت التمريرات
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 إىل التمرير وينقسم " جويل كوردو" ويقوؿ :إف التمرير ىو عامل أساسي يف اللعبة اجلماعية والتمرير يطبق بُت الالعبُت
 :قسمُت

 أو بدئها يف سواء مراحل اذلجـو مجيع يف وتستخدـ القدـ كرة يف التمريرات أنواع أفضل ىي :األرضي القصير التمرير /أ
 .إهنائهاو   تطويرىا يف
تتصف  أف الالعبُت وجيب سرعات وإستغالؿ االذباه تغيَت يف الطويلة التمريرات تفيد :العالي الطويل التمرير /ب

 ادلراد ادلساحة أو الالعب عن كثَتاً  إبتعاد الكرة عنو ينتج فيها الطفيف اخلطأ ألف واإلتقاف بالدقة العالية الطويلة التمريرات
 (63، صفحة 1988)وآخروف،  إليها. الكرة توصيل

 وتشتت الزميل إىل والتمرير ادلرمى إىل التصويب يف بالرأس الكرة ضرب مهارة تستخدـ :بالرأس الكرة ضرب مهارة--
 أف القدـ كرة خرباء من الكثَت اعترب لقد" :"حماد إبراىيم مفتي" ويقوؿ .ادلدافع الفريق جزاء منطقة داخل وخاصة الكرة
 مقدرهتا ىي القدـ كرة مباريات يف للرأس الكربى ادليزة إف بل ادلباراة، خالؿ لالعب ثالثة قدما القدـ كرة يف الرأس

 للكرات العالية، للوصوؿ
 .(222، صفحة 1994)محاد،  "خالذلا ادلوقف ىذا حيدث ما كثَتاً  حيث

 :المراوغة مهارة -

 ادلهاجم جييدىا أف جيب لذلك القدـ، كرة يف ادلهارات األساسية أصعب من تعترب
 يتمتع أف جيبذلك  يتحقق ولكي ادلراوغة، مهارة يف ادلميز بأسلوبو العب كل إحتفاظ مع سواء حد على وادلدافع
 الرشاقة، :ذلك ربقق اليت البدنية أىم القدرات ومن ادلراوغة، مهارة صلاح على تساعده عالية بدنية بقدرة احملاور الالعب
 .للمراوغة األداء ادلهاري ربسُت على تساعد واليت احلركية السرعة ادلرونة،
 يف وتأثَت بطء أقل غالبا كرة ألهنا على والسيطرة التمرير مهارات من أمهية ادلراوغة أقل مهارة تعترب احلديثة القدـ كرة ويف

 مواقف من جدا كثَت يوجد فإنو ذلك من والسرعة، وبالرغم بالدقة تتصف اليت التمرير مهارة من خالية مساحة إكتساب
 يف اخلصم من الضاغط الدفاع نتيجة حبرية التمرير مهارة يؤدي الكرة أف على ادلستحوذ لالعب تسمح ال اليت اللعب

 مساحة إلكتساب األمثل احلل ويصبح دفاعية كخطة التسلل دلصيدة ادلنافس استخداـ الفريق أو صغَتة مساحات
 . (224،223، صفحة 1994)محاد،  ادلراوغة. الالعب إجادة ىو السابقة ادلواقف والتغلب على جديدة

 :المراوغة شروط -
 إختيار الطريقة ادلناسبة دلواقف اللعب واليت غالبا ال يتوقعها ادلنافس. -1
 قدرة الالعب ادلهاجم على إقناع اخلصم ادلدفع بتحرؾ خادع. -2
 أف تتصف ادلراوغة بعنصر ادلفاجأة. -3
 .ورشاقة بسرعة جسمو أوضاع تغيَت على ادلهاجم الالعب قدرة -4
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 .األداء رمت سرعة تغيَت على ادلهاجم الالعب قدرة -5
 نوع توقع ادلدافع يف خصمو ينجح ال حىت للمراوغة وطريقة نوع من أكثر استخداـ على ادلهاجم الالعب قدرة -6

 .ادلهاجم بتنفيذىا يقـو اليت ادلراوغة
، صفحة 2002)عبده،  اخلصم. أماـ ادلراوغة بعملية للقياـ السليم التوقيت استخداـ حبسن ادلهاجم الالعب سبتع -7

154،153) 

 المتطلبات النفسية : -ج

تعترب الصفات النفسية احد اجلوانب اذلامة لتحديد خصائص العب كرة القدـ و ما ديتلكو من السمات الشخصية ، و 
 :من بُت الصفات النفسية نذكر ما يلي 

يعرؼ الًتكيز على انو " تضييق االنتباه ، و تثبيتو على مثَت معُت أو االحتفاظ باالنتباه على مثَت زلدد"، و  :التركيز -
 :يرى البعض أف مصطلح الًتكيز جيب أف يقتصر على ادلعٌت التايل

االنتباه(.  مدى :)ادلقدرة على االحتفاظ باالنتباه على مثَت زلدد لفًتة من الزمن و غالبا ما تسمى ىذه الفًتة ب
 (384، صفحة 1990)النقيب، 

يعٍت تركيز العقل على واحدة من بُت العديد من ادلوضوعات ادلمكنة ، أو تركيز العقل على فكرة معينة من  :االنتباه -
األشياء حىت يتمكن من التعامل بكفاءة مع بُت العديد من األفكار ، ويتضمن االنتباه ،االنسجاـ و االبتعاد عن بعض 

بعض ادلوضوعات األخرى اليت يركز عليها الفرد انتباىو ، و عكس االنتباه ىو حالة االضطراب و التشويش و التشتت 
 الذىٍت .

وسيلة عقلية ديكن من خالذلا تكوين تصورات اخلربات السابقة أو تصورات جديدة مل ربدث من  :التصور العقلي  -
لغرض األعداد لألداء ، و يطلق على ىذا النوع من التصورات العقلية اخلريطة العقلية ، حبيث كلما كانت ىذه  قبل

 اخلريطة واضحة يف عقل الالعب أمكن إرساؿ إشارات واضحة للجسم لتحديد ما ىو ادلطلوب .

تحسن و ال تتطلب بالضرورة ربقيق ىي توقع النجاح ، و األكثر أمهية االعتقاد يف إمكانية ال   :الثقة بالنفس   -
)الراتب، ادلكسب ، فبالرغم من عدـ ربقيق ادلكسب أو الفوز ديكن االحتفاظ بالثقة بالنفس و توقع ربسن األداء . 

 (117، صفحة 1995

العقلية و االنفعالية بعد القياـ بنشاط ، و تظهر ىو فرصة ادلتاحة لالعب إلعداد تعبئة طاقتو البدنية و  :االسترخاء -
 مهارات الالعب لالسًتخاء بقدرتو على التحكم و سيطرتو على أعضاء جسمو ادلختلفة دلنع حدوث التوتر.
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 كرة القدمأشكال القوة العضلية والحس حركية لعضالت الرجلين :   -3-11-4

 (35، صفحة  2002)تركي، نظريات تدريب القوة ،  القوة االنفجارية*

وىي أقصى قوة وسرعة يف آف واحد يف اقل وحدة زمنية ودلرة واحػدة ، وتنمػو القػوة العضػلية مػع شػو الشػخص نتيجػة زيػادة 
) شػػو اخلاليػػا واألنسػػجة ( واف تطويرىػػا أالصلػػازي يكػػوف بالتػػدريب الرياضػػي ادلػػنظم واذلػػادؼ . وتقػػاس  البيولػػوجييف النمػػو 

 بوحدة القياس الكيلو غراـ وجبهاز الديناموميًت أو اجلهاز التخطيط الكهربائي للعضالت ) الكًتومايوكراؼ ( . 

 ويمكن تدريبها بالتدريب التكراري : 

  % 100 – 90الشدة ادلستخدمة 

 دقيقة .  5 – 3فًتة الراحة 

 مدة .  6 – 1عدد تكرار التمرين 

 ثا .  3 – 2زمن أداء التمرين 

 التدريب الفتري مرتفع الشدة : 

 %  90 – 90الشدة ادلستخدمة 

 دقيقة .  3 – 2فًتة الراحة 

 مدة  10 – 6عدد تكرار التمرين 

 ثا  4 – 3زمن أداء التمرين 

 القوة المميزة بالسرعة :  *

)تركػي، نظريػات تػدريب القػوة ، " وىي قابلية اجلهاز العصيب العضلي للتغلب على مقاومة بسرعة انقبػاض عضػلي عػايل " 
 (35، صفحة  2002

 وىي هبذا التعريف تقًتب من القدرة االنفجارية ولكن األخَتة تؤدى دلرة واحدة .  
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( يف أف القػػوة ادلميػػزة بالسػػرعة تزيػػد مػػن سػػرعة الرياضػػي والػػذين ديتلكػػوف قػػوة وسػػرعة رجلػػُت ىػػم  Jary" ويؤكػػد ) جػػاري 
 (45، صفحة  2002)تركي، نظريات تدريب القوة ،  األسرع قياساً إىل اآلخرين الذين ال ديتلكوف تلك القوة البدنية "

 مطاولة القوة : *

" قػػدرة الرياضػػي علػػى القيػػاـ دبجهػػود متواصػػل دلػػدة طويلػػػة نسػػبياً دوف أف يػػنخفض مسػػتوى القػػوة بصػػورة ملحوظػػة نتيجػػػة 
لذا فهي قدرة العضلة على االحتفاظ باالنقبػاض ادلسػتمر  (48، صفحة  2002)تركي، نظريات تدريب القوة ، التعب. 

أو بانقباضػات متكػػررة علػػى مػدار زمػػٍت طويػػل وتقػاس ىػػذه القػػدرة بعػدد تكػػرارات احلركػػة أو ادلهػارة يف زمػػن اسػػتمرار أدائهػػا 
شػاركة ذلػػذا ثػا إىل عػدد مػن الػدقائق . لػذا فػأف سػرعة انقبػاض العضػلي متوسػط وعػدد األليػاؼ ادل 45الػذي يػًتاوح مػا بػُت 

 االنقباض قليلة مقارنتاً بالقوة االنفجارية والقوة ادلميزة بالسرعة . 

 أما طريقة تدريبها طريقة التدريب المستمر : 

 % 70-60شدة التمرين 

 زمن أداء التمرين ، لفًتة طويلة 

 دقيقة  1 –ثا  30الراحة 

 طريقة التدريب الفتري منخفض الشدة : 

 % 70 – 50شدة التمرين 

 ثا  30-20زمن أداء التمرين 

 دقيقة  1.30 –ثا  45الراحة 

 مرة 40 – 20التكرار 

حركي في لعبة كرة القدم :  –أىمية اإلدراك الحس  -3-11-5  

يدخالف يف خصوصية كل لعبة رياضية،  واإلدراؾ اإلحساسحركي حيزاً واسعاً ومهماً، الف  –حيتل موضوع اإلدراؾ احلس
احلساسية للعضالت تعد  إفالنفسي ادلهمة لالعب كرة القدـ، " إذ  اإلعداد إبعادحركي احد  –احلس  اإلدراؾويعد 

مهماً جداً لالعب   امرأحركي وتطوير ىذه الصفة يف العضالت الدقيقة يف القدـ يعد  –ادلكوف الرئيس يف االدراؾ احلس 
كرار وادلمارسة واخلربة الشخصية وكفاية الفرد وقدرتو، لدى العب كرة القدـ  خالؿ الت اإلدراؾكرة القدـ، وقد يتطور 
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بالنسبة ذلذه ادلهارة، ومن ىنا فأف فهم احلركات ادلتشاهبة  اإلدراؾفكلما مارس الالعب احلركة أو ادلهارة تطورت لديو صفة 
اليت يلعب هبا  األداة، ودلا كانت الكرة (9صفحة ، 2000): ا.،  اإلدراؾالفصل بينهما ىي صفة من صفات  وإمكانية

وتطوير التحكم بالكرة يعد من بُت أىم ادلهارات يف ىػػػػذه اللعبة، ويتضمن ذلك  اإلحساسالعب كرة القدـ فإف تنمية 
ات احلسية تتدرج احلسي اخلاص بكرة القدـ سواء أكانت متحركة أو ساكنة وىػػػػػذه اجملموعة من االدركػػ اإلدراؾالدقة يف 

  .ربت ما يسمػػػػػػػػػى)اإلحساس بالكرة(

وبفضل ىذه العملية فإف الالعب يستوعب حركات الكرة بكل وضوح من حيث وزهنا وشكلها وقوة الضربة الالزمة ذلا شلا 
 إذاالكرات حىت  فأوزاضماف تأدية ادلهارات بدقة متناىية، وديتلك الالعبوف ادلتميزوف القدرة على التفريق بُت  إىليؤدي 

الفروؽ  إدراؾالالعبُت الدوليُت ديكنهم بسهولة  إفالتدريب، وأثبتت الدراسات  إثناءاختلفت جبزء من الغراـ السيما يف 
 إفوديع"  أيلُتويذكر كال من " ،(36)الضمد، صفحة  ودرجة ادلطاطية وسرعة ارتفاع طَتاف الكرة واذباىها األوزافبُت 

زبزف احلركات ادلتعلمة سابقا بواسطة نظاـ ذبميعي  إذاحلس حركي يعد مكونا ىاما يف تنمية تصور اجلسم  اإلدراؾ
 األداء إف إذوىذا التخزين يصبح دبثابة تغذية رجعية يصاحب ادلهارة اليت يؤديها الالعب بعد ذلك،  األوليةللتشكيالت 

احلركية التوافقية  األفعاؿرلموعة من  إىلوالقدرة على تفسَت االدراكات  اإلدراؾادلهاري لالعب كرة القدـ  يعتمد على 
اخلاصة باللعبة عن طريق العديد من ادلدخالت احلسية والبصرية واحلس حركية واليت يعرب عنها الالعب بدقة ليكوف قادرا 

احلركي. األداءيف على ضمها معا يف تسلسل توافقي ناجح   
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 :الصة خ-

اللعبة األكثر انتشارا يف العامل منذ القدـ ، وليس ىناؾ ما يستدعي احلديث عنها ،  -كرة القدـ-الرياضية   ادلمارسةتعترب 
فأصبحت الرياضة اليت تفرض نفسها على كافة األصعدة ، بفضل ما خصص ذلا من إمكانيات كبَتة من طرؼ الدوؿ ، 

 هبا للوصوؿ إىل ادلستوى العادلي .اليت جيب تطويرىا والنهوض  تالرياضيااليت جعلتها يف مقدمة 

وىذا ال يتسٌت إال إذا عرفنا متطلبات ىذه الرياضة ، واألكيد أف أىم عضو يف ىذه الرياضة ىو الالعب،  وذلذا جيب 
االىتماـ بو ومعرفة الصفات واخلصائص احلسية و احلركية  اليت جيب أف تتوفر فيو ، كي يكوف دوره إجيابيا يف ىذه ادلعادلة  

 عطاء النتائج ادلرجوة منو .وإ

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تطرقت يف الباب الثاين اخلاص باجلانب التطبيقي إىل فصلني ، حبيث يف الفصل األول حتدثت  حول منهجية و 
 إجراءات البحث  ادلتبع ،

 أما يف الفصل الثاين تطرقت إىل عرض و حتليل و مناقشة النتائج حيث مت  قمت باالستنتاجات مث مناقشة الفرضيات 

 و يف األخري خرجت  خبالصة و عامة و اقرتاحات تساهم يف معرفة مستوى القدرات احلسية احلركية 

 .  لكرة القدمبالنسبة الفراد ادلمارسني مقارنة بغري ادلمارسني  

 و قد إستعملت بعض األدوات متثلت يف اإلستمارات اإلستبيانية لغرض التحقق من ادلشكل ادلطروح 

 .عبني ادلمارسني و غري ادلمارسنيو تثمني مشكلة البحث و قمت ببعض االختبارات احلسية احلركية  على الال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدخل الباب الثاني 
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 تمهيد-

أىم نتائج البحث قصد الدراسة  إىلإف البحوث العلمية مهما كانت اذباىاهتا وأنواعها ربتاج إىل منهجية علمية للوصوؿ 
وبالتايل تقدمي وتزويد ادلعرفة العلمية بأشياء جديدة،وإف اختيار ادلنهج ادلناسب دلشكلة البحث وادلالئمة ذلا ولطبيعتها 

يهدؼ للوصوؿ إىل أىداؼ البحث فلذا يشًتط على الباحث يف البحوث النفسية والًتبوية وكذا اجملاؿ الرياضي توضيح 
يقة أو ادلنهجية ادلتبعة يف دراستو وىذا قبل الشروع يف عرض نتائجها،حيث يتوجب عليو شرح وتوضيح كافة وكشف الطر 

اإلجراءات والطرؽ ادلتبعة،واألدوات والوسائل ادلستعملة، وىذا حىت يكوف ىناؾ تسلسل يف البحث،وىذا لكي يسهل على 
 (60، صفحة 2012)وآخراف،  القارئ فهم البحث أكثر وتقبل نتائجو.
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 منهج البحث: −1−1

يف منهج البحث العلمي يعتمد اختيار ادلنهج ادلناسب حلل مشكلة البحث باألساس على طبيعة ادلشكلة نفسها و زبتلف 
 الوصفي التحليلاذلدؼ الذي يود الباحث التوصل إليو و يف البحث ىذا إعتمدت على ادلنهج  الختالؼادلناىج تبعا 

 الدراسات ادلقارنة .و 

 مجتمع وعينة البحث: −1−2

القياسات و النتائج  إف اختيار عينة البحث على جانب كبري من األمهية حبيث تتوقف عليها أمور كثرية .فعليها تتوقف كل
الباحث من حبثو و يف الكثري من األحياف يضطر الباحث إىل إجراء حبثو على عينة صغرية من اجملتمع ألف اليت خيرج هبا 

إجراء البحث على اجملتمع كلو يكلف جهدا و ماال كثريين فالبحث عن طريق العينة ىو يف احلقيقة اختصار للوقت و 
ستخداـ أسلوب العينة يسهل من عملية السرعة يف اجلهد و ادلاؿ و ىذا من شأنو زبفيض تكاليف البحث إضافة إىل ا

و قد (59، صفحة 2009-2008))مصطفى،  مجع و ربليل و تلخيص البيانات للحصوؿ على النتائج بسرعة ممكنة .
 .سنة 50اىل 40سنهم من .  و الذين يًتاوحالقدماء لفريق ارباد بلعباس لكرة القدـ  الالعبنيسبثل رلتمع البحث يف 

قدماء –ممارس جلمعية مشعل الشهيد  14العب كرة قدـ .  28قمت باختيار العينة بطريقة مقصودة و سبثلت يف 
 هنائيا  غري ممارس متوقفني عن اللعب 14و  -عبنيالال

 مجاالت البحث: −1−3

 المجال البشري: −1−3−1

 (سنة 50- 40)غري ممارس من سيدي بلعباس 14ممارس و  14العب كرة قدـ قدمي   28و يتمثل يف 

 المجال المكاني: −1−3−2

 50-40-ارباد سيدي بلعباس– قدماء الالعبني مت التعامل مع أفراد العينة اخلاصة ببحثي  مع العبني ينتموف إىل فريق 
 سنة

 عمريوش بسيدي بلعباس اإلخوة احلسية احلركية  يف ملعب  االختباراتأجريت *

 سيدي بلعباس–فرباير  24دبلعب  بادللعب  قبل مباراة ضد مجعية مستغاًل  االستماراتمت توزيع *
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 المجال الزماني: −1−3−3

 (2015104114( إىل غاية )2015104104مت إجراء الدراسة اإلستطالعية يف الفًتة ادلمتدة مابني ) −

 (2015104117ادلمارسة  يف الفًتة ادلمتدة مابني)على العينة   مث مت إجراء اإلختبارات احلسية احلركية −

 (2015104122إىل غاية ) 

 (2015104125على العينة  الغري ممارسة  يف الفًتة ادلمتدة مابني) مث مت إجراء اإلختبارات احلسية احلركية -

 (2015104128إىل غاية ) 

 متغيرات البحث: −1−4

 و ادلتغري ادلستقل و ادلتغري التابع ىو نتيجة متغري ادلستقل  .اشتمل حبثي على متغريين مها ادلتغري التابع 

 وىو ممارسة كرة الدـ  (54، صفحة 1996)عمر ـ.،  .الظاىرة على تأثريه معرفة ادلراد ادلتغري ىو المتغير المستقل:−ا

القدرات و ىو   (186، صفحة 1986)زلمد ـ.،  ستقل.ادل ادلتغري تأثري من الناتج ادلتغري ىو المتغير التابع:−ب
 احلسية احلركية .

 الضبط اإلجرائي لمتغيرات البحث:−1−4−1

من أجل تدعيم نتائج البحث مت ضبط رلموعة من ادلتغريات اليت باعتبارىا تأثر على نتائج البحث و من بني ىذه   
 ادلتغريات ما يلي :

 .سنة  50-40 : حيث مت اختيار و ضبط سن الالعبنيالسن*

 : و قد كاف كل الالعبني ذكورا. الجنس*

 .األوؿعبني الذين كانوا ينشطوف يف القسم الوطي ال: و ىنا مت اختيار ال المستوى*

 .الرياضية ادلمارسة سنوات تقاربب يتمتعوفقدماء  العبني اختيار يكوف أف :لخبرةا*
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 الطرؽ، أجنع اختيار علينا يستلـز حبث لإلشكالية ادلقدمة الفرضيات إثبات أو نفي قصد أدوات البحث: −1−5

 :التالية األدوات باستخداـ وىذا والتفحص الدراسة خالؿ من وذلك

دبوضوع البحث وتتناسب وىي عملية سرد وربليل ادلعطيات النظرية اليت ترتبط إرتباطا مباشراً تحليل المادة:  −1−5−1
مع أىدافو،حيث اعتمدت على ادلصادر وادلراجع دبختلف أنواعها سواء عربية أو أجنبية، باإلضافة إىل الدراسات السابقة 

 وادلرتبطة.

 االستبيان: -1-5-2

ة ادلكتوبة يقـو يعد من األدوات ادلسحية اذلامة لتجميع البيانات ادلرتبطة دبوضوع معني من خالؿ إعداد رلموعة من األسئل
 ادلبحوث باإلجابة عليها بنفسو و من أىم التعريفات و التفسريات ادلذكورة يف رلاؿ البحث دلصطلح االستبياف ما يلي :

إف االستبياف يف ابسط سورة عبارة عن عدد من األسئلة احملددة تعرض على عينة من األفراد و يطلب إليهم اإلجابة • 
ر شرحا شفهيا مباشرا أو تفسريا من الباحث و تكتب األسئلة و تطبع على ما يسمى استمارة عنها كتابة فال يتطلب األم

 (110، صفحة 1997))د.ياسني(،  االستبياف

و عرؼ الدكتور مجاؿ زكي و السيد ياسني االستبياف بأنو وسيلة من وسائل مجع البيانات و تعتمد أساسا على   •
استمارة تتكوف من رلموعة من األسئلة ترسل بواسطة الربيد أو تسلم إىل األشخاص الذين مت اختيارىم دلوضوع الدراسة 

عادتو مرة ثانية و يتم كل ذلك بدوف مساعدة الباحث لألفراد سواء ليقوموا بتسجيل اإلجابات على األسئلة الواردة بو و إ
 (146)زكي، صفحة يف فهم األسئلة أو تسجيل اإلجابات عليها 

كبري من يعترب االستبياف أقل وسائل مجع البيانات تكلفة سواء يف اجلهد ادلبذوؿ و ادلاؿ وال حيتاج تنفيذه إىل جهاز  •
 الباحثني ادلدربني نظرا ألف اإلجابة على األسئلة و تسجيلها مًتوؾ للفرد ذاتو

 مواصفات االستبيان : -1-5-2-1

 ما استخدـ وسائل أخرى. إذايساعد االستبياف يف احلصوؿ على بيانات قد يصعب للباحث احلصوؿ عليها 

 قمت بتوزيعها على الالعبنيلناسيس إشكاؿ و للتعرؼ على العينتني و   استبيانيوو قد استخدمت يف حبثي ىذا  استمارة 
 و غري ادلمارسني. لكرة القدـ ادلمارسني القدماء 

 .ال أوباإلجابة على عبارات االستخبار بنعم  الفردعبارة و يقـو  25تضمن االستخبار 
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 األسس العلمية لالستبيان : -1-5-2-2

لإلستمارة من صدؽ و ثبات و موضوعية قمت بتوزيع ىذه االستمارة على بعض الدكاترة من أجل ضبط األسس العلمية 
 و الرياضية دبستغاًل و ىذا خدمة للبحث . و األساتذة يف معهد الًتبية البدنية

 1 لالستبيان(: أسماء األساتذة و الدكاترة المحكمين 1جدول رقم )

 

والرياضية،باعتبارىا أساس وىي من أىم الطرؽ أو الوسائل استخداماً يف حبوث الًتبية البدنية اإلختبارات:  −1−5−3
البحث العلمي جنباً  أدواتيعد االختبار أداة ىامة من  التقومي ادلوضوعي وأىم أو أجنع الطرؽ للوصوؿ إىل نتائج دقيقة ،

جنب مع ) االستفتاء وادلقابلة وادلالحظة .... اخل. ويعترب االختبار طريقة من طرائق القياس التقوديية اليت تعتمد على  إىل
  (8، صفحة 2004)جواد، "  أكثر أوالتجريب ويعرفو كرونباؾ  بأنو " انو طريقة نظامية للمقارنة بني سلوؾ فردين 

 .حركية-احلس وقد إعتمدت يف حبثي ىذا على اإلختبارات  

 :المستخدمة واألدواتاالجهزه  -1-5-3-1

 استمارة تدوين النتائج-حركي -استمارة تسجيل بعض ادلتغريات احلس-
 ميزاف لقياس الوزف-
 +ديكاميًت(ـ لقياس الطوؿ1,50شربط قياس )-
 حائط مدرج +كرسي-
 قماش+اقماعطباشري+مسطره+صافره+قطعة -
 +كرة قدـميقاتية-

 المعهد الدرجة العلمية اإلسم واللقب الرقم
 مستغانم دكتوراه بن قناب 1
 مستغانم دكتوراه كوتشوك سيد أحمد 2
 مستغانم دكتوراه محمد زرف 3
 مستغانم دكتوراه عبد القادر زيتوني 4
 مستغانم دكتوراه برنو عثمانبن  5
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 :حركية–االختبارات الحس  -1-5-4

ومن مث عرضها على رلموعو من اخلرباء وادلختصني لبياف  ةحركي–الباحث جبمع اختبارات القدرات احلس  الطالب  قاـ
 حوؿ صالحية االختبارات يف قياس القدرات احلس_حركي رأيهم

 :كاأليتاخلرباء الستخدامها   إمجاعوبعد مجع االستمارات وتفريغها حصلت االختبارات االتيو على 

 .لقياس اإلحساس احلركي للذراعني يف حركات راسيةالراسي اخلط بفراغ اإلحساس اختبار -1-

 -إىل األماـ–.لقياس القدرة على اإلحساس دبسافة الوثب األفقي األفقي الوثب دبسافة اإلحساس اختبار -2-

 .لقياس اإلحساس بتقدير الزمنبالزمن اإلحساس تقدير اختبار -3-

 .لقياس قدرة احلس حركي للمسافةموزونة خبطوات ـ 10 ركض اختبار -4-

 .لقياس القدرة على اإلحساس دبسافة الوثب العموديالعمودي الوثب دبسافة ساختباراالحسا -5-

 بفراغ الخط الراسي اإلحساساختبار  -1-5-4-1

 

 

 

 

 

 

 

 : الهدف من االختبار*

 رأسيواحلركي للذراعني يف حركات  اإلحساسقياس 

 

 

 

 

 

 (01شكل ) 

 -معصوب العينين -بفراغ الخط الراسي اإلحساساختبار -
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 : المستخدمة األدوات*

 شريط قياس-قطعو قماش لعصب العينني–مسطره 

 اجراءت االختبار :*

اليدين من خلف خط الرمي وتكوف عيناه  بكلنا(سم ويقـو ادلخترب برمي الكره 122,5بينهما ) ادلسافةيرسم خطاف 
 بالنظر . ادلسافةفرصو لتقدير  إعطاءهمعصوبتني بعد 

 طريقة التسجيل:*

 بني مكاف سقوط الكره واخلط الثاين ادلسافةيتم تسجيل 

 .ثالثةيعطي ادلخترب ثالث زلاوالت  وحيسب لو رلموعها يقسم على 

 

 األفقيبمسافة الوثب  اإلحساساختبار -1-5-4-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهدف  من االختبار :

 (األماـعلى اإلحساس دبسافة الوثب األفقي )إىل  ألقدرهقياس 

 

 ش

 

 

 

 

 (02شكل )

 -معصوب العينين-األفقيبمسافة الوثب  اإلحساساختبار -
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 :المستخدمةاألدوات 

 العيننيشريط قياس _قطعة قماش  لعصب 

 إجراءات االختبار:

كهدؼ   واألخر(البدايةللبدء )خط  أحدامها(سم خيصص  58,5بينهما )  ادلسافةخطاف متوازياف  األرضيرسم على 
 )خط اذلدؼ(

 يقف ادلخترب خلف خط البدء  مواجها خلط اذلدؼ  حبيث تكوف قدماه خلف خط البدء مباشره-

 عنو مث تعصب عيناه ويًتؾ يف ىذا الوضع دلدة مخس ثواينيًتؾ ادلخترب لتقدير بعد مسافة خط اذلدؼ -

خط اذلدؼ حبيث يالمس اخلط الثاين  إىلاألماـ حملاولة الوصوؿ   غاىليقـو ادلخترب بالوثب بالقدمني معا من خط البدء -
 2)ذبمع احملاولتني وتقسم على 

 بالزمن: اإلحساساختبار تقدير  -1-5-4-3

 
 (03)-شكل-

 -بالزمن اإلحساساختبار تقدير -

 

 .: قياس اإلحساس بتقدير الزمنالغرض من االختبار

 .: ساعة إيقاؼ إلكًتونية، استمارة تدويناألدوات
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 وصف األداء

 ادلرحلة األوىل: :

يطلب من ادلفحوص النظر يف ساعة اإليقاؼ ويقـو بتشغيلها لتفحص الساعة واإلحػساس هبا، مث يطلب منو تشغيلها 
 مرات لكل زمن من ىذه األزمنة 3ثا( علػى أف يكػرر ذلػك١5ثا، 7ثا، 5األزمنة )وإيقافها عند 

 ادلرحلة الثانية: .

يطلب من ادلفحوص أداء االختبار دوف النظر إىل ساعة اإليقاؼ على أف يؤدي االختبػار من وضع الوقوؼ والنظر أماماً 
ثا( على أف يكرر 7بتشغيل الساعة وإيقافها عند زمن )واليد على كامل امتدادىا مع طوؿ اجلػسم حيػث يقػـو ادلفحوص 

 .ىذا القياس ثالث مرات متتالية

ثا( كل زلاولة على حدة علػى أف يتم حساب 7: تسجل للمفحوص نتائج احملاوالت الثالث األخرية عند زمن )التسجيل
 .ادلتوسط احلسايب للمحاوالت الثالثة ادإجياو ينقص يتم .ثا7مقدار اخلطأ يف كل زلاولة بتسجيل الزمن الذي يزيد عن الػ )

 م بخطوات موزونة : 10اختبار ركض -1-5-4-4

 

 

 

    م  10  

 

 

 

 

 

 : الغرض من االختبار

 حركي للمسافة . –قياس قدرة احلس 

 

 

 

 ـ 10 

 

 

 -4-شكل -

 -م بخطوات موزونة  10اختبار ركض -
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 : األدوات الالزمة

 ـ مستوياً ، مادة بورؾ ، شريط قياس ، شواخص . 10وبطوؿ  ـ 1.21مضمار مناسب للركض بعرض 

 : وصف األداء

 ـ : 10سم يدخل ضمن قياس  5يكوف بعرض  إيليقف ادلخترب خلف خط البداية 

 ـ خبطوات للمحاولة األوىل . 10يركض ادلخترب مسافة  -1
 يطلب من ادلخترب إعادة ألركضو بنفس اخلطوات ولنفس ادلسافة للمحاولة األوىل . -2
 تقارف ادلسافة ادلقطوعة للمحاولتني ) مساوية ، زيادة ، نقصاف ( واليت تعرب عن قدرة اإلحساس احلركي بادلسافة -3

 
 : طريقة القياس

تسجل مسافة أثر طبعة القدـ للخطوة األخرية حملاولة الثانية األقرب دلسافة أخر أثر من اخلطوة األخرية للمحاولة األوىل ،  
 أقل بني األثرين كانت قدرة اإلحساس احلركي بادلسافة أفضل .كلما كانت ادلسافة 

 حساس بمسافة الوثب العمودياال اختبار– 1-5-4-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 -5-شكل 

 -معصوب العينين-بمسافة الوثب العمودي اإلحساس اختبار-            
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 : الهدف من االختبار

 دبسافة الوثب العمودي اإلحساسعلى  القدرةقياس 

 : المستخدمة األدوات

 قطعة قماش  لعصب  العينني–قطعة طباشري –حائط مدرج بارتفاع مناسب 

 االختبار: إجراءات

على احلائط وجيب مالحظة عدـ رفع  باألصابع عالمةيقـو ادلخترب برفع الذراع ادلسيطرعلى كامل امتدادىا لعمل  -
 أمامو العالمةويسجل الرقم الذي مت وضع  األرضالكعبني من على 

عاليا  أماماخلفا مع ثي الركبتني نصفا مث مرجحتهما  أسفل أماماعاليا مث  أماماادلخترب الذراعني  دبرجحمن وضع الوقوؼ 
وىي  ادلسيطرةاليد  بأصابع الثانية العالمةلعمل   إليهايستطيع الوصوؿ  مسافة األقصى إىلمع فرد الركبتني للوثب العمودي 

 .على كامل امتدادىا

 طريقة التسجيل

(سم وقراءة 220كانت )  األوىل العالمةقراءة   إففلنفرض  الثانية والعالمة األوىل العالمةبني   ادلسافةيتم حساب -
(سم وىذا يعرب عن مقدار ما يتمتع بو ادلخترب  من  40ادلخترب قد قفز ) إف(سم ىذا يعي  260كانت )  الثانية العالمة

 سنتيمًت.مقاسا  بال  العضليةالقدره  

 أفضلهماادلخترب زلاولتني وتسجل  لو  يعطي

سم( وىي معصوب  240 إىلاليت تشري  العالمةيالمس   أي) العضلية٪(من قدرتو 50يقفز ) إفنطلب من ادلخترب -
 بالنظر. ادلسافةفرصو لتقدير  إعطاءهالعينني بعد 

 .(2 )ىعاديعطي ادلخترب زلاولتني ويسجل لو رلموعهما )ذبمع احملاولتني وتقسم -

 : االستطالعية الدراسة-1-6

الرئيسة وتكمن أمهيتها يف  الدراسةصغرية يقـو هبا الباحث الختيار مدى تغري صالحية  دراسةاالستطالعية ىي  الدراسة" 
 (78، صفحة 1988)زلجوب،  .الرئيسية  الدراسةالوقوؼ على السلبيات اليت ستواجو الباحث لتفاديها يف 

 –سفيزؼ -جلمعية  (العبني قدماء ممارسني10إذ قاـ الطالب الباحث باستطالع االختبارات احلسية احلركية  على )
 ري ممارسني غ 10و  خالؿ دورة  رياضية
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 :بغية ( 2015104114( إىل غاية )2015104104مابني )ريخ ابت

 

 . االختبارات من مدى صالحية  التأكد -1

 ادلتوقعة يف التنفيذ . األخطاءالتعرؼ على  -2

 . االختباراتالتعرؼ على الوقت الذي تستغرقو  -3

 . األداءيف  الباحث الطالبمعرفة الصعوبات اليت تواجو  -4

 ادلستخدمة يف البحث. األدواتمعرفة مدى صالحية  -5

 .الباحث على طبيعة العمل الطالب لدى واضحةىو تكوين صوره  االستطالعية الدراسةوكاف من نتائج 

 الرئيسة : دراسةال -1-7

ادلمارسني   يف الفًتة ادلمتدة باشر  الطالب الباحث بتطبيق االختبارات احلسية احلركية  على أفراد عينة البحث 
دبلعب اإلخوة عمريوش  حيث جرى تطبيق االختبارات عصرا  ( 2015104125( إىل غاية )2015104120مابني)

 دورة رياضية بني قدماء العيب كرة القدـ. إجراءوىو وقت 

بعد مجعهم يف مباراة  ممارسة( على العينة  الغري 2015104129( إىل غاية )2015104126يف الفًتة ادلمتدة مابني)و 
 مع فريق ادلمارسني بنفس ادللعب.

 : الحسية الحركية  األسس العلمية لالختبارات  - 1-8

 مراعاة مت اتلالختبار  العلمية األسس تطبيق من وللتأكد البحث عينة على القدرات احلسية احلركية  اختبار تطبيق مت
 .هاوضع يف التالية اإلجراءات

 : االختبار صدق*
 علىاخلرباء *  واتفق . وادلختصني اخلرباء من رلموعة على االختبار عرض خالؿ من وذلك ادلضموف صدؽ استخداـ مت :

 . /80بنسبة  اجلو من توضع الذي اذلدؼ ربقيق يف اتاالختبار  صدؽ
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 : االختبار ثبات *
يعترب الثبات من اخلصائص السيكومًتية ادلهمة ألي اختبار، ويشري مفهـو ثبات االختبار إىل اتساؽ أداء الطالب على 

يستدؿ عليو من خالؿ  إفاالختبار، ويدؿ على ما يقيسو االختبار بدرجة مقبولة من الدقة أو بأقل خطأ ممكن، وديكن 
 ثبات من للتأكد  (Gipp ،1983) .كافئة لو ربت نفس الظروؼتطبيق االختبار، وإعادة تطبيقو أوتطبيق صورة م

 معامل حساب ومت أياـ سبعة بعد االختبار إعادة مت حيث العبني  10على  االختبار إعادة طريقة استخداـ مت االختبار
 ( وىي اكرب من 0.936احملسوبة لالختبار ) ( ر حيث بلغة قيمة ) يناالختبار  نتائج بني بريسوف ( البسيط ) االرتباط
 .وبذلك يكوف االختبار ثابت (0.01وربت مستوى داللة ) (9( عند درجة حرية )0.765البالغة )  ةاجلد وليقيمتها 

 
 ( يببن معامل االرتياط قيمة ر المحسوبة و ر الجدولية2جدول )

 

 االختبارات رقم
وحدة 
 القياس

 رقيمة البعدي القبلي
 ع± -س ع± -س احملتسبة

 6.07 124.52 4.24 120.71 سم اختبار اإلحساس بفراغ الخط الراسي 1

0.936 

 7.85 50.71 4.2 60.5 سم األفقياختبار اإلحساس بمسافة الوثب  2

 2.14 5.66 1 7.33 ثا اختبار تقدير اإلحساس بالزمن 3

 0.1 9.80 0.55 9.72 سم م بخطوات موزونة 10اختبار ركض  4

 8.12 253 7.19 255 سم بمسافة الوثب العمودي اإلحساساختبار  5

 (0.01( ومستوى داللة  )   9( عند درجة حرية )    0.765( اجلدولية)    روقيمة )

 
 

 : االختبار موضوعية*
االختبار ادلوضوعي الزبتلف توقف عالمة السؤاؿ أو االختبار على شخصية أو رأي ادلصحح أي انو يف  "ادلوضوعية تعي 

 عن ةوبعيد للتأويل ةقابل وغري الفهم ةوسهل ةواضح ةادلستخدم ات االختبار  )الياسري( . العالمة باختالؼ ادلصححني
 موضوعية تظهر ىنا ومن احملكمني عن الفض و الزمن  ادلسافة وحدات باستخداـ يتم التسجيل أف حيث الذايت التقومي

 . االختبار
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 1 لالختبارات الحسية الحركية(: أسماء األساتذة و الدكاترة المحكمين 3جدول رقم )

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بن برنو(،زيتوين  ،زرؼ  ،كوتشوؾ ،بن قناب *اخلرباء  كل من )

 المعهد التخصص  الدرجة العلمية اإلسم واللقب الرقم
 مستغانم نظريات و مناىج ت1ب1ر دكتوراه بن قناب 1
 مستغانم تدريب رياضي دكتوراه كوتشوك سيد أحمد 2
 مستغانم بيوميكانيك  دكتوراه محمد زرف 3
 مستغانم منهجية البحث العلمي دكتوراه عبد القادر زيتوني 4
 مستغانم نظريات و مناىج ت1ب1ر دكتوراه برنو عثمانبن  5
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 :الوسائل اإلحصائية  -1-9

هتدؼ الدراسات اإلحصائية إىل الوصوؿ إىل مؤشرات كمية تساعدنا على التفسري والتحليل والتأويل مث احلكم،وزبتلف  -
 خطتها باختالؼ نوع ادلشكلة وتبعاً للدراسة ادلأخوذة.

 ( لغرض إجياد ادلعاجلات اإلحصائية :SPSSستخدـ  الطالب الباحث احلقيبة اإلحصائية ) ا

 احلسايب وسطتادل -1

 االحنراؼ ادلعياري -2

 ستيودنت   للمقارنة بني عينتني متساويتني اختبار ) ت( -3          

 معامل االرتباط.-4          

  صعوبات البحث:-1-10

واجهتي صعوبات متعددة  احلسية احلركية ممارسة  رياضة كرة القدـ على القدراتطيلة مدة اجناز حبثي ىذا اخلاص بدور 
 اذكر منها ما يلي:

 .دبرحلة الرشد احلسية احلركية  بالقدراتقلة الدراسات السابقة اخلاصة *

 البحث على ادلمارسني القدماء و استدعائهم دلباراة ودية مع القدماء ادلمارسني-*

 ادلباريات .*اف ادلمارسني غري مستقرين يف ملعب زلدد مما اضطرين اىل تتبعهم خالؿ 

 سنة كاف من الصعب اجيادىم و اختيارىم من بني قدماء الالعبني ارباد بلعباس 50اىل  40ادلرحلة العمرية  -*
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 خالصة 

تطرقت يف ىذا الفصل اىل منهج البحث حيث كاف ادلنهج ادلتبع ادلنهج الوصفي التحليلي دراسة مقارنة بني ادلمارسني 
سنة و استعملت  50-40لكرة القدـ و الغري ممارسني و كاف رلتمع البحث متمثل يف الالعبني القدماء الرباد بلعباس 

حركي و مت عرض االختبارات –ممارسني من ناحية القدرات احلسي اختبار ستودنت للمقارنة بني ادلمارسني و الغري 
عرض صعوبات اليت واجهة بالصور لتوضيحها اكثر و االسس العلمية من ثبات و صدؽ و موضوعية و يف االخري مت 

 الطالب الباحث خالؿ القياـ بالبحث.
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 -تمهيد

االختبارات يف رلاؿ الًتبية البدنية و الرياضية او التدريب الرياضي  مهما كانت اذباىاهتا وأنواعها ربتاج نتائجها  إىل 
الدراسة وبالتايل تقدمي وتزويد ادلعرفة العلمية  عرض و ربليل إحصائي و مناقشة علمية للوصوؿ إىل أىم نتائج البحث قصد

بأشياء جديدة،وإف اختيار األسلوب ادلناسب دلناقشة نتائج البحث دلشكلة يهدؼ للوصوؿ إىل أىداؼ البحث فلذا 
ا يشًتط على الباحث يف البحوث النفسية والًتبوية وكذا اجملاؿ الرياضي توضيح النتائج اليت توصل إليها  يف دراستو وىذ

 عرضها و ربليلها ، لكي يسهل على القارئ فهم و التعرؼ على نتائج البحث أكثر وتقبل نتائجو.

حيث مت  ربليل االستبياف بالنسبة ادلئوية  و عرض نتائج االختبارات  يف جدوؿ و مت ربليل النتائج إحصائيا بداللة الفروؽ 
 و كذا متت مناقشة النتائج ادلتوصل إليها.
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 :االستبيان تحليل ومناقشة نتائجو عرض  -2-1

 تفريغ االستبيان

 و الغير ممارسين  كرة القدم  لممارسيتفريغ االستبيان 

 :البيانات الشخصية

 ( : تكرار اإلجابات للممارسين و غير ممارسين  حول الحالة المدنية.04جدول رقم

 

                               :04تحليل الجدول رقم

قيمة  ادلدنيةادلمارسني و غري ممارسني حوؿ احلالة ( و الذي يوضح تكرارات اإلجابات حوؿ  04من خالؿ اجلدوؿ رقم )

 . %00بنسبة  00 فكانت اإلجابات مطلقو  أعزبأما عند  %100بنسبة   14 متزوجعبارة  تكرارات اإلجابة على

قرين و اف احلالة ادلدنية مستادلمارسني  غريو ادلمارسن  الالعبني أف  04نستنتج من خالؿ اجلدوؿ رقم  استنتاج :
 متساوية.

 

 

 

 غير الممارسين الممارسين الحالة المدنية
النسبة  عدد التكرارات

 المئوية
 النسبة عدد التكرارات

 المئوية
 %00 00 %00 00 أعزب
 %100 14 %100 14 متزوج
 %00 00 %00 00 مطلق
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 .المستوى التعليمي( : تكرار اإلجابات للممارسين و غير ممارسين  حول 50جدول رقم

 

 

                               :05تحليل الجدول رقم

قيمة  ادلستوى التعليمي ادلمارسني و غري ممارسنيحوؿ ( و الذي يوضح تكرارات اإلجابات  05من خالؿ اجلدوؿ رقم )

 جامعي و متوسط دلمارسن و غري ادلمارسني أما عند   %57بنسبة   8عبارة مستوى ثانوي   تكرارات اإلجابة على

 . %28بنسبة  4فكانت اإلجابات 

 متقارب  . واىم التعليمىيمستادلمارسني  غريالالعبني  ادلمارسن و أف  05نستنتج من خالؿ اجلدوؿ رقم  استنتاج :

 

 

 

 

 غير الممارسين الممارسين المستوى التعليمي
 النسبة  عدد التكرارات

 المئوية
 النسبة عدد التكرارات

 المئوية
 %00 00 %00 00 دون مستوى

 %00 00 %00 00 ابتدائي
 %14 02 %28 04 متوسط
 %57 08 %57 08 ثانوي

 %29 04 %14 02 جامعي
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 االقامةمقر ( : تكرار اإلجابات للممارسين و غير ممارسين  حول 65جدول رقم 

 

                               :06تحليل الجدول رقم

قيمة  مقر االقامةادلمارسني و غري ممارسني حوؿ ( و الذي يوضح تكرارات اإلجابات حوؿ  06من خالؿ اجلدوؿ رقم )

فكانت اإلجابات  ريفي دلمارسن و غري ادلمارسني أما عند   %100بنسبة   14عبارة مدين    تكرارات اإلجابة على

 . %00بنسبة  00

 مدين.ينتموف اىل رلتمع ادلمارسني  غريادلمارسن و  الالعبني أف  06نستنتج من خالؿ اجلدوؿ رقم  استنتاج :

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 غير الممارسين الممارسين مقر االقامة
 النسبة عدد التكرارات

 المئوية
 النسبة عدد التكرارات

 المئوية
 %100 14 %100 14 مدني
 %00 00 %00 00 ريفي
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 الصنف االجتماعيحول  مارسين و غير ممارسين تكرار اإلجابات للم( : 70جدول رقم ) 

 
 :07تحليل الجدول رقم

الصنف  ادلمارسني و غري ممارسني حوؿ( و الذي يوضح تكرارات اإلجابات حوؿ  07خالؿ اجلدوؿ رقم )من 

 فكانت بطاؿ دلمارسن و غري ادلمارسني أما عند   %100بنسبة   14عامل    قيمة تكرارات اإلجابة على االجتماعي

 . %00بنسبة  00اإلجابات 

 استنتاج : نستنتج من خالؿ اجلدوؿ رقم 07 أف الالعبني  ادلمارسن و غري ادلمارسني عاملوف.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 غير الممارسين الممارسين الصنف االجتماعي
 النسبة عدد التكرارات

 المئوية
 النسبة عدد التكرارات

 المئوية
 %100 14 %100 14 عامل
 %00 00 %00 00 بطال
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 جدول رقم )08( : تكرار اإلجابات للممارسين و غير ممارسين  حول

الصحة العامة -01-احملور   

عمل احلواس -2-احملور  

-كرة القدـ-ادلمارسة الرياضية -3-احملور   

حركية-احلسالقدرات  -4-احملور   

 
 

  عنصر االستبيان غير ممارسين الممارسين
عدد  النسبة المئوية

 التكرارات
 

عدد  النسبة المئوية
 التكرارات

 
الصحة العامة -01-المحور  نعم  ال نعم  ال نعم  ال نعم  ال   

 00 ىل أنت مدخن؟ 05 09 %68 %81 02 12 %41 8:%

 00 الكحوؿ؟ىل تشرب  01 13 %9 6;% 00 14 %11 %411

 00 ؟ىل تعاين من مرض نفسي 00 14 %11 %411 00 14 %11 %411

 00 ىل ضغط الدـ لديك طبيعى؟ 14 00 6;% %19 14 00 %411 %11

 00 ىل تعاين من مرض مزمن؟ 00 14 %11 411% 00 14 %11 %411

 00 ىل تشعر بأنك ىف صحة جيدة بوجو عاـ؟ 11 03 %14 %;9 14 00 %411 %11

  عمل الحواس -2-المحور            

 07 ىل تسمع جيدا ؟ 13 01 6;% %19 14 00 %411 11%

 08 ىل ترى جيدا ؟ 12 02 8:% %41 13 01 6;% 19%

 09 ؟ىل متيز بني األلواف 12 02 8:% %41 14 00 %411 11%

 00 ؟ىل تشعر بالربودة و احلرارة 14 00 %411 %11 14 00 %411 11%

 00 ؟ىل حاسة الذوؽ لديك جيدة 14 00 411% 11% 14 00 %411 11%
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  -كرة القدم–الممارسة الرياضية  -3-المحور         

 00 ؟ىل أنت بطئ احلركة 10 04 %94 ;%1 02 12 %41 8%:

 00 ىل متارس الرياضة باستمرار ؟ 00 14 %11 %411 02 12 %41 8%:

ادلفًتض أف تكوف الرياضة ضمن اجلدوؿ اليومي ىل تعتقد انو من  14 00 %411 %11 14 00 %411 11%
 ؟

00 

 00 ؟ كرة القدـىل لديك خلفية عن فوائد ممارسة   06 08 %16 %79 10 04 %94 %;4

 00 ؟ يف مثل سنكادلمارسة الرياضية  ضرورية ىل ترى أف  14 00 %411 %11 14 00 %411 %11

 07 ممارسة الرياضة سبب من أسباب قلة احلركة؟ىل تعتقد إف إمهاؿ  14 00 %411 %11 14 00 %411 %11

 08 ىل تعتقد بأف طبيعة عملك تدعوؾ دلمارسة الرياضة؟ 06 08 %16 %79 08 06 %79 %16

 09 ىل لديك وقت متارس فيو أنشطة رياضية دبحض اختيارؾ؟ 00 14 %68 %81 12 02 8:% %41

 00 ؟ىل تساعد الرياضة يف القياـ  باعماؿ اليومية حبيوية و نشاط  14 00 %411 %11 14 00 %411 %11

  حركية-القدرات الحس -4-المحور         

 00 ؟-الوقت–ىل لديك القدرة على االحساس بالزمن  10 04 %94 ;%1 12 02 8:% %41

 00 القدرة على ربديد زمن قطع مسافة معينة ؟ لديك ىل  04 10 ;%1 %94 10 04 %94 ;%4

ىل لديك القدرة على ربديد ادلسافة اليت تقطعها أثناء جري زمن  04 10 ;%1 %94 08 06 %79 %16
 معني؟

00 

 00 ىل مستوى القدرات احلسية لديك جيد ؟ 08 06 %79 %16 12 02 8:% %41

 00 ىل مستوى القدرات احلركية لديك جيد ؟ 06 08 %16 %79 11 03 ;%9 %14
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 :08رقم تحليل الجدول

 الصحة العامة  -1-تحليل المحور  

 حوؿ للممارسني و غري ممارسنياإلجابات ( و الذي يوضح تكرارات  08اجلدوؿ رقم ) مالحظتنا  من خالؿ

 الصحة العامة  

 %64بنسبة 9 قيمة تكرارات دلمارسن ال يدخنوف و  %86بنسبة   12 ىل أنت مدخن؟  حبيث قيمة تكرارات عبارة

قيمة  دلمارسن ال يشربوف  و  %100بنسبة   14 ؟تشرب الكحوؿ ىل   قيمة تكرارات عبارة غري ادلمارسني .و

ىل ضغط الدـ و عبارة ؟ىل تعاين من مرض نفسي  قيمة تكرارات عبارة غري ادلمارسني.و و %7بنسبة  13 تكرارات

قيمة ب    صحة جيدة بوجو عاـ؟ يفىل تشعر بأنك و عبارة 14 ىل تعاين من مرض مزمن؟و عبارة ؟طبيعيلديك 

 للمارسني و غري ادلمارسني.  %100بنسبة  14 تكرارات

استنتاج : نستنتج من خالؿ احملور 01 أف الالعبني  ادلمارسن و غري ادلمارسني بصحة جيدة و لكن ادلمارسني أحسن 
 من غري ادلمارسني .      .

 
 عمل الحواس -2-تحليل المحور 

 عمل للممارسني و غري ممارسني حوؿاإلجابات ( و الذي يوضح تكرارات  08اجلدوؿ رقم ) مالحظتنا  خالؿمن 

بنسبة   14 ؟ىل حاسة الذوؽ لديك جيدةو  ؟ىل تشعر بالربودة و احلرارةعبارات حبيث قيمة تكرارات  احلواس 

متيز  ىل ىل تسمع جيدا ؟ ىل ترى جيدا ؟ قيمة تكرارات عبارات  .وقيمة  للممارسن و غري ادلمارسني.  و  100%

-%86-%93بنسبة  12-12-13للممارسني و  %100-% 93-%100بنسبة  14-13-14 ؟بني األلواف

%86 
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استنتاج : نستنتج من خالؿ احملور 02 أف الالعبني  ادلمارسن و غري ادلمارسني عمل احلواس بالنسبة للممارسني أفضل 
 نوعا ما  من غري ادلمارسني بنسب متفاوتة.  

 
 -كرة القدم–الممارسة الرياضية  -3-تحليل المحور 

ادلمارسة  حوؿ للممارسني و غري ممارسني( و الذي يوضح تكرارات اإلجابات  08اجلدوؿ رقم ) مالحظتنا  من خالؿ

   -كرة القدـ –الرياضية 

ىل تعتقد إف إمهاؿ  ىل تعتقد انو من ادلفًتض أف تكوف الرياضة ضمن اجلدوؿ اليومي ؟ات قيمة تكرارات عبار حبيث 

ىل  ىل تعتقد انو من ادلفًتض أف تكوف الرياضة ضمن اجلدوؿ اليومي ؟ ممارسة الرياضة سبب من أسباب قلة احلركة؟

ىل تعتقد إف إمهاؿ ممارسة الرياضة سبب من أسباب قلة  ؟اليومية حبيوية و نشاط  بأعماؿتساعد الرياضة يف القياـ  

 للممارسن و  %100بنسبة و  14بقيمة  ىل تعتقد انو من ادلفًتض أف تكوف الرياضة ضمن اجلدوؿ اليومي ؟ احلركة؟

بنسبة  10بنعم للممارسني و بقيمة  % 14و بنسية  2 ؟ىل أنت بطئ احلركةة  قيمة تكرارات عبار  غري ادلمارسني.  و

بنعم للممارسني و بقيمة  %14و بنسبة  2بقيمة   ىل متارس الرياضة باستمرار ؟لغري ادلمارسني و عند عبارة  71%

 %00و بنسبة  00

استنتاج : نستنتج من خالؿ احملور 03 أف الالعبني  ادلمارسن و غري ادلمارسني ادلمارسة الرياضية مسلمني بفوائدىا و إف 
ري ممارسن اكرب مقارنة بادلمارسني لكرة القدـ و إف ادلمارسني ال ميارسوف بشكل مستمر إال غنسبة بطيئي احلركة عند ال

 14%  ال ميارسوف بتاتا أي نشاط رياضي. ري ممارسنغالواف  نسبة 
 

 حركية -القدرات الحس -4-تحليل المحور 

قدراهتم  للممارسني و غري ممارسني حوؿ( و الذي يوضح تكرارات اإلجابات  08اجلدوؿ رقم ) مالحظتنا  من خالؿ

 حركية   –احلسي 
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  %86بنسبة و  12بقيمة  ؟خالؿ  -الوقت–بالزمن  اإلحساسىل لديك القدرة على  ةحبيث قيمة تكرارات عبار 

القدرة على ربديد زمن  لديك ىل  ةحبيث قيمة تكرارات عبار غري ادلمارسني. %94 بنسبة و 10للممارسن و وبقيمة

حبيث قيمة غري ادلمارسني.  %;1 بنسبة و 4للممارسن و وبقيمة  %71بنسبة و  10بقيمة قطع مسافة معينة ؟

  %57بنسبة و  8بقيمة ىل لديك القدرة على ربديد ادلسافة اليت تقطعها أثناء جري زمن معني؟ ةتكرارات عبار 

ىل مستوى القدرات احلسية لديك جيد   ةحبيث قيمة تكرارات عبار غري ادلمارسني. %;1 بنسبة و 4للممارسن و وبقيمة

ىل  ةحبيث قيمة تكرارات عبار  غري ادلمارسني .%;1 بنسبة و 4للممارسن و وبقيمة  %86بنسبة و  12بقيمة 

 غري ادلمارسني  %;1 بنسبة و 4للممارسن و وبقيمة  %57بنسبة و  6بقيمة مستوى القدرات احلركية لديك جيد ؟

 استنتاج : نستنتج من خالؿ احملور 04 أف الالعبني  ادلمارسن و غري ادلمارسني  القدرات احلسية احلركية لديهم خمتلفة 
و اف ادلمارسني بنسبة متقاربة .   
 

 -حركية : –عرض وتحليل نتائج االختبارات الحس  2- 2

 ( 09الجدول )

 ( المحسوبة والجدوليةtوقيمة) يواالنحراف المعيار  المتوسط الحسابييبني 

و  لكرة القدم الممارسةللمجموعتين   اختبار اإلحساس بفراغ الخط الراسي والداللة اإلحصائية لالختبار
 الغير الممارسة 
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 االختبارات رقم
وحدة 
 القياس

 tقيمة الغري ادلمارسني ادلمارسني
 احملتسبة

الداللة 
 ع± -س ع± -س اإلحصائية

 6.07 124.52 4.24 120.71 سم اختبار اإلحساس بفراغ الخط الراسي 1
 غري داؿ 1.85

 (0.05( ومستوى داللة  )   26( عند درجة حرية )         2.06( اجلدولية)    tوقيمة )

 

والداللة اإلحصائية  ( احملسوبة واجلدوليةtادلتوسط احلسايب واالحنراؼ ادلعياري وقيمة)يبني ( 9اجلدوؿ )
والبالغ عدد   و الغري ادلمارسة  لكرة القدـ ادلمارسةللمجموعتني   اختبار اإلحساس بفراغ اخلط الراسي لالختبار

 اختبار اإلحساس بفراغ الخط الراسييف ( يتضح لنا اف 9من خالؿ مالحظتنا للجدوؿ )شخصا ( 28كال منهما )
( 2.06من اجلدولية والبالغة) ي اصغر( وى1.85) ادلمارسة و غري ادلمارسة( احملتسبة ولكل من اجملموعتني tبلغت قيمة )

 للممارسني لكرة القدـ و الغري ممارسنيبني االختبارين  دالة احصائياً وىذا يدؿ على عدـ وجود فروؽ 

 -:اختبار اإلحساس بفراغ الخط الراسيمناقشة نتائج  1 – 2 – 2

 

غري دالة ىناؾ فروؽ  ظهرت بأنو ( اختبار اإلحساس بفراغ الخط الراسييتبني لنا يف ) (9خالؿ مالحظتنا اجلدوؿ )من 

سبب   الباحث ا الطالب لعينة البحث، ويعزو  للممارسني  لكرة القدـ و الغري ممارسني بني االختبارين  داللة احصائي

1 2
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تتطلب مستوى عايل من االداء أي الًتكيز على عنصر الدقة يف التنفيذ.  االحساس برمي الكرة أغلب ادلهارات اليت  ذلك

مما يعين عدـ قدرة الالعب على ربديد مكانو يف الفراغ و التحكم يف اجلسم اثناء االداء .يؤدي اىل فشل دقة اداء ادلهارة

ية خمتلف مهارات اللعبة وىي احلركي .يرى الباحث على العب كرة القدـ اف يدرؾ وضع اجلسم ادراكا مناسبا خالؿ تاد

 تتطلب مستوى عاليا يف االيعازات العصبية الصحيحة على وفق ادلسارات احلركية .

   االحساس حبركة الذراع و القدرة على  االحساس بادلسافةيفري فعاؿ غدلمارسة كرة القدـ دور /  08استنتاج

 

 ( 10الجدول )

 ( المحسوبة والجدوليةtوقيمة)يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 

و الغير  لكرة القدم الممارسةللمجموعتين ختبار اإلحساس بمسافة الوثب األفقي والداللة اإلحصائية ال
 الممارسة 

 

 االختبارات رقم
وحدة 
 القياس

 tقيمة الغري ادلمارسني ادلمارسني
 احملتسبة

الداللة 
 ع± -س ع± -س اإلحصائية

 7.85 50.71 4.2 60.5 سم األفقياختبار اإلحساس بمسافة الوثب  2
 داؿ 3.95

 (0.05( ومستوى داللة  )   26( عند درجة حرية )         2.06( اجلدولية)    tوقيمة )
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إذ  ادلمارسػػة و غػػري ادلمارسػػةولكػػل مػػن اجملمػػوعتني  األفقااياختبااار اإلحساااس بمسااافة الوثااب  ( يبػػني 10اجلػػدوؿ ) مػػا ا
ولصػػا   دالػػة احصػػائياً ( ممػػا يػػدؿ علػػى فػػروؽ 2.06كػػرب مػػن اجلدوليػػة والبالغػػة )و ىػػي ا ( 3.95( احملتسػػبة )tبلغػػت قيمػػة)

 . العينة ادلمارسة لكرة القدـ 

 

 -:األفقياختبار اإلحساس بمسافة الوثب مناقشة نتائج  2 – 2 –2

 

ذات ىناؾ فروؽ  ظهرت ( بأنو اإلحساس بمسافة الوثب االفقياختبار ( يتبني لنا يف)10من خالؿ مالحظتنا اجلدوؿ )

ممارسة  سبب ذلك اىل   الباحث ا الطالب لعينة البحث، ويعزو  للممارسن و الغري ممارسني بني االختبارين  داللة احصائية

االحساس كرة القدـ كنشاط رياضي حيتوى على مترينات االدراؾ احلس حركي كادراؾ االحساس بالقوة العضلية و 

اف االدراكات احلس حركية ميكن تنميتها عن طريق " بادلسافة وادراؾ االحساس بالسرعة احلركية للقدـ ادلؤدية للمهارة .

، إذ تعمل ىذه التمرينات على تنمية االدراؾ (83، صفحة 1997)الفتوح،  مترينات متقدمة خاصة هبذه االدراكات"

حركي للمهارات، واليت تساعد الالعب على ربقيق ادلزيد من الفهم لطبيعة اداءىا، مما جيعلو ينجح يف اداء  –احلس 

ادلهارات احلركية يف مواقف اللعب ادلختلفة، فضاًل عن أف التمرين ادلتواصل وادلستمر يؤدي اىل زيادة قدرة الالعب على 

ره اىل تنمية عملية االدراكات، إذ "كلما زادت فًتة التمرين بالنسبة لالعب كلما الًتكيز ودقة االداء ادلهاري وىذا ادى بدو 

لقدرة على ادراؾ مواقع الزمالء فا (34، صفحة 1998)شهاب،  "زادت خرباتو ومهاراتو يف مواقف اللعب ادلختلفة
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يتحرؾ  و اثناء لعب كرة القدـ قة وسرعة تنفيذ العديد من مهارات كرة القدـ،وادلنافسني وربديدىا يف ادللعب بدقة تؤثر يف د

االماـ واخللف واىل اجلانبني مما ساىم يف متكينو من تقدير ادلسافة و كذا عند التمرير للزميل القريب و البعيد  إىلالالعب 

 و عند التحرؾ بالكرة و بدوف كرة.

 افقيا و القدرة على  االحساس بادلسافة األفقياإلحساس دبسافة الوثب  يفدلمارسة كرة القدـ دور فعاؿ / 10 استنتاج

 ( 11الجدول )

 ( المحسوبة والجدوليةtيبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة)

و الغير  لكرة القدم الممارسةللمجموعتين  الختبار تقدير اإلحساس بالزمنوالداللة اإلحصائية 
 الممارسة 

 االختبارات رقم
وحدة 
 القياس

 tقيمة الغري ادلمارسني ادلمارسني
 احملتسبة

الداللة 
 ع± -س ع± -س اإلحصائية

 2.14 5.66 1 7.33 ثا اختبار تقدير اإلحساس بالزمن 3
 داؿ 2.53

 (0.05( ومستوى داللة  )   26( عند درجة حرية )         2.06( اجلدولية)    tوقيمة )

 

 للممارسػني وبػني االختبػارين دالػة احصػائياً فػروؽ  فقػد ظهػرت  اختبار تقدير اإلحسااس باالزمن ( يبني11اجلدوؿ )ما ا 
 ( 2.04(وىي اكرب من اجلدولية )2.53( احملتسبة )tحيث بلغت قيمة) ادلمارسني ولصا  لكرة القدـ  الغري ممارسني 
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 :اختبار اختبار تقدير اإلحساس بالزمنمناقشة نتائج  3 – 2 –2

 

 ذات داللة احصائيةىناؾ فروؽ  ظهرت ( بأنو بالزمن اختبار اإلحساس ( يتبني لنا يف)11من خالؿ مالحظتنا اجلدوؿ )

سبب   الباحث ا الطالب ، ويعزو لصاخل ادلمارسني لكرة القدـ  لعينة البحث للممارسن و الغري ممارسني بني االختبارين 

حركية حبيث يعتمد الالعب يف ادائو  –فاعلية كبرية يف تنمية القدرات االدراكية )احلس  اف دلمارسة كرة القدـ  ذلك

دلهارات اللعبة على  على عزؿ دور حاسة البصر واالعتماد على ادلستقبالت احلسية ادلوجودة يف العضالت وادلفاصل 

ارساؿ االشارات العصبية للجهاز العصيب ادلركزي الذي يقـو بالتايل بتوجيو اجلسم  واالوتار، كي تصبح ىي ادلسؤولة عن

حركية، فالعب كرة -احلركات ادلطلوبة، عندما يتمكن العب كرة القدـ  من تقدير الزمن دليل على قدراتو احلس ألداء

ت كرة القدـ ويكوف قادرا على اجناز بسهولة ودقة يف مجيع مهارا هارة حركي يستطيع اداء ادل-القدـ  ذو االدراؾ احلس

حركي لدى العيب كرة القدـ من -احلركة بشكل متناسق ومن ناحية اخرى فاف االمهية توافر قدر عايل من االدراؾ احلس

اجل القياـ بالواجبات ادلهارية واخلططية ادلوكلة اليهم، دبا يستلـز ادراؾ كل منهم دلكانو وكذلك ادراؾ اذباه ربركو ومدى 

 (38، صفحة 1998)شهاب،  .قوة الالزمة الداء ادلهارات ادلختلفة"ال

وأف الالعب يف أثناء التمرين او اللعب  يستطيع أف يربط بني أداء ادلهارت ذىنياً  وبدنياً  حبيث يكوف أكثر دقة يف تقدير 

الوقت الذي تستغرقو احلركة أو ادلهاراة ضمن الوقت احلقيقي ذلا، كما أف مواقف التعلم والتدريب ربتاج إىل أشراؾ احلواس 
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سة اللمس والبصر وبعض اإلحساسات الداخلية كاإلحساس بالتوازف واألذباه ألهنا تعد جزءاً يف اثناء أداء ادلهارة مثل حا

ية.حرك –أساسياً ومهماً من عملية تنمية القدرات احلس   

تقدير الزمن.و القدرة على   بالزمناإلحساس  يفدلمارسة كرة القدـ دور فعاؿ / 11 استنتاج  

 ( 12الجدول )

 ( المحسوبة والجدوليةtواالنحراف المعياري وقيمة)يبين المتوسط الحسابي 

و الغير  لكرة القدم الممارسةللمجموعتين  م بخطوات موزونة 10ركض  الختباروالداللة اإلحصائية 
 الممارسة 

 

 االختبارات رقم
وحدة 
 القياس

 tقيمة الغري ادلمارسني ادلمارسني
 احملتسبة

الداللة 
 ع± -س ع± -س اإلحصائية

 0.1 9.80 0.55 9.72 سم م بخطوات موزونة 10اختبار ركض  4
 غري داؿ 0.48

 (0.05( ومستوى داللة  )   26( عند درجة حرية )         2.06( اجلدولية)    tوقيمة )

 

ادلمارسػة و ( احملتسبة ولكل من اجملموعتني tبلغت قيمة ) م بخطوات موزونة 10اختبار ركض  ( يبني12اجلدوؿ )  ما ا
بػػني   دالػػة احصػػائياً  ( وىػػذا يػػدؿ علػػى عػػدـ وجػػود فػػروؽ2.06مػػن اجلدوليػػة والبالغػػة) ي اصػػغر( وىػػ0.48) غػػري ادلمارسػػة
  .للممارسني لكرة القدـ و الغري ممارسني االختبارين 
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 -:م بخطوات موزونة 10اختبار ركض مناقشة نتائج  4 – 2 –2

 

غري ىناؾ فروؽ  ظهرت بأنو  ( م بخطوات موزونة 10اختبار ركض ( يتبني لنا يف)12من خالؿ مالحظتنا اجلدوؿ )

ذلك  الباحث ا الطالب لعينة البحث، ويعزو  للممارسني  لكرة القدـ و الغري ممارسني بني االختبارين  دالة داللة احصائي

 حبركة اجلسم واجزائوالبد من اف يكوف لدى الالعب احساس حبركة القدـ ادلسيطرة جيد وجبميع االذباىات والتحكم  اىل 

ويؤكد  اثاء التحرؾ يف ادللعب من مترير و متابعة الكرة و االحساس بادللعب من خالؿ ربركاتو فيو و يف مجيع االذباىات 

.و ىذا دليل زىراف اف لالدراؾ احلس حركي يف رلاؿ الرياضة امهية كبرية وذلك لدوره اذلاـ بالنسبة جلميع حركات التوافق

ة دبعدؿ مرة يف االسبوه غري كافية لتطوير االحساس بادلسافة .على اف ادلمارس  

و القدرة على  االحساس بادلسافة ـ خبطوات موزونة 10اختبار ركض  يفري فعاؿ غدلمارسة كرة القدـ دور /  12استنتاج  
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 ( 13الجدول )

 ( المحسوبة والجدوليةtيبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة)

و  لكرة القدم الممارسةللمجموعتين     بمسافة الوثب العمودي اإلحساسختبار الوالداللة اإلحصائية 
 الغير الممارسة 

 

 االختبارات رقم
وحدة 
 القياس

 tقيمة الغري ادلمارسني ادلمارسني
 احملتسبة

الداللة 
 ع± -س ع± -س اإلحصائية

 8.12 253 7.19 255 سم بمسافة الوثب العمودي اإلحساساختبار  5
 غري داؿ 0.87

 (0.05( ومستوى داللة  )   26( عند درجة حرية )         2.06( اجلدولية)    tوقيمة )

 

 ادلمارسة و غري ادلمارسة( احملتسبة ولكل من اجملموعتني tبلغت قيمة ) اختبار االحساس بمسافة الوثب العمودي يفاما   
بػػػني االختبػػػارين  دالػػػة احصػػػائياً  ( وىػػػذا يػػػدؿ علػػػى عػػػدـ وجػػػود فػػػروؽ2.06مػػػن اجلدوليػػػة والبالغػػػة) ي اصػػػغر( وىػػػ0.87)

 للممارسني لكرة القدـ و الغري ممارسني.

 

 

 

 



النتائج مناقشة و تحليل ، عرضالفصل الثاني                                                             

 

 
110 

 -:اختبار االحساس بمسافة الوثب العموديمناقشة نتائج  5 – 2 –2

 

( بأنو  ظهرت ىناؾ فروؽ اختبار االحساس بمسافة الوثب العمودي ( يتبني لنا يف)13من خالؿ مالحظتنا اجلدوؿ )
غري دالة داللة احصائي بني االختبارين للممارسني  لكرة القدـ و الغري ممارسني  لعينة البحث، ويعزوا الطالب الباحث اف 

، صفحة 1997)ماجستري،  حركية ميكن تنميتها عن طريق مترينات متقدمة خاصة هبذه االدراكات"-االدراكات احلس
حركي للمهارات، واليت تساعد الالعب على ربقيق ادلزيد من  –إذ تعمل ىذه التمرينات على تنمية االدراؾ احلس  (83

الفهم لطبيعة اداءىا، مما جيعلو ينجح يف اداء ادلهارات احلركية يف مواقف اللعب ادلختلفة،اما غياب التدريب و اللعب مرة 
الوثب العمودي و الدقة احلركية الهنا تعتمد علة قوة االطراؼ السفلية و  يف االسبوع غري كاؼ لتطوير االحساس دبسافة

.و كذا عدـ القدرة على ربديد ادلسافة  اليت يقطعها يف اثناء االداء أي عدـ قدرتو يف ربديد مسافة االدراؾ دلسافة الوثب
 (5، صفحة 2005)الكرمي،  اخلطوة يف اثناء الركض او مسافة الوثب االفقي او العمودي.

 

 و القدرة على  االحساس بادلسافة االحساس دبسافة الوثب العمودي دلمارسة كرة القدـ دور غري فعاؿ يف/  13استنتاج

 الوثب عموديا
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 :االستنتاجات -2-3

 :الباحث إىل االستنتاجات اآلتية الطالب توصل

ادلمارسني لكرة القدـ  اإلحساس بفراغ اخلط الراسي وىذا ما يدؿ على ضعف ضعف واضح لدى عينة البحث  -1-
 و ذلك راجع لعدـ ادلمارسة ادلستمرة و ادلنظمة لكرة القدـ . االحساس بدقة توجيو الكرة يف اماكن الدقة من ادللعب

 
 بادلهارات االساسية باللعبةتنفيذ الواجبات احلركية ادلتعلقة  وءضعف االحساس بادلسافة وىذا ىذا ينعكس على س -2-

 و عدـ القياـ حبصص تدريبية .
 

و   ثا(7- اإلحساس بالزمن )قدرة ممارس كرة القدـ على ربديد زمن  اداء احلركة  و ىذا ما اثبتتتو نتائج اختبار-3-

 ىومهم جدا اف يكوف لدي العب كرة القدـ احساس تاـ بالزمن الذي يستغرقو االداء احلركي و ربديد زمن سرعة االداء

 ادلناسبة لالجناز و زمن اجناز كل مرحلة من مراحل االداء 

 .ة القدـعند ادلمارسني لكر احلركية  –على القدرات احلسية  نسبيا تأثري إجيايب للممارسة الرياضية اف ك -5-

  التقدـ ي السن عامل اساسي يف عدـ ظهور الفروؽ ادلعنوية بني ادلمارسني و الغري ممارسني لكرة القدـ. -6-

 الفرضيات بالنتائج : مناقشة-0-0

من خالؿ الدراسة اليت أجريناىا و ربقيقا للفرضية األوىل من فرضيات البحث اليت تشري إىل  مستوى القدرات احلسية 
 ومن خالؿ اجلدوؿ احلركية بالنسبة الفراد العينة ادلمارسة لكرة القدـ احسن بادلقارنة مع افؤاد العينة الغري ممارسة  

 (يتضح جليا من خالؿ الفروؽ الدالة بني االختبارين )تقدير االحساس بالزمن و االحساس دبسافة الوثب االفقي( 08) 

د فروؽ ذات داللة إحصائية يف مستوى القدرات احلسية و وجربقيقا للفرضية الثانية من فرضيات البحث اليت تشري إىل  
 ( يتضح جليا من خالؿ 08لكرة القدـ  من خالؿ اجلدوؿ رقم ) غري ممارسة العينة أفراداحلركية بني افراد العينة ادلمارسة و 

 ة.لصا  العينة ادلمارس الفروؽ الدالة بني االختبارين )تقدير االحساس بالزمن و االحساس دبسافة الوثب االفقي(
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 :التوصيات 2-5

 :خرج الباحث بالتوصيات التالية

لكرة القدـ القياـ حبصص تدريبية تتخلل اسبوع ادلنافسة الف ادلنافسة لوحدىا غري كافية  القدماء على ادلمارسني-1-
 لتحسن القدرات احلسية احلركية.

لتطوير اجلانب احلسي  ربت اشراؼ مدرب حركية خالؿ احلصص التدريبية -استخداـ مترينات  القدرات  احلس-2-

 .احلركي 

كية عند اختبار الالعبني الناشئني  والوقوؼ على ادلستوى احلقيقي لالعبني احلس_حر  القدرات استخداـ اختبارات  -3-

 ادلراحل التدريبية. أثناء

 .  أخرىإجراء حبوث مشاهبة على عينات أخرى  ورياضات  -4-

بادلسافة واإلحساس بفراغ اخلط الراسيالتأكيد على وضع  الربامج التدريبية اليت تعمل على تنمية اإلحساس  -5-  

.األماـ إىل-األفقيو اإلحساس دبسافة الوثب    

.حركي والعمل على تقوميها -احلس اإلدراؾاليت تتناوؿ  الدوريةاالختبارات  إجراء -6-  

االىتماـ بقدماء الالعبني و القياـ ببحوث و دراسات تساىم ي احملاظة على صحتهم و سالمتهم. -7-  
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 عامة:الخالصة ال - 0-0

( سنة أما يف 50-40الفصل األوؿ تطرقت إىل خصائص ادلرحلة العمرية)يف ىذا البحث تطرقت إىل ثالث فصوؿ يف 
 لفصل الثاين تطرقت إىل القدرات احلسية احلركية  يف األخري تطرقت يف الفصل الثالث إىل  ادلمارسة الرياضيةا

 حركية–ىذه  دراسة مقارنة بني ادلمارسني و الغري ادلمارسني عل القدرات احلس  و قد كانت دراسيت -كرة القدـ–

حركي ذلذه ادلرحلة العمرية حيث قمت بتطبيق رلموعة –سنة ، ىذا يف ظل االىتماـ باجلانب احلس ( 40-50) 
كرة القدـ.و مت استخداـ حركية على قدماء العيب ارباد سيدي بلعباس ادلمارسني حاليا و الغري ممارسني ل–اختبارات حس 

 .ي مستوى القدرات احلس حركيةعلللمقارنة بني العينتني  ( ستيودنتت)اختبار 

حركية و لكن جيب اف تكوف منظمة –دلمارسة كرة القدـ دور اجيايب على القدرات احلس  أففقد دلت نتائج البحث على 
و احسم من ادلمارسة خالؿ ادلنافسة فقط و دبعدؿ  أكثرو مستمرة لكي تطور و ربسن مستوى القدرات احلس حركية 

 .األسبوعمرة واحدة يف 

و من النتائج االجيابية اليت خرجت هبا من ىذه الدراسة ىو وجود  فرؽ داؿ  بني ادلمارسني و الغري ادلمارسني علي بعض 
بادلسافة   يدؿ  اإلحساسرة على بالزمن و تقدير ادلساقة وعدـ الداللة علي االختبار بالقد باإلحساسالقدرات اخلاصة 

و فعاؿ  اجيايبادلنافسة حىت يكوف للممارستو  دور  أسبوععلى أف ممارس  كرة القدـ عليو القياـ حبصص تدريبية تتخلل 
 على القدرات احلس حركية . و على ربسني أدائو من أجل ربقيق النتائج االجيابية مما يساىم ربسني لياقتو و صحتو  .
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 المالحق

 

 اجلمهورية اجلزائرية الدديقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 -مستغاًل  -معهد الرتبية البدنية والرياضية 

 قسم التدريب الرياضي

 زبصص رياضة و صحة

 غ ر ممارس ن لكرة القدم-الممارس ن- نبعي اللااستمارة موجهة لقدماء 

 سنة 40-50

دور ممارسة كرة القدم  بعلى يف إطار اجناز مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة ادلاسرت يف رياضة و صحة  ربت عنوان " 
 "  سنة 50-40القدرات  الحس ة  الحرك ة  بعلى  قدماء البعيي كرة القدم  

 خاطئة وأخرى صحيحة .نرجو من سيادتكم ملء ىذه االستمارة باإلجابة على ىذه األسئلة ولعلمكم انو ال توجد أسئلة 

 لذا فان صراحتكم وصدقكم يف اإلجابة سيزيد البحث قيمة ومصداقية أملي كبري الجناز ىذه الدراسة .

 ولكم مين جزيل الشكر وأمسى عبارات االمتنان .

 يف اإلجابة .  (+  )ضع عالمة مالحظة : 

 

                                                                                      تحت إشراف :                                      من إبعداد الطالب الياحث :                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ا.د. بومسجد عبد القادر                                                                                                      بلعامل كرمي

 السنة الجامع ة :

4102 -4102   



 معلومات  شخص ة
العمر/.......                                  المهنة/............                   االسم و اللقب/...........        

  جامعي-ثانوي-متوسط-المستوى التعل مي/ابتدائي مطلق                          -متزوج -الحالة المدن ة/ابعزب

 االستي ان

  بعنصر االستي ان نعم  ال

 10 هل أنت مدخن؟  

 10 هل تشرب الكحول؟  

 10 ؟هل تعاني من مرض نفسي  

 10 هل ضغط الدم لديك طي عى؟  

 10 هل تعاني من مرض مزمن؟  

 10 هل تشعر بأنك فى صحة ج دة بوجه بعام؟  

 10 هل تسمع ج دا ؟  

 10 هل ترى ج دا ؟  

 10 ؟هل تم ز ب ن األلوان  

 01 ؟هل تشعر باليرودة و الحرارة  

 00 ؟هل حاسة الذوق لديك ج دة  

 00 ؟هل أنت بطئ الحركة  

 00 هل تمارس الرياضة باستمرار ؟  

 00 هل تعتقد انه من المفترض أن تكون الرياضة ضمن الجدول ال ومي ؟  

 00 هل لديك خلف ة بعن فوائد ممارسة الرياضة ؟  

 00 ؟ في مثل سنكالممارسة الرياض ة  ضرورية هل ترى أن   

 00 الرياضة سيب من أسياب قلة الحركة؟ هل تعتقد إن إهمال ممارسة  

 00 هل تعتقد بأن طي عة بعملك تدبعوك لممارسة الرياضة؟  

 00 هل لديك وقت تمارس ف ه أنشطة رياض ة بمحض اخت ارك؟  

 01 ؟هل تسابعدك الرياضة في الق ام  بابعمالك ال وم ة بح وية و نشاط   

 00 ؟-الوقت–هل لديك القدرة بعلى االحساس بالزمن   

 00 القدرة بعلى تحديد زمن قطع مسافة مع نة ؟ لديك هل   

 00 هل لديك القدرة بعلى تحديد المسافة التي تقطعها أثناء جري زمن مع ن؟  

 00 هل مستوى القدرات الحس ة لديك ج د ؟  

 00 هل مستوى القدرات الحرك ة لديك ج د ؟  

 



 االختيارات الحس-حرك ة

 

بفراغ الخط الراسي اإلحساساختيار  -1-5-4-1  

: الهدف من االختيار  

احلركي للذراعني يف حركات راسيو اإلحساسقياس   

: المستخدمة األدوات  

شريط قياس-قطعو قماش لعصب العينني–مسطره   

 اجراءت االختيار :

خط الرمي وتكون عيناه (سم ويقوم ادلخترب برمي الكره بكلتا اليدين من خلف 04422يرسم خطان ادلسافو بينهما )
 معصوبتني بعد اعطاءه فرصو لتقدير ادلسافو بالنظر .

 طريقة التسج ل:

 يتم تسجيل ادلسافو بني مكان سقوط الكره واخلط الثاين

 يعطي ادلخترب ثالث زلاوالت  وحيسب لو رلموعها يقسم على ثالثو

اختيار االحساس بمسافة الوثب االفقي-1-5-4-2  

: الهدف  من االختيار  

 قياس القدره على اإلحساس دبسافة الوثب األفقي )إىل االمام(

:األدوات المستخدمه  

 شريط قياس _قطعة قماش  لعصب العينني

 إجراءات االختيار:

(سم خيصص  احدامها للبدء )خط البدايو(واالخر كهدف 2822يرسم على االرض خطان متوازيان ادلسافو  بينهما )
 )خط اذلدف(



ف خط البدء  مواجها خلط اذلدف  حبيث تكون قدماه خلف خط البدء مباشرهيقف ادلخترب خل-  

يرتك ادلخترب لتقدير بعد مسافة خط اذلدف عنو مث تعصب عيناه ويرتك يف ىذا الوضع دلدة مخس ثواين-  

اخلط الثاين يقوم ادلخترب بالوثب بالقدمني معا من خط البدء ااىل األمام حملاولة الوصول  اىل خط اذلدف حبيث يالمس -
4 )ذبمع احملاولتني وتقسم على   

 اختيار تقدير االحساس بالزمن: --1-5-4-3

: قياس اإلحساس بتقدير الزمنالغرض من االختيار . 

: ساعة إيقاف إلكرتونية، استمارة تدويناألدوات . 

 وصف األداء

 ادلرحلة األوىل: :

لتفحص الساعة واإلحـساس هبا، مث يطلب منو تشغيلها يطلب من ادلفحوص النظر يف ساعة اإليقاف ويقوم بتشغيلها 
مرات لكل زمن من ىذه األزمنة 3ثا( علـى أن يكـرر ذلـك١2ثا، 7ثا، 2وإيقافها عند األزمنة )  

 ادلرحلة الثانية: .

أماماً يطلب من ادلفحوص أداء االختبار دون النظر إىل ساعة اإليقاف على أن يؤدي االختبـار من وضع الوقوف والنظر 
ثا( على أن يكرر 7واليد على كامل امتدادىا مع طول اجلـسم حيـث يقـوم ادلفحوص بتشغيل الساعة وإيقافها عند زمن )

 .ىذا القياس ثالث مرات متتالية

ثا( كل زلاولة على حدة علـى أن يتم حساب 7: تسجل للمفحوص نتائج احملاوالت الثالث األخرية عند زمن )التسج ل
ثا7يف كل زلاولة بتسجيل الزمن الذي يزيد عن الـ ) مقدار اخلطأ  او ينقص يتم اجياد ادلتوسط احلسايب للمحاوالت الثالثة.

م بخطوات موزونة : 10اختيار ركض -1-5-4-4  

: الغرض من االختيار  

حركي للمسافة . –قياس قدرة احلس   

: األدوات الالزمة  

ياً ، مادة بورك ، شريط قياس ، شواخص .م مستو  01م وبطول  0.40مضمار مناسب للركض بعرض   

 



: وصف األداء  

م : 01سم يدخل ضمن قياس  2يقف ادلخترب خلف خط البداية ايل يكون بعرض   

م خبطوات للمحاولة األوىل . 01يركض ادلخترب مسافة  -1  
 يطلب من ادلخترب إعادة ألركضو بنفس اخلطوات ولنفس ادلسافة للمحاولة األوىل . -2

ادلقطوعة للمحاولتني ) مساوية ، زيادة ، نقصان ( واليت تعرب عن قدرة اإلحساس احلركي بادلسافةتقارن ادلسافة  -3  
 

: طريقة الق اس  

تسجل مسافة أثر طبعة القدم للخطوة األخرية حملاولة الثانية األقرب دلسافة أخر أثر من اخلطوة األخرية للمحاولة األوىل ،  
انت قدرة اإلحساس احلركي بادلسافة أفضل .كلما كانت ادلسافة أقل بني األثرين ك  

اختيارالحساس بمسافة الوثب العمودي: 1-5-4-5  

: الهدف من االختيار  

 قياس القدره على االحساس دبسافة الوثب العمودي

المستخدمه : األدوات  

قطعة قماش  لعصب  العينني–قطعة طباشري –حائط مدرج بارتفاع مناسب   

االختيار: إجراءات  

ادلخترب برفع الذراع ادلسيطرعلى كامل امتدادىا لعمل عالمو باالصابع على احلائط وجيب مالحظة عدم رفع يقوم  -
 الكعبني من على االرض ويسجل الرقم الذي مت وضع العالمو امامو

اماما عاليا من وضع الوقوف ديرجح ادلخترب الذراعني اماما عاليا مث اماما اسفل خلفا مع ثين الركبتني نصفا مث مرجحتهما 
مع فرد الركبتني للوثب العمودي اىل االقصى مسافو يستطيع الوصول اليها  لعمل العالمو الثانيو باصابع اليد ادلسيطره وىي 

.على كامل امتدادىا  

 طريقة التسج ل

سم وقراءة (441يتم حساب ادلسافو بني  العالمو االوىل والعالمو الثانيو فلنفرض ان قراءة  العالمو االوىل كانت )-
(سم وىذا يعرب عن مقدار ما يتمتع بو ادلخترب  من  21(سم ىذا يعين  ان ادلخترب قد قفز )461العالمو الثانيو كانت )

 القدره  العضليو  مقاسا  بالسنتيمرت.

 بعطي ادلخترب زلاولتني وتسجل  لو افضلهما



سم( وىي معصوب  421مو اليت تشري اىل ٪(من قدرتو العضليو )اي يالمس  العال21نطلب من ادلخترب ان يقفز )-
 العينني بعد اعطاءه فرصو لتقدير ادلسافو بالنظر.

(4يعطي ادلخترب زلاولتني ويسجل لو رلموعهما )ذبمع احملاولتني وتقسم عاى -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



لكرة القدم الممارس ن قدماء البعيي اتحاد س دي بلعياسقائمة   

                             -سنة 40-50-

 

 

 

 

 

العمر 
 التدرييي

 الوزن
 كغ

 الطول
 سم

منصب 
 اللعب
 الموقع

 سنة اللعب
 بداية الممارسة

 تاريخ الم الد
 مكان الم الد

 العمر
 سنة 

 الرقم

سنة  29 2015إلى    1986من 06 1.81 93  س.ع 22-05-1972   43 01 
سنة  40 2015إلى  1975من  08 1.78 85  س.ع 29-07-1965   50 02 
سنة 30 2015إلى  1985من  04 1.78 80  س.ع 21-09-1966   49 03 
سنة 37 2015إلى  1978من  10 1.68 63  س.ع 06-02-1965   50 04 
سنة  34 2015الى  1981من  07 1.68 73  س.ع 08-09-1970   45 05 
سنة 40 2015إلى  1975من  09 1.84 94  س.ع 27-01-1965   50 06 
سنة 26 2015إلى  1989من  06 1.80 95  س.ع 13-09-1970   45 07 
سنة 30 2015إلى  1985من  02 1.70 80  س.ع 14-02-1971   44 08 
سنة 28 2015إلى  1987من  10 1.65 75  س.ع 14-01-1975   45 09 
سنة 32 2015إلى  1983من  02 1.75 90  س.ع 20-06-1967   48 10 
سنة 33 2015إلى  1982من  07 1.80 85  س.ع 12-02-1970   45 11 
سنة 37 2015إلى  1978من  08 1.78 86  س.ع 02-02-1968   47 12 
سنة 33 2015إلى  1982من  09 1.75 85  س.ع 24-08-1975   40 13 
سنة40 2015إلى  1975من  06 1.73 75  س.ع 12-04-1966   49 14 



 غ ر الممارس ن لكرة القدم  قدماء البعيي اتحاد بلعياسقائمة 

 -سنة  50سنة إلى  40-

 

 
 

 

 

 

العمر 
 التدرييي

 الوزن
 كغ

 الطول
 م

منصب 
 اللعب
 الموقع

 سنة اللعب
بداية الممارسة و الي 

 سنة التوقف

 تاريخ الم الد
 مكان الم الد

 السن
 السنة

 الرقم

1973-10-02  2006إلى  1986من  02 1.70 75 20  42 01 
2009إلى  1983من  09 1.78 90 26  1970-01-25 45 02 
2010الى 1988من  04 1.68 80 22  1973-01-16 42 03 
2005الى 1987من  05 1.72 84 18  05-04-1975  40 04 
22 90 1.82 08 2004 إلى  1982من   02-06-1970  45 05 
1993الى 1977من  10 1.75 85 13  1965-05-26 50 06 
 07 50 14-09-1965  2004الى  1980من  06 1.78 72 24
2002الى 1980من  01 1.83 90 22  1971-07-14 44 08 
2003الى  1983من  04 1.70 85 20  1973-03-12 42 09 
2004الى 1979من  07 1.73 80 23  1968-05-18 47 10 
2004الى1984من  07 1.74 84 20  1971-04-19 44 11 
1995الى  1974من  08 1.78 82 21  25-08-1965  50 12 
2000الى  1985من  09 1.76 90 15  1975-06-20 40 13 
2006الى  1982من  02 1.80 97 22  1970-07-14 45 14 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 ملخص الدراسة

دور ممارسة كرة القدم على القدرات احلسية احلركية على قدماء العيب احتاد  :عنوان الدراسة
.سيدي بلعباس  

دور ممارسة كرة القدم على القدرات احلسية احلركية على قدماء هدفت الدراسة  إىل  التعرف على  
مشلت هذه الدراسة عينتني اختريت بشكل مقصود من قدماء لتبيني ذلك  العيب احتاد سيدي بلعباس

غري  40فردا ممارسا لكرة القدم و  40،فردا  82سنة  قوام  04-04الالعبني الحتاد سيدي بلعباس 
، للتعرف على مستوى على املنهج الوصفي التحليلي و الدراسات املقارنة الباحث  إعتمدوقد  ممارس

مستوى القدرات احلسية احلركية معرفة  بة لالفراد املمارسني لكرة القدم و القدرات احلسية احلركية بالنس
 معاجلة النتائج باستخدام اختبار ستيودنت  إليضاحبالنسبة لالفراد العينة غري  املمارسة لكرة القدم.  مت 

 04ة القدم من طبيعة الفروق يف مستوى القدرات احلسية احلركية ما بني العينة املمارسة و غري املمارسة لكر 
 أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر فعال و اجيايب مت متثيل نتائج الدراسة  يف اعمدة بيانية . سنة 04إىل 

، كما أظهرت نتائج  العيب كرة القدمللممارسة كرة القدم  على القدرات احلس حركية على قدماء   نسبيا
. وأوصى الباحث بضرورة التأكيد على ضرورة سلبية يف تقدير اإلحساس باملسافة ألفراد عينة الدراسة 

لتحسني القدرات احلسية احلركية و على املمارسني القدماء لكرة القدم –كرة القدم –املمارسة الرياضية 
القيام حبصص تدريبية حتت اشراف مدرب تتخلل أسبوع املنافسة الن املنافسة لوحدها غري كافية لتحسن 

-يد على وضع  الربامج التدريبية اليت تعمل على تنمية القدرات احلسالتأك والقدرات احلسية احلركية
.حركية  

   

 

 

 



 

Résumé de l'étude  

 

Titre de l'étude: Le rôle de la pratique du football sur les capacités sensorielles et 

motrices sur l'ancien des joueurs Sidi Bel Abbes 

L'étude visait à identifier le rôle de la pratique du football sur les capacités sensorielles 

et motrices sur l'ancien syndicat des joueurs Sidi Bel Abbes 

Pour démontrer que cette étude a inclus deux échantillons ont été choisis délibérément 

des anciens joueurs de la Fédération de Sidi Bel Abbes 40-50 ans force de 28 personnes, 

14 personnes dans l'exercice du football et 14 non-pratiquant a adopté un chercheur sur 

la méthode et analytiques comparatifs des études descriptives, d'apprendre à connaître le 

niveau de compétences sensorielles et motrices pour Les personnes pratiquant le 

football et connaître le niveau de compétences sensorielles et motrices pour les 

individus de pratiquer l'échantillon est le football. Les résultats ont été traités à l'aide du 

test de Student pour clarifier la nature des différences dans le niveau des capacités 

sensorielles et motrices entre l'échantillon et la pratique est la pratique du football De 40 

à 50 ans, a été la représentation des résultats de l'étude dans les colonnes graphiques. 

Les résultats ont montré l'existence d'un impact efficace et positive de la pratique sur le 

sens de la capacité sur la cinétique des anciens joueurs de football, aussi il a montré des 

résultats négatifs dans un sens de l'estimation de la distance pour les membres de 

l'échantillon de l'étude. Le chercheur a recommandé la nécessité de mettre l'accent sur la 

nécessité de pratiquer de sport pied -lthasin capacités sensorielles et motrices sur les 

anciens pratiquants à faire des quotas de formation de football sous la supervision de la 

semaine concurrence entraîneur de perméat parce que la concurrence ne suffit pas à 

améliorer les compétences sensorielles et motrices. L'accent sur les programmes de 

formation qui fonctionnent sur le mode de sens cinétique de développement des 

capacités. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Summary of the study 

Study title: The role of football on sensory and motor skills on the former players union 

Sidi Bel Abbes 

The study aimed to identify the role of football on sensory and motor skills on the former 

players union Sidi Bel Abbes 

To demonstrate that this study included two samples were deliberately chosen former players 

of the Federation of Sidi Bel Abbes 40-50 years force 28 people, 14 people in the course of 

football and 14 non-practitioner has adopted a researcher the comparative method and 

analytical descriptive studies, getting to know the level of sensory and motor skills to the 

people practicing football and know the level of sensory and motor skills for individuals to 

practice the sample is football. The results were processed using the Student test to clarify the 

nature of the differences in the level of sensory and motor abilities between the sample and 

the practice is football From 40 to 50 years, was the representation of Study results in graphic 

columns. The results showed the existence of an effective and positive impact of the practice 

on the meaning of the capacity on the kinetics of former football players, as he showed 

negative results in a sense of estimating the distance to Members of the study sample. The 

researcher recommended the need to emphasize the need to practice sports -lthasin foot 

sensory and motor capabilities on older practitioners doing football training quotas under the 

supervision of the week competition permeate coach because competition is not sufficient to 

improve sensory and motor skills. The emphasis on training programs that run on the mode of 

kinetic sense of capacity development. 
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