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 سكواش ساسية يف رايضة اإلاملهارات األأتثري استخدام القدرات البصرية على تعليم بعض 

 امللخص

سكواش  أتثري القدرات البصرية على تعليم بعض املهارات االساسية لرايضة اإل ىهتدف الدراسة إىل التعرف عل
أستخدم الباحث املنهج التجريىب بتصميم اجملموعتني  ، و جامعة أم القرى  –كلية الرتبية   –طالب قسم الرتبية البدنية  ىلد

عينة الدراسة على   وأشتملت  ، ه لطبيعة الدراسةت نظرًا ملناسب ي البعد ي الضابطة والتجريبية ابستخدام أسلوب القياس القبل
  -1439لعاب املضرب املستوى السادس الفصل الدراسي الثاين أمقرر  ىطالب قسم الرتبية البدنية جامعة أم القر 

جمموعتني جمموعة ضابطة   ( طالب من املنتظمني يف احلضور مت تقسيمهم اىل 30هـ وقد بلغ قوام عينة البحث )1440
قام الباحث بتطبيق الربانمج التعليمي املقرتح للقدرات البصرية على عينة  ، لب( طا15وجمموعة جتريبية وقوام كل منها ) 

عليمية وقد  تهـ، وذلك بواقع وحدتني أسبوعية  1440/  8/ 6هـ وحىت 1440/  5/  14الدراسة وذلك يف الفرتة من 
باحث إىل أن الربانمج التعليمى  ، وقد توصل ال وحدة( تعليمية  24سبوع بواقع ) أ 12املقرتح ملدة  ي أستمر الربانمج التعليم

املقرتح ابستخدام تدريبات القدرات البصرية أدى على تطوير القدرات البدنية وتعليم املهارات األساسية لالسكواش قيد  
 الدراسة.  

 القدرات البدنية.   –القدرات البصرية   –املهارات االساسية لإلسكواش  الكلمات الدالة: 
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ABSTRACT 

The Impact of The Visual Abilities on Teaching Some Basic Skills in Squash 

 

The study aims to identify the effect of visual abilities on teaching some basic 

skills of squash sport to the students of the Physical Education Department - Faculty of 

Education - Umm Al Qura University. The researcher used the experimental method in 

designing the experimental and control groups using the method of pre-tribal 

measurement due to its relevance to the nature of the study. Students of the Department 

of Physical Education Umm Al-Qura University Rapporteur of the tennis games Level 6 

The second semester 1439-1440 e The strength of the research sample (30) students 

from the attendance attendants were divided into two groups control group and 

experimental group and the strength of each Ha (15) students, The researcher applied 

the suggested visual abilities training program on the sample of the study from 

14/5/1440 to 6/8/1440 H, with two weekly teaching units. The proposed educational 

program lasted for 12 weeks with 24 educational units. Researcher pointed out that the 

proposed educational program using optical capacity training led to the development of 

physical abilities and education of the basic skills of Squash under study. 

 

Keywords: basic skills in squash - visual abilities - physical abilities. 
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 : الدراسةاملقدمة ومشكلة  

البحوث  سباب اليت تسهم يف تطوير من أهم األالرايضية الرتبية تعليم و املعرفة يف  ستمراملرب التطور السريع و تيع
وذلك عن طريق   ،خالل تدريس املقررات العملية كادمييني املشكالت اليت تواجه األ  اهبةاحللول جمل ألهم  التوصل و العلمية 

من   كرب قدر من االستفادةأ يف حماولة لتحقيق فرد  اليت ميتلكها كلتغرية املو  تعددةاملطاقات القدرات و ال  ىالتعرف عل
 .  انب املعرفية والتطبيقية للطالب تنمية اجلو لتطوير و اتحة الفرصة إ عن  فضاًل  جملال الرايضي ابالنظرايت العلمية احلديثة 

  األداء احلركي  إذ يتطلب  ؛ بصار ألداء الواجبات احلركيةاإل عامل ( على أمهية 2019)خرون أو  ويؤكد عباس 
احلاسة  عتبار حاسة البصر مل معها بشكل صحيح لتجنب األخطاء، والدراك مجيع املتغريات ومسة التعا اجلوانب البصرية إل

 ( 107ص(احلركي. الفعل وأداء الواجب  األساسية لرد  

انب  أمهية تنمية القدرات البصرية مع تنمية القدرات البدنية واملهارات واجلأن ( 2015) منتظر جميد ، يعلويرى 
 ( 896صلعاب املضرب. )أ جيايب يف إاخلططي له أتثري  

اخلاص ابلرؤية وبتحديد مسافة   العنصر احلسي  ( أن حاسة البصر هي 2008زكي حممد )حسن، ويضيف 
وأمهية هذه احلاسة البصرية يف الرايضة ميكن تقسيمها إىل قسمني  ، وجمال الرؤية  يزيد من أفق  ا وجود العينني معً ف املرئيات، 

  ا ابلالعب نفسه، ففي أثناء املبارايت يلعب البصر دورً  االثاين خاص  القسم ابلتدريب و  ا، األول خاص  حبيث يكون القسم 
حلركات  ويستطيع حتديد نوع ا، فعن طريقها يستطيع الالعب أن يعرف مكانه ابلنسبة للمنافس، يف أداء املهارات  مهم ا

أو   ا جومي  ه  ن إدراك حتركات الالعب املنافس متكنه من اختاذ املكان املناسب لذلك سواءً أها، كما ءاليت يستطيع أدا
 ( 270 ، 269 ص. )ا دفاعي  

قدرة الشخص على الرؤية وحتديد   " : أبهنا  حاسة اإلبصار Brain,Ariel  ( 2007)براين ايريل،  عرفوي
من املدخالت   %80ثل نسبة متواليت  يف النشاط الرايضي   اساسي  أ افهي من احلواس اليت تلعب دورً ، مسافات املرئيات"

رجة  سريعة كانت داملعلومات واضحة و هذه وكلما كانت ، لرايضي للفرد ا علوماتامل ميتقدتقوم ب ية فالقدرات البصر ، احلسية
كد أن التدريب  أ كما   ،ضحة كانت درجة االستجابة ضعيفةغري واوكلما كانت مشوشة و  ، االستجابة املتوقعة مرتفعة 

 . ( 19ص )داء  يل تطور األ إ دي ؤ لقدرات البصرية يابستخدام ا

  أن الرؤية البصرية مل يكن هلا مكان يف اإلعداد اليومي   Suzanna Cathrina( 2003) ن كاثري  ،وتضيف سوزاان
ولكن األحباث قد برهنت على أمهية القدرات  ، ن يقومون ابلتدريب املرتبط ابلرؤية بدون قصدو للرايضيني، وكان املدرب

البصرية لألداء الرايضي، كما كشفت  أن الرايضيني لديهم قدرات بصرية مرتفعة مقارنة بغري الرايضيني، وقد قام العديد من  
دلت بعض الدراسات على وجود نتائج إجيابية   حيث ،البصرية الباحثني ابلتحقق من إمكانية تدريب هذه القدرات 

 . ( 37 ص  )  ريب على هذه القدرات.للتد
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كثر  أها ءوجيعل أدا سكواش رايضة اإل ما مييزأن  ىلإ Yarrow, Harrison( 2010ن )و س ر ها ،يشري يروا و 
  ني ن الالعبإاملبارايت، حيث ثناء أداء أأرضية ملعب واحد  ى  علنيلعاب املضرب هو وجود الالعبصعوبة عن ابقي أ 

الضاربة مشروطة حبيث ال   ضرابت قوية عن طريق مرجحة الذراع  ى مما جيعل احلصول عل لعب املية أرضنفس  ى يتحركان عل
من النواحي  فإن لذلك و  ، إصابته ىلإقد تؤدي مما ة الذراع بطريقة خطرة أمام مرجح  ه و وضعأإعاقة املنافس  ىل إتؤدي 

مث ميرجح  ، رب الكرةوميرجح ألسفل ألداء ض، الكتف ى من مستو  ى أن أنيت ابملضرب من أعلالفنية ملرجحة الذراع الضاربة 
مامية املستقيمة من الضرابت اليت تستخدم يف املبارايت بنسبة كبرية  ن الضربة األ إخر، حيث الكتف األ ىللمتابعة ألعل

ن  ادها محراز نقطة مباشرة ويتحدد توقيت ضرهبا ومكان ارتدإو أس يف املنطقة اخللفية من امللعب هبدف وضع املناف سواءً 
 . ( 41ص).  اهلدف من أدائها  ى مامي بناًء علاحلائط األ 

سرع الرايضات يف العامل حبيث تتحرك الكرة  أ من  د  ع  تـ  سكواش رايضة اإل نأ  ىل إ( 2006) الغريب رضا و يشري و 
وأن الالعبني يقفون على  ، مها يف اجلداررتطا ن أن الكرة تفقد سرعتها بعد اعلى الرغم م، ميل يف الساعة ( 100)بسرعة 
 . (285 ص . )ب عليهم التفاعل السريع مع الكرة، حبيث جييأقدام من اجلدار األمام  (10)مسافة  

عداده  إالفرد و يف بناء  ا ساسي  أو  مهم ا  انسان ابعتبارها عنصرً إلحد اجملاالت اليت تؤثر يف اأوالرتبية البدنية والرايضية 
  من ، كثري من املتغريات   ىالصحيح يتوقف عل األداء الرايضي   حتقيق  ى ية، فقدرة الفرد علأسس علم ىعلو بصورة متكاملة 

الدماغ الذي يقوم بتنظيم عملية التحليل واملعاجلة يف ضوء   ىلإ تراه ن العني تنقل ماوذلك أل، ضمنها املتغريات البصرية 
وهذا  . ملا تراه العينني  ا وفقً  يل فالدماغ يعاجل كافة املعلومات القادمة من احمليط اخلارجياملعطيات اليت حصلت عليها، وابلتا

 بصورة مباشرة داخل امللعب.  أداء الرايضي    ىماسينعكس عل

ية الرتبية  كلب  والسادس  لطالب املستوى الثالث  ( لعاب املضرب )اإلسكواش أ ومن خالل تدريس الباحث ملقرر 
حظ أن نسبة كبرية من الطالب  الفقد  يف االختبارات التطبيقية  من خالل تقييم أداء الطالب ، و البدنيةسم الرتبية قب

  األمر الذي اسرتعى انتباه الباحث  ، لضربة املسقطة يف اإلسكواش بنجاح ا األساسية مثل  ات هار بعض امل إتقان يستطيعون ال
تعوق سريها،خاصة عند  اليت تعرتضها بعض الصعوابت قد م يالتعل أن عملية إىل ، وهذا يشري لفكرة وتطبيق هذه الدراسة 

بع )التعلم ابألوامر( والذي يعتمد على الشرح  ، وقد يرجع ذلك إىل أسلوب التدريس املت  بعض املهارات األساسية  أداء
  ، ولذا كان من الضروري  التعليمي  اللفظي والنموذج العملي للمهارة دون أدىن مشاركة فعالة من املتعلمني يف املوقف 

الدروس العلمية ملادة   لاستخدام أساليب التدريس احلديثة إبمكانياهتا اهلائلة لتصميم الربامج التعليمية، وتنفيذها خال
، مما يساعد على النهوض بعملية التعليم وتقدميها  من خالل استخدام القدرات البصرية اإلسكواش يف إطار منهجي منظم 

طالع الباحث على الدراسات الىت تناولت جمال القدرات  ، واباألداء يف ودة  اإلتقان واجلجيدة من أجل الوصول إىل  بصورة 
  حسني ، ( 2018مرزوق)، (2016)جليلة  وبسمة ، ( 2015) ي عل، دراسة ( 2013عبد العليم ) دراسة  :مثل البصرية 

 .  املهارى   رتقاء مبستوى األداء أمهية تطوير القدرات البصرية لال ، فقد الحظ الباحث (2019)  ن يخر آعباس و و ، (2018)
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أتثري تدريبات القدرات البصرية  كيف ميكن التعرف على   ويف ضوء ما تقدم فإن مشكلة البحث احلايل تتمثل يف
( يف تطوير مستوى أداء بعض املهارات األساسية يف اإلسكواش لطالب املستوى الثالث  نتباه الرتكيز واال –الدقة البصرية )

 ؟ عتبارها أحد األساليب احلديثة ة الرتبية بقسم الرتبية البدنية ابوالسادس يف كلي

 هداف الدراسة:أ

بعض  على تعليم ( نتباهالرتكيز واال –الدقة البصرية )البصرية  القدرات أتثري  ى هتدف الدراسة إىل التعرف عل
جامعة أم   –كلية الرتبية   –قسم الرتبية البدنية املستوى الثالث والسادس بطالب لسكواش رايضة اإلساسية لاأل املهارات

 :  من خالل   القرى

  سكواش ساسية لرايضة اإلاألعلى تعليم بعض املهارات ( نتباهالرتكيز واإل  –الدقة البصرية )أتثري القدرات البصرية  −
 .  جامعة أم القرى  –كلية الرتبية    –قسم الرتبية البدنية  املستوى الثالث والسادس ب طالب ل

املستوى الثالث  طالب بعض القدرات البدينة ل على ( نتباه الرتكيز واال –الدقة البصرية )أتثري القدرات البصرية  −
 .  جامعة أم القرى  –كلية الرتبية    –الرتبية البدنية قسم والسادس ب 

 الدراسة:  ياتضفر 

 طـالبالقياسات القبلية والقياسات البعديـة يف بعـض القـدرات البدنيـة لـدى توجد فروق ذات داللة إحصائية بني  -1
 . اجملموعة التجريبيةللمجموعة الضابطة و قيد الدراسة ولصاحل القياسات البعدية   (سكواشاإل)  لعاب املضربأ  مقرر

 طالبلدى األساسية توجد فروق ذات داللة إحصائية بني القياسات القبلية والقياسات البعدية يف بعض املهارية  -2
 . ريبيةاجملموعة التجيف اجملموعة الضابطة و   قيد الدراسة ولصاحل القياسات البعدية  سكواش()اإللعاب املضرب  أمقرر  

ــابطة  – 3 -3 ــة الضـ ــة واجملموعـ ــة التجريبيـ ــة للمجموعـ ــات البعديـ ــني القياسـ ــروق بـ ــد فـ ــة وبعـــض توجـ ــدرات البدنيـ يف القـ
 . دراسة ولصاحل اجملموعة التجريبيةسكواش( قيد ال)اإللعاب املضرب أسية لدى طالب مقرر املهارات األسا

 الدراسات السابقة:

 : األداء املهاري لتطوير مستوى دراسات سابقة 

أتثري استخدام إسرتاتيجية التعلم لإلتقان على مستوى   " : بعنوان ( 2012حممد أمحد عبد هللا ) إبراهيم،  دراسة -1
سرتاتيجية التعلم لإلتقان على مستوى  إاستهدفت التعرف على أتثري  ، " هارة الضربة املسقطة يف اإلسكواشأداء م

واستخدم الباحث املنهج التجرييب، واشتملت عينة البحث على عدد   ، أداء مهارة الضربة املسقطة يف اإلسكواش
ا من الفرقة الثانية بكلية الرتبية الرايضية بنني جامعة الزقازيق، ومن أهم النتائج: تفوق أسلوب التعلم  ( طالبً 40)

  ى وصأاملسقطة يف اإلسكواش، و  لطريقة التقليدية يف مستوى أداء مهارة الضربة اب سلوب التعلم ألإلتقان على 
   . هارة الضربة املسقطة يف اإلسكواشالباحث بضرورة استخدام إسرتاتيجية التعلم لإلتقان عند تعليم م
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منهج تعليمي ابستخدام   أتثري": بعنوان  (2013)  فاضل، السيد رشاد عباس و  كاظم، قاسم حسن  دراسة -2
هبدف إعداد منهج  " دقة الضربة الطائرة ابالسكواشاحلركي و  -تطوير الذكاء اجلسمي  الوسائط املتعددة يف

،  سكواشدقة الضربة الطائرة األمامية ابإلاحلركي و  -املتعددة لتطوير الذكاء اجلسمي  ستخدام الوسائط تعليمي اب
واستخدام املنهج التجرييب ابلتصميم التجرييب   ،الوصفي أبسلوب الدراسة املسحية  قام الباحثان ابستخدام املنهج و 

على العيب منتخب حمافظة اببل  حيث اشتمل جمتمع البحث ، مته ملشكلة البحث ءابجملموعات املتكافئة ملال
للوسائط املتعددة كوسيلة  هم النتائج أن أوكانت  ،ئية )القرعة( تقسيمهم ابلطريقة العشوا وقد مت    ، سكواشإلل

 . سكواش احلركي وتعلم الضربة الطائرة ابإل -يف تطوير الذكاء اجلسمي فعااًل  امساعدة دورً 
ابستخدام الوسائط املتعددة على بعض   " أتثري برانمج تعليمى: بعنوان(2016ن ) ي خر آ اهلواري وفتحي و  دراسة -3

أتثري برانمج تعليمي مدعم ابلوسائط   ىالتعرف عل ىلإ هتدف الدراسة و ، سكواش"املهارات اهلجومية لرايضة اإل
وقد استخدم الباحث املنهج التجرييب ابستخدام  .سكواش ساسية يف رايضة اإلبعض املهارات األ  ى التعليمية عل

تفوق اجملموعة   ىل إ وتوصل الباحث ، مبتدئً  ( 32) وبلغ حجم العينة ، تني جتريبية وضابطة التصميم التجريبىي جملموع 
  سلوب التقليدي املتبع اجملموعة الضابطة اليت استخدمت األ ى التجريبية اليت استخدمت الوسائط املتعددة عل

الباحث ابستخدام الوسائط   ىوصأو . سكواش ساسية لرايضة اإلمر( يف مستوى تعلم بعض املهارات األسلوب األ أ)
نشاء معامل الوسائط التعليمية داخل كليات الرتبية  إسكواش جلميع املبتدئني، و املتعددة يف تعليم رايضة اإل

 الرايضية. 
أتثري املتابعة البصرية يف تعليم بعض املهارات األساسية  " : عنوان ب  (2016) براهيم إحترير  ،مساعيلإ  دراسة -4

أتثري املتابعة البصرية يف تعليم  هدفت الدراسة إىل التعرف على و "،  جلهاز منصة القفز يف اجلمناستك الفين للنساء
،  استخدمت الباحثة املنهج التجرييب ، و بعض املهارات األساسية جلهاز منصة القفز يف اجلمناستك الفين للنساء

بية واآلخرى ضابطة، ومن أهم نتائج الدراسة  يموعتني جتر  جمتقسيمهم إىل مت    ( طالبةً 34ومتثلت عينة الدراسة يف )
جيابية وأدى اىل زايدة فاعلية الطالبات يف  إن تعليم املهارات قيد البحث ابستعمال املتابعة البصرية قد حقق نتائج أ

 وهذا واضح من خالل الفروق ما بني االختبارين القبلي والبعدي. ،  تعلم املهارات األساسية 

 : القدرات البدنية  لتطويردراسات سابقة 

أتثري املمارسات البصرية على  " : ( بعنوان2014) Bijanrajaeian, et al نيخر آ و  رجيان بيجان دراسة -1
أتثري املمارسة البصرية على  " هبدف التعرف الطائرة املبتدئني يف رايضة كرة الريشة داء احلركي لالعبني واألالرؤية 

طالب الرتبية البدنية   واشتملت عينة البحث على  ، املبتدئني يف رايضة كرة الريشة  لالعبني الرؤية واألداء احلركي 
تقسيم إىل   ، مت   متطوًعا  90 كان عددهم و  ،املتخصصة الطائرة  جبامعة مبارك آزاد الذين حصلوا على دورة الريشة 

، شاركت اجملموعة التجريبية  موعتني يف مرحلة ما قبل االختبار بعد حضور اجملو ، ا يبية عشوائي  وجتر ضابطة  تني جمموع
، شاركت اجملموعتان يف  ت يف األسبوع ويف اجللسة األخريةيف ممارسات الرؤية ملدة ستة أسابيع وثالث جلسا

https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%8C+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
https://sportmag.uodiyala.edu.iq/uploads/Number%2027/6.pdf
https://sportmag.uodiyala.edu.iq/uploads/Number%2027/6.pdf
https://sportmag.uodiyala.edu.iq/uploads/Number%2027/6.pdf
https://sportmag.uodiyala.edu.iq/uploads/Number%2027/6.pdf
https://sportmag.uodiyala.edu.iq/uploads/Number%2027/6.pdf
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ختبارات البعدية قيد  ة يف االطاجملموعة الضاب تفوق اجملموعة التجريبية على كانت أهم النتائجو ، البعدي االختبار 
 . الدراسة

احلركية ودقة  " أتثري مترينات خاصة يف بعض القدرات البدنية و : بعنوان  (2016عدي مجيل ) ،شهاب دراسة -2
  ثريها يف بعض ومعرفة أت  عداد مترينات خاصة إىل إوهدفت الدراسة  " سكواشاإل اخللفية يف مامية و الضرابت األ

ستخدم الباحث املنهج التجرييب  او  ، سكواشمية واخللفية يف اإل ماداء الضرابت األ أالقدرات البدنية واحلركية ودقة 
، وقسمت عينة  ا ( طالبً 60)  مالبالغ عددهعلى عدد من طالب كلية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة املرحلة الثالثة و 

ل التمرينات  يتدربون ابستعما ا( العبً 30جملموعة التجريبية ) كانت ا  ،ىل جمموعتنيإ ابلطريقة العشوائية البحث 
حث  ن أجرى الباأبعد  ، ون ابستعمال التمرينات التقليدية يتدرب  ا ( العبً 30بينما كانت اجملموعة الضابطة ) ،اخلاصة 

ابجراء جتربة  وقام ، االختبارات اخلاصة لقياس متغريات قيد الدراسة لعينة البحث واستخدم  ؤالتجانس والتكاف
جراء االختبارات القبلية  إ احث يف التجربة الرئيسة، ومن مث   خطاء والصعوابت اليت قد تواجه الباستطالعية ملعرفة األ

( وحدات تدريبية  3واقع )( أسابيع ب 8تطبيق التمرينات يف اجلزء البدين اخلاص من الوحدة التدريبية موزعة على )و 
ائج  أهم النت من كان،و  هبطة يف الوقت نفست على كلتا اجملموعتني التجريبية والضاتطبق التمريناحبيث  اأسبوعي  

 اخللفية لطالب اجملموعة التجريبية . تطور وحتسن الدقة الضربة األمامية و :
مستوى سرعة  دراسة مقارنة يف ، (2016مصطفى جاسب ) الزهرة، عبد و  ماجـــد شنـــديوالـــي،  دراسة -3

يهدف البحث إىل التعرف على ما حييط  ، ثرات السمعية والبصرية للمبارزين وفق بعض املؤ  احلركية االستجابة 
منها املؤثرات الصوتية والسمعية ودراسة دورها الفاعل يف  ، غفلت ومل يتم الرتكيز عليها أابألداء من عناصر قد 

التعرف على مستوايت سرعة االستجابة   إىلوقد هدفت الدراسة  ،لية املبارزة لتكون مشكلة حبثهما تطوير فعا
سالح   ،الثالث )سالح سيف املبارزة سلحة املبارزةأرات السمعية والبصرية لدى العيب احلركية بفعل أتثري املؤث

  و وهم العبم الباحثان املنهج الوصفي وحددا جمتمع حبثهما سالح السيف العريب( حيث استخدو  ، الشيش
جرى  أذ إ ،ا ( العبً 12وبواقع )  ( سنةً 20وق سن )فئة املتقدمني أبعمار ف ، لمبارزةلحمافظة ميسان منتخبات 

ركية بتوفر  الباحثان االختبارات على جمتمع البحث وفق جهاز مصمم من قبلهما لقياس سرعة االستجابة احل 
سيف العريب تفوقاً  الموعة سالح حققت جم ،ج الدراسة استنتج الباحثان اآليت ويف ضوء نتائ ،مؤثرات مسعية وبصرية 

ظهرت جمموعة سالح الشيش  أوكذلك  ،خرىالسمعي مقارنًة ابألسلحة األيف سرعة االستجابة احلركية بتأثري املؤثر 
يف حني مل   ، البصري مقارنًة ابألسلحة االخرى بسرعة االستجابة احلركية يف نتائج االختبارات بتأثري املؤثر ا تقدمً 

ملؤثرات السمعية والبصرية مقارنة  بسرعة االستجابة احلركية بتأثري ا ا ملحوظً  ا حتقق جمموعة سالح سيف املبارزة تقدمً 
 خرى. أبسلحة املبارزة األ

بدنية ومهارية بطريقة  أتثري استخدام تدريبات " : بعنوان (2016إيهاب صابر إمساعيل ) ،إمساعيل دراسة -4
" هبدف  مامية واخللفية لناشئي اإلسكواشاأل ة التدريب الفردي على بعض القدرات البدنية وسرعة أداء الضرب 

تصميم برانمج تدرييب فردي مقرتح ومعرفة أتثريه على بعض القدرات البدنية وسرعة أداء الضرابت املستقيمة  
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استخدم الباحث املنهج التجرييب وذلك ملناسبته لنوع وطبيعة هذا البحث  و األمامية واخللفية لناشئي اإلسكواش، 
من خالل التصميم التجرييب ابستخدام القياسني القبلي والبعدي للمجموعة الواحدة، وقام الباحث ابختيار عينة  

من اندي الشمس الرايضي   سنة 13ية حتت البحث ابلطريقة العمدية من انشئي اإلسكواش للمرحلة السن
( انشئني، واستخدم الباحث االختبارات البدنية واختبارات الضرابت املستقيمة األمامية واخللفية  10وعددهم )

ايب  جيإ له أتثريكان برانمج التدريب الفردي املقرتح   استخدامأن : أهم النتائج  من  اانت، وكانكوسيلة جلمع البي
أهم   من ئي اإلسكواش، وكانأداء الضرابت املستقيمة األمامية واخللفية لناش ى نية ومستو على القدرات البد

تطبيق برانمج التدريب الفردي املقرتح يف تنمية وتطوير املهارات األساسية لناشئي اإلسكواش مع مراعاة  : التوصيات
 .الفروق الفردية للناشئني للوصول هبم إىل أفضل املستوايت

 :  ية البصر  القدرات   طويرلت دراسات سابقة 

"برانمج تدريىب لتنمية بعض القدرات البصرية املسامهة   : عنوانب  ( 2013موسى عبد العليم ) ، لعليم عبد ا دراسة -1
، هدفت الدراسة إىل تصميم برانمج تدرييب لتنمية بعض القدرات  داء بعض مهارات كرة السلة" أ ستوى ىف حتسني م

واملنهج  ، واستخدم الباحث املنهج الوصفي مستوي أداء بعض مهارات كرة السلة البصرية املسامهة ىف حتسني 
ت  أن التدريبا:، ومن أهم نتائج الدراسة سنة  18لكرة السلة حتت  ا( العبً 20)، ومتثلت عينة الدراسة يف التجرييب 

يف حتسني املتطلبات اخلاصة ابألداء الفين  و  درات البصرية للعينة قيد الدراسة يف حتسني أداء الق ت البصرية سامه
 هنا ختتلف ابختالف األفراد لذا جيب تدريبها بشكل فردی. أ كما   ، واهلجومية لالعيب كرة السلة للمهارات الدفاعية  

أتثري مترينات فوق التعلم لتعميم الربانمج احلركي يف تطوير بعض  :" : بعنوان ( 2015، منتظر جميد ) يعل دراسة -2
سرتاتيجيات خطط اللعب واملنافسة" هبدف حتديد أتثري التمرين على التعلم يف  إ ثرها مبستوى أالبصرية و القدرات 

ام  دالتجرييب ابستخاستخدم الباحث املنهج و .واملنافسة  خطط اللعب سرتاتيجياتإ تطوير بعض القدرات البصرية و 
النتائج  أهم  من  كانو عينة من العيب التنس يف حمافظة البصرة والشباب على  ،القياس القبلي البعدي للمجموعتني

لكلتا اجملموعتني ولصاحل اجملموعة التجريبية، وهنا   البعدية ذات داللة إحصائية بني االختبارات  ا هناك فروقً  أن :
كد الباحث على احلاجة إىل تطوير متارين أتخذ يف االعتبار تعميم الربانمج احلركي بكل التفاصيل ابإلضافة إىل  يؤ 

 . االهتمام بتنشيط التدريب البصري يف جمال الرايضة 
أتثري مترينات خاصة على وفق املثريات  "  :عنوانب (2016) جوير جليلة  ،عبد هللاو  نعيمبسمة  ،حمسن  دراسة -3

عداد  إ، هدفت الدراسة إىل "البصرية يف تطوير قوة الرتكيز البصري ودقة مهارة اإلعداد لالعبات الكرة الطائرة
ة االعداد  خاصة وفق املثريات البصرية والتعرف على أتثريها يف تطوير قوة الرتكيز البصري ودقة مهار مترينات 

( العبات، ومن أهم  10ثلت عينة الدراسة يف )، ومت املنهج التجرييب ، واستخدمت الباحثتانلالعبات الكرة الطائرة
ودقة  ، وة الرتكيز البصريالتأثري اإلجيايب يف تطوير ق ن للتمرينات اخلاصة على وفق املثريات البصرية أ: نتائج الدراسة 

https://sportmag.uodiyala.edu.iq/uploads/number%2026/12.pdf
https://sportmag.uodiyala.edu.iq/uploads/number%2026/12.pdf
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ستخدام األجهزة واألدوات وفق   عن ضرورة االهتمام اب فضاًل  ، لرايضيلالعبات اندي الشباب اعداد مهارة اإل
 . لالعبات الكرة الطائرة عداد وة الرتكيز البصري ودقة مهارة اإلاملثريات البصرية اليت تعمل على تطوير ق

ختاد القرار  افاعلية التعليم البصري ابستخدام احملاكاة يف تنمية مهارة  " : بعنوان  ( 2018مجــال ) ،مرزوق  دراسة -4
معرفة فاعلية التعلم البصري ابستخدام احملاكاة يف تنمية مهارة   " هبدفاملرحلة الثانوية يف كرة الطائرةلدى تالميذ 

رسال واالستقبال واإلعداد،  من اإل  ( يف كرة الطائرة يف كل   17-16) اختاذ القرار لدى تالميذ املرحلة الثانوية 
حصائية بني االختبار البعدي لكل من العينة الضابطة والتجريبية يف  إافرتض الباحث أنه توجد فروق ذات داللة و 

ثانية اثنوي لثانوية  التطبيق الدراسة على عينة من تالميذ السنة  مهارة اختاذ القرار ولصاحل العينة التجريبية، ومت   
  15ضابطة وجتريبية تضم كل منهما  ىل جمموعتنيإ قسموا  ا تلميذً  30دهم بلعكرمي عبد القادر وهران، وعد 

على   ، مقابل برانمج تقليدي مطبقعليمي املقرتح ابستخدام احملاكاة، وقد قام الباحث بتطبيق الربانمج التاتلميذً 
القائم   بل أستاذ املادة، ومن خالل الدراسة االحصائية استنتج الباحث أن الربانمج التعليمي  العينة الضابطة من ق  

ية مهارة اختاذ القرار  أفضل من برانمج العينة الضابطة يف تنم (3DMAX) ستخدام احملاكاةعلى التعلم البصري اب
 . الطائرةواإلعداد يف كرة  ستقبال رسال وااللكل من اإل

بعض  شكال اللعب يف تطوير أل افاعلية منهج تعليمي وفقً :"بعنوان  (2018وسام رايض )  ،حسني دراسة -5
تصميم برانمج تعليمي   " هبدفهلجومية للناشئني ابلكرة الطائرةداء املهارات اأ دقة القدرات البصرية واحلركية و 

و  ، أبشكال من اللعب لتطوير بعض القدرات البصرية واحلركية وأداء املهارات اهلجومية يف كرة الطائرة للناشئني
افرتض الباحث التأثري اإلجيايب للربانمج الرتبوي على أشكال اللعب على تنمية بعض   ،حتديد أتثري هذا الربانمج

  ،صاحل اجملموعة التجريبية بعد االختبار ويف ء املهارات اهلجومية يف مرحلة ما أدا  القدرات البصرية واحلركية ودقة
مجع   مت   و  ،2018يف اندي اهلامشية للموسم  ا ( العبً 16كانت العينة )  حيث  استخدم الباحث الطريقة التجريبيةو 

على تطوير   االتعليمي أثر إجيابي  البياانت ومعاجلتها ابستخدام العملية اإلحصائية املناسبة الستنتاج أن الربانمج 
الستخدام الربانمج التعليمي   أوصى الباحث إبيالء االهتمامو قة أداء املهارات بعض القدرات البصرية واملرئية ود

 ألشكال اللعب يف مجيع الدورات التعليمية للمهارات املركبة يف الكرة الطائرة للشباب.   اوفقً 
" أتثري مترينات مهارية ابألسلوب التدرييب  : انو بعن  ( 2019هاشم مهدي ) ،عباسو  فرات جبار سعد هللا، دراسة -6

ول متوسط"  يف بعض القدرات البصرية وتعلم مهاريت الدحرجة واملناولة بكرة القدم الصاالت لطالب الصف األ 
رجة واملناولة بكرة  هبدف دراسة استخدام مترينات مهارية ابألسلوب التدرييب يف القدرات البصرية لتعلم مهاريت الدح

استخدام املنهج التجرييب ذات اجملموعتني التجريبية   ذ مت  إ ،القدم الصاالت لطالب الصف األول املتوسط
واظهرت   ا ( طالبً 40والضابطة قسمت عن طريق القرعة من طالب متوسطة اليازجي يف قضاء اخلالص بعدد )

كثر من اجملموعة الضابطة نتيجة استخدام التمرينات  أنتائج البحث تطور اجملموعة التجريبية يف االختبارات البعدية 
 ابألسلوب التدرييب.  املهارية 
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 جراءات الدراسة:إ

 :  منهج الدراسة 

  ي ستخدام أسلوب القياس القبلالتجريبية اباجملموعتني الضابطة و تصميم التجريىب بشبة ستخدم الباحث املنهج ا
 . راسةطبيعة الدل ه تملناسب  انظرً  ي البعد

 متغريات الدراسة:  

 :  املتغريات املستقلة 

  املتغريات اليت يتم االعتماد عليها  يلة يف متغريات الرؤية البصرية وهقد متثلت املتغريات املستقو لطبيعة البحث  ا نظرً 
 نتباه(.  تركيز اال  –)الدقة البصرية    ياملقرتح وه ي التعليميف تصميم الربانمج 

   :املتغريات التابعة 

 ، الضربة اخللفيةمامية و )الضربة األ ات األساسية املهار  وبعضمتثلت املتغريات التابعة يف متغريات القدرات البدنية 
عتمد عليها الباحث يف القياسات القبلية  ا، واليت ( رسال العايل اإل و ، مامية الطائرة، اخللفية الطائرة، الضربة الساقطةاأل
 املقرتح.   التعليمي اليت حيدث هلا تغريات نتيجة استخدام الربانمج  يالقياسات البعدية وهو 

 : الدراسة عينة

م الرتبية البدنية  طالب قسشتملت عينة الدراسة على ا، وقد ر عينة الدراسة ابلطريقة العمدية ختيا قام الباحث اب
وقد بلغ قوام عينة  ، هـ1440 -1439صل الدراسي الثاين لعاب املضرب املستوى السادس الفأ مقرر  ى جامعة أم القر 

كل منها    وقوام جتريبية وجمموعة ضابطة جمموعة جمموعتني  ىل إتقسيمهم  مت   احلضور من املنتظمني يف  ا طالبً ( 30البحث )
   .ا ( طالبً 15)

 ( 1) جدول
 يف متغريات النمو للمجموعتني  توصيف عينة البحث 

 30ن = 
 لتواء معامل اال ي االحنراف املعيار  احلساب املتوسط  وحدة القياس  املتغريات 

 0.484 0.516 19.256 سنة  السن 

 -0.239 2.908 168.512 سم  الطول

 -0.131 2.726 57.100 كجم الوزن 

،  واء ملتغريات النمو لعينة البحث لتومعامل اال يوالوسيط واالحنراف املعيار  نتائج اجلدول إىل املتوسط احلسايبتشري 
 (.  3 )± ني لتواء بفراد العينة ىف هذه املتغريات حيث تراوح معامل اال أجتانس من اجلدول  كما يتضح  
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 ( 2جدول )
  التجريبيةللمجموعة الضابطة و الوزن يف عينة البحث يف متغريات السن والطول و توص

 15ن = 

 املتغريات 
وحدة 
 القياس 

 اجملموعة التجريبية  اجملموعة الضابطة 
املتوسط 

 حلساب ا
االحنراف 

 ياملعيار 
معامل  

 لتواء اإل
املتوسط 
 احلساب 

االحنراف 
 ياملعيار 

 لتواء معامل اإل

 0.433  0.86189 18.2000 0.142 0.88372 18.0667 سنة  السن 

 0.084  2.85857 165.2000 358.  2.75681 166.2000 سم  الطول

 0.164  2.55417 56.6667 164.  2.72204 57.5333 كجم الوزن 

،  واء ملتغريات النمو لعينة البحث لتومعامل اال يوالوسيط واالحنراف املعيار  سايبتشري نتائج اجلدول إىل املتوسط احل 
 (.  3لتواء بني )±حيث تراوح معامل االلكال اجملموعتني هذه املتغريات  من اجلدول جتانس افراد العينة يف   كما يتضح

 (  3جدول ) 
  الوزن -الطول  -السناجملموعة الضابطة يف متغريات موعة التجريبية و داللة الفروق بني اجمل

 30ن = 

   1.96هى  0.05*قيمة " ذ " اجلدولية عند مستوى معنوية 

اجملموعة التجريبية يف القياسات  بني اجملموعة الضابطة و  اإحصائي  تشري نتائج اجلدول إىل أنه توجد فروق غري داله 
 يف السن والطول والوزن.  ، مما يدل على تكافؤ اجملموعتني القدرات البدنية قيد الدراسة يف  القبلية 

  

 املتغريات 
 احتمال اخلطأ  قيمة "ذ"  جمموع الرتب  متوسط الرتب  العدد اجملموعة 

 السن 
 223.00 14.87 15 ضابطة 

0.422 0.673 
 242.00 16.13 15 جتريبية 

 الطول
 253.50 16.90 15 ضابطة 

0.889 0.374 
 211.50 14.10 15 جتريبية 

 الوزن 
 247.50 16.50 15 ضابطة 

0.637 0.524 
 217.50 14.50 15 جتريبية 
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 (  4جدول ) 

 البدنية  القدرات اجملموعة الضابطة يف القياسات القبلية التجريبية و الفروق بني اجملموعة داللة 
 30ن = 

   1.96هى  0.05*قيمة " ذ " اجلدولية عند مستوى معنوية 

اجملموعة التجريبية يف القياسات  ني اجملموعة الضابطة و ب اداله إحصائي  غري تشري نتائج اجلدول إىل أنه توجد فروق  
 . البدنية  يف القدرات ني ، مما يدل على تكافؤ اجملموعتالدراسةالبدنية قيد  القدرات  يف  ية القبل

 
  

 العدد اجملموعة  املتغريات 
متوسط 
 الرتب 

 احتمال اخلطأ  قيمة "ذ"  جمموع الرتب 

 قوة عضالت الرجلني
 225.00 15.00 15 ضابطة 

0.314 0.753 
 240.00 16.00 15 جتريبية 

 قوة عضالت الظهر
 238.50 15.90 15 ضابطة 

0.257 0.797 
 226.50 15.10 15 جتريبية 

كجم من وضع   3رمى كرة طبية 
 اجللوس

 225.00 15.00 15 ضابطة 
1.469 0.737 

 240.00 16.00 15 جتريبية 

 الوثب العمودي من الثبات 
 198.00 13.20 15 ضابطة 

0.467 0.142 
 267.00 17.80 15 جتريبية 

 ث 15املكان اجلري يف 

 

 222.00 14.80 15 ضابطة 
0.903 0.641 

 243.00 16.20 15 جتريبية 

أداء الضرابت يف النقاط املختلفة  
 ق 1.30

 211.50 14.10 15 ضابطة 
0.188 0.367 

 253.50 16.90 15 جتريبية 

 ق 12 ياجلر 

 

 228.00 15.20 15 ضابطة 
0.812 0.851 

 237.00 15.80 15 جتريبية 

 املتعامد  ياجلر 

 

 213.00 14.20 15 ضابطة 
0.406 0.417 

 252.00 16.80 15 جتريبية 

 ثين اجلذع من اجللوس 
 231.00 15.40 15 ضابطة 

0.064 0.949 
 234.00 15.60 15 جتريبية 
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 (    5جدول )  

 سكواش  األساسية يف رايضة اإلمهارية للاجملموعة الضابطة يف القياسات القبلية  الفروق بني اجملموعة التجريبية و داللة  

 30ن = 

   .1.96 يه 0.05جلدولية عند مستوى معنوية *قيمة " ذ " ا

اجملموعة التجريبية يف القياسات  موعة الضابطة و بني اجمل اداله إحصائي  غري تشري نتائج اجلدول إىل أنه توجد فروق 
 . سكواش موعتني يف املهارات األساسية لإل، مما يدل على تكافؤ اجملقيد الدراسةسكواش األساسية لإل املهارات ىف  ية القبل

 متوسط الرتب  العدد اجملموعة  املتغريات 
جمموع  
 الرتب 

 احتمال اخلطأ  قيمة "ذ" 

 قوة الضرابت

ارتداد الكرة من احلائط اخللفي 
 ) ضربة أمامية( 

 0.253 1.142 205.50 13.70 15 ضابطة 
 259.50 17.30 15 جتريبية 

ارتداد الكرة من احلائط اخللفي 
 ) ضربة خلفية( 

 0.653 0.450 243.00 16.20 15 ضابطة 
 222.00 14.80 15 جتريبية 

 سرعة أداء

 األمامية  املستقيمة الضربة
 0.898 0.129 235.50 15.70 15 ضابطة 
 229.50 15.30 15 جتريبية 

 اخللفية  املستقيمة الضربة
 0.282 1.076 258.00 17.20 15 ضابطة 
 207.00 13.80 15 جتريبية 

 مامية الطائرة األالضربة 
 0.403 0.836 213.00 14.20 15 ضابطة 
 252.00 16.80 15 جتريبية 

 اخللفية الطائرة الضربة 
 0.846 0.195 237.00 15.80 15 ضابطة 
 228.00 15.20 15 جتريبية 

مامية واخللفية األ املستقيمة
 ابلتوايل 

 0.749 0.320 225.00 15.00 15 ضابطة 
 240.00 16.00 15 جتريبية 

 دقة األداء

 األمامية  املستقيمةالضربة 
 0.800 0.254 226.50 15.10 15 ضابطة 
 238.50 15.90 15 جتريبية 

 اخللفية  املستقيمةالضربة 
 0.897 0.129 235.50 15.70 15 ضابطة 
 229.50 15.30 15 جتريبية 

 الضربة الساقطة 
 0.529 0.629 247.50 16.50 15 ضابطة 
 217.50 14.50 15 جتريبية 

 )القوى( اجلانيب االرسال 
 0.257 1.133 258.00 17.20 15 ضابطة 
 207.00 13.80 15 جتريبية 

 حتمل أداء

 مامية األ الضربة املستقيمة 
 0.399 0.844 213.00 14.20 15 ضابطة 
 252.00 16.80 15 جتريبية 

 اخللفية الضربة املستقيمة 
 0.340 0.955 210.00 14.00 15 ضابطة 
 255.00 17.00 15 جتريبية 
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 ( 6جدول )
 اجملموعة الضابطة يف القياسات القبلية للقدرات البصرية اجملموعة التجريبية و الفروق بني داللة 

 30ن = 

   1.96هى  0.05*قيمة " ذ " اجلدولية عند مستوى معنوية 

اجملموعة التجريبية يف القياسات  بني اجملموعة الضابطة و  اإحصائي  داله غري تشري نتائج اجلدول إىل أنه توجد فروق 
 . افؤ اجملموعتني يف هذه املتغرياتمما يدل على تك ، لقدرات البصرية قيد الدراسةل  ية القبل

 :  أدوات ووسائل مجع البياانت 

 :  األدوات املستخدمة يف الدراسة

 :  جراء الدراسة تية يف إستخدم الباحث األدوات اآل ا

 .  لديناموميرت لقياس القوة العضليةجهاز ا  -   . از الرستامري لقياس الطول والوزنجه -

 .  كرات  -مضارب  -سكواش إملعب   -     . املرونة جهاز قياس  -

 .  كرتونيةليقاف اإلإ ساعة  -

 :  ( 1)مرفق    ختبارات املستخدمة يف الدراسةاال

 :  ختبارات البدنية اال

 . ختبار قوة عضالت الظهرا -    .  ختبار قوة عضالت الرجلنيا -

 . ختبار قدرة الرجلني ا -     . ختبار قدرة الذراعني ا -

 .  املتعامد يختبار اجلر ا -    .  ث  15كان يف امل  يختبار اجلر ا -

 اجلذع من اجللوس الطويل.   ختبار ثينا -   (. ق  1.30ختبار أداء الضرابت يف النقاط املختلفة )ا -

 .  ق(   12)اجلرى  ي ى التنفسر ختبار التحمل الدو ا -

 :  ختبارات املهارية اال

 )قوة الضربة(     ضربة أمامية()ارتداد الكرة من احلائط اخللفي   -

 احتمال اخلطأ  قيمة "ذ"  جمموع الرتب  متوسط الرتب  العدد اجملموعة  املتغريات 

 الدقة البصرية 
 256.50 17.10 15 ضابطة 

1.042 0.297 
 208.50 13.90 15 جتريبية 

 شبكة الرتكيز 
 210.00 14.00 15 ضابطة 

0.940 0.347 
 255.00 17.00 15 جتريبية 
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 . ( )قوة الضربةضربة خلفية( )ارتداد الكرة من احلائط اخللفي   -

   . داء ()سرعة األاخللفيةاملستقيمة الضربة  -   . (داء )سرعة األ األمامية املستقسمة الضربة  -

   .داء ( )سرعة األاخللفية الطائرة الضربة  -   . ( داء)سرعة األ  مامية الطائرةاأل الضربة  -

  .. داء ( )دقة األ الضربة الساقطة  -  . داء ()سرعة األ مامية واخللفية ابلتوايل األ الضربة  -

 .  داء ( )دقة األ اخللفيةاملستقيمة الضربة  -   . ( )دقة األداء األمامية املستقسمة الضربة  -

 . الضربة املستقيمة  -    . ()دقة األداء  القوي اجلانيبرسال اإل -

 .  ( )حتمل األداءاخللفيةاملستقيمة الضربة  -   . ()حتمل األداء  األمامية املستقسمة الضربة  -

 :  اختبارات القدرات البصرية 

 .  شبكة الرتكيز  -      . الدقة البصرية  -

 :  اخلرباء ي ستطالع رأا

رايضة  ات األساسية يف القدرات البدنية واملهار ( لتحديد أهم 2اخلرباء مرفق )  يستطالع رأقام الباحث اب
ختبارات املناسبة للقدرات  وكذلك أهم اال، ( سكواشلعاب املضرب )اإل أ البدنية يف مقرر  لطالب قسم الرتبية سكواشاإل

واملهارات األساسية  افقة اخلرباء على القدرات البدنية و ستطالع الرأي عن ما، وقد أسفر ساسية واملهارات األالبدنية 
 . يد الدراسة قختبارات املستخدمة وكذلك مناسبة اال، سكواشلإل

 : (3مرفق )  لرؤية البصريةاملقرتح ل   التعليميربانمج  ال

القدرات البصرية  داء املهاري ابستخدام األتنمية وتطوير  ىل إح ابستخدام التدريبات البصرية يهدف الربانمج املقرت 
 .  ( سكواشاإللعاب املضرب )أ ب قسم الرتبية البدنية يف مقرر طال  ىلد

 :  املقرتح  التعليمىأسس وضع الربانمج 

 ابمللل والراتبة.   الطالبال يشعر  حىت  التعليمية مراعاة مبدأ التنوع يف أداء التدريبات داخل الوحدة  -1

 قيد الدراسة.  التعليمية مناسبة احملتوايت املختارة للمرحلة  -2

 املركب.  الصعب ومن البسيط اىل  إتباع مبدأي التدرج من السهل اىل  -3

 : التعليمي تطبيق الربانمج  

 :  دريبات البصرية وفق األسس األتية مقرتح ابلتبرانمج تعليمي قام الباحث بتصميم  

   . دقيقة ( 50) التعليمية زمن الوحدة  -1
 . ( دقيقة10زمن األمحاء ) −
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   . ( دقيقة10زمن تدريبات بدنية خاصة ) −

 .  دقيقة ( 25زمن اجلزء الرئيس للربانمج ) −
 .  ( دقائق5زمن التهدئة ) −
 .  يف الشهر  ات ( وحد8أسبوعية بواقع )وحدتني بواقع  التعليمي تطبيق الربانمج  مت   -2
 يف الربانمج ككل.  تعليمية ( وحدة  24بواقع )  شهور ة ثالثملدة املقرتح  ي التعليمتطبيق الربانمج  مت   -3
دة  يف الشهر مل ات( وحد8أسبوعية بواقع ) حدتني و بواقع ابلطريقة التقليدية  ةقام الباحث بتقدمي وحدات تعليمي  -4

 . شهور للمجموعة الضابطة  ةثالث 

 :  يالقياس القبل

ابلصالة الرايضية مبقر  وذلك  ه  1440/  5/  10-7 يوم وذلك  الدراسة لعينة  ي لبقام الباحث إبجراء القياس الق
قيد  ختبارات القدرات البصرية اشتمل القياس على االختبارات البدنية واالختبارات املهارية و اوقد ، اجلامعة ابلعابدية 

 . الدراسة

 :  ج تطبيق الربانم

/   5/  14املقرتح للقدرات البصرية على عينة الدراسة وذلك يف الفرتة من  التعليميقام الباحث بتطبيق الربانمج 
  12املقرتح ملدة  يالتعليم ستمر الربانمج اوقد ، عليمية ت أسبوعية  وحدتني، وذلك بواقع هـ 1440/  8 /6وحىت هـ 1440

 .  تعليمية(  وحدةً  24بواقع )  ا سبوعً أ

 :  يالقياس البعد

ابلصالة الرايضية  وذلك  ه 1440/  8/  13 – 9لعينة الدراسة وذلك يوم  ي القياس البعدقام الباحث إبجراء 
شتمل القياس على  ا قد و ، ي م الباحث هبا يف القياس القبلاليت قا والظروف شروط الس فحتت نمبقر اجلامعة ابلعابدية 

 . االختبارات املهارية قيد الدراسة االختبارات البدنية و 

 :  اإلحصائية املعاجلات  

استخدم الباحث   ، وقد24النسخة  SPSSستخدم الباحث يف معاجلة البياانت إحصائيًا الربانمج اإلحصائي ا
 :  تيةاملعاجلات اآل 

 .  سايباملتوسط احل −
 .  ي االحنراف املعيار  −
  .  لتواءمعامل اال  −
 .  ويلكوكسون ةختبار دالله الفروق للعينات الصغري ا −
 .  معدالت التغري  −
 . األشكال البيانية −
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 : النتائجومناقشة  عرض  

 :  ناقشة نتائج الفرض األول للدراسة: عرض ومأواًل 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني القياسات القبلية والقياسات البعدية يف بعض القدرات  " ينص على والذي
اسات البعدية للمجموعة الضابطة  القيقيد الدراسة ولصاحل سكواش( )اإل لعاب املضربأدنية لدى طالب مقرر الب
   . اجملموعة التجريبيةو 

 ( 7جدول ) 
 غري للمجموعة الضابطة يف املتغريات البدنية ت نسبة الو حنراف املعياري اإلاملتوسط احلساب و 

 15ن = 

 املتغري 
 القياس البعدي  القياس القبلي 

املتوسط  معدل التغري 
 احلساب 

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلساب 

االحنراف 
 املعياري

 2.00 139.00 3.38 130.20 قوة عضالت الرجلني 
6.76 

 1.95 71.67 1.39 65.07 قوة عضالت الظهر 
10.14 

 1.59 10.67 0.83 7.13 قدرة الذراعني  
49.53 

 1.62 25.07 1.25 17.87 الوثب العمودي 
40.30 

 1.25 24.53 0.88 21.07 ث 15اجلري يف املكان 
16.46 

 2.00 34.00 1.19 28.87 ق 1.30أداء الضرابت يف النقاط املختلفة 
17.77 

 88,43 3444.73 33.25 3235.13 حتمل دوري تنفسي 
6.48 

 0.29 7.16 0.52 9.88 املتعامد   ياجلر 
27.46 

 0,13 2.30 0,11 1.50 ثين اجلذع من اجللوس 
55.55 

ات  يف املتغري  يعن القبل يتغري القياس البعد ونسبة  ي واالحنراف املعيار  املتوسط احلسايبنتائج اجلدول إىل تشري 
 .  البدنية لدى اجملموعة الضابطة

 
 ( 1شكل ) 

 لمجموعة الضابطة يف القدرات البدنية ل يعن القبل يالقياس البعد تغري نسبة
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 (  8جدول ) 
 البدنية قيد البحث  القدراتللمجموعة الضابطة يف  يوالقياس البعد يبني القياس القبلداللة الفروق 

 15ن=

   1.96 يه 0.05جلدولية عند مستوى معنوية *قيمة " ذ " ا

  ي ولصاحل القياس البعد ي والقياس البعد يإحصائيًا بني القياس القبل ةدال  تشري نتائج اجلدول إىل أنه توجد فروق 
 البدنية قيد البحث لعينة البحث.  القدرات  يف

  

 احتمال اخلطأ  قيمة "ذ"  جمموع الرتب  متوسط الرتب  العدد االجتاه  املتغريات 

قوة عضالت 
 الرجلني 

- 0 0.00 0.00 

3.415* 0.001 + 15 8.00 120.00 

= 0     

 قوة عضالت الظهر

- 0 0.00 0.00 

3.436* 0.001 + 15 8.00 120.00 

= 0     

  3رمى كرة طبية 
كجم من وضع 

 اجللوس

- 0 0.00 0.00 

3.449* 0.001 + 15 8.00 120.00 

= 0     

الوثب العمودي من 
 الثبات 

- 0 0.00 0.00 

3.430* 0.001 + 15 8.00 120.00 

= 0     

اجلري يف املكان 
 ث 15

- 0 0.00 0.00 

3.434* 0.001 + 15 8.00 120.00 

= 0     

أداء الضرابت يف 
النقاط املختلفة 

 ق 1.30

- 0 0.00 0.00 

3.423* 0.001 + 15 8.00 120.00 

= 0     

 ق 12 ياجلر 

- 3 2.00 6.00 

3.070* 0.002 + 12 9.50 114.00 

= 0     

 املتعامد  ياجلر 

- 15 8.00 120.00 

3.413* 0.001 + 0 0.00 0.00 

= 0     

ثين اجلذع من  
 اجللوس

- 0 0.00 0.00 

3.424* 0.001 + 15 8.00 120.00 

= 0     
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 ( 9جدول ) 
 نسبة الغري للمجموعة التجريبية يف املتغريات البدنية ط احلساب و االحنراف املعياري و املتوس

 15ن = 

 املتغري 
 القياس البعدي  القياس القبلي 

املتوسط  معدل التغري 
 احلساب 

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلساب 

االحنراف 
 املعياري

 6.89 2.10 139.60 3.02 130.60 قوة عضالت الرجلني 
 11.05 2.41 72.33 1.85 65.13 قوة عضالت الظهر 

 55.85 1.80 11.33 0.96 7.27 قدرة الذراعني  
 36.70 1.40 25.33 1.25 18.53 الوثب العمودي 

 16.75 1.05 24.67 1.06 21.13 ث 15اجلري يف املكان 
 19.86 1.61 34.20 1.06 28.53 ق 1.30أداء الضرابت يف النقاط املختلفة 
 7.40 173.13 3473.47 27.30 3234.07 حتمل دوري تنفسي 

 28.33 0.27 7.21 0.46 10.06 املتعامد   ياجلر 
 80.63 0.29 2.89 0.12 1.60 ثين اجلذع من اجللوس 

  يف املتغريات يعن القبل يتغري القياس البعد ونسبة  ي واالحنراف املعيار  نتائج اجلدول إىل املتوسط احلسايبتشري 
 .  البدنية لدى اجملموعة التجريبية 

 
 ( 2شكل ) 

 مجموعة التجريبية يف القدرات البدنية لل يعن القبل يالبعد تغري القياس نسبة
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 (  10جدول ) 
 البدنية قيد البحث  القدراتللمجموعة التجريبية يف  يوالقياس البعد يبني القياس القبلداللة الفروق 

 15ن=

   1.96هى  0.05*قيمة " ذ " اجلدولية عند مستوى معنوية 

 العدد االجتاه  املتغريات 
متوسط 
 الرتب 

جمموع  
 الرتب 

 احتمال اخلطأ  قيمة "ذ" 

 قوة عضالت الرجلني

- 0 0.00 0.00 

3.415* 0.001 + 15 8.00 120.00 

= 0     

 قوة عضالت الظهر

- 0 0.00 0.00 

3.424* 0.001 + 15 8.00 120.00 

= 0     

كجم   3كرة طبية   يرم
 من وضع اجللوس

- 0 0.00 0.00 

3.430* 0.001 + 15 8.00 120.00 

= 0     

الوثب العمودي من 
 الثبات 

- 0 0.00 0.00 

3.449* 0.001 + 15 8.00 120.00 

= 0     

 ث 15اجلري يف املكان 

- 0 0.00 0.00 

3.434* 0.001 + 15 8.00 120.00 

= 0     

أداء الضرابت يف النقاط 
 ق 1.30املختلفة 

- 0 0.00 0.00 

3.418* 0.001 + 15 8.00 120.00 

= 0     

 ق 12 ياجلر 

- 3 2.00 6.00 

3.070* 0.002 + 12 9.50 114.00 

= 0     

 املتعامد  ياجلر 

- 15 8.00 120.00 

3.413* 0.001 + 0 0.00 0.00 

= 0     

 ثين اجلذع من اجللوس 

- 0 0.00 0.00 

3.417* 0.001 + 15 8.00 120.00 

= 0     
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  ي ولصاحل القياس البعد يوالقياس البعد يداله إحصائيًا بني القياس القبل تشري نتائج اجلدول إىل أنه توجد فروق
 ث. البدنية قيد البحث لعينة البح القدرات  يف

اسات البعدية  القيية و االختالف بني القياسات القبل اىل  (2، 1أشكال )و  (10 ، 9 ، 8 ،7تشري نتائج اجلداول )
لصاحل القياس   تجاء اليت ويرجع الباحث هذه الفروق يف القدرات البدنية  ،اجملموعة التجريبيةللمجموعة الضابطة و 

  هث يف القدرات البدنية والذى أظهر وكذلك التحسن الذى حد (سكواش اإللعاب املضرب )أ طالب مقرر لدى  ي البعد
وكذلك دراسة   ،واالعداد البدينخاص ابللياقة البدنية  لوجود مقرر يعن القياس القبل يمعدالت التحسن يف القياس البعد 

مما ساهم يف تطوير وحتسن مستوى اللياقة  اجلماعية ضمن خطة الطالب الدراسية لعاب الفردية و مقررات عملية يف األ 
   . اجملموعتني الضابطة والتجريبية البدنية للطالب قيد الدراسة يف 

سرع  أسكواش واحدة من  يف أن رايضة اإل( 2018)الشناوي   ىحممود عيسوتتفق هذه النتائج مع ما ذكره كل من 
يضًا ملا تتميز به هذه الرايضة من قوة  أ ممارسيها و  ىعة والتحمل والرشاقة والتوافق لدات نظراً ألهنا تنمي السر الرايض ى واقو 

هو  املنافسة فكل الذي يفعله الالعب  ى مستو  أرتفععقلي يف زمن قصري، وتزداد صعوبة كلما و املنافسة وبذل جمهود بدين 
  ى رتفع مستو أ وصول للكرة وكلما ع ال مامي للملعب ليجعل الالعب املنافس ال يستطيضرب كرة صغرية جتاه احلائط األ 

 حدة املنافسة.   رتفعت أ وبدنياً كلما ايً مهار املنافس 

عبد  و  بسمة نعيم، حمسن و  (2016إيهاب صابر إمساعيل ) إمساعيل، كل من   وتتفق هذه النتائج مع ما توصل إليه
حيث توصلوا   (2013موسى عبد العليم )، عبد العليمو ، ( 2016عدي مجيل )  شهاب،و  ، (2016)جليلة جوير ، هللا

 .  لدى عينة البحث  البدىنير أداء و الربانمج املستخدم أدى إىل تطعلى أن 

" توجد فروق ذات داللة  ينص على  يمن صحة الفرض األول للدراسة والذوبذلك يكون الباحث قد حتقق 
ب قسم الرتبية البدنية يف مقرر  طالإحصائية بني القياسات القبلية والقياسات البعدية يف بعض القدرات البدنية لدى 

 . "اجملموعة التجريبية للمجموعة الضابطة و   قيد الدراسة ولصاحل القياسات البعدية ( سكواشاإل) لعاب املضرب أ

 :  اقشة نتائج الفرض الثاىن للدراسة : عرض ومناثنياً 

املهارات  توجد فروق ذات داللة إحصائية بني القياسات القبلية والقياسات البعدية يف بعض  ": والذى ينص على
للمجموعة الضابطة   قيد الدراسة ولصاحل القياسات البعدية (سكواشإللعاب املضرب )اأ مقرر طالب لدى  األساسية

 .  " التجريبيةاجملموعة و 
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 ( 11جدول ) 
 سكواش املهارات األساسية لإليف  الضابطةنسبة التغري للمجموعة حنراف املعياري و ط احلساب واإلاملتوس

 15ن = 

 املتغري 
 القياس البعدي  القياس القبلي 

املتوسط  معدل التغري 
 احلساب 

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلساب 

االحنراف 
 املعياري

 2.32 106.60 1.99 97.60 )ضربة أمامية( ارتداد الكرة من احلائط اخللفي 
9.22 

 2.02 64.07 1.35 55.33 )ضربة خلفية( ارتداد الكرة من احلائط اخللفي 
15.78 

 1.13 26.13 1.06 22.13 األمامية  املستقيمة الضربة
18.07 

 1.58 26.07 1.73 21.53 اخللفية  املستقيمة الضربة
21.05 

 0.88 32.07 2.70 27.87 مامية الطائرة األالضربة 
15.07 

 1.18 29.40 1.10 25.07 اخللفية الطائرة الضربة 
17.29 

 1.01 35.20 1.44 31.07 مامية واخللفية ابلتوايل األ املستقيمة
13.30 

 0.16 2.42 0.18 1.82 األمامية  املستقيمةالضربة 
32.87 

 0.08 1.93 0.16 1.35 اخللفية  املستقيمةالضربة 
42.12 

 0.22 2.63 0.11 2.03 الضربة الساقطة 
29.40 

 0.24 2.56 0.06 1.96 ( اجلانيب )القويرسال اإل
30.75 

 2.20 98.53 1.85 85.53 مامية األ الضربة املستقيمة 
15.20 

 1.42 86.20 1.88 77.13 اخللفية الضربة املستقيمة 
11.75 

يف املهارات   ي عن القبل ي تغري القياس البعد ونسبة  ي واالحنراف املعيار  توسط احلسايباجلدول إىل املتشري نتائج 
 .  الضابطةسكواش لدى اجملموعة األساسية لإل

 
 ( 4شكل ) 

 سكواش اسية لإلللمجموعة الضابطة يف املهارات األس يعن القبل ينسبة تغري القياس البعد
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 ( 12جدول )
 سكواش قيد البحث إللللمجموعة الضابطة يف املهارات األساسية  يوالقياس البعد يبلالفروق بني القياس القداللة 

 15ن=

   1.96هى  0.05*قيمة " ذ " اجلدولية عند مستوى معنوية 

 العدد االجتاه  املتغريات 
متوسط 
 الرتب 

جمموع  
 الرتب 

 احتمال اخلطأ  قيمة "ذ" 

 ارتداد الكرة من احلائط اخللفي 
 )ضربة أمامية( 

- 0 0.00 0.00 

3.423* 0.001 + 15 8.00 120.00 

= 0   

 ارتداد الكرة من احلائط اخللفي 
 )ضربة خلفية( 

- 0 0.00 0.00 

3.420* 0.001 + 15 8.00 120.00 

= 0   

 األمامية  املستقيمة الضربة

- 0 0.00 0.00 

3.454* 0.001 + 15 8.00 120.00 

= 0   

 اخللفية  املستقيمة الضربة

- 0 0.00 0.00 

3.437* 0.001 + 15 8.00 120.00 

= 0   

 مامية الطائرة األالضربة 

- 0 0.00 0.00 

3.430* 0.001 + 15 8.00 120.00 

= 0   

 الطائرة  الضربة اخللفية

- 0 0.00 0.00 

3.437* 0.001 + 15 8.00 120.00 

= 0   

مامية واخللفية األ املستقيمة
 ابلتوايل 

- 0 0.00 0.00 

3.471* 0.001 + 15 8.00 120.00 

= 0   

 األمامية  املستقيمةالضربة 

- 0 0.00 0.00 

3.426* 0.001 + 15 8.00 120.00 

= 0   

 اخللفية  املستقيمةالضربة 

- 0 0.00 0.00 

3.455 0.001 + 15 8.00 120.00 

= 0   

 الضربة الساقطة 

- 0 0.00 0.00 

3.413*  0.001 + 15 8.00 120.00 

= 0   

 ( اجلانيب )القويرسال اإل

- 0 0.00 0.00 

3.419*  0.001 + 15 8.00 120.00 

= 0   

 مامية األ الضربة املستقيمة 

- 0 0.00 0.00 

3.424*  0.001 + 15 8.00 120.00 

= 0   

 اخللفية الضربة املستقيمة 

- 0 0.00 0.00 

3.424*  0.001 + 15 8.00 120.00 

= 0   
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وعة الضابطة  للمجم  يوالقياس البعد  يداله إحصائيًا بني القياس القبل تشري نتائج اجلدول إىل أنه توجد فروق
 سكواش قيد الدراسة. املهارات األساسية لرايضة اإل ىف  ي ولصاحل القياس البعد

 ( 13جدول ) 
 سكواشاملهارات األساسية لإليف  التجريبيةنسبة التغري للمجموعة ط احلساب واالحنراف املعياري و املتوس

 15ن = 

 املتغري 
 معدل التغري  القياس البعدي  القياس القبلي 

املتوسط 
 احلسايب 

االحنراف 
 املعياري 

املتوسط 
 احلسايب 

االحنراف 
 املعياري 

 

 11.92 1.30 110.13 1.84 98.40 ) ضربة أمامية( ارتداد الكرة من احلائط اخللفي 
 20.75 3.08 66.73 1.83 55.27 ) ضربة خلفية( ارتداد الكرة من احلائط اخللفي 

 27.19 1.75 28.07 1.28 22.07 األمامية  املستقيمة الضربة
 43.13 3.98 29.87 1.64 20.87 اخللفية  املستقيمة الضربة

 31.97 3.56 36.60 3.69 27.73 مامية الطائرة األالضربة 
 36.90 2.29 34.13 1.16 24.93 اخللفية الطائرة الضربة 

 24.20 2.32 38.67 1.92 31.13 مامية واخللفية ابلتوايل األ املستقيمة
 53.76 0.25 2.83 0.16 1.84 األمامية  املستقيمةالضربة 
 89.51 0.44 2.55 0.13 1.35 اخللفية  املستقيمةالضربة 

 50.06 0.26 3.00 0.09 2.00 الضربة الساقطة 
 51.17 0.44 2.93 0.07 1.94 ( اجلانيب )القويرسال اإل

 28.81 8.48 110.87 1.91 86.07 مامية األ الضربة املستقيمة 
 25.24 12.38 97.27 2.13 77.67 اخللفية الضربة املستقيمة 

ات  يف املهار  ي عن القبل ي ونسبة تغري القياس البعد ي ملعيار واالحنراف ا نتائج اجلدول إىل املتوسط احلسايبتشري 
 .  التجريبيةسكواش لدى اجملموعة األساسية لإل

 
 سكواشيف املهارات األساسية لإل التجريبيةللمجموعة  يعن القبل ينسبة تغري القياس البعد (5شكل )
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 (  14جدول ) 
 سكواش قيد البحثيبية يف املهارات األساسية يف اإلللمجموعة التجر  يوالقياس البعد يداللة الفروق بني القياس القبل

 15ن=

   1.96هى  0.05*قيمة " ذ " اجلدولية عند مستوى معنوية 

 احتمال اخلطأ  قيمة "ذ"  جمموع الرتب  متوسط الرتب  العدد االجتاه  املتغريات 

 ارتداد الكرة من احلائط اخللفي 
 ) ضربة أمامية( 

- 0 0.00 0.00 

3.424* 0.001 + 15 8.00 120.00 

= 0     

 ارتداد الكرة من احلائط اخللفي 
 ) ضربة خلفية( 

- 0 0.00 0.00 

3.415* 0.001 + 15 8.00 120.00 

= 0     

  األمامية املستقيمة الضربة

- 0 0.00 0.00 

3.420* 0.001 + 15 8.00 120.00 

= 0     

  اخللفية املستقيمة الضربة

- 0 0.00 0.00 

3.436* 0.001 + 15 8.00 120.00 

= 0     

 مامية الطائرة األالضربة 

- 0 0.00 0.00 

3.412* 0.001 + 15 8.00 120.00 

= 0     

  اخللفية الطائرةالضربة 

- 0 0.00 0.00 

3.422* 0.001 + 15 8.00 120.00 

= 0     

مامية واخللفية األ املستقيمة
 ابلتوايل 

- 0 0.00 0.00 

3.416* 0.001 + 15 8.00 120.00 

= 0     

  األمامية املستقيمةالضربة 

- 0 0.00 0.00 

3.411* 0.001 + 15 8.00 120.00 

= 0     

 اخللفية  املستقيمةالضربة 

- 0 0.00 0.00 

3.413* 0.001 + 15 8.00 120.00 

= 0     

 الضربة الساقطة 

- 0 0.00 0.00 

3.411*  0.001 + 15 8.00 120.009 

= 0     

 ( اجلانيب )القويرسال اإل

- 0 0.00 0.00 

3.422*  0.001 + 15 8.00 120.00 

= 0     

 مامية األ الضربة املستقيمة 

- 0 0.00 0.00 

3.416*  0.001 + 15 8.00 120.00 

= 0     

 اخللفية الضربة املستقيمة 

- 0 0.00 0.00 

3.412*  0.001 + 15 8.00 120.00 

= 0     
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للمجموعة التجريبية   ي ياس البعدوالق ي داله إحصائيًا بني القياس القبل تشري نتائج اجلدول إىل أنه توجد فروق 
 سكواش قيد الدراسة. ىف املهارات األساسية لرايضة اإل ولصاحل القياس البعدى 

بني القياس   ا إحصائي   ة إىل أنه توجد فروق دال ( 4)( و 3شكل )و  ( 14) (13( ) 12( )11تشري نتائج جدول )
  االساسية كذلك اجملموعة الضابطة ولصاحل القياس البعدى يف املهارات ،لدى اجملموعة التجريبية و ياس البعدالقبلي والقي

استخدام الباحث الربانمج   ىل إى املهاري للمجموعة التجريبية التطور الظاهر يف املستو يرجع الباحث هذا قد و ، سكواشلإل
لقدرات البدنية اخلاصة لالعىب  شتمل على تدريبات لتنمية اان الربانمج إحيث  ،التعليمي ابستخدام القدرات البصرية 

لعضلية للرجلني  ، وكذلك تدريبات القدرة انمية الرشاقة وتنمية سرعة احلركةسكواش مثل تدريبات حتركات القدمني لتاإل
مني واليدين لتنمية القدرة العضلية للذراعني والرجلني وتدريبات التوافق بني  ثل الوثبات وتدريبات الدفع ابلقد والذراعني م

أمهية تنمية القدرات  أن  ىعل (2015منتظر جميد ) ، ي عل ه ليإوهذا يتفق مع ما توصل  ، ليدين والعني الرجلني والذراعني وا 
 لعاب املضرب.  أجيايب يف إانب اخلططي له أتثري  تنمية القدرات البدنية واملهارات واجلالبصرية مع 

  لدى العيب  يالبعدجاءت لصاحل القياس واليت  سكواشساسية لإلاملهارات االويرجع الباحث هذه الفروق يف 
عن   يمعدالت التحسن يف القياس البعد  هوالذى أظهر املهارات األساسية سكواش وكذلك التحسن الذى حدث يف اإل

ج على تدريبات  شتمل الربانما، حيث ملقرتح ابستخدام القدرات البصريةوذلك الستخدام الربانمج التدريىب ا ي القياس القبل
ية وكذلك تدريبات لتحسني ضربة  ، وكذلك تدريبات لدقة أداء الضرابت املستقيمة األمامية واخللفتنمية سرعة األداء

بصار اجليد  من برامج التدريب الرايضي الشامل، وحتسني اإلاشتمل الربانمج على تدريبات بصرية كجزء  كماال،  رساإل
 .  اء الرايضي بشكل عامحتسني األد ىوهذه التدريبات ساعدت عل ، الرتكيزوحركة عضالت العني مع قدرات 

اخلاص ابلرؤية   البصر هي العنصر احلسي  ( أن حاسة 2008زكي حممد )، حسنوتتفق هذه النتائج مع ما ذكره 
  ،  ا يزيد من أفق الرؤية وجمال الرؤية وأمهية هذه احلاسة البصرية يف الرايضة وبتحديد مسافة املرئيات، ووجود العينني معً 

كانه  ميعرف  يستطيع الالعب أن  سكواش حيثالفنية يف اإليف أداء املهارات  مهم ا ا يلعب البصر دورً خالل املبارايت  
هناء  إواملناسبة للموقف أثناء املباراة حىت يستطيع  هاءحلركات اليت يستطيع أداابلنسبة للمنافس ويستطيع حتديد نوع ا

  ن إدراك حتركات الالعب املنافس متكنه من اختاذ املكان املناسب لذلك سواءً أ، كما لصاحلة واختاذ القرارات املناسبة النقطة 
مصطفى جاسب  ز  ،وعبد الزهرةماجـــد شنـــدي والـــي، توصل إليه كل من فق هذه النتائج مع ما وتت ، ا أو دفاعي   اهجومي  

 .  البدينة واملهارية لدى الالعبني يف تنمية القدرات  حيث توصلوا إىل أن التدريبات البصرية هلا أتثري إجياب   ، (2016)

  ،حسني ،( 2019هاشم مهدي )، عباسو فرات جبار  سعد هللا، كل من   تتفق هذه النتائج مع ما توصل إليهو 
الزهرة،  عبد و  والـــي، ماجـــد شنـــدي، ( 2016)براهيم إ حترير ، مساعيل إ ، ( 2018مجــال ) ،مرزوق، ( 2018وسام رايض )

  رجيان بيجان، (2015، منتظر جميد )ي عل، (2016خرون ) أاهلواري وفتحي و ، (2016مصطفى جاسب )
إبراهيم،  و ، ( 2013) فاضل، السيد رشاد عباس كاظم، قاسم حسن و Bijanrajaeian, et al (2014   ،)خرونوأ

 . دى إىل تعليم املهارات قيد البحثأن الربانمج املستخدم أ   إىلحيث توصلوا ، ( 2012) حممد أمحد عبد هللا 

" توجد فروق ذات داللة  : وبذلك يكون الباحث قد حتقق من صحة الفرض الثاىن للدراسة والذى ينص على 
قيد الدراسة ولصاحل   سكواشض القدرات املهارية لدى العىب اإلإحصائية بني القياسات القبلية والقياسات البعدية يف بع

 ". اجملموعة التجريبية للمجموعة الضابطة و القياسات البعدية 

https://sportmag.uodiyala.edu.iq/uploads/Number%2027/6.pdf
https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%8C+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
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 : نتائج الفرض الثالث للدراسة  : عرض ومناقشةااثلثً 
" توجد فروق بني القياسات البعدية للمجموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف القدرات البدنية  :ينص على  والذي

 . " اسة ولصاحل اجملموعة التجريبيةسكواش( قيد الدر )اإل  لعاب املضرب أملهارات األساسية لدى طالب مقرر  وبعض ا
 (  15جدول ) 

 اجملموعة الضابطة يف القياس البعدي للمتغريات البدنية بني متوسطي اجملموعة التجريبية و داللة الفروق 
 30ن = 

   1.96هى  0.05*قيمة " ذ " اجلدولية عند مستوى معنوية 

موعة التجريبية يف القياسات  اجملبني اجملموعة الضابطة و  اإحصائي  تشري نتائج اجلدول إىل أنه ال توجد فروق داله 
 املتغريات البدنية قيد الدراسة.  يف  لية القب 

 
  الدراسةنسبة تغري اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف القدرات البدنية قيد  (7شكل )
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الضابطة التجريبية

 احتمال اخلطأ  قيمة "ذ"  جمموع الرتب  متوسط الرتب  العدد اجملموعة  املتغريات 

 قوة عضالت الرجلني
 252.00 16.80 15 جتريبية  0.411 0.822 213.00 14.20 15 ضابطة 

 قوة عضالت الظهر
 246.00 16.40 15 جتريبية  0.560 0.582 219.00 14.60 15 ضابطة 

كجم من   3كرة طبية   يرم
 وضع اجللوس

 258.00 17.20 15 جتريبية  0.279 1.082 207.00 13.80 15 ضابطة 

 الوثب العمودي من الثبات 
 241.50 16.10 15 جتريبية  0.702 0.383 223.50 14.90 15 ضابطة 

 ث 15اجلري يف املكان 

 

 240.00 16.00 15 جتريبية  0.747 0.322 225.00 15.00 15 ضابطة 

أداء الضرابت يف النقاط 
 ق 1.30املختلفة 

 217.50 14.50 15 جتريبية  0.524 0.637 247.50 16.50 15 ضابطة 

 ق 12 ياجلر 

 

 243.00 16.20 15 جتريبية  0.662 0.437 222.00 14.80 15 ضابطة 

 املتعامد  ياجلر 

 

 246.00 16.40 15 جتريبية  0.571 0.566 219.00 14.60 15 ضابطة 

 ثين اجلذع من اجللوس 
 261.00 17.40 15 جتريبية  0.204 1.271 204.00 13.60 15 ضابطة 
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 (  16جدول ) 

   سكواشداللة الفروق بني متوسطي اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف القياس البعدي املهارات األساسية لإل

 30ن = 

   1.96هى  0.05*قيمة " ذ " اجلدولية عند مستوى معنوية 

  اجملموعة التجريبية يف القياسات بني اجملموعة الضابطة و  ا إحصائي  تشري نتائج اجلدول إىل أنه توجد فروق داله 
 . دراسة ولصاحل اجملموعة التجريبيةسكواش قيد الاملهارات األساسية لرايضة اإل البعدية يف

 

 احتمال اخلطأ  قيمة "ذ"  جمموع الرتب  متوسط الرتب  العدد اجملموعة  املتغريات 

 قوة الضرابت

ارتداد الكرة من احلائط اخللفي 
 بوجه املضرب 

 138.00 9.20 15 ضابطة 
3.978* 0.000 

 327.00 21.80 15 جتريبية 

ارتداد الكرة من احلائط اخللفي 
 بظهر املضرب

 176.50 11.77 15 ضابطة 
2.380* 0.017 

 288.50 19.23 15 جتريبية 

 سرعة أداء

 الضربة األمامية 
 161.50 10.77 15 ضابطة 

3.087* 0.002 
 303.50 20.23 15 جتريبية 

 الضربة اخللفية  
 162.00 10.80 15 ضابطة 

2.963* 0.003 
 303.00 20.20 15 جتريبية 

 مامية الطائرة  األ
 153.00 10.20 15 ضابطة 

3.368* 0.001 
 312.00 20.80 15 جتريبية 

 اخللفية الطائرة  
 142.00 9.47 15 ضابطة 

3.962* 0.000 
 323.00 21.53 15 جتريبية 

 مامية واخللفية ابلتوايل  األ
 152.50 10.17 15 ضابطة 

3.449* 0.001 
 312.50 20.83 15 جتريبية 

 دقة األداء

 الضربة األمامية 
 146.50 9.77 15 ضابطة 

3.722* 0.000 
 318.50 21.23 15 جتريبية 

 الضربة اخللفية  
 146.00 9.73 15 ضابطة 

3.666* 0.000 
 319.00 21.27 15 جتريبية 

 الضربة الساقطة 
 149.50 9.97 15 ضابطة 

3.496* 0.000 
 315.50 21.03 15 جتريبية 

 رسال العايل بوجه املضرباإل
 180.50 12.03 15 ضابطة 

2.203* 0.028 
 284.50 18.97 15 جتريبية 

 حتمل أداء

 الضربة املستقيمة بوجه املضرب
 149.00 9.93 15 ضابطة 

3.499* 0.000 
 316.00 21.07 15 جتريبية 

 الضربة املستقيمة بظهر املضرب
 181.50 12.10 15 ضابطة 

2.149* 0.032 
 283.50 18.90 15 جتريبية 
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 سكواشتجريبية يف املهارات األساسية لإللدى اجملموعة الضابطة والتجريبية ال  ينسبة تغري القياس البعد ( 8شكل ) 

موعتني الضابطة  لدى اجمل ة البعدي ات اليوجد اختالف بني القياس هن أ ىلإ ( 7شكل )( و 15تشري نتائج جدول )
حماضرات   ىل إأن كال اجملموعتني خضعت  ىل إ قد يرجع ذلك ، ويرى الباحث أنه يف القدرات البدنية قيد الدراسة التجريبية و 

  ، حتسن مستوى اجملموعتني تطور و  ىلإدى أاملضرب  أبلعاب جزء من احملاضرة اخلاصة عداد البدين و اإليف اللياقة البدنية و 
 . بني اجملموعتني يف القياس البعديعدم وجود اختالف   ىلإ  ى دأمر الذي  األ

لدى اجملموعتني الضابطة    ةيوجد اختالف بني القياسات البعدي   هن أ ىلإ ( 8( وشكل )16كما تشري نتائج جدول )
 .  كواشسلرايضية اإل   االساسيةالتجريبية ولصاحل اجملموعة التجريبية يف املهارات و 

اشتمل  ح والذى د خضعت إىل الربانمج التعليمى املقرت قتالف إىل أن اجملموعة التجريبية ويرجع الباحث هذا االخ
االرتقاء مبستوى الالعبني وذلك  بشكل كبري يف  تسهمواليت أسكواش مية القدرات البصرية يف رايضة اإلعلى تدريبات لتن

  ه ما يراه إىل املخ الذي يقوم بدور على رؤية جيدة، فالالعب ينقل  اؤهبنيتم ن القدرة على اختاذ القرارات واألداء السليم أل
وابلتايل فالرؤية اخلاطئة يتعامل معها املخ بطريقة تنعكس على  ، يات اليت حصل عليها من العني بتنظيم األداء يف ضوء املعط

  على تدريبات لتنمية التوافق بني العني واليد واملتمثل ىف  ج كما اشتمل الربانم  ، األداء بصورة غري جيدة داخل امللعب
مستمرة يف نفس املكان أو   ةضاءإكانت   استخدام اإلضاءة املختلفة يف امللعب لتحديد املكان الذى توجه الكرة فيه سواءً 

 الضوء ابستمرار يف أماكن خمتلفة من امللعب .  ضاءة متقطعة يف نفس املكان أو تغري مكان إ

  ،حسني ،( 2019هاشم مهدي )، عباسو فرات جبار  سعد هللا، كل من   تتفق هذه النتائج مع ما توصل إليهو 
الزهرة،  عبد و  والـــي، ماجـــد شنـــدي، ( 2016)براهيم إ حترير  ،مساعيل إ ، ( 2018مجــال ) ،مرزوق، ( 2018وسام رايض )

  رجيان بيجان ، (2015، منتظر جميد )يعل، (2016خرون )آاهلواري وفتحي و ، ( 2016) مصطفى جاسب
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https://sportmag.uodiyala.edu.iq/uploads/Number%2027/6.pdf
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إبراهيم، حممد  ، (2013) فاضل، السيد رشاد عباسكاظم، قاسم حسن و Bijanrajaeian, et al (2014   ،)خرونوأ
جليلة جوير  ، عبد هللاو بسمة نعيم ، حمسن ، (2016بر إمساعيل )إيهاب صا إمساعيل، ،( 2012) أمحد عبد هللا 

حيث توصلوا إىل أن التدريبات   ( 2013موسى عبد العليم )، عبد العليم، (2016عدي مجيل ) شهاب،  ، (2016)
 يف تنمية القدرات البدينة واملهارية لدى الالعبني.  البصرية هلا أتثري إجياب 

" توجد فروق بني القياسات  : ينص على يرض الثالث للدراسة والذوبذلك يكون الباحث قد حتقق من صحة الف 
لعاب  أملهارات األساسية لدى طالب مقرر البعدية للمجموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف القدرات البدنية وبعض ا

 . " اسة ولصاحل اجملموعة التجريبيةسكواش( قيد الدر )اإل  املضرب

 ستنتاجات:اال

أمكن    ،عاجلات اإلحصائيةاسفرت عنه املما ال  االدراسة ويف حدود العينة واستنادً  ياتضهداف وفر أيف ضوء 
 ن: أ  التوصل ال

كال اجملموعتني الضابطة  ل( سكواش ضرب )اإللعاب امل أ لدى طالب مقرر القوه العضلية لعضالت للرجلني تطورت  -1
   . التوايل ى عل (  %  6.89،) (  % 6.76)حيث بلغ نسبة التغري التجريبية و 

%( واجملموعة   11.05نسبة التغري للمجموعة التجريبية )عضالت الظهر حيث بلغ تطورت القوه العضلية ل  -2
 .  (%  10.14الضابطة )

%( واجملموعة   55.85نسبة التغري للمجموعة التجريبية ) الذراعني حيث بلغتطورت القوه العضلية لعضالت  -3
 .  (%  49.53الضابطة )

 .  (%40.30%( واجملموعة الضابطة ) 36.70نسبة التغري للمجموعة التجريبية )  حيث بلغتطورت القدرة العضلية  -4
( واجملموعة  %  16.46الضابطة )حيث بلغ نسبة التغري للمجموعة للطالب  للرجلني تطورت السرعة احلركية -5

 (.  %  16.75التجريبية ) 
%( واجملموعة التجريبية   17.77)للمجموعة الضابطة حيث بلغ نسبة التغري تطورت السرعة احلركية للذراعني  -6

(19.86 )  . 
واجملموعة الضابطة   ( % 7.40التجريبية )نسبة التغري للمجموعة حيث بلغ  التحمل الدوى التنفسى تطور -7

(6.48% )  . 
 .  (%  27.46%( واجملموعة الضابطة )  28.33نسبة التغري للمجموعة التجريبية ) حيث بلغ  تطورت الرشاقة  -8
 .  (%  55.55%( واجملموعة الضابطة )  80.63نسبة التغري للمجموعة التجريبية )   حيث بلغ تطورت املرونة -9

لعاب  أملهارات األساسية لدى طالب مقرر أدى استخدام الربانمج التعليمى املقرتح ابلقدرات البصرية إىل حتسن ا -10
التغري للمجموعة   نسبة( يف اختبار ارتداد الكرة من احلائط اخللفي بوجه املضرب حيث بلغ سكواشاملضرب )اإل

 .  %( 9.22%( واجملموعة الضابطة ) 11.92التجريبية ) 

https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%8C+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3


 حسن أمحد حلوايند.       أتثري استخدام القدرات البصرية على تعليم بعض املهارات األساسية يف رايضة اإلسكواش

 32    م2019هـ / سبتمرب 1441حمرم  -1ج -( 1عدد ) –( 11اجمللد ) –جملة جامعة أم القرى للعلوم الرتبوية والنفسية 

لعاب  أملهارات األساسية لدى طالب مقرر أدى استخدام الربانمج التعليمى املقرتح ابلقدرات البصرية إىل حتسن ا -11
نسبة التغري للمجموعة  حيث بلغ  )الضربة اخللفية(  ( يف اختبار ارتداد الكرة من احلائط اخللفي سكواش املضرب )اإل

 (.  %  15.78%( واجملموعة الضابطة ) 20.75التجريبية ) 
لعاب  أية لدى طالب مقرر أدى استخدام الربانمج التعليمى املقرتح ابلقدرات البصرية إىل حتسن املهارات األساس  -12

(  %27.19نسبة التغري للمجموعة التجريبية ) األمامية حيث بلغ املستقيمة ( يف اختبار الضربة سكواشاملضرب )اإل
 .  %(  18.07واجملموعة الضابطة )

لعاب  أب مقرر أدى استخدام الربانمج التعليمى املقرتح ابلقدرات البصرية إىل حتسن املهارات األساسية لدى طال  -13
(  % 43.13لتغري للمجموعة التجريبية ) نسبة ااخللفية حيث بلغ املستقيمة ( يف اختبار الضربة سكواش املضرب )اإل

 .  %(  21.05واجملموعة الضابطة )
اب  لعأ املهارات األساسية لدى طالب مقررأدى استخدام الربانمج التعليمى املقرتح ابلقدرات البصرية إىل حتسن  -14

%(   31.97التجريبية )نسبة التغري للمجموعة حيث بلغ  األمامية الطائرة( يف اختبار الضربة سكواش املضرب )اإل
 .  %(  15.07واجملموعة الضابطة )

لعاب  أملهارات األساسية لدى طالب مقرر أدى استخدام الربانمج التعليمى املقرتح ابلقدرات البصرية إىل حتسن ا -15
%(   36.90نسبة التغري للمجموعة التجريبية )( يف اختبار الضربة اخللفية الطائرة حيث بلغ سكواش املضرب )اإل

 .  %(  17.29موعة الضابطة )واجمل
لعاب  أملهارات األساسية لدى طالب مقرر أدى استخدام الربانمج التعليمى املقرتح ابلقدرات البصرية إىل حتسن ا -16

نسبة التغري للمجموعة التجريبية  مامية واخللفية ابلتوايل حيث بلغ سكواش( يف اختبار الضربة األ املضرب )اإل 
 .  %(  13.30)  %( واجملموعة الضابطة  24.20)

لعاب  أملهارات األساسية لدى طالب مقرر أدى استخدام الربانمج التعليمى املقرتح ابلقدرات البصرية إىل حتسن ا -17
%(   53.76نسبة التغري للمجموعة التجريبية )مامية حيث بلغ سكواش( يف اختبار الضربة األاملضرب )اإل

 .  %(  32.87واجملموعة الضابطة )
لعاب  أألساسية لدى طالب مقرر أدى استخدام الربانمج التعليمى املقرتح ابلقدرات البصرية إىل حتسن املهارات ا -18

%(   89.51نسبة التغري للمجموعة التجريبية )اخللفية حيث بلغ  ( يف اختبار الضربةسكواش املضرب )اإل
 .  %(  42.12واجملموعة الضابطة )

لعاب  أرر أدى استخدام الربانمج التعليمى املقرتح ابلقدرات البصرية إىل حتسن املهارات األساسية لدى طالب مق  -19
(  % 50.06نسبة التغري للمجموعة التجريبية ) ( يف اختبار الضربة الساقطة حيث بلغسكواشاملضرب )اإل

 .  %(  29.40واجملموعة الضابطة )
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لعاب  أملهارات األساسية لدى طالب مقرر قرتح ابلقدرات البصرية إىل حتسن اأدى استخدام الربانمج التعليمى امل  -20
(  %51.17نسبة التغري للمجموعة التجريبية ) حيث بلغ اىن )القوى( رسال اجلسكواش( يف اختبار اإلإلااملضرب )

 .  %(  30.75واجملموعة الضابطة )
لعاب  أملهارات األساسية لدى طالب مقرر املقرتح ابلقدرات البصرية إىل حتسن ا أدى استخدام الربانمج التعليمى -21

(  %28.81نسبة التغري للمجموعة التجريبية ) حيث بلغ  األماميةسكواش( يف اختبار الضربة املستقيمة اإلاملضرب )
 .  %(  15.20واجملموعة الضابطة )

لعاب  أملهارات األساسية لدى طالب مقرر رية إىل حتسن اأدى استخدام الربانمج التعليمى املقرتح ابلقدرات البص -22
(  % 25.24نسبة التغري للمجموعة التجريبية ) حيث بلغ  اخللفية ( يف اختبار الضربة املستقيمة سكواش املضرب )اإل

 %(.   11.75واجملموعة الضابطة )

 التوصيات:

 : لى كما ي ي  وه،  جمموعة من التوصياتليها الباحث قام الباحث بوضع  إضوء النتائج اليت توصل   ىف

لعاب  أسكواش لطالب مقرر سية لرايضة اإلالربانمج التعليمى املقرتح ابلقدرات البصرية لتعليم املهارات األسا دراجإ -1
 .  ضمن توصيف املقرر التعليميسكواش( اإلاملضرب )

 . لعاب املضربتعليم املهارات األساسية ألضرورة االهتمام ابستخدام تدريبات الرؤية البصرية عند   -2

سكواش بصفة  لالعىب اإلو ضرورة االهتمام بتفعيل دور تدريبات الرؤية البصرية يف اجملال الرايضي بصفة عامة  -3
 . خاصة 

البصرية مع مراعاهتا لطبيعة وخصائص املراحل السنية  تباع األسلوب العلمي عند اختيار وتصميم التدريبات ا -4
 . تلفة مبا يتفق مع خصائص كل مرحلةاملخ

   ضرورة االهتمام ابحلواس لالعبني خاصة حاسة البصر.   -5

 . ومراحل سنية خمتلفة  عينات ىثر التدريبات البصرية وعلأ املزيد من الدراسات اليت تتناول إجراء  -6
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  :املراجع
(: أتثري استخدام إسرتاتيجية التعلم لإلتقان على مستوى أداء مهارة الضربة املسقطة  2012إبراهيم، حممد أمحد عبد هللا )
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