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 مستخلص البحث

 
 
 

 
 مستخلص البحث

 

خالل التطور العممي والتكنموجي واالجيزة  وأخر األساليب التدريبية التي تتحقق من خالل التمارين من    
المستخدمة لتطوير القدرات البدنية المرتبطة بالمعبة وتحميل ودراسة تأثير تمك التمارين في وظائف أعضاء جسم 

توصية قام بيا الباحث خالل تمك دراسة سابقة باستخدام تمرينات كمة البحث من خالل الرياضي ، جاءت مش
ت كبيرة خالل رااتكر في قيمة االشارة الكيربائية عند أداء الالعب  خاصة لتطوير الالعبين نتيجة انخفاض
ومنيا انخفاض يرجع الى تغير في قيم بعض المتغيرات البيوميكانيكية المعب، يعتقد الباحث ان ىذا الضعف 

.أهن الطاقة الحركية الزاوية ألجزاء الجسم القائم بالحركة، وما يترتب عميو من تغير في السرع الزاوية والمحيطية

التعرف  التعرف عمى تأثير التمرينات خاصة في بعض المتغيرات البيوميكانيكية لالعبي االسكواش .االهذاف .
 .ضربات االمامية والخمفية المستقيمة في االسكواشعمى تأثير التمرينات خاصة في دقة اداء ال

هي العثي الوٌتخة الىطٌي للشثاب  (8باختيار عينة البحث بالطريقة العمدية وقد شممت ) الباحثوقد قام 

حيث يتبين بأن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين نتائج االختبارات القبمية والبعدية ولصالح تاالسكىاش . 
الختبارات دقة اداء الضربات المستقيمة االمامية والخمفية في االسكواش. أىم التوصيات. دية االختبارات البع

ضرورة استخدام التمارين الخاصة لتطوير الجوانب البيوميكانيكية التي تكشف عن نقاط القوة والضعف لدى 
روط الميكانيكية التي تخدم الالعبين وبالتالي توجيو الالعبين نحو االداء االمثل . تدريب الالعبين عمى الش

 االداء المياري لالعب االسكواش .

 

 

 

The effect of special exercises on some biomechanical variables and the accuracy 

of the performance of forehand and backhand skills in squash 

 

 
 
 

 
  .م ياسر وجية قدوري                  م                      أ.د حسناء ستار جبار

 وزارة التربية                                  جامعة بغداد 
 المديرية العامة لمتربية الرياضية                         كمية التربية البدنية وعموم الرياضة  

 

الضربات تأثير تمرينات خاصة على بعض المتغيرات البيوميكانيكية ودقة اداء 
 االمامية والخلفية المستقيمة في االسكواش
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Abstract 
Through the scientific and technological development and equipment and the latest 

methods of training achieved through the exercises used to develop the physical 

abilities associated with the game and analysis and study the impact of these 

exercises in the functions of members of the body of sports, the problem of research 

through a recommendation made by the researcher during that previous study using 

special exercises to develop players result A decrease in the value of the electrical 

signal in the performance of the player repeated significant during play, the 

researcher believes that this weakness is due to a change in the values of some 

biomechanical variables, including low energy kinetic corner of the body parts of the 

movement, B - the change in the speed of corner and peripheral. The most important 

goals. Learn about the effect of exercise, especially in some biomechanical variables 

of squash players. Identify the effect of exercise especially in the accuracy of the 

performance of front and back straight in squash. 

The researcher chose the sample of the research in a deliberate manner, and included 

(8) of the players of the national team of youth Squash. There are statistically 

significant differences between the results of the tribal and remote tests and in favor 

of remote tests for the tests of the accuracy of the performance of front and back 

straight squash. The most important recommendations. The need to use special 

exercises to develop the biomechanical aspects that reveal the strengths and 

weaknesses of the players and thus guide the players towards optimal performance. 

Train the players on the mechanical conditions that serve the skill of the squash 

player. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الباب االول
 التعريف البحث :-1
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  مقدمة البحث وأىميتو : 1-1

وصول الالعب الى المستويات العميا يحتاج الى تظافر جيود كبيرة وتشخيص سميم ان 
 كل ذلك من أجل، لمواطن القوة والضعف والعمل عمى تطوير ما يخدم الفعالية أو الميارة، 

ورفع راية البالد عاليًا في المحافل ات الرياضية في الفعالي الوقوف عمى مصاف الدول المتقدمة 
 والمقاءات الدولية في لعبة االسكواش .

أخر األساليب التدريبية التي تتحقق من و  والتكنموجي واالجيزة  ومن خالل التطور العممي      
تمك بالمعبة وتحميل ودراسة تأثير  القدرات البدنية المرتبطةخالل التمارين المستخدمة لتطوير 

التمارين في وظائف أعضاء جسم الرياضي وبالتالي عمى تطوير مستوى اإلنجاز بعد أن أصبح 
يمكن الوصول إلى مستوى اإلنجاز العالي بدون أحداث تكيفات  من البدييي والمعروف أنو ال

، االسكواش عمى وجو الخصوص العبيوظيفية في أجيزة وأعضاء جسم الرياضي وخاصة لدى 
عممية التدريبية عمى أسس ومبادئ عممية تيدف إلى إعداد الالعب من جميع تعتمد "الحيث 

النواحي البدنية والميارية والخططية والنفسية والتربوية , لموصول إلى أعمى مستوى من االنجاز 
 . (1)الرياضي في رياضة معينة "

صفات وقدرات من بين األلعاب الرياضية لعبة االسكواش شأنيا شأن أكثر األلعاب ليا      
أن لكل  حيثتميزىا عن باقي األلعاب األخر ،  عامة ، وصفات وقدرات بدنية خاصةبدنية 

رياضة متطمباتيا البدنية العامة والخاصة التي تساعد عمى تحسين أداء مياراتيا وخمق التكيفات  
( إذ تعد لخاصةا الوظيفية النموذجية لمعبة ومن بين ىذه القدرات )قدرة تحمل القوة وتحمل السرعة

نتائج مباريات لعبة اإلسكواش التي  فيمن المتطمبات الخاصة بالمعبة والتي تمعب الدور الحاسم 
 (.خمسة أشواط ليا متطمبات خاصة بمعب أشواطيا ) التي تحسب أفضل ثالثة أشواط أو فضل

تمعب القوة والسرعة كون قدرتي تحمل القوة وتحمل السرعة بلذي يتصف ايطمق عمى األداء 
 .الدور البارز في قدرة الالعب عمى أداء االت العديدة التي ينفذىا الالعب خالل المباراة 

تأثير تمرينات خاصة عمى بعض المتغيرات  أىمية البحث من خالل معرفة ومن ىنا تكمن   
 .البيوميكانيكية ودقة اداء الضربات االمامية والخمفية في االسكواش

 

 مشكمة البحث : 1-2

                                                 

 طارق دسوقي : برنامج مقترح لتنمية المتطمبات البدنية الخاصة لالعبي االسكواش وأثره عمى مستوى األداء،( 1)
   .2،ص2001رسالة ماجستير, جامعة حموان ،
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تتبمور مشكمة البحث من خالل التشخيص الدقيق والمالحظة الدقيقة والتحميل لكثير من          
كونو من العاممين في حقل  لمشباب ممنتخب الوطنيلالمباريات الخاصة بمعبة االسكواش 

مشكمة البحث من خالل االختصاص كمدرب والعب سابقا وتم تسجيل مالحظاتو وتشخيصو 
( لمعضالت العاممة عند اداء EMGلباحث من خالل أستخدام جياز )دراسة سابقة قام بيا ا

 خاصةالضربات االمامية والخمفية، حيث وصى الباحث خالل تمك الدراسة استخدام تمرينات 
ت كبيرة رااتكر لتطوير الالعبين نتيجة انخفاض في قيمة االشارة الكيربائية عند أداء الالعب 

يرجع الى تغير في قيم بعض المتغيرات الضعف خالل المعب، يعتقد الباحث ان ىذا 
البيوميكانيكية ومنيا انخفاض الطاقة الحركية الزاوية ألجزاء الجسم القائم بالحركة، وما يترتب 

الى معرفة تأثير تمرينات  في ىذه الدراسة واتجوعميو من تغير في السرع الزاوية والمحيطية 
الضربات االمامية والخمفية لالعبي  قة أداءود بعض المتغيرات البيوميكانيكيةعمى  خاصة

  . باالسكواش لمشباب المنتخب الوطني
 أىداف البحث : 1-3
تمرينات خاصة عمى بعض المتغيرات البيوميكانيكية ودقة اداء الضربات االمامية عداد ا -

 . والخمفية المستقيمة في االسكواش
 لالعبي االسكواش .لبيوميكانيكية بعض المتغيرات ا فيتمرينات خاصة التعرف عمى تأثير ال -
دقة اداء الضربات االمامية والخمفية المستقيمة في  فيتمرينات خاصة التعرف عمى تأثير ال -

 .االسكواش
 ض البحث :و فر 1-4
لةدى بعض المتغيرات البيوميكانيكيةة وجود فروق إحصائية بين االختبارات القبمية والبعدية في   -

 .االسكواش ب بلمشباالعبي المنتخب الوطني 
 اداء الضربات االمامية والخمفيةةدقة وجود فروق إحصائية بين االختبارات القبمية والبعدية في   -

 . في االسكواش المستقيمة
 مجاالت البحث :1-5
باالسكواش المسةجمين لةدى االتحةاد  لمشباب المنتخب الوطنيي العب المجال البشري : 1 -1-5

 .العراقي المركزي
 .  2017\2\26الى    2016\12\27 لممدة من   مجال ألزماني :ال 2 -5 -1
القاعات الداخمية لمالعب االسكواش في كميةة التربيةة البدنيةة وعمةوم  :المجال المكاني  3 -1-5

  الجادرية . -بغداد -الرياضة
 الباب الثاني
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 البحث واجرأءاتو الميدانية : جيةمني -2
 منيج البحث : 2-1

تحديةد المجموعةة تحديةدات األساسةية المسةمى )النيج التجريبةي فةي واحةد مةن الم الباحثاستخدم 
( نظرا لمالئمة ىذا التحديد لطبيعة مشكمة البحث إذ  البعديالواحدة ذات االختبار القبمي واالختبار 

تعةةد البحةةوث التجريبيةةة أدق أنةةواع البحةةوث العمميةةة التةةي يمكةةن أن تةةؤثر فةةي العالقةةة بةةين المتغيةةر " 
" والمتغير التابع في التجربة المستقل

 المةنيج التجريبةي ىةو مةن أن ‛(وجيو محجةوب)، كما يؤكد (1)
تغيير متعمد ومضبوط لمشروط المحددة لحادث ما ومالحظة التغيةرات الناتجةة فةي الحادثةة نفسةيا  "

 " وتفسيرىا
(2). 

 عينة البحث : 2 -2
سيسةةتخدميا سةةوف تحةةدد العينةةة التةةي لبحثةةو واإلجةةراءات التةةي  الباحةةث" األىةةداف التةةي يضةةعيا    

أن يختار عينة بحثو بحيث تكون ممثمة لممجتمع األصمي وتحتوي عمى  ثالباحوعمى (3)سيختارىا" 
 جميع مميزاتو وخواصو.

وأيضا درجةة  الباحثأن حجم عينة البحث يتوقف عمى عدد من االعتبارات مثل إمكانات          
باختيةةار عينةة البحةةث بالطريقةة العمديةةة  الباحةثث. وقةد قةةام التبةاين أو تجةانس وحةةدات مجتمةع البحةة

والمسةجمين لةدى كشةوفات  لمشةباب باالسةكواش العبي المنتخب الوطني العراقةي من( 8وقد شممت )
( مةةةةن مجتمةةةع األصةةةةل %100والةةةذين يمثمةةةةون نسةةةبة )االتحةةةاد العراقةةةي المركةةةةزي لمعبةةةة االسةةةةكواش 

 .لممنتخب الوطني 
 لمستخدمة بالبحث :زة واألدوات اأالجي 2-3
 .شريط قياس معدني والبحوث المرتبطة بالبحث وشبكة المعمومات.المصادر العربية واألجنبية )

مضارب  .(16عدد )( Dunlopاسكواش نوع )كرات  (. 6عدد)  قانونياسكواش ممعب 
صق لتخطيط مناطق االختبارات ال (. 16( عدد) Dunlopاسكواش نوع حديث نوع )

شواخص ( .4صفارات عدد ) . (4( عدد )Casioتوقيت إلكترونية نوع ) ساعة. وتحديدىا

                                                 
اإلحصائي في المجاالت التربوية  طرق البحث العممي والتحميل .إخالص عبد الحفيظ ومصطفى حسين باىي (1)

 .107,صم 2000مركز الكتاب لمنشر،  :القاىرة ,والنفسية والرياضية
 . 289ص2001, األردن : دار المناىج, 1ط .البحث العممي ومناىجوأصول  .وجيو محجوب (2)
(3)

ة ,الموصةةةةةةةل:مديرية دار الكتةةةةةةةب لمطباعةةةةةةة منااااااااىج البحاااااااث فاااااااي التربياااااااة البدنياااااااةريسةةةةةةةان خةةةةةةةريبط مجيةةةةةةةد . 
 .41,ص1988والنشر,
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( لقطة في الثانية 1200. كاميرا سريعة بسرعة )( شاخص16، عدد )وأعالم بارتفاعات مختمفة
 ( لمتحميل .kinovia( نوع كاسيو ياباني . برنامج )3عدد )

 :البحث الميدانيةاإلجراءات   2-4
إلى اختيار أو تحديد قةدرات أو متغيةرات أو اختبةارات متعةددة لقيةاس يحتاج البحث  غالبا ما      

بعةةض المتغيةةرات التةةي تةةرتبط بالظةةاىرة المةةراد قياسةةيا، وعميةةو أن يقةةوم بتحديةةد مجموعةةة اختبةةارات 
 . بحثالفي  لتقييم مفردات المتغير المستقل الذي اعتمد

 

 :بالبحث  الخاصة والمتغيرات تحديد االختبارات 5 -2
مةةن اجةةل تحديةةد مجموعةةة القةةدرات الخاصةةة ألجةةل وضةةعيا قيةةد البحةةث والدراسةةة ومةةن ثةةم         

إجةةراء خطةةوة تحديةةد مجموعةةة االختبةةارات ،وقةةد تةةم تحديةةد االختبةةارات المقننةةة المناسةةبة مةةن خةةالل 
المصةةادر والمراجةةع العمميةةة الحديثةةة فةةي حقةةل االختبةةارات والقيةةاس وفةةي حقةةل االختصةةاص الةةدقيق 

كواش والتةةةي يمكةةةن أن تقةةةيس فعةةةال تمةةةك وىةةةي لعبةةةة االسةةة
  -يأتي : القدرات ومنيا ما

تجةةةةةاه أماميةةةةةة برضةةةةةية األاأل الضةةةةةربةاالختباااااار االول : 
 (1)الزاوية المقابمة.

دقة أداء الضربة األرضية : لقياس  الغرض من االختبار
 . االمامية المستقيمة

سةةكواش إسةةتخدام مضةةارب إسةةكواش بفةةي ممعةةب نظةةامي لأ ختبةةار: يجةةرى اال ختبااارجااراءات االإ
 5سةةتمارة تسةةجيل، حيةةث يقسةةم الجةةزء الخمفةةي مةةن الجيةةة اليمنةةى لمممعةةب الةةى أسةةكواش و إوكةةرات 

 . سم( 86.2مجاالت متساوية، والبعد بين مجال واخر )
ه فةي منطقةة منتصةف الممعةب اختبةار وذلك بوقوف الالعب المةراد  ختبار: يتم اال مواصفات االداء

(Tحيث يقف الالعب ا ،) محةاوالت  (5)لضرب الكرة، ويعطةى الالعةب  ستعداداً ألوقفة الصحيحة
حةد أداء االختبةار، وتضةرب الكةرة الةى الالعةب بواسةطة أحماء لمعرفة كيفيةة جراء األأتجريبية بعد 

مةامي تحةت خةط ن تصةل الحةائط األأيمةن عمةى شةرط رسةال األالمساعدين والواقف خمةف مربةع األ
رضةةةية بةةةر بةةةالتحرك الةةةى موقةةةع الكةةةرة والوقةةةوف لتنفيةةةذ الضةةةربة األ، ويبةةةدأ الالعةةةب المخت االرسةةةال

 ( محاوالت.10وتعطى لالعب ) ،(1)شكل  مامية، ما بين خط االرسال وخط الموحة الرنانةألا
 : : تحسب النقاط لكل ضربة صحيحة تسجيل النقاط

                                                 

عمةةي جيةةاد رمضةةان : اثةةر مةةنيج تةةدريبي مقتةةرح فةةي تطةةوير بعةةض الميةةارات األساسةةية فةةي لعبةةة األسةةكواش ، ( 1)
 . 55ص    2000جامعة بغداد  ،  -رسالة ماجستير ، كمية التربية الرياضية 
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نقاط اذا  3 . 4نقاط اذا لمست الكرة المجال رقم  4 . 5نقاط اذا لمست الكرة المجال رقم  5
نقطة واحدة اذا لمست الكرة  .2نقطتان اذا لمست الكرة المجال رقم  .3لمست الكرة المجال رقم 

أقصى درجة يمكن الحصول عمييا صفر اذا كانت الكرة خارج الحدود المرسومة. .1المجال رقم 
                                                                          .( نقطة 50ىي )

 (1)تجاه الزاوية المقابمة.أب خمفيةرضية ال: الضربة األثانياالختبار ال 
دقة أداء الضربة األرضية الخمفية : لقياس  الغرض من االختبار

 . المستقيمة
نفةةس اجةةرارات االختبةةار السةةابق لكةةن يةةؤدى :  ختبااارجااراءات االإ

 . 2االختبار من الجية اليسرى لمممعب شكل 
 

 ساب الطاقة الحركية الزاوية ألجزاء الجسمح 6 -2 
بعد أن يتم تصوير افراد عينة البحث عند أدائيم اختبار دقة       

( 240وان السرعة التي تم التصوير بيا ) االسكواش فيميارة الضربة االمامية والخمفية 
: كما في شكل  النتائج( واستخراج Kinoviaبأستخدام برنامج ) تحميل المياراةولمقيام بصورة/ثا 

(3 ) 
 الخطوات التالية: خالل منيتم 

 . الكمي الالعب وزن معرفة -
 : لمجسم بالنسبةاجزاء الجسم  وزن نسبة ديحدت -
 : خالل من الحقيقيجزء ال وزن نستخرج -

 (لمجسم بالنسبةجزء ال وزن نسبة×  الالعب وزن)       
 . الذراع( )الرجمين + الجذع + اج السرعة الزاوية ألجزاء الجسمإستخر  -
 حساب نصف قطر الدوران الجزاء الجسم . -

 (2): الطاقة الحركية الزاوية ألجزاء الجسم يمكن أستخراجيا من خالل القانون التاليتطبيق قانون  -
 2السرعة  xالكتمة 1/2الطاقة الحركية=

 السرعة الزاوية  xبما ان السرعة المحيطية = نق 
 (2السرعة الزاوية 2xالكتمة ) نق  1/2الطاقة الحركية الزاوية =  اً إذ

                                                 

 . 56ص    2000,  مصدر سبق ذكره عمي جياد رمضان :(2)
 

(
2

) شركح الغذير للطثاعح ، تيروخ ،  1، ط انيك الحيوي الرياضيكالبايوميهثي علىاى : صريح عثذ الكرين ، و (

 . 212( ص  2112لثٌاى 
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:االستطالعية ةالتجرب 2-7  

اليدف من ىذه التجربة ىو التعرف عمةى الصةعوبات والمشةكالت التةي قةد تواجةو الباحةث إثنةاء    
تنفيةةذ تجربتةةو الرئيسةةة ,وخصوصةةا تمةةك التةةي تتعمةةق بالجوانةةب اإلداريةةة والتنظيميةةة, وكةةذلك التعةةرف 

مكانيةة فريةق العمةل  عمى الزمن الذي يستغرقو كل اختبةار والتسمسةل المنطقةي ألداء االختبةارات .وان
مةةةن ناحيةةةة الكفةةةاءة والعةةةدد ومةةةدى اسةةةتجابة الالعبةةةين وتفةةةاعميم مةةةع تمةةةك االختبةةةارات ( *)المسةةةاعد 

 ومدى مالئمتيا ليم من حيث العمر والمستوى التدريبي.
 .  2016\12\27اء الموافق في يوم الثالث يوم الثالثاء التجربة تمت    

 االختبارات القبمية : 2-8
والمتغيرات  تم تطبيق االختبارات القبمية ألفراد عينة البحث بعد االنتياء تحديد أىم االختبارات   

وفي تمام الساعة  2016 \ 12 \28يوم االربعاء الموافق  المعتمدة في البحث في الميكانيكية
                                                 

 )*( م.م عمي حسن شكر / طالب دكتوراة / كمية التربية البدنية وعموم الرياضة / جامعة بغداد . 
 ضة / جامعة بغداد .م.م محمد صائب / طالب دكتوراة / كمية التربية البدنية وعموم الريا     
 م.م حسين جابر عبود / طالب دكتوراة / كمية التربية البدنية وعموم الرياضة / جامعة بغداد .     

 ( 3شكم )

 ححهَم بعض انًخغَراث انبَويَكانَكَت ٍوضح 
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عب االسكواش في كمية التربية البدنية وعموم الرياضة/ جامعة عمى مال الثالثة والنصف عصراً 
 بغداد .

 :التجربة الرئيسة  2-9
باالعتماد عمى المصادر والمراجع العممية  خاصة التمارينبأعداد مجموعة  الباحث قام   

( أسبوع لتدريب 8)تحديد فترة تم  المتخصصة في مجال عمم التدريب الرياضي وكما يأتي :ةة
تم تحديد ثالثة وحدات تدريبية  ( .وحدة تدريبية يومية  24)أي بعدد  شيرينين وعمى مدار القدرت

ة االتحاد المركزي عمى ىذه في األسبوع الواحد وحسب االتفاق مع مدرب المنتخب الوطني وموافق
ن حديد زمت تم ثنين واألربعاء من كل أسبوع (السبت واالفي يوم )تم تحديد أيام التدريب  .المدة

دقيقة من الجزء الرئيسي الخاص  45إلى  35التدريبات في كل وحدة تدريبية يومية بمعدل 
قواعد التموجات الخاصة باألحمال مراعاة  (دقيقة 120)الفعمي بالوحدة التدريبية التي يبمغ وقتيا 

ئيسية التدريبية اليومية واألسبوعية والشيرية لمدورة التدريبية المتوسطة الخاصة بالتجربة الر 
 2016\ 12\ 29يوم الخميس المصادف استمر تطبيق التمارين مدة شيرين لممدة من  لمباحث .

تحديد أىم الطرق واألساليب التدريبية الحديثة حيث تم  2017\2\23وأنتيى يوم الخميس 
الستخداميا في تنفيذ مفردات ىذه التدريبات واعتمادىا لكي تساىم بتطوير ىاتين القدرتين وىذه 

 ي.تكرار التدريب الوطريقة طرق ىي :ةة طريقة التدريب الفتري مرتفع الشدة ال
 االختبارات البعدية :   2-11

تم ضبط جميع الظروف الخاصة باالختبارات القبمية ومراعاة جميع اإلجراءات التي قام بيا     
لمقيام بإجراءات الباحث في تنفيذ االختبارات القبمية وتحديد نفس الفترة ونفس الكادر المساعد 

االختبارات البعدية لالبتعاد عن ظروف الصدفة المؤثرة عمى نتائج االختبارات البعدية بعد أن يتم 
يوم االحد في االنتياء من التجربة الرئيسية الخاصة بالتدريبات الخاصة بأفراد عينة  البحث 

 .لمقيام بتنفيذ ىذه االختبارات  26/2/2017الموافق 
 إلحصائية :الوسائل ا 2-11
 في استخراج النتائج االحصائية .((   spssالحقيبة اإلحصائية )) اعتماد تم
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 لثالباب الثا
 ومناقشة النتائج لعرض وتحمي -3

 ختبارات دقة اداء الضربات االمامية والخمفية في االسكواش اعرض وتحميل نتائج  3-1 

 

 (1الجدول   )
ختبارين القبمي والبعدي األ سوبة بين( المحT) ةنحرافات المعيارية وقيماألوساط الحسابية واأل يبين الجدول 

 الختبارات دقة وسرعة اداء الضربات المستقيمة االمامية والخمفية في االسكواش 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ( ومستوى الداللة  7=1-8عند درجة حركية )<  (1.15 ) 

 عرض وتحميل نتائج المتغيرات البيوميكانيكية 4-2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
( نتائج االختبارات القبمية والبعدية لمتغيرات البحث، حيث يتبين بأن ىناك فروق ذات داللة 1يبين الجدول )    
الختبارات دقة اداء الضربات حصائية بين نتائج االختبارات القبمية والبعدية ولصالح االختبارات البعدية أ

 (2الجدول   )
لمتغير الطاقة الحركية ختبارين القبمي والبعدي األ سوبة بين( المحT) ةنحرافات المعيارية وقيماألوساط الحسابية واأل يبين الجدول 

 لجسم )لمذراع، الجذع، قدم االرتكاز االمامية(الزاوية ألجزاء ا

 
 المتغيرات

 بعدي قبلي
 
 -ف

 
 ف هـ

 قيمة
 ت

المحسو
 بة

 
المعنوية 
 الحقيقية

 
 +ع -س +ع -س الداللة

طاقة حركية للذراع 
الضربة االمامية في 

 االسكواش
 معنوي 1.111 5.12 1.89 9.71 5.87 167.11 6.38 157.41

طاقة حركية للجذع 
ضربة االمامية في ال

 االسكواش
 معنوي 1.112 4.81 1.21 1.15 1.64 31.77 1.32 29.71

طاقة حركية لقدم االرتكاز 
الضربةاالماميةفي 

 االسكواش
 معنوي 1.115 3.96 1.12 1.49 1.37 5.81 1.24 5.32

 

 
 المتغيرات

  بعدي قبمي
 -ف

 
 ف ىة

 قيمة
T 

 المحسوبة

مستوى 
 الخطأ

 
 الداللة

 +ع -س +ع -س

دقة الضربة المستقيمة 
 االمامية

 معنوي 0.001 6.06 0.35 2.12 1.59 42.37 1.03 40.25

دقة الضربة المستقيمة 
 الخمفية

 معنوي 0.000 6.17 0.26 1.62 0.91 40.12 0.53 38.50
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حث ذلك الى أن التمارين المستخدمة والتي ركزت ، ويعزو الباالمستقيمة االمامية والخمفية في االسكواش
عمى تطوير جوانب كانت ذات فاعمية حيث أنيا تتضمن تمارين تحرك داخل الممعب بأزمان مختمفة 
وشممت تمارين بالعب واحد ومن ثم إدخال التنافس بالعبين أثنين وذلك لجعل التمارين مشابيو لظروف 

( "ان ارتفاع المستوى البدني لمرياضي يعتمد عمى تمرينات 1997المباراة ويؤكد ذلك )ابو العال احمد 
 (1)المنافسة والتمرينات الخاصة المرتبطة بنوعية نشاط الرياضي التخصصي".

وفعال في  ذات تأثير واضح خاصةالبدنية اللمفردات ا استعماليعزي الباحث السبب في ذلك الى  اذ      
الذي  لدى عينة البحث من خالل تكيفيم لممنيج وط الميكانيكيةتحسين القدرات البدنية التي تخدم الشر 

اعتمد عمى تنظيم فترات التدريب واستعمال الشدة المناسبة والراحة المناسبة والتي تتالئم مع تطور 
الالعبين من خالل استثمار الطرق التدريبية التي تتناسب مع تطوير ىذه الصفة البدنية مما ادى الى ان 

العمل البدني لدى مجموعة البحث عالية وبالتالي ادى الى تحسين االنجاز، ويؤكد ذلك )عبد تكون قابمية 
( "في ان اىم العناصر التي يتوقف عمييا تطوير مستوى تحمل 1979عمي نصيف وقاسم حسن حسين 

 (2)السرعة ىو سعة الحمل وشدة المسافة المقطوعة وطرق واساليب التدريب".
ي تطوير دقة ميارة الضربة االمامية والخمفية في لعبة السكواش والتي تعد من كذلك يعزي الباحث ف    

( "ان الميارة الرياضية ىي الجوىرة في اي 1998اكثر الميارات خالل المعب اذ يذكر )مفتي ابراىيم 
، (3)رياضة وانجازىا )تطورىا( يعتمد عمى االعداد البدني ويبنى عمييا االعداد الخططي والنفسي والذىني"

كذلك يعزو ذلك الى استعمال المفردات البدنية الخاصة ذات التأثير الفعال والذي اسيم في تطوير وتقوية 
العضالت الخاصة لالعب السكواش والسيما عضالت الذراعين العاممة عند اداء ضرب الكرة والتي تعمل 

العضالت واالربطة عمى "زيادة في مرونة العضالت نتيجة لمعمل الحركي المتكرر الواقع عمى 
( "ان ىنالك ارتباطًا عاليًا بين تحمل 1997، كذلك يذكر )طمحة حسام الدين عن بموم فيمد (4)والمفاصل"

 (5)السرعة والقوة العضمية ودقة وسرعةة االداء المياري ".
ف كذلك احتوى المنيج عمى تمارين متعددة ومتنوعة لتطوير الضربة االمامية والخمفية من منتص      

الممعب والمنطقة الخمفية وذلك بالتدريب عمى التمارين الميارية وربطيا بالحركة الذي ساعد عمى 
                                                 

(، 1997، )القاىرة: دار الفكر العربةي، التدريب الرياضي االسس الفسيولوجيةابو العال عبد الفتاح.   (1)
 .200ص

 .231، ص1979(، السابق المصدرعبد عمي نصيف وقاسم حسن حسين، )  (2)
 .180(، ص1998، )القاىرة: دار الفكر العربي، 1، طالتدريب الرياضي الحديثمفتي ابراىيم.   (3)
، )الموصل: مؤسسة دار الكتب لمطباعة 1، طعمم التدريب الرياضيقاسم حسن حسين وعبد عمي نصيف.   (4)

 .57(، ص1980والشنر، 
، )القاىرة: مركز الكتاب 1، طوسوعة العممية في التدريب الرياضيالمطمحة حسام الدين و)آخرون(.   (5)

 .16(، ص1997لمنشر، 
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تحسين ىذه الصفة عند اداء الضربات والذي بدوره ادى الى تطوير سرعة اداء الضربات االمامية 
الشدة المقننة  والخمفية في االسكواش، حيث "ان التدريب المنظم والمبرمج عمى السرعة واستعمال انواع

في التدريب وباستعمال انواع الراحة المثمى بين االت يؤدي الى تطوير لدى مجموعة البحث 
 وىذا ما اظيرتو النتائج في االختبارات البعدية. (1)التجريبية"

مية(  أما نتائج نتائج متغيرات )الطاقة الحركية لمذراع الطاقة الحركية لمجذع، الطاقة الحركية لمقدم االما    
( أظيرت النتائج حدوث تناقص في الطاقة الحركية بين اجزاء الجسم حيث أظيرت 2التي يبينيا الجدول )

اقل قيمة لمطاقة الحركية لمقدم االمامية ومن ثم الجذع واعمى قيمة لمطاقة الحركية كانت لمذراع الضاربة 
عب بذليا النطالق الكرة بسرعة الى ويعزو الباحث ذلك الى السرعة الكبيرة لمذراع التي يجب عمى الال

مناطق بعيدة عن تواجد الخصم وان حدوث ىذا التناقص في الطاقة الحركية الجزاء الجسم القائم بأداء 
الميارة ىو مؤشر لمحصول عمى أعمى قيمة لمنقل الحركي، " حيث ينبغي ان يكون معدل تناقص الطاقة 

، كذلك أن مكونات الحمل  (2)مؤشر لمنقل الحركي" الحركية أقل ما يمكن لضمان الحصول عمى أعمى 
التدريبي لمتمارين المستخدمة اثبتت فاعميتيا في تقميل التناقص بالطاقة الحركية الجزاء الجسم عند أداء 
الحركة مما اعطى الالعب القدرة عمى األداء التوافقي وسيولة الحركة وقمة االخطاء مع االقتصاد بالجيد 

الحركة فضاًل عمى القدرة عمى مواجية التعب، وىذا ما أكدتو النتائج حيث أن تبادل لعب  وزيادة العائد من
الكرات االمامية والخمفية خالل المعب طيمة المباراة وان المحافظة عمى الطاقة الحركية باعمى قيمة ىو 

ا ماأكده)أحمد بدنية( تحمل عالية مع تأخير التعب، وىذ -مؤشر جيد عمى تمتع الالعب بقدرات) وظيفية
( بأن مرحمة التعب مترافقة ومنسقة مع نياية االداء نتيجة  عدد كبير من 2014نصر الدين سيد

االنقباضات العضمية القوية والمتعاقبة والتي تشكل عبًئا عمى الجياز العصبي العضمي، وعند قدرة 
الالعب وقدراتو عمى  الالعب عمى تحمل مجيودات بدنية قوية ومتالحقة يدل بشكل واضح عمى مستوى

، كذلك أن تأكيد عمى توافق االوضاع الزاوية لممفاصل العاممة عند أداء ميارة (3)االستمرار في االداء.
الضربة االمامية مع مراعاة المساحة المناسبة لحركة القدم، قد أعطى زخمًا زاويًا لقدم االرتكاز نتيجة لفرق 

دى الى القدرة عمى توجيو ضربات مؤثرة من الثبات مع القدرة الزاوي بين أقصى مد وأقصى أنثناء، مما أ
( بأن قدم االرتكاز 1998والرجوع الى الوضع االبتدائي، وىذا ما أكده)قاسم حسن حسين  ةعمى التييئ

                                                 

(حمدان رحيم رجا. تأيثر خاصة في اداء بعض مسكات الرمي )الخطف( لممصارعين، اطروحة دكتوراه، 1)
 .100، ص1994جامعة بغداد، كمية التربية الرياضية، 

ص  2010, بغةداد ,  2, ط ك في التدريب الرياضي واالداء الحركيتطبيقات البيوميكاني(صريح عبد الكريم : 2)
172 . 

( 20014) القاىرة، مركز الكتاب لمنشر، 2: طمبادى فسيولوجيا الرياضة( أحمد نصر الدين سيد؛ 3)
 .353-352ص
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يتأثر بالمركبة العمودية والتي تمثل وزن الجسم ورد فعل االرض عميو وبالمركبة االفقية التي تتمثل في 
وىذا ما يفسر لنا منطقيًا سبب انخفاض سرعة القدم عند االرتكاز  (1)فعل االرض عميو. االحتكاك ورد 

وبالتالي انخفاض قيمة الطاقة الحركية أذا ما عممنا أن الكتمة ثابتة. فيما يعزو الباحث معنوية الطاقة 
لزمنية باستخدام الحركية لمذراع الى السرعة الكبيرة التي يجب عمى الالعب بذليا، باستغالل المحظات ا

دفوع القوة)أقصى قوة بأقل زمن( خالل تنفيذ الواجب الحركي، النطالق الكرة بسرعة الى مناطق بعيدة عن 
الجسم القائم بأداء الميارة ىو مؤشر  ءتواجد الخصم وان حدوث ىذا التناقص في الطاقة الحركية ال جزا

لرجمين( وصواًل الى الذراع الضاربة، وبذلك لمحصول عمى أعمى قيمة لمنقل الحركي، من لحظة الدفع) ا
تحقيق انخفاض في الطاقة الكمية بسبب زيادة الطاقة الكامنة العب مع انخفاض في الطاقة الحركية. 

كتمة الجسم/ ×( أذ أن الطاقة الحركية=الطاقة الكمية 119ص2007وىذا ما أشار اليو) صريح عبد الكريم 
ن يكون معدل تناقص الطاقة الحركية أقل ما يمكن لضمان الحصول الطاقة الكامنة " وىذا ما ينبغي ا
 (2)عمى أعمى مؤشر لمنقل الحركي" 

                                                 

 .6( ص1987: ) بغداد، مطبعة االديب، التدريب الميداني لركض المسافات القصيرةقاسم حسن حسين؛  (1)

داد , , بغة 1ط  التحميل التشريحي وتطبيقاتو الحركياة والميكانيكياةصريح عبد الكريم , وىبي عموان البياتي : (2)
 . 119ص  2007مطبعة عدي العكيمي , 



 

 

 

  

144 

  (142) ( اني132)ص  ين انصفحاث -  أ. د. حسناء سخار جبار  -ٍاسر وجَه قذورًو.و  بحث

 

 (03/6/8302)عشر  السادسالعدد  – رابعالمجلد ال –مجلة جامعة االنبار للعلوم البدنية والرياضية 

رابعالباب ال  
 االستنتاجات والتوصيات:  -4
 االستنتاجاات:    4-1
التمارين المستخدمة أثبتت فاعميتيا في تطوير تحمل السرعة وتحمل القوة لالعبي المنتخب . 1

 كواش .الوطني لمشباب باالس
أن تطور الجوانب البدنية أدى الى تطور الجانب المياري من خالل الوصول المبكر بالكرة . 2

 ( أسرع من الالعب المنافس.Tوكذلك استعادة السيطرة عمى منطقة السيطرة )
. ان التمارين المستخدمة أدت الى تطوير عضالت الرجمين وبالتالي كانت حركة الالعبين 3

 مكرة .اسرع في الوصول ل
. ان التمارين المستخدمة أدت الى تطوير عضالت الذراعين وبالتالي زادت دقة اداء الضربات 4

 االمامية والخمفية من خالل السيطرة عمى المضرب في ضل  ضرب الكرة .
أن تطور الجوانب البدنية ادى الى تطوير المتغيرات البيوميكانيكية من خالك تقميل تناقص . 5

الزاوية عند  ضرب الكرة من خالل تحسن سرعة حركة أجزاء الجسم بثبات  الطاقة الحركية
 الكتمة.

 التوصياات:   4-2
 في لعبة السكواش. من غير فئة عمرية مماثمة التمارين بصورة مبكرة عمى عينات. استخدام 1
قوة . ضرورة استخدام التمارين الخاصة لتطوير الجوانب البيوميكانيكية التي تكشف عن نقاط ال2

 والضعف لدى الالعبين وبالتالي توجيو الالعبين نحو االداء االمثل .
في لعثح  للكشف عي ًقاط الضعف والقىج الالعثيي واالجهزج لقياس . استخذام االختثاراخ3

 وتالتالي وضع الثراهج التذريثيح الوٌاسثح . السكىاش

 المياري لالعب االسكواش . . تدريب الالعبين عمى الشروط الميكانيكية التي تخدم االداء4
. االستفادج هي تحليل الوهاراخ الحركيح لتطىير الجىاًة التذريثيح الًها تعتثر هي الىسائل 5

 الوىضىعيح في الكشف عي أخطاء االداء الوهاري .
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 المصادر
، )القاىرة: دار الفكر العربةي، التدريب الرياضي االسس الفسيولوجيةابو العال عبد الفتاح.  .1

1997. ) 
) القاىرة، مركز الكتاب  2: طمبادى فسيولوجيا الرياضةأحمد نصر الدين سيد؛  .2

 ( .20014لمنشر،
طرق البحث العممي والتحميل اإلحصائي في  .إخالص عبد الحفيظ ومصطفى حسين باىي .3

 . 2000مركز الكتاب لمنشر،  :القاىرة ,المجاالت التربوية والنفسية والرياضية
يثر خاصة في اداء بعض مسكات الرمي )الخطف( لممصارعين، اطروحة حمدان رحيم رجا. تأ .4

 . 1994دكتوراه، جامعة بغداد، كمية التربية الرياضية، 
,الموصل:مديرية دار الكتب لمطباعة  مناىج البحث في التربية البدنيةريسان خريبط مجيد . .5

 .1988والنشر,
  شريحي وتطبيقاتو الحركية والميكانيكيةالتحميل التصريح عبد الكريم , وىبي عموان البياتي :  .6

 . 2007, بغداد , مطبعة عدي العكيمي ,  1ط
, بغداد ,  2, ط تطبيقات البيوميكانيك في التدريب الرياضي واالداء الحركيصريح عبد الكريم :  .7

2010 . 
) شركة الغدير  1، ط البايوميكانيك الحيوي الرياضيصريح عبد الكريم ، وىبي عموان :  .8

 ( . 2012اعة ، بيروت ، لبنان لمطب
طارق دسوقي : برنامج مقترح لتنمية المتطمبات البدنية الخاصة لالعبي االسكواش وأثره عمى  .9

 .2001رسالة ماجستير, جامعة حموان ، مستوى األداء،
، )القاىرة: مركز 1، طالموسوعة العممية في التدريب الرياضيطمحة حسام الدين و)آخرون(.  .10

 ( .1997 الكتاب لمنشر،
 . 1979(، المصدر السابقعبد عمي نصيف وقاسم حسن حسين، ) .11
عمي جياد رمضان : اثر منيج تدريبي مقترح في تطوير بعض الميارات األساسية في لعبة  .12

 .  2000جامعة بغداد  ،  -األسكواش ، رسالة ماجستير ، كمية التربية الرياضية 
، )الموصل: مؤسسة دار 1، طلرياضيعمم التدريب اقاسم حسن حسين وعبد عمي نصيف.  .13

 ( .1980الكتب لمطباعة والشنر، 
: ) بغداد، مطبعة االديب، التدريب الميداني لركض المسافات القصيرةقاسم حسن حسين؛  .14

1987. ) 
 ( .1998، )القاىرة: دار الفكر العربي، 1، طالتدريب الرياضي الحديثمفتي ابراىيم.  .15
 . 2001, األردن : دار المناىج, 1ط .مناىجوالبحث العممي و أصول  .وجيو محجوب .16
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