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 المقدمة وأهمية البحث 1-1

وةالة السةسادههههمؤنسةل بةسلدههههن   ةس اا  تةة شههههلعبة التةس مؤخةاً تسوةاً مسوةااً من

ًهتةة ةةفيالةس اا مةس  ل هتةةةةس ًت،يياهعةس ماا ةةةةع ا هنبةاؤ  هتةالهنمسالهنةس ًت، هتة ةةفيس صههههً 

س الع ةالةأسسءةوذ كةلن ةاج  ع ةع ا نبةةةةيًقق صها ةالنشهتبةا نةةةةوذيةةس تينضهيس  جنسةة

 ة، نةسنةسغا ةةس  لنميةةوأسسئ تيلةاسنععةس الع ةعابةاً يتةقعمسا ةااقعبةاًعثة السةس م 

ا صهبةاماا ة،نف ةستم نابةسلسسءةوفبةمتو ةااهنال ةةةةس ًت،يس ماا ةةةفيس ؤظتينبةس ًعيثتةة

ًهنء س الع ةا هنةيًس ةس بةاقا ه ةة ظتو ةس  ؤهنفسههههتةتمبةيامهنسةعا لهنة س فؤ هتةسوةس  لهنميتة ةةةةأ 

وذ كة خصههه صههه تةه  ةةةس مؤخلنةاع ةةيًمنجةةةس ميالةأه ةس قعمسبةةةس قعمسبةس لصهههتيتوااعةة

ننبةةسومسةةدهههتعتةس ًت،تة,ساجن ةس كتب,ةس فان  تةس ميةاأايةعلةطتيقةاتسقلتةس  ث تسبة)س كتب,

س الع ةس خصههه ة....س  ةذةسذةام  ذةه  ةس  ث تسبةةةةس كتب,ةتت،تةس الع ةس خصههه ة,ةا هههت ةة

س قعمسبةس لصهتيتةعن  تةفيةس تيينةوس  منااتة،ا نةةةةأاكنن تان من يةفكا نة،ننتةةوةان سهتعتةس فنئقتة

ةس فؤيةس  لنميةوس خًًية.ة ألسسءمسبةفا ةاثن  تةةةةأنمنجدنععبةعابة

 اً م في  تينضهههيس س  جنس في س اا ي  الًث وس ا ا ت س اا  ت س مًل قنب واسهههل 

 اًل ق ال  الدههمفنسب نم جت  نصههت س مؤخ ومينضههت عنات  اتينضههنب س فؤيةسلسسء اسههم  

  الس س معميل ت سلت نس اتساج اقؤ ل في اسهل  وس مي  تاا س  وس ًقنئقةةوس  اا انب س  انم 

 أثؤنء س  م في س مك ف عاب  مسهنععه  س العل ل وقعمسب االئ ةلاكنننب  كي س تينضهي س   ده 

 س تينضهي وس مف ق سانجنز اًق ق أج  ال س تينضهيةس   ده   الس س مؤخ مينضهت ا نمدهت

ة.وس ان  ي سلو   لي س  سم   عاب
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سنةمينضتةس مؤخةةةةRipoll, & Fleurance،  (1987 )(25)ريبول وفلورنسويت ةة

ةأسمسكةةل بس سهتياتةوس تشهنقتةاناضهنفتةةةسلفانسس سهتعتةومسوسةةةةس مً   امًا ةالةا نمده لنةة

ةواالتظتةس ًت،نبةس ستياتةس ميةاام عةااك ة،ل تةعابةس تييت.

هيةوستعبةةةةسادهمتسا ج تأنةس لعنيةوس  لنميةوس اقاية االتةفة إلععسسف هالوةعلةس مقؤ تةةوة

ًهنقةوسدههههنةي كلةااتيفةةةةبس االهت ةفااجهنابةس تئ سهههه هتة  فهنا حةس ؤجهن ةفيةهه  ةةالةس   ن

اكةضهعةنقنطةضهافةوق بة صه كة اًصه سةةسدهمخعسمةس  ذسينةس خنصهتةةةةاأنلنس مؤخةةةةسدهمتسا ج ت

هية ًتةشنااتةةةسادمتسا ج توفيةمأيةأ تةنجعةةةةاك عابةسلف ا تةو،س ةس  ذيعةالةس ؤقنطة

،تبةس   هت ةأ،ثتةةكم كنبةةلثؤنءةس اا ةوالةننت تةأ ت ةفأنةاةةعلة، ف تةس اا ةضهعةس  ؤنفخ

ة.78صةةذ2012)ش  نءةدنايةةةسادمتسا ج تافص الة مًق قةة

وة سومسوة س  خمافت س ًسههه ت سلجلذب وااا   ااهههك  اًس  س مي س  لنمسب أسسء أثؤنء هنان

 لتعسهن واك ن ان متساط ام  ذ س مي س  لنمسب ال  اعس أوة وستعب سدههههمجناتةةوامًا  اؤفتس

 س  لنمسب ااا  دهههتعت في اًثت فلي    ك س ًت،ت الةةسلدهههندهههي  اجذء ا ل عيت اتتات

 س م سفق ع ا ت اً يت و،  ك س جعيعب   ا لنمسبةأو ي تت،ي اصههه م اك يل وفي س ًت، ت

 وساتمفنم اعقت س ًت،نب في س مًك ةعاب س قعمب ل ب يًس  ا ن س  ت،لت   اًت،نب ان ؤسههلت

ة.س ًت،يةسلسسء اكنا  ل ب س  ص س وان من ي س سا  ت س ًت، ت انلوضنع

   ألسسء س جسههه  اق س س ا ل أن ل بةةذBarry Seiller (200٤دههه اات انم  وياههه ت

ة.س لصتيت س ؤ ع ت  ا اا انب ،ؤم جت فن الع ةيًس 

 س تينضه  ل س  عما ل أن  ةل بIsabel Walker ذ2000)وس،تةة ليذسا   وااه تةةةةةةةةة

 الع  س ًعيثت س معميل ت س ًتق عل واسهم ت سسئ  ااهك  يلًث ن س تينضهت وعا نء وس العل ل

 ه   وأ ت لتع  ياملت س لصهتي وس معمي   اؤنفسه ت ا ذب وس،مسهن  سلسسءةس تينضهي اًسه ل

ة.س تينضي س  جنسةةفي س  اتوضت س مقؤ نب

 س  لهنمسب اًظب    س  هنضههههي في سنه  س بذةة2000)ةة Almurr مةةس   وي هههه ف ة

 يًسوس وس تينضههه  ل فن  عما ل  س تينضهههي س معمي  اتساج في س كنفياناهم نمةة س لصهههتيت

 أملتب س عمسدهنب  كل  اقصه س غ ت وااهك  س مقا عيةةان معمي  سمالنطلن  الس ال س تييت

ة.س تينضي سلسسء في س لصتيت س  لنمسب أه  ت
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ذةسنةس معمي ةس لصههتيةفيةس  جنسةس تينضههيةياملتةة1993ة…وس تونةةويت ةزي ننةة)

ساهم نمةةةةحسله  ت ةوأصههلةاؤًقتةصههر تبةنسههل نةفيةاؤظ اتةسلسسءةس تينضههيةو كؤلنة،ل تبةة

ةسل  تب.،ل تسةوااك ةامذسيعةوناطةفيةس فمتسبة

 س لصهتيت س معميلنب اتساج  ؤجن  سلو ب س خً بذةس بةأنة1٤)ذةة200٤)ةف صه  وياه ت

 ال  لن مينضهت فك  س   نمس ةان ؤاهنط س خنصهت س لصهتيت س  لنمسب طل ات عاب س مات  هي

ة.سل ت  س تينضنب عل ي  ذهن ان س لصتيت س  لنمسب

 االتظت  الس ال س مؤخ مينضهههت في س لصهههتيت س صههها انب عاب س مات  ي كلوة

 :س من  ت سل ًنء

 .سامدنس اسعيع سقت ععمة -

 .س كتب ادمقلنس س مًتك صا اتة -

 .س كتب ودتعت اسنفت اقعيت صا اتة -

 .اا عسوة يك ن وس خاف ت سلانا ت س  تانب أسسءة -

ة.سنس ناي ااك  س ًت،ت أسسء وععم س جس  اصا  - 

ة.ج ع ااك  س جس  ا سزن ععمة -

ةةةمشكلة البحثةة1-2

امًك ةاجتينبةةةةاماعسب س سهتياتةوس ميةام  ذةا ج سةاث تسبةةةةسل ان سنة التةس مؤخةالةة

س ميةام  ذةانادهمتسا ج نبةاسهل ةس  لنمسبةس  فم تتةالانةةةسل ان س اا ةف هالوةعلة، نلنةالةة

سنةدههل ةةةس  ؤنفسههت.  مر تسبةس اا ةس كثتبةوس  مؤ عتةوس ميةاًثتةعابةطتيقتةس اا ةوشههك ةة

ًثتةفيةس مًك ةاسههه تةس اا ةوس  ؤنفسهههتةوالةه  ةس ا سا ةةه سةس مؤ عةع سا ة،ث تبةامعس اتةاة

تت،تةس خصههه ة,دهههتعتةس كتبة,ساجن ةس كتبة,سمافنعنبةس كتبةس  خمافتة,شهههعبةسومسننبةس كتبة

ةأمضهههه هنبةس اا يةوس سههههفايةوس جهننلية,س مال ةفيةةةةمال ةسومسنهنبةس كتبةا لةس هعومسن,س ة

س مال ةأن سعةس كتسبةس  سههههمخعاتةاناضههههنفتةس بةصههههرتةس  اا ة، ةه  ةس  الع ةو،  كةة

س  ث تسبةجااتةصا اتةضلطةطتيقتةأسسءةس اا ةوتس ةس مً مسبةس ًنصاتةفيةاجنسةس االتةة

,والةهؤنةاجاتةااهكاتةس لًثةلذةات ةس لنتثةسنة اقعمسبةس لصهتبةواجتينبةساتعسثة ال  تةة
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بةعا نة,و   كةع عةس لنتثةس بةزينسبة لتبةس الع ةس مؤنفسهه تةسومةهنمةفيةس  صهه سة  سههم ين

الة السةااتضةس العه ة لتنهناجة هنصةة م هنميلةف قةس ماا ة رتضةلس هنسةس ااه ةاهأج سءةة

أصهها ةوأ،ثتةااق عسةولتعسثنةالةأج سءةس  ؤنفسههتةوان من يةسدههمخعسمةس قعمسبةس لصههتيتةااههك ةة

صه   ةس لتنناجةس ًت،يةواً يت ةةأودهنةوامفنصه  ةأ،ثتةوأسقةو اعبةاث تسبةس  ًصهاتةاؤلنةاة

ة.

 هدف البحث   1-3

ًهثةس بةس مات ةعابةاهأث تةا تيؤهنبةف قةس ماا ةفيةاً يتةاالةس قهعمسبةةيلهع ةههة  سةس ل

ةوس  ؤنفست.ا سم  ةسدمتسا ج نبة ًطةس اا ةةةوأثتهنس لصتيتةة

ةفتوضةس لًثةةةة٤-1

وةا جعةفتوقةة - س مجتيل تةفيةةةفيةس ق ندهنبةس قلا تةوس لاعيتة ا ج  عتةتن تةلتصهنئ ن

اسهم  ةس قعمسبةس لصهتيتةوسدهمتسا ج نبةس خًطةاندهمخعسمةا تيؤنبةف قةس ماا ة

ةس مجتيل ت.و صن حةس ق ندنبةس لاعيتة ا ج  عتةة

وةا جعةفتوقةة - فيةس ق ندههنبةس قلا تةوس لاعيتة ا ج  عم لةس  ههناًتةةةتن تةلتصههنئ ن

وسدهههمتسا ج نبةس خًطةاندهههمخعسمةةوس مجتيل تةفيةاسهههم  ةس قعمسبةس لصهههتيتةة

 س مجتيل ت.ا تيؤنبةف قةس ماا ةو صن حةس ق ندنبةس لاعيتة ا ج  عتةة

 

ةاجنابةس لًثةةةة1-5

فتيقةاؤمخ ةشههلن ةس لصههتبةان مؤخة ا  دهه ةةةس لاههتيالةاعل سس  جنسةةة1-5-1

ة.2013-2012س تينضية

ةال.س  سقاتةةس ذاننيالةس فمتبس  جنسةةة1-5-2

  كننيةااا ةس تينضهتةس جناا تةوااا ة،ا تةس متا تةس تينضه تةس  جنسةسةة1-5-3

ةس لصتب.فيةجنااتةة

ة

ة

ة
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 الدراسات النظرية   -2

 الدراسات السابقة   2-1

ةس عمسدنبةس سناقتالةة2-2

ذةسمسدهههتةالع ةل بةس مات ةعابة1ذ)2005سمسدهههتةج لننةفًسسةولي ننةعلعة ة)ةةةةةة

فهنعا هتةس مهعميه ةس لصههههتيةعابةاالةس  مر تسبةس  لهنميهتةوس قهعمسبةس لصههههتيهتةفيةس كتبة

ذةطن لتةالةاخصههه ةة30س ًنئتب ةوسدهههمخعاتةس لنتثمننةس  ؤلجةس مجتيليةعابةع ؤتةق سالن)

 تينضه تة الؤنبةجنااتةس ذقنزيقةوا ةاقسه  ةس ا ؤتةل بةاج  عم لةةس كتبةس ًنئتبةاكا تةس متا تةس

ذةطهن لهتةا ةاًل قةاتنهناجةس مهعميلهنبةس لصههههتيهتةعابةس  ج  عهتةس مجتيل هت ةة15ق سمة،ه ةاؤلهنة)

وا صههاتةس ؤمنئجةل بةأنةس لتنناجةس لصههتيةس  قمت ة  ةفنعا تةفيةاًسهه لةس قعمسبةس لصههتيتةة

و،ننتةأق ةنسهلتةاًسهلةفية،فنءبةسااصهنمة ةدهتعتةةة–و،  كةاًسه لةالنمسبةس كتبةس ًنئتبة

ةمسةس فا ةس لصتي.

ذةسمسدهتةالع ةل بةس مات ةعايةاأث تةة2ذ)2006سمسدهتةانجعبةلده نع  ةور تونة)ةةة

اتنناجة امعمي ةس لصهههتيةعابةاالةس  لنمسبةس لصهههتيتةوس  لنمسبةساسمس، تةس لصهههتيتةة

ًثة ع ةننشهه نبةس ج لنزةسايقنعية ةةواسههم  ةأسسءةاالةالنمسبةس مًك ةوس سهه ًتبةق عةس لة

سدهمخعاتةس لنتثنبةس  ؤلجةس مجتيلية  ج  عم لةلتعسه نةاجتيل تةوأ ت ةضهناًتةعابةع ؤتةة

ذةدهؤت ةوسدهمرتقةس لتنناجةة11-8ذةاعلتةالةننسيةس صه عةيمتسو ةأع نمهلةالة)12ق سالنة)

ل بةأنةس لتنناجةةةذةأدههنا نةا اعسةثالثةاتسبةفيةسلدههل عة ةوا صههاتةس لنتثنب6س معميلية)

س معميلية  ةاأث تسوةليجنا نةعابةاًسههلةس  لنمسبةس لصههتيتةوس  لنمسبةساسمس، تةس لصههتيتةق عةة

س لًثةواسهم  ةأسسءةالنمسبةس مًك ةوس سه ًتبة ع ةس ؤنشه نبة ة، نةأنةهؤنكةعالقتةسمالنط  ةة

ةا لةس  مر تسبةق عةس لًث.

ذةسمسدهتةالع ةل بةس مات ةعابة3)ذةة2006سمسدهتةا عو ةلاتسه  ةواً  سةام  ية)ةةة

أدهههههن  ه ةاً يتةس م تيتةس  مؤ عةفيةأجذسءةس  ااه ةواهأث تههنةعابةس كفهنءبةس  م ف هتة لالةة

وس ًت، تذة ع ةننشهههرة،تبةس قعم ةسدهههمخعمةس لنتثننةس  ؤلجةة–س  عم،نبةس ًسههه تة)س لصهههتيتة

يقةوا ةاًل قةةذةننشهههرة كتبةس قعمةالةننسيةس اهههتق تةان ذقنز16س مجتيليةعابةع ؤتةق سالنة)

لسمسكةس ا قذ.ةةة–س لتنناجةس معميلية مًسه لةس  عم،نبةس ًسه تةس ًت، تة)لسمسكةاجنسةس تييتةة



- 6  - 

 

لسمسكةس ا قةفيةج  نةةةة–وا صههههاهتةس ؤمهنئجةل بةتهعوثةاًسههههلةفيةلسمسكةاجهنسةس تييهتةة

ةواًسلةفيةس  عم،نبةس ًس تةس ًت، تةق عةس لًث.ة–سااجنهنبةة

ذةة11)ذةة1988)ةة,Christenson &Winkelsteinةةوويؤكاسهم ل،تيسهمؤسه نةةسمسدهتةةةة

اً يتةاًنميتةس ملنمسبةةة–سمسدههتةااؤ سنةس قعمسبةس لصههتيتة اتينضهه  لةوغ تةس تينضهه  لةة

وذ كةالع ةاً يتةواًل قةسا ملنمسبةس لصتيتةعابةس تينض  لةوغ تةس تينض  ل ةةةاصتيت 

س ؤمهنئجةاف قةةذةغ تةميهنضههههيةو،هننةالةأه ةة98)ةةميهنضههههي ذةة117عابةع ؤهتةاا ةق سالهنة)

س هعقهتةس لصههههتيهتةس ثهنامهتةةةةس خهنمجي س  عيةةةةس لصههههتي س تيهنضهههه  لةفيةالهنمسبةمسةس فاه ةة

ةstereopsisجلنزةةوس  مًت،تةوععمةوج سةفتوقةفيةاقعيتةس  سنفتةعابة

ذةسمسدههتةااؤ سنةة22)ذةة1989)ة,McLeod & Hansenسمسدههتةان،ا يعةوهننسههلةةةةة

أسسءةس م سزنةس ثناتة اجؤسه لةواا ةق سمةس ا ؤتةةةةاأث تسبةاتنناجةس معمي ةس لصهتيةعابةاسهم  

عهنمذةا ةةةة23-19ذةطهن ه ةوطهن لهتةالة،ا هنبةس متا هتةس تيهنضهههه هتةامتسو ةأع هنمه ةالة)20)

ا ةاًل قةس لتنناجة  عبةةةةضهناًت اجتيل تةوسل ت ةةةةأتعه ناقسه  ل ةعاه سئ نةل بةاج  عم لةة

ل تةفيةاسههم  ةأسسءةس م سزنةس ثناتةةذةأدههنا نةو،ننةالةأه ةس ؤمنئجةاف قةس  ج  عتةس مجتية٤)

اقنمنتةان  ج  عتةس  ههناًتةواف قةق ندههنبةس لؤنبةاقنمنتةان لؤ لةفيةاسههم  ةأسسءةس م سزنةة

ةس ثنات.ةةةةة

ذةسمسدههتةااؤ سنةاأث تةة2٤ذة)1999)ة.Quevedo, et alسمسدههتة، يف عوةور تونةةةةة

ذةطن  ةجناايةا ةة71س معميلنبةس لصهههتيتةعابةاسهههم  ةسلسسءةفيةس تانيتةواا ةق سمةس ا ؤتة)

ذةأدهنا نةو،ننةة9اقسه  ل ةعاه سئ نةل بةاج  عم لة)اجتيل تةوضهناًتذةواارتةاعبةس لتنناجة)

وعهعمةوج سةفتوقةا لةةةةالةأه ةس ؤمهنئجةاف قةس  ج  عهتةس مجتيل هتةفيةالهنمبةس هعقهتةس لصههههتيهت

ةس مص ي .س  ج  عم لةفيةاسم  ةأسسءة

ذةسمسدتةااؤ سنةاتنناجةة10ذ)2000)ةة,Calder & Noakesسمسدتة،ن عمةون س،خةةةةةة

اعميلية ا لنمسبةس لصههتيتةس ؤ ع تة مًسهه لةاسههم  ةسلسسءةفيةس ل ،يةعابةع ؤتةاا ةق سالنةة

  عنبة)ةسثؤ لةاجتيل تةووستعبةةذةاجة3ذةاعلتةه ،يةاسههههم  ةعن يةا ةاقسهههه  ل ةل بة)29)

ضههناًتةذة ةس  ج  عتةس مجتيل تةسلو بة  ههاتة لتنناجةاعمي ةاصههتيةن عبةواعميلنبةة

وعبةاصهههتية ةوس  ج  عتةس مجتيل تةس ثنن تة  هههاتة معميلنبةمييتةاقا عيتة ةوس  ج  عتةة
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نئجةوج سةةذةأدهنا نةو،ننةالةأه ةس ؤمة8س ثن ثتةاج  عتةضهناًتة ةواارتةاعبةاًل قةس لتنناجة)

فتوقةسس تةلتصهههنئ نةفيةاسهههم  ةسلسسءة صهههن حةس  ج  عتةس مجتيل تةسلو بةت ثةاًسهههلةة

الهنمبةا ةلجتسءةسا ملهنمسبةعا للة ع ةس  ج  عهتةةة22الهنمبةالةأصهههه ةةة12اسههههم  ةأسسءة

النمبة ع ةةةأيس مجتيل تةاقنمنتةامًسلةالنما لةفقطة ا ج  عتةس مجتيل تةس ثنن تةوععمةاًسلةة

ةناًتة.س  ج  عتةس  

ذةسمسدهتةااؤ سنةتت،نبةس ا لةة20)ذةة2000)ةة.Lenoir, et alسمسدهتة  ؤ مةور تونةةة

ا ةةةةطنو ت ذةاع ةاؤخةة52واا ةق سمةس ا ؤتة)ةةاخمافت  ع ةاعليةس مؤخةس ًنو تةفيةاسهم ينبةة

وا ةسدهمخعسمةجلنزةةةةسو   ل اعل لةةةاؤنفسهنب اعليةةةةاؤخفل اقسه  ل ةل بةاعل لةاسهم  ةة

و،هننةالةأه ةس ؤمهنئجةوج سةفتوقةذسبةسا هتةةةةس ا ل ق هنسةدههههتعهتةوسقهتةتت،هتةةس سههههكهنسيهكة 

ةلتصنئ تةا لةع ؤنبةس لًثة صن حةس العل لةس عو   لةفيةدتعتةوسقتةتت،تةس ا ل.

ذةسمسدههتةااؤ سنةه ةة٤ذ)2001)ةة,Abernethy & Woodوووسةةةساتيؤخةةةةسمسدههتةةةة

سمسدههههتةاجتيل هتةوا ةاق   ةةة–اتساجةس مهعميه ةس لصههههتيةذسبةجهعو ةفيةس  جهنسةس تيهنضههههية

فان  نبةاتنناج لة امعمي ةس لصههتيةالع ةاًسهه لةسلسسءةس ًت،يةفيةمينضههنبةس   ههت ة

ذةاج  عهنبةاجتيل هتةومسااهتة، ج  عهتةة3ذةنهنشههههرةا ةاقسهههه  ل ةل بة)٤0واا ةق سمةس ا ؤهتة)

عابةةة Revien and Gaborsضههناًتةوا ةاًل قةاتنناجةميف لةوجنا مة امعمي ةس لصههتي

ةة ة اتنههناجة واًل قة سلو بة س مجتيل ههتة س  ج  عههتةةةةEyerobicsRevienس  ج  عههتة عابة

س مجتيل تةس ثنن تةوس  ج  عتةس ثن ثتةسدهمخعاتةاعميلنبةس قتسءبةوس  ج  عتةس تسااتةسدهمخعاتةة

ذةأدههههنا نةو،هننةالةأه ةس ؤمهنئجةوج سةفتوقةا لةة٤فقطةس مهعميه ةس لهعنيةواارهتةاهعبةس لتنهناجة)

لا تةوس لاعيتة ا ج  عنبةسلمااتة صهن حةس ق ندهنبةس لاعيتةوععمةوج سةفتوقةفيةةس ق ندهنبةس ق

س ق ندههههنبةس لاعيتة ا ج  عنبةسلمااتةعابةس تغ ةالةوج سةاًسههههلةوسضههههحة ا ج  عم لةة

ةس مجتيل م لةس ميةسدمخعاتةس لتنناجةس لصتي.

نانبةذةسمسدهتةااؤ سنةلدهل21ذ)200٤)ةة .Mazyn, et alسمسدهتةانزيلةور تونةةةةةةة

ذةفتسة هعيل ةة20س تييهتةعؤهعةأسسءةالهنمبةس مقهنطة،تبةس مؤخةا هعةوستهعبة ةعابةع ؤهتةاا ةق سالهنة)

ذةفتسةيانن سةالةضافةفيةسااصنمة ةقنا سةاأسسءةثالثةاًنوابةاستعنبةة20ق بةلاصنمة ة)

اخمافهتةا مقهنطة،تبةس مؤخةا هعةوستهعبةفيةتهن هتةغاقةلتهع ةس ا ؤ لةوفمحة،امهنةس ا ؤ لة ةوا ةة
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دههههمخهعسمة،هنا تسبةف هعي ةاجتسءةس مًا البةس الزاهتة ًت،هنبةس ا لة ةو،هننةالةأه ةس ؤمهنئجةةس

وج سةسمالنطةعكسهههيةا لةدهههتعتةس كتبةوس مقنطلنةفكا نةزسسبةدهههتعتةس كتبةملتةسنخفنضةة

اسههههم  ةأسسءةس مقنطة،تبةس مؤخة ةوععمةوج سةفتوقةفيةتن تةسدههههمخعسمة،امنةس ا ؤ لةأوةع لةة

ق بةسااصهههنمةوسدهههمؤمجةس لنتث لةأنةضهههافةسااصهههنمةقعةيك نةستعةةوستعبة ا ج  عتةذسبة

 سلدلن ةس تئ س تةفيةععمةاًق قةسانجنزةس تينضيةة

ذةسمسدتةااؤ سنةاأث تسبةة19)ذةة2005)ةة .Lemmink, et alسمسدتة   ؤكةور تونةةةةة

تةةس تييتةس خنمج تةس  ًعوسبةعابةاسههههم  ةأسسءةس جتيةس  ك ،ية العلية،تبةس قعم ةعابةع ؤة

عهنمذ ةقهنا سةاهأسسءةس ملهنمةس جتيةةةة22.1ذةاعه ة،تبةقهعمةام دههههطةأع هنمه ة)1٤اا ةق سالهنة)

س  ك ،يةععبةاتسبةاندههمخعسمةس تييتةس خنمج تةس كنااتةوس  ًعوسبة   عسنةسا ملنم ةو،ننةالةة

أه ةس ؤمنئجةاؤنق ةزالةسلسسءةعؤعةسدمخعسمةس تييتةس خنمج تةس  ًعوسب ةت ثةلنلنةدنه تةفيةة

 لةس قعمبةعابةار  تةسااجنهنبةاستعت.اًس ة

ذةة7)ذةة2011)ة .Gaurang Shukala, et alسمسدههتةجنومسنجةشهه ، اةور تونةةةةةةةة

سمسدهتةااؤ سنةاأث تسبةس معمي ةس لصهتيةعابةسسسءةاعليةس مؤخةسامضهي ةواا ةق سمةس ا ؤتةة

ذةة10)ةةذةاعه ةاؤخ ةا ةاقسهههه  ل ةس بةثالثةاج  عهنب ةس  ج  عهتةس مجتيل هتةساو ب31)

ذةسدهنا ن ةوسل ت ةة8اعل لة  ها سة معميلنبةاصهتيتةاناضهنفتةس بةاعميلنبةس مؤخة  عبة)

ذةاعل لة  هها سة معميلنبةس مؤخةة10فقط ةوس ثن ثتة)ةةذةاع ة  ههاتة لتنناجةاصههتي11)

فقطةو،ننةالةأه ةس ؤمنئجةاف قةس  ج  عتةس مجتيل تةساو بةفيةس  مر تسبةس لصهتيتةواسهم  ةة

ةم .ةةساسسءةس  لن

ة

ة

ة

ة

ة

ة
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 إجراءات البحث:ةة-3ةةةةةةة

 منهج البحث:    3-1

ت ري ية   اباستتتتتتتتتتتتادام التصتتتتتتتتتتتمي  الت ري   ذ  م م عت   ألد ماستتتتتتتتتتتتادم البالت المي   الت ري    
  إجراءاته. ذلك لمالئمته لتط  ق البحت   األخرى ضابطة

 عينة البحث:  3-2

ميتاب البصتتتترة للتي     الع  م تمع الدراستتتتة عل    أشتتتتتم ت  اختيار ع ية البحت بالطريقة العمدية 
م     العباش (  20ت  اختيار ع ية الدراستتة عشتت ائياش لتشتتم  )  الع   .(  27 عدد   )    لشتتباب لفئة ا  األرضتت 

 االستطالعية.الدراسة ( الع    كع ية استطالعية إلجراء 7للشباب مع االستعانة بعدد )فئة 
( الع    لك  10ل ت ت  تقستي  الع ية بالطريقة العشت ائية ال  م م عت   ضتابطة  ت ري ية  ب ا)ع )

  م م عة.
متغ رات الط ل  ال زن  العمر الزمي   ف )ام البالت بإجراء الت ان  ألفراد الع ية األستتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتية   
  الع ية.راد ( ت ان  أف1 ي ضح جد ل ) ،للع   اإلبصار كفاءة 

 

 

 ( 1جدول )
 26ن = 

 م
 

 البيان 
 

 المتغيرات  

وحدة  
 الوسط  القياس 

االنحراف  
 المعياري 

 الوسيط 
معامل  
 االلتواء 

 0.97 - 163.27 5.26± 162.15 سم الطول  1
 0.46 59.94 4.67± 60.14 مغك الوزن  2
 0.10 16.65 1.88± 16.91 سنة العمر الزمني  3
 0.09- 5.40 1.39±  5.41 درجة كفاءة اإلبصار للعين المهيمنة   4

 مما يدل عل  ت ان  ع ية البحت. 3( أن قي  معام  االلت اء انحصرت ما ب   ±1يتضح م  ال د ل ر)  )
 أدوات ووسائل جمع البيانات:  3-3

 معاير لقياس ال زن  ط  م زان  - • ج از الرستام تر لقياس ط ل القامة •

 صياديق خش ية بارتفاعات ماتلفة   - • +مضارب تنس قانونية  شريط قياس •
 أط اق بالستيك مل نة    - • كرات تي  مل نة  •
 نظارات بيضاء مظللة - • أل اح خش ية مل نة •
 كرات مل نة بداخل ا جرس  - •  )ان نيةكرات تي   •
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 اجرائيات البحث الميدانية  3-4

 االختبارات المستخدمة بالبحث    1- 3-4 

 االختبارات البصرية وتشتمل على:أوالً: 

 سرعة ودقة حركات العين: لقياس Video Nystagmography (V-N-G) جهاز
    ج از خاص لقياس ستتتتتتترعة  د)ة لركات الع       عبارة ع  نظارة، كام را باألشتتتتتتتعة تح    

 (2مرفق )  ما متصل   ب  از كم   تر.الحمراء متص  ب  از آخر صغ ر الح    كال
  
 
 

 
 
 
 

 Video Nystagmography (V.N.G)يوضح جهاز  (1شكل )
 
 

ة100ص ءد. شيمااختبارات تقييم استراتيجيات األداء الفردي لالعبين التنس المصدر فقط  ثانيا:

الفردي باالعتماد عل  تسميات االتحاد الد ل   األداءاالختبار عبارة ع  استمارة تق ي  استراتي يات 
 الرئيسية الامسة لتكتيكات اللعب  الت  اشتمل  عل    لأل داف

 الحفاظ عل  الكرة.  -
 الاص .      -

 الحفاظ عل   ضع ج د ف  الملعب.   -

 الق ة.استادام نقاط  -

 الاص . اللعب عل  نقاط ضعف  -

المراقبة التكتيكية عل    أسئلةالسبا)ات يت  ت زيع استمارة   إجراءاللعب  إثياء: األداءطريقة 
المعيية الامسة   األ دافم م عة م  الا راء ف  م ال لعبة التي  لغرض تق ي  

 باالستراتي ية. 
 ( 1لك  تساؤل باالستمارة )التق ي  يك ن التق ي  ر)م   الدرجة:طريقة لساب 
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( للتساؤل االي اب  اذ يت  الحص ل عل   5التق ي  )المعتدل، ( للتساؤل 3)التق ي    السل  ،للتساؤل 
 تحركاته ف  الملعب لتحق ق   أدائهدرجة التق ي  لالستمارة ب مع درجات المات ر لك  تساؤل عل   فق 

لغرض المراقبة  المشا دة م  )   الا راء المباراة مع تص ير المباراة  إثياءالرئيسية الامسة  أل دافا
 الامسة. لأل داف الدرجة الي ائية    م م ع درجات التق ي  

 ** الا راء المقي   
 د. محمد لس   ل   /جامعة بغداد /مدرب معتمد  

 معتمد مك  جبار ع دة /جامعة البصرة /مدرب  د.
 الس د عباس فاض  ع  د/مدرب ميتاب ناشئ   العراق  

 
 : االستطالعيةالدراسة  3-4-2       

 ذلك ب دف ال ) ف عل  ج انب تيف ذ    م3/10/2013لت     1/10تم   ذه الدراستتتة ف  الفترة م   
 تط  ق ال رنام  التدري   المقترح م  ل ت زم  التدريب  عدد مرات التكرار لك  تدريب  الزم  المياستتتتتتب 

 ذلتك بعتد إجراء مستتتتتتتتتتتتتتح    المقترح،م  ال رنتام    األ ل لل لتدات ال  ميتة ل تت تمت  ت ربتة الحالا  لتدات  
  تدريب  عدد مرات التكرار  ت المستتتتتتتادمة  االزمية المياستتتتتتبة لكللمراجع  الدراستتتتتتات لل ) ف عل  التدريبا

 نتائ  الدراسة إل     أشارت 
 ( دقيقة خالل ال لدة التعليمية ال  مية 45)ب تح    زم  التط  ق ال  م  لت ربة البحت  – 1
 :كاآلت ت زيع أزمية التط  ق ال  م   – 2
 ق5الت  ئة ال دنية )اإللماء(  -
 ق5 اإلطالة العضلية -
 ق30التدريبات البصرية  -
 ق 5الت دئة  الاتام  -
 كالتال :( تدريب م زعة 12تحديد عدد التدريبات المياسبة لألداء خالل زم  التط  ق ب ) – 3

 ( تدريبات ي مية 3تدريبات للمحافظة عل  ثبات  ضع الرأس ) -
 ( تدريبات ي ميا 3تدريبات لتيمية الد)ة البصرية الحابتة  المتحركة ) -
 ( تدريبات ي مية 3تدريبات لتحس   مسافة الرؤية ) -
 ( تدريبات ي ميا 3) البصري تدريبات لتيمية اإلدراك  -

 كالتال : ق( لت ربة البحت عل  التدريبات ال  مية  30ت زيع أزمية التط  ق للتدريبات البصرية )  –  4
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ا( رالة لالنتقال إل  10)  تدريب،ق( لك  3ق( تدريبات للمحافظة عل  ثبات  ضتتتتتتع الرأس )7)  –
 التال التدريب 
قتال إل  التتدريتب ا( رالتة لالنت10) تتدريتب،ق( لكت   3ق( تتدريبتات لتيميتة التد)تة البصتتتتتتتتتتتتتتريتة )10) –

 التال 
ا( رالة لالنتقال إل  10)  تدريب،ق( لك   3ق( )3ق( تدريبات لتحستتتتتتتتتتتتتت   مستتتتتتتتتتتتتتافة الرؤية )7)  -
 التال التدريب 
ا( رالة لالنتقتال إل  التتدريب 10)  تدريب،ق( لكت  3) البصتتتتتتتتتتتتتتري ق( تدريبتات لتيميتة اإلدراك 6) -

 التال 
 لظر ف الع ية طبقا للزم  الكل  للتدريب عدد مرات التكرار لك  تدريب تتحدد مياس ت ا  – 5
 

 برنامج التدريبات البصرية المقترح: 

ي دف ال رنام  المقترح باستتتادام التدريبات البصتترية إل  تيمية  تط ير القدرات البصتترية للع   لدى 
 بالتي .الالع    الشباب لميتاب البصرة 

 
 
 أسس بناء البرنامج التدريبي المقترح:  5- 3-4

 التالية: فقاش لألس  العلمية  البصري )ام البالت ب ياء برنام  التدريب 
 مراعاة م دأ التي ع ف  أداء التدريبات داخ  ال لدة التدري ية لت  ال يشعر الياشئ بالمل   الرتابة.#  

 # مياسبة المحت يات الماتارة للمرللة السيية 
 م دأي التدرج م  الس   إل  الصعب  م  البسيط إل  المركب  إتباع# 

 ت لم  التدريب # االسترشاد بيتائ  الدراسة االستطالعية ف  تحديد متغ را
 

 * خصائص محتويات البرنامج 

 ( 3ال رنام  عل  العياصر التدري ية الم ضحة بمرفق ) أشتم 
 ت  تصييف التدريبات الماتارة إل  

 (17-1تدريب( م  )17تدريبات للمحافظة عل  ثبات  ضع الرأس  عدد ا ) –# 
 (41-18تدريب( م  )24تدريبات لتيمية الد)ة البصرية  عدد ا ) –# 
 (53-42تدريب( م  )12لتحس   مسافة الرؤية  عدد ا ) تدريبات -# 
 (66-54تدريب( م  )13 عدد ا ) البصري تدريبات لتيمية اإلدراك  –# 
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 (  لدات أس  عيا3( أسابيع ب ا)ع )8تط  ق ال رنام  )فترة  -
 ت  تشك   لم  التدريب  فقا لقياس معدل اليبض  -

 
 المقترح: للبرنامج التدريبي  الزمنيالتوزيع 

 ( ق5)             (.*الت  ئة ال دنية )اإللماء
 ( ق5)                     العضلية.*اإلطالة 

 ( ق30) *التدريبات البصرية.                 
 ق (5)            * الت دئة  الاتام.         

المقترح لتط ير القدرات البصتتتتتتترية  م ارة    البصتتتتتتتري  يشتتتتتتت ر البالت إل  أن محت ى برنام  التدريب 
 (.2ف  التي  م ضح تفص لياش بمرفق ) اإلرسال
 
 خطوات تنفيذ البحث:6- 3-4

 القبلية: القياسات 6-1- 3-4

 التال : فقاش للترت ب  7/10/2013 لت   5/10الفترة م   ف ت  إجراء القياسات الق لية 
 :6/10/2013، 5القياسات الااصة بالقدرات البصرية ي م   إجراء •
 :م7/10/2013ي م  االختبار الم اري  إجراء •

 تنفيذ تجربة البحث:6-2- 3-4

عل  أفراد    م4/12/2013 لت     10/10التتتدري   المقترح ف  الفترة م   ت  تيف تتذ  لتتدات ال رنتتام   
 الم م عة الت ري ية.

 البعدية: القياسات 6-3- 3-4

بيف  ترت تب القيتاستتتتتتتتتتتتتتات   م 7/12/2013 لت     5/12الفترة م    ف ت  إجراء القيتاستتتتتتتتتتتتتتات البعتديتة  
 الق لية.

 المعالجات اإلحصائية:  3-5

  يانات األ لية: )د تضمي  خطة المعال ة اإللصائية لل
 المت سط الحساب     -1
 المعياري  االنحراف -2

 االلت اءمعام   -3

 " اختبار "ت  -4

5-  
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 عرض ومناقشة النتائج:   -4

 النتائج:  عرض –أوالً  

 

 ( 2جدول )
 داللة الفروق بين القياس القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية  

 في القدرات البصرية  
 10ن = 

 م
 البيان 

 المتغيرات 

وحدة  
 القياس 

 القياس البعدي  القياس القبلي 
 قيمة )ت(

نسبة 
 2ع 2م 1ع 1م التحسن % 

اختبار ساكاد لقياس حركة العين في   1
ة%1٤.6٤ة*ة7.3٤ة1.32±ةة20.12ة1.67±ةة17.55ةععس صورة قفزات.

اختبار جاز لقياس ثبات العين في   2
ة%20.23 *ة7.11 1.97±ةة2٤.3 2.09±ةة20.21ةععس اتجاهات مختلفة.

اختبار تراكنج لقياس حركة العين   3
ة%3٤.85 *ة8.67 0.٤2±ةة3.77 0.69±ةة2.6٤ةسمجت أثناء متابعة بندول الساعة.

اختبار أبتوكينتيك لقياس حركة العين   4
ة%35.89 *ة8.89 1.08±ةة8.69 1.52±ةة6.38ةسمجت أثناء عد النقاط على الجهاز.

اختبار أسبونتانياس لقياس حركة   5
ة%51.69 *ة6.77 0.32±ةة3.1٤ 0.71±ةة2.07ةسمجت العين التلقائية.

ة%1٤.18 *ة10.5٤ 0.08±ةة0.16 0.07±ةة0.21ةثنن تة سرعة رد الفعل البصرية  6

   2.14= 0.05ت الجدولية عند  

ف  القدرات البصتترية ) د   0.05(  ج د فر ق دالة إلصتتائيا عيد مستتت ى  2يتضتتح م  ال د ل ر)  )
الختبار    %14.64 )د ترا ل  نستتتب التحستتت  ما ب      الت ري ية.البحت لصتتتالح القياس البعدي للم م عة 

الختبار أستتتتتتتتتتتت  نتانياس لقياس لركة الع      %51.69ستتتتتتتتتتتتاكاد لقياس لركة الع   ف  صتتتتتتتتتتتت رة )فزات ال  
 التلقائية.
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 ( 3جدول )
 داللة الفروق بين القياس القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة 

 في القدرات البصرية  
 10ن = 

 م
 البيان 

 المتغيرات 

وحدة  
 القياس 

 القياس البعدي  القياس القبلي 
 قيمة )ت(

نسبة 
 2ع 2م 1ع 1م التحسن % 

اختبار ساااااااكاد لقياس حركة العين في   1
ة%ة5.27ة0.98ة1.٤7±ةة18.38ة1.55±ةة17.٤6ةععس صورة قفزات. 

ثباااات العين في   2 لقيااااس  اختباااار جااااز 
ة%ة2.00 1.26 2.01±ةة20.39 2.12±ةة19.99ةععس اتجاهات مختلفة. 

اختبار تراكنج لقياس حركة العين أثناء  3
ة%ة2.59 0.77 0.39±ةة2.78 0.٤٤±ةة2.70ةسمجت متابعة بندول الساعة. 

العين  اختباار أبتوكينتياك لقيااس حركاة   4
ة%ة22.٤3 *ة2.76 0.9٤±ةة7.75 1.٤1±ةة6.33ةسمجت أثناء عد النقاط على الجهاز. 

اختبااار أسااااااااابونتااانياااس لقياااس حركااة   5
ة%ة7.11 0.63 0.٤8±ةة2.26 0.8٤±ةة2.11ةسمجت العين التلقائية. 

ة%ة10.00 *ة٤.26 0.09±ةة0.18 0.0٤±ةة0.20ةثنن تة سرعة رد الفعل البصرية  6

   2.14= 0.05ت الجدولية عند  

ف  جميع القدرات   0.05( عدم  ج د فر ق دالة إلصتتتتتائيا عيد مستتتتتت ى  3يتضتتتتتح م  ال د ل ر)  )
البصتتتتتتترية ) د البحت عدا اختباري أبت ك يتيك لقياس لركة الع   أثياء عد اليقاط عل  ال  از  ستتتتتتترعة رد 

  %2.00الضتتتتابطة.  )د ترا ل  نستتتتب التحستتتت  ما ب    الفع  البصتتتترية لصتتتتالح القياس البعدي للم م عة 
الختبتتار أبت ك يتيتتك لقيتتاس لركتتة   %22.43الختبتتار جتتاز لقيتتاس ثبتتات الع   ف  ات تتا تتات ماتلفتتة ال   

 الع   أثياء عد اليقاط عل  ال  از.
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 ( 4جدول )
 ة تجريبي داللة الفروق بين القياس القبلي والبعدي للمجموعة ال

    خطط العب الفردي  استراتيجيةمؤشرات في  
 
 
 

 10ن = 

 وحدة القياسات  المتغيرات 
نسبة  القياس البعدي  القياس القبلي 

 ع س  ع ± س  التطور 
تقسيم  

استراتيجيات  
 ب ع الل

 32,40 3,67 15,66 2,48 11,83 درجة

 2.14=   0.05ت الجدولية عند                      
داء ألف  مستتتتتتتتتت ى ا  0.05(  ج د فر ق دالة إلصتتتتتتتتتائيا عيد مستتتتتتتتتت ى  4يتضتتتتتتتتتح م  ال د ل ر)  )

 الت ري ية.لصالح القياس البعدي للم م عة  ستراتي  اال
 
 
 
 

 (5جدول )                                            
 الضابطةداللة الفروق بين القياس القبلي والبعدي للمجموعة 

 في مؤشرات استراتيجية خطط العب الفردي    

 وحدة القياسات  المتغيرات 
نسبة  القياس البعدي  القياس القبلي 

 ع س  ع ± س  التطور 
تقسيم  

استراتيجيات  
 اللقب 

 12,46 4,73 12,13 2,01 10,12 درجة
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 ( 6جدول )
 داللة الفروق بين القياسين البعديين للمجموعتين التجريبية والضابطة 

 في القدرات البصرية  
   20ن = 

 م
 البيان 

 المتغيرات 

وحدة  
 القياس 

 المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية 
 قيمة )ت(

 2ع 2م 1ع 1م

ساااااااكاد لقياس حركة العين في  اختبار   1
ة*ة2.6٤ة1.٤7±ةة18.38ة1.32±ةة20.12ةععس صورة قفزات. 

ثباااات العين في   2 لقيااااس  اختباااار جااااز 
 *ة٤.16 2.01±ةة20.39 1.97±ةة2٤.3ةععس اتجاهات مختلفة. 

اختبار تراكنج لقياس حركة العين أثناء  3
 *ة5.21 0.39±ةة2.78 0.٤2±ةة3.77ةسمجت متابعة بندول الساعة. 

اختباار أبتوكينتياك لقيااس حركاة العين   4
 1.96 0.9٤±ةة7.75 1.08±ةة8.69ةسمجت أثناء عد النقاط على الجهاز. 

اختبااار أسااااااااابونتااانياااس لقياااس حركااة   5
 *ة٤.63 0.٤8±ةة2.26 0.32±ةة3.1٤ةسمجت العين التلقائية. 

 0.5 0.09±ةة0.18 0.08±ةة0.16ةثنن تة سرعة رد الفعل البصرية  6

 2.05= 0.05الجدولية عند  ت  
ف  جميع القدرات   0.05(  ج د فر ق دالة إلصتتتتتتتتتتتتائيا عيد مستتتتتتتتتتتتت ى  6يتضتتتتتتتتتتتتح م  ال د ل ر)  )

البصتتتتتتترية ) د البحت عدا اختباري أبت ك يتيك لقياس لركة الع   أثياء عد اليقاط عل  ال  از  ستتتتتتترعة رد 
 الفع  البصرية  ذلك لصالح القياس البعدي للم م عة الت ري ية.

 
 

 ( 7جدول )
( المحسوبة لالختبارين البعديين (t ةالحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم األوساطتقييم فرق 

 لقيمة استراتيجيات األداء للمجموعتين  
   20ن = 

 وحدة القياسات  المتغيرات 
نسبة  القياس البعدي  القياس القبلي 

 ع م ع    م التطور 
يم تقي

استراتيجيات  
 اللقب 

 2,35 4,73 12,13 3,76 15,66 درجة

 2.05=  0.05ت الجدولية عند         
مؤشتتتتترات ف  مستتتتتت ى    0.05(  ج د فر ق دالة إلصتتتتتائيا عيد مستتتتتت ى  7يتضتتتتتح م  ال د ل ر)  )

 لم م عة الت ري ية.  لصالح ا البعديالقياس  األداء االستراتي  
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 مناقشة النتائج:   –ثانيا 

ف  جميع القدرات   0.05فر ق دالة إلصتتتتتتتتتتتتائيا عيد مستتتتتتتتتتتتت ى  (  ج د 6يتضتتتتتتتتتتتتح م  ال د ل ر)  )
البصتتتتتتترية ) د البحت عدا اختباري أبت ك يتيك لقياس لركة الع   أثياء عد اليقاط عل  ال  از  ستتتتتتترعة رد 

 الفع  البصرية  ذلك لصالح القياس البعدي للم م عة الت ري ية.
ف  مستتتتتتت ى اداء   0.05مستتتتتتت ى  (  ج د فر ق دالة إلصتتتتتتائيا عيد  7كما يتضتتتتتتح م  ال د ل ر)  )

 للم م عة الت ري ية.  البعديالقياس  لصالح اإلرسالم ارة 

 ذلك لما للقدرات  ،المقترح يعزى البالت تلك التغ رات الحادثة إل  تأث ر برنام  التدريبات البصترية 
 باليسبة لم ارات التي  أ ميةالبصرية م  

إل  أن لاستتتتتة البصتتتتتر ل ا د را  اما ف  عملية   (1)(  2002محمد )  ذكي يشتتتتت ر   ف   ذا الصتتتتتدد 
  الت تأدية الم ارات فع  طريق ا يستتتتتتتتتتتطيع الالعب معرفة مكانة باليستتتتتتتتتتبة للاصتتتتتتتتتت   تحديد ن ع الحركات  

يستتتتتتتطيع أدائ ا  يدرك الالعب ع  طريق  ذه الحاستتتتتتة تحركات المياف   بالتال  يستتتتتتتطيع اتااذ الم )ف 
 دفاعيا.المياسب س اء    ميا أ  

( عل  أن القدرات البصتتتتتتترية الااصتتتتتتتة بالتي   7)  Barry Seiller  (2004)ساااايللر بارى   يؤكد   
 . تحس ي ايمك  تق يم ا  التدرب عل  ا  ممارست ا 

البصتتتترية للم م عة   القدرات   الاططية يري البالت أن ال رنام  التدري   له فاعلية عل  المتغ رات  
ل ت أن تيمية القدرات البصتتترية ف  رياضتتتة التي  يستتت   بشتتتك   الضتتتابطة،الت ري ية بالمقارنة بالم م عة  

ك  ر ف  االرتقاء بمستتتتتتتتتتت ى الالع     ذلك الن القدرة عل  اتااذ القرارات  األداء الستتتتتتتتتتلي  ي ي  عل  رؤية  
يق م بد رة بتيظي  األداء ف  ضتتتتتتتتتتتتت ء المعطيات الت  لصتتتتتتتتتتتتت     يالذ ج دة، فالالعب ييق  ما يراه إل  المخ  

عل  ا م  الع    بالتال  فالرؤية الااطئة يتعام  مع ا المخ بطريقة تيعك  عل  األداء بصتتتت رة ج ر ج دة  
 الملعب.داخ  

 يرى البالت أ مية تيمية القدرات البصتتتتتتتتتتتترية مع تيمية القدرات ال دنية  الم ارات  ال انب الاطط  
 ه م  تأث ر اي اب  ف  لعبة التي .لما ل

إل  أن التي  م  الرياضات الت  تلعب Feisal Hassan (2004  )(12  )فيصل حسن   يضيف  
يمك  تيمية تلك القدرات م     ، وانهاألداءف  ا القدرات البصتترية د را  اما يتضتتح م  خالل ستترعة  فاعلية  

 ج دة.خالل تصمي  ال رام  البصرية بص رة 
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 Christensonكريساااااااااتنساااااااااون ووين لساااااااااتين تتفق نتتتائ  التتدراستتتتتتتتتتتتتتتة مع دراستتتتتتتتتتتتتتتة كال م   

&Winkelstein  (1988 )(10 وكويفيادو )  وآخرونQuevedo, et al.  (1999( )18  وابرينس )
Calder & Noakes (2000  )(9 )واكس( وكالدر ون6)Abernethy & Wood  (2004  )ووود  

تحستتتتتت     ف تستتتتتتت    البصتتتتتتتري أن برام  التدريب   ف  Mazyn, et al.  (2004  )(15)ومازين وآخرون 
 . الاطط القدرات البصرية  مست ى األداء 

 

 

 
 : والتوصيات االستنتاجات

   االستنتاجات:–أوال 

ف  ضتتتتتتتتتتتتتت ء أ داف  فر ض البحت  ف  لد د الع ية  استتتتتتتتتتتتتتتيادا إل  ما أستتتتتتتتتتتتتتفرت عيه المعال ات  
 اإللصائية أمك  الت ص  إل  أن: 

 .برنام  التدريبات البصرية اث   فاعلية ف  تحس   القدرات البصرية •

 .الاطط األداء برنام  التدريبات البصرية اث   فاعلية ف  تحس    •
 : التوصيات-ثانيا 

 .التي  الع  المقترح عل   البصري تط  ق ال رنام  التدري    •

ضتتتتتتر رة اال تمام بتفع   د ر التدريبات البصتتتتتترية ف  الم ال الرياضتتتتتت  بصتتتتتتفة عامة  ف   •
 خاصة.التي  بصفة 

يق م بتق ي   تيمية القدرات  ال ظائف البصتتتتتتترية لالع       بصتتتتتتتري ضتتتتتتتر رة ت افر أخصتتتتتتتائ    •
 . تحديد ن ع اليظارات  العدسات الالصقة م  ل ت الكفاءة  الل ن لحماية الالعب 

التدريبات البصتتتتتترية ف  رياضتتتتتتات أخرى  عل   أثرإجراء المزيد م  الدراستتتتتتات الت  تتيا ل   •
 .ع يات ماتلفة

 .التربية الرياضية كليةمات رات  خ خاص بالقياسات البصرية دا مات ر إنشاء •
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