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التعرف على مجال الرؤية وعالقتها بدقة اداء مهارة حائط الصدد اهمية البحث ب تبرز       

كونها مهارة تحتاج لمجدال رؤيدة واةدعة لة درة متتلباتهدا ومدا يتدرغ مدت متايدرا  م ا  دة 

اهتمدددال المددددربيت بتددددري   ضدددع بامدددا مةدددةلة البحدددث  تل صددد  ، اثنددداء اءداء واللعددد  

بصرية ومنهدا مجدال الرؤيدة البصدرية لمعدرف المتايدرا  الالعبيت على تتوير القدرا  ال

لذلك ارتأى الباح ان دراةة هذه الحالة والتعرف على العالقة بديت مجدال المحيتة بالالع  

، وهدف البحدث الدى التعدرف الرؤية البصري ودقة اداء مهارة حائط الصد بالةرة التائرة 

ة التدائرة اادا ة الدى التعدرف علدى لالعبي ندادي ديدالى بدالةر على مجال الرؤية البصرية

 در  و،  العالقة بيت مجال الرؤية البصرية ودقة اداء مهارة حدائط الصدد بدالةرة التدائرة

: هندا  عالقدة معنويدة بديت مجدال الرؤيدة البصدرية ودقدة اداء مهدارة حدائط الصدد  انح االب

 .بالةرة التائرة 

بأةدلو  ةت دل الباح ان المنهج الوصد ي منهجية البحث وإ راءاته الميداني  قد ا اما        

وهددال ءعبددي نددادي ديددالى الريااددي  ا( ءعبد12وكاندد  عينددة البحددث  العالقدا  اءرتباييددة 

واةددتنتج  لهدداا عددر  ومناقةددة النتددائج التددي توصددالبالباح ددان  ثددال قددالبددالةرة التددائرة  ، 

رة حددائط الصددد عالقددة ايجابيددة بدديت مجددال الرؤيددة البصددري ودقددة اداء مهددا و ددود الباح ددان

ضددرورة اهتمددال المدددربيت بتتددوير مجددال الرؤيددة ب التددائرة ، ويوصددي الباح ددان بددالةرة

 .  البصري لما لها مت تأثير ايجابي على دقة اداء مهارة حائط الصد بالةرة التائرة 

 الةلما  الم تاحية : مجال الرؤية البصري  ، مهارة حائط الصد 
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Abstract 

The Field of vision and its Relation with Accuracy of 

Performance for the blocking Skill in Volleyball 

A Study by 

Mr. Hasanain Naji Hussein Dr. A. P. Mujahid Hammed Rushed  

1435 A.H.                                                            2014 A.C. 

    The research importance significance in identifying the vision field and its 

relation with accuracy of blocking skill performance as it is more needing 

skill for a wide vision field because of its sudden changes during performance 

and playing. 

   The research problem lies in the weakness of coaches’ attention while 

training the players on developing their vision abilities for example the optical 

vision field to know the changes that face the players, so the researchers 

wanted to study this case and identifying the relation between the optical 

vision field and the accuracy of blocking skill in volleyball. 

    The research aimed to identifying the optical vision field for the players of 

Dyala volleyball club. The researchers assumed that there is a relation 

between optical vision field and the accuracy of blocking skill in volleyball. 

    The method of the research on the field procedures includes the use of the 

descriptive curriculum with correlation style. The sample is (12) player who 

are the players of Diyala Sport Club. The researchers viewed and discussed 

the results that they found from the research and they concluded the 

appearance of positive relation between optical vision field and the accuracy 

of blocking skill in volleyball. The researchers recommended that the coaches 

should pay more attention on developing optical vision field for its positive 

effect on the accuracy of blocking skill in volleyball.  

Key words: optical field of vision, blocking skill 
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 الباب االول

 التعريف بالبحث.  - 1

 البحث وأهميته مقدمة 1 – 1

معظدددال اءنجدددازا  العلميدددة والتةنولو يدددة التدددي حققتهدددا البةدددرية هدددي غنتددداج ا ةدددار ان      

مجتمعنا يعدي   دي عدالال ةدريت التاييدر وفاصدة  دي المجدال ولةون المبدعيت والم ةريت ، 

تهددتال  بتتددوير  ان لبحددوو والدراةددا  العلميددة  ددي المجددال الريااددي، اذ ءبددد ل الريااددي

والن سية والسما  والمعارف ال اصة التي يحتا هدا كد  م تل  القدرا  والمهارا  ال نية 

وصدوء الدى اءنجداز مسدتوى  ضد  نوع مت غنواع النةدايا  الرياادية الم تل دة لتحقيد  غ

دعدد   لسدد ة التربيددة الحدي ددة إلددى اءهتمددال بعلددال الددن ا المعر ددي  ددي الجاندد  ، وريااددي ال

واءرتقداء  هدة الصدعوبا  لةي يةون ال درد قدادر علدى مواالى  ان  التدري  الت صصي 

قددد تتددور مسددتوى ايداء  ددي  ميددت الريااددا  ومنهددا لعبددة الةددرة و ،بالمسددتوى الريااددي 

الدددول المتقدمددة رياادديا والتددي غصددبا لهددا يابعددا متميددعا بددايداء  ددي  ميددت  ددي التددائرة 

ائرة لعبدة الةدرة التد دي تحقي  ال دوز يتوق  و النواحي ال نية والبدنية والن سية والمعر ية ،

، لددذا و دد  علينددا   ددي مقدددمتها القدددرا  البصددرية تددأتيالة يددر مددت المتايددرا  والتددي علددى 

ودراةددتها ، اذ انهددا لددال تندد  اءهتمددال الةددا ي  ددي المجددال الريااددي  اءهتمددال بتلددك القدددرا 

البصددر والعيددون ولددال يعمددد المدددربيت  وغفصددائيوكاندد  مقتصددرة علددى الجاندد  التبددي 

ال بها ولال يدركوا اهميتها وتأثيرها على نتدائج المباريدا  ومدت هدذه اءهتم الىوالريااييت 

قدرة الة ص على رؤيدة مايحددو حولده فدارج فدط النظدر  المجال البصري هو القدرا  

 ميددت المتايددرا  وةددعة  إلدرا اذ يتتلدد  اءداء الحركددي الجواندد  البصددرية ،  المباشددر

حاةدة البصدر الحاةدة اءةاةدية لدرد  التعام  معها بةة  صحيا لتجن  اءفتاء وءعتبدار

لعبدة الةدرة التدائرة بتعددد المهدارا   ونظدرا لمدا تمتداز بده ،  الحركدي الوا   وغداءال ع  

رؤية بصرية واةت قدرا  معر ية ومهارية وبدنية وفتتية ااا ة مجال  التي تتتل  مت

وعددل و دود وقد  يبيعدة اللعبدة وقانونهدا مت ادرا  متتلبا  اللع  السريت ، اذ ان  تمةنه

واددرورة انهدداء التددداول لل ريدد  بدد الو لمسددا   ددان  ميددت هددذه  محدددد ءنتهدداء المبدداراة

المتايددرا  تحددتال علددى ءعدد  الةددرة التددائرة امددتال  قدددرا  متعددددة ومنهددا مجددال بصددري 

واةت ، لذلك  ان غي اع   ي مجال الرؤية البصرية يسب  اع  اءداء وبالتالي يدددي 

 . نقاي المباراةوفسارة  الى  قدان التداول

تبدة العراقيدة والعربيدة مت ما تقدل تتجلى غهمية الدراةة بأنها تم د  اادا ة معر يدة للمة     

ن التعددرف علددى ال التتددرل لم دد  هددذه الدراةددة لددذلك اراد الباح ددن بعددداال الباح ددعلدد  سددوح

ل رؤيددة مهددارة حددائط الصددد كونهددا مهددارة تحتدداج لمجددادقددة اداء مجددال الرؤيددة وعالقتهددا ب

 اللع  .اءداء وواةعة لة رة متتلبا  ها وما يترغ مت متايرا  م ا  ة اثناء 
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 مشكلة البحث : 4 – 1

الة ير مت الباح يت والم تصيت الدى اءرتقداء المعر دي والعلمدي وفاصدة  دي  دلقد عم      

ل اء هدعة اءونة اءفيرة  قد شهد العلال اهتمال ملحوظ  ي كا ة اءلعا  الرياادية واةدت دا

القيدداس ةددعيا مددنهال الددى تتددوير اءنجدداز الريااددي ، اذ اتجدده و اءفتبددارا  الحدي ددة  ددي

اءهتمال بالقدرا  الن سية والعقليدة الدى  اند  القددرا  البدنيدة والمهاريدة وال تتيدة ومدت 

هذه القدرا  مجال الرؤية البصدري  ،  لعبدة الةدرة التدائرة واحددة مدت اءلعدا  الرياادية 

المةوقة التي تتتل  اءهتمال بالجوان  البصدرية كونهدا لعبدة ذا  مهدارا  متعدددة  ال رقية

تحتداج الدى قددرا  بصدرية  يددة ومجدال رؤيدة واةدت تمةدت الالعد  مدت اءنتبداه الدى لذى 

نقدداي واءةددتجابة لهددا لاددر  تجندد  الوقددوع بال تددأ وفسددارة  وإدراكهددامتايددرا  ك يددرة 

ة مدت هدذه المهدارا  التدي تتتلد  رؤيدة فاصدة لة درة المباراة ، ومهارة حائط الصدد واحدد

المتايرا  التي تحدو اثناء اداءهدا ومدت هدذه المتايدرا  الالعد  المندا ا القدائال بالضدر  

عدد  العميدد  والةددرة ومةددان الةددبةة و يرهددا ، السدداح  وكددذلك الالعبدديت المنا سدديت والال

 بضدع تتل ص مةةلة البحدث  لعبة الةرة التائرة ، لذا ي مجال الرؤية البصرية  ويهمية

تتدوير القددرا  البصدرية ومنهدا مجدال لتددري  الالعبديت علدى  مددربيتالمت قبد  هتمال اء

وادراكهددا واءةددتجابة الصددحيحة    المحيتددة بالالعدد الرؤيددة البصددرية لمعددرف المتايددرا

ءداء الوا   الحركدي المتلدو  لدذلك ارتدأى الباح دان دراةدة هدذه الحالدة والتعدرف علدى 

 بالةرة التائرة . حائط الصدعالقة بيت مجال الرؤية البصري ودقة اداء مهارة ال

 : البحث اهدف 3 – 1

 لدى ءعبي نادي ديالى بالةرة التائرة .التعرف على مجال الرؤية البصرية   .1

اداء مهددارة حددائط الصددد التعددرف علددى العالقددة بدديت مجددال الرؤيددة البصددرية ودقددة  .2

 بالةرة التائرة .

 البحث : اضفر 5 – 1

هنا  عالقة معنوية بيت مجال الرؤية البصرية ودقة اداء مهارة حائط الصدد بدالةرة  .1

 التائرة .  

 :مجاالت البحث  4 – 1

 المجال البشري .   1 – 4 – 1

 عينة مت ءعبي نادي ديالى الريااي بالةرة التائرة .

 المجال الزماني .  4 – 4 – 1

   2112/  5/  1ولااية    2112/  6/  1للمدة مت 
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 المجال المكاني .   3 – 4 – 1

 القاعة المالقة لنادي ديالى الريااي .

 م تبر اءبحاو الن سية /  امعة باداد .

 تحديد المصطلحات .   6 – 1

 :  او المجال البصري البصرية مجال الرؤية

 .  (191: 16 ت هو المدى الةام  مت البي ة التي يمةننا ان نراها دونما تايير  ي ت بي  العي

 الباب الثاني

 الدراسات النظرية . – 4

 مجال الرؤية البصرية او المجال البصري : 1 – 4

 المبداراةرية اثنداء صديوا ه ءع  الةرة التدائرة العديدد مدت المتايدرا  والم يدرا  الب      

ةدت والتصرف الصحيا تجاههدا وهدذا يتتلد  تتدور وا وإدراكهاالتي ءبد مت اءنتباه اليها 

 اذ ،بالمبداراة ي مجال الرؤية البصدرية لدذلك  هدي مدت المتتلبدا  اءةاةدية لتحقيد  ال دوز 

ءبددد مدددت ءعدد  الةدددرة التددائرة امدددتال  مجدددال رؤيددة بصدددرية واةددعة تمةنددده مدددت ادرا  

 .المتايرا  المحيتة به 

 المسدداحة الحجميددة المحيتيددة بددالعيت التددي يمةددت للعدديت  بأنددهويعددرف مجددال الرؤيددة        

ال ابتة غن ترى اء سال الواقعة امنها ، غما اء سال الواقعة فارج حددود هدذا المجدال  دال 

المدددى الحيددعي الددذي يةددون  يدده الجهدداز البصددري حسدداس   وهددو ، (24: 8 تراهددا العدديت 

للضددوء غو الم يددرا  البصددرية غي هددو المسدداحة التددي يسددتتيت ال ددرد رؤيتهددا ، التددي تقدداس 

در دة( بعديت واحددة و    151    بيعي يستتيت غن يرى بمجدال بالدر ا  ، والة ص الت

لحظددة  العدديت  دي المنتقدة التددي ت درى بواةدتة وهدي ، (48: 9 العيندديت الدر دة ( بةد 181

ال اءنسددان فتددوي رؤيددا غ قيددة وعموديددة ، و غن العدديت تةددة  مددت الددرغس و سدد (21  معينددة

تسمى حقول الرؤية للعيت ، وان تلك الحـقول تسـير الى المدى الةام  مت البي ة التي يمةدت 

 . (128: 15 غن تـراها دون تاـيير  ي ت بي  العيت

 مهارة حائط الصد   4 – 1 – 4

الدددد اع امدددال تعدددد مهدددارة حدددائط الصدددد مدددت المهدددارا  ايةاةدددية والمهمدددة  دددي عمليدددة      

الضربا  الساحقة ،  هو فط الد اع ايول وال عال اد هجول ال ريد  المندا ا ، اذ يعدرف 

على انه عملية يقول بها ءع  غو اثنان غو ثالثدة ءعبديت معدان مدت المنتقدة ايماميدة موا هدان 

رة للةبةة غو قريباَ منهدا ، وذلدك بدالق ع لىعلدى مدت مدد الدذراع غو الدذراعيت ءعتدرا  الةد

 ، (99: 12 المضدددروبة ةددداحقان مدددت ملعددد  ال ريددد  المندددا ا  دددول الحا دددة العليدددا للةدددبةة 

ويعددرف ايضددا بأندده  محاولددة السدديترة علددى الضددربا  السدداحقة مددت قبدد  ءعبددي المنتقددة 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86
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اءماميددة فددالل النهددو  والق ددع عموديددا وهددذا يعنددي اةددتعمال القددوة اءن جاريددة مددت مددد 

عليا للةبةة لصد الةرة وإةقايها  ي ملع  ال ريد  المندا ا الذراعيت لىعلى  ول الحا ة ال

 يساعد تةةي  حائط الصد اعضاء ال ري  على افدذ المواقدت الد اعيدة المناةدبة  ، (86: 2 

الن سي على ءع  ال ري  المنا ا و قده لحرية التصرف على الةدبةة  التأثير، ااا ة الى 

   مدت الالعد  المندا اصدد ان يتصد  بالدذكاء وتةتي  انتباهده لدذلك علدى الالعد  القدائال بال

 :  (111 - 111: 2 على نوعيت  مهارة حائط الصدوتةتم   ، (62: 4 

حائط الصد الد اعي : ويةون الهددف منده ت  يد  مدت قدوة وةدرعة الضدربة الهجوميدة  .1

لل ري  المنا ا لةي يستتيت الالعبيت المدا عيت مت التصدي لها بسهولة وإيصالها الدى 

 . المعد للقيال بالهجول المقاب  الالع 

حائط الصد الهجومي : هدو الحصدول علدى نقتدة مباشدرة مدت فدالل القيدال بحدائط صدد  .2

 نا ا اد هجول ال ري  المنا ا .

حدائط وحائط الصد بالع  واحد  ( 225: 12  اشتمل  علىاما تةةيال  حائط الصد  

 الصد بالعبيت حائط الصد ب الو ءعبيت .

 الباب الثالث

 منهجية البحث وإجراءاته الميدانية  -3

 : البحثمنهج  1 – 3

لمالئمتددده لتبيعدددة  بأةدددلو  العالقدددا  اءرتباييدددة اةدددت دل الباحدددث المدددنهج الوصددد ي      

العالقددا  بدديت متايددريت او اك ددر  محاولددة تحديدددالمةددةلة قيددد البحددث  ددالمنهج الوصدد ي هددو 

تعرف علدى و دود عالقدة او عددل و دود قابليت للعالقة ودر ة هذه العالقة والار  منه ال

.(112: 11 عالقة او اةت دال العالقا  بيت المتايرا  بار  التنبد
   

  البحث :عينة   4 – 3

هال ءعبي نادي ديالى الرياادي بدالةرة التدائرة للموةدال ومجتمت البحث افتار الباح ان     

وتال اةتبعاد الالعد  ( ءعبا 12والمسجليت لدى اءتحاد رةميا وعددهال   2112 – 2112

 . ا( ءعب12المدا ت الحر وبديله لتةون عينة البحث  

 االجهزة واألدوات ووسائل جمع المعلومات المستخدمة بالبحث  3 – 3

 االجهزة المستخدمة بالبحث :  1 – 3 – 3

 ( 15: 18 ()مجال الرؤية البصريةهز اختبار ادراك المحيط اج .1

 الجهدداز( العائددد إلددى منظومددة افتبددارا   يينددا لةددركة  يددتالع عددت يريدد  هددذا اءفتبددار      

 شددو ريد(  حددص إمةانيددا  الم حددور علددى إدرا  غو الةددعور بالمحراددا  النابعددة مددت 

المحيط المجاور له واةتيعابها ويعدع غيضدان قيداس موادوعي دقيد  لحقد  غو مجدال اإلدرا  
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، إذ  مركدع مجدال رؤيتده.. ولهذا الار  يقول الجهاز بةددع انتبداه الم حدور  دي  البصري

يج  عليه القيال بتمريت متابعة الحركة. وبالوق  ذاته يتالع إرةال مح عا  اوئية محيتيدة 

 USPيتو دد  غن يولعددد الم حددور ردود  عدد  تجاههددا. وتتتلعدد  هددذه الوحدددة من ددذ تسلسددلي 

كمدا تدالع تصدميال هدذا اءفتبدار لتقديال إدرا  ومعالجدة ، إاا ي على الحاةو  لار  ربتها

لمعلوما  المرئية ال ار يدة. إذ يعددع اإلدرا  البصدري الجيدد ادرورة بالنسدبة للعديدد مدت ا

ن افتبار   هداز(  حدص إدرا  المحديط ، ال عاليا  التي يمارةها البةر واآلء  معان  ويتةوع

Peripheral Perception :نا  ال الو اآلتية  مت المةوع

 مكّونات اآلتية:الجهاز الرئيس: الذي يتكّون من األجزاء وال أ.

ن مدت شاشة فار ية محيتيدة  علدى شدة   نداحيت( *  اإلاداءة: مصد و ة مدت  ، تتةدوع

عددامود علددى كدد ع  اندد   مددت  62صدد وف و  8، ذا   LED Matrixالصددايرة 

 الجناح اييمت والجناح اييسر(.

 مح ععا   م يرا ( اوئية مت المركع إلى محيط مجال رؤيا الم حوصيت. *

يقول بتسدجي  موقدت وبعدد رغس الم حدور  Ultrasound ول صوتي مقياس مسا ة  *

غمددال شاشددة الحاةددو . إذ ينباددي غن ء يتجدداوز ب عددد رغس الم حددور عددت المسددا ة 

صة له التي تتراوح بيت   ا  ي الةة  اآلتي: ةال(. 61 – 21الم صع  وكما مواع

 

 (1الةة   

 لجهاز الرئيا ءفتبار إدرا  المحيط.يواا ا

: وهي عبارة عت لوحدة Response Panel, Universal ستجابة الشاملةلوحة اال ب.

م اتيا  لوحة إدفال( شاملة يستعملها الم حور لالةدتجابة علدى منظومدة افتبدارا  

 يينا و ميت اءفتبدارا  المو دودة  دي تلدك المنظومدة ومنهدا افتبدار إدرا  المحديط، 

نا  اآلتية: ن تلك اللوحة مت اي عاء والمةوع  وتتةوع

نة   * ،  ، الرمدادي ، ايبدي  ، ايفضدر ، ايص ر ، ايزرل ايحمر ةبعة م اتيا ملوع
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 ايةود(.

 (.1، 9، 8، 4، 6، 5، 2، 2، 2، 1عةرة م اتيا مرقمة   *

 م تاح متحسعا واحد  ذهبي اللون(. *

اَريت  غبيضي اللون(. *  م تاَحي معايرة دوع

 ستك( قياةييت.يمقبضي تحةعال   و *

 .Foot pedalsتوصي  اللوحة مت دواةا  للقدميت  إمةانية *

 .USPيتالع توصي  تلك اللوحة بجهاز الحاةو  عت يري  مقبا مت نوع  *

 ولإليالع على تلك اللوحة بةة  ت صيلي ، ينظر الةة  اآلتي:

 

 (2الةة   

 .Response Panel, Universalلوحة اءةتجابة الةاملة  يواا

 :Digital Foot Pedals دواسات القدم الرقمية ج.

دواةددا  رقميددة  للقدددل اليمنددى  الددذكر ، غن ددةيلددعل إلددى  اندد  لوحددة الم دداتيا الةدداملة 

( توادددت علدددى اير  غمدددال L، وللقددددل اليسدددرى تحمددد  الرمدددع Rتحمددد  الرمدددع 

الم حددور مددت غ دد  تسددجي  ال عاليددا  وتتبيدد  المقيدداس. وعددادة مددا يددتالع ربددط هددذه 

 غن دةلجاند  ال ل دي مدت لوحدة الم داتيا الةداملة الدواةا  بمقبا فار مو دود  دي ا

 :الةة  اآلتي كما  ي الذكر ،



 11 

 

 (2الةة   

 .Digital Foot Pedalsدواةا  القدل الرقمية  يواا

: تةداي   وتستعم  هذه الدواةا   ي اءفتبارا  التي تتتلع  الضاط على موادعيت       

On  وإي دداءOffادداتتيت ، وبمعنددى رفددر، اءفتبددارا  التددي تتتلعدد  Double-Click ،

ومنهددا افتبددار إدرا  المحدديط، وهنالددك الة يددر مددت اءفتبددارا  ايفددرى التددي تعمدد  اددمت 

 . منظومة افتبارا   يينا تتتلع  م   هذا النوع مت الدواةا 

 صيني المنةأ   hpحاةبة ءبتو   .1

 ياباني المنةأ . (sonyكاميرا نوع    .2

 حث :االدوات المستخدمة في الب 4 – 3 – 3

 ملع  الةرة التائرة   قاعة مالقة ( .  -

 ( .  11كرا  قانونية عدد   -

 ( متر . 21شريط قياس معدني بتول   -

 يباشير ملون . -

 مقص   -

 ( ةال . 5اشرية ءصقة ملونة بعر    -

 ( .  2صا رة عدد   -

 اءفتبارا  والقياس . -

 وسائل جمع المعلومات المستخدمة في البحث . 3 – 3 – 3

  ت العربية واي نبية .المصادر والمرا .1

 شبةة المعلوما   اءنترني ( .2

المقابال  الة صية .2
 )

. 

                                                           
 - احمد علي حسيت ، بةلوريوس تربية ريااية ، فبير ، مدر  المنت   الويني العراقي للر ال 

 ربية ريااية ، فبير ، مساعد مدر  المنت   الويني العراقي للر التباةال ابراهيال ، ما ستير  -  

ءبحاو والدراةا  التربوية والن سية عادل عبدالرحمت صدي  ، اةتاذ مساعد دكتور مدير مركع ا -  

 /  امعة باداد . 
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 اختبارات البحث : 5 – 3

   (15: 14 ()مجال الرؤية البصرية ادراك المحيط) اختبار 1 - 5 – 3

 تطبيق االختبار:

عند تهي ة الم حدور لالفتبدار ، ينبادي غن يةدون مسدتوى  لوةده بحيدث تةدون عينيده       

واحد مت العالما  ال ضراء المو ودة إلى يميت ويسار إيار وحددة  هداز إدرا   بمستوى

المحدديط. لددذا  ددأن و ددود منضدددة و/غو كرةددي قابدد  لتعدددي  اءرت دداع يعدددع اددرورة  ددي هددذه 

الحددال. وبالتريقددة ذاتهددا ينباددي غن يةددون  لددوس الم حددور بحيددث يةددون رغةدده  الموقددت 

إليدار  المدشدر بداللون ايزرل المو دود علدى اي قي لمنتص  العيون( موا ه لمنتصد  ا

دد  اإليار( غي بمعنى غن يةدون رغةده بالضدبط  دي منتصد  الجهداز، كمدا ينبادي غيضدان التأكع

عند تركي  وتهي ة  هداز إدرا  المحديط مدت غن الصد يحة المعدنيدة  القاعددة المربعدة التدي 

مسددتوى حا ددة تحمدد   هدداز إدرا  المحدديط والمواددوعة علددى المنضدددة( غن تةددون اددمت 

، ومددت غن شاشددة الحاةددو  تةددون متوةددتة ومتمركددعة اددمت اإليددار المعدددني  المنضدددة

ا  ي الةة  اآلتي:  المربت للجهاز. وكما مواع

 

 (2الةة   

 اإلعداد والوات الصحيا لجهاز إدرا  المحيط. يواا

لرؤيدا إلدى غما بالنسبة للم حوصيت ايك ر ةمنان ،  مت  ير الممةت عدادة قيداس مجدال ا      

در ددة و وهددذا بسددب  كددونهال ةددوف يجلسددون بعيدددان عددت شاشددة الحاةددو  وبالتددالي  181

ةتةون عيونهال مواوعة ما بعد نهايا  الجناحيت. و دي م د  تلدك الحداء  ،  دأن ء يمةدت 

لمجال اإلبصار ايقصى غن يقاس  هذا ينتبد  علدى كد ع اي دراد الدذيت يجلسدون بعيددان  ددان 

، وعنددد البدددء بددال حص وإ ددالس الم حددور بالتريقددة المالئمددة ، عددت شاشددة الحاةددو (

وبسدرعة  –الذي يحدو عت يري  انبعاو إشارا  تبرز  ي الجهاز  ةيتحر  م ير اوئي

محدعدة ةل ان  عند حدوو التايدرا ( غمدا الم يدر الحدرج الدذي يبدرز  دي غثنداء المددد العمنيدة 

يريد  الضداط علدى دواةدة القددل  ال اصلة  هو الذي يج  غن يت اعد  معده الم حدور عدت

إذ يقددول الم حددور بددالجلوس والنظددر إلددى شاشددة ، المواددوعة تحدد  قدمدده علددى اير 
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 21الحاةو  وتركيع انتباهه إلى مركع الةاشة التي ينباي غن يبتعدد عنهدا مسدا ة مدا بديت  

ةال(، وعند تحدرع  الم حدور غقد  غو غك در مدت المسدا ة المسدموح بهدا ةدوف يظهدر  61 –

على شاشة الحاةو  لتنبيه الم حور للر وع امت المدى القياةدي لل حدص ، وبعدد  تنبيه

 ذلك يقيا لنا الجهاز زاوية مجال رؤية الم حور الةلعي ، ينظر الةة  اآلتي.

 

 (5الةة   

 يواا قيال احد الالعبيت بأداء اءفتبار

 مراحل االختبار:

ومنهدا غداتدي البحدث  VTSرا   ييندا إن ك  افتبار يدتالع تتبيقده ادمت منظومدة افتبدا       

  إدرا  المحيط( و اإل هاد الذهني( يمر ب الو مراح  رئيسة يمةت إيجازها بما يأتي:

: يددتالع هندددا إعتدداء الم حدددور تعليمدددا  Instructions Phaseمرحلددة التعليمدددا   .1

ومعلوما  ارورية فتوة   توة عت اءفتبار وعما ةوف يوا هه الم حور مدت 

غة لة و ير ذلك. وعت كي يدة اةدتعمال لوحدة الم داتيا الةداملة  ضدالن عدت م يرا  غو 

كي ية اةتعماله لدواةا  القدل وهةذا .. كما يمةت اةتعمال لوحة الم داتيا غو دواةدا  

 القدل باليد والقدل اليمنى ، غو اليد والقدل اليسرى وحس  ر بة الم حور.

ة التي تتبت مرحلة التعليما  ، ويدتالع : وهي المرحلPractice Phaseمرحلة التمريت  .2

 يهددا تمددريت الم حددور علددى كي يددة اءةددتجابة لالفتبددار عددت يريدد  بعدد  ايم لددة 

التوادديحية ال عليددة ،  ددمذا قددال الم حددور بارتةددا  ثالثددة غفتدداء غو إذا لددال يقددال بددأي 

ة   ( دقددائ  ،  ددأن مرحلددة التمددريت ةددوف تتوقدد  ويقددول 5اةددتجابة نهائيددان اددمت مدددع

مج بالتل  إلدى الم حدور بدالر وع إلدى ال داحص لتلقدي معيدد مدت التعليمدا . البرنا

عندددها يمةددت لمتبعدد  اءفتبددار  ال دداحص( غن يت ددذ اإل ددراءا  المناةددبة ، غي غمددا 

بمعادة المرحلة برمتها مت  ديد ، غو العودة إلى مرحلة التعليما  وهةذا ، وبذلك يدتالع 

ددد مددت غندده ء يددتالع القيددال باءفتبدد ار ال علددي إء بعددد غن يتبدديت غن الم حددور قددد  هددال التأكع

 . واةتوع  التعليما  بدقة
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: وهدي المرحلدة التدي تتبدت مرحلدة التمدريت مباشدرة ، Test Phaseمرحلة اءفتبدار  .2

ار المو ود  دي لوحدة اءةدتجابة الةداملة  غن دة  التي ينباي  يها اةتعمال المقب  الدوع

يمنددى غو اليسددرى وحسدد  الر بددة ، علددى غن يددتالع الددذكر( مددت اةددتعمال دواةددة القدددل ال

وبعدد اءنتهداء مدت  ،تنبيه الم حور على عددل اةدتعمال كلتدا الدواةدتيت  دي رن واحدد

اءفتبار يتالع إظهدار شاشدة مسداعدة تتلد  مندا إمدا إظهدار نتدائج ال حدص علدى شاشدة 

  الحاةددو  مباشددرة ، غو يباعتهددا علددى التابعددة ، ويةددم  التقريددر كا ددة المعلومددا

والددر ا   Raw Scoresالديمارا ية ال اصة بالم حور  ضالن عت در اته ال ال 

 PR-Percentileوالتسلسدد  النسددبي  Z-Scoresوالعائيددة  T-Scoresالمعياريددة 

Rank   لةدد   قددرة مددت الددعمت المسددتارل لإل ابددة علددى غءفتبددار مددت إظهددار برو يدد

Profile   ددا  ددي اءفتبددار الت صدديلي باءةددتناد علددى الدددر ا المعياريددة وكمددا مواع

 الةة  اآلتي:

 

 (6الةة   

 مقتت مت غحد النماذج التوايحية لبرو ي  نتائج افتبار إدرا  المحيط. يواا

علمددان غن البرو يدد   لمحددة الحيدداة(  يعدددع تم يدد  بيدداني للدددر ا  المعياريددة لالفتبددار و       

معياريددة م تددارة. وتةددير ويمةددت عددت يريقدده موازنددة غداء الم حددور بسددهولة مددت عيعنددا  

انحدراف معيداري واحدد. غمدا  المنتقة الرمادية إلدى المددى المتوةدط ، وتاتعدي المتوةدط 

الدددر ا  المو ددودة  ددي المنتقددة البيضدداء  ددي الجاندد  اييسددر  تعدددع اددمت المسددتوى دون 

المعدعل ، غما تلك المو ودة  ي المنتقدة البيضداء  دي الجاند  اييمدت  تعددع ادمت المسدتوى 

در إلدى يسدار   ول المعدعل. كما يتالع اإلشدارة إلدى در دة الم حدور بنقتدة. غمدا المددى المدشع

ويميت هذه النقتة  يةير إلى المدى امت غيع غداء للم حور ، رفذيت مسدألة ال بدا  بنظدر 

 . %95الحسبان ، امت مستوى ثقة 

ة اءفتبار:  مدع

مددا  ددي ذلددك التعليمددا  ومرحلددة ( دقيقددة  ب15إن الوقدد  المتلددو  لالفتبددار حددوالي       

غمددا المتايددرا  التددي يمةددت قياةددها اددمت افتبددار إدرا  المحدديط المقدداس بجهدداز  ،التمددريت(

( امت منظومة افتبارا   يينا  ديمةت Peripheral Perception حص  إدرا  المحيط 

 توايحها كما يأتي:

 :Field of vision مجال الرؤية

لمتاير مجال رؤية الم حدور الةاملدة محسدوبة بالددر ا  تعتينا النتيجة امت هذا ا       

والنداتج عدت مجمدوع زوايددا الرؤيدة لةد  مددت العديت اليمندى والعدديت اليسدرى. ويدتالع حسددا   ،
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زوايا الرؤية اةتنادان على ك  مت موقت الةبةة امت  هاز إدرا  المحديط ، وموقدت فتدي 

 التقايت ، وبعد الرغس عت وحدة القياس. 

 (315: 14)بار حائط الصد اخت 4 – 5 – 3

 ( 2  الار  مت اءفتبار : قياس دقة مهارة حائط الصد ال ردي مت مركع

اءدوا  المسددت دمة : ملعدد  كددرة يددائرة قددانوني مقسددال كمددا  ددي الةددة  ، شددري لتحديددد 

 كرا  يائرة . (11 اءهداف ، شريط قياس ، 

ةدال  (25 ر علدى مسدا ة مواص ا  اءداء : يقول المددر  بالضدر  السداح  ويقد  الم تبد

 .( 2 مت الةبةة ويقول بالصد مت مركع 

 للم تبر ثالو محاوء  :التسجي  : 

 نقاي لة  محاولة داف  المنتقة  غ( . 2 -

 نقاي لة  محاولة داف  المنتقة   ( . 2 -

 نقتة لة  محاولة داف  المنتقة  ج( .2 -

 نقتة لة  محاولة داف  المنتقة  د( . 1 -

 ارج هذه المناي  .ص ر عند ةقوي الةرة ف -

نتقتدديت تحسدد  در ددة المنتقددة عنددد ةددقوي الةددرة علددى فددط مةددتر  بدديت م -

 . اءعلى

 تلاى المحاولة  ي حالة ارتةا  الم تبر فتأ قانوني . -

 ل5                  ل2                                      

 

 ج         

        
 ل               2

 

           

 غ    د   

 ل  4   

 (4الةة   

 يواا افتبار دقة اداء مهارة حائط الصد
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   االستطالعية:التجارب  4 – 3

 التجربة االستطالعية االولى : 1 – 4 – 3

علدددى عيندددة  2112/  6/  15ا دددرى الباح دددان التجربدددة اءةدددتتالعية اءولدددى بتددداري      

مدت  دي م تبدر اءبحداو الن سدية مت فارج عينة البحث ومدت ن دا المجتءع   (2قوامها  

  رئاةة  امعة باداد( وكان  التجربة اءةتتالعية تهدف الى :

 مت صالحية اء هعة المست دمة  ي البحث . التأكد .1

 التعرف على مةان ا راء التجربة ومدى مالئمته . .2

 التعرف على المدة العمنية التي يستارقها اءفتبار لة  ءع  . .2

 لتي قد توا ه الباحث اثناء ا راء التجربة . التعرف على الصعوبا  ا .2

 التجربة االستطالعية الثانية : 4 – 4 – 3

علدى ن دا عيندة  2112/  6/  14ا رى الباح ان التجربة اءةتتالعية ال انية بتداري       

مهدارة حدائط الصدد بدالةرة التدائرة ، التجربة اءةتتالعية اءولدى للتعدرف علدى دقدة اداء 

 ة اءةتتالعية ال انية الى :وتهدف التجرب

 التعرف على مدى مالئمة القاعة الدافلية ي راء اءفتبار المهاري . .1

  ري  العم  المساعد ومدى الدقة  ي تن يذ اءفتبارا  . ك اءةمت  التأكد  .2

 الباحث.التعرف على الصعوبا  والمةاك  التي قد توا ه  .2

                         ارا  .صالحية العينة الم تارة ومدى اةتجابتها لالفتب .2

 اجراءات البحث الميدانية   6 – 3

 التجربة الرئيسة : 1 – 6 – 3

( مددت فددالل 2112/  4/  12 – 11التجربددة الرئيسددة بتدداري     بددم راءقددال الباح ددان     

ا راء افتبار مجال الرؤية البصرية وافتبدار دقدة اداء مهدارة حدائط الصدد بدالةرة التدائرة 

 . ( ءع 12ة البحث المةونة مت  على عين

 الوسائل االحصائية : 7 – 3

 ( ءةت راج النتائج .spssتال اةت دال الحقيبة اءحصائية  

 الباب الرابع

 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها :  – 5

بعددد ان قددال الباح ددان بددم راء اءفتبددارا  علددى عينددة البحددث تمدد  معالجددة البيانددا       

علددى تحقيدد  اءهددداف والتأكددد مددت صددحة  ددرو  البحددث ، وتددال عددر  احصددائيا للتعددرف 
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النتائج على شة   دداول احصدائية وتحليلهدا ومناقةدتها وتواديا اءةدبا  التدي اد  اليهدا 

 ودعمها بالمصادر العلمية .

   -عرض النتائج وتحليلها : 1 – 5

 لطائرة بالكرة ا حائط الصدودقة اداء مهارة  مجال الرؤيةعرض نتائج  1 – 1 -5 

 (1 دول  

 يبيت اءوةاي الحسابية واءنحرا ا  المعيارية وال تأ المعياري ومعام  اءلتواء

وحددددددددددددددددددة  المتايرا   

 القياس

الوةددددددددط 

 الحسابي

اءنحراف 

 المعياري

ال تدددددددددأ 

 المعياري 

معامددددد  

 اءلتواء

 17224 17222 57251 14871 زاوية در ة مجال الرؤية الةلي   1

 17221 17199 27922 875 نقتة مهارة حائط الصد 2

     

( در ددة 14871  لمجددال الرؤيددة الةلددي( ان الوةددط الحسددابي 1تبدديت مددت الجدددول        

( در دددة 17222 ( در دددة وال تدددأ المعيددداري قددددره  57251وبدددانحراف معيددداري قددددره  

( 875 قد بلد  الوةدط الحسدابي   حائط الصداما مهارة ، ( در ة 17224ومعام  اءلتواء  

( در دة 17199( در ة وال تأ المعيداري قددره  27922در ة وبانحراف معياري قدره  

 ( در ة  .17221ومعام  اءلتواء  

 (2 دول  

 يبيت اءوةاي الحسابية واءنحرا ا  المعيارية ومعام  اءرتباي والدءلة

الوةدددددددددددددددددط  المتايرا   

 الحسابي

اءنحدددراف 

 المعياري

معامددددددددددد  

 اءرتباي  

 الدءلة

 معنوي 17622 57251 14871   البصريجال الرؤية م 1

 27922 875 مهارة حائط الصد  2

 (17546( وقيمة  ر( الجدولية  11( ودر ة حرية  1715معنوي عند مستوى دءلة  

        

( 14871 هددو  البصددريلمجددال الرؤيددة ( ان الوةددط الحسددابي 2تبدديت مددت الجدددول        

( در دة ، 17622( در ة ومعام  ارتبداي قددره  57251 در ة وبانحراف معياري قدره 

( در ددة وبددانحراف معيدداري قدددره 875 قددد بلدد  الوةددط الحسددابي   حددائط الصدددامددا مهددارة 

 ( در ة  .17622( در ة ومعام  ارتباي  27922 
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 :  مناقشة النتائج  4 – 5

بداي بديت كد  مدت ( تبديت ان هندا  عالقدة ارت2،  1مت النتائج المعرواة  ي الجداول       

إنَّ ما تحمله ذلك  اةبا  اندقة اداء مهارة حائط الصد ويععو الباح  البصريمجال الرؤية 

غشددياء ك يدرة إذ لدال يددأ    (زوايدا الرؤيدة  وزوايدا العيندديت غيالبصدري ييدا  مجدال الرؤيددة 

 دي هدذا المجدال الدى غنَّ  اءفتصاصديونيةدير اذ الربط بديت البصدر والرياادة بالصدد ة ، 

% منهددا عددت يريدد  85معلومددا  حسددية يددأتي  اةددتعمالمارةددة الريااددة تتوا دد  مددت م

ان اءعتمداد علدى النظدال البصدري اثنداء اءداء الرياادي يعتبدر مدت اك در ، (5: 1 (البصر

وذلك ءن الرؤية تدثر  ي مقددرة او ك داءة الرياادي  دي اداء  ،اءةت داما   ي غي نةاي 

لر ددت ياقددة  يعددد مرتةددعا ددي حدديت  غنَّ البصددر  ، (2: 11  المتتلبددا  ال اصددة بالريااددة

ءعبددي الريااددة ، وء يقدد  دوره عددت دور العضددال  والعظددال والجهدداز التن سددي....ال . 

ولحاةة البصر دور مهال  ي التعليال والتدري  ، وذلك مت فالل عر  نماذج على المدتعلال 

 .   (22: 11 والمتدر  حتى يةون له صورة للحركة ويحاول التوص  إليها

غن حاةة البصر لها دورا مهال  ي عملية تأدية المهارا  ءةيما الهجومية  عت يريقهدا      

د نوع التحركدا  التدي يسدتتيت غدائهدا، يستتيت الالع  معر ة مةانه بالنسبة لل صال وتحدي

ويدر  الالع  عت يري  هدذه الحاةدة تحركدا  ال ريد  المندا ا وبالتدالي يسدتتيت ات داذ 

 ددر قدددرة كواةددت يةددون امجددال رؤيددة امددتال  الالعدد  لان اذ ، (62: 5  مناةدد الموقدد  ال

وادراكها واعتاء اءةدتجابة الحركيدة المتلوبدة بدقدة و دودة عاليدة على ت سير المعلوما  

 21  :124)   

اةددة البصددر تعمدد  علددى تةددويت وتةامدد  التوقيدد  السددليال غنَّ ح ( إذ يددرى 2ويضددي         

قدول ي  مةاني بجان  التوقي  العماني والحركي والتوقي  المةاني للحركة توقيللحركة ، و

الملعد   لرؤيدة لةدي يسدتتيت ءعد  صدد الضدر  السداح  غن يدرى بت سيره مجال زوايدا ا

لل ضدداء غو  تددأتي مددت درايددة ومعر ددة تامددة  وزمددالءه وال صددال. وتتددوير قدددرة النظددر التددي

ء تعود مسبباتها على ندواحي ووا بدا   المسا ة ال اصة بالعمليا  ال نية والحركية ، وهذه

الن عددت ـددـي الجسددال نقـددـ سددلجية  قددط ، وإنَّمددا تددرتبط  ددي عمليددة بندداء غو تصددميال الحددواس  

 .   المح عة ون للمسببا  والمحل  للعناصرــلمةاءرتباي العضوي بالعضو الحسي ا

اللعد  بينمدا تتبدت  و ي لعبة الةرة التائرة يأفدذ الجسدال امداكت واتجاهدا  م تل دة اثنداء      

العدديت مسددار الةددرة وحركددا  ءعبددي ال ريدد  المنددا ي ، اذ يمةددت لنظددال الالعدد  البصددري 

البصدرية الرؤيدة  مجدال متابعة ك  هذه الحركا  بدقة ومعر ة ةرعتها واتجاهها مت فالل

ن مز كيرلتؤرة ابرج  اء يةيادة اعلى مةاهدرة لقاهي و ،(122: 19 لالع  المحيتدددددددة

ن ية قيمة يمكرلبصرا  المهار اك ن امدة حوا وهددددددددددددددددددددددددييس ل ويعلى و نلجانبياكال 

 . (191: 6  يمتلكهاغن ياضي رلل
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 الباب الخامس

 االستنتاجات والتوصيات  – 4

   االستنتاجات 1 – 4

هنا  عالقة ايجابية بيت مجال الرؤية البصري ودقة اداء مهارة حائط الصد بدالةرة  .1

 التائرة  .

 المحيط تةون اك ر دقة عند قياةها م تبريا . ان قياس متايرا  ادرا  .2

 التوصيات   4 – 4

 يوصي الباح ان بالتالي :

 عالقدة ايجابيدةارورة اهتمال المدربيت بتتوير مجال الرؤية البصري لما لهدا مدت  .1

 على دقة اداء مهارة حائط الصد بالةرة التائرة . 

ء الالعبيت لما لها مدت اعداد برامج فاصة وتحديد متايرا  ادرا  المحيط عند انتقا .2

 تأثير ايجابي على دقة اداء مهارة حائط الصد بالةرة التائرة . 

 ا راء بحوو مةابهة على مهارا  م تل ة د اعية او هجومية بالةرة التائرة . .2

 ا راء بحوو مةابهة على العا  و عاليا  افرى .  .2

 المصادر : 

لقاهرة ، مةتبة النهضة :  ا 1. ياءدرا  الحسي البصري السمعي احمد بدر و  .1

 ( . 2119المصرية ، ، 

الةرة التائرة مهارا  ، تدري  ، احمد عيسى البوريني و صبحي احمد قبالن و  .2

 ( . 2112  عمان و مةتبة المجتمت العربي للنةر والتوزيت ،  : 1.ي اصابا 

      ، الةبةة المعلوماتية ، اءنترني  ،   نظرية معالجة المعلوما بدر العمري و  .2

https://www.fralmadani.com 2014                                                   

ادارة  –فتط  –مهارا   –الةرة التائرة   تاري  ريا  فلي    ورفرون ( و  .2

 ( . 2112،  : النج  اءشرف ، الةلمة التيبة للتباعة 1. ي المباراة والتدري (

:    تقويال –تتبي   –تدريا  –يرل تدريا الةرة التائرة تعليال  ومحمد حست يكز .5

 (2112مةتبة ومتبعة اإلشعاع ال نية ، ،  اإلةةندرية

بع  المهارا  ء بع  القدرا  البصرية وعالقتها بأداعلي حسيت هاشال العاملي ،  .6

:  م لة  اةي كرة القدلاله ومية والد اعية لدى ءعبي منتف   امعة القادةية بفم

 مجال  (  2112( اذار  1( العدد    12م لد   ، القادةية لعلول التربية الريااية 

 . اءكادمية العلمية العراقية(

http://www.fralmadani.com/
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الةرة التائرة  تعليال وتدري  وبناء يارل حست رزوقي و حسيت ةبهان ص ي و  .4

:   النج   1.ي وقيادة ال ري  والتاذية وغنواع الةرة التائرة وقواعد التدري (

 ( .2111اءشرف ، الةلمة التيبة للتباعة ، 

 اء هعة التبية لمعاهد التعليال التقنيعبد الرحمت محمود الرحيال وحسيت علي  لول و  .8

 (  2111:   باداد : 

 صون ناي  عبد الحميد و تاثير تمرينا  توا قية  ي بع  الوظائ  البصرية  .9

  ايروحة دكتوراه ،  امعة باداد ، كلية التربية واءنجاز لدى ءعبي رماية الترا  : 

 ( . 2111الريااية للبنا  ، 

محمود عبد المحست نا ي و تأثير تدري  الرؤيا البصرية على اداء الالع  المدا ت  .11

الحر بالةرة التائرة :   ايروحة دكتوراه  ير منةورة ، مصر ،  امعة المينا،  

2118  ) 

البحث العلمي التربية الريااية وعلال رات  و محمد حست عالوي وغةامة كام   .11

 ( 1999:   القاهرة ، دار ال ةر العربي ، الن ا الريااي

:   عمان ، مدةسة   1. ي الموةوعة العلمية للةرة التائرة مروان عبد المجيد و  .12

 ( .2111الورال للنةر ، 

رة المبادئ اءةاةية لمهارا  الةرة التائنجالء عباس نصي  و  افرون( و  .12

 . ( 2112:  باداد ، متبعة الموال ،  1. ي ويرل تعلمها

:   النج  اءشرف ، دار الضياء للتباعة  الةرة التائرةناهده عبد زيد الدليمي و  .12

 ( .2111والنةر ، 

:    امعة باداد  التحلي  ال يعيائي وال سلجي للحركا  الرياايةو يه محجو  و  .15

 ،1991  ) 

:   عمان ، دار ال ةر  للتباعة والنةر  1. ي تعلالو  سيولو يا الو يه محجو   .16

 .(  2112والتوزيت ، 

Peripheral  -PP Schuhfried , G . Prieler , J .&Bauer ,W.  -17 

, Version ,24 , Modling , March 2009 ,  Perception Manual

Schuhfried Gmbh . 2009                                                                .  

: Psychological  Vienna Test SystemSchuhfried Gmbh :-18

Assessment Catalogue , Moedling , Austria , 2009 , 2010  

19- Yasser Hassan& Marwa Ramadan;  The effect of using the 

vision exercises on some physical abilities, perceptions kinetic 

sense And skillful performance level for volleyball female juniors , 

Hurghada , Sport Science in the Heart of the Arab Spring , 2014       
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20-Iván González García& Luis Casáis Martínez; Comparison of 

the visual attention and visual field in athletes depending on 

their expertise level on their expertis, International 18 . 

      المةتبة اء ترااية 

  http://ar.wikipedia.org/wiki 2014- 21 

2014 et/vb/t21346.htmlhttp://www.tkne.n -22 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki%202014
http://www.tkne.net/vb/t21346.html

