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  امللخص
التعرف على تاثیر التمرینات البصریة على تنمیة بعض األداءات المھاریة المركبة للناشئ یھدف البحث الحالى إلى 
وتم اختبار العینة من نادى الھالل األحمر ، التجریبىحیث استخدمت الباحثة المنھج شبة ، الكومیتیھ فى ریاضة الكاراتیھ 

م    رنس الریاضي للموس ادى دك ا  ٢٠١٨-٢٠١٧ون غ قوامھ رى   ٢٤ بل ة واالخ وعتین احداھما تجریبی ى مجم دئ عل  مبت
  .ضابطة 

  :وكانت أهم نتائج البحث كالتاىل

تجریبیة فى بعض األداءات المھاریة وجود فروق دالھ احصائیا بین القیاسات القبلیة والبینیة والبعدیة للمجموعة ال .١
 .المركبة لناشئ الكومیتیھ فى ریاضة الكاراتیھ لصالح القیاس البعدى

ة   دالة احصائیا بین القیاسات القبل   وجود فروق    .٢ یة والبینیة والبعدیة للمجموعة الضابطة فى بعض األداءات المھاری

 .س البعدىالمركبة لناشئ الكومیتیھ فى ریاضة الكاراتیھ لصالح القیا

ة             .٣ ى بعض  األداءات المھاری ة ف ضابطة والتجریبی وجود فروق دالة احصائیا بین القیاسین البعدیین للمجموعتین ال
 .لناشئ الكومیتیھ فى ریاضة الكاراتیھ لصالح القیاس البعدى للمجموعة التجریبیة



  
  
 
 
  

 
 

 

  : مقدمة ومشكلة البحث
االت      ف مج ى مختل ا ف ورا ملحوظ الم تط شھد الع ی

شاط الریاضي     ، ه نتیجة للتقدم العلمي   الحیا ى الن فلقد حظ

ر            دول تنظ ور واصحبت ال دم والتط بنصیب كبیر من التق
دمھا       اھر تق ر من مظ الى التفوق الریاضي على انھ مظھ

  )  ٤٣: ٢) (٢٢٣: ١٢(وحضارتھا 

ویر           ل تط حیث اصبح البحث العلمي من اھم عوام
ع الم       ال  المجتمعات للوصول العلى المستویات فى جمی ج
ة    صفة خاص ي ب ال الریاض ة والمج صفة عام : ١٥(ب

٥٧٤(  

ى      ات الت دى الریاض ن اح ھ م ة الكاراتی و ریاض
تعرضت للتطور العلمي فى كافة الجوانب كما انھا تحتاج  

رق     ضل الط ى اف ول ال ات للوص ن الدراس د م ى مزی ال
سین األداء      ي وتح رد الریاض ة الف ویر حال ائل لتط الوس

رات    وتعد الرؤ ، الریاضى بھا    م المتغی یة البصریة من اھ

  )١: ١٠( في ذلك التطور 

ل         ان اری  حیث یذكر حسین على كنبار نقال عن بری
رن التاسع عشر        ى الق ان فكرة الرؤیة البصریة یرجع ال

كو بعرض اول نظرة ، روبك ،  عندما قام سیرس ١٨٨٦
ع   ة      ، ریاضیة للبی ة بالریاض ارات الخاص د اعطت النظ وق

  ) ١٧. (رة للرؤیةمجاالت واسعة ومستم

صود      د المق سید عب ال من ال ق ك د اتف ) ١٩٨٦( وق
د كشك      ساطى ومحم ر اهللا الب الت ) ٢٠٠٠(وام ان المحل

تم        ث ی د حی ستقبالت البع م م ا اس ق علیھ صریة یطل الب

ین         ھ وب د بین ل ال یوج ن مرس ارات م تقبال اش اس
تقبال       ن اس ن الممك رة وم سة مباش ستقبالت مالم الم

ذه    ق ھ ن طری ات ع ات   معلوم ول الحرك الت ح  المحل

ا     ي دورا ھام ث تعط ى حی ذلك االداء الحرك ى وك للریاض
وفیر               ي ت تعلم تكمن ف ة ال ة حدیث عند تعلم الحركات خاص

ھ    وم ب وذج یق ق أداء نم ن طری ة ع ن الحرك ات ع معلوم
  )٧٩-٧٨: ٩) (١٥٩-١٥٨: ٧. (المدرب

ین   د ام رى احم و )  ٢٠٠٣(و ی ان االدراك ھ
رات   ة لمثی تجابات عقلی ة اس سیة معین تقط  ، ح دما تل فعن

الحواس المؤثرات المنبعثة من اى موضوع او من الذات 

ـث ان       صدرھـا حی ؤثرات وم ذه الم ي ھ درك معن ا ن فانن
م    ساس یفھ ق االح ن طری ـا ع ـدأ بحواسن االدراك یب

  )٥٧: ١. (االنسان تلك الموضوعات

د          ى محم كما یضیف احمد فاروق خلف نقال عن ذك
سن  ة ال ) ٢٠٠٨(ح اص     ان حاس صر الخ ي العن صر ھ ب

ب       اراه یلع اء المب ى اثن سافات ، فف د الم ة وتحدی بالرؤی

رف           ا یع ن طریقھ ارات فع البصر دورا ھاما فى اداء المھ
د اى من        ذلك تحدی افس وك الالعب كیف یقف واتجاه المن
ھ       دى ادراك م وم ة الحك ذلك رؤی بة وك ارات المناس المھ

  ) ٤٤: ٢(الظھار حركاتھ المھاریة لھ   

ر ریاضة الكاراتیھ من الریاضات النزالیة التى وتعتب
رى            ة اخ ة نازلی تمتاز بطابع خاص تختلف عن اى ریاض

كما ان االستحداث للقانون الدولى لھذه الریاضة أدى الى 
ھ             ات الكومیتی ى مباری ة ف تغیر المتطلبات المطلوبة خاص
ى           اط ف ساب النق دولى الحت فھناك معاییر حددھا االتحاد ال

  :ومیتیھ وھى كالتىمباریات الك

 . السلوك الریاضى. ٢            الشكل الجید    .١

  ).    الزن شن(االنتباه . ٤ .   التطبیق القوى الفعال. ٣

  )٢١. (االمسافة الصحیحة. ٦.     التوقیت الجید. ٥

اییر           ذه المع وافر ھ د من ت و لكي تحتسب النقاط الب
اح الری   ى   الستة مجتمعة ولذا  ترى الباحثة ان نج ى ف اض

ى    ف عل اط یتوق سجیل النق ألداءات   ت تخدامھ ل سن اس ح
ة    افس ورؤیت ى المن رات ف اد ثغ ة ایج ة وكیفی المھاری

  .البصریة الجیدة
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دربین    ھ وم ین للكاراتی ع الممارس ث ان جمی حی
وحكام یعلمون جیدا اھمیة حاجتھم للرؤیة البصریة فحكم 
ى         ره ف صرى واث ع الب ھ للتوزی الكاراتیھ یعلم مقدار حاجت

اتخاذ قراراتھ واشاراتھ وكذلك المدرب یعلم مقدار حاجتھ 
ث یجد نفسھ          د حی صرى الجی وحاجھ العیبیھ للتوزیع الب
افس      ا المن صریة منھ وز ب ده رم ى ع صره عل ع ب یق

ھ   ب من ذي یتطل ر ال ب االم ام والملع ور والحك والجمھ
  )٧٥: ١٧) (١٣٩: ١١.(تحویل بصره على ھذه الرموز

الل    ن خ ة م ث رأت الباحث ى   حی سح المرجع  الم

ع   اث والمراج ھ  ) ٦(،)٥(،)٣(لالبح ة الكاراتی ان ریاض
ة     ارب ان ریاض اث والتج د االبح راء مزی ى اج اج ال تحت
الكاراتیھ من الریاضات التنافسیة التي تحتاج الي تدریب    

سابقة     سابقاتھا ، وم الل م ات االداء خ صي لمتطلب تخص
والتي الكومیتیھ تعتبر ذات مواقف لعب متعددة و متغیره 

ا          یظھر خاللھا الكثیر من تصرفات الالعب الخططیة ، كم

ات     ب للمتطلب وع اداء الالع سابقة یتن الل الم ان خ
صرف        ة الت ادة فعالی ا لزی ھ غالب ي توج ة الت الخططی
الھجومي لالعب وفقا لمناطق اللعب ومتطلبات المباریات 

)١:٦(  

راء   ى اج ات ال ى االلتف ة ال ى الباحث ذى دع ر ال االم
ك الد  األداءات       تل اء ب ة لالرتق ى محاول ا  ف ة وتجربتھ راس

  .المھاریة قید البحث 

  :هدف البحث
ي       صریة عل ات الب اثیر التمرین ى  ت رف عل التع

ئ    ة لناش ة المركب ض األداءات المھاری ستوى بع م
  الكومیتیھ فى ریاضة الكاراتیھ

  : فروض البحث
ة     .١ ات القبلی ین القیاس صائیا ب ھ اح روق دال د ف توج

بعدیة للمجموعة التجریبیة فى مستوى    والبینیة وال 
ة  ة المركب ض األداءات المھاری اجو (بع ي كی كیزام

ي  ي  _ زوك ي زوك اجو كیزام ي  _ كی ي زوك كیزام
ري ي جی ي ماواش ري _ كیزام ي جی ودان ماواش ش

ي  ة  )  اورا ماواش ى ریاض ھ ف ئ الكومیتی لناش

 .الكاراتیھ لصالح القیاس البعدى

ین الق   .٢ صائیا ب ة اح روق دال د ف ة  توج ات القبلی یاس
ى مستوى         والبینیة والبعدیة للمجموعة الضابطة ف

ة   ة المركب ض األداءات المھاری اجو  (بع ي كی كیزام
ي  ي  _ زوك ي زوك اجو كیزام ي  _ كی ي زوك كیزام

ري ي جی ي ماواش ري _ كیزام ي جی ودان ماواش ش

ي  ة    )   اورا ماواش ى ریاض ھ ف ئ الكومیتی لناش
 .الكاراتیھ لصالح القیاس البعدى

دیین         توجد ف   .٣ ین البع ین القیاس صائیا ب ة اح روق دال

ستوى     ى م ة ف ضابطة والتجریبی وعتین ال للمجم
ة   ة المركب ض األداءات المھاری اجو  (بع ي كی كیزام

ي  ي  _ زوك ي زوك اجو كیزام ي  _ كی ي زوك كیزام

ري ي جی ي ماواش ري _ كیزام ي جی ودان ماواش ش
ي  ة    ) اورا ماواش ى ریاض ھ ف ئ الكومیتی لناش

صالح الق ھ ل ة  الكاراتی دى للمجموع اس البع ی

  .التجریبیة

  : مصطلحات البحث
     Visual exercises : التمرينات البصرية

ین      "  ة ب سین العالق ستھدف تح ات ت ى تمرین ھ
صریة          درات الب ة بعض الق العینین والمخ من خالل تنمی
ضالت     ى الع تحكم ف سن ال ین لتح ل للع تخدام االمث   واالس

)٥٦ : ١٥) (٣٣ : ١٦. (  

   Skillful movement:يةاملهارة احلرك

ى        "  ا ف ة م ھو مقدرة االفراد على التوصل الى نتیج

ان      خالل القیام باداء واجب حركى باقصى درجة من االتق
ن      ل زم ى اق د ف ن الجھ در م ل ق   ) ١٤١: ١١".(وباق

)١٤ : ١٣(  



  
  
 
 
  

 
 

 

 Skillful Performance مـستوى األداء املهـارى
level  

ى       "  ا الالعب ف ھ  ھو الدرجة التى یحصل علیھ  أدائ

  )٦: ١٠". (الختبار خاص بالمھارة

 kumite:الكوميتيه 

افئین         " ین متك ین العب ھي منازلة فى زمن محدد ب

وع               سنیة ومن نفس الن ة ال وزن والمرحل فى الدرجة وال
یحاول كل منھما االخر احباط محاوالت االخر مع الھجوم   
الھجوم أو      ا ب صرح خاللھ لتسجیل النقاط فى المناطق الم

سدید د ھ    الت ة الكاراتی انون ریاض واد ق ار م ل اط   " اخ
)٢٨: ٣(  

  :الدراسات املرجعية 
ن   ال م ا ك مس  " قام سمات ش ع  ، ب ود ربی " محم

بدراسة تھدف الى التعرف على التعرف على ) ٥(٢٠١١
درات    ض الق ى بع صریة عل ة الب دریبات الرؤی اثیر ت ت

صر         ي منتخب م دى العب البصریة على مستوى االداء  ل
تم  ھ واش ا للكومیت ة قوامھ ى مجموع ث عل ة البح لت عین

ھ     ٢٠ صر للكومیت ب م ي منتخ ارت ،  العب من العب واش

ا        ؤثر ایجابی اھم النتائج ان استخدام التدریبات البصریة ی
ب     دى الع صریة ل درات الب ض الق ستوى اداء بع ى م عل

  .منتخب مصر للكومیتھ

بدراسة ) ٧ (٢٠١٢" عصام محمد صقر  "كما قام   
ا  ى ت رف عل ى التع دف ال رعة رد  تھ ة وس ویر دق ثیر تط

ضاد      وم الم الیب الھج ض اس ى بع صرى عل ل الب الفع

 العب من العبي ١٦لالعبي الكومیتیھ على عینة قوامھا 
الكومیتیھ بفرع الشرقیة للكاراتیھ وكانت من أھم النتائج    
ى           ین القبل ل من القیاس ین ك صائیا ب ة اح روق دال توجد ف

صرى واس     ل الب رعة رد الفع ة وس دى لدق الیب والبع

صالح      ة ول ة التجریبی دى المجموع ضاد ل وم الم الھج
  القیاس البعدى

احي   الء الطن ت نج ا قام ر ) 12 ) (٢٠١٠( كم أث

استخدام بعض االستراتیجیات العقلیة على التردد النفسي 
ى            ھ  وتھدف إل ى لناشئ  للكومیت وفعالیة النشاط التكتیك

ة التعرف على تأثیر استخدام بعض االستراتیجیات العقلی     

ئ     ى لناش شاط التكتیك ة الن سي وفعالی ردد النف ى الت عل
ھ  ة     . للكومیت ى عین ى عل نھج التجریب تخدمت الم ث اس حی
ى  ،  ناشئ كومیتیھ ١٢قوامھا   وكانت أھم النتائج تشیر إل

ساعد   ارى ت ر المھ ل التفكی ة مث تراتیجیات العقلی أن االس
في تطویر المھارات النفسیة مثل القدرة على االسترخاء، 

ص اهوال ز االنتب ة، وتركی ذه . ور الذھنی ساھم ھ ذلك، ت وك

سي،     ردد النف ن الت ة م ض حال ي خف تراتیجیات ف االس
ت    ھ تح ئین كومیت ي للناش شاط التكتیك ة الن ادة فعالی وزی

  . عاما١٦سن 

 :اجراءات البحث

ث  نھج البح بھ   :م نھج ش ة الم تخدمت الباحث اس
صمیم      ھ بت ث واجراءات ة البح بتھ لطبیع ى لمناس التجریب

اع       ا ابطة باتب رى ض ة واألخ وعتین احداھما تجریبی لمجم
  .القیاسات القبلیة والبینیة والبعدیة للمجموعتین 

ث ع البح دئ : مجتم ق مبت ث فری ع البح ل مجتم تمث

  الكومیتیھ فى ریاضة الكاراتیھ 

اني ال المك الل  : المج ى والھ رنس الریاض ادى دك ن
  .األحمر بالدقھلیة 

ة ق     : عینة البحث  ار عین ا   تم اختی ناشئ  ) ٢٤(وامھ
ر   الل االحم رنس والھ ادى دك ئین بن ق الناش ون فری یمثل

ث   ع البح ن مجتم ة م ة العمدی ى بالطریق م ، الریاض وت

ة           ل مجموع وام ك ستین ق تقسیمھم الى مجموعتین متجان
  .مبتدئ ) ١٢(
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  ١جدول 
   التوصيف االحصائى تمع وعينة البحث

    

 %٣٦٫٤ ١٢ موعة التجریبیةالمج ١

 %٣٦٫٤ ١٢ المجموعة الضابطة ٢

 %١٥٫٢ ٥ المجموعة االستطالعیة ٣

 %١٢٫١ ٤ المجموعة المستبعدة ٤

 %١٠٠ ٣٣ اجمالى مجتمع البحث

  :أدوات مجع البيانات
ــة  ــات املتعلق ــع البيان ــة يف مج ــتعانت الباحث اس

  :بالبحث 
  :ادوات وأجهزة القياس  

  .٨*٨ الھالل األحمر بساط كاراتیھ بنادى -

ستامیتر   - از الری ول  : جھ اس الط سنتیمتر (لقی ) بال
 .والوزن 

 ) .بالثانیة(لحساب الزمن : ساعة ایقاف  -

ة      - وعتین التجریبی صویر اداء المجم دیو لت امیرا فی ك
  .والضابطة 

  :استمارات مجع البيانات 
ارات    - د مھ راء لتحدی تطالع راى الخب تمارة اس اس

صریة واالھم   ة الب ة     الرؤی ات الرؤی سبیة لتمرین ة الن ی
 )١(مرفق رقم. البصریة قید البحث 

د     - راء لتحدی تطالع راى الخب تمارة اس اس
سبیة    ة الن ة واالھمی ة المركب اییراألداءات المھاری مع

 )٢(مرفق رقم. لالداءات المھاریة قید البحث 

استمارات تقییم مستوى األداءات المھاریة قید البحث   -

 ) ٣( مرفق رقم .

  :ارات االختب
 )٤(مرفق رقم ) .  كجم٣(اختبار دفع كرة طبیة زنة  -

مرفق رقم  . ث  ١٠اختبار االنبطاح المائل من الوقوف     -
)٤( 

 )٤(مرفق رقم . اختبار الوثب العریض من الثبات  -

 )٤(مرفق رقم . اختبار زاویة مفصل الحوض  -

 )٤(مرفق رقم . اختبار الدوائر المرقمة عین ورجل  -

 )٤(مرفق رقم  . اختبار الوثب العمودي -

 )٥(مرفق رقم . اختبار دقة بصریة متحركة  -

 )٥(مرفق رقم . اختبار ادراك مجال الرؤیة  -

 )٥(مرفق رقم . اختبار التوافق بصرى  -

  )٥(مرفق رقم . اختبار التتبع والمالحقة البصریة  -



  
  
 
 
  

 
 

 

  )٢(جدول 
   صدق االختبارات قيد الدراسة

  ٨=٢ن=١ن
  

   
    

U 

 .٠٠٠ ١٥٫٠٠٠ ٣٫٠٠٠ ٤٠٫٠٠٠ ٨٫٠٠٠ بالسنتمیتر قوة عضلیة دفع كرة طبیة
 .٠٠٠ ١٥٫٠٠٠ ٣٫٠٠٠ ٤٠٫٠٠٠ ٨٫٠٠٠ بالعدد رشاقة االنبطاح المائل من الوقوف
 .٠٠٠ ١٥٫٠٠٠ ٣٫٠٠٠ ٤٠٫٠٠٠ ٨٫٠٠٠ بالسنتمیتر درةالق الوثب العریض من الثبات

 .٠٠٠ ١٥٫٠٠٠ ٣٫٠٠٠ ٤٠٫٠٠٠ ٨٫٠٠٠ بالسنتیمتر المرونة زاویة مفصل الحوض
 .٠٠٠ ٤٠٫٠٠٠ ٨٫٠٠٠ ١٥٫٠٠٠ ٣٫٠٠٠ بالثانیة التوافق الدوائر المرقمة
 .٠٠٠ ١٥٫٠٠٠ ٣٫٠٠٠ ٤٠٫٠٠٠ ٨٫٠٠٠ بالسنتیمتر  الوثب العمودى

 .٠٠٠ ١٥٫٠٠٠ ٣٫٠٠٠ ٤٠٫٠٠٠ ٨٫٠٠٠ بالدرجة دقة بصریة  دقة بصریة متحركة 
مجال  ادراك مجال الرؤیة 

 الرؤیة
 .٠٠٠ ١٥٫٠٠٠ ٣٫٠٠٠ ٤٠٫٠٠٠ ٨٫٠٠٠ بالدرجة

التوافق  التوافق بصرى
 البصرى

 .٠٠٠ ٤٠٫٠٠٠ ٨٫٠٠٠ ١٥٫٠٠٠ ٣٫٠٠٠ بالعدد

التتبع  التتبع ومالحقة البصریة
 البصرى

 .٠٠٠ ١٥٫٠٠٠ ٣٫٠٠٠ ٤٠٫٠٠٠ ٨٫٠٠٠ بالدرجة

  ٢٫٠٠ = ٠٫٠٥  الجدولیة عند مستوى معنویة Uقیمة 

وجود فروق دالة إحصائیة بین ) ٢(یتضح من جدول     -

قیاسات المجموعة الممیزة وقیاسات المجموعة الغیر 
ة     اءت قیم ث ج ث حی رات البح ي متغی زة ف  Uممی

درة     الم ى مق شیر ال ا ی ة مم ن الجدولی ل م سوبة أق ح

ی    ة ب ى التفرق ارات عل صدق   االختب ر ل راد كمؤش ن األف
 .االختبارات

   )٣(جدول 
   ثبات االختبارات قيد الدراسة 

  
 

     
 

 ٠٫٩٢٢ ٢٠٫٣٨٩ ٩٨٫٨٠٠ ١٧٫٢٨٣ ١٠٦٫٢٠ بالسنتمیتر اختبار دفع كرة طبیة
 ٠٫٩٢٩ ٢٫٨٨١ ٦٫٦٠٠ ٢٫٠٧٤ ٦٫٦٠٠ العددب اختبار االنبطاح المائل من الوقوف

 ٠٫٩٧٧ ٨٫٩٦١ ٦٧٫٤٠٠ ٦٫٩٧٩ ٦٥٫٨٠٠ بالسنتمیتر اختبار الوثب العریض من الثبات
 ٠٫٩١٢ ٢٫٧٧٥ ١١٫٨٠٠ ٢٫٤٩٠ ١٢٫٢٠٠ بالسنتیمتر اختبار زاویة مفصل الحوض

 ٠٫٨٩٤ ١٫٠٩٥ ٦٫٨٠٠ ٠٫٨٣٧ ٦٫٨٠٠ بالثانیة اختبار الدوائر المرقمة
 ٠٫٩٢٢ ٢٫٤٩٠ ١٢٫٢٠٠ ٢٫٥٨٨ ١١٫٨٠٠ بالسنتیمتر لعمودىاختبار الوثب ا

 ٠٫٩١٢ ٠٫٥٤٨ ٠٫٤٠٠ ٠٫٤٤٧ ٠٫٢٠٠ بالدرجة اختبار الدقة البصریة المتحركة 
 ٠٫٨٩١ ٠٫٠٠٠ ١٫٠٠٠ ٠٫٤٤٧ ٠٫٨٠٠ بالدرجة اختبار ادراك مجال الرؤیة 

 ٠٫٨٩٧ ٢٫٩٥٠ ٢٥٫٢٠٠ ٣٫٦٧٤ ٢٥٫٠٠٠ بالعدد اختبار التوافق بصرى
 ٠٫٨٩٥ ٠٫٧٠٧ ١٫٠٠٠ ٠٫٨٣٧ ٠٫٨٠٠ بالدرجة تبع ومالحقة البصریةاختبار الت

    ٠٫٨٧٨ = ٠٫٠٥قیمة ر الجدولیة عند مستوى معنویة 
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ین  ) ٣(یتضح من جدول   - وجود عالقة ارتباطیة دالة ب
القیاس األول والقیاس الثانى في جمیع المتغیرات قید 

  .البحث مما یشیر الى ثبات االختبارات قید البحث 

  :مت الباحثة باخلطوات األتية حيث قا

دئ         .١ ق مبت ن فری ث م ع البح د مجتم م تحدی ت
 الكومیتیھ فى ریاضة الكاراتیھ

ات   .٢ ع البیان ي جم ة ف تعانت الباحث ادوات (اس
ات   ع البیان تمارة جم اس  و اس زة القی وأجھ

 )إلستطالع راى الخبراء 

ة          .٣ رة الزمنی ي الفت إجراء االختبارات قید البحث ف
ھر ون   ي ش صة وھ ة  المخص ع ثالث صف بواق

ى      رنس الریاض ادى دك ي ن بوعیة ف دات اس وح

 والھالل األحمر بالدقھلیة

 عمل القیاسات القبلیة والبعدیة علي عینة البحث  .٤

  :املعاجلات اإلحصائية املستخدمة يف البحث

سابى   ط الح ة  ، المتوس سبة المئوی راف ، الن االنح
  .نياختبار مانویت، معامل االلتواء، اختبار ت ، المعیاري

  :عرض نتائج البحث ومناقشتها
  :عرض نتائج اموعة التجريبية

   )٤(جدول
   فى  حتليل التباين بني قياسات البحث الثالثة

  املهارات البصرية قيد البحث
       

 ٢٤٫٠٨٣ ٢٫٠٠٠ ٤٨٫١٦٧ یین المجموعات

 ٠٫١٣٩ ٣٣٫٠٠٠ ٤٫٥٨٣ داخل المجموعات

  
١ 

  
 دقة بصریة متحركة 

   ٣٥٫٠٠٠ ٥٢٫٧٥٠ المجموع

  
١٧٣٫٤٠٠ 

 ٥٠٫٥٨٣ ٢٫٠٠٠ ١٠١٫١٦٧ بین المجموعات

  ادراك مجال الرؤیة ٢ ٠٫٣٥١ ٣٣٫٠٠٠ ١١٫٥٨٣ داخل المجموعات

   ٣٥٫٠٠٠ ١١٢٫٧٥٠ المجموع

  
١٤٤٫١٠٨ 

 ٣٩١٫٨٦١ ٢٫٠٠٠ ٧٨٣٫٧٢٢ بین المجموعات

 ٩٫٠٠٥ ٣٣٫٠٠٠ ٢٩٧٫١٦٧ داخل المجموعات

٣   
 التوافق البصري

   ٣٥٫٠٠٠ ١٠٨٠٫٨٨٩ المجموع

  
٤٣٫٥١٦ 

 ٤٢٫٢٥٠ ٢٫٠٠٠ ٨٤٫٥٠٠ بین المجموعات

 التتبع والمالحقة البصریة ٤ ٠٫٥٦١ ٣٣٫٠٠٠ ١٨٫٥٠٠ داخل المجموعات

   ٣٥٫٠٠٠ ١٠٣٫٠٠٠ المجموع

  
٧٥٫٣٦٥ 

د فروق دالة احصائیا وجو) ٤(یتضح من جدول
بین القیاسات الثالث لمتغیرات الرؤیة البصریة حیث 

جاءت جمیع قیم ف المحسوبة اكبرمن قیمة ف الجدولیة 
  ٠٫٠٥ عند مستوى معنویة ٣٫٢٩٠والتى بلغت 



  
  
 
 
  

 
 

 

  )٥(جدول 
  نسب التحسن للمجموعة التجريبية فى متغري املهارات البصرية قيد البحث

      
 %١٧٠٠ ٢٫٨٣ ٣٫٠٠ ١٫٥٨ ٠٫١٧ دقة بصریة متحركة 
 %٨١٧ ٤٫٠٨ ٤٫٥٨ ٢٫١٧ ٠٫٥٠ ادراك مجال الرؤیة
 %٤٩ ١١٫٤٢ ١٢٫٠٠ ١٧٫٢٥ ٢٣٫٤٢ التوافق البصري

 %٦٤٣ ٣٫٧٥ ٤٫٣٣ ٢٫٥٨ ٠٫٥٨ التتبع والمالحقة البصریة

  تحسن افراد المجموعة التجریبیة فى متغیر المھارات البصریة قید البحث) ٥(یتضح من جدول

  )٦(جدول 

  حتليل التباين بني قياسات البحث الثالثة  فى األداءات املهارية  املركبة قيد البحث
       

 ٥٨٫٧٥٤ ٢٫٠٠٠ ١١٧٫٥٠٩ ن المجموعاتبی
 ٠٫٠٧٤ ٣٣٫٠٠٠ ٢٫٤٥٠ داخل المجموعات

  
 كیزامى كیاجو زوكى یمین ١

   ٣٥٫٠٠٠ ١١٩٫٩٥٩ المجموع
٧٩١٫٣٨٦ 

 ٦٢٫٦٥٣ ٢٫٠٠٠ ١٢٥٫٣٠٧ بین المجموعات
 ٠٫٠٥٦ ٣٣٫٠٠٠ ١٫٨٤٣ داخل المجموعات

  
 كیزامى كیاجو زوكى شمال ٢

   ٣٥٫٠٠٠ ١٢٧٫١٥٠ المجموع
١١٢١٫٦٤٢ 

 ٥٦٫٨٠١ ٢٫٠٠٠ ١١٣٫٦٠٢ بین المجموعات
 ٠٫٠٥٩ ٣٣٫٠٠٠ ١٫٩٥٧ داخل المجموعات

  
٣ 

  
  كیزامي زوكى یمینكیاجو

   ٣٢٥٫٠٠٠ ١١٥٫٥٥٩ المجموع
٩٥٧٫٩٧٤ 

 ٥٨٫٠٩٠ ٢٫٠٠٠ ١١٦٫١٨٠ بین المجموعات
 ٠٫٠٦٦ ٣٣٫٠٠٠ ٢٫١٧٠ داخل المجموعات

  
  شمالكیاجو كیزامي زوكى ٤

   ٣٥٫٠٠٠ ١١٨٫٣٥٠ المجموع
٨٨٣٫٣٩٦ 

 ٥٣٫٧٧٣ ٢٫٠٠٠ ١٠٧٫٥٤٧ بین المجموعات
 ٠٫٠٨٠ ٣٣٫٠٠٠ ٢٫٦٥٣ داخل المجموعات

  
كیزامى . كیزامى زوكى  ٥

 ماواشي جیرى یمین
   ٣٥٫٠٠٠ ١١٠٫٢٠٠ المجموع

٦٦٨٫٧٨٩ 

 ٥٥٫١٠٣ ٢٫٠٠٠ ١١٠٫٢٠٧ بین المجموعات
 ٠٫٠٤٠ ٣٣٫٠٠٠ ١٫٣١٣ المجموعاتداخل 

  
كیزامى . كیزامى زوكى  ٦

 ماواشي جیرى شمال
   ٣٥٫٠٠٠ ١١١٫٥٢٠ المجموع

١٣٨٤٫٥٧٦ 

 ٤٨٫٤١٤ ٢٫٠٠٠ ٩٦٫٨٢٩ بین المجموعات
 ٠٫١٧٩ ٣٣٫٠٠٠ ٥٫٩٠٣ داخل المجموعات

  
أورا .شوادن ماواشي جیرى  ٧

  یمینماواشى جیرى
   ٣٥٫٠٠٠ ١٠٢٫٧٣٢ المجموع

٢٧٠٫٦٤٠ 

 ٤٩٫٢٣٠ ٢٫٠٠٠ ٩٨٫٤٦٠ بین المجموعات
 ٠٫١٠٣ ٣٣٫٠٠٠ ٣٫٤١٠ داخل المجموعات

  
أورا .شوادن ماواشي جیرى  ٨

ل شماماواشى جیرى  
   ٣٥٫٠٠٠ ١٠١٫٨٧٠ المجموع

٤٧٦٫٤١٩ 

  ٣٫٢٩٠ = ٠٫٠٥قیمة ف الجدولیة عند مستوى داللة 

ضح من جدول     صائیا     ) ٦(یت ة اح روق دال ود ف وج
ث          د البحث حی بین القیاسات الثالث لألداءات المھاریة قی

اءت ج ة ف   ج ن قیم ر م سوبة اكب یم ف المح ع ق می

ت   ى بلغ ة والت ة  ٣٫٢٩٠الجدولی ستوى معنوی د م  عن
٠٫٠٥  
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  ٧جدول 
  نسب التحسن للمجموعة التجريبية فى األداءات املهارية املركبة  قيد البحث

      

 %٣٢٣ ٤٫٤٢ ٥٫٧٨ ٣٫٣٣ ١٫٣٧  زوكى یمینكیزامي كیاجو

 %٣٥٦ ٤٫٥٧ ٥٫٨٥ ٣٫٤٢ ١٫٢٨ كیزامي كیاجو زوكى شمال

 %٣٤٨ ٤٫٣٥ ٥٫٦٠ ٣٫٣٣ ١٫٢٥ كیاجو كیزامي زوكى یمین

 %٣٥٧ ٤٫٤٠ ٥٫٦٣ ٣٫٣٨ ١٫٢٣ كیاجو كیزامي زوكى شمال

 %٣١٨ ٤٫٢٣ ٥٫٥٧ ٣٫٤٠ ١٫٣٣ كیزامى ماواشي جیرى یمین. كیزامى زوكى 

 %٣٢٩ ٤٫٢٨ ٥٫٥٨ ٣٫٣٢ ١٫٣٠ كیزامى ماواشي جیرى شمال. وكى كیزامى ز

 %٣٧١ ٤٫٠٢ ٥٫١٠ ٣٫٠٣ ١٫٠٨  یمینأورا ماواشى جیرى. شوادن ماواشي جیرى 

 %٣٨٦ ٤٫٠٥ ٥٫١٠ ٣٫٠٠ ١٫٠٥  شمالأورا ماواشى جیرى. شوادن ماواشي جیرى 

  .المھاریة المركبة قید البحث تحسن افراد المجموعة التجریبیة فى متغیر األداءات ) ٧(یتضح من جدول

  :عرض نتائج اموعة الضابطة 
  )٨(جدول

  .حتليل التباين بني قياسات البحث الثالثة فى  متغري الرؤية البصرية قيد البحث 
       

 ٨٫٤٤٤ ٢٫٠٠٠ ١٦٫٨٨٩ یین المجموعات
 ٠٫٢٠٥ ٣٣٫٠٠٠ ٦٫٧٥٠ داخل المجموعات

  
١ 

  
 دقة بصریة متحركة

  ٣٥٫٠٠٠ ٢٣٫٦٣٩ المجموع
٤١٫٢٨٤ 

 ٢١٫٣٦١ ٢٫٠٠٠ ٤٢٫٧٢٢ بین المجموعات
 ٠٫٥١٠ ٣٣٫٠٠٠ ١٦٫٨٣٣ داخل المجموعات

  
 ادراك مجال الرؤیة ٢

  ٣٥٫٠٠٠ ٥٩٫٥٥٦ المجموع
٤١٫٨٧٦ 

 ١٢٣٫١١١ ٢٫٠٠٠ ٢٤٦٫٢٢٢ بین المجموعات
 ٧٫١٥٤ ٣٣٫٠٠٠ ٢٣٦٫٠٨٣ داخل المجموعات

  
٣ 

  
 التوافق البصري

  ٣٥٫٠٠٠ ٤٨٢٫٣٠٦ المجموع
١٧٫٢٠٩ 

 ١٤٫٠٨٣ ٢٫٠٠٠ ٢٨٫١٦٧ بین المجموعات
 ٠٫٤٤٢ ٣٣٫٠٠٠ ١٤٫٥٨٣ داخل المجموعات

  
 التتبع والمالحقة البصریة ٤

  ٣٥٫٠٠٠ ٤٢٫٧٥٠ المجموع
٣١٫٨٦٩ 

  ٣٫٢٩٠ = ٠٫٠٥قیمة ف الجدولیة عند مستوى داللة 

ضح من جدول     صائیا     ) ٨(یت ة اح روق دال ود ف وج

ث       صریة حی ارات الب رات المھ بین القیاسات الثالث لمتغی

ة ف    ن قیم ر م سوبة اكب یم ف المح ع ق اءت جمی ج
ت   ى بلغ ة والت ة  ٣٫٢٩٠الجدولی ستوى معنوی د م  عن

٠٫٠٥  



  
  
 
 
  

 
 

 

  )٩(جدول 
  ضابطة فى متغريات الرؤية البصرية قيد البحثنسب التحسن للمجموعة ال

      
 %٤٠٠ ١٫٦٧ ٢٫٠٨ ١٫٤٢ ٠٫٤٢ دقة بصریة متحركة 
 %٤٥٧ ٢٫٦٧ ٣٫٢٥ ١٫٨٣ ٠٫٥٨ ادراك مجال الرؤیة 

 %٢٦ ٦٫٣٣ ١٨٫٢٥ ٢٠٫٥٨ ٢٤٫٥٨ التوافق البصري
 %٣٢٥ ٢٫١٧ ٢٫٨٣ ١٫٧٥ ٠٫٦٧ التتبع والمالحقة البصریة

  .تحسن افراد المجموعة الضابطة فى متغیرات المھارات البصریة قید البحث  ) ٩(یتضح من جدول
  )١٠(جدول

  حتليل التباين بني قياسات البحث الثالثة فى األداءات املهارية املركبة قيد البحث
       

 ٢١٫٣٤٣ ٢٫٠٠٠ ٤٢٫٦٨٧ بین المجموعات
 ٠٫٠٦٥ ٣٣٫٠٠٠ ٢٫١٤٣ داخل المجموعات

  
 كیزامى كیاجو زوكى یمین ١

   ٣٥٫٠٠٠ ٤٤٫٨٣٠ المجموع
٣٢٨٫٦١٤ 

 ٢٠٫٣٣٤ ٢٫٠٠٠ ٤٠٫٦٦٩ بین المجموعات
 ٠٫٠٧٩ ٣٣٫٠٠٠ ٢٫٥٩٧ اتداخل المجموع

  
 كیزامى كیاجو زوكى شمال ٢

   ٣٥٫٠٠٠ ٤٣٫٢٦٦ المجموع
٢٥٨٫٤٢٢ 

 ١٧٫٧٩١ ٢٫٠٠٠ ٣٥٫٥٨٢ بین المجموعات
 ٠٫٠٦٢ ٣٣٫٠٠٠ ٢٫٠٥٧ داخل المجموعات

  
٣ 

  
 كیاجو كیزامي زوكى یمین

   ٣٥٫٠٠٠ ٣٧٫٦٣٩ المجموع
٢٨٥٫٤٦٥ 

 ١٦٫٣٥١ ٢٫٠٠٠ ٣٢٫٧٠٢ بین المجموعات
 ٠٫١٠٢ ٣٣٫٠٠٠ ٣٫٣٦٣ داخل المجموعات

  
  شمالكیاجو كیزامي زوكى ٤

   ٣٥٫٠٠٠ ٣٦٫٠٦٦ المجموع
١٦٠٫٤٣٢ 

 ٢٠٫٠٤٣ ٢٫٠٠٠ ٤٠٫٠٨٧ بین المجموعات
 ٠٫٠٥١ ٣٣٫٠٠٠ ١٫٦٧٣ داخل المجموعات

  
كیزامى ماواشي جیرى یمین. كیزامى زوكى  ٥  

   ٣٥٫٠٠٠ ٤١٫٧٦٠ المجموع

٣٩٥٫٢٧٧ 

 ١٧٫٧٦٨ ٢٫٠٠٠ ٣٥٫٥٣٦ بین المجموعات
 ٠٫٠٩٦ ٣٣٫٠٠٠ ٣٫١٨٠ داخل المجموعات

  
لكیزامى ماواشي جیرى شما. كیزامى زوكى  ٦  

   ٣٥٫٠٠٠ ٣٨٫٧١٦ المجموع
١٨٤٫٣٨٣ 

 ١٤٫٩٦٤ ٢٫٠٠٠ ٢٩٫٩٢٩ بین المجموعات
 ٠٫٠٧٥ ٣٣٫٠٠٠ ٢٫٤٨٣ داخل المجموعات

  
  یمینأورا ماواشى جیرى. شوادن ماواشي جیرى  ٧

   ٣٥٫٠٠٠ ٣٢٫٤١٢ المجموع
١٩٨٫٨٥٦ 

 ١٤٫١٠١ ٢٫٠٠٠ ٢٨٫٢٠٢ بین المجموعات
 ٠٫٠٨٧ ٣٣٫٠٠٠ ٢٫٨٦٠ داخل المجموعات

  
  شمالأورا ماواشى جیرى. شوادن ماواشي جیرى  ٨

   ٣٥٫٠٠٠ ٣١٫٠٦٢ المجموع
١٦٢٫٧٠٥ 

  ٣٫٢٩٠ = ٠٫٠٥قیمة ف الجدولیة عند مستوى داللة 
وجود فروق دالة احصائیا    ) ١٠(یتضح من جدول    

ث     بین ال  قیاسات الثالث لالداءات  المھاریة قید البحث حی

ة    ن قیم ر م سوبة اكب یم ف المح ع ق اءت جمی   ج

ت   ى بلغ ة والت ة  ٣٫٢٩٠ف الجدولی ستوى معنوی د م  عن
٠٫٠٥  
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  )١١(جدول 
  نسب التحسن للمجموعة الضابطة فى متغري األداءات املهارية املركبة قيد البحث

      

 %١٨٢ ٢٫٦٦ ٤٫١٣ ٢٫٧٥ ١٫٤٧ كیزامي كیاجو زوكى یمین
 %١٨٦ ٢٫٦٠ ٤٫٠٠ ٢٫٨٢ ١٫٤٠ كیزامي كیاجو زوكى شمال
 %١٧٢ ٢٫٤٣ ٣٫٨٥ ٢٫٥٥ ١٫٤٢ كیاجو كیزامي زوكى یمین
 %١٧٣ ٢٫٣٣ ٣٫٦٨ ٢٫٥٨ ١٫٣٥ كیاجو كیزامي زوكى شمال

 %١٨٥ ٢٫٥٨ ٣٫٩٨ ٢٫٦٢ ١٫٤٠  كیزامى ماواشي جیرى یمین.كیزامى زوكى 
 %١٧٦ ٢٫٤٣ ٣٫٨٢ ٢٫٦٣ ١٫٣٨ كیزامى ماواشي جیرى شمال. كیزامى زوكى 

 %٢٢٠ ٢٫٢٣ ٣٫٢٥ ٢٫١٢ ١٫٠٢ ن یمیأورا ماواشى جیرى. شوادن ماواشي جیرى 
 %٢١٣ ٢٫١٧ ٣٫١٨ ٢٫١٧ ١٫٠٢  شمالأورا ماواشى جیرى. شوادن ماواشي جیرى 

  تحسن افراد المجموعة الضابطة فى متغیر األداءات المھاریة المركبة قید البحث ) ١١(من جدولیتضح 

  :  عرض نتائج القياسات البعدية للمجموعتني التجريبية والضابطة
  )١٢(جدول

  داللة الفروق بني متوسطي القياسني البعديني للمجموعتني التجريبية والضابطة فى 
  ١٢=٢ن=١ن            د البحثمتغريات الرؤية البصرية قي

  
 

    
 

 ١١٫٠٠٠ ٠٫٢٨٩ ٢٫٠٨٣ ٠٫٠٠٠ ٣٫٠٠٠ دقة بصریة متحركة 
 ٤٫٥٨٤ ٠٫٧٥٤ ٣٫٢٥٠ ٠٫٦٦٩ ٤٫٥٨٣ ادراك مجال الرؤیة 

 ٥٫٥٦٩ ٢٫٣٤٠ ١٨٫٢٥٠ ٣٫١٠٤ ١٢٫٠٠٠ التوافق البصري
 ٥٫٣٦١ ٠٫٧١٨ ٢٫٨٣٣ ٠٫٦٥١ ٤٫٣٣٣ التتبع والمالحقة البصریة

    ٢٫٠٧٤ =٠٫٠٥قیمة ت الجدولیة عند مستوى معنویة 

  )١٣(جدول 
  نسب التحسن للمجموعة الضابطة فى متغريات الرؤية البصرية قيد البحث

  
 

 


  
 


 


 


 

 %١٣٠٠ %٤٠٠ ١٫٦٧ ٢٫٠٨ %١٧٠٠ ٢٫٨٣ ٣٫٠٠ دقة بصریة متحركة 
 %٣٦٠ %٤٥٧ ٢٫٦٧ ٣٫٢٥ %٨١٧ ٤٫٠٨ ٤٫٥٨ ادراك مجال الرؤیة
 %٢٣ %٢٦ ٦٫٣٣ ١٨٫٢٥ %٤٩ ١١٫٤٢ ١٢٫٠٠ التوافق البصري

 %٣١٨ %٣٢٥ ٢٫١٧ ٢٫٨٣ %٦٤٣ ٣٫٧٥ ٤٫٣٣  والمالحقة البصریةالتتبع

  .تحسن افراد  فى متغیرات الرؤیة البصریة قید البحث  ) ١٣(یتضح من جدول



  
  
 
 
  

 
 

 

  )١٤(جدول 
  ) التجريبية والضابطة(داللة الفروق بني متوسطى القياسني البعديني للمجموعتني 

  فى متغريات األداءات املهارية املركبة قيد البحث
  

 
    

 

 ١٦٫٨٦٦ ٠٫٢٦١ ٤٫١٣٣ ٠٫٢١٧ ٥٫٧٨٣ كیزامي كیاجو زوكى یمین

 ١٦٫٧٥١ ٠٫٣٣٠ ٤٫٠٠٠ ٠٫١٩٣ ٥٫٨٥٠ كیزامي كیاجو زوكى شمال

 ١٥٫١١٣ ٠٫٣٢١ ٣٫٨٥٠ ٠٫٢٤١ ٥٫٦٠٠ كیاجو كیزامي زوكى یمین

 ١٤٫٨٩٢ ٠٫٣٩٥ ٣٫٦٨٣ ٠٫٢٢٣ ٥٫٦٣٣ كیاجو كیزامي زوكى شمال

 ١٢٫٥٤٣ ٠٫٢٧٦ ٣٫٩٨٣ ٠٫٣٣٩ ٥٫٥٦٧ كیزامى ماواشي جیرى یمین. كیزامى زوكى 

 ١٢٫٣٢٢ ٠٫٤٠٤ ٣٫٨١٧ ٠٫٢٨٩ ٥٫٥٨٣ كیزامى ماواشي جیرى شمال. كیزامى زوكى 

 ٩٫٠٧١ ٠٫٤٠١ ٣٫٢٥٠ ٠٫٥٨٢ ٥٫١٠٠  یمینأورا ماواشى جیرى. شوادن ماواشي جیرى 

 ١٢٫٠١٩ ٠٫٣٥٦ ٣٫١٨٣ ٠٫٤٢٢ ٥٫١٠٠  شمالأورا ماواشى جیرى. شوادن ماواشي جیرى 

  

  )١٥(جدول 
  نسب التحسن فى متغري األداءات املهارية املركبة قيد البحث

  
 

 
 


  

 


  


 
 

 %١٤١ %١٨٢ ٢٫٦٧ ٤٫١٣ %٣٢٣ ٤٫٤٢ ٥٫٧٨ كیزامي كیاجو زوكى یمین
 %١٧٠ %١٨٦ ٢٫٦٠ ٤٫٠٠ %٣٥٦ ٤٫٥٧ ٥٫٨٥ كیزامي كیاجو زوكى شمال

 %١٧٦ %١٧٢ ٢٫٤٣ ٣٫٨٥ %٣٤٨ ٤٫٣٥ ٥٫٦٠ كیاجو كیزامي زوكى یمین
 %١٨٤ %١٧٣ ٢٫٣٣ ٣٫٦٨ %٣٥٧ ٤٫٤٠ ٥٫٦٣ لكیاجو كیزامي زوكى شما

كیزامى ماواشي . كیزامى زوكى 
 %١٣٣ %١٨٥ ٢٫٥٨ ٣٫٩٨ %٣١٨ ٤٫٢٣ ٥٫٥٧ جیرى یمین

كیزامى ماواشي . كیزامى زوكى 
 %١٥٣ %١٧٦ ٢٫٤٣ ٣٫٨٢ %٣٢٩ ٤٫٢٨ ٥٫٥٨ جیرى شمال

أورا . شوادن ماواشي جیرى 
 %١٥١ %٢٢٠ ٢٫٢٣ ٣٫٢٥ %٣٧١ ٤٫٠٢ ٥٫١٠  یمینماواشى جیرى

أورا . شوادن ماواشي جیرى 
 %١٧٣ %٢١٣ ٢٫١٧ ٣٫١٨ %٣٨٦ ٤٫٠٥ ٥٫١٠  شمالماواشى جیرى

  البحث تحسن افراد المجموعة الضابطة فى متغیر األداءات المھاریة المركبة قید) ١٥( یتضح من جدول
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  :مناقشة وتفسري النتائج 
  :مناقشة نتائج اموعة التجريبية

 فروق فروق ذات داللة     وجود) ٤(یتضح من جدول  
ى    ة ف ة والبعدی ة والبینی ات القبلی ین القیاس صائیا ب اح

ة       ت قیم ث كان صریة  حی ارات الب ارات المھ ) ت(االختب
واتضح من جدول  ، المحسوبة اعلى من قیمتھا الجدولیة  

ى     ) ٥( دى ف اس البع صالح القی سن ل سب تح ود ن وج
  اختبارات الرؤیة البصریة 

وحاسة البصر ناتجة عن وتري الباحثة ان االدراك    
ة   سیة معین رات ح ة لمثی تجابات عقلی تقط  ، اس دما تل فعن

الحواس المؤثرات المنبعثة من اى موضوع او من الذات 
اعد   ا س صدرھـا مم ؤثرات وم ذه الم ي ھ درك معن ا ن فانن
ھ          علي تطویر األداءات المھاریة المركبة لناشئ الكومیتی

ین       د ام ل من احم ، ) ٥٧ ()٢٠٠٣(وھذ ما اتفق علیھ ك
ف   اروق خل د ف سن  ) ٢٠٠٨(احم د ح ى محم ن ذك ال ع نق

)٤٤. (  

ضح من جدول      ا ات روق   ) ٦(كم روق  ف ود ف و وج
ة     ة والبینی ات القبلی ین القیاس صائیا ب ة اح ذات دالل
والبعدیة فى األداءات المھاریة المركبة  حیث كانت قیمة        

ة    ) ت( ا الجدولی ضح من   ، المحسوبة اعلى من قیمتھ وات
ى    وجو) ٧(جدول   د نسب تحسن لصالح القیاس البعدى ف

  مستوى األداءات المھاریة المركبة قید البحث

  وبھذا تحقق الفرض االول الذى ینص على 

ى      ات القبل ین القیاس صائیا ب ھ اح روق دال د ف توج
والبینى والبعدى للمجموعة التجریبیة فى مستوى بعض        
ة          ى ریاض ھ ف األداءات المھاریة المركبة لناشئ الكومیتی

  .لكاراتیھ لصالح القیاس البعدىا

  :مناقشة نتائج اموعة الضابطة
دول    ن ج ضح م روق ذات   ) ٨(یت روق  ف ود ف وج

داللة احصائیا بین القیاسات القبلیة والبینیة والبعدیة فى    
صریة   ة الب ارات الرؤی ة   . اختب ت قیم ث كان ) ت(حی

ضح من جدول    ، المحسوبة اعلى من قیمتھا الجدولیة  وت

سب ) ٩( ود ن دى   وج اس البع صالح القی سن ل  تح
  .للمجموعة الضابطة فى القدرات البصریة

دول ن ج ضح م ا ات روق )  ١٠(كم روق  ف ود ف وج
ة     ة والبینی ات القبلی ین القیاس صائیا ب ة اح ذات دالل
ث     ة حی ة المركب ستوى األداءات المھاری ى م ة ف والبعدی

ة   ت قیم ة ) ت(كان ا الجدولی ن قیمتھ ى م سوبة اعل ، المح
د   ن ج ضح م صالح  ) ١١(ول وات سن ل سب تح ود ن وج

ى األداءات    ضابطة ف ة ال دى للمجموع اس البع القی
وترجع الباحثة ھذه النتائج    . المھاریة المركبة قید البحث   

 .الى تأثیر البرنامج المتبع 

  وبهذا حتقق الفرض الثانى الذى ينص على 
ة     ات القبلی ین القیاس صائیا ب ة اح روق دال د ف توج

جموعة الضابطة فى  مستوى بعض والبینیة والبعدیة للم
ة          ى ریاض ھ ف األداءات المھاریة المركبة لناشئ الكومیتی

  .الكاراتیھ لصالح القیاس البعدى

مناقشة نتـائج القياسـات البعديـة للمجمـوعتني 
  :التجريبة والضابطة

) ١٤(وجدول  ) ١٣(وجدول) ١٢(یتضح من جدول  
وجود فروق  فروق ذات داللة احصائیا بین ) ١٥(وجدول

ة          ارات الرؤی ى اختب ة ف القیاسات القبلیة والبینیة والبعدی
ة      ة المركب ة    ، البصریة واألداءات المھاری ت قیم ث كان حی

ووجود نسب  ، المحسوبة اعلى من قیمتھا الجدولیة    ) ت(
  .تغیر اعلى لصالح القیاس البعدى للمجموعة التجریبیة 

ات    اثیر تمرین ى ت ائج ال ذه النت ة ھ زو الباحث وتع
ة ال ة  الرؤی الل تنمی ن خ م م ى ت ستخدمة والت صریة الم ب

ھ    بعض األداءات المھاریة المركبة قید البحث فى الكاراتی
د     بابھا فنج ة اس ى معرف صل ال ا ان ن ة اردن ذه التنمی وھ

  :ھناك سببین ھما

ى       :األول ة ف  التمرینات البصریة حیث راعت الباحث
ھ    تصمیم التمرینات البصریة عملیة تقنین الحمل بمكونات

  ).ة وحجم وكثافةشد(



  
  
 
 
  

 
 

 

ــانى ى   :الث ث ادت ال سھا حی ات نف اح التمرین  نج
  .تنمیة القدرات البصریة للناشئین قید عینة البحث

صر ال         ة الب ى ان حاس ضا ال ك ای ة ذل وترجع الباحث
ل حدة       یمكن ان تتطور من خالل قدرات بصریة معینة مث
صریة        ة الب ع والمالحق ة والتتب ال الرؤی صر ادراك مج الب

ق    مس  والتواف سمات ش ھ ب ا اكدت ذا م صري وھ الب
ى     د عل صریة  تعتم درات الب ى ان الق ي ال ود ربیع ومحم

  .العین وھذا یحدث فى جزء بسیط من الثانیة

صام    ن ع ال م ھ ك ائج دراس ع نت ذا م ق ھ ویتف
قر ود  ) ٧)(٢٠١٢(ص د ومحم سمات محم ھ ب ودراس

ي   ة   ) ٥)(٢٠١١(ربیع ى اھمی ا ال ارت نتائجھ ى اش الت
  .صریة لدى العبى الكاراتیھتمرینات الرؤیة الب

  :وبھذا تحقق الفرض الثالث الذى ینص على

دیین         یین البع ین القیاس صائیا ب توجد فروق دالة اح
ض       ستوى بع ى م ة ف ضابطة والتجریبی وعتین ال للمجم
ة          ى ریاض ھ ف األداءات المھاریة المركبة لناشئ الكومیتی

  .الكاراتیھ لصالح القیاس البعدى للمجموعة التجریبیة

  الستنتاجات ا
فى ضوء األھداف والفروض الخاصة بالبحث  وفى 
ى     تنادا عل ث واس ع البح اق مجتم ة ونط دود العین ح
م      ا ت ث وم وع البح ة بموض ة المرتبط راءات العلمی االج
ات    ق والمعالج الل التطبی ن خ ائج م ن نت ھ م ل الی التوص

  :قد توصلت الباحثة الى االستنتاجات التالیة ، االحصائیة 

ا  .١ ة     ان البرن ات الرؤی تخدام تمرین رح باس مج المقت
البصریة قید البحث الذى تم تطبیقھ على المجموعة 
ة األداءات       ى تنمی ابى عل ر ایج ھ أث ة ل التجریبی

 المھاریة المركبة قید البحث 

ى     .٢ ھ عل م تطبیق ذى ت ع وال دى المتب امج التقلی البرن
ة        ى تنمی ابى عل اثیر ایج ھ ت ضابطة ل ة  ال المجموع

 . المھاریة المركبة قید البحثتنمیة األداءات 

ة       .٣ ات الرؤی تخدام تمرین رح باس امج المقت ان البرن
البصریة قید البحث الذى تم تطبیقھ على المجموعة 

امج       ن البرن ضل م ابى اف ر ایج ھ أث ة ل التجریبی
د      التقلیدى على تنمیة األداءات المھاریة المركبة قی

  .البحث

ین متوسط القیاس            .٤ صائیًا ب ھ إح روق دال ات وجود ف
ة ( ة والبعدی ة والبینی ر ) القبلی ي متغی األداءات (ف

ث   د البح ة قی ة المركب ة  ) المھاری دى المجموع ل
 . التجریبیة ولصالح القیاس البعدى

ات             .٥ ین متوسط القیاس صائیًا ب ھ إح روق دال وجود ف
ة( ة والبعدی ة والبینی ر األداءات )  القبلی ي متغی ف

ث   د البح ة قی ة المركب ة  ) المھاری دى المجموع ل
  .ضابطة ولصالح القیاس البعدى ال

ین       .٦ ین متوسط القیاس صائیًا ب ھ إح روق دال ود ف وج
ضابطة   (البعدیین للمجموعتین    ة –ال ي  )  التجریبی ف

متغیر األداءات المھاریة المركبة قید البحث لصالح  
 .المجموعة التجریبیة 

  التوصيات
ة     ن للباحث تنتاجاتھ یمك ث واس ائج البح وء نت ى ض ف

  :التوصیة بما یلى 

ات     .١ تخدام التمرین رح باس امج المقت ق البرن تطبی
 .البصریة قید البحث على مراحل سنیة اخرى

ى       .٢ وث عل ات والبح ن الدراس د م راء المزی اج
تخدام         رى باس ات االخ ف الریاض ى مختل الناشئین ف

 .التمرینات البصریة للوصول الى اعلى المستویات 

اجراء بحوث مشابھھ باستخدام التمرینات البصریة  .٣
ى  وع     عل ن الرج ى یمك رى حت ة اخ  أداءات مھاری

 .لنتائجھا لرفع مستوى األداء 

ى     .٤ ت عل ى ادخل صریة الت ات الب تعانة بالتمرین االس
ة    د تنمی ث عن ة البح ى عین ق عل امج المطب البرن

 .األداءات مھاریة أخرى فردیة او مركبة

تخدام      .٥ رح باس امج المقت ق البرن رورة تطبی ض
  .لمدارس التمرینات البصریة فى االندیة وا
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وزى   .١ ین ف د ام تعلم  ) :٢٠٠٣(أحم یكولوجیة ال  س
ى    ال الریاض ى المج ى ف ارف ،الحرك شاة المع ،  من

 .االسكندریة

ة     ) :٢٠٠٨(احمد فاروق خلف   .٢  تأثیر برنامج الرؤی
رات     ض المتغی ستوي اداء بع ى م صریة عل الب

سلة         رة ال ي ك ة لالعب ؤ  ، البصریة والمھاری تمر الم
ة   صحة والتربی دولى لل س ال ع للمجل ى الراب االقلیم
ى  ر الحرك ة والتعبی رویح والریاض ة والت البدنی
یة   ة الریاض ة التربی ط كلی شرق االوس ة ال لمنطق

 .للبنین باأبى قیر جامعة االسكندریة  الجزء الرابع 

د   .٣ یس عبدالحمی د خم ة ):٢٠١٠(احم اثیر تنمی ت
ى مس        توى اداء  بعض القدرات الحركیة الخاصة عل

ھ     األداءات الحركیة  المركبة خالل مسابقة الكومیتی
ھ   ر منشورة        ،لریاضة الكاراتی الة ماجستیر غی  رس

 .كلیة التربیة الریاضبة للنین جامعة االسكندریة

راھیم    .٤ ود اب د محم یط   ):١٩٩٥(أحم ادئ التخط  مب
ھ    ة الكاراتی ة ریاض ة والتدریبی رامج التعلیمی ، لب

 .منشاة المعارف االسكندریة

راھیم   .٥ ود اب د محم ال  ):٢٠٠٢(أحم أثیر أحم  ت
ض        ى بع داد عل رة االع الل فت ة خ ة مقترح تدریبی
ة االداء  ة وفعالی ة والبدنی رات الوظیفی المتغی
ة        ویتي لریاض ب الك ي المنتخ دى العب ارى ل المھ

ھ  ات  ، الكاراتی ات وتطبیق ة نظری د مجل ة ، مجل كلی
ر     ابى قی ین ب یة للین دد ، الریاض ة  ٤٤الع  جامع

 .ندریةاالسك

راھیم   .٦ ود اب د محم تخدام   ):٢٠١٦(أحم ر اس اث
منحنیات االیقاع الحیوى  لتوجیھ االحمال التدریبیة 
د   ي ض لوب تكتیك اكس كاس از المع ة باالرتك الخاص
صرف       ددات الت ض مح ستوى بع ى م افس عل المن
ة     ھ بریاض ي الكومیتی ضاد لالعب ومى الم الھج

ھ  سابع ، الكاراتی دولى ال ى ال ؤتمر العلم ة كل، الم ی
 .جامعة حلوان، التربیة الریاضیة للبنات بالجزیرة 

ساطى  .٧ ر اهللا الب شك ،ام وقى ك د ش  ) :٢٠٠٠(محم
ة  م الحرك ى عل دخل ف ان  ، الم ة الفرس ، مطبع

 .المنصورة

ى  .٨ د عل سمات محم ع  ، ب ود ربی محم
صریة       ):٢٠١١(البشیھى  تأثیر تدریبات الرؤیة الب

صریة ومستوى أداء بعض         على بعض القدرات الب
ھ المھ صر للكاراتی ب م ي منتخ دى العب " ارات ل

 المجلة العملیة للتربیة البدنیة والریاضیة "كومیتیھ
دد      ازیق  الع ة الزق  ٨٦كلیة التربیة الریاضیة جامع

 .٤٥مجموعة 

صود   .٩ د المق سید عب ة  ):١٩٨٦(ال ات الحرك  ،نظری
 .المنصورة

د صقر      .١٠ د محم صام محم ویر  ):٢٠١٢(ع أثیر تط  ت
الیب    دقة وسرعة رد الفعل البص     رى على بعض اس

ھ      ى ریاض ھ ف ي الكومیتی ضاد لالعب وم الم الھج
رسالھ دكتوراه غیر منشورة كلة التربیة ، الكاراتیھ

 .الریاضیة للنین جامعة الزقازیق

سانین   .١١ ى ح د لطف صرى ):٢٠١١(محم ابع الب  الط
ائرة   رة الط ى الك ز ف شر،الممی اب للن ز الكت ، مرك

 .القاھرة

امج    تأثیر ا ):٢٠١٢(مرفت احمد كمال   .١٢ تخدام برن س
ستوى االداء   ى م ى عل س حرك ویر االدراك الح لتط
ة       ة الخلفی دورة الھوائی ن ال وط م رى للھب المھ

 ،المستقیمة على جھاز العارضتین مختلفى االرتفاع
ة    ة والریاض ة البدنی ة للتربی ة العلمی ة . المجل كلی

ر   ابى   قی ین ب یة للبن ة الریاض ة ، التربی جامع
 .وسبعونالعدد ثالثة ، االسكندریة 

ة  .١٣ سن ھدی سعد ح دریبى ):١٩٩٦(م امج ت ر برن  أث
س     ات الح ض االدراك ة بع ى  –لتنمی ة عل  حركی

صارعین  ارى للم ستوى األداء المھ الة ، م رس



  
  
 
 
  

 
 

 

شورة ر من ستیر غی یة ،ماج ة الریاض ة التربی كلی
 .جامعة بورسعید

ى     ):٢٠١٠(مفتى ابراھیم حماد    .١٤ شامل ف المرجع ال
اب    ،)ةالتطبیقات العملی (التدریب الریاضي    دار الكت

 . القاھرة٢ط،الحدیث للنشر 

احى        .١٥ ین رزق الطن ة   ): ٢٠١٠(نجالء ام اثیر تنمی ت
رات       ى بعض المتغی ة عل المھارات البصریة النوعی
البدنیة والنواقل الكیمیائیة وعالقتھا بفعالیة النشاط 

ھ    ات الكومیتی ة   ،الخططى اثناء مباری ة العلمی  المجل
ة   ة كلی ة والریاض ة البدنی یة للتربی ة الریاض التربی
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Abstract  

The effect of visual exercises on the development of some of the skillful 
performances of the kumite player in karate 

 
Yasmine Mohammed Ahmed Salama Swidan 

Assistant Lecturer, Department of Curriculum and 
Methods of Teaching Physical Education   

Faculty of Physical Education - Mansoura University 

Dr. Mohamed Mersal Hamad Arbab 
Professor of exercises and Deputy of the Faculty of 

Physical Education for Rishon community service and 
environmental development previously - Faculty of Physical 

Education Mansoura University 

 

Dr. Hisham Higazi Abdel Hamid 
Assistant Professor, Department of Curriculum and 
Methods of Teaching Physical Education, Faculty of 

Physical Education,  
Mansoura University 

Mustafa Amin Al – Ashqar 
Lecturer in the Department of Sports Psychology 

Faculty of Physical Education  
Mansoura University. 

The aim of the research was to identify the effect of visual exercises on the 

development of some of the complex performances of the kumite beginners in karate. 
The researcher used the semi-experimental approach. The sample was tested from the 
Red Crescent Club and the Dekernes Sports Club for the season 2010-2018 Connect 

strength  24 beginner on two groups. 

The main results of the research are as follows: 

1. There are statistically significant differences between the tribal, intra-dimensional 

and experimental measurements of the experimental group in some of the complex 
technical performances of the kumite beginners in the sport of karate for the 
dimension measurement. 

2. There are statistically significant differences between the tribal, intergenerational 
and remote measurements of the control group in some of the complex technical 
performances of the kumite novice in the sport of karate for the dimension 

measurement. 

3. There are statistically significant differences between the two dimensional 
measurements of the control and experimental groups in some of the skillful 

performances of the kumite novice in karate sport in favor of the experimental 
dimension of the experimental group. 


