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 ملخص البحث
الضــربة االماميــة  تعــرف مجــال الرؤيــة البصــرية وعالقتهــا بدقــة اداء مهــارة تبــرز اهميــة البحــث       

يـرات مفاجئـة كونها مهارة تحتاج لمجال رؤية واسـعة لكثـرة متطلباتهـا ومـا يطـرأ مـن متغ بتنس الكراسي
بضعف اهتمام القائمين بالعملية التعليميـة والتدريبيـة  ، اما مشكلة البحث فتلخصت اثناء االداء واللعب

فضــاًل بتطــوير القــدرات البصــرية ومنهــا مجــال الرؤيــة البصــرية لمعــرف المتغيــرات المحيطــة بالالعــب 
، وهدف البحث الى التعرف على مجال اهميتها  لغرض االرتقاء بالرياضة الى المستويات العليأ عن 

تعــرف العالقــة بــين مجــال  فضــاًل عــنلرياضــي بتــنس الكراســي الرؤيــة البصــرية لالعبــي نــادي ديــالى ا
 اان هنـاك فروقـ:  ، وفـرض الباحـثالضـربة االماميـة  بتـنس الكراسـي الرؤية البصرية ودقة اداء مهـارة

معنوية في مجال الرؤيـة البصـرية لـدى العبـي نـادي ديـالى بتـنس الكراسـي وهنـاك عالقـة معنويـة بـين 
 مجال الرؤية البصرية ودقة اداء مهارة الضربة االمامية بتنس الكراسي .

جراءاته الميداني اما منهجية        قـات فقد اسـتخدم الباحـث المـنهج الوصـفي بأسـلوب العال ةالبحث وا 
ثم قـام  الكراسي،نادي ديالى الرياضي بتنس  و( العبين وهم العب11عينة البحث )االرتباطية وكانت 

 الها.الباحثان بعرض ومناقشة النتائج التي توصلوا 
ـــة اداء مهـــارة        ـــي( ودق ـــة البصـــرية )الكل ـــين مجـــال الرؤي ـــة ب ـــة ايجابي اســـتنتج الباحـــث وجـــود عالق

بتطـــوير مجـــال الرؤيـــة  اهتمـــام المـــدربينويوصـــي الباحـــث بضـــرورة  الكراســـيالضـــربة االماميـــة بتـــنس 
الضربة االمامية بتنس ( لما لها من تأثير ايجابي على دقة اداء مهارة أيسرالبصرية )الكلي / ايمن / 

 .الكراسي
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Abstract 

     The significance of the paper occurs in identifying The Scope of Optical 

Vision and its Relation to Frontal shot Accuracy in wheelchair Tennis as it 

is a skill requiring wide seeing scope due to its multi demands and the 

sudden changes taking place during performance and playing. The problem 

of the study is summarized in the lack of interest among those in charge of 

teaching and training processes to develop visual abilities so as to know 

changes around the player in addition to its significance to improve this 

sport up to high levels. The paper aims at recognizing the scope of optical 

vision of Diyala wheelchair Tennis Team players as well as finding the 

relation between the scope of optical vision and frontal shot accuracy in 

wheelchair tennis. The researcher assumed that there are significant 

differences in the scope of optical vision among Diyala wheelchair tennis 

team players، and that there is significant relation between the scope of 

optical vision and frontal shot accuracy in wheelchair tennis. 
Moreover، in terms of methodology and field procedures، the researcher 

adopted the descriptive approach of correlative relations. The sample of the 

paper comprised (10) players who are members of Diyala wheelchair tennis 

team. Then، the researcher displayed and discussed the study results. The 

researcher concluded that there is a positive relation between the (overall) 

scope of optical vision and frontal shot accuracy in wheelchair tennis. 

Therefore، the researcher recommended that trainers should pay more 

interest to develop the scopes of optical vision (overall، right، and left) due 

to their positive impact on frontal shot accuracy in wheelchair tennis. 
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  :المقدمة  -1
  ،المبدعين والمفكرينإن معظم االنجازات العلمية والتكنولوجية التي حققتها البشرية هي أنتاج افكار   

ـــر و ولكـــون مجتمعنـــا يعـــي: فـــي عـــالم ســـريع  ، إذ البـــد للبحـــوث خاصـــة فـــي المجـــال الرياضـــيبالتغيي
والدراسـات العلميـة فــي المجـال الرياضــي أن تهـتم  بتطـوير مختلــف القـدرات والمهــارات الفنيـة والنفســية 

الرياضــية المختلفــة لتحقيــق والســمات والمعــارف الخاصــة التــي يحتاجهــا كــل نــوع مــن أنــواع النشــاطات 
، ودعـت فلسـفة التربيـة الحديثـة إلـى االهتمـام بعلـم الـنفس مستوى وصوال إلى االنجـاز الرياضـيأفضل 

المعرفي في الجانب التخصصي الى جانب التعلـيم و التـدريب لكـي يكـون المـتعلم والمتـدرب الرياضـي 
قــد تطــور مســتوى األداء فــي جميــع قــادر علــى مواجهــة الصــعوبات واالرتقــاء بالمســتوى الرياضــي ، و 

الرياضــات ومنهــا رياضــة التــنس االرض  وخاصــة المعــاقين فــي الــدول المتقدمــة رياضــيا والتــي أصــبح 
الضربة االمامية لها طابعا متميزا باألداء في جميع النواحي الفنية والبدنية والنفسية والمعرفية.   وتعد 

المستخدمة ضد ارسال الفريق المنافس، وهي الخطوة االولى لبناء  المهارات الهامةمن  بتنس الكراسي
الالعب الفريق المنافس بها، اذ يحتاج  مباشرة وفوزالهجوم الناجح وأي خطا يؤدي الى تسجيل نقطة 

أدائـــه إلـــى " قابليـــات مهاريـــة وبدنيـــة وعقليـــة يمتـــاز بهـــا كـــالقوة المميـــزة بالســـرعة والرشـــاقة وســـرعة  فـــي
كيــة والتوقــع الحركــي والتركيــز واالنتبــاه والدقــة فــي الحركــة وتوجيــه الكــرات الــى المكــان االســتجابة الحر 

 (11: 2112 :خليل) المحدد اضافة الى الثقة بالنفس والمعرفة الخططية. "
اذ ان دقـة االداء  عليهـا،العتمـاد المهـارات االخـرى  الضربة االمامية بتنس الكراسـيوتزداد اهمية     

اعــداد جيــد وعمــل تركيبــات هجوميــة مميــزة تســاعد االعــب فــي احــراز هجــوم نــاجح  الجيــد يبنــى عليــه
" ان التطـورات والتغيـرات االخيـرة فـي قواعـد الرياضـة دفـع الفـرق العالميـة  الفـوز،وكسب نقطة لتحقيق 

لـه مـن اهميـة  متخصصـين لمـاالى اعتماد مبدأ التخصص في هذه المهارة مـن خـالل اعتمـاد العبـين 
 ( 21: 1991:محجوبطط الهجومية وتأثيرها على نتيجة المباراة " )في تطبيق الخ

يتطلــب األداء الحركــي الجوانــب البصــرية إلدراك جميــع المتغيــرات وســعة التعامــل معهــا بشــكل و       
 صــحيح لتجنــب االخطــاء والعتبــار حاســة البصــر الحاســة االساســية لــرد الفعــل وأداء الواجــب الحركــي، 

اضــة التــنس االرضــي  بتعــدد المهــارات التــي تتطلــب  قــدرات معرفيــة ومهاريــة ونظــرا لمــا تمتــاز بــه ري
مجال رؤية بصرية واسع تمكنه من ادراك متطلبات اللعـب السـريع، اذ ان  فضاًل عنوبدنية وخططية 

طبيعـة الرياضـة وقانونهـا وعـدم وجــود وقـت محـدد النتهـاء المبـاراة وضــرورة انهـاء التـداول  فـان جميــع 
تحــتم علــى الالعــب امــتالك قــدرات متعــددة ومنهــا مجــال بصــري واســع ، لــذلك فــان أي  هــذه المتغيــرات
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فــي دقـــة االداء وبالتــالي يـــؤدي الــى فقـــدان التـــداول  اً ضــعف فـــي مجــال الرؤيـــة البصــرية يســـبب ضـــعف
  وخسارة نقاط المباراة .

اثنـاء المبـاراة التـي البـد فـي يواجه العب التنس االرضي العديد من المتغيرات والمثيرات البصـرية     
دراكهــا والتصــرف الصــحيح تجاههــا وهــذا يتطلــب تطــورا  مجــال الرؤيــة  واســعا فــيمــن االنتبــاه اليهــا وا 

البصـــرية لــــذلك فهـــي مــــن المتطلبـــات االساســــية لتحقيـــق الفــــوز بالمبـــاراة، اذ البــــد مـــن العــــب التــــنس 
 االرضي 

ات المحيطة به. ويعرف مجـال الرؤيـة بأنـه المتغير  إدراكامتالك مجال رؤية بصرية واسعة تمكنه من 
أمــا  ضـمنها،" المسـاحة الحجميـة المحيطيـة بـالعين التـي يمكـن للعـين الثابتـة أن تـرى االجسـام الواقعـة 

 (11: 2111 :غلومو  الرحيم")االجسام الواقعة خارج حدود هذا المجال فال تراها العين 
ل مــن الــرأس وجســم االنســان خطــوط رؤيــا أن العــين تشــك إلــى "( 1991ويشــير )وجيــه محجــوب،     

وان تلـك الحــقول تســير الـى المـدى الكامـل مـن البيئـة التـي  للعـين،أفقية وعمودية تسمى حقول الرؤيـة 
 (. 51: 1991 :محجوبيمكن أن تـراها دون تغـيير في تثبيت العين" )

هـذه  مثـل والعربيـة فـيتقدم تتجلى أهمية الدراسة بأنهـا تمثـل اضـافة معرفيـة للمكتبـة العراقيـة  مما     
 االماميــــة بتــــنسالضــــرة تعــــرف مجــــال الرؤيــــة وعالقتهــــا بدقــــة اداء مهــــارة الدراســــة لــــذلك اراد الباحــــث 

فـي اجئـة كونها مهـارة تحتـاج لمجـال رؤيـة واسـعة لكثـرة متطلباتهـا ومـا يطـرأ مـن متغيـرات مف .الكراسي
 واللعب.اثناء االداء 

لقــد عمــد الكثيــر مــن البــاحثين والمختصــين الــى االرتقــاء المعرفــي والعلمــي وخاصــة فــي االونــة       
االخيـــرة فقـــد شـــهد العلـــم اهتمـــام ملحـــوظ فـــي كافـــة االلعـــاب الرياضـــية واســـتخدام االجهـــزة الحديثـــة فـــي 

اضــي ، اذ اتجــه االهتمــام بالقــدرات النفســية االختبــارات والقيــاس ســعيا مــنهم الــى تطــوير االنجــاز الري
، اذ هـذه القـدرات مجـال الرؤيـة البصـري والعقلية الى جانـب القـدرات البدنيـة والمهاريـة والخططيـة ومـن

ان التــنس االرضــي واحــدة مــن االلعــاب الرياضــية  المشــوقة التــي تتطلــب االهتمــام بالجوانــب البصــرية 
تــاج الــى قــدرات بصــرية جيــدة ومجــال رؤيــة واســع تمكــن كونهــا رياضــة ذات مهــارات متعــددة لــذى تح

دراكهـا واالسـتجابة لهـا لغـرض تجنـب الوقـوع بالخطـأ وخسـارة  الالعب من االنتباه الى متغيرات كثيرة وا 
نقاط المباراة ، ومهارة الضربة االمامية  من هذه المهـارات التـي تتطلـب رؤيـة خاصـة لكثـرة المتغيـرات 

ومــن هــذه المتغيــرات الالعــب المنــافس القــائم باألرســال وكــذلك الالعــب  ائهــاثنــاء ادافــي التــي تحــدث 
، ويتوقـف تحقيـق الفـوز علـى الكثيـر مـن زوجـي والكـرة ومكـان الشـبكة وغيرهـاالزميل في حالة اللعـب ال

، ودراسـتها، لذا وجـب علينـا االهتمـام بتلـك القـدرات تأتي في مقدمتها القدرات البصريةالمتغيرات والتي 
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 م تنـل االهتمـام الكـافي فـي المجـال الرياضـي وكانـت مقتصـرة علـى الجانـب الطبـي وأخصـائيإذ إنها ل
ن الــى االهتمــام بهــا ولــم يــدركوا اهميتهــا وتأثيرهــا علــى و والرياضــي ونالبصــر والعيــون ولــم يعمــد المــدرب

 نتائج المباريـات ومـن هـذه القـدرات المجـال البصـري ) مجـال الرؤيـة الكلـي( هـو " قـدرة الشـخص علـى
 (51: 2111 :المحسن) رؤية ما يحدث حوله خارج خط النظر المباشر. "

وألهميـــة مجـــال الرؤيـــة البصـــرية فـــي المجـــال الرياضـــي، لـــذا تـــتلخص مشـــكلة البحـــث بضـــعف        
لتطــوير القــدرات البصــرية ومنهــا مجــال  والتــدريب الالعبــيناالهتمــام مــن قبــل القــائمين بعمليــة الــتعلم 

المتغيــــرات المحيطـــة بالالعــــب اضـــافة ألهميتهــــا فـــي انتقــــاء العبـــي التــــنس الرؤيـــة البصــــرية لمعـــرف 
  العليا.االرضي لغرض االرتقاء بالرياضة الى المستويات 

 :البحث إلىويهدف 
 الكراسي المتحركة. ديالى بتنستعرف مجال الرؤية البصرية لدى العبي نادي   .1
 .الكراسياالمامية بتنس  الضربةمهارة أداء تعرف العالقة بين مجال الرؤية البصرية ودقة  .2

  البحث: اجراءات-2
 البحث:منهج  1 – 2

اســـتخدم الباحـــث المـــنهج الوصـــفي بأســـلوب العالقـــات االرتباطيـــة لمالئمتـــه لطبيعـــة المشـــكلة قيـــد      
 البحث. 

  البحث: عينة 2 – 2
 – 2111اختار الباحث مجتمع البحث من العبـي نـادي ديـالى الرياضـي بتـنس الكراسـي للموسـم     

العبيين اجريـت علـيهم  استبعاد ثالثة( العبا وتم 11والمسجلين لدى االتحاد رسميا وعددهم ) 2115
 العبين.( 11التجربة االستطالعية لتكون عينة البحث )

 المعلومات المستخدمة بالبحث  االجهزة واألدوات ووسائل جمع 3 – 2
  بالبحث:االجهزة المستخدمة  1 – 3 – 2
 المحيط )مجال الرؤية البصرية( أدراكجهاز اختبار  .1

( يـــتّم عـــن طريـــق هـــذا االختبـــار )الجهـــاز( العائـــد إلـــى منظومـــة اختبـــارات فيينـــا لشـــركة )شـــوفريد      
فحـــص إمكانيـــات المفحـــوص علـــى إدراك أو الشـــعور بالمحرضـــات النابعـــة مـــن المحـــيط المجـــاور لـــه 

ولهــذا الغــرض يقــوم  البصــري.واســتيعابها ويعــّد أيضــًا قيــاس موضــوعي دقيــق لحقــل أو مجــال اإلدراك 
إذ يجــب عليــه القيــام بتمــرين متابعــة الحركــة.  رؤيتــه،الجهــاز بشــّد انتبــاه المفحــوص فــي مركــز مجــال 

وبالوقـــت ذاتـــه يـــتّم إرســـال محفـــزات ضـــوئية محيطيـــة يتوجـــب أن يولّـــد المفحـــوص ردود فعـــل تجاههـــا. 
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إضـافي علـى الحاسـوب لغـرض ربطهـا، كمـا تـّم تصـميم هـذا  USPوتتطّلب هذه الوحدة منفذ تسلسلي 
رة االختبــار لتقــيم إدراك ومعالجــة المعلومـــات المرئيــة الخارجيــة. إذ يعـــّد اإلدراك البصــري الجيــد ضـــرو 

بالنسبة للعديد من الفعاليات التي يمارسـها البشـر واآلالت معـًا، ويتكـّون اختبـار )جهـاز( فحـص إدراك 
 (Schuhfried Gmbh:2010) من المكّونات الثالث اآلتية: Peripheral Perceptionالمحيط 

 الجهاز الرئيس: الذي يتكّون من األجزاء والمكّونات اآلتية: أ.
مصــــفوفة مــــن اإلضــــاءة  مـــن:تتكــــّون  (،)علـــى شــــكل جنــــاحين شاشـــة خارجيــــة محيطيــــة *

عـامود علـى كـّل جانـب )مـن الجنـاح  11صـفوف و  1، ذات  LED Matrixالصـغيرة 
 األيمن والجناح األيسر(.

 محّفزات )مثيرات( ضوئية من المركز إلى محيط مجال رؤيا المفحوصين. *
بعد رأس المفحوص أمام يقوم بتسجيل موقع و  Ultrasoundمقياس مسافة فوق صوتي  *

يتجـاوز ب عـد رأس المفحـوص عـن المسـافة المخّصصـة لـه  أالشاشة الحاسوب. إذ ينبغي 
 سم(. وكما موّضح في الشكل اآلتي: 11 – 11التي تتراوح بين )

 
 
 
 
 
 

 يوضح الجهاز الرئيس الختبار إدراك المحيط. (1الشكل )
: وهـي عبـارة عـن لوحـة مفـاتيح Response Panel، Universal لوحة االسـتجابة الشـاملة ب.

)لوحـــة إدخـــال( شـــاملة يســـتعملها المفحـــوص لالســـتجابة علـــى منظومـــة اختبـــارات فيينـــا وجميـــع 
االختبـارات الموجــودة فـي تلــك المنظومـة ومنهــا اختبــار إدراك المحـيط، وتتكــّون تلـك اللوحــة مــن 

 األجزاء والمكّونات اآلتية:
 األسود(. الرمادي، األبيض، األخضر، األصفر،، األزرق ،)األحمرسبعة مفاتيح ملّونة  *
 (.1، 9، 1، 1، 1، 5، 1، 1، 2، 1عشرة مفاتيح مرقمة ) *
 مفتاح متحّسس واحد )ذهبي اللون(. *
 مفتاَحي معايرة دّواَرين )أبيضي اللون(. *
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 مقبضي تحّكم )جويستك( قياسيين. *
 .Foot pedalsإمكانية توصيل اللوحة مع دواسات للقدمين  *
 .USPيتّم توصيل تلك اللوحة بجهاز الحاسوب عن طريق مقبس من نوع  *

 ولإلطالع على تلك اللوحة بشكل تفصيلي ، ينظر الشكل اآلتي:

 
 .Response Panel، Universalيوضح لوحة االستجابة الشاملة  (2الشكل )

 :Digital Foot Pedals دواسات القدم الرقمية ج.
يلزم إلى جانـب لوحـة المفـاتيح الشـاملة أنفـة الـذكر ، دواسـات رقميـة )للقـدم اليمنـى تحمـل الرمـز 

R وللقـــدم اليســـرى تحمـــل الرمـــز ،L توضـــع علـــى األرض أمـــام المفحـــوص مـــن أجـــل تســـجيل )
الفعاليات وتطبيق المقياس. وعادة ما يتّم ربط هذه الدواسات بمقبس خاص موجود فـي الجانـب 

 المفاتيح الشاملة أنفة الذكر ، كما في الشكل اآلتي: الخلفي من لوحة

 
 .Digital Foot Pedalsيوضح دواسات القدم الرقمية  (3الشكل )

طفـــاء  Onوتســـتعمل هـــذه الدواســـات فـــي االختبـــارات التـــي تتطّلـــب الضـــغط علـــى موضـــعين : تشـــغيل  ، Offوا 
ومنهـــا اختبــار إدراك المحـــيط، وهنالـــك ، Double-Clickوبمعنــى آخـــر، االختبــارات التـــي تتطّلـــب ضــغطتين 

   .الكثير من االختبارات األخرى التي تعمل ضمن منظومة اختبارات فيينا تتطّلب مثل هذا النوع من الدواسات
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 صيني المنشأ   hpحاسبة البتوب  .1
 ياباني المنشأ . (sonyكاميرا نوع  ) .2
 البحث:االدوات المستخدمة في  2 – 3 – 2

( 21شـريط قيـاس معـدني بطـول )، (11كـرات قانونيـة عـدد )، ملعب التنس االرضي ) قـانوني (     
 ( . 2صافرة عدد )، ( سم5اشرطة الصقة ملونة بعرض )، مقص، طباشير ملون،متر
 :وسائل جمع المعلومات المستخدمة في البحث 3 – 3 –2

، شـــــبكة المعلومـــــات )االنترنيـــــت(، والقيـــــاساالختبـــــارات ، المصـــــادر والمراجـــــع العربيـــــة واألجنبيـــــة    
 الشخصية.المقابالت 

 اختبارات البحث : 4 – 2
  :اختبار ادراك المحيط ) مجال الرؤية البصرية ( 1 - 4 – 2

 تطبيق االختبار:
عنـد تهيئــة المفحــوص لالختبــار ، ينبغـي أن يكــون مســتوى جلوســه بحيـث تكــون عينيــه بمســتوى       

واحــد مــع العالمــات الخضــراء الموجــودة إلــى يمــين ويســار إطــار وحــدة جهــاز إدراك المحــيط. لــذا فــأن 
أن  وجود منضدة أو كرسي قابل لتعديل االرتفـاع يعـّد ضـرورة فـي هـذه الحـال. وبالطريقـة ذاتهـا ينبغـي

يكون جلوس المفحوص بحيث يكون رأسه )الموقع األفقي لمنتصف العيون( مواجه لمنتصـف اإلطـار 
ـــى أن يكـــون رأســـه بالضـــبط فـــي منتصـــف  ـــى اإلطـــار( أي بمعن ـــاللون األزرق الموجـــود عل )المؤشـــر ب

يـة مـن أن الصـفيحة المعدن تـه  وتهيئالجهاز، كما ينبغـي أيضـًا التأّكـد عنـد تركيـب جهـاز إدراك المحـيط 
)القاعدة المربعة التي تحمل جهاز إدراك المحيط والموضوعة على المنضدة( أن تكون ضمن مسـتوى 

، ومــن أن شاشــة الحاســوب تكــون متوســطة ومتمركــزة ضــمن اإلطــار المعــدني المربــع  حافــة المنضــدة
 للجهاز. وكما موّضح في الشكل اآلتي:

 
 
 
 
 
 

 يوضح اإلعداد والوضع الصحيح لجهاز إدراك المحيط. (4الشكل )
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( 111أما بالنسبة للمفحوصين األكثر وزنا" ، فمن غير الممكن عادة قيـاس مجـال الرؤيـا إلـى )      
ـــونهم  درجـــة ؛ وهـــذا بســـبب كـــونهم ســـوف يجلســـون بعيـــدًا عـــن شاشـــة الحاســـوب وبالتـــالي ســـتكون عي
موضوعة ما بعد نهايات الجناحين. وفي مثل تلك الحاالت ، فأن ال يمكـن لمجـال اإلبصـار األقصـى 

)هــذا ينطبــق علــى كــّل األفـراد الــذين يجلســون بعيــدًا جــدًا عـن شاشــة الحاســوب(، وعنــد البــدء  أن يقـاس
جـــالس المفحـــوص بالطريقـــة المالئمـــة ، ســـيتحرك مثيـــر ضـــوئي الـــذي يحـــدث عـــن طريـــق  بـــالفحص وا 

وبســرعة محــّددة ســلفًا )عنــد حــدوث التغيــرات( أمــا المثيــر الحــرج  –انبعــاث إشــارات تبــرز فــي الجهــاز 
فــي أثنــاء المــدد الزمنيــة الفاصــلة فهــو الــذي يجــب أن يتفاعــل معــه المفحــوص عــن طريــق  الــذي يبــرز

الضغط على دواسـة القـدم الموضـوعة تحـت قدمـه علـى األرض، إذ يقـوم المفحـوص بـالجلوس والنظـر 
 11إلى شاشة الحاسوب وتركيز انتباهه إلى مركز الشاشة التي ينبغي أن يبتعد عنها مسافة ما بـين )

وعنـد تحـّرك المفحـوص أقـل أو أكثـر مـن المسـافة المسـموح بهـا سـوف يظهـر تنبيـه علـى  سم(، 11 –
شاشة الحاسوب لتنبيه المفحوص للرجوع ضمن المدى القياسي للفحص ، وبعد ذلك يقيس لنا الجهاز 

 زاوية مجال رؤية المفحوص الكّلي ، ينظر الشكل اآلتي.

 
 تباريوضح قيام احد الالعبين بأداء االخ (5الشكل )

 مراحل االختبار:
ومنهــا أداتــي البحــث )إدراك  VTSإن كــل اختبــار يــتّم تطبيقــه ضــمن منظومــة اختبــارات فيينــا        

 المحيط( و)اإلجهاد الذهني( يمر بثالث مراحل رئيسة يمكن إيجازها بما يأتي:
: يــتّم هنــا إعطــاء المفحــوص تعليمــات ومعلومــات Instructions Phaseمرحلــة التعليمــات  .1

ضرورية خطوة فخطوة عن االختبار وعما سوف يواجهه المفحوص من مثيرات أو أسئلة وغير 
ذلــك. وعــن كيفيــة اســتعمال لوحــة المفــاتيح الشــاملة فضــاًل عــن كيفيــة اســتعماله لدواســات القــدم 

اليــد والقــدم اليمنــى ، أو اليــد والقــدم يمكــن اســتعمال لوحــة المفــاتيح أو دواســات القــدم بو  ..وهكــذا
 اليسرى وحسب رغبة المفحوص.
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: وهــي المرحلــة التــي تتبــع مرحلــة التعليمــات ، ويــتّم فيهــا Practice Phaseمرحلــة التمــرين  .2
تمرين المفحوص على كيفية االستجابة لالختبـار عـن طريـق بعـض األمثلـة التوضـيحية الفعليـة 

( 5ثالثـة أخطـاء أو إذا لـم يقـم بـأي اسـتجابة نهائيـًا ضـمن مـّدة )، فإذا قـام المفحـوص بارتكـاب 
دقائق ، فأن مرحلة التمرين سـوف تتوقـف ويقـوم البرنـامج بالطلـب إلـى المفحـوص بـالرجوع إلـى 
ــــق االختبــــار )الفــــاحص( أن يتخــــذ  الفــــاحص لتلقــــي مزيــــد مــــن التعليمــــات. عنــــدها يمكــــن لمطّب

حلـــــة برمتهــــا مـــــن جديــــد ، أو العـــــودة إلــــى مرحلـــــة اإلجــــراءات المناســــبة ، أي أمـــــا بإعــــادة المر 
التعليمات وهكذا ، وبذلك يتّم التأّكد من أنه ال يتّم القيـام باالختبـار الفعلـي إال بعـد أن يتبـين أن 

 المفحوص قد فهم واستوعب التعليمات بدقة .
ينبغـي  : وهي المرحلـة التـي تتبـع مرحلـة التمـرين مباشـرة ، التـيTest Phaseمرحلة االختبار  .1

فيها استعمال المقـبض الـدّوار الموجـود فـي لوحـة االسـتجابة الشـاملة )أنفـة الـذكر( مـع اسـتعمال 
حســـب الرغبـــة ، علـــى أن يـــتّم تنبيـــه المفحـــوص علـــى عـــدم بدواســـة القـــدم اليمنـــى أو اليســـرى و 

اســتعمال كلتــا الدواســتين فــي آن واحــد، وبعــد االنتهــاء مــن االختبــار يــتّم إظهــار شاشــة مســاعدة 
طلب منا إما إظهار نتائج الفحص علـى شاشـة الحاسـوب مباشـرة ، أو طباعتهـا علـى الطابعـة ت

، ويشــمل التقريــر كافــة المعلومــات الديمغرافيــة الخاصــة بــالمفحوص فضــاًل عــن درجاتــه الخــام 
Raw Scores  والـــدرجات المعياريـــةT-Scores  والزائيـــةZ-Scores  والتسلســـل النســـبي

PR-Percentile Rank  فقــرة مــع الــزمن المسـتغرق لإلجابــة علــى أالختبــار مــع إظهــار لكــل
االختبار التفصيلي باالستناد على الدرجات المعيارية وكما موّضح في الشـكل  Profileبروفيل 
 اآلتي:

 
 (: يوضح مقطع من أحد النماذج التوضيحية لبروفيل نتائج اختبار إدراك المحيط.6الشكل )

ويمكــن عــن  لالختبــار؛علمــًا أن البروفيــل )لمحــة الحيــاة( فيعــّد تمثيــل بيــاني للــدرجات المعياريــة       
طريقه موازنة أداء المفحوص بسهولة مع عّينات معيارية مختارة. وتشير المنطقة الرماديـة إلـى المـدى 

المنطقــة البيضــاء انحــراف معيــاري واحــد. أمــا الــدرجات الموجــودة فــي  المتوســط ، وتغّطــي المتوســط 
أمــا تلــك الموجــودة فــي المنطقــة البيضــاء فــي  المعــّدل،فــي الجانــب األيســر فتعــّد ضــمن المســتوى دون 

يــتّم اإلشــارة إلــى درجــة المفحــوص بنقطــة. أمــا و  الجانــب األيمــن فتعــّد ضــمن المســتوى فــوق المعــّدل.
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اء للمفحــوص ، آخــذين المــدى المؤّشــر إلــى يســار ويمــين هــذه النقطــة فيشــير إلــى المــدى ضــمن أّي أد
 (.%5اي بنسبة خطأ )  ( %95مسألة الثبات بنظر الحسبان ، ضمن مستوى ثقة )

 مّدة االختبار:
( دقيقـة )بمـا فـي ذلـك التعليمـات ومرحلـة التمـرين(، أمـا 15إن الوقت المطلوب لالختبار حوالي )     

المتغيـــرات التـــي يمكـــن قياســـها ضـــمن اختبـــار إدراك المحـــيط المقـــاس بجهـــاز فحـــص )إدراك المحـــيط 
Peripheral Perception:ضمن منظومة اختبارات فيينا فيمكن توضيحها كما يأتي ) 

 Field of vision (:2009: Schuhfried) ةمجال الرؤي
تعطينا النتيجة ضمن هذا المتغير مجال رؤية المفحوص الكاملة محسوبة بالـدرجات ، والنـاتج        

عن مجموع زوايا الرؤية لكل من العين اليمنى والعين اليسرى. ويتّم حساب زوايا الرؤيـة اسـتنادًا علـى 
لمحــيط ، وموقــع خطــي التقــاطع ، وبعــد الــرأس عــن وحــدة كــل مــن موقــع الشــبكة ضــمن جهــاز إدراك ا

 القياس. 
 (211:  2111)الصميدعي :  -اختبار دقة اداء مهارة الضربة االمامية بتنس الكراسي: 2 – 4 – 2
 اختبار قياس مهارة الضربات األرضية )األمامية (. 

 : قياس الضربات األرضية )األمامية ( وسيطرتها.الغرض من االختبار
 (11(، كرات تنس عددها ) 1مضرب تنس عدد ) األدوات المستعملة:

 طريقة األداء:
 المختبر خلف خط القاعدة في الوسط مستعدا لضرب الكرات. يقف -
ويقـوم بعـد اإليعـاز  ،يقف رامي الكرات عند خط االرسال الوسطي في الجهة الجانبية للمختبر -

 رسال وخط القاعدة.برمي الكرة في المنطقة الواقعة بين خط منطقة اال
 يالحظ المسجل األداء ويحتسب النقاط. -
 كرات(  11يضرب المختبر ) -    

 التسجيل:
 الكرات التي تسقط خارج الملعب الفردي تحصل على درجة )صفر(. -
 (.1يتم حساب نقطة واحدة للكرات التي تسقط ضمن المنطقة رقم ) -
 (.2) يتم حساب نقطتين للكرات التي تسقط ضمن المنطقة رقم -
 (.1يتم حساب ثالث نقاط للكرات التي تسقط ضمن المنطقة رقم ) -
 (.1يتم حساب أربع نقاط للكرات التي تسقط ضمن المنطقة رقم ) -
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 طريقة أداء اختبار الضربة األمامية  ( 7الشكل ) 
 التجارب االستطالعية :  5 – 2
 التجربة االستطالعية االولى : 1 – 5 – 2

( 1علـــى عينـــة قوامهـــا ) 2111/  1/  11اجـــرى الباحـــث التجربـــة االســـتطالعية االولـــى بتـــاريخ     
من خارج عينة البحث ومن نفس المجتمع في مختبر االبحاث النفسية )رئاسة جامعة بغـداد(  العبيين

 وكانت التجربة االستطالعية تهدف الى :
 التأكد من صالحية االجهزة المستخدمة في البحث . .1
 تعرف مكان اجراء التجربة ومدى مالئمته . .2

 ل = العب.

X = سقوط الكرة.   

= مسار الكرة. ٠  

 = رامي الكرات

 ل

1 1 

2 

4 

3 
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 تعرف المدة الزمنية التي يستغرقها االختبار لكل العب . .1
 اثناء اجراء التجربة . في تعرف الصعوبات التي قد تواجه الباحث  .1

 التجربة االستطالعية الثانية : 2 – 5 – 2
نــة التجربــة علــى نفــس عي 2111/  1/  21اجــرى الباحــث التجربــة االســتطالعية الثانيــة بتــاريخ      

ــــى ل ــــنس الكراســــياالســــتطالعية االول ــــة بت ــــة تعــــرف دقــــة اداء مهــــارة الضــــربة االمامي ، وتهــــدف التجرب
 الى:االستطالعية الثانية 

 االختبار المهاري . الملعب ألجراءتعرف مدى مالئمة  .1
 التأكد من كفاءة فريق العمل المساعد ومدى الدقة في تنفيذ االختبارات .  .2
 تعرف الصعوبات والمشاكل التي قد تواجه الباحث . .1
   صالحية العينة المختارة ومدى استجابتها لالختبارات .  .1

 التجربة الرئيسة : 6 – 2
( مـن خـالل اجـراء اختبـار 2111/  9/  11 – 15قام الباحث بـإجراء التجربـة الرئيسـة بتـاريخ )     

مجــال الرؤيــة البصــرية واختبــار دقــة اداء مهــارة  الضــربة االماميــة  بتــنس الكراســي علــى عينــة البحــث 
 ( العبين .11المكونة من )

 الوسائل االحصائية : 7 – 2
 ( الستخراج النتائج .spssتم استخدام الحقيبة االحصائية )

 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها :  – 3
لتعـرف تحقيـق حـث تمـت معالجـة البيانـات احصـائيا بعد ان قام الباحـث بـإجراء االختبـارات علـى عينـة الب     

صــــائية وتحليلهــــا وتــــم عــــرض النتــــائج علــــى شــــكل جــــداول اح البحــــث،االهــــداف والتأكــــد مــــن صــــحة فــــروض 
 العلمية.ومناقشتها وتوضيح االسباب التي ادت اليها ودعمها بالمصادر 

 عرض النتائج وتحليلها : 1 – 3
 عرض نتائج مجال الروية البصرية ودقة اداء مهارة الضربة االمامية بتنس الكراسي 1 – 1 -3 

 المعياري ومعامل االلتواءيبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والخطأ  (1جدول )

 وحدة القياس المتغيرات
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الخطأ المعياري المعياري

معامل 
 االلتواء

 1.767 1.234 3.371 175.6 درجة زاوية مجال الرؤية الكلي
 1.531 1.742 6.114 51 درجة زاوية مجال الرؤية للعين اليمنى
 1.852 1.651 4.578 88.6 زاويةدرجة  مجال الرؤية للعين اليسرى
 2.112 1.516 2.572 24.5 نقطة مهارة الضربة االمامية
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ـــين مـــن الجـــدول )      ـــي )1تب ( درجـــة وبـــانحراف 119.1( ان الوســـط الحســـابي لمجـــال الرؤيـــة الكل
( 1.111( درجــة ومعامـــل االلتـــواء )1.211( درجـــة والخطــأ المعيـــاري قـــدره ) 1.111معيــاري قـــدره )

(  وبــــانحراف معيــــاري قــــدرة  91وتبــــين ان الوســــط الحســــابي لمجــــال الرؤيــــة للعــــين اليمنــــى )درجــــة ،  
( ، والوســــط الحســــابي لمجــــال الرؤيــــة 1.911( ومعامــــل التــــواء )1.112( وخطــــأ معيــــاري )1.111)

( ومعامـــل 1.151( وخطـــأ معيــاري )1.511( وبــانحراف معيـــاري قــدره )11.1للعــين اليســرى فكـــان )
( درجــــة 21.5(  ، امــــا مهــــارة الضــــربة االماميــــة فقــــد بلــــغ الوســــط الحســــابي )1.192االلتــــواء قــــدره )

ـــــاري قـــــدره ) ـــــانحراف معي ـــــدره )2.912وب (  ومعامـــــل االلتـــــواء  1.911( درجـــــة والخطـــــأ المعيـــــاري ق
(2.112.   ) 

 يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامل االرتباط والداللة (2جدول )

االنحراف  حسابيالوسط ال المتغيرات
 المعياري

معامل 
 الداللة االرتباط

 2.572 24.5 مهارة الضربة االمامية معنوي 1.723 3.371 175.6 مجال الرؤية الكلي
  

( درجــة وبــانحراف 119.1( ان الوســط الحســابي لمجــال الرؤيــة الكلــي هــو )2تبــين مــن الجــدول )   
( درجـة 21.5( درجة  ، اما مهـارة الضـربة االماميـة فقـد بلـغ الوسـط الحسـابي )1.111معياري قدره )

 ( درجة  .1.121(  ومعامل ارتباط )2.912وبانحراف معياري قدره )
 سابية واالنحرافات المعيارية ومعامل االرتباط والداللةيبين االوساط الح (3جدول )

الوسط  المتغيرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االرتباط

 الداللة

 2.572 24.5 مهارة الضربة االمامية معنوي 1.513 6.114 51 مجال الرؤية للعين اليمنى
    
( درجـة وبـانحراف 91( ان الوسـط الحسـابي لمجـال الرؤيـة للعـين اليمنـى هـو )1تبين من الجدول )   

( درجــة 21.5امــا مهــارة الضــربة االماميــة فقــد بلــغ الوســط الحســابي ) درجــة،( 1.111معيــاري قــدره )
 ( درجة .1.511ارتباط ) ( ومعامل2.912وبانحراف معياري قدره )
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 الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامل االرتباط والداللةيبين االوساط  (4جدول )

الوسط  المتغيرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل 
 الداللة االرتباط

 2.572 24.5 مهارة الضربة االمامة معنوي 1.657 4.578 88.6 مجال الرؤية للعين اليسرى
      

( درجــــة 11.1لمجــــال الرؤيــــة للعــــين اليســــرى هــــو )( ان الوســــط الحســــابي 1تبــــين مــــن الجــــدول )    
( درجـــة  ، امـــا مهـــارة الضـــربة االماميـــة فقـــد بلـــغ الوســـط الحســـابي 1.511وبـــانحراف معيـــاري قـــدره )

 ( درجة  .1.191(  ومعامل ارتباط ) 2.912( درجة وبانحراف معياري قدره )21.5)
 مناقشة النتائج :   2 – 3

( تبين ان هناك عالقة ارتباط بـين كـل مـن  1، 1،  2،  1اول )من النتائج المعروضة في الجد     
مجــال الرؤيـــة الكلــي ومجـــال الرؤيـــة للعــين اليمنـــى ومجـــال الرؤيــة للعـــين اليســـرى مــع دقـــة اداء مهـــارة 
الضربة االمامية بتنس الكراسي ويعـزو الباحـث اسـباب ذلـك إن  مـا تحملـه طيـات مجـال الرؤيـة وزوايـا 

ففـي الثقافـة  ،ؤية( أشياء كثيرة إذ لم يأِت الربط بين البصر والرياضـة بالصـدفة العينين أي ) زوايا الر 
الغربيـة التـي   تتميـز بولعهـا بـالعلوم البصـرية والرياضـية )يشـير االختصاصـيون فـي هـذا المجـال الــى 

بـدر: منها عن طريق البصر( ) %15أن  ممارسة الرياضة تتوافق مع استعمال معلومات حسية يأتي 
2119: 11) 
( أن  البصـــر يعـــد مرتكـــزا لرفـــع طاقـــة العبـــي 2111فـــي حـــين أشـــار )محمـــود عبـــد المحســـن        

وال يقــل دوره عــن دور العضــالت والعظــام والجهــاز التنفســي....الخ. ولحاســة البصــر دور  ،الرياضــة 
ورة وذلك من خالل عرض نماذج على المتعلم والمتدرب حتى يكون له ص ،مهم في التعليم والتدريب 

 (12: 2111 :المحسنللحركة ويحاول التوصل إليها . )
مهــم فــي  ( إلــى " أن حاســة البصــر لهــا دور2112وفــى هــذا الصــدد يشــير)زكي محمــد حســن،      

عمليــة تأديــة المهــارات الســيما الهجوميــة فعــن طريقهــا يســتطيع الالعــب معرفــة مكانــه بالنســبة للخصــم 
ا، ويدرك الالعب عـن طريـق هـذه الحاسـة تحركـات الالعـب وتحديد نوع التحركات التي يستطيع أدائه

 (11: 2112: حسن.) " المنافس وبالتالي يستطيع اتخاذ الموقف المناسب
ويضــيف )بــدر العمــري( إذ يــرى " أن  حاســة البصــر تعمــل علــى تكــوين وتكامــل التوقيــت الســليم       

كــي والتوقيــت المكــاني يقــوم بتفســيره وللحركــة توقيــت مكــاني بجانــب التوقيــت الزمــاني والحر  ،للحركــة 
مجـــال زوايـــا الرؤيـــة لكـــي يســـتطيع الالعـــب الضـــارب للضـــربة االماميـــة  أن يـــرى  الملعـــب والخصـــم 



422074-6032 :ISSN

 

120 

 

أو المســافة  تامــة للفضــاءخاصــة الكــرة والشــبكة. وتطــوير قــدرة النظــر التــي تــأتي مــن درايــة ومعرفــة بو 
ن مـا  فقـط،تها علـى نـواحي وواجبـات فسـلجية وهذه ال تعود مسـببا والحركية،الخاصة بالعمليات الفنية  وا 

ـــاًل عــن االرتبــاط العضــوي بالعضــو الحســي  ـــي الجســم نقـ تــرتبط فــي عمليــة بنــاء أو تصــميم الحــواس فـ
 (.11: 2111:العمريالمكــون للمسببات والمحلل للعناصر المحفزة ". )

 الخاتمة: – 4
ايجابيـة بـين مجـال الرؤيـة البصـرية )الكلـي( ودقـة  عالقـةالـى في ضوء نتـائج البحـث تـم التوصـل     

عالقة ايجابية بين مجال الرؤية البصرية )ايمن / ايسر( ، و الكراسي االمامية بتنساداء مهارة الضربة 
ان قيـاس متغيـرات ادراك المحــيط تكـون اكثـر دقــة ، و الكراســي االماميـة بتـنسودقـة اداء مهـارة الضــربة 

ضــرورة اهتمــام المـــدربين بتطــوير مجـــال هــذا االســـاس اوصــى الباحـــث ب. وعلــى عنــد قياســها مختبريـــا
 مهـــارة الضـــربةالرؤيـــة البصـــرية )الكلـــي / ايمـــن / ايســـر( لمـــا لهـــا مـــن تـــأثير ايجـــابي علـــى دقـــة اداء 

اعداد برامج خاصة وتحديد متغيرات ادراك المحيط عند انتقاء الالعبـين لمـا ، و االمامية بتنس الكراسي
اجــراء بحــوث مشــابهة ، و الكراســي االماميــة بتــنس مهــارة الضــربةي علــى دقــة اداء لهــا مــن تــأثير ايجــاب

 الكراسي.على مهارات مختلفة دفاعية او هجومية بتنس 
 : والمراجعالمصادر 

 (2119،مكتبة النهضة المصرية  القاهرة،: )1ط السمعي،االدراك الحسي البصري  احمد؛ ،بدر 
. 

 2014 االنترنيت، ،الشبكة المعلوماتية ،المعلوماتنظرية معالجة بدر؛  ،العمري   
 (ادارة المباراة والتدريب –خطط  –مهارات  – )تاريخالكرة الطائرة  )وآخرون(؛رياض  ،خليل، 

 (.2112 للطباعة،الكلمة الطيبة  االشرف،:)النجف  1ط
 اإلسكندرية :تقويم –تطبيق  –تدريس  –طرق تدريس الكرة الطائرة تعليم  محمد؛ يكز  ،حسن(، 

 (2112 الفنية،مكتبة ومطبعة اإلشعاع 
 بغداد: :التقنياالجهزة الطبية لمعاهد التعليم  غلوم؛عبد الرحمن محمود وحسين علي  ،الرحيم( 

2111)  
 تأثير تدريب الرؤيا البصرية على اداء الالعب المدافع الحر بالكرة  عبد؛محمود  ،المحسن

  (2111المينا، جامعة  مصر، منشورة،دكتوراه غير  )اطروحة :الطائرة
 (1991 بغداد، )جامعة: التحليل الفيزيائي والفسلجي للحركات الرياضية؛ وجيه ،محجوب  
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