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ردرا  احس  ركي  ناائي  رك  انيدلاا قدرات اختباراتتصميم   
 

 * رد. عبد انسالم صاحح انبيص

 ** رد. سام  مسعورد سسبون 

مفتاح انشكيف برد. مصع  *** 

 :
ً
انبحث: وأهمية املقدمة-أوال  

كافة يتميز العصر الحالي بالتنافس الشديد بين دول العالم املختلفة وذلك لتحقيق املزيد من التطور في    

املجاالت ومنها مجال التربية الرياضية ولذلك أهتم العلماء بدراسة العوامل املؤثرة على اداء الناشئين سواء كانت 

هذه العوامل جسمية او بدنية او نفسية او عقلية من أجل توضيح العالقة املتداخلة بين هذه العوامل ومدى 

توجيه عملية التدريب من أجل تحسين القدرة على اختيار  ارتباطها بهدف الوصول الى تعليمات يمكن عن طريقها

 املستويات الرياضية العالية. أفضلأفضل العناصر لتحقيق 

من نا تمكن ،أن الانتقاء الرياض ي لعبة رياضية معينة مع التنبؤ بمدى تأثير العملية التدريبية الطويلة مستقبال 

لك الانتقاء في كرة اليد يعتبر عنصرا اساسيا للنجاح فيها و كذ، الوصول الى أفضل املستويات الرياضية العالية

الوصول الى املستويات العالية و البد ان تتم عملية انتقاء الناشئين على اسس علمية وبالتالي الوصول بهم الى 

  (724: 21) (47:6)         .افضل مستوى ممكن

ؤثرات املختلفة. ولن يتمكن بدونها ان يتفاعل مع تعتبر حواس الالعب اهم مصادر حصوله على املعلومات واملو 

البيئة التي يعمل فيها بشكل مناسب، وبيئة املباريات تحتم على الالعب ان يكون على مستوى كبير من الادراك 

 والاحساس بما حوله من أحداث ومتغيرات وهو الدور الذي تقوم به القدرات الحس حركية. 

فة من الوظائف النفسية والحركية والعقلية املهمة التي تسهم في استيعاب أن إلادراك الحس حركي يمثل وظي 

الالعب واكتسابه املهارات والقدرات الحركية في كثير من ألانشطة التي تحتاج إلى دقة تقدير العالقات املكانية 

ف على سالمة إذ أن كفاءة التوافق أو الضبط والتوجيه الخاصة باألداء الحركي تتوقوالزمانية والحركية، 

يتمكن من اتخاذ القرار السليم وإصدار  ومن خاللهااملعلومات الحسية بشكل عام والحس حركية بشكل خاص، 

أوامر حركية دقيقة تتعلق بالتنفيذ الناجح لألداء الحركي املطلوب والقدرات الحس حركية من اهم الابعاد التي 

املهاري للوصول ألعلى املستويات وذلك من خالل ما يتمتع به يبنى عليها عمليات اكتساب وتنمية الاداء البدني و 

  (221: 26)( 224: 1)  .الالعب من الاحساس بالقوة والسرعة والزمن واملسافة وبالزوايا 

 
ز
 بةار ا

ز
و تعد الاختبارات املوضوعية من الوسائل الفنية الرئيسية للتقويم في التربيةة الرياضةية ، كمةا أنهةا تلعةب دورا

 عةةةن أنهةةةا تسةةةاعد فةةةي توجيةةةه الالعبةةةين فةةةي 
ز
التشةةةخيا والتصةةةنيف والتقةةةويم ، ووضةةةع  الةةةدرجات واملسةةةتويات ، فضةةةال

 للتعرف على نقاط الضعف والقوة للمهارات والصفات البدنية املطلوب تقويمها لدى الالعبين .

 مةةن  تةةيوعية إللةةذا يأ ةةأ الكثيةةر مةةن الخبةةراء والبةةاحثين واملةةدربين إلةةى البحةة  عةةن الاختبةةارات املوضةة  
ز
تقةةيس بدقةةة كةةال

أخر فاملهتمون  لعبة رياضيةولعبة كرة اليد شأنها شان أي  الرياضية املختلفة،الصفات البدنية واملهارية لألنشطة 
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بهذه اللعبة بحاجة إلى الكثير من الاختبارات ذات الثقل العلمي املستند إلى ألاساليب إلاحصائية الدقيقة التي تؤكد 

         ألاداء.من صالحيتها في القياس ثباتها وتعز  

 :
ً
اانبحث: مشكلة-ثانيا

على أساس    املرتكزات الاساسية التي تتضمن الوصول لألهداف املخطط لها، ويتم الناشئين أحد نتقاءيعتبر ا

على و لها  طوالبد أن يكون بطريقة علمية مخطالخ،  ......والبدنية والفسيولوجية والنفسيةالامكانيات ال سمية 

قاط ة نولقد وضع العلماء الاختبارات واملقاييس للوقوف على مستوى الالعبين ومعال أسس ومبادئ سليمة. 

لى املصادر ع الباحثون الضعف والقوة وتطوير الاداء للوصول به الى أفضل املستويات املمكنة ، ومن خالل اطالع 

شكل عام ، إلادراك الحس حركي  براجع الختبارات تخا در واملا افتقار هذه املصاو واملراجع العلمية املتاحة الحظ

يم شئي كرة اليد بشكل خاص مما دعاهم الى بناء وتصمإلادراك الحس حركي لناتقيس  وعدم وجود اختبارات

 ان لكل لعبة خصوصية معينة تميزها عن، حي  باإلدراك الحس حركي لناشئي كرة اليد  اختبارات خاصة 

على مستوى  الى السعي إليجاد اختبارات التي تساعد املدربين في التعرف الباحثون لذي دفع الالعاب الاخرى الامر ا

ن الوصول أن عملية إتقان ألاداء املهاري ال يمك كما .اء املهاري والخططي في كرة اليد هذه القدرات املرتبطة باالد

أخرى ،  هاري من جهة وألاداء ألبدني من جهةإليه إال من خالل الترابط ال وهري بين العمليات العقلية وألاداء امل

مستوى إلادراك  إذ تكمن مشكلة البح  في عدم الاهتمام الكافي من املدربين والعاملين في املجال التدريبي بقياس

قلة  وإعطاء معلومات دقيقة عن الحالة التدريبية ويعود السبب في ذلك إلىلناشئي كرة اليد  الحس  حركي 

حثون تستند إلى أسس علمية من أجل تقويم مستواهم املهاري والبدني ، لذا وجب على البا الاختبارات التي

 كرة اليد الخوض في هذا املجال من خالل تصميم وتقنين اختبارات لقياس مستوى إلادراك الحس حركي في لعبة

                                           وبالتالي النهوض بجميع مستويات ألاداء وتحقيق أفضل إلانجا ات فئة الناشئين 

ا
ً
 :هدف انبحث -:ثانثا

 .لناشئي كرة اليد الاختبارات الخاصة بقياس مستوى الادراك الحس حركيبعض  تصميم يهدف البح  الى 

 
ً
 :ض انبحثفكا -:رابعا

 قيد البح   -الاختبارات املقترحة تقيس انواع إلادراك الحس حركي لناشئي كرة اليد  -

 
ً
امصطلسات انبحث -:خامسا

ااحس  ركريةلاردرا   قدرات-1

هي قدرة الفرد على تنظيم املعلومات الداخلة من خالل الحواس وتفاعل هذه املعلومات عن طريق اعصاب 

 (21:  1) خاصة الى مراكز عصبية معينة في املخ ثم إعادة اخراجها في صورة سلوك حركي. 

 :في رك  انيد ركي  لاردرا  احس  قدرات-2

مقدرة ناشئي كرة اليد على إدراك الاماكن والاتجاهات واملسافات والا منة والزمالء واملنافسين وحدود  هي

.                             بية لديهامللعب بحي  تمكنه من اداء املهارات الحركية والفنية املختلفة بشكل سليم وتنبع من املنظومة العص

 )تعريف اجرائي(

 :
ً
ااناظكية واملكجعية ساتاندرا-ساردسا
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  ركي  في رك  انيد لاردرا  احس قدرات  

 مهمةةةا فةةي تنميةةة وتطةةةور ال سةةم فعنةةدما يمتلةةك ال
ز
مهةةارات حةةس حركيةةةة  رياضةةة يأن الادراك الحةةس حركةةي مكونةةا

ويةةرى  ،بمسةتوى جيةةد ف نةه يعنةةي نمةو ال هةةا  العصةةبي الةذي يةةنعكس علةى بةةابي ال وانةةب ويكةون بمثابةةة مؤشةر لةةه

مجال التربية الرياضية بشكل عام التال م بةين النتةائالا الايجابيةة بةين الاداء فةي بعةض الاختبةارات املختصون في 

الخاصةةة فةةي الادراك الحةةس حركةةي والاداء فةةي اختبةةارات القةةدرات الحركيةةة، وان الرياضةةيين الافضةةل هةةم الةةذين 

             (24: 21) (21: 1) . حركييحققون نتائالا جيدة في اختبارات الادراك الحس 

أن الادراك الحس الحركي يسمح بالتحكم في توجيه وتصحيح املهارة اثناء تأديتها سواء من حي  الشكل او كما 

املدى أو الاتجاه ويلعب الاحساس العضلي الحركي دورا هام في مساعدة التوافق العضلي العصبي بين الاربطة 

ذو  الحركي-العضليبي من جهة اخرى، ويعتبر الاحساس والعظام والاوتار والعضالت من جهة وبين ال ها  العص

مفاصل ال ها  أهمية للوظائف الحركية، عن طريق املحلالت التي توجد هذه في العضالت والاوتار والاربطة و 

 ( 17: 27) (41: 2) . الحركي

املنةةةافس وإدراك  لقةةدرة إلادراك الحةةس حركةةي تمكنةةه مةةن تحديةةد حركةةة الالعةةبالعةةب كةةرة اليةةد امةةتالك  لةةذلك فةةأن

توجهةه ألداء أي حركةةة، كمةةا يةةتمكن الالعةةب مةةن التصةةويب نحةةو املرمة  دون النظةةر وهةةذا مةةا نالحظةةه فةةي التهةةديف مةةن 

ي وموقعه في أمام الالعبين املدافعين دون الحاجة الى رؤية املرم  بشكل واضح وكأن الالعب يدرك أبعاد ذلك املرم

 (74: 1)                . امللعب

ان امتالك الالعب ملقدرة عالية من الادراك الحس حركي تمكنه من تحديد تحركات املنافس يرى الباحثون و  

دون الاعتماد على حاسة  وأدراك توجهه إلداء اي حركة ممكن السيطرة عليها، وتمكنه من التصويب على املرم 

بالقوة واملسافة واملكان والاحساس أن العب كرة اليد يحتاج الى القدرات الحس حركية الخاصة ، و  البصر

بحدود امللعب و من اللعب وبالخصوم والزمالء وكذلك الاحساس بالكرة لتوجيها سواء كانت بمهارات )التمرير او 

التصويب( فى املكان املراد التوجيه اليه مباشرة بصورة قانونية، كما أن لعبة كرة اليد ترتبط بالعديد من 

ي يمكن تنميتها وتطويرها أثناء عملية التعليم والتدريب ومن أهمها ادراك الاحساس املدركات الحس حركية الت

بالسرعة والزمن والقوة واملسافة واملكان والاتجاه، حي  ان العب كرة اليد يواجه في وقت واحد أكثر من منافس 

 (277- 47- 67- 21-4: 22)    .        القانونية للعبة قواعدالخطوط امللعب( ونظرا ملا تقتضيه  -الخصم-)الزمن

 أل 
ز
  -:( قيد البح  ) هم أنواع القدرات الحس حركية فى كرة اليدونقدم هنا شرحا وجيزا

اإردرا  لارساس بانقو   -1

القدرة على اخراج مقدار معين من القوة ألداء مهارات معينة بواسطة دقة املستقبالت الحسية هو 

ملوجودة في العضالت واملسؤولة عن الاحساس حتى يمكن أداء املهارات في لتوصيل املعلومات عن طريق الاوتار ا

، ويضيف ان الاداء الحركي في بعض الالعاب ال يتطلب القوة القصوى شكلها الصحيح وبالصورة املطلوبة

ناسب للعضالت، إنما يستلزم كل اداء قدرا معينا من القوة يختلف في تو يعها على أجزاء املهارة وال سم بما يت

 (27 -22: 24)  .مع طبيعة الاداء

ااردرا  لارساس باألردا :  -2
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ان إدراك الالعب للكرة يساعد على توافق حركاته معها ومع خصائصها من حي  و نها وشكلها ومن خالل 

 ( 21: 24) الاداء املهاري تظهر اهمية ادراكه لها بوضوح 

عطيه أجزاء ال سم للكرة من قوة كي تحركها في الاتجاه الاحساس بالكرة من حي  مالمستك لها ومدى ما تو

  (27: 21)  وبالسرعة املطلوبين وباملسار املتوقع لها وبالتالي نجاح الاداء من خالل ادراك املتغيرات الخاصة باألداة.

اإردرا  إلارساس باملسافة: -3

ط الحركي وعالقة هذا املكان باملسافات إن إلادراك الصحيح من الالعب للمكان املوجود فيه أثناء ممارسته للنشا

املختلفة يمكن الالعب من التحديد الدقيق للمهارات الحركية فعند ممارسة أي نوع من أنواع النشاط الحركي 

يتواجد الالعب في أماكن متعددة تحددها مسافات معينة تتطلب أداء حركيا معينا تتناسب واملكان املوجود فيه 

 (146: 7)                             .الالعب

القدرة على التقدير الايجابي للمسافة وتوضح الاهمية الكبرى لإلحساس البصري للمسافة وأداء  وهو 

املهارات الحركية املركبة، حي  أن الاسترشاد عن طريق دقة التمييز البصري للمسافة يلعب دورا هاما في اداء 

 (211: 21) .ملهارات الرياضيةمختلف ا

اإردرا  إلارساس بانزمن: -4

 ( 112: 26) هو القدرة على تحديد  من اداء حركي معين. 

إن التنظيم الزمني يعتمد دائما علي عملية إلاحساس بالعالقات املتعاقبة واملستمرة ولو نظرنا إلى هذه العالقات 

الالعب أن يكون لديه إلاحساس التام  وأهميتها في النشاط الرياض ي، لوجدنا أنها تمثل أهمية كبري حي  يتحتم على

بالزمن الذي تستغرقه الحركات املتكررة واملتعاقبة حتى يتمكن من تحديد سرعة ألاداء الحركي طبقا لظروف 

 (1: 27) .النشاط

اإردرا  إلارساس باالتجاه: -5

شطة الرياضية القدرة على الاحساس ب تجاه وحركة ال سم، وتظهر أهمية الاحساس باالتجاه في الانهو 

مكن الرياض ي من أتمام الحركة في مسارها الصحيح وأداء الحركة املوالية لها في الاتجاه 
ُ
املختلفة حي  انها ت

املطلوب وبسهولة ويسر، وعن طريقه يتمكن الالعب من اتخاذ الاتجاهات واملسارات السليمة في ال ري وتقدير 

 (17: 21) .حيح سواء بالتمرير للزميل أو التصويب على املرم اتجاهه وخط سيره وتوجيه الكرة في الاتجاه الص

  : اردرا  إلارساس باملكان -6

هو قدرة الالعب على تحديد مكانه أثناء ألاداء الحركي وكذلك القدرة على إدراك العالقة بين مكانه في امللعب ومكان   

ويجب أن يتمتع الالعب ب دراك  أثناء ألاداء الحركي الزمالء أو الالعبين املنافسين ،أي إدراك العالقات املكانية 

 (211: 4)                              .إلاحساس باملكان في الدفاع واله وم، وكذلك إدراك الاحساس العام باملكان الذي يتحرك فيه

  اندراسات املكجعية  

نين اختبارات لقياس مستوى الادراك الحس تصميم وتق وعنوانها) (5( )2006ردراسة: رازم موس ى انعامكي) -1

تصميم اختبارات لقياس مستوى الادراك الحس حركي ألفراد عينة البح  في  وهةدفت الى حركي في لعبة كرة اليد(
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طالبا من طالب كلية التربية  11املنهج الوصفي و اجريت الدراسة على عينة قوامها الباح استخدم كرة اليد، و 

ارها بالطريقة العشوائية  وقد تم تصميم وتقنين اختبارات قياس الادراك الحس حركي لطالب وتم اختيالرياضية، 

 بالفراغ( –بالوثب  -بمسافة التصويب -التربية الرياضية في كرة اليد وهي اختبار ادراك الاحساس )بالقوة العضلية

الحس حركية كأساس النتقاء  عنوانها ) دراسة عاملية للقدراتو  (4()2010ردراسة: ايهاب فوزي انصاوي) -2

على  أهم القدرات الحس حركية التي تناسب كل  الناشئين في بعض الانشطة الرياضية( وهدفت الى التعرف

املنهج  الباح استخدم و  نشاط وبناء بطارية اختبارات حس حركية لكل نشاط من الانشطة قيد الدراسة 

 -كرة اليد( -السباحة -في منطقة الاسكندرية في )ال مبا  ( العب مس لين721الوصفي اجريت على عينة قوامها )

وقد تم بناء بطارية اختبار مكونة من إختبار ادراك الاحساس  وتم اختيارها بالطريقة العشوائية فئة الناشئين

م(  وإختبار ادراك الاحساس بقوة 4بال سم في الفراغ إختبار ادراك الاحساس بمسافة التصويب من الثبات )

 سم( 11.1لألمام ) الوثب

 حركي في التعرف على ألاداء الحركي( -دور إلادراك الحس وعنوانها ) Farrera (2003( )14)ردراسة فاريكا -3

 الباح أثناء تنفيذ الحركات إلارادية ،واستخدم  حركي في عملية املقارنة -هدفت الى  تقييم دور إلادراك الحس

( فرد واختيرت بالطريقة العمدية  وقد توصلت الدراسة الى ان التجربة 11املنهج التجريبي، واجريت عينة قوامها )

اثبتت أهمية إلادراك الحس حركي في التعرف على الحركة، إال انها أكدت على الدور الذي تلعبه ألاوامر الحركية 

  .املركزية في تنفيذ الحركة املزدوجة بين املعلومات الحس حركية وألاوامر املركزية

اق على اندراسات املكجعية انتعلي- 

سابقة في وضع متغيراته في ضوء الهدف املراد تحقيقه ، ونشير الى ان  بحوثاسترشد البح  الحالي بما سبقه من 

مكن املرجعي للدراسات املرجعية التي تتحليل الدراسات قد افاد في كثير من ال وانب ويتضح من خالل املسح 

من حي  طريقة اختيار عينة البح   الحالي فق معظم الدراسات مع البح ي  تتالتوصل إليها، حمن  الباحثون 

 باإلدراك الحس حركيعن بابي الدراسات بتصميم الاختبارات الخاصة  بح ال اهذ ، بينما تميز واملنهج املستخدم

اسة الحالية، وكذلك ف ن هذه الدراسات املرجعية بها الكثير من النقاط الهامة التي يمكن إلاستفادة منها في الدر 

وذلك في ما يتعلق بأهداف الدراسة، واملنهج املستخدم، والعينة، وأهم النتائالا التي توصلت إليها، ما دفع 

                                                                    لدراسة ألهميتها في املجالإلجراء هذه ا الباحثون 
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اإجكاءات انبحث

اثماهج انبح -اوال:

 املنهج الوصفي ملالئمته لطبيعة البح .  الباحثون استخدم 

امجتمع وعياة انبحث-ثانيا:

محافظة الاسكندرية  ( من مجموع ناشئي أندية1117( العب من مواليد)271اشتمل مجتمع البح  على عدد)

نادي الاوملبي(.  -نحاسنادي ال -نادي البنك الاهلي -نادي اصحاب ال ياد -نادي سبورتنالا -نادي سموحة -)نادي باكوس

منطقة -لين باالتحاد املصري لكرة اليد املس  الرياض ي باكوسنادي ( العب ناشئي من 71 حي  بلغت عينة البح  )

    .وذلك لألسباب الاتية :طريقة العمدية تم اختيارها بالو     م. 1121-1124الاسكندرية للموسم الرياض ي 

 لنادي. انتظام العملية التدريبية داخل ا  -2

 توافر الاجهزة والادوات والامكانيات املطلوبة لالختبارات.  -1

  وتسهيل أداء الاختبارات. ادينة التعاون إدار   -7

 (1جدول )

 املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية ومعامل الالتواء ومعامل التفلطح لعينة البح 

  35ن=

املعاحجات لارصائية   

 

اساسية املتغيرات لاونية لاا

ااندالالت لارصائية نلتوصيف

املتوسط 

ااحسساب 
اانوسيط

لانحكاف 

ااملعياريا

معامل 

الانتواء

معامل 

اانتفلطح

 1.71- 1.71 21.12 67.11 67.21اانوزن )رجم(

 1.17  2.14- 6.71 247.11 242.12اانطول )سم(

-1.26 1.11 21.11 21.71اانسن)ساة(  -1.62  

1.127 انعمك انتدريب  )ئهك(  77.11  1.61-  1.12-  1.17 

 

الخاص باعتدالية متغيرات عينة البح  في القياسات الاولية الاساسية ان معامالت الالتواء ( 1)يتضح من جدول 

( مما يدل على ان القياسات املستخدمة قريبة من الاعتدالية وهذه القيم تقترب من 1.71إلى  2.14-تتراوح ما بين )

( وهذا يعني ان تذبذب املنحنى الاعتدالي مقبول وفي 1.17، 1.62-الت التفلطح تتراوح ما بين )الصفر، كما بلغ معام

  مما يؤكد اعتدالية البيانات الخاصة باملتغيرات الاولية الاساسية قيد البح .املتوسط وليس متذبذبا ألعلى وألسفل 
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:
ً
امجاالت انبحث -ثانثا

ا   -املجال املكان : -1

 بمحافظة الاسكندرية بجمهورية مصر العربية. في ملعب نادي باكوسالبح   اساتتم اجراء جميع قي

ا-املجال انزمن :-2

 م1121/ 7/ 11الى  7/1121/ 1 منخالل الفترة  البح تم إجراء  

ا-املجال انبشكي: -3

  د الاتحاد املصري لكرة اليو )باكوس( واملس لين بمنطقة الاسكندرية ناديناشئي كرة اليد املس لين ب

اوسائل جمع انبيانات  -رابعا:

ااملقابلة انشخصية: -2

( 2( مرفق)21تم اجراء املقابالت الشخصية مع عدد من السادة الخبراء املتخصصين في مجال كرة اليد وعددهم)

 الباحثون املناسبة لناشئي كرة اليد  )قيد البح ( كما حرص القدرات الحس حركية واختباراتها الستطالع آراءهم حول 

 على توفر الشروط التالية في الخبراء:

 أن يكون لديه خبرة في التدريس والتدريب ال تقل عن عشر سنوات في مجال التخصا.   -

 ان يكون حاصال على شهادة عليا من كليات التربية الرياضية او دورات تدريبية في مجال تدريب كرة اليد. -

الاستبيان: -2

يق استمارات استطالع رأي الخبراء لتحديد أهم القدرات الحس حركية ولتحديد تم استطالع اراء الخبراء عن طر 

 . لناشئي كرة اليد  الخاصة بها واملناسبةانسب الاختبارات 

 -لاجهز  ولاردوات املستخدمة: -

 ساعات ايقاف صافرات - كرات يد قانونية   -  ملعب كرة يد قانوني -

 شريط قياس استمارات تس يل ميزان طبي ارض ي- اقماع بعدد مناسب -

 عصابة للعينين -  (جها  قياس الطول والو ن)رستا ميتر - شريط الصق بالوان مختلفة -

 اختبارات انقدرات احس  ركرية :  تصميم خطوات 

o  راسات السابقة امكن للباحثين من باملراجع العلمية وبنتائالا الد والاستعانةمن خالل املسح املرجعي

 قيد البح . -لحس حركيةتحديد القدرات ا

o  حدة واعداد التعليمات الخاصة بكل منها.  علىقام الباحثين بكتابة املفردات الخاصة بكل اختبار 

o  على ي في صورتها ألاولية لعرضها أر  استطالعفي استمارة  الاختباراتبعد ذلك قام الباحثين بوضع

 الخبراء.السادة 
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o  علىاملقترحات املطلوبة منهم و م الباحثين بأجراء التعديالت السادة الخبراء قا علىبعد عرض الاستمارة 

 ووضعها في صورتها النهائية  –قيد البح   -اختبارات القدرات الحس حركية

o  عينة من مجتمع البح   علىفي ضوء التعديالت النهائية قام الباحثين بأجراء دراسة استطالعية

ساعدين والتأكد من صالحية املالعب وألادوات وذلك بهدف تدريب املوخارج عينة البح  ألاساسية 

 املستخدمة  

:
ً
الاستطالعية: اتاندراس -خامسا

  : ااندراسة لاستطالعية ألاولى

وهدفت الى تحديد أهم القدرات  (1/7/1112إلى  1/7/1112 من )ب جراء هذه الدراسة في الفترة  الباحثون قام  -

املرجعية واملرتبطة بموضوع البح  حصر وتحليل الدراسات تم و  سنة. 26كية لناشئي كرة اليد تحت الحس حر 

في ضوء ما أسفرت عنه نتائالا تحليل  (. و 1( )1116ودراسة حا م العامري)( 7)(1121ايهاب الصاوي)كدراسة 

بعمل استبيان الستطالع رأي الخبراء لتحديد أنسب  الباحثون املراجع العلمية املتاحة والدراسات املرجعية، قام 

وتم  (1)قدرات حس حركية مرفق  (21الحس حركية لناشئي كرة اليد وقد احتوت الاستمارة على ) القدرات

 .إلبداء الراي من املوافقة او الحذف او الاضافة ألي متغير (2مرفق ) عرضها على السادة الخبراء

 ( يوضح ذلك. 7( قدرات حس حركية وال دول )6استخالص عدد)عن  الدراسةاسفرت وقد 

 يوضح استطالع رأي احخبراء رول مدى مااسبة انقدرات احس  ركرية ناائي  رك  انيد(3جدول )

10ن=  

 نسبة املوافقة التكرار القدرات الحس حركية م

 %11 1 الادراك الحس حركي بالقوة 2

 %11 1 الادراك الحس حركي بالتوا ن  1

 %211 21 الادراك الحس حركي باملسافة 7

 %211 21 زمنالادراك الحس حركي بال 7

 %11 1 الادراك الحس حركي بالوثب 1

 %21 2 الادراك الحس حركي البصري املقارن باملسافة 6

 %11 1 الادراك الحس حركي باالتجاه 4

 %211 21 الادراك الحس حركي باملكان 1

 %11 1 الادراك الحس حركي باألداة 1

 %21 2 الادراك الحس حركي بحركة ال سم في الفراغ 21
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( والخاص باستطالع رأي الخبراء في مدى مناسبة القدرات الحس حركية لتحقيق اهداف 7يتضح من جدول )

( فأكثر وتم %11نسبة ) الباحثون ( وقد ارتض ى % 211، %21البح  أن نسبة املوافقة على القدرات تراوحت ما بين )

 ( قدرات هي التالية:6الاتفاق على )

 الادراك الحس حركي باملسافة -1  . الادراك الحس حركي بالقوة -2

 .الادراك الحس حركي باالتجاه -7  الادراك الحس حركي بالزمن  -7

 .الادراك الحس حركي باألداة -6  الادراك الحس حركي باملكان  -1

أنسةةةب الاختبةةةارات الخاصةةةة بالقةةةدرات الحةةةس حركيةةةة لناشةةةئي تةةةم تصةةةميم اسةةةتمارة اسةةةتطالع رأي الخبةةةراء لتحديةةةد  -

( وتةةةم عرضةةةها علةةةى 7مرفةةةق ) اختبةةةار (21الاختبةةةارات قيةةةد البحةةة  ولقةةةد احتةةةوت الاسةةةتمارة علةةةى عةةةدد )  كةةةرة اليةةةد

 ( يوضح ذلك.7السادة الخبراء إلبداء الراي من املوافقة او الحذف او الاضافة ألي متغير، وال دول )

تفاع نسبة الاتفاق ( اختبارات للقدرات الحس حركية قيد البح  نظرا الر 6استخالص ) عن الدراسة واسفرت

 .%11عليها أكثر من 

 يوضح نسبة اتفاق احخبراء على لاختبارات احس  ركرية املقتررة(4جدول )

  10ن=

 انتككار لاختبارات انت  تقي  انقدرات احس  ركرية انقدرات احس  ركريةام
 نسبة

 لاتفاق

 لاردرا  احس  ركي  بانقو  2
 %21 2 اختبار ادراك الاحساس بالقوة

 %11 1 اختبار القدرة على ادراك الاحساس بقوة التمرير

 لاردرا  احس  ركي  باملسافة 1
 % 211 21 ( متر4تمرير الكرة الى الزميل من مسافة )

 %21 2 متر(7تمرير الكرة املرتدة الى الزميل )

 لاردرا  احس  ركي  بانزمن 7
 %11 1 نية(ثا21اختبار ألادراك الحس حركي لتقدير الزمن )

 %21 2 ثانية 71اختبار الاحساس بالزمن 

 لاردرا  احس  ركي  باالتجاه 7
 %41 4 اختبار القدرة على تقدير اتجاه الكرة

 %71 7 اختبار ادراك الاحساس باالتجاه

الاردرا  احس  ركي  باملكان 1
 %11 1 اختبار القدرة على ادراك الاحساس الالعب بمكانه في امللعب

 %21 2 ختبار القدرة على ادراك الاحساس الالعب بالزميلا

 لاردرا  احس  ركي  باألردا  6
 %11 1 اختبار ادراك الاحساس بسرعة الكرة

 %11 1 اختبار القدرة على ادراك الاحساس بارتفاع ومسار الكرة
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ت الحةس حركيةة لتحقيةق اهةداف ( والخاص باستطالع رأي الخبراء في مدى مناسبة اختبارات القدرا7يتضح من جدول )

( فةةةةةأكثر لقبةةةةةول %11نسةةةةةبة ) البةةةةةاحثون ( وقةةةةةد ارتضةةةةة ى %211، %21البحةةةةة  أن نسةةةةةبة املوافقةةةةةة علةةةةةى الاختبةةةةةارات تراوحةةةةةت مةةةةةا بةةةةةين)

   .والاعتماد على الاختبار

  اننهائية:املصممة من قبل انبارثون في صورتها انقدرات احس  ركرية اختبارات 

 

ا  بانقو :أوال: اختبار لاردرا  ر  ركي

 ادراك الاحساس بالقوةااسم لاختبار:

 قياس القدرة على تقدير قوة التمريراهدف لاختبار:

 ملعب كرة اليدااملكان:

 عصابة للعينين -أقماع -كرة يدالاردوات املستخدمة:

 

ا :طكيقة لارداء

متةةر وعنةد سةةماع الاشةةارة يمةةرر الكةةرة فةةي اتجةةاه املرمةة  الاخةةر  6يقةف الالعةةب ممسةةكا بةةالكرة أمةةام املرمةة  وعلةةى خةةط ال

مةةرات يقةةوم املسةةاعد بوضةةع قمةةع لتحديةةد مكةةان سةةقوط الكةةرة. ثةةم يطلةةب منةةه تمريةةر  7ألطةةول مسةةافة ممكنةةة مكةةررا الاداء 

 الكرة الى منتصف املسافة التي س لها في متوسط محاوالته الاولى وهو معصوب العينين 

 : انتسجيل

ادرجات لكل محاولة ناجحة وتخصم درجتان عن كل متر بعيدا عن القمع. 1محاوالت يمنح  7عب يحتسب لال 



لسالم                  لرياضي والبدني طريق للتنمية واالنشاط ا-تحث شعار –المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية التربية البدنية 
                   

25-27/12/2018L 

  
 

   

جامعة المرقب –كلية التربية البدنية   723 icss.conference@elmergib.edu.ly 

 

ا

اثانيا: اختبار لاردرا  ر  ركي  باملسافة:

 متر( 4تمرير الكرة املرتدة الى الزميل )ااسم لاختبار:

 قياس القدرة على ادراك الاحساس باملسافة اهدف لاختبار:

 ملعب كرة اليدااملكان:

 شريط قياس -عصابة للعينين–كرة يد  -ملعب كرة يدالاردوات املستخدمة:

 
 :طكيقة لارداء

متر الرمية ال زائية ويقف الالعب الثاني على خط املرم  مواجها له ويطلةب منةه  4يقف الالعب الاول على خط ال

وهةةةو مبصةةةر ثةةةم اداء التمريةةةرة وهةةةو معصةةةوب تمريةةةر الكةةةرة بحيةةة  ترتةةةد مةةةن الارض الةةةى الزميةةةل املقابةةةل مةةةع تكةةةرار الاداء ملةةةرتين 

 العينين ملحاولتين فقط.

ادرجات عن كل محاولة ناجحة. تقل الدرجة حسب ُبعد التمريرة عن الزميل.  1تحتسب انتسجيل: 

 

اثانثا: اختبار لاردرا  ر  ركي  بانزمن:

 بالزمن ادراك الاحساس ااسم لاختبار:

 الزمن قياس القدرة على تقدير اهدف لاختبار:

 ملعب كرة اليدااملكان:

 ساعة إيقاف -كرة يدالاردوات املستخدمة:
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( ثانية وعند نهاية الوقت يتوقف مع سةماع 21: يقوم الالعب عند سماع الاشارة بتنطيط الكرة ملدة )طكيقة لارداء

ثانيةةةة مةةةن سةةةماع الاشةةةارة  (21الاشةةةارة ويكةةةرر ذلةةةك ثةةةالث محةةةاوالت، ثةةةم يطلةةةب منةةةه ان يقةةةوم بتنطةةةيط الكةةةرة لةةةنفس الوقةةةت )

 محاوالت  7ويتوقف حسب تقديره للزمن املطلوب، يمنح الالعب 

محةةةةاوالت او تحتسةةةةب لةةةةه افضةةةةل  7(ثانيةةةةة فةةةةي 21 -يحتسةةةةب متوسةةةةط الةةةةزمن الةةةةذي سةةةة له الالعةةةةب )  /  -انتسجججججيل:

 ث( -درجة عن كل ) /½ درجات كاملة حال مطابقته للزمن املطلوب وتخصم  21محاولة، ويمنح 

 

اعا: اختبار لاردرا  ر  ركي  باملكان: راب

 ادراك الاحساس باملكان ااسم لاختبار:

 قياس القدرة على ادراك مكانه في امللعباهدف لاختبار:

 ملعب كرة اليدااملكان:

 شريط الصق ملون  –كرة يد  -عصابة للعينينالاردوات املستخدمة:



لسالم                  لرياضي والبدني طريق للتنمية واالنشاط ا-تحث شعار –المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية التربية البدنية 
                   

25-27/12/2018L 

  
 

   

جامعة المرقب –كلية التربية البدنية   725 icss.conference@elmergib.edu.ly 

 

 

مربعةات ويعطيهةا ارقةام فةوق  6متةر الةى  1متةر وال6حصةورة مةا بةين اليقوم املةدرب بتقسةيم املنطقةة املطكيقة لارداء: 

متةةر ثةةم يطلةةب منةةه التقةةدم خطةةوتين لألمةةام وخطةةوتين  6العشةةرة، ثةةم يقةةف الالعةةب وقفةةة الةةدفاع )الاسةةتعداد( علةةى خةةط ال

مةةةع تكةةةرار لأخلةةةف مةةةع التحةةةرك جانبةةةا مةةةرة لليمةةةين واخةةةرى للشةةةمال ثةةةم يقةةةف ويحةةةدد مكانةةةه حسةةةب رقةةةم املربةةةع املوجةةةود فيةةةه، 

 مرات وهو معصوب العينين. 1مرات، ثم يطلب من الالعب ان يكرر الاداء  1الاداء 

ادرجات عن كل محاولة صحيحة. 7تحتسب انتسجيل:     

 

اخامسا: اختبار لاردرا  ر  ركي  باالتجاه: 

 ادراك الاحساس باالتجاهااسم لاختبار:

 اتجاه الكرةقياس القدرة على ادراك الاحساس باهدف لاختبار:

 ملعب كرة اليدااملكان:

 كرة يد  –عصابة للعينين الاردوات املستخدمة:
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اطكيقة لارداء:

(( ثةةم 7( شةةمال اسةةفل )1( شةةمال اعلةةى )7(  يمةةين اسةةفل)2منةةاطق بحيةة  تصةةبح )يمةةين اعلةةى) 7يقسةةم املرمةة  الةةى 

لةب املةدرب منةه التصةويب فةي الاتجةاه املحةدد يطلب من الالعةب تصةويب الكةرة مةن الحركةة والوثةب واثنةاء قيامةه بالوثةب يط

 مرات وهو معصوب العينين. 1مرات وهو مبصر ثم يطلب منه اداء التصويب  1(.يكرر الالعب الاداء 7)مثال رقم 

اانتسجيل:

 عن كل محاولة فاشلة. 1درجات عن كل محاولة ناجحة وتخصم  7يمنح  –محاوالت  1تحتسب لالعب 
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ار  ركي  باألردا :ساردسا: اختبار لاردرا  

 الادراك الحس ي بالكرةااسم لاختبار:

 قياس القدرة على تقدير ارتفاع واتجاه و مسار الكرة اهدف لاختبار:

 ملعب كرة اليدااملكان:

 كرة يد  –عصابة للعينين الاردوات املستخدمة:

ا

اطكيقة لارداء:

لةةب منةةه تصةةويب الكةةرة مةةن اعلةةى حةةارس املرمةة  مةةع متةةر ثةةم يط 4يقةةف الالعةةب لتنفيةةذ الرميةةة ال زائيةةة علةةى خةةط ال

 مرات وهو معصوب العينين. 7مرات، ثم يطلب منه تكرار الاداء  7تكرار الاداء 

اانتسجيل: 

درجةةةات عةةةن كةةةل  1تحتسةةةب املحاولةةةة ناجحةةةة اذا تجةةةاو ت الكةةةرة الحةةةارس دون ملسةةةها ودخلةةةت املرمةةة  ويمةةةنح الالعةةةب 

 .ملحكم محاولة ناجحة، وتقل الدرجة حسب تقدير ا

  انثانية:اندراسة لاستطالعية 

 الاسةةةتماراتطةةرق القيةةةاس وتسةة يل البيانةةةات فةةي  علةةىوذلةةك بهةةةدف تةةدريب املسةةةاعدين  1121 /7/ 21تةةم إجرااهةةا بتةةةاريخ 

  الخاصة بذلك والتأكد من صالحية املالعب وألادوات املستخدمة. 

 



لسالم                  لرياضي والبدني طريق للتنمية واالنشاط ا-تحث شعار –المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية التربية البدنية 
                   

25-27/12/2018L 

  
 

   

جامعة المرقب –كلية التربية البدنية   728 icss.conference@elmergib.edu.ly 

 

:
ً
  اندراسة ألاساسية:  -ساردسا

وأصةبحت معةدة للتنفيةذ، هةا ة والاختبارات الخاصة بها، والوصول الةى الصةورة النهائيةة لبعد تحديد القدرات الحس حركي

( 71علةةةى العينةةةةة الاساسةةةةية املكونةةةةة مةةةةن ) 11/7/1121الةةةةى 7/1121/ 27قةةةام البةةةةاحثون  بةةةة جراء الدراسةةةةة الاساسةةةية فةةةةي الفتةةةةرة مةةةةن 

درية و باالتحةةاد املصةةري لكةةرة اليةةد للموسةةم الرياضةة ي املسةة لين بمنطقةةة الاسةةكنبةةاكوس الرياضةة ي (ناشةةئي كةةرة اليةةد  بأنديةةة )نةةادي 

 نادي باكوس الرياض ي .عب ملفي . 1124/1121

( اختبةةةةارات 6اختبةةةةارات القةةةةدرات الحةةةةس حركيةةةةة وعةةةةددها ) بةةةة جراء وشةةةةملت خطةةةةوات تنفيةةةةذ الدراسةةةةة الاساسةةةةية  ،

تسةةةتكمل الاختبةةةارات فةةةي اليةةةوم اختبةةةارات فةةةي اليةةةوم لكةةةل ناشةةةئي حسةةةب الوقةةةت املتةةةاح، و  7بطريقةةةة املحطةةةات كةةةذلك بمعةةةدل 

املةةوالي بعةةد تجهيةةز الادوات واملعةةدات وفريةةق املسةةاعدين . وبعةةد جمةةع اسةةتمارات تسةة يل الختبةةارات القةةدرات الحةةس حركيةةة   

 قام الباحثون بتفريع البيانات واعدادها للمعال ات الاحصائية.  

  املعاحجات لارصائية :

 -تم اجراء املعال ات الاحصائية الاتية :

  الانحراف املعياري  -      املتوسط الحسابي -

  معامل التفلطح  -     معامل الالتواء -

  النسبة املئوية  -     الوسيط -

 معامل ارتباط بيرسون  -

 

   اختبار)ت( للفروق  -

  : ومااقشتها  عكض اناتائج

ا
ً
اانقدرات احس  ركريةالختبارات رساب معامل انصدق  -:اوال

   القدرات الحس حركية عن طريق صدق املحكمينالختبارات صدق  حساب معامل -2

 ( يوضح ذلك.7القدرات الحس حركية املقترحة وال دول )اختبارات تم ايجاد صدق املحكمين 

 لقدرات الحس حركية باملقارنة الطرفية:الختبارات احساب معامل صدق  -1

دق املقارنة الطرفية بمقارنة ألارباع ألاعلى باألرباع ألادن  قياس تم ب يجاد معامل الصدق من خالل صللتأكد من صدق ال

  .ناشئي من خارج العينة الاساسية 71ملتغيرات اختبارات القدرات الحس حركية ملجموعة  للعينة

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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ا( 5جدول )

ااملقارنة بين ألارباع ألاعلى وألارباع ألاردنى الختبارات انقدرات احس  ركرية 

  35ن=

حس  ركريةانقدرات ا م  

 اندالالت إلارصائية

 

ااختبارات انقدرات 

ااحس  ركرية 

األارباع 

األاعلى

 9ن=

األارباع ألاردنى

 9ن=
اانفكقا

ابين

 املتوسطين

اقيمة )ت(
معامل 

اانصدق

ا ااع±اس  اع±اس 

2 
لاردرا  احس  ركي  

ابانقو 

اختبار انقدر  على اردرا  لارساس 

 بقو  انتمكيك
21 1.42 21 2.61 1 22.67* 1.11 

1 
لاردرا  احس  ركي  

اباملسافة

من   تمكيك انكك  الى انزميل اختبار 

 ( متر7مسافة )
11 1.11 27 1.12 4 1.67* 1.11 

7 
لاردرا  احس  ركي  

ابانزمن

اختبار ألاردرا  احس  ركي  نتقديك 

اث (10انزمن )
21 1.11 4 2.27 7 6.41* 1.16 

7 
لاردرا  احس  ركي  

اباالتجاه

ار  على تقديك لاتجاهاختبار انقد
21 1.11 4 1.77 7 21.21* 1.14 

1 
لاردرا  احس  ركي  

اباملكان

اختبار انقدر  على اردرا  لارساس 

 انالعب بمكانه في امللعب
24 1.14 21 2.11 4 22.11* 1.17 

6 
لاردرا  احس  ركي  

اباألردا 

اختبار انقدر  على اردرا  لارساس 

ابارتفاع ومسار انكك 
27 1.77 22 1.17 7 22.72* 1.17 

ا (2.12( = )0.05معاوي عاد مستوى) )*(

 ملتغيرات اختبارات القدرات الحس حركية ( الخاص بالفروق بين ألارباع ألاعلى وألارباع ألادن 1يتضح من جدول )

 ذات داللة إحصائية حي  تراوحت قيمة )ت( املحسوبة ما بين )
ز
كبر من (هذه القيم أ21.21إلى  6.41أن هناك فروقا

( مما يؤكد 1.14إلى  1.16(، كما تراوحت قيمة معامل الصدق ما بين )1.21( = )1.11قيمة )ت( ال دولية عند مستوى )

 لتمييز بين املستويات املختلفة. أن القدرات الحس حركية قيد البح  تقيس بالفعل ما وضعت من أجله، وأنها تستطيع ا

ان اختيارهم لبح  قد تميزوا في  أغلب الاختبارات قيد البح  مما يرجع الى ومن خالل ال دول نالحظ ان ناشئي عينة ا

للعبة كرة اليد كان صحيحا وانهم يمتلكون قدرات وامكانيات قد تؤهلهم ليصبحوا العبين متميزين ،وكذلك يوضح جودة 

 البرامالا التدريبية التي اخضعوا لها بكل جوانبها البدنية  والفنية والخططية . 

 : ايجارد معامل انثبات عن طكيق معامل لارتباط بين انتطبيقين ثانيا/

( العب وبفارق 71إليجاد معامل الثبات تم استخدام طريقة تطبيق الاختبار وإعادة الاختبار علي عينة قوامها )

( 6ني وجدول )( وذلك عن طريق معامل الارتباط بين الاختبار ألاول والثا27/21/1126إلى  4/21/1126( أيام من )4 مني )

 يوضح ذلك.
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ا(6جدول )

امعامل لارتباط بين انتطبيق ألاول وانتطبيق انثان  في اختبارات انقدرات احس  ركرية قيد انبحث

(35)ن =  

 م
اانقدرات احس  ركرية

 

ااندالالت إلارصائية                  

 لاختبارات املقتررة

اانتطبيق انثان اانتطبيق ألاولا
 قيمة "ر"  

ا ااع +اس  اع +اس 

 لاردرا  احس  ركي  بانقو  -1
اختبار انقدر  على اردرا  لارساس 

ابقو  انتمكيك
21.11 1.42 21.11 2.61 1.11* 

 لاردرا  احس  ركي  باملسافة -2
 من  تمكيك انكك  الى انزميلاختبار 

ا( متر7مسافة )
21.11 1.11 4.77 2.27 1.16* 

الاردرا  احس  ركي  بانزمنا-3
لاردرا  احس  ركي  نتقديك  اختبارا

اث(10انزمن )
21.11 1.11 4.41 1.77 1.14* 

ا-4

ا
 *1.14 2.11 21.77 1.14 24.64ااختبار انقدر  على تقديك لاتجاه لاردرا  احس  ركي  باالتجاه

 لاردرا  احس  ركي  باملكانا-5
اختبار انقدر  على اردرا  لارساس 

اانالعب بمكانه في امللعب
27.41 1.77 22.11 1.17 1.17* 

 لاردرا  احس  ركي  باألردا ا-6
اختبار انقدر  على اردرا  لارساس 

ابارتفاع ومسار انكك 
11.11 1.11 27.16 1.12 1.16* 

ا0.63=  0.05*قيمة ر عاد مستوى 

( والخاص بمعامل الارتباط بين التطبيق ألاول والتطبيق الثاني إليجاد ثبات )اختبارات 6يتضح من جدول )

 في جميع الاختبارات، حي  بلغ معامل الارتباط ما بين )القد
ز
: 1.16رات الحس حركية( أن معامل الارتباط دال إحصائيا

( مما يؤكد أن املتغيرات تتسم بالثبات وأنها تعطي نفس النتائالا 1.1( وهو أكبر من قيمة "ر" ال دولية عند مستوى )1.14

 في نفس الظروف.ى على نفس العينة وإذا أعيد تطبيقها مرة أخر 

     
ز
ويعزو الباحثون سبب ان اغلب الناشئين املتميزين الى قابلياتهم على توقع الادراك الحسة ي والحركةي الةذي يكةون مقرونةا

 علةةةى التطةةةور املةةةؤثر اذ تكةةةون قةةةدراتهم علةةةى القيةةةاس وتقةةةدير املسةةةاحة والةةةزمن الةةة
ز
 معتمةةةدا

ز
 م ال بالعمةةةل الةةةذي سةةةيظهر مسةةةتقبال

 املتغيرات .ستقبال تلك الذي يؤدي الى تطور استجابات تتأثر با لعملية الاداء الامر 

 يعتمةدون فةي ناشةئينكما يعزو الباحثون سبب ذلك في الفهم الداخلي للمعلومات في الاداء الحركةي اذ نالحةظ فةي اغلةب ال   

داء  ، كةةةةذلك يعةةةةزو الخارجيةةةةة بينمةةةةا تلةةةةك الناتجةةةةة عةةةةن ال سةةةةم تكةةةةون حقيقيةةةةة كمةةةةا فةةةةي الا ادااهةةةةم علةةةةى املعلومةةةةات املسةةةةتلمة 

ناتجةةة عةن كثةةرة التةدريب والقةةدرة علةى تحمةةل الناشةةئين وهةي بةين  الكبيةةرة الفروقةةات الفرديةة عةةدم وجةود ذلةةك الةى ون البةاحث

 الصعوبات التي تواجههم اثناء التدريب .

ارات الادراك فةةةي تحديةةةةد اختبةةةة (7()1121( ودراسةةةةة ايهةةةاب الصةةةةاوي )1()1116دراسةةةةة حةةةا م العةةةةامري )مةةةع  ون ويتفةةةق البةةةةاحث 

الحةس حركةي فةي كةةرة اليةد مةع اخةتالف العينةةات حية  تناولةت الدراسةةات املةذكورة العبةي كةرة اليةةد والطةالب املمارسةين بينمةةا 

 سنة.  26تميز هذا البح  كونه تمكن من تصميم اختبارات القدرات الحس حركية لناشئي كرة اليد تحت 

ا
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ا لاستنتاجات وانتوصيات 

 : 
ً
ا لاستنتاجاتاوال

  ظهرته نتائالا البح  توصل الباحثون إلي :أ في ضوء هدف البح  والفرض الخاص به واستنادا الى ما

اختبار تمكيك انكك  الى انزميل من   -)اختبار انقدر  على اردرا  لارساس بقو  انتمكيكأن اختبارات  .2

 -  على تقديك لاتجاهاختبار انقدرا -ث(10اختبار لاردرا  احس  ركي  نتقديك انزمن ) -( متر7مسافة )

اختبار انقدر  على اردرا  لارساس  -اختبار انقدر  على اردرا  لارساس انالعب بمكانه في امللعب

 قيد البح      -تقيس انواع إلادراك الحس حركي لناشئي كرة اليد  بارتفاع ومسار انكك  (

كانت   -قيد البح  - رة اليدلناشئي كتصميم وتقنين اختبارات  قياس مستوى الادراك الحس حركي  إن .1

 -: التاليإلى  تشير نتائالا معامل الصدق لها

 1.11 اختبار انقدر  على اردرا  لارساس بقو  انتمكيك 

 ( متر7اختبار تمكيك انكك  الى انزميل   من مسافة ) 1.11 

 ( ث10اختبار ألاردرا  احس  ركي  نتقديك انزمن )1.16ا 

 1.14ااختبار انقدر  على تقديك لاتجاه 

 1.17 اختبار انقدر  على اردرا  لارساس انالعب بمكانه في امللعب 

  1.17ااختبار انقدر  على اردرا  لارساس بارتفاع ومسار انكك 

  -وكانت نتائالا معامل الثبات لها تشير إلى التالي:

 1.11 اختبار انقدر  على اردرا  لارساس بقو  انتمكيك*  

 1.16 ( متر7من مسافة )   اختبار تمكيك انكك  الى انزميل*  

 ( ث10اختبار ألاردرا  احس  ركي  نتقديك انزمن )1.14ا*  

 1.14ااختبار انقدر  على تقديك لاتجاه*  

 1.17 اختبار انقدر  على اردرا  لارساس انالعب بمكانه في امللعب*  

  1.16ااختبار انقدر  على اردرا  لارساس بارتفاع ومسار انكك*  

ا

  : 
ً
 يات انتوصثانيا

واملختصةةةةةين فةةةةةي  مةةةةةن قبةةةةةل املةةةةةدربينالالعبةةةةةين ضةةةةةرورة اسةةةةةتخدام الاختبةةةةةارات التةةةةةي تةةةةةم تصةةةةةميمها ملعرفةةةةةة مسةةةةةتويات  .2

 التدريب    

 التأكيد على استخدام تمارين الادراك الحس حركي خالل الوحدات التدريبية ألهميتها . .1

يم اختبارات حس حركية تناسب ل ميع وتصم العبين الناشئين والشباب واملتقدمينلتقنين هذه الاختبارات على ا

 الالعاب.  

 ل ميع الالعاب  .  .7
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إلجراء دراسات مشابهة تشمل عينات اوسع وملجتمعات وعينات مختلفة لغرض اجراء  الباحثون ضرورة ح   .7

  املقارنات وبح  العالقات واكتشاف املحددات. 

ااملكاجع
ااملكاجع بانلغة انعكبية: -وال:أ

املةةةةةةدخل التطبيقةةةةةةي للقيةةةةةةاس فةةةةةةي اللياقةةةةةةة البدنيةةةةةةة منشةةةةةةأة املعةةةةةةارف،  : (1111) ابراهيم احمد سالمة   .2

 الاسكندرية

 ابو العال احمد عبد الفتاح   .1

 ريسان مجيد خريبط

 "التدريب الرياض ي"، مركز الكتاب للنشر، القاهرة : (1126)

عةةةارف، سةةةيكولوجية الةةةتعلم الحركةةةي فةةةي املجةةةال الرياضةةة ي، منشةةةأة امل : (1117) أحمد أمين فو ي   .7

 الاسكندرية

دراسةةةة عامليةةةة للقةةةدرات الحةةةس حركيةةةة كأسةةةاس النتقةةةاء الناشةةةئين  : (1121) إيهاب فو ي الصاوي    .7

فةةةةةةةةي بعةةةةةةةةةض الانشةةةةةةةةةطة الرياضةةةةةةةةةية، رسةةةةةةةةالة دكتةةةةةةةةةوراه، كليةةةةةةةةةة التربيةةةةةةةةةة 

 الرياضية للبنات، جامعة الاسكندرية.

الادراك الحةس حركةي فةي تصميم وتقنين اختبةارات لقيةاس مسةتوى  : (1116) حا م موس ى العامري    .1

لعبةةةةةةة كةةةةةةرة اليةةةةةةد، بحةةةةةة  منشةةةةةةور بمجلةةةةةةة دراسةةةةةةات وبحةةةةةةوث التربيةةةةةةة 

 الرياضية، جامعة القادسية، العراق.

التخطةةةةةةةيط والاسةةةةةةةس العلميةةةةةةةة لبنةةةةةةةاء وإعةةةةةةةداد الفريةةةةةةةق فةةةةةةةي الالعةةةةةةةاب  : (1111) عماد الدين عباس ابو يد  .6

 الاسكندرية.نظريات وتطبيقات، ، منشأة املعارف،  -ال ماعية

التخطةةةةةةةةيط وألاسةةةةةةةةس العلميةةةةةةةةة لبنةةةةةةةةاء وإعةةةةةةةةداد الفةةةةةةةةرق فةةةةةةةةي الالعةةةةةةةةاب  : (1114) د الدين عباس ابو يدعما  .4

 ، منشأة املعارف، الاسكندرية1طال ماعية"، 

التربيةةةةةةةةةةةةةة الحركيةةةةةةةةةةةةةةة وتطبيقاتهةةةةةةةةةةةةةةا، دار الوفةةةةةةةةةةةةةةاء للطباعةةةةةةةةةةةةةةة والنشةةةةةةةةةةةةةةر،  : (1114) فاطمة عوض صابر  .1

 الاسكندرية.

 مةحةمةد حةسةن عةةةةةالوي   .1

 حمن درويشكمال عبد الر 

 عماد الدين عباس أبو  يد

تطبيقةةات(، مركةز الكتةةاب  –إلاعةداد النفسة ي فةةي كةرة اليةةد )نظريةات  : (1117)

 للنشر، القاهرة.

 رة.إدارة( مكتبة ش رة الدر، املنصو  -تعليم -كرة اليد )تدريب  : (1117) مدحت قاسم عبد الر اق  .21

ملتميةز )شةرح شةامل لقواعةد اللعبةة الدوليةة(، دليل حكم كةرة اليةد ا : (1121) مصطف  محمد شوبي   .22

 منشورات الاتحاد املصري لكرة اليد الاسكندرية
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التةةةةدريب الشةةةةامل والتميةةةةةز املهةةةةاري، دار الفكةةةةةر، -كةةةةرة اليةةةةد لأ ميةةةةةع  : (1117) مةنةيةر جةةرجةس إبةراهيةم  .21

 القاهرة.

:
ً
ااملكاجع بانلغة لاجابية -ثانيا

Motor – Acoustic Transformation, Institute of sport – science 

and sport, University of Bone, Nachtiga – Hemweg, 

D,53/27,Bonee Germany. 

: 2000  Effenhrg Mechling D  13.  

Effect Common perception kinesthetic in identifying motor 

performance. 

: 2003 Farrer. F  14.  

Science and Medicine exercises asport; 2nd.ed Harper and Row. 

New York. 

: 2000 Frank & Seliz 15.  

Theorirs of sport determinants (abilies, preparation and 

talants) physical and sports culture.  

: 2002 Folkov.L.F 16.  

A perceptual analysis of viscosity experimental. Rain research. : 2003 Hanter I.w  

Jones. L. A 

17.  

An introduction to brin and behavior second ED wort 

punlishers. New York. 

: 2006 Kolb. B 18.   

Kinesthetic sensing (human and machine haptics) MIT. perss. 

USA. 

: 2000 Lynette. A. Jenes 19.   
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ا (1مكفق )
ابراء في مجال رك  انيدقائمة أسماء انسارد  احخ  

 ت لاسم انصفة

 استاذ مساعد بقسم التدريب الرياض ي وعلوم الحركة )كرة اليد(

 جامعة الاسكندرية -كلية التربية الرياضية بنات 
 -1 ا.م. رد. أمان  رسين محمد

 استاذ تدريب كرة اليد بقسم التدريب الرياض ي

 كلية التربية البدنية جامعة طرابلس 
اعد انصغيرا. رد. رسن س 2- 

 استاذ تدريب كرة اليد بقسم التدريب الرياض ي

 كلية التربية البدنية جامعة طرابلس 
 -3 ا. رد. خمي  محمد ردرب 

 استاذ كرة اليد املتفرغ بقسم التدريب الرياض ي وعلوم الحركة

 جامعة الاسكندرية -كلية التربية الرياضية بنات 
 -4 ا. رد. سعارد محمد جبر

 رة اليد بقسم التدريب الرياض ياستاذ تدريب ك

 كلية التربية البدنية جامعة طرابلس 
 -5 ا. رد. عبد انكافي عبد انعزيز ارمد

 استاذ تدريب كرة اليد بقسم التدريب الرياض ي

 كلية التربية البدنية جامعة طرابلس 
 -6 ا. رد. عمار سويس   انشيبان 

 م الحركةاستاذ كرة اليد املساعد بقسم التدريب الرياض ي وعلو 

 جامعة الاسكندرية -كلية التربية الرياضية بنات 
اا. رد. فتحية علي رسن  ا-7

رئيس الاتحاد املصري لكرة اليد سابقا وأستاذ تدريب كرة اليد بقسم تدريب 

 ألالعاب الرياضية

 جامعة إلاسكندرية -كلية التربية الرياضية للبنين

اأ . رد . محمد خاند رمورد  8- 

 ورئيس قسم تدريب الالعاب الرياضيةاستاذ كرة اليد 

 جامعة الاسكندرية -كلية التربية الرياضية بنين 
 -9 ا. رد .محمد ياسك ردبورا

 استاذ كرة اليد املساعد بقسم التدريب الرياض ي وعلوم الحركة

 جامعة الاسكندرية -كلية التربية الرياضية بنات 
 - 10 ا. رد. وفاء عبد املجيد محمد

امكتبة هجائي* قائمة لاسماء 
ً
اا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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ا(2مكفق )
انتحديد أنسب انقدرات احس  ركرية ناائي  رك  انيد استطالع رأي خبراء رك  انيد 

ارد. عبد انسالم صاحح علي   انبارثون/  يقوم

ارد. سام  مسعورد سسبونا                                                  

ارد. مصعب مفتاح انشكيف                                                   

اببحث  بعاوان :أعضاء هيئة انتدري  بكلية انتربية انبدنية جامعة املكقب 

( تصميم اختبارات قدرات لاردرا  احس  ركي  ناائي  رك  انيد)   

لناشئي  لقدرات الحس حركية حي  تهدف هذه الاستمارة الى التعرف على اراء السادة الخبراء في تحديد ا

 .  ة اليد كر 

لذا يأمل الباحثون في رأي سيادتكم ملا تتميزون به من خبرة علمية وعملية في هذا املجال نرجوا من 

 لناشئي كرة اليد وحذف او إضافة ما ترونه مناسبا لقدرات سيادتكم ابداء الرأي في مدى مناسبة هذه ا

ا

اونسياردتكم  جزيل انشكك واتم انتقديك ويل لارترام 
ا                                                                                                          

ابيانات خاصة باحخبير     

ا ا................................................................................./الاسم -

اا................................................................................./ااندرجة انعلمية   -

اا................................................................................./اانوظيفة  -

ا ا................................................................................./اعدرد ساوات احخبر   -

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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اانقدرات احس  ركرية املقتررة

ا

اغير موافقاموافق انقدرات احس  ركرية ت

   الادراك الحس حركي بالقوة 2

   الادراك الحس حركي بالتوا ن  1

   الادراك الحس حركي باملسافة 7

   الادراك الحس حركي بالزمن 7

   الادراك الحس حركي بالوثب 1

   الادراك الحس حركي البصري املقارن باملسافة 6

   الادراك الحس حركي باالتجاه 4

   حس حركي باملكانالادراك ال 1

   الادراك الحس حركي باألداة 1

   الادراك الحس  حركي بحركة ال سم في الفراغ 21

ا

اانقدرات احس  ركرية  تكونها سياردتكم:

2- .....................................................................................................................................................................................  

1- .....................................................................................................................................................................................  

7- .....................................................................................................................................................................................  

7-  ....................................................................................................................................................................................  
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ا(3مكفق)

 استطالع رأي خبراء كرة اليد حول أنسب الاختبارات الخاصة بالقدرات الحس حركية لناشئي كرة اليد 

ا انسالم صاحح علي رد. عبد / انبارثونا يقوم

امسعورد سسبونا رد. سام                      

ا مفتاح انشكيف رد. مصعب                     

ا

 ببح   بعنوان :أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية البدنية جامعة املرقب 

 

( تصميم اختبارات قدرات لاردرا  احس  ركي  ناائي  رك  انيد)   

 

تهدف هذه الاستمارة الى التعرف على اراء السادة الخبراء في تحديد اختبارات القدرات الحس حي   

 سنة . 26حركية لناشئي كرة اليد تحت 

ملا تتميزون به من خبرة علمية وعملية في هذا املجال نرجوا من في رأي سيادتكم  الباحثون لذا يأمل 

 ختبارات لناشئي كرة اليد وحذف او إضافة ما ترونه مناسباسيادتكم ابداء الرأي في مدى مناسبة هذه الا 

 

اانشكك واتم انتقديك ويل لارترام  ونسياردتكم جزيل
ا                                                                                                          

ابيانات خاصة باحخبير     

ا ا................................................................................./الاسم -

اا................................................................................./اانعلمية   اندرجة -

اا................................................................................./اانوظيفة  -

ا ا................................................................................./اعدرد ساوات احخبر   -

ا

ا
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 استمار  تسجيل اختبارات قدرات لاردرا  احس  ركي 

ا.................................................   انااردي/.....................................................................................اسم انالعب/

ام
انقدرات احس  

 ركرية

الاختبارات انت  تقي  انقدرات

 ركرية -احس   

املحاوالت بدون عصابة 

 انعياين

املحاوالت بعصابة 

 انعياين

ا5ا4ا3ا2ا1ا5ا4ا3ا2ا1

1- 

الاردرا 

ااحس  ركي 

 بانقو 

ااختبار انقدر  على اردرا  لارساس

 بقو  انتمكيك 
          

2- 

الاردرا 

اركي  -احس 

 ردا باألا

اختبار انقدر  على اردرا  لارساس بارتفاع وسكعة 

اومسار انكك 
          

3- 

الاردرا 

ركي     -احس 

 باملسافة

           ( متر7تمكيك انكك  الى انزميل من مسافة )

4- 

الاردرا 

ااحس  ركي 

 بانزمن

          اث(10ركي  نتقديك انزمن ) -اختبار لاردرا  احس 

5- 

الاردرا 

اركي  احس 

 باالتجاه

          ااختبار انقدر  على تقديك لاتجاه

6- 
الاردرا 

ااحس  ركي  املكان

اختبار انقدر  على اردرا  لارساس انالعب بمكانه 

 في امللعب
          

 


