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 ملخص البحث

 أحتوى البحث على خمس أبواب :

التطرق علىى أهميىة  الباب األول : أحتوى هذا الباب على مقدمة البحث وأهميته وثم

على المهارات االساسية للعبة االسكواش وخاصة مهارة الضىربة الطىائرة  ىع لعبىة 

االسكواش  ع ضل تغيير قانون اللعبة التع اصبحت تحتم على الالعبىي  لعىك اىرات 

إعىىداد مىىتهر تىىدريبع مقتىىر  الدراسىىة الىىى  وهىىد تطىىائرة واالقتدىىاد بىىالم هود   

اىان ومامية لالعبات المتتخك الوطتع بلعبة االسىكواش   لتطوير الضربة الطائرة اال

هتاك  روق ذات داللة احدائية بي  االختبارات القبلية والبعديىة لعيتىة  رض البحث 

البحث ولدالح االختبارات البعدية   واانت الدراسة على عيتة مى  العبىع المتتخىك 

 \ 5\7 – 1122 \ 4\2( العبىي    واانىت مىدة البحىث مى  )6الوطتع شباب عددهم )

 جادرية   \(  ع قاعات االسكواش  ع الية التربية الرياضية  1122

واشتملت الدراسات التظرية  ع البحث التع تطرقت إلى شر  مفهىوم  الباب الثانع :

التدريك الرياضع بشكل عام وم  ثم معر ة مىاذا يقدىد بالدقىة  ىع لعبىة االسىكواش 

سىىية للعبىىة االسىىكواش ومهىىارة الضىىربة ومىى  ثىىم تطىىرق الىىى اهىىم المهىىارات االسا

 الطائرة االمامية  

الباب الثالث : اشتمل متهر البحث ، عيتة البحث ، األدوات ، والمدادر المسىتخدمة 

والت ربىىىة االسىىىتطالعية واالختبىىىارات ومىىىدة تطبيىىىب المىىىتهر التىىىدريبع المقتىىىر  

 واالختبارات القبلية والبعدية  واإلحداء المستخدم  ع البحث  

اشىىتمل علىىى عىىرض نتىىائر االختبىىارات القبليىىة والبعديىىة وتحليلهىىا  لبىىاب الرابىى  :ا

ومتاقشىىتها إذ رهىىرت وجىىود  ىىرق معتويىىة باسىىتخدام أختبىىار)ت(والتع تىىم خاللهىىا 

 التوصل إلى تحقيب هدف البحث و رضه  



الباب الخامس : اشتمل هذا البىاب علىى اهىم االسىتتتاجات اىان تىاثير المىتهر واضىح 

دقىىة  ىىع االداء المهىىاري للضىىربة الطىىائرة االماميىىة مىى  خىىالل الفىىرق بىىي  لتطىىوير ال

ضىىرورة  االختبىىار القبلىىع والبعىىدي لدىىالح االختبىىار البعىىدي واهىىم التوصىىيات اانىىت

 االهتمام  ع تطوير الدقة  ع االداء المهاري لما له اهمية م  حسم التقطة  ع اللعك 

 

Abstract 

((The impact of training proposed for the development of the 

plane strike the front and its impact on the accuracy of 

performance)) 

Yasser Wajih  Kadowri 

The research includes five sections: 

Part I: consisted of this section on the front of research and 

its importance and then discussed the importance of the 

basic skills of the game of squash, particularly skill strike 

aircraft in the game of squash in lost change the rules of the 

game, which has become imperative for the players play 

volleyballs and economic effort, the study aimed to prepare 

a training curriculum proposal for the development of plane 

strike the front of the national team players a game of 

squash. He hypothesizes there statistically significant 

differences between the tests before and after the research 

sample and for the post tests. The study on a sample of the 

national team's youth (6) players, and the duration of search 

(1 \ 3 \ 2011-7 \ 5 \ 2011) in the halls of squash at the Faculty 

of Physical Education \ Jadrip. 



Part II: theoretical studies included in the search, which 

touched on to explain the concept of sports training in 

general and then find out exactly what is intended in the 

game of squash and then touched on the most basic skills of 

squash and the skill of the plane strike the front. 

Part III: included the research methodology, research 

samples, tools, and sources used and the experience of 

exploratory testing and application for the proposed training 

curriculum and tests before and after study and statistics 

used in research. 

Part IV: included the presentation of results before and after 

testing, analysis and discussion have emerged as a significant 

difference using the test (T) and which reached to achieve 

the goal of research and impose. 

Part V: included this section on the most important findings 

was the impact of the curriculum and clear for the 

development of accuracy in performance skills to blow the 

plane forward through the difference between the pretest 

and post test for the post test and the most important 

recommendations was the need to focus on developing 

accuracy in performance skills because of its importance to 

resolve the point in the play . 

 

 

 



 الباب األول

 التعريف بالبحث -2

 مقدمة البحث واهميته 2-2

يعد هذا العدر عدر التطور العلمىع والمعر ىع والتكتولىوجع  ىع اا ىة الم ىاالت    

رياضىع   االمىر الىذي د ى  العديىد مى  الىدول الىى العملية والتظريىة خاصىة الم ىال ال

اخضاع اا ة االمكانات للبحث العلمع لكع تتمك  م  مواابة  التطور العلمع الحديث 

  والىىذي جىىاء نتي ىىة تىىداخل مختلىىف العلىىوم الرياضىىية ومتهىىا التىىدريك الرياضىىع   

تىىع أتخىىذت الفسىىل ة   البايوميكانيىىا   الىىتعلم الحراىىع    وتسىىخير نتىىائر الدراسىىات ال

 والوصول الى االن از العالع   هذه العلوم اوسيلة للتطور

لذا  إن البرامر التدريبيىة الحديثىة تعتمىد بشىكل ابيىر علىى زيىادة ترايىت الحراىات    

التخددىىية  ىىع الم ىىال الفتىىع علىىى مبىىدأ التخددىىية والىىذي يأخىىذ جىىتءا  ابيىىرا  مىى  

سىىكواش واحىىدة مىى  االلعىىاب وان لعبىىة اال   م مىىل المتهىىات التدريبيىىة باالسىىكواش

لعىىاب أالفرديىىة التتا سىىية التىىع تمتىىاز باالثىىارة والتشىىويب التىىع تمتىىاز بىىه عىى  بقيىىة 

المضرب نتي ة تعامل الالعك م  مضرب وارة والعك متا س داخل الملعىك   حيىث 

سكواش رياضة عتيفة تحتات الى سرعة ومهارة وتوا ىب عضىلع عدىبع   ان " اإل

رسىىيها لياقىىة بدنيىىة ممتىىازة    هىىع تكسىىك الالعىىك رشىىاقة وتحقىىب هىىذه اللعبىىة لمما

ومرونه وخفة حراة وقوة تحمل " 
(1)

هميىة ابيىرة  ىع مختلىف ألمهىارات اوتحتل    

لعبة االسكواش  والسيماخرى   أنواع الرياضة وتختلف نسبة االهمية م  لعبة الى أ

الضىىربة  تقانهىىا ومتهىىا مهىىارةأساسىىية والتىىع ي ىىك أالتىىع تتكىىون مىى  عىىدة مهىىارات 

الطائرة االمامية  ع االسكواش والتع ع  طريقها يمك  احراز التقاط والضىغ  علىى 

 (  Tالخدم والحدول على مرات اللعك )

دراسىىة تىىأثير مىىتهر تىىدريبع مقتىىر  لتطىىوير الضىىربة الطىىائرة  ى الباحىىثلىىذ ارتىىأ 

  داء  ع لعبة االسكواش ثره على دقة األأاالمامية و
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 مشكلة البحث  2-1

واخىر القىرن ألعبة االسكواش م  االلعاب الرياضية الحديثة التىع رهىرت  ىع  تعد    

الثىىام  عشىىر وانتشىىرت هىىذه اللعبىىة  ىىع بدايىىة القىىرن التاسىى  عشىىر الىىى ان تأسىىس 

 الباحىىث الميدانيىة عىى  طريىىب اللعىىك   ومىى  خبىىرة 2774لىىدولع للعبىىة سىتة االتحىاد ا

  ماميىىة لىىدى عيتىىة مىىألوجىىود ضىىعف  ىىع مهىىارة الضىىربة الطىىائرة ا والتىىدريك الحىى 

ساسىية المهمىة للعبىة التىع ي ىك المتتخك الوطتع والتع تعد م  المهىارات األ العبع

تقانهىىا للوصىىول للمسىىتوى العىىالع   والسىىيما التطىىور أهتمىىام بهىىا والترايىىت علىىى األ

عطى سىرعة ابيىرة للعىك مى  خىالل أالحديث والتغير ال ديد لقانون االسكواش الذي 

االقتدىىاد بىىالم هود  بىىي الالع وجىىك علىىىيعة والطىىائرة   لىىذلا اداء الضىىربات السىىر

ولعىىك اىىرات طىىائرة مىى  متتدىىف الملعىىك بىىدال  مىى  تىىرك الكىىرة تعبىىر لل ىىتء الخلفىىع 

 للملعك وم  ثم لعبها  

داء أسىىباب الضىىعف  ىىع أوهىىع مشىىكلة حقيقيىىة تتطلىىك الدراسىىة والبحىىث لمعر ىىة     

تىىدريبع مقتىىر  علىىى عيتىىة مىى   اتالضىىربة الطىىائرة االماميىىة مىى  خىىالل تطبيىىب متهىى

ومعر ىىة مىىدى تىىاثير المىىتهر علىىى تطىىوير هىىذه المهىىارة  العبىىع المتتخىىك الىىوطتع

 ب وانبها المتعددة  

 هداف البحث أ 2-4

المتتخىك  لالعبىععداد متهر تدريبع مقتر  لتطىوير الضىربة الطىائرة االماميىة إ -2

 الوطتع بلعبة االسكواش  

   ىىع تطىىوير الضىىربة الطىىائرة االماميىىة معر ىىة تىىأثير المىىتهر التىىدريبع المقتىىر -1

 لعبة االسكواش  واثره على دقة االداء  ع 

  روض البحث  2-3

   للمتهر التدريبع المقتر  تاثير اي ابع لتطوير الضربة الطائرة االمامية -2

هتاك  روق ذات داللىة احدىائية بىي  االختبىارات القبليىة والبعديىة لعيتىة البحىث  -1

 ولدالح االختبارات البعدية  

 



 م االت البحث  2-5

بلعبىة  )الشىباب( المتتخىك الىوطتع عالم ال البشري : عيتة البحىث العبى 2-5-2

 االسكواش  

   1122\5\7ولغاية  1122\4\2الم ال التمانع : المدة م   2-5-1

الم ال المكانع : مالعك االسكواش  ع الية التربية الرياضية )جادريىة(  2-5-4

  

 

 الباب الثانع

 لتظرية والمشابههالدراسات ا -1

 الدراسات التظرية  1-2

 الرياضع:مفهوم التدريك  1-2-2

( المة دولية تستخدم  ع اللغىات جميعهىا   وهىع  Trainingتعد المة التدريك )    

المة أنكليتية مشتقة م  أصل التيتع تعتع مىا يشىبه أعىداد مىالك لل ىري والسىباق   

ثم تطورت وأصبحت ) درب   هذب   ثقف ( 
(2)

   

أن مدطلح التدريك ال يرتب  بالضرورة بالتشاط الرياضع بل باألمكىان أن يتضىم    

م ىىىاالت أخىىىرى مثىىىل الم ىىىاالت الرقيىىىة أو الت اريىىىة وديرهىىىا    مدىىىطلح التىىىدريك 

بدىىورة عامىىة يعتىىع "م موعىىة مىى  األجىىراءات المخطىى  لهىىا والمبيتىىة علىىى أسىىس 

مىا  ىع قيىب هىدف أو دىرض علميىة ويىتم تتفيىذها تبعىا  لشىروط محىددة وموجهىة لتح

( " م ىىال مىىا )م ىىال التخدىىص
(1)

  ويعىىرف علىىم التىىدريك " هىىو علىىم يبحىىث  ىىع  

القواعىىىد التىىىع تحكىىىم تطىىىوير مسىىىتوى الرياضىىىيي  للتوصىىىل الىىىى اسىىىس وقواعىىىد 

الستخدامها  ع التدريك بهدف تحقيب ا ضل التتائر  ع حدود قدرات الممارسي  
(4)

  

ويىىة هاد ىىة وموجهىىة ذا تخطىىي  علمىىع ألعىىداد أذن  التىىدريك الرياضىىع عمليىىة ترب   

الالعبي  بمختلف مستوياتهم وحسك قدراتهم البدنيىة والمهاريىة والعقليىة والتفسىية 

                                                 
  2, ص 1611تب الجامعية,, القاهرة,دار الك 3, طالتدريب الرياضي، نظريات وتطبيقاتعصام عبد الخالق:  (1)

 . 2, ص 1661, األسكندرية , منشأة المعارف ,  أسس وقواعد التدريب الرياضي وتطبيقهاأمر هللا احمد البساطي :  (2)

 )3( مفتي ابراهيم : المرجع الشامل في التدريب الرياضي , القاهرة , دار الكتاب الحديث , 2212 ص 6 .



  حيث تطورت عمليىة التىدريك الرياضىع اثيىرا  ىع االونىه االخيىرة واصىبحت هتىاك 

عىىدة طىىرق واسىىاليك للتىىدريك والوصىىول الىىى المسىىتوى العىىالع مىى  خىىالل الدراسىىات 

 وث العلمية  ع هذا الم ال  والبح

وان لعبىة االسىكواش واحىدة مىى  االلعىاب التىع تحتىوي علىىى العديىد مى  المهىىارات    

االساسىىية التىىع ي ىىك اتقانهىىا جيىىدا  لتحقيىىب الفىىوز  يهىىا   امىىا وان الضىىربة الطىىائرة 

 واحدة م  هذه المهارات المهمة  ع اللعبة التع ي ك الترايت عليها عتد التدريك  

 

  ع لعبة االسكواشالدقة  1-2-1

المهىىىارات الحرايىىىة المكونىىىة للفعاليىىىات الرياضىىىية واحىىىدة مىىى  أهىىىم تعىىىد الدقىىىة     

وأن الكثير م  الفعاليات الرياضية تعتمد بشكل ابيىر علىى الدقىة  ىع تتفيىذ المختلفة، 

المهىىارات االساسىىية متهىىا لعبىىة االسىىكواش التىىع تعتبىىر الدقىىة  يهىىا عامىىل حاسىىم  ىىع 

على التقطة م  خالل وض  الكرة بدقة  ع المكىان البعيىد عى  وجىود  حدول الالعك

الخدم   يشير )قاسم حس  حسي ( " هىع قىدرة الفىرد  ىع السىيطرة علىى الحراىات 

اإلراديىىة لتحقيىىب هىىدف معىىي "
(1)

ويىىذار )علىىع سىىلوم( "هىىع القىىدرة علىىى توجيىىه  

راديىة نحىو الحراات التع يقىوم بهىا الفىرد نحىو هىدف معىي  وان توجيىه الحراىات اإل

هدف محدد يتطلك افاءة عالية م  ال هىازي  )العدىبع والعضىلع( وي ىك ان تكىون 

اإلشارات العدبية الواردة الى العضالت مى  ال هىاز العدىبع محكمىة التوجيىه حتىى 

تىىى دي الحراىىىة  ىىىع االت ىىىاه المطلىىىوب بالدقىىىة الالزمىىىة الصىىىابة الهىىىدف أو إحىىىراز 

نقطة"
(2)

  

هعوتقسم الدقة إلى عدة أنواع 
(3)

: 

الدقة المكانية :نوع م  الدقة يتطلىك حراىات هاد ىة نسىبة الىى الموقى  المكىانع  -2

 لتقطة نهاية الحراة  

                                                 
، 1661, الموصل، مطابع دار الحكمة للطباعة والنشر،  مبادئها وتطبقاتها في المجال الرياضي – الفسيولوجية ( قاسم حسن حسين :1)

 .91ص

، 2222، وزارة التعليم العالي والبحث والعلمي،  : االختبارات والقياس واالحصاء في المجال الرياضيجامعة القادسية( علي سلوم 2)

 .151ص

(
3

)  Schmidt and Wrisberg; Motor Learning and Performance: 2nd ed. 2000, P162. 



الدقة التمانية: نوع م  الدقىة يتطلىك سىرعة حرايىة نسىبة الىى الدقىة  ىع زمى   -1

 الحراة ويشار أليها دالبا  بالدقة التمتية 

حرايىة نسىبة الىى الدقىة  ىع توقيىت دقة التوقيت: نوع م  الدقة يتطلك سىرعة   -4

 الحراة ويشار أليها دالبا  بدقة التوقيت  

لذلا  أن العك االسكواش يحتىات الىى أتقىان المهىارت االساسىية بدرجىة ابيىرة لكىع 

يىىتمك  مىى  توجيىىة الكىىرة  ىىع المكىىان والتمىىان المتاسىىبي  للحدىىول علىىى نقطىىة مىى  

 الخدم  

 

 كواش ساسية  ع لعبة االسالمهارات األ 1-2-4

المهارة مدطلح دالبا ما يسىتعمل  ىع حياتتىا اليوميىة ولىه دالالت ومعىاند متعىددة،   

ومىىا يهمتىىا االن هىىع المهىىارة  ىىع الم ىىال الرياضىىع ولتوضىىيح مفهومتىىا نىىذار بعىى  

 تعاريفها:

( "انهىىا ثبىىات الحراىىة واليتهىىا واسىىتعمالها  ىىع 2797إذ يعر هىىا )وجيىىه مح ىىوب    

( الىى ان 2771(   ويشىير )قاسىم حسى  واخىرون 1)اوضاع مختلفة وبشىكل نىاجح"

المهىىارة تىىدل علىىى التوقيىىت ال يىىد العىىالع لالن ىىاز العدىىبع الىىذي بىىدوره يىى ثر  ىىع 

الم امي  العضلية المشاراة  ع العمل بعد ترابطها م  الحواس الخارجية والداخليىة 

اس إذ تدبح مستقبالت حسية ذاتية حتى يستعمل االحساس الحراع الذي هىو باالسى

 ( 2است ابة ال رازات ذاتية او ادراك لتحقيب التغير  ع جتء م  ال سم او الــه")

والىىذي يهمتىىا هىىو المهىىارة  ىىع لعبىىة االسىىكواش   حيىىث يىىذار )علىىع جهىىاد رمضىىان   

( "ان المهارة  ع ممارسة لعبة السكواش تكم   ع جانبي  ال انك االول هىو 1111

وال انىك الثىانع هىو ضىرب الكىرة بشىكل  الوصول الي ارة  ع الملعك )جانك بىدنع(

صحيح )جانك مهاري( إذ يتطلك م  الالعىك التحىرك السىري  السىلس السىتثمار اىل 

الفىىىرل للعىىىك الكىىىرة دون احىىىداث اي عرقلىىىة للمتا سىىىة وت علىىىه يتدىىىرف بسىىىرعة 

لمواجهىىة ضىىىربات المتىىىا س  ىىع المكىىىان المتاسىىىك طبقىىا للمواقىىىف المتغيىىىرة خىىىالل 

                                                 
 .99ص 1616الموصل, دار الكتب للطباعة والنشر،    علم الحركة )التعلم الحركي(،( وجيه محجوب جاسم: 1)

 .61ص 1662، بغداد  مطابع دار الحكمـة، التدريب بالعاب الساحة والميدان( قاسم حسن حسين و)اخرون(: 2)



اللعىىك"
(1)

ك احمىىد واحمىىد الكىىردي( الىىى" ان لعبىىة السىىكواش معراىىة ، ويشىىير ) راتىى

سالحها الضربات واالنتدار  يهىا يعتمىد علىى التماسىا والدقىة اي عتىدما تدىل الىى 

درجىىة معيتىىة مىى  التخطىىي  الدىىحيح للعبىىة وتتفيىىذ الخطىى  بدقىىة يدىىل الالعىىك الىىى 

التماسا وع  طريقها يدل الى الدقة" 
(2)

 

اش ضرورية النه الالعىك يتعامىل مى  مضىرب واىرة وتعتبر المهارة للعبة االسكو   

والعىىك متىىا س لىىذلا وجىىك اتقىىان المهىىارات ولعىىك الكىىراة بالوضىى  الدىىحيح دون 

 اصابة الخدم  

بىىىأن المهىىىارات الباحىىىث  ددر الخاصىىىة باالسىىىكواش وجىىىونتي ىىىة البحىىىث  ىىىع المدىىىا

االساسية  ع االسكواش ااالتع :
 (2( )1)

 

 الضربة االرضية االمامية   -2

 ة االرضية الخلفية  الضرب -1

 الضربة الطائرة االمامية   -4

 الضربة الطائرة الخلفية   -3

 االرسال بانواعه   -5

اما )جمال الشا عع( قسم المهارات االساسية الى 
(3)

 : 

 القب  على المضرب   -

 وقفة االستعداد   -

 تحراات القدمي    -

 الضربات االرضية : -

 الضربة االمامية المستقيمة والمستعرضة   -

 الضربة الخلفية المستقيمة والمستعرضة   -    

                                                 
منهج تدريبي مقترح في تطوير بعض المهارات االساسية في لعبة السكواش، رسالة ماجستير، كلية التربية ( علي جهاد رمضان. اثر 1)

 .15، ص2222الرياضية، جامعة بغداد، 

 .13,  ص1669,بيروت , دار الراتب الجامعية،  السكواش رياضة الفن والحركة( راتب احمد قبع واحمد الكردي : 2)

نهج تدريبي مقترح في تطوير بعض المهارات األساسية في لعبة األسكواش ، رسالة ماجستير ، كلية علي جهاد رمضان : اثر م( 1)

. 11 -1ص  ، 2222جامعة بغداد  ،  -التربية الرياضية  ) 

رسالة منهج تدريبي مقترح لتطوير تحمل السرعة وتأثيرها في الضربتين األمامية والخلفية بلعبة السكــواش , ( فخري الدين قاسم : 2)

  . 29 – 23, ص  2221, جامعة بغداد ’ ماجستير 

 )3( جمال الشافعي : االسكواش سلسلة العاب المضرب المصورة , ط1 , القاهرة , دار الفكر العربي , 2221,ص 56 – 115 .



 التحرك والضرب  ع الملعك االمامع والخلفع   -

 التدويبة الطائرة   -

 ضرية االرسال واعادة االرسال  

ختيىار مهىارة الضىربة الطىىائرة أعلىى  راىت الباحىىثوجميى  المهىارات مهمىة ولكى     

عف  ىع اداء لوجىود ضىاالمامية واثره علىى دقىة االداء  ىع لعبىة االسىكواش   وذلىا 

تطبيب متهر تىدريبع  أرتأى الباحث   لذلا هذه الضربة لدى العبع المتتخك الوطتع

 لتطوير هذه المهارة ب وانبها المتعددة  

 

 الضربة الطائرة االمامية  1-2-5

وهىىع تعىىد احىىد العتاصىىر الهامىىة  ىىع االسىىكواش   والالعىىك الممتىىاز  ىىع الطىىائرة    

علىى الكىرات   حيىث ان الضىربة الطىائرة هىع التدىويبة ( ويستحوذ Tيسيطر على )

 التع تضربها  ع الهواء قبل ان ترتد الكرة على االرض  

دالبا ما يستخدم الالعبون الضربة الطائرة حول متتدىف الملعىك لقطى  تدىويبات   

المتا س قبل ان تدل الى الملعك الخلفع   اما يمك  استخدامها  ىع الملعىك الخلفىع 

رسىىال   وبسىىبك ارتفىىاع نسىىبة اسىىتخدامها  ىىع الملعىىك الخلفىىع  انىىه ي ىىك العىىادة اال

التىىدريك علىىى الضىىربات الطىىارة العميقىىة ويمكىى  اداء ضىىربات سىىاقطة   قاتلىىة مىى  

الضربة الطائرة 
(4)

   

والضربة الطائرة م  المهارات اله ومية عتدما ت دى م  الملعك االمىامع  ي ىك    

اع والعمب   الن هىذا سىوف يضى  متا سىا تحىت ان ت ديها بقدر م  السرعة واالتس

الضغ  ويحف  لا المبادرة التىع حدىلت عليهىا مى  سىرعة االسىتحواذ علىى الكىرة   

اما انا احيانا  تل أ الى اداء الضربة الطائرة د اعية عالية وبهدف المتىاورة ووضى  

 متا سا  ع احد االراان الخلفية  

 أهمية الضربة الطائرة االمامية :

 ك على ت تك ضرورة اداء ضربات صعبة م  الملعك الخلفع  تساعد -

                                                 
 . 121, ص  2221,  نفس المصدر السابقجمال الشافعي :  (1)



 االقتداد  ع الطاقة الالزمة للقط  وال ري  ع الملعك الخلفع   -

 تقلل الوقت امام المتا س للتغطية او الرد على التدويبة   -

 اثرة استخدامها ت ثر على زيادة سرعة المباراة   -

ميىة التىع تعىد اهىم انىواع الضىربات وم  الضربات الطىائرة الضىربة الطىائرة االما    

الطىىائرة والتىىع تسىىتخدم بشىىكل ابيىىر اثتىىاء اللعىىك   عتىىد اداء الضىىربة الطىىائرة احفىى  

وجه المضرب عاليا وراقك ارة المتا س جيدا وحدد ات اهها   حىرك المضىرب خلفىا 

والرسغ مثتيا والمر ب متحتيا قليال   المرجحة للخلف قديرة والخطو بعىرض القىدم 

ية ولف الكتف االمامع ت اه الحائ  ال انبع   اضرب الكرة  ع مستوى الكتىف االمام

االمامية واد   الكرة ووجىه المضىرب مفتىو  لتكىون الضىربة بارتفىاع متاسىك علىى 

الحائ  االمامع لكع تت ه الى الملعك الخلفع   وم  ثم التاايد على متابعىة المضىرب 

:للكرة وتوضح االقسم التالية طريقة االداء 
(1)

 

 التحضير : -2

 حرك المضرب للخلف مبكرا    -

 لف الكتف   -

 مرجحة خلفية قديرة   -

 احف  الرسغ مثتيا    -

 الخطو بالعرض بالقدم االمامية   -

 التتفيذ : -1

 احف  الرسغ ثابتا ومثتيا    -

 اضرب الكرة  ع مستوى الكتف االمامية   -

 اد   خالل الكرة   -

 المتابعة : -4

                                                 
 . 123 – 122, ص  2221,  نفس المصدر السابق( جمال الشافعي : 1)



 احف  أقداما ثابتة   -

 حف  الحوض ثابت  ا -

 الدراسات المشابهه   1-1

الية التربيىة  طاريح والرسائل العلمية  ع مكتباتبالبحث  ع جمي  األ قام الباحث

 دراسة مشابهة للبحث    الرياضية   ولم ي د

 

 الباب الثالث

 متهر البحث 4-2

ى ان مشىىكلة البحىىث هىىع التىىع تحىىدد اختيىىار المىىتهر المالئىىم مىى  اجىىل الوصىىول الىى    

الحلىىول المتاسىىبة وضىىم  أصىىول البحىىث العلمىىع التىىع يتبعهىىا الباحىىث انسىى اما مىى  

المتهر الت ريبع " ألنىه يعىد مى   ثطبيعة المشكلة وعلى هذا األساس استخدم الباح

أاثر الوسائل افاية  ع الوصول الى معر ة موثوق بها "
(1)

   

الت ريبيىة( لمالئمتىه التدىميم الت ريبىع ذو الم موعىة الواحىدة ) حثالبا استخدمو  

 لموضوع البحث  

 عيتة البحث 4-1

( 9المتتخك الوطتع للعبة االسكواش والبىالغ عىددهم )العبع سيضم عيتة البحث     

البحىث اىونهم يمثلىون   وجرى اختيارهم بطريقىة عمديىة لمتاسىبته لموضىوع  العك

العية للت ربىىة االسىىتط ي ختيىىار بعىى  الالعبىىأ ىىع العىىراق وجىىرى  ا ضىىل الالعبىىي 

( 6والذي  تم استبعادهم م  الت ربة الرئيسية   وبذلا يكىون م مىوع عيتىة البحىث )

 الذي  يمثلون عيتة البحث تمثيال صادقا  وحقيقيا    العبي 

 

 األدوات و الوسائل واألجهتة المستخدمة  ع البحث 4-4

 شري  قياس   -

                                                 
, مكتب االنجلو المصرية للطباعة منهج البحث في التربية الرياضية وعلم النفس  ,  ( فان دالين ,  ترجمة )محمد نبيل وآخرون (: 1)

 .221,ص1615والنشر , 



 مضارب اسكواش   -

 ملعك اسكواش قانونع   -

 ارات اسكواش   -

 ساعة توقيت   -

 استمارة ل م  المعلومات   -

 االختبارات والقياس   -

 االجراءات الميدانية للبحث  4-3

 اختيار االختبارات  4-3-2

أختبىار تم اختيار    العلمية  ع لعبة االسكواشبعد االطالع على المدادر والبحوث   

 : واما يأتع مهارة الضربة الطائرة االمامية  ع االسكواشلقياس الدقة  ع 

اسم االختبار : الضربة الطائرة األمامية نحو الهدف المقسم   3-2-2- 4
(1)

 

 الغرض م  االختبار: قياس دقة الضربة الطائرة األمامية 

إجىىراءات االختبىىار: ي ىىرى االختبىىار علىىى ملعىىك نظىىامع لالسىىكواش باسىىتخدام     

سىة أهىداف مربعىة مضارب ، وارات إسكواش ، واستمارة تس يل ، حيىث ترسىم خم

( سىم 41على ال هة اليمتى م  الحائ  األمامع ، حيث تكون مسىاحة المربى  األول )

 (  2شكل رقم )( سم 11( سم ، والبُعد بي  مرب  وآخر )41) ×

يتضم  االختبار وقوف الالعك المراد اختباره  ع متطقىة خلىف  مواصفات األداء:   

خىى  اإلرسىىال مواجهىىا للحىىائ  ال ىىانبع األيمىى  مىى  أخىىذ الوضىى  الدىىحيح للضىىربة 

( خمىىس محىىاوالت ت ريبيىىة بعىىد 5األماميىىة ، وبعىىد شىىر  االختبىىار يعطىىى الالعىىك )

شىىر ( ع21أجىىراء اإلحمىىاء لمعر ىىة ايفيىىة أداء االختبىىار ، وتخدىىص لكىىل العىىك )

محىىاوالت ، حيىىث يبىىدأ بضىىرب الكىىرة بشىىكل مسىىتمر بات ىىاه الهىىدف المقسىىم ويشىىترط 

 على الالعك بضرب الكرة وهع  ع الهواء وإال تعد الدية  

                                                 
 . 55 -52، ص2222( علي جهاد رمضان :  مصدر سبق ذكره ، 1)



 تس يل التقاط: تحتسك التقاط لكل ضربة صحيحة ااآلتع:

 ( 5( نقاط إذا لمست الكرة المرب   )5)

 ( 3( نقاط إذا لمست الكرة المرب   )3)

 ( 4إذا لمست الكرة المرب   ) ( نقاط4)

 ( 1( نقطتان إذا لمست الكرة المرب   )1)

 ( 2( نقطة واحدة إذا لمست الكرة المرب   )2)

 صفر إذا اانت خارت الحدود المرسومة )×( 

مالحظة:  ع حالة سقوط الكرة على احد الخطوط المشىتراة ،  تحسىك نقىاط المربى  

 األابر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واصفات االختبار( يبي  م2شكل رقم )

 

 الت ربة االستطالعية  4-3-1

على عيتة م   1122\4\2بتاريخ  قام الباحث بإجراء الت ربة االستطالعية    

المتتخك الوطتع م  خارت عيتة البحث حيث تم  ( م  العبعالعبي م تم  البحث )

 جراء الت ربة االستطالعية لغرض : إ

 عيتة البحث التااد م  مالئمة االختبارات لطبيعة  -

 الوقوف على الوقت المستغرق  ع أداء االختبارات  -



 تال ع األخطاء والمعوقات التع قد تظهر  ع الت ربة األساسية  -

) معر ىىة افىىاءة  ريىىب العمىىل المسىىاعد -
*
وتدريبىىه علىىى ايفيىىة إجىىراء االختبىىارات  (

   وتقويمها

 التأاد م  صالحية األدوات واألجهتة المستخدمة  -

 

 خطوات اجراء الت ربة الرئيسية  4-3-4

 االختبارات القبلية 4-3-4-2

المدىىادف  الخمىىيس ىىع يىىوم  تىىم اجىىراء االختبىىار القبلىىع علىىى ا ىىراد عيتىىة البحىىث    

 \وعلىىى مالعىىك اليىىة التربيىىة الرياضىىية  رابعىىة عدىىرا   ىىع السىىاعة ال 1122\4\4

االداء المهىىاري قبىىل البىىدء بتتفيىىذ المىىتهر التىىدريبع وذلىىا لتحديىىد مسىىتوى  جادريىىة

  ىىع لعبىىة االسىىكواش دقىىة االداء لقيىىاس عبىىي  وعىى  طريىىب االختبىىار المهىىاريلال

  وبمساعدة  ريب عمل مساعد 

 الت ربة الرئيسية 4-3-4-1

وذلىىا عىى   1122 \ 4 \1 يىىوم االربعىىاء المدىىادف المتهر التىىدريبعبىى البىىدءتىىم     

االمامية واثىره علىى دقىة طريب تطبيب متهر تدريبع لتطوير مهارة الضربة الطائرة 

االداء  ع لعبة االسكواش   وتم تطبيىب مفىردات المىتهر مى  قبىل مىدربع 
(*)

 الفريىب 

( وحىدات 4وبواقى  ) ( أسىابي 9)  حيىث اسىتمر المىتهر التىدريبع وباشراف الباحىث 

( وحىدة تدريبيىة   13تدريبية  ىع االسىبوع وبىذلا بلىغ م مىوع الوحىدات التدريبيىة )

واسىتخدم الباحىث طريقىة العىداد الخىال مى  الموسىم التىدريبع   حددت  ع مرحلة ا

التىىدريك الفتىىري المرتفىى  الشىىدة لمتاسىىبته لموضىىوع البحىىث   وتىىم التىىدرت والتمىىوت 

( خىىالل 4:2( داخىىل االسىىبوع وحراىىة حمىىل )2:1باالحمىىال التدريبيىىة بحراىىة حمىىل )

لغتىىع االشىىهر وبمىىا يضىىم  حىىدوث تكيىىف وضىىيفع لالعبىىي    ويشىىير )محمىىد عبىىد ا

عثمىىان( البىىد مىى  العمىىل علىىى ر ىى  التىىدريك تىىدري يا  خىىالل الخطىىة التدريبيىىة وي ىىك 

                                                 
(

*
حكم درجة أولى  \( حيدر قيصر   

مدري منخب وطني \ محمد غازي      

علي حسن شكر : مدرب المنتخب الوطني للنساء  )*(   

معين حمزة : مدرب المنتخب الوطني للنساء         



مالحظىىة التغيىىر  ىىع الح ىىم والشىىدة والراحىىة والىىذي يىى م  حىىدوث التكيىىف وبالتىىالع 

االرتقىىاء بالمسىىتوى )
1

واانىىت هىىذه التىىدريبات  ىىع ال ىىتء الرئيسىىع مىى  الوحىىدة (   

سىتخدم الباحىث تىدريبات لتطىوير ال انىك أ ( دقيقىة  71-61التدريبية وبىتم  قىدره )

  وانتهىى المهاري للعبة خاصة للضربات الطائرة ورات على الدقة  ىع مكىان سىقوط 

   1122 \ 5 \1تتفيذ المتهر التدريبع بتاريخ 

 

 االختبارات البعدية  4-3-1-4

تىم اجىراء  1122 \ 5 \3يوم االربعىاء المدىادف بعد االنتهاء م  المتهر التدريبع   

الختبارات البعدية لعيتة البحث الت ريبية   وذلا لمعر ة التىاثير الحاصىل مى  جىراء ا

ومىىدى  اعليىىة المىىتهر  ىىع تطىىوير  االختبىىار المهىىاريالمىىتهر المسىىتخدم عىى  طريىىب 

مهىىارة الضىىربة الطىىائرة االماميىىة واثىىرة علىىى دقىىة االداء  ىىع لعبىىة االسىىكوش وعلىىى 

 ة  مالعك الية التربية الرياضية  ع ال ادري

 الوسائل االحدائية 4-5

) الوس  الحسابع   -2
2
) 

 م موع القيم                              

 الوس  الحسابع = 

 عددها                                 

 

االنحراف المعياري -1
 
  (

3
) 

 1)مر س( - 1مر س                                        

 ن                          االنحراف المعياري = 

 ن                                                            

          

                                                 
 . 231, ص  1611, الكويت , دار العلم للنشر والتوزيع ,  التعلم الحركي والتدريب الرياضي( محمد عبد الغني عثمان : 1)
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 عرض التتائر وتحليلها ومتاقشتها: – 3

 :الضربة الطائرة االمامية وتحليل ومتاقشة نتائر اختبار  عرض 2 – 3

( المحسوبة tيبي  ال دول التالع األوساط الحسابية واالنحرا ات المعيارية وقيمتع )

 وال دولية  ع االختباري  القبلع والبعدي لعيتة البحث  

 ع ف ف س ع -س االختبار
قيمة )ت( 

 المحسوبة

قيمة )ت( 

 ال دولية*

 القيمة

ختبار اال

 القبلع
41 26 1 72 
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1 57 

 

24 13 

 

1 57 

 

 معتوي
االختبار 

 البعدي
45 26 1 71 

   15 1باحتمال خطأ  5=2-6* تحت درجة حرية 

 

يبىىي  ال ىىدول  نتىىائر اختبىىار الضىىربة الطىىائرة األماميىىة نحىىو الهىىدف المقسىىم )دقىىة   

نحراف معيىاري إوبى( 26 41) لالختبىارات القبليىةالضربة(، إذ بلغ الوسى  الحسىابع 

( وبىىىانحراف 26 45(، بيتمىىىا بلىىىغ الوسىىى  الحسىىىابع  ىىىع االختبىىىار البعىىىدي )72 1)

( والجل معر ة معتوية الفروقات بي  األوسىاط الحسىابية لالختبىاري  71 1معياري )

                                                 
 )3( وديع ياسين محمد , حسن محمد عبد : مصدر سبق ذكره , 1666 ص 215 .



( للعيتىىات المتتىىاررة إذ أرهىىرت نتائ ىىه عىى  tالقبلىىع والبعىىدي تىىم اسىىتعمال قىىانون )

( تتبىىىاري  ولدىىىالح االختبىىىار البعىىىدي، إذ اانىىىت قيمىىىة )وجىىىود  روقىىىات بىىىي  االخ

( وتحىىت درجىىة 57 1( وهىىع اابىىر مىى  القيمىىة ال دوليىىة البالغىىة )13 24المحتسىىبة )

 (  15 1( وباحتمال الخطأ )5الحرية )

و ع ضوء التتائر االحدائية التع توصل إليهىا الباحىث مى  خىالل االختبىار قيىاس    

  تبىىي  معتويىىة الفىىروق وذلىىا عتىىد مقارنىىة نتىىائر  الدقىىة للضىىربة الطىىائرة االماميىىة

 اختباراتهم 

القبليىىة والبعديىىة ولدىىالح االختبىىار البعىىدي لعيتىىة البحىىث، إذ يعىىود السىىبك لمعتويىىة 

الفروق لهم الىى تعرضىهم للمىتهر التىدريبع اثتىاء  تىرة الت ربىة الىذي اىان لىه االثىر 

، وي اىد ذلىا )ابىو العىال  ةعلى ر   المستوى وتطوير اداء الضىربة الطىائرة االماميى

احمىىىد( "ان ارتفىىىاع المسىىىتوى البىىىدنع للرياضىىىع يعتمىىىد علىىىى تمريتىىىات المتا سىىىة 

 (1والتمريتات الخاصة المرتبطة بتوعية نشاط الرياضع التخددع" )

البدنية الخاصىة ذات تىأثير  العتاصرالباحث السبك  ع ذلا الى استعمال  حيث يعتو  

مىى  خىىالل تكيىىف عيتىىة البحىىث لىىدى  ة للىىذراعالقىىوواضىىح و عىىال  ىىع تحسىىي  صىىفة 

م موعىىة البحىىث علىىى اسىىلوب المىىتهر والىىذي اعتمىىد علىىى تتظىىيم  تىىرات التىىدريك 

 القىوةواستعمال الشدة المتاسبة والراحة المالئمة والتكرارات التع تتالئم مى  تطىور 

ممىا ادى الىى ان  المهىارةواستعمال الطىرق التدريبيىة التىع تتتاسىك مى  تطىوير هىذه 

لىدى م موعىة البحىث عاليىة وبالتىالع ادى الىى تحسىي   االداء المهىاريون قابلية تك

 والحدول على تلا التتائر  االن از، 

 

 

 

 

 

                                                 
 )1( ابو العال احمد: التدريب الرياضي االسس الفسيولوجية , القاهرة , دار الفكر العربـي ، 1661، ص222. 
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 ( التمارين المستخدمة في البحث1ملحق رقم )

 شكل التمرين نوع التمرين ت
يقففا العب ففف مرففا إلرسفف  النرذففرب عي  فف   ففرسر   1

أر ففيأ أإلرإليففأ إلفف  رالعففإل إلرسفف  النرذففرب  ففر  مفف  
 العق   )النرذرب(.

  
 ففرسر    يقففا العب ففف مرففا إلرسفف  النرذففرب عي  فف  2

أر ففيأ مر يففأ إلفف  رالعففإل إلرسفف  النرذففرب  ففر  مفف  
 العق   )النرذرب(.

  
يقففففا العب ففففف ئففففرف العفففففرا  العمر فففف   فففف  الع الريففففأ  3

العمر يففأ عيقففرن سذ  يفف  الع ففرسر  المر ففيأ المإلرإليففأ 
الع ريرففففأ العإلرذففففحا إلفففف  العفففففرا  العمر فففف   ففففر  مفففف  

  العق   )النرذرب(.
يففففأ يقففففا العب ففففف ئففففرف العفففففرا  العمر فففف   فففف  الع الر  4

العمر يفففأ عيقفففرن سذ  يففف  الع فففرسر  المر فففيأ العمر يفففأ 
الع ريرففففأ العإلرذففففحا إلفففف  العفففففرا  العمر فففف   ففففر  مفففف  

  العق   )النرذرب(.
ي  فف  العب ففف إلفف  إلرسفف  النرذففرب الميإلفف   ففرسر   5

 . أإلرإليأ أر يأ ر رسر   رارا سرعذ ررف
 

  
ي  فف  العب ففف إلفف  إلرسفف  النرذففرب الميإلفف   ففرسر   6

 . رارا سرعذ ررفمر يأ أر يأ ر رسر   

 
7 
 

إلذفففففر  ففففف  العففففففرا   2يقفففففا العب فففففف  رفففففإل س فففففح 
الالإلفففففففرإل  ريقفففففففرن سر فففففففف  فففففففرال  الر فففففففيأ الإلرإليفففففففأ 

 ر رسر   رارا سرعذ ررف .

 
إلذفففففر  ففففف  العففففففرا   2يقفففففا العب فففففف  رفففففإل س فففففح  8

الالإلفففففففرإل  ريقفففففففرن سر فففففففف  فففففففرال  الر فففففففيأ مر يفففففففأ 
 ر رسر   رارا سرعذ ررف .

  
ؤحي يقفففا العب فففف  ففف  إل ذ فففا العإلر فففف فيففف  يففف 9

سر فففف   فففر  مففف  الالرذفففرب ذإلفففري  الع الريفففأ العإلففف حر 
الع ففرا سرذهففرح العفففرا  المإلففرإل  س ففرسأ مر يففأ عذرذففح 
ثن ي     رسأ أإلرإليأ سرذهرح العفرا  المإلرإل  عذرذفح 

  . إل  العفرا  العهر س  ره  ال



ذ رف الع را إعإل العههأ العذف ريأ عر الريفأ المإلرإليفأ العيإل فإل  01
رس فففحهر ذ فففرف ذفففف  مففف  الالرذفففرب عرففففرا  المإلفففرإل  

الع را إعإل العههأ الع رير عر الريأ العيذرى  ر  مف  الالرذفرب 
 ره  ال يذذإلر العب ف سرعذ ررف سرع رسر 

 
ذ رف الع را إعإل العههأ العذ ريأ عر الريأ المإلرإليأ العيذرى  1

ذفففف  مففف  الالرذفففرب عرففففرا  المإلفففرإل  رس فففحهر ذ فففرف 
الع را إعإل العههأ الع رير عر الريفأ العيإل فإل  فر  مف  الالرذفرب 

 ه  ال يذذإلر العب ف سرعذ ررف سرع رسر  .ر 
 

2 A   ي  ففف   فففرسأ أإلرإليففففأ أر فففيأ  ريرففففأ عذرذفففح إلفففف
 العفرا  العمر  .

B   ي  ففف   فففرسأ أإلرإليففففأ أر فففيأ  ريرففففأ عذرذفففح إلفففف
 العفرا  العمر  .

  
3 A   ي  فففف   ففففرسأ مر يففففأ أر ففففيأ  ريرففففأ عذرذففففح إلفففف

 العفرا  العمر  .
B   ي  فففف   ففففرسأ مر يففففأ أر ففففيأ  ريرففففأ عذرذففففح إلفففف
 ا  العمر  .العفر

  
4 A .  ي     رسأ أإلرإليأ أر يأ ذف  م  العق 

B   ي    مر يأ أر يأ  ر  م  العق   عذرذح إل
 العفرا  العمر يأ ره  ال.

 
  

5 A  . ي    مر يأ أر فيأ ذفف  مف  العق فB   ي  ف
مر يففأ أر ففيأ  ففر  مفف  العق فف  عذرذففح إلفف  العفففرا  

 العمر يأ ره  ال.
 
  

6 A  يفففففف رح الع ففففففرال  إعففففففإل العب فففففففB  العفففففف ي يقففففففرن
 س رسر  أر يأ مر يأ إلذذقيإلأ ذف  م  العق  

 
 

 
7 A  يفففففف رح الع ففففففرال  إعففففففإل العب فففففففB  العفففففف ي يقففففففرن

س فففففرسر  أر فففففيأ أإلرإليفففففأ إلذفففففذقيإلأ ذفففففف  مففففف  
 العق  .

 
  

سرالذفف أ العفففرا  العهففر س  سي إلففر  الإلرإليففأ ففرسر   Aي  فف  العب ففف  8
 س ففحهر أر ففيأ إلذففذقيإلأ مر يففأسذ  يفف   ففرسر   Bيقففرن العب ففف 

سرالذفف أ العفففرا  العهففر س  رير ففف  مر يففأ   ففرسر  يفف  سذ A يقففرن
B  إلذذقيإلأ الإلرإليأ رسأ أر يأ . 
  

 

 

 

 

 


