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 شرفنيإقرار امل

 
خ صأأأل  وأأأ    أأأ   تم  نأأأ  تأأأر    ) لرسههه لل  لومسهههمول  هههه  هههه   إعههه    َأن  نشههه    

، م لته  تده ب   ه  ب له  (بأ لتن   لاس اساأل ي تط    بعض المه  ا   االنظمل التم  و ل
أأن ن صأأأ    مأأأ ) لو جسههت ر  / ج وعهههل  لر  ضهه لإشهههر  ن   هه  ال ههل  لتر  هههل  قهه  توهه   (ُمَحمَّ

    لى مه  جزء ون وتبل    ن ل  رجل  لو جست ر     لتر  ل  لر  ض ل.
 
 
 

  لتمق ع           لتمق ع          
  لوشرف                  لوشرف          

 أ.ب.  ر    و  ي ق مري                   أ.ب.  آالء زه ر وصبفى          
 ر  ض لال ل  لتر  ل  ل       لر  ض ل  ال ل  لتر  ل   

 ج وعل    لى          ج وعل    لى        
       /   /2014                                             /   /2014 

  لتمص    نرشح  لرس لل للون قشل. لتعل و   م   ن ًء على
 

  لتمق ع        
 أ.ب.  لد ء غ ل                                                           

  لعل   وع من  لعو   للشؤمن  لعلو ل م ل ر س                                           
 / ج وعل    لى لر  ض لال ل  لتر  ل                                          

         /   /2014 
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 إقرار املقوم اللغوي
 

االنظمأل خ صأل  وأ    أ   تم  نأ  تأر    ) لرسه لل  لومسهمول  هه   قرأ  َأن  أش    
ور جعت ه  وهن  لن ة هل قه  توه  ( بأ لتن   لاس اسأاأل أي تطأ    بعأض المهأ  ا   التم  و ل
وههههن  ء بهههه ء م لتع  ههههر     إشههههر     ة ههههب أصهههه ة   لسههههلم  علوهههه  سههههل ب  هههه ل    للغم ههههل

  للغم ل غ ر  لصة ةل مءجله مقع .
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 والتقويم إقرار جلنة املناقشة
لجنل  لون قشل م لتدم ب نش   إننه  قه   بلعنه  علهى  لرسه لل  لومسهمول  أعض ءنةن         

تطأأ    بعأأض المهأأ  ا    أأي نظمأأل التم  و أألاأل خ صأأل  وأأ    أأ  تم  نأأ   تأأر    ) ههه 
أأن ن صأأ    مأأ )مقهه  ن قشههن   لب لهه   (بأأ لتن    لاس اسأأاأل وةتم  ت هه  م  وهه  لههه   هه ( ُمَحمَّ

    ج  رة   لد مل لن ل  رجل  لو جست ر     لتر  ل  لر  ض ل. َأن   عالقل    ، مُندر  

 

 

   لتمق ع:                 لتمق ع:        

 ن ر س ا ول ه    أ.ب. .                         سع          أ.ب.  س    ق سب 
 عضم  للجنل()             للجنل( )عضم    
    /    /2014              /   /2014 

  لتمق ع:              
 وةو  ةسن هل لأ.ب. .        
 )رئ س  للجنل(                

                                    /   /2014 
 

 جلسهههته  / ج وعهههل   ههه لى لر  ضههه لوجلهههس ال هههل  لتر  هههل وهههن هههه    لرسههه لل ق  صههه    
   2014/     /       لونعد ة  ت ر خ  

 

  لتمق ع         
      .  و ج ة ةو   او شأ  
    لر  ض لعو   ال ل  لتر  ل   

 ج وعل    لى                                                                  
                                                             /   /2014 
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 اإلهداء
نيب الرمحة ونور العاملنيإىل  ... ونصح األمة.إىل من بلغ الرسالة وأدى األمانة

دمَّحَسيدنا مُ
. أرجو من اهلل أن ميد يف عمرك .ه بلل اتتاارمن أمحل أمسإىل  ..من علمين العطاء بدون انتظارإىل  ..إىل من كلله اهلل باهليبة والوقار

قد حان قطاتها بعد طول انتظار وستبقى كلماتك جنوم أهتدي هبا اليوم ويف الغد وإىل األبد الرتى مثارً

والدي العزيز

بسمة احلياة وسر الوجودإىل  ..معنى احلب وإىل معنى احلنان والتفانيإىل  ..إىل مالكي يف احلياة

أغلى احلبايبإىل  ان دعائها سر جناحي وحناهنا بلسم جراحيإىل من ك

أمي احلبيبة

مشعة متقدة تنري ظلمة حياتيإىل  ..إىل من هبا أكرب وعليه أعتمد

إىل من بوجودها أكتسب قوة وحمبة ال حدود هلا

إىل من عرتت معها معنى احلياة

زوجيت احلبيبة

 من روحيإيلّإىل من هم اقرب 

اركين حضن أالم وهبم استمد عزتي وإصراريإىل من ش

وأخواتي إخوتي

 قرة عيين ونعمة اهلل يل يف الدنيا  إىل
ولدي مصطفى  

وبرتقتهم يف  ،من معهم سعدتإىل  ينابيع الصدق الصايفإىل  من حتلو باإلخاء ومتيزوا بالوتاء والعطاءإىل  ..إىل الذين مل تلدهن أمي
معي على طريق النجاح واخلريمن كانوا إىل  دروب احلياة سرت

إىل من عرتت كيف أجدهم وعلموني أن ال أضيعهم

أصدقائي

 
 دمَّحَمُ                           هدي مثرة جهدي املتواضع أ
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 شكر وثناء
معلهى  و ه  لع لو ن م لصهالة م لسهالب علهى وهن ال ن ه   وهن  عه  ه سه  ن  ُوةَ  ر    لله   لةو ُ      

 .. ، م ع صة ه  لو  و نآله  لب هر ن م 
 ،أن أتمجه لل تعه لى شه ارً  نعوه ء  إال  ال أولك  ،مأن  أ بم    بر ق  لوعر ل  بمة ج   ة    
 ، ل  ر،   ع ً  أن  م دن  إلى  ه  ن       ت  ر  لعلب بر دً   ضعن     صفمف  لس ع ن لو 

 نه نعب  لوهملى  ،  ال  ل الئقمر ج ً   م ب رةوته  لت  مسع جل عال  لو    ه  لس    وتضرع ً 
 منعب  لنص ر. 

م عتر  ً  معر  نً    لجو ل  شار  ل  ةب عو  ة ال ل  لتر  ل  لر  ض ل/ ج وعهل   ه لى وتوةلهل     
على و  أ  ته ون وس ع ة مرع  ل  (و ج ة ةو   او ش )  لس    لعو    ءست    لوس ع   ل اتمر

 ل  ملجو ع  لبل ل  ل  ةة ن.
 (زه ر وصبفى آالء) لف ضلل  ل اتمرة  أست  ت إلى     لص شاري م وتن ن   لعو ق مأتد ب   

 لعلو هل  لسه   ة  لته  قه وت   له  ة هب ا نه  توةهل  لنهمر  لوضه ء  له ي    آر ئ م لت  لب ت  ل 
ر  ه  ) لوسه ع   له اتمر  ءسهت   إلهى   لجز ل مم  ر  الوتن ن   لشارأتد ب ا لك  . ض ء بر د 
عل  ههه   هإشهههر  هههه    لرسههه لل وهههن  هههالل  إعههه    ههه    لههه ي اههه ن لهههه  لههه مر  لا  هههر (و ههه ي قههه مري

 لرسه لل   لصهمرة  لته  هه  عل  ه   إ هر  على وت  عل  ل  ةب متمج  ه ةتى توان ون  همةرص
  . آلن
 ءسهههه ت ة أعضهههه ء لجنههههل  لون قشههههل  لهههه  ن إلههههى  م سههههع ن  أن أتدهههه ب   هههه لص شههههاري مةنهههه ئ    

 ءسههه ت ة إلهههى  أتدههه ب   ههه لص شهههاري مةنههه ئ م رصههه نته  لعلو هههل،  سههه غنمن  ل ةهههب م ز ههه من وهههن
  . ل  ر ء  ل  ن أس وم     تزم  ي   لوعلمو  

  ل ي شجعن  لل مض    ه    ل ةهب مشه   ( مل    و  ةَ وُ )  ل اتمرإلى    لشار  لعو ق مأتد ب   
 لوسهه ع ة  لعلو ههل   هه ي ومج ههً  من صههةً  موت  عههً  لوجر  تهههه ملج ههم  ه  لو لصههل  هه   لور جعههل م 
  لص  قل  لت  ا ن ل    ءةر  لم ضح    إتو ب ه    ل ةب على ه    لصمرة.

  تههم  ر  ا  ههلن   سهه ع   للهه  ن(ظهه  ر نهه ومس  ) لهه اتمر  لهه اتمر )ةهه زب علههم ن( م م شههار    
 .أغن   ل ةب مجعلته  ل ضل صمرة لت   د ول ل وص  ر  لوعلمو   م  ل
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سه ع من   تهم  ر  لوصه  ر   ن له ل (ا وهل)م له اتمر  (و جه ) مر له اتإلى م لشار ومصمل     
  جهزآهبهه    ل ةهب  إغنه ءون تمج     منص ئح ل    له مر  لا  هر  ه   أ  م  لعلو ل  ا لك لو  

  . لل عن    ر  لجز ء
 إل هم ن مق  تامن الو    لشار ضع فل مغ ر م   ل  ه   العتهر ف   لجو هل  له ي ق وهه له     
م لههك لوتهه  عت ب وجر هه    (عوههر ن علهه  ع هه س لسهه   )م (ر  هه  ة  هه  قهه مريسهه ع   لوهه رس  لو)

 .(أوهكلب تل ُ  لهك  أخل ب )ر   أقمل بم ته مةتى  نت  ئ   مال  سعن  إال  ن  أملى ل ةب ون 
م لههه اتمر  (ع هه س   ضههل)اههل وههن  لههه اتمر  أسههه ت ت إلههى    لشهههار  لجز ههل أتدهه ب أن   م سههع ن 

 صه ري(  و ه) ةم له اتمر  (ا وهل ع هم  )م له اتمر (نصه ر صهف ء)تمر م له ا (و هر ع    للب ف)
 ، جوه لاب معر ه ناب أنسهىل هب لهن  مأقهمل (رج هه  ل ل )م ل اتمر  (ع   لرةون ن صر) م ل اتمر
 ( ةوه  وةوهم )م (عه ن ن أمر س)م ( إللههعوهر ع  )زوالئه  وهن بل هل  لو جسهت ر إلى  مشاري

 )و ه (م (غهزم ن)م (غسه ن)م (ع ه  ل   ي)م ( نر شه  ةسه)م (عور رشه  )م (قةب ن   ضل)م
 (. الع   ن شئل    لى ع نل  ل ةب ) أ ر  إلى  ا لك شاري م وتن ن  ،)و سب(م )رش (م

 الخ )وةوه   ج وعهل   ه لى/ ومظف  وات ل ال ل  لتر  ل  لر  ض لإلى    رً  شاري م وتن ن أم    
 ج وعل  غ   . /ر  ض لوات ل ال ل  لتر  ل  ل مومظف ،  ع  س( م ال   )رش (

ن  م      أ  ع ئلت   لار ول )إلى   م  ر  لة  م العتز ز أتد بم لم  ء   عمن   ن   ءو نلم ج     
 . ر سهت  إاوه ل(  له  ن اه نم  نعهب  لسهن  م لوةفهز له   ه    هأم   م تأ هم  ممله يزمجته  م  أو م 

  م لل  لوم هق م لةوه   مً ملم  الول مع ر  لون لب  ر   سوه سه   ر  لجز ء م لى ال ون س ع ن 
    .أتو   لل س ة نه  ل ي  نعب نعوته عل    م لشار

 اهلل ويل التوفيقو
  ل  ةب                                               
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 باللغة العربية ملخص الراسالة 
 ل اس اس ي تط    بعض المه  ا  األ االنظمل التم  و لخ صل  و       تم  ن  تر    

  لتن ب
 محمن ن ص    م : الب حث

 المش ف                                                          المش ف
 أ.م.ن   ا ن مهني قن  ي                            أ.م.ن آالء زه   مصطف         

 م 2014                                هأ1435
 

 تول   لرس لل على  وسل أ م  : ش 
 الب ب األ  : التع  ف ب لبحث:

:مقنمل البحث  أهم ته 
 لو ههه ر   أ هههرز  أهو هههلر  ضهههل  لتهههنس م إلهههى  تبهههرق  ل  ةهههب مأهو تههههود وهههل  ل ةهههب   ههه     
،  ضهاًل  ل لف هل( ءرضه ل  لضهر ل م  هل، و و ء ءرضه ل  لضهر ل م ،  إلرسه ل) : ل مهه س س ء
 مأ   هه  ور عهه ة  لفههرمق  لفر  ههل  هه ن  لالع هه ن  أسهه و  لتهه   ل  صههل  لتوهه ر ن  أهو ههل عههن
 قصر مق .أقل ج   م أ    ه  فم  لت ل  تةد ق  ء   ء ءوستمى تبم ر إلى 
 لالع ه ن  أ  ءوستمى    مع ب تد ب     م ضةً هن ك  ت    ً  نأوشالل  ل ةب  د  الةظ َأو     

 هههههل و و ت ن  ء ءرضهههههم لضهههههر ت ن  رسههههه ل إل ل  ههههه لتنس م  صهههههل و ههههه ر   س سهههههللو ههههه ر    ء
 ل صهههر ل م لسهههوع ل )   إلةس سههه  م لههه ي  واهههن  ن  اهههمن سههه  ه قههه ر ت ب  لوتوةلهههل  م ل لف هههل،
   .(م لةس ل

  ل ةب    : أه  ف أو 
 ( لن شئ     لى   لتنس . ل صر ل م لسوع ل م لةس ل لتعر ف على  ءنظول  لتوة ل ل ) -1
 ل صهههههر ل     ل  صهههههل علهههههى م هههههق  ءنظوهههههل  لتوة ل هههههل ) لتعهههههر ف علهههههى تهههههلة ر  لتور نههههه -2

 (    تبم ر  عض  لو  ر    ءس س ل لن شئ     لى   لتنس .م لسوع ل م لةس ل
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نظول  لتوة ل ل   ن  لوج و ع  لةالب  ه  نظه و ب م ق  ء  لفرمق على  لتعرف على   -3
 ) ل صري  م لسوع   م لةس  (.

 
 :    ل ةب  رض ت  َأو   
مجههم   ههرمق      اللههل إةصهه ئ ل  هه ن  ال ت هه ر    لد ل ههل م ل ع  ههل للوجهه و ع  لةالةههل  -1

 عهض  لو ه ر    ءس سه ل  هه لتنس  م هق نظه و ب ) ل صهري م لسهوع  م لةسه (  هه  تبهم ر
 .    ال ت  ر    ل ع  ل

 ل صههر ل مجههم   ههرمق      اللههل إةصهه ئ ل  هه ن  لوجهه و ع  لةالةههل لةنظوههل  لتوة ل ههل ) -2
 (    تبم ر  عض  لو  ر    ءس س ل   لتنس     ال ت  ر    ل ع  ل .وع ل م لةس لم لس

 
 وج ال   ل ةب    :َأو   

 .ن شئ     لى   لتنس المج   البش ي:
 .2/9/2013ملغ  ل   21/5/2013 لو ة ون   المج   الزم ني:
 . ن  ي  عدم ل  لر  ض   لتنس ع الو المج   الم  ني:

 الب ب ال  ني:
المش بهللن ااس   النظ  ل  الن ااس   ا: 

 ل  صههل مو ه ههل   لتور نهه  ون هه    ل ةههبتضههون ههه    ل هه   وم ضهه ع عهه ة تتعلههق  ومضههم  
  لوشههه   لمتنههه مل  ل  ةهههب  ل ر سههه     ههه لتنس ، ءس سههه ل ههههب  لو ههه ر   أم  نظوهههل  لتوة ل هههل ء

 .ون   م إل   ة لتش  ه م ال تالف  أمجهمتو  وعر ل 
 الب ب ال  لث: 

:ج اءاته الم نان ل  منهج البحث  ا 
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جر ء تهههه ةتهههمى هههه    ل ههه   علهههى ون ج هههل  ل ةهههب  إ   سهههت  ب  ل  ةهههب  لوهههن    ، لو   ن هههل م  
  قسهوم  إلهى ( العً ه18معه  هب )  لتنس   لى  ع نل  ل ةب  ا ن  ون ن شئ  َأو    لتجر   ، 

 ل.م  ت ر   لع نل   لبر دل  لعو  ،   لتس مي ةالب وجومع   تجر   ل
 

 ر هلم لتج  لوسهت  ول ممسه ئل جوهع  لوعلموه   م ء م   َأ ًضه   ءج هزةمضب هه    ل ه       
  إلةصهههه ئ ل السههههتبالع ل م ال ت هههه ر    لوسههههت  ول م ال ت هههه ر    لد ل ههههل م ل ع  ههههل م لمسهههه ئل 

 . لوست  ول    وع لجل  ل   ن  
 الب ب ال ابع:

: ض النت ئج  تحو وه   من قشته   
 م ءشهها ل ل  ةههب وههن  ههالل  لجهه  مل  إل  هه رض مون قشههل  لنتهه ئ   لتهه  تمصههل تههب   ههه عهه   

 .ون قشت  إلى   لت  عو   ل  ةب
 الب ب الخ م : االاستنت ج    الت ص   :

:  االاستنت ج 
 وجومعل ون  الستنت ج   أهو  : إلى  تب  لتمصل 
 هه  تعلههب  عههض   ً   ج   هه ر ً ل هه  تههلة   النظوههل  لتوة ل ههلم ههق علههى للتور نهه    لوسههت  ول  إن  .1

  ل   لتنس.س س لو  ر    ء

وجومعه    ل ةهب لا  هل  ن  ال ت  ر    لد ل ل م ل ع  هل   إةص ئ ل رمق      اللل  مجم .2
 .   لتنس ل س س لو  ر    ء عض    تبم ر 

 

   لتمص  
 أهب  لتمص       :َأو   

 تبم ر و  ر    لتنس  ء رى.   )ق    ل ةب(  نظول  لتوة ل ل ء  ست   بضرمرة  -1

ضههرمرة  سههت   ب  لصههمر م لرسههمب  لتمضهه ة ل م لمسهه ئل  لورئ ههل م لسههوع ل  هه   لمةهه     -2
 إلسهر    إلةسه س م  للةصمل على ءهو ت    لا  رة    ر ب ة سل  لسوع   ل صر   لتعل و ل

 .    تبم ر  لو  رة  لةرا ل



 
 12 

 احملتويات قائمة 
 رقم الصفحة الموضوع ت

  عنوانال 1

 2 اآلية القرآنية 2

 3 إقرار المشرفين 3

 4 إقرار المقوم اللغوي 4

 5 إقرار لجنة المناقشة والتقويم 5

 6 اإلهداء 6

 8-7 ثناءالشكر وال 7

 11-9 ملخص الرسالة باللغة العربية 8

 16-13 قائمة المحتويات 9

 18-17 قائمة الجداول 10

 19 قائمة األشكال 11

 19 المالحققائمة  12

 
 

 
 
 
 
 



 
 13 

 
 

 احملتويات
 رقم الصفحة الموضوع  ت

  التعريف بالبحث الباب األول

 21 مقـــدمة البحث وأهميته 1-1

 22 ثمشـــكلة البح  1-2

 22 أهـــداف البحث    1-3

 23 فرضـــيتي البحث  1-4

 23 مجـــاالت البحث 1-5

 23 المجـــال البشري 1-5-1

 23 الزماني المجـــال  2-5-1

 23 المجال المكاني 3-5-1

 رقم الصفحة والدرااسات املشابهة الباب الثاني: الدرااسات النظرية 

 25 الدراسات النظرية: 1–2

 25 التمرينات:   1–1–2

 25 التمرينات الخاصة:  2-1-1-1

 26 أهمية التمرينات الخاصة:    2-1-2-1

 28 األنظمة التمثيلية: 2-1-2

 30 أنواع األنظمة التمثيلية:   2-1-2-1

 35 دور الحواس في التربية الرياضية :  2-1-3

 36 المهارات األساسية بالتنس:    2-1-4

 43 أهداف لعبة التنس:    2-1-5

 45 الدراسات المشابهة:  2-2

 45   2008دراسة كه جال كاكه حمد سعيد     2-2-1

 45 :2009دراسة هديل عبدالحسين،     2–2–2



 
 14 

 46 :  2012دراسة يعقوب يوسف عبد الزهرة  2-2-3 

 48 مناقشة الدراسات المشابهة:  2-2-4

 49 أوجه اإلفادة من الدراسات المشابهة :   2-2-5

  الباب الثالث: منهجية البحث وإجراءاته امليدانية

 51 منهج البحث:  1-3

 51 مجتمع البحث وعينته: 2-3

 53 تكافؤ العينة:  1–2–3

 54 وسائل جمع المعلومات واألدوات المستخدمة في البحث:  3–3

 54 وسائل جمع المعلومات:   3-3-1

 54 األجهزة واألدوات المستخدمة في البحث:   3-3-2

 55 اجراءات البحث:  4 –3

 55 مقياس األنظمة التمثيلية    3-4-1

 56 األسس العلمية لالختبارات:   3-4-2

 58 أهم المهارات االساسية بالتنس:تحديد  3-4-3

 59 إختيار اختبارات المهارات األساسية بالتنس: 3-4-3-1

 61 التجارب االستطالعية  3-5

 61 التجربة االستطالعية األولى:   3-5-1

 61 التجربة االستطالعية الثانية:   3-5-2

 61 التجربة االستطالعية الثالثة: 5-3 -3

ت الخاصة لمهارات)االرسال ، والضربة األرضية تحديد التمرينا 3-6

 األمامية ، والضربة األرضية الخلفية( قيد البحث:

62 

 63 التجربة الرئيسة   3-7

 63 االختبار القبلي:  3-7-1

 63 التجربة الرئيسة:  3-7-2

 64 االختبار البعدي:   3-7-3

 64 الوسائل االحصائية 3-8



 
 15 

 

 ع: عرض النتائج وحتليلها ومناقشتهاالباب الراب             
 

 

عرر  نترائا األوسرال الحسرابية واالنحرافرات المعياريرة وقيمرة   4-1

(t) دي للمجموعررات التجريبيررة الررثال  لالختبررارين القبلرري والبعرر

 البصري ـ السمعي ـ الحسي( وتحليلها)لنظام 

66 

يمررة عررر  نتررائا األوسررال الحسررابية واالنحرافررات المعياريررة وق 4-1-1

(t)  لالختبررررارين القبلرررري والبعرررردي للمجموعررررة األولرررر  للنظررررام

 البصري وتحليلها

 

66 

 (t)عررر  نتررائا األوسررال الحسررابية واالنحرافررات المعياريررة وقرريم  4-1-2

لالختبررررارين القبلرررري والبعرررردي للمجموعررررة الثانيررررة للنظررررام السررررمعي 

 وتحليلها

 

69 

 
4-1-3 

 

 (t)فات المعياريرة وقريم عر  نتائا األوسال الحسابية واالنحرا

لالختبررارين القبلرري والبعرردي للمجموعررة الثانيررة للنظررام الحسرري 

 وتحليلها

73 

بررررين االختبررررارات القبليررررة والبعديررررة  (t)مناقشررررة نتررررائا قيمررررة   4-1-4

البصرري )النظرام ال  لمهارات الترن  للمجموعرات التجريبيرة الرث

 والحسي( والسمعي

76 

التبررراين وقيمرررة أقررر  فررررق معنررروي عرررر  نترررائا اختبرررار تحليررر   4-2

 للمجموعات الثال  في متغيرات البحث وتحليلها ومناقشتها

81 

( المحسررروبة L.S.D) مناقشرررة نترررائا تحليررر  التبررراين و وقيمرررة 4-2-1

 ةالسرررمعيو يةمجموعرررات الثال )البصررررالوداللرررة الفرررروق برررين 

 ( في المهارات األساسية بالتن ةالحسيو

89 

 رقم الصفحة اجات والتوصياتالباب اخلامس االاستنت

 96 االستنتاجات 5-1

 97 التوصيات  5-2

 99 المصادر 



 
 16 

 104 المالحق 

  a الواجهة باللغة االنكليزية 

 b-g ملخص الرسالة باللغة االنكليزية 

 
 

 قائمة اجلداول 
 رقم

 الجدول
 العنوان

 رقم

 الصفحة

 52 يبين مجتمع البحث وعينته  1

 53 بحث للمجموعات الثال يبين تكافؤ عينة ال  2

 56 يبين نسبة اتفاق الخبراء والمختصين لبرناما األنظمة التمثيلية  3

 58 يبين معام  الثبات والصدق الذاتي للمقياس  4

 59 تحديد أهم المهارات األساسية بالتن   5

 60 يبين تحديد االختبارات المالئمة لك  مهارة اساسية من مهارات التن    6

7  
ال الحسرررابية واالنحرافرررات المعياريرررة لالختبرررارين القبلررري يبرررين األوسررر

 والبعدي للمهارات لمجموعة النظام البصري

66 

8  
يبررين متوسررو فررروق)ن(بين نتررائا االختبررارين القبلرري والبعرردي ونسرربة 

( المحسررروبة للمتغيررررات المهاريرررة لمجموعرررة النظرررام tالخطرررأ وقيمرررة )

 البصري

68 

9  
افرررات المعياريرررة لالختبرررارين القبلررري يبرررين األوسرررال الحسرررابية واالنحر

 والبعدي للمهارات لمجموعة النظام السمعي

69 

10  
يبين متوسو فروق)ن( بين نتائا االختبارين القبلي والبعدي ونسبة الخطأ وقيمرة 

(tالمحسوبة للمتغيرات المهارية لمجموعة النظام السمعي ) 
71 

11  
ختبرررارين القبلررري يبرررين األوسرررال الحسرررابية واالنحرافرررات المعياريرررة لال

 والبعدي للمهارات لمجموعة النظام الحسي

73 

12  
بررين نتررائا االختبررارين القبلرري والبعرردي ونسرربة  يبررين متوسررو فررروق)ن(

( المحسررروبة للمتغيررررات المهاريرررة لمجموعرررة النظرررام tالخطرررأ وقيمرررة )

75 



 
 17 

 الحسي

13  
يبرررين األوسرررال الحسرررابية واالنحرافرررات المعياريرررة لالختبرررارات البعديرررة 

 ارات األساسية للمجموعات الثالثة )السمعية والبصرية والحسية(للمه

 

81 

14  

الرررثال   تحليررر  التبررراين برررين مجررراميع البحرررث  ( Fيبرررين نترررائا اختبرررار)

 الحسي( لالختبارات البعدية في مهارة اإلرسال -السمعي -)البصري

83 

15  
( المحسروبة وداللرة الفرروق L.S.Dيبين فرق األوسال الحسابية وقيمة)

الحسررري( فررري مهرررارة  -السرررمعي -مجررراميع البحرررث الثال )البصرررري برررين

 اإلرسال

84 

16  

( تحليرررررر  التبرررررراين بررررررين مجرررررراميع البحررررررث Fيبررررررين نتررررررائا اختبررررررار)

الحسررري( لالختبرررارات البعديرررة فررري مهرررارة  -السرررمعي -الثال )البصرررري

 األماميةاألرضية الضربة 

85 

17  

لرة الفرروق ( المحسروبة ودالL.S.Dيبين فرق األوسال الحسابية وقيمة)

الحسررري( فررري مهرررارة  -السرررمعي -برررين مجررراميع البحرررث الثال )البصرررري

 األماميةاألرضية الضربة 

86 

18  

( تحليرررررر  التبرررررراين بررررررين مجرررررراميع البحررررررث Fيبررررررين نتررررررائا اختبررررررار)

الحسررري( لالختبرررارات البعديرررة فررري مهرررارة  -السرررمعي -الثال )البصرررري

 الخلفيةاألرضية الضربة 

87 

19  

( المحسروبة وداللرة الفرروق L.S.Dبية وقيمة)يبين فرق األوسال الحسا

الحسررري( فررري مهرررارة  -السرررمعي -برررين مجررراميع البحرررث الثال )البصرررري

 لخلفيةاألرضية الضربة 

88 

 
 
 



 
 18 

 

 
 قائمة األشكال

 رقم 
 الشك 

 رقم الصفحة العنوان

يوضررا األوسررال الحسررابية لالختبررارين القبلرري والبعرردي للمهررارات   1
 لمجموعة النظام البصري

67 

يوضررررا يبررررين األوسررررال الحسررررابية لالختبررررارين القبلرررري والبعرررردي   2
 للمهارات لمجموعة النظام السمعي

70 

يوضررا األوسررال الحسررابية لالختبررارين القبلرري والبعرردي للمهررارات   3
 لمجموعة النظام الحسي

73 

يوضا األوسال الحسرابية لالختبرارات البعديرة للمهرارات األساسرية   4
 للمجموعات الثالثة 

82 

 قائمة املالحق 
رقم 
 الملحق

 رقم الصفحة العنوان

1  
أسماء السادة الخبراء والمختصين الذين أسهموا في تحديد المتغيرات 

 وترشيا االختبارات المستخدمة في البحث

104 

2  
 أسماء فريق العم  المساعد الذي تمت االستعانة بهم إلجراء متطلبات البحث

106 

3  
 المهارات األساسية بالتن   استبانة آراء الخبراء في تحديد

117 

4  
 استبانة آراء الخبراء والمختصين في ترشيا االختبارات المالئمة 

119 

 111 االختبارات المستخدمة في البحث  5

 116 تحديد التمرينات الخاصة بالبحث  6



 
 19 

7  
 استبانة تحديد صالحية مقياس األنظمة التمثيلية

122 

 128 والضربة الخلفيةوالضربة االمامية  تمرينات اإلرسال  8

9  
 عليميةالوحدات الت

143 

10  
 يوضا بعض الصور لبرناما تحديد برناما األنظمة التمثيلية

151 

 



 

 الباب األول

 التعــريف بالبحث:     -1
 مقـــدمة البحث وأهميته:   1-1
 مشـــكلة البحث:  1-2
 أهـــداف البحث:   1-3

 فرضـــيتي البحث: 1-4 
 جمـــاالت البحث:   1-5

   اجملـــال البشري: 1-5-1
  :زمانياجملـــال ال 2-5-1
  :املكانياجملـــال  3-5-1

 
 
 
 
 
 

 

 



 

  الباب الثاني
 الدراسات النظرية والدراسات المشابهة   - 2

 :الدراسات النظرية 1  -2
 التمرينات:  2-1-1
التمرينات الخاصة: 2-1-1-1

 

أهمية التمرينات الخاصة:  2-1-2-1
 

 
 األنظمة التمثيلية:   2-1-2

أنواع األنظمة التمثيلية:  2-1-2-1
 

 
 دور الحواس في التربية الرياضية :  2-1-3
 رات األساسية بالتنس: المها  2-1-4
أهداف لعبة التنس:   2-1-5

 

 الدراسات المشابهة: 2-2
  2008دراسة كه جال كاكه حمد سعيد  1–2–2
 :2009دراسة هديل عبدالحسين،  2–2–2
 :  2012دراسة يعقوب يوسف عبد الزهرة   2-2-3
 مناقشة الدراسات المشابهة: 2-2-4
 :بهة أوجه اإلفادة من الدراسات المشا  2-2-5
 

 

 

 

 

 



 

 الباب الثالث
 منهج البحث وإجراءاته امليدانية:   -3

 منهج البحث:  1-3
 جمتمع البحث وعينته: 2-3

  تكافؤ العينة: 1–2–3
 ائل مجع املعلومات واألدوات املستخدمة يف البحث: حوس  3–3
 وسائل مجع املعلومات:   3-3-1
 األجهزة واألدوات املستخدمة يف البحث:  3-3-2

 اجراءات البحث:   4 –3
 مقياس األنظمة التمثيلية   3-4-1
 األسس العلمية لالختبارات:  3-4-2

 حتديد أهم املهارات االساسية بالتنس:  3-4-3
 إختيار اختبارات املهارات األساسية بالتنس:   3-4-3-1
 التجارب االستطالعية   3-5
 التجربة االستطالعية األوىل:  3-5-1
 االستطالعية الثانية: التجربة   3-5-2 

 التجربة االستطالعية الثالثة:   3-5-3
حتديد التمرينات اخلاصة ملهارات)االرسال ، والضربة األرضية األمامية ،   3-6

 والضربة األرضية اخللفية( قيد البحث:
 التجربة الرئيسة  3-7
 االختبار القبلي:  3-7-1
 التجربة الرئيسة:  3-7-2

 االختبار البعدي:   3-7-3
 الوسائل اإلحصائية:  3-8
 



 

 الباب الرابع
 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها: -4

عرض نتائج األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية  4-1

لالختبارين القبلي والبعدي للمجموعات  (t)وقيمة 

التجريبية الثالث )النظام البصري ـ السمعي ـ الحسي( 

 وتحليلها:

عرض نتائج األوساط الحسابية واالنحرافات  4-1-1

لالختبارين القبلي والبعدي  (t)المعيارية وقيمة 

 للمجموعة األولى للنظام البصري وتحليلها:

عرض نتائج األوساط الحسابية واالنحرافات  4-1-2 

لالختبارين القبلي والبعدي  (t)المعيارية وقيم 

 للمجموعة الثانية للنظام السمعي وتحليلها:

عرض نتائج األوساط الحسابية واالنحرافات  4-1-3

لالختبارين القبلي والبعدي  (t)المعيارية وقيم 

 للمجموعة الثانية للنظام الحسي وتحليلها:

بين االختبارات القبلية  (t)مناقشة نتائج قيمة  4-1-4

والبعدية لمهارات التنس األرضي للمجموعات التجريبية 

 لسمعي، والحسي(:الثالث )النظام البصري وا

عرض نتائج اختبار تحليل التباين وقيمة أقل فرق  4-2

معنوي للمجموعات الثالث في متغيرات البحث وتحليلها 

 ومناقشتها: 

( L.S.Dمناقشة نتائج تحليل التباين و وقيمة) 4-2-1

المحسوبة وداللة الفروق بين مجموعات 

الحسي( في المهارات  -السمعي -الثالث)البصري

 سية بالتنس األرضي:األسا



 

 الباب الخامس
 االستنتاجات والتوصيات -5

 
 :االستنتاجات  5-1

 :التوصيات 5-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 المصادر
 

 

 

 

 

 

 المصادر العربية

 المصادر األجنبية

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المالحق
 



 الباب األول: التعريف بالبحث

 

21 

   :التعريف بالبحث -1
 :  البحث وأهميتهمقدمة  1-1

الفرديةُّالتيُّتحققُّفرصُّالممارسةُّوالمنافسةُّوالترويح،ُُّّعابلألاإحدىُّالتنسُُّّلعبةُُّتعد ُّ   
ُّوالمهتمينُّ ُّالخبراء ُّمن ُّالكثير ُّلقيام ُّنتيجة ُّوالتقدم ُّالتطور ُّوصلتُّإلىُّمستوىُّمن ولقد

ُّاجل ُّمن ُّالعلمية ُّبالطرائق ُّالمختلفة ُّجوانبها ُُّّبدراسة ُّبمستوى ُّبدني ُّالناشئاالرتقاء ُّ،اين
ُّالتيُّتحققُّاالنجازُّالعالي.وُُّّداءاألمستوياتُُّّأعلىوالوصولُّبهمُّإلىُُّّ،اونفسي ُُّّ،ومهاريا ُّ
مددنُّالبرمجددةُّالل ويددةُّالعصددبيةُّ،ُّومددنُّخددظلُّمعرفددةُّالنظدددامُُّّنظمددةُّالتمثيليددةُّجددزءا ُّوتعدددُّاأل

إذُّنجدددددُّأنُّسددددطُّ،ُّبتكددددونُّعمليددددةُّتطددددويرُّالمهدددداراتُّبشددددكلُّأدقُّوأالتمثيلدددديُّلكددددلُّشددددخصُّ
سداليبُّالعلميدةُّالدقيقدةُّوالتديُّتراعديُّفضدلُّالنتدائيُّيكدونُّمدنُّخدظلُّإتبدا ُّاألالوصولُّالدىُّأ

ُّعنايدةالُّتزدادواُّ،المددربُُّّقبدلُّلفروقُّالفرديةُّفيُّعمليدةُّاسدتقبالُّالمعلومداتُّالمعطدا ُّمدنا
السددددمعيةُّ)ُّنظمددددةُّالتمثيليددددةاألبددددرزُّاالمتمددددامُّبدراسددددةُّوُّ،ُُّّناشددددئينمددددنُّقبددددلُّالمدددددربينُّللُّبهددددا

ُُُّّّ.(ريةُّوالحسيةوالبص
نُّاكتسدابهاُّبطدرقُّإإذُّ،ُُّّمدذ ُّاللعبدةواسد ُّفديُّتحقيدقُّسدبلُّالنجدا ُّفديُُّّتدثثيروللمهاراتُّ   
أداءُّالمهددداراتُُّّومدددنُّالبدددديهيات،ُّاالداءفددديُُّّتددد قابليُّتحسدددينصدددحيحةُّيدددىد ُّإلدددىُُّّأسددداليبوُّ

الدتحكمُّباتجددا ُُّّالناشدد الكدر ُّالسددريعةُّلدذلوُّيتوجددبُّعلدىُُّّفضدظ ُّعددنمدرتبطُّبوجدودُّمضددربُّ
ألداءُّالمهار ُّبشكلهاُّالصحيحُّوتوجيد ُّالكدر ُّإلدىُُّّالناش تهي ُُّّفضظ ُّعنضربُّوحركةُّالم

لتعددددددُُّّتلددددوُّ،ُّونظددددرا ُّأوُُّّمددددذ ُّالمهددددار ُّأتقددددنوبددددذلوُّيكددددونُّقدددددُُّّالناشدددد المكددددانُّالددددذ ُّيريددددد ُّ
ُّالناشد وانُّمتطلبداتُّتصدويبُّالكدر ُّيقد ُّعلدىُّعداتقُّ،ُّالمهاراتُّالمختلفةُّفيُّمذ ُّالفعاليدةُّ

قابليدةُُّّفضدظ ُّعدنقنُّقابليدةُّارتددادُّالكدر ُّومسدتوىُّمضدرب ُّنُّيدتأفيُّمكانُّمحددُّلذلوُّعليد ُّ
ُّاتجا .ُُّّوبث ماُّتثثيرُّوكيفيةُّاتصالُّالكر ُّبالمضربُّوقو ُّ
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فددديُُّّاألنظمدددةُّالتمثيليدددةخاصدددةُّعلدددىُّوفدددقُُّّتمرينددداتالبحددديُّفددديُّتطبيدددقُُّّأمميدددةوتكمدددنُُُُّّّّ
وتطدددويرُّمسدددتوىُّاللعدددبُّمدددنُّخدددظلُُّّبدددالتنسُّللناشدددئين.ُّاألساسددديةتطدددويرُّبعددداُّالمهددداراتُّ

ومددديُّبدددذلوُّتشدددكلُُّّاللعدددب،ُّأثنددداءتلدددوُّالمهددداراتُّومواجهددد ُّالت يدددراتُّالتددديُّتحدددديُُّّاسدددتخدام
ُّالتنس.ُّلعبةُّعنُّكونهاُّمحاولةُّعلميةُّجديد ُّفيُّتطويرُّفضظ ُّمهاريا ُّ ُّتطورا ُّ

 :مشكلة البحث 1-2
ُّ،إتقانهدددانُّتعدددددُّمهددداراتُّالتدددنسُّتتطلدددبُّبدددذلُّالكثيدددرُّمدددنُّالجهددددُّوالممارسدددةُّفددديُّسدددبيلُّإُُُّّّ

ُّثسدداليبوكددذلوُّيتطلددبُّمددنُّالقددائمينُّعلددىُّتدددريبهاُّتددوفيرُّتمددارينُّجديددد ُّباسددتمرارُّتددىدىُّب
فددديُّتطدددورُّتلدددوُّالمهددداراتُّبمددداُّينسدددجمُّمددد ُّالتطدددورُُّّاإلسدددرا فددديُُّّاإلسدددهامحديثدددةُّمدددنُّاجدددلُّ

ُّالحاصلُّفيُّمذ ُّاللعبة.
اُّاُّواضدح ُّتذبدذب ُّنُّمنداوُّإالحدظُُّّلعبدةُّالتدنسحددُّالعبديُّأُّبوصدف ومنُّخظلُّخبر ُّالباحيُّ  

يةُّبددددالتنسُّوخاصددددةُّمهدددداراتُّساسددددينُّللمهدددداراتُّاألالناشددددئأداءُّمسددددتوىُّفدددديُّحسددددنُّوعدددددمُّت
ميدددولهمُّنُّيكدددونُّسدددبب ُّأوالدددذ ُّيمكدددنُُّّوالخلفيدددةُّماميدددةاألوالضدددربتينُّاألرضددديتينُُّّاإلرسدددال

،ُّولهدذاُّتدمُّوضد ُّتمرينداتُّخاصدةُُّّللتعدر ُُّّ(والحسديةُّالسدمعيةوُُّّالبصدرية)حسدبُّاألنظمدةُّ
ُُّّالمذكور ُّأعظ ُّ.مهاراتُّرُّمستوىُّاألداءُّفيُّاليماُّفيُّتطوُّتثثيرُّعلىُّ

   :البحث أهداف  1-3
ُّ(ُّلناشئيُّديالىُّبالتنسُّ.البصريةُّوالسمعيةُّوالحسيةالتعّر ُّعلىُّاألنظمةُّالتمثيليةُّ)ُّ-1
البصدريةُّوالسدمعيةُّالتعّر ُّعلىُّتثثيرُّالتمريناتُّالخاصةُّعلىُّوفقُّاألنظمةُّالتمثيليدةُّ)ُّ-2

 يالىُّبالتنسُّ.(ُّفيُّتطويرُّبعاُّالمهاراتُّاألساسيةُّلناشئيُّدوالحسية
نظمدةُّالتمثيليدةُّبدينُّالمجدامي ُّالدثظيُّفديُّنظدامهمُّوفدقُّاألُّالفدروقُّعلدىُّالتعر ُّعلدىُُّّ-3

ُّ)البصر ُُّّوالسمعيُُّّوالحسيُّ(.
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ُّ:البحث يفرضيت1-4ُُّّ
وجدددودُّفدددروقُّذاتُّداللدددةُّإحصدددائيةُّبدددينُّاالختبددداراتُّالقبليدددةُّوالبعديدددةُّللمجدددامي ُّالثظثدددةُُّّ-1

بعدداُّالمهدداراتُّاألساسدديةُّبددالتنسُُّّيُّتطددويروفددقُّنظددامهمُّ)البصددر ُّوالسددمعيُّوالحسددي(ُّفدد
ُّ.فيُّاالختباراتُّالبعدية

البصددريةُّوجددودُّفددروقُّذاتُّداللددةُّإحصددائيةُّبددينُّالمجددامي ُّالثظثددةُّلةنظمددةُّالتمثيليددةُّ)ُّ-2
 (ُّفيُّتطويرُّبعاُّالمهاراتُّاألساسيةُّبالتنسُّفيُّاالختباراتُّالبعديةُّ.والسمعيةُّوالحسية

   :جماالت البحث 1-5
ُّديالىُّبالتنس.ُّةناشئالعبيُُّّي:اجملال البشر 1-5-1
ُّ.15/9/2013ُّول اية21ُّ/5ُّ/2013ُُُّّّمنُُّّالممتد ُّالمد ُُّّاجملال الزماني: 2-5-1
ُّناد ُّبعقوبةُُّّالرياضي.ُّفيالتنسُُّّمظعبُّاني:ـاجملال املك 3-5-1

ُّ
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   املشابهةوالدراسات  الدراسات النظرية - 2
 الدراسات النظرية 1  –2
   :التمرينات 2-1-1

التمرينات البدنية من أهم  الساما ا التمص تبما بالريالمص علم  أمسم  المامتسيات  أن 
همممس امبمممارل ممممن القرلمممات أس  .(1)جمممال اليمممالصن علممم  ا فمممص تق يمممء الداك القرلمممص سبمممسً  

ل سامد مقددل سأغراض ميينة سبهذا تمتال ممن غيرهما ممن القرلمات المختارل سالمرتبة طب ا 
. سالتمرينممات هممص قرلممات بدنيممة الهممدا مممن أدا همما هممس (2)التممص ن ممس  بهمما فممص ممسنمما اليممسمصا

رفع قدرات الريالص البدنية سالقرلية سفمء قساممد خابمة تراممص الامر التربسيمة سالمبماد  
 من الداك القرلص.  ى ماا  سا بالفرد الريالص عل  ماتس اليسمية لسسب

 ة:التمرينات اخلاص 2-1-1-1

   .(3)ها: االتمرينات التص يقتسي الجلك الر ير منها مس  تدريبات متنسمةاأنستيرا   
تيممممما هممممذن التمرينممممات أااًامممما فممممص تطممممسير ال ممممدرات القرليممممة ست يممممد  هممممذن التمرينممممات  

ص اليمالص لعمبمين سمسم  تلامما ها تيما مس  البنماك المبارمر لسمامتسى الريالمنلرسرية ل
 الداك المهاري سترقية الفه  الخططص لعمبين.

                                                           

 ،دار اللمممممياك لسطباممممممة سالتبممممممي  :النجممممما.ل1طل،أساسيييييياالتيييييللركييييي    لرك   يييييلناهمممممدل مبمممممد ليمممممد    (1)
 .36ص،2008

دار الفلمممر  ال ممماهرل: ،1ج،أسيييللرك ييي  يى–مسيييات االركمريييما لل–أصييياللرك ييياىلرك يييا لمقممممد قرمممرل    (2)
 .31ص اليربص،

 ،1967،  دار اللاتممم  :ال ممماهرل ،  ييي للرك ييي  ل ييي  يىلا طيييطن بمممال   سمقممممد مبمممد ناالمجيمممد نيمممم مبمممد (3)
 .255ص
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هممذن التمممارين مممن التمرينممات التنافاممية التممص تمملدى فممص مساقمما السيمم  طب ًمما  يممد  ست) 
ا مممداد  مممدلهمما تيتبممر السامميسة لتطممسير رمملا التممدري  خممعا أنسن السيبممة لممما نالرممرسط سقمم

تأريرهمما يلممسن  أن، س التممنر ا رلممصريالممية سمنهمما ليبممة سالمنافاممات للريممر مممن الليمما  ال
فيممماً  سلمممامًع قياًاممما علممم  ساممما ا التمممدري  الخمممرى فبمممذلي ت قممماف  مسممم  التمممرابط الجيمممد بمممين 

 .(1)(ملسنات التدري  ستطسيرن
التمرينممات الخابممة هممص التمرينممات التممص تلممسن قريبممة سمرممابهة  أنفلممًع مممن ذلممي  

ها تلمممسن ملمسمممة أنسن السيبمممة سالتمممص ممممن رمممنان خالمممية ل مممتلمممس  أنلقممما ت المنافامممة مسممم  
ممممداد البممممدنص المهممماري سالنفاممممص لسسبمممسا علمممم  القالمممة التممممص يملمممن مممممن خعلهممما دخممممسا لإل

العممم  علمم  أجممساك المنافاممة الق ي يممة. سهصافممص قممد ذاتهمما الجمملك النهمما ص مممن ا مممداد، عذ  
ص علمم  ا اممتخدا  الي سممص يلممسن الهممدا الاممار هممس تقسيمما لمما مممن ا مممداد اليمما  سالخمما

سالق ي ممص خممعا المباريممات سهممص بمرابممة التسافممء الماممبء لستيممرا مسمم  ن مماط اليممما خممعا 
 .(2)المبارياتا

  أهمية التمرينات اخلاصة:  2-1-2-1
رمممطة القرليمممة المختسفمممة نساع الأنمممهممما ساقمممدل ممممن أنترجمممع أهميمممة التمرينمممات الخابمممة: ب    

 :(3)تنريط مماراتها ل طامات مختسفة ستلمن أهميتها التص تاي  الدسا المت دمة عل 
 رطة القرلية سالقا تيرًلا لإلبابة.نت يد  التمرينات الخابة من ألرر ال.1
 يملن لجميع الماتسيات أدا ها فهص   تتطس  قدًرا مالًيا من ال درات سا اتيدادات..2

 لستمرينات الخابة أااًاا لعاتيداد لسمسا  الريالص..3

                                                           

 .324ص ،2001دار اللت  لسطبامة سالنرر،  :المسبا .  للركي ( لياك الخياط سنسفا م قمَّد  1)

 .77ص ،1994نرأل الميارا،  :ا الندرية . ر ةلرك يارل( مسص ألبيي  2)

 .442ص ،2004الطيا لسطبامة، . رك   يىلرك يارلرألسللرك  ميةلتلل( مبد اهلل العمص  3)
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تاممتخد  التمرينممات الخابممة لتطممسير النممساقص الخططيممة سالمهاريممة سالبدنيممة سلممذلي تنميممة .4
الخبمممرات لمممدى العمبمممين ست يمممد  الساممميسة الفيالمممة التمممص تامممي  بساامممطتها علممم   تطمممسير قالمممة 

ستتميممل  التممدري  لممدى العمبممين التممص هممص الهممدا الق ي ممص مممن ممسيممة التممدري  الريالممص.
(1) التمرينات الخابة :

 

 ها ستمرينات المنافاة مرابهة لقالة السي  الق ي ص أس قريبة منه جًداا.أنا .1

 يملن ااتخدامها فص السقات التدريبية لسها. .2

 يملن أرغاا  مبص الفريء جمييه  بتطبي ها. .3

 متسفر. نا  تقتاج عل   أجهلل ألافية سيملن تطبي ها فص أي مل .4

الدفاع سالهجس  لدى العم  فص سقت ها من التمرينات المهمة التص تطسر قالتص أن .5
 ساقد.

هممماا عيملممن الممتقل  برممدل هممذن التمرينممات بالرمملا الممذي يممران المممدر  سيجمم  مممد   .6
 سقت الراقة.

اتيمممما مسممم  ا قامممار بقمممما المنافامممة سالتغسممم  مسممم  مامممما الخمممسا سا قامممار  .7
 .(2)بالر ة سال لاك مس  التردد الذي يقدث فص المنافاةا

همذن التمرينمات همص ممن أهم  التمرينمات التمص تيمما  أنرى الباقمث يم  سمن خعا مما ت مد   
تلمسن قالمة خططيمة مرما تطمسير دقمة عقمدى  أنمس  تطسير قالة التدري  لدى العمبين لم
ريالممة التممنر هممص لممرسرية لنجممار أي فريممء فممص قمما ت السيمم  الرابممت أس قالممة مهاريممة س 

ن، عذ ت بيمد ممنه  قالمة المسما ستليمد ها مرغسبة سمرسقة لدى العمبميأنفلًع من  الرلص،
 من عرارل العمبين سمطا ه  فص أرناك التطبيء سمن ر  تق يء هدا التمرينات.

                                                           

دار الفلممر لسطبامممة سالنرممر،  :نامممم، 1طل.رك مييا يالرك طاي يييةلك يي للرك يي  ( رممامر مقاممن سمسفممء مجيممد  1)
 .208-207ص ،1999

 .28، صركمص  لركساتق( مبداهلل العمص  2)
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 :نظمة التمثيليةاأل 2-1-2
سالبمممسر، تمامممما مرممما مالمنممما  سالبمممساتممممال  الخبمممرل لمممدينا ممممن المرمممامر  يتمممألا 

نا فممص اليممال  الخممارجص، نمما نختسمما فممص الطري ممة التممص ناممتيما بهمما قسااممأنالخممارجص. سلممما 
بيمض النمار ربمما يتقمدرسن علم   أنفنجمد  فمص الطري مة التمص نفلمر بهما.َأيًلما ا نختسا نأنف
يفلممممر  اآلخممممرالممممبيض  أنبالبممممسر، فممممص قممممين  اآلخممممرسنيفلممممر فممممص قممممين لريممممرا،  فاممممه أن

هما أن، سليسنما افترلمنا فامنانلنيرا ماهيمة التفليمر بالنامبة  ناأن .البساتأس  بالقااير
تفليمر يتفمرد بمه ممن غيمرن ممن  أامسس ، سللن للا منما آخرمس  لا رخص َأيًلا طبء تن

مس  تيبيرات لغتنا، في س  المبيض بسبما من مسره  َأيًلا البرر. ستنيلر طري ة تفليرنا 
، سربممما ياممتمع الممبيض فاممه نل، مممن قبيمما الماممت با المرممرء الممذي يرسنممه القممداثمسمم  
ا، ا تاًممميتنماغمسن ممع مما ي ماا تناغًممأي ، هانفامم المسجمةسيتسالفمسن ممع طمسا  بينايمة اآلخمر

يفهمممسا ممما تفيسممه فهممما ممي مما بقيممث يرمميرسن  أنفممص َأيًلمما سمممع ذلممي قممد يرغمم  الممبيض 
لسمممات الف ممة  أننفتممرض  أنبا رتيممار، سهممذا يمرمما رممعث ف ممات مممن النممار. سمممن المي ممسا 

التممممص  البممممساتفيبممممفسن يممممة ناالف ممممة الرَأّممممما مممممن النممممار تيلممممر بممممسرا ذهنيممممة،  السلمممم 
.(1)سأقااياممه الف ممة الرالرممة يتعقممسن مممع مرممامره   أن، فممص قممين ه ناأذهممياممميسنها فممص 

ينممممدرجسن تقممممت  ، عذلافممممة البرممممر يختسفممممسن فممممص بممممفاته  سطبممممامه  ساتجاهمممماته  أن 
بااممت باا الميسسمممات مممن طريممء القممسار الخمممر   مممةنالت ممس  هممذن ، عذ أاااممية  مممةأن

 ما:عبرمجتها مس  هي ة سميالجتها سمن ر  
o سيام  االن ا  الببريا الساسهذا الن ا  التمريسص  :اأش الصا ل. 
o ص سيام  االن ا  الاميصاناسهذا الن ا  التمريسص الر :أصارا. 

                                                           

اممسسى مقمممد بهلسممص،  ترجمممة: .1طل،ركت مجييةلرك يايييةلرك صييتيةلارك يي  يى جسليما اسلممسنر سجممسن امميمسر  (1)
 .83-82ص 2007،لسنرر سالتسليع  نادار الميم: الرياض
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o سهذا الن ا  التمريسص الرالث سيام  االن ا  القاصا :اأ اسيلمشاع ل. 
ليمما  أيفممص الممذهن  الرممياك مممة التمريسيممة هممص امبممارل مممن ليفيممة تمريمما نفال عذن 

سهممذا يرمملا مبممدر اليديممد مممن  ،أقاممارأس  ،أس بممست ،نرممفر القممدث همما رممفر لبممسرل
   .(2)اسسلياتنا سفهمنا سالذي بدسرن يرلا سيبيغ الممرعت الداخسية التص ناتخدمهاا

 ،أس نرممممه ،أس نسمامممه بِمممِه،أس نرمممير  ،أس نامممميه ،لممما خبراتنممما ناتجمممة ممممما نمممران أن 
خبرات بالن ما  التخلينمص لسرمخص أي الليفيمة التمص تممت بهما ممسيمة تخملين ستام  تسي ال
نممما نيمممسا مسممم  قساامممنا فمممص الميسسممممات جمييهممما ممممن اليمممال  الخمممارجص سفمممص أنالميسسممممات، 

داخا أجاامنا تسجد مات بعت قاية لستخلين س  يسجد مبدر آخر  امت باا الميسسممات 
نقسما مهمارل  أناليبمبية، فينمدما نريمد  يليمةناالميلمن اليال  الخمارجص ألرمر دقمة ممن همذن 

هممممما ناتجمممممة ممممممن  همممممسر ستياقممممم  الخبمممممرل ممممممن طريمممممء الن ممممما  أننممممما امممممنجد أنرمممممخص مممممما ف
 .(1)التمريسص
ه ايمرمما ا قاممار المتسلممد مممن أنمملممما مممرا )رممسقص اممسي  قممماد( الن مما  التمريسممص ب 

بممسري  لمما قااممة مممن القممسار الخمممر نمطممًا خاًبممًا لممإلدراي مممن رليممة رممصك سهممس نمممط
نابة عل  البسر، سا دراي النمات  ممن امماع بمست همس المنمط الامميص، سا دراي النمات  

 .(2)من ا قاار هس النمط القاصا

                                                           

دار اليمالسري اليسميمة  :ناممم .رك ف ي لامس اياالرك  صيللرك  رسيللماطأن  ا اماميسصمبد ال ادر  ةيامن (2)
 .42ص، 2011لسنرر، 

رك صييايىلت يي للركييي لع يي لاتييقللارعأنيي يييري لميينعلل   يمييللم  يي  لكييت  ليي ممس  يسامما مبممد اللهممرل   (1)
لسيممة التربيممة الريالممية،  ل،، راممالة ماجاممتير غيممر منرممسر  سييل ل-تصيي  ل-ظمييةلرك مري يييةليسييم لنرألل

 .47ص ،2012جامية بغداد، 
دار البمارسدي اليسميمة لسنرمر  :ناممم. ركت مجيةلرك ياييةلرك صيتية NLPت مجيةلرك  يلي رسقص اسي  قمماد  (2)

 .193 -192ص ،2008سالتسليع ،
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 النظام التمثيلي :
(1)

هو الجزء الذي يستطيع العقل الواعي إدراكه من المعلومات 

ه أو ناتجة مما نرا كلها  المخزنة ، ولكل شخص نظامه الخاص به ، وان خبراتنا

أو نشعر به أو نحسه أو نتذوقه أو نشمه وفي البرمجة اللغوية العصبية نسمعه 

ترجع هذه الحواس إلى ما يسمى بالنظام التمثيلي . وهو تمثيل المعلومات 

 باستخدام الحواس.

المعلومااات الخارجيااة ماان خااال حااواس الجساام النظااام الااذي يسااتقبل هممسالباقممث :  رىسيمم

 . وخارجيا في االتصال باآلخريناغ وتحليلها داخليا في الدم
   ظمة التمثيلية:نواع األأن  2-1-2-1
ل :للVisuallyااًل:لركنظا لركتص  ليأ

هممس ا دراي النممات  مممن الرليممة سهممص البممسرل المرمماهدل ، أس مممن الممذالرل أس متخيسممة منرممأل 
 هص:أرلاا البسرل المخلسنة فص الذالرل تلسن مس   أنبااتخدا  قااة الببر. أي 

o ب ( سرل ق ي ية مراهدلReal Visual  سهص البسرل التمص نراهما مسم :)  الق ي مة
 أمامنا.

o ( بممسرل تذلريممةRemember Visual سهممص البممسرل التممص نخلنهمما فممص م سلنمما :)
بيممد رليتهمما سنتممذلرها بيممد مممدل مممن المملمن سقممد تاممتدم  بلسمممة أس مسقمما أس رمممل 

 ميين ياتقث تسي البسرل، سييد ربطًا لتسي البسرل.

o  نعبمسرل( رما يةConstruct Visual  سهمص البمسر التمص لم  يامبء لنما رليتهما :)
سهممس  رمماك بممسرل النبممص يساممانإرمما ية لن أس تخلينهمما فممص الممذالرل ، فالبممسرل ا

 نا ل  نرن فننرئ له بسرل ميينة.أن

                                                           

1
 دمشق، منشورات دار عالء -ةسوري،  ترجمة محمد الوالد: التخطيط اللغوي العصبي( جوزيف اوكانور، (

 . 20 .ص2008، الدين     
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ببممري، سيميسممسن علمم  التممنفر  أاممارالرممخاص الببممريين يتميمملسن بن مما  تمريسممص  أنس    
لتقمممدث بامممرمة بينمممما يمممرسن بمممسرل لتجممماربه ، سييتممممدسن مسممم  القرلمممات لمممدم  الامممريع سا

، سيتقرلسن سيألسسن بامرمة سيفيلمسن بالطاقمة سيتقمدرسن ببمست مرتفمع، سيتخمذسن أقساله 
 .(1)قرارات فسرية مبنية مس  ما يرسنه  

 
ل :للAuditoryيًا:لركنظا لركسم للينار

لمذي يلمسن فمص القماا أس ممن المذالرل أس منرمأ سهس ا دراي النات  من الاممع أس اللمع  ا   
بطري ممة جديممدل لممم  ياممبء لمممي امممامها مرممما اممماع بممست الممممذيع سهممس يتقمممدث فهممس اممممع 

ه يبممب  بممستَا مممن أنممق ي ممص خممارجص سمنممدما تخلنممه فممص ذالرتممي رمم  تتممذلر ذلممي البممست ف
منرممَأ أي لمم   اه يبممب  بممستً أنممأي بممست آخممر فأس  نااممن رل سمنممدما تنرممئ بممست االممذال

         ساعأنمممم، َأّممممما ت تقممممت الممممماك مممممرعً أنممممتامممممع بممممستي س  أنتامممممع بهممممذا البممممست مممممن قبمممما لمممم
 الامع فهص:

o ( امممع ق ي ممصReal Auditory سهممس البممست الممذي تاممميه فممص التممس سالسق ممة :)
 مس  الق ي ة أمامي.

o ( اممع تممذلريRemember Auditory سهممس البممست المذي نخلنممه فممص م سلنمما :)
 د مدل من اللمن سقد ياتدم  بلسمة أس مسقا أس رمل ميين.بيد امامه، سنتذلرن بي

o  أنامع( را صConstruct Auditory سهس البست الذي لم  يامبء لنما اممامه :)
نما لم  نامميه فننرمئ أنرماك بمست نبمص اهلل آد  مسيمه الامع  سهمس أنأس تخلينه فص المذالرل ل

 له بستَا ميينَا.

                                                           

دار الرايممة لسنرممر  :اممسريا .NLBلم يي ا لركت مجييةلرك يايييةلرك صييتيةلاتييالرال صيياللركيياالف ممص   عبممراهي  (1)
 .85ص ،2009سالتسليع، 
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اممميص سيميسمممسن  أاااممصا  تمريسممص فالرممخاص الامممييسن همم  الممذين يتميممملسن بن مم 
ي مماععلمم  التممنفر الميتممدا سالتقممدث بهممدسك دسن م اطيممة غيممره  سيتقممدرسن بنغمممة  متباينممة  سا 

ستلسن قرلاته  الجادية اقا من الرخص البسري سيتذلرسن ما اميسن ألرمر ممما رماهدسن 
 .(1)سيتخذسن قرارات مبنية مس  التقسيا الدقيء

 
ل: Kinestheticراكرًا:لركنظا لرك سللي

هممممس ا دراي النممممات  مممممن ا قاممممار أي ا قاممممار الق ي ممممص أس المتخيمممما بااممممتخدا   
قااة السمر أس المرامر مرما لممر مخمما نمام  أس ا قامار بالنيسممة أس تمذلر مرمامر 

                         فهص:                                    ساع ا قاار أنَأّما  ،الفسل فص الاباء أس الريسر بالفرر أس الغل 
o ( عقاار ق ي ص Real Kinesthetic سهس ا قاار ال :)ص ببمرسدل الجمس أس نم

قرارته سهذا مندما يلسن خارجيًا سقد يلمسن همذا ا قامار داخسيمَا مرما ا قامار 
 بالل  داخا الميدل.

o  ( عقامار تمذلري Remember Kinesthetic سهمس تمذلر ليسمة بماردل جممدًا .:)
 انه فتاتدمص عقاااًا مر بي من ذالرتي.مرع قبا 

o  أنعقامار ( رما ص Constructed Kinesthetic سهمس منمدما أقمسا لمي مما .:)
ت فمص همذن القالمة تنرمئ رمي ًا جديمدًا أنمهس عقاااي لس لنمت تيميف فمص الممري  ف

 قدث لي. أنل  يابء له 

                                                           

 ،2000مطبيمممة جريمممر،  :مبمممر.  مجيييةلرك ياييييةلرك صيييتيةلاتيييالرال صييياللركام ييي ا ركتالف مممص   عبمممراهي  (1)
 .18ص
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همممم  الممممذين يتميمممملسن بالهممممدسك سيتقممممدرسن ببممممست مممممنخفض  القامممميسن سالرممممخاص 
سالبممسر  البممساتمممن  سالقاامميرالبممر لسرمميسر  منايممةيتنفاممسن بممبطك سممممء سييطممسن س 

 .(1)سأقااياه سقراراته  نابية من ريسره  الرخبص 
سيممة نامممن ال نممسات الر ناالفممراد الببممريسن لممديه  ارنمم أنسأرممار هسفسممد سليربممص علمم  

اي من خمعا السغمة الملتسبمة التيس  أس ا در  :ية( ال نال السغسية الببرية مرانا)السغسية سالمل
 تباهمماً نالمهمما  ال ممراكل ساللتابممة فيتممذلرسن ممما قممد لتبممسا سيقبممسن لتابممة ا تجاهممات سيييممرسن 

يمممة همممص الغالبمممة فيعقمممسن ناأفلممما علممم  المقالمممرات، أمممما المممذين لمممديه  ال نمممال الببمممرية المل
ت، سالم مممماهرا ،بمممميسبة فممممص الغالمممم  فممممص السغممممة الملتسبممممة سيلسنممممسن أفلمممما بالمخططممممات

سيتبسرسن السجسن باهسلة سالمالن بااتيماا خياله ، سينتبهمسن ألرمر علم  البي مة المقيطمة 
الجديمممممدل. فالببمممممريسن يفلمممممسسن ميالجمممممة الميسسممممممات بمممممالييسن، سالمعق مممممة سالمخططمممممات 

 . سالتخطيطات سالنماذج
فاممه  لريممرًا سي ممرلسن ببممسرل ماليممة سيعقممسن بمميسبة أنالامممييين يتلسمممسن مممع  اأّممم

فهممم  همممذا الامممسس  فمممص البي مممة يتطسممم  البمممدك بممممادل جديمممدل  أنل مممراكل ساللتابمممة سمسيمممه فمممفمممص ا
ستفاير قبير لهما سينتهمص بخعبمة لتغطيمة المسلمسع رم  تمما الفجمسات ممن خمعا الخبمرل 
الخابممة التممص تتلمممن نرمماطات اممميية، مرمما التفليممر ببممست ممماا، سا بممداع سهممذا ياممم  

  سالفمراد اآلخمرين، سالّاممييسن يفلمسسن الميالجمة ممن فامهأنله  بتطسير قسار داخسص بمين 
. أمممما الفمممراد القرليمممسن فييمسمممسن اممممع سالرمممرطة البمممستية سالمناقرممماتخمممعا عقامممار ال

هنمماي ال سيمما مممن  أنالترليممل عذا لمم نابرمملا أفلمما مممن خممعا مرممامره ، سيميسممسن علمم  ف ممد
أس منمممد ال مممراكل يريمممدسن القرلممة الخارجيمممة أس أي مريمممر آخمممر، سمنمممدما يامممتميسن لمقالمممرل 

                                                           

دار الخسمد سنيمة لسطباممة،  :مبمر. تيال ي ا ليت ييلتيللةن سيةلركينفللركتشي ية لآتياقالتلريتمص   دمَّ قَ م   (2)
 .33( ص1994
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تاجيا المعق ات، سيلسن دليسه  المها  الببمرية المي مدل، سالقرليمسن يفلمسسن الميالجمة 
  .(1)هذا يرتبط بردل بالتيس  سا دراي أنباليما، سالقرلة سالنراط. سيبدس 

ال رممرل المخيممة تقتممسي مسمم  منمماطء  أنسمممن ناقيممة أدء ففممص الممدما  البرممري نجممد  
سالامممع سالقرلممة اأَممما مممن الناقيممة الس يفيممة فمميملن ت اممي  ال رممرل المخيممة  خابممة بالببممار

علمم  منمماطء القممر سا ببممار سالامممع سالقرلممة سالممربط سأجمملاك أخممرى مامملسلة مممن تممدامص 
الايا اليببص لسميسسمات يميا عل  الاير برملا  أنالخساطر سالفلار سس ا ا الذالرل، س 

ستس مم  منمماطء ا امم اط القاممص فممص قرممرل الممم   رمماقسلص مممن ال رممرل علمم  ممما تقممت ال رممرل
الميسسمممات مممن مختسمما المن سمممات القاممية ستتلمم  منط ممة ا امم اط الخابممة بالرليممة فممص 

بص فمممممص الفمممممص البمممممدغص ناالفمممممص ال فمممممسي، سبالاممممممع تتمرلمممممل بمممممال ر  ممممممن الرمممممء الجممممم
القاممية علمم  نبمما اللممرل فممص  –سبا قاممار القرلممص، ستن مما بيممض الميسسمممات القرليممة 

  الميمممالر ممممن الجاممم  لن طمممة ا رمممارل نممما  الم ابممما أي علممم  نبممما اللمممرل مسممم  الجنممماالج
 أنه مممما دا  الي ممما مسممم  اتبممماا مبارمممر ممممع أمبمممابه ف مممط فمممأنممم)التنبيمممه(، بباممماطة رمممديدل 

ا طممممعع المبارممممر   يتممممأت  لممممه ع  فيممممما يخممممتص ببممممفات هممممذن المبمممما  ف ممممط سلممممير 
تاممممممتمد مممممممن لطاقممممممات الخابممممممة  بخبمممممما ص اليممممممال  الخممممممارجص، فالقااممممممير طب مممممما لهممممممذا

 .(2)بالمبا  القاية ست  التأليد مس  سجسد خمر طاقات من هذا ال بيا
 
 
 

                                                           

(1) Hopfield ,N,J, and Kirby, J.R position location on topographical maps;(Effects 

of task factors, training and strategies Cognition ,and instruction), 1994,p35. 
(2)Riding, R.,and Cheema,I; Cognitive Styles an over view and Integration,  

:(Educational Psychology, 1991) p.215. 
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 : ا لرك ارللتللرك  تيةلرك ياريةل 2-1-3

دال التسابمما سا امت باا لسفممرد سبيبيممر ادء تيمد القممسار ذات أهميمة ماليممة لنهمما تمرما أ    
ارجية سالداخسية سا امتجابة لهما س المريرات الخنجد انها قدرل الفرد مس  الريسر بالمنبهات ا

 ي تناا  قج  المرير ان لان ذلي المرير داخسيًا أس خارجيًا.تجابة بقيقة ، أاا
 : (1)سذلر مبد الاتار جبار اللمد دسر القسار فص التربية الريالية سلما يأتص

 اسً : قااة الببر:
سفمص التيسمي  ببمسرل ماممة فمان رليمة  انهما لهذن القااة اهمية فا  ة فص تيسمي  القرلمات سات 

س المممدر  القرلممات المختسفممة قممين تمملدى لنمممسذج اممما  الفممرد الريالممص هممص قممين لميسممه أ
فممع  سالراممسمات سالبممسر ، ان رليممة بيممما أنمممسذج أسلممص لسقرلممة أمامممه أس مممن طريممء ال

ا ادراي تبممسر المممتيس  لسقرلممة المممراد تيسمهمما مممن اليساممما التممص ياممتطيع المممتيس  ن خعلهمم
اسلممص لم هممر القرلممة الجديممدل برمملسها اليمما  سياممتطيع ايلممًا ان يممدري ا جمملاك اليامممة مممن 

سممن خمعا التمدري  القرلة الجديدل لما انه يقمتف  بانطبماع المص لتسمي القرلمة اس المهمارل .
ه سالتمرين يت  التيس  التا  سهس من طريء ارتراي الفرد ايجابيمًا فمص النرماط الميمرسض أمامم

ليقممدث بيممد ذلممي التيممديا سالتبممديا فممص اممسسي اللمما ن القممص ببممسرل مامممه نتيجممة المماراممة 
 ا يجابية الفيالة.

ل اسةلركسمع:رانيًا.ل
ان المدرر اس الممدر  خمعا المدرسر اس التمدريبات ييطمص الفمرد التيسيممات العلممة خمعا 

رمرر اهم  النمساقص مرض النمسذج القرلمص امما  الفمرد الريالمص ،فيسلم  لهم  ممن خمعا ال
الفنيممة فممص القرلممة اس المهممارل الميرسلممة امممامه  ،سممما يجمم  الترليممل مسيممه ، فتتس مم  ا ذن 

                                                           

(1)
عمان،دار الفكر للطباعة )1،ط ي الرياضةفسيولوجيا العمليات العقلية ف عبد الستار جبار الضمد؛ 

 .21(ص2000والنشروالتوزيع،
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المسجات البستية التص بدسرها تنت ا من طريء مب  خاص ال  الم  سالذي ي مس  بمدسرن 
ترجممممممه همممممذن الذبمممممذبات البمممممستية لربطهممممما بالبمممممسرل الميرسلمممممة فتلتمممممما ممسيمممممة التبمممممسر 

   .القرلص
لرك ل:لرًا.ل اسةراك
لسقرلمة لممدى الفمرد الريالممص لمير لافيممًا ل يما  الفممرد ان تلمسين تبممسر ببمري اس اممميص    

الريالممص بمماراممة القرلممة أس المهممارل لممذلي ي مما التبممسر الببممري سالاممميص غيممر قمما مين 
اذ لمم  يلممن هنمماي رمميسر سادراي بالقرلممة مممرتبطين بالمماراممة اليمسيممة لهمما، فممان اليلممعت 

فص هذن القرلة تقر بها بمين  ان اليلعت المرترلة ترير بمدى ما تتطسبمه  المرترلة
القرلممة مممن قممسل سارتخمماك  ن ساجمم  اليلممعت   ي تبممر ف ممط مسمم  القرلممة سللممن ايلممًا 

ياممممممتطييسن اداك القرلممممممة سذلممممممي ليممممممد   ن بيممممممض العمبممممممين  سنعقمممممم  ع مسمممممم  القممممممر .
  الرمميسر بممالفرء أس بالناممبة بممين يملممن لعممم ا قاممار بهمما بسااممطة اليلممعت سبممذلي  

 الرد سا رتخاك.
سمما امبء ذلمرن يتلم  ان القمسار جمييهما لهما المدسر الفيماا فمص ممسيمة تطمسير المهمارات 

   سالقرلات الريالية.
 املهارات األساسية بالتنس:   2-1-4

ممسيممممة عجممممادل العممممم  لمهممممارات التممممنر الرلممممص الاااممممية فممممص أي ليبممممة مممممن  أن      
للممما ليبمممة مهاراتهمممما  أن  ييمممد الياممممما المهممم  لتق يمممء النجممممار لتسمممي السيبمممة، امممميما س الليممما

 الخابة بها سالتص ترلا الدمامة ال سية التص تاتند عليها هذن السيبة أس تسي. 
ليبمة التمنر الرلممص لمأي ليبممة أخمرى لهما مباد همما الخابمة التممص ترملا الدمامممة  أن      

ت د  مامتسى أي  مم  سممدى نجاقمه ييتممد علم  قمد  أنا س ال سية الاااية التص تاتند عليه
يتق مء ذلمي ممن خمعا  أنالااامية سيملمن   ه لتسمي المبمادنمالبير مس  ممدى أس درجمة عت 



 المشابهةي: الدراسات النظرية والدراسات أنالثالباب 

 

37 

عتبمماع الاممسس  البممقي  فممص طممرء سسامما ا التممدري ، سالعممم  الجيممد هممس الممذي يجيممد أداك 
  مرابرتممممه ، سااممممتمرارن ه لهمممما يتسقمممما علمممم  قممممد لبيممممر مسممممنمممماسامهمممما سدرجممممة عت أناللممممربات ب

   بالتدري  مسيها.

 

( 2000قام  ت امي   مافر هارم  )بالمهارات الاااية لسيبمة التمنر مديمدل سمتنسممة، س    
 :  (1)ها تتألا منأنف

 .ا رااا .1

 اللربة الرلية المامية. .2

 اللربة الرلية الخسفية. .3

 اللربة الطا رل المامية.  .4

 اللربة الطا رل الخسفية. .5

 ا الطا رل. اللربة النب .6

 اللبر من فسء الرأر. .7

 اللرات الااقطة. .8

 اللرات اليالية. .9

ه ألمممد مسممم  رمممعث أنمممسلمممما يتطسبمممه ممممما الباقمممث سالمرقسمممة اليمريمممة التمممص أختارهممما ف 
مهممارات تخممص بقرممه سذلممي بيممد أخممذ رأي الخبممراك سالمختبممين فممص السيبممة سالمهممارات هممص 

 الخسفية(.لية الر المامية، اللربة الرلية ، اللربة ا رااا)
لأاال:لمعا للرإل سال:ل

                                                           

الممدار الجامييممة لسطبامممة سالنرممر  :بغممداد. 2ألعيي ر لركفنييللارك ططييللتيياك نل،لطر، اللمما مص  ممافر هارمم  (1)
 .53ص ،2000سالترجمة، 
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مهمممارل ا راممماا ممممن أهممم  اللمممربات فمممص التمممنر الرلمممص ستيمممد لمممذلي السيبمممة  ت يمممد  ا    
السقيممدل التممص   يتممدخا الخبمم  فيهممما، المهممارل هممما أنا فتتاقيممة قبمما عقممرال أي ن طممة، لممما 
 .(1)سالتص يملن تاجيا ن طة مباررل منهاا

( لممربة ا رامماا مممن اللممربات البمميبة للسنهمما 2002سيلمميا مسممص اممسس  جممساد، )     
ت مم ا سللممص يلممسن عراممالها ناجًقمم ..للممص يممتملن المرامما مممن تنفممذيها ناتقتمماج علمم  امميطرل سا 

ا بالنامممممبة للمممممربة ا مهًمممممملسلمممممرل دسرً  ناتممممملدي مسامممممما التسجيمممممه سالامممممرمة سالمممممدسر  أنيجممممم  
 .(2)ا رااا
نتمما   المت دمممة فممص البطممس ت يلممسن مممن قبمما العمبممين الممذين تق يممء ال أنلممذا نممرى  

 يتميلسن بإرااا متميل من ناقية ال سل سالدقة فص الداك. 
اأداك ا راماا برملا جيمد يملدي علم   أن( علم  2000للما مص )ا افر هارم    أرارَ س      

 فلًع ممنذا ليادل فربة العم  بالفسل فص المبارال بأقا ما يملن من المجهسد البدنص، ه
ا أرنممماك المبمممارال لمممذا يلمممسن ممممن اللمممرسري جمممدً فمممص التمممأرير فمممص مينسيمممات العمممم  الخبممم  

همما مسمم  ماممتسى ناا هتممما  بمهممارل ا رامماا سالتممدري  مسيهمما برمملا ماممتمر سبممما يلمممن عت 
  .(1)ماا  من الربات فص الداكا

                                                           

 .48ص ،1991 :ال اهرل ،غادل ندي  :(ترجمة) .1،لط    لرك نل( جمير ألن  1)

سلارل التيسممي  اليممالص سالبقممث اليسمممص، جاميممة  .أك يياىلرك يي للاركمريي ىلارك يينللرأل رييلسس  جممساد  ( مسممص امم2)
 .64-63ص ،2002ال اداية، 

 .35ص، 2000. مص  لستقلذ  هللا مص، ا افر هار   (1)
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عرامممالي عذا  نبا راممماا سنت نمممه جيمممدا ل صنيممم أنه  بمممد أنممم( ا 1995سيمممرى بمممراسن)  
يبممممدأ هجسمممممه فممممص لمممما  نا اممممسا ي لممممص مسيممممي المنممممافر ستيطيممممه فربممممة للممممييفً  أنلمممم

 .  (1)ن طة
ممسيمة ا راماا تيتممد مسم  خطمسات ممدل لدا هما  أنسل د ألد  هعا سآخرسن  عل   

 ندرج أهمها: 
o  . ربات قذا اللرل ساات رارها سمرامال ا رتفاع المناا 
o (2)تسافء المرجقة سااتجماع اللخ  القرلص تسقيت معماة الملر  لسلرل مع  . 
مختسفممة مممن ا رامماا هممس  اساًمممأنالاممب   مممتعي العممم   أن(ا 2000سيممرى  ممافر)    

فص عيجاد طرء سمبادر مختسفة يتملن منهما العمم  فمص تسقمع العمم  الخبم  سيلميا 
 . (3)من قدرته فص عرجاع لرل ا راااا

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

(1) Brown,Jim success,second Edition, Human  Kinetices, Tennis steps to , 

1995,  p.45 
   يييللا  يياي لأ ربلالعتييللرك يينللركم  يي ميالمييال يياللرسيي   ر لنظييا لما ظييةلخسررمميد ررمميد  هافمماا  (2)

 .15، ص1997 ، لسية التربية الريالية جامية بغداد، ساكةلماجس ي ل.م    
 .35، ص2000 .مص  لستقلذ  ه افر هار  أللا مص،  (3)
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ل 1يرألمامية:يًا:لمعا للركر تةلنار

اللمممربة الماميمممة ممممن اللمممربات الااامممية سالمهممممة التمممص يبمممدأ العمممم  المبتمممد   يمممد  ت       
لريمممرًا فمممص أرنممماك  امممتخد التمممص ت هممما ممممن المهمممارات الااامممية الامممهسة المممتيس ،نل ،تيسممممه لهممما
سي بد باللربة الماميمة لمر  اللمرل سهمص أمما  العمم ، أس ممن جهمة المذراع المباريات. 

ذا لمأنميسي  بيدن اليمن  ف أنل أنص يسي  فيها، فالت  أنه يلمر  اللمرل ممن جهمة اليممين، سا 
ه يلر  اللرل من جهمة اليامار سلستما القمالتين يطسمء مسيهما اللمربة أنيسي  بيدن اليارى ف

 المامية.
ت مماا علمم  اللممربات الخممرى، نيممد مممن الااامميات قبمما ا هممذن اللممربة ي   ناعت مم أن 

سي  القديث لسلربة المامية سالتص تاتخد  فيهما لستما اليمدين لمص تيمما ستاتخد  طري ة ال
مس  ملامفة ال سل الماتخدمة ،ستقما سلن الملر  ،س ايما لسمبتمد ين سالنارم ين سذلمي 

 باب  سلن الملر .سهذن الطري ة هص أفلا من ااتيماا ذراع ساقدل. 
 أنالبمقي ، سالمذي يجم  سمن مساما النجار المهمة لهذن اللربة سقسا العم      

المنااممم  لتنفيممذ اللمممربة الماميمممة  نايأخممذ الملممم أنيتقممري بمختسممما ا تجاهممات ممممن اجممما 
مما أمما  يامار  أنسالتص يج  ميها  تا ط اللرل مس  الرض، عمما يممين العمم  اليممن، سا 
 قا ممن اللمربة الخسفيمة س اميما فمصأاللربة المامية، تنفذ ببيسبة  أنالعم  اليار، س 

                                                           

 
(1)

: ) جامعرة المولر ، دار المكمرة للطباعرة والنشرر،  اإلعرداد الفنري والطططري برالتن هالل عبد الرزاق وآخررون؛  

 .66( ص1991

 



 المشابهةي: الدراسات النظرية والدراسات أنالثالباب 

 

41 

اممميابية القرلمممة ستنفيمممذ اللمممربة باتجمممان المممذراع القامسمممة لسملمممر  سهنممماي ناالبدايمممة بامممب  
سهمذا مما ألدتمه مبمادر البماقرين التمص دممت علم   خطسات أاااية لمتيس  اللمربة الماميمة،

سلع خطسات مهمة لتيسي  مهمارتص اللمربتين الرلميتين  الماميمة سالخسفيمة، سمسم  رملا 
 :  (1)خطسات ر ياة نذلر أهمها

o ،سمد  ت اطيها.  لبط الخطسات 
o  مع المرجقتين المامية سالخسفية للر  اللرل.  ناتسافء الدسر 
o لر  اللرل.  ناالتسقيت سالت دير البقي  بمل 
o  .متابية لر  اللرل 
االلممربات الرلممية الماميممة سالخسفيممة   تمملاا ترمملا  أن( 1987امممارفص) سألمماا 

سمسمم  العممم  تيسمم  ليبممة التممنر الرلممص مممن  ..رقجممر اللاسيممة فممص السيمم  البممقي  لستممن
 .(2)خعا تيس  اللربات الرلية أس ا

اللمممربة الماميمممة ممممن أهممم  اللمممربات  أن(ا ا 1987اطمممارء قممممسدي أممممين ) سألمممدَ  
همما تتميممل باممهسلة تيسمهمما، سأدا هممما نسألررهمما ااممتيما  فممص التممنر علمم  العمممم  المبتممد  ،ل

 .  (3)ست سد العم  عل  الفسل بالن اطسهص لربة هجسمية،  ببسرل جيدل،
(ا قممممما ًع ا تيمممممد اللمممممربة الماميمممممة ممممممن اللمممممربات 2002) ا امسمممممص امممممسس سألممممما 

همما أيلمما تتميممل باممهسلة أنترممار فممص ليبممة التممنر الرلممص ،نالاااممية سالمألسفممة ساللريممرل ا 
                                                           

سلارل التيسمي  اليمالص سالبقمث اليسممص، جاميمة  .أك ياىلرك ي للاركمري ىلالرك ينللرأل ريلمسص اسس  جساد   (1)
 .64-63ص ،2002ال اداية، 

مطمابع  :بغمداد .ن(، اممير مامسط سآخمرس ترجممة) ،رك  ياىلركشيامللك ميا يالركتطياالالتياك نلبيا مارفص   (2)
 .25ص ،1990 التيسي  اليالص،

 ،1987مديريمة اللتم  لسطباممة سالنرمر،  :: جاميمة المسبماك ياىلرك ي للاركمري ىأ  أممينطارء قمسدي  (3)
 .42ص
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البمدك فمص  أدا ها بالنابة عل  اللربات الخرى سمسيه يج  تيسمها جيدا ،سالمتقل  فيهما قبما
  .(1)تيس  أي لربات أخرىا

لراكرًا:لمعا للركر تةلرك  فية:ل
ت       ها بيد اللمربة ناسهص من اللربات الاااية سالمهمة فص السي  سيج  تيسمها سا 

الماميمممة ستلممممن بممميسبة اللمممربة الخسفيمممة فمممص لمممر  اللمممرل فمممص الجهمممة الميالامممة لسمممذراع 
 القاما لسملر . 

يمدين فمص تنفيمذ اللمربة الخسفيمة سهمذا مما لمسق  فمص بطمس ت سيفلا ااتخدا  لستما ال 
التمممنر الرلمممص الخيمممرل سمممما لمممذلي ممممن أهميمممة لبيمممرل فمممص دفمممع اللمممرل ب مممسل ملمممامفة نتيجمممة 

 ااتخدا  الذرامين. 
 

اللربة الخسفية تاتخد  لريرا فمص التمنر  أن( ا 1978سيرى  مبد الاتار البراا) 
همممذن ممممن الساممما ا الدفاميمممة  دربة الماميمممة ستيمممت ممما ممممن أهميمممة اللممم الرلمممص سأهميتهممما  

سالهجسميممممة سطري ممممة أدا همممما مرممممابهة لسلممممربة الماميممممة سا خممممتعا بينهممممما هممممس فممممص ماممممي 
 أنسيلمميا اهممعا سآخممرسنا ا .(2)الملممر  سالممذي يممت  فتمما اليممد علمم  جهممة الياممار قسمميع ا

   .(3)ن سالنار ينااللربة المامية سالخسفية يلا  أهمية خابة لعمبين المبتد ي ناعت 
 سمن اللرسري معق ة قرلة ال دمين اذ انها تتيسء سبرلا ايجابص فص ارمة الملر  

 

                                                           

 .39، صركمص  لركساتقمسص اسس  جساد  (1)
 .64ص ،1987بغداد، مطبية التيسي  اليالص،  .ك اىلركمر ىأمبد الاتار البراا   (2)
: ) جامعرة المولر ، دار المكمرة للطباعرة والنشرر،  اإلعداد الفني والخططيي ايالتن هالل عبد الرزاق وآخرون؛  (3)

 .66( ص1991
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سمميمملل مممن العمبممين ا لرممر مهممارل ...  نهمما تقممدد قرلممة الممسري سماممارن سالمتمرسممة بالجممذع 
(1). 

   :(2)أهداف لعبة التنس  2-1-5

 أن ريمممر ممممن الهمممداا ع َّ ممارامممة ليبمممة التمممنر الرلمممص يامممامد مسممم  تق يمممء ل أن 
 :  أتصي أهمها ما

ليممممادل ماممممتسى السياقممممة البدنيممممة لسفممممرد اقممممد الهممممداا د  يممممتقاممممين السياقممممة البدنيممممة: ي   .1
الاااممية التممص نتسخاهمما مممن مماراممة ليبممة التممنر الرلممص. قيممث تليممد قممدرل سلفمماكل 

لبدنيمة الفرد مس  م اسمة التي  ساللاا من خعا تطسير البمفات الااامية لسياقمة ا
لالاممممرمة سالمطاسلممممة سالمرسنممممة سبالرمممملا الممممذي يمممملدي علمممم  نمممممس الجامممم  نمممممسا متلنممممًا 

ممارامة ليبممة التممنر الرلممص يامامد بممع رممي مسمم  تنميممة  فلممًع مممنسمتناام ا هممذا 
التسافمممء اليلمممسص اليبمممبص لسفمممرد سامممرمة اامممتجابته فلمممع ممممن المهمممارات القرليمممة 

ممممن الليممما  ال سيسمممة التمممص يامممتطيع  المختسفمممة. سيملمممن امتبمممار ليبمممة التمممنر الرلمممص
 الجميع سبمختسا الممار بغارا سلبارا من مماراتها. 

فمص تطمسير  عامهاًما عيجابًيمااه  ليبة التنر الرلمص تتيليل اليعقات ا جتمامية:  .2
البعت سالرسابط ا جتمامية بين الفراد الذين يماراسنها ستملدي علم  تنميمة التمالا 

را فيمممما بيمممنه  سذلمممي ممممن خمممعا أجمممساك السيممم  تامممسدها رسر امممجا  سالتيمممانسرسر ا 
                                                           

(1)
  –MOTION ON THE CLOSED  -OF –THE ROLE OF KNEE POSITIONING AND RANGE 

mike elzinga  ---monika Serrano ---,Authors :steven M.nesbitSTANSE FOREHAND TENNIS SWING

journal ofsports science and medicine issn ;13032968 year :2008 volume : 7 issue :1 pages:114-124 

provider:University of Uludag –DOAJ publisher: University of Uludag. 

http\\www.jssm.org\vol7\n1\17\v7na-17text .php. المكتبة االفتراضية.  

 

(2)
 .35، ص2000، مص  لستقلذ  ه للا مص ا افر هار   
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ا علم  تنميمة ستطمسير البمفات الريالة ساقترا  الن ا  سقسامد السيبمة ممما يملدي أيًلم
فيا ت سالاميطرل مسم  اليساطما نسالخبا ص الفردية لعمبين من قيث التقل  با 

تق يممممء النلمممم   أرنمممماك المساقمممما التممممص تتطسبهمممما السيبممممة مممممما ي ممممسد بالنهايممممة علمممم فممممص 
   الرخبية سالذاتية لسفرد. ناا جتمامص من خعا تنمية الجس 

اامترمار أسقمات الفمرا : يقتماج الفممرد دا مما علم  قلماك أسقممات فمرا  ممتمع سبنماك مممن  .3
رمممطة الريالمممية سمنهممما ليبمممة التمممنر الرلمممص سبمممما يخمممد  نخمممعا ممارامممة عقمممدى ال

  ا بتيممماد ممممن لمممغسط القيمممال   الترسيقيمممة سالترفيهيمممة سيامممامد مسمممنممماتق يمممء الجس 
مماراممة السيبممة هممس عقممدى السامما ا الهادفممة سالبنمماكل التممص تاممامد الفممرد  أنالمختسفممة. 

مسم  الرميسر بالامميادل سالراقمة النفاممية ممما لممذلي ممن أهميممة لبيمرل فممص تطمسير سنمممس 
الفرد بالرلا الذي ينيلر ايجابيا مس  قياته الرخبية سيلدي عل  تطسيرهما برملا 

 ما ييسد بالفا دل مس  المجتمع للا. متلن م

سبممقة الفممرد: مممن خممعا مماراممة السيبممة  ناتطممسير لفمماكل الجهمملل الداخسيممة سلممم  .4
ياممتطيع الفممرد التامما  اللريممر مممن الفسا ممد البممقية سمنهمما ليممادل م اسمتممه لسلريممر مممن 
ا مممراض سذلممي مممن طريممء ليممادل لفمماكل الجهمملل الس يفيممة لسفممرد. فال يممار بالنرمماط 

 ناسمنهما جهمالا التمنفر سالمدسر  جمييهما دنص يلرر برلا ايجابص مس  أجهملل الجام الب
 البقة اليامة لسفرد.  نابما يلدي عل  ليادل لفاكل هذن الجهلل سياامد مس  لم
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 :املشابهةالدراسات  -2-2
 (1) 2008دراسة كه جال كاكه محد سعيد  1–2–2
اللغوية العصبية في تطوير االنسيابية والنقل تأثير تمرينات مركبة على وفق البرمجة  "

 "الحركي الداء بعض المهارات االساسية بالكرة الطائرة
 هدف الرسالة :

التعرف على نسبة التطور بين االختبارات القبلية والبعدية بين المجاميع التجريبية الثاثة 
ي الداء بعض )السمعية ، البصرية ، الحسية ( في تطوير االنسيابية والنقل الحرك

 المهارات االساسية بالكرة الطائرة لدى الطاب.

 : عينة البحث

استخدمت الباحثة المنهج التجريبي على عينة مكونة من ثاث مجاميع ) السمعية 
 ( طاب .10والبصرية والحسية ( ولكل مجموعة )

 : استنتجت الباحثة

تخدام التمرينات المركبة ظهور تأثير ايجابي في تطوير المهارات االساسية نتيجة اس
 وفق البرمجة اللغوية العصبية .

 :(1) 2009دراسة هديل عبداحلسني،  2–2–2
 بيمض تيسم  فمص( قامص، س اميص، س ببري) التمريسية  مةنال سفء تمرينات تأرير)) 
 .((ا ي امص الجمنااتي فص الطسء مهارات

                                                           

(1)
 يري ل م يناالم  تةلع  لاتقلركت مجةلرك يايةلرك صتيةلتلل طاي لله جاا لاله قمد اييد :  

، اطرسقة دلتسران ، جامية  رالنسياتيةلاركن للرك   للال ربلت  لركمعا رالرالساسيةلتاك  للركطائ ل
 .2008يالية ،الاسيمانية ، لسية التربية الر 

ل م يناالاتقلرأللهديا مبد القاين   (1)  لت  لمعا رالن يري  لتلل     ل سل  لسم للي ليتص  لي لرك مري ية ظمة
 .2009راالة ماجاتير، لسية التربية الريالية، جامية بغداد، . ركطاقلتللركجمناس كلرإلي اعل
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ل:إك ة تالرك ساكةل
تيس  بمممبيض المهمممارات لدال الطمممسء ليينمممة  ممممة التمريسيمممة فمممص المممنأفلمممسية ال ميرفمممة 
 البقث. 

لعينةلركت ي:
ت مينمة البقمث أنسل ثااتخد  الباقث المنه  ) التجريبص ( ذات المجمسمات الرع 

تمم   عذا ،( طالبممة 27ددهن ) مممالريالممية ج جاميممة بغممداد سالبممالغ مممن طالبممات لسيممة التربيممة 
يممة ستبممنيفهن لممًع سفممء ن امممه بساقممع  مممة التمريسناختبممار الطالبممات مسمم  سفممء م يممار ال

 .القاص(، س الاميص، س ( طالبات للا ن ا  )الببري9)
ل:لليي للرس ن للركتا يلما

 البقمث قيمد مهمارات أداك مامتسى تطمسير خعا من عيجابية فامسية التيسيمص لسمنهاج 
 .البقث لمجاميع بالنابة

    :(1) 2012يعقوب يوسف عبد الزهرة دراسة  2-2-3

ممممنه  تيسيممممص م تمممرر لمممبيض انمممساع التبمممسي  بلمممرل اليمممد مسممم  سفمممء  تمممأريرلا 
 ا.ا ن مة التمريسية )اميص ،ببري،قاص

 
 
 

                                                           

ل  ي س  يساا مبد اللهرلي( 1) لكت  لرنار يري  ل   يمللم     لاتقلمنعل لع   لركي  لرك صايىلت  ل ع
ل،تص  ، سل  ليسم ل لرك مري ية  ، جامية بغداد، لسية التربية الريالية،. راالة ماجاتيررالنظمة

2012.   
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ل:للإك لرك ساكةلة تا
ميرفة أي ن ما  أفلما ممن بمين ا ن ممة التمريسيمة فمص تيسم  بيمض انمساع التبمسي   

بممسي  مممن بلممرل اليممد سالمتمرسممة   ) التبممسي  مممن الربممات سالتبممسي  مممن ال فممل امامممًا سالت
 ال فل ماليًا(.
لعينةلركت ي:

مسمم  مينممة ملسنممة مممن رممعث مجمسمممات مممدد ااممتخد  الباقممث المممنه  )التجريبممص(   
( طالبممًا مختسطممًا أي تقتممسي تسممي المجمسمممة مسمم  ا ن مممة الرعرممة 12افممراد لمما مجمسمممة )

)امممميص ، ببمممري، قامممص( ممممن طمممع  المرقسمممة الرانيمممة  فمممص لسيمممة التربيمممة الريالمممة فممممص 
 امية الماتنبرية ،الج

لرس ن للركتا ي:ل
ان المجمماميع التجريبيممة المختسطممة الرعرممة )الاممميية سالببممري سالقاممية( قبمما لهمما   

تقاممن فممص الجانمم  المهمماري سان ااممتخدا  ا ن مممة التمريسيممة مسمم  مجمماميع مختسطممة تيممما 
مسممم  قمممدسث تقامممن سبمممدرجات متفاستمممة سالجانممم  ا لبمممر ممممن نامممبة التقامممن لمممان لبمممال  

 لن ا  الممارا .ا
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 :املشابهةمناقشة الدراسات 
مدد  المنه  اليينة الدرااة

 السقدات
 أه  ا اتنتاجات

 يي س  يساا
2009 

طع  لسية 
التربية الريالية 

جامية ج 
 .الماتنبرية

ان المجمماميع التجريبيممة المختسطممة الرعرممة  22 التجريبص
)الاميية سالببري سالقامية( قبما لهما 

الجان  المهاري سان اامتخدا  تقان فص 
ا ن مممة التمريسيممة مسمم  مجمماميع مختسطممة 
تيمممممما مسممممم  قمممممدسث تقامممممن سبمممممدرجات 
متفاستمممممممة سالجانممممممم  ا لبمممممممر ممممممممن نامممممممبة 

 التقان لان لبال  الن ا  الممارا .
 

ديا ه
 مبدالقاين
2012 

طالبات لسية 
التربية الريالية 
 ج جامية بغداد

عيجابية من خعا لسمنهاج التيسيمص فامسية  10 التجريبص
تطسير ماتسى أداك مهارات قيد البقث 

 بالنابة لمجاميع البقث.
له جاا لاله 
 قمد اييد

طع  لسية 
التربية 

الرياليةج 
جامية 

 الاسيمانية
 

 هسر تطسر ايجابص لدى المجاميع الرعرة  30 التجريبص
بااتخدا  البرمجة السغسية اليببية )الن ا  

 لمتغيرات   فرسء ا ةالتمريسص(. بد ل
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 شابهة أوجه اإلفادة من الدراسات امل  2-2-4
أهمية الدرااات الااب ة  ميرفةت  من خعا ا طعع مس  الدرااات الااب ة  .1

    .ا لسباقثا مهمً ميرفيً  ابانجسالمرالا التص مالجتها تسي الدرااات سالتص مرست 

 الااب ة الدرااات لتهاتناس  التص المختسفة اليينات مس  عطعمه من الباقث أفاد .2
 .المناابة البقرية سالتبامي  منها أخذت التص سالمجتميات اختيارها سطري ة

 سلذلي الماامدل سالساا ا البقرية سالدسات البقسث عجراكات مس  ميرفة سلذلي  .3
 ا اتطعمية التجار  عجراك سطري ة الدرااات تسي فص الماتخدمة ا ختبارات

 .التجار  تسي سفسا د

 ذلي التيرا مس  تارير الن ا  المفلا فص تيس  ستقاين ا داك المهاري .ل .4

 أدبيات قراكل طريء من المبادر بيض عل  السبسا من الباقث تملن .5
 .القالية بالدرااة اليعقة ذات الااب ة الدرااات فص المتسافرلس  المات سة المتغيرات

 قيار ماتسى ا داك المهاري. ان الدرااات الااب ة لما فص الدرااة القالية ت  فيها .6
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  :امليدانية وإجراءاتهمنهج البحث  -3
  :منهج البحث 1-3
اختيار المنهج الصحيح يعتمد على طبيعة المشكلة المراد دراستها، والمنهج هو  ن  إ   

وعرضها بهدف الوصول  ،وتحليلها ،"َأسلوب للتفكير والعمل يعتمده الباحث لتنظيم أفكاره
 .(1)الدراسة" الظاهرة موضوع بشأنإلى نتائج وحقائق معقولة 

إن  إذ  ،لذا استخدم الباحث المنهج التجريبي لمالئمته مشكلة البحث وأهدافه   
"التجريب هو تغيير متعمد ومضبوط للشروط المحددة لحدث ما ومالحظة التغيرات 

فضاًل عن أستخدام التصميم التجريبي ذو الضبط  .(2)الناتجة عن الحدث نفسه وتفسيرها"
 المتكافئة . المحكم للمجموعات

 :جمتمع البحث وعينته 2-3
ا بطبيعة المجتمع المأخوذ منه العينة ا وثيقً عملية اختيار العينة ترتبط ارتباطً  ِإن      

 "ذلك الجزء من المجتمع الذي تجري عليه االختبارات وتمثل المجتمع تمثياًل  ألنها
 .(3)ا"صحيحً 
 ختيارتم او  ،اشئة ديالى هم منتخب ن العباً ( 22) علىاشتمل مجتمع البحث  

( من %81.81) بنسبة مئوية مقدارهاعينة البحث بالطريقة العمدية ( العب من 18)
 .البحث مجتمع

                                                           

دار صيييفاء للنشييير  :عميييان .1ط ،ا بحااال ا ي مااا  وأسااا    منااا    (؛ وآخيييرونربحيييي مصيييطفى علييييان) ( 1)
 .53، ص2000والتوزيع، 

 :القياهرة .،)ترجمية( محميد نبييل نوفيل وآخيرونمنا    ا بحال  ا  ا يةب ال وا اف ا ان  لد فان داليين؛ ديبو ( 2)
 .118ص ،1984المصرية،  األنجلومكتبة 

ماال إ ى ااا مناا    ا بحاال ا ي ماا   اا  ا يةب اال وا ي ااوف عبييداع عبييد الييرحمن الكنييدري ومحمييد عبدالييدايم؛  (3)
 .107ص ،1999نشر والتوزيع، مطبعة الفالح لل :الكويت .2، طاإلنس ن ل
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 (1ا جلوإ )
  ب ن مجيمع ا بحل وا نيه

 ا مج م ع ت
الل أ ةال 

 ي نلا 

الل 
ا ي نل 
 ا م ي ةة

ا نل نسبل 
ى ا حجف  ا نظ ف

 ا مجيمع ا ك  

 
 ا مالحظ ت

  %66.6 6 6 صةيف ا ب ا نظ 1

  %75 6 6 ا نظ ف ا سمي  2

  %100 6 6 ا نظ ف ا حس  3

   18 18 م 
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  تكافؤ العينة: 1–2–3

قام الباحث بتكافؤ العينة )االختبارات القبلية( للمجموعات الثالث في المهارات قيد 
 .(2البحث كما مبين في الجدول)

 (2ا جلوإ )
 موا ت ا ثالل ب ن يك  ؤ ا نل ا بحل   مج

 المهارات
مصدر 

 التباين

مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 Fقيمة 

 المحسوبة
 نسبة الخطأ

داللة 

 الفروق

 اإلرسال

 بين

 المجاميع
0.083 2 0.042 

0.138 

 

0.873 

 

غير 

 داخل معنوي

 المجاميع
4.542 15 0.303 

الضربة 

األرضية 

 األمامية

 بين

 المجاميع
0.03 2 0.015 

0.116 0.891 
غير 

 داخل معنوي

 المجاميع
1.935 15 0.129 

الضربة 

األرضية 

 الخلفية

 بين

 المجاميع
0.123 2 0.062 

0.6 0.561 
غير 

 داخل معنوي

 المجاميع
1.542 15 0.103 

 .(0.05(وبمسيوى لال ل )15-2( بلةجل حة ل )3.68( ا جلو  ل )fق مل )
قييييد البحيييث اختبيييارات المهيييارات  فييييفؤ عينييية البحيييث فضييياًل عييين إجيييراء عمليييية تكيييا
( وكميييا بصييري، وسييمعي، وحسييي) االنظميية التمثيلييييةالقبلييية بييين كييل مجموعييية علييى وفييق 

 ( الذي يبين داللة الفروق بين أفراد العينة.2) في الجدول بينم
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 املستخدمة يف البحث:  واألدواتوسائل مجع املعلومات  3–3
 علومات: وسائل مجع امل 3-3-1

o المصادر العربية واألجنبية. 

o  (االنترنت)شبكة المعلومات. 

o  يةساساألاستمارة تسجيل نتائج اختبارات المهارات. 

o .المقابالت الشخصية للخبراء والمختصين 

o (2)ملحقفريق العمل المساعد. 

 األجهزة واألدوات املستخدمة يف البحث: 3-3-2

o (2عدد) ملعب تنس قانوني ومجهز. 

o 18س عدد مضارب تن ( نوعWilson.) 

o 50كرات تنس عدد  ( نوعWilson.) 

o ( كاميرا تصوير نوعSony) يابانية الصنع. 

o تخطيط ملعب التنس  أصباغ. 

o م2قياس طوله جلدي  شريط. 

o .شريط الصق 

o  نوع  1ساعة توقيت الكترونية عددCasio يابانية الصنع. 

o  جهاز البتوب نوعHP . امريكية الصنع 

o . رسوم توضيحية 

o شا( شة عرضDATA SHOW.) 

o .وسائل توضيح 
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 البحث:  اجراءات 4 –3
بعيييد اطيييالع الباحيييث عليييى العدييييد مييين المصيييادر العلميييية والدراسيييات السيييابقة ذات 

جييييييراء المقييييييابالت الشخصييييييية مييييييع ذوي الخبييييييرة  ( 1)ملحييييييقالعالقيييييية بموضييييييوع الدراسيييييية واخ
 اف تم تحديد: جراءات البحث ولتحقيق األهدا إلتمامواستطالع آرائهم،  واالختصاص

 ( .7ملحق ) . االنظمة التمثيليةمقياس  .1
 .يرضية بالتنس األساسبعض المهارات األ .2
 (.5ملحق ).ية قيد البحثساساختبارات المهارات األ .3

 (8ملحق)أعداد التمرينات المهارية. .4
  التمثيلية  األنظمةمقياس  3-4-1

قيييييياس محميييييد بعييييد عيييييرض مقييييياييس االنظمييييية التمثيليييييية)مقياس حميييييد النقيثيييييان ، وم
ولمعرفييية ميييدة صيييالحية  (1)ملحقعليييى الخبيييراء والمختصييييننظمييية التمثيليييية لألالتكريتيييي( 

%( علييى اختبييار 100المقييياس ومالئمتييه لعينيية البحييث اتفييق الخبييراء والمختصييين وبنسييبة) 
يتكون هيذا االختبيار مين  ،(3وكما مبين في الجدول )يتناسب مع العينة  ألنهحمد النقيثان 

تمثييل االجابيية االولييى لكييل فقييرة النظييام  ،إجابييات( 3كييل سييؤال يحتييوي علييى ) أسييئلة( 10)
البصييري واالجابيية الثانييية ميين نفييس الفقييرة النظييام السييمعي واالجابيية الثالثيية ميين نفييس الفقييرة 

يختييار إذ  والنظييام الييذي تكييون اجاباتييه اكثيير هييو النظييام المفضييل للمختبيير، النظييام الحسييي
 اإلجابيةالمختبير مين  إتميامالحصول على النتيجة مباشرة بعد ثم يتم  ،واحدة إجابةالمختبر 

الخاصيية باالختبييار علييى جهيياز الحاسييوب )الكومبيييوتر( بعييد الضييغط  األسييئلةعلييى جميييع 
 )بصيري ، أميا ،)احصل على النتيجة( ليتم معرفة النظيام اليذي يقيع فييه المختبير أمرعلى 

( 5وكميا مبيين فيي الملحيق ) ،م النظياحسي( وهيذا االختبيار يسياعد عليى تحدييد و  سمعي،و 
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وتييييم توضيييييح  وقييييد تييييم تطبيييييق هييييذا االختبييييار فييييي سيييياحة ملعييييب نييييادي بعقوبيييية الرياضييييي،
  لعينة البحث.ا مفصاًل شرحً  هاالتعليمات الخاصة باالختبار وشرح

 (3ا جلوإ )
 االنظمل ا يمث   ل  مق    ب ن نسبل اي  ق ا  بةاء وا م يص ن 

 قنسبة االتفا األنظمةاختبار  ت

 %100 اختبار حمد النقيثان 1

 %صفر التكريتي حمدماختبار  2

( واستخدم 0.87وتم استخراج االسس العلمية للمقياس اذ بلغ معامل الثبات )
 ( .0.93الباحث معامل الصدق الذاتي الذي يعد احد انواع الصدق وقد بلغ )

 :لالختباراتاألسس العلمية 3-4-2

ء االختبارات هو الحصول على نتائج حقيقية ودقيقة الهدف الرئيس من إجراُيَعدُّ 
يمكن للباحث من خاللها إصدار األحكام، وفي ضوئها يتم اتخاذ القرارات المناسبة، لذلك 
قام الباحث بإيجاد المعامالت العلمية المتمثلة بي )الصدق والثبات( التي تعد من أهم 

 مميزات االختبار الجيد.

 صدق االختبارات:
بار هو "مدة صالحية االختبار أو المقياس في قياس ما وضع من صدق االخت

. وهناك أنواع عدة من صدق االختبار، لذا قام الباحث باستخراج الصدق بطريقة (1)أجله"
 المقياسالتمثيلية وذلك من خالل عرض األنظمة مقياس لصدق المحتوة أو المضمون 

                                                           

مركيييز الكتييياب للنشييير،  .القييياهرة .1ا ق ااا   واال يبااا ة  ااا  ا يةب ااال ا ة   ااا ل، طليليييى السييييد فرحيييات؛  (1)
 .112ص  ،2001
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للحكم على مدة صالحيته وقدرته قبل تنفيذه  )*(على مجموعة من الخبراء والمختصين
 على قياس ما وضعت ألجله، ومدة مالءمته لمستوة أفراد العينة.

 ثبات االختبارات:
ويعنييي "إذا أجييري اختبييار مييا علييى عينيية ثييم أعيييد هييذا االختبييار علييى العينيية نفسييها 
وتحييت الظييروف نفسييها فييإن النتييائج التييي ظهييرت فييي المييرة األولييى هييي النتييائج نفسييها فييي 

عييادة االختبييار، وتييم إجييراء االختبييار (2)رة الثانييية"الميي . وأسييتخدم الباحييث طريقيية االختبييار واخ
وأعييد االختبيار نفسيه  1/6/2013ييوم الثالثياء الموافيق   ةييالتمثيل األنظميةاألول لمقياس 

بفاصييييل زمنييييي سييييبعة أيييييام علييييى العينيييية نفسييييها  7/6/2012 الموافييييقفييييي يييييوم الثالثيييياء 
ين، وبعييد معالجيية البيانييات إحصييائيًا ميين خييالل اسييتخدام معامييل ( العبيي4والمتكونيية ميين )

( وقييييد قيييام الباحيييث بإيجيييياد 0.87فقييييد كانيييت درجييية ثباتيييه )،  االرتبييياط البسييييط )بيرسيييون(
معامل الصدق عن طريق استخدام معامل الصدق الذاتي وهو "صدق الدرجات التجريبيية 

 .(1)أخطاء القياس" الدرجات الحقيقية التي خلصت من إلىلالختبار بالنسبة 
( وكمييييا مبييييين فييييي 0.93) االنظميييية التمثيليييييةو كييييان معامييييل الصييييدق الييييذاتي لمقييييياس 

 (.4الجدول )
 
 
 

                                                           

 .(1ملحق )النظر ي )*(

ا ميااا مالت ا ي م ااال بااا ن ا نظة ااال وا يطب اااق ا صااالق، ا ثبااا ت، ا مو اااوا ل، مصيييطفى حسيييين بييياهي؛  (2)
 .5ص ،1999مركز الكتاب للنشر،  :القاهرة .ا مي   ة

، 1991. الموصييل: مطبعيية جامعيية الموصييل، اال يباا ة وا يح  ااإ بكااةة ا قاالفثييامر محسيين )وآخييرون(؛  (1)
 .208ص
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 (4ا جلوإ )
  مق     ب ن مي مإ ا ثب ت وا صلق ا ذاي  

 معامل الثبات االختبارات ت
معامل الصدق 

 الذاتي
 الداللة

1 
االنظمل مق    

 ا يمث   ل
 لاإ 0.93 0.87

 (. 7( وبدرجة حرية )0.05( عند مستوة الداللة ) 0.76الجدولية لبيرسون ) القيمة

 حتديد أهم املهارات االساسية بالتنس:3-4-3
قيييام الباحيييث بتحدييييد أهيييم المهيييارات األساسيييية للتييينس األرضيييي مييين خيييالل اسيييتطالع آراء 

المهييارات سييتمارة االسييتبيان الخاصيية باالباللعبيية بعييد توزيييع  (1)ملحييقالخبييراء والمختصييين 
 . ( يبين ذلك5والجدول )
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 (5ا جلوإ )
 يحل ل أ ف ا مه ةات ا مالئمل ب  ين  االة   ب ن 

 
 ت
 

 
 المهارات األساسية بالتنس األرضي

 التأشير
 () بعالمة

 نسبة االتفاق
 المئوية

  %100 الضربة األرضية األمامية  .1

  %100  الضربة األرضية اخللفية  .2

الاإلرس .3   %100 

 صفر%  الضربة الطائرة األمامية  .4

 صفر%  الضربة الطائرة اخللفية  .5

 صفر%  الضربة النصف طائرة  .6

 صفر%  الضربة القصرية ) الساقطة(  .7

 صفر%  الضربة العالية ) اللوب( .8

 صفر%  الضربة الساحقة)الكبس من فوق الرأس( .9

 ارات األساسية بالتنس:امله إختيار اختبارات   3-4-3-1
 اإلماميية،والضيربة  اإلرسيال،تم عرض اختبارات المهارات األساسيية المختيارة قييد البحيث )

والضيييربة الخلفيييية( عليييى السيييادة الخبيييراء والمختصيييين لبييييان صيييالحيتها لعينييية البحيييث بعيييد 
تحديييدها ميين المصييادر العلمييية. وقييد اتفييق السييادة الخبييراء علييى صييالحية اختبييارات معينيية 
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 والمختصيين راء الخبيراءآ% مين 100وعليه تيم اخيذ نسيبة اتفياق والبالغية  لقياس المهارات،
 .(6الجدول )في  نبيكما م ،لكل اختبار 

 (6جلوإ )

 ا ين  األة    يحل ل اال يب ةات ا مالئمل  كإ مه ةة أس س ل من مه ةات ب ن  

النسبة  االختبارات المرشحة المهارات األساسية ت
 المئوية

 (التأشير )
 ال يصلح يصلح

 
1 
 

 اإلةس إ

 1987جون  ا ميلإ  . ا يب ة1
 %100 . إلةس إ ق    ا قلةة ا مه ة ل 

  
 وا ااااات ا ميااااالإ  ق ااااا    . ا يبااااا ة2 

 %ص ة . إلةس إا قلةة ا مه ة ل  

2 
ا  ةبل األة  ل 

 األم م ل

 وا ااااااات  ق ااااااا   ا قااااااالةة                                            ا يبااااااا ة. 1
 %ص ة .األم م لا مه ة ل    ةبل األة  ل 

  
 وا ات ا ميالإ  ق ا   ا قالةة  ا يب ة. 2

 %100 ل    ةبل األة  ل ا     ل.ا مه ة 

3 
ا  ةبل األة  ل 

 ا     ل

 وا اااااااات  ق اااااااا   ا قاااااااالةة                                           ا يبااااااا ة .1
 %ص ة ا مه ة ل    ةبل األة  ل ا     ل

  
 وا ات ا ميالإ  ق ا   ا قالةة  ا يب ة. 2

 %100 ا مه ة ل    ةبل األة  ل ا     ل .
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 جارب االستطالعيةالت 3-5
 ( العبين.4طبقت التجارب على عينة واحدة من نادي بني سعد وعددهم )

 التجربة االستطالعية األوىل: 3-5-1
السبت الموافق  قام الباحث بإجراء التجربة االستطالعية األولى في يوم 

 من نادي بني ( العبين4على ) االنظمة التمثيليةالتي طبق فيها اختبار   1/6/2013
والكيفية التي يتم االجابة بها على  وضوح فقرات المقياس تعّرفوكان الهدف منها  سعد،

 ة االستطالعية مالحظات عدة وهي :الفقرات وافرزت التجرب
 التعرف على الوقت الكافي لتوضيح فقرات المقياس . .1

 (15-9التعرف على المدة الالزمة لملئ االجابات في الكمبيوتر وتراوحت بين ) .2
  ة .دقيق

 التجربة االستطالعية الثانية: 3-5-2 
 الثنينأجرة الباحث التجربة االستطالعية الثانية على االختبارات المهارية في يوم ا

الوقت وذلك لمعرفة  من نادي خان بني سعد ، ( العبين4على ) 3/6/2013 الموافق
مكانية تطبي الالزم لها على المعوقات التي  ، والتعرفقها على أفراد عينة البحث الحقاً واخ

 قد ترافق هذه االختبارات خالل التجربة الرئيسة .
 التجربة االستطالعية الثالثة: 3-5-3

االنظمة واحدة وفق  بيقيةطأجرة الباحث التجربة االستطالعية الثالثة كوحدة ت
االنظمة الثالثة ( العبين واستخدم الباحث 4) ( علىسيوح ،وسمعي، )بصري التمثيلية
ده العرض واألداء وبأعداد في تلك التجربة من خالل التركيز على الشرح ومن بع مشتركة
 ربعاءوذلك في يوم األ، وحدةبين األنظمة الثالثة لتحديد الوقت المناسب لكل  متفاوت
 .5/6/2013 الموافق
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 ف:عرّ تومن خالل إجراء التجارب االستطالعية الثالث تم     
 (.سيةوالح ،والسمعية، )البصرية يليةاختبار االنظمة التمثمالئمة  .1
 .                                    دريبيةمالئمة الوقت المخصص للوحدة الت .2

مالئمة اختبارات المهارات األساسية للعينة ومناسبتها وترتيب أدائها والتعرف على  .3
 الصعوبات التي تواجه العينة والباحث في أثناء التطبيق.

من ذلك عند  للفائدةستغرقه االختبارات المختلفة عند تطبيقها حساب الوقت الذي ت .4
 للبحث.  لرئيسيةإجراء التجربة ا

ملحق  تدريب المساعدين على كيفية تطبيق االختبارات وكيفية تسجيل الدرجات. .5
(2.) 

،  األماميةاألرضية الضربة وات)االرسال ، هارملحتديد التمرينات اخلاصة 3-6
 :قيد البحثية( اخللفاألرضية الضربة و

مجموعة من الخبراء لالخاصة  ريناتالتمعلى  بعد اطالع الباحث
لكل مهارة  من  اً ( تمرين15وبعد عرض ) بمادة التنس األرضي   (6)ملحقوالمختصين

لغرض استطالع آراءهم ومالحظاتهم ومقترحاتهم حول تعديل أو  المهارات قيد البحث،
( 10) الخبراء والمختصيناختار  .الحيتهاإضافة أو حذف هذه التمرينات لتحديد ص

مع مالحظة النقاط المهمة اآلتية في  ،والتي تتناسب مع عينة البحث  لكل مهارة ريناتتم
 عملية وضع التمارين:

 تكون التمارين المستخدمة مالئمة لمستوة العينة. أن   .1

 ريبيةالتديكون هناك تدرج في مستوة صعوبة التمارين المستخدمة في الوحدة  أن   .2
 الواحدة.

 تحقق التمارين المستخدمة الغرض منها.  أن   .3

 أن تراعي استخدام األجهزة واألدوات لتحسين التعلم وزيادة التشويق. .4
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 التجربة الرئيسة 3-7
 االختبار القبلي:  3-7-1
 األماميةوالضربة  اإلرسال،تم إجراء االختبارات المهارية المختارة قيد البحث )  

( وذلك بعد تحديدها من قبل السادة الخبراء، في ملعب نادي بعقوبة يوم والضربة الخلفية
، وتم تهيئة كافة مستلزمات االختبار وحضور فريق العمل 6/6/2013وافق الم الخميس

 المساعد، وقد راعى الباحث قبل تنفيذ االختبارات ما يأتي:
 .شرح وتوضيح طريقة أداء االختبار للعينة .1
 .أحد أفراد فريق العمل المساعد تطبيق االختبار من قبل .2
 .بتنفيذ التمريناتإجراء اإلحماء الكافي للعينة قبل البدء  .3
 .تسجيل النتائج في استمارات تسجيل خاصة أعدها الباحث لكل اختبار .4

 التجربة الرئيسة: 3-7-2
( 18تم تطبيق التمارين على عينة البحث والمتمثلة بناشئة ديالى والبالغ عددهم )     
( بصري وسمعي وحسي) بالمجاميع التجريبية المختلطة الثالث ةالخاصو  العب

 تدريبيةسبوعيًا مدة الوحدة الأ، بواقع ثالث وحدات (7دريبية)ملحق( وحدة ت24لتشمل )
ة على المهارات المختارة، ، وبعد اطالع تدريبيوقسمت الوحدات ال ( دقيقة،90)

، قام (1)ملحقسادة الخبراء والمختصينالباحث على المصادر العلمية واألخذ بآراء ال
تم تنفيذ التمرينات (. و 6)ملحق دريبيةفي الوحدات الت ريناتالباحث باستخدام تم
( على المجاميع سيح، و سمعي، و )بصري االنظمة التمثيليةالخاصة على وفق 

 8/6/2013يوم السبت الموافق  في ملعب نادي بعقوبة المختلطة التجريبية الثالثة
وكان وقت تطبيق التمرينات في الجزء  27/8/2013يوم األربعاء الموافق ولغاية 

تم تنفيذ التمرينات الخاصة التي أعدها الباحث من  إذ ،( دقيقة65الرئيس فقد بلغ )
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إذ نفذت التمرينات الخاصة على  ،وبإشراف الباحث )*(قبل المدرب المختص للعبة
قعت التمارين ضمن القسم الرئيس  وقد و .المجموعات التجريبية المختلطة الثالث 

 والذي يهدف الى تطور المهارات المختارة وتم تقسيمه الى جزئين هما :
( دقائق والذي يهدف الى شرح طريقة االداء 10ومدته ) ا ج ن  ا يي  م : .5

 الصحيحة للمهارة شرحًا وافيًا مع ذكر الجوانب المتعلقة بكل مهارة .
قيقة يهدف الى اتاحة الفرصة لالعبين جميعهم ( د55ومدته ) ا ج ن  ا يطب ق : .6

 بتطبيق ما طلب منهم من مهارة الجانب التعليمي .
 االختبار البعدي:  3-7-3

على عينة البحث بعد االنتهاء من تطبيق  قام الباحث بإجراء االختبارات البعدية
في يوم  مباشر من قبل الباحث وذلك لقياس التطور الحاصل للعينة  وبإشرافالتمارين 

في ملعب نادي بعقوبة وذلك بعد االنتهاء من تنفيذ  1/9/2013 السبت الموافق
 .التمرينات الخاصة، وقام الباحث بتوفير الظروف نفسها التي تمت بها االختبارات القبلية

 الوسائل اإلحصائية: 3-8
( في المعالجات SPSS)للعلوم االجتماعية  اإلحصائيالبرنامج  الباحث استخدام 

 :إلحصائية وهيا
     .الوسط الحسابي .1
   .االنحراف المعياري .2

   معامل االرتباط البسيط )بيرسون(. .3

  ( للعينات المترابطة.Tاختبار ) .4

 .(ANOVAتحليل التباين ) .5
 

                                                           

 اسعد عواد. اسم مدرب اللعبة المختص )*(
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 :عرض النتائج وحتليلها ومناقشتها -4
نلبعاتددد  اددب ن ابدددن   و  نلتباتدد  بعددا نتهاءددن  مدددل يمددت نلبتنهدددنا نلماعاتدد  بنت ابدددن نا  

 -نلمءن نا لاميموعنا نلثالث نلاي تبتد  نلادب ااندمل ننمه مد  نلامثتاتد  نلثالثد  نلب د  
 نا نلتباتدد  ونلبعاتدد  نلحسددبو ومددل  ددالا نلمعنليدد  نلح ددنات  لابتنهددنا لال ابددن -نلسددمعب

 لابحث:نآلات   ء ا نلهاناج 
لالختبااري  الببلا   (t)وقيمة عرض نتائج األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية  4-1

والبعدي للمجموعات التجريبية الثالث )النظاا  البراري ا السامع  ا احلسا   
 وحتليلها:

لالختباري  الببل   (t)يارية وقيمة عرض نتائج األوساط احلسابية واالحنرافات املع 4-1-1
 والبعدي للمجموعة األوىل للنظا  البرري وحتليلها:

 (7الجدول )
للمهارات  يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبارين القبلي والبعدي

 لمجموعة النظام البصري

وحاة  نلمءن نا ا
 نلتتنس

 نت ابن  نلبعا  نت ابن  نلتباب

 ع س ع س

 0.274 5.750 0.447 4.500 ا ي  نادددددددددددددددددددددددددددددددددنل س 1

نلندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ب   2
  دددددددددددددددددددددددددددددددنممنمت

 ا ي 
1.617 0.147 2.683 0.214 

نلندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ب   3
 نل افتددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

 ا ي 
1.133 0.258 1.817 0.117 
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اإلرسال الضربة األمامية الضربة الخلفية

االختبار القبلي

االختبار البعدي

 
 (1الشكل )

 للمهارات لمجموعة النظام البصري األوساط الحسابية لالختبارين القبلي والبعدييوضح 
 

هيددددددا ةل ألتمدددددد  نموسددددددنف نلحسددددددنبت  ونتهح ناددددددنا  و1ونلشدددددد ا ن و7مددددددل نليدددددداوا ن 
نلمعتن ت  لال ابن تل نلتباب ونلبعدا  لامءدن نا نمسنسدت  بدنلاهس لميموعد  نله دنر نلب د   

 :نآلابوعاى نلهحو 
و 4.500إذ ابددددددتل إل ألتمدددددد  نلوسددددددف نلحسددددددنبب با ددددددا اددددددب نت ابددددددن  نلتباددددددب ن اإلرسااااااال 

و 5.750و، اتمن باد  نلوسدف نلحسدنبب ادب نت ابدن  نلبعدا  ن0.447ونتهح نف نلمعتن   ن
 و.0.274وبنهح نف معتن   ن

ألتمدد  نلوسددف نلحسددنبب با ددا اددب نت ابددن  نلتباددب  إل  إذ ابددتل  األماميااة األرضااية الضااربة 
و، اتمن باد  نلوسدف نلحسدنبب ادب نت ابدن  نلبعدا  0.147نتهح نف نلمعتن   نو و 1.617ن
 و.0.214و وبنهح نف معتن   ن2.683ن
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إذ ابددتل إل ألتمدد  نلوسددف نلحسددنبب با ددا اددب نت ابددن  نلتباددب  الخلفيااة األرضااية الضااربة 
  و، اتمن باد  نلوسدف نلحسدنبب ادب نت ابدن  نلبعدا0.258و ونتهح نف نلمعتن   ن1.133ن
 و.0.117و وبنهح نف معتن   ن1.817ن

 (8الجدول)
( tيبين متوسط فروق)ف(بين نتائج االختبارين القبلي والبعدي ونسبة الخطأ وقيمة )

 المحسوبة للمتغيرات المهارية لمجموعة النظام البصري

 نلما ت نا ا
حير 
 نلعته 

 ف ع ف
 وtألتم ن

 نلمحسوب 

هسب  
 نل فأ

اتل  
 نلف وق

 انا 0.001 7.319 0.418 1.250 6 نادددددددددددددددددددددددددددددددددنل س 1

نم ندددددت  نلنددددد ب   2
  دددددددددددددددددددددددددددددددنممنمت

 انا 0.000 10.787 0.242 1.066 6

نم ندددددت  نلنددددد ب   3
 نل افتددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

 انا 0.001 6.740 0.248 0.683 6

 و.0.05و وبمساوى اتل  ن5و با ي  ح ت  ن2.75ولت  نو نلياtنألتم   

وهسددب  نل فددأ واتلدد   (t)ألتمدد  نموسددنف نلحسددنبت  لافدد وق ألتمدد   و هيددا ةل  8مددل نليدداوا ن
نلفدددد وق بددددتل نت ابددددن تل نلتباددددب ونلبعددددا  لامءددددن نا نمسنسددددت  بددددنلاهس لميموعدددد  نله ددددنر 

 ب:آلانلب    وعاى نلهحو ن
نلوسددف نلحسددنبب لافدد وق با ددا بددتل نت ابددن تل نلتباددب ونلبعددا  إذ ابددتل إل ألتمدد   اإلرسااال 

نلمحسددددددوب    (t)و، اتمددددددن با ددددددا ألتمدددددد  0.418و ونتهحدددددد نف نلمعتددددددن   لافدددددد وقن1.250ن
و، 5و  وبا يد  ح تد  ن0.05و عهدا مسداوى اتلد  ن0.001و و نها هسب  نل فأ ن7.319ن

ق بددتل نت ابددن تل نلتباددب ولمددن  نهددا نلتتمدد  نلمحسددوب  مددل هسددب  نل فددأ اا عاددى إل نلفدد و 
 ونلبعا  انا معهوتًن.
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ألتم  نلوسف نلحسنبب لاف وق با ا بدتل نت ابدن تل  إذ ابتل إل   األمامية األرضية الضربة 
  (t)و، اتمدددن با دددا ألتمددد  0.242ن و ونتهحددد نف نلمعتدددن   لافددد وق1.066نلتبادددب ونلبعدددا  ن

و  وبا يد  0.05اوى اتلد  نو عها مسد0.000و و نها هسب  نل فأ ن10.787نلمحسوب  ن
نلفدددد وق بدددددتل  و، ولمددددن  نهددددا نلتتمدددد  نلمحسددددوب  مدددددل هسددددب  نل فددددأ اا عاددددى إل  5ح تدددد  ن

 نت ابن تل نلتباب ونلبعا  انا معهوتًن.
ألتم  نلوسف نلحسدنبب لافد وق با دا بدتل نت ابدن تل  إذ ابتل إل   الخلفية األرضية الضربة 

  (t)و، اتمدددن با دددا ألتمددد  0.248عتدددن   لافددد وقنو ونتهحددد نف نلم0.683نلتبادددب ونلبعدددا  ن
و  وبا يدد  0.05و عهددا مسدداوى اتلدد  ن0.001و و نهددا هسددب  نل فددأ ن6.740نلمحسددوب  ن

و، ولمددددن  نهددددا نلتتمدددد  نلمحسددددوب  مدددددل هسددددب  نل فددددأ اا عاددددى إل نلفدددد وق بدددددتل 5ح تدددد  ن
 نت ابن تل نلتباب ونلبعا  انا معهوتًن.

لالختبارين القبلي والبعدي   (t)ة واالنحرافات المعيارية وقيم عرض نتائج األوساط الحسابي 4-1-2 

 للمجموعة الثانية للنظام السمعي وتحليلها:

  (9الجيول ) 

للمهارات  يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبارين القبلي والبعي 

 لمجموعة النظام السمعي

وحدة  المهارات ت

 القياس

 ختبار البعدياال االختبار القبلي

 ع س ع س

 0.376 5.417 0.683 4.333 درجة اإلرسال 1

األرضرررررررية الضرررررررربة  2

 األماميــــــــــــــــــــــة
 0.312 2.583 0.492 1.667 درجة

األرضرررررررية الضرررررررربة  3

 الخلفيـــــــــــــــــــــة
 0.206 1.767 0.334 1.300 درجة
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اإلرسال الضربة األمامية الضربة الخلفية

االختبار القبلي

االختبار البعدي

 
 (2الشكل )

 للمهارات لمجموعة النظام السمعي ية لالختبارين القبلي والبعدييبين األوساط الحسابيوضح 
 

ألتمدددددد  نموسددددددنف نلحسددددددنبت  ونتهح ناددددددنا  هيددددددا ةل  و 2ونلشدددددد ا ن و9مددددددل نليدددددداوا ن 
نلمعتن ت  لال ابن تل نلتبادب ونلبعدا  لامءدن نا نمسنسدت  بدنلاهس لميموعد  نله دنر نلسدمعب 

 :ابوعاى نلهحو نآل
و 4.433نلوسددددددف نلحسددددددنبب با ددددددا اددددددب نت ابددددددن  نلتباددددددب نإذ ابددددددتل إل ألتمدددددد   اإلرسااااااال 

و 5.417و، اتمن باد  نلوسدف نلحسدنبب ادب نت ابدن  نلبعدا  ن0.683ونتهح نف نلمعتن   ن
 و.0.376وبنهح نف معتن   ن

إذ ابددتل إل ألتمدد  نلوسددف نلحسددنبب با ددا اددب نت ابددن  نلتباددب  األماميااة األرضااية الضااربة 
و، اتمن باد  نلوسدف نلحسدنبب ادب نت ابدن  نلبعدا  0.492و ونتهح نف نلمعتن   ن1.667ن
 و.0.214و وبنهح نف معتن   ن2.583ن
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إذ ابددتل إل ألتمدد  نلوسددف نلحسددنبب با ددا اددب نت ابددن  نلتباددب  الخلفيااة األرضااية الضااربة 
و، اتمن باد  نلوسدف نلحسدنبب ادب نت ابدن  نلبعدا  0.258و ونتهح نف نلمعتن   ن1.133ن
 و.0.767معتن   نو وبنهح نف 1.817ن

 (10الجدول)
( tبين نتائج االختبارين القبلي والبعدي ونسبة الخطأ وقيمة ) يبين متوسط فروق)ف(

 المحسوبة للمتغيرات المهارية لمجموعة النظام السمعي

حير  نلما ت نا ا
 نلعته 

 وtألتم ن ف ع ف
 نلمحسوب 

هسب  
 نل فأ

اتل  
 نلف وق

 انا 0.006 4.540 0.584 1.083 6 نل سنا 1

2 
 نلن ب 
 نممنمت 

 انا 0.005 4.858 0.462 0.916 6

3 
نلن ب  
  ددنل افت

 انا 0.040 2.767 0.413 1.466 6

 و.0.05و وبمساوى اتل  ن5و با ي  ح ت  ن2.75و نلياولت  نtنألتم   

 
وهسدب  نل فدأ  (t)هيدا ةل ألتمد  نموسدنف نلحسدنبت  لافد وق ألتمد   و10مل نليداوا ن 

موعد  نله دنر  وق بتل نت ابن تل نلتباب ونلبعدا  لامءدن نا نمسنسدت  بدنلاهس لميواتل  نلف
 :نآلابنلب    وعاى نلهحو 

إذ ابتل إل ألتم  نلوسف نلحسنبب لاف وق با ا بتل نت ابن تل نلتباب ونلبعا   اإلرسال 
نلمحسوب   (t)و، اتمن با ا ألتم  0.584و ونتهح نف نلمعتن   لاف وقن1.083ن
و ولمن 5نو وبا ي  ح ت 0.05وعها مساوى اتل ن0.006و نها هسب  نل فأنو 4.540ن
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 نها نلتتم  نلمحسوب  مل هسب  نل فأ اا عاى إل نلف وق بتل نت ابن تل نلتباب 
 .معهوتنونلبعا  انا 
إذ ابتل إل ألتم  نلوسف نلحسنبب لاف وق با ا بدتل نت ابدن تل  األمامية األرضية الضربة 

  (t)و، اتمدددن با دددا ألتمددد  0.462و ونتهحددد نف نلمعتدددن   لافددد وقن0.916  ننلتبادددب ونلبعدددا
و  وبا يدد  0.05و عهددا مسدداوى اتلدد  ن0.005و و نهددا هسددب  نل فددأ ن4.858نلمحسددوب  ن

و، ولمددددن  نهددددا نلتتمدددد  نلمحسددددوب  مدددددل هسددددب  نل فددددأ اا عاددددى إل نلفدددد وق بدددددتل 5ح تدددد  ن
 نت ابن تل نلتباب ونلبعا  انا معهوتًن.

إذ ابتل إل ألتم  نلوسف نلحسدنبب لافد وق با دا بدتل نت ابدن تل  الخلفية رضية األ الضربة 
  (t)و، اتمدددن با دددا ألتمددد  0.413و ونتهحددد نف نلمعتدددن   لافددد وقن1.466نلتبادددب ونلبعدددا  ن

و  وبا يدد  0.05و عهددا مسدداوى اتلدد  ن0.040و و نهددا هسددب  نل فددأ ن2.767نلمحسددوب  ن
  مدددددل هسددددب  نل فددددأ اا عاددددى إل نلفدددد وق بدددددتل و، ولمددددن  نهددددا نلتتمدددد  نلمحسددددوب5ح تدددد  ن

 نت ابن تل نلتباب ونلبعا  انا معهوتًن.
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لالختبااري  الببلا   (t)عرض نتائج األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية وقاي   4-1-3
 والبعدي للمجموعة الثانية للنظا  احلس  وحتليلها:

 (11الجدول )  
 للمهارات لمجموعة النظام الحسي نحرافات المعيارية لالختبارين القبلي والبعدييبين األوساط الحسابية واال 

وحدة  المهارات ت

 القياس

 االختبار البعدي االختبار القبلي

 ع س ع س

 0.376 5.083 0.492 4.417 درجة الـــــــاإلرس 1

األرضية  الضربة 2

 ةــــــــــــــألماميا
 0.297 2.100 0.350 1.567 درجة

األرضية  الضربة 3

 الخلفيــــــــــــــــة
 0.288 1.467 0.360 1.117 درجة

 

0

1

2

3

4

5

6

اإلرسال الضربة األمامية الضربة الخلفية

االختبار القبلي

االختبار البعدي

 
 (3الشكل )

 للمهارات لمجموعة النظام الحسي األوساط الحسابية لالختبارين القبلي والبعدي يوضح
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ألتمددددد  نموسدددددنف نلحسدددددنبت  ونتهح نادددددنا  هيدددددا ةل   و3ونلشددددد ا ن و11مدددددل نليددددداوا ن 
نلتباددب ونلبعددا  لامءددن نا نمسنسددت  بددنلاهس لميموعدد  نله ددنر نلحسددب نلمعتن تدد  لال ابددن تل 

 ب:اوعاى نلهحو نآل
و 4.417ألتمدددددد  نلوسددددددف نلحسددددددنبب با ددددددا اددددددب نت ابددددددن  نلتباددددددب ن إذ ابددددددتل إل   اإلرسااااااال 

و 5.083و، اتمن باد  نلوسدف نلحسدنبب ادب نت ابدن  نلبعدا  ن0.492ونتهح نف نلمعتن   ن
 و.0.376وبنهح نف معتن   ن

ألتمدد  نلوسددف نلحسددنبب با ددا اددب نت ابددن  نلتباددب  إذ ابددتل إل   األماميااة األرضااية لضااربة ا
و، اتمن باد  نلوسدف نلحسدنبب ادب نت ابدن  نلبعدا  0.350و ونتهح نف نلمعتن   ن1.567ن
 و.0.297و وبنهح نف معتن   ن2.100ن

 ابددن  نلتباددب إذ ابددتل إل ألتمدد  نلوسددف نلحسددنبب با ددا اددب نت الخلفيااة األرضااية الضااربة 
و، اتمن باد  نلوسدف نلحسدنبب ادب نت ابدن  نلبعدا  0.360و ونتهح نف نلمعتن   ن1.117ن
 و.0.288و وبنهح نف معتن   ن1.467ن
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (12الجدول)
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( tيبين متوسط فروق)ف(بين نتائج االختبارين القبلي والبعدي ونسبة الخطأ وقيمة )
 النظام الحسيالمحسوبة للمتغيرات المهارية لمجموعة 

 نلما ت نا ا
حير 
 نلعته 

 ف ع ف
 وtألتم ن

 نلمحسوب 

هسب  
 نل فأ

اتل  
 نلف وق

 انا 0.025 3.162 0.516 0.666 6 نادددددددددددددنل س 1

2 

  دددددددددددددنلن ب
 نم نتددددددد 

  ددددددددنممنمت

 انا 0.001 6.325 0.206 0.533 6

3 

  دددددددددددنلن ب
 نم نتدددددد 
 نل افتدددددددددددددد 

 انا 0.006 4.583 0.187 0.350 6

وهسدب  نل فدأ  (t)و هيدا ةل ألتمد  نموسدنف نلحسدنبت  لافد وق ألتمد  12مل نليداوا ن 
واتل  نلف وق بتل نت ابن تل نلتباب ونلبعدا  لامءدن نا نمسنسدت  بدنلاهس لميموعد  نله دنر 

 :تابنلب    وعاى نلهحو ن
ألتمدد  نلوسددف نلحسددنبب لافدد وق با ددا بددتل نت ابددن تل نلتباددب ونلبعددا  إذ ابددتل إل  اإلرسااال 

نلمحسددددددوب    (t)و، اتمددددددن با ددددددا ألتمدددددد  0.516و ونتهحدددددد نف نلمعتددددددن   لافدددددد وقن0.666ن
و، 5و  وبا يد  ح تد  ن0.05و عهدا مسداوى اتلد  ن0.025و و نها هسب  نل فأ ن3.162ن

نلفدد وق بددتل نت ابددن تل نلتباددب ولمددن  نهددا نلتتمدد  نلمحسددوب  مددل هسددب  نل فددأ اا عاددى إل 
 ونلبعا  انا معهوتًن.

إذ ابتل إل ألتم  نلوسف نلحسنبب لاف وق با ا بدتل نت ابدن تل  األمامية األرضية الضربة 
  (t)و، اتمدددن با دددا ألتمددد  0.206و ونتهحددد نف نلمعتدددن   لافددد وقن0.533نلتبادددب ونلبعدددا  ن

و  وبا يدد  0.05سدداوى اتلدد  نو عهددا م0.001و و نهددا هسددب  نل فددأ ن6.325نلمحسددوب  ن
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و، ولمددددن  نهددددا نلتتمدددد  نلمحسددددوب  مدددددل هسددددب  نل فددددأ اا عاددددى إل نلفدددد وق بدددددتل 5ح تدددد  ن
 نت ابن تل نلتباب ونلبعا  انا معهوتًن.

إذ ابتل إل ألتم  نلوسف نلحسدنبب لافد وق با دا بدتل نت ابدن تل  الخلفية األرضية الضربة 
  (t)و، اتمدددن با دددا ألتمددد  0.187   لافددد وقنو ونتهحددد نف نلمعتدددن0.350نلتبادددب ونلبعدددا  ن

و  وبا يدد  0.05و عهددا مسدداوى اتلدد  ن0.006و و نهددا هسددب  نل فددأ ن4.583نلمحسددوب  ن
و، ولمددددن  نهددددا نلتتمدددد  نلمحسددددوب  مدددددل هسددددب  نل فددددأ اا عاددددى إل نلفدددد وق بدددددتل 5ح تدددد  ن

 نت ابن تل نلتباب ونلبعا  انا معهوتًن.
نك ا وألنا مابنته  اب  ال نت ابن تل نلتبادب ومل  الا هذن نلع ض هالح  ةل هه     

ونلبعا  .. ة  ةل ههنك ا تت ًن وا وألنا حن ا  مل افبتق نلبنحدث لاام تهدنا انداًل عدل 
ةه م  نلب مي  نلع بت  نلمابع . وهذه نلف وألنا  نه ة ب ت   و فت   من بتهءدن نليدانوا 

 ل ا مل نلميموعنا نلثالث. نلمحسوب  (t)نلسنبت ، إذ هالح  ةل نلف ق حن ا بتل ألتر  
 
با  االختباارات الببلياة والبعدياة ملهاارات  (t)مناقشة نتاائج قيماة  4-1-4 

الااثالث )النظااا  البرااري التجريبيااة  التاانا األر اا  للمجموعااات
 : ، واحلس السمع و
و، ة ء ا نلهاناج ويوا اد وق معهوتد  ادب 11نوو، 11نوو، 9مل  الا نليانوا ن 
بدددددتل نت ابدددددن نا نلتباتددددد  ونلبعاتددددد  لامءدددددن نا نمسنسدددددت  ادددددب نلادددددهس  نلمحسدددددوب  (t)ألتمددددد  

نلندد ب  نل افتدد و، و نهددا ااددك نلفدد وق ل ددنل  نت ابددن نا و نلندد ب  نممنمتدد ، و ننل سددنا، 
ثت ًن نتينبتددًن اددب افدددوت  أألددا ةثدد ا اددديمتعءدددن  نلبعاتدد ، وممددن يددن  ظهفدددنا  ءدد  ةل نلام تهددنا

لبحددث، ولمع ادد  ة  مددل نمه مدد  نم ثدد  اددأثت ن ونل نمان  نلفهددب لمءددن نا نلاددهس مونددوع ن
لءن نمانات  اب هذن نلادأثت  هسداف نلندو  عادى مدن يدن  ادب نليدانوا نلمدذ و ة سدنبتًن ، إذ 
ابدددتل لهدددن اادددك نليدددانوا معهوتددد  نلفددد وق مدددن بدددتل نمه مددد  نلدددثالث ونلمسددداعما  ادددب  دددا مدددل 
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هوتد  مدن بدتل نت ابدن نا نلتباتد  نلما ت نا نلمشمول  بنلبحث، إذ  ء  ةل ههنك ا وألدنا مع
. وتعدد و نلبنحددث سددبا هددذن نلاددأثت  إلددى ةل نلمحسددوب  (t)ونلبعاتدد ، وتددالا عاددى ذلددك ألتمدد  

ماى انعات  هذه نلام تهنا ةاا إلدى حنلد  مدل نلافنعدا بدتل نلمدا ا ونلالعدا ممدن  نا مدل 
و نلادا تا ، ممدن إسءنر نلالعا اب نتشدا نك نتتيدنبب بنلوحداة نلاا تبتد  و تدناة اشدوأل  هحد

 ةاى إلى افوت  عمات  نلاعار. 
وتعدد و نلبنحددث سددبا ذلددك إلددى انعاتدد  نلام تهددنا نلمسددا ام  بنمه مدد  نلددثالث، إذ      
 نل ا ه نر م نتنه نل ن   ب  نلاب امت ه عدل سدنا  نمه مد  نم د ى، وهدذن  دنل ونندحً  إل  

ه دتر نلتتنعدنا نلح  تد  لامءدن ة نمه مد  نلمابعد  اافادا ا ، ة  إل  نلفد وقاب ابنتل هسا 
ممن تؤا  إلى اه تر نلاونادق نلعنداب نلع دبب، انداًل عدل عد ا نلعندالا اتد  نلعنماد  
،وعددار اشدداا نلح  دد  ،وهددذن سددتعما عاددى افددنبق نل فدد  مددت نلمددهءج نلاددا تبب نلمعددا مددل 

ن افاًبدمابعد  ،إذ اعدا األد  نمان  نمام تهنا ماهوعد  عادى وادق نمه مد  نل  انرنلما ا بنسا
تاوألددف عاتدد  نلفددو ، اءددو نل نتدد  نلم يددوة اددب نمان  لحدد ن  نلهتددنف ،ادد ذن اددر ألتددنس  ونمءًمدد

وهدذن تافدنبق  ،و2ننلمح ا  نلهءنات  لألان  نلس تت نلتو  وت انااة مهد  إذن نااتد  إلدى نلاألد و
مددت مددن يددن  مددل نلهاددناج نلمونددح  اددب نليددانوا نلمددذ و ة سددنبتن. وهددذن تافددق مددت نعبددنس 

و إذ ةل ا  ددا اعاددر مهددا ر ت ددول هاادد  نلاتددار نلسدد تت ل ددا مددل نلهنحتدد  2000م ناب، نلسددن
 .و1ننليسمت  ونلعتات  و تناة نلاعار نلح  ب ننلا هتكو لإلهسنلا

ومدل نممددو  نلاددب تسددعى إلتءددن نلمددا ا عهددا اعادتر ةتدد  مءددن ة هددو نلو ددوا بددنلماعار إلددى    
نله دنر نلمهنسدا نلدذ  مدل شدأه  ةل  إابنعا مساوى عنٍا مل ةان  نلمءن ة واهفتذهن مل  ال

                                                           

،  العلميااة للكاارط الطااائرط وطاارق القيااا  والتقااويم األساا  ؛محمددا  ددبحب حسددنهتل، حمددا  عبددانلمهعر و2ن
 .21، ص1997نلتنه ة: م    نل انا لاهش ،  .1ط

ان  نل اددا لافبنعدد   :نلمو ددا .2، فطرائااق التاادري  فااي التربيااة الرياضاايةعبددنس ةحمددا نلسددنم ناب؛  و1ن
 .  29و، ص2000ونلهش ، 
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ت ألدددى بنلمادددا ا إلدددى نلمسددداوى نلمفادددوا مدددل  دددالا نسدددا انر ةه مددد  ماعدددااة اددده ر اتءدددن 
م نهتدددناءر.  نلام تهدددنا بمدددن تاهنسدددا وهدددوع نلمءدددن ة ومافابناءدددن، و دددذلك ألدددا نا نلمادددا بتل ون 

  نلام تهدددنا و إل ااعادددر ة  مءدددن ة مدددل  دددالا ممن سددد1997وتؤ دددا ن ةسدددنم   نمدددا  نادددا، 
نلماهوع  تيا ةل اار مدل  دالا نلممن سد  نل دحتح  لامءدن ة ادب  د وف ممنثاد  لامسدنبت  

 .و2نونلا  ت  عاى األ  نمان  بنتسا انر نممثا ل مل نلممن س  وب فن ة عنلت ا
ل      ن اتدددن  نلام تهدددنا م  ه دددنر ادددب نلددداعار ةو نلادددا تا لددد  م نهددد   بتددد ة ادددب م اادددف  ون 

مهءددددن نمسددددنس لباددددوف ذ وة نلفددددل اددددب ةان   .عنلتددددنا نل تننددددت ، ومهءددددن نلاددددهسنملعددددنا ونلف
اتنهءددن مددل نلماددا بتل، وت بددا مددل إيدد ن  اهددوع اددب ممن سدد  نلام تهددنا وا ددمتمءن  نلمءددن ة ون 

حادددى تم ددل نلاو دددا إلددى نلددداعار نليتدددا  لأله مدد  نلامثتاتددد واه تمءددن ووادددق ةه مدد  م اافددد  
و نل هداان افدوت  نمان  نلمءدن   مدل  دالا 1999انل نوهدذن تافدق مدت مدن ذ د ه ونلمؤث . 
ل ا ددددول نلبانتدددد   ددددحتح  ةعاددددى نلمءددددن نا لمدددد نا عدددداة، ول ددددل تيددددا  بنلام تهددددنانلتتددددنر 

نلام تل نل ثت  ادب نلبانتد  إلى ننلام تل عاى نمان  نل حت و تل مع ر نلمباااتل تمتاول 
بددوعب ونلا نك حسددب لءددن  ةعددا محددنوتابوهددر لدداتءر مسدداوى ونفددس مددل نلحسددنس ونلتتددنر 

وا  تدد  عاددى نمسدداوا نل ددحت  لددألان  وب ابدد  مماعدد  وألددا ن ددذ امدد تل  ددف  نلامتدد   مهدد  
 نلم ول نمسنس لاوحاة نلاا تبت  ومهمتا  اعااا ةش نل  ونلذ  ت تم ل اينها ونحاة.

ا ننلب دد ت و  نهدد نمولددى مددن إل نلمعاومددنا نلمعفددنة مددل ألبددا نلمددا ا عاددى نلميموعدد     
اعنل  اب  ءو  هذن نلافو  بش ا مامدوس، إذ إل حنسد  نلب د  هدب نلحنسد  نل اتسد  ادب 

تؤ دداه نبددوا  واهدداو  نلمعاومددنا عددل نلمحددتف ولددذلك  ءدد ا هددذه نلهاددناج وهددذن مددن نسدداالر
تبا مل عما همدوذ  ح  دب  مه بتول  اإل حنس  نلب   لءن او  هنر اب نلاعار ونلاا تا 

ات هدن ةو  نمادالر ةرام  سدون   دنل ذلدك عدل ف تدق نلهمدوذ  نلحدب نلح    نلماعةو لامءن ة 
                                                           

، نلتدنه ة، 1، ف اإلعاداد النفساي لتادريل الناشائين دليال المادربين و ولياا  األماورةسنم   نما  ناا؛  و2ن
 .84، ص1997ان  نلف   نلع بب، 
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نلادددب تتدددت اتءدددن  نم فدددن ادددب اوندددت   ةتًندددنا، ونلادددب تم دددل نل تسددداعنل بءدددن مدددل نلوسدددنا
   .و1ننلماعامولا

ل  و      اعدددنت و ن ددد  مدددت نسدددا انر حنسددد  نلسدددمت   عمدددالً هدددذه نلمعاومدددنا تمثدددا  إت دددنا ن 
نلمعاومدددنا عدددل هدددذه نلمءدددن نا  إت دددنانلمدددا ا مدددل  ننلميموعددد  نلثنهتددد و مهددد  ت تدددام ل

نلمعاومنا بتل نلمدا ا ونلالعدا ادب  إت ناف تت   إل   إذ، مل  الا نلحونس إت  نلمعفنة 
 سون   نها هذه نلمعاومنا مهفوأل  ومسموع  هدب مدل نلوسدناا نلمءمد  ادب  ةش نلءنيمتت 

    .و2نافوت  نمان  نلمءن   لالعبتل نلهنشاتل
نلهسددب  لاميموعدد  نلثنلثد  ننلحسددت و ادد ل إل نلافددو  نلحن دا  ددنل وننددحن واعددنت ةمدن ب     

نلاو  نل اتس لاحونس و ن   حنسد  نلامدس  إلىع و نلبنحث هذن تاب نلمءن نا نلثالث، و 
وا ددد ن  نلمءدددن ة نلم اوبددد  مددد نا عاتددداة، ااحدددوا هدددذه  إعدددناةننلحسدددت و لا تتددد  نلهادددناج مل 

، وت دب   دا افدو  نمان  نلفهدب لامءدن نانلم حاد  نل انمتد   وهدب ةواومنات تد  إلدىنلمءن ة 
هدددب نلممن سددد  عادددى ااددد نا  مهتددد  فوتاددد ، ا دددب  ادددب  نمواومنات تددد  إل   ة شدددب  ااتناتدددن 
. انال عل نلا  ن  عاى نلام تهنا نلمسدا ام  مدل ألبدا و1نن مل نلش ص هفس نلهءنت  ي  ً 
نلادب اسدتف اتءدن نل د ة وعدل  نانلمسدنح ا نكث ألا  ناة مل ألدا ة نلالعبدتل عادى إعته  نلبح

     دشدن  نلتدة ماى ألا اءر اب نلاعنما مت نلموألف اب  ا نل  نا لالعا نلمهناس وهذن مدن

و إل ا نلا نك تاعددا او ًن هنمددًن اددب حددا نلمشدد الا نلاددب اونيدد   2004ن محمددوا عهددنل، 
ى تسدددافتت ةل نلفدد ا نلددذ  تحادددن  إلددى ةل تدددا ك انامددًن عهن دد  نلموألدددف نلددذ  تونيءددد  حادد

ل نلاف تدد  نل ددحت  ت ت ددول إت بعددا إا نك  ددحت   تا اددا انامددًن عاددى نل دد وف نلما تدد ة ون 
                                                           

مفددددنبت نلءتادددد   :نلتددددنه ة. 2نحمددددا فهفددددنو ، ف وا يمدددد ن، الااااتعلم بالوسااااائل البصااااريةو بددددوا  واهددددا؛ 1ن
 . 94، ص1976نلعنم  لا انا،  نلم  ت 

 7، ص2003 :نلتنه ة .تعرف عن البرمجة اللغوية العصبية ماذا و2ن

http://www.egyptsons.com/misr/thread 4885 . 

 .47، صمصير سبق ذكره؛ (إبراهيم الفقي1)
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اد نا عتهد  ،  مدن إل بعدض نلام تهدنا ألدا  نا مدل  بد نا بعدض ةو2نل نا  عهن   نلموألف.ا
ا و نلموألددف ممددن تيعددلحددنتا نلاددب تف نددءن هددوع نلامدد تل ةنلبحددث اددب  تفتدد  نلاعنمددا مددت ن

  اد نا عتهدمشنبء  ل د وف نلمهناسد  ممدن  ناا ةحتنهن ض لعاة حنتا ا ول ةنلالعا تاع  
وبادنلب نهع ددس عاددى  نلا دد ف نلددذ بو ن د   اثمن  ألدا نا نلالعددا نلعتاتدد مددل نسددنلبحدث 

محمدددوا  بءنلنسددد  ددداا عاتددد نل ددد وف وهدددذن مدددن ة هددداناءر نلسددداو ت  و تفتددد  نلاعنمدددا مدددت  ددداة
لدددذ ب نألدددا  مدددل اتددد ه بفبتعددد  نلحنلددد  عادددى سددد ع  ا انلشددد ص نل تنندددب ن و إلدددى إل 2001نل هتددد  

 نلا دددددددددددددددددددددددد ف اددددددددددددددددددددددددب مونألددددددددددددددددددددددددف نلاعددددددددددددددددددددددددا نلما تدددددددددددددددددددددددد ة وهددددددددددددددددددددددددذن مددددددددددددددددددددددددن تفاددددددددددددددددددددددددق عاتدددددددددددددددددددددددد  
  و3نا .نلذ ن  نلعماب اب نلهشنف نل تننب إلىنلذ ن  نلمتانهب وتسا ار هذن لإلشن ة  ةوبد نذ ن  نلاعاو 

ااة وما د  ة ادب حدنتا ماعد ساوا نلمهناس  مت نل متابأ نلام تهنانسا انر عل  انال   
اددب  تفتدد  نلاعنمددا ونلا دد ف مددت  لاهنشدداتلتعفددب ألددا ة ةانددا اددب سددنح  ما تدد ة نلمسددنح  

اإل نلالعددا تيددا ةل تحددوا نهابنهدد  مددل بددتل ميموعدد  نلما تدد نا نلم اافدد  ممددن نلحددنتا 
، وهو ت ابف نسنسدًن بنلحنلد  نلباهتد ، إذ اإل و1نتاا عاى م وه  اف ت  نلالعا وعار يمواها

ب شاة نتساثن ة نلع بت  تؤا  إلى اتاتا مل متا ه نلف ا عاى احوتا نهابنه  مدل نل تناة ا
و2نةساوا إلى ةساوا ة  ا

. 

                                                           

 .56(، ص2004: ) القاهرة، جامعة حلوان،  التعلم واليافعية في الرياضة( محمود عنان؛ 2)

مقيددال للتصددرخ ال ))ددي )اللعدد( المددرا ( للمهددارات الممتو ددة  بنددا ( سرربهان محمررود احمررد لررهاب ال هيررري ؛ 3)

، اطروحة دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية الرياضرية ،  والمغلقة بالتنس وعالقته بالذكا  وعيا من مظاهر االنتباه

 . 11، ص2001جامعة الموصل، 

 .15و ص1998م اب  نل ه ن ، : ننلتنه ة، صعوبات التعلم والتعليم العالجيو هبتا عبانلفانح حنا ؛ 1ن

 .293و ص1990: ننلتنه ة، مفنبت نمتوبب، 2، فعلم النف  الرياضيو تحتى  ن ر نلهتتا؛ 2ن
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ننددنا  نلدددى نل هدددذن نتسدداوا تعددد   نلددداعار نلهشدددف واحسددتل نان  نلمءدددن نا ... مدددن تسدددم  
سنست  لذن اافاا عمات  نلادا تا وادق لالعبتل  من تسم  لالعبتل اب افوت  نلمءن نا نت

  و3نهذن نتساوا مشن    يمتت نلالعبتل اب نلوحاة نلاا تبت  .

حتليل التباي  وقيمة أقل فرق معناوي للمجموعاات عرض نتائج اختبار  4-2
  الثالث يف متغريات البحث وحتليلها ومناقشتها:

 (13الجدول )
رية لالختبارات البعدية للمهارات األساسية يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيا

 (والحسيةالبصرية، و للمجموعات الثالثة )السمعية، 

 نلما ت نا ا
 نلحسب نلسمعب نلب   

 ع س   ع س   ع س  

 0.376 5.083 0.376 5.417 0.274 5.750 الـــــــاإلرس 1

2 
األرضية  الضربة

 ةــــــــــــــاألمامي
2.683 0.214 2.583 0.313 2.100 0.297 

3 
األرضية  الضربة

 الخلفيــــــــــــــــة
1.817 0.117 1.767 0.207 1.467 0.288 

 

 

                                                           

(3) YOU HAVE TO DO IT RATHER THAN being in class and just listening "the 
based learning on the student experience in sports and  –impact of proplme 

nakeeb -yahya al---lyonsmark —. Auther:Michael Duncanexercise ,biomechanics
,journal of hospitality >leisure>sports and toutism education issn :14738376year:2007 
volume:6 issue :1 pages :71-80 provider :learning and teaching support network – 

DOAG publisher:learning and teaching support network، نلم اب  نتاا ننت.  
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البصري السمعي الحسي

اإلرسال

الضربة األمامية

الضربة الخلفية

 (4الشكل )
األوساط الحسابية لالختبارات البعدية للمهارات األساسية للمجموعات الثالثة  يوضح

 (والحسيةالبصرية، و )السمعية، 
سدددنبت  ونتهح نادددنا نلمعتن تددد  ألدددتر نموسدددنف نلحو 4ونلشددد ا ن و 13تبدددتل نليددداوا ن 

 :نآلابلال ابن نا نلبعات  لامءن نا نمسنست  بنلاهس لاميموعنا نلثالث  وهب عاى نلهحو 
إذ ابدتل إل ألدتر نموسدنف نلحسدنبت  با دا ادب نت ابدن  نلبعدا  لاميموعد  نمولدى  اإلرسال 

ب و ادددددد5.417و. اددددددب حددددددتل با ددددددا ن0.274و وبددددددنهح نف معتددددددن   ن5.750ننلب دددددد ت و ن
و. ةمدن نلميموعد  نلثنلثد  ننلحسدت و 0.376نلميموع  نلثنهت  ننلسمعت و وبنهح نف معتدن   ن

 و.0.376و وبنهح نف ن5.083اتا با ا ألتم  نلوسف نلحسنبب ن
إذ ابتل إل ألتر نموسنف نلحسنبت  با ا ادب نت ابدن  نلبعدا  لاميموعد   الضربة األمامية 

و ادب 2.583و. ادب حدتل با دا ن0.214تدن   نو وبنهح نف مع2.683نمولى ننلب  ت و ن
و. ةمدن نلميموعد  نلثنلثد  ننلحسدت و 0.313نلميموع  نلثنهت  ننلسمعت و وبنهح نف معتدن   ن

 و.0.297و وبنهح نف ن2.100اتا با ا ألتم  نلوسف نلحسنبب ن
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إذ ابتل إل ألدتر نموسدنف نلحسدنبت  با دا ادب نت ابدن  نلبعدا  لاميموعد   الضربة الخلفية 
و ادب 1.767و. ادب حدتل با دا ن0.117و وبنهح نف معتدن   ن1.817ولى ننلب  ت و ننم

و. ةمدن نلميموعد  نلثنلثد  ننلحسدت و 0.207نلميموع  نلثنهت  ننلسمعت و وبنهح نف معتدن   ن
 و.0.288و وبنهح نف ن1.467اتا با ا ألتم  نلوسف نلحسنبب ن

 

 (14الجدول )
 -السمعي -ين مجاميع البحث الثالث)البصري( تحليل التباين بFنتائج اختبار)يبين 

 الحسي( لالختبارات البعدية في مهارط اإلرسال
المعالم 

 اإلحصائية

 المهارة

مجمرررررررروع  مصدر التباين

 المربعات

درجرررات 

 الحرية

متوسرررررر  

 المربعات

 Fقيمرررررررررررة 

 المحسوبة

 نسبة 

 الخطأ

القررررررررررررررار 

 اإلحصائي

 اإلرسال

بين 

 المجموعات
1.333 2 0.667 

5.581 
0.01

5 
 معنوي

داخل 

 المجموعات
1.792 15 

0.119 
المجموع 

 الكلي
3.125 17 

 و.0.05و وبمساوى اتل  ن15-2و با ي  ح ت  ن3.68و نلياولت  نfنألتم       

 
نلمحسددددددددوب  بددددددددتل نت ابددددددددن نا نلبعاتدددددددد   (F)و، هاددددددددناج ألتمدددددددد  14تبددددددددتل نليدددددددداوا ن 

و عهدا 0.015و وهسدب  نل فدأ ن5.581لاميموعنا نلبحثت  ادب ن ابدن  نل سدنا إذ با دا ن
 و، وهب ذنا اتل  معهوت .15، 2و وا ياب ح ت  ن0.05مساوى اتل  ن
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 (15) الجدول
( المحسوبة وداللة الفروق بين مجاميع L.S.Dفرق األوساط الحسابية وقيمة)يبين 

 الحسي( في مهارط اإلرسال -السمعي -البحث الثالث)البصري

 نلمينمتت
ا ق 
 نموسنف

فأ نل 
 نلمعتن  

 اتل  نلف وق L.S.D هسب  نل فأ

 0.116 0.200 0.333 نلسمعب-نلب    

0.05 

 ات  
 معهو 

 0.004 0.200 0.666 نلحسب-نلب    

 معهو 
ل نل  
 نموا

 0.016 0.200 0.586 نلحسب -نلسمعب

 معهو 
ل نل  
 نلثنهب

  
ن ة نل سددددنا نلفدددد وق بددددتل نلميموعددددنا نلثالثدددد  اددددب مءدددد ةانددددات  اعدددد  فومددددل نيددددا  

نسدددا ار نلبنحدددث ن ابدددن  نألدددا اددد ق معهدددو ، وألدددا  ءددد ا هادددناج هدددذن نت ابدددن  ادددب نليددداوا 
نلف وق بتل نلميموع  نمولى ننلب  ت و ونلميموعد  نلثنهتد   ااونا  تالح  نل ت إذ ،و15ن

اد وق بدتل نلميموعد  نمولدى ننلب د ت و ونلميموعد  نلثنلثد  ننلحسدت و،  اادونا ننلسمعت و، و 
 بتل نلميموع  نلثنهت  ننلسمعت و ونلميموع  نلثنلث  ننلحست و.  و ذلك
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 (16) الجدول
 -السمعي -( تحليل التباين بين مجاميع البحث الثالث)البصريFنتائج اختبار)يبين 

 األماميةاألرضية الحسي( لالختبارات البعدية في مهارط الضربة 
 نلمعنلر نلح نات 

 نلمءن ة

م ا  
 نلابنتل

ميموع 
 لم بعنان

ا ينا 
 نلح ت 

ماوسف 
 نلم بعنا

 Fألتم  
 نلمحسوب 

هسب  
 نل فأ

نلت ن  
 نلح ناب

نم نت  نلن ب  
 نممنمت 

بتل 
 نلميموعنا

1.168 2 0.584 

 انا 0.005 7.572
ان ا 

 نلميموعنا
1.157 15 

0.077 
نلميموع 
 نل اب

2.325 17 

 و.0.05و وبمساوى اتل  ن15-2و با ي  ح ت  ن3.68و نلياولت  نfنألتم      

 
نلمحسددددددددوب  بددددددددتل نت ابددددددددن نا نلبعاتدددددددد   (F)و، هاددددددددناج ألتمدددددددد  16تبددددددددتل نليدددددددداوا ن 

و وهسدددددب  نل فدددددأ 7.572لاميموعدددددنا نلبحثتددددد  ادددددب ن ابدددددن  نلنددددد ب  نممنمتددددد  إذ با دددددا ن
 و، وهب ذنا اتل  معهوت .15، 2و وا ياب ح ت  ن0.05و عها مساوى اتل  ن0.005ن
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 (17الجدول)
( المحسوبة وداللة الفروق بين مجاميع L.S.Dفرق األوساط الحسابية وقيمة)يبين 

 األماميةاألرضية الحسي( في مهارط الضربة  -السمعي -البحث الثالث)البصري

 نلمينمتت
ا ق 
 نموسنف

نل فأ 
 نلمعتن  

 هسب  نل فأ
ألتم  
L.S.D  

اتل  
 نلف وق

 0.542 0.160 0.100 نلسمعب–نلب    

0.05 

 ات 
 معهو 

 0.002 0.160 0.583 نلحسب–نلب    

معهو  
ل نل  
 نموا

 0.009 0.160 0.483 نلحسب -نلسمعب

معهو  
ل نل  
 نلثنهب

 

اددددب مءددددن ة نلندددد ب   نلفدددد وق بددددتل نلميموعددددنا نلددددثالث ةانددددات  مع ادددد ومددددل نيددددا  
نممنمتدد  نسددا ار نلبنحددث ن ابددن  نألددا ادد ق معهددو ، وألددا  ءدد ا هاددناج هددذن نت ابددن  اددب 

نلفددددددد وق بددددددتل نلميموعددددددد  نمولددددددى ننلب ددددددد ت و  نا و اددددددا تالحددددددد  نل ت إذ ،و17نليدددددداوا ن
اد وق بدتل نلميموعد  نمولدى ننلب د ت و ونلميموعد   ااونا ونلميموع  نلثنهت  ننلسمعت و، و 

 نلثنلث  ننلحست و، و ذلك بتل نلميموع  نلثنهت  ننلسمعت و ونلميموع  نلثنلث  ننلحست و. 
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 (18الجدول )
 -السمعي -( تحليل التباين بين مجاميع البحث الثالث)البصريFنتائج اختبار)ن يبي

 الخلفيةاألرضية الحسي( لالختبارات البعدية في مهارط الضربة 
 نلمعنلر 
 نلح نات 

 نلمءن ة

م ا  
 نلابنتل

ميموع 
 نلم بعنا

ا ينا 
 نلح ت 

ماوسف 
 نلم بعنا

 Fألتم  
 نلمحسوب 

هسب  
 نل فأ

نلت ن  
 نلح ناب

نلن ب  نم نت  
 نل افت 

بتل 
 نلميموعنا

0.430 2 0.205 

 انا 0.027 4.640
ان ا 

 نلميموعنا
0.695 15 

0.046 
نلميموع 
 نل اب

1.125 17 

      
نلمحسددددددددوب  بددددددددتل نت ابددددددددن نا نلبعاتدددددددد   (F)و، هاددددددددناج ألتمدددددددد  18تبددددددددتل نليدددددددداوا ن 

و وهسدددددب  نل فدددددأ 6.640نلاميموعدددددنا نلبحثتددددد  ادددددب ن ابدددددن  نلنددددد ب  نل افتددددد  إذ با دددددا 
 و، وهب ذنا اتل  معهوت .15، 2و وا ياب ح ت  ن0.05و عها مساوى اتل  ن0.027ن
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 (19الجدول)
( المحسوبة وداللة الفروق بين مجاميع L.S.Dفرق األوساط الحسابية وقيمة)يبين 

 األرضية الخلفيةالحسي( في مهارط الضربة  -السمعي -البحث الثالث)البصري

 ينمتتنلم
ا ق 
 نموسنف

نل فأ 
 نلمعتن  

 L.S.D هسب  نل فأ
اتل  
 نلف وق

-نلب    
 نلسمعب 

0.500 0.124 0.693 

0.05 

ات  
 معهو 

-نلب    
 نلحسب

0.350 0.124 0.013 

معهو  
ل نل  
 نموا

 -نلسمعب
 نلحسب 

0.300 0.124 0.029 

معهو  
ل نل  
 نلثنهب

  
اددددب مءددددن ة نلندددد ب   لميموعددددنا نلددددثالثنلفدددد وق بددددتل ن ةانددددات  اعدددد  فومددددل نيددددا  

نممنمتدد  نسددا ار نلبنحددث ن ابددن  نألددا ادد ق معهددو ، وألددا  ءدد ا هاددناج هددذن نت ابددن  اددب 
نلفددددددد وق بددددددتل نلميموعددددددد  نمولددددددى ننلب ددددددد ت و  ااددددددونا  تالحددددددد  نل تإذ  ،و19نليدددددداوا ن

يموعد  اد وق بدتل نلميموعد  نمولدى ننلب د ت و ونلم ااونا ونلميموع  نلثنهت  ننلسمعت و، و 
 نلثنلث  ننلحست و، و ذلك بتل نلميموع  نلثنهت  ننلسمعت و ونلميموع  نلثنلث  ننلحست و. 
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  احملسوبة وداللاة الراروق L.S.Dمناقشة نتائج حتليل التباي  و وقيمة) 4-2-1
احلسااا   يف املهاااارات  -السااامع  -بااا  عموعاااات الثالث)البراااري

 األساسية بالتنا األر  :
نلمحسددددددوب  بددددددتل  (F)ألتمدددددد  ، ة ءدددددد ا نلهاددددددناج  و18-11ن مددددددل  ددددددالا نليددددددانوا 

نت ابددن نا نلبعاتدد  لاميموعددنا نلبحثتدد  اددب ن ابددن نا نلمءددن نا نمسنسددت  لااددهس مونددوع 
        و وا يددد 0.05بمسددداوى اتلددد  ن  بتددد ة نهدددا  بو دددفءننلبحدددث و نهدددا ذنا اتلددد  معهوتددد  

 و.15، 2ح ت  ن
لادذتل تمتادول لاادا تا نلام تهدنا نلمابعد   ةل   ذلدك إلدى نلفد وق وتع و نلبنحث سدبا     

وافوت  نلاعار نلمءن   واتن لاه نر نلب    وبعداهر نلسدمعب ون تد  نتا نك نلحدس ح  دب 
ألددا ةسددءما إسددءنمًن اعددنًت اددب  ه مدد  نلامثتاتدد  ألل نواتددول ددل اددب نلهءنتدد  يمتددت نلام تهددنا 
تدا ك  نلالعدانلم اافد  يعادا  مون دفنا نمه مد  إذ إل  افو  نلمءن نا مونوع نلبحث، 

نلمداعار لاو دوا إلدى  إلت  تناة نلا  ن نا مفاا مءر تحان   إل  افن تا نمان  اناًل عل 
تددؤا  إلددى اه ددتر نهسددتنبت  نلمءددن ة ةو نلح  دد  إذ اعددا نتهستنبتددد   نلافددوت مددل  مسدداوى عددناٍ 

اددددب م نحددددا نلدددداعار نلا هتددددك و ونلمسدددداوى نلددددذ  او ددددا إلتدددد  ن لا نمددددا نمان  نلفهبننمعتددددن ً 
مءددددن ة نل سددددنا بددددنلاهس مددددل نلمءددددن نا  ل  إ  وتعدددد و نلبنحددددث سددددبا ذلددددك إلددددى . و1ننلح  ددددبو

اتددنل  ددب تددام ل  مددل اهفتددذهن، ا  مددن  نلهنشددسنمسنسددت  ونلمءمدد  مهءددن احاددن  إلددى سددتف ة ون 
تعددا نل سددنا مفاددنح نلاعددا نلءيددومب ونلتددوة نلنددن ب  اددب نلاعددا نلحدداتث لااددهس ، وتم ددل 

مءددن ة نل سدددنا ونحدداة مدددل ةهددر نلمءدددن نا نلاددب تيدددا نل تامتدد  بءدددن تعددا نلادددهس نعابددن  
نليتا إذن لر ا ل مل ةهمءدن يمتعدًن. وتهفبدق ذلدك عادى  ناد  نلالعبدتل بم اادف مسداوتناءر 

                                                           

 . 101، صمصدر سبق ذكره؛ منتها و ا  و1ن
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نممنمتددد  ونل افتددد  نم ندددتاتل . ةمدددن بنلهسدددب  لانددد باتل و1نو ن ددد  نلماتدددامتل ونلمحاددد اتلا
عهدا  ونلاتدنلنلمءن نا ةمسنست  واحان  ةتنًن إلى نلممن سد  اتع و نلبنحث إلى إهءمن مل 

و اتعامددا مسدداوى نلالعددا نلمباددا  إلددى حددا 2003وتددذ    ددنا  هنشددر إسددمنعتان ةاناءمددن.
مهءمدددن ،نممنمتددد  ونل افتددد  نم ندددتاتل  بتددد  عادددى متدددان   فنتاددد  وا يددد  إاتنهددد  نلنددد باتل 

 .و2ننمسنستانل اب نلاعاا
نلندد بنا نم نددت  نممنمتدد  ونل افتدد  ت ادد نا اشدد ا حيدد   ل  اإ  وتشددت  مددو اب إلددى     

 .  و3ننل نوت  اب نلاعا نل حت  لااهسا
مع دددر نلحدددونس ادددؤا  او ن  ة ل  اتددد ى نلبنحدددث  لأله مددد  نلامثتاتددد  ممدددن ةمدددن بنلهسدددب      

نلاددا تا ةو اعامءددن اددب ةثهددن  هنمددن اددب اعاددر نلمءددن نا نلح  تدد  نل تننددت  وافوت هددن سددون  
ءن بش ا ماهنوا، وهب ااان ا واشا ك معن لتار نلا و  نلح  ب نلسداتر، اوتادأث  اعادر عات

ن بسدالم  نلحدونس وحدااءن، اا ددب تمدن س نلالعدا مءدن ة معتهدد  بنلً دد نلمءدن نا نلح  تد  ادأث نً 
ا يمد   ت  إهدو  مدن ونلا نكن حادى تتدف عادى يونهبءدن واألناتءدن، يتاً  نإا ن ً تيا نل تا  ءن 

األتتددن  نلا نكا امددن  نهددا نلحددونس نلسددمعت  ونلب دد ت  ونلامسددت  سدداتم   ددنل  لإلحسنسددنا
 .    و4ناوبنلانلب  نها نلممن س   حتح  ونلاعار اعنتً 

نلف وق بتل نلميموعنا نلثالث اب افو  نلمءن ة نمسنست   ةانات ههن تابتل     
ل نلميموع  بنلاهس، إذ  نل لاميموع  ننلب  ت و و نلميموع  ننلسمعت و ةانا م

                                                           

نلددان  نلينمعتدد  لافبنعدد  ونلهشدد   :ب ددانا .2اإلعااداد الفنااي والخططااي بااالتن ، ط ددنا  هنشددر نل ددن مب:  و1ن
 .67، ص 2000ونلا يم ، 

 .46ص ،2003، مصدر سبق ذكره نا  هنشر إسمنعتا؛  و2ن
 .25ص ،1990، نف  المصدربا مو اب؛  و3ن
ان  نلوادن   نلسد ها ت : .1النظم لتعليم مهاارات الكارط الطاائرط، ط  سلولاستخدام هستم  محموا نب نهتر؛  و4ن

 .44، ص2006لاهتن نلفبنع  ونلهش ، 
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ننلحست و وهذن تاا عاى انل نلهمنذ  نلمامت ة سنعااءر عاى نلامت  ونلهينح و وها لاتءر 
و1نهذه نلما  ا

  

واعا احنس  نلب   مل نلحونس نلمءم  نلادب اسدا ا ادب نلداعار عنمد ، نلعدتل امثدا      
نلامنف  إلى نل  ا  نلسوان  آلل  نلا وت  اءب اساتبا نل و  نلم سا  مل نل ن   وا ساءن

  .و2ننلب  ت ا نمع ناعب  
ونلاب ةعفا نلالعا ا    ا وتل  ا اعا اينه  نلمسا ام مل  الا نلام تهنا و 

نلم ااف  نلاب ت نهن ، انله   هو نلذ  تات   ا    نسا شنف مهفت  ونسع   نلام تهنا
متت  ومالح   نلحونا  نل نا ة مل مهنفق م ااف  به  ه محتفت  شنما  اسنعا عاى ا

 ، وذلك لا فت  ن ث  مسنح  مم ه  مللم ات نلشن نا ونر مينا ونست نمل نلمهفت  ن
ةثهن  نمان  اسع  نله    اعفب نلالعا معاومنا  مهفت   ءو  نلشن نا ةو إ ان هن

حوا نلاح  نا نلونيا ةاناءن سون  ةثهن  نلاا تا ةو نلاعا ، وهذن من عما نلبنحث عاى 
نلذ  تسم  با وتل نساينبنا م ااف  ابعن  لحنتا نلاعاانم  افوت ه مل  الا نسا 

ل ا ام ت ة وبذلك اافو  س ع   ا نلفعا اينه  ا ام ت ة ممن تؤا  إلى هينح نمان  ت 
ومل  الا ا  ن  ااك نلامن تل وبأش نا ماهوع  اب  ا ة، ستمن نل نلءاف مل نلمءن  

اب نلاح ك بس ع وناينهنا م ااف   وحاة اا تبت  ، ممن سنعا اب احستل وألا ة نلالعا
لينهبتل هاتي  ل تناة  نلحسنس بح  ا  وح    نل  ة وبمن تؤمل مانبع  مل ن لن ا نل  ة

مونألف نلاعا نلم ااف  نلاب اافاا اوألت نساينبنا نلمهناس بءاف ا وتل نساينب  س تع  
اب حسنا نل ؤت   واألتت  بمعهى ا نتهسينر اب ونت نلاعا نلهناج مل نلتنبات  نلمه و ة

، إذ إل ااك نلتنبات  ا اسا مل  الا نلاا تا نلافبتتب ونلاف ت  نل حت   و3نونلح    ا
                                                           

 . 2، صو2006، نمولى: ننلحات  منتديات علم البرمجة اللغوية العصبيةعبانل حمل نلفتفب؛  و1ن
 .97، ص و2002نلف  ،  ان  :: نعمنل1، ط األعضا علم وظائف  بنح هن   نلعاويب؛  و2ن
(
 . 747،  ص( 1998عمان ، دار الفكر للطباعة والنشر ، ):  1، ط  أسس التيري( الرياضي. (قاسم حسن حسين 1
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، بتهمن إل نلعتل هب نلاب اه   اتف نلما ا با ي   ؤتن نلامنف إذ تشت  شما إلىن
نلامنف هو نلذ  ت ى ومن ت نه نلامنف تم ل ةل تحاا  ر مل نلا ن تا نلمع ات  مويواة 

ل نلاهوع اب ،و و1نمحتف نلاعا [ و اب ]  وا ت  ةمن ل نلاأل  اب نلماعا سنعا  نلام تهنان 
عاى ألا ة نلالعبتل اب اءتا  ب نمج ح  ت  اب نلامنف، مان  نلمءن نا اب م ااف 
نموننع ونل  وف، ونا نذ نلت ن نا نل حتح  ونلس تع  لءن، وهذن من ةشن  نلت  نمن ل 

سام  اب مونألت واوألتانا م ااف  لالساينب  نلح  ت  و اإل نلاا تا نلم2002هنا ، 
و2نسوف هاو ا إلى األ  اب نتساينب  نلح  ت  نلمفنيا ا

وألا ةشن  نعبانلوهنا ان  ،  .
و انه   امن  ناا ح تا  نلالعا مل نلاين ا نلح  ت  ونلاا تا عاى نلح  نا 1998

ت ة نلا ت نا نلاب اسوا يو نمسنست  متن بًن اب   وا  لمهناسنا ام ل نلالعبول مل مسن
نلمسنبت  بف تت  ةانا، إذ ت ول نلالعبول اب هذه نلحنل  ألنا تل عاى ةان  نلح  نا 
ون اتن  ةهسبءن مفنبت  لامونألف نلاب تونيءوهءن ممن تيعاءر تؤاوهن وتفءموهن بف تت  

و3نةاناا
. 

نلددداعار   ال ددد  هادددناج اددد وق نلميموعدددنا نلثالثددد  نل يمتدددت نلحدددونس مءمددد  ادددب عماتدددنا
نتمثا اب   وف نلمهناسد   مدن هفمد  نلو دا  لألان ونلاا تا انال عل  تفت  نلاو ا 

 نا  نلمافابنا لاو ا نلدى  مدنا نتان  ونتهيدن ، ونل سدبا نلت  و امن نسا ار نلماا ا 
اددددب نسدددداثمن  نته مدددد  نلامثتاتدددد  اددددب نلاددددا تا  نلهنشددددسنلفدددد وق هددددو نلاددددا   حسددددا متددددوا 

                                                           

1
، ( 2000الشروق للنشر والتوزيع ،  عمان ، دار):  1. ط  . سيكولوجية التعلم الصمييوسف قطامي ونايفه قطامي  -

 . 129ص 

اثاار التاادريل العقلااي والباادني المهاااري فااي دقااة وساارعة االسااتجابة الحركيااة لالعبااي الريشااة و مددن ل هددنا   دد ن ؛ 2ن
 .28، صو2002: ن سنل  منيسات ،  ات  نلا بت  نل تننت ، ينمع  ب انا، الطائرط

: نةف وحدد  مقتاارف فااي تطااوير المعرفااة الخططيااة بكاارط اليااد للشاابال ثاار الماانهج التاادريبي الو عبددانلوهنا اددن  ؛ 3ن
 .67و ص1998ا او نه،  ات  نلا بت  نل تننت ، ينمع  ب انا، 
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 بتل نو نلمدددد بتل نل تءامددددون بمتددددوا نلالعددددا اددددب وحدددداناءر نلاا تبدددد ،نل تننددددب وعاددددى نلمددددا  
عل ف تت  اب او تا ا  ة نتان  ونلاألد  ادب ا نمدا نلهندو  ونلتد  نلا د ف  تأاب انلاأ تا

نلماانولد  بدتل نلالعبدتل اندال عدل نسدا امءر  اونلا د ن نمدل نل بد نا  ادأابنلح  ب ونلاب 
ن حنسدد  نلب دد  وااتءددن نلسددمت اددب او ددتا ا دد ة ن سدد  نلام تهددنا ونولءمددم نادد  نلحددونس لام

نلامددددد تل وبعددددداهن نتان  ونلمدددددا  نا نلحسدددددت  نلادددددب تدددددار اتءدددددن ا تدددددف نلالعدددددا ونحسنسددددد  
ونلمندد ا وبعدداهن أل بءددن وبعدداهن اددب  بددنم ضبنلمندد ا نوت ونلمسددنا  بددتل ن افددنر نل دد ة 

 بنلس ع  وحسل نلا  ف اول نت فن . تأابنلاويت  بنلاأل   ا  

احنس  نلسمت هب نلوستف ونلعالأل  نلادب اد بف نلدامنف مدت نلعدنلر نل دن يب، و دذلك  مل     
 ا اعدددا ومعهدددى لامعاومدددنا نلادددب بعثدددا لامددد  عدددل ف تدددق حنسددد   إعفدددن نل نلتدددا ة عادددى 

 .و1ننلسمتا

(libaوقد اكد كل من )
(2)

(mohrو ) 
(3)

ان التدريب لمدة محددة يؤدي الى تحسن الدقة  

 مع الدقة .  وان الخبرة تتناسب طرديا

اما من ناحية زمن اداء التمرينات والذي يؤدى بشكل بطيء وخاصة في التكرارات 

ادة الوقت ( ان سبب انخفاض الخطأ عند زيwoodworthاالولى من التدريب فقد اشار)

ثير المتزايد للسيطرة الحركية من اجل التقليل من الخطلكل حركة يكمن ضمن التأ
 (3)

.
 

                                                           

 .218، ص(2000عمان: دار وائل للنشر، ) :بطيء التعلم وصعوباتهنبيل عبدالهادي وآخرون؛  (1)

 1( Liba  , marie  Liba  , marie  R. Effcts of activity in Larson, leonard a. and herrmann, Donald  E. (eds). 

Encyclopedia of sport sciences and medicine, new York: the macmillan company, 1971. P.172. 
(2) Mohr Mohr, D. R .the contributions of physical activity to skill learning. Research quarterly 

,1960.p 321 

(3) Zelaznik  n howard. Advances in motor learning and control. Usa :human kinetics, 

1996., P.2. 
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(shcmidtوقد اشار )
(4)

ان كان هدف المهارة الرئيسي هو الدقة عندها يجب ان يكون  

االداء بطيئا للحد من االخطاء . 
 

يحدث في بداية التدريب وكلما ازدادت خبرة الالعب كلما استطاع ان يصوب  وهذا ما

 في المكان المناسب بعيدا عن الالعب المستقبل او المداول                   المناطق المحددةالى 

 . او المنافس

                                                                                                                                                                               

 

(4) Schmidt , Schmidt , A, Richard . motor learning and performance. Usa: human kinetics ,1991. 

, p.110-118. 
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 االستنتاجات والتوصيات 5
 :االستنتاجات 5-1

 في ضوء نتائج البحث والحقائق العلمية توصل الباحث إلى االستنتاجات اآلتية:
 تطااااويرايجااااابي فااااي  لهااااا تاااا ةير االنظمااااة التمةيليااااةإن للتمرينااااات المساااات  مة وفااااق  .1

 بعض المهارات األساسية بالتنس.
القبلياة والبع ياة لمجموتاات البحاث ظهور فروق ذات  اللة معنوية بين اال تباارات  .2

 في تطوير المهارات األساسية للتنس ولصالح اال تبارات البع ية.
 .ظهور تباين بين مجاميع البحث في تطوير بعض المهارات األساسية بالتنس .3
المجماااااوتتين رالبصاااااريةة ورالسااااامعيةة تلاااااى المجموتاااااة  ظهااااار لااااا ينا  فضااااالية فاااااي .4

 مهارات األساسية بالتنس.رالحسيةة في تطوير األ اء الفني ل
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 :التوصيات 5-2
 في ضوء االستنتاجات التي توصل إليها الباحث، يوصي بما ي تي: 

 
 ساسااية   اارع بلعبااة فااي تعلااط وتطااوير مهااارات  نظمااة التمةيليااةاألضاارورت تجرياا   .1

 التنس .
الصااااور والرسااااوط التوضاااايحية والوسااااائل المرئيااااة والساااامعية فااااي    اطضاااارورت اساااات .2

الوح ات الت ريبية ألهميتها الكبيرت في ربط حاسة السمع بالبصر وبالتالي اإلسراع 
 المهارت الحركية.طوير في ت

 نظمااة التمةيلياااةاألضاارورت اهتماااط العاااملين فاااي مجااال التعلاايط والتااا ري  بموضااوع  .3
مياااة والت ريبياااة بماااا يساااهط فاااي تعلاااط وتطاااوير األ اء وا   الهاااا ضااامن المنااااهج التعلي

 الفني للمهارات األساسية لأللعا  الرياضية. 
بينهاا فاي  مشاابهة تلاى فئاات تمرياة   ارع لمعرفاة الفاروق تاإمكانية إجراء  راسا .4

 . هاوتطوير  األساسية النتائج لمعرفة  ور هذه المتغيرات في تعلط المهارات
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 (1امللحق )
 االختبارات وترشيح املتغريات حتديد يف أسهموا الذين واملختصني اخلرباء السادة أمساء

 البحث يف املستخدمة

 
 ت

 
الدرجة 
 العلمية

 
 االسم

 
 االختصاص

 
 مكان العمل

تحديد 
صالحية 
 المقياس

ترشيح    
االختبارات  

 المهارية

 تحديد
التمرينات 
 الخاصة

كرة -تعلم حركي فرات جبار سعد اهلل أ.د 1
 قدم

ية / ساسكلية التربية األ
 جامعة ديالى

   

كرة -علم النفس احمداحمد رمضان  م.دأ. 2
 القدم

ية / ساسكلية التربية األ
 جامعة ديالى

   

العاب -حركي لمتع حسن هليل محمد أ.م.د 3
 مضرب

كلية التربية الرياضية / 
    جامعة بغداد

العاب –دريب ت عماد عبد الكريم أ.م.د 4
 مضرب

كلية التربية الرياضية / 
 جامعة بغداد

   

العاب -اختبارات إسماعيلندى نبهان  أ.م.د 5
 مضرب

كلية التربية الرياضية / 
 جامعة بغداد

   

-فسلجة تدريب قيس جياد خلف أ.م.د 6
 العاب مضرب

كلية التربية الرياضية / 
 جامعة ديالى

   

كرة  – تعلم حركي تنبراس كامل هداي أ.م.د 7
 القدم للصاالت

كلية التربية الرياضية / 
 جامعة ديالى

   

كرة  – تعلم حركي لقاء غالب ذياب أ.م.د 8
 القدم للصاالت

كلية التربية الرياضية / 
 جامعة ديالى

   

ساحة  – نفسالعلم  حسينكامل عبود  أ.م.د 9
 وميدان

كلية التربية الرياضية / 
 جامعة ديالى

   

العاب -تعلم حركي ماجد خليل خميس  م.د 10
 مضرب

كلية التربية الرياضية / 
 جامعة ديالى

   

 – اختبار وقياس محمد وليد م.د 11
 كرة الطائرة

كلية التربية الرياضية / 
 جامعة ديالى
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 ت

 
الدرجة 
 العلمية

 
 االسم

 
 االختصاص

 
 مكان العمل

تحديد 
صالحية 
 المقياس

ترشيح    
ات  االختبار 

 المهارية

 تحديد
التمرينات 
 الخاصة

العاب -كبايوميكاني شيماء سامي  م.د 12
 مضرب

كلية التربية الرياضية / 
    جامعة ديالى

العاب -تعلم حركي عمار جبار م.د 13
 مضرب

كلية التربية الرياضية / 
 جامعة ديالى

   

كلية التربية الرياضية /  العاب مضرب ضواء ورورأ م 14
 ة ديالىجامع

   

مدرب المنتخب  يوخنا  كوركيس السيد 15
 الوطني

 نادي الصيد الرياضي
   

مدرب المنتخب  اسعد عواد  السيد 16
 الوطني

 الرياضيديالى نادي 
   

مدرب المنتخب  علي حاتم السيد 17
 للشباب الوطني

 الرياضي الصيدنادي 
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 (2) لحقامل
 البحث متطلبات إلجراء بهم االستعانة متت الذي املساعد لالعم فريق أمساء

 مكان العمل  االسم ت
 مدرب رياضي/كلية التربية الرياضية /جامعة ديالى عمران علي عباس 1

 اإللهعمر عبد 2
طالب ماجستير / كلية التربية الرياضية /جامعة 

 ديالى

 عدنان أوراس 3
جامعة /الرياضيةطالب ماجستير / كلية التربية 

 ديالى

 احمد محمود 4
/جامعة الرياضيةطالب ماجستير / كلية التربية 

 ديالى

 عمر رشيد 4
/جامعة الرياضيةطالب ماجستير / كلية التربية 

 ديالى

 غزوان فيصل 5
/جامعة الرياضيةطالب ماجستير / كلية التربية 

 ديالى
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 (3لحق )امل
  ات األساسية بالتنس األرضييف حتديد املهار استبانة آراء اخلرباء

 السيد................................................................... المحترم

 ية بالتنس ساسأراء الخبراء والمختصين في تحديد المهارات األ استبانة استمارةم / 

 تحية طيبة..

خاصوة علوى وفو   تمرينواتر يروم الباحث ) محمد ناصر كامل ( إجراء بحثه الموسووم    )تويثي
وبموووووا إنكوووووم مووووون ذوي ، ية بوووووالتنس(ساسوووووفوووووي تطووووووير  بعووووو  المهوووووارات األ األنظموووووة التمثيليوووووة

( أمووووام المهووووارات االختصوووواص والخبوووورة فووووي هووووذا المجووووال يرجووووى تكوووورمكم بالتيشووووير بعالمووووة)
 . شاكرين تعاونكم معنا خدمًة للبحث العلمي ....رضياألية بالتنس ساساأل

 مع التقدير

 سم  اال

 االختصاص 

 مكان العمل 

 التوقيع 

 

 الباحث                                                     

 محمد ناصر كامل                                                     
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  بالتنس يةساساأل املهارات

 

 
 ت
 

 
 المهارات األساسية بالتنس 

 التيشير
 () بعالمة

يصلح أو 
 يصلح ال

   اإلرسال .1
   الضربة األرضية األمامية .2
   الضربة األرضية الخلفية .3
   الضربة الطائرة األمامية  .4
   الضربة الطائرة الخلفية  .5
   الضربة النصف طائرة  .6

   الضربة القصيرة ) الساقطة(  .7
   الضربة العالية ) اللوب( .8

فو  الرأس( الضربة الساحقة )الكبس من .9    
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 (4لحق )امل
 استبانة آراء اخلرباء واملختصني يف ترشيح االختبارات املالئمة 

 
راء الخبراء والمختصين في ترشيح أحد االختبارات المالئمة لكل آ استبانة استمارةم / 

 ة بالتنس والمرفقة طيًا مهارة من المهارات األساسي
 السيد  ................................................................. المحترم

 تحية طيبة 
خاصة  تمرينات)تيثير  يروم الباحث ) محمد ناصر كامل ( إجراء بحثه الموسوم   

بما إنكم من و ، ية بالتنس(ساسبع  المهارات األ في تطوير األنظمة التمثيليةعلى وف  
أمام  أحد  () ذوي االختصاص والخبرة في هذا المجال يرجى تكرمكم بالتيشير بعالمة

االختبارات المالئمة لكل مهارة من المهارات المرفقة. شاكرين تعاونكم معنا خدمًة للبحث 
 العلمي.

 مع التقدير                                           
 
 

    الباحث    
 محمد ناصر كامل                                                        
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 بالتنسية ساساأل اتهارمن املاستمارة حتديد االختبارات املالئمة لكل 

 االختبارات المرشحة المهارات األساسية ت
 (التيشير )

 ال يصلح يصلح

 
1 
 

 اإلرسال

 1987جونس المعدل  . اختبار1
 .لإلرسالالمهارية لقياس القدرة 

  
هوايووت المعوودل لقيوواس  . اختبووار2 

 .لإلرسالالقدرة المهارية  

2 
الضربة األرضية 

 األمامية

هوايوووووت لقيووووواس القووووودرة                                            اختبوووووار. 1
المهاريووووووووووووووة للضووووووووووووووربة األرضووووووووووووووية 

 .األمامية
  

هوايووووت المعوووودل لقيوووواس  اختبووووار. 2
مهاريووووة للضووووربة األرضووووية القوووودرة ال
 الخلفية.

3 
الضربة األرضية 

 الخلفية

هوايوووووووت لقيووووووواس القووووووودرة                                           اختبوووووووار .1
 المهارية للضربة األرضية الخلفية

هوايووووت المعوووودل لقيوووواس  اختبووووار. 2  
القوووودرة المهاريووووة للضووووربة األرضووووية 

 الخلفية .
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 ( 5لحق )امل
 االختبارات املستخدمة يف البحث

 :                                        (1)رسال بالتنسلل المعدل   (Jones ،1987جونس ) االختبار األول: اختبار
 لقياس القدرة المهارية والدقة لمهارة ضربة اإلرسال. ن االختبار:الغرض م

 اإلجراءات: 
 (.2) الشكليتم تخطيط منطقة اإلرسال كما هو موضح في  .1

( قدم والمنطقة التي 3يبلغ طول المنطقة المحصورة بين الشبكة والخط األول ) .2
فهي المسافة  ( قدم، أما المنطقة األخيرة3( قدم والمنطقة الثالثة )12تليها )

( قدم أيضًا )ويشمل هذا 3المتبقية بين خط اإلرسال والمنطقة الثالثة وقدرها )
 التخطيط منطقتي اإلرسال اليمين واليسار(. 

( قدم والمنطقة التي 3يبلغ طول المنطقة المحصورة بين الشبكة والخط األول ) .3
رة فهي المسافة ( قدم، أما المنطقة األخي3( قدم والمنطقة الثالثة )12تليها )

( قدم أيضًا )ويشمل هذا 3المتبقية بين خط اإلرسال والمنطقة الثالثة وقدرها )
 التخطيط منطقتي اإلرسال اليمين واليسار(.

البدء باالختبار وذلك بان يقف المختبرين على شكل أزواج )كل زميلين(  .4
ن ( محاوالت م5أحدهما يرسل واآلخر يسترجع الكرات، ويعطى لكل طالب )

 كل جانب.

 ( قدم فو  الحافة العليا للشبكة.10يوضع حبل فو  الشبكة بارتفاع) .5

                                                           

(1)  Jones , S. K , A. Measure  of  Tennis  Serving  Ability ,  Loose Angles,  1987, 

p.62.   

                                                                        ( اسوتمارة االختبوارات.4ملح  )( ُينَظُر  ال*)
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إذا عبرت الكرة من فو  الحبل تعطى نصف درجة التقييم المحددة على أر   .6
 الملعب الذي تسقط فيه الكرة.

الكرة التي تمس الحبل أو الشبكة وتسقط في الملعب تعاد وال تحتسب محاولة  .7
 محاولة فاشلة إذا حصل خطي في اإلرسال.ال في حين تعد فاشلة،

 يعطى لكل طالب محاولتين للتمرين. .8
 حساب الدرجات: 

يتم اختيار أفضل محاولة من اليمين وأفضل محاولة من اليسار وتجمع االثنان  
 ويستخرج الوسط الحسابي لهما.

 كيفية تسجيل الدرجات: 
( درجة، أما سقوطها 2عند سقوط الكرة في المنطقة األولى يحصل الالعب على ) 

( درجات أما المنطقة 5( درجة والمنطقة الثالثة )4في المنطقة الثانية فيحصل على )
 ( درجات.6األخيرة فيحصل على )

 
 لقياس أداء مهارة اإلرسال الدرجات التقويمية ومناطق الدقة الختبار)جونس(
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 : (2()1)تنساالختبار الثاني: اختبار)هوايت( للضربة األرضية األمامية بال
 لقياس مهارة للضربة األرضية األمامية في التنس.  الغرض من االختبار:

مناسب لطلبة المدارس اإلعدادية وطلبة الجامعات من المبتدئين  مستوى العمر والجنس:
 والمتقدمين.
  اإلجراءات:

 (.2يخطط ملعب التنس من إحدى جهتيه كما هو مبين في الصورة ) .1
( قدم من 7ي قائمي الشبكة وموازيًا لها وعلى ارتفاع )يثبت حبل من طرفيه ف .2

 ( قدم من الشبكة.4األر  و)
( خطوط متوازية بين خط اإلرسال وخط القاعدة بحيث تكون المسافة بين 3ترسم ) .3

 قدم .  4و2/1الخطوط  
( تشير إلى الدرجات المخصصة لكل منطقة من 5و4  و 3 و 2 و 1األرقام ) .4

 الكرة. المناط  التي تسقط فيها
التي تقع على منتصف خط  (Center  Markيقف المختبر على عالمة الوسط ) .5

القاعدة عند النقطة )أ( بينما يقف المدرس في نصف الملعب المواجه عند النقطة 
التي تقع قرب خط المنتصف ومعه سلة مملوءة بكرات التنس ومضرب  )ب(

 للتنس. 

                                                           

(1)  Safrit J. Magare and Jenry Bascom , Introduction to measurement in 

physical  Education  and  Exercise Science. Temms mirror college 

publishers Toronto. 1986.  p 224.                              
مطووابع التعلوويم  .1، جموسووو ة القياسووات واالختبووارات فووي التربيووة الرياضووية ؛ريسووان خووريبط مجيوود (2)

 .252، ص1989عة البصرة، العالي، جام
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تبر خلف خط اإلرسال والذي يقوم يقوم المدرس بضرب الكرة  بالمضرب إلى المخ .6
بالتحرك من مكانه التخاذ الوضع المناسب لضرب الكرة بطريقة الضربات 
األرضية األمامية لتمر فو  الشبكة وأسفل الحبل لتسقط في المناط  المبينة 
باألرقام في نصف الملعب المواجه محاواًل تحقي  أعلى درجة في كل مرة في 

 (. 5المنطقة رقم )
 محاوالت متتالية للتدريب على االختبار. (5األداء الساب  ذكره) لمختبرا يكرر .7
الطريقة ب( كرات 10( مرات أي )10يبدأ االختبار بين يقوم المختبر بتنفيذ األداء ) .8

 .هانفس
في جميع المحاوالت يقوم المدرس بضرب الكرة بطريقة موحدة وقانونية بحيث  .9

 اقف اللعب الفعلية.تكون مماثلة بقدر اإلمكان للكرات في مو 
 حساب الدرجات:

ن تعبر الكرة الشبكة من تحت الحبل وتسقط على األر  أمن شروط االختبار  .1
( 1داخل الملعب في مناط  محددة على التوالي والموضحة في الصورة )

 ( درجات.5 -1وتعطى لها درجات تقويم تصاعدية مختلفة تتراوح قيمتها من )
عشرة محاوالت يستخرج الوسط الحسابي لها ولكل وبعد إحصاء المجموع الكلي ل .2

العب على حده، وبعدها جمع كافة األوساط واستخراج وسط حسابي واحد 
 للمجموعة.
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 اختبار )هوايت( لقياس القدرة المهارية للضربتين األرضيتين األمامية والخلفية 

 
 

 االختبار الثالث: اختبار الضربة األرضية الخلفية:
 لقياس القدرة المهارية للضربة األرضية الخلفية في التنس. تبار:الغرض من االخ

 مناسب لطلبة المدارس اإلعدادية وطلبة الجامعات. مستوى العمر والجنس:
 فوووووي االختبوووووار األول فيموووووا عووووودا الطريقوووووة هاتطبووووو  اإلجوووووراءات المتبعوووووة نفسووووو اإلجوووووراءات:

 المستخدمة لضرب الكرة.
ذا االختبووار بوونفس طريقووة حسووابها فووي االختبووار تحتسووب الوودرجات فووي هوو حسوواب الوودرجات:

 األول.  
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 ( 6ملحق رقم )ال

 حولواملختصني راء اخلرباء آاالستبانة اخلاصة باستطالع 

 بتطوير التمرينات اخلاصة  

 التنس  مهارات
 األستاذ الفاضل ................................................... المحترم 

 

 تحية طيبة ... 

تأأيرير تمريتأأات خالأأة قلأأن وةأأق ا ت مأأة ) حرر  بام سرر م  مسررثا  يررم ا باحث ررد د رر ب  

 نظرمب امرث  (التمريلية ةي تطأوير بضأا المهأارات ا ساسأية بأالتتس ا رضأي للتا أ ين

 يضرررما حررث على  رررا ترر ن با ممينررث     م عرر ب حرر  مررب كحررم   ميررثذ   رميرر  ارر ب نم رر 

يعرر   مررب سرر    ترر ن ب سرر حثن ألنسررم مررب كررل   مررميب بباباممفقرر  عيررث خ  بك يررثمما 

 مصثن  ت ن بامسثا خ 

 شاكرين تعاونكم معنا...

  -: ب سا        

  -بارقم باعرمي :

  -ب ك صثص :

  -با ثمع       :

 -بامري          :

  -با  قي      ع :

 ماجستيرالب الط                                                                       

 محمد تالر كامل                                                                       
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 لضربة اإلرسال طويريةالت تمريناتال

 اسم التمرين ت 
 األهمية النسبية

1 2 3 4 5 

1 
المنطقرر  اليرر ل   ل ررن   أو,تمررن ا اسالررلف ال ررنما الممررلام افرر  الم ررل   

 ع تنل  ي وتطو ن تكتلك االنتبله .الكنة بوض

     

      تمن ا موقع الكنة وتطو ن مق  ت د د موقع الكنة. 2

      تمن ا اساللف ال نما لف غط اف  مملال  اساللف . 3

4 
تمن ا اساللف الب لط , اساللف بيواة متقلطع  ال  منطق  اساللف المتقلطعر  

 .لا والمتقدملا ي الجلنب المقلبل لم توى المبتدئ

     

      تمن ا اساللف مع الاب النمي ,اساللف مع األاج   وم ع الكنة الم تمن. 5

6 

كنة أل نجل    ي اساللف اذا كلن اساللف  ما   التعملفتمن ا إاللف المنطق  , 

كلن اساللف ما جه  واحدة  لكون  ي جلنب  إذا  معتلمةو كنة ,جلنبي  المفعب 

 و ي الجلنب الابي جمع الكنات. ,لذ ا  نلفون  الكنةالالابلا ا

     

      ب مكلن لقوط الكنة والنكض إل  الجه  األخنى ما المفع (أالل الكنة)تمن ا  7

8 
وذلرك ليرد ,تمن ا اساللف و التقدم بلتجله الشربك  والتقردم بلتجرله خرط اسالرلف 

 الكنة القلمم .

     

9 
الالاب اساللف  مرا منطقر    ن ذ .ساللف النلمل  تمن ا اساللف ما منطق   ا

 ( كنات .8و منح كل الاب ) ,اساللف النلمل 

     

1

0 

الرررلف تمرررن ا التبرررلت  ررري اسالرررلف,  قررروم الالابرررون بلسالرررلف الررر  منطقررر  اس

ذلرك  أثنرل و ري  ,الالاب الذا  جمرع الكرنات إل  اآلخنالمتقلطع  بلتجله الجلنب 

 مقلقتلا. أومقلق  واحدة  دةم لمل بلنهم   بدلون

     

1

1 

منطقرر  اسالررلف بيررواة  إلرر الالابررون الكررنة   نلررلتمررن ا خفررلر اسالررلف, 

هرذا  عنري  انر  ومتقلطع  ,  نلل الالاب الكنة ثم  نكض ال  الجلنرب المقلبرل , 

 منلطق سلقلط كنات اساللف  ي ال لح . هنللك أابع

     

1

2 

      المناحل األولل  ما إاجلع الكنة تأكلدوتمن ا ال لطنة اف  اساللف 
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1

3 

ن أ لر  كر ثرم وضرع ملنعرل   ري المفعرب,  ل  حدم مكلن ,تمن ا تطو ن اساللف بللعمق

وافر  الالارب إالرلف الكرنة  ,الكرنات أومجموار  مرا اليرنلم ق  أو ال   كون حب

 لتيلب هذا الملنع.

     

1

4 

      لكل مجموا . بواقع م تفم واحد,تمن ا اساللف وصد اساللف 

1

5 

 ومقتر  تمن ا ت د د المنبعرلت المنقمر  لمنرلطق اسالرلف ولت د رد امرق اسالرلف

,للررتم إلررقلط الكررنة  رري المنبعررلت الالصرر  بلسالررلف تمررن ا اسالررلف بعمررق  رري 

 والتي ت دم  ي منبعلت اساللف  ,منبعلت اساللف 

     

 

 

 

 

 األماميةضربة لل التطويرية تمريناتال

 اسم التمرين ت 
 األهمية النسبية

1 2 3 4 5 

      .الغنض منهل تطو ن ال لطنة اف  الكنة ,تمن ا طبطب  الكنة وضنبهل 1

2 

تمن ا ضن  الكنة ااتملما  اف  النقم والغنض من  التوج  بلتجله الكرنة ال رلقط , 

-1م) قف الالابون الذ ا  نمون  الكنة اف  الاط الجلنبي لفمفعرب وح رب أاقرلمه

وافر  الالارب ,( 6-1مرا ) افر ألا إلر ( و قوم الالاب  بنمي الكنة 2-3-4-5-6

صلحب الم ن  الرذهل  الر  موقرع الكرنة وضرنبهل  روك الشربك  و عروم الر  خرط 

 .Baselineالقلادة 

     

3 
ضرن  الكرنة مرا  مملال ضن  الكنة ما منطق  اساللف ال نما, جملايتمن ا 

 . المنل   ي الم ل   الي ل   

     

      .الغنض من  تطبلق إح لم الكنة الطلئنة .تمن ا الكنة الطلئنة الب لط  4

 إذاألاض  إل تمن ا التأاجح, الغنض من  تشجلع األاج   اند ضن   الكنة  5

الكنة بقوة  الالاب ا ما ال لئط و  ن لمتأ 3 -2 قف الالابون اف  م ل   
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 ص لح. ج   بشكلشد دة اف  ال لئط وذلك لغنض أما  األا

6 
وضنبهل بللم ن , لمملال  ضن  الكنة ,تمن ا  نقي لنمي الكنة بلللد 

 .ال نب  األململ  األاضل 

     

7 
تمن ا ضن  كنة  طو ف  بدق  الغنض من  التشجلع اف  ال نبلت الطو ف  

 .الدقلق  العملق 

     

8 

  ري البرد  , داوم  وز لمة وقتهرلتطو ن المل  المداوم  والتتلبع الغنض من  تمن ا بن

الررنقم  إلرر وصرروف لف ا  ثررم ثمررلني ثررم اشررن ل  ثررم لررت ل  الكررنة مررنتلا ثررم أابعرر ت ررن 

 وبعد ذلك إكملف التمن ا لالابلا اآلخن ا,المطفو  

     

9 
الغررنض منرر  لعبرر  لفت ررفل  والتبررلت  رري صررد ال ررنب  :تمررن ا المداومرر  والررنكض 

 .األاضل  مع ال نك 

     

10 
الغرنض منر  المداومر  الب رلط  القلبفر  لفتطروا, .ضرنبلت  10المداوم  مرا  تمن ا

 .والت نك ال  النقلط المؤشنة اف  األاض

     

11 

المردا    نمريالغرنض منر  تطرو ن الدقر  لردى الالارب,  :تمن ا األهداف المنقمر 

 و نلما بنقم الهدف الموجوم  ري الجهر  المقلبفر  ) جهر  المردا ,الالاب  إل الكنة 

 وتكون األهداف م دمة م بقل  (

     

12 
تمن ا الهدف لتطو ن التيو ب اف  موقع ال نب  واف  نقط  معلن  والذهل   

 إل  الجه  األخنى ما المفعب .  

     

13 
 ,التري تيرل إلر  العمرق,تمن ا المداوم   ي العمرق لتطرو ن صرد ال رنب  األململر  

 و كون الفعب اف  ادم معلا ما النقلط.

     

14 
لتطو ن مبدأ التبلت اا طن ق المداوم  ,تمنن الزوجي المتقلطع  ي المعفب 

 .المتقلطع 

     

15 

ضررنبلت مررا الالاررب  لررن  5تمررن ا لرربلك امرري الكررنة الطررلئنة وضررنبهل , بواقررع 

األملم والافف اند  إل النجوع والتقدم  الالابون كفهمكمل  ؤما  , لمل لفم ن ال

 األما .
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 اخللفيةضربة لل طويريةالت مريناتتال

 اسم التمرين ت 
 األهمية النسبية

1 2 3 4 5 

1 
الغررنض منرر  ال ررلطنة افرر  ضررن  الكررنة بجررلنبي  :تمررن ا المداومرر  المتقلطعرر 

 .الم ن 

     

2 
وذلررك مررا خررالف ضررن  الكررنة ت ررف ال ررغط ومررا  رروك  ,تمررن ا ال ررغط المب ررط

 الشبك 

     

      من  ت د د ال نب  الاف ل  األاضل  ت ف ال غط. الغنض :تمن ا الدواان 3

4 
الغرنض منر  المداومر  بتبرلت مرع الت رد د  افر   :تمن ا المداومر  بأح را مرل  كرون

 منطق  الهدف.

     

5 
لف ف  ما ال نبلت لكل  اطل إالغنض من   :تمن ا امي كنات طلئنة متعدمة

  .الاب   ن  الكنات الطلئنة بطن ق  ال نب  الاف ل

     

6 
ضن  الكنة    ال  ااالغنض من  تعفم مبدأ امي الكنة :تمن ا النمي الب لط 

 بطن ق  ال نب  الاف ل .

     

7 
اف  الكنة الطلئنة  التدا بالغنض من   :تمن ا امي الكنة الطلئنة والنكض

 وتمن ا ال نا 

     

8 
اف لر  األاضرل  تمن ا لعب  ضن  الكنة وإم لكهل الغرنض منر  تطرو ن ال رنب  ال

 وال لطنة افلهل.

     

9 

 أما  أثنررل   رري تمررن ا الزوجرري  المتقررلطع  رري المفعررب الغررنض منرر  تطررو ن التبررلت

تمرررن ا المداومررر  برررللكنة الهوائلررر   ,  رررال  ارررا أن الغرررنض مررراال رررنب  الاف لررر  

 تطو ن ال لطنة افلهل. هوالمتقلطع  

     

      .دق الغنض من  تطو ن ال :تمن ا منطق  الهدف 10

11 
الغرنض منر  ز رلمة القرداة  :تمن ا لعب  االاتمرلم  افر  الكرنات الهوائلر  المتقلطعر 

 اف  ام ال عل لفكنة الطلئنة الاف ل .

     

      تطو ن الدق  ما حلث إصلب  الهدف.لتمن ا الهدف وإم لك الكنة  12

     ع ضرن  الكرنة الغرنض منر  تشرجل:تمن ا صد الكنة الطلئنة وضرنبهل إلر  العمرق  13
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الغرنض منر  تطرو ن  :لفمداوم   ري العمرق ل  تمن ن و عدالهوائل  الاف ل  وال  العمق. 

 صد ال نب  الاف ل  األاضل  التي تيل إل  العمق.

14 

تمن ا ال غط اند صد الكنة الطرلئنة قرن  الشربك ,  قروم الالابرون الرذ ا  نمرون 

والالاررب  شرربك   رري الجلنررب المقلبررل, الكررنة بررد عهل  بلتجلهررلت ماتف رر  قن برر  مررا ال

 المقلبل  تقدم لل ن  الكنة الطلئنة القن ب  ما الشبك  و علدهل ال  النامي. الجلنبي

     

15 

الكرنة بلتجلهرلت  امريالغرنض منر  :ت د د ال نب  الاف ل  األاضل  ت ف ال رغط 

قررن  تمررن ا صررد الكررنة الطررلئنة الاف لرر  والغررنض منرر  ال نكرر   عتبررن  وأماتف رر  

 الشبك .

     

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 (7) لحقامل
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 األنظمة التمثيلية استبانة حتديد صالحية مقياس 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جامعة ديالى /  كلية التربية الرياضية

 الدراسات العليا / الماجستير 
 ةم/ استبان

 .......المحترم........................................األستاذ الفاضل.
 تحية طيبة...

)تيثير تمارين خاصة على وف  البرمجة اللغوية و يروم الباحث القيام بإجراء بحثه الموسوم ب       
ناشئي نادي ا ان العينة هم علمً  ية بالتنس للناشئين(.ساسالعصبية في تطوير بع  المهارات األ

لتي تتمتعون بها وما تمتلكونه من خبرة ودراية في ا للمكانة العلمية المرموقة اونظرً ، بعقوبة الرياضي
ألنظمة با أحد المقاييس الخاصة. يرجى بيان رأيكم حول صالحية مجال علم النفس الرياضي والتربوي

 ا بما يتالءم مع طبيعة العينة.المرف  طيً  التمثيلية
بين األفراد في ويعرف األسلوب المعرفي البرمجة اللغوية العصبية بينه أسلوب يعكس الفرو   

الذي البصري توافقهم مع العالم الخارجي وهذا األسلوب ذو ثالثة أبعاد، يتمثل البعد األول باألسلوب 
الذي يدفع  السمعي، ويتمثل البعد الثاني باألسلوب ورخزن المعلومات على شكل صإلى  يدفع اإلفراد

الذي يدفع  الحسيث فيتمثل باألسلوب أما البعد الثالاصوات ، خزن المعلومات على شكل إلى  األفراد
 .حركة أو نشاطشكل خزن المعلومات على إلى  اإلفراد

 المرفقات: 
 . االنظمة التمثيلية  اتاختبار 

  اسم الخبير واللقب العلمي
   مكان العمل واالختصاص

 التوقيع                       
   الباحث                                                                                 

 محمد ناصر كامل  
    
 

 (النقيثان محد) الرياضي باجملال اخلاص األنظمة التمثيلية مقياس
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 الفقرة ت

1 

 كتاب؟ بشراء قرارك في يؤثر الذي ما
 .الكتاب داخل والصور الغالف لون .أ 

 .ومحتواه الكتاب عنوان .ب 

حساس الور  نوعية .ج   .نفسه وا 

2 

 ؟ جديدة فكرة احد لك يشرح عندما فضلهت الذي ما
 . لها اإلجمالية الصورة مشاهدة .أ 
 .آخرين أشخاص ومع المعني الشخص مع الفكرة مناقشة .ب 

 .بالفكرة الشعور .ج 

3 

 ؟ تحدي يواجهك عندما يحدث الذي ما
 . التحدي لهذا المختلفة النواحي وتتخيل ترى .أ 
 . والخيارات البديلة الحلول حول اآلراء تتبادل .ب 

 . لمشاعرك وفقا تقرر .ج 

 

4 

 . إليه تميل الذي التصرف هو ما عمل اجتماع في
 .الخاصة نظرك وجهة إبداء ثم النظر وجهات مراقبة .أ 
 .بالموقف رأيك تشرح ثم الخيارات جميعإلى  االستماع .ب 

 .رأيك إبداء ثم بالمناقشة الشعور .ج 

5 

 

 حدوثه؟ تتوقع الذي ما محددة معلوماتإلى  احتجت إذا
 مختلفة؟ آراء على الطالعل بنفسك تنقب .أ 
 .الخبراء آراءإلى  تستمع .ب 

 .اآلخرين األفراد ومعرفة بخبرات تستعين .ج 

6 

 
 

 عادة؟ تفعل ماذا شخص مع اختالفك حالة يف
 .األخر الشخص بالغ على نركز .أ 
 .مقاطعة دون باهتمام نصغي .ب 

 .اآلخر الشخص يقصده بما الشعور تحاول .ج 
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7 

 ؟ولاأل دافعك هو ما ندوة أو مؤتمر لخال
 .البصرية األشياء وتقييم اإلجمالية الصورةإلى  النظر .أ 
 .البالغ في كلمة لكل اإلصغاء .ب 

 .البالغ بمعنى الشعور .ج 

8 

 . إنسانية عالقة في عنه يبحث الذي يءالش هو ما
 .أحواله أحسن في وهو اآلخر الشخص .أ 
 .اآلخر الشخص قبل من وتيييد دم كلمات .ب 

 .آلخرا الشخص قبل من والتقدير بالحب الشعور .ج 

9 

 جديدة؟ سيارة شرائك لدى عنه تبحث الذي ما
 .الهواء تكييف مثل المواصفات .أ 
 .البائع بها يزودك التي التفاصيل كافة .ب 

 .عليها والسيطرة بها والشعور ادتهايق .ج 

10 

 عنه؟ تبحث الذي ما طائرة على سفرك عند
 .النافذة من بالقرب مقعد .أ 
 .اإزعاجً  اقل لكونه الجناح على يشرف مقعد .ب 

 .الطمينينة من كبير بقدر تشعر يجعلك وسط قعدم .ج 
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د مقياس
َّ
م

َ
ح

ُ
 التفكري )السمعي، البصري، احلسي( أمناطالتكريتي لقياس  م

 الفقرة ت

1 

 كتاب؟ بشراء قرارك في يؤثر الذي ما
 .الكتاب داخل والصور الغالف لون .أ 

 .ومحتواه الكتاب عنوان .ب 

حساس الور  نوعية .ج   .نفسه وا 

2 

 ؟ جديدة فكرة احد لك يشرح عندما تفضله ذيال ما
 . لها اإلجمالية الصورة مشاهدة .أ 
 .آخرين أشخاص ومع المعني الشخص مع الفكرة مناقشة .ب 

 .بالفكرة الشعور .ج 

3 

 ؟ تحدي يواجهك عندما يحدث الذي ما
 . التحدي لهذا المختلفة النواحي وتتخيل ترى .أ 
 . والخيارات البديلة الحلول حول اآلراء تتبادل .ب 

 . لمشاعرك وفقا تقرر .ج 

 

4 

 . إليه تميل الذي التصرف هو ما عمل اجتماع في
 .الخاصة نظرك وجهة إبداء ثم النظر وجهات مراقبة .أ 
 .بالموقف رأيك تشرح ثم الخيارات جميعإلى  االستماع .ب 

 .رأيك إبداء ثم بالمناقشة الشعور .ج 

5 

 

 حدوثه؟ تتوقع الذي ما محددة معلوماتإلى  احتجت إذا
 مختلفة؟ آراء على لالطالع سكبنف تنقب .أ 
 .الخبراء آراءإلى  تستمع .ب 

 .اآلخرين األفراد ومعرفة بخبرات تستعين .ج 

6 

 
 

 عادة؟ تفعل ماذا شخص مع اختالفك حالة يف
 .األخر الشخص بالغ على نركز .أ 
 .مقاطعة دون باهتمام نصغي .ب 

 .اآلخر الشخص يقصده بما الشعور تحاول .ج 
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7 

 ؟األول دافعك هو ما ندوة أو مؤتمر لخال
 .البصرية األشياء وتقييم اإلجمالية الصورةإلى  النظر .أ 
 .البالغ في كلمة لكل اإلصغاء .ب 

 .البالغ بمعنى الشعور .ج 

8 

 شاهدت فلًما بالتلفاز  أوقرأت رواية  إذا
 ما قيل والموسيقى التصويرية المصاحبة للفلم. أفضلأتذكر القصة من خالل  .أ 
 القصة من خالل وجوه الممثلين. أتذكر .ب 

 وحركات الممثلين.  األحداثالقصة من خالل  ذكرأت .ج 

9 

 الكتاب  إلىموضوع يهمني  فانه يجذبني  أيعندما اشتري كتاًبا في 
 الفصول من مواضيع . هذه  الكلمات المختارة لعناوين الفصول وما تناقشه  .أ 
 ما يحتويه من صور ورسوم توضيحية. .ب 

 بها لفهم مادة الكتاب الذي بين يدي. أقوم أن  الحروف التي يمكن  أو األنشطة أوالتمارين  .ج 

10 

 شخص تقابله ألول مرة هل  إليكحين يتحدث 
 تركز على الكلمات. .أ 
 تركز على وجهه. .ب 

 تركز على حركات جسمه. .ج 

11 

 لو كنت في حفلة.. حين تتذكر هل االسهل عندك الحاجة 
 ، النكات، القصص.األشخاص أسماءما سمعته،  .أ 
 مشاهد الحفل.، صور و األشخاصما شاهدت وجوده  .ب 

 وما جربته، وكيف كان ذلك. ب ه  ما شعرت  .ج 

12 

 تقوي ذاكرتك فهل أنت تفضل  نلو أردت أ
 من مرة. أكثرالشيء المراد تذكره بصوت ترديدك  .أ 
 من مرة. أكثركتابة الشيء المراد تذكره  .ب 

  من مرة. أكثرجزء من جسمك  أوتعمل الشيء المراد تذكره بيدك  .ج 

13 

 غضبت  إذا
 بشدة.ارفع صوتي  .أ 
 وألقيها بغضب. األشياءأمسك  .ب 

 ساكًنا وال أتكلم. أكون .ج 
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14 

 في حالة سكونك وهدوئك 
 .اآلخرينمع  أوتتحدث مع نفسك  .أ 
 ترسم أشكااًل على الور . أوتنط هنا وهنا  .ب 

 متململ، تمشي هنا وهناك .ج 

15 

 الذي أالحظه في الناس من حولي 
 أالحظ أكثر كالمهم. .أ 
 مظهرهم ومالبسهم. .ب 

 حركتهم. .ج 

16 

 كثيًرا  اآلتيةالعبارات  أوأنت تستخدم الكلمات 
 أقول لك، اسمعني، قول لي. .أ 
 تصور، شوف، وضح ذلك. .ب 

 أحس، أشعر .ج 
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 (8امللحق )
 مترينات اإلرسال

 الرسم التوضيحي اسم التمرين ت

1 

 تمرررررن ا اسالرررررلف ال رررررنما
المملالررر  افررر  الم رررل   او 
المنطقررر  اليررر ل   ل رررن  

  ررررررري الكرررررررنة بوضرررررررع تنل
 وتطو ن تكتلك االنتبله .

 

 

2 
وتطو ن  تمن ا موقع الكنة

 مق  ت د د موقع الكنة.
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 الرسم التوضيحي اسم التمرين ت

1 

 

 

 

 , تمرررررررن ا اسالرررررررلف الب رررررررلط

إلررر   اسالرررلف بيرررواة متقلطعررر 

منطقررر  اسالرررلف المتقلطعررر   ررري 

الجلنب المقلبل لم توى المبتدئلا 

 .والمتقدملا

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

تمررررن ا اسالررررلف مررررا منطقرررر   

الالارب   ن ذاساللف النلمل  , 

اسالررلف  مرررا منطقرر  اسالرررلف 

( 8النلررمل  و مررنح كررل الاررب )

 كنات .
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 الرسم التوضيحي اسم التمرين ت

9 

 ,تمن ا التبلت  ري اسالرلف
  قررروم الالابررررون بلسالررررلف

منطقررررررر  اسالرررررررلف إلررررررر  
المتقلطعررر  بلتجررررله الجلنررررب 

الارررب الرررذا الإلررر   اآلخرررن 
 أثنرررل  جمرررع الكرررنات و ررري 

ذلررك  قومررون بللتبررد ل  لمررل 
بلرررنهم مررردة مقلقررر  واحررردة أو 

 مقلقتلا.
 

 

10 

 قروم  ,تمن ا خفلر اساللف
إلر   الالابون بإاللف الكنة

منطقرررر  اسالررررلف بيررررواة 
متقلطعررر  ,  نلرررل الالارررب 

إلررررر   الكرررررنة ثرررررم  رررررنكض
الجلنررررب المقلبررررل , أو هررررذا 
 عنررررري  انررررر  هنرررررلك أابرررررع 

طق سلررررررقلط كررررررنات منررررررل
 اساللف  ي ال لح .
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 الرسم التوضيحي اسم التمرين ت

11 
تمرررررررن ا ال رررررررلطنة افررررررر  
اسالررررلف وتأكلررررد المناحررررل 

 األولل  ما إاجلع الكنة .

 

12 

تمرررررن ا تطرررررو ن اسالرررررلف 
حرررردم مكلنررررل   رررري  ,بررررللعمق

المفعررب, ثررم ضررع ملنعررل   لرر  
كلن  كون حبال  أو مجموا  

ات, مرا اليررنلم ق ,أو الكررن
واف  الالاب إاللف الكرنة 

 لتيلب هذا الملنع.
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 الرسم التوضيحي اسم التمرين ت

 
تمررررررن ا اسالررررررلف وصررررررد 
اساللف ,بواقرع م رتفم واحرد 

 لكل مجموا .

 

 

تمرررررن ا ت د رررررد المنبعرررررلت 
المنقمررر  لمنرررلطق اسالرررلف, 
لت د د امرق اسالرلف ومقتر  
,للرررررتم إلرررررقلط الكرررررنة  ررررري 
 المنبعلت الالص  بلسالرلف
خ مررميب بسمسررث  حعمرر  فرري 
ممحعرررررث  بسمسرررررث   با ررررري 
      في ممحعث  بسمسث   
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 األمامية األرضية مترينات الضربة 
 الرسم التوضيحي اسم التمرين ت

1 

تمررن ا  نقرري ضررن  الكررنة 
مررررررررا منطقرررررررر  اسالررررررررلف 

,باغرررررررم  منررررررر  ال رررررررنما
التدا ب  افر  ضرن  الكرنة 
مررررررا الم ررررررل   اليرررررر ل   

 خبللمنل   
 

 

2 

ن ا  نقررري لنمررري الكرررنة تمررر
, بلللرررد وضرررنبهل بللم رررن 

لمملالرررررر  ضررررررن  الكررررررنة 
 خألململ األاضل  ال نب  
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 الرسم التوضيحي اسم التمرين ت

5 

تمررن ا ضررن  كررنة  طو فرر  
التشررجلع خباغررم  منرر   بدقرر 

افررررر  ال رررررنبلت الطو فررررر  
 با قيق خ العملق 

 

 

6 

تمرررررررن ا بنررررررررل  المداومرررررررر  
تطو ن خ باغم  من  والتتلبع

, د  لمداومررر  وز رررلمة وقتهرررلا
ي ا فري باح بير  ضرمم بامرم  
مررم يب  ررا امحعررثت  ررا سرر ثت  ررا 
 مثني  ا  شمبت باغم  منر  

بارررررررررمقا دارررررررررا  با صررررررررر  
بامعررر م,  حعرر   اررل دممررث  
 با مميب ال حيب بآلكميبخ  
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 الرسم التوضيحي اسم التمرين ت

7 

 10تمرررررن ا المداومررررر  مرررررا 
باغرررررررم  منررررررر  ضرررررررنبلت.

لفرررررر  القلبفرررررر  المداومرررررر  القف
النقلط إل   لفتطوا, والت نك

 المؤشنة اف  األاض. 
 

 

8 

 مررررميب بألترررر ب  باممقمرررر خ 
تطرررو ن الدقررر   باغرررم  منررر 

لدى الالاب,  نمي المردا  
الالاررب, و نررلما إلرر   الكررنة

برررنقم الهررردف الموجررروم  ررري 
الجهررررررر  المقلبفررررررر  ) جهررررررر  
المرررردا  وتكررررون األهررررداف 

 م دمة م بقل  (
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 الرسم التوضيحي ريناسم التم ت

11 

تمررررررن ا الهرررررردف لتطررررررو ن 
التيرررررررو ب افررررررر  موقرررررررع 
ال نب  وافر  نقطر  معلنر , 

الجه  األخنى إل   والذهل  
 ما المفعب .  

 

12 

 مررميب بام ب مرر  فرري باعمرر  
ا عررررررر يم صررررررر  باضرررررررمح  

داررررا  بألمثميرررر  با رررري  صرررر 
باعمرر  , يمرر ب بارعررم  رررا 

     معيب مب بانقثعخ  
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 رسم التوضيحيال اسم التمرين ت

13 

تمن ا الزوجي المتقلطع  ري 
المعفررب لتطررو ن مبرردأ التبررلت 
اررررررررا طن ررررررررق المداومرررررررر  

 المتقلطع . 

 

14 

 مرررميب سرررحث  ممررري بامرررم  
 5باعثئم   ضرمحاث , ح بقرع 

ضرررمحث  مرررب قحررر  بال رررم 
غيم با ثمر  ارمضرمم, ممرث 
يؤ ي مل بال حريب بام ر ى 

بألمررثا  باكررر  داررا   با قرر ا
  ن  بأل بذخ
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 اخللفيةاألرضية مترينات الضربة 
 الرسم التوضيحي اسم التمرين ت

1 

تمرررررن ا ال رررررغط المب رررررط, 
وذلك ما خالف ضن  الكنة 
ت رررف ال رررغط, ومرررا  ررروك 

 الشبك  .

 

2 

تمرررن ا الررردواان . الغرررنض 
األاضرل  ال نب  من  ت د د 

 خت ف ال غط الاف ل 
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 الرسم التوضيحي اسم التمرين ت

3 

  بأح ررا مررل تمررن ا المداومرر
 كون .الغنض من  المداومر  
بتبررررلت مررررع الت ررررد د  افرررر  

 خمنطق  الهدف
 

 

4 

تمرررررررن ا النمررررررري الب رررررررلط 
.الغنض من  تعفم مبردأ امري 
الكنة , وأ  ل ضرن  الكرنة 

األاضرررل  بطن قررر  ال رررنب  
 الاف ل .
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 الرسم التوضيحي اسم التمرين ت

7 

تمرررن ا لعبررر  ضرررن  الكرررنة 
وإم رررررلكهل. الغرررررنض منررررر  

األاضررررل  ال ررررنب   ن تطررررو
 , وال لطنة افلهل. الاف ل 

 

 

8 

تمن ا الزوجي  المتقلطع  ي 
المفعررب.الغنض منرر  تطررو ن 

ال رنب  أما   أثنل التبلت  ي 
فضرلت  رب  الاف لر األاضل  

تمررررررن ا اب باغررررررم  مررررررب 
المداومررررر  برررررللكنة الهوائلررررر  
المتقلطعررررررر  هرررررررو تطرررررررو ن 

 ال لطنة افلهل.
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 ضيحيالرسم التو اسم التمرين ت

9 
تمرررررررن ا منطقررررررر  الهررررررردف. 

 الغنض من  تطو ن الدق .
 

 

10 
تمررررررن ا الهرررررردف وإم ررررررلك 
الكررنة. لغررنض تطررو ن الدقرر  

 ما حلث إصلب  الهدف.
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 الرسم التوضيحي اسم التمرين ت

13 

تمرررن ا صرررد الكرررنة الطرررلئنة 
 العمرررررررق.إلررررررر   وضرررررررنبهل
تشررجلع ضررن   باغررم  منرر 

الكررنة الهوائلرر  الاف لرر  والرر  
 رررررررب اب  , فضرررررررلت العمرررررررق

تمن ا المداومر   باغم  مب
 رري العمررق هررو تطررو ن صررد 

 الاف لرررر األاضررررل  ال ررررنب  
 خالعمقإل   التي تيل

 
 

 

14 

األاضررررل  ال ررررنب  ت ررررد د 
ت ررررررف ال ررررررغط.  الاف لرررررر 

الغررررنض منرررر  امرررري الكررررنة 
بلتجلهررررلت ماتف رررر  و عتبررررن 
 مرررميب باضرررغع  نررر  صررر  
بامررررررم  باعررررررثئم  باكرييرررررر خ 
باغررم  منرر  با ممرر  قررمم 

 خباشحم 
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 (9امللحق )
  الوحدات التعليمية

 االسبوع االول
 

 املهارات الثالثةاهلدف: تطوير         (3-2-1: )الوحدة التعليمية
 دقيقة 90:    زمن الوحدة

الوحدة أق لم 

 التعفلمل 

 الوقف

 )مقلق (

مدة  الت لصلل

 التمن ا

 المالحظلت األموات

الق م 

 الت  لنا
20 

المشرررررري, م إحمرررررل  ارررررلم, و ت رررررما  10

والهنولررر  افررر  شررركل اترررل بيررر لا حررروف 

المفعررررررب لن ررررررع ماجرررررر  حررررررنااة الج ررررررم 

 . والع الت

خررررررلر, تمررررررلا ا التمطلرررررر   إحمررررررل م 10

الترري  الج ررم والع ررالت جررزا ألواسطللرر  

 . ي الق م النئل ي لتعمل

التأكلرررررد افررررر    

تمطلرررررررررررررررررررررر  

ا رررررررررررررررالت 

وم لصرررررررررررررررل 

الرررررررررررررررذااالا 

وخلصررررررررررررررررر  

 م يفي النلغ

 65 الق م النئلس

 االلف (1التمن ا )

 اململ  (1التمن ا )

 خف ل (1التمن ا )

 االلف( 2التمن ا )

 

 م12

 م12

 م12

 م12

 

 صل نة

 م لا 

ات كرررررررررن

 تنس

 

 ررررررتم الشررررررن  

والعرررنض مرررا 

 قبل المدا .

التأكلرررررد افررررر  

التكنلررررررك  رررررري 

 األما .

 5 الق م الاتلمي

هنولررر  خ ل ررر  مرررع تمرررلا ا تهدئررر  وترررن س 

 . لفعومة بللج م إل  حللت  الطبلعل 

الرررررررررررررررررنكض  صل نة 

واللررررررررررررررررررردان 

مترررردللتلن إلرررر  

 جلنب الج م.

أما  الت لررررررررررر  

 بيوت الٍف.

 املالحظات : 
ولكافة بعد انتهاء كل مترين  دقيقة( 2يف القسم الرئيسي تكون هناك فرتة راحة ملدة )

 باستثناء األسبوع األخري . التعليميةالوحدات 
 3-2-2-2الوحدة الثانية: استخدم الباحث التمرينات: 

 4-3-3-3الثالثة: استخدام الباحث التمرينات: الوحدة 
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 الوحدات التعليمية

  االسبوع الثاني
 اهلدف: تطوير املهارات الثالثة       (5-4-4-4: )الوحدة التعليمية

 دقيقة 90:    زمن الوحدة
الوحدة أق لم 

 التعفلمل 

الوقف 

 )مقلق (

مدة  الت لصلل

 التمن ا

 المالحظلت األموات

الق م 

 االت  لن
20 

م إحمرررررل  ارررررلم, و ت رررررما المشرررررري,  10

والهنولررر  افررر  شررركل اترررل بيررر لا حررروف 

المفعررررررب لن ررررررع ماجرررررر  حررررررنااة الج ررررررم 

 . والع الت

م إحمررررررل  خررررررلر, تمررررررلا ا التمطلرررررر  10

الترري  جررزا  الج ررم والع ررالتألواسطللرر  

 .لتعمل  ي الق م النئل ي

التأكلرررررد افررررر    

تمطلرررررررررررررررررررررر  

ا رررررررررررررررالت 

وم لصرررررررررررررررل 

الرررررررررررررررذااالا 

وخلصررررررررررررررررر  

 م يفي النلغ

 65 الق م النئلس

 (4التمن ا )

 (4التمن ا )

 (4التمن ا )

 ( 5التمن ا )

 

 م12

 م12

 م12

 م12

 

 صل نة

 م لا 

 كنات

 ررررررتم الشررررررن  

والعرررنض مرررا 

 قبل المدا .

التأكلرررررد افررررر  

التكنلررررررك  رررررري 

 األما .

 5 الق م الاتلمي

هنولررر  خ ل ررر  مرررع تمرررلا ا تهدئررر  وترررن س 

 . لفعومة بللج م إل  حللت  الطبلعل 

الرررررررررررررررررنكض  صل نة 

واللررررررررررررررررررردان 

مترررردللتلن إلرررر  

 جلنب الج م.

أما  الت لررررررررررر  

 بيوت الٍف.

 4-4-3-2الوحدة اخلامسة : استخدام الباحث التمرينات من:

 3-3-2-4الوحدة السادسة: استخدام الباحث التمرينات من:
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 الوحدات التعليمية
 االسبوع الثالث

هدددارات املاهلددددف: تطدددوير         (3-4-3-2: )الوحدة التعليمية
 الثالثة

                                                        دقيقة 90:    زمن الوحدة
الوحدة أق لم 

 التعفلمل 

الوقف 

 )مقلق (

مدة  الت لصلل

 التمن ا

 المالحظلت األموات

الق م 

 الت  لنا
20 

م إحمرررررل  ارررررلم, و ت رررررما المشرررررري,  10

والهنولررر  افررر  شررركل اترررل بيررر لا حررروف 

لن ررررررع ماجرررررر  حررررررنااة الج ررررررم  المفعررررررب

 . والع الت

م إحمررررررل  خررررررلر, تمررررررلا ا التمطلرررررر  10

الترري  جررزا  الج ررم والع ررالتألواسطللرر  

 .لتعمل  ي الق م النئل ي

التأكلرررررد افررررر    

تمطلرررررررررررررررررررررر  

ا رررررررررررررررالت 

وم لصرررررررررررررررل 

الرررررررررررررررذااالا 

وخلصررررررررررررررررر  

 م يفي النلغ

 65 الق م النئلس

 (2التمن ا )

 (3التمن ا )

 (4التمن ا )

 ( 3التمن ا )

 

 م12

 م12

 م12

 م12

 

 صل نة

 م لا 

 كنات

 ررررررتم الشررررررن  

والعرررنض مرررا 

 قبل المدا .

التأكلرررررد افررررر  

التكنلررررررك  رررررري 

 األما .

 5 الق م الاتلمي

هنولررر  خ ل ررر  مرررع تمرررلا ا تهدئررر  وترررن س 

 . لفعومة بللج م إل  حللت  الطبلعل 

الرررررررررررررررررنكض  صل نة 

واللررررررررررررررررررردان 

مترررردللتلن إلرررر  

 جلنب الج م.

أما  الت لررررررررررر  

 بيوت الٍف.

 4-4-5-3استخدم الباحث التمرينات من:  1 لثامنة :الوحدة ا

 6-5-5-5استخدم الباحث التمرينات من:  الوحدة التاسعة :

 
 
 
 



 المالحق

 

146 

 
  الوحدات التعليمية

 لرابعاألسبوع ا
  املهارات الثالثةاهلدف: تطوير             (7-6-6-6: )الوحدة التعليمية

 دقيقة 90:    زمن الوحدة
الوحدة أق لم 

 التعفلمل 

الوقف 

 )مقلق (

مدة  الت لصلل

 التمن ا

 المالحظلت األموات

الق م 

 الت  لنا
20 

م إحمرررررل  ارررررلم, و ت رررررما المشرررررري,  10

والهنولررر  افررر  شررركل اترررل بيررر لا حررروف 

المفعررررررب لن ررررررع ماجرررررر  حررررررنااة الج ررررررم 

 . والع الت

م إحمررررررل  خررررررلر, تمررررررلا ا التمطلرررررر  10

الترري  جررزا  الج ررم والع ررالتألواسطللرر  

 .نئل يلتعمل  ي الق م ال

التأكلرررررد افررررر    

تمطلرررررررررررررررررررررر  

ا رررررررررررررررالت 

وم لصرررررررررررررررل 

الرررررررررررررررذااالا 

وخلصررررررررررررررررر  

 م يفي النلغ

 65 الق م النئلس

 (6التمن ا )

 (6التمن ا )

 (6التمن ا )

 ( 7التمن ا )

 

 م12

 م12

 م12

 م12

 

 صل نة

 م لا 

 كنات

 ررررررتم الشررررررن  

والعرررنض مرررا 

 قبل المدا .

التأكلرررررد افررررر  

التكنلررررررك  رررررري 

 األما .

 5 الق م الاتلمي

ل ررر  مرررع تمرررلا ا تهدئررر  وترررن س هنولررر  خ 

 . لفعومة بللج م إل  حللت  الطبلعل 

الرررررررررررررررررنكض  صل نة 

واللررررررررررررررررررردان 

مترررردللتلن إلرررر  

 جلنب الج م.

أما  الت لررررررررررر  

 بيوت الٍف.

 6-7-5-4تخدم الباحث التمريتات من:: اس الوحدة الحادي ق ر
 5-4-6-7: الوحدة الراتية ق ر : استخدم الباحث التمريتات من
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  التعليميةالوحدات 

 خلامساألسبوع ا
 املهارات الثالثةاهلدف: تطوير            (4-7-7-7: )الوحدة التعليمية

                                              دقيقة 90:    زمن الوحدة
الوحدة أق لم 

 التعفلمل 

الوقف 

 )مقلق (

مدة  الت لصلل

 التمن ا

 المالحظلت األموات

الق م 

 الت  لنا
20 

م إحمرررررل  ارررررلم, و ت رررررما المشرررررري,  10

والهنولررر  افررر  شررركل اترررل بيررر لا حررروف 

المفعررررررب لن ررررررع ماجرررررر  حررررررنااة الج ررررررم 

 . والع الت

م إحمررررررل  خررررررلر, تمررررررلا ا التمطلرررررر  10

الترري  جررزا  الج ررم والع ررالتألواسطللرر  

 .لتعمل  ي الق م النئل ي

التأكلرررررد افررررر    

تمطلرررررررررررررررررررررر  

ا رررررررررررررررالت 

وم لصرررررررررررررررل 

الرررررررررررررررذااالا 

وخلصررررررررررررررررر  

 م يفي النلغ

 65 ق م النئلسال

 (7التمن ا )

 (7التمن ا )

 (7التمن ا )

 ( 4التمن ا )

 

 م12

 م12

 م12

 م12

 

 صل نة

 م لا 

 كنات

 ررررررتم الشررررررن  

والعرررنض مرررا 

 قبل المدا .

التأكلرررررد افررررر  

التكنلررررررك  رررررري 

 األما .

 5 الق م الاتلمي

هنولررر  خ ل ررر  مرررع تمرررلا ا تهدئررر  وترررن س 

 . لفعومة بللج م إل  حللت  الطبلعل 

نكض الررررررررررررررررر صل نة 

واللررررررررررررررررررردان 

مترررردللتلن إلرررر  

 جلنب الج م.

أما  الت لررررررررررر  

 بيوت الٍف.

 3-7-6-5: استخدم الباحث التمرينات من: الرابعة عشرالوحدة 

 7-4-5-6: استخدام الباحث التمرينات من: اخلامسة عشرالوحدة 
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  الوحدات التعليمية

 لسادساألسبوع ا
 املهارات الثالثةدف: تطوير اهل             (6-5-4-7: )الوحدة التعليمية

 دقيقة 90:    زمن الوحدة
الوحدة أق لم 

 التعفلمل 

الوقف 

 )مقلق (

مدة  الت لصلل

 التمن ا

 المالحظلت األموات

الق م 

 الت  لنا
20 

م إحمرررررل  ارررررلم, و ت رررررما المشرررررري,  10

والهنولررر  افررر  شررركل اترررل بيررر لا حررروف 

المفعررررررب لن ررررررع ماجرررررر  حررررررنااة الج ررررررم 

 . والع الت

  خررررررلر, تمررررررلا ا التمطلرررررر  م إحمررررررل10

الترري  جررزا  الج ررم والع ررالتألواسطللرر  

 .لتعمل  ي الق م النئل ي

التأكلرررررد افررررر    

تمطلرررررررررررررررررررررر  

ا رررررررررررررررالت 

وم لصرررررررررررررررل 

الرررررررررررررررذااالا 

وخلصررررررررررررررررر  

 م يفي النلغ

 65 الق م النئلس

 (7التمن ا )

 (4التمن ا )

 (5التمن ا )

 ( 6التمن ا )

 

 م12

 م12

 م12

 م12

 

 صل نة

 م لا 

 كنات

 ررررررتم الشررررررن  

عرررنض مرررا وال

 قبل المدا .

التأكلرررررد افررررر  

التكنلررررررك  رررررري 

 األما .

 5 الق م الاتلمي

هنولررر  خ ل ررر  مرررع تمرررلا ا تهدئررر  وترررن س 

 . لفعومة بللج م إل  حللت  الطبلعل 

الرررررررررررررررررنكض  صل نة 

واللررررررررررررررررررردان 

مترررردللتلن إلرررر  

 جلنب الج م.

أما  الت لررررررررررر  

 بيوت الٍف.

 9-8-8-8: استخدم الباحث التمرينات من:السابعة عشرالوحدة 

 10-9-9-9: استخدام الباحث التمرينات من: الثامنة عشرالوحدة 
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  الوحدات التعليمية
 السابعاألسبوع 

  املهارات الثالثةاهلدف: تطوير             (8-10-10-10: )الوحدة التعليمية
 دقيقة 90:    زمن الوحدة

الوحدة أق لم 

 التعفلمل 

الوقف 

 )مقلق (

مدة  الت لصلل

 التمن ا

 المالحظلت األموات

الق م 

 الت  لنا
20 

م إحمرررررل  ارررررلم, و ت رررررما المشرررررري,  10

والهنولررر  افررر  شررركل اترررل بيررر لا حررروف 

المفعررررررب لن ررررررع ماجرررررر  حررررررنااة الج ررررررم 

 . والع الت

م إحمررررررل  خررررررلر, تمررررررلا ا التمطلرررررر  10

الترري  جررزا  الج ررم والع ررالتألواسطللرر  

 .لتعمل  ي الق م النئل ي

التأكلرررررد افررررر    

تمطلرررررررررررررررررررررر  

ا رررررررررررررررالت 

 لصرررررررررررررررل وم

الرررررررررررررررذااالا 

وخلصررررررررررررررررر  

 م يفي النلغ

 65 الق م النئلس

 (10التمن ا )

 (10التمن ا )

 (10التمن ا )

 ( 8التمن ا )

 

 م12

 م12

 م12

 م12

 

 صل نة

 م لا 

 كنات

 ررررررتم الشررررررن  

والعرررنض مرررا 

 قبل المدا .

التأكلرررررد افررررر  

التكنلررررررك  رررررري 

 األما .

 5 الق م الاتلمي

هنولررر  خ ل ررر  مرررع تمرررلا ا تهدئررر  وترررن س 

 . بللج م إل  حللت  الطبلعل  لفعومة

الرررررررررررررررررنكض  صل نة 

واللررررررررررررررررررردان 

مترررردللتلن إلرررر  

 جلنب الج م.

أما  الت لررررررررررر  

 بيوت الٍف.

 7-10-8-9: استخدم الباحث التمرينات من:العشرونالوحدة 

 6-10-9-7: استخدام الباحث التمرينات من: الواحدة والعشرونالوحدة 
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  الوحدات التعليمية
 الثامناألسبوع 

  املهارات الثالثة اهلدف: تطوير         (10-6-7-8: )وحدة التعليميةال
 دقيقة 90:    زمن الوحدة

الوحدة أق لم 

 التعفلمل 

الوقف 

 )مقلق (

مدة  الت لصلل

 التملا ا

 المالحظلت األموات

الق م 

 الت  لنا
20 

م إحمرررررل  ارررررلم, و ت رررررما المشرررررري,  10

والهنولررر  افررر  شررركل اترررل بيررر لا حررروف 

 ررررررع ماجرررررر  حررررررنااة الج ررررررم المفعررررررب لن

 . والع الت

م إحمررررررل  خررررررلر, تمررررررلا ا التمطلرررررر  10

الترري  جررزا  الج ررم والع ررالتألواسطللرر  

 .لتعمل  ي الق م النئل ي

التأكلرررررد افررررر    

تمطلرررررررررررررررررررررر  

ا رررررررررررررررالت 

وم لصرررررررررررررررل 

الرررررررررررررررذااالا 

وخلصررررررررررررررررر  

 م يفي النلغ

 65 الق م النئلس

 (8التمن ا )

 (7التمن ا )

 (6التمن ا )

 ( 10التمن ا )

 

م 20

 امل

لكل 

 مهلاة

ااح  و

بعد كل 

 مهلاة

 م 1.40

 صل نة

 م لا 

 كنات

 ررررررتم الشررررررن  

والعرررنض مرررا 

 قبل المدا .

التأكلرررررد افررررر  

التكنلررررررك  رررررري 

 األما .

 5 الق م الاتلمي

هنولررر  خ ل ررر  مرررع تمرررلا ا تهدئررر  وترررن س 

 . لفعومة بللج م إل  حللت  الطبلعل 

الرررررررررررررررررنكض  صل نة 

واللررررررررررررررررررردان 

مترررردللتلن إلرررر  

 جلنب الج م.

ت لررررررررررر  أما  ال

 بيوت الٍف.

 8-7-10-9استخدم الباحث التمرينات من:: الثالثة والعشرونالوحدة 
 7-8-9-9استخدم الباحث التمرينات من:: الرابعة والعشرونالوحدة 
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 (10امللحق )

 األنظمة التمثيلية برنامج بعض الصور لربنامج حتديد 
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The research  includes four items . 

 
Research Definition 

 

The message included a five-door: 

Part I: Definition search: 
 Introduction of research and its importance: 

   At the forefront of research and its importance touched 

researcher to tennis and the importance of the most basic skills, 

namely: (uplink, and the strike foreground, and strike the rear 

floor), as well as the importance of special exercises that 

contributed to take into account individual differences between 

players and led to the development level of performance and thus 

achieve the goals in less effort and the shortest time. 

The problem of the research has noted that There fluctuation clear 

and the lack of progress in the level of performance of the players 

basic skills in tennis, especially the skills of the strikes earth 

stations and transmission front and rear, which can be caused by 

the abilities of Balahsasat (visual, auditory and sensory). 

 

The objectives of the research are: 

1. Identify the representational systems (visual, auditory 

and sensory) of the youth team tennis Diyala. 

2. Identify the effect of exercise on special representative in 

accordance with the regulations (visual, auditory and sensory) in 

the development of some of the basic skills of the youth team 

tennis Diyala. 

3. Identify the impact of exercise on special representative in 

accordance with the regulations between the three groups in their 

system (visual and auditory and sensory). 

 

The research hypotheses are: 

1. The presence of statistically significant differences between pre 

and post tests for the three aggregates according to their system 



c 
 

(visual and auditory and sensory) in the development of some of 

the basic skills of tennis to youth team Diyala. 

2. The presence of statistically significant differences between the 

three groups of representational systems (visual, auditory 

and sensory) in the development of some of the basic skills of 

tennis to youth team in Diyala post tests. 

The areas of research are: 

The human sphere: Diyala youth team tennis. 

Temporal area: Duration of 05/21/2013 until 02/09/2013. 

Spatial domain: Tennis Courts Sports Club Baquba. 

Part II: 

 Theoretical studies and similar studies: 

This included the door several topics related to the subject matter 

of which special exercises and what systems of representative and 

the most important basic skills in tennis, and similar studies 

researcher and has knowledge of the similarities and differences 

and take advantage of them. 

 

Part III: 

 Research methodology and procedures of the field: 

This section contains the research methodology and procedures of 

the field, as the researcher used the experimental method, the 

sample was from the youth team tennis Diyala and number (18) of 

the players were divided into three experimental groups equally, 

and the way the sample was selected purposively. 

This section also included hardware and tools used and the means 

to gather information and experience and exploratory tests used 

and pre and post tests and statistical methods used in data 

processing. 

 

Part IV: 

 Results, analysis and discussion: 
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Was the presentation and discussion of the findings of the 

researcher through tables and figures which the researcher to 

discuss. 

Part V: Conclusions and Recommendations: 

 Conclusions: 

Was reached to a set of conclusions, including: 

1. Said the exercises used in accordance with the regulations of 

representative have a positive impact on learning some basic skills 

in tennis. 

2. Presence of statistically significant differences between pre and 

post tests for all research groups to develop some basic skills in 

tennis. 

3. Presence of statistically significant differences between the 

research  

groups in the development of some of the basic skills of tennis in 

the post tests. 

 

 

 

 Recommendations 

The main recommendations are: 

1. The need to use special exercises according to the regulations 

Dramatic Arts (visual, auditory and sensory) to learn some basic 

skills in tennis for juniors. 

2. Necessity of using representational systems (under discussion) 

in the development of tennis skills other. 

3. Necessity to use photos and illustrations and visual aids and 

audio modules to its importance in linking the large hearing eye to 

get a sense of accelerating the development of motor skill. 
 

  


