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 المقدمة وأهمية البحث :  1-1

تعددد لعبددة اددرة التددنس اارضددي مددن االعدداه الرياضددية المهمددة والتددي تدد د  دورا فددي  عددداد         

ماانياتددا للم دداراة االيمابيددة فددي  الفددرد بدددنيا وعقليددا ونفسدديا وامتماعيددا مددن رددال  ت ددوير قدراتددا وا 

حاصددد  فدددي لددد و اللعبدددة وتوسددد  قاعددددتها يعدددد  حدددد الموانددده التدددي وان الت دددور ال ,ردمدددة الممتمددد  

تعاددس مقدددار قيمتهدددا الحقيقيددة د وان الهدددن الرييسدددي مددن عمليددات التعلدددي  لددي محاولددة الوصدددو  

بالالعدددده  لددددى  علددددى مسددددتوى رياضددددي مماددددن  ن يحققددددا فددددي الب ددددوالت  و المنافسددددات الرياضددددية 

يمثلددون لدد ا الماندده المهدد  مددن لدد و اللعبددة  المرتلفددة د لدد لر  هددرت الحامددة  لددى  عددداد   ددرا 

ولع  الباحثين في ل ا المما  يعلمدون  لدر ال ديء مدن ردال  عددد الب دوالت الدوليدة التدي تسدتمر 

للعدده و لددر   فددي ب ددوالت تقددا  رزدد  مددال يته نرددال  السددنة حتددى  ن بعددض الالعبددين ال ي دداراو 

فددي الب ددوالت المحليددة فددال ن ددالد سددوى   مددا ,بسددبه اهمهدداد الدد   يددرافقه  فددي المنافسددات السددابقة 

ب ددولتين تقددا  فددي السددنة وتقتصددر علددى المتقدددمين فقدد  اال ان بعددض اانديددة تقددو  بدد مراء ب ددوالت 

لد لر  هدرت الحامددة  ,اانديددة علدى ت دمي  لد و اللعبدة   ت درر بهدا ال دباه والنا ديين حرصدا مدن

ااسدداس الد   تقدو  عليددا لد و اللعبدة فددي  لدى  عدداد الالعبددين وباثدرة لت دوير لدد و اللعبدة وبمدا   ن 

بلدددنا لددو ضددعين الن البددراع  التددي تبنددى تمددارس االعدداه التددي تاددون  ات  ددهرة وتقليددد ونالحدد  

بدد لر اددرة القددد  واددرة السددلة واددرة ال ددايرة واددرة اليددد فددي مميدد  المحاف ددات  ال  ننددا ال نددرى التمددا  

 د  العال  واس  به و اللعبة الحيوية التي وصلت  روتها في دو 
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وممدددا ال يرفدددى علدددى ا  متددداب  ان احدددد اسدددباه عدددد  انت دددار لددد و الفعاليدددة لدددو قلدددة المالعددده    

والصاالت التي ممان ان توفر االرضية المهمة التي يعتمد عليها اثرة م اولة لد و اللعبدة وبالتدالي 

ى وفددا القددره علددفددي حدداالت معينددة فددان لدد و الدراسددة تمثدد  البدددي  االمثدد  للتدددريه بفعاليددة ارددرى 

والبعددد بينهددا وبددين التددنس االرضددي حيددث ان التدددريه باسددتردا  الفعاليددات االرددرى لددو احددد ال ددرا 

 ديستردمها المدربون في  رون سيت  الت را لها  التي

بان ال عالقة من قيدة بدين االلعداه الفرديدة مثد  التدنس وااللعداه الفرقيدة على  لر    ا  وقد ي       

ه بيدددان ان عمليدددة انتقدددا  اثدددر الدددتعل  والتددددريه تادددون فدددي  دددا  المهدددارات ولندددا يادددون مدددن المناسددد

لاللعدداه المرتلفددة ال اسدد  االلعدداه حتددى وان اددان بعضددها يدد دى بالمضددره والددبعض االرددر بدونددا 

ان المسار الحراي قد يت ابا في بعض ام اء المهارات وامدا تد  اال دارة فدي مصدادر التددريه  اال

بددددان العدددده الددددرم   ("76, 2002منهددددابيعره ريددددون عبددددد الحسددددين,و  الرياضددددي والددددتعل  الحراددددي

علدى الدرز  مدن اونهدا مدن االلعداه  فدي مراحد  معيندة مدن الر دة التدريبيدة"  ادرة اليدد يمارس لعبدة

باالضافة الى ان المستوى المهار  يحددو ممموعة من المقددمات ومنهدا المقددمات البدنيدة الفرقية د

بدنيددة فددي لعبدة مددن االلعدداه المدد اورة  لددا اثددرو فددي ان ياددون فمدن المماددن ان ياددون تحصددي  صددفة 

 مقدمة لتحصي  مهارة ما في لعبة التنس االرضيد

لدو  بالري ة الساواش ال اولدة( الت ابا المومود بين العاه المضرهاما تمدر اال ارة الى ان    

 ة الري دة والسداواشامر مفروغ منا وال يحتدا  الدى اثيدر تفايدر وتامد  مد  العلد  ان مدا توامهدا لعبد

  يت  استبدا  م الة بم الة اررى د لو نفس ما توامها لعبة التنس ان ل  يان ااثر فال
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لدي بادرة و االلعاه الفرقيدة االاثدر انت دارا   هاانان السبه وراء ارتيار ل و االلعاه دون زيرلا لو 

 د ب ا  فعا  دولي العاه تسترد  اليوالتدريه بها  اي  السلة,ارة ال ايرة,ارة اليد( 

ومن لنا  هرت  لمية البحث في معرفدة قابليدة بعدض الفعاليدات المرتلفدة ب ادرة السدلة , ادرة      

اددددرة اليددددد ( لممارسددددة لعبددددة اددددرة التددددنس اارضددددي مددددن رددددال   مددددراء بعددددض االرتبددددارات  ,ال ددددايرة 

االثدددر بممارسدددتها نتحصددد  علدددى التدددي االقدددره لندددرى مدددن لدددي الفعاليدددة  ةالمعتمددددة فدددي لددد و اللعبددد

 االفض  د

 مشكلة البحث :2-1 

ال ددر بددان العدداملين فددي ممددا  التربيددة الرياضددية يوقنددون  ن لنددار ضددعفا  فددي  ماانيددة            

فددي بعددض المنددا ا ممارسددة لعبددة التددنس اارضددي لعددد  ومددود مالعدده اافيددة  ن لدد  تاددن معدومددة 

ن عددد الب دوالت التدي يقيمهدا  ضافة  لى قلة العبي ل و اللعبة ل ا من مانه ومن مانده  ردر فد 

افيلدة بت دوير قابليدة  بديلدة  يمداد سدب حامدة المددربين الدى ومن لنا ت هدر  ,اتحاد اللعبة قلي  مدا

الالعه البدنية والمهاريدة رزد  لد و المعوقدات التدي تد ثر علدى قابليدة الالعبدين فدي المحاف دة علدى 

فدي  فدي التداثيرالفرقيدة  تالفعاليدابعدض ابلية ن معرفة قو ل لر ارت ى الباحث ,استمرارل  به و اللعبة 

ممددا  لعبددة اددرة التددنس اارضددي علددى وفددا ارتبددارات القدددرة المهاريددة التددي يمتلاهددا العبددي التددنس 

انتقددا  اثددر ب  الزددراضاارضدي اددي يقددو  الالعدده بممارسددة لدد و االعدداه علدى وفددا الحامددة منهددا 

عدددددد  تدددددوفر  ,االست دددددفاء,ة االنتقاليةالفتدددددر ,حصدددددو  الضدددددةو  النفسدددددية علدددددى الالعددددده  , دريهالتددددد

 ضددافة  لددى ااتسدداه  ,الفتددرة ال منيددة ال ويلددة بددين ب ولددة و رددرى  ,المسددتل مات الال مددة للتدددريه 
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بعددض القدددرات البدنيددة وعددد  حصددو  التوقددن التدددريبي لالعبددين ( ولددي مددن اامددور المهمددة التددي 

  الفعاليدددات هيصدددا  الفدددرد لاددد -بددد  ان بعضدددها مدددن اسدددس التددددريه- التددددريه ينصددد  بهدددا ربدددراء

 الرياضي  لى حالة التوافا العضلي العصبي وفا  سلوه التدريه الحديث د

 هدف البحث 1-3

 االمابة على الس ا  التالي :

ددنم َمددن  الفعاليددات الفرقيددة التاليددة باددرة السددلة , الاددرة ال ددايرة , اددرة اليددد( االاثددر مسددالمة فددي      م 

فدي فعاليدة التدنس االرضدي والتدي ممادن ان تسدترد  ابددي  للتددريه  التاثير على المستوى المهار 

الفتددددددددرة ,حصددددددددو  الضددددددددةو  النفسددددددددية علددددددددى الالعدددددددده فددددددددي حدددددددداالت بانتقددددددددا  اثددددددددر التدددددددددريه , 

الفتددرة ال منيددة ال ويلددة بددين ب ولددة  ,عددد  تددوفر المسددتل مات الال مددة للتدددريه  ,االست ددفاء,االنتقالية

 ( ؟و ررى

 فرض البحث : 4-1

 :الباحث  ن  يفترض    

المسددتوى المهددار   فدديال فددرا فددي نسددبة مسددالمة الفعاليددات باددرة السددلة ,الاددرة ال ددايرة , اددرة اليددد( 

 لفعالية التنس االرضي د

 

 مجاالت البحث :   5-1
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ارة الونداد  الددزارة بد –ب نديدة محاف دة القادسدية بادرة السدلة   واالعب : المجال البشري 1-5-1

 مرتلفة (د   العبي التنس االرضي من اندية  –بارة  اليد  وناد  النمن –ال ايرة  

مامعددددة القادسددددية و  سدددداحات  –قاعدددددة اليددددة التربيددددة الرياضددددية  -:المجــــال المكــــاني  2-5-1

 المعهد التقني في النمن د  –مالعه التنس االرضي 

 د2007/11/15  - 2007/1/31الفترة ال منية المحصورة بين  -: المجال الزماني 3-5-1

 الدراسات النظرية - 2
  عمومية المواقف والتدريب باألساليب المختلفة    2-1

عادة ياون المتعل  قلا مدا عندما يرزه بدتعل  مهدارة مديددة د ولادن الدتعل  يادون ا ا ادان لندار        
ربدددرات سدددابقة د ومدددن الممادددن تسدددهي  المهدددارة المعقددددة بحيدددث يسدددت ي  المدددتعل  مدددن االسدددتفادة مدددن لددد و 

ربرات فدي حد  الوامده المديدد , امدا  ن التددريه بوسداي  مرتلفدة تسدترد  فدي التددريه المبا در لدتعل  ال
 ( د 168,  2000المهارات الحراية المعقدة وتحقيا سب  النماح بيعره ريون :

 التنوع في استخدام أسس التدريب : 2-2
ليدة التدوا ن بدين التاامد  العقلدي وان ال ر  ن التنوع بدااداء الرياضدي مدن العوامد  ااساسدية لعم       

ااتساه الربرة في تنوع ااداء الرياضي يد د   لدى ااتسداه صدفات بدنيدة متنوعدة  يضدا , وقدد ثبدت  ن 
التندددوع فدددي تمدددارين الرياضدددة الواحددددة يمنددده الالعددده االرتبدددار الفادددر  , ويعمددد  علدددى  يدددادة الرزبدددة فدددي 

البددراما التدريبيددة علددى اسدداس التنددوع    التنددوع فددي  التدددريه د امددا ي اددد لدد ا المبددد  علددى ضددرورة وضدد 
تمارين القدوة مدثال  و تمدارين االسدترراء والتمدارين الراصدة فدي ااداء الفندي والتانيادي دبامدا  الربضدي 

 د(127, 2001:
 
  طرق تنمية الصفات النفسية من خالل تنوع األداء : 2-3

تيمدة الرياضدية العاليدة مدن الرياضدي  بدداء التصدمي  التدريبي الهادن  لى تحقيدا الن  يت له العم      
علدددى   تحقيدددا الهددددن واهصدددرار والحددد   والتمالدددر النفسدددي وزيرلدددا د وتمدددر  تنميدددة الصدددفات النفسدددية 

 ب ريقتين



7 

 

 تنمية الصفات النفسية بصورة عفوية -
 تنمية الصفات النفسية بصورة واعية د -

  ت دوير بعدض عناصدر اللياقدة البدنيدة مثد  ل لر فمن الممان  ن تت ور الصدفات النفسدية مدن ردال
ورياضدة المد ش   ت وير اهرادة من ردال   داء ااحمدا  الراصدة بت دوير الم اولدة  و ت دوير الحد  

مددن رددال  تمرينددات القددوة ولادد ا د وفددي حدداالت  رددرى تمددر  تنميددة الصددفات النفسددية بصددورة واعيددة 
تر دي  بدين عمليدة اهعدداد البددني والمهدار  ويبد  المدره في مر   عملية اهعداد النفسي حالة ال

والتانيادي وب ددا  لددادن د لدد لر يمدده  ن تاددون العمليدة التدريبيددة والتحضددير النفسددي وحدددة متااملددة 
ويمه  ن تاون تنمية الصفات النفسية من رال  تنوع  التنوع في  ساليه التددريه لفعاليدات مرتلفدة 

 المستمر للرياضي دبةية السي رة النفسية بمستوى يحقا الت ور 

 ( 72-96، 1990سامي كاظم الحجية،مهارات التنس االرضي:) 2-4

تعد الضربات اارضية اامامية والرلفية لي الحمر ااساس في لعبة التنس على الرز  مدن      
 ن اللعده الر  دي الحدديث ي ادد فدي الوقدت الحاضدر علدى مفهدو  التقدد  باتمداو ال دباة بعددد  داء 

 ن  داء الضدددربات ااماميدددة والرلفيدددة ياتسددده  لميدددة ابيدددرة السددديما بالنسدددبة لالعبدددين  اهرسدددا د  ال
 المبتديين والنا ييند

 الضربة االرضية االمامية : 2-4-1

 يمر تعلي  الضربة اارضية اامامية بالمراح  اآلتية:     
  وض  االستعداد  
 المرمحة الرلفية  
 ةالمرمحة اامامي  
 نهاية الحراددة  
 ال ايعة في الضربة اارضية اامامية اار اء  

 وضع االستعداد:

لادددي يقدددو  الالعددده بددد داء الضدددربة ااماميدددة ب دددا  صدددحي  يبدددد  بدددالوقون فدددي وضددد  متدددوا ن     
والقدددمان متباعدددتان وب ددا  مددري  بينمددا يادددون و ن المسدد  مددو ع بالتسدداو  علددى اعبددي القددددميند 

ليددد الضدداربة لددي اليمنددى, وياددون الددر س عاليددا  وتمسددر اليددد اليسددرى عنددا المضددره عندددما تاددون ا

http://www.iraqacad.org/Tennis/ForeA.htm#وضع الاستعداد#وضع الاستعداد
http://www.iraqacad.org/Tennis/ForeA.htm#وضع الاستعداد#وضع الاستعداد
http://www.iraqacad.org/Tennis/ForeA.htm#المرجحة الخلفية#المرجحة الخلفية
http://www.iraqacad.org/Tennis/ForeA.htm#المرجحة الأمامية#المرجحة الأمامية
http://www.iraqacad.org/Tennis/ForeA.htm#نهاية الحركة#نهاية الحركة
http://www.iraqacad.org/Tennis/ForeA.htm#الأخطاء الشائعة في أداء الضربة الأمامية#الأخطاء الشائعة في أداء الضربة الأمامية
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والالعدده متيق ددا  لتوقدد  اسددتقبا  اددرة الالعدده المنددافسد وتاددون الرابتددان مثنيتددان والمضددره ل مددا  
 باتماو الالعه المنافسد 

 المرجحة الخلفية:  

ن حالما يدرى الالعده الادرة تتمدا باتمداو الضدربة اارضدية ااماميدة يسدتميه الالعده لد لر عد    
 ريددا مرمحددة المضددره للرلددن و لددر ب ردد  ر ددوة بالقددد  اليمنددىد وامدد   فسدداح الممددا  لحراددة 
المضره يستدير الالعه  لى المانه وباتماو الر  المانبي بحيث تاون القد  اامامية على رد  
متددوا   لل ددباةد ويقددو  الالعدده باالرتاددا  علددى القددد  الرلفيددة قبدد   ن ير ددو ل مددا  وباتمدداو الاددرة 

ينمددا يادددون المضدددره بمسدددتوى الحددد ا  بحيدددث ال ياددون مسدددتوى ر س المضدددره  علدددى مدددن مسدددتوى ب
الرسدددت وتادددون نهايدددة  و اعددده المضدددره باتمددداو المادددان الددد   يريدددد الالعددده تصدددويه الادددرة  ليددداد 

 وت ا  القد  اليسرى قاعدة ثابتة    تقو  بإسناد المس  عند  داء الضربةد
 رلن ول على وبوض  مري  بينما تثنى قليال  من مفص  المرفاد  ما ال راع الضاربة فتاون لل    

 المرجحة األمامية:
يقدددو  الالعددده بالتقدددد  بالقدددد  اليمندددى حيدددث يبدددد  برفددد  الاعددده اايمدددن للتقدددد  ثددد  القيدددا  بحرادددة     

المرمحددة ل مددا  وباتمدداو الاددرة مدد  المحاف ددة علددى  بقدداء الرسددت م دددودا   لددى مددا بعددد اتصددا  الاددرة 
 ضرهدبالم
وبعددد ارتددداد الاددرة عددن اارض يقددو  الالعدده بضددره الاددرة مددن نق ددة مددن  مددا  القددد  اليسددرى     

وعلى بعد سنتيمترات منهدا و لدر مدن  مد  الحصدو  علدى  قصدى قدد ممادن مدن القدوة الناتمدة عدن 
 حراة المس  اما  ن  لر يساعد الالعه على التوا ن الميد واالستعداد والتهي  لتلقي ادرة الالعده

 المنافس التاليةد
وتاون حراة ضره الارة من رال  االستفادة من حراة دوران القس  العلدو  مدن المسد  الد       

ياون منتصبا  لح ة ضره الارةد وتت  عملية نق  و ن المس  باتماو الادرة عدن  ريدا القيدا  ب رد  
بااملهدا علدى اارض ر وة ل ما  حيث ياون و ن المس  على القد  اامامية اليسرى التدي تادون 

درمة( تقريبا  باتمداو ال دباة وتثندى قلديال  مدن مفصد  الرابدة بينمدا تادون السداا الرلفيدة  45ب اوية ب
 مرترية قليال  ومقدمة القد  تالمس اارضد 

 نهاية الحركة:
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تستمر حراة المضره بعد ضره الارةد    يحاو  الالعه الوصو  بالمضره باتمداو العمدود     
 دددباة علدددى  ن تادددون اليدددد الضددداربة مسدددتقيمة تقريبدددا  بينمدددا يادددون ر س المضدددره بارتفددداع اايسدددر لل

 الر س وتاون حافتا ل سف  م  الحفا  على قوة المساةد 
 الضربة الخلفية : 2-4-2

تعدد الضددربة اارضددية الرلفيدة مددن الوسدداي  الدفاعيدة والهموميددة والتددي تحتد   لميددة ابيددرة    
او يعتمددد  لددى حددد ابيددر علددى مقدددار ودرمددة افاءتددا فددي  مددادة اسددتردا  لالعدده,     ن ت ددور مسددتو 
 ل ا النوع من الضرباتد

 :لةرض التدريه على الضربة اارضية الرلفية يمان اتباع الر وات اآلتية    
  المسكــــة :  

  حالمدا يدرى الالعدده اتمداو الادرة يقددو  بتةييدر مسدداة المضدره مدن ااماميددة  لدى الرلفيددة ,        
( الد   يتادون مدن  صدبعي Vيقو  بتدوير اليد اليمنى قليال   لى مهة اليسار بحيث ياون حرن الددب

 السبابة واهبها  على الحافة اليسرى للقبضةد 
 االستعداد والتهيؤ :     

مددن وضدد  االسددتعداد يبددد  الالعدده باالرتاددا  علددى القددد  اليسددرى التددي تبددد  منهددا حراددة دوران     
اامدد   لددى الماندده وباتمدداو الردد  المددانبي بحيددث ياددون اتفددي الالعدده علددى ردد  المسدد  وب ددا  

مسددتقي  مدد  الماددان الدد   يددرو  توميددا الاددرة  ليددا, حتددى ياددون باهماددان االسددتفادة مددن حراددة فتدد  
المسددد  فدددي توليدددد قدددوة باتمددداو الادددرةد وبينمدددا يقدددو  الالعددده باالرتادددا  علدددى القدددد  اليسدددرى تبدددد  اليدددد 

   المضرهداليسرى بمسر عنا 
 
  المرجحـــة: 

تقددو  اليددد الماسدداة لعنددا المضددره بسددحبا للرلددن وبوقددت مباددر لاددي ياددون بإماددان الالعدده      
التراي  على الوض  الم لوه قب  القيا  بضره الارة م  المحاف ة على بقاء المضره قريبا  مدن 

 المس د 
درمددة(  45ةيرة وب اويددة قدددرلا بوبعددد ارتددداد الاددرة عددن اارض يبددد  الالعدده ب ردد  ر ددوة صدد      

درمددة(  45تقريبددا  ثدد  يقددو  بنقدد  و ن المسدد  علددى القددد  ااماميددة باليمنددى(د  ن  ردد  ر ددوة ب اويددة ب
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سيساعد علدى حرادة فتد  المد ع والتدي تعدد ضدرورية,    تسدم  للدورر بالددوران قبيد   داء الضدربة 
ن ضددره الاددرة مددن نق ددة تاددون و لددر مددن  مدد  الحصددو  علددى القددوة الال مددةد مدد  مراعدداة  ن ياددو 

 مددا  القددد  ااماميددة باليمنددى( و لددر مددن  مدد  االسددتفادة مددن و ن المسدد , بحيددث ياددون رلددن الاددرة 
 اامر ال   ي د   لى  يادة قوة الضربةد 

وعلى الالعه  ن يراقه دايما   رتداد الارة عن اارض ولح ة  تصا  المضدره بدالارةد مد        
 س ثابتددا  وعنددد مرمحددة المضددره باليددد اليمنددى بإتمدداو الاددرة ياددون م دددودا  المحاف ددة علددى بقدداء الددر 

   وحتى نهاية الحراةد
  نهاية الحركة: 

بعد  ن تترر اليد اليسرى المضره تاون رلن الالعه وباتماو السيا  الرلفي    تمن  لد و       
مر حراددة المضددره الحراددة مددن دوران المسدد  ااثددر مددن الضددرور د وبعددد القيددا  بضددره الاددرة تسددت

لتنتهي عاليدا  فدوا الدر س وباتمداو الهددن الم لدوه, و لدر ان ارتفداع المضدره فدي نهايدة الحرادة 
دلي  على انسيابية الضربةد ويبقى القس  اامامي للقد  اليسرى مالمسا  لد رض مدن  مد  الموا ندة 

 الميدة وتحديد اتماو الارة ب ا  دقياد 
 ضربة االرسال : 2-4-3 

تعد مهارة اهرسا  واحددة مدن  لد  المهدارات التدي يمده  ن يتميد  بهدا العده التدنس الميدد,        
فاهرسددا  مفتدداح اللعدده الهمددومي والقددوة الضدداربة فددي اللعدده, والالعدده الميددد الدد   يمتلددر  رسدداال  

 يتمي  بالقوة والدقة تاون فرصتا ابيرة في اسه المباراةد 

 لى  يادة فرصة الالعه بالفو  بالمباراة ب ق  ما يمادن مدن  ان  داء اهرسا  ب ا  ميد ي د     
الممهود البدني, ل ا باهضافة  لى الت ثير على معنويات الالعه الرص   ثناء المباراةد لد ا يادون 
مددن الضددرور  مدددا  االلتمددا  بمهددارة اهرسددا  والتدددريه عليهددا ب ددا  مسددتمر وبمددا يضددمن  تقانهددا 

 في ااداءد وعلى مستوى عاٍ  من الثبات

 ن الهدددن مددن اهرسددا  لددو وضدد  الاددرة فددي حالددة اللعدده بحيددث ياددون مددن الصددعه علددى         
ن لالعدده المرسدد  الحريددة الااملددة  الرصدد   رمدداع اهرسددا  بقددوة  و عددد   رماعددا علددى اه ددالا, وا 

تحدت  عند  دايا الضربة,    تعد ضربة اهرسا  الضدربة الوحيددة التدي ي ديهدا الالعده دون الوقدوع
 ضة  ما, حيث ياون لديا الوقت الاافي هعداد نفسا للقيا  بضره الادرةد
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وتعد ضربة اهرسا  المفتاح ااو  لبداية اللعه ومن  صدعه الضربددات انهدا تحتدا   لدى         
 سي رة ابيرة, وال يمان البدء بتسمي  النقا   ال بعد ل و الضربةد

 ة اهرسا  بالر وات اآلتية :مهار  وتقس  مراح  التدريه على       

 وض  االستعداد    -
  ق ن الارة والمرمحة الرلفية    -

 المرمحة اامامية ونق ة التماس    -

  نهاية الحراة بالمتابعة(    -

 اار اء ال ايعة في  داء ضربة اهرسا     -

 وضع االستعداد :   
,    يماددن  ن يسددترد  الالعدده نفددس المسدداة التددي االسددتعدادوالد   ي ددم  المسدداة ووضدد          

يسددتردمها عندددد  داء الضدددربة ااماميدددة مددد  ال دددعور بدد ن مسدددر المضدددره  اثدددر مددددا يادددون بواسددد ة 
 ااصاب  وتتمي  مساة اهرسا  بالقوة والمرونة في مفص  الرستد 

الستعداد فيقن الالعه في وض  االسدتعداد اداء اهرسدا  رلدن رد  القاعددة  ما وض  ا        
وعلددى بعددد قدددمان  و ثالثددة مددن العالمددة الوسدد ية عنددد اهرسددا  مددن المهددة   (The Baselineب

اليمنى بحيث ياون الم ء اايسر من المس  باتماو ال باة, وياون و ن المس  على القدد  الرلفيدة 
 .اهرسا  تقريبا , بينما ت  ر القد  اامامية باتماو العمود اايسر لل بادةالتي تاون موا ية لر  

 قذف الكرة والمرجحة الخلفية :
تبددد  مرمحدددة المضددره ل علدددى بحيددث يادددون المرفددا للرلدددن والاتددن عاليدددا  بددنفس الوقدددت         

دما تصد  الد راع ال   تبد  فيا ال راع الماساة بالارة بحرادة المدد ل علدى لةدرض قد ن الادرة, وعند
 6 لددى  قصددى امتددداد لهددا يقددو  الالعدده بقدد ن الاددرة الرتفدداع حددوالي قدددمان فوقهددا ولمسددافة حددوالي ب

 د(  ما   صب  القد  اامامية نا
يبد  الالعه بمرمحة المضره للرلدن بثندي الد راع الضداربة للرلدن مدن مفصد  المرفدا           

الاتن, ثد  يسدتمر باالنثنداء ب اويدة قايمدةد يراد   م  مراعاة عد  ثني مفص  الرست وياون بمستوى
الالعدده ن ددرو علددى الاددرة وياددون و ن المسدد  علددى القددد  ااماميددة بينمددا تاددون الدد راع الراميددة للاددرة 

 دممدودة تماما  ل على, بينما تاون ال راع الضاربة ل على والمرفا بمستوى الاتن ومثنيا  

 المرجحة األمامية ونقطة التماس :   

http://www.iraqacad.org/Tennis/ServA.htm#وضع الاستعداد#وضع الاستعداد
http://www.iraqacad.org/Tennis/ServA.htm#وضع الاستعداد#وضع الاستعداد
http://www.iraqacad.org/Tennis/ServA.htm#قذف الكرة والمرجحة الخلفية#قذف الكرة والمرجحة الخلفية
http://www.iraqacad.org/Tennis/ServA.htm#قذف الكرة والمرجحة الخلفية#قذف الكرة والمرجحة الخلفية
http://www.iraqacad.org/Tennis/ServA.htm#المرجحة الأمامية ونقطة التماس#المرجحة الأمامية ونقطة التماس
http://www.iraqacad.org/Tennis/ServA.htm#المرجحة الأمامية ونقطة التماس#المرجحة الأمامية ونقطة التماس
http://www.iraqacad.org/Tennis/ServA.htm#نهاية الحركة (المتابعة)#نهاية الحركة (المتابعة)
http://www.iraqacad.org/Tennis/ServA.htm#نهاية الحركة (المتابعة)#نهاية الحركة (المتابعة)
http://www.iraqacad.org/Tennis/ServA.htm#الأخطاء الشائعة في أداء ضربة الإرسال :#الأخطاء الشائعة في أداء ضربة الإرسال :
http://www.iraqacad.org/Tennis/ServA.htm#الأخطاء الشائعة في أداء ضربة الإرسال :#الأخطاء الشائعة في أداء ضربة الإرسال :
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فدددي نهايدددة المرمحدددة الرلفيدددة تسدددتمر الددد راع الضددداربة باالنثنددداء مدددن المرفدددا بحيدددث يادددون         
المضدددره رلدددن ال هدددر, بعدددد  لدددر يقدددو  الالعددده بملددده الددد راع الضددداربة ل مدددا  ثددد  يقدددو  بر دددن 
الرسددت ل علددى ول مددا  باتمدداو الاددرة للقيددا  بتاملددة الحراددة ثدد  ل سددف  وباتمدداو الماندده اايسددر مددن 

حيددث يتددرر اعدده القددد  اليمنددى بالرلفيددة( اارض مدد  مراعدداة  ن ياددون  داء الحراددة ب ددا   المسدد 
انسيابي قدر اهمادان, ثد  ينتقد  و ن المسد  مدن القدد  اليمندى  لدى القدد  ااماميدة بعدد القيدا  بقد ن 
اما  المرمحدة الرلفيدة, وفدي لح دة ضدره الادرة يادون المضدره والد راع الضداربة  الارة ل على وا 

   مستقي  م  ميالن المس  قليال  ل ما  بحيث ياون ممدودا  تماما  بدون تصلهدب ا
ثدد  بعددد  لددر تضددره الاددرة عندددما تصدد   لددى قمددة ارتفاعهددا بعددد قدد فها, حيددث يسدداعد  لددر          

على التوقيت الميد لح ة مالمسدة الادرة للمضدره بالتصداد ( بحيدث تبقدى الد راع ممددودة لضدمان 
 دعد  تم ية الحراة

 (: نهاية الحركة )المتابعة 
تسدتمر حرادة المضدره ل سدف  بعدد االنتهداء مدن الضدربة وتتقدا   الد راع الضداربة ق ريدا          

 م  المس  بعد انتقا  و ن المس  على القد  التي تر و ل ما  باتماو الساحدةد 
 
 

 الباب الثالث                                    
 

جراءاته الميدانية :منهجية البح -3   ث وا 
 منهج البحث :  3-1

 لماليمتا و بيعة البحث د باسلوه العالقات االرتبا يةاسترد  الباحث المنها  لوصفي    

 عينة البحث :  3-2
ادرة  –فعاليات ب ارة السلة في المتقدمين فية  نا تملت عينة البحث على ممموعة من الالعبي   

تنس اارضي ( ت  ارتيارل  بال ريقدة العمديدة وتمثد  العبدي ادرة السدلة ارة ال -ارة اليد  –ال ايرة 
 –والعبدددي ادددرة ال دددايرة لنددداد  الددددزارة الرياضدددي  –بنددداد  الرافددددين الرياضدددي لمحاف دددة القادسدددية 

الم داراين فدي ب ولدة الفدرات ااوسد   وبعض الالعبين –والعبي ارة اليد لناد  النمن الرياضي 
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 –العمددارة  –بابدد   –القادسددية  بمحاف ددةيمثلددوا  نديددة للتددنس االرضددي   2007والمن قددة المنوبيددة 
العبددا فددي ادد  فعاليددة مددن الفعاليددات  18اددان عدددد الالعددبن المرتددارين لددو دو  (اددربالء  -البصددرة 
 دالم اورة 

   .االدوات والوسائل المستخدمة االجهزة و  3-3

 * المصادر العلمية 
 * المقابلة ال رصية 

 يان  * استمارة استب
 *  ري  قياس 
 متر  12* حب  ب و  

 * مضاره م  ارات تنس 
 1* اادر عم  مساعد 

 * استمارة تسمي  المعلومات 
 *  ري  الصا 

 اجراءات البحث   4-3

 المعامالت العلمية لالختبارات  1 -4-3

 معامل الصدق   4-3-1-1

 ,عبدد الدرحمن  ," ب  وقدان  يقديس مدا وضد  مدن املدا فعدال  " االرتبار الصادا لو االرتبار ال 

ه ت ( وعليا ت  استردا  صدا المحتدوى والد   يسدمى الصددا المن قدي والد   يعتمدد علدى  راء 

                                                 
 ويتكون من   - 1

 العب نادي النجف  لكرة اليد . –جامعة الحلة  –طالب دكتوراه  –م فالح حسن عبد هللا  -م -

 العب نادي الدغارة لكرة الطائرة . –جامعة الحلة  –طالب دكتوراه   -أحمد عبد األمير  م  -م -

 العب نادي الرافدين بكرة السلة . – جامعة بابل –طالب دكتوراه   -م الزم محمد عباس  -م -

 مدرب منتخب  شباب كرة التنس األرضي . –السيد عدي احمد جهاد  -

  خب وطني بكرة التنس األرضي .العب منت  -السيد أيشو ماشي  -
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فدي ت ايدد علدى ان االرتبدار يقديس ال دالرة التدي مدن  ملهدا وضد   (1ملحق  بالربراء والمرتصدين

 االرتبار فعال د 

 معامل الثبات :  4-3-1-2

لفريددا مامعددة القادسددية لمددرتين  العبددين 8عددددل   عبددي اددرة السددلةتدد  ارتبددار ممموعددة مددن ال    

 (د1بالثبات المبينة في المدو   معامالتدوتبينت (  يا  7وبلت الفاص  بين االرتبارين ب

 موضوعية االختبار  4-3-1-3 

مامعدة القادسدية وتسدمي  مميد  المتةيدرات  -تحقا  لر بعد امدراء االرتبدار لفريدا ادرة السدلة     

            بين نتايا المحاميند قب  محامين مرتلفين ومن ث  استررا  معام  االرتبا  البسي  من

 (1جدول )

 يبين قيم الثبات والموضوعية الختبارات البحث

 التجربة االستطالعية : 4-3-2

 ن التمربدددة االسدددت العية عبدددارة عدددن " تددددريبات عمليدددة للباحدددث للوقدددون علدددى االيمابيدددات       

( تد   مدراء  107   , 1995 ,و  والسلبيات التي تقابلا  ثناء  مراء االرتبار لتفاديهدا " بالمنددال

 معامل الموضوعية معامل الثبات االختبار

 0.91 0.89 اختبار داير

 0.92 0.87 اختبار هوايت للدقة في اإلرسال

 0.94 0.92 للضربات األرضية األماميةاختبار هوايت 

 0.92 0.90 اختبار هوايت للضربات األرضية الخلفية
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 –فددي القاعددة المةلقددة لاليددة التربيددة الرياضدددية   2007/  3/   15التمربددة االسددت العية بتدد ري   

هددن الد   المامعة القادسية د على عينة من  لبة المرحلة الثالثة لالية التربية الرياضية د وادان 

 وااليمابيات من رال السلبيات  تصبو  ليا التمربة االست العية لي معرفة

 مدى صالحيات اامه ة واادوات المستردمة في البحث د -1

 عينة لالرتبار وايفية  داء العم  المستمر للعينة دون التوقن لوقت  وي دالمدى تقب   -2

قدددرة فريددا العمدد  المسدداعد علددى  داء العمدد  الم ددترر مدد  عينددة التمربددة د وتمدددر اه ددارة  -3

حققددت  لدددافها مددن رددال  معرفددة بعددض السددلبيات التددي تدد   لددى  ن التمربددة االسددت العية 

 تالفيها في التمربة الرييسيةد

 اختبارات البحث : 3-3 -4

 االختبارات المهارية
 اختبار داير للتنس :

 
الهدن من االرتبار : قياس القدرة العامة في التنس والتعرن على مسدتوى التقدد  الد   يحققدا اافدراد فدي اللعبدة 

 د
 

( قدددما لادد  العدده يدد د  االرتبددار بمفددردو , 15(  قدددا  وعرضددا ب10ي  للصددد ارتفاعددا حددوالي باادوات : حددا
 ساعة  يقان , مضره تنس قانوني , عدد مناسه من الارات د

 
 (1اهمراءات : ير   حاي  وفقا اما لو مبين في ال ا  ب

 
 قد    15حاي  الصد  
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 قد   10 

 
 بوصات 3بعرض ر  ال باة                    

 قد   3 
 

 قد                            15                  
 

 ( يوض  ارتبار داير للتنس على حاي  الصد1 ا  ب
  قددا  منهدا , لد ا 3( بوصات موا يا ل رض وعلى ارتفاع ب(3يرس  على الحاي  بلون ابيض بعرض  )

 الر  يمث  ال باة د

 قدما د15 قدا  من حاي  الصد وب و  ب( 5يرس  ر  للبدء على بعد ب ) 

 اددرات تددنس فددي اليددد 2يقددن الالعدده رلددن ردد  البدايددة ومعددا مضددره للتددنس فددي  حدددى اليدددين وعددددب )
 ااررى د

  توضدد  الاددرات اهضددافية فددي صددندوا يوضدد  علددى ردد  البدايددة علددى الماندده اايسددر لالعدده اايمددن
 وعلى المانه اايمن لالعه اايسر د 

    ارة البدء يقو  الالعه بإسقا  الارة على اارض وعند ارتدادلا يقو  بإرسدالها بالمضدره عند  ع اء
 (  قدا  د 3نحو الحاي   على من قة ب

 ثانيدة 30يستمر الالعه في  رسا  الارة  لى الحاي  بدون توقن رال  ال من المحدد لالرتبدار ولدو ب )
 د 

 تعليمات االختبار : 
  الحدداي  مبا ددرة قبدد  سددقو ها علددى االرض او بعددد سددقو ها وارتدددادلا يماددن ضددره الاددرة المرتدددة مددن

 ااثر من مرة د

 يمان استردا     نوع من  نواع الضربات د 

 ممي  الضربات ت دى من رلن ر  البداية ,    بعد  ن تعبر الارة المرتدة ل ا الر  د 

 ادرات االحتيا يدة بسدرعة ,   ا ررمت الارة بعيدد عدن من قدة االرتبدار يمادن اسدتردا  ادرة  ردرى مدن ال
وفي ل و الحالة يست نن االرتبدار بإسدقا  الادرة علدى اارض مدرة واحددة ثد  يقدو  بإرسدالها نحدو الحداي  

 اما في حالة بدء االرتبار  د

   قدا  ( تحتسه صحيحة د 3ا  ارة تلمس ر  ال باة ب ر  

 حساب الدرجات : 
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 الصدد فدي المن قدة الصدحيحة المرصصدة تحتسه لالعه درمة واحددة لاد  ادرة صدحيحة تلمدس حداي  
 ( ثانية د 30ل لر رال   من ب

 تمم  الدرمات بحيث يمث  الناتا درمة المرتبر  د 

 محاوالت متتالية تحتسه لا النتيمة احسن محاولة د  3يع ي ا  العه ب ) 

 

 اختبار هوايت للدقة في اإلرسال :
 اإلجراءات : 

 د2 ا  بير   ملعه التنس وفقا اما مبين في ال ) 

  بوصددة مددن  رفدداو فددي قددايمي ال ددباة مددن ااعلددى بحيددث تاددون المسددافة بينددا 1/4يثبددت حبدد  ق ددرو ب )
(  قدا  ويالح   ن ياون م دودا ب حاا  7(  قدا  , وتاون المسافة بينا وبين الةرض ب4وبين ال باة ب

 وموا يا تماما لل باة د 

    منا ا  بعادلا  اااتي : ( عبارة عن قي  ت ير  لى (1-2-3-4-5-6اارقا-  

 قدما 13.5  ×15( ي ير  لى مست ي   1الرق  ب
 قدما 10.5  ×6( ي ير  لى مست ي   2الرق  ب
  قدا    1.5× 3ت ير  لى مست يالت  بعاد ا  منها     3-4-5-6اارقا  

  وتد  نفس اارقا  على الدرمات المرصصة لا  من قة من منا ا التي تسق  فيها الارة د 

  يت   رح االرتبار وعم  نمو   لا قب  ت بيقا على الالعبين د 

  دقايا في               ملعه التنس د 10يسبا ت بيا االرتبار القيا  بإحماء لمدة التق  عن ب ) 

 اددرات متتاليددة علددى االدددان المحددددة فددي 10بعددد  لددر يقددن الالعدده رلددن القاعدددة ثدد  يقددو  بضددره ب )
   ن تمدددر مميددد  الادددرات بدددين ال دددباة والحبددد  , وحيدددث يحددداو  الالعددده نصدددن الملعددده المقابددد  ب دددر 

 (6الحصو  على  على درمة و لر بان تسق  الارة في المن قة رق  ب
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 ( يوض  تر ي  ملعه التنس في ارتبار الدقة في اهرسا 2 ا  ب
 

 حساب الدرجات : 
   ال تحتسه محاولة وتعاد مرة ثانية دالارات التي تلمس ال باة  و الحب 

  الاددرة التددي تمددر  علددى الحبدد  تحتسدده محاولددة وتمددن  درمددة الصددفر حتددى                         لددو
 في    لدن من االدان د تسق 

 د2ا  ارة صحيحة تحتسه لها قيمة الدرمة في المن قة التي تسق  فيها والمبينة في ال ا  ب ) 

 لنقا  التي يحص  عليها من المحاوالت الع ر ددرمة الالعه لي ممموع ا 
 
 
 

 اختبار هوايت للضربات األرضية األمامية :
 

 : قياس القدرة المهارية في الضربات اارضية اامامية لالعبين المتقدمين في التنس د  الهدف من االختبار
 : اإلجراءات 

 د3ير   ملعه التنس من  حدى مهتيا اما مبين في ال ا  ب ) 

 قددا  مدن 4(  قدا  من اارض و ب7ت حب  من  رفيا في قايمي ال باة موا يا لها وعلى ارتفاع بيثب  )
 ال باة د 
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 ر ددو  متوا نددة بددين ردد  اهرسددا  وردد  القاعدددة بحيددث تاددون المسددافة الباديددة بددين الر ددو  3ترسدد  ب )
 (  قدا  د4.5ب

 المنا ا التي تسق  فيها الارة ن ( ت ير  لى الدرمات المرصصة لا  من قة م1-2-3-4-5اارقا  ب 

 
 ( يوض  تر ي  ملعه التنس في ارتبار الضربات اارضية اامامية3 ا  ب

 التجربة الرئيسية : 4-3-3

تدد   مددراء التمربددة الرييسددية لادد  الالعبددين فددي قاعددة اليددة  2007/  4/  2فددي اليددو  الموافددا     

امدا  ادرة اليدد ( –ادرة ال دايرة  –امعة القادسدية لاد  مدن العبدي ب ادرة السدلة م -التربية الرياضية 

امريت االرتبارات الم اورة على العبي االلعداه الفرقيدة المرتلفدة بدنفس ال ريقدة التدي امريدت بهدا 

وتمدر اال ارة الى ان ارتبار العبي ارة التنس اارضي مدرى فدي   على العبي التنس االرضيد

 سدابقا   را  لى قلة الالعبين فدي اانديدة المرتلفدة وتد  اسدتردا  االرتبدارات المدرمدة  ماان متعددة ن

والتددي تدد   مددراء معددامالت الصدددا والثبددات والموضددوعية عليهددا  ضددافة  لددى  ن اثيددر مددن البدداحثين 

امدددددا امريدددددت  دة لفعاليدددددة التدددددنس اارضدددددي اممعدددددوا بدددددان لددددد و االرتبدددددارات تع دددددي صدددددورة واضدددددح
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ة علددى العبددي االلعدداه الفرقيددة المرتلفددة بددنفس ال ريقددة التددي امريددت بهددا علددى االرتبددارات المدد اور 

 دالعبي التنس االرضي

 الوسائل اإلحصائية : 4-4

 الوس  الحسابي 

  االنحران المعيار 

  االرتبا  البسي 

  ارتبارF  لتحلي  التباين 

 االنحدار المتعدد على ر وات لمعرفة نسه المسالمة د 

 عرض ومناقشة النتائج . -4
عرض ومناق ة نتايا االوسا  الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة االرتبا  ارتبار داير  4-1

 الفعاليات المرتلفة دفي 
 (2جدول )
 الفعاليات المختلفة في االرتباط ألختبار داير و  يوضح نتائج االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية

 الداللة  المعنوية  االرتباط ارياالنحراف المعي الوسط الحسابي الفعالية 
 غير معنوي  ـــ ــــ 1،580 22،444 التنس االرضي
 غير معنوي 0،446 0،035 1،308 11،777 كرة السلة

 غير معنوي  0،118 0،294 1،338 12،444 كرة الطائرة 
 غير معنوي 0،076 0،353 1،278 18،111 كرة اليد 

 ( .0،05ساوي أو أقل )م/   المعنوية تكون دالة أذا كانت ت
( قيمدددة االوسددددا  الحسددددابية واالنحرافدددات المعياريددددةحيث بلددددت الوسدددد   1يوضددد  المدددددو  رقدددد  ب    

( واانددت قيمددة الوسدد  1,580( وبدد نحران معيددار  ب22,444الحسددابي لفعاليددة التددنس االرضددي ب

ة ال دايرة ( وبلدت الوسد  الحسدابي لادر 1,308( وبد نحران معيدار  ب11,777الحسابي لارة السدلة ب
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( 18,111(  مددددا اددددرة اليددددد فقددددد بلددددت الوسدددد  الحسددددابي ب1,338( وبدددد نحران معيددددار  ب12,444ب

( بدرمددددددة معنويددددددة 0,035( واانددددددت قيمددددددة االرتبددددددا  لاددددددرة السددددددلة ب1,278وبدددددد نحران معيددددددار  ب

 مددددا فددددي اددددرة ال ددددايرة فقددددد اانددددت قيمددددة االرتبددددا   ,( لدددد لر اانددددت الداللددددة زيددددر معنويددددة 0,446ب

( لدد لر اانددت الداللددة زيددر معنويددة , مددا اددرة اليددد فقددداانت قيمددة 0,118ة معنويددةب( ودرمدد0,294ب

 ( ل لر اانت الداللة زير معنوية د0,076( وبدرمة معنوية ب0,353االرتبا  ب

ب ن عد  معنوية ل و الفعاليات في  رتبار دايدر للتدنس يرمد  الدى  بيعدة  ردتالن  ويعتقد الباحثون

يات ولعبة ادرة التدنس االرضدي د  فلعبدة ادرة السدلة التدي تبندى المناولدة نوع التالمس بين ل و الفعال

و سددتال  الاددرة ياددون بالتددا اليدددين ويرمدد   لددر الددى حمدد  الاددرة وثقلهددا ادد لر وعمليددة ضددره ال ددايرة 

و بيعة التالمس م  الارة ياون مرتلن عن لعبدةارة التدنس االرضدي د  مدا الحرادات التدي ي ديهدا 

تحددرر والسددي رة علددى الاددرة و سددتالمها فددي مواقددن صددعبة تسدداعد فددي تر ددي العبددوارة اليددد فددي ال

بعض صعاه لد ا االرتبدار اال نهدا لد  تادن معنويدة فدي حدين ادان الوس الحسدابي لادرة اليدد عدالي 

لتوقد  الحرادي ب رتبدار دايدر عدالي بالمقارندة مد  الفعاليدات امقارنة بارة السلة وال ايرة د ل لر اان 

 االررى د

(  " ترتلدددن العناصدددر التدددي يعتمدددد عليهدددا التوقددد  254, 1996ر ببس ويسدددي  حمدددد : وبددد لر ي دددي

يمادددن تحدددد   الحرادددي فقددد  بددد رتالن ندددوع التوقددد  دد بددد  علدددى الموقدددن المحدددي  بالالعددده وعليدددا

العناصدددر فيمدددا يلدددي ب التحليددد  الصدددحي  للحرادددة (,بربدددرة الالعه(,بمسدددتوى الالعددده (,بالمروندددة 

 اس بالمسافة وال من ("الحراية للالعه(,بمدى االحس
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 أختبار داير .مسهمتها في نتائج عرض ومناقشة الترتيب النهائي للفعاليات حسب  4-1-1

 (3جدول )
 يوضح نسبة مساهمة الفعاليات المختلفة في نتائج اختبار داير

 الفعاليات
قيمة 
 االرتباط

نسبة 
 المساهمة

قيمة )ف( 
 المحتسبة

درجة 
 الحرية

درجة 
 المعنوية

 الداللة

 غير معنوي 0،151 1-16 2،273 0،124 0،353 كرة اليد

 غير معنوي 0،325 2-15 1،035 0،181 0،425 كرة اليد +كرة الطائرة

كرة اليد+كرة الطائرة+كرة 
 غير معنوي 0،943 3-14 0،005 0،181 0،426 السلة

رمددة المعنويددة ( قيمددة االرتبددا  ونسددبة المسددالمة وقددي  بن( المحتسددبة ادد لر د2يددبن المدددو  ب    

( وبنسدددة 0,353ب التدددنس االرضدددي فدددي ارتبدددار دايدددربلةدددت قيمدددة  رتبدددا  ادددرة اليدددد مددد   ا والداللدددة 

( 0,151(  مدددا درمدددة المعنويدددة فقدددد ااندددت ب2,273( وبقيمدددة بن( المحتسدددبة ب0,124مسدددالمة ب

فدي ارتبددار  ادرة ال دايرةوال مدا قيمدة االرتبدا  المتعددد لادرة اليدد  ,وبد لر ااندت الداللدة زيدر معنويدة 

( وبقيمدددة بن( المحتسدددبة 0,181( وبنسدددة مسدددالمة ب0,425فقدددد بلدددت ب دايدددر مددد  التدددنس االرضدددي

 مدددا قيمدددة  ,( لددد لر ااندددت الداللدددةزير معنويدددة 0,325(  مدددا درمدددة المعنويدددة فقدددد ااندددت ب1,035ب

 (0,426فقدددد بلةدددت بمددد  التدددنس االرضدددي  ادددرة ال دددايرة وارةالسدددلة والاالرتبدددا  المتعددددد لادددرة اليدددد 

(  مددددا درمدددة المعنويدددة فااندددت بقيمددددة 0,005( وبقيمدددة بن( المحتسدددبة ب0,181وبنسدددة مسدددالمة ب

 ( ل لر اانت الداللة زير معنوية د 0,943ب
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ويعتقد الباحثون بدان لد ا مدن المسدلمات ب عتبدار  ن  رتبدار دايدر يعتبدر القددرة الرييسدة للدتحا  فدي 

د د لدددد لر فددددان  بيعددددة  داء الفعاليددددات  داء ضددددربات التددددنس انددددا يقدددديس دقددددة وسددددرعة فددددي  ن واحدددد

المرتلفددة ب دايهددا المهددار ( يرتلددن مددن ناحيددة  سددتردا  لادد ا  رتبددار وبهدد ا ت ددير ب يلددين وديدد  فددر  

( " تددرتب  ادد  ضددربة مددن ضددربات التددنس االرضددي بممموعددة مددن القواعددد الحرايددة 25 ,2000:

راددة الضددره ادد   حرحددة التددي ترضدد  لهددا حراددة مسدد  االنسددان ب ريقددة ماليمددة لهددا د وت ددم  ح

 درياضية حراة المس  الا مو عة على  م اءو اع اء الضره قوة مرمحة مناسبة "

 

 

عرض ومناقشة نتائج االوسـاط الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة وقيمـة االرتبـاط ألختبـار  4-2

 والفعاليات المختلفة .الضربة الخلفية 

 ( 4جدول )

 والفعاليات المختلفة  الضربة الخلفيةالمعيارية وقيمة االرتباط ألختبار  يبن االوساط الحسابية واالنحرافات

 الوسط الحسابي الفعالية
االنحراف 

 المعياري
 الداللة المعنوية االرتباط

 ـــــــــ ـــــــ 1،00 1،109 17،944 كرة التنس

 غير معنوي 0،062 0،376 1،872 6،277 كرة السلة

 غير معنوي 0،076 0،352 1،211 13،055 كرة الطائرة

 غير معنوي 0،334 0،109 1،247 6،555 كرة اليد
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 (0،05م/ المعنوية تكون دالة أذا كانت تساوي أو أقل من) 

( وبدددد نحران 17,944( الوسدددد  الحسددددابي لاددددرةالتنس االرضددددي التددددي بلةددددت ب3يبددددين المدددددو  ب   

وبدددانحران معيدددار  بلدددت  (6,277( وااندددت قيمدددة الوسددد  الحسدددابي لادددرة السدددلة ب1,109معيدددار  ب

( د 1,211( وبدد نحران معيددار  بلددت ب13,055( د وبلددت الوسدد  الحسددابي لاددرة ال ددايرة ب1,872ب

( د  مدددا قدددي  1,247( وبددد نحران معيدددار  بلدددت ب6,555 مدددا ادددرة اليدددد فقدددد ااندددت بوسددد  حسدددابي ب

لدددة زيدددر ( وااندددت الدال0,062( وبمعنويدددة ب0,376االرتبدددا  فقدددد ااندددت قيمدددة  رتبدددا  ادددرة السدددلة ب

( لدددد لر اانددددت الداللددددة زيددددر 0,076( وبمعنويددددةب0,352معنويددددة د  مددددا قيمددددة  رتبددددا  اددددرة السددددلة ب

 ( ل لر اانت الداللة زير معنويةد 0,334( وبمعنوية ب0,109معنوية د واانت قيمة  رتبا  اليد ب

الاددرة لددة  سددباه  لمهددا لددي العالقددة بددين مويعتقددد البدداحثون  ن سددبه لدد و ال ددالرة يدد تي مددن م    

المق وفدددة فدددي الهدددواء وقابليدددة التصددداد  مددد  المضدددره ولدددي مدددن االسدددباه التدددي تعيدددا الفدددرد زيدددر 

ارددر يعتقددد بدد ن  داء الالعدده ماندده الممددارس لهدد و المهددارة واالداء الصددحي  لدد ا مددن ماندده ومددن 

بداو  ن م هدر حددة االنتالتراي  الابير لصعوبة التوميا في ل و المهارة و له و المحاولة يت له منا 

د ادد لر الضدربة الرلفيدةيعدد مدن العمليدات العقليدة المهمددة التدي تد د  دورا  فداعال  فدي تحقيددا نمداح 

( و ن االن دد ة المةلقددة تحتددا  الددى حدددة االنتبدداو بدرمددة 65, 2000يدد ار بعبددد السددتار المضددمد :

الحدددة  ابددر مددن بقيددة م ددالر االنتبدداو اارددرى د و نددا  لدد  مددايمي  التفايددر الر  ددي لددو السددرعة و 

 التي تت له من الالعه  ستنفار ا  القوة النفسية للالعه د

 . الضربة الخلفيةعرض ومناقشة الترتيب النهائي للفعاليات حسب أهميتها ألختبار  4-2-1

 ( 5جدول)
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 .الضربة الخلفيةيوضح نسبة مساهمة الفعاليات المختلفة في نتائج اختبار 

 الفعاليات
قيمة 

 االرتباط

نسبة 

 المساهمة

قيمة )ف( 

 المحتسبة

درجة 

 الحرية

درجة 

 المعنوية
 الداللة

 غير معنوي 0،124 1-16 2،631 0،141 0،376 كرة السلة

 غير معنوي 0،295 2-15 1،178 0،204 0،451 كرة السلة +كرة الطائرة

+كرة  كرة السلة +كرة الطائرة

 اليد
 غير معنوي 0،325 14-3 1،039 0،259 0،509

( قيمددددة االرتبا ددددات ونسددددبة المسددددالمة للفعاليددددات المرتلفددددة فقددددد بلةددددت قيمددددة 4بيبددددين المدددددو      

(  مدا قدي  0,141( ونسدبة مسدالمة ب0,376ب فدي لد ا االرتبدار االرتبا  لارة التنس م  ارة السلة

( وبنسدددبة مسدددالمة 0,451ادددرة ال دددايرة فقدددد بلدددت بالاالرتبدددا  المتعددددد لادددرة التدددنس مددد  ادددرة السدددلة و 

اددرة ال ددايرة واددرة اليددد فقددد اانددت الاالرتبددا  المتعدددد لاددرة التددنس مدد  اددرة السددلة و (  مددا قددي  0,204ب

( واانددددت قيمددددة بن( المحتسددددبة لاددددرة التددددنس مدددد  اددددرة السددددلة 0,259( ونسددددبة مسددددالمة ب0,509ب

( لددد لر ااندددت الداللدددة زيدددر معنويدددة د وااندددت قيمدددة بن( المحتسدددبة 0,124( وبمعنويدددة ب2,631ب

( لددد لر ااندددت 0,295( بدرمدددة معنويدددة بلةدددت ب1,178وادددرة ال دددايرة بلادددرة التدددنس مددد  ادددرة السدددلة 

الداللة زير معنوية د  ما قيمة بن( المحتسبة لارة التنس م  ارة ال ايرة وارةاليدد وادرة السدلة فقدد 

 ( ل لر اانت الداللةزير معنويةد0,325( وبدرمة معنوية ب0,039بلةت ب

يي مدداء حسدده  لميددة لدد و الفعاليددات مدد  بعضددها وتمدددر اال ددارة الددى  ن لدد ا الترتيدده االحصددا   

 ات  الضددربة الرلفيددةالددبعض د و ن عددد  معنويددة الفعاليددات المرتلفددة مدداء مددن قابليددة االداء لمهددارة 
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الصعوبة العالية و ن التعام  م  لا ا ضربات بحامة الدى مدران مسدتمر راصدة و ن لد ا التعامد  

 دياون بواس ة المضره 

االوسـاط الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة وقيمـة االرتبـاط ألختبـار عرض ومناقشة نتائج  4-2

 والفعاليات المختلفة . االماميةالضربة 

 ( 6جدول)

 الفعاليات المختلفة.في يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم االرتباط للضربة االمامية 

 الداللة المعنوية االرتباط االنحراف المعياري الوسط الحسابي الفعالية

 ــــــ ــــــ ـــــ 1،601 22،722 التنس االرضي

 غير معنوي 0،449 0،032 1،137 12،000 كرة السلة

 معنوي 0،047 0،406 1،109 13،944 طائرةكرة ال

 غير معنوي 0،448 0،033 0،923 16،833 كرة اليد

لفعاليدددات المرتلفدددة فقدددد بلدددت الوسددد  ( االوسدددا  الحسدددابية واالنحرافدددات المعياريدددة ل5يبدددين المددددو ب 

( وبلت الوس  الحسابي للعبة ادرة 1,601( وب نحران معيار ب22,722الحسابي للتنس االرضي ب

ارةال دددددددايرة ل( وادددددددان الوسددددددد  الحسدددددددابي ل1,137( وبددددددد نحران معيدددددددار  بلدددددددت ب12,000السدددددددلة ب

( وبدددانحران 16,833(  مدددا الوسددد  الحسدددابي لادددرة اليدددد ب1,109( وبددد نحران معيدددار ب13,944ب

 ( د0,923معيار  بلت ب

( لدد لر اانددت 0,449( وبمعنويددة بلةددتب0,032 مددا قددي  االرتبددا  فقددد اانددت لاددرة السددلة بقيمددة ب   

( 0,407( وبمعنويدة بلةدت ب0,047الداللة زير معنوية  ما ادرة ال دايرة فقدد بلةدت قيمدة  رتبا هداب
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( وبمعنويدددة بلةددددت 0,033 رتبا هدددا بلددد لر ااندددت الداللدددة معنويدددة  مددددا ادددرة اليدددد فقدددد بلةددددت قيمدددة 

 ( ل لر اانت الداللة زير معنوية د0,448ب

الباحثون سبه ل و ال الرة  ن عملية  ستردا  المضره في لا ا  رتبارات بحامدة الدى  وويع     

ممارسة بعض ال ئ ب عتبار  ن تحقيا فر  النماح لها ا ضربات ي تي مدن ردال  مديالن   دار 

المندافس اددي يحقدا الدتالمس مدد  الادرة دوران سدري  تتمددا الادرة بعدددلا  المضدره العلدو  نحددو مهدة

الددى داردد  ملعدده المنددافس بصددورة صددحيحة  مددا   ا اددان  تمدداو المضددره نحددو االعلددى  و بصددورة 

مستقيمة ف ن قوة الضربة لي التي تاون الفيص  بين قابلية  رماعها ف  ا اانت الضدربة قويدة فد ن 

د  الدددى  تمددداو الادددرة بصدددورة ب ييدددة والتحقدددا مسدددتوى النمددداح مصددديرلا نحدددو الردددار  والعادددس يددد  

 الم لوه لوض  النقا  اما موضحة في  رح االرتبار د

اددرة ال ددايرة فددي لدد ا الممددا  فيعتقددد البدداحثون ان سددبه لدد و ال ددالرة لددو عمليددة ال مددا معنويددة    

الادددرة ب دددا   ومدددود ال دددباة فدددي التدددا الفعددداليتين وبالتدددالي تحقيدددا موا ندددة  فضددد  مدددن ناحيدددة ضدددره

 صحي  د

 عرض ومناقشة الترتيب النهائي للفعاليات حسب أهميتها ألختبار الضربة األمامية . 4-3-1

 (7جدول )

 أختبار الضربة األمامية للفعاليات المختلفة  .يوضح نسبة مساهمة الفعاليات المختلفة في نتائج 

 الفعاليات
قيم 

 االرتباط

نسبة 

 المساهمة

قيمة )ف( 

 المحتسبة

درجة 

 حريةال

درجة 

 المعنوية
 الداللة

 غير معنوي 0.094 1-16 3،162 0،165 0،406 كرة الطائرة
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 غير معنوي 0،574 2-15 0،330 0،183 0،428 كرة الطائرة +كرة اليد

كرة  كرة الطائرة+كرة اليد+

 السلة
 غير معنوي 0،746 14-3 0،106 0،189 0،435

المة للفعاليدات المرتلفدة مد  ادرة التدنس االرضدي ( قيمدة االرتبدا  ونسدبة المسد6يوض  المدو ب   

االرضدددي مددد  ادددرة ال دددايرة التدددنس فدددي  رتبدددار الضدددربة االماميدددة دوقدددد بلةدددت قيمدددة االرتبدددا  لادددرة 

(  مددددا قيمددددة االرتبددددا  المتعدددددد لاددددرة التددددنس 0,165(  مددددا نسددددبة مسددددالمتها فقددددد بلةددددت ب0,406ب

(  مدددا قيمدددة 0,183ونسدددبة مسدددالمتها ب( 0,428االرضدددي مددد  ادددرة ال دددايرة وادددرة اليدددد فقدددد بلةدددت ب

( 0,435االرتبدددا  المتعددددد بدددين ادددرة التدددنس االرضدددي وادددرة ال دددايرة وادددرة اليدددد والسدددلة فقدددد ااندددت ب

 ( د0,189وبنسبة مسالمة ب

( وبدرمددددة معنويددددة 3,162 مددددا قددددي  بن( المحتسددددبة لاددددرة التددددنس مدددد  اددددرة ال ددددايرة فقددددد اانددددت ب  

ة د  مدا قيمدة بن( المحتسدبة لادرة التدنس مد  ادرة ال دايرة ( ل لر اانت الداللة زير معنويد0,094ب

( لد لر ااندت الداللدة زيدر معنويدة د 0,574( وبدرمة معنوية بلةت ب0,330وارة اليد فقد بلةت ب

( 0,106 ما قي  بن( المحتسبة لارة التنس االرضي م  ارة ال دايرة وادرة السدلة واليدد فقدد بلةدت ب

 الداللة زير معنوية د( ل لر اانت 0,746وبدمة معنوية ب

ويعدد و البدداحثون سددبه  لددر الددى  ن  سددتعداد الالعدده بضددره الاددرة االماميددة لدد  يدد تي بالايفيددة    

الصددددحيحة اداء لدددد و المهددددارة امددددا  ن  بيعددددة حراددددة المضددددره بدددد ات الوقددددون الرددددا ئ سددددي د  

رض ااثدر البدالت بالنتيمة الى  هور  ر اء  ثناء تادية االرتبار د ا لر فان  رتفداع الادرة عدن اال

 في  هور  ر اء الالعبين لعد  الدقة  داء الضربة والارة في  رتفاع منرفض د
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عــرض ومناقشــة نتــائج االوســاط الحســابية واالنحرافــات المعياريــة وقيمــة ارتبــاط ودرجــة  4-4

 والفعاليات المختلفة . ضربة االرسال )هوايت المعدل ( المعنوية والداللة ألختبار

 ( 8جدول)

 المعدل (   )هوايت ضربة االرسالاالرتباط ألختبار و قيم االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية  يوضح

 لفعاليات المختلفة ل

 الداللة المعنوية االرتباط االنحراف المعياري الوسط الحسابي الفعالية

 ـــ ـــ ـــ 1،109 20،055 كرة التنس االرضي

 غير معنوي 0،244 0،175 0،857 9،833 كرة السلة

 معنوي 0،016 0،506 1،227 11،722 كرة الطائرة

 معنوي 0.028 0،457 1،236 14،666 كرة اليد

ضربة االرسـال )هوايـت ( قيمة االوسا  الحسابية واالنحرافات المعيارية لمهارة 7يبين المدو  ب   

عيددددددار  ( وبددددددانحران م20,055وبلددددددت الوسددددد  الحسددددددابي للعبددددددة اددددددرة التدددددنس االرضدددددديبالمعــــــدل (

( 0,857( وبددانحران معيددار  بلددتب9,833( واددان الوسدد  الحسددابي للعبددة اددرة السددلة ب1,109بلددتب

(  مدددا 1,227( وبددد نحران معيدددار  بلدددت ب11,722 مدددا قيمدددة الوسددد  الحسدددابي للعبدددة ادددرة ال دددايرة ب

 ( د1,236( وب نحران معيار  بلت ب14,666قيمة الوس  الحسابي لارة اليد فقد بلت ب
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( وااندددت الداللدددة 0,244( وبمعنويدددة بلةدددت ب0,175االرتبدددا  فقدددد ااندددت لادددرة السدددلة ب مدددا قدددي     

( وااندددت 0,016( وبمعنويدددة بلةدددت ب0,506ع دددوايية د  مدددا قيمدددة االرتبدددا  لادددرة ال دددايرة ااندددت ب

( لد لر 0,028( وبمعنويدة بلةدت ب0,457ادرة اليدد فقدد ااندت بقيمدة  رتبدا  بواد ا الداللة معنويدة د

 عنوية داانت الداللة م

اليددد الددى  واددرةلفعاليددة الاددرة ال ددايرة  ضددربة االرسددا  بلوايددت المعددد  (ويعدد و البدداحثون معنويددة    

للعبددة اددرة  ةارة ال ددايرة مددثال  م ددابهالبعددض العناصددر المماثلددة اداء لدد ا النددوع مددن اارتبددارات فدد

ن القدوة حداف  ياون  لدر مدن مدراء ضدره الادرة ب دا  بسدي  مد وقدالتنس من ناحية ومود ال باة 

دايمددا  توامددا  ( ضددربة االرسددا  بلوايددت المعددد علددى مسددار الاددرة فددي من قددة اارتبددار اعتبددار  ن 

باالضددافة الددى ان مهددارة االرسددا  الموامددا مددن ااعلددى فددي صددعوبة فددي ردلددا بقددوة وبافدداءة عاليددة 

مدن دون مضدره الارة ال ايرة مهارة  بيهة ب دا  ابيدر مد  مهدارة االرسدا  بدالتنس وان ااندت تدت  

معنوية ارة اليد لد لر دايمدا  مدانالح  ومدود ا لر اامر في د و الى انها  ات مسار حراي مت ابا 

 االرسدا  ة رتبارات متعددة لارة اليد وررو  الارة مدن يدد الالعده ب دا  ي دبا الدى حدد ابيدر ضدرب

 في التنس االرضي د
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ضـــربة االرســـال تهـــا ألختبـــار عـــرض ومناقشـــة الترتيـــب النهـــائي للفعاليـــات حســـب أهمي 4-4-1

 . )هوايت المعدل (

 (9مدو  ب

 ضربة االرسال )هوايت المعدل (يوضح نسبة مساهمة الفعاليات المختلفة في نتائج اختبار 

 الفعاليات
قيمة 

 االرتباط

نسبة 

 المساهمة

قيمة 

 )ف(

درجة 

 الحرية

درجة 

 المعنوية
 الداللة

 معنوي 0،032 1-16 5،510 0،256 0،506 كرة الطائرة

 غير معنوي 0،113 2-15 2،826 0،374 0،612 كرة الطائرة+كرة يد

كرة   كرة الطائرة+كرة اليد+

 السلة
 غير معنوي 0،137 14-3 2،482 0،46 0،6848

( قيمددددة االرتبددددا  ونسددددبة مسددددالمة الفعاليددددات وقيمددددة بن( ودرمددددة المعنويددددة 8يبددددين المدددددو  ب    

وقددد بلةددت قيمددة االرتبددا  لاددرة التددنس مدد  اددرة ال ددايرة  (ضددربة االرسددا  بلوايددت المعددد  ارتبددار 

( ودرمدددددة 5,510(  مدددددا قيمدددددة بن( المحتسدددددبة فقدددددد بلةدددددت ب0,256( ونسدددددبة مسدددددالمة ب0,506ب

ادرة ال دايرةرارة مد   لارة التدنسالمتعدد ( ل لر اانت معنوية د  ما قيمة االرتبا  0,032معنوية ب

(  مددددا قيمددددة بن( المحتسددددبة فقددددد بلةددددت 0,374( واانددددت نسددددبة المسددددالمة ب0,612اليددددد فاانددددت ب

 ( ل لر اانت الداللة زير معنوية د0,113( وبدرمة معنوية ب2,826ب
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ادددرة ال دددايرة رادددرة اليددددرارة السدددلة فقدددد بلةدددت المتعددددد للتدددنس االرضدددي مددد    مدددا قيمدددة االرتبدددا    

مدددة ( وااندددت در 2,482( وااندددت قيمدددة بن( المحتسدددبة فهددديب0,468( ونسدددبة مسدددالمة ب0,684ب

 ( ل لر اانت الداللة زير معنوية د0,137المعنوية ب

 ن ترتيدده الفعاليددات اداء اارتبددار ب ددالها النهددايي قددد  وضددحت ان اددرة ال ددايرة لددي الفعاليددة    

ويدددرى  ضدددربة االرسدددا  بلوايدددت المعدددد  (التددي تدددرتب  بالنتيمدددة النهاييدددة لادددرة التدددنس االرضدددي فدددي 

ادرة ال دايرة التدي تحتدا  الدى عامد  السدرعة اللدى  بيعدة  داء الباحثون  ن سبه لد ا التفدوا يعدود ا

الحراية في تبويه الضربات ب الها الصحي  بدين  عضداء الفريدا الواحدد و ن لاد ا  داء ي يدد مدن 

, باالضددافة الددى الت ددابا قابليددة الفددرد الرياضددي علددى  داء حراددات مرتلفددة وب سددلوه حراددي سددلي  

 دايرة واالرسا  في التنسالحراي الابير بين االرسا  في ال 

عــــرض ومناقشــــة نتــــائج ايوســــاط الحســــابية واألنحرافــــات المعياريــــة وقيمــــة األرتبــــاط  4-5

ـــر  ـــة )داي ـــارات كاف ـــة  –لألختب ـــة -الضـــربة الخلفي ـــن (االرســـال–الضـــربة االمامي لكل م

 الفعاليات المختلفة .

 ( 10جدول )

 الضربة –)داير األرتباط لألختبارات كافة يوضح نتائج ايوساط الحسابية واألنحرافات المعيارية وقيمة 

 الفعاليات المختلفة .لكل من االرسال(–الضربة االمامية -الخلفية 

 الوسط الحسابي الفعالية
االنحراف 

 المعياري
 الداللة المعنوية قيمة االرتباط

 ـــــــ ــــــ 1 3،185 83،166 كرة التنس
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 معنوي 0،054 0،390 3،382 56،166 كرة اليد

 معنوي 0،047 0،406 2،479 51،166 السلةكرة 

 معنوي 0،022 0،480 1،936 39،888 الطائرةكرة 

 (0،05م/ المعنوية تكون دالة أذا كانت تساوي أو أقل من )

( عددددرض قيمددددة االوسددددا  الحسددددابية واانحرافددددات المعياريددددة وقيمددددة االرتبددددا  9ن المدددددو  بيبددددي   

 لداللة دل رتبارات اافة ودرمة المعنوية وا

(  مددا اددرة اليددد 3,185( وبدد نحران معيددار  ب83,166وقددد بلددت الوسدد  الحسددابي لفعاليددة التددنس ب  

( واانددددت قيمددددة االرتبددددا  3,382( وبدددد نحران معيددددار  ب56,166فقددددد اانددددت بوسدددد  حسددددابي بلددددتب

 ( ل لر اانت الداللة معنوية د0,054(  ما المعنوية فقد بلةت ب0,390ب

(  مدا قيمدة 1،936( وبانحران معيار  بلتب39،888قد اانت بوس  حسابي بارة ال ايرة فال ما    

(  مدا الداللدة فاانددت معنويدة د وبلددت 0,022( امددا درمدة المعنويدة اانددت ب0,480االرتبدا  فااندت ب

( ل لر اانت المعنوية بقيمة 2،479( وب نحران معيار  بلتب51،166الوس  الحسابي لارة السلة ب

 داللة معنو  د( ل لر اانت ال0،047ب

التعندي االداء االمثد  ولادن يمادن القدو  بدان المدتعل  قدد  رد   تصدورويعتقد البداحثون  ان قدوة ال   

صور الصحي  للحراة ولان لن يدتمان مدن  دايهدا  بسدبه عدد  تعدود القددرة الحدس حرايدة علدى تال

لمرتدارة قدد   هدرت ارسا  السدياالت العصدبية المناسدبة لد داء وبد لر نالحد   ن مميد  الفعاليدات ا

معنويتهدددددا ممدددددا يثبدددددت  ن لهددددد و الفعاليدددددات قابليدددددات مرتلفدددددة لتحقيدددددا  رتبدددددارات التدددددنس االرضدددددي 

("ان الهدددن االسدداس لادد  ال رايددا 182, 2002وبمعنويددات مرتلفددة دوي ددير بدد لر بيعددره ريددون:
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التعليميددة لددي  ع دداء صددورة للهدددن المبيددت للمددتعل  وعندددما تاددون لنددار صددورة واضددحة فددي عقدد  

حسداس تمداو ال ريقدة ونوعيدة و لميدة اال-1المتعل  فاننا نتوق   عتبارين ت ر  بن ر االعتبار ولدي 

 د بيعة المتعل  "-2وسيلة االتصا  م  المتعل  د

ــــارت  4-5-1 ــــات المختلفــــة حســــب اهميتهــــا لألختب عــــرض ومناقشــــة الترتيــــب النهــــائي للفعالي

 (االرسال–ة الضربة االمامي-الضربة الخلفية  –)داير المستخدمة كافة 

 (11جدول )

الضربة الخلفية  –)داير يبين الترتيب النهائي للفعاليات المختلفة حسب اهميتها لألختبارت المستخدمة كافة 

 االرسال(–الضربة االمامية -

قيمة  الفعالية 

 االرتباط

نسبة 

 المساهمة 

قيمة 

 )ف( 

درجة 

 الحرية 

درجة 

 المعنوية 

 الداللة 

 معنوي 0،044 1-16 4،787 0،230 0،480  الكرة الطائرة

 معنوي 0،034 2-15 5،441 0،435 0،660 +كرة اليد الكرة الطائرة

+كرة اليد+ كرة الطائرة ال

 كرة السلة

غير  0،281 14-3 1،258 0،482 0،694

 معنوي

(قيمدددة االرتبدددا  ونسدددبة المسدددالمة  ضدددافة الدددى قيمدددة بن( المحتسدددبة ودرمدددة 10يبدددين المددددو  ب   

( وبنسددددبة 0,480ب  ددددايرةاددددرة الالوالداللددددة لدددد لر بلةددددت قيمددددة االرتبددددا  لاددددرة التددددنس مدددد   المعنويددددة

( 0,044( واانددددت درمددددة معنويتهددددا ب4,787( واانددددت قيمددددة بن( المحتسددددبة ب0,230مسددددالمة ب

ة واددرة اليددد  دداير اددرة الاللدد لر اانددت الداللددة معنويددة د  مددا قيمددة االرتبددا  المتعدددد لاددرة التددنس مدد  
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(  مدددا درمدددة 5,441(  مدددا قيمدددة بن( المحتسدددبة فقدددد بلةدددت ب0,435ة مسدددالمة ب( وبنسدددب0,660ب

 ( ل لر اانت الداللة معنوية د0,034معنويتها فقد بلةت ب

( 0,694فقد بلدتب السلةم  ارة  يدم  ارة ال  ايرةارة الال ما قيمة االرتبا  المتعدد لارة التنس م  

( وبدرمددة معنويددة 1,258ة بن( المحتسددبة ب( واانددت قيمدد0,482 مددا نسددبة المسددالمة فقددد بلةددت ب

 ( ل لر اانت الداللة زير معنوية د0,281بلةت ب

 – رتبدار الضدربة االماميدة  –االرسدا  – ن ترتيه الفعاليات اداء االرتبدارات ممتمعدة بدايدر     

لددي اانسدده مددن بددين الفعاليددات المرتلفددة   ددايرةاددرة الال رتبددار الضددربة الرلفيددة ( قددد  وضددحت ان 

ة وارة اليد تع ي قابلية ميددة فدي ممارسدة  اير ارة الالاداء  رتبارات التنس اارضي د ا لر ف ن 

ة وادرة اليدد د  داير ارة الالاارتبارات الراصة بارة التنس االرضي وب لر نست ي  ممارسة فعاليتي 

اء الحراددي االدفددي ت ددابا ال ة مددن بددين الفعاليددات المسددالمة حيددث سددلنسددتبعد لعبددة اددرة الومددن لنددا 

 داالمر ال   مع  من المن قي عد  مسالمتها في االداء بالتنس االرضي

 
 االستنتاجات والتوصيات -5
 االستنتاجات  5-1
الضدربة و ليس لنار نسبة مسالمة للفعاليات المرتلفة في نتايا ارتبار داير والضربة االماميدة  د1

 دالرلفية

 د االرسا بار دتسال  فعالية الارة ال ايرة في نتايا ارت2
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ة لددي الفعاليدددة االاثدددر تددداثيرا فدددي نتددايا االرتبدددارات المهاريدددة فدددي ادددرة  ددداير ادددرة الالدتعتبددر فعاليدددة 3

رادددرة اليدددد( لمدددا الددد  فعددداليتين تددد ثران فدددي نتددددايا  الادددرة ال دددايرةالتدددنس د امدددا تعتبدددر الفعددداليتين ب

 االرتبارات المهارية د

 التوصيات 5-2
حصو  ة م  ارة اليد في حاالت انتقا  اثر التدريه ,  اير ارة اللااالستعانة بتدريه فعالية  د1

عد  توفر المستل مات الال مة  ,االست فاء,الفترة االنتقالية,الضةو  النفسية على الالعه 
 ضافة  لى ااتساه بعض القدرات البدنية  ,الفترة ال منية ال ويلة بين ب ولة و ررى  ,للتدريه 

 د ي لالعبينوعد  حصو  التوقن التدريب
 د امراء دراسات م ابهة على بقية الفعاليات د2
 

 واألجنبية العربية المصادر
 
تحاي  ( , من  ة المعارن ,  –تقيي   –تدريه  – يلين ودي  فر  : التنس ب تعلي    -1

 د 2000اهساندرية ,
فار العربي ,  مين الرولي , دلي  معل  الفص  و اله التربية الرياضية , القالرة , دار ال -2

 د1998
 د 1996بس ويسي  حمد :  سس ن ريات الحراة , القالرة , دار الفار العربي , -3

 
 وقان عبيدات , عبد الرحمن عدس , البحث العلمي ب مفهوما ,  ساليبا ,  دواتا ( , ه ت  -4
 د

عة والن ر و عبد الستار الضمد : فسيولوميا العمليات العقلية في الرياضة , دار الفار لل با -5
 د  2000,     عمان ,  1التو ي  ,   

علي سلو  الحاي  : التحلي  المياانياي لبعض المتةيرات في مهارة اهرسا  بنوعيا المستقي   -6
 د  1997والقوسي الوا ئ ,   روحة داتوراو , مامعة البصرة , 
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مان , المامعة االردنية اما  ممي  الربضي : التدريه الرياضي للقرن الحاد  والع رين , ع - 7
 د 2001للن ر   , 

مهند حسين الب تاو  و  حمد  برالي  الرواما : مبادئ التدريه الرياضي , عمان , دار واي  -8
 د 2005للن ر  , 

يعره ريون عبد الحسين : التعل  الحراي بين المبد  والت بيا , بةداد : ماته الصررة  -9
 د 2002لل باعة , 

 
10 - Bloker , Boobi (1981) : A complete hand book for union high school 

coaches .published by volley ball publication , Huntington beach second  

printing .  
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