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  حركي  ملسافة والزمن وعالقته بدقة الضرب الساحق –اإلدراك احلسي 

  يف الكرة الطائرة  
  للكرة الطائرة لبعض >نو2ت الغرب اجلزائري العيب الفرق الر2ضة املدرسية حبث مسحي أجري على 

  دحــو بن يوسف  ا.

  أ.د. بومسجد عبد القادر   

  -اجلزائــر –الر2ضبـة جامعـة مستغامن معهـد علـوم وتقنيـات األنشطة البدنيــة و 

  

ص  ملخـــ

للمسافة والزمن بدقة أداء حركي  –يهدف البحث إىل معرفة العالقة بني اإلدراك احلسي     
مهارة الضرب الساحق يف الكرة الطائرة، وفرتض الباحث وجود عالقة إرتباط دالة إحصائيا بني 

اء مهارة الضرب الساحق، وقد إستخدم الباحث حركي للمسافة والزمن بدقة أد–اإلدراك احلسي
املنهج الوصفي Fسلوب العالقات اإلرتباطية ملالئمته لطبيعة البحث، وطبقت الدراسة على عينة 

) العب من بعض الفرق الرRضة املدرسية لثانوRت الغرب 50) العبا من أصل (25قوامها (
ص الكرة الطائرة للعام الدراسي ( )، وبذلك تكون قد متثلت عينة 2012/ 2011اجلزائري ختص

) من اjتمع األصلي، ومت إختيار العينة عمدR لتطابق مواصفتهم اجلسمية %50البحث بـ (
حركي للمسافة  –وجييدون إستعمال الضرب الساحق، ومت إستخدام إختبارات اإلدراك احلسي

لباحث معامل اإلرتباط والزمن وإختبار دقة مهارة الضرب الساحق، لتحليل النتائج إستخدم ا
  لقياس معنوية اإلرتباط. (pearson)بريسون 

حركي للمسافة  –أسفرت النتائج على وجود عالقة إرتباط إجابية بني اإلدراك احلسي     
والزمن بدقة مهارة الضرب الساحق، ويوصي الباحث بضرورة دراسة متغريات أخرى هلا عالقة 

  لطائرة.بدقة مهارة الضرب الساحق يف الكرة ا

الكرة  - الضرب الساحق -الدقة  - املسافة والزمن -اإلدراك احلسي حركيالكلمات املفتاحية:-
  الطائرة

  



 

  لعلوم وتقن�ات االنشطة البدن�ة والر�اض�ة المجلة العلم�ة                        

 2013د�سمبر  31 العاشر  العدد                    
   

 

مجلة علمیة سنویة محكمة 
یة تصدر عن معھد التربیة البدن
 والریاضیة  جامعة مستغانم

99 

"Perceptual - distance du moteur et du temps et de ses relations avec 

précision battre compétences écrasante de volley-ball" 

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

 

Mr : Dahou  BenYoucef * 

Pr. Boumesjed Abdelkader 
Institut des sciences et techniques des activités physiques et Sportive Université 

de   Mostaganem - Algeria – 

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

- les Mots-clés: perceptual-moteur _ distance et de temps_ la précision_le 
smach_Volley-Ball. 
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 مقدمــة البحث:

 هذه الوسائل قامت وكلما وبيئته؛ احلي الكائن بني االتصال وسائل هي احلس أعضاء تعترب     
 عملية وال ختلو سليًما؛ تفاعال بيئته مع ويتفاعل يتكيف أن للفرد أمكن متقنة بطريقة بوظيفتها

 طريق عن تصل اليت ةاحلسي اخلربات من ذلك إىل وما والتفكري كالتعليم النفسية العمليات من
الوظائف  أهم حركي احلس اإلدراك وميثل )،384، صفحة 1967(عالوي،  املختلفة احلواس
 الرRضية عامة واملهارات بصفة احلركية العادات وتنمية واكتساب استيعاب يف تسهم اليت النفسية
 على القدرة أنه إىل 1975 سنجر يشري حيث )،180، صفحة 1977(راجح،  خاصة بصفة

 )،71، صفحة 1982(حممد،  ببعض بعضها أجزائه وعالقة املكان يف اجلسم بوضع اإلحساس
 حلركة الواعي والتوجيه التحكم على الفرد مقدرة من حركية احلس املدركات ارتفاع دقة وتزيد

³دراك  يسمح أنه إىل ³إلضافة البعض، لبعضها ³لنسبة ألجزائه أو الفراغ يف اجلسم ككل
 احلركات. وبتوافق و³لثقل و³ملقاومة ³لوضع واإلحساس واإلجيابية بيةالسل حلركات

 وخيتلف األمر احلسية، املؤثرات من املنبعثة لإلحساسات وحتديد تفسري اإلدراك ويتضمن     
 ³خلربات اجلديدة السابقة اخلربات التحام لعملية نتيجة الواحد الشيء إدراك يف األفراد بني فيما

(Singer, 1975, p. 118). 
 عملية يف أثناء وتطويرها تنميتها ميكن اليت املدركات من ³لعديد الطائرة الكرة ترتبط كما      

 إدراك اإلحساس إىل ³إلضافة و³ملكان و³لزمن ³ملسافة اإلحساس إدراك أمهها ومن التعلم،
 الالعب يساعد كاإلدرا وهذا الكرة، يف التحكم دقة على األمثل اإلدراك يتأسس أو ³لكرة،

 وقوة الكرة وشكلها وزن إدراك دقة بذلك ،ويرتبط وخصائصها الكرة مع حركاته توافق على
 الطائرة الكرة مبهارات القيام عند لالعب يسمح مما ذلك إىل وما التمريرة وارتفاع وسرعة الضربة
 وسرعتها اارتفاعه وكذلك التمريرة مكان حتديد من دفاع) صد، ساحق، ضرب إرسال، (مترير،
   (Scott M, 1955, p. 218) وقوته.

  مشكـلة البحـث:
إن اإلعداد النفسي يعترب عملية تربوية تلعب درورا هاما يف جناح الالعب أو الفريق،      

وأضحى من الضروري واملهم الرتكيز على صقل اجلوانب النفسية اليت توجه سلوك الفرد، فمن 
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هارات النفسية هي حمددات لألداء الرRضي. وتعترب معتقدات علم النفس الرRضي أن امل
العمليات العقلية من أهم املوضوعات احلديثة اليت تلعب دورا كبريا يف جمال علم النفس الرRضي، 
وذلك لتأثريها الكبري يف سلوك الالعب احلركي وإنفعاالته وإستجا³ته خالل ممارسة النشاط 

فحني يستهدف الواجب ، دراك، والتصور والتفكريالرRضي، إلعتمادها على اإلحساس واإل
احلركي لعبة كرة الطائرة فهي إحدة األلعاب اجلماعية، وتتكون من جمموعة من املهارات 
األساسية مثل مهارة الضرب الساحق اليت تتميز بقدرة عالية على إحراز النقاط وقوة وسرعة يف 

كرة الطائرة هذه املهارة جيب عليه إتقان األداء (املتغري البايومكانيكي)، ولكي يؤدي العب  
احلركات الفنية األساسية للعبة (مكانيكية، املهارة)، وحركات الالعب يف الفراغ ممّا يتطلب متيز 

، ومبا أن )3، صفحة 1983(إمساعيل, حممد عبد الرحيم،  الالعب يف اإلدراك احلسي حركي
مل على إتقان وإعداد أبطال املستقبل، لزم الرتبية الرRضية هي جزء من النظام العام الذي يع

ص الكرة الطائرة،   وقدعلينا أن حنيط Çذا اجلانب ذلك من خالل فرق الرRضة املدرسية ختص
 يرتكبوËا اليت األخطاء غالبية ملهارة الضرب الساحق أن املتعلمني من الكثري أن الباحث الحظ
 احلركة عدم إكمال عنها ينتج ممّا الطريان يف أو ءاالرتقا يف سواء املسافة والزمن تقدير عن Íجتة
 مستوى من درجات فقدان و³لتايل تقدير التوازن عند احلال وكذلك احلركي، ومسارها مبداه

  املهاري. األداء
وهلذا حاول الباحث الربط بني اختبارات اإلدراك احلس حركي وأهم الضر³ت اهلجومية يف      

الساحقة، ³عتبارها من الضر³ت اهلجومية املؤثرة يف النتائج املبارRت، الكرة الطائرة وهي الضربة 
فمن خالل ما تقدم جاءت ضرورة دراسة إحدى القدرات العقلية (اإلدراك احلسي حركي) عند 

ص الكرة الطائرة بقصد االجابة عن   :األسئلة التالية العيب بعض الفرق الرRضية املدرسية ختص
إلدراك احلسي حركي للمسافة بدقة أداء الضرب الساحق يف الكرة ماهي العالقـة بني ا –

 الطائرة؟
  ماهي العالقـة بني اإلدراك احلسي حركي للزمن بدقة أداء الضرب الساحق يف الكرة الطائرة ؟ - 
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  األهــداف: -

التعرف على العالقة بني اإلدراك احلسي حركي للمسافة ودقة الضرب الساحق يف الكرة  - 1
  .الطائرة

التعرف على العالقة بني ااإلدراك احلسي حركي للزمن ودقـة الضرب الساحق يف الكرة  - 2
  الطائرة.

  الفرضيــات : -

توجد عالقة إرتباط بني اإلدراك احلسي حركي للمسافة ودقة الضرب الساحق يف الكرة  - 1
  الطائرة.

لساحق يف الكرة توجد عالقة إرتباط بني اإلدراك احلسي حركي للزمن ودقة الضرب ا - 2
  الطائرة.

صطلحات البحـث: -   م

هو عبارة عن عملية عقلية بواسطته ندرك وضع اجلسم وحركة أجزائه  اإلدراك احلسي حركي: -
  من إحساس العضالت واألوÓر واملفاصل أي يعطنا معىن وتفسري للشىء احملسوس. 

يع أن يرسل اليها الكرة يف قدرة الالعب على حتديد املسافة اليت يستط ملسافـة:اإلحساس   -
  التوقيت السليم و³لسرعة املطلوبة.

هو قدرة الالعب على حتديد املدة الزمنية لغرض القيام ³لواجب احلركي  اإلحساس  لزمــن: -
  يف حتديد دقة الضرب أو التهديف.

  هي قدرة الفرد على توجيه حركاته االختيارية حنوى شىء ما. الدقــة:  -

يعترب الضرب الساحق يف الكرة الطائرة من بني أهم الضر³ت اهلجومية، : احـقالضرب الس -
وهو عبارة عن ضرب الكرة Ôحدى اليدين بقوة لتعديتها ³لكامل فوق الشبكة وتوجيهها إىل 

 ملعب الفريق املنافس بطريقه قانونية إلكتساب نقطة سريعة واحلصول على اإلرسال
(Fiedller, 1969, p. 225). 

تعترب كرة الطائرة أحد أهم األلعاب يف كل املسابقات الدولية وعلى كافة لكرة الطائـرة: ا -
العب(ستة داخل امليدان وستة على   12املستوRت، وتتكون من فريقني كل فريق يتكون من 
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 ,Fiedller) كرسي اإلحتياط)، املقابلة تفصل لصاحل الفريق الذي يفوز بثالثة أشواط
1969, p. 102). 

  الدراسات املشاwــة: -

بدراسة العالقة بني تنمية تقدير الزمن واملسافة لدى الالعبات  1978قامت أحالم شليب  - 
املبتدØت يف الكرة الطائرة ودقة أداء مهارة الضربة الساحقة، مستخدمة املنهج التجريب بنظام 

يساعد على حتسني  وأسفرت النتائج على أن التدريب ) العبة،50اjموعة الواحدة قوامها (
تقدير املسافة والزمن، وأن اإلحساس بتقدير األزمنة الصغرية حيتاج إىل فرتة زمنية أكرب لتنميتها 
من اإلحساس بتقدير األزمنة األكرب، كما أن اإلحساس بتقدير الزمن حيتاج إىل فرتة تدربية أكرب 

بني تقدير املسافة والزمن ودقة  منها عند تنمية اإلحساس بتقدير املسافة، ووجود عالقة إجيابية
 .)95، صفحة 1997(شليب،  أداء مهارة الضربة الساحقة

 اإلدراك بني العالقة على التعرف اىل الدراسة هذه هدفت1985 جرجس  ايزيس دراسة -
 الرRضية الرتبية كلية طالبات لدى الطائرة الكرة يف املهاري ومستوى األداء العضلي احلسي
 طالبة،( 155 ) العينة حجم بلغ )، وقد1983/1984( الدراسي للعام رية³إلسكند للبنات

 العضلي احلسي اإلدراك بني معنوية داللة ذات عالقة وجود إىل الدراسة هذه توصلت وقد
 احلسي اإلدراك بني عالقة وجود عن فضال الطائرة، يف الكرة املهاري األداء ومستوى للذراعني
  )109، صفحة 1985(جرجيس، الطائرة.  الكرة يف املهاري ءاألدا ومستوى للرجلني العضلي

عضلي  –التعرف على العالقة بني اإلدراك احلس واليت Üدف إىلدراسة ثر2 جنم عبد هللا:  -
للذراعني والرجلني ومستوى األداء املهاري يف الكرة الطائرة، وقد إستخدم الباحث املنهج 

على عينة من طالب املرحلة الرابعة بكلية الرتبية املسحي ملالئمته وطبيعة الدراسة، وذلك 
) طالبا، 57)، وقد بلغ حجم العينة (1999- 1998الرRضية جامعة بغداد للعام الدراسي (

 ومستوى للذراعني والذراعني عضلي احلس اإلدراك بني إجيابية عالقة وأسفرت النتائج على وجود
  الطائرة. يف الكرة املهاري األداء )99،98،86،85، صفحة 2001(عبد، 

حركي –واليت Üدف إىل تصميم وتقنني إختبارات اإلدراك احلسيدراسة عامر جبار السعدي: -
لدى العيب الكرة الطائرة، وقد إستخدم الباحث املنهج الوصفي Fسلوبه املسحي، وإشتملت 
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- 2000وسم عينة البحث على العيب الكرة الطائرة املتقدمني املشاركني يف الدوري املمتاز مل
إختبارات) 5)، ولقد مت تصميم (%81.66العبا) وبنسبة مئوية بلغت ( 49وبعدد ( 2001

حركي هلا عالقة مبهارات اإلرسال والتمرير والضرب الساحق والقفز العمودي  –لإلدراك احلسي
والوثب الطويل، مع مراعاة األسس العلمية، وأسفرت نتائج البحث على أن اإلختبارات 

حركي ملهارات الكرة الطائرة تتالئم ومستوى عينة البحث من  - املقننة لإلدراك احلسياملصممة و 
  )63، صفحة 2002(السعدي،  املتقدمني.

بعض  قيم على واليت Üدف إىل التعرف: ذنون غامن ووليد الدليمي �فع دراسة سعد -
 مع وعالقتها الطائرة الكره يف املواجه القطري الساحق الضرب ملهارة الكينماتيكية املتغريات

نينوى  حمافظة ومنتخب املوصل جامعه ملنتخب الطائرة الكرة على عينة من العيب ذلك، والدقة
 الدقة الوصفي وأسفرت النتائج على أنه ترتبط الباحثان املنهج  )، وإستخدم7والبالغ عددهم (

 سرعة إنطالق تتأثرو  الكرة إنطالق سرعة زادت النهوض زاوية قلت وكلما، األخرية اخلطوة بطول
 األفقية ³لسرعة الكرة إنطالق سرعة مع Ýثر طردR للنهوض واحملصلة األفقية ³ملسافة الكرة

 )26، صفحة 2009(الذنون, وليد غامن،  طردR. للنهوض واحملصلة

  التعليـق على الدراسـات املشـاwة: -

 –ض إختبارات اإلدراك احلسيتضـح من عرض الدراسات السابقة أËا تناولت عالقة بع     
عضلي للذراعني والرجلني، وÇذا –حركي ³ألداء املهاري يف الكرة الطائرة، وخاصة اإلدراك احلس

للمسافة والزمن بدقة حركي  –ختتلف الدراسة احلالية يف حماولة حتديد العالقة بني اإلدراك احلسي
ستعانة الباحث مبا قدمته الدراسات ، وعليه فقد إأداء مهارة الضرب الساحق يف الكرة الطائرة

حركي، وإختيار أنسب املعاجلات اإلحصائية حتقيقا  –السابقة من إختبارات لإلدراك احلس
  ألهداف البحث وتساؤالته.

  منهـج البحـث وإجراءاتـه امليدانيـة:

  منهـج البحـث:  -

 لطبيعة البحث. العالقات اإلرتباطية ملالئمته الوصفي Fسلوب وقد مت إستخدام املنهج -
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    جمتمـع البحـث: -
ص الكـرة الطائـرة لبعض àنوRت يتمثل جمتمع البحث يف العيب  -  الفرق الرRضة املدرسية ختص

  ) العبا.50الغرب اجلزائري وعددهم (

  عينـة البحـث: -

) العبا، وقد مت إختيار العينة عمدR 50من أصل( ) العب25تكونت عينة البحث من ( -
جييدون إستعمال الضرب الساحق، وبذلك تكون العينة مقصودة واصفاÜم اجلسمية و لتطابق م

  من جمتمع األصل. %50وممثلة بنسبة 

  متغيـرات البحـث: -

  ـــ اإلدراك احلسي حركي للمسافة والزمن. املتغري املستقل - 

  ــــ دقة الضرب الساحق. املتغري التابع - 

  املتغريات املشوشـة وضبطها: -

ن الدراسة تتطلب ضبطا للمتغريات قصد التحكم فيها من جهة، وعزل بقية املتغريات إ     
  األخرى من جهة أخرى، وهلذا عمل الباحث على ضبط متغريات البحث واليت متثلت فيما يلي:

  ) سنة.19- 17العينة من نفس اجلنس (ذكور) والطول والوزن والسن( - 
ختبار الذكاء لألشكال والصور(لفليب كارتر وكني حتديد مستوى الذكاء لكل تلميذ بتطبيق إ - 

  راسل).
  عزل التالميذ املنخرطني مع األندية. - 

الت البحـث: -   جما

  ا�ال املكـاين:  -1

  املركب الرRضي لبلدية بطيوة وماسرة والنعامة ومركب معهد الرتبية البدنية والرRضية مبستغامن. -

   ا�ال الزمنـي: -2
 .2012-مـاي-06وانتهينا يف  2010البحث خالل شهر فيفري  بدأÍ العمل يف - 

  ا�ال البشري:  -3

ص الكـرة الطائرة لبعض àنوRت الغرب اجلزائري.العيب  -   الفرق الرRضة املدرسية ختص
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  إستخدم الطالب الباحث إلجراء حبثه األدوات التالية:أدوات البحث:  -
  املصادر واملراجع.- 
  فة والزمن.إختبار تقدير املسا –
  إختبار مهارة الضرب الساحق. –
  إستمارة تسجيل الدرجات. –

  تثميـن األداة : -

إختبار الدقة الباحث ³ختيار جمموعة من االختبارات اإلدراك احلسي حركي و الطالب قام      
اخلاصة بلعبة كرة الطائرة، بعد مراجعته للعديد من الدراسات واألحباث ملهارة الضرب الساحق 

إنتقاء ألهم املتغريات اإلدراك احلسي حركي اليت هلا عالقة ملراجع العلمية يف هذا اjال، ومت وا
 عينات على االختبارات هذه استخدم الطالب الباحث وقدبدقة أداء مهارة الضرب الساحق، 

 عينه على البحث أدوات بتقنني الباحث قام الدراسات، مث من العديد يف الدراسة لعينة مماثلة

  وفقا للشروط التالية:  العبني 6 قوامها الدراسة jتمع مماثلة
  مناسبتها لعينة البحث من حيث السن واملستوى الفين لألداء.  - 
ومالئمتها وطبيعة األداء ومتيزها ³لسهولة يف اإلجراء وإمكاÍت التطبيق، مع اإلقتصاد يف  –

اخلربة العلمية والعملية يف جمال التدريس الوقت واجلهد، ومت عرضها على جمموعة من اخلرباء ذوي 
والتدريب يف الكرة الطائرة، وقد طلب منهم حتديد مدة وصالحية هذه اإلختبارات من حيث 
غرض إستعماهلا، وقد حصلت هذه اإلختبارات على Ýييد ستة فأكثر من احملكمني الثمانية 

  ).%75املختارين(

 

  األسس العلمية لإلختبار: -

حملكمي -    ـن:صدق ا
 صدق من التحقق يف اخلرباء åراء الباحث إستعان املستخدم، اإلختبارات صدق من للتحقق - 

 الثمانية احملكمني* من فأكثر ستة Ýييد على حصلت وقد اإلختبارات، هلذه الظـاهري
  . (%75)املختارين
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   صدق وثبات اإلختبار: -

اء الدراسة اإلستطالعية، وطبق وإستبعادهم من عينة البحث إلجر  ) العبني6مت إختيار ( -
عليهم إختبار تقدير املسافة والزمن وإختبار دقة مهارة الضرب الساحق، مث حساب الثبات عن 
طريق إعادة اإلختبار بعد أسبوع كامل ويف نفس التوقيت، وبعد حتليل النتائج قمنا حبساب 

  اجلذر الرتبيعي ملعامل الثبات إلجياد صدق اإلختبارات.

صدق إختبار دقة الضرب الساحق ومتغريا املسافة والزمن01(جدول رقم    :) يبني ثبات و
التطبيق   اإلختبارات

  األول

 7(قبل 

  أ2م)

  التطبيق الثاين

  أ2م) 7(بعد 

عدد 

  العينة

مستوى 

اللة   الد

قيمة ر 

  اجلدولية

قيمة ر 

حملسو  ا

  بة

معامل 

صدق   ال

املتوسط 

  احلسايب

املتوسط 

  احلسايب

    3.21  2.5  الدقـــة

  

  

06  

  

  

  

0.05  

  

  

  

0.81  

0.75  0.86  

 -0.28  م1إدراك مسافة الوثب 

  سم

  0.97  0.95  سم -0.20

  0.89  0.85  -0.01  +0.02  سم 25إدراك القفز العمودي 

إدراك مسافة إسقاط الكرة  ليدين 

  م3

0.42-  0.22-  0.86  0.90  

  0.97  0.96  +0.21  +0.20  > 5إدراك زمن 

  0.96  0.95  +0.2  +0.26  > 10إدراك زمن 

  0.97  0.94  +0.37  +0.39  > 20إدراك زمن 

من خالل مقارنة معامالت اإلرتباط املوضحة يف اجلدول وجدÍ (ر احملسوببة) عند كل      
املتغريات أكرب من (راجلدولية)، و³لتايل يتضح من ذلك ان اإلختبارات تتميز بدرجة عالية من 

  وأن نتائجه غري قابلة للتأويل.الصدق والثبات، 

  : املوضوعيـة -
إن اإلختبارات األساسية املستخدمة يف حبثنا، تعد من بني اإلختبارات اليت سبق      

إستخدامها يف عدة حبوث متعلقة مبهارة الضرب الساحق يف الكرة الطائرة لتقييم دقة السحق يف 
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ص إختبار إدراك املسا فة والزمن معموالن Çما أيضا يف اjال الرRضي، املناطق املختلفة، وفيما خي
ويعتربان من الفعاليات العقلية العليا اليت هلا Ýثري كبري على سلوك الالعب، وذلك لسهولتها 

  ووضوح مفردÜا وبساطة تنفيذها وكيفية حساب درجتها فهي غري قابلة للتأويل.

   التجربة امليـدانية: -
ن إختبارات اإلدراك احلسي حركي لبعض املتغريات الكينماتيكية لقد قمنا حبصر جمموعة م     

الزمن ) اخلاصة مبهارة الضربة الساحقة يف الكرة الطائرة، وذلك بعد مالحظة مهارة –(املسافة 
الضرب الساحق والقدرات البدنية اليت يتمتع Çا العبو الكرة الطائرة، رأى الباحث أن العب 

وفر قدرة إدراك املسافة والزمن أثناء األداء، وأن حركاته تتميز ³لوثبات الكرة الطائرة ينبغي عليه ت
لألمام والقفزات لألعلى، وبعد إطالعنا على العديد من املصادر والدراسات السابقة، وبناءا 
 على ما تقدم إقرتح الباحث جمموعة من اإلختبارات اليت هلا عالقة بدقة مهارة الضرب الساحق

  وهي كاآليت:

  م) 1الوثب ³لقدمني ( مسافة اختبارإدراك -     
    سم)25إختبار اإلدراك احلسي حركي ملسافة القفز العمودي ( -   
  .م³3ليدين  الساحق الضرب ملهارة الكرة اسقاط مبسافة احلسي حركي االدراك اختبار - 
  à10،à20.(à،5(  الزمن بتقدير احلسي االدراك اختبار -   
  ضرب الساحق)إختبارالدقة: (ال - 

صائية: -   الوسائل اإلح

  إختبار ستيودنت (ت) -   اإلحنراف املعياري -   املثوسط احلسايب - 
  معامل اإلرتباط بريسون - 

 * عرض النتائج وحتليلها ومناقشتها:

  عرض ومناقشة النتائج: - 

 من خالل فرضية البحث األوىل، واليت تشري إىل وجود عالقة إرتباط دالة إحصائيا بني     
اإلدراك احلسي حركي للمسافة ودقة مهارة الضرب الساحق يف الكرة الطائرة، وهلذا طبقنا 

  فكانت النتائج على النحو التايل: اإلحصاء التايل: معامل اإلرتباط بريسون ، 
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): الذي حيدد نوع العالقة بني اإلدراك احلسي حركي للمسافــة ومتغري الدقة عند أداء مهارة 02اجلدول رقم (
  لضرب الساحقا

(ر)   الدقـــة  متغيـــــرات اإلدراك احلسـي حركـي

  اجلدولية

(ر) 

حملسوبة   ا

    ع  س'  ع  س'  متغيـــــرات املسافـــــة

 4.05  م1إدراك مسافة الوثب 

  سم

4.49    

2,61  

  

1.41  

  

0.62  

0.80-  

  -0.88  4.01  5.88  سم 25إدراك القفز العمودي 

ن إدراك مسافة إسقاط الكرة  ليدي

  م3

1.2  0.78  0.82-  

 
)، الذي حيدد نوع العالقة بني اإلدراك احلسي حركي 02يتضح من اجلدول رقم (

للمسافــة ومتغري الدقة عند أداء مهارة الضرب الساحق مايلي: بلغت قيمة معامالت اإلرتباط 
سم)، 25م)، مسافة القفز العمودي (1مسافة الوثب ((ملتغريات اإلدراك احلسي حركي للمسافة 

)، - 0.88)، (-0.80م) ومتغري الدقة، حيث بلغت (3مسافة إسقاط الكرة ³ليدين 
) عند درجة حرية 0.62) على التوايل، وهي أكرب من "ر" اجلدولية اليت بلغت (- 0.82(
  ).0.05) ودرجة خطورة (23(
   
يا بني ومن خالل ما تقدم ميكن أن نستنتج أنه توجد عالقة إرتباط عكسية دالة إحصائ   

سم)، مسافة 25م)، مسافة القفز العمودي (1مسافة الوثب ((اإلدراك احلسي حركي للمسافة 
  م) ومتغري الدقــة ملهارة الضرب الساحق للكرة الطائرة.3إسقاط الكرة ³ليدين 

من خالل فرضية البحث الثانية واليت تشري إىل وجود عالقة إرتباط دالة إحصائيا بني اإلدراك  - 
ركي للزمــن ودقة مهارة الضرب الساحق يف الكرة الطائرة، وهلذا طبقنا اإلحصاء التايل: احلسي ح

  معامل اإلرتباط بريسون، فكانت النتائج على النحو التايل : 
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): الذي حيدد نوع العالقة بني اإلدراك احلسي حركي للزمن ومتغري الدقة عند أداء 03اجلدول رقم (

  .مهارة الضرب الساحق
(ر)   الدقـــة  ــرات اإلدراك احلسـي حركـيمتغيـــ

  اجلدولية

(ر) 

حملسوبة   ا

    ع  س'  ع  س'  متغيـــــرات الزمــــن

    0.55  0.47  > 5إدراك زمن 

2.61  

  

1.41  

  

0.62  

0.79  

  0.77  0.27  0.97  > 10إدراك زمن 

  0.89  0.58  0.07  > 20إدراك زمن 

العالقة بني اإلدراك احلسي حركي للزمن ومتغري  )، الذي حيدد نوع03يتضح من اجلدول رقم (
الدقة عند أداء مهارة الضرب الساحق مايلي: بلغت قيمة معامالت اإلرتباط ملتغريات اإلدراك 

) على 0.89)، (0.77)، (à0.79) على (à20) وزمن (à10) و( 5احلسي حركي لزمن (
) ودرجة خطورة 23د درجة حرية () عن0.62التوايل وهي أكرب من "ر" اجلدولية اليت بلغت (

). ومن خالل ما تقدم ميكن أن نستنتج مايلي: توجد عالقة إرتباط طردية دالة إحصائيا 0.05(
à) مبتغري الدقــة ملهارة الضرب  à20) و (à10)  و زمن ( 5بني اإلدراك احلسي حركي لزمن  (

  الساحق للكرة الطائرة. 

  اإلستنتاجـات: -
مسافة الوثب باط عكسية دالة إحصائيا بني اإلدراك احلسي حركي للمسافة (وجود عالقة إرت - 
ودقة مهارة الضرب م) 3سم)، مسافة إسقاط الكرة ³ليدين 25م)، مسافة القفز العمودي (1(

 الساحق يف الكرة الطائرة.
à) و  5لزمن (وجود عالقة إرتباط طردية دالة إحصائيا بني اإلدراك احلسي حركي للزمن ( - 

 الساحق يف الكرة الطائرة. ) ودقة مهارة الضربà20(à) و زمن (10زمن (

  مناقشـة الفرضيات: -

ص على وجود عالقة إرتباط دالة إحصائيا بني اإلدراك احلسي حركي الفرضية األولـى:  واليت تن
  للمسافة بدقة مهارة الضرب الساحق يف الكرة الطائرة.
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) تبني 02وحتليل النتائج املتحصل عليها من اجلدول رقم ( فانطالقا من الدراسة التطبيقية     
سم) 25م)، ومسافة القفز العمودي (1لنا أن اإلدراك احلسي حركي ملسافة الوثب االفقي (

م) كانت مجيعها هلا عالقة إرتباط عكسية دالة إحصائيا بدقة 3ومسافة إسقاط الكرة ³ليدين (
ا قل الفرق يف األخطاء يف تقدير املسافة زادت الدقة، وهذا يعين أنه كلم مهارة الضرب الساحق،

ممّا يشري إىل أمهية إدراك املسافة، إذ يعترب من العوامل املساعدة يف سرعة تعلم املهارات األساسية 
، ويعزو الطالب الباحث هذه العالقة إىل  )115، صفحة 1983(إمساعيل،  يف الكرة الطائرة

ب أداء الوثبات الطويلة لألمام، حيث حيتاج الالعب أن كون أن مهارة الضرب الساحق تتطل
يؤدي الوثبة بعد اخلطوة التقربية لتحويل السرعة األفقية إىل سرعة عمودية حيتاجها يف أداء القفز 

، صفحة 2002(السعدي،  إىل األعلى، وهذا ما يتفق مع دراسة (عامر جبار السعدي)
ة بني القوة اإلنفجارية للرجلني والضرب ، وتضيف (شيماء علي مخيس) أن العالق)45،44

الساحق هي عالقة قوية، ولذلك هذه املهارة تعتمد إعتماد كبري على اإلدراك احلسي حركي 
اجليد ملسافة الوثب العمودي، فكلما كان القفز جيدا كانت السيطرة على امللعب املقابل أفضل 

قدرة على القفز العمودي مرتبطة فضال عن مراعاة إرتفاع الشبكة، ويرى الباحث أن هذه ال
بتميزها بربط القدرات التوافقية بعضها ³لبعض األخر، فضال عن التوافق اإلدراكي ونقل اجلهاز 
العصيب اإلشارة إىل العضالت العاملة و³لتايل الوصول إىل اهلدف، إذ أن العب الكرة الطائرة 

بضرب الكرة فوق مستوى حائط  الضارب يلتقي مع الكرة Fعلى نقطة فوق الشبكة والقيام
الصد ممّا يستدعي إدراك مسافة القفز العمودي يف كل حماولة من حماوالت الضرب وهذا ما 

وهذا ما يؤكـد  )137، صفحة 1996(املصطفى،  يؤكده عبد العزيز عبد الكرمي املصطفى
   صحة الفرضية األوىل.

ص على وجود عالقة إرتباط دالفرضية الثانيـة:  الة إحصائيا بني اإلدراك احلسي حركي واليت تن
  للزمن بدقة مهارة الضرب الساحق يف الكرة الطائرة.

عالقة إرتباط  ) وجد03Íفمن خالل حتليلنا للنتائج املتحصل عليها من اجلدول رقم (     
à) ومتغري الدقة عند à10،à20،5طردية دالة إحصائيا بني متغريات إدراك الزمن (إدراك زمن

)، ويعزوا الطالب الباحث هذا اإلرتباط الطردي إىل أنه كلما زادت 0.05الداللة (مستوى 



 

  لعلوم وتقن�ات االنشطة البدن�ة والر�اض�ة المجلة العلم�ة                        

 2013د�سمبر  31 العاشر  العدد                    
   

 

مجلة علمیة سنویة محكمة 
یة تصدر عن معھد التربیة البدن
 والریاضیة  جامعة مستغانم

112 

) و(مجال عالء  frost 1971الدقة يف األداء زاد الزمن، ويتفق ذلك مع ما أكده (فروست 
) أن القدرات اإلدراك احلسي حركي من أهم املتغريات اليت تسهم يف دقة أداء املهارات 1982

اليت تتطلب دقة يف تقدير العالقات الزمانية املكانية للحركة، كما أنه الميكن احلركية خاصة تلك 
أن تكون هناك دقة يف احلركة املؤداة (املهارة) ما مل تكن هناك معلومات دقيقة عن املسافة 

) أن اإلحساس ³لزمن يسهم بشكل كبري يف دقة 1987والزمن، كما يذكر (حممد عالوي 
(عبده، ركي من خالل حتكم اجلهاز العصيب يف أداء احلركات وإتقاËا تقدير الالعب ألدائه احل

من أن إرتباط أداء  1978، وتتفق هذه النتائج مع دراسة أحالم شليب )135، صفحة 2000
، )115، صفحة 1983(إمساعيل،  مهارة الضربة الساحقة ³إلدراك احلسي حركي ³لزمن

من أهم القدرات العقلية املرتبطة ³ألداء، إذ يعد  و³لتايل اإلدراك احلسي حركي يعترب واحدا
مكوÍ يف تنمية تصور اجلسم، حيث ختتزن احلركات املكتسبة بواسطة نظام جتمعي للتشكالت 

يصاحب احلركة اليت يؤديها  Frrd – Backاألولية. وهذا لتخزين يصبح مبثابة تغذية رجعية 
 Sageقع املعلومات احلركية ويرى سباح الالعب بعد ذلك والذي ميكن اجلسم من تقدير وتو 

م) أن اإلدراك احلس حركي، هو إدراك الفرد بني أوضاع وحركات أجزاء اجلسم على 1971(
وإتضح  ،)122، صفحة Sage ،1955( أساس املعلومات غري البصرية والسمعية واللفضية

وعليه  للزمن،للطالب الباحث أن دقة الضرب الساحق مرتبطة بتنمية اإلدراك احلسي حركي 
  النتائج احملصل عليها تؤكد صحة الفرضية الثانية.

صيـات: -    التو

اإلهتمام بتنمية متغريات اإلدراك احلسي حركي اليت كشفت الدراسة عن وجود عالقة إرتباط  -
 بينها وبني دقة مهارة الضربة الساحقة . 

الضرب الساحق يف الكرة  ضرورة دراسة متغريات كينماتكية أخرى هلا عالقة بدقــة مهارة - 
 الطائرة

  ضرورة إستعانة املدربني على متارين تساعد على تنمية اإلدراك احلسي حركي لالعبني. - 
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  املالحــــق

   م):1الوثب  لقدمني ( مسافة إدراك اختبار - 

 م)، حيث يقف1بينهما( املسافة تكون حبيث األرض على متوازRن خطان يرسم األداء: طريقة
 ويثب عينه مث تعصب ثواين، مخسة ملدة اخلطني بني املسافة اىل وينتظر البداية، خط على املخترب

  النهاية. خط عند األرض بعقبيه لمسي حبيث األمام اىل البداية خط من

ص تدل على واليت التقدير يف كأخطاء النهاية خط عن تبعد اليت املسافة حتتسب التسجيل:   نق
  احلركي . _احلسي اإلدراك قدرة يف

 
  

          م)1الوثب ³لقدمني ( مسافة اختبارإدراك) 1الشكل رقم (      

  سم): 25فز العمودي (إختبار اإلدراك احلسي حركي ملسافة الق -
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يتم أخذ طول الالعب مع الذراعني من وضع الوسط مع وضع عالمة على طريقة األداء:  
سم) أعلى الذراعني (خط اهلدف) نظرا إلختالف أطوال الالعبني، مث يرتك 25أقرب مسافة (

أو أي à)، بعدها يتم تعصيب العينني بقطعة قماش 5الالعب للنظر على املسافة احملددة ملدة (
مادة غري Íفذة للرؤية، مث يؤدي الالعب القفز لألعلى ويتم Ýشري املنطقة مع مراعاة أن يكون 

  لكل العب ثالث حماوالت. الكتفان مرتفعني على إستقامة واحدة . و

املسافة اليت تقع بني خط اهلدف وËاية أصابع املخترب مقربة إىل أقرب (سم)، ويتم  التسجيل:
درجة واحدة عن كل (سم) فوق املنطقة احملددة خبط اهلدف ومثلها أسفل خط تدرجيها بزRدة 

  اهلدف.
  درجة املخترب النهائية هي جمموع الدرجات من احملاوالت الثالثة األقرب إىل خط اهلدف. - 

كلما قلت الدرجات بني القياس من الوقوف برفع الذراعني وبني ملس خط اهلدف مالحظة: 
  ).02حسي حركي  كما يف الشكل رقم (داللة على وجود إدراك 

  

  
     يوضح إختبار اإلدراك احلسي حركي ملسافة القفز العمودي) 02الشكل رقم (

 .م3 ليدين  الساحق الضرب ملهارة الكرة إسقاط مبسافة حركيي احلس اإلدراك اختبار -
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صفات  امللعب مواجًها عباملل من األمامية املنطقة يف اهلجوم خط على املخترب يقفاألداء:  موا
 الضرب مسافة لتقدير املخترب ويرتك ³ليدين، اجلسم أمام ممسوكة طائرة كرة وبيده املقابل

 Íفذة غري مادة أي أو القماش من بقطعة عيناه تعصب مث املعلمة، املنطقة إىل (اإلسقاط) والنظر
 الشبكة فوق من لكرةا Ôسقاط األمر يعطى بعدها à)،10ملدة ( الوضع هذا يف ويرتك للرؤية،

 مبينة يف وكما املقابل امللعب يف اخلامس املرت يف تسقط حبيث احملددة املنطقة حنو و³لذراعني
 بثين الرأس خلف من مبتدئة الرأس فوق الكرة تكون أن التأكيد مع (3 )، رقم الشكل

 3 خمترب ولكل .الرأس فوق من مرورها بعد الكرة ويسمح برتك ³لكرة املمسكتني الذراعني
 .حماوالت

  التسجيل:

 .املرت اخلامس يف هلا احملددة املنطقة يف الكرة سقوط عند درجة (صفر) للمخترب تعطى - 1

أو  مرت زRدة كل أن أي احملددة، املنطقة عن نقصان أو زRدة مرت لكل واحدة درجة زRدة -2
 يف احملددة نطقةبعد امل  1، 2، 3 صفر، الدرجات ترتيب يصبح حبيث درجة، يعطي نقصان
 يف 1، 2، 3 املنطقة من وحسب قرÇا احملددة املنطقة قبل الرتتيب ويعطى  6، 7، 8 االمتار

 .التوايل ) على 4، 3، 2  األمتار  (
 .الثالث احملاوالت درجات جمموع هي النهائية املخترب درجة - 3

 
  الساحق ضربال كرة إسقاط مبسافة حركي احلس اإلدراك اختبار يوضح )3( رقم شكل

  : à10،à20(à،5(  الزمن بتقدير احلسي اإلدراك اختبار -
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صف -  ص بتشغيلها ويقوم إيقاف ساعة يف النظر املفحوص من يطلب: األداء و  الساعة لتفح
 يكرر أن على à10،à20،(à،5(األزمنة  عند وإيقافها تشغيلها منه يطلب مث Çا، واإلحساس

 إىل النظر دون االختبار أداء املفحوص من يطلب نة، مثاألزم هذه من زمن لكل مرات ذلك
 كامل على واليد أماًما والنظر وضع الوقوف من االختبار يؤدي أن على اإليقاف، ساعة

أزمنة  عند وإيقافها الساعة بتشغيل املفحوص يقوم حيث اجلسم، طول امتدادها مع
)5،à10،à20(à ية عند كل زمن.متتال مرات ثالث القياس هذا يكرر أن على 

 كلà10،à20  (à،5(زمن  عند الثالثة األخرية احملاوالت نتائج للمفحوص : يسجلالتسجيل
 .حماولة كل يف اخلطأ مقدار حساب يتم أن على حدة على حماولة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


