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عالقة القوة االنفجاریة واالدراك الحس الحركي مع دقة التمریر الطویل
"U15لدى مدافعي كرة القدم

.بن نعجة محمد، بن رابح خیر الدین، خروبي محمد فیصل

-المركز الجامعي تسیمسیلت-معهد علوم و تقنیات النشاطات البدنیة و الریاضیة

07/12/2018: تاریخ النشر03/12/2018: تاریخ القبول14/02/2018: تاریخ اإلیداع

:الملخص 
هدفت الدراسة إلى معرفة العالقة الموجودة بین كل من القوة االنفجاریة واإلدراك الحس 

عینة مقدرة  حركي مع دقة التمریر لدى المدافعین ، واعتمد الباحثون على المنهج الوصفي ،وعلى 
ین في الجهوى األول لرابطة سعیدة و قد تم اختیارهم الناشطسنة 15أقل من العبا لكرة القدم 20ب 

، ولجمع النتائج تم استخدام اختبارات بدنیة لقیاس القوة االنفجاریة، بالطریقة العشوائیة العمدیة
ومهاریة لقیاس دقة التمریر الطویل واختبار خاص لقیاس اإلدراك الحس الحركي وتم التأكد من 

وجود عالقة ارتباط تم التوصل إلى اإلحصائیةوبعد المعالجة األسس العلمیة لهذه االختبارات،
الالعبین المدافعین لدىومهارة دقة التمریر الطویلالحس الحركياإلدراكبینمعنویة دالة احصائیا

وجود عالقة ارتباطیة طردیة دالة احصائیا بین القوة االنفجاریة واالدراك الحس الحركي مع مهارة ،و 
سنة ،واقترح الباحثون في األخیر أن یكون 15طویل لدى مدافعي  كرة القدم أقل من دقة التمریر ال

هناك اهتمام باإلدراك الحس الحركي في مختلف خطط التدریب الیومیة أو االسبوعیة من أجل 
.تطویر هذه القابلیة لدى الالعبین الناشئین 

قة التمریر الطویل ،المدافعین في كرة اإلدرك الحس الحركي ، دالقوة االنفجاریة،:الكلمات الدالة 
.القدم 
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Relationship between the explosive power and the sensory-motor
perception with the precision of the long pass at the level of the

defenders in football.

Abstract:

The aim of this study is to know the relationship between the explosive power  and the

sensory-motor perception with the precision of the long pass at the level of  the defenders

in football. Twenty football players aged by 15 years old participated in this study. The

footballers were required to perform a physical test (explosive force), a technical test

(pass) and a perception test. The results of our study has showed us that there is a

significant correlation between the studied variables, according to these results; the

researchers suggest  that sensory-motor perception should be integrated into the various

training sessions in order to improve this quality among young players.

Keywords :the explosive power - the sensory-motor perception- the precision of the
long pass- the defenders.

: مقدمة
تبر الوصول إلى المستوى العالي في كرة القدم محصلة ناتجة  عن توفر وتطور مختلف الجوانب یع

المؤثرة في كفاءة العب كرة القدم ،والمتمثلة في الجانب البدني و المهاري والخططي والنفسي 
وغیرها، ومدى تقاربها من حیث المستوى، وهبوط مستوى واحد من الجوانب المؤثرة ال یتیح لالعب

.الوصول للمستوى العالي 
القوة العضلیة أن الصفات البدنیة هي ركیزة وأساس المهارات األساسیة ومن هذه الصفات " و

والتي تعزى أهمیة القوة لكونها ترتبط ببعض المكونات الحركیة البدنیة ارتباطا وثیقا مثل القوة الممیزة 
أبو العال عبد (" انب الصحة العامة والحالة النفسیةبالسرعة ،السرعة االنتقالیة والتحمل فضال عن ج

وبالتالي فالقوة االنفجاریة هي مكون هام في اللیاقة )85، ص2003الفتاح واحمد نصر الدین 
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البدنیة ،ولدى العب كرة القدم خاصة فهي تستعمل في العدید من المهارات سواءا بالكرة أو بدون 
فهي "لضرب الكرة بالرأس ، وتكون لفترة زمنیة قصیرة وبالتالي الكرة كالتسدید والمراوغة ،واالرتقاء

القدرة على مقاومة أقل من القصوى ،ولكن في أسرع زمن ممكن ،وبناءا على ذلك فإنه بالنسبة إلى 
تكرار ذلك ،فإنه البد من لحظة زمنیة معینة بعد أداء الحركة یجمع فیها الالعب قوته مثل الوثب 

فالقوة االنفجاریة تشترك فیها العضالت )270، ص 2005عماد الدین أبو زید (".المتكرر 
بانقباضات سریعة إلنتاج قوة ،هذه القوة تعتمد على مدى إدراك الفرد لمتطلبات البیئة الموجود فیها 
كبعد المسافة ،أو زمن التمریر أو بعد الزمیل عنه إذا اراد التمریر له فهنا یكون إدراك ینتج عنها 

عبارة "ي تكون نتیجته  حركة ،هذا ما یصطلح علیه اإلدراك الحس الحركي ،الذي هو إحساس عضل
عن إثارة االعضاء الحسیة الموجودة في العضالت واألعصاب والمفاصل ،فهي تزود العقل 

. قاسم حسن حسین ("بالمعلومات بما یجب أن تفعله اجزاء الجسم عند القیام بتنفیذ اي مهارة 
حركیة من بین االسس التي تبنى علیها المهارة في - تعتبر المدركات الحسكما ،)841، ص1998

أن اإلدراك الحس الحركي یسهم بشكل عمیق "Singer1980سنجر االلعاب الجماعیة حیث یؤكد 
في تعلم وأداء المهارات الحركیة ،وقد أظهرت العدید من الدراسات أهمیة اإلدراك الحس الحركي في 

. )Singer ,N Robert1980p205("شطة تعلم العدید من االن
فمهارات الالعب المدافع التي من بینها التمریر یعتمد كثیرا على اإلدراك الحس حركي لالعب التي 

من خالله نستطیع الحكم على دقة التمریر خاصة التمریرة الطویلة التي تستخدم في العدید من 
یعد اإلدراك الحسي الحركي جزءا من "لسریع ،حیث المهارات الهجومیة في كرة القدم خاصة الهجوم ا

العملیات العقلیة المهمة في النشاط الریاضي عاما وفي لعبة كرة القدم ،ویتضمن ذلك دقة اإلدراك 
اإلحساس (الحسي الخاص في الكرة وهذه مجموعة من إدراكات حسیة  تندرج تحت ما یسمى 

یین یمكنهم سهولة إدراك الفروق بین األوزان ودرجة فلقد أوضحت الدراسات أن الالعبین الدول)بالكرة
وقد )36، ص2000عبد الستار جبار الضمد (.المطاطیة وسرعة وارتفاع طیران الكرة واتجاهها  

أوضحت بعض الدراسات أن الجوانب البدنیة وخاصیة اإلدراك الحس الحركي مهمة في تنفیذ مختلف 
أن الالعبین یمتلكون " 2014الحسن وآخرون  فیصل غازي عبد مهارات كرة القدم كدراسة 
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، 2014فیصل غازي عبد الحسن وآخرون (اإلحساس الخاص بالقوة لتنفیذ التهدیف في كرة القدم 
التي أثبتت  وجود ارتباط  غیر معنوي " 2011و كذلك دراسة هاوكار سالر أحمد )417-401ص

.  )371- 350، ص2011اوكار سالر أحمد ه(بین القوة االنفجاریة ودقة التمریرات في كرة القدم  
تعد كرة القدم لعبة ملیئة بالمهارات الحركیة وكل مهارة لها شروط تقنیة ومیكانیكیة من أجل التوفیق 
في تنفیذها ،وكذلك قوة مناسبة قادمة من االحساسات العضلیة ،وعلى العب كرة القدم أن یكون على 

أبو العال "موضع الجسم أثناء تنفیذ مهارة ما ،وحسب درجة كبیرة لمعرفة مصدر االحساسات وكذا 
فإن أهمیة االدراك الحس الحركي تظهر جلیا في أن "1997عبد الفتاح ومحمد صبحي حسانین 

العضالت العاملة في أي حركة من المهارات تحتاج إلى قوة معینة لألداء الحركي لغرض االحساس 
)175،ص1997حمد عبد الفتاح ،محمد صبحي حسنین أبو العال أ(بالجهد وسرعة الحركة والتوازن

هتمام بالجانب البدني ،المهاري وبالتالي فإن التدریب الریاضي یجب أن الیقتصر على اال،
بل یجب االهتمام باإلدراك الحس الحركي في برامج وٕاهمال للجانب العقلي والنفسي ،،الخططي 

في عملیة التعلم والتدریب  وبالتالي الوصول التدریب حیث یمكن تنمیته وتطویره  وهو یساهم 
لؤي حسین "حیث یؤكد ذلك ،بالالعب إلى اإلجادة المثلى في تنفیذ المهارات الحركیة وفق القوة 

أن القدرات الحس الحركیة لها دور في تطور األداء وأن الالعب الجید في أثناء التعلم "2011شكر
ونحاول في )2011لؤي حسین شكر (ات ذهنیا وبدنیا والتدریب یستطیع أن یربط بین أداء المهار 

بحثنا هذا الربط بین الجانب البدني المتمثل في القوة االنفجاریة مع الجانب العقلي المتمثل في جانب 
.اإلدراك الحس حركي مع الجانب المهاري المتمثل في دقة التمریر الطویل

:الطریقة وأدوات

:عینة البحث - 1
االتحــاد مــن فریــق 08) 14-13( العبــا لكــرة القــدم مــن صــنف االواســط 20شــملت عینــة البحــث 

من فریق بكیر بالسـوقر الناشـطین فـي 06من فریق أولمبي مدریسة و06و  الریاضي لبلدیة السوقر
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،وقـد تـم إجـراء االختبـارات الجهوى األول لرابطة سـعیدة و قـد تـم اختیـارهم بالطریقـة العشـوائیة العمدیـة 
2016فیفري 18فیفري إلى غایة 14الممتدة من في الفترة 

:العینة من حیث المواصفات والتجانس- 1- 1
:متغیرات السن، الطول، الوزن، العمر التدریبي  الموالي) 01(الجدول رقم 

المعامالت اإلحصائیة
المتوسط الحسابي المتغیرات

س
اإلنحراف المعیاري

معامل االلتواءالوسیطع

140.791400الســــــن

0.10-165.35.90165.2الطـــــــــــول

0.12-57.657,652.77الـــــــــــــــــوزن

4.0541.190.041عدد سنوات الممارسة

) السن ، الطول ، الوزن ،عدد سنوات الممارسة ( جاءت قیم معامل اإللتواء بالنسبــــــــــــة لمتغیرات 
ما یشیر إلى تجانس ) 3+، 3-(للعینـــــــــــة الضابطـــــــــة و التجریبیة ككل محصورة بین بالنسبـــــــــــــة

.العینة من حیث هذه المتغیرات 

:الدراسة/ إجراءات البحث - 2

:المنهج المستخدم - 1- 2
كلة المراد طبیعة المشالوصفي بأسلوب الدراسات اإلرتباطیة لمالئمته مع المنهجالباحثوناستخدملقد

دراستها 

:متغیرات الدراسة -2- 2

هو كل من المتغیرین القوة االنفجاریة واإلدراك الحس الحركي :  ــ المتغیر المستقل 

حیث قمنا بقیاس ھذه المتغیرات باستخدام األدوات ھو دقة التمریر الطویل :  ــ المتغیر التابع 
.یھا المناسبة لمعرفة مدى تأثیر المتغیر المستقل عل
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:االختبارات لقیاس متغیرات البحث سیتم استعمال مجموعة من :أدوات البحـث- 3- 2
:االختبار األول- 1- 3- 2
علي سلوم (). الوثب العمودي(Sargentاختبار القوة االنفجاریة سارجنت :اسم  االختبار - 

)91، ص2004
االنفجاریة                                      القوة"الرجلینلعضالت)الوثب(الدفعقوةقیاس:الهدف منه-
. جهاز القیاس الرأسي المثبت على الجدار:األدوات المستعملة -
یقف الریاضي بجانب الجدار و یقوم بمد الید لألعلى للقیاس األول ثم یعید :مواصفات األداء-

.على نتیجة جدیدةاالختبار مع الوثب من الثبات و مد الید األعلى للحصول 
.نقوم بطرح النتیجة األولى من النتیجة الثانیة تعطینا نتیجة االختبار:طریقة التسجیل-

)الوثب العمودي(Sargentیبین اختبار القوة االنفجاریة سارجنت ) 01(شكل 
:االختبار الثاني- 2- 3- 2

. اختبار دقة مهارة التمریر الطویل :اسم  االختبار 
.یهدف هذا االختبار لقیاس مهارة التمریر الطویل :الهدف منه

دیكامتر. كرات ، جیر05:األدوات المستعملة
بحیث یبعد عن الخط الذي یقوم عنده الالعب من م 05نرسم مربع طول ضلعه :مواصفات األداء 

و محاوالت ،05م و عند االشارة یقوم الالعب بتمریر الكرة بحیث تعطى له 30أجل التمریر مسافة 
هذا عند إشارة البدء و ذلك بضرب الكرة لتكون طائرة في الهواء ثم یؤشر مكان سقوطها و تحتسب 

.الدرجة على أساس ذلك 
:یتم إعطاء العالمات على أساس المكان الذي تسقط فیه أو ال تحتسب كمایأتي : التسجیل

نقاط  05له اذا سقطت الكرة داخل المربع في المحاولة االولى تعطى -أ
نقاط04اذا سقطت الكرة داخل المربع في المحاولة الثانیة تعطى له -ب
نقاط03اذا سقطت الكرة داخل المربع في المحاولة الثالثة تعطى له - ج
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نقاط02اذا سقطت الكرة داخل المربع في المحاولة الرابعة تعطى له -د
نقطة      01لخامسة تعطى له اذا سقطت الكرة داخل المربع في المحاولة ا- ه
نقطة00اذا سقطت الكرة خارج المربع في كل الحاالت تعطى له -و

م30

یبین اختبار قیاس مهارة التمریر الطویل) 20( شكل رقم 
:االختبار الثالث- 3- 3- 2

یوسف ( مربعات متداخلة) 05( الحركي بتمریر الكرة الى - اختبار االدراك الحس:اسم  االختبار 
)1982عبد االمیر 
الحركي بتقدیر مسافة التمریر –قیاس قدرة الالعب على االدراك الحس :هالهدف من

، دیكامتر ، عَصابةكرات ، جیر:األدوات المستعملة
مربعات متحدة المركز على شكل مربع داخل مربع كل واحد یبعد عن 05نرسم :مواصفات األداء 

03م و الثالث 02غر مربع و الثاني م فیكون المربع االولى محیطه متر واحد و هو أص01اآلخر 
م حیث 30م ،ثم یرسم خط یبعد عن مركز هذه المربعات مسافة 05م أما الخامس 04م و الرابع 

في البدایة نقوم بتعصیب عیني الالعب حتى ال یشاهد الكرة .یكون التمریر مباشرة إلى هذه المربعات 
.ند االشارة و كذلك المربعات ثم یقوم الالعب بتمریر الكرة ع

اذا سقطت الكرة في - جنقاط     05تعطى 01اذا سقطت الكرة في المربع رقم -أ:التسجیل 
.نقاط03تعطى 03المربع رقم 

04اذا سقطت الكرة في المربع رقم -دنقاط     04تعطى 02اذا سقطت الكرة في المربع رقم - ب
نقاط02تعطى 
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اذا سقطت الكرة خارج المربعات - ونقاط      01تعطى 05اذا سقطت الكرة في المربع رقم -ه
نقطة00تعطى له 

عصابة

م30

الحركي - یبین اختبار االدراك الحس) 04( شكل رقم 
:ها هو الغرض من:الدراسة االستطالعیة - 4- 3- 2
اختبار دقة التمریر الطویل ومدى مالئمته للدراسة خاصة أنه تم إعداده من قبل التأكد من-أ

الباحثین بعد مراجعة بعض الدراسات السابقة ،وتم تقدیمه للتحكیم من طرف خبراء في االختبارات 
- 3- والقیاسات بالمركز الجامعي بتسیمسیلت وجامعة الجزائر 

.العینة المختبرة معرفة مدى وضوح االختبارات وفهمها من-ب
.معرفة الوقت الكافي إلجراء االختبار - ج
.حركیة–والحسالمهاریةاالختباراتلمفرداتالالعبیناستیعابمدىعلىالتعرف-د
االدراك الحس الحركي من أجل قیاس االدراك الحس الحركي اتفق الخبراء على أن یكون اختبار- ه

مرتبط بالمهارة المستهدفة وهي  التمریر الطویل لنفس المسافة مع تعصیب العینین للمنفذ للتمریر 
. الطویل ،حیث یكون تطبیق التمریر الطویل عدة مرات قبل تعصیب العینین 

:عینة الدراسة االستطالعیة - 1- 4- 3- 2
العبین لكرة القدم بالطریقة العشوائیة من أجل 10وامها تم تطبیق المقیاس أو االختبارات على عینة ق

) السوقر ( لكرة القدم بكیرحساب المعامالت العلمیة لالختبارات، حیث أخذت هذه العینة من فریق 
.و هذه العینة استبعدت من عینة الدراسة األساسیة 

5
4

3
2

1
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:األسس العلمیة ألدوات البحث - 5- 3- 2
:ریق تطبیق وٕاعادة تطبیق االختبار ثبــات االختبــار عن ط- 1- 5- 3- 2

یبین معامل ثبات االختبارات) 02(الجدول رقم

من خالل الجدول أعاله وجدنا  أن القیمة المحسوبة لمعامل االرتباط لالختبارات المستخدمة أكبر من 
مما یدل على أن االختبارات المستعملة 09ودرجة حریة  0.05القیمة الجدولیة عند مستوى داللة 

.تتمیز بثبات عالي
: الصـدق الذاتــي- 2- 5- 3- 2

من أجل التأكد من صدق االختبار استعمل الباحث معامل الصدق الذاتي والذي یقاس بحساب 
مقدم (. الجذر التربیعي لمعامل الثبات= الصدق الذاتي :  الجذر التربیعي لمعامل ثبات  االختبار

)14، ص1993عبد الحفیظ 
تي لالختباراتیبین معامل الصدق الذا): 03( الجدول رقم

تبـین ان 09ودرجـة حریـة 0.05عنـد مسـتوى الداللـة ) 03( ج الجـدول رقـم عند الكشف عـن النتـائ
. القیمة المحسوبة اكبر من القیمة الجدولیة ، و ذالك یكشف لنا أن االختبارات تمیزت بصدق عالي

المتـوسط الحسـابـي ،االنحـراف المعیــاري، معامـل االرتبـاط البسیـط : األسالیب اإلحصـائیـة- 4- 2
.معامل االلتواء،بیـرسـون لكـارل

الدراسة االستطالعیة 
لالختبارات

الداللة درجة الحریةحجم العینة
اإلحصائیة

معامل االرتباط معامل الثبات
بیرسون الجدولیة

10.050.910.602–ن 10اختبار القوة االنفجاریة

0.78التمریر الطویلاختبار دقة 

0.71اختبار االدراك الحسي

الدراسة االستطالعیة 
لالختبارات

الداللة درجة الحریةحجم العینة
اإلحصائیة

معامل الصدق 
الذاتي 

معامل االرتباط 
بیرسون الجدولیة

10090.050.950.602اختبار القوة

0.88اختبار التمریر الطویل

0.84اختبار االدراك الحسي



ISSNالبدنیة و الریاضیةة  للنشاطات تكنولوجیالالمجلة العلمیة لعلوم و  : 1112-4032

eISSN 2543-3776م2018الثاني  دیسمبر       الجزء عشرالعدد الخامس 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/3 http://ristaps-ar.univ-mosta.dz/

مجلة علمية
محكمة سداسية

178

ПІ– النتائج :

بین القوة االنفجاریة و دقة التمریر الطویلیبین قیم معامل االرتباط المحسوب ) :04(الجدول رقم 
U15لدى مدافعي  كرة القدم 

المعــــــــــــــــــــالم                                         
المتوسطاإلحصائیة

يالحساب
االنحراف
المعیاري

اختبار 
" r"قیمة دقة التمریر الطویل

الجدولیة 
درجة 
الحریة

" r"قیمة 
المحسوبة

مستوى
الداللة المتوسط

الحسابي
االنحراف
المعیاري المتغیرات

القوة
42,053,414,60,580,43190,76االنفجاریة

غیر 
معنوي

قیمة المتوسط الحسابي للقوة االنفجاریة  قد بلغ أن ) 04(رقم یتضح من خالل الجدول 
4.6،وقد بلغ المتوسط الحسابي بالنسبة لدقة التمریر 3.41وبانحراف معیاري مقدر ب 42.05

.0.58وبانحراف معیاري 
لمع مهارة دقة التمریر الطوی) ة القوة االنفجاری( قیمة معامل االرتباط بالنسبة لمتغیرفي حین بلغت 

)19(و درجة حریة ) 0,05(تحت مستوى داللة ) 0,43(و هي أكبر من القیمة الجدولیة ) 0,76(
فهي عالقة طردیة عالیة أي كلما زادت هذه الصفة عند الالعبین زادت لدیهم مهارة دقة و بالتالي 

. التمریر الطویل
س الحركي و دقة التمریر بین اإلدراك الحیبین قیم معامل االرتباط المحسوب ) :05(الجدول رقم 

U15لدى مدافعي  كرة القدم الطویل
المعــــــــــــالم                          

المتوسطاإلحصائیة
الحسابي

االنحراف
المعیاري

االختبار 
" r"قیمة دقة التمریر الطویل

الجدولیة 
درجة 
الحریة

" r"قیمة 
المحسوبة

مستوى
الداللة المتوسط

يالحساب
االنحراف
المعیاري المتغیرات

البدنیة

االدراك الحس 
معنوي13,71,644,60,580.43190,83الحركي



ISSNالبدنیة و الریاضیةة  للنشاطات تكنولوجیالالمجلة العلمیة لعلوم و  : 1112-4032

eISSN 2543-3776م2018الثاني  دیسمبر       الجزء عشرالعدد الخامس 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/3 http://ristaps-ar.univ-mosta.dz/

مجلة علمية
محكمة سداسية

179

قیمة المتوسط الحسابي لالدراك الحس الحركي  قد بلغ أن ) 05(یتضح من خالل الجدول رقم 
4.6لدقة التمریر،وقد بلغ المتوسط الحسابي بالنسبة1.64وبانحراف معیاري مقدر ب 13.7

.0.58وبانحراف معیاري 
مع مهارة دقة ) اإلدراك الحس الحركي ( قیمة معامل االرتباط بالنسبة لمتغیرفي حین بلغت 
و ) 0,05(تحت مستوى داللة ) 0,43(و هي أكبر من القیمة الجدولیة ) 0,83(التمریر الطویل

كلما زادت هذه الصفة عند الالعبین زادت فهي عالقة طردیة عالیة أيو بالتالي )19(درجة حریة 
. لدیهم مهارة دقة التمریر الطویل

: المناقشة

عالقة ارتباطیة طردیة دالة احصائیا التي توضح وجود)04(من خالل النتائج في الجدول رقم -
القوةنستطیع القول أن U15بین القوة االنفجاریة و دقة التمریر الطویل لدى مدافعي  كرة القدم 

االنفجاریة مطلب مكون یدخل في إنجاز دقة مهارة التمریر الطویل ،فالقوة تساعد في إنجاز المهام 
فضرب الكرة یتطلب قوة مصدرها من الرجل ،وهذا ما یدعمه الحركي للرجل التي تقوم بالتمریر،

دقة التمریر الطویل یكون بصورة "حیث أن  1997محمد صبحي حسانین وحمدي عبد المنعم 
محمد صبحي حسنین و حمدي عبد المنعم ("فردة بحیث یحتاج الى القوة و عدم التسرع في األداءمن

)15، ص1997
یرى الباحثون على أن مهارة دقة التمریر الطویل لها عالقة مباشرة مع المناصب فبحكم منصب و 

سب أكبر ،حتى أن الالعب المدافع فإنه یستخدم مختلف أنواع التمریر ولكن یكون التمریر الطویل بن
ثقافة بعض الفرق العالمیة والبطوالت یكون التمریر الطویل عندهم یدخل في ثقافتهم كما هو عند 
الفرق االنجلیزیة خاصة لدى المدافعین فیكون التحول من الخط الدفاعي إلى الهجومي عن طریق 

.التمریر الطویل 
ف خطط التدریب ،وتدخل بنسب مختلفة في كما أن القوة االنفجاریة تحظى باهتمام كبیر في مختل

بالكرة أو بدون كرة ،ومع تطور كرة القدم أصبح التغلب سواءإنجاز مختلف المهارات في كرة القدم 
على خطط الفرق المنافسة یتطلب من الالعب أن یكون على مستوى من الجانب البدني والمهاري 

تطیع مجاراة المباراة و تنفیذ الخطط ،إال یسأن الفریق ال"2008محمود األطرش ،حیث یؤكد ذلك 
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"إذا جمع الالعبون بین اللیاقة البدنیة المتمیزة والمهارات األساسیة المتقنة والروح المعنویة العالیة
التي "2011هاوكار سالر أحمد دراسةولم تتفق دراستنا مع ،)1627، ص2008محمود األطرش (

االنفجاریة ودقة التمریرات ،ووجود ارتباط غیر معنوي بین غیر معنوي بین القوة أكدت وجود ارتباط 
هاوكار سالر أحمد (. القوة الممیزة بالسرعة لعضالت الرجلین ودقة التمریرات لدى عینة البحث

.  )371- 350، ص2011
والجانب الجانب البدني المتمثل في القوة االنفجاریة بین ارتباطتبین لنا وجود ومن خالل كل هذا 

.المتمثل في دقة التمریر الطویل اريالمه
الة عالقة ارتباطیة طردیة دوجود التي توضح)05(من خالل النتائج الموجودة في الجدول رقم -

.U15دقة التمریر الطویل لدى مدافعي  كرة القدم احصائیا بین االدراك الحس الحركي و 
عالیة فهو هنا یكون مصدر اإلحساس یرى الباحثون أن الالعب المدافع الذي یمتلك قدرة إحساس

نابع من العضالت واألوتار واألعصاب وكذا وضعیة أجزاء الجسم في الفراغ دون االعتماد على 
حاسة البصر فهنا قد طور قدرة عالیة من اإلحساس العضلي الذي یسهم في تنفیذ مهارة التمریر 

لالعب المدافع عن اآلخرین فهو هنا یكن الطویل بكفاءة عالیة تتجه للدقة في االداء ،وهذا سیمیز ا
أن "Forest , Rouben B1977لدیه ترابط بین الجهاز العصبي والحركي ، وهذا ما یوضحه

اإلدراك الحس الحركي هو انقباض أو ادراك موقف الجسم وحركة أجزائه الناشئة من إحساس 
بیوتشرلك وكذ.)Forest , Rouben B 1977 ،p103("العضالت واألوتار والمفاصل

Bucher1997    " أن االحساس الحركي هو إدراك مكان الجسم أو أجزاء الجسم بدون
كما (Charles A. Bucher 1997, p113).استخدام الرؤیة أو السمع أو المعلومات اللفظیة 

تؤكد العدید من الدراسات السابقة أن اإلدراك الحس الحركي متغیر مؤثر في الجانب المهاري لدى 
الذي وجد أن تطور قدرة المتعلم في متغیرات اإلدراك "2011كدراسة لؤي حسین شكرالالعبین  

لؤي (الحس الحركي كان له تأثیر إیجابي في زیادة فعالیة التعلم للمهارات األساسیة بالریشة الطائرة 
التي أكدت أن " 2014فیصل غازي عبد الحسن وآخرون ودراسة، )2011حسین شاكر، 

عبین في كرة القدم یمتلكون إحساس بالقوة الالزمة لتنفیذ مهارة التهدیف دون امتالكهم لإلحساس الال
، 2014فیصل غازي عبد الحسن وآخرون (بالمسافة واالحساس بالكرة واالحساس بالمكان 

)417-401ص
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مثل في المتوالجانب المهاري بین الجانب الحس الحركي ارتباطومن خالل كل هذا تبین لنا وجود
.دقة التمریر الطویل

: خالصة 

القوة االنفجاریةمنبعد إجرائنا هذه الدراسة التي حاولنا من خاللها معرفة العالقة الموجودة بین كل
الالعبین لدىو مهارة دقة التمریر الطویلاالدراك الحس الحركيو و مهارة دقة التمریر الطویل

ى أن االرتباط الموجود هو ارتباط معنوي إیجابي  بین توصلنا إلU15المدافعین في كرة القدم 
المتغیرات الموجودة في دراستنا والتي تشمل الجانب البدني المتمثل في القوة االنفجاریة والجانب 

العقلي المتمثل في اإلدراك الحس الحركي والجانب المهاري المتمثل في دقة التمریر الطویل حیث 
و 13بین مدى إجادة الالعب المدافع في مرحلة مهمة هي مرحلة ماهذه الجوانب مجتمعة تسهم في 

سنة حیث هي مرحلة مهمة في تعلم واكتساب مختلف المهارات والمؤهالت  الالزمة وتكون لدى 15
الالعب الناشئ  القدرة على التطور والتكیف وهذا ما یتم العمل علیه في المدى المتوسط والمدى 

اإلدراك الحس الحركي من خالل إدراجها في مختلف برامج وخطط التدریب واالهتمام بعملیة البعید،
،وبالتالي یكون هناك توجه إلثراء الجانب العقلي في عملیة التكوین والتدریب ،  وفي األخیر نأمل أن 

المتغیرات البدنیة واإلدراك تكون دراستنا متبوعة بدراسات أخرى تشمل محاولة دراسة العالقة بین 
.ركي مع دقة ضرب الكرة بالرأس ودقة التهدیف في كرة القدم  الحس الح
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: المراجع
، فیسیولوجیا اللیاقة البدنیة،  دار الفكر العربي)2003: (أبو العال عبد الفتاح واحمد نصر الدین-1

.القاهرة
، والتقویمالقیاس ومورفولوجیافیسیولوجیا)1997: (ومحمد صبحي حسنینأبو العال عبد الفتاح -2
.دار الفكر العربي القاهرة،1ط
الخطوات واألسس العلمیة لبناء وٕاعداد الفریق في االلعاب ،)2005: (أبو زید عماد الدین-3

.منشأة المعارف،االسكندریة. تطبیقات–الجماعیة نظیات 
، دار 1ط، فیسیولوجیا العملیات العقلیة في الریاضة، المجلد )2000: (عبد الستار جبار الضمد-4

.الفكر للطباعة والنشر والتوزیع
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