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 تأثٌر التدرٌب باستخدام الدوائر المغلقة والدوائر المفتوحة على

 مستوى أداء الضربة الساحقة لناشئً تنس الطاولة
                                                                                                                      *

 د/ يذًذ دايذ يذًذ شؼباٌ 

 يهخص انبذث

٠طوٛ  ثٌاووجٌُ ث٢ْ ٔٙؼووز  ١ٍّووز توٟ ِؾووجلس ثٌذقووظ ثٌاٍّووٟ م تجٌضموسَ ثٌاٍّووٟ ٘ووٛ ثٌطووّز        

ث١ٌّّسر ٌٍاظر ثٌقجٌٟ ٌّج ٠طُٙ تٟ إ٠ؾج  ثٌىغ١ر ِٓ ثٌقٍٛي ثٌا١ٍّز ٌٍاس٠س ِٓ ثٌّشىالس 

 .تٟ شضٝ ِؾجلس ثٌق١جر دظفز  جِز ِٚؾجي ثٌضرد١ز ثٌر٠جػ١ز دظفز خجطز 
 :َهذف هذا انبذث إنً

ل١وس ثٌؼوردز ثٌطوجفمز ثٌغالعز  ٍٝ ِطوضٜٛ د ث   ثألضج١ٌخٚق د١ٓ صأع١رثس ثضضخسثَ ثٌفرِارتز 

 ثٌذقظ. 

ثٌّٕٙؼ ثٌضؾر٠ذٟ دجٌضظ١ُّ ثٌضؾر٠ذٟ ٌغالط ِؾّٛ وجس صؾر٠ذ١وز دجضوضخسثَ ثٌم١وجش  صُ ثضضخسثَ

م ٚصووُ ثخض١ووجن  ١ٕووز ثٌمذٍووٟ ٚثٌذاووسٞ ٌىووً ِؾّٛ ووز م ٚسٌووه ٌّٕجضووذضٗ ٌبذ١اووز ٘وو ث ثٌذقووظ

( ضوٕز دٕوج ٞ ؽٕبوج ثٌر٠جػوٟ 18ثٌاّس٠وز ٌٕجشوتٟ صوٕص ثٌبجٌٚوز صقوش  ثٌذقظ دجٌبر٠مز 

دّٕبمز ثٌغرد١ز ٌضٕص ثٌبجٌٚز ٚثٌّطؾ١ٍٓ ػّٓ ضؾالس ثلصقج  ثٌّظرٞ ٌضٕص ثٌبجٌٚوز 

( ل وخم ٚصوُ صمطو١ُّٙ إٌوٝ عوالط 18َ ٚثٌذجٌغ  س ُ٘  2012/2018ٌٍّٛضُ ثٌر٠جػٟ 

 ِؾّٛ جس صؾر٠ذ١ز .

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 كهت انبذث : يمذيــت ويش

٠طٛ  ثٌاجٌُ ث٢ْ ٔٙؼز  ١ٍّز تٟ ِؾجلس ثٌذقظ ثٌاٍّٟ م تجٌضمسَ ثٌاٍّٟ ٘وٛ ثٌطوّز ث١ٌّّوسر        

ٌٍاظوور ثٌقووجٌٟ ٌّووج ٠طووُٙ تووٟ إ٠ؾووج  ثٌىغ١وور ِووٓ ثٌقٍووٛي ثٌا١ٍّووز ٌٍاس٠ووس ِووٓ ثٌّشووىالس تووٟ شووضٝ 

ِؾجلس ثٌق١جر دظفز  جِز ِٚؾجي ثٌضرد١ز ثٌر٠جػو١ز دظوفز خجطوز م ٠ٚاوس ثٌضموسَ ٚثٌضبوٛن ثٌو ٞ 

ٗ ث١ٌَٛ تٟ ثٌّؾجي ثٌر٠جػٟ ثٔاىجضوج ٌٍضموسَ ثٌضىٌٕٛوٛؽٟ ٔض١ؾوز لضوضخسثَ ثألضوج١ٌخ ثٌا١ٍّوز ٔالفظ

 (65م ص2002  ترػ م .ٚثٌضىٌٕٛٛؽ١ز ثٌقس٠غز دبر٠مز صبذ١م١ز تٟ ِؾجي ثٌضسن٠خ ٚثٌّٕجتطجس 

( دْ ثٌّؾووجي ثٌر٠جػووٟ ٠ض١ّووس تووٟ ثٌاظوور ثٌقووجٌٟ 24َ م ص2015 ذووسثٌاس٠س   ٠ٚوو ور        

َ تٟ وجتز ثٌٕٛثفٟ ثإل ثن٠وز ٚثٌذس١ٔوز ٚثٌف١ٕوز م ِّوج ٠ؾإٍوج وذوجفغ١ٓ توٟ  ّوً ِطوضّر دطر ز ثٌضمس

 ٚفجؽز  ثةّز إٌٝ ثٌذقظ ٚثٌضؾر٠خ إل٠ؾج  ٚضجةً صسن٠ذ١ز صقمك ٌٕج ِٛثوذز وً ؽس٠س. 

                                                 
*

 .طيطاجامع٘  –كلٔ٘ الرتبٔ٘ الزٓاضٔ٘  –املطزب ّرٓاضات  ٘مدرس بقضه األلعاب اجلناعٔ
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إصمجْ ثٌّٙجنثس ثألضجض١ز تٟ ن٠جػز صوٕص ثٌبجٌٚوز ِوٓ د٘وُ ثٌاٛثِوً ثٌضوٟ  دْ انبادث٠ٚرٜ        

 ٍٝ صقم١ك ثٌفٛزم ف١وظ ل ٠ّىوٓ صٕف١و  دٞ ٚثؽوخ خببوٟ ٘ؾوِٟٛ دٚ  توج ٟ إل  صطج س ثٌال خ 

   ٓ ؽر٠ك ثإلصمجْ ثٌؾ١س ٌٙ ٖ ثٌّٙجنثس.

صض١ّس ن٠جػز صٕص ثٌبجٌٚز دطر ز ٚ ٠ٕج١ِى١ز ثأل ث م تٟٙ ن٠جػز ثٌٙؾَٛ ٚثٌوستج  دو١ٓ وّج        

توٟ إفورثز ٔموجؽ  ِضٕجتط١ٓ ٠ٕقظر ٘سف وً ِّٕٙج تٟ غرػ١ٓم دٌّٚٙج غورع ٘ؾوِٟٛ ٠ٚضّغوً

دشٛثؽ ثٌّذجنثرم ٚثٌغجٟٔ غرع  تج ٟ ٠ٚضّغً تٟ ِٕو  ثٌّٕوجتص ِوٓ إفورثز ثٌٕموجؽم ٚصذاوجي ٌٍضغ١ ور 

ثٌّطوووضّر ٌّٛثلوووب ثٌٍاوووخ ٘ؾِٛوووجي ٚ تج وووجي دووورزس د١ّ٘وووز إصموووجْ ٚثضوووضخسثَ ثٌّٙوووجنثس ثألضجضووو١ز 

جي ِضذج٠ٕوز  ثٌٙؾ١ِٛزم ثٌستج ١ز( ٚثٌضٟ صؤ ٜ دٛؽٟٙ ثٌّؼرح ثألِجِٟ ٚثٌخٍفٟ ٚصظجغ توٟ دشوى

فطوو١ٓ م  ٍووٟ ِووٓ ثٌضرو١ذووجس ثٌّٙجن٠ووز دّووج ٠ضّجشووٝ ِوو  ؽذ١اووز وووً ِٛلووب ِووٓ ِٛثلووب ثٌٍاووخ.  

 (2ص َم2013م

( تمس سور دْ ٔظجَ ثٌسثةرر ثٌّفضٛفز ٘ٛ ثٌ ٞ ل صقسط ت١وٗ ِمجنٔوز 5م ص2008دِج  فجضُ         

ف ثٌذ١ت١ووز غ١وور ثس ٠ظووسن ثٌموورثن دشووىً رٌووٟ ٚضوور٠  ِووٓ ثٌووسِجغ م ٚتووٟ ٘وو ث ثٌٕظووجَ صىووْٛ ثٌظوورٚ

ٚثْ ٘و ٖ ثٌوسثةرر صىوْٛ ت١ٙوج ضور ز  ِارٚتز م ٌ ث تجْ ثٌر٠جػٟ ٠وضىٙٓ ثٌّاٍِٛوجس ٌضٍوه ثٌوسثةرر م

ِضاجلذز تٟ ثٌمرثنثس ٚثٔٗ ل ٠طضب١  ثٌضظق١ـ إل داس ثلٔضٙج  ِٓ ثأل ث  م ٚد ٌه تجْ ٘و ث ثٌٕظوجَ 

 ل ٠قضجػ إٌٝ ثٌضغ ٠ز ثٌرثؽاز .

ثٌشٟ  ثٌّٙوُ ثٌو ٞ صطوّـ دوٗ ؽذ١اوز ثٌّٙوجنر ٌٍفور  دوجٌضٕذؤ  ( د5َْم ص٠ٚ2005رٜ  ٍٟ         

ٕٔظور إٌوٝ ثٌّٙوجنر  دْٚ ١ٍٕوج م  ٌالضضؾجدز ِٚمسثن ثٌط١برر ثٌ ثص١ز دٚ ثٌخجنؽ١ز  ٍوٝ د ث  ثٌّٙوجنر

تاٍٝ ضذ١ً ثٌّغوجي توٟ ِٙوجنر ػورح ثٌىورر دجٌّؼورح ٠ىوْٛ  متٟ إؽجن ثٌظرٚف ثٌضٟ صؤ ٜ ت١ٙج

تجألِر ِخضٍب صّجِج  مؼردز ٌٚىٕٗ ض١ضقرن دعٕج  ل١جِٗ دجٌّٙجنرثٌال خ تٟ فجٌز عذجس لذً د ثةٗ ٌٍ

ثٌّغ١رثس ٕ٘ج ١ٌطش عجدضز وّج إٔٙج لس صىْٛ غ١ر ِضٛلاز دبذ١اضٙج ِّج ٠فرع لسنث وذ١رث ِوٓ  دْثس 

  . ثٌّضبٍذجس  ٍٝ ثٌال خ  ٕس د ثةٗ ٌٙج

ٜ صقوش رورٚف دْ ثٌّٙوجنر ثٌّغٍموز ٘وٟ ثٌّٙوجنر ثٌضوٟ صوؤ ( 6َم ص2009 ٍٟ  ٠ٚش١ر          

د١ت١ز عجدضز ٔطذ١جم دِج ثٌّٙجنر ثٌّفضٛفز تٟٙ صٍه ثٌّٙوجنر ثٌضوٟ صوؤ ٜ صقوش رورٚف صضغ١ور دفوسثعٙج 

دجضضّرثن. ٠ّٚىٓ دْ صارف ثٌّٙجنثس ثٌّغٍمز دأٔٙج صٍه ثٌّٙوجنثس ثٌضوٟ ١ٌطوش ٌٙوج ِضبٍذوجس د١ت١وز 

َ  100 س٠ووسر ٚثْ وووجْ ٌٙووج داووغ ثٌّضبٍذووجس تٙووٟ غ١وور ِضٛلاووز ِغووً نِووٟ ثٌموورص ٚثٌؾوورٞ 

ٚغ١ر٘جم دِج ثٌّٙجنثس ثٌّفضٛفزم تٟٙ صٍه ثٌّٙجنثس ثٌضٟ ٌٙج ِضبٍذجس د١ت١ز  س٠سر ِضٛلاوز ٚغ١ور 

 ِضٛلاز ِغً ورر ثٌمسَ ٚورر ثٌطٍز ٚن٠جػجس ثٌّٕجزلس ٚثٌاجح ثٌّؼرح .

ثٌّٙووجنثس ثٌّفضٛفووز صضبٍووخ صٕظوو١ُ ثٌقروووز  ( د299َْم ص٠ٚ2010وورٞ ثٚٔووؼ ٚرخوورْٚ         

ثٌّٙوجنثس  دِوج مٚثٌّٕجزلس ٚغ١ر٘ج ثٌفر ٠زخجنؽ١ز غ١ر ثٌّضٛلاز وجألٌاجح  ٍٝ ٚتك ثٌظرٚف ثٌ

ٚثفس ٚدشىً ِضٛل  ٚصقش ض١برر ثٌر٠جػٟ ٔفطٗم وجٌٛعوخ ثٌاوجٌٟ  دأضٍٛحثٌّغٍمز تٟٙ ثٌضٟ صٕف  

 ٚنِٟ ثٌمرص ٚثٌر١ِز ثٌقرر دىرر ثٌطٍز ٚغ١ر٘ج.
املَاارات   أداٛأىاُ با    ( حٔاح ٓصاإ       864و ، ص 2015عطدِ لطفٕ ّرمحااىٕ   ٍّذا ما ٓ

املفتْح٘ أّاًل حتت أبضط الظازّ  ٍّاذا ٓعياٙ  لاب ال ٔٝا٘ الا  ياادٚ هَٔاا املَاارٗ أّاًل، كناا با             

 عدو أداٛ يلم املَارات يف بٔٝ٘ مغلق٘ لفرتٗ طْٓل٘. 

ثٌضسن٠خ تٟ ( دْ 13َ م ص٠ٚ2012رٜ  ّرم ٚ تج٠سم ٚ  ذسثٌّٕجْ مٚ ٔجص م ٚ دسنٞ           

تووٟ ثٌّٙووجنثس ثٌّفضٛفووز تٙووٛ ِضغ١وور  دِووج ثأل ث ّغٍمووز عجدووش ٌغوورع ز٠ووج ر ثٌووضقىُ تووٟ ثٌّٙووجنثس ثٌ
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٠ٍاوخ  ٚنث  م ٚثْ ثٌضوسن٠خ توٟ ثٌّٙوجنثس ثٌّغٍموز ٚثٌّفضٛفوز  ثضوضؾجدجس ِخضٍفوز إل بوج ثٌغرع 

ضٛل  دسلز ٚدشىً ِطضّرثٌٌمسنر  ٍٝ ثف٠ٛ١ج ٌٍضفٛق تٟ ثأل ث  ثٌر٠جػٟ   .م ٠ٚاضّس  ٍٝ  

دْ ن٠جػووز صووٕص ثٌبجٌٚووز دفووس دٔووٛث  ثٌر٠جػووجس ثٌضووٟ  ( 139َم١٘2002ُ م٠ٚوو ور  إدوورث       

خؼاش ٌألضص ٚثٌّذج ا ثٌا١ٍّوز ٚ٘و ث ٘وٛ ثٌطور توٟ فوسٚط ٘و ث ثٌضبوٛن ثٌطور٠  ثٌّضالفوك توٟ 

ثأل ث  ثٌذسٟٔ ٚثٌّٙجنٞ ٚثٌخببٟ م ٚثز ث س فروز ثٌال ذو١ٓ ضور ز ٚ لوز توٟ ثٌّذجن٠وجس م وّوج 

 ٍِقٛرز ٚرٙرس خبؾ ٌاخ ؽس٠سر .صمسَ ِطضٜٛ ثأل ث  ثٌّٙجنٞ درؽز 

ِوووٓ د٘وووُ ثٌؼوووردجس  Smashثٌؼوووردز ثٌطوووجفمز  ( دْ  35م ص٠ٚ2009ووورٜ شووواذجْ          

دٔٙج غجٌذجي ِج ٠ظاخ ن ٘ج ٚ ٌ ٌه تٟٙ ضو١سر  دج ضذجنصطّٝ دف١جٔجي " دجٌؼردز ثٌمجصٍز " ثٌٙؾ١ِٛز ٚ

ثٌؼردجس تٟ إفرثز ثٌٕمجؽ تٟ ٌاذز صٕص ثٌبجٌٚز م ٚ صاًّ  ٍٝ إوطجح ثٌىرر ضر ز ٚلوٛر وذ١ورر 

( إس دْ ثٌطر ز ٚ ثٌمٛر دضجش ٘ ٖ ثٌؼردز  ثٌاٍٛٞ   ثألِجِٟ ْٚ إوطجدٙج ٌمسن وذ١ر ِٓ ثٌسٚنثْ 

 .  ِٓ ثٌّٕجتص ث٢ص١زس ثٌاج١ٌز ١ٌٚص  ٚنثْ ثٌىرر م ٚصطضخسَ تٟ فجٌز ثٌىرث

ٚتٟ ػٛ  ِج ضذك ٠ضؼوـ ثلخوضالف توٟ ثٌوردٞ ف١وظ ٠ٛؽوس ِوٓ ٠ٕوج ٞ دأٔوٗ  ٕوس ثٌضوسن٠خ         

فضٝ ٠ضُ صىو٠ٛٓ دعور ِوسنن  غٍك ثٌذ١تز ثٌضٟ صؤ ٜ ت١ٙج ثٌّٙجنر دٚلي  ٍٝ ثٌّٙجنثس ثٌّفضٛفز ٠ؾخ 

ِوٓ ٠ٕوج ٞ دأٔوٗ  ٕوس ثٌضوسن٠خ  ٍوٝ ٌٙج عُ ثٌضسن٠خ  ١ٍٙج داوس سٌوه توٟ د١توز ِفضٛفوزم ٕٚ٘وجن  لٜٛ

 ِفضٛفز. خ  ١ٍٙج ِٕ  ثٌذسث٠ز تٟ د١تز٠٠ؾخ ثٌضسنثٌّٙجنثس ثٌّفضٛفز 

وال خ ِٚسنح ِٚضجداضوٗ ٌّذجن٠وجس ثٌوسٚنٞ ثٌّّضوجز  د( لفو  دْ  انبادثِٚٓ خالي  ًّ        

فوٟ ِاظُ ثٌال ذ١ٓ ٠اضّسْٚ دشىً ٍِقوٛر  ٍوٝ ثٌؼوردز ثٌٌٍٛذ١وز دٛؽوٗ ثٌّؼورح ثألِوجِٟ ٚثٌخٍ

ٚسٌووه ٌطووٌٙٛز د ثةٙووج  ٍووٝ ضووبـ ثٌبجٌٚووز م ٚلفوو  دْ  ووس  ل١ٍووً ِووٓ ثٌال ذوو١ٓ ٠ض١ّووسْٚ دووأ ث  

ثٌؼردز ثٌطجفمز دذرث ز ٠ٚضقىّْٛ تٟ ثٌىرر دشوىً ثوذور ِوٓ ثٌؼوردز ثٌٌٍٛذ١وز توٟ ٘ؾوُِٛٙ ِّوج 

  ج ثٌذجفظ إٌٝ ثخض١جن ثٌؼردز ثٌطجفمز  ٚص١ّٕضٙج ِٓ خالي دضٍٛح ؽس٠س تٟ ثٌضسن٠خ ٠ضٕجضخ ِ  

إٌٝ صقطو١ٓ ٚصبو٠ٛر ِطوضٜٛ د ث   انبادث١از د ث  ِٙجنثس ن٠جػز صٕص ثٌبجٌٚز م ٌٚٙ ث ضاٝ ؽذ

ثٌؼردز ثٌطجفمز ِٓ خالي ثضضخسثَ دضٍٛدٟ ثٌسٚثةر ثٌّغٍمز ٚثٌسٚثةر ثٌّفضٛفز وأضج١ٌخ فس٠غز توٟ 

 ثٌضسن٠خ صضٕجضخ ِ  ٘ ٖ ثٌّشىٍز.

 ن٠جػوز صوٕص ثٌبجٌٚوز ٟتوٟ ِؾوجٌ ٌٍّرثؽو  ثٌا١ٍّوز ثٌّضخظظوز انبادثثر ِٚٓ خالي لرث          

دٔوٗ ٌوُ  لفو ٚد٠ؼجي ِٓ خالي ثٌّطـ ثٌّرؽاوٟ ٌٍسنثضوجس ٚثٌذقوٛط ثٌطوجدمز  ٚثٌضسن٠خ ثٌر٠جػٟ

ٚثٌسٚثةر ثٌّفضٛفز  ثٌسٚثةر ثٌّغٍمز دضٍٛدٟلضضخسثَ  –ٗتٟ فسٚ   ٍّ –٠ضارع دفس ِٓ ثٌذجفغ١ٓ 

توووٟ ثٌذ١توووز  ( ضوووٕز18 صقوووش  ثٌبجٌٚوووزثٌؼوووردز ثٌطوووجفمز ٌٕجشوووب صوووٕص توووٟ صقطووو١ٓ ِطوووضٜٛ د ث  

ثٌّظر٠زم ِّج  تاٗ ٌٍم١جَ دٙ ث ثٌذقظ ٌٍضارف  ٍٝ صأع١ر ثضضخسثَ ثٌوسٚثةر ثٌّغٍموز ثٌضوٟ ٠وضُ ثأل ث  

دو١ٓ ووً ِّٕٙوج  ِضغ١ورر ٚثٌوسِؼٚثٌسٚثةر ثٌّفضٛفز ثٌضٟ ٠ضُ ثأل ث  ت١ٙج توٟ د١توز  مت١ٙج تٟ د١تز عجدضز

 ( ضٕز.18ش صق ثٌبجٌٚزثٌؼردز ثٌطجفمز ٌٕجشب صٕص  ٍٝ ِطضٜٛ د ث  
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 أهذاف انبذث: 

 :َهذف هذا انبذث إنً

 ثٌوسٚثةر ثٌّغٍمووز( ضووٕز دجضوضخسثَ 18صقوش   صوٕص ثٌبجٌٚوزٕجشووتٟ ٌصظو١ُّ درٔوجِؼ صوسن٠ذٟ - 

 ّٙجم ِٚارتز صأع١رٖ  ٍٝ:  ثٌسِؼ د١ٕٚ ثٌّفضٛفزٚثٌسٚثةر 

   ثٌسٚثةر ثٌّغٍمز.دجضضخسثَ  ل١س ثٌذقظ ثٌؼردز ثٌطجفمزِطضٜٛ د ث 

   جضضخسثَ ثٌسٚثةر ثٌّفضٛفز.د ل١س ثٌذقظثٌؼردز ثٌطجفمز ِطضٜٛ د ث 

   ٚثٌووسٚثةر ثٌووسِؼ دوو١ٓ ثٌووسٚثةر ثٌّغٍمووز دجضووضخسثَ  ل١ووس ثٌذقووظثٌؼووردز ثٌطووجفمز ِطووضٜٛ د ث

 ثٌّفضٛفز.

ثٌؼوردز ثٌطوجفمز ثٌغالعوز  ٍوٝ ِطوضٜٛ د ث   ثألضج١ٌخثٌفرٚق د١ٓ صأع١رثس ثضضخسثَ ِارتز - 

 ل١س ثٌذقظ. 

٠خ  ٍوٝ ثٌؼوردز ثٌطوجفمز ثألِج١ِوز ٚثٌخٍف١وز ل١وس ثٌذقوظ ٚتووك دؽٙوسر ٌٍضوسن 4صظو١ُّ  وس - 

 ثٌسٚثةر ثٌّغٍمز ٚثٌسٚثةر ثٌّفضٛفز.

 فزوض انبذث:

ثٌذاووسٞ ٌٍّؾّٛ ووز ثألٌٚووٝ ٚثٌمذٍووٟ  ١١ٓثٌم١جضوو ٟصٛؽووس توورٚق  ثٌووز إفظووجة١جي دوو١ٓ ِضٛضووب- 

ل١س ثٌذقوظ ثٌؼردز ثٌطجفمز ثألِج١ِز ٚثٌخٍف١ز  ِؾّٛ ز ثٌسٚثةر ثٌّغٍمز( تٟ ِطضٜٛ د ث  

 ٌظجٌـ ِضٛضؾ ثٌم١جش ثٌذاسٞ.  

ثٌذاووسٞ ٌٍّؾّٛ ووز ثٌغج١ٔووز ٚثٌمذٍووٟ  ١١ٓثٌم١جضوو ٟصٛؽووس توورٚق  ثٌووز إفظووجة١جي دوو١ٓ ِضٛضووب- 

ل١ووس ثٌؼووردز ثٌطووجفمز ثألِج١ِووز ٚثٌخٍف١ووز  ِؾّٛ ووز ثٌووسٚثةر ثٌّفضٛفووز( تووٟ ِطووضٜٛ د ث  

 ثٌذقظ ٌظجٌـ ِضٛضؾ ثٌم١جش ثٌذاسٞ.  

ثٌذاووسٞ ٌٍّؾّٛ ووز ثٌغجٌغووز ٚثٌمذٍووٟ  ١١ٓثٌم١جضوو ِٟضٛضووبصٛؽووس توورٚق  ثٌووز إفظووجة١جي دوو١ٓ - 

ثٌؼووردز ثٌّفضٛفووز( تووٟ ِطووضٜٛ د ث  ٚثٌووسٚثةر  ِؾّٛ ووز ثٌووسِؼ دوو١ٓ ثٌووسٚثةر ثٌّغٍمووز 

 ثٌم١جش ثٌذاسٞ. ٟل١س ثٌذقظ ٌظجٌـ ِضٛضبثألِج١ِز ٚثٌخٍف١ز  ثٌطجفمز

ٌغالعوز توٟ صٛؽس ترٚق  ثٌز إفظجة١جي د١ٓ ِضٛضبجس ثٌم١جضوجس ثٌذاس٠وز ٌّؾّٛ وجس ثٌذقوظ ث- 

 ل١س ثٌذقظ. ثٌؼردز ثٌطجفمز ثألِج١ِز ٚثٌخٍف١ز ِطضٜٛ د ث  

 المصطلحات المستخدمة في البحث:

 :" Closed Loop انذوائز انًغهمت "-1

ت١ٙج  ٍٝ ثٌّٙجنثس دٚ ثٌقروجس تٟ ررٚف د١ت١وز عجدضوز دّإوٝ دْ  ٟ٘ ثٌضٟ ٠ضُ ثٌضسن٠خ" 

  ٍوٟم . " ت١ٙوج توٟ ووً ِورر ٠وضُ صىورثن ثٌّٙوجنرثٌظٍز د١ٓ ثٌّوؤ ٜ ٚثٌٙوسف ثٌّورث  صقم١موٗ عجدضوز 

 (5َم ص2005

 ": Open Loopانذوائز انًفتىدت "-2

" ٟ٘ ثٌضٟ ٠ضُ ثٌضسن٠خ ت١ٙج  ٍٝ ثٌّٙجنثس دٚ ثٌقروجس تٟ رورٚف د١ت١وز ِضغ١ ورر دظوفز 

 (5َم ص2008(  فجضُم 5: 20ِطضّرر ِٓ ف١ظ ثٌٛػ  دٚ ثٌّىجْ ".  

 ":Closed Motor Skillsانًهاراث انذزكُت انًغهمت "-3

 ( 5َم ص2005ٟ٘ صٍه ثٌّٙجنثس ثٌضٟ صؤ ٜ تٟ د١تز عجدضز ".   ٍٟم " 
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 ": Open Motor Skillsانًهاراث انذزكُت انًفتىدت "-4

 (5َم ص2005" ٟ٘ صٍه ثٌّٙجنثس ثٌضٟ صؤ ٜ تٟ د١تز ِضغ١ رر ".   ٍٟم 

 :انذيج بٍُ انذوائز انًغهمت وانذوائز انًفتىدت-5

 وٓ صذوج ي ثٌاّوً  ثٌضوسن٠خ( ِوج دو١ٓ ثضوضخسثَ ثٌوسٚثةر ثٌّغٍموز دٚلي عوُ ثٌوسٚثةر ٘ٛ  ذوجنر 

صسن٠ذ١ض١ٓ دأضٍٛح ثٌسٚثةر ثٌّغٍمز عُ ٚفسص١ٓ صوسن٠ذ١ض١ٓ دأضوٍٛح  ثٌّفضٛفزم ف١ظ ٠ضُ د ث  ٚفسص١ٓ

 ثٌسٚثةر ثٌّفضٛفز خالي ثألضذٛ  ٚدظفز ِطضّرر فضٝ ٔٙج٠ز ثٌذرٔجِؼ ثٌضسن٠ذٟ.

 : انذراساث انسابمت

(  نثضوز دإوٛثْ " صوأع١ر ثضوضخسثَ ثٌوسٚثةر ثٌّغٍموز ٚثٌّفضٛفوز 2000م ذس ثٌّٕاُ  دؽرٜ 

 ٍووٝ ِطووضٜٛ د ث  داووغ ثٌّٙووجنثس ثٌستج ١ووز تووٟ ن٠جػووز ثٌّذووجنزر"م دٙووسف ثٌضاوورف  ٍووٝ صووأع١ر 

ثٌضاٍُ دجضضخسثَ ٔظُ ثٌسٚثةر ثٌّغٍمز ٚثٌسٚثةر ثٌّفضٛفز ٚوال ثٌٕظج١ِٓ ِاوجي  ٍوٝ صموسَ ِطوضٜٛ د ث  

نثس ثٌستج ١ز تٟ ن٠جػز ثٌّذجنزر ٚثٌّضّغٍز تٟ ثٌستج  ثألتمٟ ٚثٌمبرٞ ٚثٌٕظب  ثةرٞ ِوٓ ثٌّٙج

ف١ظ ضر ز ٚ لز ثأل ث  ٚضر ز ثلضضؾجدز ثٌقرو١زم ِٚمجنٔز ثٌضأع١رثس ثٌّضذج٠ٕوز توٟ ثضوضخسثِجس 

ٟ ثٌٕظُ ثٌغالعز  ٍٝ ِطضٜٛ د ث  ثٌّٙجنثس ثٌستج ١ز ل١س ثٌذقوظم ٚثضوضخسَ ثٌذجفوظ ثٌّوٕٙؼ ثٌضؾر٠ذو

ؽجِاز  –( ؽجٌخ ِٓ ؽالح ثٌفرلز ثٌغج١ٔز دى١ٍز ثٌضرد١ز ثٌر٠جػ١ز ٌٍذ١ٕٓ 90 ٍٝ  ١ٕز دٍغ  س ٘ج  

فٍٛثْم صُ ثخض١جنُ٘ دجٌبر٠مز ثٌاشٛثة١ز ٚلطّٛث إٌٝ عالط ِؾّٛ جس صؾر٠ذ١ز ِضطج٠ٚز تٟ ثٌاس م 

ٚثةر ثٌّفضٛفوزم ثٌّؾّٛ ز ثألٌٚٝ صاًّ دٕظجَ ثٌسٚثةر ثٌّغٍمزم ٚثٌّؾّٛ ز ثٌغج١ٔز صاّوً دٕظوجَ ثٌوس

ٚثٌّؾّٛ ووز ثٌغجٌغووز صاّووً دىووال ثٌٕظووج١ِٓ ِاووجيم ٚلووس درٙوورس ثٌٕضووجةؼ فووسٚط صمووسَ  ثي إفظووجة١جي 

ٌٍّؾّٛ ووجس ثٌغالعووز تووٟ ضوور ز ٚ لووز ثأل ث  ثٌّٙووجنٞم وّووج فووسط صمووسَ  ثي إفظووجة١جي ٌٍّؾّٛ ووز 

 لووز ثأل ث  ثٌغجٌغووز ثٌضووٟ صاّووً دىووال ثٌٕظووج١ِٓ ِاووجي  ٍووٝ ثٌّؾّٛ ووز ثألٌٚووٝ ٚثٌغج١ٔووز تووٟ ضوور ز ٚ

 ثٌّٙجنٞ. 

دسنثضووز  ٕٛثٔٙووج " دعوور ثضووضخسثَ ثٌضغ ٠ووز ثٌرثؽاووز دئ ووج ر  (2001مRay نثٜ  لجِووش 

ثٌضطؾ١ً ثٌّرةٟ  ٍوٝ  لوز د ث  ل ذوجس ثٌطوالؿ توٟ ثٌذ١توجس ثٌّفضٛفوز ٚثٌّغٍموز"م دٙوسف ثٌضاورف 

ّغٍمووز  ٍووٝ صووأع١ر ثضووضخسثَ ثٌاوورع دجٌضطووؾ١ً ثٌّرةووٟ  ٍووٝ  لووز ثأل ث  تووٟ ثٌذ١تووز ثٌّفضٛفووز ٚثٌ

ٌال ذجس ثٌطالؿم ٚثضوضخسِش ثٌذجفغوز ثٌّوٕٙؼ ثٌضؾر٠ذوٟ ٌّؾّوٛ ض١ٓ إفوسثّ٘ج صؾر٠ذ١وز ٚثألخورٜ 

( ل ذز ِٓ ثٌّذضسةجس تٟ صاٍُ ن٠جػز ثٌطالؿم ثٌّؾّٛ وز ثألٌٚوٝ 12ػجدبزم دٍغ لٛثَ وً ِٕٙج  

ٟم ِجنضش ٚثؽذجس فرو١ز تٟ د١تز ِغٍمز ِ  إ ج ر  رع د ثةٙٓ  ١ٍٙٓ دجضضخسثَ ثٌضطؾ١ً ثٌّرة

دِج ثٌّؾّٛ ز ثٌغج١ٔز تّجنضش ٔفص ثٌٛثؽذجس ثٌقرو١ز تٟ د١توز ِفضٛفوز ِو  إ وج ر  ورع د ثةٙوٓ 

 ٍوو١ٙٓ دجضووضخسثَ ثٌضطووؾ١ً ثٌّرةووٟم ٚلووس دضووفرس ثٌٕضووجةؼ  ووٓ فووسٚط صمووسَ  ثي إفظووجة١جي ٌىووال 

ثٌّؾّٛ ض١ٓ تٟ  لز د ث  ثٌٛثؽذجس ثٌقرو١زم ٚٚؽٛ  صفوٛق  ثي إفظوجة١جي ٌٍّؾّٛ وز ثألٌٚوٝ  ٍوٝ 

  ّٛ ز ثٌغج١ٔز.ثٌّؾ

                                                 

 * تعريف إجرائي.
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تج ١ٍووز ثضووضخسثَ دٔظّووز ثٌووسٚثةر ثٌّغٍمووز َ( دسنثضووز  ٕٛثٔٙووج " 2006ٔظوور ثٌووس٠ٓم لووجَ  

ثٌسنثضوز إٌوٝ ثٌضاورف  ش٘وستٚ " ورر ثٌطوٍزٚثٌّفضٛفز  ٍٝ صقط١ٓ ِٙجنر ثٌضظ٠ٛخ ٌٍّذضسة١ٓ تٟ 

 ٍٝ تج ١ٍز ثضضخسثَ ٔظجَ ثٌسٚثةر ثٌّغٍمز ٚٔظجَ ثٌسٚثةر ثٌّفضٛفز ٚٔظجَ ثٌسٚثةر ثٌّفضٛفز ثٌّغٍموز 

ٚصُ ثضوضخسثَ ثٌّوٕٙؼ م  ٍٝ صقط١ٓ ِٙجنر ثٌضظ٠ٛخ ِٓ ثٌغذجس ِٚٓ ثٌمفس ٌٍّذضسة١ٓ تٟ ورر ثٌطٍز 

ثٌضؾر٠ذٟ دضظ١ُّ خّص ِؾّٛ جس سثس ثٌم١جش ثٌمذٍٟ ٚثٌذاسٞ ف١ظ صُ ثخض١جن ثٌظب ثألٚي ِوٓ 

ؽجٌوخ دجٌبر٠موز ثٌاشوٛثة١ز ٚدرٙورس  50د١ٓ طوفٛف ثٌى١ٍوز ثألنداوز دجٌبر٠موز ثٌاّس٠وز ٚثخض١وجن 

ر٠ذ١ز ثٌغجٌغز وجْ دتؼوً ثٌٕضجةؼ دْ ٔظجَ ثٌسٚثةر ثٌّغٍمز ثٌّفضٛفز ٚثٌ ٞ ٠ّغٍٗ دترث  ثٌّؾّٛ ز ثٌضؾ

ثٌٕظُ ثألخرٜ ل١س ثٌسنثضز تٟ صقط١ٓ ِٙجنر ثٌضظو٠ٛخ ِوٓ ثٌغذوجس ِٚوٓ ثٌمفوس ٌٍّذضوسة١ٓ توٟ وورر 

 ثٌطٍز .

دسنثضوووز  ٕٛثٔٙوووج " ِمجنٔوووز دووو١ٓ ثٌّٙوووجنر ثٌر٠جػووو١ز َ 2010  ثٚٔوووؼ م ٚثخووورْٚ ملوووجَ 

"م  ٠وز توٟ فوس٠ظ ثٌوٕفصثٌّفضٛفز ٚثٌّغٍمز ٌٍر٠جػ١١ٓ ثٌّج١ٌس١٠ٓ ٔقٛ ثٌٛرجةب ثٌّارت١ز ٚثٌضقف١س

ثٌٛر١فوز ثٌّارت١وز ٚثٌضقف١س٠وز دو١ٓ ٔوٛ  ثٌّٙوجنر ثٌر٠جػو١ز ثٌّفضٛفوز  صقس٠وس ٚ٘ستش ثٌسنثضوز إٌوٝ

صوُ ثضوضخسثَ ثضوضذ١جْ ثٌضقوسط ثٌو ثصٟ ٚصىٛٔوش  ١ٕوز ثٌٛطفٟ ثٌّٕٙؼ  ْٛٚثٌّغٍمز م ٚثضضخسَ ثٌذجفغ

١س٠وج ثٌضووٟ صؼوُ ِخضٍووب ن٠جػوو١يج ِج١ٌس٠يوج ِووٓ ثٌّاٙوس ثٌووٛؽٕٟ ٌٍر٠جػوز تووٟ ِجٌ 128ثٌسنثضوز ِوٓ 

دٔٛث  ِال خ ثٌر٠جػز "م ٚدشجنس دُ٘ ثٌٕضجةؼ إٌوٝ ل ٠ٛؽوس تورق ِإوٛٞ دو١ٓ ووً ِوٓ ثٌذاوس توٟ 

 .ِٙجنر ثٌر٠جػز ثٌّفضٛفز ٚثٌّغٍمز 

ٚثٌضق١ّوً ثٌسثةوس  ثإلتورثؽ   نثضوز دإوٛثْ " دعورَ ( 2015م   ٌبفوٟ م ٚنفّوجٟٔ دؽرٜ 

٘وستش ٘و ٖ ثٌسنثضوز ٚ"م  فز ٚثٌّغٍمز تٟ ورر ثٌطوٍزثٌٕشجؽ  ٍٝ ثأل ث  ٚصاٍُ ثٌّٙجنثس ثٌّفضٛ تٟ 

إٌٝ صم١١ُ صوأع١ر ثلضوضغجنر  ٍوٝ ثأل ث  ٚثٌوضاٍُ ٌّٙوجنثس وورر ثٌطوٍز ثٌّفضٛفوز ٚثٌّغٍموز م ٚثضوضخسَ 

ِوٓ ثٌّشوجنو١ٓ ِوٓ ل ذوٟ وورر ثٌطوٍز ِوٓ  45ثٌّوٕٙؼ ثٌضؾر٠ذوٟ  ٍوٝ  ١ٕوز دٍوغ  وس ٘ج  جْثٌذجفغ

١ز ٚلطّٛث إٌٝ عالط ِؾّٛ جس صؾر٠ذ١ز ِضطج٠ٚز تٟ ثٌاس  ثٌ وٛن م صُ ثخض١جنُ٘ دجٌبر٠مز ثٌاشٛثة

ج وّؾّٛ وجس ِفضٛفوز ِٚغٍموز ِٚرثلذوز م ثٌّؾّٛ وز ثألٌٚوٝ صاّوً  15 وً ِؾّٛ ز صؼُ ِشوجنوي

دٕظجَ ثٌسٚثةر ثٌّغٍمزم ٚثٌّؾّٛ ز ثٌغج١ٔز صاًّ دٕظجَ ثٌسٚثةر ثٌّفضٛفزم ٚثٌّؾّٛ وز ثٌغجٌغوز صاّوً 

رٙوورس ثٌٕضووجةؼ تووٟ ٘وو ٖ ثٌسنثضووز صقطووٓ د ث  ثٌّشووجنو١ٓ دعٕووج  ثٌٕظووج١ِٓ ِاووجيم ٚلووس د ِرثلذووج ٌىووال

 . ثٌّٙجنثس ثٌّفضٛفز ٚثٌّغٍمز ثضضخسثَ

دسنثضوووز  ٕٛثٔٙوووج " تووورٚق ثٌضٛل١وووش ثٌذظووورٞ دووو١ٓ َ ( 2012  ّووور م رخووورْٚ ملوووجَ 

ثلخضالتوجس توٟ  صقس٠وسثٌر٠جػ١١ٓ تٟ ن٠جػجس ثٌّٙجنثس ثٌّفضٛفز ٚثٌّغٍمز "م ٚوجْ ثٌٙسف ِٕٙج 

ٌذظوورٞ دوو١ٓ ثٌر٠جػوو١١ٓ تووٟ ن٠جػووجس ثٌّٙووجنثس ثٌّفضٛفووز ٚثٌّغٍمووز.م ٚثضووضخسَ ٚلووش ثٌضرلووخ ث

 Bassin ثخضذووجن زِووٓ ثٌضرلووخ ثٌّرةووٟ دجضووضخسثَ ٚثضووضخسِٛثثٌّووٕٙؼ ثٌضؾر٠ذووٟ  ْٛثٌذووجفغ
Anticipation Timer ٍٝ  95  ٓضوٕز ِوٓ  16ٚ 13ن٠جػو١ج طوغ١رث م صضورثٚؿ د ّوجنُ٘ دو١

( 42جنو١ٓ  ٍوووٝ ثٌّٙوووجنثس ثٌّفضٛفوووز  ْ   ِسنضوووز دٛو١وووش ؽ١ٍوووً ثٌر٠جػووو١ز صوووُ صٛز٠ووو  ثٌّشووو

توٟ ٘و ٖ ثٌسنثضوز ( ٚتمج ٌذ١تضُٙ ثٌر٠جػو١ز م ٚلوس دشوجنس د٘وُ ثٌٕضوجةؼ 48ٚثٌّٙجنثس ثٌّغٍمز  ْ   

http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85+%d8%a3%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%a6%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d9%84%d9%82%d8%a9+%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%81%d8%aa%d9%88%d8%ad%d8%a9+%d8%b9%d9%84%d9%89+%d8%aa%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86+%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d9%88%d9%8a%d8%a8+%d9%84%d9%84%d9%85%d8%a8%d8%aa%d8%af%d8%a6%d9%8a%d9%86+%d9%81%d9%8a+%d9%83%d8%b1%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a9%2f&criteria1=0.
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85+%d8%a3%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%a6%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d9%84%d9%82%d8%a9+%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%81%d8%aa%d9%88%d8%ad%d8%a9+%d8%b9%d9%84%d9%89+%d8%aa%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86+%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d9%88%d9%8a%d8%a8+%d9%84%d9%84%d9%85%d8%a8%d8%aa%d8%af%d8%a6%d9%8a%d9%86+%d9%81%d9%8a+%d9%83%d8%b1%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a9%2f&criteria1=0.
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85+%d8%a3%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%a6%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d9%84%d9%82%d8%a9+%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%81%d8%aa%d9%88%d8%ad%d8%a9+%d8%b9%d9%84%d9%89+%d8%aa%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86+%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d9%88%d9%8a%d8%a8+%d9%84%d9%84%d9%85%d8%a8%d8%aa%d8%af%d8%a6%d9%8a%d9%86+%d9%81%d9%8a+%d9%83%d8%b1%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a9%2f&criteria1=0.


33 

 

ٌظووجٌـ  تووٟ ثٌمووسنر  ٍووٝ ثٌضٕذووؤ دّٙووجنثس ثٌر٠جػووجس ثٌّفضٛفووزؽف١فووز ٚدطوو١بز ترٚليووج  إٌووٝ ٚؽووٛ 

 . ِمجنٔزي دجٌّٙجنثس ثٌّغٍمز  ثٌّٙجنثس ثٌّفضٛفز
 إجزاءاث انبذث:

 أوالً: يُهج انبذث:

ثٌّووٕٙؼ ثٌضؾر٠ذووٟ دجٌضظوو١ُّ ثٌضؾر٠ذووٟ ٌووغالط ِؾّٛ ووجس صؾر٠ذ١ووز دجضووضخسثَ  صووُ ثضووضخسثَ

 ثٌم١جش ثٌمذٍٟ ٚثٌذاسٞ ٌىً ِؾّٛ ز م ٚسٌه ٌّٕجضذضٗ ٌبذ١از ٘ ث ثٌذقظ.

 ثاَُاً: ػُُت انبذث:

( ضووٕز دٕووج ٞ 18ش  صووُ ثخض١ووجن  ١ٕووز ثٌذقووظ دجٌبر٠مووز ثٌاّس٠ووز ٌٕجشووتٟ صووٕص ثٌبجٌٚووز صقوو

ؽٕبج ثٌر٠جػٟ دّٕبمز ثٌغرد١ز ٌضٕص ثٌبجٌٚز ٚثٌّطؾ١ٍٓ ػّٓ ضوؾالس ثلصقوج  ثٌّظورٞ ٌضوٕص 

( ل وخم ٚصوُ صمطو١ُّٙ إٌوٝ عوالط 18َ ٚثٌذوجٌغ  وس ُ٘  2012/2018ثٌبجٌٚز ٌٍّٛضُ ثٌر٠جػٟ 

 ِؾّٛ جس صؾر٠ذ١ز وجٌضجٌٟ:

٠ذُٙ  ٍٝ ثٌؼردز ثٌطجفمز ل١س ثٌذقظ ل ذ١ٓ  ٚلس صُ صسن( 6  ٠ٚذٍغ لٛثِٙجانًجًىػت األونً:-1

 .ٚلس ض١ّش ِؾّٛ ز ثٌسٚثةر ثٌّغٍمزدأضٍٛح ثٌسٚثةر ثٌّغٍمز(م 

ل ذوو١ٓ  ٚلووس صووُ صووسن٠ذُٙ  ٍووٝ ثٌؼووردز ثٌطووجفمز ل١ووس ( 6  ٠ٚذٍووغ لٛثِٙووج انًجًىػثثت انناَُثثت:-2

 ٚلس ض١ّش ِؾّٛ ز ثٌسٚثةر ثٌّفضٛفز.ثٌذقظ دأضٍٛح ثٌسٚثةر ثٌّفضٛفز(م

ل ذوو١ٓ  ٚلووس صووُ صووسن٠ذُٙ  ٍووٝ ثٌؼووردز ثٌطووجفمز ل١ووس ( 6  ٠ٚذٍغ لٛثِٙووجغووز:ثٌّؾّٛ ووز ثٌغجٌ-3

ثٌذقووظ دجألضووٍٛد١ٓ ِاووجي دق١ووظ صووؤ ٞ دأضووٍٛح ثٌووسٚثةر ثٌّغٍمووز دٚلي عووُ دأضووٍٛح ثٌووسٚثةر 

 ٚلس ض١ّش ِؾّٛ ز ثٌسِؼ. ثٌّفضٛفز داس سٌه(م

 ٔجشتج .  شرْٚ( 20 ١ٕز ثٌسنثضز ثلضضبال ١ز ٚشٍّش  

 ث ضسث١ٌز د١جٔجس  ١ٕز ثٌذقظ: 

لجَ ثٌذجفظ دقطجح ِاجًِ ثلٌضٛث  ٌٍضقمك ِٓ ث ضسث١ٌز د١جٔجس  ١ٕز ثٌذقظ تٟ ِضغ١رثس 

 ( ٠ٛػـ سٌه 1ثٌّٕٛم ٚث١ٌٍجلز ثٌذس١ٔز م ٚثٌؾجٔخ ثٌّٙجنٞ ٚؽسٚي  
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 (1جدول )
 الدالالت اإلحصائية لتوصيف العينة في المتغيرات األساسية

 قيد البحث  لبيان اعتدالية البيانات 
 81ن=

 المتغيرات
 وحدة
 القياس

المتوسط 
 الحسابي

 الوسيط
االنحراف 
 المعياري

 االلتواء

معدددددد  ت 
   ت 
 النمو

 -019. 664. 17.0 17.16 سنة/شير السن

 131. 3.08 173.0 172.7 سم الطول

 -118. 2.33 70.00 69.83 كجم الوزن

 -704. 785. 8.75 8.33 سنة/شير العمر التدريبي

المتغيرات 
 الب نية

 -223. 1.36 47.0 47.1 الجاىٔ٘ تحمل

 223. 1.36 14.0 13.88 العادد السرعة الحركية

 -356. 2.02 28.0 27.8 العادد سرعة االستجابة

 011. 024. 2.13 2.12 املرت بالسرعة المميزة القوة

 -314. 2.06 13.0 12.6 العادد الرشاقة

 244. 1.064 9.0 9.38 الضيتٔنرت المرونة

 -038. 1.855 15.0 14.83 الجاىٔ٘ التوافق

 -405. 1.39 27.0 27.05 الدرج٘ الدقة 

المتغيرات 
 المهارية

الضررربة 
 الساحقة

 -141. 1.78 20.50 20.44 الدرج٘ األمامٔ٘

 اخللفٔ٘ 
 الدرج٘

 
16.44 16.50 1.58 .064 

( ثٌّضٛضؾ ثٌقطجدٟ ٚثٌٛض١ؾ ٚثلٔقرثف ثٌّا١جنٞ ٚثٌضفٍبـ 1 ؽسٚي٠ٛػـ        

ِٚاجًِ ثلٌضٛث  تٟ ثٌّضغ١رثس ثألضجض١ز ل١س ثٌذقظ ٠ٚضؼـ لرح ثٌذ١جٔجس ِٓ ث ضسث١ٌز ثٌضٛز٠  

( 3 ±صرثٚفش ل١ُ ِاجًِ ثلٌضٛث  ِٚاجًِ ثٌضفٍبـ ِج د١ٓ  ثل ضسثٌٝ ف١ظٚصّجعً ثٌّٕقٕٝ 

 رر  ٍٝ خٍٛ ثٌذ١جٔجس ِٓ  ١ٛح ثٌضٛز٠اجس ثٌغ١ر ث ضسث١ٌز .ز ِذجشــــــــِّج ٠ابٝ  لٌ

 :  البحث  اتتجانس وتكافؤ مجموع

 (2 جدّل 

 متغإات الينْ " يف زا  املعٔارٖ لقٔاصات عٔي٘ ال حح األصاصٔ٘ املتْصط احلضابٕ ّاالحن

 قٔد ال حح " اهلجْمٔ٘املَارات  –املتغإات ال دىٔ٘  –العنز التدرٓيب 

ٌ1 ٌ =2 ٌ =3  =6 
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 ااازاتاملتغٔااا
ّحادٗ 

 القٔاس

دلنْع٘ الدّاٜز 

 املغلق٘

دلنْع٘ الدّاٜز 

 املفتْح٘

دلنْع٘ 

 الدمج

 ع± س/ ع± س/ ع± س/

نْ
لي
ت ا
إا
تغ
م

 

 689. 17.25 584. 17.08 816. 17.16 الضي٘ الضً

 3.37 170.8 3.39 173.5 1.72 173.8 الضيتٔنرت الطْل

 الْسٌ
اللٔلْجزا

 و
70.0 2.19 68.8 2.92 70.6 1.75 

 816. 8.16 816. 8.33 836. 8.50 الضي٘ العنز التدرٓيب

٘ٔ
دى
ل 
ت ا
إا
تغ
امل

 

 1.63 47.3 1.16 46.8 1.47 47.16 الجاىٔ٘ حتنل األداٛ

 1.47 13.83 1.36 13.66 1.47 14.16 العادد الضزع٘ احلزكٔ٘

 1.63 28.33 2.56 27.16 1.94 28.16 العادد صزع٘ االصتجاب٘

 025. 2.123 024. 2.12 026. 2.13 املرت القْٗ املنٔشٗ بالضزع٘

 2.09 12.0 2.13 12.83 2.19 13.0 العادد الزشاق٘

 1.04 9.50 1.12 9.16 1.18 9.50 الضيتٔنرت املزّى٘

 1.78 14.0 1.60 14.83 2.06 15.66 الجاىٔ٘ التْاهب

 1.16 27.16 1.36 26.66 1.75 27.33 الدرج٘ الدق٘

ق٘
ح
ضا
ال
 ٘
زب
ط
ال

 

بْجُ  الطزب٘ الضاحق٘

 املطزب األمامٕ

 

 1.63 20.3 2.09 20.0 1.78 21.0 الدرج٘

بْجُ  الطزب٘ الضاحق٘

 اخللفٕاملطزب 

 

 الدرج٘

 
16.6 1.50 16.1 1.60 16.5 1.87 

( ثٌّضٛضؾ ثٌقطجدٟ ٚثلٔقرثف ثٌّا١جنٞ ٌم١جضجس  ١ٕز ثٌذقظ ثألضجض١ز ٠2ٛػـ ؽسٚي            

تٟ ِؾّٛ جس ثٌذقظ ثٌغالعز  ِؾّٛ ز ثٌسٚثةر ثٌّغٍمزم ِؾّٛ ز ثٌسٚثةر ثٌّفضٛفزم ِؾّٛ ز 

ثٌؼردز ثٌطجفمز دٛؽٗ –ثٌّضغ١رثس ثٌذس١ٔز  –ثٌاّر ثٌضسن٠ذٟ  –ثٌسِؼ( تٟ " ِضغ١رثس ثٌّٕٛ 

 ٟ ٚثٌؼردز ثٌطجفمز دٛؽٗ ثٌّؼرح ثٌخٍفٟ ل١س ثٌذقظ ".ثٌّؼرح ثألِجِ

 ( 3جدّل   

 –صق١ًٍ ثٌضذج٠ٓ د١ٓ ِؾّٛ جس ثٌذقظ ثٌغالعز تٟ ثٌم١جضجس ثٌمذ١ٍز" ٌّضغ١رثس ثٌّٕٛ 

 ثٌّٙجنثس ثٌٙؾ١ِٛز ل١س ثٌذقظ " –ثٌّضغ١رثس ثٌذس١ٔز –ثٌاّر ثٌضسن٠ذٟ 

ٌ1 ٌ =2 ٌ =3  =6 

 متْصط املزبعات دلنْع املزبعات احلزٓ٘درجات  مصدر الت آً املتغإات
 قٔن٘

"   " 

ت 
إا
تغ
م

نْ
لي
ا

 

 الضاً

 بني اجملنْعات
2 .083 .042 

.084 

 داخل اجملنْعات 
15 7.417 .494 
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 اجملنْع الللٕ
17 7.500  

 الطْل

 بني اجملنْعات
2 32.444 16.222 

1.884 

 

 داخل اجملنْعات
15 129.167 8.611 

 الللٕاجملنْع 
17 161.611  

 الْسٌ

 بني اجملنْعات
2 10.333 5.167 

.943 

 

 داخل اجملنْعات
15 82.167 5.478 

 اجملنْع الللٕ
17 92.500  

 العنز التدرٓيب

 بني اجملنْعات
2 .333 .167 

.246 
 داخل اجملنْعات

15 10.167 .678 

 اجملنْع الللٕ
17 10.500  

٘ٔ
دى
ل 
ت ا
إا
تغ
امل

 

 حتنل األداٛ

 389. 778.  بني اجملنْعات

.188 

 

 داخل اجملنْعات
15 31.000 2.067 

 اجملنْع الللٕ
17 31.778  

 الضزع٘ احلزكٔ٘

 بني اجملنْعات
2 .778 .389 

.188 

 

 داخل اجملنْعات
15 31.000 2.067 

 اجملنْع الللٕ
17 31.778  

 صزع٘ االصتجاب٘

 بني اجملنْعات
2 4.778 2.389 

.551 

 

 داخل اجملنْعات
15 65.000 4.333 

 اجملنْع الللٕ
17 69.778  

القْٗ املنٔشٗ 

 بالضزع٘

 بني اجملنْعات
2 .194 .097 

.086 

 

 داخل اجملنْعات
15 16.875 1.125 

 اجملنْع الللٕ
17 17.069  

 375. 1.722 3.444 2 بني اجملنْعات الزشاق٘
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 اجملنْعاتداخل 
15 68.833 4.589 

 

 اجملنْع الللٕ
17 72.278  

 ( 3جدّل   يابع 

 –حتلٔل الت آً بني دلنْعات ال حح الجالث٘ يف القٔاصات الق لٔ٘ " ملتغإات الينْ 

 الطزب٘ الضاحق٘ بيْعَٔا قٔد ال حح " –املتغإات ال دىٔ٘  –العنز التدرٓيب 

ٌ1 ٌ =2 ٌ =3  =6 

 الت آًمصدر  املتغإات
درجات 

 احلزٓ٘

دلنْع 

 املزبعات

متْصط 

 املزبعات

 قٔن٘

"   " 

٘ٔ
دى
ل 
ت ا
إا
تغ
امل

 

 املزّى٘

 222. 444. 2 تنْعابني اجمل

.177 

 
 1.256 18.833 15 داخل اجملنْعات

  19.278 17 اجملنْع الللٕ

 التْاهب

 4.167 8.333 2 بني اجملنْعات

1.246 

 
 3.344 50.167 15 داخل اجملنْعات

  58.500 17 اجملنْع الللٕ

 الدق٘

 722. 1.444 2 بني اجملنْعات

.344 

 
 2.100 31.500 15 داخل اجملنْعات

  32.944 17 اجملنْع الللٕ

 ٘
حق
ضا
ال
 ٘
زب
ط
ال

 
الطزب٘ الضاحق٘ بْجُ املطزب 

 األمامٕ

 1.556 3.111 2 بني اجملنْعات

.455 

 
 3.422 51.333 15 داخل اجملنْعات

  54.444 17 اجملنْع الللٕ

الطزب٘ الضاحق٘ بْجُ املطزب 
 اخللفٕ

 389. 778. 2 بني اجملنْعات

.140 

 
 2.778 41.667 15 داخل اجملنْعات

  42.444 17 اجملنْع الللٕ

 (3.68( = )2،15( بذرجت دزَت )0.5.) يستىيلًُت " ف " انجذونُت ػُذ 

(  سَ ٚؽٛ  ترٚق  ثٌز إفظجة١جي د١ٓ ِؾّٛ جس ثٌذقظ ثٌغالعز تٟ ثٌم١جضجس ٠3ضؼـ ِٓ ؽسٚي  

ثٌؼردز ثٌطجفمز ل١س ثٌذقظ "م –ثٌّضغ١رثس ثٌذس١ٔز  –ثٌاّر ثٌضسن٠ذٟ  –ثٌمذ١ٍز " ٌّضغ١رثس ثٌّٕٛ 

 ِّج ٠سي  ٍٝ صىجتؤ٘ج تٟ صٍه ثٌّضغ١رثس.

 عجٌغجي: ٚضجةً ٚد ٚثس ؽّ  ثٌذ١جٔجس:

 ثٌضج١ٌز:ٚثأل ٚثس صُ ثضضخسثَ ثٌٛضجةً  ثٌذقظٌؾّ  ثٌذ١جٔجس ٚثٌّاٍِٛجس ٚصقس٠س ِضغ١رثس 

 ثٌّرثؽ  ٚثٌسنثضجس ثٌّرصذبز دجٌذقظ: -1



38 

 

( 11( م  10 (م 2  (6(م 5 (م4 ( م1 جٌذقظدصُ ثلؽال   ٍٝ ثٌّرثؽ  ٚثٌسنثضجس ثٌّرصذبز 

ضضفج ر ِٕٙج تٟ صاؼ١س ٔضجةؼ ٚسٌه ٌال( م 33( م  31 (م30(م 29(م 24 (م20( م 18 (م12 م

 . ثٌذقظ ثٌقجٌٟ

 انًمابهت انشخصُت:-2

إؽرث  ثٌّمجدٍز ثٌشخظ١ز ِ  ِؾّٛ ز ِٓ ثٌطج ر ثٌخذرث  تٟ ِؾجي ن٠جػز صٕص ثٌبجٌٚز ٚدٍغ  صُ

 ( لضضبال  رنثةُٙ فٛي ثٌذرٔجِؼ ثٌضسن٠ذٟ ٚسٌه ٌضقس٠س: 6( خذرث  ِرتك  10 س ُ٘  

 ِطضٜٛ د ث  وً ِٙجنر ِٓ ثٌّٙجنثس ثألضجض١ز ل١س ثٌذقظ. ثٌفضرر ثٌس١ِٕز ثٌّٕجضذز ٌضقط١ٓ- 

 س  صىرثن د ث  وً ِٓ ِٙجنر ثٌؼردز ثٌطجفمز ثألِج١ِوز ٚثٌخٍف١وز ل١وس ثٌذقوظ توٟ ثٌٛفوسر - 

( ٚفوسثس صسن٠ذ١ووز 4ثٌضسن٠ذ١وز ثٌٛثفوسرم  ٍّوجي دوأْ  وس  ثٌٛفووسثس ثٌضسن٠ذ١وز توٟ ثألضوذٛ   

 ٚتمجي ٌاس  ِرثس ثٌضسن٠خ دجٌٕج ٞ.

  جس تٟ ثٌٛفسر ثٌضسن٠ذ١ز ثٌٛثفسر. س  ثٌّؾّٛ- 

 تضرثس ثٌرثفز ثٌذ١ٕ١ز د١ٓ ثٌّؾّٛ جس.- 

 ٚلش إؽرث  ثٌم١جضجس ثٌذاس٠ز.- 

 ّقد أصفزت ىتاٜج املقابل٘ الصخصٔ٘ عً حتدٓد ما ٓلٕ:

ثٌفضوورر ثٌس١ِٕووز ثٌّٕجضووذز ٌضقطوو١ٓ ِطووضٜٛ د ث  وووً ِووٓ ِٙووجنر ثٌؼووردز ثٌطووجفمز ثألِج١ِووز - 

 ( دضجد١ .3ٚثٌخٍف١ز ل١س ثٌذقظ  

 س  صىرثن د ث  وً ِٙجنر ِٓ ثٌّٙجنثس ثٌٙؾ١ِٛز ل١س ثٌذقظ تٟ ثٌٛفسر ثٌضسن٠ذ١ز ثٌٛثفسر - 

 ( صىرثن.90 

تضرثس ثٌرثفز ثٌذ١ٕ١ز د١ٓ ثٌّؾّٛ جس دجٌٕطذز ٌّٙجنصٟ ثٌؼردز ثٌطوجفمز دٛؽوٗ ثٌّؼورح - 

 ثألِجِٟ ٚثٌخٍفٟ    ل١مض١ٓ(.

ث  وووً ِووٓ ِٙووجنر ثٌؼووردز ٚلووش إؽوورث  ثٌم١جضووجس ثٌذاس٠ووز داووس ٔٙج٠ووز ثألضووذٛ  ثٌغجٌووظ أل - 

 ثٌطجفمز دٛؽٗ ثٌّؼرح ثألِجِٟ ٚثٌخٍفٟ ل١س ثٌذقظ. 

ٚلس فس  ثٌذجفوظ زِوٓ ثٌؾوس  ثٌرة١طوٟ ثٌخوجص دجٌضوسن٠خ  ٍوٝ ِٙوجنر ثٌؼوردز ثٌطوجفمز 

دٛؽٗ ثٌّؼرح ثألِجِٟ ٚثٌخٍفٟ ل١س ثٌذقظ تٟ ثٌٛفسر ثٌضسن٠ذ١ز  ٓ ؽر٠ك صبذ١ك  س  صىورثنثس 

جتز إٌٝ زِٓ تضرثس ثٌرثفز ٚتمجي ٢نث  ثٌطوج ر ثٌخذورث م ٚسٌوه ِوٓ د ث  ثٌّٙجنثس ل١س ثٌذقظ دجإلػ

خووالي إؽوورث  ثٌسنثضووز ثلضووضبال ١زم ٚلووس دضووفرس ثٌسنثضووز ثلضووضبال ١ز  ووٓ دْ زِووٓ ثٌؾووس  

(  ل١موزم 100ثٌرة١طٟ ثٌخجص دجٌضسن٠خ  ٍٝ ِٙجنر ثٌؼردز ثٌطوجفمز دٛؽوٗ ثٌّؼورح ثألِوجِٟ  

  ٍٝ ِٙجنر ثٌؼردز ثٌطجفمز دٛؽٗ ثٌّؼرح ثٌخٍفٟ. (  ل١مز دجٌٕطذز ٌٍضسن٠خ25د١ّٕج دٍغ  

 األجهزة واألدواث انًستخذيت فٍ انبذث : -3

 جهاز الرٌستامٌتر لقٌاس الطول بالسنتٌمتر والوزن بالكٌلو جرام.- 

جهاز قاذف كرات تنس - 

 الطاولة.

 شرٌط الصق.- 

 شرٌط قٌاس للمسافة باألمتار.-  ( طاولة تنس طاولة.2عدد )- 
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كٌلو جرام ( 1.5( كرات طبٌة)3عدد )-  تنس طاولة.( شبكة 2عدد )- 

.  

 مسطرة مدرجة لقٌاس المرونة -  ( مضارب تنس طاولة.4عدد )- 

 حائط أملس.  -     ( كرة تنس طاولة.60عدد )- 

 طباشٌر-                                                     ساعة إٌقاف.- 

 (:3" مرفق ) الباحث( أجهزة تدرٌب على المهارات قٌد البحث " تصمٌم 4عدد )- 

  بوجه المضرب األمامًجهاز خاص بالتدرٌب على مهارة الضربة الساحقة 

 .بنظام الدوائر المغلقة 

  بوجه المضرب األمامًجهاز خاص بالتدرٌب على مهارة الضربة الساحقة  
 .بنظام الدوائر المفتوحة 

  الخلفً بوجه المضرب ة الضربة الساحقة بالتدرٌب على مهارجهاز خاص

 .بنظام الدوائر المغلقة 

 الخلفً بوجه المضرب ة الضربة الساحقة جهاز خاص بالتدرٌب على مهار

 .بنظام الدوائر المفتوحة 

٠ٚٙسف صظ١ُّ ثألؽٙسر إٌٝ ِطج سر ثٌال ذ١ٓ  ٍوٝ ثٌضوسن٠خ  ٍوٝ ثٌؼوردز ثٌطوجفمز  ل١وس 

 ثٌسٚثةر ثٌّغٍمز ٚدضٍٛح ثٌسٚثةر ثٌّفضٛفز.ثٌذقظ ٚتك دضٍٛح 

( ٌٍٛلوٛف  ٍوٝ طوالف١ضُٙ توٟ  6( خذرث  ِرتك  10ٚلس صُ  رع ثألؽٙسر  ٍٝ  س   

 تٟ صبذ١ك ثٌذقظ. ثٌغرع ثٌّظُّ ِٓ دؽٍُٙم ٚلس دشجن ثٌخذرث  دظالف١ضُٙ ٌالضضخسثَ

 (1استًاراث تسجُم انبُاَاث : يزفك ) -4

 صُ إ سث  ثضضّجنثس ٌؾّ  ثٌذ١جٔجس ثٌخجطز دا١ٕز ثٌذقظ ٌضفر٠غٙج ِٚاجٌؾضٙج إفظجة١جي. 

 االختباراث انبذَُت وانًهارَت انًستخذيت فٍ انبذث:-5

 ( 2ثلخضذجنثس ثٌذس١ٔز ثٌخجطز در٠جػز صٕص ثٌبجٌٚز: إ سث  ثٌذجفظ ِرتك   -د

ثٌّضخظظووز ثٌضووٟ صٕجٌٚووش  صووُ ثلؽووال   ٍووٝ داووغ ثٌسنثضووجس ثٌطووجدمز ٚثٌّرثؽوو  ثٌا١ٍّووز

(م 11(م  4(م 2ثٌّضغ١وورثس ثٌذس١ٔووز ثٌخجطووز در٠جػووز صووٕص ثٌبجٌٚووز ٚثلخضذووجنثس ثٌضووٟ صم١طووٙج  

 (م ِٚٓ خالي سٌه ثضضخٍض ثٌذجفظ ثلخضذجنثس ثٌذس١ٔز ثٌضج١ٌز:14(م  13(م 12 

 ثخضذجن ثٌبجٌٚز ٌم١جش " صقًّ ثأل ث  ".- 
 ر ز ثٌقرو١ز ".ثخضذجن صّر٠ر ثٌىرر  ٍٝ ثٌقجةؾ ٌم١جش " ثٌط- 
 ثخضذجن ثٌىرر ثٌّستٛ ز ِٓ ثٌّجو١ٕز ٌم١جش " ضر ز ثلضضؾجدز ".- 
 ( و١ٍٛ ؽرثَ ٌم١جش " ثٌمٛر ث١ٌّّسر دجٌطر ز ".1.5ثخضذجن  ت  ورر ؽذ١ز  - 
 ثخضذجن ثٌٛعخ ثٌّغٍغٟ ٌم١جش " ثٌرشجلز ".- 
 ثخضذجن عٕٝ ثٌؾ   ِٓ ثٌٛلٛف ٌم١جش " ثٌّرٚٔز ".- 
 ر٠از ٌم١جش " ثٌضٛثتك ".ثخضذجن ثٌسٚثةر ثٌّرلّز ثٌط- 
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 ثخضذجن  لز ثٌضّر٠ر ِٓ ثٌقروز ٌم١جش " ثٌسلز ".- 
 (3يزفك ): " تصًُى انبادث "ثخضذجنثس ثٌؼردز ثٌطجفمز  -ح

( ثخضذجنثس دأضٍٛح ثٌسٚثةر ثٌّغٍمز ٚثٌّفضٛفز ٌم١جش ِطضٜٛ د ث  ثٌال ذو١ٓ 4صُ صظ١ُّ  

ٌٍؼردز ثٌطجفمز دٛؽٗ ثٌّؼرح ثألِجِٟ ٚثٌؼوردز ثٌطوجفمز دٛؽوٗ ثٌّؼورح ثٌخٍفوٟ ل١وس ثٌذقوظ 

( 6( خذورث  ِرتوك  10دّج ٠ضٕجضخ ِ  ؽذ١از د ث  ن٠جػز صٕص ثٌبجٌٚوزم ٚلوس صوُ  رػوٙج  ٍوٝ  

ٚووو ٌه ِووسٜ  –( ضووٕز 18ٔجشووت١ٓ صقووش   –ِٕجضووذضُٙ ألتوورث   ١ٕووز ثٌذقووظ  ٌٍٛلووٛف  ٍووٝ ِووسٜ

ِٕجضذضُٙ ٌم١جش ِطضٜٛ د ثةُٙ ثٌّٙجنٞ تٟ ِٙجنر ثٌؼردز ثٌطجفمز ثألِج١ِز ٚثٌخٍف١ز  ل١س ثٌذقوظم 

ٚلس دشوجن ثٌطوج ر ثٌخذورث  دّٕجضوذز صٍوه ثلخضذوجنثس ألتورث   ١ٕوز ثٌذقوظ ٚد٠ؼوج دّٕجضوذضُٙ ٌم١وجش 

 جنٞ تٟ ِٙجنر ثٌؼردز ثٌطجفمز دٛؽٗ ثٌّؼرح ثألِجِٟ ٚثٌخٍفٟ ل١س ثٌذقظ.ِطضٜٛ د ثةُٙ ثٌّٙ

 رابؼاً: انًؼايالث انؼهًُت نالختباراث انبذَُت وانًهارَت لُذ انبذث:

 صذق االختباراث انبذَُت وانًهارَت لُذ انبذث:-1

( ٔجشب ِوٓ خوجنػ  ١ٕوز 20لجَ ثٌذجفظ دجخض١جن  ١ٕز  شٛثة١ز ِٓ ِؾضّ  ثٌذقظ لٛثِٙج  

صوُ ٚثٌذقظ ثألضجضو١ز  ِٚوٓ ٔفوص ِؾضّو  ثٌذقوظ ٚدؽورٜ  ٍو١ُٙ ثلخضذوجنثس دّاجٚٔوز ثٌّطوج س٠ٓ 

فطجح طسق ثلخضذجنثس ثٌذس١ٔز ٚثٌّٙجن٠ز  ٓ ؽر٠وك إ٠ؾوج  طوسق ثٌض١١ّوس ٚسٌوه دضبذ١مٙوج  ٍوٝ 

ثألنداوووووج  ٠وووووَٛ  ٚسٌوووووهم ٔجشوووووت١ٓ صوووووٕص ؽجٌٚوووووز( 10ِؾّوووووٛ ض١ٓ دٍوووووغ لوووووٛثَ ووووووً ِٕٙوووووج  

دجٌٕطوذز  22/2/2018َثٌّٛثتوكثٌخ١ّص ٌالخضذجنثس ثٌذس١ٔزم ٠َٚٛ دجٌٕطذز  21/2/2018َثٌّٛثتك

 لٌوز ثٌفورٚق دو١ٓ ثٌّؾّوٛ ض١ٓ توٟ ثلخضذوجنثس ( ٠ٛػقج 5م  4ٌالخضذجنثس ثٌّٙجن٠زم ٚؽسٌٟٚ  

 .ثٌذس١ٔز ٚثٌّٙجن٠ز  ٍٝ ثٌضرص١خ

 ( 4جدول ) 

 داللة الفروق بٌن متوسطً درجات المجموعتٌن الممٌزة وغٌر الممٌزة

 قٌد البحثفً االختبارات البدنٌة 

 ٌ1  ٌ =2  =10 

 االخت ارات ال دىٔ٘
ّحدٗ 

 القٔاس

الفزق بني   إ املنٔشٗ ٘اجملنْع ٗاملنٔش ٘اجملنْع

 املتْصطني

 قٔن٘ " ت "

 ع± س/ ع± س/

 الجاىٔ٘ حتنل األداٛ
42.5 1.178 49.1 .994 6.60- 13.53 

 العدد الضزع٘ احلزكٔ٘
18.6 1.26 11.1 1.1 7.50 14.1 

 العدد صزع٘ االصتجاب٘
31.70 .823 21.6 1.26 10.10 21.1 

 املرت القْٗ املنٔشٗ بالضزع٘
2.84 .164 1.95 .112 .885 14.06 

 العدد الزشاق٘
17.2 1.03 9.20 1.03 8.00 17.32 
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 الضيتٔنرت املزّى٘
11.9 .737 8.24 .780 3.66 10.77 

 الجاىٔ٘ التْاهب
12.0 .816 17.9 1.52 5.90- 10.79 

 الدرج٘ الدق٘
28.0 1.05 19.3 .948 8.70 19.4 

 (2.262 ( =  0.05قٔن٘ " ت " اجلدّلٔ٘ عيد مضتْٚ دالل٘   

( ٚؽووٛ  توورٚق  ثٌووز إفظووجة١جي دوو١ٓ ِضٛضووبٟ  نؽووجس ثٌّؾّووٛ ض١ٓ ٠4ضؼووـ ِووٓ ؽووسٚي  

ثلخضذووجنثس ( تووٟ 0.05ث١ٌّّووسر ٚغ١وور ث١ٌّّووسر ٌظووجٌـ ثٌّؾّٛ ووز ث١ٌّّووسر  ٕووس ِطووضٜٛ  لٌووز  

م ِّوج ٠وسي  ٍوٝ دٔٙوج صطوضب١  ثٌض١١ّوس دو١ٓ ثٌّؾّٛ وجس ثٌّضؼوج ر ٚدجٌضوجٌٟ تٙوٟ ل١س ثٌذقوظ ثٌذس١ٔز

 دؽٍٗ. ثخضذجنثس طج لز ت١ّج ٚػاش ِٓ
 (5جدول )

 داللة الفروق بٌن متوسطً درجات المجموعتٌن الممٌزة وغٌر الممٌزة

 فً االختبارات المهارٌة قٌد البحث

ٌ1 ٌ =2  =10 

 االخت ارات املَارٓ٘
ّحدٗ 

 القٔاس

الفزق بني   إ املنٔشٗ ٘اجملنْع ٗاملنٔش ٘اجملنْع

 املتْصطني

 قٔن٘ "ت"

 ع± س/ ع± س/

الطزب٘ الضاحق٘ بْجُ املطزب 

 األمامٕ

 الدرج٘
29.5 1.080 13.8 1.39 15.70 28.0 

الطزب٘ الضاحق٘ بْجُ املطزب 

 اخللفٕ

 الدرج٘
26.9 .994 12.1 .994 14.80 33.2 

 (2.306 ( =  0.05قٔن٘ " ت " اجلدّلٔ٘ عيد مضتْٚ دالل٘   

( ٚؽووٛ  توورٚق  ثٌووز إفظووجة١جي دوو١ٓ ِضٛضووبٟ  نؽووجس ثٌّؾّووٛ ض١ٓ ٠5ضؼووـ ِووٓ ؽووسٚي  

( تووٟ ثلخضذووجنثس 0.05ث١ٌّّووسر ٚغ١وور ث١ٌّّووسر ٌظووجٌـ ثٌّؾّٛ ووز ث١ٌّّووسر  ٕووس ِطووضٜٛ  لٌووز  

صطضب١  ثٌض١١ّوس دو١ٓ ثٌّؾّٛ وجس ثٌّضؼوج ر ٚدجٌضوجٌٟ تٙوٟ م ِّج ٠سي  ٍٝ دٔٙج ل١س ثٌذقظ ثٌّٙجن٠ز

 ثخضذجنثس طج لز ت١ّج ٚػاش ِٓ دؽٍٗ.

 ثباث االختباراث انبذَُت وانًهارَت لُذ انبذث: -2

( ٔجشب ِوٓ خوجنػ  ١ٕوز 20لجَ ثٌذجفظ دجخض١جن  ١ٕز  شٛثة١ز ِٓ ِؾضّ  ثٌذقظ لٛثِٙج  

صوُ ٚثٌذقظ ثألضجضو١ز  ِٚوٓ ٔفوص ِؾضّو  ثٌذقوظ ٚدؽورٜ  ٍو١ُٙ ثلخضذوجنثس دّاجٚٔوز ثٌّطوج س٠ٓ 

إ٠ؾج  ِاجِالس عذجس ثلخضذجنثس ثٌذس١ٔز ٚثٌّٙجن٠ز دجضضخسثَ ؽر٠مز صبذ١ك ثلخضذجن ٚإ ج ر صبذ١مٗ 

 Test –Retest م ٚلس ث ضذر ( ضٕز 18ٔجشت١ٓ صٕص ؽجٌٚز صقش  ( 10لٛثِٙج  دٍغ (  ٍٝ  ١ٕز

 جٔضجةؼ ثلخضذجنثس ثٌخجطز دجٌظسق ٌٍّؾّٛ ز غ١ر ث١ٌّّسر دّغجدز ثٌضبذ١وك ثألٚيم عوُ لجِو ثٌذجفظ

( د٠وجَ ِوٓ ثٌضبذ١وك ثألٚي 2دئ ج ر صبذ١ك ثلخضذجنثس صقش ٔفص ثٌظرٚف ٚدٕفص ثٌضا١ٍّوجس داوس  
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 ثٌخّوووو١ص ٠ٚوووَٛ م دجٌٕطوووذز ٌالخضذووووجنثس ثٌذس١ٔوووز 28/2/2018َثٌّٛثتوووك  ثألنداووووج ٚسٌوووه ٠وووَٛ 

( ٠ٛػووقج ِاووجِالس ثلنصذووجؽ دوو١ٓ 2م  6ٌالخضذووجنثس ثٌّٙجن٠ووزم ٚؽووسٌٟٚ   1/3/2018َثٌّٛثتووك

 ثٌضبذ١م١ٓ ثألٚي ٚثٌغجٟٔ.

 ( 6جدول ) 

 معامالت االرتباط بٌن التطبٌقٌن األول والثانً

 لالختبارات البدنٌة قٌد البحث

   = ٌ10 

 ّحادٗ القٔاس االخت ارات ال دىٔ٘
 التط ٔب الجاىٕ األّلالتط ٔب 

 قٔن٘ " ر "

 ع± س/ ع± س/

 976. 966. 42.6 1.178 42.5 الجاىٔ٘ حتنل األداٛ

 976. 1.080 18.5 1.26 18.6 العدد الضزع٘ احلزكٔ٘

 939. 632. 31.8 823. 31.70 العدد صزع٘ االصتجاب٘

 924. 157. 2.86 164. 2.84 املرت القْٗ املنٔشٗ بالضزع٘

 953. 948. 17.3 1.03 17.2 العدد الزشاق٘

 633. 737. 12.1 737. 11.9 الضيتٔنرت املزّى٘

 922. 737. 12.10 816. 12.0 الجاىٔ٘ التْاهب

 963. 875. 28.1 1.05 28.0 الدرج٘ الدق٘

 (602.0 ( =  0.05قٔن٘ " ر " اجلدّلٔ٘ عيد مضتْٚ دالل٘   

د١ٓ ثٌضبذ١م١ٓ ثألٚي ٚثٌغوجٟٔ ٌالخضذوجنثس ( دْ ل١ُ ِاجِالس ثلنصذجؽ ٠6ضؼـ ِٓ ؽسٚي  

(م ٚ٘و ٖ ثٌمو١ُ  ثٌوز إفظوجة١جي  ٕوس ِطوضٜٛ 976.–633.ثٌذس١ٔز ل١وس ثٌذقوظ لوس صرثٚفوش ِوج دو١ٓ  

 ( ِّج ٠سي  ٍٝ عذجس ٘ ٖ ثلخضذجنثس.0.05 لٌز  

 ( 7جدول ) 

 معامالت االرتباط بٌن التطبٌقٌن األول والثانً

 لالختبارات المهارٌة قٌد البحث

   = ٌ10 

 ّحادٗ القٔاس االخت ارات املَارٓ٘
 قٔن٘ " ر " التط ٔب الجاىٕ التط ٔب األّل

  ع± س/ ع± س/
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 الطزب٘ الضاحق٘

 بْجُ املطزب األمامٕ

 957. 1.07 29.6 1.080 29.5 الدرج٘

 الضاحق٘الطزب٘ 

 بْجُ املطزب اخللفٕ

 958. 816. 0 .27 994. 26.9 الدرج٘

 (200.6 ( =  0.05قٔن٘ " ر " اجلدّلٔ٘ عيد مضتْٚ دالل٘   

( دْ ل١ُ ِاجِالس ثلنصذجؽ د١ٓ ثٌضبذ١م١ٓ ثألٚي ٚثٌغوجٟٔ ٌالخضذوجنثس ٠2ضؼـ ِٓ ؽسٚي  

ٚ٘و ٖ ثٌمو١ُ  ثٌوز إفظوجة١جي  ٕوس ِطوضٜٛ (م 958.–957.ثٌّٙجن٠ز ل١س ثٌذقظ لس صرثٚفش ِج دو١ٓ  

 ( ِّج ٠سي  ٍٝ عذجس ٘ ٖ ثلخضذجنثس . 0.05 لٌز  

 (5) يزفك خايساً: انبزَايج انتذرَبٍ انًمتزح:

 : تذذَذ انهذف انؼاو نهبزَايج

فس  ثٌذجفوظ ثٌٙوسف ثٌاوجَ ٌذرٔجِؾوٗ ثٌضوسن٠ذٟ توٟ صقطو١ٓ ِطوضٜٛ د ث  ثٌؼوردز ثٌطوجفمز 

ردز ثٌطوجفمز دٛؽوٗ ثٌّؼورح ثٌخٍفوٟ ٌٕجشوتٟ صوٕص ثٌبجٌٚوز صقوش دٛؽٗ ثٌّؼرح ثألِوجِٟ ٚثٌؼو

 .( ضٕز دٕج ٞ ؽٕبج ثٌر٠جػٟ دّٕبمز ثٌغرد١ز ٌضٕص ثٌبجٌٚز 18 

 : تذذَذ غزض انبزَايج

توٟ صقطو١ٓ ِطوضٜٛ د ث  ثٌٕجشوت١ٓ   ١ٕوز ثٌذقوظ(  ٟدرٔجِؾٗ ثٌضوسن٠ذفس  ثٌذجفظ غرع 

 تٟ ث٢صٟ :

 ثألِجِٟ.ِٙجنر ثٌؼردز ثٌطجفمز دٛؽٗ ثٌّؼرح  -
 .ِٙجنر ثٌؼردز ثٌطجفمز دٛؽٗ ثٌّؼرح ثٌخٍفٟ -

 :انالػبٍُتذذَذ خصائص ويستىي ـ

لووجَ ثٌذجفووظ دسنثضووز ثٌخظووجةض ٚثٌطووّجس ث١ٌّّووسر ٌا١ٕووز ثٌذقووظ ِووٓ ف١ووظ  ثٌّطووضٜٛ 

 . ُدظٛنر صٕجضذٙ ثٌضسن٠ذٟ ( ٚسٌه إل سث  ثٌذرٔجِؼثٌّٙجنٞ

 :ثٌؾٛثٔخ ثألضجض١ز ٌٍذرٔجِؼضقس٠س ـ

 ِج ٠ٍٟ:  ثٌضسن٠ذٟ ٚػاٗ ٌٍذرٔجِؼ نث ٝ ثٌذجفظ  ٕس

  ًٌٍّؾّٛ جس  ثٌٛثفسر زثٌٛفسر ثٌضسن٠ذ١صطجٜٚ  س  صىرثنثس د ث  وً ِٙجنر  ثخ

 ثٌغالعز.
  ًثٌٛثفوسر  زثٌٛفوسر ثٌضسن٠ذ١وصطجٜٚ  وس  ثٌّؾّٛ وجس ٚتضورثس ثٌرثفوز د١ٕٙوج  ثخو

 ثٌغالعز. سٌٍّؾّٛ ج
  عز.ٌىً ِٙجنر ٌٍّؾّٛ جس ثٌغال ثٌضسن٠ذ١زصطجٜٚ  س  ثٌٛفسثس 
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 (.8ٚسٌه وّج ٘ٛ ِٛػـ دؾسٚي  

اس ِٓ لذً ثٌذجفظ.  - ُّ  ثٌضسن٠خ  ٍٝ ثٌؼردز ثٌطجفمز ل١س ثٌذقظ ٚتمجي ٌٍذرٔجِؼ ثٌ
 

 
 
 
 
 
 
  ( 8ج ول ) 

 البرنامج الت ريبي لمجموعات البحث الثالثة

 البرنامج الت ريبي لمجموعات البحث الثالثة ( 8ج ول ) 
 سادساً: انذراست االستطالػُت: 

َ  إٌووٝ ٠ووَٛ 28/2/2018ُ إؽوورث  ثٌسنثضووز ثلضووضبال ١ز تووٟ ثٌفضوورر ِووٓ ٠ووَٛ ثألنداووج  ثٌّٛثتووك صوو

 ( ٔجشبم ٚوجْ ثٌٙسف ِٕٙج ٘ٛ :20َ  ٍٝ  ١ٕز دٍغ لٛثِٙج  1/3/2018ثٌخ١ّص ثٌّٛثتك 

 ثٌضقمك ِٓ ِسٜ طالف١ز ثأل ٚثس ٚثألؽٙسر ثٌّطضخسِز تٟ ثلخضذجنثس.-1 

 انًهاراث األساسُت
 لُذ انبذث

ػــذد 

 األسابُغ

ػذد 

انىدذاث 

انتذرَبُت 

فٍ 

األسبــى

 ع

إجًـانٍ 

ػـذد 

انىدذاث 

انتذرَبُت 

خالل 

فتزة 

 انتطبُك

ػذد 

انًجًىػاث 

فٍ انىدـذة 

 انتذرَبُت

ػذد 

انتكزاراث 

فٍ 

انًجًىػت 

 انىادــــذة

إجًانٍ 

ػـذد 

انتكزاراث 

فٍ انىدذة 

 انتذرَبُت

إجًانٍ 

ػذد 

انتكزارا

ث فٍ 

األسبــى

 ع

إجًانٍ 

ػـذد 

تكزاراث ان

خالل فتـزة 

 انتطبُك

فتزة انزادت 

بٍُ 

انًجًىػاث 

فٍ انىدذة 

 انتذرَبُت

إجًانٍ 

فتزاث 

 انزادـت بُـٍ

انًجًىػاث 

فٍ انىدذة 

 انتذرَبُت

انضزبت انسادمت 

بىجه انًضزب 

 األيايٍ
بُظاو انذوائز 

 انًغهمت

 ( ق2  ( ط30  1080 360 90 18 5 12 4 3

انضزبت انسادمت 

بىجه انًضزب 

 انخهفٍ
بُظاو انذوائز 

 انًغهمت

 ( ق2  ( ط30  1080 360 90 18 5 12 4 3

انضزبت انسادمت 

بىجه انًضزب 

 األيايٍ
بُظاو انذوائز 

 انًفتىدت

 ( ق10  ( ق2  1080 360 90 15 6 12 4 3

انضزبت انسادمت 

بىجه انًضزب 

 انخهفٍ
بُظاو انذوائز 

 انًفتىدت

 ( ق10  ( ق2  1080 360 90 15 6 12 4 3
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اس ر ِٓ لذوً ثٌذجفوظ ٌٍضوسن٠خ  ٍوٝ ِٙوجنر ثٌؼوردز -2  ُّ ثٌضقمك ِٓ ِسٜ طالف١ز ثألؽٙسر ثٌ

 ثٌطجفمز ثألِج١ِز ٚثٌخٍف١ز ل١س ثٌذقظ.
ثٌسنثضووز ٌضالت١ٙووج تووٟ  ثٌضاوورف  ٍووٝ ثألخبووج  ثٌّقضّووً رٙٛن٘ووج دعٕووج  إؽوورث  ثلخضذووجنثس-3 

 ثألضجض١ز.

 خسِز تٟ ثٌذقظ.فطجح ثٌّاجِالس ثٌا١ٍّز  ثٌظسق ٚثٌغذجس( ٌالخضذجنثس ثٌّطض-4 

صقس٠ووس زِووٓ ثٌؾووس  ثٌرة١طووٟ ثٌخووجص دجٌضووسن٠خ  ٍووٝ ِٙووجنر ثٌؼووردز ثٌطووجفمز -1 

 ثألِج١ِز ٚثٌخٍف١ز ل١س ثٌذقظ.
 : أسفزث َتائج انذراست االستطالػُت ػٍو

 طالف١ز ثأل ٚثس ٚثألؽٙسر ثٌّطضخسِز تٟ ثلخضذجنثس. - 

اس ر ِٓ لذً ثٌذجفوظ داوس إؽورث  داوغ ثٌضاوس٠ال-  ُّ ّغٍوز توٟ صغ١١ور طالف١ز ثألؽٙسر ثٌ ُّ س ثٌ

 ٌْٛ ثٌشر٠ؾ ثٌالطكم ٚو ٌه ز٠ج ر لٛر ثإلػج ر.
 ثٌضقمك ِٓ طالف١ز  طسق ٚعذجس( ثلخضذجنثس ثٌّطضخسِز تٟ ثٌذقظ.- 

 سابؼاً: خطىاث تطبُك انبذث:

 انمُاساث انمبهُت:-1

 –ثٌوٛزْ  –ثٌبوٛي  –توٟ ِضغ١ورثس  ثٌطوٓ  إؽورث  ثٌم١جضوجس ثٌمذ١ٍوز ٌّؾّٛ وجس ثٌذقوظ ثٌغالعوز صُ

ٚثٌّضغ١ورثس ثٌّٙجن٠وز    مثٌّضغ١رثس ثٌذس١ٔوز ثٌخجطوز در٠جػوز صوٕص ثٌبجٌٚوز ثٌاّر ثٌضسن٠ذٟ ( م ٚ

ل١س ثٌذقظ( ثٌؼردز ثٌطجفمز دٛؽٗ ثٌّؼرح ثألِجِٟ م ٚثٌؼردز ثٌطجفمز دٛؽٗ ثٌّؼرح ثٌخٍفٟ 

 (.2َ ٚسٌه وّج ٘ٛ ِٛػـ تٟ ؽسٚي  2/3/2018م٠6ِٟٛ ثٌغالعج  ٚثألنداج  ثٌّٛثتمجْ 

 نتجزبت األساسُت:تطبُك ا-2

صُ صبذ١وك ثٌذرٔوجِؼ ثٌضوسن٠ذٟ  ٍوٝ ِؾّٛ وجس ثٌذقوظ ثٌغالعوز توٟ ثٌفضورر ِوٓ ٠وَٛ ثٌطوذش ثٌّٛثتوك 

 َ دظجٌز صٕص ثٌبجٌٚز دٕج ٞ ؽٕبج ثٌر٠جػٟ. 1/6/2018َ إٌٝ ٠َٛ ثٌؾّاز ثٌّٛثتك 10/3/2018

 

 

 انمُاساث انبؼذَت: -3

ٕفظً د ُِ اس ثٔضٙج  ثٌّسر ثٌّقس ر ٌٍضسن٠خ  ١ٍٙج ٚسٌوه صُ إؽرث  ثٌم١جضجس ثٌذاس٠ز ٌىً ِٙجنر دشىً 

 وّج ٠ٍٟ:

 :بوجه المضرب األمامي بأسلوب ال وائر المغلقة الضربة الساحقةمهارة  -أ

 َ.31/3/2018ثٌم١جش ثٌذاسٞ ٠َٛ ثٌطذش ثٌّٛثتك -

 :ثٌؼردز ثٌطجفمز دٛؽٗ ثٌّؼرح ثٌخٍفٟ دأضٍٛح ثٌسٚثةر ثٌّغٍمزِٙجنر  -ح

 َ.21/4/2018ثٌّٛثتك  ثٌم١جش ثٌذاسٞ ٠َٛ ثٌطذش-

 :ثٌؼردز ثٌطجفمز دٛؽٗ ثٌّؼرح ثألِجِٟ دأضٍٛح ثٌسٚثةر ثٌّفضٛفز ِٙجنر  -ػ

 َ.12/5/2018ثٌم١جش ثٌذاسٞ ٠َٛ ثٌطذش ثٌّٛثتك -
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 :ثٌؼردز ثٌطجفمز دٛؽٗ ثٌّؼرح ثٌخٍفٟ دأضٍٛح ثٌسٚثةر ثٌّفضٛفز ِٙجنر  - 

 َ.2/6/2018ثٌم١جش ثٌذاسٞ ٠َٛ ثٌطذش ثٌّٛثتك -

ٝ ثٌذجفظ دْ ٠ضُ إؽرث  ثٌم١جش ثٌذاسٞ صقش ٔفص ثٌظرٚف ٚدٕفص ثٌضا١ٍّجس ثٌضوٟ صوُ دٙوج ٚلس نث 

 إؽرث  ثٌم١جش ثٌمذٍٟ.

 يكاٌ إجزاء انمُاساث وانتجزبت األساسُت: -4

ثٌذاس٠وز( ٚووو ٌه إؽوورث  ثٌضؾردوز ثألضجضوو١ز دظوجٌز صووٕص ثٌبجٌٚووز –صّوش ؽ١ّوو  ثٌم١جضوجس  ثٌمذ١ٍووز  -

 دجٌٕطذز ٌا١ٕز ثٌذقظ ثألضجض١ز.دٕج ٞ ؽٕبج ثٌر٠جػٟ ٚسٌه 
د١ّٕووج صّووش ل١جضووجس ثٌّاووجِالس ثٌا١ٍّووز ٌالخضذووجنثس ثٌّطووضخسِز تووٟ ثٌذقووظ  ٍووٝ  ١ٕووز ثٌسنثضووز  -

 غ١ر ث١ٌّّسر( دظجٌز صٕص ثٌبجٌٚز دٕج ٞ غسي ؽٕبج ثٌر٠جػٟ. –ثلضضبال ١ز  ث١ٌّّسر 

 ثايُاً: انًؼانجاث اإلدصائُت: 

 SPSSثٌّالةّز ٌبذ١از د١جٔجس ثٌذقوظ ِوٓ خوالي درٔوجِؼ ثضضخسَ ثٌذجفظ ثٌّاجٌؾجس ثإلفظجة١ز 
 :  رع ِٕٚجلشز ثٌٕضجةؼ

 : أوالً: ػزض ويُالشت َتائج  انفزض األول
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 (9)جدول

  لٌز ثٌفرٚق د١ٓ ِضٛضبجس ثٌم١جضجس ثٌمذ١ٍز ٚثٌذاس٠ز ٌّؾّٛ ز ثٌسٚثةر ثٌّغٍمز 

 تٟ ثٌّٙجنثس ثٌٙؾ١ِٛز ل١س ثٌذقظ

 = ٌ 6 

 اهلجْمٔ٘املَارات 

 ال حح قٔد

ّحدٗ 

 القٔاس

الفزق بني  ال عدٖالقٔاس  القٔاس الق لٕ

 املتْصطني

 قٔن٘ "ت"

 ع± س/ ع± س/

 الضاحق٘الطزب٘ 

 بْجُ املطزب األمامٕ 

 الدرج٘
21.0 1.78 24.83 1.834 3.83- 12.474 

 الضاحق٘الطزب٘ 

 بْجُ املطزب اخللفٕ 

 الدرج٘
16.6 1.50 20.50 1.048 3.83- 8.032 

 (2.571 ( =  0.05قٔن٘ " ت " اجلدّلٔ٘ عيد مضتْٚ دالل٘   

ّجااْد هاازّق دالاا٘  حصااأًٜا بااني متْصااطات القٔاصااات الق لٔاا٘ ّال عدٓاا٘ جملنْعاا٘         (9ٓتطاام مااً جاادّل    

 . ّلصاحل متْصطات القٔاصات ال عدٓ٘ل١س ثٌذقظ  ثٌؼردز ثٌطجفمز ثألِج١ِز ٚثٌخٍف١زتٟ الدّاٜز املغلق٘ 

 

 انمُاساث انمبهُت وانبؼذَت نًجًىػت انذوائز انًغهمت يتىسطاث ( 1شكم رلى )

 لُذ انبذث  انضزبت انسادمت األيايُت وانخهفُتفٍ 

( تحسن مستوى أداء مجموعة الدوائر المغلقة فً 1( والشكل رقم )9ٌوضح جدول )

مهارة الضربة الساحقة بوجه المضرب األمامً ومهارة الضربة الساحقة بوجه المضرب 

السبب فً ذلك إلى أن الدوائر المغلقة تعتمد على التغذٌة  الباحث، وٌعزو  الخلفً قٌد البحث

الراجعة الفورٌة بمعرفة األداء والنتٌجة والتً تزودهم بمعلومات عن كٌفٌة تنفٌذ األداء ونتٌجته 

باإلضافة بصورة سرٌعة فتساعدهم على تعدٌل استجاباتهم الخاطئة فً المحاوالت التالٌة لألداء، 

إلى أن العبً هذه المجموعة قاموا بتكرار األداء بصورة مستمرة لمكان ثابت على الطاولة ، 

مما أدى إلى أدائهم المهارات بطرٌقة صحٌحة وبقدر كبٌر من الدقة ، ومن ثم أثر تأثٌراً إٌجابٌاً 

 فً مستوى أدائهم المهاري.
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) و شٌر إلٌه وهذا ما ٌ السرعة فً تقدٌم معلومات  على أن273، ص2013علًحسٌن ) 

 التغذٌة الراجعة تساعد على سرعة التخلص من األخطاء. 

سبب تحسن القٌاسات البعدٌة عن القبلٌة إلى أن الدوائر المغلقة  الباحثكما ٌرجع     

مرجعاً ٌتمثل فً نموذج المهارة الذي المدرك وهو عبارة عن معٌاراً أو  تعتمد على مفهوم األثر

فً الذاكرة والذي ٌستخدم فً تقٌٌم األداء وذلك عن طرٌق مقارنته به لكشف أٌة ٌتم اختزانه 

أخطاء فً األداء عن طرٌق المعلومات التً تقدمها التغذٌة الراجعة للعمل على تصحٌحها فً 

 المحاولة التالٌة. 

األثر المدرك ٌعتبر صورة تمثل البناء  بأن (35، صم1999 (طهوٌؤكد ذلك ما ذكره 

هذا األثر كمرجع ٌتم على أساسه  الالعبالتركٌبً للحركة ٌتم حفظها فً الذاكرة، وٌستخدم 

تعدٌل الحركة التالٌة بناًء على ما أدركه من معلومات التغذٌة الراجعة، وبالتالً ٌمكن مضاهاة 

  .بقاً فً هذا األثرخزون ساالتغذٌة الراجعة الناجمة عن سرٌان الحركة بما هو م

، Del Rayراى)و، م(2000،عبد المنعم ) من وٌتفق ذلك مع نتائج دراسات كل

فً أن استخدام 2017) عمر ، فاٌز ، ،  م(2015 )لطفً ، رحمانً،، م(2001آخرون ،  م (

 المهاريدقة األداء مستوى والدوائر المغلقة فً تدرٌب المهارات الحركٌة أثر تأثٌراً إٌجابٌاً فً 

 المغلقة استخدامهم الدوائرتحسن أداء المشاركٌن أثناء  اتأظهرت النتائج فً هذه الدراس، و

  : على نصهذه النتٌجة تحقق كلٌاً صحة ما جاء بالفرض األول من فروض البحث والذي ٌو
انبؼثثذٌ نهًجًىػثثت األونثثً )يجًىػثت انثثذوائز انًغهمثثت( فثثٍ وانمبهثٍ  ٍُُانمُاسثث ٍتىجثذ فثثزوق دانثثت إدصثائُاً بثثٍُ يتىسثثط" 

0 لُذ انبذث نصانخ يتىسط انمُاس انبؼذٌاأليايُت وانخهفُت انضزبت انسادمت يستىي أداء  " 

 ثاَُاً: ػزض ويُالشت َتائج انفزض انناٍَ:

 (.1جذول )

 تىدتانًفدالنت انفزوق بٍُ يتىسطاث انمُاساث انمبهُت وانبؼذَت نًجًىػت انذوائز 

 لُذ انبذث انهجىيُتفٍ انًهاراث 

 = ٌ6 

 اهلجْمٔ٘املَارات 

 قٔد ال حح

ّحدٗ 

 القٔاس

الفزق بني  ال عدٖالقٔاس  القٔاس الق لٕ

 املتْصطني

 قٔن٘ "ت"

 ع± س/ ع± س/

 الضاحق٘الطزب٘ 

 بْجُ املطزب األمامٕ 

 الدرج٘
20.0 2.097 28.66 2.65 8.67- 7.986 

 الضاحق٘الطزب٘ 

 بْجُ املطزب اخللفٕ 

 الدرج٘
16.16 1.602 24.00 1.67 7.83- 6.269 

 (2.571 ( =  0.05قٔن٘ " ت " اجلدّلٔ٘ عيد مضتْٚ دالل٘   



49 

 

ٚؽووٛ  توورٚق  ثٌووز إفظووجة١جي دوو١ٓ ِضٛضووبجس ثٌم١جضووجس ثٌمذ١ٍووز  (٠10ضؼووـ ِووٓ ؽووسٚي  

ٚثٌذاس٠ز ٌّؾّٛ ز ثٌسٚثةر ثٌّفضٛفوز توٟ ؽ١ّو  ثٌّٙوجنثس ثٌٙؾ١ِٛوز ل١وس ثٌذقغٌٛظوجٌـ ِضٛضوبجس 

 ثٌم١جضجس ثٌذاس٠ز. 

 

 

  انًفتىدتانمُاساث انمبهُت وانبؼذَت نًجًىػت انذوائز يتىسطاث ( 2شكم رلى )

 لُذ انبذث ت وانخهفُتانضزبت انسادمت األيايُفٍ 

فً  المفتوحةتحسن مستوى أداء مجموعة الدوائر ( 2( والشكل رقم )10ٌوضح جدول )

مهااارة الضااربة الساااحقة بوجااه المضاارب األمااامً ومهااارة الضااربة الساااحقة بوجااه المضاارب 

عتماد علاى الدوائر المفتوحة ت أن إلىفً ذلك ٌرجع  سببأن ال الباحثرى وٌ، الخلفً قٌد البحث 

التغذٌااة الراجعااة المرجااأة بمعرفااة األداء والتغذٌااة الراجعااة الفورٌااة بمعرفااة النتٌجااة والتااً تقااوم 

بدورها فً اكتشاف األخطاء التً تحدث خالل األداء وتصحٌحها فً المحاوالت التالٌة للوصول 

إلى أفضل  ملهذه المهارات والوصول به تحسٌن مستوى أدائهمإلى األداء الصحٌح، مما أدى إلى 

 مستوى ممكن.

 (22، صم2001) عبدالمنعم و أبو هرجه و زغلولوهذا ٌتفق مع ما أشار إلٌه كل من 

إلى أن التغذٌة الراجعة توضح مواضع الخطأ فنصححه ونعّدله نحو األفضل مما ٌؤدى فً 

 النهاٌة إلى الوصول بالالعب إلى أقصى درجة إجادة فً أداء مهارات األنشطة الرٌاضٌة.

التغذٌة الراجعة تزود المؤدى  أن (124، ص2017) Gallahue جاالهٌوما ٌضٌف ك

بمعلومات معرفة النتائج أو معرفة األداء التً تؤدى إلى تصحٌح األخطاء للحصول على 

 االستجابة المطلوبة. 

) وٌذكر  (أن التغذٌة الراجعة ترشد الالعب عند 168، ص م2012حسٌن و الحسٌن

الخطأ، وتدله على الحركات التً تحتاج إلى تغٌٌر، ولذا فهً تعد أهم عامل ٌضبط أداء أو تعلم 

 المهارات الحركٌة. 

سبب تحسن القٌاسات البعدٌة عن القبلٌة إلى أن طرٌقة أداء المهارات  الباحثرجع كما ٌ

هذه المجموعة  العبًقوم ٌها فً اختبار التقٌٌم حٌث تشبه طرٌقة أدائ الدوائر المفتوحةفً 
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أو الخمسة وذلك بالنسبة  الثالثةبتكرار أداء هذه المهارات لكل منطقة من مناطق الطاولة 

بوجه المضرب األمامً والخلفً ومهارتً اإلرسال بوجه الضربة اللولبٌة المستقٌمة لمهارتً 

للكرة على الترتٌب بطرٌقة عشوائٌة غٌر  الجانبًالمضرب األمامً والخلفً مع الدوران 

على طرٌقة األداء فً اختبار التقٌٌم وبالتالً تحّسن مستوى  ممنتظمة، مما أدى إلى تدرٌبه

 .مأدائه

، Del Rayراى)و، م(2000،عبد المنعم ) منوٌتفق ذلك مع نتائج دراسات كل 

فً أن استخدام 2017) عمر ، فاٌز ، ،  م(2015 )لطفً ، رحمانً،، م(2001آخرون ،  م (

دقة األداء مستوى والدوائر المفتوحة فً تعلٌم أو تدرٌب المهارات الحركٌة أثر تأثٌراً إٌجابٌاً فً 

 المهاري. 

هذه النتٌجة تحقق كلٌاً صحة ما جاء بالفرض الثانً من فروض البحث والذي ٌنص و   

البعدي للمجموعة الثانٌة والقبلً  ٌٌنالقٌاس ًتوجد فروق دالة إحصائٌاً بٌن متوسط" :على

قٌد البحث األمامٌة والخلفٌة الضربة الساحقة )مجموعة الدوائر المفتوحة( فً مستوى أداء 

لصالح متوسط القٌاس البعدي.  "

 : عجٌغجي:  رع ِٕٚجلشز ٔضجةؼ  ثٌفرع ثٌغجٌظ
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 (11جدول )

 نًجًىػت انذيج بٍُدالنت انفزوق بٍُ يتىسطاث انمُاساث انمبهُت وانبؼذَت 

 انذوائز انًغهمت وانذوائز انًفتىدت فٍ انًهاراث انهجىيُت لُذ انبذث 

   = ٌ6 

 اهلجْمٔ٘املَارات 

 قٔد ال حح

ّحدٗ 

 القٔاس

الفزق بني  ال عدٖالقٔاس  القٔاس الق لٕ

 املتْصطني

 قٔن٘ "ت"

 ع± س/ ع± س/

 الضاحق٘الطزب٘ 

 بْجُ املطزب األمامٕ 

 الدرج٘
20.3 1.63299 25.0 1.67332 -4.66667- -5.813- 

 الضاحق٘الطزب٘ 

 بْجُ املطزب اخللفٕ 

 الدرج٘
16.5 1.87083 26.3 1.36626 -9.83333- -11.271- 

 (10571( = ) 0.5.قيمة " ت " الجدولية عند مستوى داللة ) 
ٚؽووٛ  توورٚق  ثٌووز إفظووجة١جي دوو١ٓ ِضٛضووبجس ثٌم١جضووجس ثٌمذ١ٍووز  (٠11ضؼووـ ِووٓ ؽووسٚي  

ِٙجنر ثٌؼردز ثٌطوجفمز دٛؽوٗ  تٟٚثٌذاس٠ز ٌّؾّٛ ز ثٌسِؼ د١ٓ ثٌسٚثةر ثٌّغٍمز ٚثٌسٚثةر ثٌّفضٛفز 

ثٌّؼرح ثألِجِٟ ِٚٙجنر ثٌؼردز ثٌطجفمز دٛؽٗ ثٌّؼرح ثٌخٍفٟ ل١س ثٌذقظ ٌٚظجٌـ ِضٛضبجس 

 ثٌم١جضجس ثٌذاس٠ز. 

 

 انذيج بٍُ يتىسطاث انمُاساث انمبهُت وانبؼذَت نًجًىػت( 3شكم رلى ) 

 لُذ انبذث انضزبت انسادمت األيايُت وانخهفُتفٍ انًفتىدت انذوائز انذوائز انًغهمت و

( تحسن مستوى أداء مجموعة الدمج فً جمٌع 3( والشكل رقم )11ٌوضح جدول )

هذه المجموعة ناشئً السبب فً ذلك إلى أن  الباحثالمهارات الهجومٌة قٌد البحث، وٌعزو 

وهذا ٌعتبر ،  حصلت على مزٌج من التغذٌة الراجعة الفورٌة والمرجأة بمعرفة األداء والنتٌجة

أكثر فائدة عند تطوٌر أداء المهارات الحركٌة حٌث ٌؤدى إلى تنمٌة نمط حركً جٌد وثابت 

لهدف من كل محاولة، األمر الذي ٌؤدى إلى للمهارة وهذا النمط من شأنه زٌادة احتمالٌة تحقٌق ا
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زٌادة دافعٌة الالعب على االستمرار فً الممارسة لتعدٌل األداء للوصول إلى االستجابة 

 الصحٌحة. 

بأن التغذٌة الراجعة تعتبر حافزاً قوٌاً  173،ص 2010عبدالحسٌن )وهذا ما ٌشٌر إلٌه  )

تكون المعلومات القادمة منها مشجعة على  جداً ٌدفع اإلنسان إلى االستمرار فً العمل عندما

 قرب الوصول إلى الهدف. 

) ، (124، ص2017) Gallahue جاالهٌو كما ٌتفق كل من  م2012حسٌن و الحسٌن

(على أن التغذٌة الراجعة تعمل على زٌادة دافعٌة الالعب أثناء التدرٌب، وبدون 168، ص

 معلومات التغذٌة الراجعة سرعان ما ٌفقد الالعب الحماس والرغبة فً استكمال عملٌة التدرٌب. 

سبب تحّسن القٌاسات البعدٌة عن القبلٌة إلى أن العبً هذه المجموعة  الباحثكما ٌرجع 

مات التغذٌة الراجعة عن طرٌقة أدائهم لهذه المهارات ونتٌجة هذا األداء استفادوا من معلو

بصورة فورٌة ومرجأة، األمر الذي ساعدهم على إصالح األخطاء الموجودة باألداء وجعلهم 

ٌؤّدون االستجابات التالٌة بشكل مختلف عن االستجابات السابقة لها مما أدى ذلك إلى تعدٌل 

 المطلوبة وذلك من خالل تكرار األداء.  أدائهم وتحقٌق االستجابة

إلى أن التغذٌة الراجعة تعتبر مفتاح  (4، صم2010)عبد الفتاح كما ٌشٌر كل من 

 التعلم الفّعال نظراً إلمكانٌة االستفادة منها فً تصحٌح كل من األداء الحركً والهدف منه. 

الراجعة الفورٌة هذه المجموعة على مزٌج من التغذٌة  ناشئأن حصول  الباحث وٌرى

والمرجأة بمعرفة األداء والنتٌجة كان له تأثٌراً إٌجابٌاً فً بناء وتطوٌر التصور الحركً 

 الصحٌح للمهارات لدٌهم كما أدى إلى تحسٌن مواصفات األداء أثناء الممارسة.

بأهمٌة التصور فً األداء  324م،ص2011) بدرانوٌتفق هذا مع ما أشار إلٌه  )

الحركً لذا ٌجب على المدرب الرٌاضً العمل على ترقٌة التصور الحركً للفرد الرٌاضً 

 إلمكان تنمٌة قدراته ومستواه. 

، Del Rayراى)و، م(2000،عبد المنعم ) كل من اتوٌتفق ذلك مع نتائج دراس

فً أن استخدام 2017) عمر ، فاٌز ، ،  م(2015 )لطفً ، رحمانً،، م(2001آخرون ،  م (

الدمج بٌن الدوائر المغلقة والدوائر المفتوحة فً تعلٌم أو تدرٌب المهارات الحركٌة أثر تأثٌراً 

 إٌجابٌاً فً مستوى ودقة األداء المهاري. 

والتً أكدت بعدم وجود فروق  2010) اونج ، فاٌزي،" دراسةنتائج  وتختلف مع  م(

 .مفتوحةبٌن الدوائر المغلقة والدوائر ال

فً أن استخدام الدمج ( م2006،  نصر الدٌن، عاشور) دراسةمع نتائج أٌضا  وتتفق

والذي ٌمثله أفراد المجموعة التجرٌبٌة الثالثة كان أفضل  بٌن الدوائر المغلقة والدوائر المفتوحة

ة النظم األخرى قٌد الدراسة فً تحسٌن مهارة التصوٌب من الثبات ومن القفز للمبتدئٌن فً كر

 .السلة 

 صحة ما جاء بالفرض الثالث من فروض البحث والذي ٌنص كلٌاً وهذه النتٌجة تحقق  

 :  على
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انبؼذٌ نهًجًىػت انناننت )يجًىػت انذيج بٍُ وانمبهٍ  ٍُُانمُاس ٍتىجذ فزوق دانت إدصائُاً بٍُ يتىسط" 

لُذ انبذث نصانخ  األيايُت وانخهفُت انضزبت انسادمتانًفتىدت( فٍ يستىي أداء وانذوائز انذوائز انًغهمت 

0 انمُاس انبؼذٌ ٍيتىسط " 

 رابؼاً: ػزض ويُالشت َتائج  انفزض انزابغ:
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 (12جذول )

 تذهُم انتباٍَ بٍُ يجًىػاث انبذث اننالثت فٍ انمُاس انبؼذٌ

 نهًهاراث لُذ انبذث 

ٌ1 ٌ =2 ٌ =3  =6 

 املَارات اهلجْمٔ٘

 قٔد ال حح
 مصدر الت آً

درجات 

 احلزٓ٘
 دلنْع املزبعات

متْصط 

 املزبعات
 قٔن٘ "   "

 الضاحق٘الطزب٘ 

 بْجُ املطزب األمامٕ

 بني اجملنْعات
2 56.333 28.167 

6.385 

 

 داخل اجملنْعات
15 66.167 4.411 

 اجملنْع الللٕ
17 122.500  

 الضاحق٘الطزب٘ 

 اخللفٕبْجُ املطزب 

 بني اجملنْعات
2 103.444 51.722 

26.908 

 

 داخل اجملنْعات
15 28.833 1.922 

 اجملنْع الللٕ
17 132.278  

 (3.68 ( = 2،15( بدرج٘ حزٓ٘  0.05  مضتْٚقٔن٘ "   " اجلدّلٔ٘ عيد 

( وجود فروق دالة إحصائٌاً بٌن مجموعات البحث الثالثة فً 12ٌتضح من جدول )

 القٌاس البعدي للمهارات  قٌد البحث.
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 (13جدول )

 الفروق بٌن متوسطات القٌاسات البعدٌة لمجموعات البحث الثالثةداللة 

 فً المهارات قٌد البحث

ٌ1 ٌ =2 ٌ =3  =6 

 اهلجْمٔ٘املَارات 

 قٔد ال حح 
 املتْصطات اجملنْعات

دلنْع٘ 

الدّاٜز 

 املغلق٘

دلنْع٘ 

الدّاٜز 

 املفتْح٘

دلنْع٘ 

 الدمج

 قٔن٘ 

L.S.D 

 الطزب٘ الضاحق٘

بْجُ املطزب 

 األمامٕ

 دلنْع٘ الدّاٜز املغلق٘
24.83 

 
3.83

*
 .167- 

 دلنْع٘ الدّاٜز املفتْح٘ 1.213
28.67 

  3.67
* 

 دلنْع٘ الدمج
25.0 

   

 الضاحق٘الطزب٘ 

 اخللفٕبْجُ املطزب 

 دلنْع٘ الدّاٜز املغلق٘
20.5 

 
3.50

* 5.83
* 

 دلنْع٘ الدّاٜز املفتْح٘ 801.
24.0 

  2.33
* 

 دلنْع٘ الدمج
26.33 

   

( ّجااْد هاازّق دالاا٘  حصااأًٜا بااني متْصااطات القٔاصااات ال عدٓاا٘ جملنْعااات ال حااح     13ٓتطاام مااً جاادّل   

 : الجالث٘ يف املَارات قٔد ال حح علٙ اليحْ التالٕ

  ٗ4شلل   : بْجُ املطزب األمامٕ الضاحق٘الطزب٘ هٔنا ٓتعلب مبَار) 

 : يْجد هزّق دال٘  حصأًٜا بني متْصطٕ القٔاصٔني ال عدٓني

لمجموعة الدوائر المغلقة ومجموعة الدوائر المفتوحة ولصالح متوسط القٌاس البعدي  -

 لمجموعة الدوائر المفتوحة. 

لمجموعة الدوائر المغلقة ومجموعة الدمج ولصالح متوسط القٌاس البعدي لمجموعة  -

 .الدمج

عة لمجموعة الدوائر المفتوحة ومجموعة الدمج ولصالح متوسط القٌاس البعدي لمجمو -

 . الدوائر المفتوحة
  ٗ5شلل   : بْجُ املطزب اخللفٕالضاحق٘ الطزب٘ هٔنا ٓتعلب مبَار) 

 يْجد هزّق دال٘  حصأًٜا بني متْصطٕ القٔاصٔني ال عدٓني:

لمجموعة الدوائر المغلقة ومجموعة الدوائر المفتوحة ولصالح متوسط القٌاس البعدي  -

 لمجموعة الدوائر المفتوحة.
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المغلقة ومجموعة الدمج ولصالح متوسط القٌاس البعدي لمجموعة  لمجموعة الدوائر -

 الدمج.

لمجموعة الدوائر المفتوحة ومجموعة الدمج ولصالح متوسط القٌاس البعدي لمجموعة  -

 . الدمج

 

 
 

 (4شىً  

 ِضٛضبجس ثٌم١جضجس ثٌذاس٠ز ٌّؾّٛ جس ثٌذقظ ثٌغالط

 تٟ ِٙجنر ثٌؼردز ثٌطجفمز دٛؽٗ ثٌّؼرح ثألِجِٟ

 
 

 
 (5شىً  

 ِضٛضبجس ثٌم١جضجس ثٌذاس٠ز ٌّؾّٛ جس ثٌذقظ ثٌغالط

 تٟ ِٙجنر ثٌؼردز ثٌطجفمز دٛؽٗ ثٌّؼرح ثٌخٍفٟ

( صفٛق ِطضٜٛ د ث  ِؾّٛ ز ثٌسٚثةر ثٌّفضٛفز  ٍوٝ 4( ٚثٌشىً نلُ  ٠13ٛػـ ؽسٚي  

ِطضٜٛ د ث  وً ِٓ ِؾّٛ ز ثٌسٚثةر ثٌّغٍمز ِٚؾّٛ ز ثٌسِؼ تٟ ِٙوجنر ثٌؼوردز ثٌطوجفمز دٛؽوٗ 

ٌّؼرح ثألِجِٟ م ٠ٚٛػـ ثٌذجفظ دْ ثٌطذخ تٟ سٌه ٠رؽو  إٌوٝ ؽذ١اوز ثٌاّوً  ثخوً ِؾّٛ وز ث

( صىوورثن ٌّٙووجنر ثٌؼووردز ثٌطووجفمز دٛؽووٗ ثٌّؼوورح 15ثٌووسٚثةر ثٌّفضٛفووز ف١ووظ ٠ووؤ ٜ ثٌال ووخ  

( 90ثألِووجِٟ ٌىووً ِٕبمووز ِووٓ ِٕووجؽك ثٌبجٌٚووز ثٌغالعووز دبر٠مووز  شووٛثة١ز غ١وور ِٕضظّووز دئؽّووجٌٟ  

ضسن٠ذ١ز ثٌٛثفسرم ٚ٘ ث ٠إوٝ دْ ثٌذ١توز ثٌضوٟ ٠وؤ ٜ ت١ٙوج ل ذوٟ ٘و ٖ ثٌّؾّٛ وز صىرثن تٟ ثٌٛفسر ثٌ

22
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ِضغ١رر ٔظرثي ألْ ثٌّغ١ر غ١ر ِاٍَٛ دجٌٕطذز ٌال خم ٚ٘ ث ٠ضٕجضخ ِو  ؽذ١اوز د ث  ِٙوجنر ثٌؼوردز 

ثٌطجفمز دٛؽٗ ثٌّؼرح ثألِوجِٟ وّٙوجنر ِفضٛفوز صوؤ ٜ توٟ د١توز ِضغ١ورر دٞ دْ ثٌظورٚف صضغ١ور 

نر ِّج ٠ضبٍخ ِٓ ثٌال خ دْ ٠مَٛ دذاغ ثٌضاس٠الس تٟ ثأل ث  تٟ وً ِرر ٠ضُ ت١ٙج دعٕج  د ث  ثٌّٙج

صىوورثن ثٌّٙووجنر ٌىووٟ صاُلةووُ ِضبٍذووجس ثٌّٛلووبم وّووج ٠ضٕجضووخ ِوو  ؽر٠مووز د ثةٙووج تووٟ ِذجن٠ووجس صووٕص 

ثٌبجٌٚز تجٌال خ ل ٠ارف ِطذمجي ِىجْ ضمٛؽ ثٌىرر  ٍوٝ ٔظوب ثٌبجٌٚوز ثٌخوجص دوٗ ١ٌوؤ ٞ ٘و ٖ 

إ١ٌٙوجم   ٚثٌّىوجْ ثٌو ٞ ضو١ٛؽٗ إ١ٌوٗ  وخ ثٌّٕوجتص ٘وٛ ثٌو ٞ ٠وضقىُ توٟ صٛؽ١وٗ ثٌىوررثٌّٙجنر ألْ ثٌال

ثٌال خ ثٌىرر دجضضخسثَ ٘ ٖ ثٌّٙجنر ٌٍّاخ ثٌّٕوجتص ِضغ١ ور ف١وظ ٠ؾوخ  ١ٍوٗ دْ ٠ٛؽوٗ ثٌىورر إٌوٝ 

ِىجْ دا١س  ٓ ِضٕجٚي ِؼرح ثٌّٕجتص ٚسٌه ٔظرثي ٌضقروٗ ٚصغ١١ر ِىجٔٗ دجضوضّرثن دعٕوج  ثٌٍاوخم 

ػرح ثٌىرر ِضغ١ ر تٟ ٘و ٖ ثٌّٙوجنر ٚسٌوه ٌضغ١ ور ضور ز ثٌىورر ٚشوسر  ٚنثٔٙوج ِوٓ ٚد٠ؼجي صٛل١ش 

ثٌال خ ثٌّٕجتصم ٚ٘ ث ٠إٝ دْ د ث  ٘ ٖ ثٌّٙجنر ٠ضُ وجضضؾجدز ٌٍاٛثًِ ٚثٌّضغ١رثس غ١ر ثٌّضٛلاز 

ِووٓ ثٌال ووخ ثٌّٕووجتصم ٠ٚضٕجضووخ ووو ٌه ِوو  ؽر٠مووز ثأل ث  تووٟ ثخضذووجن ثٌضم١وو١ُم ٚدجٌضووجٌٟ تإووس د ث  

تووئْ صمووسَ ِؾّٛ ووز ثٌووسٚثةر ثٌّفضٛفووز ٠ىووْٛ دوذوور ِووٓ صمووسَ ِؾّٛ ووز ثٌووسٚثةر ثٌّغٍمووز  ثلخضذووجن

 ِٚؾّٛ ز ثٌسِؼ تٟ د ث  ٘ ٖ ثٌّٙجنر.

دوأْ  ١ٍّوز ثٌضوسن٠خ  ٍوٝ ثٌّٙوجنثس  (2َ مص2005 ٍوٟ  ٠ٚضفك ٘ ث ِو  ِوج دشوجن إ١ٌوٗ 

 ثٌّفضٛفز صضبٍخ ثٌضسن٠خ ِٕ  ثٌذسث٠ز تٟ د١تز ِضغ١رر ِٓ ف١ظ ثٌّىجْ. 

َ( ٚثٌضوٟ دشوجنس إٌوٝ 2000م ذس ثٌّٕاُ  ٍفش ٘ ٖ ثٌٕض١ؾز د٠ؼجي ِ  ٔضجةؼ  نثضز وّج ثخض

فسٚط صمسَ  ثي إفظجة١جي ٌٍّؾّٛ ز ثٌضٟ صاًّ دجٌسِؼ د١ٓ ثٌسٚثةر ثٌّغٍمز ٚثٌّفضٛفز  ٍٝ وً ِٓ 

ِؾّٛ ز ثٌسٚثةر ثٌّغٍمز ِٚؾّٛ ز ثٌسٚثةر ثٌّفضٛفز تٟ  لوز د ث  ثٌّٙوجنثس ثٌستج ١وز توٟ ن٠جػوز 

 ر.ثٌّذجنز

( د٠ؼجي صفٛق ِطضٜٛ د ث  ِؾّٛ وز ثٌوسِؼ  ٍوٝ 5( ٚثٌشىً نلُ  13وّج ٠ٛػـ ؽسٚي  

ِطووضٜٛ د ث  وووً ِووٓ ِؾّٛ ووز ثٌووسٚثةر ثٌّغٍمووز ِٚؾّٛ ووز ثٌووسٚثةر ثٌّفضٛفووز تووٟ ِٙووجنر ثٌؼووردز 

ثٌطجفمز دٛؽٗ ثٌّؼرح ثٌخٍفٟم ٠ٚاٍوً ثٌذجفوظ سٌوه إٌوٝ ؽذ١اوز د ث  ِؾّٛ وز ثٌوسِؼ ف١وظ د س 

ٕظجَ ثٌسٚثةر ثٌّغٍمز ٠امذٙج ٚفوسص١ٓ صوسن٠ذ١ض١ٓ دٕظوجَ ثٌوسٚثةر ثٌّفضٛفوز خوالي ٚفسص١ٓ صسن٠ذ١ض١ٓ د

تضوورر صٕف١وو  ثٌضؾردووزم ِٚووٓ ٚؽٙووز ٔظوور ثٌذجفووظ دْ د ث  ِٙووجنر ثٌؼووردز ثٌطووجفمز دٛؽووٗ ثٌّؼوورح 

توٟ د١توز ِغٍموز –وّٙجنر طاذز تٟ ثأل ث  ٌا١ٕز ثٌذقظ ألٔٙج صؤ ٜ دٛؽٗ ثٌّؼرح ثٌخٍفٟ–ثٌخٍفٟ

نضز ٌٍٛطٛي إٌٝ ثٌذ١تز ثٌضٟ صشجدٗ ررٚف ثٌّٕجتطوز دٚ ِٛثلوب ثٌٍاوخ دٞ ثٌوسِؼ عُ تضـ د١تز ثٌّّج

ِج د١ٓ ثٌذ١تز ثٌّغٍمز ٚثٌّفضٛفز تٟ ثٌضسن٠خ  ١ٍٙج ضج س ل ذٟ ٘ ٖ ثٌّؾّٛ ز  ٍٝ ثلضوضفج ر ِوٓ 

وً ِٓ ثٌضغ ٠ز ثٌرثؽاز ثٌفٛن٠ز ٚثٌّرؽوأر ثٌخجطوز دّارتوز ثأل ث  ٚثٌٕض١ؾوز ثٌضوٟ ووجْ ٌّٙوج  ظو١ُ 

ٟ صظق١ـ دخبج  د ثةُٙ ٌٙو ٖ ثٌّٙوجنر ِٚوٓ عوُ ثٌٛطوٛي ٌوأل ث  ثٌظوق١ـ ٚدموسن وذ١ور ِوٓ ثألعر ت

ثٌسلز دجإلػجتز إٌٝ ثٌمسنر  ٍٝ إِىج١ٔز د ثةٙج صقش ثٌشرٚؽ ثٌذ١ت١وز ثٌّضغ١وررم ٚ٘و ث ٠ٕجضوخ ؽذ١اوز 

ثأل ث  تٟ ن٠جػز صٕص ثٌبجٌٚز ثٌضٟ صؤ ٜ تٟ د١تز ِفضٛفز ِٚضغ١رر ِٓ ف١وظ ِىوجْ ضومٛؽ ثٌىورر 

ٌبجٌٚووز ٚضوور ضٙج ٚٔووٛ   ٚنثٔٙووج ٚشووسصٗ ِٚىووجْ ثٌال ووخ ثٌّٕووجتص  ٍووٝ ثٌبجٌٚووزم ٚووو ٌه  ٍووٝ ث
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٠ٕجضخ ؽذ١از ثأل ث  تٟ ثخضذجن ثٌضم١١ُ ِٚٓ عُ تإس د ث  ثلخضذجن تئْ ِطضٜٛ د ث  ِؾّٛ ز ثٌوسِؼ 

ٌّٙووجنر ثٌؼووردز ثٌطووجفمز دٛؽووٗ ثٌّؼوورح ثٌخٍفووٟ وووجْ دتؼووً ِووٓ ِطووضٜٛ د ث  ِؾّووٛ ضٟ ٔظووجَ 

 ز ٚثٌّفضٛفز ٌٙج.ثٌسٚثةر ثٌّغٍم

( دْ ثٌال وخ ٠شوار دجٌقرووز ِوج إسث 222َمص2018 صشوجنٌس  ٚ ٠ٚ ور وً ِٓ  ٠ذوٛنثٖ

وجٔش طق١قز دٚ خجؽتزم تجٌضغ١١ر تٟ ثٌقروز ٠قسط  ٕس ِمجنٔز ثٌال خ ثٌّاٍِٛجس ثٌضٟ ٠قظوً 

ّارتز  ١ٍٙج ِٓ ثٌّارتز دجٌٕضجةؼ ِ  ثٌٕضجةؼ ثٌّرغٛح ثٌقظٛي  ١ٍٙجم ٚد٠ؼجي  ٕسِج ٠مجنْ د١ٓ ثٌ

دووجأل ث  ِوو  ِووج وووجْ ٠رغووخ تووٟ د ثةووٗم ٚ ٕووس سٌووه ٠ذووسد تووٟ صاووس٠ً ثأل ث  فضووٝ ٠ووضُ ثٌقظووٛي  ٍووٝ 

 ثلضضؾجدز ثٌظق١قز. 

دْ صاٍوُ ثٌقرووجس ثٌضوٟ صوؤ ٜ توٟ د١توز ِفضٛفوز ٠ضبٍوخ  (5َ مص2009 ٍٟ  وّج ٠ ور 

 إغاللٙج دٚلي فضٝ ٠ضُ صى٠ٛٓ دعر ِسنن لٜٛ ٌىً ِٕٙج.

إٌووٝ دٔووٗ ٠ؾووخ صاٍووُ ثٌّٙووجنثس ثٌّفضٛفووز دٚلي صقووش (  82َم ص2012  شوو١ر ثٌووس٠ٛثْصٚ

ددطووؾ ثٌظوورٚف ٚ٘وو ث ٠إووٝ غٍووك ثٌذ١تووز ثٌضووٟ صووؤ ٜ ت١ٙووج ثٌّٙووجنر دٚليم وّووج ٠ؾووخ  ووسَ د ث  صٍووه 

 ثٌّٙجنثس تٟ د١تز ِغٍمز ٌفضرر ؽ٠ٍٛز. 

إٔووٗ ل ٠ّٕوو  دْ صووؤ ٜ ثٌّٙووجنر ثٌّفضٛفووز تووٟ دووج ا (24َم ص2012  ٚصؼوو١ب ثٌووس١ٌّٟ

ر وّٙجنر ِغٍمزم ٌٚىٓ ثٌّٙجنر ثٌّفضٛفز ثٌضٟ صُاٍُ  تٟ دج ا ثألِور صقوش رورٚف ِغٍموز ٠ؾوخ ثألِ

 دْ صُاٍُ  دأضر  ِج ٠ّىٓ صقش ثٌظرٚف ثٌّضغ١رر. 

دْ ثٌوسِؼ ِوج دو١ٓ ثٌذ١توز ثٌّغٍموز ٚثٌّفضٛفوز ٠طوج س ( 11َم ص2010 ذسثٌقط١ٓ  ٠ٚرٜ 

ج س  ٍوٝ ضور ز ثٌضموسَ  دّطوضٜٛ ثأل ث   ٍٝ د ث  ثٌّٙجنثس تٟ ثٌشرٚؽ ثٌذ١ت١ز ثٌّضغ١وررم وّوج ٠طو

 ثٌّٙجنٞ. 

 ٌبفووٟ م َ( م2001م رخوورْٚ مDel Rayنثٜ ٚصضفووك ٘وو ٖ ثٌٕض١ؾووز ِوو  ٔضووجةؼ  نثضووز 

ٚثٌضووٟ صشوو١ر إٌوووٝ فووسٚط صمووسَ  ثي إفظوووجة١جي َ ( 2012م    ّوور م توووج٠س م َ( 2015 نفّووجٟٔم

ٓ ِؾّٛ ز ثٌوسٚثةر ثٌّغٍموز ٌٍّؾّٛ ز ثٌضٟ صاًّ دجٌسِؼ د١ٓ ثٌسٚثةر ثٌّغٍمز ٚثٌّفضٛفز  ٍٝ وً ِ

 .ِٚؾّٛ ز ثٌسٚثةر ثٌّفضٛفز ِٚؾّٛ ز ثٌسِؼ د١ٓ ثٌسٚثةر ثٌّفضٛفز ٚثٌّغٍمز 

ٚ٘ ٖ ثٌٕض١ؾز صقمك و١ٍجي طقز ِج ؽوج  دوجٌفرع ثٌرثدو  ِوٓ تورٚع ثٌذقوظ ٚثٌو ٞ ٠وٕض 

:ٍٝ  

انضثزبت تىجذ فزوق دانت إدصائُاً بٍُ يتىسطاث انمُاساث انبؼذَت نًجًىػاث انبذث اننالثت فٍ يسثتىي أداء " 

 "لُذ انبذث0  األيايُت وانخهفُت انسادمت

 االستخالصات والتوصٌات:

 أوالً: االستخالصاث:

 ٚثةر إْ ثضضخسثَ ثٌسٚثةر ثٌّغٍمز ٚثٌوسٚثةر ثٌّفضٛفوز ٚثٌوسِؼ دو١ٓ ثٌوسٚثةر ثٌّغٍموز ٚثٌوس

ثٌّفضٛفووز ٠ووؤعر صووأع١رثي إ٠ؾجد١ووجي  ٍووٝ صقطوو١ٓ ِطووضٜٛ د ث  ِٙووجنر ثٌؼووردز ثٌطووجفمز 

 ( ضٕز.18ثألِج١ِز ٚثٌخٍف١ز  ل١س ثٌذقظ ٌٕجشتٟ صٕص ثٌبجٌٚز صقش  
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  إْ ثضووضخسثَ ثٌووسٚثةر ثٌّفضٛفووز وووجْ دوغوور صووأع١رثي  ٍووٝ صقطوو١ٓ ِطووضٜٛ د ث  ِٙووجنر

وً ِٓ ثٌسٚثةر ثٌّغٍمز ٚثٌسِؼ  ثٌؼردز ثٌطجفمز دٛؽٗ ثٌّؼرح ثألِجِٟ ِٓ ثضضخسثَ

 د١ٓ ثٌسٚثةر ثٌّغٍمز ٚثٌسٚثةر ثٌّفضٛفز.

  ٓإْ ثضضخسثَ ثٌسِؼ د١ٓ ثٌسٚثةر ثٌّغٍمز ٚثٌسٚثةر ثٌّفضٛفز وجْ دوغر صأع١رثي  ٍٝ صقط١

ِطووضٜٛ د ث  ِٙووجنر ثٌؼووردز ثٌطووجفمز دٛؽووٗ ثٌّؼوورح ثٌخٍفووٟ ِووٓ ثضووضخسثَ وووً ِووٓ 

 ثٌسٚثةر ثٌّغٍمز ٚثٌسٚثةر ثٌّفضٛفز.

 توصيدات البحث : ثانيا : 
ؽج س صٛط١جس ٘ ث ثٌذقظ ِٓ دو١ٓ ضوبٛنٖ م ٚٔجداوز ِوٓ ٔضجةؾوٗ م ٚتوٟ ػوٛ  ثٌذ١جٔوجس     

 ٚثٌّاٍِٛجس م ثٌضٟ صٛطً إ١ٌٙج ثٌذجفظ م ٚتٝ فسٚ  ثٌذقظ م ٚد٘سثتٗ م  ٍٝ ثٌٕقٛ ثٌضجٌٟ : 

  ثألِووجِٟ ثضوضخسثَ ثٌوسٚثةر ثٌّغٍمووز  ٕوس ثٌضوسن٠خ  ٍووٝ ثٌّٙوجنثس ثٌّغٍموز دٛؽووٗ ثٌّؼورح

 ٚثٌخٍفٟ تٟ ن٠جػز صٕص ثٌبجٌٚز.

   ثضضخسثَ ثٌسٚثةر ثٌّفضٛفز  ٕس ثٌضسن٠خ  ٍٝ ثٌّٙوجنثس ثٌّفضٛفوز ثٌطوٍٙز توٟ ثأل ث  ضوٛث

 دٛؽٗ ثٌّؼرح ثألِجِٟ دٚ ثٌخٍفٟ تٟ ن٠جػز صٕص ثٌبجٌٚز.

  ثضووضخسثَ ثٌووسِؼ دوو١ٓ ثٌووسٚثةر ثٌّغٍمووز ٚثٌووسٚثةر ثٌّفضٛفووز  ٕووس ثٌضووسن٠خ  ٍووٝ ثٌّٙووجنثس

ثٌظوواذز تووٟ ثأل ث  ضووٛث  دٛؽووٗ ثٌّؼوورح ثألِووجِٟ دٚ ثٌخٍفووٟ تووٟ ن٠جػووز صووٕص  ثٌّفضٛفووز

ثٌبجٌٚووز ِغووً ِٙووجنر ثٌووست  دٛؽووٗ ثٌّؼوورح ثألِووجِٟم ِٚٙووجنر ثٌؼووردز ثٌّطووضم١ّز دٛؽووٗ 

 ثٌّؼرح ثٌخٍفٟم ِٚٙجنر ثٌؼردز ثٌطجفمز دٛؽٗ ثٌّؼرح ثٌخٍفٟ.
 صوٕص ثٌبجٌٚوز دّوج  ثضضخسثَ ثألؽٙسر ثٌّمضرفز دجٌذقظ تٟ ثٌضوسن٠خ  ٍوٝ ِٙوجنثس ن٠جػوز

 ٠ضٕجضخ ِ  ؽذ١از ثٌّٙجنثس وّٙجنثس ِغٍمز ِٚٙجنثس ِفضٛفز.

  ٟثضووضخسثَ ثلخضذووجنثس ثٌّسنؽووز دجٌذقووظ تووٟ صم١وو١ُ ِطووضٜٛ د ث  ل ذووٟ صووٕص ثٌبجٌٚووز توو

 ِٙجنثس ثإلنضجي ٚثٌؼردز ثٌٌٍٛذ١ز ثٌّطضم١ّز دٛؽٗ ثٌّؼرح ثألِجِٟ ٚثٌخٍفٟ. 

 ز ثأل ث  ٚثٌٕض١ؾز  ٕس ثٌضسن٠خ  ٍٝ ِٙجنثس ن٠جػز ثل٘ضّجَ دضمس٠ُ ثٌضغ ٠ز ثٌرثؽاز دّارت

 صٕص ثٌبجٌٚز.

  ثلضضرشج  دٕضجةؼ ٘ ث ثٌذقظ وأفس ثٌّمِٛجس ثألضجض١ز ٌٛػ  درثِؼ ثٌضسن٠خ توٟ ن٠جػوز

 ضٕز . 18صٕص ثٌبجٌٚز ٌٍٕجشت١ٓ صقش 
  َتووٟ  زثٌّطووضقسعثأل ٚثس ٚثألؽٙووسر إؽوورث  ثٌّس٠ووس ِووٓ ثٌسنثضووجس ثٌضووٟ صضاٍووك دجضووضخسث

 تٟ درثِؼ ثٌضسن٠خ ٌٍّرثفً ثٌط١ٕز ثٌّخضٍفز .  ثٌبجٌٚز صٕصن٠جػز 

 . ثل٘ضّجَ دضبذ١ك ثٌذرٔجِؼ ثٌضسن٠ذٟ ثٌّمضرؿ  ٍٝ ِرثفً ض١ٕز ِخضٍفز 
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 قائمة المراجع
 أوً : المراجع العربية  

األسس العممية في تنس الطاولة وطرق 0 (م7..1)احمد عبداهلل محمد ،  إبراىيم-1 
 0الزقازيق، لمطباعة والكمبيوترمركز آيات ، القياس

ألعاب المضرب ) ىوكي  0م( 1.13محمد حامد  )،جمال عبدالحميم ، شعبان ، الجمل -1 
 ، الطبعة األولى ، دار الجمل لمطباعة والنشر ،  طنطا 0   تنس الطاولة ( –

 

 

نظام التعميم ،الميارة المفتوحة والميارة المغمقة0(1.11)ناىدة عبد زيد  ،الدليمي -3
  ، جامعة بابل ،العراق 0 االلكتروني

 دار، موضوعات في التعمم الحركيم ( 0 1.11)لمياء حسن محمد احمد  ،الديوان-4 
 0العراق  البراق لمطباعة، بغداد،

 ،القاىرةدار الجميورية لمصحافة، الرياضيعمم النفس 0 (م1.11)عمرو حسن ، بدران -5 
0 
التدريب المركب المتوازي لتطوير  تأثير استخدام 0 (1.11)عمرو محمد سعد  ،جعفر-6 

القدرات الحركية الخاصة عمى مستوى أداء الجممة الحركية كانكوداي )كاتا( لالعبي 
كمية التربية  -جامعة مدينة السادات  ، غير منشورة رسالة دكتوراه ، رياضة الكاراتيو

 0الرياضية بالسادات 
، عمان ، دار 4،ط ب الرياضيالتعمم وجدولة التدري 0م( 8..1وجيو محجوب )، حاسم -7 

 0 1.9-..1وائل لمنشر ،صر
فعالية التغذية الراجعة المدعمة في تعميم الجممة  0م(1..1محمود محمد )، حسن -8 

الحركية عمى جياز التمرينات األرضية في رياضة الجمباز وعالقتيا بمستوى األداء 
سيوط لعموم وفنون ، مجمة أ جامعة أسيوط –المياري لطالب كمية التربية الرياضية 

 التربية الرياضية، العدد الثالث عشر، الجزء األول، كمية التربية الرياضية، جامعة أسيوط
 0 

في  تأثير التغذية الراجحة الخارجية0 م(1.13)حسين، إياد عمي ، عمي، حازم محمد -9 
واالستقبال بالكرة الطائرة لدى طالب المرحمة المتوسطة  اإلرسالتعمم واحتفاظ ميارتي 
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بحث منشور ،مجمة الرياضة المعاصرة ، المجمد الثاني ،  سنة ( 15 -11)    بأعمار
 العدد الثالث عشر، جامعة كربالء ، العراق 0

0 م(1..1ىاني سعيد ) ، مكارم حممي ، عبد المنرعم ،محمد سعد ، أبو ىرجو ،زغمول -.1
 ، مركز الكتاب لمنشر، القاىرة0 1، ط ا التعميم وأساليبيا في التربية الرياضيةتكنولوجي

تأثير برنامج تدريبي لتنمية التوقيت الحركي لميارة  0م( 9..1محمد حامد ) ،شعبان -11
لناشئي تنس الطاولة ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كمية  األداءالدوران العموي عمى فاعمية 

 التربية الرياضية ، جامعة طنطا 0 
بناء بطارية اختبار لقياس الصفات البدنية والميارات  0م(1996مجدي أحمد ) ،شوقي -11

 غير منشورة، كمية التربية الرياضية لمبنين، جامعة األساسية لناشئي تنس الطاولة، رسالة دكتوراه
 الزقازيق0

،المركز تنس الطاولة، أسس نظرية، تطبيقات عممية0 م(1..1مجدي أحمد )، شوقي  -13
 العربي لمنشر، الزقازيق0

، دار الفكر نظرية الدوائر المغمقة في التعمم الحركي0 م(1999)مصطفى  يعم، طو  -14
 العربي، القاىرة0

، جامعة  نظام التعميم االلكتروني ،،التغذيو الراجعو0( م1.15)وسام رياض حسين  ،عباس -15
 العراق 0 بابل ،

تأثير برمجة التغذية 0(م1.11)وسام رياض  ، حسين، وسام صالح  ، عبد الحسين -16
الراجعة اآلنية والمتأخرة عمى وفق بناء البرنامج الحركي في تعمم بعض الميارات األساسية 

 0 ، مجمة عمرروم التربية الرياضية ،العدد األول ،المجمد الخامس لمطالبات بالريشة الطائرة
، دار الكتب  التعمم الحركي بين المبدأ والتطبيق( : م.1.1يعرب خيون ) ، عبدالحسين -17

 10والوثائق ، ط
فعالية التدريبات الباليستية في تطوير القدرات الحركية  0م (1.15والء ) ،عبدالعزيز -18

عض العبي تنس الطاولة ، بحث منشور ، المؤتمر الدولي لعموم الرياضة األساسية لدى ب
 14470-1417 6والصحة ، كمية التربية الرياضية ، جامعة أسيوط ، ع

تأثير استخدام الدوائر المغمقة و الدوائر المفتوحة  0( م.1.1احمد محمد )، عبد الفتاح  -19
رسالة ماجستير  عمى تحسين مستوى أداء بعض الميارات األساسية في رياضة تنس الطاولة ،

 غير منشورة  ، كمية التربية الرياضية ، جامعة  السادات 0
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توحة عمى تأثير استخدام الدوائر المغمقة والمف 0م(...1مدحت عاصم ) ، عبد المنعم -.1
كمية  ،مستوى أداء بعض الميارات الدفاعية في رياضة المبارزة، رسالة دكتوراه غير منشورة

 التربية الرياضية لمبنات، جامعة حموان0
، األكاديمية الرياضية في التعمم الحركي السيطرة الحركية 0م( 5..1عادل فاضل ) ،ميع -11

 العراقية ، بغداد 0
، األكاديمية الرياضية  الميارة ومفيوميا في التعمم الحركي 0م( 9..1عادل فاضل ) ،ميع -11

 العراقية ، بغداد 0
المرجع في تنس الطاولة، تعميم 0م(1..1سموى عز الدين ) ، إلين وديع ، فكرى ، فرج -13

 ، منشأة المعارف، اإلسكندرية0وتدريب
فاعمية "  0م(6..1) أحمد يوسف محمد كامل  ،، عاشور مصطفى محمد، نصر الدين  -14

، " استخدام أنظمة الدوائر المغمقة والمفتوحة عمى تحسين ميارة التصويب لممبتدئين في كرة السمة
، كمية التربية الرياضية ، جامعة المجمة العممية لمتربية البدنية والرياضية بحث منشور ، 

 0 141- 94ص  ، اإلسكندرية
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http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85+%d8%a3%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%a6%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d9%84%d9%82%d8%a9+%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%81%d8%aa%d9%88%d8%ad%d8%a9+%d8%b9%d9%84%d9%89+%d8%aa%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86+%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d9%88%d9%8a%d8%a8+%d9%84%d9%84%d9%85%d8%a8%d8%aa%d8%af%d8%a6%d9%8a%d9%86+%d9%81%d9%8a+%d9%83%d8%b1%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a9%2f&criteria1=0.
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