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تأثير تمرينات خاصة في تطوير االدراك الحس -حركي ومهارة التمرير بكرة القدم
الصاالت الشباب
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المستخلص
ان مهارة التمرير بكرة القدم الصاالت الشباب تتطلب قدرات حسية – حركية عالية يجب مراعاتها
وذلك للمتطلبات العالية ألداء هذه المهارة داخل الصاالت وصغر مساحات االداء وهذا يتم من خالل تطبيق
التمرينات الخاصة من اجل تطوير هذه القدرات التي تعطي الالعب االمكانية العالية لإلحساس بالمكان
والمسافة والكرة  ،حيث يلعب األدراك الحـس -حركـي دورا مهمـا ً فــي تنمية تـصور الجـسم وحركاته
خالل تعلم وتطور مهارة التمرير مما يساعد المتعلم في تقدير إمكاناته الذاتية فعندما تمتلك مهـارات
األدراك الحـس -الحركـي بمـستوى جيـد فـذلك يـدل علـى نمـوالجهاز العصبي الذي ينعكس على جوانب
اخرى تكون بمثابة مؤشر له ,ويهدف البحث الى اعداد تمرينات خاصة والتعرف على تأثير تلك التمرينات
في تطوير بعض القدرات الحس -حركية ومهارة التهديف لالعبي كرة القدم (الصاالت) الشباب.
وتحدد مجتمع البحث بالطريقة العمدية بالعبي نادي نفط الوسط بكرة قدم الصاالت في محافظة النجف
والبالغ عددهم ( )25العبا مع حراس المرمى وتم اختيار ( )20العبا بالطريقة العشوائية كعينة للبحث
وتم اختيار ( )5العبين كعينة للتجربة االستطالعية حيث كانت نسبة العينة من المجتمع الكلي هي
( ،)%80قام الباحث بتحديد اهم قدرات االدراك الحس – حركي وتم إعداد تمرينات خاصة الهدف منها
هوتطوير قدرات االدراك الحس – حركي وتطوير مهارة التمرير.
الكلمات المفتاحية :كرة القدم للصات ،االدراك الحسي  -الحركي ،مهارة التمرير.
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Abstract
The skill of passing in futsal football for young people requires high
sensory-motor abilities that must be taken into account due to the high
requirements to perform this skill inside the halls and the small areas of
performance. Sensory-motor perception plays an important role in developing the
perception of the body and its movements during the learning and development
of the passing skill, which helps the learner to appreciate his own potential. The
research aims to prepare special exercises and to identify the effect of those
exercises in developing some of the sensory-motor abilities and the scoring skill
of young football players (futsal). The research community was determined by
the intentional method with the players of Naft Al-Wasat football club in Najaf
Governorate, which numbered (25) players with goalkeepers, and (20) players
were randomly selected as a sample for research, and (5) players were chosen as
a sample for the exploratory experiment, where the percentage of The sample of
the total population is (80%), the researcher identified the most important
sensory-motor abilities. Special exercises were prepared, the aim of which is to
develop sensory-motor perception capabilities and develop the skill of passing.
Keywords: Futsal football, Sensory-motor perception, The skill of passing.

التعريف بالبحث
المقدمة واهمية البحث1-1
تعــد لعبــة كــرة القــدم للصــاالت واحــدة مــن االلعــاب الشــعبية التــي اخــذت حيـ كبيــر علــى مســتوى
العــالم نتيجــة البطــوالت المحليــة والقاريــة والدوليــة وهــذا يتطلــب االهتمــام بهــذه اللعبــة وتطــوير
 وهــذا،مهــارات وقــدرات وامكانيــات الالعبــين مــن اجــل الوصــول الــى المســتويات العليــا فــي االداء
ال يــتم االمــن خــالل تطبيــق االســس العلميــة والتكنلوجيــة الحديثــة التــي ستســاهم فــي رفــع المســتوى
.المهاري في مراحل التعلم والتدريب
ان مهــارة التمريــر بكــرة القــدم الصــاالت الشــباب تتطلــب قــدرات حســية – حركيــة عاليــة
يجــب مراعاتهــا وذلــك للمتطلبــات العاليــة ألداء هــذه المهــارات داخــل الصــاالت وصــغر مســاحات
االداء وهــذا يــتم مــن خــالل التمرينــات الخاصــة فــي مــن اجــل تطــوير هــذه القــدرات التــي تعطــي
.الالعب االمكانية العالية لإلحساس بالمكان والمسافة والكرة
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حيــث يلعــب األدراك الحـــس -حركـــي دورا مهمـــا ً فــــي تنميــة تـــصور الجـــسم وحركاتــه
خــالل تعلــم وتطــور مهــارتي التمريــر والتهــديف بكــرة القــدم الصــاالت الشــباب ,ممــا يســاعد المــتعلم
فــي تقــدير إمكاناتهــا الذاتيــة فعنــدما تمتلــك مهـــارات األدراك الحـــس -الحركـــي بمـــستوى جيـــد
فـــذلك يـــدل علـــى نمـــوالجهاز العصــبي الــذي يــنعكس علــى جوانــب اخــرى تكــون بمثابــة مؤشــر لــه،
واإلدراك الحــس -الحركـــي يمكـــن المــتعلم مـــن تحديــد العالقـــات ال منيــة فـــي العمـــل الحركـــي،
وتناســـق الحركـــات المختلفـــة اللــذان يعـــدان مـــن عمليــات األدراك ،وهـــذا يعتمـــد علـــى التنســيق
الـــدقيق فــــي تقلــــ العـــــالت وارتخائهــــا ،كــــذلك األدراك المكــــاني فهـواالخــــر يمثــــل هميـــة
كبيــرة فــي العمــل الحركــي ،اذ ان ادارك المكــان يمكــن ان يكــون بتنســيق القــدرات الحــس -حركــي,
ومــن هنــا جــاءت اهميــة البحــث فــي اعــداد تمرينــات خاصــة لتطــوير بعــض قــدرات االدراك حــس
حركية ومهارة التمرير بكرة القدم الصاالت الشباب.
 1-2مشكلة البحث
ً
تتطلــب لعبــة كــرة قــدم الصــاالت عــدادً شــامال فــي جميــع النــواحي البدنيــة األساســية ،المهاريــة،
الخططيــة ،النفســية ،التربويــة ,الذهنيــة والتــي يــتم مــن خاللهــا ويــع منــاهط تدريبيــة لغــر تطــوير
داء الالعبــين والوصــول بهــم إلــى مســتويات فـــل ،هــذا ممــا حــدا بالــدول المتقدمــة إلــى االهتمــام
بتلــك المنــاهط للوصــول إلــى مســتويات متطــورة فــي مجــال لعبــة كــرة قــدم الصــاالت ،ولكــون الباحــث
مــدرب منتخــب جامعــة الفــرات االوســط التقنيــة حاليــا حيــث هنــاك نســبة كبيــرة مــن العبــي منتخــب
الجامعــة هــم العبــي فــي انديــة الــدوري فقــد الحــ وجــود يــعف لــديهم فــي عـــالت الــرجلين
ومهــارة التمريــر ,مــن اجــل الحصــول علــى افـــل اداء مقــرون بقــدرة العـــلة علــى االداء الصــحي
للتمرين.
ايــافة الــى ذلــك مــن خــالل المتابعــة الميدانيــة الح ـ الباحــث ان الوحــدات التدريبيــة المعــدة مــن
قبـــل بعـــض المـــدربين تركـــ بالدرجـــة االســـاس علـــى الجوانـــب الخططيـــة والبدنيـــة والمهاريـــة
وافتقارهـــا للتمـــارين الخاصـــة لعــــالت الـــرجلين المبنيـــة لتطـــوير االدراك الحـــس – حركـــي واداء
مهــارة التمريــر بكــرة القــدم الصــاالت الشــباب فــي العمليــة التدريبيــة وهــي التــي تحــدد ســرعة ودقــة
االداء المهارى لتلك اللعبة.
وفــي يــوء مــا تقــدم صــب مــن الـــروري علــى المــدربين اســتخدام منــاهط تدريبيــة حديثــة
تتـــمن تمرينــات تعمــل علــى تطــوير نــواحي األدراك الحــس – حركــي وتحســين الشــغل العـــلي
النابع من القدرة العـلية للرجلين
 1-3أهداف البحث
 .1اعداد تمرينات خاصة لعـالت الرجلين لالعبي كرة القدم الصاالت الشباب.
 .2التعـــرف علـــى تـــأثير التمرينـــات الخاصـــة فـــي تطـــوير بعـــض القـــدرات الحـــس -حركيـــة
لالعبي كرة القدم (الصاالت) الشباب.
 .3التعـــرف علـــى تـــأثير التمرينـــات الخاصـــة تطـــوير مهـــارة التمريـــر لالعبـــي كـــرة القـــدم
(الصاالت) الشباب.
 1-4فروض البحث
 .1هنـــاك تـــأثير ايجـــابي للتمرينـــات الخاصـــة لعــــالت رجلـــين فـــي تطـــوير بعـــض قـــدرات
الحس-حركية لالعبي كرة القدم الصاالت للشباب.
 .2هنــاك تــأثير ايجــابي للتمرينــات الخاصــة لعـــالت للــرجلين فــي تطــوير تطــوير مهــارة
التمرير لالعبي كرة القدم الصاالت للشباب.
 1-5 .3مجاالت البحث
 1-1-5المجال البشري :العبي نادي نفط الوسط بكرة القدم الصاالت الشباب.
 2-1-5المجال الزماني :للفترة من  2021 / 4 / 1ولغاية .2022 / 1 / 5
 3منهجية البحث وإجراءاته الميدانية:
 1-3منهج البحث:
اسـتخدم الباحث المنهط التجريبي بتصـميم المجموعتين الــابطة والتجريبية ,ذواتي االختبارين القبلي
والبعدي ،حيث يعطي البحث التجريبي م يدا ً من الثقة في النتائط التي توصـل إليها ألنه يعتمد سـاسـا ً على
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الـــــبط في التجريـب ,حيـث ان المنهط التجريبي يعـد ا تفســــيرا معتمـدا والشــــروم المحـددة لحـاد
ما،ومالحظة التغيرات الناتجة في الحادثة نفســـها وتفســـيرها،والتجريب ســـيبحث عن الســـبب،وعن كيفية
حدوثة وكما هومبين في الجدول (:)1
الجدول ()1
يبين التصميم التجريبي لعينه البحث
ت

المجاميع

1

المجموعة
التجريبية

3

المجموعة
الـابطة

االختبارات القبلية

االختبارات البعدية

المعالجة التجريبية

 -1قدرات االدراك
تمرينات خاصة لعـالت
الحس -الحركي
الرجلين
 - 2مهارة التمرير بكرة القدم
الصاالت

 -1قدرات االدراك الحس-
الحركي
 - 2مهارة التمرير بكرة القدم
الصاالت

 -1قدرات االدراك
الحس -الحركي
 - 2مهارة التمرير بكرة القدم
الصاالت

 -1قدرات االدراك الحس-
الحركي
 - 2مهارة التمرير بكرة القدم
الصاالت

تنفيذ المنهط المتبع من
قبل المدرب

 2-3مجتمع البحث وعينته:
مجتمع البحث هوجميع مفردات الـــ ـاهرة التي نقوم بدراســــتها والبد من تحديدها وحصــــرها اي
اهوجميع األفراد اواألحدا اواألشــياء الذين يكونون مويــع مشــكلة البحث ا تم تحديد مجتمع البحث
بالطريقة العمدية بالعبي نادي نفط الوســــط بكرة قدم الصــــاالت في محافظة النجف والبالغ عددهم ()25
العبا مع حراس المرمى وتم اختيار ( )20العبا بالطريقة العشوائية كعينة للبحث وتم اختيار ( )5العبين
كعينة للتجربة االســتطالعية حيث كانت نســبة العينة من المجتمع الكلي هي ( )%80وتم تقســيمهم بنظام
القرعة بالتساوي الى مجموعتين تجربيبة ويابطة وبواقع ( )10العبين لكل مجموعة.
 1-2-3تجانس عينة البحث
ومن اجل تجـانس عينـة البحـث فيمـا بينهـا وألجل يــــبط المتغيرات البحثيـة التي تؤثر في التجربة
ولالنطالق من نقطـة شــــرود واحـدة عمـل البـاحـث على إيجـاد التجـانس للعينـه من حيـث متغيرات الطول
والكتلة والعمر التدريبي والعمر ال مني ليتســــنى لنا معرفة ن جميع فراد العينة ســــيكونون متجانســــين
وموزعون توزيعأ مبيعيأ من خالل معرفة معامل األلتواء ذا كان بين محصــــور (  )1-،1هذا يدل على
تجانس العينة من حيث المتغيرات المبحوثة.

الجــــــــــــدول ()2
يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامل االلتواء لغرض تجانس العينة في متغيرات
(العمر التدريبي والكتلة والطول والعمر الزمني)

4

4

القياسات

وحدة
القياس

العمر التدريبي

(سنة)

الوسط انحراف
الحسابي معياري
1.8
4.8

المنوال
3

معامل
االلتواء
1

الداللة
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الكتلة

(كغم)

61.2

4.32

60

0.2

معنوي

الطول

(م)

1.73

0.02

1.73

0

معنوي

العمر الزمني

(سنة)

18.7

2.21

20

-0.5

معنوي

من خالل ما جاء في الجدول ( )2اعاله من بيانات يتبين ن فراد عينة البحث متجانســـة في من
حيث المتغيرات المبحوثة إذ إن قيم معامل االلتواء تنحصر مابين ( .)1
 3-3أدوات البحث واالجهزة المستخدمة
 1-3-3أدوات البحث
▪ المالحظة
▪ االختبارات
▪ المصادر العربية واالجنبية
▪ استمارة تسجيل نتائط االختبارات المستخدمة.
 2-3-3األجهزة المستخدمة
▪ شريط قياس الطول (معدني)
▪ مي ان مبي
▪ كاميرا فيديوعدد ( )2نود كانون ()D6
▪ حاسبه البتوب hp
▪ ساعة ايقاف الكترونية ( ،)100 / 1من الثانية ،المنشأ الماني ،عدد (.)2
▪ حواج خشبية مختلفة االرتفاعات ,شريط الصق،مباشير عدد ()4
▪ صناديق مختلفة االرتفاعات ( 10سم 15 ،سم 20 ،سم 30 ،سم40،سم50،سم) عدد ()10
▪ شواخ عدد .10
▪ مصطبة بارتفاد (60سم) وارتفاعات اخرى عدد .2
▪ ملعب كرة قدم (صاالت)
▪ كرات قدم (صاالت)قانونية عدد ( )10نود (.)molten
▪ مرمى صغير.
▪ شواخ عدد .20
 4-3اجراءات البحث الميدانية
 1-4-3تحديد متغيرات االدراك الحس حركي:
مفهوم االدراك:
االدراك عباره عن استجابه عقليه لمثير ات حسيه معينة ويعد من اهم العوامل التي تشكل السلوك االنساني
وان سلوك الفرد يمثل انعكاسا الادراكه وان االدراك اهوقدرة في ادارة المعلومات التي تاتي له من خالل
الحواس وعملية تشغيل المعلومات وردت الفعل في يوء السلوك الحركي.
ان معرفـة وادراك الالعـب لـه اهميـه كبيره ليس فقط لتعلم اداء المهـارات وتنفيـذهـا ولكن لحـل المشــــكالت
التي تواجهه اثناء استخدامه مهارات اللعبه المختلفه ،وتم تحديد انواع االدراك:
 -1ادراك االحساس بالمساحة.
 -2ادراك االحساس بالمسافة.
 -3ادراك االحساس باألداة.
 -1اختبار االدراك بالمسافة
اسم االختبار :اإلدراك الحس -حركي بمسافة تمرير الكرة وهي ثابتة إلى منطقة محددة.
الغرض من االختبـار :قيـاس القـدرة على اإلدراك الحس –حركي لمســــافـة تمرير الكرة وهي ثـابتـة إلى
منطقة محددة.
األدوات :ملعب كرة قدم )3( ،كرات ،رسم ( )3مربعات على األر مول يلع كل مربع ( )1م.
3م
2م
10م
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1
شـــــــــكل ()1
اختبار اإلدراك الحس -حركي لمسافة تمرير الكرة وهي ثابتة إلى منطقة محددة
وصف األداء :يقف الالعب بشكل معاكس لجهة التنفيذ وعند إشارة البدء من قبل الباحث يستدير الالعب
ومن على خط البـدايـة الـذي يبعـد عن المربع األول(10م) وتكون مســـــاحـة المربع الواحـد ( )1م ،ويبعـد
المربع األول عن الثاني ( )2م وعن الثالث ( )3م يقوم الالعب بركل الكرة من األســــفل ليكون ول تماس
للكرة على األر في المربع.
التسـجيل :يسـجل لالعب مجمود النقام التي يحصـل عليها من المحاوالت الثال إذ إن للمربع األول ()1
نقطة والثاني ( )2نقطة والثالث ( )3نقام.
 -2اختبار االدراك – حس حركي بالمساحة.
حركي لمسافة الخطوة إلى األمام.
الحس –
 اسم االختبار :اختبار اإلدراكّ
ّ
 الغرض من االختبار :قياس قدرة الريايــي على االحســاس بالمســافة االفقية إلى االمام وتقدير مولالخطوة المطلوبة منه بعد خذ خطوة ركض إذ تدل دقة نقل القدم للمسـافة المحددة على ارتفاد لمسـتوى
ي من هذه الناحية.
اإلدراك
ّ
الحس – حرك ّ
 األدوات :عصابة للعينين ،شريط للقياس ،مباشيرالمختبر
 مواصـفات األداء :يُرُسُم خطان متوازيان بينهما مسـافة (100سـم) ويقفبحيث تكون إحدى قدميه قبل خط البداية (يفـــل ن تكون قدم األرتكاز نفســها عند البدء بأخذ الخطوة
ما قبل االخيرة في ثناء القف العالي)*وتترك للمختبر فرصـة تقدير المسـافة بالنظر لفترة ( 5ثانية) ثم
تعصــب عيناه ،ينقل المختبر وهومعصــوب العينين بعد ســماد الصــافرة قدمه إلى األمام محاوالً تقدير
المسافة المطلوبة ،يؤخذ بنظر االعتبار الخطوة المشابهة عند داء القف العالي.
الشروط :يكون األداء والعينان معصوبتان.
التسـجيل :تحسـب المسـافة التي تبعد اقرب ج ء من قدم الهبوم عن خط النهاية بصـفة خطاء في التقدير
ي ،وتؤخذ فــل محاولة من المحاوالت الثال  ،ما
وهي تدل على نق في قدرة اإلدراك
ّ
الحس – حرك ّ
وحدة القياس فهي (سم).
 -3ادراك االحساس باألداة
 اسم االختبار :اختبار اإلحساس بالكرة والالعب معصوب العينين. الهدف من االختبار :معرفة مدى احســاس الالعب قدرتة على التعرف على كرات اللعب واالحســاسبها.
 تسـجيل الدرجات :يتم تسـجيل زمن اإلحسـاس بالكرة لدى العبي كرة القدم (الفتره التي يقــيها الالعبفي اختيار الكرة الصـــحيحه) بتحديد مدى الســـرعة والدقة التي يمي ون بها كرات القدم من بين كرات
تختلف عنها اختالفا يسيرا في الحجم ؛والشكل ؛والمادة والوزن) خالل دقيقه واحده.
طريقة االداء :حيث تعصــب عين الالعب ويتم ويــعه امام الكرات ويســتخدم قدمه بالـــغط وإحســاس
الكرات المطلوبة وهويرتدي األحذية الخاصة باللعب عند اختيار الكرات وفي اقصر زمن ممكن.
االدوات المطلوبة :كرات قدم – كرات سله – كرات مائره – كرات يد – كرات قدم غير قانونيه – كرت
قدم قانونيه
(بحيث تويـع كرة قدم واحدة مع مجموعة من الكرات تختلف اختالفا بسـيطا كأن تكون مع مجموعة من
كرات مائرة وكرات ســلة وكرات يد وكرات قدم تختلف عن الكرات القانونية من حيث الحجم والشــكل
والوزن) .استعان الباحث عند اداء
االختبار ب( )12كره مختلفة االنواد واالشكال وتم ويع كرة قدم (كرة خماسي) واحده بين هذه الكرات.
 -2اختبار التمرير بكرة قدم الصاالت:
 اسم االختبار :التمرير من عالمة ال اوية الى مسافات مختلفة: -اإلمكانات واألدوات:ـ ساحة خماسي وشواخ عدد ( )12وصافرة وكرات خماسي عدد (.)12
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 وصـف االداء:ـــــ من عالمة ال اوية لسـاحة خماسـي كرة القدم تويـع شـواخ على مسـافات مختلفةتبعد ( )6م و( )8م و( )10م .وهذه الشـواخ عبارة عن شـاخصـين كبيرين المسـافة بينهما 50سـم
وشاخصين صغيرين من الجانبين تبعد المسافة بينهما 25سم.
 طريقة األداء:ــــ ـ تويـع ( )12كرة قريبة من عالمة ال اوية وعند سـماد المختبر اشـارة البدء يقومالالعب بمناولة الكرة من عالمة ال اوية الى الشــواخ ابتداءا ً من الشــاخ البعيد ()10م ومن ثم
المناولة على () 8م واخيرا ً ()6م وهكذا حتى ينتهي من مناولة ( )12كرة وكما مويــ ـ بالشــــكل
(.)4
 شروط االختبار:* يجب ان تؤدى المناوالت بدون توقف.
* يجب ان يتبع التسلسل المطلوب في تعليمات االختبار.
* تعطى للالعب ( )12محاولة ،ربع محاوالت لكل اتجاه.
* يجب ان تكون المناولة اريية حتى تحتسب الدرجة.
* اذا مست الكرة ي من الشواخ النهائية ولم تدخل التحتسب ي درجة.
 التسـجيل:ــــــ تحتسـب للالعب درجتين اذا دخلت الكرة بين الشـاخصـين الكبيرة ويحتسـب لالعب درجةواحدة اذا دخلت الكرة بين الشاخ الكبير والصغير
 .اعلى درجة يحصل عليها المختبر ( )24درجة اذا كانت المناولة صحيحة.
التمرير:
للتمرير عدة تعريفات فقد عرفها الخشاب وآخران ن التمريرة السليمة يمكن وصفها بأنهاا لتمريره التي
تـرب لل ميل المناسب بالقوة المناسبة في الوقت المناسب لتسير في االرتفاد المناسب ليستقبلها في المكان
المناسبا.
ا ن عصب كرة قدم الصاالت هوالتمريرات الدقيقة في الوقت المناسب بين العبي الفريق الواحد لنقل
الكرة باتجاه الفريق المنافس بأسرد وقت واللعب الجماعي هوتقويم حقيقي لقدرة الفريق على لعبة كرة قدم
الصاالت والتي تتطلب األداء العالي ثناء المباراة وإتقان التمريراتا.

 2-4-3التجربة االستطالعية
قــام الـبــاحــث بــبجـراء تـجـربـتــه االســــتـطـالعـيــة عـلـى عـيـنــة وبـواقـع ( )5العـبـيـن فـي يـوم
( االثنين) المصـادف  2021/ 4 / 5السـاعة ( )2ظهرا الختبارات االدراك الحس – حركي وايــا
الختبار بمهارة التمرير بكرة القدم الصاالت الشباب وكان الهدف من التجربة االستطالعية ما يأتي:
 -1التعرف على عدد الكاميرات التي ستستعمل في التصوير.
 -2تحديد المسافة المناسبة لكل آلة تصوير.
 -3معرفة الوقت المناسب والكافي لتطبيق التمرينات على الالعبين.
 -4معرفة مدى استعداد عينة البحث ألداء االختبار.
 -5توجيه فريق العمل المساعد.
 -6التعرف على الوقت الذي يستغرقه كل االختبار.
 -7امالد فريق العمل المساعد* على مبيعة العمل واإلجراءات.
 -8التعرف على كل الســلبيات والمعوقات التي قد تواجه الباحث عند إجراء االختبار ,و يـــا التعرف
الوقت الكافي إلجراء االختبار.
 3-4-3التجربة الرئيسة
بعد اســــتكمال جميع جراءات العمل من اعداد التمرينات الخاصــــة واختبارات واالدراك الحس – حركي
ومهارة التمرير بكرة القدم الصـــاالت وبعد تطبيق التجربة االســـتطالعية قام الباحث باجراء تجربته الرئيســـية
كاألتي:
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 4-4-3تطبيق االختبارات القبلية على مجموعتي البحث التجريبية والضابطة
بعـد اســــتكمـال جميع جراءات العمـل التي تخ المتغيرات المبحوثـة قـام البـاحـث بـاجراء تجربـة
االختبارات القبلية في يوم االحد الموافق( )2021/ 4 / 11في السـاعة العاشـرة صـباحا وتم بتوزيع المهام
على فريق العمل المسـاعد وتثبيت الكاميرات في األماكن التي توصـلنا اليها في التجربة االسـتطالعية ,وتم
خـذ القيـاســــات الخـاصــــة بعينـة البحـث (الطول ،الكتلـة ،العمر ال مني ،العمر التـدريبي) لغر اجراء
التجـانس للعينـة ولمعرفـة توزيعهم الطبيعي ،وكـذلـك تم تطبيق االختبـار المهـاري (التمرير بكرة قـدم
الصـاالت) واختبارات االدراك الحس – حركي (ادراك المسـافة ،ادراك المسـاحة ،ادراك األداة) على عينة
البحث التجريبية والـابطة.
 5-4-3إعداد مفردات التمرينات الخاصة وتطبيقها
قام الباحث ببعداد تمرينات خاصــة الهدف وتطوير االدراك الحس – حركي وكذلك تطوير مهارة
التمرير بكرة قدم الصـــاالت لنادي نفط الوســـط في محافظة النجف وكما مبين في الملحق( )2وتم تطبيق
هذه التمرينات الخاصــة بالقســم الرئيس من الوحدة التدريبية االولى على فراد عينة البحث التجريبية يوم
(االحد)الموافق ( )2021/ 4 / 18على عينه قوامها( )10العبين كاالتي:
 بلغ الوقت المخص للتمرينات الخاصة مابين ( )45-35دقيقة لكل وحده تدريبية. استغرق تطبيق التمرينات الخاصة المستخدمة ( )6سابيع بواقع ( )2وحدات تدريبية في األسبود. مجمود الوحدات التدريبية للتمرينات الخاصة ( )12وحدة تدريبية. انتهى تطبيق مفردات التمرينات الخاصة على فراد عينة البحث التجريبية يوم ( الجمعة) الموافق( /18 ،)2021/ 6ما بالنسـبة للمجموعة الــابطة فكانت تطبق مفردات المنهط التدريبي الذي يتبعه المدرب
في المدة نفسها.
 6-4-3تطبيق تجربة االختبارات البعدية لمجموعتي البحث
بعـد االنتهـاء من تطبيق الوحـدات التـدريبيـة قـام البـاحـث بـاجراء االختبـارات البعـديـة لمجموعتي البحـث
في يوم( الخميس) المصادف (  2021 / 6 / 24بالمكان والـروف نفسها.
 7-4-3المعالجات االحصائية
بعـد حصــــول البـاحـث على البيـانـات االوليـة من خالل تطبيق االختبـارات القبليـة والبعـديـة تمـت معـالجـة
تلك البيانات بالمعالجات االحصائية االتية).
• الوسط الحسابي.
• االنحراف المعياري.
• معامل االلتواء.
• اختبار ( )tللعينات المستقلة.
• اختبار ( )tللعينات المرتبطة.
• معامل االرتبام البسيط (بيرسون).
• النسبة المئوية.
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 -4عر النتائط وتحليلها ومناقشتها:
 1-4عر النتائط وتحليلها:
 1-1-4عر وتحليل نتائط اختبارات متغيرات االدراك الحس -حركي ومهارة التمرير القبلية
والبعدية للمجموعة الـابطة.
الجـــــدول ()3
يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة (ت) المحسوبة والجدولية ومستوى الداللة
ألختبارات متغيرات االدراك الحس -حركي ومهارة التمرير القبلية والبعدية للمجموعة الضابطة.
وحدة
القياس

االختبار ألبعدي

س

ع

س

ع

مستوى
( )t
()t
المحسوبة الجدولية الداللة

االدراك الحس –
حركي بالمسافة

المتر

1.92

0.93

2.2

0.76

2.61

معنوي

االدراك الحس –
حركي بالمساحة

الثانية

21.6

3.43

12

1.15

1.91

معنوي

14.26

4.15

1.10

2.88

2.17

معنوي

1.19

0.28

1.26

0.27

1.98

معنوي

المتغيرات واختباراتها

االدراك
الحس –
حركي

ادراك االحساس
باألداة
التمريربكرة قدم الصاالت

االختبار القبلي

1.73
الثانية
الدرجة

 قيمة  Tالجدولية عند درجة الحرية = (ن  )18( = )2 -وبمستوى داللة 0.05يســــتعر الجـدول ( )3نتـائط المجموعـة الـــــابطـة الختبـارات االدراك الحس  -حركي ومهـارة
التمرير بكرة قدم الصـــاالت حيث جاء االختبار القبلي لمتغير االدراك الحس – حركي بالمســـافة بوســط
الحســابي ( )1.92ة بانحراف معياري ( )0.93اما االختبار البعدي جاء بوســط حســابي ( )2.2وبانحراف
معيـاري ( )0.76اما قيمـة (( )tالمحســــوبة) بين االختبـارين بلغـت ( )2.61وهي اكبر من القيمـة الجـدولية
والبالغة ( )1.73وهذا يدل على وجود فرق معنوي بين االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة الـــــابطة،
اما متغير االدراك الحس – حركي بالمسـاحة في االختبار القبلي جاء بوسـط الحسـابي ( )21.6و بانحراف
معياري ( )3.43اما االختبار البعدي جاء بوســط حســابي ( )12وبانحراف معياري ( )1.15اما قيمة (()t
المحســـوبة) بين االختبارين بلغت ( )1.91وهي اكبر من القيمة الجدولية والبالغة ( )1.73وهذا يدل على
وجود فرق معنوي بين االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة الــابطة ،اما متغير ادراك االحسـاس باألداة
في االختبار القبلي جاء بوســط الحســابي ( )14.26و بانحراف معياري ( )4.15اما االختبار البعدي جاء
بوســــط حســــابي ( )1.10وبانحراف معياري ( )2.88اما قيمة (( )tالمحســــوبة) بين االختبارين بلغت
( )2.17وهي اكبر من القيمـة الجـدوليـة والبـالغـة ( )1.73وهـذا يـدل على وجود فرق معنوي بين االختبـارين
القبلي والبعدي للمجموعة الــابطة ،اما متغير التمريربكرة قدم الصـاالت في االختبار القبلي جاء بوسـط
الحسـابي ( )1.19و بانحراف معياري ( )0.28اما االختبار البعدي جاء بوسـط حسـابي ( )1.26وبانحراف
معيـاري ( )0.27اما قيمـة (( )tالمحســــوبة) بين االختبـارين بلغـت ( )1.98وهي اكبر من القيمـة الجـدولية
والبالغة ( )1.73وهذا يدل على وجود فرق معنوي بين االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة الـابطة.
 2-1-4عر وتحليل نتائط اختبارات متغيرات االدراك الحس -حركي ومهارة التمرير القبلية
والبعدية للمجموعة التجريبية.
الجـــــدول ()4
يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة (ت) المحسوبة والجدولية ومستوى الداللة
لمتغيرات االدراك الحس -حركي ومهارة التمرير القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية.
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المتغيرات واختباراتها

االدراك
الحس
–

االدراك الحس –
حركي بالمسافة
االدراك الحس –
حركي بالمساحة

االختبار القبلي

االختبار ألبعدي

س

ع

س

ع

1.88

0.88

3.45

1.17

22.3

3.77

1.7

1.56

()t
()t
المحسوبة الجدولية
2.45

مستوى
الداللة
معنوي
معنوي

2.91

حركي
1.73
ادراك االحساس
باألداة

التمريربكرة قدم الصاالت

14.13

3.86

8.78

2.37

2.5

معنوي

1.5

0.12

1.76

0.12

1.78

معنوي

 قيمة  Tالجدولية عند درجة الحرية = (ن  )18( = )2 -وبمستوى داللة 0.05يســــتعر الجـدول ( )4نتـائط المجموعـة التجريبيـة الختبـارات االدراك الحس  -حركي ومهـارة
التمرير بكرة قدم الصـــاالت حيث جاء االختبار القبلي لمتغير االدراك الحس – حركي بالمســـافة بوســط
الحسـابي ( )1.88ة بانحراف معياري ( )0.88اما االختبار البعدي جاء بوسـط حسـابي ( )3.45وبانحراف
معيـاري ( )1.17اما قيمـة (( )tالمحســــوبة) بين االختبـارين بلغـت ( )2.45وهي اكبر من القيمـة الجـدولية
والبـالغـة ( )1.73وهـذا يـدل على وجود فرق معنوي بين االختبـارين القبلي والبعـدي للمجموعـة التجريبيـة،
اما متغير االدراك الحس – حركي بالمسـاحة في االختبار القبلي جاء بوسـط الحسـابي ( )22.3و بانحراف
معياري ( )3.77اما االختبار البعدي جاء بوسـط حسـابي ( )1.7وبانحراف معياري ( )1.56اما قيمة (()t
المحســـوبة) بين االختبارين بلغت ( )2.91وهي اكبر من القيمة الجدولية والبالغة ( )1.73وهذا يدل على
وجود فرق معنوي بين االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية ،اما متغير ادراك االحساس باألداة
في االختبار القبلي جاء بوســط الحســابي ( )14.13و بانحراف معياري ( )0.12اما االختبار البعدي جاء
بوســــط حســــابي ( ) 1.76وبانحراف معياري ( )0.12اما قيمة (( )tالمحســــوبة) بين االختبارين بلغت
( )1.87وهي اكبر من القيمـة الجـدوليـة والبـالغـة ( )1.73وهـذا يـدل على وجود فرق معنوي بين االختبـارين
القبلي والبعدي للمجموعة الــابطة ،اما متغير التمريربكرة قدم الصـاالت في االختبار القبلي جاء بوسـط
الحسـابي ( )1.5و بانحراف معياري ( )0.12اما االختبار البعدي جاء بوسـط حسـابي ( )1.76وبانحراف
معيـاري ( )0.12اما قيمـة (( )tالمحســــوبة) بين االختبـارين بلغـت ( )1.78وهي اكبر من القيمـة الجـدولية
والبالغة ( )1.73وهذا يدل على وجود فرق معنوي بين االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية.
 3-1-4عر وتحليل نتائط اختبارات متغيرات االدراك الحس -حركي ومهارة التمرير البعدية
لمجموعتي البحث (التجريبية والـابطة).
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الجـــــدول ()5
يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة (ت) المحسوبة والجدولية ومستوى الداللة
لمتغيرات االدراك الحس -حركي ومهارة التمرير البعدية لمجموعتي البحث.
ألبعدي
ألبعدي
للمجموعة
للمجموعة
مستوى
()t
()t
وحدة
المتغيرات واختباراتها
التجريبية
الضابطة
المحسوبة الجدولية الداللة
القياس
ع
س
ع
س
االدراك الحس
– حركي
االدراك
بالمسافة
الحس
االدراك الحس
–
– حركي
حركي
بالمساحة
ادراك
االحساس
باألداة
التمريربكرة قدم
الصاالت

متر
سم

1.92

1.17 3.45 0.93

2.09

معنوي

21.6

1.56

1.87

معنوي

2.37 8.78 4.15 14.26

2.67

معنوي

0.12 1.76 0.28

2.12

معنوي

3.43

1.7

1.73
الثانية
الدرجة

1.19

 قيمة  Tالجدولية عند درجة الحرية = (ن  )18( = )2 -وبمستوى داللة 0.05يســــتعر الجـدول ( )5نتـائط االختبـارت البعـديـة لمجموعتي البحـث لمتغيرات االدراك الحس  -حركي
ومهارة التمرير بكرة قدم الصـاالت حيث جاء االختبار البعدي للمجموعة الــابطة لمتغير االدراك الحس
– حركي بالمســافة بوســط الحســابي ( )1.92و بانحراف معياري ( )0.93اما االختبار البعدي للمجموعة
التجريبيـة جـاء بوســــط حســــابي ( )3.45وبـانحراف معيـاري ( )1.17امـا قيمـة (( )tالمحســــوبـة) بين
االختبـارين بلغـت ( )2.09وهي اكبر من القيمـة الجـدوليـة والبـالغـة ( )1.73وهـذا يـدل على وجود فرق
معنوي بين االختبـارات البعـديـة لمجموعتي البحـث ,امـا متغير االدراك الحس – حركي بـالمســـــاحـة فـأن
االختبار البعدي للمجموعة الـــــابطة جاء بوســــط الحســــابي ( )21.6و بانحراف معياري ( )3.43اما
االختبار البعدي للمجموعة التجريبية جاء بوسـط حسـابي ( )1.7وبانحراف معياري ( )1.56اما قيمة (()t
المحســـوبة) بين االختبارين بلغت ( )1.78وهي اكبر من القيمة الجدولية والبالغة ( )1.73وهذا يدل على
وجود فرق معنوي بين االختبـارات البعـديـة لمجموعتي البحـث ،امـا متغير ادراك االحســـــاس بـاألداة فـأن
االختبار البعدي للجموعة الـــــابطة جاء بوســــط الحســــابي ( )14.26و بانحراف معياري ( )4.15اما
االختبار البعدي للمجموعة التجريبية جاء بوســــط حســــابي ( )8.78وبانحراف معياري ( )2.67اما قيمة
(( )tالمحســـوبة) بين االختبارين بلغت ( )2.17وهي اكبر من القيمة الجدولية والبالغة ( )1.73وهذا يدل
على وجود فرق معنوي بين االختبارات البعدية لمجموعتي البحث ،اما متغير التمريربكرة قدم الصــــاالت
فأن االختبار البعدي للمجموعة الـــابطة جاء بوســط الحســابي ( )1.19و بانحراف معياري ( )0.28اما
االختبار البعدي للمجموعة التجريبية جاء بوســــط حســــابي ( )1.76وبانحراف معياري ( )0.12اما قيمة
(( )tالمحسوبة) بين االختبارين بلغت ( )1.12وهي اكبر من القيمة الجدولية والبالغة (.)1.73
 2-4مناقشة النتائج
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من خالل ما عر في الجـدول ( )3الذي يســــتعر نتـائط االختبـارين القبلي والبعـدي المجموعة
الــابطة لمتغيرات االدراك الحس – حركي (االدراك الحس – حركي بالمسـافة ،االدراك الحس – حركي
بالمســـاحة ،ادراك االحســـاس باألداة ) المذكورة من اوســـام حســـابية وانحرافات معيارية تبين ان القيم
المحســــوبـة على التوالي ( )2,17 – 1.91 – 2.61التي تويــــ الفروق بين االختبـارين هي اكبر من
القيمة الجدولية والبالغة ( )1.73وهي تدل على معنوية الفروق بين االختبارين،كذلك بالنسـبة الى االختبار
المهاري (التمرير) تبين ان القيمة المحسـوبة البالغة ( )1.98هي اكبر من القيمة الجدولية والبالغة ()1,73
وهـذا يـدل على معنويـة الفروق بين االختبـارين ،يع والبـاحثون هـذا الفرق على التمرينـات التقليـديـة التي
ومن خالل مـا عر في الجـدول ( )4,5الـذي يســــتعر نتـائط
تطبقهـا المجموعـة الــــــابطـة ،
االختبــارين القبلي والبعــدي المجموعــة التجريبيــة واالختبــارين (بعــدي – بعــدي) لمجموعتي البحــث
لمتغيرات االدراك الحس – حركي (االدراك الحس – حركي بــالمســــــافــة ،االدراك الحس – حركي
بالمســـاحة ،ادراك االحســـاس باألداة ) المذكورة من اوســـام حســـابية وانحرافات معيارية تبين ان القيم
المحســــوبـة على التوالي ( )2,67 – 1.87 – 2.09( )2,5 – 2,91 – 2,45التي تويــــ الفروق بين
االختبــارين هي اكبر من القيمــة الجــدوليــة والبــالغــة ( )1.73وهي تــدل على معنويــة الفروق بين
االختبـارين،كـذلـك بـالنســــبـة الى االختبـار المهـاري (التمرير) تبين ان القيمـة المحســــوبـة البـالغـة ()1.78
( )2,12هي اكبر من القيمـة الجـدوليـة والبـالغـة ( )1,73وهـذا يـدل على معنويـة الفروق بين االختبـارين
للمجموعة التجريبية وبين االختبارات البعدية لمجموعتي البحث.
وهومـا يع وه البـاحثون إلى ان تمرينـات االدراك الحس – حركي التي مبقـت على المجموعـة
التجريبية والتي لم تتعر لها المجموعة الـابطة ساهمت في تحسين االدراك الحس – حركي وساعدت
المختبر على تحقيق الم يد من الفهم لطبيعة ادائه مما جعله تحســـن ايـــافة الى زيادة التركي ودقة االداء
المهاري وهو بدوره يؤدي الى زيادة عملية االدراك بااليـــافة الى ان زيادة التمرين ونوعيته ســـي يد من
الخبرة والمهـارة في مواقف اللعـب المختلفـة حيـث عملـت التمرينـات على تطوير العمليـات الـدراكيـة المختلفـة
وذلـك من خالل تمرينـات التوافق بين العقـل والجســــم التي تتطلـب انتبـاه وتركي من قبـل الفرد ومن خالل
االبتكـار والتحليـل الـذي يحتـاجـه الفرد عنـد و دائـه للتمرينـات ،حيـث إن مهـارة المنـاولـة من كثر المهـارات
اسـتخداما في لعبة كرة القدم للصـاالت ،وهي مقدرة الفريق على نقل الكرة بين الالعبين بمختلف المسـافات
واالتجاهات واإلرتفاد والمناولة وهي النقلة األولى في عملية بدء الهجوم ابتداًء من حارس المرمى ونهاية
خط الهجوم وباإلمكـان االفادة من المناوالت في عملية الهجوم المنظم الذي يحتاج الى العديد من المناوالت
المختلفة المســـافات واالتجاهات لذا فهي تتطلب عند ادائها الى مســـتوى عالي من االدراكات الحســـية عند
تطويرها.
-5االستنتاجات والتوصيات
 1-5االستنتاجات
 -1ان التمرينـات الخـاصــــة االدراك الحس – حركي لهـا فـاعليـة في تحســــين األداء لمهـارة المنـاولـة
لالعبين بكرة قدم الصاالت.
 -2هناك افـــلية للمنهط الذي يســتخدم تمرينات خاصــة في تطوير متغيرات االدراك الحس حركي
على المنهط المتبع في تحسين األداء لمهارتي المناولة لالعبين بكرة قدم الصاالت.
 2-5التوصيات
يوصي الباحثون باالتي:
 -1التأكيـــد علـــى اســـتخدام تمرينـــات متنوعـــة ومختلفـــة خاصـــة بالعمليـــات العقليـــة وربطهـــا
بالتمرينات المهارية لكرة قدم الصاالت.
 -2اقامـــة نـــدوات تثقيفيـــة باهميـــة االهتمـــام بالجوانـــب العقليـــة لطالبـــات كليـــة التربيـــة البدنيـــة
وعلــوم الريايــة وخصوصــا تمرينــات األدراك الحــس نحركــي بانواعــة لمــا لهــا مــن اهميــة
في تحسين داء الطالبات لمهارات كرة قدم الصاالت وقد يكون لغيرها ايـا.
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