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 ملخص البحث  
)بصرية سمعية( في تطوير سرعة حركة الالعبين ودقة أداء   ادراكيةأعداد تدريبات  هدف البحث الى  
معرفة تأثير هذه التدريبات في تطوير دقة   االمامية والخلفية في االسكواش و  الضربات المستقيمة  

الواحدة ذو   العمدية  بأسلوب العينة  عينة البحث   اختيرت و الضربات االمامية والخلية في االسكواش .
والبع القلبي  المنتخب  األختبارين  العبي  وهم   , )تحت  الوطني  دي  للرجال   15للناشئين  سنة( 
%(    100تمثياًل صادقًا وبنسبة )  ( العبين وهم يمثلون مجتمع البحث 10باالسكواش والبالغ عددهم )

( االحصائيه  الحقيبه  الباحثان  الباحثان  spssواستخدم  وستنتجى  )سمعية  (  االداراكية  التدريبات  إن 
تأثير   الالعبين .بصرية(  التدريبات  واوصيى    أيجابي في سرعة حركة  المدربين على أستخدام  على 

المدربين   على  التأكيد  االسكواش.  بلعبة  الخاصة  السرعة  تطوير  في  بصرية(  )سمعية  االداراكية 
 أستخدام طرق التدريب واجهزة حديثة أنسجامًا مع التطور الحاصل في لعبة االسكواش .

Effect of cognitive training (optical - hearing) in the development of the 

players movement speed and accuracy performance of the front and 

rear skills in squash 

Abstract 

The number of cognitive exercises (audio-visual) in the development of the 

players movement speed and accuracy performance of the front and rear 

straight strikes in squash- .  See the effect of these exercises in the 

development of the front strikes the cell and accuracy in squash .  The 

research sample was selected sample deliberate manner with a single cardiac 

tests and post, they are national team players for juniors (under 15 years) for 

men's squash and (10) players who represent the research community and 

honest representation by (100 .After the completion of the tribal tests for the 

research sample was applied exercises cognitive audiovisual and using 

modern training devices, which took implement. The exercises (audio-visual) 

led to the development of accuracy and speed of the front and rear skills. The 

exercises (audio-visual) led to the development side to realize the player to 

place the ball in and thus the evolution of the front and rear strikes accuracy 

in a balanced manner.- Emphasis on training of trainers on the use of . 

 

تأثير تدريبات إدراكية )بصرية سمعية( في تطوير سرعة حركة الالعبين ودقة أداء 
 المهارات االمامية والخلفية في اإلسكواش
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 الباب االول 
 التعريف بالبحث  – 1
 مقدمة البحث وأهميته  1-1
 أحد  خاصة والتي تعد  الرياضية التربيةفي و العامة  الحياة مجاالت  جميع في الحاصل تطورال أن    

الحلول  والحيوية الهامة المجاالت  ووضع  الالعبين  لدى  والضعف  القوة  نقاط  بدراسة  أهتمت  التي 
الى   تؤدي  التي  ،المناسبة  الرياضي  المستوى  التأكيد    تطور  التمارين  كذلك  أختيار  المدربين  على 

فيا خاصة  الرياضي  االداء  مستوى  تطوير  في  تسهم  والتي  من    لمناسبة  تعد  التي  االسكواش  لعبة 
 في بالغين وتطوًرا اهتماماوقد نالت   االلعاب الحديثة وتمتاز بالسرعة والقوة والذكاء والتوقع الصحيح

حيث   التدريب ب  واسالي طرق  في  والتطوير التحديث  حيث  من  األخيرة  السنوات   التدريب  يسهم , 
 بارًزا إسهاًما خاصة بصفة لعبة االسكواش وفي المختلفة الرياضية األنشطة في عامة بصفة الرياضي
هنا  لبرامجه  الجيد  التخطيط خالل من وذلك المتقدمة  المستويات  لتحقيق المدربين  وجب    ومن  على 

لعبة االسكواش  أختيار التمارين المناسبة والتي تسهم في تطوير مستوى االداء الرياضي خاصة في  
كون ان هناك محددين اساسيين وهما الكرة والالعب المنافس داخل الملعب وعلى الالعبين طول فترة  

الكرة وح التي تطرأ على  المتغيرات  التركيز والنظر وادراك كل  ركة الالعب الخصم ومحاولة المباراة 
ارجاع الكرة بصورة صحيحة بدون اصابة الخصم ولكون ان لعبة االسكواش ُصنفت من ضمن العاب  
اال من خالل  ذلك  يتم  الخصم وال  ارجاع كرة  لمحاولة  يستخدمون مضارب  الالعبين  وان  المضرب 

ان بالفعالية كون  الخاصة  الجوانب  تطوير  الالعبين على  بتدريب  تبادل   االهمام  فترة  الالعب طول 
الكرة والالعب الخصم   التركيز على  الكرات وجب عليه  ة لالعبي  هجوميال ات ضرب ال تكون  فاللعب 

بسرعة أدائها  يتم  لم  ما  فعالة  المفاجأ  ودقة  االسكواش  عنصر  المهارات  وفيها  خاصة  للخصم  ة 
أن لعبة االسكواش واحدة من االلعاب التي تعتمد على العديد من  ، حيث  المستقيمة االمامية والخلفية 

والضربات  الهجومية  المهارات  السيما  المباريات  في  للفوز  أتقانها  يجب  التي  االساسية  المهارات 
 .  الشوطالتي تعد أساس حسم نقاط المباراة والفوز في  المستقيمة 

االسكواش في العالية المستويات  تحقيق إنو        تتضمن  كثيرة عناصر على التركيز يتطلب  لعبة 
تنفيذ المهارات الهجومية , فضال عن االقتصاد في  في سرعة ودقة  خاصة ما يرتبط    المهارية  القدرات 

من    هي  التدريبات االدراكيةحيث تعد  ,    المجهود البدني والعمل على توزيع الجهد طول فترة المباراة 
خاصة   االسكواش  لعبة  في  الحديثة  التدريب  الضربات  أتجاهات  والخلفية المستقيمة  مهارة    االمامية 

وبالتالي   فعالة  تكون  لكي  مناسب  ودقة ومدى حركي  بسرعة  تنفيذها  تتطلب  المهارات  هذه  أن  كون 
المجال لالعب الخصم من لعب كرته باالضافة لذلك تتطلب التركيز البصري خالل االستمرار  فسح  

 . النقاط  واحراز  ضربها  لغاية  الهواء  في  الكرة  في  بحال بعد  ان ثالباح  أستثار ما وهذا   بمتابعة  ث 
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الموضوع بهذا  الخاصة  اجهزة مساعدة  دراكيةإتدريبات  العمل على وضع  و  المصادر  في   باستخدام 
 .األمامية والخلفية في االسكواش المستقيمة أداء المهارات  تحرك الالعبين ودقة  تطوير سرعة

 مشكلة البحث    1-2  
االلعاب      من  االسكواش  لعبة  ال  ان  لحين  الكرات  تبادل  أستمرارية  على  تعتمد  على  التي  حصول 

ونجاح   النقاط  وحسم  للعب  بالمبارة فرصة  الفوز  في  على  ي  الالعب  و العتمد   تنفيذ ال  في  سرعة الدقة 
المهارات  اداء  االسكواش  المستقيمة  خاصة  في  والخلفية  الباحث  االمامية  خبرة  خالل  ومن  في    ان. 

اللعب كل    ةمجال  مستحدث ومتابعة  هو  ادراكية   وجدو  ما  تدريبات  ادخال  سمعية(   ضرورة     )بصرية 
لما لها اهمية كبيرة في دقة اداء    الى الجزء الرئيسي من الوحدات التدريبية  باستخدام اجهزة مساعدة

االمامية والخلفية حيث ان اداء هذه المهارات يحتم على الالعب النظر المستمر   المستقيمةالمهارات  
ج الي تدريبات  مما يحتا  بعد ارتدادها من االرض ومحاولة ادراك وتقدير مسافة طيران الكرة وضربها  

مراعات كذلك    باالضافة الى سماع صوت ارتطام الكرة باالرض تحضيرا للشروع بضرب الكرة  خاصة
، حيث ان العب    االساسية للعبة  ادائهم لتلك المهارات ة الالعبين داخل الملعب وسرعة  حرك  سرعة

اثناء   الكرة خاصة  اكثر من مراقبة  الخصم  الكرات مراقبة  لعب  تبادل  فترة  االسكواش مطالب طوال 
لدقة والسرعة في لعب الكرات لكبيرة  كذلك أهمية  ،(1) (  Tاالنتهاء من اداء الضربة والرجوع الى موقع )

التدريبات وبأستخدام وسائل وأجهزة   لمناطق بعيدة عن تواجد الخصم ومحاولة اعطاء هكذا نوع من 
وما ينعكس على تطور الجانب المهاري خاصة تخدم الفعالية  تدريبية حديثة تسهم في تطوير جانب  

لعمل على  اهنا جاءت مشكلة البحث في    من  .االمامية والخلفية    المستقيمة  الدقة في إداء المهارات  
إوضع   اجهزة مساعدة  )بصرية سمعية(  دراكيةتدريبات  تطوير  باستخدام  الالعبين    في  سرعة حركة 
 سنة باالسكواش.   15تحت   الناشئيناألمامية والخلفية لالعبي منتخب  المستقيمةأداء المهارات  ودقة

  البحث أهداف 1-3
أداء الضربات   ودقة  سرعة حركة الالعبين  في تطوير  )بصرية سمعية(  ادراكيةأعداد تدريبات   -

 االمامية والخلفية في االسكواش . المستقيمة 
 العبي عينة البحث . في تطوير سرعة حركة )بصرية سمعية( ادراكية تدريبات معرفة تأثير   -
في تطوير دقة وسرعة   باستخدام اجهزة مساعدة )بصرية سمعية( ادراكية تدريبات معرفة تأثير  -

 االمامية والخلفية في االسكواش . المستقيمة أداء الضربات 
 البحث  فروض  1-4

عينة    ي في سرعة حركة العبيوالبعد  القبلي ختباريناال بين احصائية  داللة ذات  فروق  توجد  -
 . البحث 

 
 . 38ص  2015، دار االحمدي للطباعة والنشر ، بغداد ،  1، ط االسكواش الشاملياسر وجية ، علي حسن :   1
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الضربات   في  يوالبعد  القبلي ختباريناال بين احصائية داللة ذات  فروق  توجد  - أداء  دقة 
 . لدى عينة البحث االمامية والخلفية في االسكواش  المستقيمة 

الضربات ي  والبعد  القبلي  ختباريناال بين احصائية داللة ذات  فروق  توجد   - أداء  سرعة  في 
 .لدى عينة البحث االمامية والخلفية في االسكواش  المستقيمة 

 
 مجاالت البحث :  1-5

 .باالسكواش  للرجال سنة( 15تحت للشباب )المجال البشري : العبي المنتخب الوطني  -
 في الجادرية .  البدنية وعلوم الرياضةالمجال المكاني : مالعب كلية التربية  -
 .     16/3/2016لغاية   1/2016/ 11المجال الزماني : للفترة من -

 الباب الثاني 
 منهجية البحث وإجراءاته الميدانية    -2
 منهجية البحث   2-1
تصميم نظام  لمالئمته وطبيعة مشكلة البحث بالمنهج التجريبي في هذه الدراسة    اناستخدم الباحث    

المتغير   عليها  يدخل  حيث   , نفسها  المجموعة  بين  والمقارنة  لالختبار  نظام  وهو  الواحدة  المجموعة 
للتعرف على مقدار لتأثير الحاصل من خالل نتيجة المقارنة بين االختبار القبلي والبعدي    المستقل

 . لعينة البحث 
 عينة البحث 2-2

مجمل ومحور عمله   ث العينة "هي الجزء الذي يمثل مجتمع األصل أو النموذج الذي يجري الباح     
الواحدة ذو األختبارين القلبي والبعدي ,    العمدية  بأسلوب العينة  عينة البحث   اختيرت , حيث    (1) عليه"

العبي   باالسكواش    سنة(  15تحت  )   ناشئينللالوطني    منتخب الوهم  ) والبالغ  للرجال  (  10عددهم 
التجربة  %(  والذين أجريت عليهم    100العبين وهم يمثلون مجتمع البحث تمثياًل صادقًا وبنسبة )

ثم    من خاللالرئيسية   ومن  قبليًا  )  إدخالاختبارهم  المستقل  االدراكيةالمتغير  تم  (  التدريبات  وبعدها 
 أجراء االختبارات البعدية لمعرفة تأثير المتغير المستقل على عينة البحث . 

 أجهزة وأدوات البحث ووسائل جمع المعلومات 2-3
 أجهزة وادوات البحث 2-3-1

 .( 4)عدد  سكواشمالعب لإل -
 . ( 16)عدد  سكواشلإل وكرات  مضارب  -
 جهاز تدريب االيعازات الضوئية .  -
 جهز تدريب االيعازات الصوتية .  -

 

 .310ص 1993 ، بغداد , دار الحكمة للطباعة والنشر 2، ط  طرائق البحث العلمي ومناهجه : محجوبوجيه  1
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 ( 1شكل رقم )

 سرعة أداء الضربات االمامية 

 قاذف كرات .  -
 سلم التدريب . -
 شريط الصق لالختبارات . -
 .  معدنيشريط قياس متري  -
 .( 2عدد ) ساعة توقيت  -

 وسائل جمع المعلومات    3-3-2
 ( . hpنوع )  محمول جهاز حاسوب  -
 .  المقابالت الشخصية -
 . االختبارات والقياسات  -

 أجراءات البحث الميدانية   2-4
 تحديد أختبارات البحث   2-4-1
ات  ختبار مجموعة من االستخدام األسلوب التجريبي في البحث غالبا ما يتطلب العمل فيه إلى  أن  أ   

طلع الباحث على مجموعة من المصادر العربية واألجنبية  ألقياس المتغيرات المطلوب دراستها، وقد  
 الى أختيار االختبارات التالية : وأتجهالتي تهتم بألعاب المضرب وخاصة لعبة االسكواش 

 (1)  االختبار االول : اختبار سرعة اداء الضربات المستقيمة االمامية
 المستقيمةغرض االختبار : قياس سرعة أداء الضربات االمامية 

 مضرب اسكواش ، كرة أسكواش ، ساعة أيقاف .األدوات المستخدمة : 
يقففف المختبففر خلففف مربففع االرسففال االيمففن الخلفففي والففذي يبعففد عففن الحففائط األمففامي  وصففا االداء :

الكرة ثم ضفربها بالحفائط االمفامي أسففل خفط  متر ، عند اعطاء إشارة البدء يقوم المختبر باسقاط  7.9
 ثا . 30اإلرسال ، وبعد ارتدادها ، من الحائط االمامي لالرض يقوم المختبر بضربها مرة اخرى لمدة 

 شروط االختبار : 
 محاوالت . 3يعطي للمختبر  -
 ال تحتسب الضربة التي تعلو خط االرسال . -
 الرنانة .ال تحتسب الضربة التي تلمس اللوح  -
 ال تحتسب الضربة التي تسقط أمام خط االرسال -
 االرضي .  -
 ال تحتسب الضربة التي أداها المختبر من أمام -
 الخط الذي يقف خلفه .  -

 
على   1 واثره  االسكواش  لالعبي  الخاصة  البدنية  المتطلبات  لتنمية  مقترح  برنامج   : كامل  دسوفي  طارق 

 . 111ص  2000مستوى االداء ، رسالة ماجستير ، جامعة حلوان ، كلية التربية الرياضية ، 
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 ( 2شكل رقم )

 سرعة أداء الضربات الخلفية 

 يسمح بضرب الكرة بعد ارتدادها من الحائط الخلفي . -
 التسجيل :

 ( المحاوالت .3ثانية الفضل محاولة من ) 30الضربات االمامية الصحيحة فييسجل للمختبر عدد 
 

 (1): اختبار سرعة اداء الضربات المستقيمة الخلفية    نياالختبار الثا
  قياس سرعة أداء الضربات الخلفيةغرض االختبار : 

مضفففرب اسفففكواش ، كففرة أسفففكواش ، سفففاعة األدوات المسففتخدمة : 
 أيقاف .
نففففس مواصففففات وطريقفففة قيفففاس االختبفففار السفففابق  االداء :وصفففا 

لكففن يففؤدى االختبففار مففن الجهففة اليسففرى للملعففب وبظهففر المضففرب 
 ضربة خلفية .

 
نحففو المسففتقيمة  الضففربة االرضففية االماميففة :  االختبار الثالث   -

 .(2) الهدف المقسم
 .المستقيمة في االسكواش  قياس دقة الضربة االرضية االمامية االختبار:الغرض من  

يجففففرى االختبففففار علففففى ملعففففب نظففففامي للسففففكواش باسففففتخدام مضففففارب سففففكواش  اجففففراءات االختبففففار:
وكفففففرات سفففففكواش واسفففففتمارة تسفففففجيل، حيفففففث ترسفففففم خمسفففففة اهفففففداف مربعفففففة علفففففى الجهفففففة اليمنفففففى مفففففن 

سففففم والبعففففد بففففين مربففففع واخففففر  30 ×سففففم  30االول  الحففففائط االمففففامي، حيففففث تكففففون مسففففاحة المربففففع
سففففففففففم، ويوضففففففففففح الشففففففففففكل  20
( العالمفففففففففففففففففات التقويميفففففففففففففففففة 3)

ومنطقفففففففففففة وقفففففففففففوف الالعبفففففففففففين 
 وكيفية اجراء االختبار.

يتضفففففففففمن  مواصففففففففف:ات االداء:
االختبفففففار وقفففففوف الالعفففففب المفففففراد اختبفففففاره ففففففي منطقفففففة 
خلففففف خففففط االرسففففال مواجهففففا للحففففائط الجففففانبي االيمففففن 

( محففففاوالت 5يح للضففففربة االماميففففة وبعففففد شففففرح االختبففففار يعطففففى الالعففففب )مففففع اخففففذ الوضففففع الصففففح

 
 . 113ص  2000طارق دسوفي كامل : المصدر السابق ، ،  1
مقترح بأستخدام وسيلة التثقيل لتطوير الصفات البدنية الخاصة وأثرها في دقة  فخري الدين قاسم : منهج تدريبي   2

 . 67ص  2005االداء لبعض المهارات االساسية بلعبة االسكواش , أطروحة دكتوراه , جامعة بغداد , 
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( 10تجريبيففففففففة بعففففففففد اجففففففففراء االحمففففففففاء لمعرفففففففففة كيفيففففففففة اداء االختبففففففففار. وتخصفففففففف  لكففففففففل العففففففففب )
محففففاوالت، حيففففث يبففففدأ بضففففرب الكففففرة بشففففكل مسففففتمر باتجففففاه الهففففدف المقسففففم ويشففففترط علففففى الالعففففب 

 غية. بضرب الكرة بعد ارتطامها باالرض واال تعتبر ال
 تحتسب النقاط لكل ضربة صحيحة كاالتي: :تسجيل النقاط

 3( ، 4)قفففففاط اذا لمسفففففت الكفففففرة المربفففففع رقفففففم ن 4( ، 5)قفففففاط اذا لمسفففففت الكفففففرة المربفففففع رقفففففم ن 5 -
نقطففففة ( ، 2)تففففان اذا لمسففففت الكففففرة المربففففع رقففففم نقط( ، 3) قففففاط اذا لمسففففت الكففففرة المربففففع رقففففمن
 صفر اذا كانت خارج الحدود المرسومة. ( ،1)حدة اذا لمست الكرة المربع رقم وا
 : في حالة سقوط الكرة على احد الخطوط المشتركة فتحسب نقاط المربع االكبر.مالحظة

 .(1) نحو الهدف المقسمالمستقيمة   خلفيةالالضربة االرضية  :    لرابعاالختبار ا -
 .المستقيمة في االسكواش  خلفيةقياس دقة الضربة االرضية اال الغرض من االختبار: 

نفففففس مواصفففففات وطريقففففة قيففففاس االختبففففار السففففابق لكففففن االختبففففار يففففؤدى مففففن  اجففففراءات االختبففففار:
الجهففففففففة اليسففففففففرى للملعففففففففب وبظهففففففففر المضففففففففرب ضففففففففربة 

 . خلفية 
 
 
 
 
 

 االختبار الرابع : اختبار سرعة التحرك الى زوايا الملعب خالل )30( ثا.) 2(

 

 . 69ص  2005,  المصدر السابقفخري الدين قاسم :  1

مقترح في تطوير أهم األساليب الخططية والقدرات الهوائية والالهوائية تأثير منهج تدريبي  علي جهاد رمضان :    2
  ص   ،2005ة الرياضية ، جامعة بغداد ،( سنة ، اطروحة دكتوراه، كلية التربي17-19لالعبي األسكواش بأعمار )

49-50   . 
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  . ( ثا30خالل )من الزوايا االربعة (  Tالرجوع الى )  سرعة: قياس  الغرض من االختبار
ة فجميعها مطابق  ،  مضارب اسكواش  دامفواش باستخفيجري االختبار في ملعب اسك  اجراءات االختبار:

لالسكواشفلمواص العالمي  االتحاد  ),    فات  بقطر  دائرة  القصير1ترسم  الخط  بين  الوهمي    والخط  م( 
 . توضع اقماع في المناطق الستة من الملعب ,  االرسال الخلفيين  لخطي

عند اعطاء اشارة البدء يقوم  , و (  Tيقف المختبر في الدائرة المرسومة في منطقة  )  مواص:ات االداء:
يراعى   ان  االقماع على  باداء ضربات وهمية فوق  الالعب  يقوم  إذ  التوقيت  بتشغيل ساعة  الميقاتي 

 باسرع ما يمكن .  (Tنطقة )م التسلسل في االداء ومن ثم الرجوع الى
االختبار:  ,إذ يتم حساب المحاولة االفضل    ينتعطى للمختبر محاولت  ,ثا    30مدة االختبار    شروط 

 (. Tالتحتسب الضربة التي لم يسبقها رجوع المختبر الى  ) 
 ثا .  30خالل لتحرك الى زوايا الملعب مرات ايتم حساب عدد  تسجيل النقاط:

 االستطالعية التجربة  2-4-2
وعلى  عصرًا    لثالثةالساعة ا  2016\ 1\12المصادف    ثالثاءيوم الالتجربة االستطالعية    تم اجراء   

من أجل الحصول    على عدد من الالعبينالجادرية    التربية البدنية وعلوم الرياضة فيمالعب كلية  
وكانت التجربة    (* )وبمساعدة فريق عمل مساعد    على معلومات يستفاد منها في التجربة الرئيسية ,

 للوقوف على طريقة اداء االختبارات وعدد المحاوالت الواجب أدائها من كل العب .
 االختبارات القبلية  2-4-3
على أفراد عينة البحث ,   2016\ 1\13المصادف    ربعاءااليوم    أجراء االختبارات القبلية في  تم    

المهارية االختبارات  شملت  التربية  بالبحث  الخاصة    حيث  كلية  مالعب  على  وعلوم  وذلك  البدنية 
 .  في الجادرية الساعة الثالثة عصراً  الرياضة

 التجربة الرئيسية   2-4-6
االختبارات       من  االنتهاء  العلمية   القبلية  بعد  والمصادر  الكتب  على  وباالعتماد  البحث  لعينة 

أثناء وضع   عليها  االستناد  أجل  من  الشخصية  والمقابالت  المضرب  وألعاب  التدريب  بعلم  الخاصة 
  , حيث أستغرق تنفيذ التدريبات   وبأستخدام اجهزة تدريبية حديثة   السمعية   البصرية   االدراكية  التدريبات 
  ثالثاء يوم ال  ت وأنته  2016\ 1\16المصادف    لسبت يوم ابيق التدريبات  حيث بدأ تط( أسابيع  8)مدة  
)   2016\3\15  الموافق من  التدريبي  المنهج  تدريبية موزعة على  24تكون  وحدة  بواقع    8(  أسابيع 

 

 م.م : علي حسن شكر : مدرب المنتخب العراقي   (*)
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة بغداد. م.م محمد غازي سلمان : طالب دكتوراه    
 محمد صائب : طالب ماجستير كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة بغداد .      
 عباس رضا : حكم لدى االتحاد العراقي لالسكواش .    
 حيدر قيصر : حكم لدى االتحاد العراقي لالسكواش .    
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( لأليام  االسبوع  في  تدريبية  وحدات  ا  االحد ثالث  ال  لثالثاء,  في  خميس,  التدرج  أستخدام  وتم   ,  )
البرنامج ,   ة االعداد الخاص من الموسم التدريبي , وتم  في مرحل الوحدات التدريبية على طول فترة 

التمارين جميع  في  لالعبين  القصوية  التكرارات  من خالل  التدريبية  الشدة  أستخدام  تحديد  تم  حيث   ,
، كذلك تمارين باستخدام الشاخ   والموضح في الملحق  باستخدام جهاز االيعازات الضوئية  تمارين  

المهارات   واداء  الالعبين  لتحرك  وبارقام  ملونة  واشارات  مناطق  باستخدام  كذلك   ،   المستقيمة الذكي 
من اجل تطوير دقة اداء المهارات كذلك سرعة التحرك داخل الملعب  االمامية والخلفية في االسكواش  
وتم استخدام جهاز التدريب بااليعازات الضوئية والصوتية   .لك المهارات باالضافة الى سرعة أدائهم لت

فترة  طول  على  االجهزة  باستخدام  التمارين  هذه  تطبيق  تم  وقد  الباحثان  تصميم  من  جهاز  وهو 
الجهاز   يبين  الذي  التالي  بالشكل  موضح  وكما  التدريبية  الوحدة  من  الرئيسي  الجزء  في  التدريبات 

 التدريبي . 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يبين الشكل الجهاز التدريبي الذي يعطي ايعازات ضوئية وصوتية عن طريق 
 الربط على االيباد او الهاتف المحمول  

 األختبارات البعدية  2-4-7
البحث       عينة  على  الخاصة  المهارية  االختبارات  في  البحث  لعينة  البعدية  االختبارات  أجراء  تم 

وفي تمام الساعة الثالثة عصرًا على  (    2016  \  3  \  16)  ربعاءفي يوم اال  ( العبين8البالغ عددهم )
ال التربية  كلية  الرياضةمالعب  االنتهاء من    بدنية وعلوم  بعد  , وذلك  الجادرية  التدريبات  في  تطبيق 

القبلية    وقد حرص الباحثانالمقترحة   على االلتزام بتهيئة الظروف نفسها التي جرى فيها االختبارات 
 من حيث كيفية اداء االختبارات المهارية وكافة االجهزة واالدوات المسخدمة في مفردات االختبارات .

 الوسائل االحصائية   2-4-8
 ( في أستخراج النتائج .  spssالحقيبة االحصائية ال )  تم استخدام   
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 الباب الثالث  
 عرض وتحليل ومناقشة النتائج -3
اداء الضففربة االماميففة والخلفيففة واختبففار سففرعة  ودقففة عففرض وتحليففل نتففائج أختبففار سففرعة 3-1

 ثا ومناقشتها  30الرجوع الى المناطق االربعة خالل 
 (1جدول )   

 لعينة البحث    القبلي والبعدي  االختبارين بينوالجدولية سوبة ( المح Tنحرافات المعيارية وقيمتي ) األوساط الحسابية واأل يبين الجدول  
 

 . (0.05( , مستوى الداللة  >  )7تحت درجة حرية )< 
، إذ بلفففغ الوسفففط الحسفففابي  االماميفففة الضفففربة اختبفففار سفففرعة اداءنتفففائج  (1رقفففم ) يبفففين الجفففدول    

(، بينمفففا بلفففغ 1.64نحراف معيفففاري )إوبففف (32.50) الضفففربة االماميففةلألختبففار القبلفففي لسفففرعة أداء 
جفل معرففة معنويفة ( وأل1.17نحراف معيفاري )إ( وبف36.50ختبار البعفدي )الوسط الحسابي في األ

( للعينففففات Tسففففتعمال قففففانون )أختبففففارين القبلففففي والبعففففدي تففففم الفروقففففات بففففين األوسففففاط الحسففففابية لأل
ختبففار ولصففالح األ القبلففي والبعففدي ختبففاريننتائجففه عففن وجففود فروقففات بففين األالمتنففاةرة إذ أةهففرت 

أي أن هنففاك  (0.05تحفت )هفي قيمفة أقففل مفن و  (0.001المعنويفة الحقيقيففة ) سفجلت ، إذ  البعفدي
 عالقة معنوية .

 
 المتغيرات 

 
 االختبار 

 
 -س

 
 -ع

 
 ف  -

 
 ع ف 

 
 قيمة )ت(
 المحتسبة 

 
المعنوية 
 الحقيقية 

 
داللة  
 ال:روق 

اختبار سرعة اداء  
 الضربة االمامية 

 1.64 32.50 قبلي 
 معنوي  0.001 4.74 2.66 4.00

 1.17 36.50 بعدي 

اختبار سرعة اداء  
 الضربة الخلفية 

 1.57 30.40 قبلي 
 معنوي  0.001 5.12 1.41 2.30

 1.41 32.70 بعدي 

اداء الضربة   دقةاختبار  
 مامية اال

 0.82 41.45 قبلي 
2.36 1.20 6.500 0.001 

 
 

 0.98 43.81 بعدي  معنوي 

اداء الضربة   دقةاختبار  
 الخلفية 

 1.28 39.36 قبلي 
3.00 1.67 5.94 0.0007 

 
 1.20 42.36 بعدي  معنوي 

اختبار سرعة التحرك  
 لزوايا الملعب 

 0.83 12.09 قبلي 
 معنوي  0.0005 5.22 1.50 2.36

 1.03 14.45 بعدي 
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بلفففغ الوسفففط الحسففففابي  كمفففا يلفففي , إذ  أختبفففار سفففرعة أداء الضففففربة الخلفيفففةنتفففائج  بينمفففا كانفففت     
ختبفففار ( بينمفففا بلفففغ الوسفففط الحسفففابي ففففي األ1.57نحراف معيفففاري )إوبففف (30.40) القبلفففي لألختبفففار
( والجففففل معرفففففة معنويففففة الفروقففففات بففففين األوسففففاط 1.41نحراف معيففففاري )إ( وبفففف32.70البعففففدي )

( للعينففات المتنففاةرة إذ أةهففرت نتائجففه Tالحسففابية لالختبففارين القبلففي والبعففدي تففم اسففتعمال قففانون )
المعنويفة  سجلت ، ، إذ  ولصالح االختبار البعدي القبلي والبعدي  فروقات بين االختبارينعن وجود  
 أي أن هناك عالقة معنوية . (0.05تحت )هي قيمة أقل من و  (0.001الحقيقية )
لألختبفففار بلففغ الوسففط الحسففابي  إذ دقفففة الضففربة االماميففة  اختبففارأختبففار نتففائج  فففي حففين كانففت    
ختبفففار البعفففدي ( بينمفففا بلفففغ الوسفففط الحسفففابي ففففي األ0.82راف معيفففاري )نحإوبففف (41.45) القبلفففي
( والجفففل معرففففة معنويفففة الفروقفففات بفففين األوسفففاط الحسفففابية 0.98نحراف معيفففاري )إ( وبففف43.81)

( للعينفات المتنفاةرة إذ أةهفرت نتائجفه عفن وجفود Tلالختبارين القبلي والبعدي تفم اسفتعمال قفانون )
المعنويفة الحقيقيفة  سفجلت ، ، إذ  ولصفالح االختبفار البعفدي القبلفي والبعفدي االختبارينفروقات بين 

 أي أن هناك عالقة معنوية . (0.05تحت )هي قيمة أقل من و  (0.001)
 (39.36) لألختبففار القبلففيبلففغ الوسففط الحسففابي  إذ   أختبففار دقففة الضففربة الخلفيففةنتففائج  وكانففت    
نحراف إ( وبفف42.36ختبففار البعففدي )بلففغ الوسففط الحسففابي فففي األ( بينمففا 1.28نحراف معيففاري )إوبفف

( والجل معرفة معنوية الفروقات بين األوسفاط الحسفابية لالختبفارين القبلفي والبعفدي 1.20معياري )
 ( للعينففات المتنففاةرة إذ أةهففرت نتائجففه عففن وجففود فروقففات بففين االختبففارينTتففم اسففتعمال قففانون )
هفي قيمفة و  (0.0007المعنويفة الحقيقيفة ) سفجلت ، ، إذ   ار البعفديولصفالح االختبف  القبلي والبعفدي
 أي أن هناك عالقة معنوية . (0.05تحت )أقل من 

 بففينداللففة احصففائية  ات وجففود فففرق ذ عففن  (1يوضففح الجففدول )كمففا فففي ضففوء النتففائج االحصففائية    
 االماميفة الضفربة اداء ودقفة سفرعةختبفار الالبعفدي  االختبفار نتائج االختبارين القبلي والبعدي ولصفالح

وأن التطففففور الحاصففففل فففففي  وكففففذلك سففففرعة تحففففرك الالعبففففين داخففففل الملعففففب  فففففي االسففففكواش والخلفيففففة
السمعية( باسفتخدام اجهفزة وادوات االدراكية )البصرية الى التدريبات  الختبارات البعدية يعزيه الباحثانا
مفن التي اثبتت فاعليتها في تطوير سرعة اداء الضفربة االماميفة والخلفيفة , إذ تفم اداء هفذه التفدريبات و 

خفففالل ايعفففازات ضفففوئية وصفففوتية مفففن خفففالل اجهفففزة تتحسفففس حركفففة الالعبفففين وبالتفففالي التحفففرك وففففق 
يقفففوم بفففالتحرك داخفففل الملعفففب واداء حيفففث  االيعفففازات الضفففوئية والصفففوتية والتفففي يفففتحكم فيهفففا المفففدرب 

حيفث يفتم التفدريب بفنفس المسفارات الحركيفة للمهفارات, حيفث   مفن منفاطق مختلففة مفن الملعفب   التمارين
ادائهففا يحقففق باالضففافة الففى االرتقففاء بالجانففب  مففنالحركففات والتمرينففات القريبففة  التففدريب باسففتخدامأن 

وان اسففتخدام اجهففزة تففدريب حديثففة ادت الففى تقبففل الالعبففين   .( 1) تطففوير االداء الكلففي للمهففارة البففدني 
التمفارين بصفورة اكبففر مفن خففالل االبتعفاد عففن الفروتين اليففومي ففي تنفيففذ التمفارين ممففا ادى الفى تطففور 

 

Tactics,  Italy 2002 p34 . Squash in the veins ,Hesham EL Attar :  (1) 
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داخفل الملعفب وهفذا مفا اثبتتفه ( Tخاصفة سفرعة الرجفوع الفى موقفع )  ملحوظ في سرعة تحفرك الالعبفين
قبفل أن يسفتطيع الالعفب  Tاستعادة الالعب الموقفع  سرعة لعبة االسكواش هوأساس  إذ أن  "    النتائج  

المنافس من ضرب الكرة حتى يستطيع مفن لعفب الكفرة ففي المكفان الصفحيح وأخفذ الفرصفة ففي المبفاراة 
وأسفتخدام التمفارين أثنفين  وتمارين تحرك بالعبفين فرديةالتمارين الأداء  وان ،  (1)  بصنع الكرات الجيدة

بففة بففالتحرك وأسففتالم الالعففب الكففرات مففن مففزودي الكففرات الففذين يلعبففون الكففرات بصففورة مختلفففة المرك
لمناطق مختلفة من الملعب وعلى الالعب التحرك بأتجاه الكرة ويؤدي الضربات االمامية والخلفية مما 

, إذ " أن سفففرعة رد الفعفففل المركفففب ففففي االسفففكواش وعفففدم  لالعفففينيفففودي الفففى تطفففوير سفففرعة رد الفعفففل 
معرفففة الالعففب المثيففر نتيجففة تبففاين مواقففف اللعففب المختلفففة وةهففور مهففارات مركبففة هففو أصففعب أنففواع 

 . (2)السرعة إذ تحتاج الى تركيز عاٍل وأتخاذ القرار المناسب في أداء الضربات االمامية والخلفية " 
ان هناك تطور في مستوى دقة االداء المهاري للضربات االمامية والخلفية  واشارات النتائج الى       

يعزيه الباحثان الى ان استخدام تدريبات ادراكية بصرية ادت الى تطور ملحوظ في مستوى الدقة كون 
ان العين تلعب دور كبير في ادراك وتفسير مقدار المسافة المطلوبة لتكون الضربة فعالة وفي المكان  

العين كما اشارت الدراسات ليست مجرد عضو الستقبال الضوء ورؤية المحيط حيث ان    ,  المناسب 
المجاميع   الكثير من  تتطلب حركة  الفعليه  الرؤية  أن  ذلك حيث  اكبر من  دورها  ان  الخارجي حيث 

، وان تطور دقة االداء المهاري خاصة الضربات االمامية والخلفية    (3)   العضلية وحركة الجسم بأكمله
دور مهم في ترجيح كفة الالعب الذي يفوز في المباراة كون ان توجية الكرة بدقة لنمطقة بعدية عن  

حيث أن الدقة في االسكواش مهمة جدًا الداء الالعب تواجد الخصم تمكن الالعب من احراز النقاط  
ا تمكنه من اداء الضربات في المكان المناسب أثناء اللعب مما يؤدي الى السيطرة في المباراة كونه

 . (4) على المباراة وأحراز الفوز 

 
 
 

 

1 Hesham EL Attar : Squash in the veins , Tactics,  Italy , 2002, pp , 33. 

, 1996, بيففففففروت , دار الراتففففففب الجامعيففففففة،  السففففففكواش رياضففففففة ال:ففففففن والحركففففففةراتففففففب احمففففففد قبيعففففففة وخالففففففد الكففففففردي. :  2
 .100ص

 

 . 157ص   2011، مركز الكتاب للنشر ،   1، ط الطابع البصري المميز في الكرة الطائرةمحمد لطفي حسنين ،  3
4  Ian  Mekenzie : squash the skills of the game british by the raveeb 

press , 1997 , p 66 .  
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 الباب الرابع 
 االستنتاجات والتوصيات  -4
 االستنتاجات  4-1

التدريبات   - )سمعية بصرية(إن  تطوير سرعة    االداراكية  في  أيجابي  داخل  تأثير  الالعبين  حركة 
 الملعب . 

التدريبات   - بصرية(إن  )سمعية  دقة  االداراكية  تطور  الى  االمامية   وسرعة  ادت  المهارات  اداء 
 والخلفية لعينة البحث . 

ان استخدام اجهزة التدريب الحديثة ادت الى تطور ملحوظ في متغيرات الدراسة وهذا ما اكدته  ا -
 النتائج . 

التدريبات   - البحث    االداراكية )سمعية بصرية(إن  لعينة  سنة(  15الناشئين )تحت  اثبتت مالئمتها 
 نتائج االختبارات البعدية لعينة البحث . وادت الى حصول تطور ملحوظ في 

الجانب ادراك الالعب لمكان الكرة من    أدت الى تطوير  االداراكية )سمعية بصرية(إن التدريبات   -
 الخلفية بصورة متوازنه.و الضربات األمامية  لي تطور دقةوبالتا

 التوصيات 4-2
أستخدام   - على  المدربين  على  بصرية(التدريبات  التاكيد  )سمعية  السرعة    االداراكية  تطوير  في 

 الخاصة بلعبة االسكواش.
لعبة  حديثة أنسجامًا مع التطور الحاصل في  واجهزة    التأكيد على المدربين أستخدام طرق التدريب  -

 االسكواش .
في العمر   أجراء بحوث ودراسات أخرى على فعاليات أخرى وعلى عينات مختلفةيوصي الباحثان   -

 . والجنس
أستخدام   - الممكن  بصرية(التدريبات  من  )سمعية  الضربات    االداراكية  تطوير     طائرة الفي 

 والضربات العكسية والجانبية.
بين وسرعة اداء الضربات االمامية والخلفية  بضرورة تطوير سرعة حركة الالع   يوصي الباحثان -

 ( .strokeلتفادي وقوع الالعبين في خطأ خسارة النقطة ) 
التدريبية - العملية  في  واستخدام  على    التركيز  الالعبين  أعمار  و مراعات  واجهزة  مناهج  وسائل 

 تدريبية مناسبة لهم .
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 المصادر
 

والحركةراتب احمد قبيعة وخالد الكردي. :   - ال:ن  رياضة  , بيروت , دار الراتب   السكواش 
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تأثير منهج تدريبي مقترح في تطوير أهم األساليب الخططية والقدرات  علي جهاد رمضان :   -
( بأعمار  األسكواش  لالعبي  والالهوائية  كلية  17-19الهوائية  دكتوراه،  اطروحة   ، سنة   )

 ، . 2005ة الرياضية ، جامعة بغداد ،التربي
بأستخدام   - مقترح  تدريبي  منهج   : قاسم  الدين  البدنية  فخري  الصفات  لتطوير  التثقيل  وسيلة 

الخاصة وأثرها في دقة االداء لبعض المهارات االساسية بلعبة االسكواش , أطروحة دكتوراه , 
 . 2005جامعة بغداد , 
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 ،2015  . 
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