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 : التعريف بالبحث -0

 : مقدمة البحث وأهميته 1-1

المسػػت ا الدلػػن  مػػف يػػـ تصزلػػؽ الحػػ   لػػو المصللػػؿ  إلػػ التطػػ ا الصل ػػؿ لػػو اللمػػـ  الاللصػػل   ال  ػػ ؿ  إف

نمػلل  نن ال ػلػنس  اف هذا التزنـ هػ  لػلس  لالتللب    منهل األلللبمهـ لدملع الحاؽ  لو كلل   أماالن لل     ا 

ؿ الاللصػو ه  نلتج عف البصػث  التز ػو  الدهػ ن اللمملػ   الحنلػ  التػو تبػذؿ مػف اللبػااي  المػنابلف لػو المدػل

 . الالعبلفللنم   ألصؿمله   إل أل قلت ط لم  لم   ؿ بلط  منتظم   منا س    

المنهػلج التػنالبو تملػب ن ا مهػػـ  تػاات التنالبلػػ  التػو لتصػمنهلالح إينػليالحص  ػلت البننلػ  المسػتما  إدػاايإف 

كللػ   أنايمػف ااتبػلط  يلػؽ لػو  الزػنااتالالعبػلف  لمػل لهػذ   إللػ لو التلاؼ عم  المست ا البننو الذي   ػؿ 

متملػ   بللتػللو  أنايتط ا  تزنـ هذ  المهػلاات لسػلعن الالعبػلف مػف  إفلملب  التنس بصلث  األسلسل المهلاات 

 . المشلاك  لو البط الت  المنللسلت إينليتصزلؽ نتلئج الدلبل  

ف المهػلاات  اف لكػؿ التو لهل ل   ل  لو متطمبلتهل  تتمل  بأن اع عنلنة مػ األلللب للب  التنس  اصنة مف 

  اللمحلػ  تػؤنا بأشػكلؿ ملتمحػ   متن عػ  األململػ  األاصػلتلف لفتالصػاب إف إذ  األنايملتمحػ  مػف  صاكػ مهلاة 

 قػػنااتامػػتالؾ الالعبػػلف  إلػػ  الصػػابلت الطػػلئاة  الكػػبس  اف هػػذا التنػػ ع لصتػػلج  اإلاسػػلؿ هػػذا مػػل لسػػاي عمػػ  

 إلػ مػف مهػلاة  زػنااتهػذ  ال أهملػ بننل  ملتمح   متلننة  منهل الساع   الما نػ   النقػ   الاشػلق  صلػث تلتمػؼ 

 ب  .بللتالؼ المتطمبلت المهلال  لهذ  المل ألاا إل  مف للب   ألاا

المهلاات  أنايالبننل  التو لهل ن ا مهـ لو  زنااتؼ عم  بلض ال مف هنل تأتو أهمل  البصث مف لالؿ التلا 

المهػلاات  بللتػللو تمكػف الالعػب مػف ال  ػ ؿ  أنايبملب  التنس  منا تأيلا هذ  الزناات البننل  لو  األسلسل 

 المشلاك  لو المبلاللت  البط الت . إينلي أناي ألصؿ إل 
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 : مشكمة البحث 1-2

 النقلؽعممل  التنالب الاللصو تما بمااصؿ عنلنة  لؽ منهج منا س  منظـ للتمن عم  التلطلط اللممو  فإ

أف الاللصػو    ،لو أي ن ع مف النشلطلت الاللصػل  قم  االندل مف لالؿ الهنؼ الماان تصزلز   ال   ؿ إل   

مػػػل لػػػـ تتػػػ لا لنلػػػ  م ا ػػػحلت دسػػػمل   بننلػػػ  تتملشػػػ  مػػػع  لصزػػػؽ االندػػػل ات  المسػػػت للت اللملػػػل إفال لمكػػػف 

اللمػؿ عمػ  تطػ لا  أ  قناات عللل  مفبمل لتنلسب للصو  عمل  لتـ التللا الالعبلف متطمبلت ن ع النشلط الا 

  ن ع المهلاات التو لنحذهل الالعب . قنااتهذ  

عػفاللمملػ   الم ػلنا أكيػا إلػ  البلصث مف لالؿ متلبل   التػنس المصملػ   الن للػ  الصػظ بػأف  مبلالػلت لصػال ع

المهػػػلاات  أنايالبط لػػػ   عػػػنـ مزػػػناتهـ مػػػف  إينػػػليأ  المبػػػلااة ال اصػػػنة  إينػػػليالالعبػػػلف  أنايلػػػو   هنػػػلؾ تبللنػػػل ع 

البط ل  ممل قن لؤيا عم  نتػلئدهـ  قػن لكػ ف سػبب  أ لتاة المبلااة  إينلياللل   بللملب بنحس المست ا  النق  

التلاؼ عم  مػنا ااتبػلط بلػض  إل  البلصثا بلض ال حلت البننل  لنلهـ ممل نلع ذلؾ الصلؼ تننو مست  

 بللتػللو لمكػف ال قػ ؼ  اللمحل  بللتنس  األململ  األاصلتلفأناي الصابتلف هذ  ال حلت البننل   الصاكل  بنق  

 الالعبلف . أنايهذ  ال حلت لو  أهمل عم  

 : أهداف البحث 1-3

 . بللتنس دلمل  الزلنسل منتلب البننل   الصاكل  اللل   لنا العبو التلاؼ عم  بلض الزناات  .1

 األململػ  األاصػلتلف أناي الصػابتلف التلاؼ عم  اللالق  بلف بلض الزناات البننلػ   الصاكلػ  اللل ػ   .2

 دلمل  الزلنسل  .منتلب لنا العبو   اللمحل  بللتنس

 : ض البحثفر  1-4

بلػض  أنايبلف بلض الزػناات البننلػ   الصاكلػ  اللل ػ   نقػ    إص لئلهنلؾ عالق  ااتبلط ذات نالل   .1

 دلمل  الزلنسل  .منتلب بللتنس لنا العبو  األسلسل المهلاات 
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 مجاالت البحث : 1-5

  2117 - 2116لموسم  منتخب جامعة القادسيةالمجال البشري : العبو  1-5-1

 . 27/2/2117ة   ـــــولغاي   19/1/2117المجال الزماني : لمفترة من   1-5-2

ـــة  1-5-3 ـــة التربي ـــة لكمي ـــاني : المالعـــب الخارجي ـــة وعالمجـــال المك ـــو البدني     - م الرياضـــةم

 . القادسيةجامعة 
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 لدراسات السابقة :الدراسات النظرية وا -2
 

 : الدراسات النظرية 2-1
 
 : القدرات البدنية والحركية 2-1-1

الهلـ لو اللممل  التنالبل  التو تبن  عملهل استكملؿ المز ملت  عنل ا  األسلسزناات البننل   الصاكل  تميؿ ال

الالعػب لػو اندػل       لػاتبط بنادػ  كبلػاة  بامكلنلػ  األناياندػل  مسػت للت علللػ  مػف  إف إذ األلااالتنالب 

الحلللللت الاللصل   كلل             تصتلدهلهنلؾ متطمبلت كيلاة  متن ع للت عللل  مف الزناات البننل  ، مست

،  الزػػناات  ممل اتهػػل  لكػػؿ للبػػ  ل   ػػلتهل بصسػػب نػػ ع النشػػلط الممػػلاس ألنػػ األلػػااتلتمػػؼ  اصػػنة عػػف 

لهػو تلتبػا دػ ي مػف المللقػ  البننلػ   ألػاا إلػ تلن مف تمؾ المتطمبلت التو تلتمؼ مف لللللػ    الصاكل  البننل 

مػػ  دملػػع الد انػػب االدتملعلػػ   النحسػػل   البننلػػ   ال ػػصل  ألف الدسػػـ البشػػاي  صػػنة الشػػلمم  التػػو تصتػػ ي ع

سػالم  الحػان  إلػ الاكض  الزح  ...  غلاهػل ،  هػ  كػذلؾ لللقػلت متنالمػ   متكلممػ  تهػنؼ  إل صتلج لمتكلمم  

نهػػلكمػػل  لاللصػػل   عمػػـ الم ػػطمصلت التػػو لكيػػا ص لهػػل النزػػلف  عػػنـ االتحػػلؽ بػػلف عممػػلي التابلػػ  ا أكيػػامػػف   ا 

 إفلهػذا نالصػظ ، ل ػل ب  ص ػاهل  تصنلػنهل إللهػلف التنالب الاللصو  التالؼ المنااس الحكال  التو لنتم  

مسػػت ا مػػف  ألصػػؿ إلنتػػلج األسػػلسشػػكؿ لتهنػػلؾ تػػنالبلت تلمػػؿ عمػػ  ت الػػؽ هػػذ  الزػػناات مػػع بلصػػهل الػػبلض 

 عملػػ  لزػػن  ، األلػػااعمػػ  صسػػلب الزػػناات  تنملػػ  قػػناة  اصػػنة إلػػ تػػنالبلت تهػػنؼ  إعطػػليل ػػلب  إذ،  األناي

الزػػناات البننلػػ  بأنهػػل ةمدم عػػ  مػػف ال ػػحلت البننلػػ   هػػو قلبمػػ  الحػػان عمػػ  ( 7110عػػاؼ ج دلػػ  مصدػػ ب ،

 .0التمتع عم  ناد  مف الز ة منسدمل مع ساع  األناي بأط ؿ لتاة ممكن ة

                                                           

  41، ص 0442،الزلهاة ، ماك  الشبلب لمنشا،  طاؽ الزللساألسس اللممل  لكاة الطلئاة  .مصمن  بصو صسلنلف  صمني عبن المنلـ  . 

  021 - 021، ص 0433، بغنان ، مطبل  التلملـ اللللو ،  0جالكاة الطلئاة  التنالب  لطط الدملعل   المللق  البننل  ،  .عزلؿ عبن اهلل الكلتب. 

0  412ص،  7110ن ، مطبل  أنلب ، بغنا،  التلمـ  دن ل  التنالب -م س ع  عمـ الصاك  . دل  مصد ب. 
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نل   الصاكل   كؿ لو مدلؿ الت ل   ناللمملي  المتل  لف قن التمح ا لو ت نلؼ الزناات الب بلض ناا  

الزػػناات البننلػػ   الصاكلػػ  ماتبطػػ  بللصللػػ  الحسػػمدل  البننلػػ  بشػػكؿ  إف إلػػ الػػبلض مػػف اللممػػلي لت  ػػم ا  إمػػل ،

اكلػ  لممحل ػػؿ تلتمػػن عمػ  الصللػػ  الحسػػل ل دل  لملصػػالت صالما نػ  لز ػػن بهػػل السػػل  ال إفندػػن  ًع  كبلػا لمػػيال

بلض الزػناات الػو  قػن قسػـ لللتمػن عمػ  كحللػ  الزمػب  الدهػل  الػن اي  التنحسػ كذلؾ لساي ذلػؾ عمػ  التصمػؿ 

  الما ن (- التصمؿ -الساع   -جالز ة  التو تلتمن عم  الصلل  الحسل ل دل  منهل البننل   الصاكل 

 أ ل ؿ قػناة بننلػ   أ ان  مف ال لب ت صلن الزناات البننل   الصاكل  ب  اة علم   البلصث مف ذلؾ لستنتج 

النااسػػػو  نػػػ ع المدػػػلؿ أ لػػلف ذلػػػؾ مػػػاتبط بنػػػ ع التل ػػص الاللصػػػو مػػػف صلػػػث الحللللػػ   األلػػػااصاكلػػ  عػػػف 

 .  غلاهل ..تلملـ . التنالب الالمل ص مف لسمد    

ف   المبلالػػلت التػػو  إينػػليمتطمبػػلت بننلػػ   صاكلػػ  علللػػ  لػػو  إلػػ التػػو تصتػػلج  األللػػلبللبػػ  التػػنس  اصػػنة مػػف  ا 

الملػب بمػل لمتمكػ  مػف قػناات  األنايمف يالث سلعلت مت ا م  لذلؾ لزن لتأيا مست ا  اأكي إل  أصللنل ع ت ؿ 

لتملػ   إفبننل   صاكل  تؤيا عم  نتػلئج المبلالػلت  تصممػ  لػو لتػاة مػع تػألا ظهػ ا التلػب ، لمػف الصػا اي 

عصػػالت دملػػع  إلػػ العػػب التػػنس بكحللػػ   ظلحػػ  علللػػ  مػػف الزمػػب الػػذي لسػػتطلع صػػم كملػػلت كبلػػاة مػػف الػػنـ 

لػػالؿ  بلأل كسػػدلفالللممػػ   لػػ  ائتػػلف ق لتػػلف لكػػ ف بمزػػناتهمل تغذلػػ  دملػػع عصػػالت الدسػػـ   أنسػػدتهلالدسػػـ 

عػفالسػلعلت الط لمػ  التػو تسػتغاقهل لتػاة المبػػلااة  قػ ة كبلػػاة لمػادملف  الػذااعلف  التصمػؿ مػع سػػاع   إلػ  لصػال ع

ؿ قػػناة بننلػ   صاكلػ  مك نػػ  مػف عػنة مااصػػؿ لػػذلؾ لػلف كػ، اكلػ  ألي ميلػا ل ػػنا مػف المنػللس االسػتدلب  الص

 ادب صاكو تم مهل لللللػ   إي أنايالاشلق  لو  إف ًع  بللملب  لزن ندن ميال تنلؿ لو االندل  المهلاي الللص

السػػػػػملـ   اإلصسػػػػلسمللنػػػػ  لػػػػو الزػػػػناة عمػػػػ  اكتسػػػػلب االنسػػػػللبل  الصاكلػػػػػ   الت الػػػػؽ  الزػػػػناة عمػػػػ  االسػػػػتاللي 

سػػاع  تغللػػا االتدلهػػلت سػػ اي كػػلف ذلػػؾ  أ دسػػم   أ صػػلعناة الحػػان عمػػ  تغللػػا قػػ إيبلالتدلهػػلت  المسػػلللت 
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سػػاع   أ الدسػػـ  أ صػػلعالاشػػلق  تتطمػػب الزػػناة عمػػ  تغللػػا  إف (كػػالاؾجمنػػ  لػػذلؾ لػػاا  أدػػ اي أ الدسػػـ كمػػ  

 .بللنق   الزناة عم  تغللا االتدل  ًع  لك ف ذلؾ م ص بل إفتغللا اتدلهلتهل  اشتااط 

ف   لمهػلاة مللنػ  كمػل هػ  الصػلؿ لػنا الصاكػو  األناي إلتمػلـمف ماكب  أكيابننو مللف لصت ي عم   أنايكؿ  ا 

سػاع  اسػتدلب   تهلػؤ منػذ لصظػ   إلػ تصتلج  األململ الصاب   ألنايالتهلؤ للف  صع االستلنان   العب التنس 

ؿ سػػاع  االسػػػتدلب  لصظػػػ  اسػػتزبلؿ الكػػػاة مػػف لػػػال إلػػ لصظػػػ  اسػػتزبلؿ الكػػػاة مػػف المنػػػللس  إلػػ  ظهػػ ا الميلػػػا

الصاكل  مػع التصػاؾ السػالع  الزػ ة المملػ ة بللسػاع   الزػ ة االنحدلالػ   تصمػؿ الزػ ة بللنسػب  لالعػب التػنس الػذي 

بػػللتنس بتسمسػػؿ  األسلسػػل المهػػلاات  أنايلتميػػؿ بلسػػتلناـ المصػػاب لػػو لتػػاة المبػػلااة مػػع الما نػػ   الاشػػلق  لػػو 

 إلػ لصظػ  ااتطػلـ الكػاة بللمصػاب  تص لػؿ مسػلاهل  إلػ ؿ الكػاة صاكو مستما نالؿ المملب لػو لصظػ  اسػتزبل

لػػو النشػػلطلت  األنايالمهمػػ  لتصسػػلف  األمػػ اتنملػػ  الزػػناات البننلػػ   الصاكلػػ  تلػػن مػػف  فا   ،مملػػب المنػػللس 

 . المهلاي األنايالاللصل   كممل تصسنت هذ  الزناات ااتحع مست ا 

 

 :لتنس با األساسيةمهارات ال 2-1-2

الاللصػػػل  دمللهػػػل عمػػ  الػػػاغـ مػػػف  األللػػلبلتللػػلف المسػػػت ا لػػػو  ًع  مهمػػػل ًع  عن ػػػاا األسلسػػل هػػػلاات تلػػن الم

لػػتـ ب اسػػطتهل  أسلسػػل   مبػػلنئلانلػػ  مهػػلاات  أ  اف لكػػؿ للبػػ  دملعلػػ   ألػػاا إلػػ الػػتالؼ قلمتهػػل مػػف للبػػ  

اللػلـ لهػل  لكػ ف  األنايست ا ااتحع م األسلسل   المبلنئلممهلاات  األنايالملب   كممل ااتحع  تأنل  إل ال   ؿ 

عػػف ًع  اللنلػػن مػػف الم ػػلنا  البصػػ ث لصػػال للدتملػػت، تصزلػػؽ الندػػلح مػػاتبط بمسػػت ا المهػػلاي الدلػػن  أسػػلس

 -:0عم  بللتنس تشمؿ األسلسل المهلاات  إف المتل  لف عم   ياللباا أااي

 اإلاسلؿ -0

  األململ  األاصل الصاب   -7
                                                           

  34، ص 0442، الزلهاة ، ناا الحكا اللابو ،  1، ط المللق  البننل   مك نلتهل .كملؿ عبن الصملن  مصمن  بصو صسلنلف. 
1

 . 33، ص 2222، بغذاد، دار الجامعية للطباعة والنشر، 2، ط اإلعذاد الفني والخططي بالتنسظافر هاشم وآخرون .  
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 اللمحل   األاصل الصاب   -4

  األململ الصاب  الطلئاة  -3

 الصاب  الطلئاة اللمحل  -1

 الصاب  الن ؼ طلئاة -1

 الكبس مف ل ؽ الاأس -2

 الكاات السلقط  -3

لػػو للبػػ  التػػنس لكيػػاة  األسػػلساللمحلػػ  الصدػػا  األاصػػل  الصػػاب   األململػػ  األاصػػل  الصػػاب   اإلاسػػلؿ ن للػػ

للبػػ  للػػن الللمػػؿ الصزلزػػو  إيلػػو  األسلسػػل لمهػػلاات ا الهدػػ مو  الػػنللعو  اف أنائػػ لػػو  لهػػل الالعػػباصتلػػلج 

لو للب  التنس النعلمػ  الز لػ  التػو تسػتنن عملهػل الملبػ   األسلسل لتصزلؽ الندلح لو تمؾ الملب   تلن المهلاات 

 إتبػلعلػالؿ  األسلسػل لتمػؾ المهػلاات  إتزػلفالعػب للتمػن عمػ  الصػن الكبلػا عمػ  نادػ   إي اف التزلػلـ مسػت ا 

 . اللممو ال صلح   سلئؿ التنالب باألسم  

 لا لػػو للبػػ  كػػاة التػػنس  أنهػػل ألصػػل ع الصػػاب  األململػػ  مػػف الصػػابلت األسلسػػل   المأل لػػ   الكيلػػاة االنتشػػتلػػن   

 الػتصكـ للهػل قبػؿ البػني لػو تلمػـ أي   عملػ  لدػب تلممهػل دلػنا ع  تتمل  بسه ل  أنائهل بللنسب  لمصابلت األلػاا

 لػػذكا طػػلاؽ   بللصػػاب  األململػػ  الف الالعػػب لزػػ ـ بصػػاب الكػػاة  هػػو مػػف إملمػػسػػملت    ،(0ج صػػابلت ألػػاا

ألنهػل تتملػ   لفلػو التػنس لػنا الالعبػ أف الصاب  األململ  هو مػف أهػـ الصػابلت  أكياهػل اسػتلملال ع  (1987ج

العػب  مػف ع امػؿ الندػلح المهمػ  لهػذ  الصػاب   قػ ؼ ال، (7جالح   بللنزػلط إل صاب  هد مل   تز ن الالعب ب

لألػػػذ المكػػػلف المنلسػػػب لتنحلػػػذ الصػػػاب   إفلتصػػػاؾ بملتمػػػؼ االتدلهػػػلت مػػػف ادػػػؿ  إفال ػػػصلح   الػػػذي لدػػػب 

 . األململ 

 
                                                           

 .80ص،  7117، بغنان ، مطبل  الطلؼ ،  الللب الكاة  المصاب التنس األاصو. مو سمـ  د ان ع (0ج
 .42،ص1987، منلال  الكتب لمطبلع   النشا، دلمل  الم  ؿ،  الللب الكاة  المصاب .طلاؽ صم ني  أملف الدمبو  (7ج
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الصػابلت المهمػ  لػو للبػ  التػنس  ل ػل ب  أنائهػل لدػب عمػ  الالعػب بػذؿ دهػن تلػن مػف الصػاب  اللمحلػ   أمل

جاللػ لو( إف الصػاب  اللمحلػ    أشػلا ،4هػلكبلا لو إتزلنهل صت  ال تلطو لممنللس لا   الستغالؿ صػلح  لل

 ال ػػصلح األنايلكنهػػل تصتػػلج إلػػ  تلمػػـ طالزػػ  صلػػث تػػؤنا بلل دػػ  اللمحػػو لممصػػاب  صػػابلت التػػنس أهػػـمػػف 

 األململػ عػف الصػاب   ًع   الصػاب  اللمحلػ  ال تلتمػؼ كيلػاا،3كو لػتمكف الالعػب مػف اتزلنهػللط لؿ التنالب ال  

لزم  لبػاة الالعبػلف لػو  األ ل ب ل ب  الصاب  اللمحل  لو مااصمهل  اإلصسلسف عم  الاغـ م أنائهلمف نلصل  

لك نهػػل تغطػػو ن ػػؼ المملػػب  األناي  للعملتهػػل لػػو  أنائهػػلبلػػن اتزلنهػػل لشػػلا الالعػػب بلنسػػللبل   إف إال، أنائهػػل

 .1لممنللس األململ الذي لك ف م ادهل لمصاب   األلسا

ململ   اللمحلػ  تلػن المصػ ا األسلسػو لػو للبػ  التػنس ، الػذي تػن ا ص لػ   لذلؾ ندن أف الصابلت األاصل  األ

إينػلي الملػب لكػ ف الدػ ي األعظػـ منػ  لػتـ عػف لػو  لالعبػلفبزل  المصل ا األلا، لتبلنؿ الصابلت لو مل بلف ا

 . طالؽ هلتلف الصابتلف

األململػػػ  ذات الػػػن ااف  ل الصػػػاب  األاصػػػ  بمػػػل أف البصػػػث للتمػػػن عمػػػ  نػػػ علف مػػػف الصػػػابتلف  المتػػػلف همػػػل جج

 (( صل  اللمحل  ذات الن ااف األملمو الصاب  األا  األملمو

 

 

 

 

                                                           

4 . 55ص 7112ننال  ، كمل  التابل  الاللصل  لمبنلت ، منشلة المللاؼ،، دلمل  اإلسكالدنلن لو التنس الطالؽ إل  البط ل  اللف  نلع لاج. 

3 7112اللػػػلب المصػػػاب جاإلعػػػنان الحنػػػو  التابػػػ ي (، المدمػػػن اليللػػػث ، الزػػػلهاة ، ناا الحكػػػا اللابػػػو لمطبلعػػػ   النشػػػا  الت  لػػػع ، . اللػػػ لو أمػػػلف أنػػػ ا ،
   .03ص

1  ملتمحػػ  لػػو تطػػ لا سػػاع  االسػػتدلب  الصاكلػػ   مهػػلاتو الصػػاب  األململػػ   اللمحلػػ  لمنلشػػئلف ملدػػن لملػػؿ لمػػلس . تػػأيلا مػػنهج تػػنالبو عمػػ  أاصػػللت
 .34،ص 7114، بللتنس األاصو ، أطا ص  نكت اا  ، كمل  التابل  الاللصل  ، دلمل  بلبؿ 
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جراءاتهمنهج البحث  -3  : الميدانية وا 

 : منهج البحث 3-1

 ذلػػػؾ لماليمتػػػ  صػػػؿ مشػػػكم   االاتبػػػلطلفاللالقػػػلت  أسػػػم ب ػػػحو المتميػػػؿ بنااسػػػ  المػػػنهج ال   البلصػػػثسػػػتلنـ ا

 .البصث 

 : عينة البحث 3-2

العبػلف  هػذا  (3ج(  هػـ  7102/  7101منتلػب دلملػ  الزلنسػل  لملػلـ ج تـ التللا علن  البصث مف العبو 

.  لنقل ًع  مع البصث بأكمم  تميلالاللنن لميؿ مدت  ًع

 ة :عممالمست واألجهزةواألدوات وسائل ال 3-3
 : البحثيةوسائل ال 3-3-1

 . نبل  األدالم لنا  الماادع اللابل  

  المالصظ . 

 . المزلبالت الشل ل 

 .  االستبلن 

 االلتبلاات  الزللس . 

 

 : المستخدمة واألدوات األجهزة 3-3-2

 . (7جسلع  ت قلت عنن     

  0جاة عنن لح) . 

 شالط قللس . 

 شالط ال ؽ بم ف ابلض . 

  01جمصلاب تنس عنن) . 

  11جكاات تنس عنن) . 

 ش الص . 

   لكتا نل  اصلسب. 

 ت بدهل  الب . 

 .  كلملاة ت  لا+ للنل 

 ... الم( أن ات مكتبل  ملتمح  جأ ااؽ ، أقالـ . 
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 : البحث الميدانية إجراءات 3-4
 : تحديد القدرات البدنية والحركية 3-4-1

 تػـ  األاصػولكػ ف لهػل ااتبػلط بملبػ  التػنس  إفلمم لنا  الماادع صػننت الزػناات البننلػ  التػو ممكػف  البلصثمف لالؿ ماادل  

لػػو مدػػلؿ الػػتلمـ الصاكػػو  ، المتل  ػػلف التػػو   عػػت عمػػ  عػػنن مػػف اللبػػااي  ،صػػع هػػذ  الزػػناات لػػو اسػػتملاة اسػػتبللف  

 بنػػلي عمػ  نتػػلئج االسػتبللف تػػـ اسػتبللن الزػػناات البننلػ   الصاكلػػ    التػنالب الاللصػػو  اللػلب المصػػاب  عمػـ  التابلػػ  الاللصػل  ،

لمبلصػػػث الصػػػؽ لػػػو تصنلػػػن النسػػػب  التػػػو لااهػػػل مالئمػػػ  عنػػػن التلػػػلا  إفصلػػػث  %(21جالتػػػو ص ػػػمت عمػػػ  نسػػػب  مئ لػػػ  اقػػػؿ مػػػف 

 .اللبااي  أااي( لبلف النسب  المئ ل  لمزناات البننل   الصاكل  صسب 0 الدن ؿ ج االلتبلاات أ المتغلاات 

 اللبااي أاايلبلف النسب  المئ ل  لمزناات البننل   الصاكل  صسب  (0ج الدن ؿ

 النسب  المئ ل  % ل   الصاكل الزناات البنن

 % 41 الز ة الممل ة بللساع  لمادملف

 % 31 الز ة الممل ة بللساع  لمذااعلف

 % 31 التصمؿ

 % 011 االستدلب  الصاكل 

 % 011 الاشلق 

 % 31 الما ن 

 % 41 النق 

 % 31 الت الؽ

 

                                                           

 7لنظا الممصؽ ج) . 
 0لنظا الممصؽ ج) . 
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 : تحديد اختبارات القدرات البدنية والحركية والمهارية 3-4-2

لمم ػػلنا  الماادػػع اللابلػػ   المصملػػ  تػػـ التلػػلا التبػػلاات الزػػناات البننلػػ   الصاكلػػ   البلصػػثف لػػالؿ ماادلػػ  مػػ

قػناة االلتبلاات اللل   لكػؿ  أن اع صمنتم  اللبااي  المتل  لف  التو ت المهلال  لالؿ استملاة   عت ع

التو ص مت عمػ  نسػب  مئ لػ  اقػؿ مػف  بلااتااللتتـ استبللن  ، بنلي عم  نتلئج االستبللف مف هذ  الزناات

 ( .7لو دن ؿ ج مبلف كمل ( %21ج

 لبلف النسب  المئ ل  لاللتبلاات التو اشصهل اللبااي  المتل  لف (7دن ؿ ج

 %النسب  المئ ل  االلتبلاات الزناات

 الز ة الممل ة بللساع 

 لمادملف

 % 31 يالث صدالت ألكبا مسلل  كؿ ادؿ عم  صن  -0

 % 31 لتبلا ال يب اللالض مف اليبلتا -7

الز ة الممل ة بللساع  

 لمذااعلف

، ينو  من الذااعلف  األملمواالستنلن  -0

 ي انو 01بلستمااا لمنة 
41 % 

التبلا ينو  من الذااعلف مف  صع التلمؽ  -7

 يل (10عم  اللزم  أق   عنن لالؿ منة ج
41 % 

 الصاكل  االستدلب 

 % 41 عكس اإلشلاةـ  01التبلا اكض  -0

التبلا الزناة عم  االستدلب  الصاكل   -7

  التصاؾ بساع   لزل اللتللا الميلا
31 % 

 الاشلق 
 % 31 ـ( بلف لطلف .3x01الاكض الماتن ج -0

 % 41 . ( 8الداي المتلاج عم  شكؿج  -7

لتبػػلا الاعمػػ   البلصػػثلزػػن اعتمػػن  اللمحلػػ  بػػللتنس  األململػػ  األاصػػلتلفلا مهػػلاتو الصػػابتلف التبػػبللنسػػب   إمػػل

 .  مف قبؿ االتصلن الن لو لمتنس مزنفال
                                                           

 4لنظا الممصؽ ج) . 
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 : اختبارات البحث 3-4-3

 :(0ج يالث صدالت ألكبا مسلل  كؿ ادؿ عم  صن ،  التبلا الز ة الممل ة بللساع  لمادملف 4-3-4-0

 : قللس الز ة الممل ة بللساع  للصالت الادملف . الغاض مف االلتبلا

 .ًع  ( متاا71الط قللس ، أاض مملب بصن ن جاألن ات : ش

لزػؼ الملتبػا عمػ  لػط البنالػ   هػ  ماتكػ  عمػ  الزػنـ اللمنػ  تػؤني الػيالث صدػالت  : طالز  األناي  الزلػلس

بللزنـ لتبلهل يالث صدػالت بللزػنـ اللسػاا  ألكبػا مسػلل  ممكنػ  بلسػتلناـ اللطػ ط المسػتزلم  الماسػ م  عمػ  

لط ط  عنـ اللا ج عنهل لو إينلي الصدؿ  عنـ مالمس  أي د ي مف أد اي الدسػـ األاض مع االلت اـ بهذ  ال

بغلػػا قػػػنـ الصدػػػؿ لػػػااض ، تزػػػلس المسػػػلل  ألكبػػػا مسػػلل  قطلهػػػل بللادػػػؿ اللمنػػػ  تتبلهػػػل الادػػػؿ اللسػػػاا  لػػػتـ 

 .التسدلؿ بدمع مل قطل  الملتبا بللادؿ اللمن   اللساا 

 

، ينػػو  مػػن الػػذااعلف بلسػػتمااا لمػػنة  األمػػلمواالسػػتنلن  مػػذااعلف ،التبػػلا الزػػ ة المملػػ ة بللسػػاع  ل 4-3-4-7

 :(7ج(ي انو 01ج

 الغاض مف االلتبلا : قللس الز ة الممل ة بللساع  للصالت الذااعلف .

 . الكتا نل  إلزلؼ: سلع   األن ات

مسػتزلـ  بصلػث لكػ ف الدسػـ لػو  صػع األاضعمػ   األمػلمولتلذ الملتبا  صع االسػتنلن  : األنايم ا حلت 

اكبػػا عػػنن ممكػػف مػػف التكػػاااات  األنايلسػػتما  إفعمػػ  لمبػػني لزػػـ  الملتبػػا بينػػو الػػذااعلف كػػلمال ع  اإلشػػلاةعنػػن 

  بن ف ت قؼ لمنة عشا ي انو .

 

 
                                                           

 .431ص ،0432، مطبل  التلملـ اللللو ، ، بغنان االلتبلاات  مبلنئ اإلص لي لو المدلؿ الاللصو . سط لسو اصمنقلس نلدو عبن الدبلا، ب (0ج

 .432ص ، الم نا السلبؽ . قلس نلدو عبن الدبلا (7ج
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 الشروط :

 . األنايلالصظ استزلم  الدسـ الملتبا لالؿ  -

 . األنايغلا مسم ح بللت قؼ اينلي  -

 . األنايعنن  لااضصا اة مالمس  ال نا  -

 . لالصظ ينو  من الذااعلف كلمم  -

 . (ي انو 01جعنن ماات التكااا ال صلص  لالؿ منة  ناد  الملتبا هو التسدلؿ :

 :(1) اختبار االستجابة الحركية 3-4-3-3

 . قللس الزناة عم  االستدلب  الصاكل   التصاؾ بساع   لزل اللتللا الميلا :الهنؼ مف االلتبلا

 .(ـ7ج عاصهل (ـ71ج، سلص  لللل  مف الل ائؽ ط ل   ، سلع  ت قلت الط قللس: ش المستلنم  األن ات 

ـ( 1.31مسػلل  ج  األلػا، المسػلل  بػلف كػؿ لػط  تلطػلط منطزػ  االلتبػلا بياليػ  لطػ ط : االلتبػلا إداايات

 .                                    ـ(0 ط ؿ اللط ج

 : االلتبلا أناي  ؼ 

 األلػاهػللتو لػط المنت ػؼ لػو م ادهػ  الصكػـ الػذي لزػؼ عنػن نهللػ  الطػاؼ ن إصػناعنن  لزؼ الملتبا 

 . لملط

 لإلمػػلـ ف لػػط المنت ػػؼ بػػلف الزػػنملف  بصلػػث لنصنػػو بدسػػم  صػػع االسػػتلنان بصلػػث لكػػ   لتلػػذ الملتبػػا 

 .ًع  قملال

   إمػػل، يػػـ لزػػـ  بسػػاع  بتصالػػؾ الػػذااع األعمػػ  إلػػ اللػػنلف  لاللهػػل  باصػػنا اإللزػػلؼلمسػػؾ المصكػػـ بسػػلع 

 . اللملف  لو نحس ال قت لزـ  بتشغلؿ السلع  أ نلصل  اللسلا 

                                                           

 .40، ص0434،  ـ اللللومطلبع التلمل ، ناا الكتب  ال يلئؽ0،ج م س ع  الزللسلت  االلتبلاات لو التابل  البننل السلف مدلن لابلط .  (0ج
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 لػط  إلػ سػاع  ممكنػ  لػو االتدػل  المصػنن لم  ػ ؿ  بأق ػ صل ؿ الداي اللن  ل إلشلاة لستدلب الملتبا

 . ـ 1.31الدلنب الذي لبلن عف لط المنت ؼ 

 السلع  بالزلؼلط الدلنب ال صلح لزـ  المصكـ  عننمل بزطع الملتبا . 

 مصكػػـ لسػػتما لػػو تشػػغلؿ السػػلع  صتػػ  لغلػػا الملتبػػا مػػف الدػػاي بلكػػس االتدػػل  لػػلف ال االملتبػػ نأبػػ إذا

 . لط الدلنب ال صلح إل  ؿ اتدله   ل

 يلنلػ  ااصػ   ب اقػع لمػس مصػل الت 71ج  ألػااعشاة مصػل الت متتلللػ  بػلف كػؿ مصل لػ   للطو الملتبا )

 . لو الدلنب ال اصن

 اة عش ائل لتلا المصل الت لو كؿ دلنب ب   ل . 

هػػػػو مت سػػػػط  نادػػػػ  الملتبػػػػا،    ث0/01 ألقػػػػابلصتسػػػػب الػػػػ مف اللػػػػلص بكػػػػؿ مصل لػػػػ   : طالزػػػػ  التسػػػػدلؿ

 .  المصل الت اللشا

 :(1) اختبار الرشاقة 3-4-3-4

 . (8ج اسـ االلتبلا : الداي المتلاج عم  شكؿ

 .الغاض مف االلتبلا : قللس الاشلق  

ـ( ، تيبػػت أابلػػ  4×ـ 3,21لع ، سػػلع  ت قلػػت ، مسػػتطلؿ ط لػػ  جاألن ات : قػػ ائـ عػػنن لمسػػ  أ  لمسػػ  أقمػػ

قػػػ ائـ أ  أقمػػػلع عم نلػػػل عمػػػ  األاض لػػػو األاكػػػلف األابلػػػ  لممسػػػتطلؿ ،  ليبػػػت الزػػػلئـ اللػػػلمس لػػػو منت ػػػؼ 

 .المستطلؿ 

 م ا حلت األناي : لزؼ الملتبا عنن لػط البنالػ  بدلنػب اصػن الزػ ائـ أ  األقمػلع األابلػ  المصػننة لممسػتطلؿ ،

( بللمغػػ  اإلنكمل لػػ   لػػؤني الملتبػػا 8 عنػػن سػػملع إشػػلاة البػػني لدػػاي الملتبػػا الدػػاي المتلػػاج عمػػ  شػػكؿ اقػػـ ج

 .هذا اللمؿ يالث ماات إل  أف ل ؿ إل  نزط  البنال  بلن الن اات اليالث 

                                                           

 .441 - 474، ص 7114، الزلهاة ، ناا الحكا اللابو ،  7، ج الزللس  التز لـ لو التابل  البننل   الاللصل  .مصمن  بصو صسلنلف (0ج
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 شروط االختبار : 

 ن الااص  الكلمم  (  لو صلل  الملللح  تللن المصل ل  بل03لدب إتبلع لط السلا المصنن بللشكؿ ج. 

  لدب عنـ لمس الز ائـ لو أينلي الاكض. 

 ن اات كلمم  4لدب أف لؤني الملتبا ج ). 

  لبنأ الملتبا الاكض مف  صع ال ق ؼ. 

 .التسدلؿ : لسدؿ ال مف الذي لزطع لل  الملتبا الن اات اليالث 

 : والخمفية األماميةاختبار دقة الضربات  3-4-3-5

لدػػب التأكػػن مػػف أف دملػػع المشػػتاكلف لػػو االلتبػػلا قػػن أكممػػ ا اإلصمػػلي  دػػله لف إلدػػااي  لػػو بنالػػ  االلتبػػلا

 ( نزطػػ  .41النادػػ  الكملػػ  لاللتبػػلا = ج ، عممل ع إفااللتبلا 

 قللس نق  الصابتلف األاصلتلف األململ   اللمحل  . : هنؼ االلتبلا

 .  تسدلؿ استملاةكاة  مملب نظلمو متكلمؿ    11ًع  ( مصابل01ج : األن ات

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 الن لو لمتنس  االتصلن(ITF) . 03 -1ص 7113،  ، دلمل  بغنان كمل  التابل  الاللصل  ، ظللا هلشـ الكلظمو ()ترجمة. 
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 اإلجراءات :

 ( .0لص ؿ الالعب عم  النزلط لو المملب الحاني لمتنس ،  كمل م صح لو الشكؿ ج .1

( كاات تمنح لالعب مف الدهتلف  اصن  أململ   األلاا لمحلػ .....الم،  عمػ  الالعػب أف لصػاب الكػاة نالػؿ 1ج .2

 ستزلـ .المملب الحاني بلط م

( كػػاات ألػػاا لالعػػب مػػف الدهتػػلف  اصػػن  أململػػ   األلػػاا لمحلػػ .....الم ،  عمػػ  الالعػػب أف لصػػاب 1تمػػنح ج .3

.  الكاة نالؿ المملب الحاني قطالل ع

 تصتسب النزلط عم  ص ي مكلف سز ط الكاة . .4

ؽ لالعػػػب عمػػػ  الالعػػػب المسػػػلعن أف لامػػػو الكػػػاة لػػػو منت ػػػؼ المنطزػػػ  بػػػلف لػػػط اإلاسػػػلؿ  لػػػط الزلعػػػنة ،  لصػػػ .5

المسلعن أ  الالعب الصلاب أف لالض الكاة غلا المنتظمػ  التػو تسػزط لػلاج المنطزػ  ال ػصلص   لزػـ  باعلنتهػل 

. 

  نزطػ   اصػنة عنػنمل تسػزط الكػاة لػو أي منطزػ  مػف الماكػ اصتسلب نزلط نق  الصابتلف األاصػلتلف األململػ   اللمحلػ  :

يػالث ،   الهنللػ  لمنقػ  قبػؿ لػط اإلاسػلؿ ل تسػزط الكػاة بػنالؿ المنطزػنزطتػلف عنػنم، للاج المنػلطؽ الهنللػ  الملططػ  

 نزلط عننمل تسزط الكاة بنالؿ المنطز  الهنلل  لمنق  لو المنطز  الهنلل  اللمحل  لمنق   لو المملب الحاني لمتنس .

 (0الشكؿ ج
 لتنسبلاألململ   اللمحل  األاصلتلف  الصابتلف نقػ لتبلا قللس ل صػح اال

 
 التجربة االستطالعية : 3-4-4
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 المل قػػػلت التػػػو تظهػػػا لػػػالؿ  األلطػػػليلغػػػاض ال قػػػ ؼ عمػػػ  نقػػػ  اللمػػػؿ اللػػػلص بللبصػػػث  لغػػػاض تاللػػػو 

 الم ػػػػػػلنؼ  صػػػػػػنلػػػػػػو لػػػػػػـ  االالتدابػػػػػػ  االسػػػػػػتطالعل   بػػػػػػادااي ثالبلصػػػػػػالتدابػػػػػػ  الائلسػػػػػػل  لزػػػػػػن قػػػػػػلـ  إدػػػػػػاايات

 قػن ،  عمػـ  الاللصػ  / دلملػ  الزلنسػل البننلػ     دات هذ  التدابػ  عمػ  مالعػب كملػ  التابلػ   07/7/7102

المهلالػ    االلتبػلاات البننلػ   الصاكلػ    لتأنلػ األاصوبللتنس الكمل  مف العبو منتلب  بلينلف البلصثاستللف 

ملالػ   قػت المسػتغاؽ لتنحلػذ االلتبػلاات   ملالػ  ال كلف الهػنؼ مػف هػذ  التدابػ  هػ   البلصثالمصننة مف قبؿ 

 األدهػػػ ةالتأكػػػن مػػػف سػػػالم    ػػػالصل   انسػػػدلمهل مػػػع مسػػػت اهـ  قػػػنااتهـ    لمللنػػػ  مػػػنا  ػػػالصل  االلتبػػػلاات

 الدػػن ؿ  اسػػتلااج األسػػس اللمملػػ  اللتبػػلاات   ج*(تػػنالب لالػػؽ اللمػػؿ المسػلعن   ال سػلئؿ المسػػتلنم    األن ات

 . ذلؾلبلف ( 4ج

 لبلف مللمؿ اليبلت  الم ص عل  لاللتبلاات المستلمم  (4دن ؿ ج
 

 مللمؿ الم ص عل  مللمؿ اليبلت االلتبلاات ت

 1.33 1.33 . يالث صدالت ألكبا مسلل  كؿ ادؿ عم  صن  0

 1.41 1.31 ل .ي 01، ينو  من الذااعلف بلستمااا لمنة  األملمواالستنلن  7

 1.47 1.34 ـ عكس اإلشلاة 01التبلا اكض  4

3 
التبلا الزناة عم  االستدلب  الصاكل   التصاؾ بساع   لزل 

 . تللا الميلاالل
1.32 1.34 

 - 1.31 نق  الصابلت األململ   اللمحل التبلا  1

    

 

 
                                                           

 لالؽ اللمؿ المسلعن : ج*(
 . (البننل   عمـ  الاللص كمل  التابل  /  الزلنسل دلمل  ج مشتلؽ شاااةأ.ـ.ن  -
 . (البننل   عمـ  الاللص كمل  التابل  /  الزلنسل دلمل  ج اصمن عال ي ـ.ن  -
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 : التجربة الرئيسية إجراءات 3-4-5    

عمػػ  الللنػػ   ، 71/7/7102 - 04 الم الػػؽ  االينػػلف االصػػن الائلسػػل  لػػو لػػ مو لتبػػلااتاال تطبلػػؽ إدػػاايتػػـ 

دااي   ، لمتنس لزلنسل منتلب دلمل  ا (العبلف 3جالائلسل   البللغ عننهـ  االلتبػلا المهػلاي  األ ؿلو اللػـ   ا 

البننلػػ  االلتبػػلاات و أدالػػت نليػػلػػو اللػػـ  ال   اللمحلػػ   األململػػ  األاصػػلتلفالصػػابتلف  أنايالمتميػػؿ بزلػػلس نقػػ  

 . الصاكل  

 

 -: اآلتل  اإلص لئل ال سلئؿ  البلصثاستلنـ  : اإلص لئل  سلئؿ  4-1

 -               االنصااؼ الملللاي . -           ال سط الصسلبو . -                  . النسب  المئ ل  -

 . مللمؿ االاتبلط بلاس ف
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 : عرض وتحميل ومناقشة النتائج-4
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متغلػاات   قلم  مللمؿ االاتبلط البسػلط اللتبػلااتالصسلبل   االنصااللت الملللال   األ سلطعاض نتلئج  3-0

 :البصث  تصملمهل 
 (3دن ؿ ج

 أنايلبلف األ سلط الصسلبل   االنصااللت الملللال   قلم  مللمؿ االاتبلط البسلط اللتبلاات الزناات البننل   الصاكل   نق  
  اللمحل  بللتنس األململ  األاصلتلفالصابتلف 

 المتغلا
ال سط 
 الصسلبو
 س  

االنصااؼ 
 الملللاي

 ع ±
 المهلاة

 ال سط
 الصسلبو
 س  

االنصااؼ 
 الملللاي

 ع ±

النالل   قلم  مللمؿ االاتبلط
 اإلص لئل 

 الدن لل  المصس ب 

الز ة الممل ة بللساع  
 جمتا( لمادملف

07.11 1.37 

نق  أناي 
الصابتلف 
األاصلتلف 
األململ  
  اللمحل 

 جناد (

47.32 7.04 

1.177 

1.212 

 غلا ملن ي

الز ة الممل ة بللساع  
 جعنن/ث( مذااعلفل

 ملن ي 1.374 1.17 3.21

 ملن ي 1.240 1.12 7.4 جيلنل (االستدلب  الصاكل 

 ملن ي 1.334 0.13 04.43 جيلنل ( الاشلق 

 (1(  ناد  صال  ج1.11( تصت مست ا النالل  ج1.212قلم  مللمؿ االاتبلط الدن لل  ج *
 
 
 

(  انصػااؼ مللػلاي 07.11اللتبػلا الزػ ة المملػ ة بللسػاع  لمػادملف ج( أف قلم  ال سػط الصسػلبو 3لبلف دن ؿ ج
( 47.32كلنػت جنقػ  أناي الصػابتلف األاصػلتلف األململػ   اللمحلػ  ( أمل قلم  ال سط الصسلبو اللتبػلا 1.37ج

(  هػو أقػؿ مػف قلمػ  1.177( ، أمػل قلمػ  مللمػؿ االاتبػلط البسػلط المصسػ ب  كلنػت ج7.04 انصااؼ ملللاي ج
(  هػذا لػنؿ عمػ  أف 1(  نادػ  صالػ  ج1.11( تصػت مسػت ا ناللػ  ج1.212االاتبلط الدن لل  البللغ  ج مللمؿ

 أناي الصػابتلف األاصػلتلف األململػ   اللمحلػ هنلؾ ااتبلط غلا ملن ي بلف الز ة الممل ة بللساع  لمػادملف  نقػ  
 .بللتنس  منتلب دلمل  الزلنسل لنا العبو 

(  انصػػػااؼ 3.21  ال سػػػط الصسػػػلبو اللتبػػػلا الزػػػ ة المملػػػ ة بللسػػػاع  لمػػػذااعلف ج( أف قلمػػػ3كمػػػل لبػػػلف دػػػن ؿ ج

كلنػػت نقػػ  أناي الصػػابتلف األاصػػلتلف األململػػ   اللمحلػػ  ( أمػػل قلمػػ  ال سػػط الصسػػلبو اللتبػػلا 1.17مللػػلاي ج
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كبا (  هو أ1.374( ، أمل قلم  مللمؿ االاتبلط البسلط المصس ب  كلنت ج7.04(  انصااؼ ملللاي ج47.32ج

(  هػذا لػنؿ 1(  نادػ  صالػ  ج1.11( تصت مسػت ا ناللػ  ج1.212مف قلم  مللمؿ االاتبلط الدن لل  البللغ  ج

أناي الصػػابتلف األاصػػلتلف األململػػ  عمػػ  أف هنػػلؾ ااتبػػلط ملنػػ ي بػػلف الزػػ ة المملػػ ة بللسػػاع  لمػػذااعلف  نقػػ  

 بللتنس . منتلب دلمل  الزلنسل لنا العبو   اللمحل 

( 1.12(  انصػااؼ مللػػلاي ج7.4( أف قلمػ  ال سػط الصسػلبو اللتبػلا االسػتدلب  الصاكلػ  ج3ن ؿ جكمػل لبػلف دػ

(  انصػااؼ 47.32كلنػت جنقػ  أناي الصػابتلف األاصػلتلف األململػ   اللمحلػ  أمل قلم  ال سط الصسلبو اللتبلا 

كبػػا مػػف قلمػػ  مللمػػؿ (  هػػو أ1.240( ، أمػػل قلمػػ  مللمػػؿ االاتبػػلط البسػػلط المصسػػ ب  كلنػػت ج7.04مللػػلاي ج

(  هػػذا لػػنؿ عمػػ  أف هنػػلؾ 1(  نادػػ  صالػػ  ج1.11( تصػػت مسػػت ا ناللػػ  ج1.212االاتبػػلط الدن للػػ  البللغػػ  ج

منتلػػب لػػنا العبػػو  أناي الصػابتلف األاصػػلتلف األململػػ   اللمحلػ ااتبػلط ملنػػ ي بػػلف االسػتدلب  الصاكلػػ   نقػػ  

 بللتنس . دلمل  الزلنسل 

( أمػل قلمػ  0.13(  انصػااؼ مللػلاي ج04.43م  ال سط الصسلبو اللتبلا الاشلق  ج( أف قل3كمل لبلف دن ؿ ج

(  انصػػااؼ مللػػلاي 47.32كلنػت جنقػػ  أناي الصػابتلف األاصػػلتلف األململػ   اللمحلػػ  ال سػط الصسػػلبو اللتبػلا 

اتبػلط (  هػو أكبػا مػف قلمػ  مللمػؿ اال1.334( ، أمل قلمػ  مللمػؿ االاتبػلط البسػلط المصسػ ب  كلنػت ج7.04ج

(  هػػذا لػػنؿ عمػػ  أف هنػػلؾ ااتبػػلط 1(  نادػػ  صالػػ  ج1.11( تصػػت مسػػت ا ناللػػ  ج1.212الدن للػػ  البللغػػ  ج

 منتلػػب دلملػػ  الزلنسػػل لػػنا العبػػو  أناي الصػػابتلف األاصػػلتلف األململػػ   اللمحلػػ ملنػػ ي بػػلف الاشػػلق   نقػػ  

 بللتنس .

 

 

 :مناقشة النتائج  4-2
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الصػػػػابتلف  أنايلط ملنػػػػ ي بػػػػلف الزػػػػ ة المملػػػػ ة بللسػػػػاع  لمػػػػادملف  نقػػػػ  عػػػػنـ  دػػػػ ن عالقػػػػ  ااتبػػػػ البلصػػػػثلصمػػػػؿ 

هػػذ  ال ػػح  تػػؤيا عمػػ  مسػػت ا الالعبػػلف المهػػلاي  إف إلػػ الللنػػ   إللػػاان اللمحلػػ  بػػللتنس  األململػػ  األاصػػلتلف

و  منلػ  منلسػب  مػع تػانن عػلل  أطػ ؿ البننو  اف الز ة الممل ة بللساع  تكمف لو تصزلؽ لصظلت  منل  ق ػلاة 

لػػو الصاكػػلت المتتلللػػ   السػػالل  تسػػلعن عمػػ  نلػػع الزػػ ة  تتنلسػػب عكسػػلل لػػو تغلػػا  لػػـ الدسػػـ الػػذي لتنلسػػب 

 .(0جاألنايطانلل مع ن ع 

عمػػ  االهتمػػلـ بتػػنالبلت تتصػػمف قػػ ة مملػػ ة بللسػػاع  لػػنا العبػػو التػػنس  بلل ػػ  االهتمػػلـ  التأكلػػنلػػذا لدػػب 

المهػلاة  أنايلػاتبط بػللز ة الحلملػ  المسػتهنل  لػو  ألنػ الالعػب  ايأنبللادملف  التو لهل تػأيلا كبلػا عمػ  مسػت ا 

 . ألا إل التو تلتمؽ مف العب 

 أنايتبػلف  دػ ن عالقػػ  ااتبػلط ملنػ ي بػػلف التبػلا الزػ ة المملػػ ة بللسػاع  لمػذااعلف  نقػػ   (3 مػف لػالؿ دػػن ؿج

بتكلمػػؿ الزػػناات البننلػػ  عنػػن العبػػو ذلػػؾ االاتبػػلط الملنػػ ي  البلصػػث اللمحلػػ  لمتػػنس  للمػػؿ  األململػػ الصػػابتلف 

لمتنس  لتميؿ لو ايا اللصالت الللمم  لمذااعلف لتصزلؽ النتػلئج الدلػنة بصلػث تلطػو  منتلب دلمل  الزلنسل 

 هػػػذ  أنايعمػػػ   دػػػ ن قػػػ ة مملػػػ ة بللسػػػاع  تسػػػلعن لػػػو تصزلػػػؽ الندػػػلح لػػػو  ًع  دلػػػنا ًع  االلتبػػػلاات مؤشػػػاا هػػػذ 

الزػناة  هػذ عم  المناب لالهتملـ لػو تطػ لا  التأكلنلمبلااة لذلؾ لدب المهلاات اللل   بالعب التنس لالؿ ا

بللشػكؿ  األنايتطبلػؽ  إلػ لك ن ا لػو مسػت ا دلػن مػف ادػؿ تػؤهمهـ  إفالللن   إلاانالبننل  المهم   التو تسلعن 

 .ال صلح لل لن مف مست اهـ البننو  المهلاي لو الصلصا  المستزبؿ

  اللمحل  لمتنس األململ الصابتلف  أنايبلط ملن ي بلف االستدلب  الصاكل   نق  هنلؾ عالق  اات إفكذلؾ ظها 

علنػػ  البصػػث التػػو أنت إلػػ  أف تكػػ ف   دػػ ن اللبػػاة السػػلبز   لػػنا ألػػاان إلػػ  سػػبب هػػذ  النتػػلئج البلصػػث للػػ   

بللملم مػػلت  إذ أف االسػػتدلب  المنلسػػب  تتػػأيا ، اسػػتدلبلتهـ سػػالل  لكػػؿ صللػػ  مػػف صػػلالت الملػػب نالػػؿ المملػػب

المهػػلاي ، الف سػػاع  االسػػتدلب   األنايالسػػلبز  األمػػا الػػذي دلمهػػـ لسػػتطلل ف التلػػلا الم اقػػؼ المالئمػػ  عنػػن 

                                                           

  .23، ص0441الاللصل   البننل  لمنشا،   ، م سك  ، ناا اليزلل  ساع  ان الحلؿ كنال  لإلعنان النحسو المملسلك ؼ أ.ب  . 
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عف لصال ع  نااؾ مل سلز ـ ب  الالعب المنللسالصاكل  صا ال  لالعب التنس له  لصتلج إل  ساع  التصاؾ  ا  

بػن ت الاهػل لػنا العػب التػنس  السػلمل عنػن أنائػ  مهػلاتو أف االستدلب  الصاكل  تلن مف الزناات المهم  التػو ال

هػػػو إنااؾ سػػػالع لحهػػػـ ال ادػػػب  إذ أف االسػػػتدلب  الصاكلػػػ  ،0 اللمحلػػػ  بػػػللتنس األململػػػ  األاصػػػلتلفالصػػػابتلف 

 هو قػناة الالعػب لالسػتدلب  لميلػاات المصػلط  التػو لػتـ اسػتالمهل مػف قبػؿ األع ػلب  ، الصاكو لمزللـ بتنحلذ 

لػػ  قشػػاة الػػنملغ يػػـ تاسػػؿ إلػػ  اللصػػالت عػػف طالػػؽ األع ػػلب الصاكلػػ   االسػػتدلب  لهػػذ  الميلػػاات الصسػػل  إ

،  تلتمػن االسػتدلب  الصاكلػ  عمػ   مػف ان الحلػؿ الػذي هػ  الحتػاة ال منلػ  بػلف الميلػا  لصظػ    بأساع مل لمكػف

 .7بنال  االستدلب 

 األململػػ الصػػابتلف  أناي نقػػ  تبػػلا الاشػػلق  بػػلف ال ملنػػ ي(  دػػ ن عالقػػ  ااتبػػلط 3الدػػن ؿج كمػػل لظهػػا مػػف  

كلل  مهلاات التنس  هو  ح  مهم   أنايلو الاشلق   ألهمل لالق  هذ  ال د ن  البلصيلفللمؿ     اللمحل  لمتنس

عم  صا اة استلناـ التبلاات الاشلق  صمف المػنهج  التأكلنلالعب  هذا لنلكس عم  نتلئج المبلااة لذا لدب 

لتملػػ  بكحػػلية بننلػػ  علللػػ  لهػػ  للتمػػن عمػػ  الصاكػػ   إف ذلػػؾ الف العػػب التػػنس الدلػػن لدػػب التػػنالبو لممػػناب 

ف،    األميؿ لاناي األلاااالنتزللل  مف لالؿ صاكلت الادملف التو تسلعن عم  التكلمؿ مع الزناات  الت الػؽ  ا 

التو لتلاض لهل الالعػب  لللؿاألالتو تشممهل التبلا الاشلق   التو تاتبط مع ان ن  االتدل بلف الصلالت تغلا 

عم  االهتملـ بتط لا  ح  الاشلق  لنا العب التنس مف  التأكلنلذا لدب  اينلي الملب تتكاا كيلاا لو المبلااة

 . المست للت اللملل بلف ن ؿ اللللـ إل ادؿ ال   ؿ 

 

 

 

 
                                                           

0  . 072ص،  7104عملف ، مكتب  المدتمع اللابو لمنشا  الت  لع ، ، 0ط،  التنس األاصوأصمن عبن اهلل شصلنة. 

7  . 23 - 21، ص  7101، بغنان ، الكمم  الطلب  لمطبلع  ،  7، ط التلمـ الصاكو بلف المبنأ  التطبلؽللاب لل ف. 
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 : االستنتاجات والتوصيات -5
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 : االستنتاجات 5-1 

 : لمو مل بلصثالاستنتج 

، االسػػتدلب   جالزػػ ة المملػػ ة بللسػػاع  لمػػذااعلف  الصاكلػػ  الزػػناات البننلػػ  ملنػػ ي بػػلفعالقػػ  ااتبػػلط   دػػ ن -0

  اللمحل  لمتنس . األململ  األاصلتلفالصابتلف  أناي نق   (الصاكل ، الاشلق 

 األاصػػػلتلفالصػػػابتلف  أناي  بػػػلف الزػػػ ة المملػػػ ة بللسػػػاع  لمػػػادملف   نقػػػ غلػػػا ملنػػػ ي دػػػ ن عالقػػػ  ااتبػػػلط  -7

  اللمحل  لمتنس . األململ 

 

 : التوصيات 5-2

  أسلسػوصا اة االهتملـ بتط لا الزناات البننلػ   الصاكلػ  اللل ػ  بالعػب التػنس لمػل لهػل مػف ن ا مهػـ  -0

 .  اللمحل  بللتنس األململ الصابتلف  أناينق  لو تط لا 

لػو للبػ   األسػلس اللمحل  بلعتبػلاهـ صدػا  األململ   الصابتلف المهلاي  بلل  بلألنايصا اة االهتملـ  -7

 المهلاات بهذ التنس  ذلؾ عف طالؽ التن لع بلستلناـ تمالنلت لل   

عمػػػ  النػػػ اصو البننلػػػ  صػػػمف ال صػػػنات التنالبلػػػ  لػػػو هػػػذا  التأكلػػػناالهتمػػػلـ بللمنػػػلهج التنالبلػػػ   صػػػا اة  -4

 .المنهلج

 

 

 

 

 

 المصادر
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 7104عملف ، مكتب  المدتمع اللابو لمنشا  الت  لع ، ، 0ط،  التنس األاصوة . أصمن عبن اهلل شصلن . 

  االتصػػلن الػػن لو لمتػػنس(ITF) ، التابلػػ  الاللصػػل  ، دلملػػ  بغػػنان كملػػ  . جتادمػػ ( ظػػللا هلشػػـ الكػػلظمو ،
7113 . 

 . بلػ  الاللصػل  لمبنػلت ، دلملػ  اإلسػكننال  ، كملػ  التا الدنلن لو التنس الطالؽ إل  البط لػ  اللف  نلع لاج
 . 7112، منشلة المللاؼ،

 الللب المصاب جاإلعنان الحنو  التاب ي (، المدمن اليللث ، الزلهاة ، ناا الحكا اللابو  الل لو أملف أن ا .
  . 7112لمطبلع   النشا  الت  لع ،

  . تػب  ال يػلئؽ مطػلبع ، ناا الك0،ج م سػ ع  الزللسػلت  االلتبػلاات لػو التابلػ  البننلػ السلف مدلن لابلط
 . 0434التلملـ اللللو ، 

  .م سػػػك  ، ناا اليزللػػػ  الاللصػػػل   البننلػػػ  سػػػاع  ان الحلػػػؿ كنالػػػ  لإلعػػػنان النحسػػػو المملػػػسػػػلك ؼ أ.ب ،  
   .0441لمنشا، 

  . منلالػ  الكتػب لمطبلعػ   النشػا، دلملػ  الم  ػؿ الللب الكاة  المصػابطلاؽ صم ني  أملف الدمبو ،  ،
1987  . 

 7111ناا الدلملل  لمطبلع   النشا، ،بغنان،7،طاإلعنان الحنو  اللططو بللتنسلشـ  آلا ف.ظللا ه .  

  . بغػػنان ، مطبلػػ   0جالكػػاة الطػػلئاة  التػػنالب  لطػػط الدملعلػػ   المللقػػ  البننلػػ  ، عزلػػؿ عبػػن اهلل الكلتػػب ،
 . 0433التلملـ اللللو ، 

  7117، بغنان ، مطبل  الطلؼ ،  الللب الكاة  المصاب التنس األاصو. عمو سمـ  د ان . 
  . بغػػنان االلتبػػلاات  مبػػلنئ اإلص ػػلي لػػو المدػػلؿ الاللصػػوقػػلس نػػلدو عبػػن الدبػػلا، بسط لسػػو اصمػػن ، ،

 . 0432مطبل  التلملـ اللللو ،

  . الزػلهاة ، ناا الحكػا اللابػو 1، ط المللقػ  البننلػ   مك نلتهػلكملؿ عبن الصملن  مصمن  ػبصو صسػلنلف ، ،
0442 . 

 دػػػن لملػػػؿ لمػػػلس . تػػػأيلا مػػػنهج تػػػنالبو عمػػػ  أاصػػػللت ملتمحػػػ  لػػػو تطػػػ لا سػػػاع  االسػػػتدلب  الصاكلػػػ  مل
 مهلاتو الصاب  األململ   اللمحلػ  لمنلشػئلف بػللتنس األاصػو ، أطا صػ  نكتػ اا  ، كملػ  التابلػ  الاللصػل  ، 

 . 7114دلمل  بلبؿ ، 

  .الزػلهاة ، ناا الحكػا اللابػو ،  7، ج الاللصػل الزللس  التز لـ لو التابل  البننل    مصمن  بصو صسلنلف ،
،الزلهاة ،  األسس اللممل  لكاة الطلئاة  طاؽ الزللسمصمن  بصو صسلنلف  صمني عبن المنلـ .  . 7114

 . 0442ماك  الشبلب لمنشا،

  7110بغنان ، مطبل  أنلب ، ،  التلمـ  دن ل  التنالب -م س ع  عمـ الصاك  . دل  مصد ب . 

 7101، بغنان ، الكمم  الطلب  لمطبلع  ،  7، ط التلمـ الصاكو بلف المبنأ  التطبلؽ.  للاب لل ف . 

 (1ممحق ) 
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 السلنة اللبااي الذلف تـ ت  لع استملاة استبللف تصنلن االلتبلاات عملهـ

 مكلف اللمؿ االلت لص المزب اللممو االسـ ت

 الللب مصاب أ.ـ.ن مشتلؽ شاااة 0
البننل   عمـ  التابل   / كمل الزلنسل  دلمل  
 الاللص 

 الللب مصاب ـ.ن اصمن عال ي 7
البننل   عمـ  / كمل  التابل  الزلنسل  دلمل  
 الاللص 

 تلمـ صاكو أ.ـ.ن صلمن ن اي 4
البننل   عمـ  / كمل  التابل  الزلنسل  دلمل  
 الاللص 

  الللب مصاب  ـ.ن للث دبلا  3
ننل   عمـ  الب/ كمل  التابل  الزلنسل  دلمل  
 الاللص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2ممحق )
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 بسـ اهلل الاصمف الاصلـ

 لمزناات البننل   الصاكل  بللتنس لممتزنملفاستملاة تصنلن االلتبلا األنسب 

 المصتـا  ------------------------------------------------األستلذ الحلصؿ 

الزناات البننلػ   الصاكلػ  لػو نقػ  أناي الصػابتلف األاصػلتلف األململػ   اللمحلػ  بػللتنس عالق  بلض لاـ  البلصث أدااي بصيهمل الم سـ  بػ ج 

لمػػل تتمتلػػ ف بػػ  مػػف لبػػاة  ناالػػ  لػػو عمػػـ  التابلػػ  الاللصػػل  لػػذا لادػػ   ًع   نظػػاا ، بػػللتنس منتلػػب دلملػػ  الزلنسػػل العبػػو ( عمػػ  لممتزػػنملف

 .التللا االلتبلا األنسب 

 أملـ االلتبلا األنسب ( الادلي التحصؿ ب صع إشلاة ج

 االلتبلا األنسب الزناات البننل   الصاكل 

  الز ة الممل ة بللساع  لمادملف

  الز ة الممل ة بللساع  لمذااعلف

  التصمؿ

  االستدلب  الصاكل 

  الاشلق 

  الما ن 

  النق 

  الت الؽ

 م  : ناد  إصلل  أ  تيبلت مل تا ن  منلسبل مف لالؿ مالصظلتكـ الزل 
 اسـ اللبلا  الناد  اللممل  :                                                  

 الدلمل   االلت لص :                                               
                     الت قلػع :       

 الباحث                                                                                               

 عمي سعد صاحب

 

 (3ممحق )
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 بسـ اهلل الاصمف الاصلـ

 لزناات البننل   الصاكل  بللتنس لممتزنملفا اتلتبلا امتغلا استملاة تصنلن 

 المصتـا  ----------------------------------------------------------األستلذ الحلصؿ 

عالقػػ  بلػػض الزػػناات البننلػػ   الصاكلػػ  لػػو نقػػ  أناي الصػػابتلف األاصػػلتلف األململػػ   اللمحلػػ  ي بصيهمػػل الم سػػـ  بػػػ جلػػاـ  البلصػػث أدػػاا    

لمػل تتمتلػ ف بػ  مػف لبػاة  ناالػ  لػو عمػـ  التابلػ  الاللصػل  لػذا  ًع   نظػاا ، منتلػب دلملػ  الزلنسػل  بػللتنسالعبػو ( عمػ  بللتنس لممتزػنملف

 .ب لاد  التللا االلتبلا األنس

 ( أملـ االلتبلا األنسب الادلي التحصؿ ب صع إشلاة ج

 االلتبلا األنسب االلتبلاات الزناات

 لمادملف الز ة الممل ة بللساع 
  يالث صدالت ألكبا مسلل  كؿ ادؿ عم  صن  -0

  التبلا ال يب اللالض مف اليبلت -7

 الز ة الممل ة بللساع  لمذااعلف
  ي انو 01 من الذااعلف بلستمااا لمنة  ، ينو األملمواالستنلن  -0

  يل (10التبلا ينو  من الذااعلف مف  صع التلمؽ عم  اللزم  أق   عنن لالؿ منة ج -7

 االستدلب  الصاكل 
  ـ عكس اإلشلاة 01التبلا اكض  -0

  التبلا الزناة عم  االستدلب  الصاكل   التصاؾ بساع   لزل اللتللا الميلا -7

 الاشلق 
  ـ( بلف لطلف .3x01الاكض الماتن ج -0

  . ( 8الداي المتلاج عم  شكؿج  -7

  :  ناد  إصلل  أ  تيبلت مل تا ن  منلسبل مف لالؿ مالصظلتكـ الزلم 
 اسـ اللبلا  الناد  اللممل  :                                                  

                     الدلمل   االلت لص :                       
 الت قلػع :                                           

 الباحث                                                                         
   عمي سعد صاحب                  

 


