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 : انبحث مهخص
 
٘ذفش ٘زٖ ثٌذسثعز إٌٝ صظ١ُّ ؽٙجص ِضوذد ثٌؼشدجس ٚصأع١شٖ هٍٟ دلز دوغ ثٌّٙجسثس ثألعجع١ز ٌذٞ الهذٟ ثٌضٕظ،     

ٚرٌه ِٓ خالي ثٌضوشف هٍٝ صأع١ش صذس٠ذجس دئعضخذثَ ؽٙجص ِضوذد ثٌؼشدجس هٍٝ دلز دوغ ثٌّٙجسثس ثألعجع١ز )ثٌؼشدز 

ثٌّغضم١ّز، ثٌؼشدز ثٌخٍف١ز ثٌّغضم١ّز، ػشدز ثإلسعجي   ثٌّغضم١ُ( ٌذٞ الهذٟ ثٌضٕظ، ٚصُ ثعضخذثَ ثٌّٕٙؼ  ثالِج١ِز

( عٕز 41:41ثٌضؾش٠ذٟ، ٚثخض١شس ه١ٕز ثٌذقظ دجٌـش٠مز ثٌوّذ٠ز ِٓ ٔجشب عضجد ثٌّٕظٛسر ثٌش٠جػٟ ٌٍّشفٍز ِٓ )

صُ صمغ١ُّٙ إٌٝ ِؾّٛهض١ٓ إفذثّ٘ج صؾش٠ذ١ز ( ٔجشب ٚثٌّغؾ١ٍٓ دجالصقجد ثٌّظشٞ ٌٍضٕظ، 41ٚٚثٌذجٌغ هذدُ٘ )

ٚثألخشٜ ػجدـز، ف١ظ صُ صـذ١ك صذس٠ذجس دئعضخذثَ ؽٙجص ِضوذد ثٌؼشدجس هٍٝ ه١ٕز ثٌذقظ ثٌضؾش٠ذ١ز ِٓ خالي دشٔجِؼ 

( ٚفذثس صذس٠ذ١ز وً أعذٛم، 3( أعجد١ن دٛثلن )8صذس٠ذٟ خجص دش٠جػز ثٌضٕظ ٚأعٕجء فضشر ثإلهذثد ثٌخجص ٚرٌه ٌّذر )

ٔضٙجء ِٓ صـذ١ك ثٌضذس٠ذجس دجعضخذثَ ؽٙجص ِضوذد ثٌؼشدجس صُ إؽشثء ثٌم١جعجس ثٌذوذ٠ز ٌٍضوشف هٍٝ صأع١ش إعضخذثَ ٚدوذ ثإل

ؽٙجص ِضوذد ثٌؼشدجس هٍٝ دلز دوغ ثٌّٙجسثس ثألعجع١ز ٌذٞ الهذٟ ثٌضٕظ . ٚثكٙشس ثٌٕضجةؼ ثْ ثعضخذثَ ثٌؾٙجص ِضوذد 

ذ١ز ٚثٌضذس٠خ ثٌضم١ٍذٞ ثٌّـذك هٍٝ ثٌّؾّٛهز ثٌؼجدـز لذ أعشٚث هٍٝ ثٌّؾّٛهز ثٌضؾش٠ ثٌؼشدجس فٟ ثٌضذس٠خ ثٌّـذك

ٚصفٛق أفشثد ثٌّؾّٛهز ثٌضؾش٠ذ١ز  صأع١شًث إ٠ؾجد١ًج ٚدذسؽز ِو٠ٕٛز هٍٝ دلز دوغ ثٌّٙجسثس ثألعجع١ز ٌذٞ الهذٟ ثٌضٕظ ،

دلز دوغ ثٌّٙجسثس )ثٌضذس٠خ دجعضخذثَ ؽٙجص ِضوذد ثٌؼشدجس( هٍٝ أفشثد ثٌّؾّٛهز ثٌؼجدـز )ثٌضذس٠خ ثٌضم١ٍذٞ( فٟ 

ثألعجع١ز  ٌذٞ الهذٟ ثٌضٕظ ، ف١ظ فمك صـذ١ك ثعضخذثَ ثٌؾٙجص ِضوذد ثٌؼشدجس أهٍٟ ٔضجةؼ ٚأوغش فجه١ٍز فٟ ٔغخ 

ثٌضقغٓ فٟ دلز دوغ ثٌّٙجسثس ثألعجع١ز )ثٌؼشدز ثالِج١ِز ثٌّغضم١ّز، ثٌؼشدز ثٌخٍف١ز ثٌّغضم١ّز، ػشدز ثإلسعجي 

وذش ِٓ ثٌضذس٠خ ثٌضم١ٍذٞ، ِّج ٠ذي هٍٟ فجه١ٍز ثٌؾٙجص ِضوذد ثٌؼشدجس فٟ ثٌضذس٠خ ثٌّغضم١ُ( ٌذٞ الهذٟ ثٌضٕظ ٚدذسؽز أ

ٌالهذٟ ثٌضٕظ، ٚوجٔش أُ٘ ثٌضٛط١جس إعضخذثَ  ؽٙجص ِضوذد ثٌؼشدجس هٕذ ص١ّٕز دوغ ثٌّٙجسثس ثألعجع١ز ٌٕجشب ثٌضٕظ ، 

 ٌّج فممضٗ ثٌؾٙجص ِٓ فجه١ٍز فٟ صقغ١ٓ ِغضٜٛ ثألدثء.
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 ..... تصميم جهاز متعدد الضربات وتأثرية علي دقة بعض املهارات األساسية 

  :ممذمت ومشكهت انبحث
 شٙذس ثٌضٟ ثٌش٠جػ١جس ِٓ ثٌضٕظ س٠جػز وذص

 دٙج ٚصضث٠ذ ثال٘ضّجَ ثألخ١شر ثٌغٕٛثس فٟ صـٛسث عش٠وج

 دٚسث صؤدٞ ثٌضٟ ثٌّّٙز ثٌش٠جػ١ز ثألٌوجح ِٓ وٛٔٙج

 ٚثؽضّجه١ج ٚٔفغ١ج دذ١ٔج ٚهم١ٍج ثٌفشد إهذثد فٟ أعجع١ج

 ثإل٠ؾجد١ز ٌٍّشجسوز ٚإِىج١ٔجصٗ لذسثصٗ ص١ّٕز خالي ِٓ

ف١ظ صضظف س٠جػز ثٌضٕظ  ثٌّؾضّن، خذِز فٟ

دّؾّٛهز ِٓ ثٌم١ُ ثالؽضّجه١ز ٚثٌضشد٠ٛز ثٌشف١وز. 

(6::1) 

َ( إٌييٝ ث٘ضّيييجَ  ٠1222شيي١شظ كييجفش ثٌىييجكّٟظ )   

ٟ  ثٌخذيشثء  ٟ  وذ١يشث  س٠جػيز ثٌضييٕظ ث٘ضّجِيج    فيي  إ٠ؾيجد  في

ٜ     ثٌيٛعيجةً  ثألدثء ٚثٌـييشق ثٌىفي١يٍييز دضـي٠ٛييييش ِغيضٛ

 ٟ ٓ  ٚرٌيه  ٌيالهذي١ييٓ،  ثٌفٕيي  ألؽٙيضر ث ثدضىيجس  خيالي  ِي

 صييذس٠خ ثٌّٙييجسثس فييٟ ٚأدٚثس ثٌضيييذس٠خ ثٌضييٟ صغييجهذ

ٓ  ٚلش ثألعجع١ز ٚدأعشم ٚثٌّذجدا ً  ِّىي ٠غيًٙ   ٚدشىيي

 ثٌّخظض ٌٍيٛلش ثٌؾ١يذ فييٟ ثالعضغّجس ثٌّيذسح ِّٙيز

    (11:42هيج١ٌز . ) ٚدىفجءر ٌٍضذس٠يخ

 ٠ٚJack Groppelش١ش وً ِيٓ ظؽيجن ؽشٚديً ظ    

ظ Chet Murphyَ(، ظشيييي١ش ١ِشفييييٝظ 1::4ظ )

َ( ، ظ ثٌييييي١ٓ 1222َ( ،ظ ٔجطيييييش "ش٠يييييخ ظ )8::4)

َ( ،  إٌيييٝ ثْ ِٙيييجسثس ثٌضيييٕظ صشيييًّ   1222ٚد٠ييين ظ )

ثٌوذ٠ذ ِٓ ثٌؼشدجس ثٌضيٟ ٠ؾيخ هٍيٝ ثٌالهيخ أْ ٠ضوٍّٙيج      

ؽ١ذث ٠ٚضمٕٙج ف١يظ صشيىً ٌذ٠يز ثٌّٙيجسر ثٌؾ١يذر، ٚصغيّٝ       

دجٌؼييشدجس ثألعجعيي١ز ٚرٌييه ٌىٛٔٙييج صغييضخذَ دشييىً وذ١ييش  

ثٌضيٕظ، ٌيزٌه ٠ؾيخ هٍيٝ      أعٕجء ثٌٍوخ فٟٙ أعجط س٠جػز

ثٌالهيييخ أْ ٠قظيييٍٙج وأعجعيييجي ِض١ٕيييج ف١يييظ صذٕيييٝ ه١ٍٙيييج  

ثٌىغ١ييش ِييٓ ثٌؼييشدجس ثالخييشٜ ثٌّضمذِييز ٚثٌضييٟ صغييجُ٘       

 دشيييييىً وذ١يييييش فيييييٟ إصميييييجْ ديييييجلٟ ِٙيييييجسثس س٠جػيييييز       

ثٌضييٕظ ٚصضّغييً ف١ّييج ٠ٍييٝ: ثٌؼييشدز ثألِج١ِييز، ثٌؼيييشدز       

( 6:18:(، ):44:1ثٌخٍف١يييييييز، ػيييييييشدز ثإلسعيييييييجي. ) 

(،32:11(،)12:6) 

وذ إصمجْ ثٌٕجشب ٌٍّٙجسثس ثألعجع١ز فٟ س٠جػ١ز ٠ٚ

ثٌضٕظ ِٓ ثٌوٛثًِ ثٌؾٛ٘ش٠ز فٟ ِّجسعضٙج ٚثٌٛطٛي 

ٌٍّغض٠ٛجس ثٌّضمذِز، ٠ٚغُٙ رٌه فٟ ثلضٕجهٗ دجٌضذس٠خ 

ثٌّٕلُ، ٚال ٠غضـ١ن ثٌٕجشب ثالعضفجدر ِٓ ثٌّٙجسثس 

ثٌضٟ عذك ٌٗ صوٍّٙج ٚثعضخذثِٙج فٟ ثٌّٛثلف ثألخشٜ 

ّٙجسثس دجإلصمجْ ِّج ٠غّـ ٌٗ إال إرث ص١ّضس صٍه ثٌ

 (3:1دقغٓ ثعضخذثِٙج فٟ ثٌّٛثلف ثٌؾذ٠ذر . )

ٚهٍٟ ثٌش"ُ ِٓ ثٌضـٛس ثٌىذ١ش ثٌزٞ ٚطً إ١ٌز 

ثٌّغضٜٛ فٟ س٠جػز ثٌضٕظ هج١ًٌّج إال أٔٗ ٠الفق هذَ 

لذسر ثٌالهذ١ٓ هٍٝ ِٛثوذز ٘زث ثٌضـٛس فٟ ِغضٜٛ 

س٠جػز ثٌضٕظ دّظش، ٚ٘زث ِج وشفش هٕز دـٛالس 

 وج١ٌّز ٚثٌذٚسثس ثألٌّٚذ١ز.ثٌضٕظ ثٌ

٠ٚشٜ ثٌذجفغْٛ ثْ ه١ٍّجس ثٌضذس٠خ ثٌضم١ٍذ٠ز لذ 

صشوش ثٌالهخ دٕٛم ِٓ ثًٌٍّ ٚلٍز ثإللذجي هٍٝ ثٌضذس٠خ، 

ثألِش ثٌزٞ ٠قضجػ إٌٝ ثالعضوجٔز دّغجهذثس دٕجءر صض٠ذ 

ِٓ فجه١ٍز ٚإلذجي ثٌالهخ فٟ ثٌٛفذر ثٌضذس٠ذ١ز ٚدٕفظ 

 ثٌىفجءر ثٌذذ١ٔز ٚثٌف١ٕز .

ثْ ٍِوخ ثٌضٕظ ٌٗ فذٚد ِو١ٕز ٠ٚؾخ أْ ٚف١ظ 

صضُ ؽ١ّن ثٌّٙجسثس دثخً فذٚد ثٌٍّوخ ثٌىذ١ش ٔغذ١ج 

٠ٚضُ صٛؽ١ٗ ثٌىشثس دذلز فٟ أِجوٓ ِقذدر فغخ دسؽز 

طوٛدضٙج ٌٍّٕجفظ ٚه١ٍز فئْ دلز ػشدز ثإلسعجي 

ٚثٌؼشدض١ٓ ثألِج١ِز ٚثٌخٍف١ز الدذ أْ صىْٛ إفذٜ 

 ذ١ٓ. ثٌّضـٍذجس ثٌشة١غ١ز ٌألدثء ثٌفٕٟ ٌاله

ِٚٓ خالي ِضجدوز دوغ ثٌٛفذثس ثٌضذس٠ذ١ز ٌٕجشب 

ثٌضٕظ دغضجد ثٌّٕظٛسر الفق ثٌذجفغْٛ لظٛس فٟ 

ثٌضذس٠خ هٍٝ دلز دوغ ثٌؼشدجس ثألعجع١ز )ثإلسعجي 

ٚثٌؼشدض١ٓ ثألِج١ِز ٚ ثٌخٍف١ز(،ٚ لذ ٠شؽن ٘زث ثٌمظٛس 

ثٌٟ ثفضمجس صذس٠ذجس ثٌضٕظ ثٌٟ ثعضخذثَ ثألؽٙضر 

دٗ ٌألدثء دثخً ثٌٛفذثس ثٌّغجهذر وضذس٠ذجس ِشج

ثٌضذس٠ذ١ز ٚ٘زث ِج ٠ٛػـ ثفضمجس صٍه ثٌّشفٍز ثٌغ١ٕز ل١ذ 
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ثٌذقظ ٌذشثِؼ ثٌضذس٠خ ثٌّمٕٕز ٚثٌّظّّز ٌض١ّٕز دلز 

ػشدز ثالسعجي ٚ ثٌؼشدض١ٓ ثألِج١ِز ٚثٌخٍف١ز ٌالهذٟ 

 ٘زٖ ثٌّشفٍز .

ٚدوذ ثالؿالم هٍٝ ثألدقجط ثٌو١ٍّز ٚثٌّشثؽن 

ٟ فذٚد هٍُ ثٌذجفغْٛ ثٌّضخظظز فٟ س٠جػز ثٌضٕظ ٚف

فمذ ٚؽذٚ ٔذسر فٟ ثألدقجط ثٌو١ٍّز ثٌضٟ صٕجٌٚش ص١ّٕز 

دلز ثٌّٙجسثس ثألعجع١ز ٌٕجشب ثٌضٕظ دجعضخذثَ ثٌٛعجةً 

ٚثألؽٙضر ثٌضذس٠ذ١ز ثٌقذ٠غز ِٚٓ ٕ٘ج صىّٓ أ١ّ٘ز 

ثٌذقظ، ِّٚج لذ ٠غُٙ فٟ إهـجء ثٌذسثعز ثٌقج١ٌز أ١ّ٘ز 

ِش ثٌزٞ لذ فٟ صـ٠ٛش ثالدثء ثٌفٕٟ ٌٕجشب ثٌضٕظ ثال

٠غجهذ ثٌّذسد١ٓ فٟ ثالعضوجٔز دؾٙجص ِضوذد ثٌؼشدجس 

 دثخً ثٌٛفذثس ثٌضذس٠ذ١ز.

ٚه١ٍز لجَ ثٌذجفغْٛ دضظ١ُّ ؽٙجص ِضوذد 

ثٌؼشدجس ٌٍضذس٠خ هٍٝ دلز دوغ ثٌؼشدجس ثألعجع١ز   

ف١ظ ٠ضُ ثٌضشو١ض ِٓ خالٌٗ هٍٝ صـ٠ٛش دلٗ ثٌؼشدجس 

جِز ٠وضذش ِـٍخ أعجعٟ ٌؾ١ّن ِٙجسثس ثٌضٕظ دظفز ه

 ٚثٌّٙجسثس ل١ذ ثٌذقظ دظفز خجطز.

وّج ثْ ثعضخذثَ ثٌؾٙجص وٛع١ٍز فوجٌز فٟ ثٌضذس٠خ 

٠ؤدٜ ثٌٝ صم١ًٍ ه١ٛح ثٌفشٚق ثٌفشد٠ز ٚإصجفز ثٌفشطز 

ٌؾ١ّن ثٌالهذ١ٓ العض١وجح ثٌّٙجسثس ثٌضٟ ٠ضُ صـذ١مٙج 

فٟ ثٌضذس٠خ ؿذمج ٌمذسثصٗ ِٚغضٛثٖ ِّج ٠ؤعش إ٠ؾجد١ج 

ِّج لذ ٠ضشصخ ه١ٍز  هٍٟ دلز ثٌؼشدجس دظٛسر فوجٌز

ثالسصمجء دّغضٜٛ ثٌالهخ ٚثٌٛطٛي دٗ إٌٝ أهٍٝ 

دسؽجس ث١ٌ٢ز ٚثٌذلز ٚصقم١ك أهٍٝ ثٌٕضجةؼ ِن ثاللضظجد 

 فٟ ثٌٛلش ثٌؾٙذ. 

ٚ٘زث ِج دفن ثٌذجفغْٛ ٌٍم١جَ دٙزث ثٌذقظ فٟ 

ِقجٌٚز ُِٕٙ ٌضظ١ُّ دشٔجِؼ صذس٠ذٟ دجعضخذثَ ثفذٞ 

ز فٟ ثالؽٙضر ثٌضم١ٕجس ثٌقذ٠غز فٟ ثٌضذس٠خ ٚثٌّضّغٍ

ثٌضذس٠ذ١ز ثٌّغجهذر ٚثٌضوشف هٍٟ صأع١ش ٘زث ثٌذشٔجِؼ 

هٍٟ دوغ ثٌّٙجسثس ثألعجع١ز فٟ س٠جػز ثٌضٕظ 

 ٌٍٕجشت١ٓ.

 ثانًُا: هـذف انبحث:

٠ٙذف ثٌذقظ إٌٟ صظ١ُّ ٚع١ٍز صذس٠ذ١ٗ فٟ 

س٠جػز ثٌضٕظ ٚ٘ٝ ؽٙجص ِضوذد ثٌؼشدجس ٚثٌضوشف 

هٍٝ صأع١ش ثعضخذثِٙج هٍٝ دلز دوغ ثٌّٙجسثس 

 -ثألعجع١ز فٟ س٠جػز ثٌضٕظ ٚرٌه ِٓ خالي :

صظ١ُّ ثٌٛع١ٍز ثٌضذس٠ذ١ز ثٌّمضشفز ٚ٘ٝ ؽٙجص 

 ِضوذد ثٌؼشدجس.

ثٌضوشف هٍٝ صأع١ش ثعضخذثَ ؽٙجص ِضوذد ثٌؼشدجس 

هٍٝ دلز دوغ ثٌّٙجسثس ثألعجع١ز )ثٌؼشدز ثالِج١ِز 

ثٌّغضم١ّز، ثٌؼشدز ثٌخٍف١ز ثٌّغضم١ّز، ػشدز ثإلسعجي 

 ثٌضٕظ ل١ذ ثٌذقظ. ثٌّغضم١ُ( ٌذٞ ٔجشب

 ثانثَا: فروض انبحث:
صٛؽذ فشٚق دثٌز إفظجة١ًج د١ٓ ثٌم١جع١ٓ ثٌمذٍٟ 

ٚثٌذوذٞ ٌٍّؾّٛهيز ثٌضؾش٠ذ١ز فٟ دلز دوغ ثٌّٙجسثس 

ثألعجع١ز )ثٌؼشدز ثالِج١ِز ثٌّغضم١ّز، ثٌؼشدز ثٌخٍف١ز 

ثٌّغضم١ّز، ػشدز ثإلسعجي  ثٌّغضم١ُ( ٌذٞ ٔجشب ثٌضٕظ 

 ثٌذقظ.ٌظجٌـ ثٌم١جط ثٌذوذٞ ل١ذ 

صٛؽذ فشٚق دثٌز إفظجة١ًج د١ٓ ثٌم١جع١ٓ ثٌمذٍٟ 

ٚثٌذوذٞ ٌٍّؾّٛهيز ثٌؼجدـز فٟ دلز دوغ ثٌّٙجسثس 

ثألعجع١ز )ثٌؼشدز ثالِج١ِز ثٌّغضم١ّز ، ثٌؼشدز 

ثٌخٍف١ز ثٌّغضم١ّز ، ػشدز ثإلسعجي ثٌّغضم١ُ( ٌذٞ 

 ٔجشب ثٌضٕظ ٌظجٌـ ثٌم١جط ثٌذوذٞ ل١ذ ثٌذقظ.

ٟ ثٌم١جع١ٓ ثٌذوذ٠ٓ صٛؽذ فشٚق دثٌز إفظجة١ًج ف

د١ٓ ثٌّؾّٛهض١ٓ ثٌضؾش٠ذ١ز ٚثٌؼجدـز فٟ دلز دوغ 

ثٌّٙجسثس ثألعجع١ز )ثٌؼشدز ثالِج١ِز ثٌّغضم١ّز، 

ثٌؼشدز ثٌخٍف١ز ثٌّغضم١ّز، ػشدز ثإلسعجي ثٌّغضم١ُ( 

ٌظجٌـ ثٌّؾّٛهز ثٌضؾش٠ذ١ز ل١ذ  ٌذٞ ٔجشب ثٌضٕظ

 ثٌذقظ.

 ثٌّظـٍقجس ثٌّغضخذِز فٟ ثٌذقظ:  

 )صوش٠ف ثؽشثةٟ( شدجس:ؽٙجص ِضوذد ثٌؼ 
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ظ٘ٛ ؽٙجص صذس٠ذ١ٟ ِمضشؿ ٠غضخذَ ٌٍضذس٠خ هٍٝ 

دوغ ثٌّٙجسثس ثألعجع١ز ثٌخجطز دش٠جػز ثٌضٕظ ، 

ِضقشوز( ٚرٌه  –دجعضخذثَ دوغ ثٌىشثس ثٌّوٍمز )عجدضز 

ٌوًّ ِقجوز ألدثء ثٌؼشدجس ثٌضٟ ٠مَٛ دٙج ٔجشب ثٌضٕظ، 

ٚرٌه ِٓ خالي صذس٠ذجس خجطز ٠ؤد٠ٙج ثٌالهخ 

هٍٝ ثٌؾٙجص دٙذف صّٕٗ ٚصـ٠ٛش دلز دوغ دجٌّؼشح 

 ثٌّٙجسثس ثألعجع١ز  فٟ س٠جػز ثٌضٕظظ.

 ثٌذسثعجس ثٌّشصذـز:

( هشد١ييييييييز 6( دسثعييييييييجس )2إشييييييييضٍّش هٍييييييييٝ) 

(إٔؾ١ٍض٠ييز ٚصييُ صشص١ذٙييج ٚفمييج ٌغييٕز ٔشييش ثٌذسثعييز       1ٚ)

 دذث٠ز دجٌذسثعجس ثٌوشد١ز عُ ثإلٔؾ١ٍض٠ز :

 (.43َ( )1222) هّشٚ خ١ًٍ ( دسثعز :4)

ٙجص إٌىضشٟٚٔ ٌضق١ًٍ ثألدثء ثٌفٕٟ ِٛػٛهٙج : ؽ

 ٌالهذٟ ثٌضٕظ .

٘ذف ثٌذسثعز : صظ١ُّ ؽٙجص إٌىضشٟٚٔ ٌضق١ًٍ 

 ثالدثء ثٌفٕٟ ٌالهذٟ ثٌضٕظ.

 ِٕٙؼ ثٌذسثعز : ٚلذ ثصذن ثٌذجفظ ثٌّٕٙؼ ثٌضؾش٠ذٟ .

ثٌو١ٕز : ٚلذ ثعضخذَ ثٌذجفظ ه١ٕز ِٓ ال هذٝ ٔجدٜ 

 ؿٕـج ثٌش٠جػٟ. 

شٟٚٔ ثٌّظُّ ٠مَٛ أُ٘ ثٌٕضجةؼ: ثْ ثٌؾٙجص ثالٌىض

دضق١ًٍ ثالدثء ثٌفٕٟ ٌالهذٟ ثٌضٕظ ، ٠ٚغجهذ هٍٝ صٛف١ش 

ثٌٛلش ٚثٌؾٙذ ٌٍّذسد١ٓ ٚثٌالهذ١ٓ فٟ صق١ًٍ ثدثء الهذٟ 

 ثٌضٕظ.

 (.12َ( )1221) ( دسثعز : ٠جعش وّجي1) 

ِٛػٛهٙج : ثعش ثعضخذثَ ِؼشدٟ صٕظ ِخضٍفٟ 

 ثالؿجس هٍٝ ثدثء دوغ ثٌّٙجسثس ثألعجع١ز ٌٍّذضذة١ٓ.

ثعضخذثَ ٔٛهٟ  ثٌذسثعز:ثٌضوشف هٍٝ ٘ذف

ِؼشح ثٌضٕظ رٚ ثإلؿجس ثٌّضٛعؾ ٚثٌىذ١ش هٍٝ ثدثء 

 دوغ ثٌّٙجسثس ثألعجع١ز ٌٍّذضذة١ٓ.

 ِٕٙؼ ثٌذسثعز : ٚلذ ثصذن ثٌذجفظ ثٌّٕٙؼ ثٌضؾش٠ذٟ .

ؿفً  11ثٌو١ٕز : ٚلذ ثعضخذَ ثٌذجفظ ه١ٕز لٛثِٙج)

 ِذضذا(. 

أُ٘ ثٌٕضجةؼ: ٚؽٛد فشٚق ِو٠ٕٛز رثس دالٌز 

ثفظجة١ز د١ٓ ثٌم١جع١ٓ ثٌمذٍٟ ٚثٌذوذٞ ٌٍّؾّٛهض١ٓ 

ٌظجٌـ ثٌم١جط ثٌذوذٞ ٌٍّؾّٛهز ثٌضؾش٠ذ١ز ثالٌٚٝ فٟ 

أدثء ثٌؼشدجس ر ثالِج١ِز ٚثٌخٍف١ز ِّج ٠ؤوذ ثفؼ١ٍز 

ثعضخذثَ ثٌّؼشح وذ١ش ثٌّغجفز هٕذ صو١ٍُ ثٌّذضذة١ٓ 

 ثٌّٙجسثس ثألعجع١ز  ٌٍضٕظ.

 (.48( )1226َ( دسثعز : ِقّذ هذذثٌوض٠ض ثفّذ)3)

ِٛػٛهٙج : صأع١ش ثعضخذثَ ؽٙجص صذس٠ذ١ٟ ِذضىش 

ٌض١ّٕز ثالعضؾجدجس ثٌقشو١ز هٍٝ دوغ ثٌّضغ١شثس 

 ثٌفغ١ٌٛٛؽ١ز ٌالهذٟ ثٌضٕظ ٚثالعىٛثػ.

٘يذف ثٌذسثعيز : ثدضىيجس ؽٙييجص ل١يجط ٌغيشهز ثالعييضؾجدز      

ثٌقشو١ز ِٓ خالي ثخضذجس فشوٟ ، ٚػن دشٔيجِؼ صيذس٠ذٟ   

قشو١ييز ٌييذٜ ال هذييٝ  ِمضييشؿ ٌض٠ييجدر عييشهز ثالعييضؾجدز ثٌ 

 ثٌضٕظ ٚثالعىٛثػ.

 ِٕٙؼ ثٌذسثعز : ٚلذ ثصذن ثٌذجفظ ثٌّٕٙؼ ثٌضؾش٠ذٟ .

 (. الهخ 41ثٌو١ٕز : ٚلذ ثعضخذَ ثٌذجفظ ه١ٕز لٛثِٙج)

أُ٘ ثٌٕضجةؼ: صٛطً ثٌذجفظ ثٌٝ ثْ ثٌذشٔجِؼ 

ثٌضذس٠ذٟ ثدٜ ثٌٝ ص١ّٕز هٕظش عشهز ثالعضؾجدز 

ٝ ص١ّٕز عشهز ثٌقشو١ز ، وّج ثْ ثٌؾٙجص ثٌضذس٠ذٟ ثدٜ ثٌ

 ثالعضؾجدز ثٌقشو١ز.

 (:4َ( )1226( دسثعز : ِقّذ هٛع )1)

ثٌمذ١ِٓ هٍٟ ِغضٜٛ  صقشوجسصأع١ش ِٛػٛهٙج : 

 دلز ثٌؼشدجس ثٌّغضم١ّز فٟ ثٌضٕظ .

هٍٟ صأع١شصقشوجس ثٌمذ١ِٓ  ٘ذف ثٌذسثعز:ثٌضوشف

 هٍٟ ِغضٜٛ دلز ثٌؼشدجس ثٌّغضم١ّز فٟ ثٌضٕظ
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ٌّٕٙؼ ثٌٛطفٟ ِٕٙؼ ثٌذسثعز : ٚلذ ثصذن ثٌذجفظ ث

 ٚثٌضؾش٠ذٟ .

ثٌو١ٕز : صظ١ُّ دشٔجِؼ صذس٠ذٟ ٚفمج ٌضق١ًٍ دـٌٛز 

 ( ف١ظ ثٌقشوز ٚثٌّغجفز ثٌّمـٛهز  1221ث٠ٌّٛذٍذْٚ )

أ٘ييُ ثٌٕضييجةؼ: ؽييٛدر ثٌضقييشن ٚعييشهز ثالٔضمييجي وؼييشٚسر  

ف١ٕييز صوضّييذ هٍييٟ فغييٓ ثعييضوجدر ثٌٛػيين ثٌّضييضْ خجطييز  

١يييٗ هٕيييذ صغ١يييش ثالصؾيييجٖ ِّيييج أعيييش ث٠ؾجد١يييج فيييٟ دليييز صٛؽ    

 ثٌؼشدجس ثٌّغضم١ّز ثعفً ثٌخؾ ٌالهذٟ ثٌضٕظ.

 (.12َ( )1242( دسثعز  ِظـفٝ ِقّذ )6)

ِٛػيييٛهٙج : صيييأع١ش دشٔيييجِؼ صو١ٍّيييٟ دجعيييضخذثَ دويييغ    

ثالؽٙييضر ثٌّغييجهذر هٍييٝ ِغييضٜٛ ثدثء ِٙييجسر ثإلسعييجي      

 فٟ ثٌضٕظ  ٌذٜ ؿٍذز و١ٍز ثٌضشد١ز ثٌش٠جػ١ز .

ٌضو١ٍّييٟ ٘ييذف ثٌذسثعييز : ثٌضوييشف هٍييٝ صييأع١ش ثٌذشٔييجِؼ ث

دجعييضخذثَ ثالؽٙييضر ثٌّغييجهذر هٍييٝ ِغييضٜٛ ثدثء ِٙييجسر 

 ثإلسعجي   ثٌّغضم١ُ فٟ ثٌضٕظ .

 ِٕٙؼ ثٌذسثعز: ثٌّٕٙؼ ثٌضؾش٠ذٟ

 ؿجٌذج  . 12ثٌو١ٕز : ٚدٍغ هذد ثٌو١ٕز 

ثٌذشٔييجِؼ  ثٌضو١ٍّييٟ ثٌّمضييشؿ دجعييضخذثَ    -ث٘ييُ ثٌٕضييجةؼ :  

ثالؽٙضر ثٌّغجهذر عجُ٘ دشيىً إ٠ؾيجدٟ ٚفويجي فيٟ صوٍي١ُ      

ر ثإلسعيييييجي   ثٌّغيييييضم١ُ ٌـيييييالح و١ٍيييييز ثٌضشد١يييييز  ِٙيييييجس

 ثٌش٠جػ١ز.

  Marina Tsetseliِجس٠جْ ، فجع١ً ،  ( دسثعز :1)  

، Vasiliki MallioU (1242( )َ32) 

صأع١ش دشٔجِؼ صذس٠ذٟ ٌٍضٛثفك هٍيٟ صقغي١ٓ   ِٛػٛهٙج : 

 ِغضٜٛ ثألدثء ثٌفٕٟ ٌألسعجي فٟ ثٌضٕظ

غيش أ١ّ٘يز   صقذ٠يذ ثٌميذسثس ثٌضٛثفم١يز ثألو   ٘ذف ثٌذسثعيز :  

فييٟ ثٌضييٕظ ، صقذ٠يييذ ٚصم١يي١ُ فوج١ٌيييز ثٌذشٔييجِؼ ثٌضيييذس٠ذٟ     

 ٌٍضٛثفك هٍٟ صقغ١ٓ ثٌّغضٜٛ ثٌفٕٟ ٌألسعجي فٟ ثٌضٕظ

 ِٕٙؼ ثٌذسثعز : ٚلذ ثصذن ثٌذجفظ ثٌّٕٙؼ ثٌضؾش٠ذٟ .

 ( ٔجشب 18ثٌو١ٕز : ٚلذ ثعضخذَ ثٌذجفظ ه١ٕز لٛثِٙج)

سر ثُ٘ ثٌمذسثس ثٌضٛثفم١ز ٌالهخ ثٌضيٕظ ثٌميذ   أُ٘ ثٌٕضجةؼ:

هٍٟ ثٌض١١ّض ثٌقظ فشوٟ ٚثٌمذسر هٍٟ عشهز سد ثٌفويً  

ثٌذشٔييجِؼ ثٌضييذس٠ذٟ ٌٍضٛثفييك أدٜ ثٌييٟ صقغيي١ٓ ثٌمييذسثس      

 ثٌضٛثفم١ز ٌالهذٟ ثٌضٕظ .

 ,Perumalsamy ( دسثعز د١شِٚجٌغجِٟ ٚثخشْٚ 2)

et. Al, (1241)َ (34) 

ِٛػييييٛهٙج : صظيييي١ُّ ٚصـيييي٠ٛش ؽٙييييجص صييييذس٠ذٟ ٌٍىييييشر 

 ثٌـجةشر

ؽٙيجص صيذس٠ذٟ ٌضقغي١ٓ ِٙيجسثس      ٘ذف ثٌذسثعز : صظ١ُّ

 ثٌضّش٠ش ٚثالهذثد ٚثٌٙؾَٛ ٌذٜ الهذٟ ثٌىشر ثٌـجةشر

  ِٕٙؼ ثٌذسثعز : ٚلذ ثصذن ثٌذجفظ ثٌّٕٙؼ ثٌضؾش٠ذٟ  

 الهخ وشر ؿجةشر  41ثٌو١ٕز :  

أُ٘ ثٌٕضجةؼ : ٠ضّضن ثٌؾٙجص دّوجِالس طذق ٚعذجس هج١ٌز 

 ،٠ضّضن دضأع١ش صذس٠ذٟ ِّضجص خظٛطج ِن ثٌٕجشت١ٓ.

 اث انبحث:إجراء

 منهج انبحث: 
ثعييييييضخذَ ثٌذجفييييييظ ثٌّييييييٕٙؼ ثٌضؾش٠ذييييييٟ دٕلييييييجَ  

ثٌّؾّيييييٛهض١ٓ ثفيييييذثّ٘ج صؾش٠ذ١يييييز ٚثألخيييييشٜ ػيييييجدـز 

 ٌّالةّضٙج ٌّٕجعذضٗ ٌـذ١وز ٘زٖ ثٌذسثعز.

 جمتمع وعُنت انبحث: 
ثشضًّ ِؾضّن ثٌذقظ هٍٝ الهذٟ ثٌضٕظ  دئعضجد 

( عٕٗ ٚثٌّم١ذْٚ 41ثٌّٕظٛسر ٌٍّشفٍز ثٌوّش٠ز )صقش

الصقجد ثٌّظشٞ ٌٍضٕظ، ٌٍّٛعُ ثٌش٠جػٟ  دغؾالس ث

( الهخ، ٚثشضٍّش 11ثٌذجٌغ هذدُ٘ ) 1212، :124

( الهخ صُ صمغ١ُّٙ ثٌٟ 41ه١ٕز ثٌذقظ ثألعجع١ز هٍٝ )

( الهذ١ٓ 8( الهذ١ٓ ِؾّٛهز صؾش٠ذ١ز ٚ)8ِؾّٛهض١ٓ )

( الهذ١ٓ ٌٍذسثعجس ثالعضـاله١ز 1ِؾّٛهز ػجدـز، )

 عجع١ز  .ِٓ ِؾضّن ثٌذقظ ٚخجسػ ه١ٕز ثٌذقظ ثأل
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 صؾجٔظ ه١ٕز ثٌذقظ 

 (1جذول )
 جتانص أفراد عُنت انبحث يف متغرياث  

 انعمر انتذرَبٍ نذٌ ناشئ انتنص                    –انىزن  –انطىل  –انعمر انسمنٍ 
 16ن=                                                                                                                                  

 معامل االلتواء االحنراف املعياري الوشيط املتوشط احلصابي وحدة الكياط املتغريات

 279.- 512. 13.000 12.562 شنة العنر السمين

 391. 1.668 156.500 156.625 شه الطول

 007.- 2.125 49.000 48.625 نجه الوزن

 334. 375. 3.500 3.406 شنة العنر التدرييب

( ثٌّضٛعؾ ٚثٌٛع١ؾ ٚثالٔقشثف ٠4ٛػـ ؽذٚي )

 ثٌٛصْ –ثٌّو١جسٞ ِٚوجًِ ثالٌضٛثء ٌّضغ١شثس ثٌـٛي

ثٌوّش ثٌضذس٠ذٟ ٚثٌضٟ ثصؼـ ِٕٙج أْ  -ثٌوّش ثٌضِٕٝ

ِّج  3 +ؽ١ّن ل١ُ ِوجًِ ثالٌضٛثء ثٔقظشس ِج د١ٓ      

 ٠ذي هٍٝ صؾجٔظ أفشثد ه١ٕز ثٌذقظ فٟ صٍه ثٌّضغ١شثس.

 (2) جذول
 جتانص أفراد عُنت انبحث يف املتغرياث املهارَت لُذ انبحث  

 16ن=                                                                                                                                          
 معامل االلتواء اف املعيارياالحنر الوشيط املتوشط احلصابي وحدة الكياط املتغريات

 096. 4.964 25.000 24.875 درجة دقة اإلرشال   املصتكيه

 432. 2.886 16.500 16.937 درجة دقة الضربة االمامية املصتكينة

 230. 2.414 15.500 16.312 درجة دقة الضربة اخللفية املصتكينة

( ثٌّضٛعؾ ٚثٌٛع١ؾ ٚثالٔقشثف ٠1ٛػـ ؽذٚي )

جًِ ثالٌضٛثء ٌذوغ ثٌّضغ١شثس ثٌّٙجس٠ز ثٌّو١جسٞ ِٚو

ل١ذ ثٌذقظ ٚثٌضٟ ٠ضؼـ ِٕٙج أْ ؽ١ّن ل١ُ ِوجًِ 

ِّج ٠ذي هٍٝ صؾجٔظ  3 +ثالٌضٛثء ثٔقظشس ِج د١ٓ 

 أفشثد ه١ٕز ثٌذقظ فٟ ؽ١ّن ثٌّضغ١شثس ل١ذ ثٌذقظ.

 صىجفؤ ِؾّٛهضٟ ثٌذقظ

لجَ ثٌذجفظ دئؽشثء ثٌضىجفؤ د١ٓ ِؾّٛهضٟ ثٌذقظ 

فٟ ثٌّضغ١شثس ثٌّٙجس٠ز وّج ٘ٛ  )ثٌضؾش٠ذ١ز ٚثٌؼجدـز(

 ( : 3ِٛػـ دؾذٚي )
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 ( 3جذول)
 تكافؤ جممىعتٍ انبحث )انعابطت وانتجرَبُت( يف املتغرياث املهارَت لُذ انبحث 

 (8=2= ن1)ن                                                                                                                                

 وحدة الكياط املتغريات
 اجملنوعة التجريبية اجملنوعة الضابطة

 مصتوي املعنوية "zقينة "
 دلنوع الرتب متوشط الرتب دلنوع الرتب متوشط الرتب

 792. 264. 65.50 8.19 70.50 8.81 درجة دقة اإلرشال  

 874. 159. 69.50 8.69 66.50 8.31 درجة دقة الضربة االمامية املصتكينة

 958. 053. 67.50 8.44 68.50 8.56 درجة دقة الضربة اخللفية املصتكينة

 11:.4= 2.26ظ ثٌؾذ١ٌٚز هٕذ ِغضٛٞ ِو٠ٕٛز z*ل١ّز ظ

( ثٌّقغٛدز z( أْ ل١ّز )٠3ضؼـ ِٓ ؽذٚي )

دضـذ١ك ثخضذجس ِجْ ٚصٕٟ ٌذالٌز ثٌفشٚق د١ٓ ثٌم١جعجس 

١ٌٚز هٕذ ِغضٛٞ ِو٠ٕٛز ثٌمذ١ٍز ٚلذ ألً ِٓ ل١ّضٙج ثٌؾذ

، وّج أْ ِغضٜٛ ثٌذالٌز ثإلفظجة١ز أوذش ِٓ 2.26

( ِّٚج ٠ذي هٍٝ صىجفؤ أفشثد 2.26ِغضٜٛ ِو٠ٕٛز )

 ه١ٕز ثٌذقظ فٟ ثٌّضغ١شثس ل١ذ ثٌذقظ. 

 لُاضاث وإختباراث انبحث :
 ثٌم١جعجس ثألعجع١ز :

 ثٌـٛي أللشح عٕض١ّضش. -ثٌغٓ أللشح ٔظف عٕز         

ثٌوّش ثٌضذس٠ذٝ أللشح  -١ٍٛؽشثَ .       ثٌٛصْ أللشح و 

 ٔظف عٕز .

 ثعضّجسثس ؽّن ثٌذ١جٔجس :

 ثعضّجسر صغؾ١ً د١جٔجس ثٌالهذ١ٓ ثألعجع١ز  .

ثعضّجسثس ٌضغؾ١ً دسؽجس ل١جعجس ٔضجةؼ ثٌالهذ١ٓ فٟ  

 ثالخضذجس  . 

 

 

 اختباراث انبحث :
ثخضذييييجس ٠ٛ٘ييييش ثٌّوييييذي ٌم١ييييجط دلييييز ثإلسعييييجي      

            (       11:42ثٌّغضم١ُ.  )

لييييييز ثٌؼييييييشدز ثالِج١ِييييييز ثٌّغييييييضم١ّز.       ثخضذييييييجس

)16:42) 

ثخضذييييييجس دلييييييز ثٌؼييييييشدز ثٌخٍف١ييييييز ثٌّغييييييضم١ّز.       

     (1ِشفك )  ( 16:42)

 أجهسة وأدواث انبحث: 
ؽٙجصثٌشعضج١ِش: ٌم١جط ثٌـٛي )دجٌغٕض١ّضش( 

 ١ِضثْ ؿذٟ ٌم١جط ثٌٛصْ )دجٌى١ٍٛ ؽشثَ( .

ِٓ  2.24عجهز إ٠مجف: ٌقغجح ثٌضِٓ )ح 

 ثٌغج١ٔٗ ( 

ؽٙجص ِضوذد ثٌؼشدجس )ل١ذ ثٌذقظ(ؽٙجص ِضوذد 

ثٌؼشدجس صُ صظ١ُّ  ؽٙجص ِضوذد ثٌؼشدجس ٌٍضذس٠خ 

هٍٟ دلز دوغ ثٌّٙجسثس ثألعجع١ز  فٟ س٠جػز ثٌضٕظ 

 ( 4وّج ٘ٛ ِٛػـ دجٌشىً )
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 ( رضم تىظُحٍ نهجهاز متعذد انعرباث1شكم )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثٌٙذف ِٓ ثٌؾٙجص: 

جص ٘ٛ ٚع١ٍٗ صذس٠ذٗ ِذغـٗ صغّـ ٘زث ثٌؾٙ

دغشهٗ ه١ٍّز صو١ٍُ ٚصذس٠خ دوغ ثٌّٙجسثس ثٌخجطز 

 دش٠جػز ثٌضٕظ دجعضخذثَ دوغ ثٌىشثس ثٌّوٍمز 

ِضقشوز( ٚرٌه ٌوًّ ِقجوز ألدثء ثٌؼشدجس  –)عجدضز 

ثٌضٟ ٠مَٛ دٙج ٔجشب ثٌضٕظ، ف١ظ ٠غضـ١ن ثٌٕجشب 

ثٌضذس٠خ دشىً فشدٞ هٍٝ ثٌؾٙجص ٚال ٠قضجػ ثٌالهخ 

هخ ثخش ٌشد ثٌىشر ٚال ٠قضجػ إٌٟ هذد وذ١ش ِٓ ثٌىشثس ال

ٚثٌضٟ دغذذٙج ٠ضُ ث٘ذثس ٚلش وذ١ش ِٓ ثٌضذس٠خ ٠ٚٙذف 

ص١ّٕز ثألدثء ٚرٌه ِٓ خالي ثٌضذس٠خ هٍٝ ثٌّشؽقجس 

ثٌخجطز دجٌزسثم ثٌؼجسدز ٚصقغ١ٓ ثإلفغجط دجٌّىجْ 

 –ثٌّالةُ ٌؼشح ثٌىشر هٍٝ ثٌّؼشح  )ٔمـز ثالطـذثَ 

ٚػن ثٌالهخ( ٚ صـ٠ٛش دلز  –ٌٍىشر ثٌّغجفز دجٌٕغذز 

ثألدثء ِٓ خالي ثٌضذس٠ذجس ثٌّظّّز ِٓ لذً ثٌذجفظ 

 ٚصظق١ـ دوغ ثألخـجء .

 ؿش٠مز ثألدثء:

٠مَٛ ثٌالهخ دأدثء دوغ ثٌّٙجسثس هٍٝ ثٌؾٙجص 

ِٓ خالي صذس٠ذجس خجطز ِشجدٙز، ٚصٕف١ز دوغ 

 ثٌضقشوجس ثٌخجطز دجٌّٙجسثس ألدثء ػشدجس ٌٍىشثس 

ضقشوز( فٟ ثصؾجر ثٌّغجس ثٌقشوٟ ثٌظق١ـ ) ثٌغجدضٗ ٚثٌّ

هٍٟ ثٌؾٙجص دجصؾجر ثال٘ذثف ثٌّقذدر دثخً ثٌٍّوخ ، 

ٚ٘زث ٠ؤدٞ ثٌٟ صذس٠خ ثٌّٙجسثس ثألعجع١ز  صقش إعجسر 

ٚدٚثفن صضٕجعخ ِن ثٌّٛثلف ثٌضٟ صـٍذٙج ثٌّٙجسثس 

ثألعجع١ز أعٕجء ِّجسعضٙج فٟ ثٌّٕجفغز ثٌقم١م١ز 

جسثس ثألعجع١ز   ٚصغجُ٘ فٟ سفن ِغضٜٛ ثالدثء ٌٍّٙ

فٟ ثٌضٕظ دجإلػجفز ثٌٟ ثعجسر ث٘ضّجِجس ٚصقف١ض ثٌٕجشتٓ 

هٍٝ دزي ثٌؾٙذ فٟ ثٌضذس٠خ ٚهذَ شوٛسُ٘ دجًٌٍّ فٟ 

ثٌضذس٠خ ٌٍّٙجسثس ثألعجع١ز   ٚثعض١وجدٙج دظٛسر أفؼً 

ِّج عجُ٘ فٟ صقغٓ ِغضٜٛ دلز دوغ ثٌّٙجسثس 

 ثألعجع١ز   ل١ذ ثٌذقظ فٟ ثٌضٕظ .
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 يجص ِىييٛٔييجس ثٌؾيٙي  

 لجهذر ثٌؾٙجص 

ّْٛ ثٌمجهذر ِٓ ثألؽضثء ثٌضج١ٌز  صضى

( ِمجط  Tٚطٍز ل١جع١ّز هٍٟ شىً فشف )  3هذد  

 دٛطز 4

 عُ 62دٛطز ؿٛي  4ِجعٛسر ِمجط  1هذد  

عُ ِن  32دٛطز ؿٛي  4ِجعٛسر ِمجط  1هذد  

 ( 42ُِ ) ِفضجؿ  42طجٌِٛز ِمجط 

 ِييُ  42لجهييذر صغذ١ييش لجدٍييز ٌٍؼييذؾ ِمييجط    1هييذد  

 ( 42) ِفضجؿ 

ِيُ   8دٛطز ِن طيٛث١ًِ ِميجط    4ِجعٛسر ِمجط  

 ُِ ( 43) ِفضجؿ 

 ( 43ُِ ) ِفضجؿ  8ِغّجس ٔؾّز ِمجط  1هذد  

 ( 2شكم )
 َىظح جتمُعت لاعذة اجلها

 ص

 

 

 

 

 ثٌضؾ١ّوز ثٌغج١ٔز 

ّْٛ ِٓ ثألؽضثء ثٌضج١ٌز :  -صضى

 2.26( ِمجط  Xٚطٍز ل١جع١ّز شىً فشف )  

 دٛطز

عُ ِغّمذز دغمٛح  62دٛطز دـٛي  2.26ِجعٛسر  

 ُِ :ِمجط 

عُ ِن  62ُِ دـٛي  2.26ِجعٛسر  3هذد  

 ُِ ( 43ُِ ) ِفضجؿ  8طجٌِٛض١ٓ ِمجط 

 ( 43ُِ ) ِفضجؿ  8ِغج١ِش ٔؾّز ِمجط  1هذد  

 
ح انتجمُعت انثانُت3شكم )

ّ
 ( َىظ
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 ثٌضؾ١ّوز ثٌغجٌغز

ّْٛ ثٌضؾ١ّوز ثٌغجٌغز ِٓ ثألؽضثء ثٌضج١ٌز :  -صضى

عيييُ دٙيييج  62دٛطيييز دـيييٛي  2.6ِجعيييٛسر ِميييجط  

 ُِ :عمٛح 

 2.26دٛطييز إٌييٟ  2.6ٚطييٍز صؾ١ّيين ل١جعيي١ّز ِييٓ   

 دٛطز

 2.26( ِمييييجط Xٚطييييٍز ل١جعيييي١ّز شييييىً فييييشف )  

 دٛطز

عييُ ِيين   62دٛطييز دـييٛي  2.26ِجعييٛسر  3هييذد  

 ُِ (43ُِ ) ِفضجؿ  8طجٌِٛض١ٓ ِمجط 

 ُِ ( 43ُِ ) ِفضجؿ  8ِغج١ِش ٔؾّز ِمجط  1هذد 

ح انتجمُعت ان4شكم )
ّ
 ثانثت( َىظ

 

 

 

 

 

 ثٌضؾ١ّوز ثٌو١ٍج

ّْٛ ِٓ ثألؽضثء ثٌضج١ٌز :  -صضى

 ُِ :عُ دٙج عمٛح  62دٛطز دـٛي  2.6ِجعٛسر  

 2.6( ِمجط  Tٚطٍز ل١جع١ّز هٍٟ شىً فشف )  

 دٛطز

 2.6دٛطز إٌٟ  2.26ٚطٍز صؾ١ّن ل١جع١ّز ِٓ  

 دٛطز 

 عُ  62دٛطز دـٛي  2.6ِجعٛسر  

عييُ ِيين   62دٛطييز دـييٛي  2.26ِجعييٛسر  1هييذد  

 ُِ( 43ُِ )ِفضجؿ  8جٌِٛض١ٓ ِمجط ط

 ُِ ( 43ُِ ) ِفضجؿ  8ِغج١ِش ٔؾّز ِمجط  1هذد 

ح انتجمُعت انعهُا5شكم )
ّ
 ( َىظ

 

 

 

 

 

ثٌىشثس : ٠غذش هٍٟ ثٌؾٙجص ِٓ ِؾّٛهز ِٓ وشثس 

 DUNLOP ثٌضٕظ ثٌمج١ٔٛٔز ِجسوز دثٍٔٛح فٛسس

FORT     ٓ1.12عُ ٚ  ٠ٚ1.36ضشثٚؿ لـش٘ج د١ 

ؽشثَ ٚ  61.2خ أْ ٠ضشثٚؿ د١ٓ عُ ، أِج ٚصٔٙج ف١ؾ

 ؽشثَ .  68.6
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 ( كرة تنص لُاضُت6شكم )
 

 

 

 

 

 صغذ١ش ثٌىشثس  -

 وشر صٕظ ل١جع١ّز 

 ٚسدر صغذ١ش 1هذد 

ُِ( دٗ عمخ  42ُِ )ِفضجؿ  42ِغّجس ِمجط 

ّٞ هٍٟ ِقٛسٖ  1لالٚٚف ِمجط  ُِ هجِٛد

 ُِ ( 42ُِ ) ِفضجؿ  42طجٌِٛز ِمجط 

 ُِ 1ِغّجس دشأط ِفّه دمـش 

ح جتمُعت انكرة مع املطامري7شكم )
ّ
 ( َىظ

 

 

 

 

 

 ثٌىشثس ثٌّغذضز ثٌخجطز دجٌؼشدجس ر.

 -ِٓ ثألؽضثء ثٌضج١ٌز : 

 ُِ. :دٛطز دٙج عمٛح  2.6ِجعٛسر ِمجط 

 2.6( ِمجط  Tٚطٍز ل١جع١ّز هٍٟ شىً فشف ) 

 دٛطز.

 دٛطز. 2.6ٚطٍز صؾ١ّن  1هذد 

( ِمجط  Jٚطٍز ل١جع١ّز هٍٟ شىً فشف )  1هذد 

 دٛطز. 2.6

عُ  12ُِ ٚؿٛي  11عٛعضز ِغٍمز دمـش  1هذد 

ٌّفز ِظٕٛهز ِٓ عٍه دمـش  12ٚهذد ٌّفجس 

 عُ. 46ُِ صٕضٟٙ دـشف ِغضم١ُ ؿٌٛز  3

صؾ١ّوز وشر صٕظ لج١ٔٛٔز ِجسوز دثٍٔٛح  1هذد 

 فٛسس ِن ثٌّغج١ِش.

 (انكراث املثبتت عهٍ زنربن اخلاصت بانعرباث االرظُت8شكم )
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 ضز ثٌخجطز دجٌؼشدجس ثٌـجةشر.ثٌىشثس ثٌّغذ

 -صضىْٛ ِٓ ثألؽضثء ثٌضج١ٌز :

 ُِ :دٛطز دٙج عمٛح  2.6ِجعٛسر ِمجط 

 2.6( ِمجط  Tٚطٍز ل١جع١ّز هٍٟ شىً فشف ) 

 دٛطز

عُ  12ُِ ٚؿٛي  11عٛعضز ِغٍمز دمـش  1هذد 

ٌّفز ِظٕٛهز ِٓ عٍه دمـش  12ٚهذد ٌّفجس 

 عُ 46ُِ صٕضٟٙ دـشف ِغضم١ُ ؿٌٛز  3

١ّوز وشر صٕظ لج١ٔٛٔز ِجسوز دثٍٔٛح صؾ 1هذد 

 فٛسس ِن ثٌّغج١ِش.

 (انكراث املثبتت عهٍ زنربن اخلاصت بانعرباث انطائرة9شكم )
 

 

 

 

 

 

 ثٌىشر ثٌّغذضز ثٌخجطز دؼشدز ثإلسعجي  .

ّْٛ ِٓ ثألؽضثء ثٌضج١ٌز :  -صضى

 ُِ :دٛطز دٙج عمٛح  2.6ِجعٛسر ِمجط 

 2.6( ِمجط  Jٚطٍز ل١جع١ّز هٍٟ شىً فشف ) 

 دٛطز

عُ  12ُِ ٚؿٛي  11عٛعضز ِغٍمز دمـش  1هذد 

ٌّفز ِظٕٛهز ِٓ عٍه دمـش  12ٚهذد ٌّفجس 

ُّ  42ُِ صٕضٟٙ دـشف ِغضم١ُ ؿٌٛز  3 عُ ع

 6دسؽز دـٛي  16ٔٙج٠ز ِومٛفز هٍٟ صث٠ٚز 

 عُ

صؾ١ّوز وشر صٕظ لج١ٔٛٔز ِجسوز دثٍٔٛح فٛسس  ِن 

 ثٌّغج١ِش

 اصت بعربت االرضال(انكراث املثبتت عهٍ زنربن اخل11شكم )
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 ثٌىشثس ثٌّضقشوز  

ّْٛ ِٓ ثألؽضثء ثٌضج١ٌز :  -صضى

 ُِ :دٛطز دٙج عمٛح  2.6ِجعٛسر ِمجط  

ِّجٔز ثٌذٍٟ    هجِٛد ٌضشو١خ س

ِّجٔز دٍٟ ل١جع١ّز وٛد    1226س

ِّجٔز ثٌذٍٟ  ُِ ) فضجؿ  8عّجس ِمجط  ٚسدر ٌضغذ١ش س

 ُِ 32ُِ ( دـٛي  43

ّٟ ٌضغذ١ش ثٌىشر  ـّجؿ  شش٠ؾ ِ

 عُ 6شر صٕظ ل١جع١ّز دمـش و 

 ( انكرة املعهمت ) املتحركت (11شكم )                                 
 

 

 

 

 

 ِشفٍز ثٌضظ١ُّ ٚثٌضظ١ٕن:

لجَ ثٌذجفظ دّمجدٍز أ.َ.د / فغجَ ثٌذ٠ٓ       

ِظـفٟ دى١ٍز ثٌٕٙذعز ؽجِوز ثٌّٕظٛسر ٚثٌّششف 

ثٌٕٙذعٟ ٚصُ هشع فىشر ثٌذقظ، ٚرٌه ٌّٕجلشز 

شىجي ثٌٕٙذع١ز ٚثٌّمجعجس ٚثٌخجِجس ٚرٌه ٌٍٛطٛي ثال

ٌٍضظ١ُّ ثٌٕٙجةٟ، عُ لجَ ثٌذجفظ دض٠جسر ثٌّىضخ ثٌّظشٞ 

ثٌظٕجهٟ دـٕـج ٌضٕف١ز ثٌشعُ ثٌٕٙذعٟ، ٚدوذ٘ج  ٌٍضـ٠ٛش

لجَ ثٌذجفظ دض٠جسر دوغ ثٌٛسػ ثٌف١ٕز ثٌٕٙذع١ز 

دّقجفلز ثٌذل١ٍٙز، ثٌّضخظظز فٟ أهّجي ثٌخشثؿز 

وغ ثٌٛسػ ثٌّضخظظز فٟ ٚثٌقذثدر ٚثٌٍقجَ ٚد

طٕجهز ثٌغٛعضز ثٌقذ٠ذ٠ز )ثٌضٔذشن ( الخض١جس ثٌٕٛم 

ثٌّٕجعخ دق١ظ ٔقظً هٍٟ ثٌغذجس ٚعشهز ثالسصذثد، 

ٚثٔضٙش ٘زٖ ثٌّشفٍز دٛػن فىشر ثٌضظ١ُّ ثٌٕٙجةٟ ٌىً 

ِٓ أؽضثء ثٌؾٙجص ثٌّظُّ ل١ذ ثٌذقظ ٚثٌّضّغٍز فٟ 

صغذ١ش ثٌىشثس ٚثٌضٚث٠ج ثٌّٕجعذز دّٛثطفجس صضوٍك 

جألدثء ثٌفٕٟ، ِٚٓ ثُ٘ ثٌّشىالس ثٌضٟ ٚثؽٙش ثٌذجفظ د

دٙزٖ ثٌّشفٍٗ هٕذ صظ١ُّ ثٌؾضء ثٌخجص دىشر ثٌضٕظ 

ثٌغجدضز ٘ٛ و١ف١ز صغذ١ش ثٌىشثس هٍٝ ثٌضٔذشن ٌىٟ صضقًّ 

وّج ٚثؽٙش ثٌذجفظ دوغ  أوذش لذس ِّىٓ ِٓ ثٌؼشدجس،

ثٌظوٛدز هٕذ صظ١ُّ ثٌؾضء ثٌخجص دىشر ثٌضٕظ 

ثالعض١ه ثٌّـجؿٟ هٍٟ سِجْ  ثٌّضقشوز ٚو١ف١ز صغذ١ش

ثٌذٍٟ ٚرٌه إلهـجء فشوز عٍغز هٕذ ػشح ثٌىشر ٚهذَ 

صأعش٘ج دأٞ هجةك ، ٚدوذ ثالٔضٙجء ِٓ ثٌضظ١ُّ ثٌّذذةٟ 

ٌٍؾٙجص صُ إؽشثء صؾشدز ثعضـاله١ز هٍٝ ثٌؾٙجص ٌٍضأوذ 

ِٓ طالف١ضٗ فٟ صقم١ك ثٌٛكجةف ٚثال"شثع ثٌضٟ 

٠ّىٓ ٚػوش ِٓ ثؽٍٙج ٚثٌضوشف هٍٝ ثٌّشىالس ثٌضٟ 

ثْ صٛثؽٗ ه١ٍّجس ثٌضٕف١ز ٚثالعضخذثَ ألؽضثء ثٌؾٙجص 

ثٌّظُّ ِٚوجٌؾضٙج، ٚدوذ ثالٔضٙجء ِٓ ثٌضؾشدز 

ثؽشثء ثٌضوذ٠الس هٍٝ ثٌؾٙجص ِٓ ف١ظ  ثالعضـاله١ز صُ

صغذ١ش ثٌىشثس ٚثالسصفجم ٚلٛر ثٌضٔذشن ٚفضٟ ال ٠ضأعش 

ثألدثء ٠ضُ ثعضذذثي ثالعض١ه ثٌّـجؿٟ ٚثٌغٛعضز دشىً 

وز ٚفذثس صذس٠ذ١ز، ١ٌىْٛ ثٌؾٙجص دشىٍٗ دٚسٞ وً ثسد

 (41ثٌٕٙجةٟ، ٚوّج ٘ٛ ِذ١ٓ دجٌشىً سلُ )
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 ( جهاز متعذد انعرباث12شكم )
 
 

 

 

 

 

 ثٌذسثعيجس ثالعيضـاله١يز: 

 -ثٌذسثعز ثالعضـاله١ز ثالٌٟٚ: 

أؽش٠ش ٘زٖ ثٌذسثعز دذث٠ز ِٓ صظ١ٕن ؽٙجص ِضوذد 

ثٌؼشدجس فٟ دوغ ثٌٛسػ ثٌف١ٕز ثٌّضخظظز فٟ 

 16جي ثٌذشثدر ٚثٌقذثدر فٟ ثٌفضشر ِٓ ثٌغالعجء أهّ

 َ ٚصٙذف ثٌٟ::2/3/124َ فضٟ ثٌخ١ّظ 41/1248/

صظ١ُّ ٚثخضذجس أؽضثء ثٌؾٙجص ٌٍضأوذ ِٓ 

طالف١ضٙج فٟ صقم١ك ثٌغشع ِٕٙج، ٚثٌضوشف هٍٝ 

ثٌّشىالس ثٌضٟ ٠ّىٓ ثْ صٛثؽٗ ه١ٍّجس ثٌضٕف١ز 

 ٚثالعضخذثَ ألؽضثء ثٌؾٙجص ثٌّظُّ .

ضجةؼ ثٌذسثعز هٓ ثٌضوشف هٍٟ ثٌّشىالس ٚلذ ثعفشس ٔ  

 ٚصّش ِوجٌؾضٙج ١ٌىْٛ ثٌؾٙجص دجٌشىً ثٌٕٙجةٟ.

 -ثٌذسثعز ثالعضـاله١ز ثٌغج١ٔز: 

 أؽش٠ش ٘زٖ ثٌذسثعز خالي ثٌفضشر ِٓ ثٌغذش

َ .ٚصٙذف :124/ 6/ 11َ ٚفضٝ ثالفذ :124/ 3/ : 

 ثٌٟ: 

صقذ٠ذ ِقضٜٛ ثٌذشٔجِؼ ثٌضذس٠ذٟ ٌّؾّٛهضٟ 

 ِذٜ ِٕجعذز ِقضٛث٘ج ٌو١ٕز ثٌذقظ ثٌذقظ ٚثٌضوشف هٍٝ 

ثٌضأوذ ِٓ طالف١ز ثٌّالهخ ٚثألدٚثس ثٌّغضخذِز 

 ثٌذقظ.فٟ 

ِوشفز ثٌظوٛدجس ثٌضٟ لذ صٛثؽٗ ثٌضٕف١زٚلذ 

ثعفشس ٔضجةؼ ثٌذسثعز ثالعضـاله١ز ثٌغج١ٔز هٓ ِٕجعذز 

ٚطالف١ز ثٌّىجْ ثٌزٞ ع١ضُ ف١ٗ ثالخضذجسثس  ثألدٚثس

ٚثٌم١جعجس، وّج صذ١ٓ ِٕجعذز ثٌضذس٠ذجس ثٌّغضخذِز 

 ٌو١ٕز ثٌذقظ 

 -ثٌذسثعز ثالعضـاله١ز ثٌغجٌغز: 

لجَ ثٌذجفظ دئؽشثء ثٌذسثعز ثالعضـاله١ز ثٌغجٌغز 

( الهذ١ٓ ِٓ 1هٍٝ هذد ):124/ 6/ 18 -12دضجس٠خ 

جع١ز   ٚرٌه ِؾضّن ه١ٕز ثٌذقظ ٚخجسػ ثٌو١ٕز ثألع

دٙذف ثٌم١جَ دجٌّوجِالس ثٌو١ٍّز ٌالخضذجسثس ثٌذذ١ٔز 

 ٚثخضذجسثس ثألدثءثس ثٌف١ٕز:

لجَ ثٌذجفظ دقغجح ثٌّوجِالس ثٌو١ٍّز )طذق 

ٚعذجس( إلخضذجسثس دلز دوغ ثٌّٙجسثس ثألعجع١ز  ل١ذ 

 ثٌذقظ وّج ٠ضؼـ ِٓ ثٌؾذثٚي ثٌضج١ٌز:

 طذق ثالخضذجس:

ضذجسثس ثٌذذ١ٔز لجَ ثٌذجفظ دجٌضأوذ ِٓ طذق ثالخ

ٚثٌّٙجس٠ز ل١ذ ثٌذقظ دجعضخذثَ طذق ثٌضّج٠ض د١ٓ 

ِؾّٛهض١ٓ إفذثّ٘ج ١ِّضر ٚثألخش ألً صّج٠ض ٌٍّشفٍز 

الهذ١ٓ ِٓ خجسػ  1عٕز لٛثَ وً ِٕٙج  41ثٌغ١ٕز صقش 

ه١ٕز ثٌذقظ ِٚٓ ٔفظ ثٌّشفٍز ثٌغ١ٕز ٚوجْ ششؽ 

 وّج ٘ٛ ِٛػـ دجٌؾذٚي  ، ثٌضّج٠ض ٘ٛ ثٌوّش ثٌضذس٠ذٟ

 .( 1سلُ )
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 ( 4جذول)

 صذق انتماَس يف االختباراث املهارَت لُذ انبحث
 (6=2= ن1)ن

 وحدة الكياط املتغريات
 اجملنوعة مميسة اجملنوعة الغري مميسة

 "zقينة "
 مصتوي 

 دلنوع الرتب متوشط الرتب دلنوع الرتب متوشط الرتب املعنوية

 004. 2.887* 57.00 9.50 21.00 3.50 درجة دقة الضربة االمامية املصتكينة

 004. 2.892* 57.00 9.50 21.00 3.50 درجة دقة الضربة اخللفية املصتكينة

 004. 2.898* 57.00 9.50 21.00 3.50 درجة دقة اإلرشال   املصتكيه

ظ ثٌؾذ١ٌٚييييز هٕييييذ ِغييييضٛٞ ِو٠ٕٛييييز     z*ل١ّييييز ظ 

2.26 =4.:11 

( ثٌّقغٛدز z( أْ ل١ّز )٠1ضؼـ ِٓ ؽذٚي )

ٚصٕٟ ٌذالٌز ثٌفشٚق د١ٓ ثٌّؾّٛهز دضـذ١ك ثخضذجس ِجْ 

ث١ٌّّضر ٚ"١ش ث١ٌّّضر أوذش ِٓ ل١ّضٙج ثٌؾذ١ٌٚز هٕذ 

، وّج أْ ِغضٜٛ ثٌذالٌز 2.26ِغضٛٞ ِو٠ٕٛز 

( ٚ ِّج ٠ذي 2.26ثإلفظجة١ز ألً ِٓ ِغضٜٛ ِو٠ٕٛز )

 هٍٝ طذق ثالخضذجسثس ل١ذ ثٌذقظ. 

 ثٌغذيييجس: 

 صُ إ٠ؾجد ِوجًِ ثٌغذجس دجعضخذثَ ؿش٠مز ثالخضذجس

أ٠جَ، هٍٝ ثٌو١ٕز  1ٚثهجدر صـذ١مٗ دفجسق صِٕٟ 

ثالعضـاله١ز خجسػ ه١ٕز ثٌذقظ ِٚٓ ٔفظ ثٌّشفٍز 

ثٌغ١ٕز، ف١ظ صُ صـذ١ك ثالخضذجسثس ثٌّٙجس٠ز دفجسق 

أ٠جَ ٚفٟ ٔفظ ثٌضٛل١ش ٌضٛف١ذ كشٚف ثٌم١جط  1صِٕٟ 

لذس ثإلِىجْ، ٚلذ صُ إ٠ؾجد ِوجًِ ثالسصذجؽ د١ٓ ثٌضـذ١ك 

 (. 6ّج ٘ٛ ِٛػـ دجٌؾذٚي سلُ )ثألٚي ٚثٌغجٟٔ ٚرٌه و

 (5جذول)

 معامم االرتباغ بني انتطبُك األول وانتطبُك انثانٍ يف االختباراث املهارَت 
 (6)ن=                                                                                                          

 املتغريات
وحدة 

 الكياط

 اعادة التطبيل ولالتطبيل األ

 قينة "ر"
 مصتوي 

 املعنوية
املتوشط 

 احلصابي

االحنراف 

 املعياري

املتوشط 

 احلصابي

االحنراف 

 املعياري

 20222 *0.961 1.472 14.833 1.414 15.000 درجة دقة الضربة االمامية املصتكينة

 20222 *0.979 2.483 16.167 2.510 16.500 درجة دقة الضربة اخللفية املصتكينة

 20222 *0.980 1.517 22.500 1.211 22.667 درجة دقة اإلرشال   املصتكيه

   2.884=2.26*ل١ّز ظسظ ثٌؾذ١ٌٚز هٕذ ِغضٛٞ ِو٠ٕٛز 

( أْ ل١ّز )س( ثٌّقغٛدز أوذش ٠6ضؼـ ِٓ ؽذٚي )

، وّج أْ 2.26ِٓ ل١ّضٙج ثٌؾذ١ٌٚز هٕذ ِغضٛٞ ِو٠ٕٛز 

ِو٠ٕٛز ِغضٜٛ ثٌذالٌز ثإلفظجة١ز ألً ِٓ ِغضٜٛ 

( ِّج ٠ش١ش ثٌٟ ٚؽٛد ثسصذجؽ دثي إفظجة١ج د١ٓ 2.26)

ثٌضـذ١ك ثالٚي ٚثهجدر ثٌضـذ١ك ِّج ٠ذي هٍٝ عذجس 

 ثالخضذجسثس ل١ذ ثٌذقظ. 

 ثٌذشٔجِؼ ثٌضذس٠ذٟ:

( 3لجَ ثٌذجفظ دئهذثد ثٌذشٔجِؼ ثٌضذس٠ذٟ ِشفك )

ٚفمًج ٌألعظ ثٌو١ٍّز ِٓ خالي ثالؿالم هٍٝ ثٌّشثؽن 
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هٍُ ثٌضذس٠خ ثٌش٠جػٟ ٚس٠جػز ثٌو١ٍّز ثٌّضخظظز فٟ 

ثٌضٕظ  ٚثٌذسثعجس ثٌغجدمز ثٌّضجفز، وّج ثعضوجْ دٕضجةؼ 

ثٌضؾشدز ثالعضـاله١ز ٚرٌه ٌضـذ١ك ثٌذشٔجِؼ هٍٝ 

ِؾّٛهضٟ ثٌذقظ )ثٌضؾش٠ذ١ز ٚثٌؼجدـز( هٍٝ أْ ٠ىْٛ 

ثالخضالف ثٌٛف١ذ د١ّٕٙج ٘ٛ ثٌضذس٠ذجس دجعضخذثَ ثٌؾٙجص 

)ؽٙجص ِضوذد ثٌضذس٠ذٟ ثٌّمضشؿ ِٓ صظ١ُّ ثٌذجفظ 

ثٌؼشدجس( هٍٝ ثٌّؾّٛهز ثٌضؾش٠ذ١ز، ٚدزٌه ٠ّىٓ 

ٌٍذجفظ أْ ٠شؽن أٞ ثخضالف د١ٓ ثٌّؾّٛهض١ٓ ثٌضؾش٠ذ١ز 

ٚثٌؼجدـز دوذ صـذ١ك ثٌذشٔجِؼ ثٌضذس٠ذٟ ٌٛؽٛد ثٌّضغ١ش 

ثٌضؾش٠ذٟ أٚ هذَ ٚؽٛدٖ ، ٚلذ لجَ ثٌذجفظ دٛػن 

ثٌذشٔجِؼ ثٌضذس٠ذٟ فٟ فضشر ثالهذثد ثٌخجص دجعضخذثَ 

ثٌضذس٠خ ثٌفضشٞ، ٚلذ لجَ ثٌذجفظ دضذس٠خ ؿش٠مز 

( 8ِؾّٛهضٟ ثٌذقظ دئعضخذثَ دشٔجِؼ صذس٠ذٟ ٌّذر )

ٚفذثس صذس٠ذ١ز أعذٛه١ز دٛثلن  3أعجد١ن دٛثلن هذد 

 دل١مز . 412 - 2:صِٕٟ ٌٍٛفذر 

 ثٌٙذف ِٓ ثٌذشٔجِؼ ثٌضذس٠ذٟ:  -

ص١ّٕز دلز دوغ ثٌّٙجسثس ثالعجع١ز )ثٌؼشدز 

ز ٚ ٌٍؼشدز ثألسػ١ز ثٌخٍف١ز ثألسػ١ز ثالِج١ِز ثٌّغضم١ّ

ثٌّغضم١ّز ٚػشدز ثالسعجي ثٌّغضم١ُ ( ٌٕجشب ثٌضٕظ 

عٕز ل١ذ ثٌذقظ ِٓ خالي دوغ 41ثألسػٟ صقش

ثٌضذس٠ذجس دجعضخذثَ ثٌٛع١ٍز ثٌضذس٠ذ١ز )ؽٙجص ِضوذد 

 ثٌؼشدجس(. 

 صـذ١ك ثٌذشٔجِؼ ثٌضذس٠ذٟ: 

 ثٌم١جعجس ثٌمذ١ٍز: 

-32فٟ ثٌفضشر ِٓ  صُ إؽشثء ثٌم١جعجس ثٌمذ١ٍز

َ. ألفشثد ه١ٕز ثٌذقظ دّؾّن ثٌضٕظ  :34/6/124

 دئعضجد ثٌّٕظٛسر ثٌش٠جػٟ.

 صـذ١ك ثٌضؾشدز ثألعجع١ز  :

ؿذك ثٌذشٔجِؼ ثٌضذس٠ذٟ فٟ ثٌفضشر ِٓ ثالفذ 

َ ٚرٌه دٛثلن :16/2/124َ إٌٝ ثٌخ١ّظ :1/1/124

أعجد١ن ٚرٌه دوذ ثالٔضٙجء ِٓ ثٌذسثعجس ثالعضـاله١ز  8

ثفشثد ثٌو١ٕز ٚؿذك ثٌذشٔجِؼ ٚثٌم١جعجس ثٌمذ١ٍز ٌؾ١ّن 

ثٌضم١ٍذٞ هٍٝ ثٌّؾّٛهز ثٌؼجدـز د١ّٕج ثٌذشٔجِؼ 

 ثٌّمضشؿ دجعضخذثَ ثٌؾٙجص هٍٝ ثٌّؾّٛهز ثٌضؾش٠ذ١ز.

 ثٌم١جعجس ثٌذوذ٠ز:

لجَ ثٌذجفظ دضٕف١ز ثٌم١جعجس ثٌذوذ٠ز ٌّؾّٛهضٟ 

ثٌذقظ )ثٌؼجدـز ٚثٌضؾش٠ذ١ز( ٚدٕفظ ثٌششٚؽ ثٌضٟ 

-12ٚرٌه ٠َٛ سثهج٘ج خالي ثٌم١جعجس ثٌمذ١ٍز 

18/2/124:.َ 

 ثٌّوجٌؾجس ثإلفظجة١ز:

صّش ثٌّوجٌؾز ثإلفظجة١ز، ٚصقم١مج أل٘ذثف   

ثٌذقظ ٚثخضذجس ثٌفشٚع ثعضخذَ ثٌذجفظ ثٌّوجٌؾجس 

 ثإلفظجة١ز ثٌضج١ٌز:

 ثالٔقشثف ثٌّو١جسٞ   -ثٌّضٛعؾ ثٌقغجدٟ          

 ِوجًِ ثالسصذجؽ   -  ِوجًِ ثالٌضٛثء             

 ثالٔقشثف ثٌّو١جسٜ   -                 ٔغذز ثٌضقغٓ

 ِجْ ٚٔضٟ ٌٚىىغْٛ    -                      zثخضذجس 

 عرض اننتائج ومنالشتها
 عرض نتائج انفرض األول 

ظ صٛؽذ فشٚق دثٌز إفظجة١ًج د١ٓ ثٌم١جع١ٓ ثٌمذٍٟ 

ٚثٌذوذٞ ٌٍّؾّٛهيز ثٌضؾش٠ذ١ز فٟ دلز دوغ ثٌّٙجسثس 

ٌـ ثٌم١جط ثٌذوذٞ ل١ذ ثألعجع١ز ٌذٜ ٔجشب ثٌضٕظ ٌظج

 ثٌذقظظ 

 
 
 



 
 م0202يوليو   -الجالثون و التاسع العدد

 

 
522 

 ( 6جذول)
 دالنت انفروق بني انمُاش انمبهٍ وانبعذٌ نهمجمىعت انتجرَبُت يف مطتىي 

 (8دلت بعط املهاراث األضاضُت نناشئ انتنص    )ن =

 االختبارات

 الكياط البعدي الكياط الكبلي
( zقينة)

 حملصوبة

مصتوي الداللة 

 اإلحصائية

متوشط 

 الرتب

 دلنوع

 الرتب

متوشط 

 الرتب
 دلنوع الرتب

 012. *2.527 36.00 4.50 0.00 0.00 دقة الضربة االمامية املصتكينة 

 011. *2.539 36.00 4.50 0.00 0.00 دقة الضربة اخللفية املصتكينة

 011. *2.536 36.00 4.50 0.00 0.00 دقة اإلرشال   املصتكيه 

 11:.4 =2.6 ثٌؾذ١ٌٚز هٕذٞ ِغضٛٞ ِو٠ٕٛز "z"*ل١ّز 

( دالٌز ثٌفشٚق ثإلفظجة١ز د١ٓ ٠1ٛػـ ؽذٚي )

ِضٛعـجس ثٌشصخ ٌٍم١جعجس ثٌمذ١ٍز ٚثٌذوذ٠ز ٌٍّؾّٛهز 

ثٌضؾش٠ذ١ز فٟ ِغضٜٛ دلز دوغ ثٌّٙجسثس ثألعجع١ز  

( ثٌّقغٛدز أهٍٝ zٌٕجشب ثٌضٕظ ، ف١ظ وجٔش ل١ّز )

 2.26ِٓ ل١ّضٙج ثٌؾذ١ٌٚز هٕذ ِغضٜٛ ِو٠ٕٛز 

ِّج ٠ذي هٍٝ صقغٓ ثٌّؾّٛهز  ٌٚظجٌـ ثٌم١جط ثٌذوذٞ

ثٌضؾش٠ذ١ز فٟ دلز دوغ ثٌّٙجسثس ثألعجع١ز   ٌٕجشب 

 ثٌضٕظ  دذسؽز دثٌز ِو٠ًٕٛج.

 ( 7جذول)
 (8معذل انتغري نهمجمىعت انتجرَبُت يف مطتىي بعط املهاراث األضاضُت   نناشئ انتنص   )ن =

 االختبارات

 الكياط البعدي الكياط الكبلي
فرم 

 املتوشطني
املتوشط  تغريمعدل ال

 احلصابي 

االحنراف 

 املعياري

املتوشط 

 احلصابي 

االحنراف 

 املعياري

 61.765% 10.500- 2.777 27.500 2.673 17.000 دقة الضربة االمامية املصتكينة 

 60.769% 9.875- 2.475 26.125 2.493 16.250 دقة الضربة اخللفية املصتكينة

 42.424% 10.500- 3.845 35.250 6.159 24.750 دقة اإلرشال   املصتكيه 

( أْ ِوذالس ثٌضغ١ش فٟ ٠2ٛػـ ؽذٚي )

ثٌّضغ١شثس ل١ذ ثٌذقظ فٟ ِغضٜٛ دلز دوغ ثٌّٙجسثس 

ثألعجع١ز   ٌٕجشب ثٌضٕظ  د١ٓ ثٌم١جع١ٓ ثٌمذٍٟ ٚثٌذوذٞ 

ٌٍّؾّٛهز ثٌضؾش٠ذ١ز ف١ظ صضشثٚؿ ِوذي ثٌضغ١ش 

 %( 14.216-% 11.111ٌٍّؾّٛهز د١ٓ )

ثٌضأع١ش ثإل٠ؾجدٟ العضخذثَ ؽٙجص ٠وضٚ ثٌذجفظ 

ِضوذد ثٌؼشدجس فٟ صوٍُ ٚثصمجْ ِٙجسثس ثألدثءثس ثٌف١ٕز 

ػشدز ثإلسعجي   ٌٕجشب  –ٌٍؼشدز ر ثالِج١ِز ٚثٌخٍف١ز 

ثٌضٕظ  ثٌٟ ثْ صو١ٍُ ثٌّٙجسر ثألعجع١ز   صقش إعجسر 

ٚدٚثفن صضٕجعخ ِن ثٌّٛثلف ثٌضٟ صـٍذٙج ثٌّٙجسثس 

ثٌّٕجفغز ثٌقم١م١ز  ثألعجع١ز   أعٕجء ِّجسعضٙج فٟ

ٚصغجُ٘ فٟ سفن ِغضٜٛ ثالدثء ٌٍّٙجسثس ثألعجع١ز   

فٟ ثٌضٕظ  دجإلػجفز ثٌٟ ثعجسر ث٘ضّجِجس ٚصقف١ض 

ثٌٕجشتٓ هٍٝ دزي ثٌؾٙذ فٟ ثٌضذس٠خ ٚهذَ شوٛسُ٘ 

دجًٌٍّ فٟ ثٌضذس٠خ ٌٍّٙجسثس ثألعجع١ز   ٚثعض١وجدٙج 

دظٛسر أفؼً ِّج عجُ٘ فٟ صقغٓ ِغضٜٛ دلز دوغ 

 ثألعجع١ز   ل١ذ ثٌذقظ فٟ ثٌضٕظ.ثٌّٙجسثس 

٠ٚضٛثفك رٌه ِن ِج ٠ش١ش ث١ٌز وً ِٓ ِقّذ 

( 2::4(،  ٌـفٟ هذذ ثٌفضجؿ )42( )2::4طذقٟ )

أ١ِٓ ثٔٛس  ( ،2( )3::4(، إ٠ٙجح هذذثٌفضجؿ )41)
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 ..... تصميم جهاز متعدد الضربات وتأثرية علي دقة بعض املهارات األساسية 

( ثْ ثٌضذس٠خ 11َ( )1246( ، ٔجعه لجدس )1ثٌخٌٟٛ )

الدذ ثْ ٠ضُ دمذس ثالِىجْ دجٌـش٠مز ثٌضٟ عٛف صّجسط 

ثٌّٙجسر ِّج ٠غجهذ ثٌالهخ هٍٝ ثوضغجح ثٌّٙجسثس  دٙج

دظٛسر أعشم ِٓ شأٔٙج صقغ١ٓ ثألدثء ثٌفٕٟ ٌٍّٙجسثس 

ثألعجع١ز  ٌش٠جػز ثٌضٕظ  ٚهٍٝ سأعٙج ثٌؼشدض١ٓ 

ثألِج١ِز ٚثٌخٍف١ز ٚثإلسعجي  ٚؿش٠مز ثعضخذثِٙج 

 دفجه١ٍز ثعٕجء ثألدثء.

 هشع ٔضجةؼ ثٌفشع ثٌغجٟٔ 

١ٓ ثٌم١جع١ٓ ثٌمذٍٟ ظ صٛؽذ فشٚق دثٌز إفظجة١ًج د

ٚثٌذوذٞ ٌٍّؾّٛهيز ثٌؼجدـز فٟ دلز دوغ ثٌّٙجسثس 

ثألعجع١ز   ٌذٞ ٔجشب ثٌضٕظ ٌظجٌـ ثٌم١جط ثٌذوذٞ ل١ذ 

 ثٌذقظظ 

 ( 8جذول)
دالنت انفروق بني انمُاش انمبهٍ وانبعذٌ نهمجمىعت انعابطت يف مطتىي دلت بعط املهاراث األضاضُت   

 نذٌ ناشئ انتنص        
 (8)ن = 

 االختبارات

 الكياط البعدي الكياط الكبلي
( zقينة)

 حملصوبة

مصتوي الداللة 

 اإلحصائية
متوشط 

 الرتب

دلنوع 

 الرتب

متوشط 

 الرتب
 دلنوع الرتب

 017. *2.388 28.00 4.00 0.00 0.00 دقة الضربة االمامية املصتكينة 

 017. *2.388 28.00 4.00 0.00 0.00 دقة الضربة اخللفية املصتكينة

 078. *1.763 30.50 4.36 5.50 5.50 دقة اإلرشال   املصتكيه 

 11:.4 =2.6ثٌؾذ١ٌٚز هٕذٞ ِغضٛٞ ِو٠ٕٛز  "z"*ل١ّز 

( دالٌز ثٌفشٚق ثإلفظجة١ز د١ٓ ٠8ٛػـ ؽذٚي )

ِضٛعـجس ثٌشصخ ٌٍم١جعجس ثٌمذ١ٍز ٚثٌذوذ٠ز ٌٍّؾّٛهز 

ثٌؼجدـز فٟ ِغضٜٛ دلز دوغ ثٌّٙجسثس ثألعجع١ز   

( ثٌّقغٛدز أهٍٝ zٕظ ، ف١ظ وجٔش ل١ّز )ٌٕجشب ثٌض

 2.26ِٓ ل١ّضٙج ثٌؾذ١ٌٚز هٕذ ِغضٜٛ ِو٠ٕٛز 

ٌٚظجٌـ ثٌم١جط ثٌذوذٞ ِّج ٠ذي هٍٝ صقغٓ ثٌّؾّٛهز 

ثٌؼجدـز فٟ ِغضٜٛ دلز دوغ ثٌّٙجسثس ثألعجع١ز   

 ٌٕجشب ثٌضٕظ  دذسؽز دثٌز ِو٠ًٕٛج.

 ( 9جذول)
 عط املهاراث األضاضُت   نذٌ ناشئ انتنص  معذل انتغري نهمجمىعت انعابطت يف مطتىي دلت ب

 (8)ن =                                                                                                

 االختبارات

 الكياط البعدي الكياط الكبلي
فرم 

 املتوشطني
املتوشط  معدل التغري

 احلصابي 

االحنراف 

 املعياري

املتوشط 

 صابي احل

االحنراف 

 املعياري

 27.407% 4.625- 2.330 21.500 3.271 16.875 دقة الضربة االمامية املصتكينة 

 27.481% 4.500- 1.553 20.875 2.504 16.375 دقة الضربة اخللفية املصتكينة

 17.000% 4.250- 5.007 29.250 3.854 25.000 دقة اإلرشال املصتكيه 
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الس ثٌضغ١ش فٟ ( ثْ ِوذ:٠ٛػـ ؽذٚي )

ثٌّضغ١شثس ل١ذ ثٌذقظ فٟ ِغضٜٛ دلز دوغ ثٌّٙجسثس 

ثألعجع١ز   ٌٕجشب ثٌضٕظ  د١ٓ ثٌم١جع١ٓ ثٌمذٍٟ ٚثٌذوذٞ 

ٌٍّؾّٛهز ثٌؼجدـز ٠ضشثٚؿ ِوذي ثٌضغ١ش ٌٍّؾّٛهز 

 %( .12.622-% 42.22ثٌؼجدـز د١ٓ )

٠وضٚ ثٌذجفظ صمذَ ٔجشب ثٌّؾّٛهز ثٌؼجدـز فٝ 

ؾ١ّن ثٌّضغ١شثس ل١ذ ثٌذقظ ثٌم١جط ثٌذوذٜ هٓ ثٌمذٍٝ ٌ

إٌٝ ثٌذشٔجِؼ ثٌضذس٠ذٝ ثٌّضذن )ثٌضم١ٍذٜ( ٚثٌزٜ ثفضٜٛ 

هٍٝ ؿشق ٚأعج١ٌخ ثٌضذس٠خ ثٌضٝ ٠ضذوٙج ِولُ ثٌّذسد١ٓ 

، ٚثْ صقغٓ ثٌّؾّٛهز ثٌؼجدـز فٟ ثٌّضغ١شثس ل١ذ 

ثٌذقظ ٠شؽن إٌٝ أْ ثٌـش٠مز ثٌضم١ٍذ٠ز ٌٙج صأع١ش إ٠ؾجدٟ 

صوضّذ ٘زٖ ثٌـش٠مز هٍٝ ثٌّضغ١شثس ) ل١ذ ثٌذقظ( ف١ظ 

هٍٝ أدثء ثٌّٕجرػ ٚثٌضىشثس ٌٍّضغ١شثس ِّٚجسعضٙج ٚ 

ثٌضذس٠خ ه١ٍٙج ، وً رٌه أدٜ إٌٝ عٌٙٛز ثْ ٠ىْٛ ِمذثس 

ثٌضقغٓ ثٌقجدط د١ٓ ثٌّؾّٛهض١ٓ فٝ ٔضجةؼ ثٌم١جط 

 ثٌذوذٜ ٘ٛ ثٌف١ظً ٌضقذ٠ذ صمذَ ثٌّغضٜٛ.

٠ٚضفك رٌه ِن ٔضجةؼ دسثعجس وً ِٓ ٔجطش إدشث١ُ٘ 

(، :()1241، ؿجٌييخ فغيي١ٓ ٚثخييشْٚ ) (13( )1226)

( 1( )1243(، أعيّجء ِقّيذ )  8( )1243سثفذ ِٙذٞ )

ثٌضييٟ أشييجسس إٌييٝ صفييٛق ثٌم١ييجط ثٌذوييذٞ هٍييٝ ثٌم١ييجط       

ثٌمذٍٟ ٌٍّؾّٛهز ثٌؼجدـز فٟ ثخضذجسثس ثالدثء ثٌّٙجسٞ 

ػييييشدز ثإلسعييييجي  (  –)ثٌؼييييشدز ر ثالِج١ِييييز ٚثٌخٍف١ييييز 

 ٌضقغ١ٕٙج .٠ٚشؽن رٌه إٌٝ صأع١ش ثٌضذس٠ذجس ثٌضم١ٍذ٠ز 

 هشع ٔضجةؼ ثٌفشع ثٌغجٌظ 

ظ صٛؽذ فشٚق دثٌز إفظيجة١ًج فيٟ ثٌم١جعي١ٓ ثٌذويذ٠ٓ     

د١ٓ ثٌّؾّٛهض١ٓ ثٌضؾش٠ذ١ز ٚثٌؼجدـز فٟ ثخضذجسثس دليز  

دويييغ ثٌّٙيييجسثس ثألعجعييي١ز   ٌٕجشيييب ثٌضيييٕظ  ٌظيييجٌـ     

 ثٌّؾّٛهز ثٌضؾش٠ذ١ز ل١ذ ثٌذقظ ظ 

 ( 11جذول) 
 مىعتني انعابطت وانتجرَبُت يف مطتىي دالنت انفروق بني انمُاضاث انبعذَت نهمج

 دلت بعط املهاراث األضاضُت   نذٌ ناشئ انتنص        
 (8=2=ن 1)ن 

 االختبارات

 اجملنوعة التجريبية اجملنوعة الضابطة
( zقينة)

 حملصوبة

مصتوي الداللة 

 اإلحصائية
متوشط 

 الرتب

دلنوع 

 الرتب

متوشط 

 الرتب
 دلنوع الرتب

 002. *3.055 97.00 12.13 39.00 4.88 ية املصتكينةدقة الضربة االمام

 002. 3.174* 98.00 12.25 38.00 4.75 دقة الضربة اخللفية املصتكينة

 020. *2.329 90.00 11.25 46.00 5.75 دقة اإلرشال   املصتكيه

 11:.4 =2.6ثٌؾذ١ٌٚز هٕذٞ ِغضٛٞ ِو٠ٕٛز  "z"*ل١ّز 

ة١ز د١ٓ ( دالٌز ثٌفشٚق ثإلفظج٠42ٛػـ ؽذٚي )

ِضٛعـجس ثٌشصخ ٌٍم١جعجس ثٌذوذ٠ز ٌٍّؾّٛهض١ٓ 

ثٌؼجدـز ٚثٌضؾش٠ذ١ز فٟ ِغضٜٛ دلز دوغ ثٌّٙجسثس 

( zثألعجع١ز   ٌٕجشب ثٌضٕظ ، ف١ظ وجٔش ل١ّز )

ثٌّقغٛدز أهٍٝ ِٓ ل١ّضٙج ثٌؾذ١ٌٚز هٕذ ِغضٜٛ 

ٌٚظجٌـ ثٌم١جط ثٌذوذٞ ٌٍّؾّٛهز  2.26ِو٠ٕٛز 

هز ثٌضؾش٠ذ١ز فٟ ثٌضؾش٠ذ١ز ِّج ٠ذي هٍٝ صقغٓ ثٌّؾّٛ

ِغضٜٛ ثألدثءثس ثٌف١ٕز ٌٕجشب ثٌضٕظ  دذسؽز دثٌز 

 ِو٠ًٕٛج.
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 ..... تصميم جهاز متعدد الضربات وتأثرية علي دقة بعض املهارات األساسية 

 ( 11جذول)
 فروق معذل انتغري نهمجمىعتني انعابطت وانتجرَبُت يف مطتىي دلت بعط املهاراث األضاضُت   

 نذٌ ناشئ انتنص        
 (8= 2= ن1)ن                                                                                                                           

 االختبارات

 اجملنوعة الضابطة

 معدل التغري

 اجملنوعة التجريبية

 معدل التغري
فروم معدل 

 التغري
املتوشط 

 احلصابي 

االحنراف 

 املعياري

املتوشط 

 احلصابي 

االحنراف 

 املعياري

دقة الضربة االمامية 

 صتكينة امل
21.500 2.330 %27.407 27.500 2.777 %61.765 %34.358 

دقة الضربة اخللفية 

 املصتكينة
20.875 1.553 %27.481 26.125 2.475 %60.769 %33.288 

 25.424% 42.424% 3.845 35.250 17.000% 5.007 29.250 دقة ضربة اإلرشال    املصتكيه 

الس ( أْ ٕ٘جن فشٚق فٟ ِوذ٠44ٛػـ ؽذٚي )

ثٌضغ١ش فٟ ثٌّضغ١شثس ل١ذ ثٌذقظ فٟ ِغضٜٛ ثألدثء 

ثٌّٙجسٞ ٌٕجشب ثٌضٕظ  د١ٓ ثٌّؾّٛهز ثٌؼجدـز 

ٚثٌضؾش٠ذ١ز ف١ظ ٠ضشثٚؿ ثٌفشٚق فٟ ِوذي ثٌضغ١ش ِج د١ٓ 

%( ٚ٘زث ٠شؽن ثٌٟ ثعضخذثَ 31.368-% 16.111)

ؽٙجص ِضوذد ثٌؼشدجس ػّٓ ثٌذشٔجِؼ ثٌضذس٠ذٟ 

 ٌٍّؾّٛهز ثٌضؾش٠ذ١ز.

ظ صمذَ ثفشثد ثٌّؾّٛهز ثٌضؾش٠ذ١ز ٠ٚوضٞ ثٌذجف

هٍٟ ثٌّؾّٛهز ثٌؼجدـز فٟ ثالخضذجسثس ثٌّٙجس٠ز ل١ذ 

ثٌذقظ إٌٝ أْ ثعضخذثَ ثٌؾٙجص ثٌّضوذد ثٌؼشدجس 

ثٌّظُّ ِٓ لذً ثٌذجفظ فٟ ثٌضذس٠خ ٌٗ صأع١ش إ٠ؾجدٟ 

هٍٟ صمذَ ٔجشب ثٌضٕظ ل١ذ ثٌذقظ  ٚرٌه ألٔٗ  ٠وضّذ 

ء ثٌضذس٠خ ثٌضٟ هٍٟ ص٠جدر هذد ثٌضىشثسثس ٌٍؼشدجس ثعٕج

٠ٛفش٘ج ثٌؾٙجص ٌالهخ  دشىً وذ١ش ِٕٚضلُ ِّج لٍض 

ثٌٛلش ثٌّٙذٚس إٌٝ فذ ِج ٚعجهذ هٍٝ ثعضغّجس ثٌؾضء 

ثٌشة١غٟ ِٓ ثألدثء دشىً أفؼً دجإلػجفز إٌٝ ثاللضظجد 

دجٌؾٙذ ف١ظ صّضوش ثٌّؾّٛهز ثٌضؾش٠ذ١ز دفشص 

ِضغج٠ٚز فٟ ثٌقظٛي هٍٝ ثٌىشر ٚػشدٙج ، ٠ٚوضٚ 

ٝ صأع١ش ثٌؾٙجص ِضوذد ثٌؼشدجس ٌٍىشثس ثٌذجفظ رٌه إٌ

ثٌّغضخذِز فٟ ثٌضذس٠خ ٚص٠ٕٛوٙج ٚثالعضفجدر ِٕٗ ِّج 

ٔضؼ هٕز ص٠جدر ثصمجْ ثالدثءثس ثٌّٙجس٠ز ٌالهخ. إْ 

ٚؽٛد فشٚق ِو٠ٕٛز ٠ذي هٍٝ صأع١ش ثٌؾٙجص ِضوذد 

 ثٌؼشدجس فٟ صوٍُ ٚثصمجْ 

٠ٚضفك رٌه ِن ِج صٛطٍش إ١ٌز ٔضجةؼ دسثعجس وً 

( 4::4(، هٍٟ ثٌخ١جؽ )41( )4::4) ِٓ ِقّذ دذٚٞ

(، 44( )1242(، ١ٌٚذ ثٌشش٠فٟ، هذٞ ِٙذٞ )41)

( 1242(،ِظـفٟ سِؼجْ )14( )1242ِو١ٓ ثفّذ )

( ثْ 46()1241( ِج٘ش فشدثْ ٚ ث٠ّٓ ثٌؾذٛسٞ )12)

ثألؽٙضر ثٌّغجهذر فٟ ثٌضذس٠خ ِغجي ؽٙجص لزف ثٌىشثس  

ٚألدٚثس ثٌّغجهذر فٟ ثٌضذس٠خ صغُٙ دشىً وذ١ش فٟ 

صوٍُ ٚثصمجْ ثٌّٙجسثس ثألعجع١ز   فٟ ثٌضٕظ   ٠ٚوـٟ 

فشطز ٌٍٕجشت١ٓ هٍٟ صـٛس ثالدثء ثٌّٙجسٜ ٌٍّٙجسثس 

ثألعجع١ز   ثٌضٟ صٛفش٘ج ثألؽٙضر ٚثٌٛعجةً ثٌضذس٠ذ١ز  

ٌالهذ١ٓ دشىً وذ١ش ِٕٚضلُ ِّج ٠ٛفش ثٌٛلش ثٌّٙذٚس 

فٟ ثٌٛفذر ثٌضذس٠ذ١ز ٠ٚغضغّش ثٌؾضء ثٌشة١غٟ ٌٍٛفذر 

 ٟ ثألدثء دشىً أفؼً ٠ز . ثٌضذس٠ذ١ز  ف

وّج ٠شٞ ثٌذجفظ أْ ثٌّؾّٛهز ثٌضؾش٠ذ١ز لذ 

صقغٕش دّوذي أفؼً ِٓ ثٌّؾّٛهز ثٌؼجدـز، ٠ٚوضٞ 

ثٌذجفظ رٌه إٌٟ ثٌؾٙجص ثٌّضوذد ثٌؼشدجس ثٌّغضخذَ فٟ 

ثٌضذس٠خ ثٌّـذك هٍٟ ثٌّؾّٛهز ثٌضؾش٠ذ١ز ، ٟٚ٘ 
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ثفؼً ِٓ ثٌضذس٠خ ثٌضم١ٍذٞ ف١ظ ثْ ثٌضذس٠خ دجٌـش٠مز 

١ٍذ٠ز  ٠ؾوً ثالهخ دـب دجإلػجفز ثٌٟ شوٛس دجًٌٍّ ثٌضم

لذ صؤعش هٍٟ ثٌضوٍُ  ٚثالصمجْ دغشهز د١ّٕج ثعضخذثَ 

ثٌؾٙجص ِضوذد ثٌؼشدجس ٠غجُ٘ فٟ صوٍُ ٚثصمجْ دوغ 

 ثٌّٙجسثس ثألعجع١ز فٟ ثٌضٕظ دّوذي ثهٍٟ .

 اإلضتنتاجاث وانتىصُاث. -
 أوالً: االضتنتاجاث:

ظ ٚثهضّجدث ٚه١ٕز ثٌذق ٚفشٚعفٟ ػٛء أ٘ذثف 

هٍٝ ٔضجةؼ ثٌّوجٌؾجس ثإلفظجة١ز صٛطً ثٌذجفظ 

 ٌالعضٕضجؽجس ثٌضج١ٌز:

ثٌضؾش٠ذ١ز  ثٌّؾّٛهزهٍٝ  ثٌضذس٠خ ثٌّـذك

دجعضخذثَ ؽٙجص ِضوذد ثٌؼشدجس ٚ ثٌضذس٠خ ثٌضم١ٍذٞ 

ثٌّـذك هٍٝ ثٌّؾّٛهز ثٌؼجدـز لذ أعشٚث صأع١شًث إ٠ؾجد١ًج 

   ٚدذسؽز ِو٠ٕٛز هٍٝ دلز دوغ ثٌّٙجسثس ثألعجع١ز

)ػشدز ثإلسعجي ثٌّغضم١ُ، ثٌؼشدز ثالِج١ِز ثٌّغضم١ّز، 

 ثٌؼشدز ثٌخٍف١ز ثٌّغضم١ّز( ٌٕجشب ثٌضٕظ.

)ؽٙجص  دجعضخذثَصفٛق أفشثد ثٌّؾّٛهز ثٌضؾش٠ذ١ز 

ِضوذد ثٌؼشدجس( هٍٝ أفشثد ثٌّؾّٛهز ثٌؼجدـز 

)ثٌضذس٠خ ثٌضم١ٍذٞ( فٟ دلز دوغ ثٌّٙجسثس ثالعجع١ز 

دز ثالِج١ِز ثٌّغضم١ّز )ػشدز ثإلسعجي ثٌّغضم١ُ، ثٌؼش

 ، ثٌؼشدز ثٌخٍف١ز ثٌّغضم١ّز( ٌٕجشب ثٌضٕظ.

ثٌذشٔجِؼ ثٌضذس٠ذٟ ثٌّٕفز دجعضخذثَ )ؽٙجص ِضوذد 

ثٌؼشدجس( ٌٗ صأع١ش ث٠ؾجدٟ هٍٟ صقغ١ٓ ِغضٛٞ دلز 

دوغ ثٌّٙجسثس ثألعجع١ز )ػشدز ثإلسعجي ثٌّغضم١ُ، 

ثٌؼشدز ثالِج١ِز ثٌّغضم١ّز، ثٌؼشدز ثٌخٍف١ز 

شب ثٌضٕظ، ِّج ٠ذي هٍٟ فجه١ٍز ثٌؾٙجص ثٌّغضم١ّز( ٌٕج

 ِضوذد ثٌؼشدجس فٟ ثٌضذس٠خ ٌٕجشب ثٌضٕظ.

 

 

 

 ثانُا: انتىصُاث: 
هٕز ٔضجةؼ ثٌذقظ  أعفشسفٟ ػٛء ِج     

ٚثالعضٕضجؽجس ثٌضٟ صُ ثٌضٛطً إ١ٌٙج ٠ٛطٟ ثٌذجفظ دّج 

 :ٍٟ٠ 

إعضخذثَ ؽٙجص ِضوذد ثٌؼشدجس هٕذ ص١ّٕز دلز 

ثٌضٕظ، ٌّج فممضٗ   دوغ ثٌّٙجسثس ثألعجع١ز  ٌٕجشب

 فجه١ٍز فٟ صقغ١ٓ ِغضٜٛ ثألدثء. ثٌؾٙجص ِٓ 

ثٌضذس٠ذ١ز  ٚثألدٚثسػشٚسر إعضخذثَ ثٌٛعجةً 

ٚثٌضذس٠ذجس ثٌّغجهذر ثٌضٟ صوًّ فٟ ٔفظ إصؾجٖ ثٌّغجس 

ثٌقشوٟ هٕذ صو١ٍُ  ٚ صذس٠خ  ثٌّٙجسثس ثٌف١ٕز  ٌذٞ 

 ٔجشب ثٌضٕظ.

صٛؽ١ٗ ثٌذجفغ١ٓ ٚثٌّذسد١ٓ ثٌٟ أ١ّ٘ز إهذثد ٚ 

١ٕن أٔٛثم أخشٞ ِٓ ثألدٚثس ٚثألؽٙضر ثٌضذس٠ذ١ز صظ

ثٌخجطز دش٠جػز ثٌضٕظ ٚصظ١ٕوٙج دق١ظ صٕغؾُ ٚٔٛم 

 .ثٌّٙجسر

 املراجع  :
 اوال املراجع انعربُت  :

ثٌضيييذس٠خ ثٌش٠جػيييٟ  أديييٛ ثٌويييال ثفّيييذ هذيييذثٌفضجؿ:  

ثٌخـيييييؾ   –ثٌّوجطيييييش )ثالعيييييظ ثٌفغييييي١ٌٛٛؽ١ز   

ثٌضيييذس٠خ ؿ٠ٛيييً  –صيييذس٠خ ثٌٕجشيييت١ٓ  –ثٌضذس٠ذ١يييز 

أخـييييجء فّيييً ثٌضييييذس٠خ ( ، دثس ثٌفىييييش   –ّيييذٞ  ثٌ

 َ.1241ثٌوشدٟ ٌٍـذن ٚثٌٕشش ، ثٌمج٘شر ، 

ثٌضٕظ ، ِـذويز ث٠ّيٓ    :أفّذ ِشصٚق ، هٍٟ ع١ٍُ 

 َ.  :4:1هذذثٌشفّٓ ، ثٌمج٘شر ، 

صيييأع١ش ثٌضّش٠ٕيييجس ثٌضظيييق١ق١ز  آسثَ ؿيييٗ ٠ٛعيييف: 

دجعيييييييضخذثَ ثألدٚثس ثٌّغيييييييجهذر هٍيييييييٝ دويييييييغ 

سعييجي   ثٌمييجؿن  ثٌّضغ١ييشثس ثٌى١ّٕجص١ى١ييز ٚدلييز ثإل  

دجٌضٕظ، سعجٌز ِجؽغض١ش ، و١ٍز ثٌضشد١ز ثٌش٠جػ١ز 

 َ.1242، ؽجِوز طالؿ ثٌذ٠ٓ ، 
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صييييأع١ش دشٔييييجِؼ   : أعّجء ِقّذ هذذثٌٙجدٜ 

صّش٠ٕييجس ٌييذوغ ثٌمييذسثس ثٌضٛثفم١ييز هٍييٝ ثالدسثن   

ثٌقيييظ فشويييٟ ِٚغيييضٜٛ أدثء دويييغ ثٌّٙيييجسثس   

ثألعجعيي١ز   فييٝ ثٌضييٕظ ، سعييجٌز ِجؽغييض١ش، و١ٍييز   

 َ.٠1243جػ١ز، ؽجِوز ثٌّٕظٛسر ،ثٌضشد١ز ثٌش

ُ   :إ١ٌٓ ٚد٠ين فيشػ     -صمي١ُ   –صيذس٠خ   -ثٌضيٕظ )صوٍي١

، ِٕشيييييييييييييييأر ثٌّويييييييييييييييجسف ،  1صقىييييييييييييييي١ُ( ؽ 

 َ.1222ثالعىٕذس٠ز،

     ٟ  :أِييي١ٓ ثٔيييٛس ثٌخيييٌٟٛ ،  ؽّيييجي ثٌيييذ٠ٓ ثٌشيييجفو

لٛثهييذ  –ٚثٌخـييؾ  –ثٌّٙييجسثس  –ثٌضييٕظ ثٌضييجس٠خ 

 َ .1224ثٌٍوخ ، دثس ثٌفىش ثٌوشدٟ ، ثٌمج٘شر ، 

صيييأع١ش صّش٠ٕيييجس  : هذذ ثٌفضجؿ هٍٟ شقجصزإ٠ٙجح  

ثٌقشوٟ هٍيٝ دليز   -ِمضشفز ٌض١ّٕز ثالدسثن ثٌقغٝ

ػشدجس ثإلسعيجي   فيٟ ثٌضيٕظ، سعيجٌز ِجؽغيض١ش،      

و١ٍييز ثٌضشد١ييز ثٌش٠جػيي١ز دذٛسعييو١ذ، ؽجِوييز لٕييجر     

 َ.3::4ثٌغ٠ٛظ،

صيييأع١ش ثعيييضخذثَ ثإلسعيييجي     سثفيييذ ِٙيييذٞ ليييذٚسٞ:  

   ٟ ثٌضيٕظ   ثٌّغضم١ُ فٟ إطجدز ِٕيجؿك ثإلسعيجي   في

، ِؾٍييز هٍييييَٛ ثٌضشد١ييز ثٌش٠جػيي١ز، ثٌوييذد ثٌشثديين،  

 َ.1243ثٌّؾٍذ ثٌغجدط. ثٌوشثق 

ؿجٌيييخ فغييي١ٓ فيييييّضر، طيييجفخ هذيييذ ثٌقغييي١ٓ ،   

صييييييييأع١ش  :فجعُ طجٌـ، إفغجْ هذذ ثٌٍـ١ف هٍٟ

ثعيييضخذثَ صّيييجس٠ٓ ثٌذال٠يييِٛضشن ٌضـييي٠ٛش ِٙيييجسر     

ثٌؼييشدز ثألِج١ِييز فييٟ ثٌضييٕظ  ِٚييٓ ثٌمفييض، ِؾٍييز  

ٌش٠جػييي١ز، ثٌويييذد ثالٚي، ثٌّؾٍيييذ هٍيييييَٛ ثٌضشد١يييز ث

 َ.1241ثٌخجِظ. ثٌوشثق ،

ثإلهيييذثد ثٌفٕيييٟ ٚثٌخـيييٟ  كيييجفش ٘جشيييُ ثٌىيييجكّٟ: 

ديييييجٌضٕظ، ثٌيييييذثس ثٌؾجِو١يييييز ٌٍـذجهيييييز ٚثٌٕشيييييش    

 َ.  1222ٚثٌضشؽّز، دغذثد ،

صييأع١ش ثعييضخذثَ ؽٙييجص لييجرف   هييذٞ ِٙييذٞ ٘ييجدٞ: 

ثٌىييييشثس فييييٟ صوٍييييُ ِٙييييجسصٟ ثٌؼييييشدز ثألِج١ِييييز   

، ِؾٍيز هٍيَٛ ثٌضشد١يز      ٚثٌؼشدز ثٌخٍف١يز ديجٌضٕظ  

ثٌش٠جػ١ز، ثٌويذد ثٌغيجٟٔ، ثٌّؾٍيذ ثٌغجٌيظ، ثٌويشثق،      

1242.َ 

صأع١ش ثعيضخذثَ ؽٙيجص ِمضيشؿ     هٍٟ ِقّذ  ثٌخ١جؽ: 

فٟ ثوضغجح صوٍُ دوغ ِٙجسثس ثٌضيٕظ  ثألعجعي١ز    

، سعييجٌز ِجؽغييض١ش، و١ٍييز ثٌضشد١ييز ثٌذذ١ٔييز ٚهٍييَٛ   

 َ.4::4ثٌش٠جػز، ؽجِوز دغذثد، ثٌوشثق، 

ً هّيش هذيذ ثٌف    ؽٙييجص إٌىضشٚٔيٟ ٌضق١ٍييً   : ضييجؿ خ١ٍي

، سعيجٌز ِجؽغيض١ش ،     .ثألدثء ثٌفٕٟ ٌالهذٟ ثٌضٕظ

 َ.  1222و١ٍز ثٌضشد١ز ثٌش٠جػ١ز ، ؽجِوز ؿٕـج ، 

ؿييييشق صييييذس٠ظ ثٌضشد١ييييز  ٌـفيييييييٟ هذييييذ ثٌفضييييجؿ: 

ثٌش٠جػيي١ز ٚثٌييضوٍُ ثٌقشوييٟ ، دثس ثٌىضييخ ، ؽجِوييز   

 َ.2::4دغذثد، 

:ٌؾذييٛسِٞج٘ش هذذ ثٌقّضر فشدثْ، أ٠ّٓ ٘جٟٔ ث 

أعش أدثر ِغجهذر فٟ صوٍيُ ِٙيجسصٟ ثٌؼيشدز     

ثألِج١ِييييز ٚثٌخٍف١ييييز دييييجٌضٕظ  ٌٍـجٌذييييجس، ِؾٍييييز   

هٍييييَٛ ثٌضشد١ييز ثٌش٠جػيي١ز، ثٌوييذد ثٌشثديين، ثٌّؾٍييذ    

ثٌخييجِظ، و١ٍييز ثٌضشد١ييز ثٌش٠جػيي١ز، ؽجِوييز دجدييً.    

 َ.1241ثٌوشثق، 

  ٞ ثعييييش ثعييييضخذثَ  :ِقّييذ دييذٚٞ هذييذ ثٌوييجي  دييذٚ

ٝ ِيييييغضٜٛ ثألدثء ثٌذييييذٟٔ  ليييييجرف ثٌىيييييشر هٍييييي 

ٚثٌّٙييييجسٞ ٌٕجشييييتٟ ثٌضييييٕظ ، دقييييظ ِٕييييشٛس ، 

ثٌّؾٍييييذ ثألٚي ، ثٌّيييؤصّش ثٌوٍّيييٟ ثألٚي دؾجِويييز 

 َ.4::4ثٌضلجص٠ك ، ثٌمج٘شر ، 

ويً شيٟ هيٓ ٌوذيز ثٌضيٕظ       ِقّذ طذقٟ فغج١ٔٓ: 

س٠جػييييييييز ٚشييييييييٙشر ، ِىضذييييييييز ثدييييييييٓ عيييييييي١ٕج،   

 َ.2::4ثٌمج٘شر،
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ضخذثَ ؽٙيييجص صيييأع١ش ثعييي ِقّيييذ هذيييذثٌوض٠ض ثفّيييذ: 

صييذس٠ذٟ ِذضىييش ٌض١ّٕييز ثالعييضؾجدجس ثٌقشو١ييز هٍييٝ  

دويييغ ثٌّضغ١يييشثس ثٌفغييي١ٌٛٛؽ١ز ٌالهذيييٟ ثٌضيييٕظ  

ص١ييييش ، و١ٍييييز ثٌضشد١ييييز سعجٌز ِجؽغٚثالعييييىٛثػ، 

 َ.1226ثٌش٠جػ١ز ، ؽجِوز فٍٛثْ ، 

   ٟ صيييأع١ش دشٔيييجِؼ صيييذس٠ذٟ    :ِقّيييذ هيييٛع ِٛعييي

ٌضقشوييجس ثٌمييذ١ِٓ هٍييٝ ِغييضٜٛ دلييز ثٌؼييشدجس      

ظ ، سعجٌز ِجؽغيض١ش ِٕشيٛسر   ثٌّغضم١ّز فٟ ثٌضٕ

 َ.1226،و١ٍز ثٌضشد١ز ثٌش٠جػ١ز ؽجِوز ث١ٌّٕج ،

صيييأع١ش دشٔيييجِؼ  ِظيييـفٝ ِقّيييذ سِؼيييجْ أفّيييذ:  

صو١ٍّٟ دجعيضخذثَ دويغ ثألؽٙيضر ثٌّغيجهذر هٍيٝ      

ِغييضٜٛ أدثء ِٙييجسر ثإلسعييجي   فييٟ ثٌضييٕظ  ٌييذٜ   

ؿٍذيز و١ٍييز ثٌضشد١يز ثٌش٠جػيي١ز، سعيجٌز ِجؽغييض١ش ،    

ؽجِوييييز ثٌّٕظييييٛسر  و١ٍييييز ثٌضشد١ييييز ثٌش٠جػيييي١ز ،   

،124.َ 

فجه١ٍييز ثعييضخذثَ أعييٍٛدٟ    ِويي١ٓ أفّييذ هذييذ ث :   

ثٌييضوٍُ ثٌضوييجٟٚٔ ٚثٌييضوٍُ ثٌضذييجدٌٟ هٍييٝ ثٌضقظيي١ً    

ثٌّٙييجسٞ ٌييذوغ ِٙييجسثس س٠جػييز صييٕظ ثٌـجٌٚييز    

ٌضال١ِز ثٌّشفٍز ثألعجع١ز   ثٌو١ٍج ، ِؾٍيز أعي١ٛؽ   

( ، 34ٌوٍييَٛ ٚفٕييْٛ ثٌضشد١ييز ثٌش٠جػيي١ز، ثٌوييذد )    

 َ.1242، 4ػ

صييجع١ش ِييٕٙؼ صييذس٠ذٟ ٌضـيي٠ٛش     جلش لييجدس: ٔجعييه ديي  

دويييييغ ثٌميييييذسثس ثٌذذ١ٔيييييز ٚعيييييشهز ثٌؼيييييشدجس   

ثٌٙؾ١ِٛيييز ٌٕجشيييب صيييٕظ ثٌـجٌٚيييز ، ِؾٍيييز هٍيييَٛ 

، ثٌويشثق،  6، ثٌوييذد   8ثٌضشد١ز ثٌش٠جػ١ز، ثٌّؾٍييذ 

1246.َ 

فجه١ٍيز ثٌضيذس٠خ ثٌضش٠ٚقيٟ     ٔجطش ثدٛص٠ذ ثدشث١ُ٘: 

 ، فٟ صـ٠ٛش ِغيضٜٛ ثالدثء ثٌفٕيٝ ٌالهيخ ثٌضيٕظ    

ِجؽغض١ش ، و١ٍز ثٌضشد١ز ثٌش٠جػ١ز ، ؽجِوز سعجٌٗ 

 َ.1226ؿٕـج ،

دسثعيز صق١ٍ١ٍيز ٌيذوغ     :ٔجطش "ش٠خ ثفّذ ِقّذ 

ثٌّضغ١يييشثس ثٌّٙجس٠يييز ٚثٌخــ١يييز ٌالهذيييٝ ثٌضيييٕظ 

ثٌّغجّ٘ز فٟ ٔضجةؼ ثٌّذجس٠جس، سعجٌز ِجؽغض١ش ، 

ثٌضشد١ز ثٌش٠جػ١ز ٌٍذ١ٕٓ دجٌمج٘شر ، ؽجِويز فٍيٛثْ   

،1222.َ 

أهييذثد صّش٠ٕييجس   هذ١ييذ: ٔييذٜ ٔذٙييجْ،  هٍييٟ ؽييالي   

ثٌوظيذٟ( ٚصأع١ش٘يج فيٟ     -خجطز ٌٍضٛثفك )ثٌوؼٍٟ

صـيي٠ٛش دوييغ ثٌّٙييجسثس ثألعجعيي١ز   دجٌضٕييييييييظ     

، ثٌويييذد :ِؾٍييز هٍييَٛ ثٌضشد١ييز ثٌش٠جػيي١ز، ثٌّؾٍيييذ

، و١ٍز ثٌضشد١يز ثٌذذ١ٔيز ٚهٍيَٛ ثٌش٠جػيز. ؽجِويز      3

 َ.1241دغذثد. ثٌوشثق ،

 دويغ  ثَثعيضخذ  صيأع١ش  هذيذث :  دس٠يذ  هٍيٟ،   ١ٌٚذ 

ٟ  ٚثٌٛعيجةؾ ثٌّضويذدر   ثٌخجطيز  ثألدٚثس صقغي١ٓ   في

 ديجٌضٕظ،  ٚثٌخٍف١يز  ثٌؼيشدض١ٓ ثألِج١ِيز   فيٓ أدثء 

 ثٌوذد هشش، ثٌغجدن ثٌّؾٍذ ثأللظٝ، ؽجِوز ِؾٍز

 1243َ ١ٔٛ٠ٛ، ثٌغجٟٔ،

ثعييش ثعييضخذثَ ِؼييشدٟ صييٕظ     ٠جعييش وّييجي "ٕيي١ُ:   

ِخضٍفيييييٟ ثالؿيييييجس هٍيييييٝ ثدثء دويييييغ ثٌّٙيييييجسثس 

جٌز ِجؽغيييض١ش، و١ٍيييز ثألعجعييي١ز   ٌٍّذضيييذة١ٓ، سعييي

 1221َثٌضشد١ز ثٌش٠جػ١ز ، ؽجِوز فٍٛثْ ،
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Abstract 

Designing a multi-stroke device and its effect on some basic skills  

accuracy of tennis players 

 

Mohamed Shawky Mahmoud Ibrahim Abdulla 

 

This study aimed to design a multi-stroke device and its effect on some basic skills 

accuracy of tennis players, , by identifying effect of exercises using a multi-stroke device on 

some basic skills accuracy (straight forward stroke, back straight stroke, straight serve 

stroke) for tennis players, using experimental method. research sample was chosen 

intentionally from junior of Mansoura Sports Stadium , they were (16) junior registered 

with Egyptian Tennis Federation, divided into two groups, one experimental and the other 

controlling. The researcher applied training using a multi-stroke device on experimental 

group through a special training tennis program during special preparation period for a 

period of (8) weeks with (3) training units every week, and after completing exercises’ 

application using a multi-stroke device, the researcher conducted post measurements to 

identify effect of using a multi-stroke device on some basic skills accuracy of tennis players. 

The results showed that using multi-stroke device in training applied to 

experimental group and traditional training applied to control group had a positive and 

significant effect on some basic skills accuracy of tennis players, where, experimental 

group (training using a multi-stroke device) outperformed control group (traditional 

training) in some basic skills accuracy of tennis players (straight forward stroke, back 

straight stroke, straight serve stroke) by tennis players greater degree than traditional 

training, which indicates effectiveness of the multi-stroke device in tennis players training. 

The most important recommendations were using a multi-stroke device when developing 

some basic skills for junior tennis players, due to device’s effectiveness in improving 

performance level. 

 

 


