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 التعريف بالبحث  – 1
 المقدمة واهمية البحث :  1 – 1

التــــنر ا رضــــي مــــن ا لعــــاش الرياضــــي  التــــي شــــ    بــــال ال  يــــر مــــن  تعــــد لعبــــ   ــــر          
الرياضيين والمتابعين لما تحم ه هذه ال عب  من متع  خاص  ومنافس  قوي  اضاف  الـ  قاب يـ   ادا  

اصــل فــي  مهــال هــذه ال عاليــ  الالعــش البدنيــ  والمةاريــ  والخ  يــ     مــا ان الت ــور الع مــي الح
وصـل الــ  ذروتـه ودليــل ذلـا ان هنــاا بعـت المباريــا  تصـل بوقتةــا حتـ  اربــ  سـاعا  او ا  ــر 
وبــذلا يم ننــا الاــول ان هــذه ال عاليــ  تنــال حيــا واســ  مــن المتــابعين والمةتمــين والرياضــيين     مــا 

   مخت  ــ  يد ــد مســير  هــذه ان وســا ل ا عــالم ومــا تنا ــه خــالل فتــرا  الســن  و ــول ايامةــا بب ــو 
 ال عالي  في حيا ال عاليا  ا خرى . 

تســابةا ب ــرق  ول مةــارا  تــا ير واســ  فــي تحايــق ســبل النهــال فــي لعــش هــذه ال عاليــ  اذ ان ا    
واساليش صحيح  يددي بالتالي ال  حصول قاب ي  في ادا  لعـش هـذه ال عاليـ  و مـا يعـرم الهميـ  

بوهــود مضــرش اضــاف  الــ  ال ــر  الســريع  لــذلا يتوهــش ع ــ  الممــارر بــان ادا  المةــارا  مــرتب  
العش التح م باتهاه وحر   المضرش اضاف  ال  تةيـ  الالعـش  دا  المةـار  بشـ  ةا ل  عالي  او ال

الصحيح وتوهيه ال ر  ال  الم ان الذي يريـده الالعـش وبـذلا ي ـون قـد اتاـن هـذه المةـار  او ت ـا   
تصـــويش ال ـــر  ياـــ  ع ـــ  عـــاتق ان مت  بـــا  المخت  ـــ  فـــي هـــذه ال عاليـــ  و  ونظـــرا لتعـــدد المةـــارا 

ان يتان قاب ي  ارتـداد ال ـر  ومسـتوى مضـربه اضـاف  الـ  قاب يـ   يهعش في م ان محدد لذلا ع الال
 و ي ي  اتصال ال ر  بالمضرش وقو  تا يرها وباي اتهاه . 

ا  منةـــا ا ســـتعداد الن ســـي والبـــدني   يـــر مـــن المت يـــر الـــدور ا ســـار فـــي وت عـــش قاب يـــ  الالعـــش 
والمةــاري ومــن ا مــور التــي يهــش بح ةــا فــي هــذا المهــال هــي التــدريبا  البصــري  التــي اصــبح  
اليــوم ع ــم قــا م بحــد ذاتــه باعتبــار ان البصــر هــو ال يــان ا ول والمســتال الــذي يحــدد اتهــاه وارتــداد 

  والبصـر بحـد ذاتـه ياـوم بارسـال  ال ر  داخـل مهـال ال عـش با ضـاف  الـ  سـرعتةا وصـ ر حهمةـا
با ضــاف  الــ  شــ  ه  ماهيــ  الشــي  المــراد التعامــل معــه اشــارا  عصــبي  الــ  الــدماح بحيــ  يحــدد

وحهمه وسرعته وبنا  ع   ذلا يصدر الـدماح اوامـر الـ  ا شـارا  الحر يـ  الـ  العضـال   دا  
ي هـذه المواقـم اذ يم ننـا الاـول ان قاب ي  المةار  او الحر   او ا س وش الذي يهش التعامل معه ف

الــ  ضــرور  استحســان المةــارا  ا ساســي  ل عاليــ   ديتــدريبا  البصــر تــد  قاب يــ  وســرع  واســتيعاش
 التنر ا رضي . 
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و ذا فان التواان من الادرا  الحر يـ  التـي لةـا الـدور ال بيـر فـي اف ـش ال عاليـا   سـيما العـاش   
ا نــا  ال عــش مــن خــالل ســرع  ت ييــر ا تهــاه الماــرون بدقــ  المضــرش اذ تظةــر مت  بــا  التــواان 

 الحر   بحي  يحافظ الالعش فيه ع   قاب يته ع   ا دا  في اصعش الظروم.
فـي تـوفير وسـي   لتحسـين مسـتوى ا دا  لـبعت مةـارا  التـنر ا رضـي لـم   البحـ  وت من اهميـ 

 ل نظريـــا ر يـــا  اساســـي  ل ت ـــور يـــتم التعامـــل معةـــا بـــل اف  ـــ  مـــن قبـــل البـــاح ين ع مـــا انةـــا تشـــ
 .و ذا التعرم ع   مدخ ي  التدريش البصري ع   التواان المةاري والبدني 

 مشكلة البحث  1-2
ري مــن اومــور التــي   فنــ  عنةــا فــي تــدريش المةــارا  التــي تحتــا   لــ  يعــد التــدريش البصــ      

ورضـي ونظـرا لصـعوب  أدا  توافق عضـ ي عصـبي ل سـي ر  ع ـ  مهرياتةـا م ـل لعبـ   ـر  التـنر ا
معرف  تـث ير التـدريبا  البصـري  ع ـ  مسـتوى أدا  بعـت مةـارا  التـنر  انهذه ال عالي  أراد الباح 

ومن هنا يم ن ت خيص مش    البحـ    والمتحاا  في استمراري  أدا ةا في المبارا  أ  ر من فيرها 
لتـــنر ا رضـــي و ـــذلا ارا  افـــي عـــدم تـــوفر اليـــا  تدريبيـــ  ل بصـــر مـــن شـــانةا ان تحســـن مـــن مةـــ

 . التواان الدينامي ي
 البحث  اهدف 1-3
  .التعرم ع   تا ير التدريبا  البصري  ع   مستوى ادا  بعت مةارا  التنر ا رضي  -1
 .الدينامي ي البصري  ع   مستوى التواانالتعرم ع   تث ير التدريبا   -2
 
 
 فرض البحث  1-4

ـــاا         ـــل  فـــروق ذا  هن ـــ  ولصـــالح العينـــ   المهمـــوعتينبـــين  نويـــ معد   الضـــاب   والتهريبي
 .في ا ختبار البعديالتهريبي  

 مجاالت البحث  1-5
   ي  التربي  الرياضي  هامع  الاادسي   .  –:  الش المرح   ال ال    المجال البشري - 
 –ياضــــي    يــــ  التربيــــ  الر  –هامعــــ  الاادســــي   –: م عــــش التــــنر ا رضــــي  المجااااال المكاااااني -

 .الااعا  الدراسي  في ال  ي  
 ( . 17/11/2010ول اي     2010-10-3)المد  من:  المجال الزماني -
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 الدراسا  النظري  : – 2
 1 :الرياضي   الردي  1 -2

أن  sport talent الموهبـ  الرياضـي  م( فـي  تابـ  jim brown (2001 ) يشـير هـيم بـراون         

 بيعيـ  ومن ايـ  ل بيعـ  اودا  فـي المنافسـا  الرياضـي  وتشـتمل  ث  نتيهـ ع م نشـ ضي الردي  الريا

 ودقـ  التميـا  tracking والتعاـش او المتابعـ  acuity م ـل الحـد  الرديـ  ع ـ  عـد  عناصـر

contrast sensitivity  والرديـ  اححا يـ  أو ال رفيـ peripheral vision   والاـدر  ع ـ

وفـي مخت ـم الرياضـا  تظةـر  colon vision يـ  الم ونـ والرد  perception تحديـد اوبعـاد

الرياضـي  فـي تحسـين اودا  فالالعـش الظةيـر فـي  ـر  الاـدم يحتـا  لرديـ  هيـد   مسـاهما  الرديـ 

الم عــش بال امــل ومــدافعي  ــر  الســ   يســتخدمون الرديــ  ا حا يــ  لمشــاهد  الم عــش   ــه  لمشــاهد 

والتاـا   ةم مسـتوى افضـل مـن الرديـ  يم ـنةم مـن تعاـشوالضاربون الهيدون في البيسبول عـاد  لـدي

الخمسـ  م ونـا  المـذ ور   والردي  الرياضي  الممتـاا  وتشـتمل ع ـ .الرميا  المتحر   بسرع  عالي 

معـد   فـوق المتوسـ   فـي  ـل  وهـي هميعةـا يم ـن قياسـةا ولـير  ـل الرياضـيين البـاراين لـديةم

                       الي نوع ول ن هد   هم الذين لديةم معد   ع

 

 

 

 

     

                                                 
 علي حسين هاشم : الدالئل واالختبارات الفسلجية والحركية لعلم النفس الرياضي ، كتاب قيد النشر . - 1
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    Acuity -:   الحد   -

ع ـ  مسـاف  خـالل خ  يـ  مخت  ـ  عـن  اذا تم ن  أعيان الرياضي من ردي  ت اصـيل أي هـدم مـن

ذا تم ـن الشـخص مـن قـرا   سـ ور الحـروم أو اوهـدام  هذا الةدم فانه يمت ا حد  ردي  قوي  وا 

ذاقـدم مـن خار ـ  المايـار فةــذا   20 ـل   15تم ــن هـذا الشـخص مـن قـرا   ســ ور ال  بيعـي وا 

 . هو التميا قدم فةذا 20أقدام من ع   مساف   10قدم آو ال 

 - Contrast Sensitivity -: دقـــــــــــ  التميـــــــــــا             

اودا  فـي ظـروم  ضـا   متنوعـ  وأول ـا الـذين يم ـنةم تمييـا الت اصـيل  قـد يظةـر الرياضـيين  لـ 

و نــوع احضــا   لــديةم دقــ  تميــا ومــن أم  ــ  ذلــا  عــش البيســبول الــذي  ميــ  أ بةــدم النظــر عــن

                                        ال ـر  خـالل السـما  الارقـا  آو خ  يـ  احسـتاد يم نـه رديـ 

وهـي الاـدر  ع ـ  مشـاهد  اوشـيا  خـار  بـدر  التر يـا :Peripheral Vision -:الرديـ  المحي ـ 

ع ـ  و سـ ل  نةـا واحـد  مـن ا  ـر المةـارا  البصـري  قيمـ  يم ـن ل رياضـي أن و  من  ال الهـانبين

درهـــ  مـــن  ـــال الهـــانبين هـــي ظـــاهر  فيـــر  بيعيـــ  وهـــي تم ـــن  180والرديـــ  فيمـــا ورا   يمت  ةـــا

 . من مشاهد  مساحا  لعش ا بر حر   الالعبين اآلخرين ال ـر   ـل ذلـا فـي وقـ  واحـد الالعبين

هــدم آو  وهــي الاــدر  ع ــ  التعامــل وبســرع  مــ -:Depth Perception -:تحديــد اوبعــاد -

الو ـش تمريـر  شخص في ال راح وهي أسار ل ل من الح م ع   ال را  ال ا ر  تصويش ال ـر  مـ 

                 واستالم ال ر 
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يتوهـش ع ـ  الرياضـيين لـير فاـ  مشـاهد   فـي العديـد مـن الرياضـا -:Tracking  المتابعـ   .  

ول ـنةم أيضـا يتـابعون اوشـيا  التـي تتحـرا  واوهدام التي تح  شرو  وظـروم متنوعـ الالعبين 

         . البصر )الدينامي ( المت ير  بسرع  خا    وهذه المةار  البصري  تسم  حد 

ـــــــــــ      ـــــــــــدريش الردي ـــــــــــم ت  -: Vision Trainig -: تعري

ج تخصصـي تاـدمي ع ـ  انـه برنـام Francine Eisner (م2002فرانسـير آيسـيند ) ويعـرم
العالقــ  بــين العينــين والمــ  مــن خــالل تنميــ  مةــارا  وقــدرا  الرديــ  البصــري   يةــدم  لــ  تحســين

 تدريبا  متدره  في الصعوب  تعمل ع   تحسين توافق ومرون  عضال  العينين م  باستخدام
 -: االرسال  2 – 2

 علن  الخطنر  الضنربات منن عدوت التنس لعبة االساسيةفي المهارات من االرسال ضربة تعد       

 منن فهني التننس لعبنة في المهمة الضربات من االرسال ضربة انه حمودي ويذكر المستقبل االعب

 نجاحهنا يعند اذ تنفينذاا منن المرسل يتمكن لكي واتقان سيطر  ال  تحتاج لكونها الصعبة الضربات

 1 نقطة تسجيل يمكن

 انني االرسننال ضننربة ان علنن  عنناوي حسننن ومحمنند امننين وجيننه مننن كننا يتفنن  حنندي  واصننبح 

 الكنر  لوضن  كطريقنة قنديما اليهنا ينظنر كنان ان بعند التنس كر  لعبة في  الهجومية الوسائل احدى

 سنيطر  الن  تحتاج النها الضربات اصعب ومن اللعب لبداية المفتاح يعد االرسال وان،  اللعب في

 2 ةالضرب اذه بعد اال النقاط بتسجيل البدء يمكن وال كبير 

 العنالميين الاعبينين بامكنان اننه نجند منا فغالبنا الحديثة التنس لعبة في الضاربة القو  االرسال ويعد

 اامينة الضنربات اكثنر واني تقريبنا ثابن  وبشنكل وبدقنة بقنو  االرسال بضرب القيام استثناء بدون

 بدقنة ترتفن  ان بيجن للجسن  العلينا االعضناء الن وذلن  الدائهنا العالية بالصعوبة وتتميز التنس في

 من  مركنب بشنكل الجسن  اعضناء تسنتمربقية حين  فني عنال وتوقين  نمنوذجي بتجانس الكر  لدف 

 .3 متناسقا الحركة شكل اظهار لغرض كلتيهما والسيطر  القو 

 

                                                 
 :35، 1987، الموصل جامعة،والنشر للطباعة الكتب دار،والمضرب الكرة العاب: امين حمودي طارق - 1

  56،  1986: االسكندرية ،  1تحكيم ( منشأة المعارف : ط –تقييم  –تدريب  –التنس ) تعليم :  أيلين وديع فرج - 2
 . 83،  1985،  1روحية أمين عبد هللا : االلعاب الصغيرة وألعاب المضرب ، ب ن ، ط  - 3
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  Fore hand driveضربات االرضية االمامية   3 -2

لعبنة التننس بنالر    تعتبر الضربات االرضية االمامينة والخلفينة اني الحجنر االسنا  فني    

من ان اللعب الخططني فني الوقن  الحاضنر يعكند علن  مفهنوم التقندم باتجناه الشنبكة بعند اداء 

االرسننال وان اتقننان الضننربات االماميننة والخلفيننة تكسننب ااميننة ماصننة لاعبننين المبتنندئين 

 . 1 والناشئين

ب او مننن الجهننة " يقصنند بالضننربة االماميننة  ضننرب الكننر  وانني امننام الاعنن2ويننذكر          

الذراع التي يلعب فيها فاذا كان يلعب باليد اليمن  فانه يضرب الكر  منن جهنة اليمنين واذا كنان 

يلعننب بيننده اليسننرى فانننه يضننرب الكننر  مننن جهننة اليسننار وكننا الحننالتين يطلنن  عليهننا الضننربة 

 االمامية " .
 
  Back Hand Driveالضربة االرضية الخلفية  4 – 2

اميننة الضننربة الخلفيننة عننن الضننربة االماميننة ، وذلنن  الن ضننرب الكننر  فنني اثننناء التقننل ا        

المبننارا  يكننون دائمننا امننا مننن امننام الاعننب او يمينننه او يسنناره وبننالطب  اننذا يشننمل جمينن  انننواع 

 الضربات االمرى اذ انها ال تت  اال باحدى الطريقتين اما : 

 طريقة الضربة االمامية او الخلفية . 

" تسننتعمل اننذه الضننربة النن  جهننة اليسننار مننن الاعننب واذا نفننذت اننذه الضننربة ( 3) كرويننذ      

بصننور  صننحيحة يمكننن اعتباراننا كضننربة اجوميننة كمننا اننو الحننال بالضننربة االماميننة " وتننعدي 

الضربة الخلفية من ظهر المضرب بعد ارتداد الكر  مر  واحد  عل  االرض واني عملينة ضنرب 

عب الذي بيده المضرب بغ  النظر اذا كان يستخدم ينده اليسنرى او الكر  من الجهة المعاكسة لا

 اليمن  . 

( " ان التقدم في انجاز الضربة الخلفية او اساسا يشبه التقندم بالضنربة االمامينة ،  3ويذكر )       

ما عدا ان مسكة المقب  تختلف ، وان الاعب الذي يستخدم يده اليمن  يجب ان يرتكز عل  قدمنه 

 ويتقدم ال  االمام باستخدام القدم اليمن  "  اليسرى

 
                                                 

 (  (70,  1991,دار الكتب للطباعة والنشر , جامعة الموصل , والخططي بالتنس االعداد الفني هالل عبد الرزاق واخران  : - 1

 . 42( ,  1987,دار الكتب للطباعة والنشر ,  جامعة الموصل , )العاب الكرة والمضرب طارق حمودي امين :  - 2

 (.64,1987، مطبعة التعليم العالي ، بغداد ، ) العاب المضرب عبد الستارالصراف :  - 3
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جر منهج البحث  -3  الميدانية :                                                                  اتهاءوا 

 البح  .                    مش    المنةج التهريبي لمال مته  بيع   انأستخدم الباح منهج البحث :  3-1
يــــ  ب  يــــ  التر  –المرح ــــ  ال ال ــــ   ش ــــالب: تم ــــل مهتمــــ  البحــــ  ينااااة البحااااث مجتماااا  و  3-2

مـن    واحـد شـعب العشـوا ي  بواقـ هامع  الاادسي  وقد تم اختيار عين  البح  بال رياـ   –الرياضي  
فيمـــا    الــش  25وهــي شــعب  )ش( تم ـــل المهموعــ  التهريبيــ  والبــال  عــددها أصــل ســبع  شــعش 

( 25وعـ  الضـاب   وتـم اختيـار أحـدها عشـوا يا )شـعب  د (والبـال  عـددها )تم ل بايـ  الشـعش المهم
عند اهرا  اختبار لوحـ  سـن ن تبين ان لديةم ضعم بصر ال الش الذين بعدما تم استبعاد  الش و 

ـــ  ) ـــ  العـــدد النةـــا ي ل مهموعـــ  التهريبي ـــا ل مهموعـــ  22(  البـــا بينمـــا ب ـــ  )21  بحيـــ  ب  (  الب
 ( :                                                                      1)  لت افد والتهانر ل مهموعتين  ما مبين في هدولالضاب     وتم اهرا  ا

 ( 1) جدول 
 البحث  مجمو تييوضح تكافؤ أفراد 

 النتيجة
مستوى 
 الداللة

 قيمة ت
 المجمو ة الضابطة المجمو ة التجريبية

 المتغير

 س ع -+ س ع-+

 الوزن 65.360 1.862 65.120 2.315 0.403 0.688 غير معنوي

 الطول 171.76 2.203 171.280 2.315 0.773 0.444 غير معنوي

 العمر 22.496 0.366 22.660 0.345 0.625 0.111 غير معنوي

 حدة البصر 6/6 0.000 6/6 0.000 - - -

بالنســب  لهميــ   0.05مســتوى د لـ  با ضـاف  الــ  أن قيمـ    المحســوب  فيـر دالــ  احصــا يا عنـد 
                      المت يرا  ويعني ذلا ت افد مهموعتي البح  قيد الدراس  . 

                                                                               

 والوسائل المستخدمة في جم  المعلومات :         األدوات  3 -3

 لمع وما  العالمي  ) اونترن  ( .شب   ا – 1
 المصادر الع مي  . – 2
 ا ستبيان . – 3
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 م عش تنر نظامي . – 4
 م ( . –د  –ألوال خشبي  نوع )ن  – 5
 (  25 را  تنر عدد ) – 6
 
 أجراءات البحث الميدانية :   4 – 3
ــــ  ــــارين  انقــــام الباح  ــــ  اللايــــار دقــــ  ا رســــال وقيــــار قــــدر  البتصــــميم اختب ادا  عــــش ع 

الضــربا  ا ماميــ  والخ  يــ  ســمي  بثختبــارا  الــوال الخشــش وقــد خضــع  هــذه ا ختبــارا  
  ــر  معينــ  لــم يــتم  عــن اي ــي يبتعــد الباحــ    بحيــ  يــتم تتبــ  مســارهاالــ  أشــع  ضــو ي  

ر يـوصل اليةا بثعتبار ان الضربا  فـي  ـر  التـنر ا رضـي تخضـ  لااب يـ  الـدوران وت يتال
اشـع  ضـو ي  مـن م ـان واحـد  انمت ير  من الضـربا  . لـذلا حـدد الباح ـا تهاه في انواع 

فــي ضــرب  ا رســال وهــو م ــان وقــوم  عــش ضــرب  ا رســال وبثرت اعــا  مخت  ــ   ــون ان 
تحديــد  ال ــ  منــا ق  تــمن فــي هــذه ال عبــ  .  مــا ا ــوال الالعبــي فــيهنــاا فروقــا  مخت  ــ  

  والخ  يـــ  بثعتبـــار ان التاـــرش مــــن مخت  ـــ  مـــن خـــار  ارضـــي  الم عـــش ل ضـــربا  ا ماميـــ
 (2 1) الشب   يددي ال  التا يل من سير أرت اع ال ر  ال  م عش المنـافر . والشـ ل التـالي

يـتم تحديـد ارت ـاع م ـان اشـع  الضـو  المسـ    ع ـ  م عـش الالعـش الخصـم  ـي  انيوضح
 .  في ا ختبارينلول الخشش 
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 ( 1شكل ) 

 يوضح مكان اشعة الضوء المرسلة  لى ملعب الخصم في ضربة االرسال 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 2شكل )
 يوضح مكان اشعة الضوء المرسلة  لى ملعب الخصم في الضربة األمامية والخلفية
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ال ول الخشبي يعني خرو  ال ر  خـار  مـدار ال عـش ا  عدم مالمس  ان ال  شار  وتهدر ا 
 وهذا خار  ن اق البح .  ان  الضرب  عالي  اذا
 حاـا لهميـ  أفـراد عينـ  البحـ   ـم بعـد التـي سـيتم ذ رهـا  اختبارا  لـول الخشـشأهرا   تم  

 اذالمهموعــ  الضــاب   ن أع ــا  التمرينـا  البصــري  ع ــ  المهموعـ  التهريبيــ  دو  يــتمذلـا 
  تت ا  هذه التمرينا  وتهدر ا شار  ال  ان المهموع  التهريبي  تثخذ هـذه التمرينـا  فـي 

ا العينتــين المـنةج المحـدد لةــا بالتسـاوي وبعــد تـأوقـا  فيـر الــدرر الماـرر لةـا حتــ  تثخـذ   
ا العينتــين تــر   فــي ا ســبوع الخــامر بثختبــا انالباح ــ مأربــ  أســابي  مــن هــذه التمرينــا  ياــو 

ع   ن ر ا ختبارا  المةاري  التي بدأ بةا ليـتم معرفـ  تـث ير هـذه التمرينـا  ع ـ  المسـتوى 
 لبعت مةارا  التنر ا رضي .                                                                          

                                               
 تبار لوح الخشب لدقة االرسالاخ 3-4-1

 أدوا  ا ختبار:
( ي ـــون بثرت ـــاع  ال ـــ  أقـــدام مـــن الحافـــ  الع يـــا ل شـــب   1NDFمســـت يل مـــن الخشـــش نـــوع )     

( 4قاعدتـه السـ    )مست يل ع    ول من اـ  سـاو   ـر  ا رسـال ويرسم  2م ( 11 4وبعرت ) 
الضــ   الع ــوي  مــا مبــين فــي الشــ ل مــن  ا بــرع مــا ان ضــ عه الســ  ي ( متــر 2.11متــر والع يــا )

( ســــم 5الواحـــد )م  ــــ  ال بحيـــ  ي ــــون ع ـــ  هــــانبي من اـــ  ا رســــال م   ـــين عــــرت قاعـــد   (3)
  وبهمـ  المسـت يل مـ  الم   ـين ت ـون مسـاح  من اـ  ا رسـال (متـر 1الع يـا      ) حافتـهوعرت 

اير لتحديـد درهـا  ا دا  ي ون  ل ها  من هذه ا هـاا  ب ـون م ـ ( متر 4.11المشار اليةا ساباا)
 ل مختبر .                                                                            

 
 شرل ا ختبار : 
   ( 3يهةا م عش التنر  ما موضح في الش ل  )    

  ياوم الالعش باوحما  ل تر  عشر  دقا ق  م ياوم بعد ذلا بثدا  ضربا  ا رسال 

                                                 
 نوع من الخشب المضغوط ذو ارتداد قوي مثل الحائط الكونكريتي 1
 وهي مساحة المنطقة الخاصة بسقوط الكرة في ضربة االرسال  2
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 ا  بعـش ذهنيـا  دا  الضــر ال  محـاو   ابتدا يـ    يـتم حسـابةا لتةي ـ  التع ـ   ال ـ
. 

 لمن اــ  اهــه و عــش بــثدا  ضــربا  ا رســال بوقوفــه فــي الم ــان الصــحيح المالياــوم ال
م يعــــش ايصــــال ال ــــر  فــــي التاســــالويــــددي عشــــر  ضــــربا  يحــــاول فيةــــا ال ا رســــال

 لوح  الخشش . الموضح في الرسم ل حصول ع   اع   الدرها  الماسم  في

 اذا  انــ  ال ــر  فــي   درهــ (3)يع ــ   الوســ  الهــا  المواهــه لمن اــ  خــ  ا رســال
اذا  انــ   ( درهــ 2)امــا الهــا  المحــاذي ل خــ  الهــانبي فيع ــ    الم  ــ  الم  ــوش 

اماالمرب  المنحـرم الاوايـا الوسـ ي فـي لوحـ  الخشـش  –ال ر  في الم    الم  وش 
 . ( دره 1)فيع   

 رهـــ  عـــن حيـــا المســـت يل الموضـــوع تعتبـــر محاولـــ  فاشـــ   وي ـــون نتيهـــ  ال ـــر  الخا
 المختبر فيةا ص ر .

   ال ــر  احــد حــوام المســت يل ب افــ  اهــاا ه وفيــر  اتهاهةــا تعــاد ل مختبــر اذا لمســ
 .)لمر  واحد ( وتعتبر فاش   اذا ت رر ال مرهذه الضرب  من هديد 

 ش نتيهــ  الهــا  ا فضــل مــن اذا لمســ  ال ــر  الحــد ال اصــل بــين هــا  وأخــر تحتســ
 حي  ترتيش الناا  .
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 (3شكل رقم ) 

 يوضح دقة االرسال والمناطق المبوبة لتحديد النقاط
 التفاصيل:

النا ــ  ) أ ( تم ــل م ــان وقــوم الالعــش آلدا  ضــرب  ا رســال لــذلا ســتحدد ضــمن م ةــوم 
و نا ـــ  ) ش ( ( وبـــذلا فـــثن اتهـــاه ال ـــر  ي ـــون نحـــ 3 -2 -1ا ختبـــار  ال ـــ  منـــا ق  ) 

 ن ارتـــداد هـــذه ال ـــر  ســـي ون المســـتابل عـــش الوت ـــون هـــذه ال ـــر  ســـة   ا ســـتابال ع ـــ  ال
ا ـ  )  ( فـثن هـذه ال ـر  عش بثرسال ال ر  الـ  نالأما اذا قام ال( 1فتع   الدره  )مواهه 
سـرع  لتحايـق قاب يـ  رد ال ـر  لةـذا حـدد  ال تددي بالمسـتابل الـ  بـذل قـدر ا بـر مـنسوم 
) د ( فــثن ماــدار المســاف  اذا ارســل ا عــش ال ــر  الــ  نا ــ ( . أمــا  2) بـــ  صــعوبتةا درهــ

التـي يا عةــا ا عــش بــين موقعــه  ســتابال ا رســال حتــ  م ــان توهــه ال ــر  ســي ون بمنتةــ  
ث أضــافي  ــالصــعوب  بثعتبــار ان ضــرب  ا رســال ت ــون ب ــر  ســريع  ت ــرت ع ــ  ا عــش عب

 (  .                 3تم تحديد دره  الصعوب   )    ( لذلا -ي وق النا تين ) ش
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 الضربات االمامية والخلفية :          قوةأختبار لوح الخشب لقياس  3-4-2
( ي ـــون  ولـــه NDFمســـت يل مصـــنوع مـــن الخشـــش نـــوع ) –اودوا  : م عـــش تـــنر نظـــامي      

ســـم ل ـــال  50ماـــدار ب  ـــول الضـــ   الع ـــوي ل مســـت يلبماـــدار  ـــول الشـــب   مـــ  مالحظـــ  تا يـــل 
 ـــرا  تـــنر موضـــوع  فـــي  –أقـــدام  7ال ـــرفين مـــن ا ع ـــ  بحيـــ  ي بـــ  فـــوق ماـــدار الشـــب   ش 

 50 2 –م  00 2 –م  50 1تخ ــ  أرضــي  الم عــش الــ  التاســيما  ا تيــ  :  –صــندوق هــانبي 
      ( .                                     4م   وحسش الش ل )  00 4 –م  50 3 –م  00 3 –م 

 ـم ياـوم  –دقـا ق  10ياوم الالعـش بـثدا  ا حمـا  ع ـ  الحـا   الخشـبي بماـدار وصف االختبار : 
ودا  ال عـــش بالضـــربا   ورميةـــا ل مختبـــر بعـــد ذلـــا بثخـــذ  ـــر  مـــن الصـــندوقالاـــا م ع ـــ  ا ختبـــار 

رضـي  ا مامي  فا  ع   الحا   الخشبي بحي  ان ال ر  تالمر ق ع  الخشش ليـتم أرتـدادها الـ  أ
الم عش الماابـل المصـمم  باياسـا  ع ـ  ان يـتم بعـد ذلـا تسـهيل الضـربا  الصـحيح  التـي أداهـا 

 ويددى ن ر ا ختبار السابق بالضربا  الخ  ي  فا  .        –

                                                                                                  

                                                                           :       حساب الدرجات
 نا   .               1متر تحتسش ل مختبر  50 1أذا سا   ال ر  بعد أرتدادها في مادار مساح  

      نا   .          2متر تحتسش ل مختبر  00 2أذا سا   ال ر  بعد أرتدادها في مادار مساح   
 نا   .               3متر تحتسش ل مختبر  50 2أذا سا   ال ر  بعد أرتدادها في مادار مساح  
 نا   .               4متر تحتسش ل مختبر  00 3أذا سا   ال ر  بعد أرتدادها في مادار مساح  
 .               نا   5متر تحتسش ل مختبر  50 3أذا سا   ال ر  بعد أرتدادها في مادار مساح  
 نا     6متر تحتسش ل مختبر  00 4أذا سا   ال ر  بعد أرتدادها في مادار مساح  

 
    
 
 
 
 
 



 - 14 - 

 
                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 (4شكل )    

 بات االمامية والخلفية ضمن حدود الملعبالضر قوة يوضح طبيعة أختبار 
 فرضية االختبار : 

عنــدما ياابــل هســم متحــرا بســرع  معينــ  مااومــ  أ بــر مــن  ميــ  حر تــه فــثن هــذا التصــادم       
يددي ال  أرتداد الهسم المتحرا عن المااومـ  فـي أتهـاه يخـالم ا تهـاه الـذي  ـان يسـير فيـه  مـا 

 –لهــا ا مــن  ميــ  حر تــه وياــال ان الهســم المتحــرا قــد أرتــد يــددي هــذا الــ  فاــد الهســم المتحــرا 
( ان قو  ا رتداد تعتمد ع   مادار مااوم  صالب  الس ح   وع    ميـ   1973ويوضح ماريون )

حر ـــ  الهســـم قبـــل التصـــادم   وع ـــ  معامـــل أرتـــداد الهســـم ) مرونتـــه ( أي ان قـــدر  الهســـم ع ـــ  
 مــا يوضــح لــوتنها )  –حــد  فيــه نتيهــ  ل تصــادم  أســتعاد  شــ  ه بعــد التســ ح وا نضــ ا  الــذي

(ان ا رتــداد يــرتب  بمرونــ  ا هســام المتصــادم  ويوضــحا أنــه عنــد تصــادم هســمين يحــد   1976
ــــر أو اســــتمراره ــــي مظةرهمــــا الخــــارهي وتالشــــي هــــذا الت ي ــــ  ا هســــام  ت يــــر ف ــــ  مرون يتوقــــم ع 
الت ييــر فــي شــ  ه وعودتــه لشــ  ه  المتصــادم  وتعــرم المرونــ  ا بثنةــا ماــدر  الهســم ع ــ  مااومــ 

 (1)ال بيعي بعد اوال المد ر
                                                 

، ص  1988، جامعة الموصل ،  2تب للطباعة والنشر ، ط، دار الك البايوميكانيكفؤاد السامرائي ،  - 1

172 – 173  .  

 

                                                                            
                                               1, 50   2.00      2, 50       3, 00    3, 50      4, 00                                    

 

                       ر فا  لو  الخشب                                                                                                      

                       7    د                                                                                                   

          1      2       3      4     5     6                                   
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           1أختبار داير للقدرة العامة للتنس :  3-4-3
الةــدم مــن ا ختبــار : قيــار الاــدر  العامــ  فــي التــنر والتعــرم ع ــ  مســتوى التاــدم الــذي        
 في ال عب  .اوفراد يحااه 

( قـدما ل ـل  عـش يـددي ا ختبـار 15( قـدما وعرضـه )10اودوا  : حا   ل صد ارت اعه حوالي )
 .                       بم رده   ساع   ياام   مضرش تنر قانوني   عدد مناسش من ال را  

   (3احهرا ا  : يخ   حا   وفاا  ما هو مبين في الش ل )
 

                    قدم 15                                                    
                  

 قدم             10                                                                              
 

  
                               

 قدم                   3                                                                           
 قدم                                               15                                                                           
                                    

 (  5شكل)
 يوضح اختبار داير للتنس  لى حائط الصد

 
( أقـدام 3مواايـا لـضرت وع ـ  ارت ـاع ) بوصـا ( (3ا   ب ون ابيت بعرت يرسم ع   الح      

 منةا   هذا الخ  يم ل الشب   .

 ( قدما .15( أقدام من حا   الصد وب ول )5يرسم خ  ل بد  ع   بعد )

(  ــرا  تــنر فــي 2ياــم الالعــش خ ــم خــ  البدايــ  ومعــه مضــرش ل تــنر فــي أحــدى اليــدين وعــدد)
 اليد اوخرى .

                                                 
 ( . 2002، مطبعة الطيف ، بغداد )  رة والمضرب ) التنس االرضي (العاب الكعلي سلوم جواد الحكيم :  - 1

                   

 بوصة 3عرض خط شبكة 

 مكان و وف الالعب

 االمنطقة المسمو  باداء الضربات عليه
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را  احضافي  في صندوق يوض  ع   خ  البداي  ع ـ  الهانـش اويسـر لالعـش اويمـن توض  ال 
 وع   الهانش اويمن لالعش اويسر . 

عنـــد  ع ـــا   شـــار  البـــد  ياـــوم الالعـــش برســـاا  ال ـــر  ع ـــ  اورت وعنـــد ارتـــدادها ياـــوم بررســـالةا 
 ( أقدام . 3بالمضرش نحو الحا   أع   من ا  )

( 30ل ال ر   ل  الحا   بدون توقم خـالل الـامن المحـدد لالختبـار وهـو )يستمر الالعش في  رسا
  اني  . 

 
 تعليمات االختبار :                                                                          

يم ن ضرش ال ر  المرتد  من الحا   مباشر  قبل سـاو ةا ع ـ  ا رت او بعـد سـاو ةا وارتـدادها 
  ر من مر  .و 

 يم ن استخدام أي نوع من أنواع الضربا  .

 همي  الضربا  تددى من خ م خ  البداي    أي بعد أن تعبر ال ر  المرتد  هذا الخ  .

 ذا خره  ال ر  بعيد عن من ا  ا ختبار يم ن استخدام  ر  أخرى من ال را  ا حتيا يـ  بسـرع  
ال ــر  ع ــ  اورت مــر  واحــد   ــم ياــوم بررســالةا نحــو   وفــي هــذه الحالــ  يســتثنم ا ختبــار برســاا  

 الحا    ما في حال  بد  ا ختبار  .

 أقدام ( تحتسش صحيح  . 3 ل  ر  ت مر خ  الشب   ) خ  

تحتسش لالعش دره  واحـد  ل ـل  ـر  صـحيح  ت مـر حـا   الصـد فـي المن اـ  حساب الدرجات : 
  اني  .  (30)الصحيح  المخصص  لذلا خالل امن

 م  الدرها  بحي  يم ل الناتج دره  المختبر  .ته

 ( محاو   متتالي  تحتسش له النتيه  وحسن محاول  .  3يع ي  ل  عش )
 
 التوازن الحركي اختبار  3-4-4
 ع   ا ختبار المذ ور نظرا لعدم وهود اختبار خاص( ان)عّدل الباح (1)اختبار الش ل ال ماني 
 التواان الحر ي .ال رت من ا ختبار : قيار  - 

                                                 

-342، ص2001،القااهرة ، دار الفكار العرباي ،4،ط1،ج القيااس والتقاويم فاي التربياة البدنياة محماد صابحي حساانين :( 1)
343 . 
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( سـم 60: الهةاا مصنوع من الخشش وله  ماني  اضالع بحيـ  ي ـون  ـول الضـ   الواحـد ) االدوات 
(ســم   يرســم خــ  فــي منتصــم احــد ا ضــالع ال مانيــ  بارت ــاع 8(ســم وعــرت الســ ح )20وا رت ــاع )

 . (    را  منضد 1  مضرش عدد ) الهةاا لي ون بم اب  خ  ل بداي  والنةاي 
مـ  حمـل المضـرش بشـ ل أفاـي : يام المختبر ع ـ  حافـ  الهةـاا وفـوق خـ  البدايـ   واص ا  ا دا م 

محافظـا  ع ـ  ال ـر  مـن   ياـوم المختبـر بالمشـي ع ـ  حافـ  الهةـاا وال ر  ع ـ  المضـرش بشـ ل متـواان 
م ياـوم بالمشـي لعمل دور   ام   بالمواهةـ  تنتةـي بتخ يـه ب  تـا الاـدمين لخـ  البدايـ  )النةايـ (  ـالساو  
ختبــر ايــ  ب  تــا الاــدمين . اذا فاــد المحتــ  يتهــاوا خــ  البدر   ام ــ  اخــرى ع ــر الــدور  ا ولــ  لعمــل دو 

 ع يه ان يعود مر  اخرى ال  حافـ  الهةـاا مـن ن ـر م ـان سـاو ه أو سا   ال ر  اتاانه ولمر ا رت
 . أو ساو  ال ر  منه

 توهيةا  
 الادمين . .يددي المختبر ا ختبار وهو حافي1
 .اذا فاد المختبر اتاانه ولمر ا رت ع يه الرهوع ال  حاف  الهةاا من ن ر م ان ساو ه .2
.فير مسـمول ل مختبـر بالسـند ع ـ  اي شـي  ا نـا  المشـي ع ـ  حافـ  الهةـاا    مـا انـه فيـر مسـمول 3

 ب مر الهةاا باليدين او مسا اي ادا  باليدين ل رت المساعد  ع   ح ظ ا تاان .
وسـاو  ال ـر  مـن المضـرش أو نـاول مـن  :يسهل ل مختبر عدد المرا  التي فاد فيةا ا تاان التسجيل 

أو سـاو  ال ـر  مـن  خالل الدورتين )ا مامي  والخ  ي ( و  ما قـل عـدد مـرا  فاـد ا تـاان الهةاا الخشبي
 دل ذلا ع   ارت اع دره  ا تاان عند المختبر . المضرش

 

 :  ية لالختبارات المستخدمة المعامالت العلم 3-5
 صدق االختبارات :                        

ع ـ   رياـ  التمـايا  يهـاد صـدق ا ختبـار   حيـ  أن صـدق التمـايا ياصــد  انأعتمـد الباح ـ     
به )قدر  درها  ا ختبار ع   التمييا بين أصـحاش الاـدر  العاليـ  وأصـحاش الاـدر  المنخ ضـ  فـي 

  فـثذا  بـ  مـن الماارنـ  أن (1 )  ل التـي يم ـن ان تشـير الـ  صـدق ا ختبـار سم  معين  مـن الـد
الممتــااين فعــال ممتــااين وأن الضــع ا  ضــع ا  فعــال فــي درهــا  ا ختبــار   قيــل أن درهــ  صــدق 

بت بيــــــق  ان( . وآليهــــــاد صــــــدق التمــــــايا  ختبــــــارا  المســــــتخد  قــــــام الباح ــــــ2ا ختبــــــار  بيــــــر  . )
  مهمــــوعتين   أحــــداهما تمــــارر ال عبــــ  ومــــن الالعبــــين المشــــار ين فــــي ا ختبــــارا  المةاريــــ  ع ــــ

                                                 
 . 1982عربي , القاهرة , , دار الفكر ال 1, ط اختبارات االداء الحركيومحمد نصر الدين رضوان ,  عالوي حسن محمد - 1
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ب ــو   الهمةوريــ  ومنــا ق ال ــرا  ا وســ    أمــا المهموعــ  ا خــرى مــن المبتــد ين فــي ممارســ  
  عبين . 10ال عب  حي  ب   مهموع  ل منةم 

 . ( 1) ما هو موضح في الهدول
 

 ( 2جدول )

 و تين المتفوقة داللة الفروق بين أفراد المجم يبين
 وغير المتفوقة لحساب صدق التمايز لبعض  الختبارات المهارية للتنس االرضي

 Sig النتيجة
قيمة ت 
 المحسوبة

 مجمو ة متفوقة مجمو ة غير متفوقة

االنحراف  المتغير
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

 ضربة ارسال 19.900 1.523 9.600 1.173 16.933 0.000 معنوي

 ضربة أمامية 40.600 1.264 17.800 1.316 39.491 0.000 معنوي

 ضربة خلفية 30.100 0.994 9.000 1.333 40.115 0.000 معنوي

 اختبار القدرة العامة 16.000 0.942 7.500 0.849 21.177 0.000 معنوي

 زناختبار التوا 5.640 1.54 8.400 2.54 14.36 0.000 معنوي

( ان هنــاا فروقــا دالــ  أحصــا يا بــين المهمــوعتين المت وقــ  وفيــر المت وقــ  2مــن الهــدول ) يتبــين   
 في ا ختبارا  المستخدم  مما يدل ع   صدق ا ختبارا  .

 ثبات االختبار
قام الباحـ  بحسـاش معامـل ال بـا  لةـذا ا ختبـار عـن  ريـق ت بيـق ا ختبـار واعـاد  ت بياـه بعـد  

(  عـش   11) مواص ا  افراد عين  البح  قوامةـاعبين م ابا  ل ل الهموع  من الاسبوع ع   م
ل وال اني و ما موضح فـي الهـدول وتم حساش معامل ا رتبا  ) بيرسون ( بين نتا ج الت بيق ا و 

تخدم  لحسـاش معامـل (   وتعتبر  ريا  ت بيق ا ختبار وأعاد  ت بياه من أفضـل ال ـرق المسـ3)
            .  ا ختبار 

 
 

                                                 
، دار الفكر العربي ، القاهرة ،  3، ط القياس في التربية وعلم النفسومحمد نصر الدين رضوان : محمد حسن عالوي   - 1

1988. 
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 (3جدول )
 يوضح ثبات االختبارات المهارية  ن  طريق تطبيق االختبار وا ادة تطبيقه 

 المت ير ا رتبا قيم   Sig النتيه 

 ضربة ارسال 0.640 0.036 معنوي 

 ضربة أمامية 0.862 0.001 معنوي 

 ضربة خلفية 0.716 0،013 معنوي 

 رة العامةاختبار القد 0،677 0،022 معنوي 

 اختبار التوازن 0.889 0.000 معنوي 

 
 ( ان همي  ا ختبارا  المةاري  ذا  ارتبا  عالي عند اعاد  ا ختبار3من الهدول ) يتبين
 التمرينات البصرية : 3-6
م لعبـ  التـنر ا رضــي ا أهريـ  دراسـ  من ـرد  حــول ايهـاد بعـت التمرينــا  البصـري  التـي تــو  -* 

الــ  اســت الع ارا  الخبــرا  حــول ذلــا وهــم ال ــوادر ال بيــ  المتخصصــ  فـــي  انلــذلا عمــد الباح ــ
 (                                                                                                                           1هراح  العيون  . ) م حق 

عرضـةا تـم ) ا نترن  ( و    العالمي  ل مع وما ي  من الشبالعديد من التمرينا  البصر   همع -*
 ع   مهموع  من الخبرا  في استمار  استبيان .

 ( 2) ملحق  التمرين االول : تمرين التركيز البصري .
 مـن  ـم تمـ رسوم ال ني  التي رسم  بعناي  فا ا  لتخ ي بعـت الت اصـيل و لمهموع  من ا  وضع

 الخ وا  التالي  : 
 ختبر .مال من سم 30مساف    تال عن  الصور  ع   وض  – 1
 ير ا المختبر ع   الصور  . – 2
 يمينا وشما    أع   وأس ل محاو  البح  عن الت اصيل الخ ي  .  هببصر المختبر تهول ي – 3
 30نظر ال  شي  خ ـم الصـور  لمـد  ي هو ثن هر ا بصر يل صور   هوهةالمختبر وهه يبينما  – 4

  اني  . 
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 بح  عن ت اصيل أخرى .يال  الصور  و  هتر يا تبر المخد يعي – 5
 . هتخيل هذه الصور  بعا يو  ه مت عينيي – 6
 دقا ق . 10الخ وا  م   ل صور  لمد    تايد عن  هذهالمختبر مارر ي – 7
أع ــا  تاريـــر عــن الصـــور  ومشـــاهد  المختبــر وتشـــتي  ت  يــره بـــرأي أخـــر حــول الرديـــ  التـــي  – 8
 .ها  ار 

 

 ني : تمارين مغناطيسية لتقوية البصر .التمرين الثا
ســم   وارســم فــي وســ ةا دا ــر  ســودا  بحهــم الــدرهم وان ي ــون  15خــذ ورقــ  بيضــا  ســ حةا  – 1

فـراح الـدا ر    ةــا اسـود  ــم  بـ  الورقــ  فـي الحـا   بــثاا  نظـرا وانــ  هـالر ع ــ   رسـي امامةــا . 
مد  دقيا  .  م أرخي نظرا بره  وعـاود  وحدق في الدا ر  السودا  تحدياا  ابتا ) بدون ان ترمش (

التحديق مر   اني  و ال   ... و رر هـذا العمـل خمسـ  مـرا  دع  رسـيا فـي موضـعه وناقـل الورقـ  
ع ــ  بعــد نصــم متــر مــن الهةــ  اليمنــ  مــن الموضــ  الــذي  ــان فيــه . اه ــر ع ــ  ال رســي  مــا 

ا راسـا ( الـ  الهةـ  اليمنـ   ان وانظـر الـ  الحـا   امامـا برهـ   ـم حـول نظـرا ) بـدون ان تحـر 
 رر هـذا النـوع اربـ  مـرا   ـم نوعـه بناـل الورقـ  الـ  الهةـ     وحدق في الدا ر  السودا  نحو دقيا 

اليســرى بــد  مــن اليمنــ    و ــرر هــذا التمــرين  ال ــ  ايــام مــ  ا الــ  الوقــ  مــن دقياــ  الــ  دقياــ  
 تضـيم   دقا ق وه ذا  ـل  ال ـ  ايـام ونصم فدقياتين . وبعد  ال   ايام ا ل مد  التمرين ال   ال

دقياــ  حتــ  تــتم ن مــن اباــا  عينيــا محدقــ  نحــو ربــ  ســاع  بــدون ان تــرمش . ومتــ  وصــ   الــ  
       ع   الاو  الم نا يسي  الم  وب  .                                                                دره  ت رورق عيناا بالدموع فتث د ان نظرا قد حاا

قــم أمــام الحــا   وع ــ  بعــد متــر واحــد منــه وع ــق الورقــ  المربعــ  ع يــه بحيــ  ت ــون الــدا ر   - 2
السودا  عالي  من مرم  نظـرا  ـم  بـ  نظـرا فـي الـدا ر  المـذ ور  وحـرا برأسـا وأعمـل بةـا شـبه 
ن قـــور بــــدون ان تحــــول النظـــرعن الــــدا ر  الســــودا  . ولمـــا  ــــان هــــذا التمـــرين ي تــــام تحــــرا العينــــي

فيالمحاهرهما فةو بال ب  يت  ش اهةادا عظيما في العضـال  وا عصـاش ونـوع التمـرين المـذ ور 
 بتحريا رأسا في هةا  مخت      ولي ن عم ا بتدد  ل ي   تتعش العين .                            

ه ألصــق ظةــرا بحــا   ال رفــ    وانظــر الــ  الحــا   الماابــل وصــوش النظــر الــ  موضــ  فيــ - 3
متــناال منــه الــ  اخــر مــن فــوق لتحــ  ومــن اليمــين ل يســار وبــدون ان تتحــرا وعنــدما تشــعر بتعــش 

 عينيا استرخ    م  رر العمل مر  أخرى .  
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 التمرين الثالث : تمرين أبصار االجسام المتحركة : 
متــر عــن ا رت أدفــ  بــال ر  ب ــل قوتــا  1.75ع ــق  ــر  تــنر أو اي هســم بخــي  ع ــ  ارت ــاع    
رهح  نــوار الســاع   ــم اه ــر وتــاب  حر تةــا بعينيــا دون تحريــا رأســا لمــد  دقياتــين  ــم اناــل لتتــث

 رسـيا الـ  م ــان اخـر امــا الـ  الهانـش او الهةــ  المااب ـ  و ــرر العم يـ  لمـد  دقياتــين ايضـا فةــذا 
  نريهري عند مشاهد   ر  الت التمرين ياوي الادر  ع   المتابع  البصري  لضهسام المتحر   م  ما

 
 التمرين الراب  : تمرين الكشف البصري ) التقصي ( :

يعتبر هذا التمـرين ضـروريا ل عديـد مـن ال عاليـا  وا عمـال  المشـاهد  الدقياـ  لضشـيا  وتحديـد     
موقعةــا فــي ال ــراح وهــذا مــا تت  بــه لعبــ  التــنر مــن تحديــد امــا ن ال ــراح بالنســب  لالعــش الخصــم 

ق بالنسب  ل  ر  الاادمـ  مـن المنـافر . وي ـون التمـرين بثع ـا  هريـد  وتحديد موق  ال ر  بش ل دقي
أو مه ــ  الــ  المختبــر وتختــار نــص  تــابي  ــم تختــار حــرم معــين مــن الحــروم ليــتم تثشــيرها با ــم 
الرصـــاص ويـــتم احتســـاش الوقـــ  ل مختبـــر حتـــ  يتـــث ر بااب يـــ  المنافســـ  مـــ  ا خـــرين وي ـــرر هـــذا 

 ا ختبار بين حين وأخر. 
 
 الوسائل االحصائية : 3-7

 الوس  الحسابي + ا نحرام المعياري  -

 معامل ا ختالم -

 ا رتبا  البسي   -

 اختبار   ل عينا  المستا   والمتراب   -
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 النتائج وتحليلها ومناقشتها  رض  -4
  رض النتائج وتحليلها 4-1
 . القبلي والبعدي لالختبارينلعينة الضابطة وتحليل نتائج ا رض  1-1 – 4

 (4جدول )
 االختبارين القبلي والبعدي للعينة الضابطة وقيمة )ت( المحتسبة ائجيوضح نت

 قيمة ت sig النتيجة

 االختبار القبلي االختبار البعدي

أنحراف  المتغير
 معياري

وسط 
 حسابي

أنحراف 
 معياري

وسط 
 حسابي

 ضربة أرسال 10.240 1.128 20.040 1.428 26.919 0.000 معنوي

 ضربة أمامية 16.280 1.369 25.840 1.312 25.193 0.000 ويمعن

 خلفيةضربة  8.960 0.888 9.600 2.957 2.022 0.061 غير معنوي
 داير أختبار 8،800 1،118 14،880 0،927 20،928 0،000 معنوي

 اختبار التوازن 8.000 2.122 7.222 1.848 3.408 0.006 معنوي

ـــي والبعـــدي ( قيمـــ  الوســـ4يوضـــح الهـــدول )    ـــارين الاب  ـــاري لالختب   الحســـابي وا نحـــرام المعي
عنـــد  معنويـــ وهـــي  26.919قيمـــ    المحتســـب  ويظةـــر مـــن خـــالل الهـــدول ان  ل عينـــ  الضـــاب   
ـــ  ) امـــا بالنســـب   ختبـــار الضـــرب  ا ماميـــ  فاـــد ب  ـــ  قيمـــ    المحتســـب  .  (0.000مســـتوى د ل

و ــذا ا مــر بالنســب  ل ضــرب  الخ  يــ  .  (0.000عنــد مســتوى د لــ  ) معنويــ  هــي ايضــاو  25.193
و انـــ   20.928ف انـــ   ختبـــار دايـــر أمـــا قيمـــ    المحتســـب   فاـــد  انـــ  ال ـــروق معنويـــ  هـــدا  

 . (0.006عند )نتيهتةا معنوي  
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 القبلي والبعدي . لالختبارينلعينة التجريبية انتائج وتحليل  رض  1-2 – 4
 

 (5جدول )
 تبارين القبلي والبعدي للعينة التجريبية وقيمة )ت( المحتسبةيوضح نتيجة االخ 

 قيمة ت sig النتيجة

 االختبار القبلي االختبار البعدي

أنحراف  المتغير
 معياري

وسط 
 حسابي

أنحراف 
 معياري

وسط 
 حسابي

 ضربة أرسال 10.520 1.005 25.480 1.326 44.943 0.000 معنوي

 ضربة أمامية 16.080 2.660 28.680 0.802 22.674 0.000 معنوي

 ضربة  خلفية 8.400 0.707 13.400 1.154 16.927 0.000 معنوي
 أختبارداير 7.760 0.778 17.680 1.676 26.834 0،000 معنوي

 اختبار التوازن 8.244 2.450 5.536 2.128 12.508 0.000 معنوي

 
لالختبــارين الاب ــي والبعــدي ل عينــ   ( قيمــ  الوســ  الحســابي وا نحــرام المعيــاري5يوضــح الهــدول )
قيمــ      ب  ــ  مــاو انــ  نتيهتةــا معنويــ  .  44.943قيمــ    المحتســب     التهريبيــ  وقــد ب  ــ

ـــ  المحتســـب   ـــ  . وقـــد ب  ـــ 22.674 ل ضـــرب  ا مامي قيمـــ    المحتســـب    و انـــ  نتيهتةـــا معنوي
اختبـــار دايـــر معنويـــ  عنـــد   مـــا  انـــ  نتيهـــ و انـــ  نتيهتةـــا معنويـــ  .  16.927ل ضـــرب  الخ  يـــ  

  و ــذا ا مــر باختبــار التــواان اذ ب عــ  قيمــ     26.834محتســب  ( اذ ب  ــ  قيمــ    ال0.000)
     (  .0.000وهي معنوي  عند ) 12.508المحتسب  
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 لعينة الضابطة والتجريبية في االختبار البعدي . انتائج وتحليل  رض   1-3– 4
 ( 6جدول )

 تبار العينتين الضابطة والتجريبية البعدية وقيمة )ت( المحتسبةيوضح نتيجة اخ

 قيمة ت sig النتيجة

 العينة الضابطة العينة التجريبية

أنحراف  المتغير
 معياري

وسط 
 حسابي

أنحراف 
 معياري

وسط 
 حسابي

 ضربة أرسال 20.040 1.428 25.480 1.326 7.253 0.000 معنوي

 ضربة أمامية 25.840 1.312 28.680 0.802 5.565 0.000 معنوي

 ضربة  خلفية 9.600 2.957 13.400 1.154 4.080 0.000 معنوي
 داير أختبار 14،880 0،927 17.680 1.676 3.898 0،001 معنوي

 اختبار التوازن 7.222 1.848 5.536 2.128 3.286 0.010 معنوي

 
ــــار العينــــ  الضــــاب   ( قيمــــ  الوســــ  الحســــابي وا نحــــرام المعيــــا6يوضــــح الهــــدول )    ري  ختب

ــــ   ــــ  البعدي ــــيم   و والتهريبي ــــ  أمــــا  7.253لضــــرب  ا رســــال   اذ ب  ــــ   ق ــــ  نتيهتةــــا معنوي و ان
 ضـرب  لوقـد ب  ـ  قيمـ     ايضـا و ان  نتيهتةا معنوي  5.565    الضرب  ا مامي  ف ان  قيم

ايضـا    و انـ  معنويـ  3.898و ان  معنوي  أما في أختبار دايـر ف انـ  قيمتةـا  4.080الخ  ي  
 . . 0.01وهي معنوي  ايضا عند  3.286وبالنسب   ختبار التواان فاد ب    

 
 مناقشة النتائج : 2 -4

( ان العينتـين  انـ  مت ـور   6 – 5 – 4يتضح من خالل النتا ج المـذ ور  فـي الهـداول )        
 قــــ  ن ــــر  رياــــ  التــــدرير  فــــي ا ختبــــارا  التــــي أســــتخدم  وهــــذا بــــديةي بثعتبــــار ان العينتــــين

المعتــاد  ضــمن المــنةج الماــرر ل ــدرر العم ــي وبصــور  متســاوي  .  مــا نالحــظ أن هنــاا تاــدما فــي 
ا ختبــارا  البعديــ  ل عينــ  التهريبيــ  عــن الضــاب   ويعــاو الباحــ  ذلــا الــ  ا ختبــارا  البصــري  

الـذي لـه ا  ـر فـي ا مـر  بثعتبار ان  ر  التنر ا رضي بحاه  ال  تدقيق بصـري  مت ير مستال
بثعتبـار ان العـين هـي والتر يا وا نتباه با ضـاف  الـ  التـواان  عل السرع  رد مت يرا    ير  منةا 

الحاس  المتادم  ا ول  من ضمن الحوار التي تعمل بةا هذه ال عاليـ  بت اـي المع ومـا  الخارهيـ  
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م ـان ارتـداها ومـن  ـم توصـيل ا شـارا  عن  ريق البصر وتحديد مسـاف  وأتهـاه ال ـر  المتحر ـ  و 
الحسي  ال  الدماح وأصدار أيعااا  حر ي  عن  ريـق ا عصـاش الحر يـ  الـ  العضـال  العام ـ  

 1ر  في الوق  والم ان المناسبين ال  اتهاه وحر   المضرش م  التن يذ لضرش ال 
 

 االستنتاجات والتوصيات  – 5
 االستنتاجات  5-1
 في ا ختبارا  البعدي  ل عين  الضاب   ولهمي  المت يرا  .حصول ت ور واضح  – 1
 .حصول ت ور واضح في ا ختبارا  البعدي  ل عين  التهريبي  ولهمي  المت يرا   - 2
البعديـ  ولصـالح العينـ    الضـاب   والتهريبيـ  فـي ا ختبـارابـين العينتـين  معنوي وهود فروق  – 3

 التهريبي  . 
 
 التوصيات  2 -5
رور  أعتماد ا ختبارا  البصري  في لعب  التـنر وبصـور  دوريـ  بـين الحـين وا خـر بةـدم ض – 1

 اياد  قاب ي  التر يا البصري ومت  با  لعب  التنر .
اعتمــاد اختبــارا  بصــري  هديــد  ومت يــر  بــين الحــين وا خــر لضــرور  عــدم م ــل المت اــي ومــا  – 2

 تخدم  ست شام ا ارها .تت  به هذه ا ختبارا  من صبر في الوق  المس
اعتماد هذه ا ختبارا  ل   ا  المخت    بسبش ت ور ا دراا الحسي البصري بثعمـار مخت  ـ   – 3

 لتدريش العين .
 ضرور  أهرا  دراسا  مشابة  ول  عاليا  المخت    وهميتةا في المهال الرياضي . – 4

 
 
 
 
 

                                                 
1- www.6abeb.com 
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 المصادر العربيه
ــــي-1 ــــرل  ناي  ــــيموديــــ  ف ــــيم-تــــدريش -:التــــنر )تع   ا ســــ ندري   1 منشــــا  المعــــارم  تح يم(-تاي
 1986.  
  .1985 ش ن   1   ا لعاش الص ير  والعاش المضرشعبد اهلل: نروحي  امي - 2
   دار ال تش ل  باع  والنشر   هامع  الموصـل العاش ال ره والمضرش ارق حمودي امين : - 3
  1987. 
  دار الهامعيـــ  ل  باعـــ  والنشـــر  والخ  ـــي بـــالتنر ا عـــداد ال نـــي ظـــافر هاشـــم واخـــران :  – 4

 . 2000  ب داد    2والترهم     
، جامعنننة الموصنننل ،  2، دار الكتنننب للطباعنننة والنشنننر ، ط البايوميكانيننن فنننعاد السنننامرائي ،  - 5

1988 
 68  1987عبد الستار ال رم: العاش المضرش  م يع  التع يم العالي  ب داد  -6
الدالئل واالمتبارات الفسلجية والحركينة لعلن  الننفس الرياضني ، كتناب قيند  علي حسين ااش  : -7

 النشر .
  م بعـــ  ال يـــم     العـــاش ال ـــر  والمضـــرش ) التـــنر ا رضـــي ( ع ـــي ســـ وم هـــواد الح ـــيم  –8

  .2000   ب داد
 
، دار الفكنر  1، ط امتبارات االداء الحركنيومحمد نصر الدين رضوان ،  عاوي حسن محمد -9

 . 1982عربي ، القاار  ، ال

،  3، ط القياس في التربية وعلم النفسمحمد حسن عالوي ومحمد نصر الدين رضوان :   -10
 .1988دار الفكر العربي ، القاهرة ، 

 
 الاــاهر    دار ال  ــر 4  1   الايــار والتاــويم فــي التربيــ  البدنيــ  محمــد صــبحي حســانين : - 11

 343-342  ص2001العربي  
 دار ال تـش ل  باعـ  والنشـر ا عـداد ال نـي والخ  ـي بـالتنر الل عبد الـرااق واخـران  :ه  – 12

 (.1991  هامع  الموصل   )
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 (1م حق )
 يبين صور التر يا البصري المستخدم  في البح  .                         
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 المالحق  
 يبين استمارة استبيان  (2 )ملحق

تأثير التدريبات البصرية في مستوى أداء بعض مهارات التنس االرضي والتوازن ن الى أقامة البحث الموسوم )يروم الباحثا
 ( ونظرا لخبرتكم العلمية يرجى ترشيح أهم التمرينات البصرية التي تناظر فعالية التنس االرضي م  فائق التقدير .. الديناميكي

 
 د هشام هنداوي هويدي  –م      م مشتاق  بد الرضا ماشي              –م 
 

 ال أوافق أوافق التمرينات البصرية
   تمرين التركيز البصري .

   تمارين مغناطيسية لتقوية البصر
   تمرين أبصار االجسام المتحركة

   تمرين الكشف البصري ) التقصي (
   اختبار  حديد العين المهيمنة

   اختبار التصور البصري
   ة المحيطيةاختبار الرؤي

   اختبار إدراك عمق الرؤية
   اختبار السكون البصري )معدل الرمش(

 
 ( يبين اسماء المختصين في مجال طب وجراحة العيون .والمختصين في مجال التربية الرياضية .3ملحق )

  أسماء االطباء
 حسنين  باس فاضل
 حسنين  بد االمير 

 فرقان مجيد
 ل التربية الرياضيةأسماء المختصين في مجا

  بد اهلل حسين الالمي
 أحمد  بد الزهرة

  ادل تركي الدلوي
  بد الجبار سعيد

 


