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  البحث ممخص

 5102في القاعة الداخمية لمجمناستؾ في كمية التربية االساسية جامعة ديالى اجريت ىذه الدراسة 
عمى  المرجحات الجانبية االمامية وعالقتو بأداء االدراؾ الحس حركي بيدؼ التعرؼ عمى العالقة بيف 

( طالبا يمثموف المرحمة 51). وتكونت عينة البحث مفجياز حصاف المقابض في الجمناستؾ الفني
والتي يمكف استثمارىا بشكؿ صحيح  في فعالية الجمناستؾ الفنيانية في كمية التربية االساسية الث

وقد استخدـ المنيج الوصفي بأسموب خالؿ األداء الجيد . وبأسموب عممي يخدـ تحقيؽ االنجاز مف
العمدية وبعد االنتياء مف االختبارات بالطريقة  بيعة المشكمة وقد اختيرت العينةالمسحي لمالئمتو ط

 وتحميميا في جداوؿ ومناقشتيا  (spssتمت معالجة البيانات وفؽ البرنامج االحصائي) 

 .الجمناستك الفنيحصان المقابض ,  ,  االدراك الحس حركيالكممات المفتاحية :   

Motor Sensory Perception and its relationship to performance of front 

side Almarjhat on Pommel Horse in artistic gymnastics 

Abstract 

This study was conducted in the inner hall dictated by in the College of Basic 

Education Diyala University (2015) in order to identify the relationship 

between the Motor Sensory Perception and its relationship to the performance 

of the front side Almarjhat on Pommel Horse in artistic gymnastics. The 

sample of the research (20) students represent the second stage in the College 

of Basic Education / artistic gymnastics in the effectiveness of which can be 

invested properly and scientifically serve achieve achievement through good 

performance. It has been used descriptive method survey style for suitability 

nature of the problem was the sample selected purposively and after 

completion of the tests has data processing in accordance with the statistical 

program (spss) and analysis in tables and discussion. 
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 :المقدمة -1

االىتماـ بدراسة االداء الحركي لإلنساف في األنشطة الرياضية المختمفة يزداد يوما بعد يوـ حيث اف 
لألداء  لموصوؿ الي افضؿ مستوى المياريىناؾ العديد مف العوامؿ المؤثرة في تحسيف وتطوير االداء 

مو فإذا لـ يتمكف الفرد في النشاط المرغوب ويالحظ اف الفرد ال يتعمـ دوف اف يدرؾ الموضوع الذي يتعم
مف ادراؾ دقائؽ الميارة التي يقوـ بشرحيا المربي الرياضي اثناء عممية التعمـ فإنو بالتالي ال يستطيع 

, واف لعبة الجمناستؾ ذات ايقاع سريع في االداء المياري ونجاح حركات ادائيا بالطريقة الصحيحة
, اذ يعطيو القابمية عمى اكتشاؼ أفضؿ الحركات الطالب والالعبيف عمى امتالكو االدراكات المناسبة

المناسبة وقابمية التوافؽ الحركي, واف الطالب والالعبيف الذيف يمتمكوف اإلحساس واالدراؾ الحركي 
 –وألىمية اإلدراؾ الحس  وفقادروف عمى أنجاز ميارات ال يستطيع اآلخروف أنجازىا, لذى ارتى الباحث

لتميز بيف االدوات التي تناسبو والتي ال تناسبو وتبرز اىمية االدراؾ  حركي يمكف الفرد الرياضي مف ا
ػػػػػدار المعقدة والتي تحتاج الى مقػػػػ حركي في مجاؿ النشاط الرياضي بالتنفيذ الناجح لمميارات–الحس 

ف اإلدراؾ الحس  95: 0991 :)حسيفمعيف مف القوه  حركي " ىو الدعامة األولى لممعرفة   –( وا 
معنى لممحسوسات أو الحوافز المختمفة , وأف األجيزة المخصصة في ىذه العممية ىي الجياز ويعطي 

 .الحسي والعصبي واف سالمة األجيزة ودرجة نضجيما تؤثر في عممية اإلدراؾ 
إلى التركيز  افتقار المناىج التعميمية المعدة ال حظوقد  لمادة الجمناستؾ يفالباحث مف خالؿ متابعة

والذي يعد واحد  لمجمناستؾ الفني حركي عند التعمـ عمى الميارات األساسية  –عمى اإلدراؾ الحس 
مف العوامؿ الميمة في العممية التعميمية وىي التي تحدد سرعة ودقة االداء الميارى لتمؾ المعبة والتي 

ويحاول ان يحقق  الولوج في ىذه الدراسة. وفارتأى الباحثلذى تؤدي الى تعمـ في الميارات االساسية 
المرجحات الجانبية االمامية داء واال حركي -التعرؼ عمى عالقة بيف االدراؾ الحس  هدف البحث 

ط  معنوية بيف ىنالؾ عالقة ارتبا  فرض البحثاما  عمى جياز حصاف المقابض في الجمناستؾ الفني
عمى جياز حصاف المقابض في الجمناستؾ ممرجحات الجانبية االمامية ل واألداء االدراؾ الحس حركي

 .الفني
 اجراءات البحث :-2

 :منهج البحث   2-1

لغرض الوصوؿ إلى الحقائؽ العممية المبنية عؿ أسس موضوعية البد مف االختيار المناسب         
: لممنيج ولدراسة المشكمة كونو "الطريؽ التي يستخدميا الباحث في دراسة المشكمة الحقيقية") بدر 

 المنيج الوصفي لمالئمتو مشكمة البحث. وفلذلؾ استخدـ الباحث (59: 0991
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 :البحث وعينتهمجتمع 2-2
التي ينفذ عمييا البحث وقد تكوف مف  ة التي يتـ فحصيا أو دراستيا أي ىيالعينة ىي المجموع    

( وعمى ىذا األساس اختيرت عينة البحث مف 555: 5115  : شخص واحد أو أكثر)محجوب
ية التربية األساسية كملبدنية وعمـو الرياضة قسـ التربية ا الثانيةالمرحمة المتمثؿ بطالب  البحثالمجتمع 

مف  خمسةعشروف طالب وتـ استبعاد خمسة و مجتمع البحث البالغ  مف بمغت العينة  جامعة ديالى/ إذ
% مف مجتمع  91الطالب الذيف أجريت عمييـ التجربة االستطالعية وبذلؾ تمثؿ تمؾ العينة نسبة 

 البحث.
بيا الباحثوف حؿ مشكمة البحث ميما التي يستطيع وىي الوسيمة او الطريقة  "أدوات البحث 2-3

 .(061 :5115 : ) محجوببيانات او عينات او أجيزة "األدوات  تمؾ كانت
 االجهزة واالدوات المستعممة: 2-3-1

  جياز حصاف المقابض في الجمناستؾ الفني -0
 كامرة . -5
 حاسبة . -1
 وسائل جمع المعمومات    -2-3-2
 المصادر والمراجع العربية -0
 االختبارات والقياس -1
 (.0استمارة أسماء فريؽ عمؿ المساعد ممحؽ رقـ ) -4
 (.5استمارة أسماء الخبراء ممحؽ رقـ ) -2
 (.1استمارة تقويـ أداء الميارات ممحؽ رقـ ) -6
 اجراءات البحث الميدانية : 2-4
 االختبارات المستخدمة في البحث  2-4-1
 : الحركي – الحسي االدراك اختبارات 2-4-2
 (0911:019أبو العال  ) الراسي بالفراغ لمقدم الحس حركي االدراك : اختبارأوال

 يرسـ . الركبة مفصؿ ثني عند لألعمى عمودًيا القدـ بحركة االحساس قياس الى الغرض مف االختبار
 فرصة لو ويترؾ لمحائط موازي الالعب يقؼ) بوصة 04 )(ارتفاع عمى يكوف الحائط عمى أفقي خًطا
 الخط مستوى الى لمحائط المجاورة القدـ رفع الالعب يحاوؿ , عينيو تعصب ثـ بالنظر المسافة لتقدير
   الركبة ثني طريؽ عف الحائط عمى المرسـو

 . الركبة ثني طريؽ عف الحائط عمى المرسـو والخط القدـ بيف المسافة تسجؿال
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 .مجموعيا يسجؿ محاولتاف الالعب يعطى -

 (0: 0999 :)العربي الزمن بتقدير الحسي االدراك اختبار ثانيا:

 . الزمف بتقدير االحساس قياس : االختبار مف الغرض

 . تدويف استمارة , الكترونية ايقاؼ ساعة : االدوات

 لتفحص بتشغيميا ويقـو ايقاؼ ساعة في النظر المفحوص مف يطمب : االولى المرحمة: األداء وصؼ
 يكرر أف عمى ثا( 02,ثا1, ثا 2 ( األزمنة عند وايقافيا تشغيميا منو يطمب ثـ , بيا واالحساس الساعة

 النظر دوف االختبار أداء المفحوص مف يطمب : الثانية المرحمة. األزمنة ىذه مف زمف لكؿ مرات ذلؾ
امتدادىا  كامؿ عمى واليد أماًما والنظر الوقوؼ وضع مف االختبار يؤدي أف عمى االيقاؼ ساعة الى
 ىذا يكرر أف عمى ) ثا 1 (زمف عند وايقافيا الساعة بتشغيؿ المفحوص يقـو حيث الجسـ طوؿ مع

 1 (زمف عند االخيرة الثالث المحاوالت نتائج لممفحوص يسجؿ : التسجيؿ . متتالية مرات ثالث القياس
 يزيد الذي الزمف بتسجيؿ محاولة كؿ في الخطأ مقدار حساب يتـ أف عمى حدة عمى محاولة كؿ) ثا

 . منو يقؿ أو )ثا1 ( اؿ عف

 (62: 0999 ابراىيـ :) حركي بالقوة –اإلدراك الحسي  اختبارثالثا: 

حركي بالقوة إذ يدؿ معرفة مقدار القوة التي يبذليا الفرد  -: قياس اإلدراؾ الحسيالغرض مف االختبار
 عمى اإلحساس بالقوة.

 األدوات: جياز قوة القبضة.

أقصى قوة لمقبضة عمى اف تكوف طريقة األداء: يقوـ الطالب بالقبض عمى الجياز ومحاولة إظيار 
الذراع ممدودة, ثـ يعطي الطالب نتيجة أداءه ويطمب منو بعد ذلؾ إظيار نصؼ النتيجة في المحاولة 

التسجيؿ: الفرؽ بيف نصؼ القراءة األولى والقراءة الثانية يحسب كخطاء في التقدير والتي )  الثانية.
 . (حركي –تدؿ عمى نقص في اإلدراؾ الحسي 

 (16: 0991 احمد:)Bass عصا باس  -اختبار التوازن رابعا: 

 : قياس التوازف الحركي.الغرض مف االختبار

 انج, ساعة ايقاؼ , عصابة لمعينيف 0× 0× 05األدوات: عصا التوازف 

طريقة األداء: يضع المتسابؽ مشط القدـ اليمنى بطريقة طويمة عمى العصى مع رفع الرجؿ اليسرى 
عف األرض , يؤخذ المتسابؽ محاوالت تمييدية وىو مبصر ثـ تعصب العينيف فيؤخذ ثالث محاوالت, 
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سمو الحرة او بأي جزء مف ج يكرر األداء بالرجؿ اليسرى ويحسب زمف االتزاف دوف آف يممس برجمو
 () التسجيؿ: يتـ قياس الزمف ألقرب ثانيةاألرض

 : المهارية االختبارات -2-4-3
الى المحكميف CD))قاـ بتصوير األداء وارسالو بقرصتقيـ األداء المياري حيث ث عممية اعتمد الباح
( درجة مف قبؿ أربعة حكاـ عمى وفؽ خصومات األداء في القانوف الخاص 01األداء مف)وتـ تقييـ 

بالعبة ويتـ حذؼ اعمى درجة واقؿ درجة وتجمع الدرجتيف المتبقيتيف وتقسـ عمى اثنيف الستخراج 
 . الدرجة

تعد "تدريبا عمميا  بإجراء التجربة االستطالعية وىي  وفقاـ الباحث التجربة االستطالعية : 5-2
) ختبار لمعالجتيا"لمباحث لموقوؼ بنفسو عمى السمبيات وااليجابيات التي تواجيو أثناء إجراء اال

تـ اجراء التجربة االستطالعية عمى طمبة المرحمة ". وعمى ىذا األساس, (011: 0999 :المندالوي
الثانية  قسـ التربية البدنية وعموـ الرياضية كمية التربية األساسية/جامعة ديالى 

االساسية ( طالب وىـ مجتمع البحث وخارج عينة البحث 2وكاف عددىـ )55/00/5102بتاريخ
 وكاف ىدؼ التجربة ما يأتي (0عدة فريؽ العمؿ المساعد ممحؽ )وبمسا

 التأكد مف مكاف أجراء االختبارات ومدى مالئمِتِو لتنفيذىا .  .0
   .معرفة مدى استعداد عينة البحث ألداء االختبارات .5
 كفاءة فريؽ العمؿ المساعد وكفايتو . -1
  التأكد مف سالمة األجيزة واألدوات المستخدمة .  -4

عمى عينة البحث  52/00/5102تـ إجراء التجربة الرئيسية وذلؾ يوـ  التجربة الرئيسية : 2-6
ميارة )وىي المرجحات الجانبية االمامية إذ اشتممت اختبارات االدراؾ الحس حركي و كما تـ تصوير

خروج الرجؿ اليسرى يمينا  ميارة مرجحةو ,  نفس الجيةمرجحة دخوؿ الرجؿ اليسرى وخروجيا مف 
( وذلؾ لغرض تقييـ 4ددىـ )وقد تـ عرضو عمى الحكاـ والبالغ ع, عمى جياز حصاف المقابض (خمؼ
 .المرجحات الجانبية االمامية عمى جياز حصاف المقابض في الجمناستؾ الفنياداء 

  الوسائل اإلحصائية: 2-7
لمعالجة  SPSS استخدـ الباحث الوسائؿ اإلحصائية اآلتية عمى وفؽ الحقيبة اإلحصائية الجاىزة  

 .(151:  5119  الكناني :النتائج التي حصؿ عمييا مف التجربة وبحسب بالقوانيف اآلتية )
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 عرض النتائج وتحميمها ومناقشتها: -3
تضمف ىذا الباب عرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا ,لذلؾ قاـ الباحثوف بعرض نتائج البحث عمى شكؿ 

صوؿ إلى كما قاـ الباحثوف بعرض النتائج لغرض الو تعد وسيمة توضيحية لنتائج البحث ,كونيا  جداوؿ
 :تحقيؽ أىداؼ البحث

بأداء حركي   –االدراك حس عرض نتائج األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية  3-1
 وتحميمهاالمرجحات الجانبية االمامية عمى جهاز حصان المقابض في الجمناستك الفني 

حركي   –االدراك حس ( يبين قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية 1جدول )
عمى جهاز حصان المقابض في الجمناستك المرجحات الجانبية االمامية بأداء 

 .الفني
 المعالم االحصائية                                            المهارة

 متغيرات البحث  
وحدة  
 القياس

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ية 
جانب

ت ال
جحا

مر
ال

مية
الما

ا
  

 وخروجها من نفس الجهة  الرجل اليسرىدخول مهارة مرجحة 
 1.754 7.177 درجة عمى جهاز حصان المقابض

مهارة مرجحة خروج الرجل اليسرى يمينا خمف عمى جهاز 
 7.834 8.77 درجة حصان المقابض

ت 
ركا

لمد
ا

س
الح

 – 
ركي

ح
 

 7.954 8.55 درجة الراسي بالفراغ لمقدم الحس حركي االدراك اختبار
 7.71 6.77 ثا الزمن بتقدير الحسي االدراك اختبار

 1.29 7.57 درجة حركي بالقوة –اختبار اإلدراك الحسي 
 2.712 5.459 ثا Bass عصا باس  -اختبار التوازن 

 

 –حس البحث )ال األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لممتغيراتوالذي يبيف ( 0الجدوؿ ) يتضح
 الراسي بالفراغ لمقدـ الحس حركي االدراؾ اختبارإذ بمغ الوسط الحسابي  الميارية ( فيما يخصحركي و 

الوسط الحسابي  الزمف بتقدير الحسي االدراؾ اختبار( وبمغ 15942واالنحراؼ المعياري )( 9522)
 حركي بالقوة –ختبار اإلدراؾ الحسي ال( وقيمة الوسط الحسابي 1510( واالنحراؼ المعياري )6511)
 Bass عصا باس  -ختبار التوازف ال( وقيمة الوسط الحسابي 0559( واالنحراؼ المعياري) 1521)
 (5105( واالنحراؼ المعياري)25429)

رجؿ اليسرى وخروجيا مف ميارة مرجحة دخوؿ ال بمغ الوسط الحسابي ألداءاما فيما يخص الميارات اذ 
( واالنحراؼ 15011) عمى جياز حصاف المقابض عمى جياز حصاف المقابض نفس الجية
يمينا خمؼ عمى جياز حصاف ميارة مرجحة خروج الرجؿ اليسرى وبمغ الوسط  (. 0.124المعياري)
 .(1.914( واالنحراؼ المعياري )  9.11المقابض )
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 بأداء حركي  وعالقتها –عرض نتائج قيمة )ر( المحسوبة بين االدراك حس  3-2
مهارة مرجحة دخول الرجل اليسرى وخروجها من نفس الجهة  عمى جهاز حصان 

  ا. وتحميمها ومناقشته في الجمناستك الفنيالمقابض 

حركي  –االدراك حس بين و)ر( الجدولية يبين قيمة )ر( المحسوبة  (2جدول رقم )
عمى دخول الرجل اليسرى وخروجها من نفس الجهة  بأداء مهارة مرجحة  وعالقتها

 .جهاز حصان المقابض في الجمناستك الفني
 

 المهارة 
 المدركات

 االحصائية  المعالم
االحساس 
 المسافة

 االحساس
 الزمن

        االحساس
 بالقوة

 االحساس
 التوازن

مرجحة دخول الرجل اليسرى 
 وخروجها من نفس الجهة

 7.75 7.77 7.66 7.59 قيمة )ر( المحسوبة
 7.387 قيمة )ر( الجدولية

 معنوي معنوي معنوي معنوي الداللة 
 7.387( تساوي 18( ودرجة حرية )7.75قيمة )ر( الجدولية بمستوى داللة )

 

ميارة مرجحة دخوؿ الرجؿ اليسرى  وأداء حركي –االدراؾ حس  ( قيـ العالقة بيف 5يبيف الجدوؿ) 
إذ بمغت قيمة معامؿ .عمى جياز حصاف المقابض في الجمناستؾ الفنيوخروجيا مف نفس الجية  

ميارة مرجحة دخوؿ الرجؿ اليسرى وأداء  سيأالر  بالفراغ لمقدـ الحس حركي االدراؾاالرتباط بيف 
( في حيف بمغت 1.29) .عمى جياز حصاف المقابض في الجمناستؾ الفنيوخروجيا مف نفس الجية  
رجؿ اليسرى ميارة مرجحة دخوؿ الوميارة وأداء  الزمف بتقدير الحسي االدراؾ قيمة معامؿ االرتباط بيف
( وكانت قيمة 1.66) .الجمناستؾ الفنيعمى جياز حصاف المقابض في  وخروجيا مف نفس الجية

ميارة مرجحة دخوؿ الرجؿ  وميارةوأداء   حركي بالقوة –اختبار اإلدراؾ الحسي معامؿ االرتباط بيف 
قد  .عمى جياز حصاف المقابض في الجمناستؾ الفنياليسرى وخروجيا مف نفس الجية  

وميارة وأداء  Bass عصا باس  -اختبار التوازف ( وبمغت قيمة معامؿ االرتباط بيف 1.11بمغت)
عمى جياز حصاف المقابض في ميارة مرجحة دخوؿ الرجؿ اليسرى وخروجيا مف نفس الجية  

( ودرجة 1.12) الجدولية تحت مستوى داللة)ر(وعند مقارنتيا بقيمة( 1.12).الجمناستؾ الفني
 المتمثمة) حركي –االدراؾ الحس ( نستدؿ عمى وجود عالقة ارتباط بيف 1.191( والبالغة )09حرية)

ميارة مرجحة دخوؿ الرجؿ اليسرى وخروجيا مف نفس  وميارة (  وأداءالمسافة ,الزمف, القوة ,التوازف
كوف قيمة )ر( المحسوبة اكبر مف قيمة  .عمى جياز حصاف المقابض في الجمناستؾ الفنيالجية  

ميارة مرجحة أداء و ف االدراؾ حس حركي بيقوية  وىذا يدؿ عمى وجود عالقة ارتباط )ر( الجدولية
ميارة عمى جياز حصاف المقابض في الجمناستؾ دخوؿ الرجؿ اليسرى وخروجيا مف نفس الجية  

 .الفني
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مهارة بأداء وعالقتها  حركي –المحسوبة بين االدراك حس  عرض نتائج قيمة )ر( 3-3
عمى جهاز حصان مرجحة خروج الرجل اليسرى يمينا خمف عمى جهاز حصان المقابض 

  ا.وتحميمها ومناقشته المقابض في الجمناستك الفني

حركي  –بين االدراك حس  و)ر( الجدولية  (يبين قيمة )ر( المحسوبة3جدول رقم )
عمى جهاز حصان مهارة مرجحة خروج الرجل اليسرى يمينا خمف بأداء  وعالقتها

 .المقابض في الجمناستك الفني

 المهارة
 المدركات االحصائية 

 المعالم
االحساس 
 المسافة

 االحساس
 الزمن

االحساس        
 بالقوة

 االحساس
 التوازن

مرجحة خروج الرجل اليسرى يمينا 
 خمفا

 7.79 7.76 7.73 7.68 قيمة )ر( المحسوبة
 7.387 قيمة )ر( الجدولية

 معنوي معنوي معنوي معنوي الداللة
 7.387( تساوي 18( ودرجة حرية )7.75داللة ) قيمة )ر( الجدولية بمستوى*

ميارة مرجحة خروج الرجؿ اليسرى وأداء حركي  –العالقة بيف  االدراؾ حس  ( قيـ1يبيف الجدوؿ)   
.إذ بمغت عمى جياز حصاف المقابض في الجمناستؾ الفنييمينا خمؼ عمى جياز حصاف المقابض 

مرجحة خروج الرجؿ  وأداء ميارة الرأسي بالفراغ لمقدـ الحس حركي االدراؾقيمة معامؿ االرتباط بيف 
. عمى جياز حصاف المقابض في الجمناستؾ الفنياليسرى يمينا خمؼ عمى جياز حصاف المقابض 

ميارة مرجحة وأداء  الزمف بتقدير الحسي االدراؾ ( في حيف بمغت قيمة معامؿ االرتباط بيف1.69)
 .خروج الرجؿ اليسرى يمينا خمؼ عمى جياز حصاف المقابض 

اختبار ( وكانت قيمة معامؿ االرتباط بيف 1.11. )عمى جياز حصاف المقابض في الجمناستؾ الفني
ميارة مرجحة خروج الرجؿ اليسرى يمينا خمؼ عمى جياز وأداء   حركي بالقوة –اإلدراؾ الحسي 

( وبمغت قيمة 1.16. قد بمغت)حصاف المقابض في الجمناستؾ الفنيعمى جياز حصاف المقابض 
ميارة مرجحة خروج الرجؿ اليسرى يمينا وأداء Bass عصا باس  -اختبار التوازف معامؿ االرتباط بيف 

)ر( الجدولية  ( وعند مقارنتيا بقيمة1.19.)في الجمناستؾ الفنيخمؼ عمى جياز حصاف المقابض 
( نستدؿ عمى وجود عالقة ارتباط بيف 1.191( والبالغة )09ودرجة حرية) (1.12) تحت مستوى داللة
ميارة مرجحة خروج الرجؿ  وأداء مسافة ,الزمف, القوة ,التوازف(المتمثمة) ال حركي –االدراؾ الحس 

)ر( المحسوبة اكبر  . كوف قيمةعمى جياز حصاف المقابض في الجمناستؾ الفني اليسرى يمينا خمؼ
ميارة حركي وأداء  –قوية بيف االدراؾ حس وىذا يدؿ عمى وجود عالقة ارتباط مف قيمة )ر( الجدولية 

 .عمى جياز حصاف المقابض في الجمناستؾ الفنيمرجحة خروج الرجؿ اليسرى يمينا خمؼ 
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 :نتائج المناقشة  3-3
 الحسي االدراؾ بيف معنوية داللة وذات قوية ارتباط عالقة ىناؾ بأف اتضح النتائج عرض خالؿ مف 

 المرجحات الجانبية االمامية عمى جياز حصاف المقابض في الجمناستؾ الفني وأداء  الحركي –
  . البحث في المستخدمة

عندما يمتمؾ اإلحساس بالمكاف وبالمسافة  في لعبة الجمناستؾ الفني الطالب بأفذلؾ  يفويعزو الباحث
العبًا ذا مستوى عالي ولديو ثقة عالية بنفسو مما يعزز  طالبا او بالطبع سيكوفوالتوازف فأنو وبالزمف 

حركي في  –أداء الميارات بشكؿ متقف ومف ىنا تبرز أىمية اإلدراؾ الحس  عمـمف أدائو وبالتالي ت
(اف ارتفاع دقة المدركات الحسية تسمح بادراؾ 091 :0995 : )الصباغ ويرى الجمناستؾلعبة 

 . الحركات السمبية وااليجابية االمر الذي يمكف الالعب مف توجيو وتصحيح الحركة مف خالؿ األداء
( أكد" اف ادراؾ الالعب لحقيقة المواقؼ التي تواجيو اثناء المنافسة تعد 5100:  062 : اما )خورشيد

 التي قد تظير بسرعة عمى تصرفة". ا ومنطمقا لحالة االبداعاساسا لمحموؿ التي سيقـو بي
داـ االساليب العممية الحديثة , ذات قيمة كبيرة عف طريؽ استخقدرات العقمية لذ يمكف اف تكوف ال

الالعب لوضعية جسمو سواء في حالة  الطالب او حركي دورًا ميمًا في معرفة -ولإلدراؾ الحس 
حركي لو مكانة في تنفيذ االداء الميارى لمميارات  –مف خالليا فاإلدراؾ الحس و الحركة أو الثبات , 
ويعد مف الحاجات  بالمكاف والتوازفاالحساس بالمسافة وزمف االداء واالحساس  مفالجمناستؾ الفني  

 اُلِمَمحة إلتقاف الميارات االساسية ورفع المستوى.
مف توازف وقفز ورمي  االفراد( انو "كمما تطورت الحركات لدى Gallahue :0996 :49ويؤكده )

دراؾ وتحكـ   .وسرعة اثر ذلؾ عمى بناء قدراتو العقمية مف إحساس وا 
إذ اكد كثير مف الباحثيف والخبراء في مجاؿ التربية الرياضية عمى وجود عالقة ايجابية بيف القدرات 

ات الحركية  اذ اف القابمية عمى ادراؾ الظواىر والمواد بشكؿ حركية وسرعة تطوير اداء الميار  –الحس 
متميز في البيئة تتطور في التعمـ و التدريب , كما اف خصائص كؿ نوع مف انواع الرياضة تؤكد عمى 

حركي فضاًل عف ذلؾ اف تطور االحساس واالدراؾ يرتبط  -نوع معيف مف عمميات االدراؾ الحس
الرياضية ,فعندما يمتمؾ الفرد قدرات ادراكية بمستوى جيد ينعكس عمى بشكؿ وثيؽ بمعرفة الميارات 
حيث إف الالعب الذي  (005:  5111 سعد اهلل :) الرياضية بشكؿ جيد "قدرة الفرد في اداء الميارات 

ال يستطيع استيعاب وفيـ وتفسير ىذه المدركات مف خالؿ التعمـ والتدريب فمف يستطيع أداء الواجبات 
: 5114 :مصطفى) منو ومما يؤدي إلى إفشاؿ خطة المدرب في تحقيؽ االنجاز األفضؿ "المطموبة 

 األداء مف المتقدمة المراحؿ الى الوصوؿ لغرض الصحيح التعمـ عمى التأكيد يجب ىنا ومف( 01
 . الحركي – الحسي في االدراؾ تطور يرافقيا المياري
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حركي يتناسب طردًيا مع  –إف اإلدراؾ الحس( 5101:21 : مع رأي )قدوري وفيتفؽ الباحثوىذا ما 
التعمـ الحركي فالزيادة في الطرؼ األوؿ تؤدي الى إف يكوف التعمـ الحركي )الطرؼ الثاني( أكبر وال 

 "  ميات التذكر الحركي إثناء األداء.سيما في عم
 :الخاتمة  -4

حركي   –االدراؾ حس وجود عالقة ارتباط معنوية بيف في ضوء نتائج البحث استنتج الباحثوف  
وكانت . المرجحات الجانبية االمامية عمى جياز حصاف المقابض في الجمناستؾ الفني وأداء

في عممية اعداد الطالب و الالعبيف لما ليا مف  حركي –باإلدراؾ الحس االىتماـ  التوصيات
ضرورة اجراء بحوث مماثمة داء الميارى في الجمناستؾ الفني, أىمية في تحسف مستوى األ

 .ؾلميارات اساسية اخرى لمعبة الجمناست
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