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( ودقة أداء المهارات Foot Work) ات القدمينتأثير تمرينات بجهاز مساعد في سرعة حرك
 والخلفية في االسكواشالفنية االمامية 
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 ملخص البحث
مما ال شك فيه ان العب اغلب العبي  االسكواش يحتاجون الى العديد من الصفات والقدرات     

ن من والى رك الصحيح والسريع بالقدميالبدنية والحركية في تنفيذ المهارات الفنية السيما ان التح
ة باالضافة الهمية دقة اداءه للمهارات االمامي خط القاعدة كونه مركز التحرك لتنفيذ اغلب المهارات

من هنا جاءت مشكلة البحث في استخدام جهاز مساعد بتقنية التحكم  والخلفية للعبة االسكواش
 ل ليصدر أوامر صوتية وضوئية يتحركعن طريق تطبيق الكتروني يثبت في الهاتف المحمو 

الًلعب وفقها ويؤدي المهارات االمامية والخلفية في االسكواش وتم تطبيقها في الجزء الرئيسي من 
( باإلضافة Foot Workالوحدات التدريبية ومعرفة مدى فاعليته في تطوير سرعة حركة القدمين )

لشباب لالمنتخب العراق ة للعبة خاصة لًلعبي الى دقة اداء المهارات المستقيمة االمامية والخلفي
بلعبة االسكواش ، حيث تم استخدام المنهج التجريبي لمًلئمته موضوع البحث وبعد تطبيق التمرينات 

والتي  (SPSSمع الجهاز المساعد واستخراج النتائج من خًلل استخدام الحقيبة االحصائية )
ع ة في اختبارات البحث وان التمارين المستخدمة مأظهرت فروق معنوية ولصالح االختبارات البعدي

 الجهاز المساعد اثبتت فاعليتها في تطوير مستوى االداء وهذا ما اثبتته النتائج .
The Effect exercises with assistant machine in the speed of movement of foot work and 

accuracy performance of forehand background skills in squash 

Will undoubtedly the squash player needs to be two important aspects in the implementation 

of all the basic skills of the game the first side is in the right and move fast foot and out of 

the control area (T) and the second aspect its performance accuracy of the skills of forehand 

background of the game from here came the problem of the research in the use of auxiliary 

device technology controlled by an electronic application that installs in the mobile phone to 

issue a sound and light commands move the player accordingly and lead forehand 

background skills were applied in the main part of the training modules and see how its 

effectiveness in the development of the speed of movement of the feet, In addition to the 
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performance of the rectus skills front and rear of the game accuracy private national players 

Iraq junior, where the use of the experimental method for suitability research topic and after 

the application of exercise with the auxiliary device and extract the results through the use 

of statistical Pouch (SPSS), which showed significant differences in favor of the post tests in 

the Tests Find and exercises are used with the auxiliary device has proved its effectiveness 

in the development of the level of performance and this has been proved by the results. 

 

 

 مقدمة البحث وأهميته 1-1
ان أختيار التمارين المناسبة تسهم في تطوير مستوى االداء الرياضي خاصة في العاب      

المضرب كون ان هناك محدد اساسي وهو المضرب والكرة وعلى الًلعبين طول مدة المباراة 
نافس والكرة ، وكون ان لعبة التركيز وادراك كل المتغيرات التي تطرأ على حركة الًلعب الم

االسكواش ُصنفت من ضمن العاب المضرب التي يسعى فيها الًلعب لإلرجاع الكرة للمنافس 
بصورة صحيحة ال يتم ذلك اال من خًلل االهتمام بالتدريب لتطوير الجوانب الخاصة بالفعالية 

كان الًلعب المنافس كون ان الًلعب طول مدة تبادل لعب الكرات عليه الوصول للكرة وادراك م
وبذلك يحتم عليه اداء اوضاع حركية سريعة توازي السرعة العالية للكرة عند انطًلقها من مضرب 

 الًلعب المنافس . 
نو      القدرات  تتضمن كثيرة عناصر على التركيز يتطلب هذه اللعبة في العالية المستويات تحقيق ا 

المهارات الفنية االمامية والخلفية في االسكواش المهارية خاصة ما يرتبط في سرعة ودقة تنفيذ 
يث تعد حفضًل عن االقتصاد في المجهود البدني والعمل على توزيع الجهد طول فترة المباراة ، 

هي من أتجاهات التدريب الحديثة في التدريب أللعاب المضرب خاصة التدريبات بجهاز مساعد 
ذها في االسكواش كون أن هذه المهارات تتطلب تنفي لمهارتي الضربة المستقيمة االمامية والخلفية

بسرعة ودقة ومدى حركي مناسب لكي تكون فعالة وبالتالي فسح المجال لًلعب الخصم من لعب 
كرته باإلضافة لذلك تتطلب التركيز البصري خًلل االستمرار بمتابعة الكرة في الهواء لغاية ضربها 

العمل و  البحث في المصادر الخاصة بهذا الموضوع بعد انالباحث أستثار ما وهذاواحراز النقاط . 
وسرعة ودقة  (Foot Work)في تطوير سرعة تحرك الًلعبين تدريبات بجهاز مساعد على وضع 

 أداء المهارات المستقيمة األمامية والخلفية في االسكواش.
 مشكلة البحث  1-2  

أستمرارية تبادل الكرات لحين اخفاق ان لعبة االسكواش ُتعد من االلعاب التي تعتمد على     
المنافس في ارجاع الكرة وان نجاح الًلعب في الفوز بالمباراة يعتمد على دقة وسرعة تنفيذه ألداء 
المهارات الفنية في االسكواش . ومن خًلل خبرة الباحثان في مجال اللعبة ومتابعة كل ما هو 

لجزء الرئيسي من الوحدات التدريبية اهمية ان ادخال تمرينات بجهاز مساعد الى امستحدث وجدو 
كبيرة في تطوير جوانب دقة وسرعة اداء المهارات الفنية االمامية والخلفية المستقيمة في االسكواش، 
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حيث ان اداء هذه المهارات يحتم على الًلعب النظر المستمر ومحاولة ادراك وتقدير مسافة طيران 
مما يحتاج الى تدريبات خاصة باإلضافة الى سماع صوت الكرة وضربها بعد ارتدادها من االرض 

ارتطام الكرة باألرض والجدار االمامي تحضيرا للشروع بضرب الكرة، وهذا ما اكده )ياسر وجية،علي 
حسن( ان العب االسكواش مطالب طوال فترة تبادل لعب الكرات مراقبة الخصم ومراقبة الكرة 

، T()1021 :2االمامية والخلفية والرجوع الى موقع ) خاصة اثناء االنتهاء من اداء الضربات
 ( في الوصول المبكر والمريح للكرةFoot Workسرعة التحرك )(، باالضافة الى اهمية 10

وبالتالي يكون اداء الًلعب للمهارات الفنية بصورة صحيحة. من هنا جاءت مشكلة البحث في 
رعة التحرك سفي تطوير البصرية السمعية( تدريبات بجهاز مساعد بااليعازات )لعمل على وضع ا
(Foot Work ) وسرعة ودقة أداء المهارات المستقيمة األمامية والخلفية لًلعبي منتخب الشباب

 تحت باالسكواش .
  البحث أهداف 1-3

( ودقة أداء الضربات Foot Workفي تطوير سرعة التحرك ) بجهاز مساعدأعداد تدريبات  -
 خلفية في االسكواش .المستقيمة  االمامية وال

 ( .Foot Workفي تطوير سرعة التحرك )بجهاز مساعد تمرينات معرفة تأثير  -
في تطوير دقة وسرعة أداء الضربات المستقيمة   بجهاز مساعدتمرينات معرفة تأثير  -

 االمامية والخلفية في االسكواش .
 البحث فروض 1-4

 Footوالبعدي في سرعة التحرك ) ليالقب االختبارين بين احصائية داللة ذات فروق توجد -
Work لعينة البحث ) . 

والبعدي في دقة أداء الضربات  القبلي االختبارين بين احصائية داللة ذات فروق توجد -
 . المستقيمة  االمامية والخلفية في االسكواش لدى عينة البحث 

ة أداء الضربات والبعدي في سرع القبلي االختبارين بين احصائية داللة ذات فروق توجد -
 .المستقيمة  االمامية والخلفية في االسكواش لدى عينة البحث 

 مجاالت البحث : 1-5
 سنة( باالسكواش . 22المجال البشري : العبي المنتخب الوطني للشباب )تحت  -
 المجال المكاني : مًلعب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في الجادرية . -
 . 24/21/1022لغاية   20/20/1022رة منالمجال الزماني : للفت -

جراءاته الميدانية  -2  منهجية البحث وا 
 منهجية البحث  2-1
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استخدم الباحثان المنهج التجريبي في هذه الدراسة لمًلئمته وطبيعة مشكلة البحث بتصميم     
كلة ة المشنظام المجموعة الواحدة وهو نظام لًلختبار والمقارنة بين المجموعة نفسها ، "ان طبيع

حيث يدخل عليها ( 2999،1،42" )حسن احمد:هي التي تفرض المنهج الذي يمكن استخدامتته
للتعرف على مقدار لتأثير الحاصل من خًلل نتيجة المقارنة بين االختبار القبلي   المتغير المستقل

 والبعدي لعينة البحث 
 عينة البحث 2-2

صل أو النموذج الذي يجري الباحث مجمل ومحور العينة "هي الجزء الذي يمثل مجتمع األ     
اختيرت عينة البحث بأسلوب العينة العمدية ( حيث 2991،3،12عمله عليه" )وجية محجوب:

سنة(  22الواحدة ذو األختبارين القلبي والبعدي ، وهم العبي المنتخب الوطني للشباب )تحت 
(  %200البحث تمثيًلا صادقاا وبنسبة )( العبين وهم يمثلون مجتمع 0باالسكواش والبالغ عددهم )

والذين أجريت عليهم التجربة الرئيسية من خًلل اختبارهم قبلياا ومن ثم إدخال المتغير المستقل 
)التمرينات بجهاز مساعد( وبعدها تم أجراء االختبارات البعدية لمعرفة تأثير المتغير المستقل على 

 عينة البحث .
 ائل جمع المعلوماتأجهزة وأدوات البحث ووس 2-3
 أجهزة وادوات البحث 2-3-1

( . جهاز تدريب 20( . مضارب وكرات لإلسكواش )عدد 4مًلعب لإلسكواش )عدد  -
االيعازات الضوئية  والصوتية . قاذف كرات . سلم التدريب . شريط الصق لًلختبارات . 

 ( .1شريط قياس متري معدني . ساعة توقيت عدد )
 أجراءات البحث الميدانية  2-4

 تحديد أختبارات البحث  2-4-1
)طتتتتتتارق االختبااااار االول : اختبااااار سااااااااارعااااة اداء الضاااااااااربااااات المساااااااااتقيمااااة االماااااميااااة 

  (10004،222،دسوقي:
يستتتتتتتتتتجل للمختبر عدد الضتتتتتتتتتتربات االمامية التساااااااجيل : 

( 1ثتتانيتتة الفضتتتتتتتتتتتتتتتتل محتتاولتتة من ) 10الصتتتتتتتتتتتتتتحيحتتة في
 المحاوالت .
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)طتتتتتتارق ت المساااااااااتقيمااااة الخلفيااااة االختبااااار الثاااااني : اختبااااار سااااااااارعااااة اداء الضاااااااااربااااا
   (10004،221،دسوقي:

يستتتجل للمختبر عدد الضتتتربات االمامية الصتتتحيحة التسااجيل : 
 ( المحاوالت .1ثانية الفضل محاولة من ) 10في
 

)فخري االختباار الثاالاث: الضااااااااارباة االرضاااااااااياة االمامية المساااااااااتقيمة نحو الهدف المقسااااااااام 
 (1001،5،02الدين:

نقتتتتاط لكتتتتل ضتتتتربة تحتستتتتب ال :تسااااجيل النقاااااط
 صحيحة كاالتي:

( ، 1نقتتتتتتتاط اذا لمستتتتتتتت الكتتتتتتترة المربتتتتتتتع رقتتتتتتتم ) 1
( ، 4نقتتتتتتتاط اذا لمستتتتتتتت الكتتتتتتترة المربتتتتتتتع رقتتتتتتتم ) 4
( ، 1نقتتتتتتتاط اذا لمستتتتتتتت الكتتتتتتترة المربتتتتتتتع رقتتتتتتتم ) 1

( ، 2( ، نقطتتتتة واحتتتتتدة اذا لمستتتتت الكتتتتترة المربتتتتع رقتتتتتم )1نقطتتتتتان اذا لمستتتتت الكتتتتترة المربتتتتع رقتتتتتم )
 سومة.صفر اذا كانت خارج الحدود المر 

)فخري : الضاااااااااربااة االرضااااااااايااة الخلفيااة المساااااااااتقيمااة نحو الهاادف المقسااااااااام لرابعاالختبااار ا
 ( 1001،5،09الدين:

قيتتتاس دقتتتة الضتتتربة االرضتتتية االخلفيتتتة  الغااارض مااان االختباااار: 
 المستقيمة في االسكواش .
نفتتتتتتتس مواصتتتتتتتفات وطريقتتتتتتتة  اجاااااااراءات االختباااااااار:

قيتتتتتتتاس االختبتتتتتتتار الستتتتتتتابق لكتتتتتتتن االختبتتتتتتتار يتتتتتتتؤدى 
جهتتتتتتة اليستتتتتترى للملعتتتتتتب وبظهتتتتتتر المضتتتتتترب متتتتتتن ال

 ضربة خلفية  .
 

)علي  ( ثا.31االختبار الخامس : اختبار سرعة التحرك الى زوايا الملعب خالل )
  ( 1001،0،49جهاد:

( الى Foot Work: قياس سرعة التحرك )الغرض من االختبار
  . ( ثا10الزوايا االربعة خًلل )

تحرك الى زوايا الملعب يتم حساب عدد مرات التسجيل النقاط: 
 ثا . 10خًلل 
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)علي ( ثا 45اختبار سرعة التحرك الى زوايا الملعب خالل )االختبار السادس: 
  ( 1001،0،12جهاد:

يتم حساب عدد مرات الرجوع الى منتصف تسجيل النقاط: 
 ثا . 41خًلل  T) الملعب )

 
 التجربة االستطالعية  2-4-2

( من عينة الدراسة من خًلل مساعدة فريق العمل 1عية على عدد )تم إجراء تجربة إستطًل         
( والغرض منها هو لتثبيت الجهاز التدريبي ليقوم الًلعبين بالتحرك وتوجيه الكرة 84المساعد )*

وفق االيعازات التي ُيصدرها الجهاز وتهيئة االدوات الًلزمة ألداء االختبارات للشروع في تنفيذ 
تخدمة في البحث وكانت التجربة االستطًلعية يوم األربعاء الموافق مفردات التمارين المس

في الساعة الرابعة وعلى مًلعب االسكواش في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  20/20/1022
 جامعة بغداد .

 االختبارات القبلية  2-4-3
لى أفراد عينتة البحتتث ع 1022\ 20 \29تم إجراء االختبتتارات القبليتتة في يوم الخميس الموافق    

( العبين قبتل البدء بتنفيذ البرنامج التدريبي ، 0العبي منتختب العراقي للشتتتتتتتتتتتتتتبتاب البتالغ عتددهم )
حيث تم أجراء  األختبارات المهارية الخاصتة بالبحث وبمساعدة فريق عمل مساعد وعلى مًلعب 

 كلية التربية الرياضية في الجادرية الساعة )الرابعة( عصراا .
 التجربة الرئيسية  2-4-4

بعد االنتهاء من االختبارات القبلية لعينة البحث وباالعتماد على الكتب والمصادر العلمية      
الخاصة بعلم التدريب وألعاب المضرب والمقابًلت الشخصية من أجل االستناد عليها أثناء وضع 

( 0مدة ) نفيذ التمريناتالتمرينات بجهاز مساعد بااليعازات البصرية والسمعية، حيث أستغرق ت
وأنتهت يوم االربعاء الموافق  1022\20\11حيث بدأ تطبيق التمرينات يوم األحد الموافق أسابيع 

أسابيع بواقع ثًلث  0( وحدة تدريبية موزعة على 14تكون المنهج التدريبي من ) 1022\21\21
حدات وتم أستخدام التدرج في الو وحدات تدريبية في االسبوع لأليام )االحد ، الثًلثاء ، الخميس( ، 

في مرحلة االعداد الخاص من الموسم التدريبي ، وتم تحديد التدريبية على طول فترة البرنامج ، 
الشدة التدريبية من خًلل التكرارات القصوية لًلعبين في جميع التمارين، حيث تم أستخدام تمارين 

                                                           
 / طالب دكتوراه / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة بغداد . خميس حسينحسين  دم. (*) 

 / طالب دكتوراه / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة بغداد . حسن شكر عليم.م       

 حسنين عبيد / طالب ماجستير / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / الجامعة المستنصرية .      

 حيدر قيصر / حكم لدى االتحاد العراقي المركزي لالسكواش .      
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ي الملحق ، كذلك تمارين باستخدام جهاز باستخدام جهاز االيعازات الضوئية المصمم والموضح ف
االيعازات الصوتية ، كذلك باستخدام مناطق واشارات ملونة وبارقام لتحرك الًلعبين واداء المهارات 
المستقيمة االمامية والخلفية في االسكواش من اجل تطوير دقة اداء المهارات كذلك سرعة التحرك 

لك المهارات . وتم استخدام جهاز التدريب بااليعازات ( وسرعة أدائهم لتFoot Workداخل الملعب )
الضوئية والصوتية وهو جهاز من تصميم الباحثان وقد تم تطبيق هذه التمارين باستخدام االجهزة 
على طول فترة التمرينات في الجزء الرئيسي من الوحدة التدريبية وكما موضح بالشكل التالي الذي 

 يبين الجهاز التدريبي .

 
 الشكل الجهاز التدريبي الذي يعطي ايعازات ضوئية وصوتية عن طريق يبين

الربط على االيباد او الهاتف المحمول وتمت البرمجة عن طريق الخريطة االلكترونية  
(Arduinoليتم العمل بها عن طريق تثبيت التطبيق الخاص على الهاتف المحمول ) 
 األختبارات البعدية 2-4-5

ارات البعدية لعينة البحث في االختبارات المهارية الخاصة على عينة البحث تم أجراء االختب    
( وفي تمام الساعة الثالثة عصراا  1022 \ 21 \ 24في يوم الخميس ) ( العبين0البالغ عددهم )

على مًلعب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في الجادرية ، وذلك بعد االنتهاء من تطبيق 
ترحة وقد حرص الباحثان على االلتزام بتهيئة الظروف نفسها التي جرى فيها التمرينات المق

االختبارات القبلية من حيث كيفية اداء االختبارات المهارية وكافة االجهزة واالدوات المسخدمة في 
 مفردات االختبارات .

 نتائج( في أستخراج ال spssتم استخدام الحقيبة االحصائية ال ) الوسائل االحصائية  :  2-4
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 عرض وتحليل ومناقشة النتائج -3
سااارعة ودقة اداء الضاااربة االمامية والخلفية واختبار سااارعة  اختبارعرض وتحليل نتائج  3-1

( ثا 45( ثا والى زوايا الساااااااااتة خالل )31( الى الزوايا االربعة خالل )Foot Workالتحرك )
 ومناقشتها

 
( المحسوبة Tالمعيارية وقيمتي ) حرافاتواالنيبين الجدول األوساط الحسابية   (1جدول )

 والجدولية بين االختبارين القبلي والبعدي لعينة البحث 

( عن وجود فرق ذات داللة احصائية 2في ضتوء النتائج االحصتائية كما يوضتح الجدول )       
ة اداء الضتتتربة عة ودقستتتر بين نتائج االختبارين القبلي والبعدي ولصتتتالح االختبار البعدي الختبار 

صل وأن التطور الحا االمامية والخلفية في االستكواش وكذلك سرعة تحرك الًلعبين داخل الملعب
في االختبارات البعدية يعزيه الباحثان الى التمرينات بجهاز مساعد بااليعازات )البصرية السمعية( 

 ع ف ف  - -ع -س االختبار المتغيرات
 قيمة )ت(
 المحتسبة

المعنوية 
 الحقيقية

داللة 
 الفروق

اختبار سرعة اداء 
 الضربة االمامية

 1.64 32.51 قبلي
 معنوي 1.111 4.74 2.66 4.11

 1.17 36.51 بعدي
اختبار سرعة اداء 
 الضربة الخلفية

 1.57 31.41 قبلي
 معنوي 1.111 5.12 1.41 2.31

 1.41 32.71 بعدي

اختبار دقة اداء 
 الضربة االمامية

 1.12 41.45 قبلي
2.36 1.21 6.511 1.111 

 
 
 1.01 43.11 بعدي معنوي

اختبار دقة اداء 
 الضربة الخلفية

 1.21 30.36 قبلي
3.11 1.67 5.04 1.1117  

 1.21 42.36 بعدي معنوي
سرعة التحرك 

(Foot Work )
الى الزوايا االربعة 

 ( ثا31خالل )

 1.13 12.10 قبلي

 معنوي 1.1115 5.22 1.51 2.36
 1.13 14.45 بعدي

سرعة التحرك 
(Foot Work )

الى الزوايا االربعة 
 ( ثا45خالل )

 1.45 21.17 قبلي

1.25 1.31 3.01 
 

1.115 
 

 معنوي
 1.00 23.12 بعدي

 ( 7تحت درجة حرية) (  <  1.15مستوى الداللة. ) 
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تمرينات خلفية ، إذ تم اداء هذه الوالتي اثبتت فاعليتها في تطوير ستتترعة اداء الضتتتربة االمامية وال
من خًلل ايعازات ضتتتتتتتوئية وصتتتتتتتوتية من خًلل اجهزة تتحستتتتتتتس حركة الًلعبين وبالتالي التحرك 
وفق االيعازات الضتتتتتتتتتوئية والصتتتتتتتتتوتية والتي يتحكم فيها المدرب حيث يقوم بالتحرك داخل الملعب 

س المستتتتتتتتتتتتتتتتارات الحركيتتتة واداء التمتتتارين من منتتتاطق مختلفتتتة من الملعتتتب حيتتتث يتم التتتتدريتتتب بنف
للمهارات، حيث أن التدريب باستتتخدام الحركات والتمرينات القريبة من ادائها يحقق باالضتتتافة الى 

( ،  وان Ian Mckenzie :2994،2،20االرتقتاء بالجانب البدني تطوير االداء الكلي للمهارة )
تعاد عن كبر من خًلل االباستخدام اجهزة تدريب حديثة ادت الى تقبل الًلعبين التمارين بصورة ا

الروتين اليومي في تنفيذ التمارين مما ادى الى تطور ملحوظ في ستتتتترعة تحرك الًلعبين خاصتتتتتة 
إذ أن أستتتاس لعبة االستتتكواش " داخل الملعب وهذا ما اثبتته النتائج ( Tستتترعة الرجوع الى موقع )

ن ضتتتتتترب الكرة حتى قبل أن يستتتتتتتطيع الًلعب المنافس م Tهو ستتتتتترعة استتتتتتتعادة الًلعب الموقع 
يستتتتتتتتتتطيع من لعب الكرة في المكان الصتتتتتتتتتحيح وأخذ الفرصتتتتتتتتتة في المباراة بصتتتتتتتتتنع الكرات الجيدة 

(Hesham EL Attar :1001،0،11 )  حيث "أن أتخاذ الخطوات بستترعة فأن الحركة الثانية ،
واألعداد لضتتترب الكرة ستتتيكون لديها متستتتع أكبر من الوقت وهذا ما ستتتيؤدي الى تحستتتين مستتتتوى 

( ، وان أداء التمارين الفردية وتمارين تحرك بًلعبين 2991،9،211ضربك للكرة ")مجدي أحمد :
وأستتتتتتتتتتتتتتتختدام التمتارين المركبتة بالتحرك وأستتتتتتتتتتتتتتتًلم الًلعب الكرات من مزودي الكرات الذين أثنين 

يلعبون الكرات بصتتتتتتتتتتتتتتورة مختلفتة لمنتتاطق مختلفتتة من الملعتتب وعلى الًلعتتب التحرك بتتأتجتتاه الكرة 
ي الضربات االمامية والخلفية مما يودي الى تطوير سرعة رد الفعل لًلعين ، إذ " أن سرعة ويؤد

رد الفعل المركب في االستتتتتتتتتتكواش وعدم معرفة الًلعب المثير نتيجة تباين مواقف اللعب المختلفة 
وظهور مهارات مركبة هو أصتعب أنواع السترعة إذ تحتاج الى تركيز عاٍل وأتخاذ القرار المناسب 

 .( 2990،20،200)راتب قبيعة :ي أداء الضربات االمامية والخلفية " ف
واشتتتتتتتتتتارات النتائج الى ان هناك تطور في مستتتتتتتتتتتوى دقة االداء المهاري للضتتتتتتتتتتربات االمامية      

والخلفية يعزيه الباحثان الى ان استتتتتخدام تمرينات بجهاز مستتتتاعد بصتتتترية ادت الى تطور ملحوظ 
ن تلعب دور كبير في ادراك وتفسير مقدار المسافة المطلوبة لتكون في مستوى الدقة كون ان العي

العين كما اشتتتارت الدراستتتات ليستتتت مجرد عضتتتو ، حيث ان الضتتتربة فعالة وفي المكان المناستتتب 
الستتتتتتتتتقبال الضتتتتتتتتوء ورؤية المحيط الخارجي حيث ان دورها اكبر من ذلك حيث أن الرؤية الفعليه 

( 1022،22،212)محمد لطفي:عضلية وحركة الجسم بأكمله تتطلب حركة الكثير من المجاميع ال
، وان تطور دقة االداء المهاري خاصتتتتتتتتتتتتتة الضتتتتتتتتتتتتتربات االمامية والخلفية دور مهم في ترجيح كفة 
الًلعب الذي يفوز في المباراة كون ان توجية الكرة بدقة لنمطقة بعدية عن تواجد الخصتتتتتتتتتتم تمكن 

االسكواش مهمة جداا الداء الًلعب في المباراة كونها الًلعب من احراز النقاط حيث أن الدقة في 
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تمكنه من اداء الضتتتتتربات في المكان المناستتتتتب أثناء اللعب مما يؤدي الى الستتتتتتيطرة على المباراة 
(  ، وهذا ما اكده امين الخولي إذ أن الضتتتربات IanMckenzie :2992،21،00وأحراز الفوز )

لى الزوايا االمامية للملعب من خًلل توجيه الكرة الهجوميتة تحتتاج الى دقة بالغة في ضتتتتتتتتتتتتتتربها ع
 (.1002،21،10لمناطق بعيدة عن تواجد الخصم )امين الخولي:

 
 االستنتاجات والتوصيات  -4
 االستنتاجات 4-1
 إن التمرينات بجهاز مساعد تأثير أيجابي في تطوير سرعة حركة الًلعبين داخل الملعب . -
تطور دقة وسرعة اداء المهارات االمامية والخلفية لعينة  إن التمرينات بجهاز مساعد ادت الى -

 البحث .
اان استخدام اجهزة التدريب الحديثة ادت الى تطور ملحوظ في متغيرات الدراسة وهذا ما اكدته  -

 النتائج .
سنة( وادت الى 21إن التمرينات بجهاز مساعد اثبتت مًلئمتها لعينة البحث الناشئين )تحت  -

 في نتائج االختبارات البعدية لعينة البحث .حصول تطور ملحوظ 
إن التمرينات بجهاز مساعد    أدت الى تطوير الجانب ادراك الًلعب لمكان الكرة من وبالتالي  -

 تطور دقة الضربات األمامية والخلفية بصورة متوازنه.
 التوصيات 4-2
الًلعبين  عة اداءيوصي الباحثان بأهمية التركيز على عنصر السرعة في حركات القدمين وسر  -

 عند ادائهم للمهارات الفنية في االسكواش كونها العامل الحاسم للفوز في المباراة .
التأكيد على المدربين أستخدام طرق التدريب واجهزة حديثة أنسجاماا مع التطور الحاصل في  -

 لعبة االسكواش .
ي ينات مختلفة فيوصي الباحثان أجراء بحوث ودراسات أخرى على فعاليات أخرى وعلى ع -

 العمر والجنس.
من الممكن أستخدام التمرينات بجهاز مساعد    في تطوير الضربات الطائرة  والضربات  -

 العكسية والجانبية.
يوصي الباحثان بضرورة تطوير سرعة حركة الًلعبين  وسرعة اداء الضربات االمامية والخلفية  -

 ( .strokeلتفادي وقوع الًلعبين في خطأ خسارة النقطة )
التركيز في العملية التدريبية على مراعات أعمار الًلعبين واستخدام وسائل واجهزة ومناهج  -

 تدريبية مناسبة لهم .
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 المصادر
، دار االحمدي للطباعة والنشر ،  2، ط االسكواش الشاملياسر وجية ، علي حسن :  .2

 .1021بغداد ، 
كندرية: ، االس في التربية الرياضيةمبادئ البحث العلمي حسن احمد رسول وسوزان علي :  .1

 . 2999منشأة المعارف، 
، بغداد ، دار الحكمة للطباعة  1، ط  طرائق البحث العلمي ومناهجهوجيه محجوب :  .1

 .2991والنشر 
طارق دسوفي كامل : برنامج مقترح لتنمية المتطلبات البدنية الخاصة لًلعبي االسكواش  .4

جستير ، جامعة حلوان ، كلية التربية الرياضية ، واثره على مستوى االداء ، رسالة ما
1000 . 

فخري الدين قاسم : منهج تدريبي مقترح بأستخدام وسيلة التثقيل لتطوير الصفات البدنية  .1
الخاصة وأثرها في دقة االداء لبعض المهارات االساسية بلعبة االسكواش ، أطروحة دكتوراه 

 . 1001، جامعة بغداد ، 
تأثير منهج تدريبي مقترح في تطوير أهم األساليب الخططية والقدرات  علي جهاد رمضان : .0

( سنة ، اطروحة دكتوراه، كلية 22-29الهوائية والًلهوائية لًلعبي األسكواش بأعمار )
 ، .1001ة الرياضية ، جامعة بغداد ،التربي

7. Ian Mckenzie, Beyond the Basics Excelling at Squash. London, 
Hodder , 1994 . 

8. - Hesham EL Attar : Squash in the veins , Tactics,  Italy , 2002 . 
ص  2991، االسكندرية ،  2، ط االسكواش بين النظرية والتطبيقمجدي أحمد حجازي :  .9

211 . 
ب ، بيروت ، دار الرات السكواش رياضة الفن والحركةراتب احمد قبيعة وخالد الكردي. :  .20

 .2990الجامعية، 
، مركز الكتاب  2، ط الطابع البصري المميز في الكرة الطائرةي حسنين ، محمد لطف .22

 . 1022للنشر ، 
12. Ian  Mekenzie : squash the skills of the game british 

by the raveeb press , 1997 . 
،  القاهرة ، دار الفكر العربي ،  2، ط االسكواش –ألعاب المضرب أمين أنور الخولي :  .21

1002. 
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 ( ملحق يبين وحدة تدريبية 2) ملحق
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 شكل التمرين التمرين نوع ت
2.   

 
 

تعداد الداء مهارة يقف الالعب في وضع االس
الضربة االمامية ومدرب يعطي ايعاز لالعب 
للعب الكرة على لون المربع المرسوم على 

 الحائط لمدة معينة
1.   

 
 

يقوم الالعب بأداء تكرار ضرب الكرة ضربات 
امامية بإيعاز المدرب الى الرقم ال ي يشير 

 اليه المدرب 

1.   
 
 

م قو يقف الالعب استعداد للعب الكرة عندما ي
المدرب بايعاز يقوم الالعب بضرب الكرة الى 

   1-1الدوائر المرقمة بالتسلسل من 
 

 
4.   

 
 
 

 

التحرك وفق االيعاز الصوتي من الجهاز ال ي 
يعطي ايعازات مختلفة على الالعب التحرك 

 تجاه الرقم ال ي يصدره الجهاز

1.   
 

اداء ضربات خلفية وفق ايعاز المدرب للون 
 ائط االماميالموجود على الح

0.   
 
 

على الالعب التحرك من امام الجهاز ال ي 
يعطي ايعاز ضوئي يجب على الالعب توجية 

 الكرة للون ال ي يظهر
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2.  
 
 
 

 

نفس التمرين السابق لكن االيعاز يكون 
صوتي وفق الرقم ال ي يسمعهه اللعب عليه 

 توجيه الكرة وفق االيعاز.
 
 
 


