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وط الكرة التحميؿ البايوميكنيكي لحسـ نقطة االرساؿ والضربات المتبادلة وفقًا لمسافة سق
 لنيائي بطولة استراليا المفتوحة بالتنس األرضي بيف العبتيف

(Serena Williams – Maria Sharapova ) 
 رافد حبيب قدوري -مدرس مساعد 

 كمية التربية البدنية وعمـو الرياضة –جامعة ديالى 
rafidhabeb@gmail.com 

 

 ضربات المتبادلة، التنس األرضي،البايوميكانيكي، االرساؿاللمفتاحية: الكممات ا
 ممخص البحث

لو دور كبير لممدربيف والبلعبيف وذلؾ لموقوؼ عمى إيجابيات  ياوتحميماف دراسة المباريات    
ف تحميؿ المباريات مف الجانب  وسمبيات الفريؽ او البلعب وىو أسموب قياس دقيؽ وفعاؿ،  وا 

ى نتائج موضوعية دقيقة انيكية سواء بمتغير واحد او عدة متغيرات تساعد في الوصوؿ إلالبايوميك
يوميكانيكية ىي ، واحد ىذه المتغيرات البايا في بياف أسباب الفوز والخسارةفادة  منيمكف اال

معروؼ في لعبة التنس األرضي يحاوؿ البلعب المرسؿ لعب الكرة ال، اذ مف مسافة سقوط الكرة
المنتصؼ او الجانبي لمنطقة االرساؿ، اما في الضربات االمامية والخمفية والمختمفة  قرب خط 

 يحاوؿ البلعب ارجاع الكرة الى عمؽ الممعب وقرب الخطوط الجانبية . 
ودقة في أداء الميارات فباإلمكاف الحصوؿ  س االرضي تحتاج الى جيد بدني عاؿٍ اف لعبة التن  

رساؿ او نقطة مف خبلؿ حسـ الضربات المتبادلة )الرالي(  سواء عمى نقطة مباشرة مف خبلؿ اال
بضربة امامية او خمفية او الضربات االخرى ، وتعد الضربات المتبادلة واحده مف العوامؿ التي 
تجيد البلعبيف اذا ما استمر تكرارىا في كؿ نقطة مف نقاط الشوط الواحد اذ تصؿ احيانًا الى 

ب سـ النقطة فييا وفقًا لمسافة سقوط الكرة في عمؽ الممعب وقر ( ضربة ويكوف ح20اكثر مف )
، فمف خبلؿ متابعة الباحث لمباريات العالمية في لعبة التنس الخطوط الجانبية او قرب الشبكة

اثناء أداء االرساؿ والضربات المتبادلة )الرالي( تمعب في األرضي ألحظ إِف مسافة سقوط الكرة 
قاط مباشرة في االرساؿ واجياد المنافس في الضربات المتبادلة دور كبير في الحصوؿ عمى ن

باحث الى استخراج مسافة سقوط الكرة البمعب الكرة الى جانبي الممعب يمينًا ويسارًا ، لذلؾ ارتأى 
عف خط المنتصؼ والجانبي لنقطة االرساؿ المباشر والمؤثر، ومسافة سقوط الكرة عف الخط 

في الضربات المتبادلة ، واستخدـ الباحث المنيج الوصفي لحؿ  الجانبي لمممعب لنقطة الحسـ
( Serena Williams – Maria Sharapovaمشكمة بحثو وتمثمت عينة البحث بالبلعبتيف )

( نقطة في 28( قد حققت )Serena Williamsوكانت اىـ االستنتاجات اف البلعبة )
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( نقطة في 22في المجموعة األولى و) ( نقاط منيا6المجموعتيف باألرساؿ المباشرة والمؤثرة )
( سنتمتر عف خطوط منطقة 0.39المجموعة الثانية وبوسط حسابي لكبل المجموعتيف بمغ )

االرساؿ وىو ما أىميا لمفوز بالمجموعة الثانية بفارؽ االرساالت ، كذلؾ استنتج الباحث اف 
خبلؿ الضربات  ( نقطة في المجموعتيف مف39( قد حققت )Serena Williamsالبلعبة )
( في المجموعة الثانية وبوسط حسابي 20( ضربة منيا في المجموعة األولى و)19المتبادلة )

( متر عف خطوط الجانبية لمممعب وىو ما أىميا لمفوز بالمجموعة 1.44لكبل المجموعتيف بمغ )
 األولى بفارؽ الضربات المتبادلة.

 

Biomechanic analysis to deduction the serve point and mutual strikes 
according to the ball fall distance in Australian open final ground tennis 
between two female athletes ( Serena Williams and Maria Sharapova ) 

Asst.instructor  : Rafid Habib Kaddouri 
Diyala university 

Faculty of physical education and sport science 
Keyword: Bio mechanic serve mutual strikes, ground tennis. 

Abstract 
The study and analysis of the game has a big role for the coaches and 
athletes to find out the pros and cons of the team or athletes, and it is 
accurate effective measurement method. The analysis of game from 
Biomechanic side depended on one variable or several variables help to 
reach to accurate objective results can be used to explain the reasons of 
winning and losing in ground tennis game, the server tries to play the ball 
near the half way line or on the two sides of the serve area but in the front 
and back and different strikes, the athlete tries to return the ball to depth of 
the stadium and near side lines. 
Tennis game needs a high physical effort and accuracy in performing the 
skills. It is possible to get direct point through the serve or point through 
deducting mutual strikes ( the rally) by the front, back and other strikes. The 
mutual strikes are one of the factors that straining the athlete if they repeat at 
each point of the one round points as up to more than      ( 10) strikes 
sometimes, then the point deducting according to the distance of the ball 
falling in the deep of the stadium and near side lines or near the net. During 
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following up the world games of the ground tennis, the researcher observes 
that the falling of the ball during the serve performing and mutual strikes 
(rally) plays a great role in getting direct point in the serve, and straining 
competitor in mutual strikes by playing the ball on both sides ( right and left) 
of the stadium. Therefore the researcher aims to find out the distance of the 
falling of the ball in the half way line and both sides of direct and effective 
serve point. In addition to find out the distance of the falling of the ball at both 
sides of the stadium for deducting point in mutual strikes. The researcher 
uses descriptive method to solve the research problem . The research sample 
includes two female athletes ( Serena Williams and Maria Sharapova ) . The 
researcher concludes that Serena has won (28) points in direct in the two 
groups: 
(6) direct and effective serve points in the first group while (22) points in the 
second group, with a mean of both group reached (0.39) cm from the serve 
area lines which helps her to win the second group in the differences of the 
serves, while Serena has achieved (39) points in the two groups through 
mutual strikes :(19) points in the first group and (20) in the second group with 
a mean of the two groups reached (1.44) meters from the side lines of the 
stadium which helps her to win in the first group in the differences of mutual 
strikes.          

 
 المقدمة: – 1

لػػو دور كبيػػر لممػػدربيف والبلعبػػيف وذلػػؾ لموقػػوؼ عمػػى إيجابيػػات  يػػاوتحميماف دراسػػة المباريػػات    
وسمبيات وبياف أسباب خسارة الفريؽ او البلعب تكنيكيًا او تكتيكيًا وىو أسموب قياس دقيؽ وفعاؿ 

ي االختبػػارات تكػػوف نسػػتطيع مػػف خبللػػو تعميػػؿ نتػػائج مباريػػات كػػوف اف تحميػػؿ األداء واالنجػػاز فػػ
 بعيده عف الحالة الطبيعية التي يمر فييا الفريؽ او البلعب اثناء المباراة . 

ف تحميؿ المباريات مف الجانب البايوميكانيكية سواء بمتغير واحد او عدة متغيرات تسػاعد فػي    وا 
وز وتطػوير فػادة منيػا فػي بيػاف أسػباب الخسػارة والفػى نتػائج موضػوعية دقيقػة يمكػف االالوصوؿ إل

، ولموصػػؿ الػػى نتػػائج كافػػةاألداء الميػػاري فػػي االلعػػاب والفعاليػػات الرياضػػية الفرديػػة او الجماعيػػة 
" دراسػػػة الحركػػػة  مػػػف خػػػبلؿ لػػػى التحميػػػؿ الكمػػػي والػػػذي ييػػػدؼ إلػػػىموضػػػوعية و دقيقػػػة نحتػػػاج ا

والتػػػي مػػػف  تصػػػويرىا سػػػينمائيًا وبالتػػػالي تحديػػػد قػػػيـ المتغيػػػرات المػػػؤثرة فػػػي الحركػػػة  تحديػػػدًا كميػػػاً 
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( ، واحػػػدى ىػػػذه  233 :1999 :الصػػػعوبة إف تحػػػدد مػػػف خػػػبلؿ دراسػػػتيا بالمبلحظػػػة " )مسػػػمط 
المتغيػػػرات البايوميكانيكيػػػة ىػػػي مسػػػافة سػػػقوط الكػػػرة ، اذ مػػػف معػػػروؼ فػػػي لعبػػػة التػػػنس األرضػػػي 

امػػا فػػي  يحػػاوؿ البلعػػب المرسػػؿ لعػػب الكػػرة قػػرب خػػط المنتصػػؼ او الجػػانبي لمنطقػػة االرسػػاؿ ،
يحػػػاوؿ البلعػػػب ارجػػػاع الكػػػرة الػػػى عمػػػؽ الممعػػػب وقػػػرب فالماميػػػة والخمفيػػػة والمختمفػػػة  الضػػػربات ا

الخطوط الجانبية مف اجؿ تشكيؿ صعوبة اكبر عمى المنافس وعدـ السماح لو بإرجاع كرة صعبة 
لبلعػػب الضػػارب لمكػػرة ، عمػػى البلعػػب دائمػػًا أيجػػاد الوسػػيمة التػػي تجعػػؿ البلعػػب المنػػافس يتحػػرؾ 

وذلػػؾ مػػف أجػػؿ أبعػػاده عػػف مكػػاف التغطيػػة وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ توجيػػو الكػػرات  مػػف جانػػب إلػػى أخػػر
 (.39 : 2004 :المستقيمة والقطرية إلى مساحة البلعب المنافس)عبد الرضا 

مػف االلعػاب الفرديػة التػي اخػذت باالنتشػار الواسػع عمػى مسػتوى  ةاف لعبة التنس االرضػي واحػد  
أداء الميػػارات فباإلمكػػاف الحصػػوؿ عمػػى نقطػػة  العػػالـ ، وتحتػػاج الػػى جيػػد بػػدني عػػالي ودقػػة فػػي

مباشرة مػف خػبلؿ االرسػاؿ او نقطػة مػف خػبلؿ الضػربات المتبادلػة )الرالػي(  سػواء بضػربة اماميػة 
او خمفية او الضربات االخرى ، وتعد الضربات المتبادلة واحده مػف العوامػؿ التػي تجيػد البلعبػيف 

( 20شػوط الواحػد اذ تصػؿ احيانػػًا الػى اكثػر مػػف )اذا مػا اسػتمر تكرارىػا فػػي كػؿ نقطػة مػف نقػػاط ال
ضػػػربة  ويكػػػوف حسػػػـ النقطػػػة فييػػػا وفقػػػًا لمسػػػافة سػػػقوط الكػػػرة فػػػي عمػػػؽ الممعػػػب وقػػػرب الخطػػػوط 

تكنيكػػي مػف احػد البلعبػػيف بمعػب الكػػرة  ئكة واحيانػًا يكػوف الحسػػـ فييػا بخطػالجانبيػة او قػرب الشػػب
 ممعب .الالى خارج 

ـ دقيقػػة وموضػػوعية لمتغيػػر مسػػافة سػػقوط الكػػرة فػػي منطقػػة وتكمػػف أىميػػة البحػػث فػػي وضػػع ارقػػا 
اثنػػػاء أداء االرسػػػاؿ ومسػػػافة سػػػقوط الكػػػرة عػػػف فػػػي االرسػػػاؿ عػػػف خػػػط المنتصػػػؼ والخػػػط الجػػػانبي 

 اثناء الضربات المتبادلة .  في الخطوط الجانبية لمممعب 
تدريب يعتمد إف ميارة االرساؿ وميارات الضربات االمامية والخمفية واالخرى تحتاج إلى     

عمى أسس عممية حديثة  تستند عمى نتائج التحميؿ الحركي واكتشاؼ االخطاء الفنية لمميارة 
ف اآلخذ بنظر االعتبار العوامؿ الميكانيكية المصاحبة  باستخداـ اجيزة القياس المختمفة ، وا 

طوير األداء لؤلداء يشكؿ أحد األسس العممية التي تحدد األخطاء وتعزز االيجابيات وتزيد مف ت
لمعظـ الفعاليات والميارات الرياضية ولغرض الوصوؿ الى مستوى األداء واالنجاز العالي يتطمب 

لجميع الجوانب  ةة في المنافسات وتكوف دراسة شاممذلؾ دراسة تحميمية تبيف أسباب الفوز والخسار 
اصة تطور مستوى التي تتعمؽ بتعميؿ أسباب الفوز والخسارة لوضع منيج تدريبي او تمرينات خ

 الحقًا .  نووتحساألداء 
ِف مسافة سقوط أحظ الالعالمية في لعبة التنس األرضي مباريات مومف خبلؿ متابعة الباحث ل  

في الحصوؿ عمى نقاط  اً كبير  اً اثناء أداء االرساؿ والضربات المتبادلة )الرالي( تمعب دور في الكرة 
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ربات المتبادلة بمعب الكرة الى جانبي الممعب يمينًا مباشرة في االرساؿ واجياد المنافس في الض
ويسارًا ، وبناء عمى ذلؾ ارتأى الباحث الى دراسة وتحميؿ مسافة سقوط الكرة في منطقة االرساؿ 
وعمى جانبي الممعب مف اجؿ وضع بيانات عممية موضوعية بمتغير المسافة وبياف تأثيرىا عمى 

افة سقوط الكرة لنقاط الحسـ في االرساالت الناجحة تعرؼ مسوىدؼ البحث نتيجة المباراة . 
تعرؼ مسافة سقوط الكرة لنقاط و  (.Serena Williams – Maria Sharapova) لبلعبتيف 

 (.Serena Williams – Maria Sharapovaالحسـ في الضربات المتبادلة لبلعبتيف    )
لمسافة سقوط الكرة لنقاط الحسـ  تعرؼ عمى األوساط الحسابية واالنحرافات المعياريةفضبًل عف 

 (.                         Serena Williams – Maria Sharapovaفي االرساالت الناجحة لبلعبتيف  )
تعرؼ األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمسافة سقوط الكرة لنقاط الحسـ في      و 

 (.Serena Williams – Maria Sharapovaالضربات المتبادلة لبلعبتيف  )
 

 اجراءات البحث : - 2
 منيج البحث : 2-1
"إذ يتوقؼ مجػاؿ استخداـ البحث المنيج الوصفي باألسموب المسح لمبلئمتو وطبيعة البحث    

 (. 85،  2009) جودة عزت ،  الدراسة وعمقيا بصفة أساسية عمى طبيعة المشكمة"
 

 المجتمع وعينة البحث: 2-2
عينػػة البحػػث باختيػػار المبػػاراة النيائيػػة لبطولػػة اسػػتراليا المفتوحػػة بػػالتنس تػػـ تحديػػد مجتمػػع و      

( ، وتػـ Serena Williams – Maria Sharapovaبػيف البلعبتػاف ) 2015األرضػي لمعػاـ 
اختيػػػار ىػػػذه المبػػػاراة لكونيػػػا النيائيػػػة وتمثػػػؿ اعمػػػى مسػػػتويات فػػػي البطولػػػة فضػػػبًل عػػػف إمكانيػػػات 

 بطوالت التنس األرضي في السنوات األخيرة .  البلعبتاف واستحواذىف عمى اغمب
 الوسائؿ واالدوات واالجيزة المستخدمة في البحث: 2-3
 وسائؿ جمع المعمومات: 2-3-1

 المصادر العربية واالجنبية، االختبارات والقياس، استمارات جمع المعمومات ، شبكة االنترنيت .
 

 االدوات واالجيزة المستخدمة في البحث: 2-3-2
 ( لمتحميؿ الحركي . Kinoveaبرنامج ) ،( DELLوب شخصي نوع )جياز حاس 
 
 

 المتغيرات البايوميكانيكية المقاسة : 2-4
 متغير المسافة : 2-4-1
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اواًل :  تـ قياس متغير مسافة سقوط الكرة لحسـ نقطػة االرسػاؿ بتحديػد مكػاف سػقوط الكػرة لحظػة  
ء الخػػػط الجػػػانبي او خػػػط التمػػػاس مػػػع األرض الػػػى اقػػػرب خػػػط مػػػف خطػػػوط منطقػػػة االرسػػػاؿ سػػػوا

المنتصؼ حسب قرب الكرة عنيا، ويػتـ اسػتخراج مسػافة سػقوط الكػرة لؤلرسػاؿ الػذي يحصػؿ عمػى 
نقطػػة مباشػػرة او المػػؤثرة اي ال يػػرد بشػػكؿ صػػحيح فقػػط ، باالعتمػػاد عمػػى مقيػػاس رسػػـ آنػػي يحػػدد 

 :التيريقة القياس وىو عمى النحو ا( يوضح ط1وفقًا لمكاف سقوط الكرة ، والشكؿ )
  . الدائرة ذات الموف األبيض تمثؿ مكاف سقوط الكرة 
  الخػػط ذات الػػوف األسػػود يمثػػؿ المسػػافة المقاسػػة مػػف مكػػاف سػػقوط الكػػرة الػػى خػػط المنتصػػؼ

 ( سـ .0.61لمنطقة االرساؿ ويبمغ مقداره )
  الخط ذات الوف األحمر يمثؿ مقياس الرسـ والذي يحدد وفقًا لمكػاف سػقوط الكػرة ويبمػغ مقػداره

 ( متر وىو قياس الممعب الفردي في التنس األرضي .8.23)
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( يوضح قياس متغير مسافة سقوط الكرة لحسـ نقطة االرساؿ 1شكؿ رقـ )
ثانيػػًا : تػػـ قيػػاس متغيػػر مسػػافة سػػقوط الكػػرة لحسػػـ نقطػػة الضػػربات المتبادلػػة بتحديػػد مكػػاف سػػقوط 

اقػػرب خػػط مػػف خطػػوط الممعػػب الجانبيػػة ،  الكػػرة لحظػػة التمػػاس مػػع األرض وقيػػاس المسػػافة الػػى 
( يوضػػػح طريقػػػة 2باالعتمػػػاد عمػػػى مقيػػػاس رسػػػـ آنػػػي يحػػػدد وفقػػػًا لمكػػػاف سػػػقوط الكػػػرة ، والشػػػكؿ )

 القياس وىو عمى النحو التالي :
 . الدائرة ذات الموف األبيض تمثؿ مكاف سقوط الكرة 
 ى خػػػط الجػػػانبي الخػػػط ذات الػػػوف االصػػػفر يمثػػػؿ المسػػػافة المقاسػػػة مػػػف مكػػػاف سػػػقوط الكػػػرة الػػػ

 ( متر .1.22لمممعب )جية اليميف( ويبمغ مقداره )
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  الخط ذات الوف األحمر يمثؿ مقياس الرسـ والذي يحدد وفقًا لمكػاف سػقوط الكػرة ويبمػغ مقػداره
 ( متر وىو قياس الممعب الفردي في التنس األرضي . 8.23)

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حسـ نقطة الضربات المتبادلة ( يوضح قياس متغير مسافة سقوط الكرة ل2شكؿ رقـ )
( لتحميؿ واستخراج متغير البحث، وىو برنامج  يغنػي عػف Kinoveaواستخدـ البحث برنامج )   

الكثيػػر مػػف الخطػػوات التػػي كانػػت مسػػتخدمة فػػي السػػابؽ فػػي البحػػوث، إذ إف الفػػيمـ المصػػور يؤخػػذ 
( يوضػح 3ات مباشػرة، والشػكؿ)كما ىو ويتـ ادخالو إلى البرنامج كفيمـ خاـ ويػتـ اسػتخراج المتغيػر 

وتػػـ تحميمػػو بصػػيغة موقػػع واجيػػة البرنػػامج وتػػـ الحصػػوؿ عمػػى فػػيمـ المبػػاراة مػػف شػػبكة االنترنيػػت 
(HD. عالية الوضوح )(1) 

 
 
 
 
 
 
 

 (Kinovea( يوضح برنامج التحميؿ الحركي )3شكؿ رقـ )
 التجربة االستطالعية: 2-5

                                                           
  https://www.youtube.com/watch?v=Ag8nr8VGYUI  (0)  
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عمى فػيمـ المبػاراة وذلػؾ  14/10/2015-3بتاريخ قاـ الباحث بأجراء عدة تجربة االستطبلعية   
اثنػاء أداء االرسػاؿ والضػربات المتبادلػة واسػتخراج المسػافة، وعػرض في بتحديد مكاف سقوط الكرة 

نتػػائج واليػػة التحميػػؿ عمػػى أسػػاتذة مػػادة التػػنس األرضػػي والبايوميكانيػػؾ فػػي جامعػػة ديػػالى وجامعػػة 
عية ىػػػو التعػػرؼ عمػػى صػػدؽ القيػػاس فػػي طريقػػػة ، وكػػاف اليػػدؼ مػػف التجربػػة االسػػتطبل)*(بغػػداد 

 التحميؿ واستخراج المسافة لكونيا اوؿ تجربة مف ىذا النوع في التحميؿ الحركي لممباريات الحيو .
 التجربة الرئيسة :  7 – 2
وذلػػػؾ بأتبػػػاع الخطػػػوات   2015/  11/  24الػػػى  10/  21تػػػـ إجػػػراء التجربػػػة الرئيسػػػة فػػػي    

 االتية: 
استمارة لجمع البيانات عف طريؽ التحميؿ الحركي لنقػاط الحسػـ وفقػًا لمسػافة سػقوط  تصميـ أواًل :

  .الكرة في االرساالت ومسافة سقوط الكرة في الضربات المتبادلة لكؿ شوط
( الستخراج مسػافة سػقوط الكػرة لنقػاط الحسػـ Kinoveaتحميؿ المباراة عف طريؽ برنامج ) ثانيًا :

والتػػي ال تػػرد بشػػكؿ صػػحيح وكػػذلؾ مسػػافة  )***(واالرسػػاالت المػػؤثرة ( )**فػػي االرسػػاالت المباشػػرة 
 سقوط الكرة في نقاط الحسـ لمضربات المتبادلة .

 

 القوانيف اإلحصائية : 8 – 2
 ( SPSSتـ معالجة البيانات إحصائيًا بواسطة البرنامج )

 عرض نتائج البحث ومناقشتيا: -3
المتعمقة بمسافة سقوط الكرة لنقػاط الحسػـ فػي االرسػاالت  بعد تحميؿ المباراة واستخراج البيانات   

عطػػاء صػػورة  والضػػربات المتبادلػػة لكػػبل البلعبتػػيف ولغػػرض االفػػادة مػػف المعالجػػات اإلحصػػائية وا 
شاممة عنيا والتوصؿ إلى حؿ مشكمة البحث وتحقيؽ أىدافو وفروضو تـ عػرض النتػائج وتحميميػا 

 ومناقشتيا كاألتي:
المجموعػػة األولػػى لمسػػافة نقػػاط الحسػػـ فػػي االرسػػاؿ والضػػربات  عػػرض نتػػائج اشػػواط 3-1

 ( .Serena Williams – Maria Sharapovaالمتبادلة لالعبتيف )
عػػػػرض نتػػػػائج الشػػػػوط األوؿ مػػػػف المجموعػػػػة األولػػػػى لمسػػػػافة نقػػػػاط الحسػػػػـ فػػػػي االرسػػػػاؿ 3-1-1

 (.Serena Williams – Maria Sharapovaوالضربات المتبادلة لبلعبتيف )
 ( يبيف نتائج الشوط األوؿ مف المجموعة األولى1رقـ ) جدوؿ

 مالحظات 1مجموعة  1نتيجة الشوط  مسافة نقاط الحسـ في الضربات المتبادلة  مسافة نقاط الحسـ لألرساؿ المباشر والمؤثرة

                                                           
 ضً , أ.د. رافد مهدي قدوري , أ.م.د. ماجد خلٌل خمٌس أساتذة مادة التنس األر )*(

 أساتذة مادة الباٌومٌكانٌك , أ.د. صرٌح عبد الكرٌم الفضلً , م.د. صفاء عبد الوهاب إسماعٌل .    
 ( .acesاالرسال المباشر: هو حصول على نقطة مباشرة دون أي رد للكرة من قبل الالعب المستقبل ))**(

لخارج الملعب او تلمس الشبكة  اءبعد رد الالعب المستقبل للكرة سو: هو حصول على نقطة مباشرة  االرسال المؤثر)***(
 وال تجتازها .
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   Maria Serena مسافة االسـ مسافة االسـ مالحظات مسافة  االسـ ت
1 

Server 
Maria 

Sharapova 

    Serena 0.80 Maria   love 15   
2     Serena 1.70 Maria     30   
3     Serena  Maria كاميرا متحركة    15 ال تحميؿ 
4     Serena   Maria 1.22 30     
     Serena   Maria   40 مؤثر 0.59 5
6     Serena 0.46 Maria   Deuce Deuce   
     Serena   Maria   Adv-M مباشر 0.00 7
8     Serena 1.41 Maria   Deuce Deuce   
9     Serena 3.31 Maria     Adv-S   
 Serena   Maria     game Serena دبؿ فولت   10

      

 Maria Sharapova)( نبلحظ اف االرساؿ كاف لصالح البلعبة )1مف خبلؿ الجدوؿ رقـ ) 
عمى نقطة في االرساؿ المؤثر الخامس بمسافة سقوط الكرة وقد لعبت عشرة ارساالت وحصمت 

( في االرساؿ السابع  aces( سـ عف خط المنتصؼ لمنطقة االرساؿ ونقطة مباشرة )0.59)
 ( عمى خط المنتصؼ لمنطقة االرساؿ .0.00وكانت مسافة سقوط الكرة )

كانت ستة نقاط  ( اف نقاط الحسـ في الضربات المتبادلة1كذلؾ نبلحظ مف جدوؿ رقـ )   
( وكانت مسافات سقوط الكرة  لجانبي الممعب Serena Williamsخمس منيا لصالح البلعبة )

( متر . بينما كانت ىناؾ نقطة  3.31 - 1.41 - 0.46 - 1.70 - 0.80عمى التوالي )
 ( .Maria Sharapova( متر لصالح البلعبة )1.22واحدة بمسافة سقوط الكرة )

ف ليس ليما مسافة سقوط الكرة األولى )ال تحميؿ( في االرساؿ يىناؾ حالتونبلحظ أيضا اف   
الثالث أي الكاميرا كانت متحركة وليست مناسبة لوضعية التحميؿ الصحيح الستخراج مسافة 

 Serenaسقوط الكرة في اثناء الضربات المتبادلة ، اما الحالة الثانية ىي حصوؿ البلعبة )
Williamsلبلعبة )( عمى نقطة لكوف اMaria Sharapova ( ارتكبت خطأ في االرساؿ )دبؿ
 فولت( .
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 عرض نتائج الشوط الثاني مف المجموعة األولى لمسافة نقاط الحسـ في االرساؿ3-1-2
 (.Serena Williams – Maria Sharapovaوالضربات المتبادلة لبلعبتيف )

 األولى ( يبيف نتائج الشوط الثاني مف المجموعة2جدوؿ رقـ )
 مالحظات 1مجموعة  2نتيجة الشوط  مسافة نقاط الحسـ في الضربات المتبادلة  مسافة نقاط الحسـ لالرساؿ المباشر والمؤثرة

   Serena Maria مسافة االسـ مسافة االسـ مالحظات مسافة  االسـ ت
1 

Server 
Serena 

Williams 

   Maria   Serena   15 love مؤثر 1.12
   Maria   Serena     15 فولتدبؿ    2
3     Maria 

 
Serena 2.17 30     

4     Maria 2.84 Serena 
 

  30   
5     Maria   Serena 1.20 40     
6     Maria   Serena 0.47 Game   Serena 

 

( Serena Williams( نبلحػػظ اف االرسػػاؿ كػػاف لصػػالح البلعبػػة )2مػػف خػػبلؿ الجػػدوؿ رقػػـ )  
د لعبػػػت سػػػتة ارسػػػاالت وحصػػػمت عمػػػى نقطػػػة فػػػي االرسػػػاؿ المػػػؤثر االوؿ بمسػػػافة سػػػقوط الكػػػرة وقػػػ
 ( متر عف الخط الجانبي لمنطقة االرساؿ .1.12)

( اف نقػاط الحسػػـ فػي الضػربات المتبادلػة كانػػت اربػع نقػاط ثػػبلث 2كػذلؾ نبلحػظ مػف جػػدوؿ رقػـ )
الكرة عمى جانبي الممعب عمى ( وكانت مسافة سقوط Serena Williamsمنيا لصالح البلعبة )

( متػػر . بينمػػا كانػػت ىنػػاؾ نقطػػة واحػػده بمسػػافة سػػقوط الكػػرة  0.47 – 1.20 -2.17التػػوالي )
 ( .Maria Sharapovaلصالح البلعبة ) اً ( متر 2.84)
         ونبلحػػػػػػػظ أيضػػػػػػػا اف ىنالػػػػػػػؾ حالػػػػػػػة واحػػػػػػػدة لػػػػػػػيس ليػػػػػػػا مسػػػػػػػافة سػػػػػػػقوط ىػػػػػػػي حصػػػػػػػوؿ البلعبػػػػػػػة  
(Maria Sharapovaعمػػى نقطػػ )( ة لكػػوف البلعبػػةSerena Williams ارتكبػػت خطػػأ فػػي )

 االرساؿ )دبؿ فولت( .
عرض نتائج الشوط الثالث مف المجموعة األولى لمسافة نقاط الحسـ في االرساؿ 3-1-3

 (.Serena Williams – Maria Sharapovaوالضربات المتبادلة لبلعبتيف )
 ة األولى( يبيف نتائج الشوط الثالث مف المجموع3جدوؿ رقـ )

 مالحظات 1مجموعة  3نتيجة الشوط  مسافة نقاط الحسـ في الضربات المتبادلة  مسافة نقاط الحسـ لألرساؿ المباشر والمؤثرة
   Maria Serena مسافة االسـ مسافة االسـ مالحظات مسافة  االسـ ت
1 

Server 
Maria 

Sharapova 

   Serena   Maria  15 love مؤثر 1.53
2     Serena   Maria 2.43 30     
     Serena   Maria   40 مؤثر 0.30 3
4     Serena   Maria 0.81 game   Maria 

 

 (Maria Sharapova( نبلحظ اف االرساؿ كاف لصالح البلعبة )3مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )  
مسافة سقوط ف في االرساؿ المؤثر االوؿ والثالث بيارساالت وحصمت عمى نقطت اربعوقد لعبت 

( متر عف خط المنتصؼ لمنطقة االرساؿ ، كذلؾ نبلحظ مف 0.30- 1.53الكرة عمى التوالي )
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 Maria( اف نقاط الحسـ في الضربات المتبادلة كانت نقطتاف لصالح البلعبة )3جدوؿ رقـ )
Sharapova( وكانت مسافة سقوط الكرة عمى جانبي الممعب عمى التوالي )متر(0.81 - 2.43 

 عرض نتائج الشوط الرابع مف المجموعة األولى لمسافة نقاط الحسـ في االرساؿ3-1-4
 (.Serena Williams – Maria Sharapovaوالضربات المتبادلة لبلعبتيف )

 ( يبيف نتائج الشوط الرابع مف المجموعة األولى4جدوؿ رقـ )
 مالحظات 1مجموعة  4نتيجة الشوط  لضربات المتبادلة مسافة نقاط الحسـ في ا مسافة نقاط الحسـ لألرساؿ المباشر والمؤثرة

   Serena Maria مسافة االسـ مسافة االسـ مالحظات مسافة  االسـ ت
1 

Server 
Serena 
Williams 

    Maria 1.09 Serena   love 15   
2     Maria   Serena 0.75 15 

 
  

 Maria مباشر 0.29 3
 

Serena   
 

30   
4     Maria 3.76 Serena 

 
30     

   Maria   Serena     40 مباشر 0.30 5

 Maria   Serena    game Serena ال تحميؿ   6
كاميرا 
     متحركة

( وقػد Serena Williams( نبلحظ اف االرساؿ كاف لصالح البلعبػة )4مف خبلؿ الجدوؿ رقـ ) 
( الثالػػث بمسػػافة acesالمباشػػر) لعبػػت سػػتة ارسػػاالت وحصػػمت عمػػى نقطتػػاف األولػػى فػػي االرسػػاؿ

( سػػػـ عػػػف خػػػط المنتصػػػؼ لمنطقػػػة االرسػػػاؿ ، ونقطػػػة الثانيػػػة فػػػي االرسػػػاؿ 0.29سػػػقوط الكػػػرة )
( عػػػف خػػػػط الجػػػانبي لمنطقػػػة االرسػػػػاؿ ، 0.30( الخػػػامس بمسػػػافة سػػػػقوط الكػػػرة )acesالمباشػػػر)

نقػاط اثنػاف ( اف نقاط الحسـ في الضربات المتبادلػة كانػت ثػبلث 4وكذلؾ نبلحظ مف جدوؿ رقـ )
( اذ كانػت مسػافة سػقوط الكػرة عمػى جػانبي الممعػب Maria Sharapovaمنيػا لصػالح البلعبػة )

( سـ لصػالح 0.75( متر ، بينما كانت ىناؾ نقطة واحدة بمسافة )3.76 – 1.09عمى التوالي )
ونبلحػػظ أيضػػا اف ىنػػاؾ حالػػة واحػػدة لػػيس ليػػا مسػػافة سػػقوط    ( ،Serena Williamsالبلعبػػة )

تحميػػػؿ( فػػػي االرسػػػاؿ السػػػادس أي الكػػػاميرا كانػػػت متحركػػػة وليسػػػت مناسػػػبة لوضػػػعية التحميػػػؿ )ال 
 الصحيح الستخراج مسافة سقوط الكرة في اثناء الضربات المتبادلة . 

عرض نتائج الشوط الخامس مف المجموعة األولى لمسافة نقاط الحسـ في االرساؿ  3-1-5
 (.Serena Williams – Maria Sharapovaوالضربات المتبادلة لبلعبتيف )

 ( يبيف نتائج الشوط الخامس مف المجموعة األولى5جدوؿ رقـ )
 مالحظات 1مجموعة  5نتيجة الشوط  مسافة نقاط الحسـ في الضربات المتبادلة  مسافة نقاط الحسـ لألرساؿ المباشر والمؤثرة

   Serena Maria مسافة االسـ مسافة االسـ مالحظات مسافة  االسـ ت
1 

Server 
Maria 

Sharapova 

    Serena 1.01 Maria   love 15   
     Serena   Maria   15 مؤثر 1.72 2
     Serena   Maria   30 مؤثر 0.95 3
     Serena   Maria   40 مؤثر 0.69 4

5    Serena   Maria ال تحميؿ  game Maria 
كاميرا 
 متحركة
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 Maria( نبلحػػػػػػػػػػظ اف االرسػػػػػػػػػػاؿ كػػػػػػػػػػاف لصػػػػػػػػػػالح البلعبػػػػػػػػػػة )5) مػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػبلؿ الجػػػػػػػػػػدوؿ رقػػػػػػػػػػـ    

Sharapova)  وقػػد لعبػػت خمسػػة ارسػػاالت وحصػػمت عمػػى ثػػبلث نقػػاط األولػػى والثانيػػة فػػي االرسػػاؿ
( متػر عػف الخػط الجػانبي 0.95-1.72المؤثر الثاني والثالػث بمسػافة سػقوط الكػرة عمػى التػوالي )

( سػـ عػف 0.69لمؤثر الرابع بمسافة سػقوط الكػرة )لمنطقة االرساؿ ، والنقطة الثالثة في االرساؿ ا
( اف نقاط الحسـ في الضربات 5خط المنتصؼ لمنطقة االرساؿ ، وكذلؾ نبلحظ مف جدوؿ رقـ )

( اذ كانػت مسػافة سػقوط الكػرة Serena Williamsلصػالح البلعبػة ) نقطػة واحػدةالمتبادلة كانت 
حالػة واحػػدة لػػيس ليػا مسػػافة سػػقوط  ونبلحػػظ أيضػا اف ىنػػاؾ( متػػر ، 1.01عمػى جانػػب الممعػب )

الكػػػرة )ال تحميػػػػؿ( فػػػػي االرسػػػػاؿ الخػػػػامس أي الكػػػاميرا  كانػػػػت متحركػػػػة وليسػػػػت مناسػػػػبة لوضػػػػعية 
 التحميؿ الصحيح الستخراج مسافة سقوط الكرة في اثناء الضربات المتبادلة . 

اؿ عرض نتائج الشوط السادس مف المجموعة األولى لمسافة نقاط الحسـ في االرس 3-1-6
 (.Serena Williams – Maria Sharapovaوالضربات المتبادلة لبلعبتيف )

 ( يبيف نتائج الشوط السادس مف المجموعة األولى6جدوؿ رقـ )
 مالحظات 1مجموعة  6نتيجة الشوط  مسافة نقاط الحسـ في الضربات المتبادلة  مسافة نقاط الحسـ لألرساؿ المباشر والمؤثرة

   Serena Maria مسافة االسـ مسافة االسـ ظاتمالح مسافة  االسـ ت
1 

Server 
Serena 
Williams 

    Maria 1.07 Serena   love  15   
2     Maria   Serena 0.88 15     
3     Maria 1.10 Serena     30   
     Maria   Serena   30 مؤثر 0.24 4
     Maria   Serena   40 مباشر 0.18 5
6     Maria   Serena 0.80 game   Serena 

( Serena Williams( نبلحظ اف االرساؿ كاف لصالح البلعبة  )6مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )   
وقد لعبت ستة ارساالت وحصمت عمى نقطتاف األولى في االرساؿ المؤثر الرابع بمسافة سقوط 

انية في االرساؿ المباشر ( سـ عف خط المنتصؼ لمنطقة االرساؿ ، ونقطة الث0.24الكرة )
(aces( الخامس بمسافة سقوط الكرة )سـ عف خط الجانبي لمنطقة االرساؿ ،0.18 )  كذلؾ

( اف نقاط الحسـ في الضربات المتبادلة كانت اربعة نقاط اثناف منيا 6نبلحظ مف جدوؿ رقـ )
معب عمى ( اذ كانت مسافة سقوط الكرة عمى جانبي المSharapova Mariaلصالح البلعبة )

 – 0.88بينما كاف ىناؾ ايضًا نقطتاف بمسافة سقوط الكرة ) ( متر ،1.10 – 1.07التوالي  )
 ( .Serena Williams( سـ عمى جانبي الممعب لصالح البلعبة )0.80

عرض نتائج الشوط السابع مف المجموعة األولى لمسافة نقاط الحسـ في االرساؿ  3-1-7
 (.Serena Williams – Maria Sharapova)والضربات المتبادلة لبلعبتيف 
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 ( يبيف نتائج الشوط السابع مف المجموعة األولى7جدوؿ رقـ )
 مالحظات 1مجموعة  7نتيجة الشوط  مسافة نقاط الحسـ في الضربات المتبادلة  مسافة نقاط الحسـ لألرساؿ المباشر والمؤثرة

   Maria Serena مسافة االسـ مسافة االسـ مالحظات مسافة  االسـ ت
1 

Server 
Maria 

Sharapova 

    Serena 0.49 Maria   love 15   
2     Serena 1.44 Maria     30   
   Serena   Maria     40 دبؿ فولت   3
4     Serena 1.71 Maria     game Maria 

 (Maria Sharapova( نبلحظ اف االرساؿ كاف لصالح البلعبة )7مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )
كذلؾ نبلحظ مف جدوؿ رقـ و  ارساالت ولـ تحصؿ عمى أي نقطة في االرساؿ ، اربعوقد لعبت  
 Serena( اف نقاط الحسـ في الضربات المتبادلة كانت ثبلث نقاط لصالح البلعبة )7)

Williams( وكانت مسافة سقوط الكرة عمى جانبي الممعب عمى التوالي )1.44 – 0.49 – 
ونبلحظ أيضا اف ىناؾ حالة واحدة ليس ليا مسافة سقوط ىي حصوؿ البلعبة         ( متر ،1.71

(Serena Williams( عمى نقطة لكوف البلعبة )Maria Sharapova ارتكبت خطأ في )
 االرساؿ )دبؿ فولت( .

عرض نتائج الشوط الثامف مف المجموعة األولى لمسافة نقاط الحسـ في االرساؿ  3-1-8
 (.Serena Williams – Maria Sharapovaبادلة لبلعبتيف )والضربات المت
 ( يبيف نتائج الشوط الثامف مف المجموعة األولى8جدوؿ رقـ )

 مالحظات 1مجموعة  8نتيجة الشوط  مسافة نقاط الحسـ في الضربات المتبادلة  مسافة نقاط الحسـ لألرساؿ المباشر والمؤثرة
   Serena Maria مسافة االسـ مسافة االسـ مالحظات مسافة  االسـ ت
1 

Server 
Serena 
Williams 

   Maria   Serena   love  15 دبؿ فولت  
2     Maria 1.58 Serena     30   
3     Maria 2.70 Serena     40   
4     Maria   Serena 0.58 15     
     Maria   Serena   30 مباشر 0.32 5
 Maria   Serena     game Maria دبؿ فولت   6

( Serena Williams( نبلحظ اف االرساؿ كاف لصالح البلعبة  )8مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )    
( الخامس acesوقد لعبت ستة ارساالت وحصمت عمى نقطة واحدة في االرساؿ المباشر )

دوؿ ( سـ عف خط المنتصؼ لمنطقة االرساؿ ، كذلؾ نبلحظ مف ج0.32بمسافة سقوط الكرة )
( اف نقاط الحسـ في الضربات المتبادلة كانت ثبلث نقاط اثناف منيا لصالح البلعبة 8رقـ )

(Sharapova  Maria( اذ كانت مسافة سقوط الكرة عمى جانبي الممعب عمى التوالي )1.58 
( سـ عمى جانب الممعب لصالح 0.58بينما كاف ىناؾ نقطة واحدة بمسافة ) ( متر ،2.70 –

ونبلحظ أيضا اف ىناؾ حالتاف ليس ليما مسافة سقوط الكرة  ( ،Serena Williamsالبلعبة )
( خطأيف في Serena Williamsفي االرساؿ األوؿ واالرساؿ السادس اذ ارتكبت البلعبة )

 االرساؿ )دبؿ فولت( .
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عرض نتائج الشوط التاسع مف المجموعة األولى لمسافة نقاط الحسـ في االرساؿ  3-1-9
 (.Serena Williams – Maria Sharapovaلمتبادلة لبلعبتيف )والضربات ا
 ( يبيف نتائج الشوط التاسع مف المجموعة األولى9جدوؿ رقـ )

 مالحظات 1مجموعة  9نتيجة الشوط  مسافة نقاط الحسـ في الضربات المتبادلة  مسافة نقاط الحسـ لألرساؿ المباشر والمؤثرة
   Maria Serena مسافة االسـ فةمسا االسـ مالحظات مسافة  االسـ ت

1 
Server 
Maria 

Sharapova 

كاميرا  Serena   Maria   love 15 ال تحميؿ  
 متحركة

2     Serena 2.46 Maria     30   
3     Serena 1.30 Maria     40   
4     Serena 1.82 Maria     game Serena      

 (Maria Sharapovaاالرساؿ كاف لصالح البلعبة )( نبلحظ اف 9مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )
ارساالت ولـ تحصؿ عمى أي نقطة في االرساؿ ، كذلؾ نبلحظ مف جدوؿ رقـ  اربعوقد لعبت  
( Maria Sharapova( اف نقاط الحسـ في الضربات المتبادلة كانت ثبلث لصالح البلعبة )9)

 ( متر ،1.82 – 1.30 – 2.46) وكانت مسافة سقوط الكرة عمى جانبي الممعب عمى التوالي
ونبلحظ أيضا اف ىناؾ حالة واحدة ليس ليا مسافة سقوط الكرة )ال تحميؿ( في االرساؿ االوؿ 
أي الكاميرا كانت متحركة وليست مناسبة لوضعية التحميؿ الصحيح الستخراج مسافة سقوط الكرة 

 في اثناء الضربات المتبادلة .
 

لثانيػػػة لمسػػػافة نقػػػاط الحسػػػـ فػػػي االرسػػػاؿ والضػػػربات عػػػرض نتػػػائج اشػػػواط المجموعػػػة ا3-1
 ( .Serena Williams – Maria Sharapovaالمتبادلة لالعبتيف )

عػػػػرض نتػػػػائج الشػػػػوط االوؿ مػػػػف المجموعػػػػة الثانيػػػػة لمسػػػػافة نقػػػػاط الحسػػػػـ فػػػػي االرسػػػػاؿ 3-1-1
 (.Serena Williams – Maria Sharapovaوالضربات المتبادلة لبلعبتيف )

 يبيف نتائج الشوط االوؿ مف المجموعة الثانية (10جدوؿ رقـ )
 مالحظات 2مجموعة  1نتيجة الشوط  مسافة نقاط الحسـ في الضربات المتبادلة  مسافة نقاط الحسـ لألرساؿ المباشر والمؤثرة

   Maria Serena مسافة االسـ مسافة االسـ مالحظات مسافة  االسـ ت
1 

Server 
Serena 
Williams 

   Maria   Serena   love 15 مباشر 0.51
   Maria   Serena     30 مباشر 0.47 2

كاميرا  Maria   Serena     40 ال تحميؿ   3
 متحركة 

4     Maria   Serena 1.25   game Serena 
 

 (Serena Williams( نبلحظ اف االرساؿ كاف لصالح البلعبة )10مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )    
( acesع ارساالت وحصمت عمى نقطتاف األولى والثانية في االرساؿ المباشر )وقد لعبت ارب 

( سـ عف خط المنتصؼ لمنطقة 0.47-0.51األوؿ والثاني بمسافة سقوط الكرة عمى التوالي )
( اف نقاط الحسـ في الضربات المتبادلة كانت نقطة 10االرساؿ ، وكذلؾ نبلحظ مف جدوؿ رقـ )
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( وكانت مسافة سقوط الكرة عمى جانب الممعب Serena Williamsواحدة لصالح البلعبة )
( متر ، ونبلحظ أيضا اف ىنالؾ حالة واحدة ليس ليا مسافة سقوط الكرة ىي حصوؿ 1.25)

( ارتكبت خطأ Maria Sharapova( عمى نقطة لكوف البلعبة )Serena Williamsالبلعبة )
 في االرساؿ )دبؿ فولت( .

 

لثاني مف المجموعة الثانية لمسافة نقاط الحسـ في االرساؿ عرض نتائج الشوط ا3-1-1
 (.Serena Williams – Maria Sharapovaوالضربات المتبادلة لبلعبتيف )

 ( يبيف نتائج الشوط الثاني مف المجموعة الثانية11جدوؿ رقـ )
 مالحظات 2مجموعة  2نتيجة الشوط  ة مسافة نقاط الحسـ في الضربات المتبادل مسافة نقاط الحسـ لألرساؿ المباشر والمؤثرة

   Serena Maria مسافة االسـ مسافة االسـ مالحظات مسافة  االسـ ت
1 

Server 
Maria 

Sharapova 

    Serena 1.68 Maria   15 love   
2     Serena 1.05 Maria   30     
3     Serena   Maria 1.17   15   
4     Serena 3.60 Maria   40     
   Serena   Maria     30 مباشر 0.10 5
   Serena   Maria   Deuce Deuce مباشر 0.50 6
   Serena   Maria     Adv-M مباشر 0.00 7
8     Serena   Maria 0.41   game Maria 

 

 Maria)( نبلحظ اف االرساؿ كاف لصالح البلعبة )11مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )   
Sharapova ( وقد لعبت ثماف ارساالت وحصمت عمى ثبلث نقاط في االرساؿ المباشرaces )

( سـ عف 0.00 – 0.50 – 0.10الخامس والسادس والسابع وبمسافة سقوط الكرة عمى التوالي )
( اف نقاط الحسـ في الضربات 11خط المنتصؼ لمنطقة االرساؿ، كذلؾ نبلحظ مف جدوؿ رقـ )

( وكانت مسافات Serena Williamsث منيا لصالح البلعبة )المتبادلة كانت خمسة نقاط ثبل
( متر. بينما كانت ىناؾ 3.60 – 1.05 – 1.68سقوط الكرة  لجانبي الممعب عمى التوالي )
 Maria( متر لصالح البلعبة )0.41 – 1.17نقطتاف بمسافة سقوط عمى التوالي )

Sharapova. ) 
الثانيػػػة لمسػػػافة نقػػػاط الحسػػػـ فػػػي االرسػػػاؿ عػػػرض نتػػػائج الشػػػوط الثالػػػث مػػػف المجموعػػػة 3-1-1

 (.Serena Williams – Maria Sharapovaوالضربات المتبادلة لبلعبتيف )
 ( يبيف نتائج الشوط الثالث مف المجموعة الثانية12جدوؿ رقـ )

 مالحظات 2جموعة م 3نتيجة الشوط  مسافة نقاط الحسـ في الضربات المتبادلة  مسافة نقاط الحسـ لألرساؿ المباشر والمؤثرة
   Maria Serena مسافة االسـ مسافة االسـ مالحظات مسافة  االسـ ت
1 

Server 
Serena 
Williams 

   Maria   Serena   love  15 مباشر 0.51
2     Maria   Serena 0.66   30   
   Maria   Serena     40 مباشر 0.53 3
 Maria   Serena     game Serena مؤثر 0.84 4
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 (Serena Williams( نبلحظ اف االرساؿ كاف لصالح البلعبة )12مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )    
( acesوقد لعبت اربع ارساالت وحصمت عمى ثبلث نقاط األولى والثانية في االرساؿ المباشر )

طقة ( سـ عف خط المنتصؼ لمن0.53 – 0.51االوؿ والثالث بمسافة سقوط الكرة عمى التوالي )
( سـ عف الخط 0.84االرساؿ ، والنقطة الثالثة في االرساؿ المؤثر الرابع بمسافة سقوط الكرة )

( اف نقاط الحسـ في الضربات 12الجانبي لمنطقة االرساؿ ، وكذلؾ نبلحظ مف جدوؿ رقـ )
( وكانت مسافة سقوط الكرة Serena Williamsالمتبادلة كانت نقطة واحدة لصالح البلعبة )

 ( سـ .0.66انب الممعب )عمى ج
عػػػػرض نتػػػػائج الشػػػػوط الرابػػػػع مػػػػف المجموعػػػػة الثانيػػػػة لمسػػػػافة نقػػػػاط الحسػػػػـ فػػػػي االرسػػػػاؿ 3-1-1

 (.Serena Williams – Maria Sharapovaوالضربات المتبادلة لبلعبتيف )
 ( يبيف نتائج الشوط الرابع مف المجموعة الثانية13جدوؿ رقـ )

 مالحظات 2مجموعة  4نتيجة الشوط  مسافة نقاط الحسـ في الضربات المتبادلة  والمؤثرةمسافة نقاط الحسـ لألرساؿ المباشر 
   Serena Maria مسافة االسـ مسافة االسـ مالحظات مسافة  االسـ ت
1 

Server 
Maria 

Sharapova 

    Serena   Maria 0.56 love 15   
2     Serena 3.51 Maria   15     
3     Serena 2.46 Maria   30     
4     Serena   Maria 1.30   30   
 كاميرا متحركة  Serena   Maria     40 ال تحميؿ   5
6     Serena   Maria 0.55   game Maria     

( Maria Sharapova( نبلحظ اف االرساؿ كاف لصالح البلعبة )13مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )  
ؿ عمى أي نقطة في االرساؿ ، كذلؾ نبلحظ مف جدوؿ رقـ وقد لعبت ستة ارساالت ولـ تحص

( اف نقاط الحسـ في الضربات المتبادلة كانت خمسة نقاط اثناف منيا لصالح البلعبة 13)
(Serena Williamsاذ كانت مسافة سقوط الكرة عمى جانبي الممعب عمى التوالي )        
مسافة سقوط لمكرة عمى جانبي الممعب بينما كانت ىناؾ ثبلث نقاط ب ( متر ،2.46 – 3.51)

 ( ،Maria Sharapova( متر لصالح البلعبة )0.55 – 1.30 – 0.56عمى التوالي )
ونبلحظ أيضا اف ىناؾ حالة واحدة ليس ليا مسافة سقوط )ال تحميؿ( في االرساؿ الخامس أي 

ة سقوط الكرة في الكاميرا كانت متحركة وليست مناسبة لوضعية التحميؿ الصحيح الستخراج مساف
 اثناء الضربات المتبادلة . 

 
 
 
 



622074-6032 :ISSN

  
 

97 
 

عػػػرض نتػػػائج الشػػػوط الخػػػامس مػػػف المجموعػػػة الثانيػػػة لمسػػػافة نقػػػاط الحسػػػـ فػػػي االرسػػػاؿ 3-1-1
 (.Serena Williams – Maria Sharapovaوالضربات المتبادلة لبلعبتيف )

 ( يبيف نتائج الشوط الثامف مف المجموعة األولى14جدوؿ رقـ )
 مالحظات 2مجموعة  5نتيجة الشوط  مسافة نقاط الحسـ في الضربات المتبادلة  الحسـ لألرساؿ المباشر والمؤثرة مسافة نقاط

 االسـ مسافة االسـ مالحظات مسافة  االسـ ت
مسا
   Serena Maria فة

1 

Server 
Serena 
Williams 

    Maria 2.02 Serena   love 15   
2     Maria 0.32 Serena     30   
     Maria   Serena   15 مباشر 0.40 3
     Maria   Serena   30 مؤثر 0.00 4
     Maria   Serena   40 مؤثر 1.03 5
 Maria   Serena   game   Serena مباشر 0.15 6

 

( Serena Williams( نبلحظ اف االرساؿ كاف لصالح البلعبة )14مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )    
( acesستة ارساالت وحصمت عمى اربع نقاط كانت األولى في االرساؿ المباشر ) وقد لعبت

( سـ عف خط المنتصؼ لمنطقة االرساؿ ، والنقطة الثانية في 0.40الثالث بمسافة سقوط الكرة )
( عف الخط الجانبي لمنطقة 0.15( السادس بمسافة سقوط الكرة )acesاالرساؿ المباشر )

( عف خط المنتصؼ 0.00في االرساؿ المؤثر الرابع بمسافة سقوط الكرة )االرساؿ ونقطة الثالثة 
( متر 1.03لمنطقة االرساؿ ، والنقطة الرابعة في االرساؿ المؤثر الخامس بمسافة سقوط الكرة )

 عف الخط الجانبي لمنطقة االرساؿ .
ف لصالح ( اف نقاط الحسـ في الضربات المتبادلة كانت اثنا14كذلؾ نبلحظ مف جدوؿ رقـ )

( اذ كانت مسافة سقوط الكرة عمى جانبي الممعب عمى التوالي  Sharapova  Mariaالبلعبة )
 ( متر .0.32 – 2.02)
االرسػػػاؿ عػػػرض نتػػػائج الشػػػوط السػػػادس مػػػف المجموعػػػة الثانيػػػة لمسػػػافة نقػػػاط الحسػػػـ فػػػي 3-1-1

 (.Serena Williams – Maria Sharapovaوالضربات المتبادلة لبلعبتيف )
 ( يبيف نتائج الشوط السادس مف المجموعة الثانية15رقـ ) جدوؿ

 مالحظات 2مجموعة  6نتيجة الشوط  مسافة نقاط الحسـ في الضربات المتبادلة  مسافة نقاط الحسـ لألرساؿ المباشر والمؤثرة
   Serena Maria مسافة االسـ مسافة االسـ مالحظات مسافة  االسـ ت
1 

Server 
Maria 

Sharapova 

   Serena   Maria   love 15 مباشر 0.76
   Serena   Maria     30 مؤثر 0.75 2
3     Serena 0.51 Maria   15     
4     Serena 2.61 Maria   30     
5     Serena 1.70 Maria   40     
6     Serena   Maria 3.01 Deuce Deuce   
7     Serena 

 
Maria 1.94   Adv-M   

8     Serena   Maria 0.89   game Maria     
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( Maria Sharapova( نبلحظ اف االرساؿ كاف لصالح البلعبة )15مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )
األوؿ  (acesف األولى في االرساؿ المباشر )يعبت ثماف ارساالت وحصمت عمى نقطتوقد ل

رساؿ ، والنقطة الثانية في االرساؿ ( عف الخط الجانبي لمنطقة اال0.76وبمسافة سقوط الكرة )
( سـ عف خط المنتصؼ لمنطقة االرساؿ .       0.75المؤثر الثاني وبمسافة سقوط الكرة )

( اف نقاط الحسـ في الضربات المتبادلة كانت ستة نقاط ثبلث 15كذلؾ نبلحظ مف جدوؿ رقـ )
ة عمى جانبي الممعب ( اذ كانت مسافة سقوط الكر Serena Williamsمنيا لصالح البلعبة )

بينما كانت ىناؾ ثبلث نقاط  بمسافة سقوط  ( متر ،1.70 – 2.61 – 0.51عمى التوالي )
( متر لصالح البلعبة         0.89 – 1.94 – 3.01الكرة عمى جانبي الممعب عمى التوالي )

(Maria Sharapova. ) 
اط الحسػػػـ فػػػي االرسػػػاؿ عػػػرض نتػػػائج الشػػػوط السػػػابع مػػػف المجموعػػػة الثانيػػػة لمسػػػافة نقػػػ3-1-1

 (.Serena Williams – Maria Sharapovaوالضربات المتبادلة لبلعبتيف )
 ( يبيف نتائج الشوط السابع مف المجموعة الثانية16جدوؿ رقـ )

 مالحظات 2مجموعة  7نتيجة الشوط  مسافة نقاط الحسـ في الضربات المتبادلة  مسافة نقاط الحسـ لألرساؿ المباشر والمؤثرة
   Maria Serena مسافة االسـ مسافة االسـ مالحظات مسافة  االسـ ت
1 

Server 
Serena 
Williams 

    Maria 0.67 Serena   15 love   
2     Maria 3.37 Serena   30     
3    Maria   Serena كاميرا متحركة  15   ال تحميؿ 
   Maria   Serena     30 مباشر 0.91 4
   Maria   Serena     40 مباشر 0.00 5
6     Maria 1.50 Serena   Deuce Deuce   
   Maria   Serena     Adv-S مؤثر 0.42 7
   Maria   Serena   Deuce Deuce دبؿ فولت   8
9     Maria 0.66 Serena   Adv-M     
   Maria   Serena   Deuce Deuce مؤثر 0.61 10
11     Maria   Serena 0.34   Adv-S   
      Maria   Serena     game Serena مباشرة 0.39 12

( Serena Williams( نبلحظ اف االرساؿ كاف لصالح البلعبة )16مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )   
وحصمت عمى خمس نقاط ثبلث نقاط منيا في االرساؿ المباشر  الً عشر ارسا يوقد لعبت اثن

(aces) 0.00 – 0.91خامس والثاني عشر بمسافة سقوط الكرة عمى التوالي )الرابع وال – 
( سـ عف خط المنتصؼ لمنطقة االرساؿ ، ونقطتاف في االرساؿ المؤثر السابع والعاشر 0.39

 ( سـ عف خط المنتصؼ لمنطقة االرساؿ .0.61 – 0.42بمسافة سقوط الكرة عمى التوالي )
نقاط اربع  خمسةالحسـ في الضربات المتبادلة كانت  ( اف نقاط16كذلؾ نبلحظ مف جدوؿ رقـ )

( اذ كانت مسافة سقوط الكرة عمى جانبي الممعب Sharapova Mariaمنيا لصالح البلعبة )
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بينما كاف ىناؾ نقطة واحدة بمسافة  ( متر ،0.66 – 1.50 – 3.37 – 0.67عمى التوالي  )
 . (Serena Williamsة )( سـ عمى جانب الممعب لصالح البلعب0.34سقوط الكرة )

ونبلحظ أيضا اف ىناؾ حالتاف ليس ليما مسافة سقوط الكرة األولى )ال تحميؿ( في االرساؿ  
الثالث أي الكاميرا كانت متحركة وليست مناسبة لوضعية التحميؿ الصحيح الستخراج مسافة 

 Mariaبلعبة )يي حصوؿ الفالمتبادلة ، اما الحالة الثانية سقوط الكرة في اثناء الضربات 
Sharapova( عمى نقطة لكوف البلعبة )Serena Williams ارتكبت خطأ في االرساؿ )

 الثامف )دبؿ فولت( .
عػػػرض نتػػػائج الشػػػوط الثػػػامف مػػػف المجموعػػػة الثانيػػػة لمسػػػافة نقػػػاط الحسػػػـ فػػػي االرسػػػاؿ 3-1-1

 (.Serena Williams – Maria Sharapovaوالضربات المتبادلة لبلعبتيف )
 ( يبيف نتائج الشوط الثامف مف المجموعة الثانية17) جدوؿ رقـ

 مالحظات 2مجموعة  8نتيجة الشوط  مسافة نقاط الحسـ في الضربات المتبادلة  مسافة نقاط الحسـ لألرساؿ المباشر والمؤثرة
   Serena Maria مسافة االسـ مسافة االسـ مالحظات مسافة  االسـ ت
1 

Server 
Maria 

Sharapova 

    Serena  Maria 2.33 love 15   
2     Serena  Maria 1.15   30   
3     Serena  Maria 2.59   40   
     Serena   Maria   15 دبؿ فولت   4
    Serena   Maria     game Maria مباشر 0.03 5

( Maria Sharapova( نبلحظ اف االرساؿ كػاف لصػالح البلعبػة )17مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )  
الخػػامس  (acesوقػػد لعبػػت خمسػػة ارسػػاالت وحصػػمت عمػػى نقطػػة واحػػده فػػي االرسػػاؿ المباشػػر )

( سػـ عػف الخػػط الجػانبي لمنطقػػة االرسػاؿ ، كػذلؾ نبلحػػظ مػف جػػدوؿ 0.03بمسػافة سػقوط الكػػرة )
 Maria( اف نقػػاط الحسػػـ فػػي الضػػربات المتبادلػػة كانػػت ثػػبلث نقػػاط لصػػالح البلعبػػة )17رقػػـ )

Sharapova1.15 – 2.33كانت مسػافة سػقوط الكػرة عمػى جػانبي الممعػب عمػى التػوالي ) ( اذ 
( Serena Williamsونبلحػػظ اف ىنػػاؾ حالػػة واحػػدة وىػػي حصػػوؿ البلعبػػة  ) ( متػػر،2.59 –

 ( ارتكبت خطأ في االرساؿ الرابع )دبؿ فولت( .Maria Sharapovaعمى نقطة لكوف البلعبة )
جموعػػػة الثانيػػػة لمسػػػافة نقػػػاط الحسػػػـ فػػػي االرسػػػاؿ عػػػرض نتػػػائج الشػػػوط التاسػػػع مػػػف الم3-1-1

 (.Serena Williams – Maria Sharapovaوالضربات المتبادلة لبلعبتيف )
 ( يبيف نتائج الشوط التاسع مف المجموعة الثانية18جدوؿ رقـ )

 مالحظات 2مجموعة  9وط نتيجة الش مسافة نقاط الحسـ في الضربات المتبادلة  مسافة نقاط الحسـ لألرساؿ المباشر والمؤثرة
   Maria Serena مسافة االسـ مسافة االسـ مالحظات مسافة  االسـ ت
1 

Server 
Serena 
Williams 

    Maria   Serena 1.14 Love 15   
   Maria   Serena     30 مباشر 0.35 2
   Maria   Serena     40 مباشر 0.43 3
      Maria   Serena     game Serena مؤثر 0.42 4
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 (Serena Williams( نبلحظ اف االرساؿ كاف لصالح البلعبة )18مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )    
( acesوقد لعبت اربع ارساالت وحصمت عمى ثبلث نقاط اثناف منيا في االرساؿ المباشر ) 

( 0.43( سـ عف خط المنتصؼ لمنطقة االرساؿ و)0.35الثاني والثالث بمسافة سقوط الكرة )
سـ عف الخط الجانبي لمنطقة االرساؿ ، والنقطة الثالثة في االرساؿ المؤثر الرابع بمسافة سقوط 

( اف 18( سـ عف الخط الجانبي لمنطقة االرساؿ ، وكذلؾ نبلحظ مف جدوؿ رقـ )0.42الكرة )
( Serena Williamsنقاط الحسـ في الضربات المتبادلة كانت نقطة واحدة لصالح البلعبة )

 ( متر .1.14نت مسافة سقوط الكرة عمى جانب الممعب )وكا
عػػرض نتػػائج الشػػوط العاشػػر مػػف المجموعػػة الثانيػػة لمسػػافة نقػػاط الحسػػـ فػػي االرسػػاؿ 3-2-10

 (.Serena Williams – Maria Sharapovaوالضربات المتبادلة لبلعبتيف )
 ( يبيف نتائج الشوط العاشر مف المجموعة الثانية19جدوؿ رقـ )

 مالحظات 2مجموعة  10نتيجة الشوط  مسافة نقاط الحسـ في الضربات المتبادلة  نقاط الحسـ لألرساؿ المباشر والمؤثرةمسافة 
   Serena Maria مسافة االسـ مسافة االسـ مالحظات مسافة  االسـ ت
1 

Server 
Maria 

Sharapova 

    Serena 0.30 Maria   15  love   
   Serena   Maria     15 مؤثر 0.84 2
 كاميرا متحركة  Serena   Maria     30 ال تحميؿ   3
     Serena   Maria   30 دبؿ فولت   4
5     Serena 1.92 Maria   40     
6     Serena   Maria 0.00 Deuce Deuce   
7     Serena   Maria 0.66 

 
Adv-M   

8     Serena   Maria 0.85   game Maria     

 Maria( نبلحظ اف االرساؿ كاف لصالح البلعبة )19مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )   
Sharapovaارساالت وحصمت عمى نقطة واحدة في االرساؿ المؤثر الثاني  ية( وقد لعبت ثمان

 ( عف خط المنتصؼ لمنطقة االرساؿ .0.84وبمسافة سقوط الكرة )
ـ في الضربات المتبادلة كانت خمسة نقاط ( اف نقاط الحس19كذلؾ نبلحظ مف جدوؿ رقـ ) 

( اذ كانت مسافة سقوط الكرة عمى جانبي Serena Williamsاثناف منيا لصالح البلعبة )
بينما كانت ىناؾ ثبلث نقاط بمسافة سقوط الكرة  ( متر ،1.92 – 0.30الممعب عمى التوالي )

 Mariaبلعبة )( سـ لصالح ال0.85-0.66–0.00عمى جانبي الممعب عمى التوالي )
Sharapova ، ) )ونبلحظ أيضا اف ىناؾ حالة واحدة  ليس ليا مسافة سقوط الكرة )ال تحميؿ

في االرساؿ الثالث أي الكاميرا كانت متحركة وليست مناسبة لوضعية التحميؿ الصحيح 
 الستخراج مسافة السقوط الكرة في اثناء الضربات المتبادلة .

عشػػػر مػػػف المجموعػػػة الثانيػػػة لمسػػػافة نقػػػاط الحسػػػـ فػػػي  عػػػرض نتػػػائج الشػػػوط الحػػػادي3-2-11
 (.Serena Williams – Maria Sharapovaاالرساؿ والضربات المتبادلة لبلعبتيف )
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 ( يبيف نتائج الشوط الحادي عشر مف المجموعة الثانية20جدوؿ رقـ )
 مالحظات 2مجموعة  11نتيجة الشوط  ادلة مسافة نقاط الحسـ في الضربات المتب مسافة نقاط الحسـ لألرساؿ المباشر والمؤثرة

   Maria Serena مسافة االسـ مسافة االسـ مالحظات مسافة  االسـ ت
1 

Server 
Serena 
Williams 

   Maria   Serena   love 15 مؤثر 0.15
     Maria   Serena   15 دبؿ فولت   2
3     Maria   Serena 1.01   30   
4     Maria 1.95 Serena   30     
   Maria   Serena     40 مباشرة 0.00 5
6     Maria 1.02 Serena   Deuce Deuce   
7     Maria   Serena 1.72   Adv-S   
 Maria   Serena     game Serena مباشرة 0.68 8

( Serena Williams( نبلحظ اف االرساؿ كاف لصالح البلعبة )20مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )   
وقد لعبت ثماف ارساالت وحصمت عمى ثبلث نقاط األولى في االرساؿ المؤثر األوؿ وبمسافة 

( سـ عف الخط الجانبي لمنطقة االرساؿ، والنقطة الثانية في االرساؿ المباشر 0.15سقوط الكرة )
(aces) ( سـ عف خط المنتصؼ لمنطقة االرساؿ، والنقط0.00الخامس بمسافة سقوط الكرة ) ة

( عف الخط الجانبي 0.68( الثامف بمسافة سقوط الكرة )acesالثالثة في االرساؿ المباشر)
 لمنطقة االرساؿ .

( اف نقاط الحسـ في الضربات المتبادلة كانت اربع نقاط 20وكذلؾ نبلحظ مف جدوؿ رقـ )   
نبي ( اذ كانت مسافة سقوط الكرة عمى جاSharapova Mariaاثناف منيا لصالح البلعبة )

( متر ، بينما كانت ىناؾ نقطتاف بمسافة سقوط الكرة عمى 1.02 – 1.95الممعب عمى التوالي )
ونبلحظ ايضًا اف  ( ،Serena Williams)( متر لصالح البلعبة 1.72 – 1.01التوالي )

( عمى نقطة لكوف البلعبة Maria Sharapovaىناؾ حالة واحدة وىي حصوؿ البلعبة )
(Serena Williamsا ). )رتكبت خطأ في االرساؿ الثاني )دبؿ فولت 
عػػػرض نتػػػائج الشػػػوط الثػػػاني عشػػػر مػػػف المجموعػػػة الثانيػػػة لمسػػػافة نقػػػاط الحسػػػـ فػػػي  3-2-12

 (.Serena Williams – Maria Sharapovaاالرساؿ والضربات المتبادلة لبلعبتيف )
 ( يبيف نتائج الشوط الثاني عشر مف المجموعة الثانية21جدوؿ رقـ )

 مالحظات 2مجموعة  12نتيجة الشوط  مسافة نقاط الحسـ في الضربات المتبادلة  نقاط الحسـ لألرساؿ المباشر والمؤثرة مسافة
   Serena Maria مسافة االسـ مسافة االسـ مالحظات مسافة  االسـ ت
1 

Server 
Maria 

Sharapova 

   Serena   Maria   love 15 مؤثر 0.56
   Serena   Maria     30 مؤثر 0.78 2
   Serena   Maria     40 مباشر 0.00 3
4     Serena   Maria 1.03   game Maria    

 Maria( نبلحظ اف االرساؿ كاف لصالح البلعبة )21مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )   
Sharapova) 
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مسافة ارساالت وحصمت عمى ثبلث نقاط االولى في االرساؿ المؤثر األوؿ ب ةوقد لعبت اربع 
( عف الخط الجانبي لمنطقة االرساؿ والنقطة الثانية في االرساؿ المؤثر 0.56سقوط الكرة )

( سـ عف خط المنتصؼ لمنطقة االرساؿ ، والنقطة الثالثة في 0.78الثاني بمسافة سقوط الكرة )
( سـ عف خط المنتصؼ لمنطقة االرساؿ 0.00(  وبمسافة سقوط الكرة )acesاالرساؿ المباشر)

( اف نقاط الحسـ في الضربات المتبادلة كانت نقطة واحدة 21وكذلؾ نبلحظ مف جدوؿ رقـ ) ،
( 1.03( وكانت مسافة سقوط الكرة عمى جانب الممعب )Maria Sharapovaلصالح البلعبة )

 متر .
عرض نتائج شوط كسر التعادؿ لمسافة نقاط الحسـ في االرساؿ والضربات المتبادلة  3-2-13

 (.Serena Williams – Maria Sharapovaلبلعبتيف )
 ( يبيف نتائج شوط كسر التعادؿ22جدوؿ رقـ )

 مالحظات نتيجة شوط كسر تعادؿ مسافة نقاط الحسـ في الضربات المتبادلة  مسافة نقاط الحسـ لألرساؿ المباشر والمؤثرة
   Maria Serena مسافة االسـ مالحظات مسافة  االسـ ت
1 Server Serena      Maria Sharapova 0.39 1 love   
2 Server Maria     Serena Williams 1.75   1   
3 Server Maria     Serena Williams 1.67   2   
4 Server Serena  0.53 مباشر Maria Sharapova     3   
5 Server Serena      Serena Williams 2.54   4   
6 Server Maria     Maria Sharapova 1.22 2     
7 Server Maria     Maria Sharapova 2.96 3     
8 Server Serena      Serena Williams 1.06   5   
9 Server Serena    ال تحميؿ Maria Sharapova   4    كاميرا متحركة 
10 Server Maria     Serena Williams 0.49   6   
11 Server Maria     Maria Sharapova 0.49 5     
12 Server Serena  0.12 مباشرة Maria Sharapova     game Serena 

 

 (Serena Williams( نبلحظ اف االرساؿ كاف لصالح البلعبة )22مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )   
( الرابػػع والثػػاني acesف  فػػي االرسػػاؿ السػػاحؽ )يلعبػػت سػػتة ارسػػاالت وحصػػمت عمػػى نقطتػػوقػػد 

( سـ عف الخط الجانبي لمنطقػة االرسػاؿ 0.12 – 0.53سقوط الكرة عمى التوالي ) عشر بمسافة
( ستة ارساالت ولػـ تحصػؿ عمػى أي Maria Sharapova، بينما كاف عدد االرساالت لبلعبة )

( اف نقػػاط الحسػػـ فػػي الضػػربات المتبادلػػة كانػػت 22نقطػػة فييػػا ، كػػذلؾ نبلحػػظ مػػف جػػدوؿ رقػػـ )
( وكانػت مسػػافة سػقوط الكػرة عػػف Maria Sharapovaالبلعبػة ) تسػعة نقػاط اربػع منيػػا لصػالح

( متػػػر ، بينمػػػا كانػػػت 0.49 – 2.96 – 1.22 – 0.39الخػػػط الجػػػانبي لمممعػػػب عمػػػى التػػػوالي )
 - 1.06 - 2.54 - 1.67 - 1.75ىنػػػاؾ خمسػػػة نقػػػاط  بمسػػػافة سػػػقوط الكػػػرة عمػػػى التػػػوالي )

اف ىناؾ حالػة واحػدة  لػيس ليػا  ( ، ونبلحظ أيضاSerena Williams( لصالح البلعبة )0.49
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مسافة سقوط )ال تحميؿ( فػي االرسػاؿ التاسػع أي الكػاميرا كانػت متحركػة وليسػت مناسػبة لوضػعية 
 التحميؿ الصحيح الستخراج مسافة السقوط الكرة في اثناء الضربات المتبادلة .

ة لنقاط عرض نتائج األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمسافة سقوط الكر  3 – 3
 Serena Williams – Mariaالحسـ في االرساالت والضربات المتبادلة لالعبتيف)

Sharapova لممجموعتيف األولى والثانية ) 
عرض النتائج واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمسافة سقوط الكرة لنقاط  3-3-1

( لممجموعتيف Serena Williams – Maria Sharapovaالحسـ في االرساؿ لبلعبتيف )
 األولى والثانية .

 ( يبيف األوساط واالنحرافات لمسافة سقوط الكرة لنقاط الحسـ في االرساؿ23جدوؿ رقـ )
 

 ت
 وحدة القياس االرساؿ مجموعة الثانية االرساؿ لممجموعة األولى

Maria Serena Serena Maria  
 
 
 
 
 
 

 سنتمتر

1 0.59 1.12 0.51 0.10 
2 0.00 0.29 0.47 0.50 
3 1.53 0.30 0.51 0.00 
4 0.30 0.24 0.53 0.76 
5 1.72 0.18 0.84 0.75 
6 0.95 0.32 0.40 0.03 
7 0.69  0.00 0.84 
8   1.03 0.56 
9   0.15 0.78 
10   0.91 0.00 
11   0.00  
12   0.42  
13   0.61  
14   0.39  
15   0.35  
16   0.43  
17   0.42  
18   0.15  
19   0.00  
20   0.68  
21   0.53  
22   0.00  

 0.43 0.42 0.41 0.83 وسط حسابي
  0.359 0.292 0.352 0.625 انحراؼ معياري
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( قد حصمت عمى Maria Sharapova( نبلحظ اف البلعبة )23مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )   
سبع نقاط مف مجموع كؿ االرساالت التي لعبتيا في المجموعة األولى وكانت اقرب مسافة 

(سـ بينما كانت ابعد 0.00ف خط المنتصؼ او الجانبي )لسقوط الكرة في منطقة االرساؿ ع
( ، اما 0.625( وانحراؼ معياري)0.83( متر وبوسط حسابي )1.72مسافة لسقوط الكرة )

( فقد حصمت عمى ست نقاط مف مجموع كؿ االرساالت التي Serena Williamsالبلعبة )
(سـ و ابعد مسافة 0.00لعبتيا في ىذه المجموعة وكانت اقرب مسافة لسقوط الكرة ىي )

 .( 0.352( وانحراؼ معياري )0.41(سـ وبوسط حسابي )0.32)
( قد حصمت عمى عشرة Maria Sharapova( اف البلعبة )23كذلؾ نبلحظ مف الجدوؿ ) 

نقاط مف مجموع كؿ االرساالت التي لعبتيا في المجموعة الثانية وكانت اقرب مسافة لسقوط 
(سـ بينما كانت ابعد مسافة 0.00المنتصؼ او الجانبي ) الكرة في منطقة االرساؿ عف خط

( ، اما البلعبة 0.359( وانحراؼ معياري)0.43سـ وبوسط حسابي ) (0.84لسقوط الكرة )
(Serena Williamsفقد حصمت عمى اثن )ف نقطة مف مجموع كؿ االرساالت التي يف وعشر تي

( 1.03(سـ و ابعد مسافة )0.00) لعبتيا في ىذه المجموعة وكانت اقرب مسافة لسقوط الكرة
 ( .0.292( وانحراؼ معياري )0.42متر وبوسط حسابي )

عرض النتائج واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمسافة سقوط الكرة لنقاط  3-3-2
( Serena Williams – Maria Sharapovaالحسـ في الضربات المتبادلة لبلعبتيف )

 ية .لممجموعتيف األولى والثان
 ( يبيف األوساط واالنحرافات لمسافة سقوط الكرة لنقاط الحسـ في الضربات المتبادلة24جدوؿ رقـ )

 

 ت
 وحدة القياس لممجموعة الثانية الضربات المتبادلة لممجموعة األولى الضربات المتبادلة

Maria Serena Serena Maria  
 
 
 
 
 
 

 سنتمتر

1 1.22 0.80 1.25 1.17 
2 2.84 1.70 1.68 0.41 
3 2.43 0.46 1.05 0.56 
4 0.81 1.41 3.60 1.30 
5 1.09 3.31 0.66 0.55 
6 3.76 2.17 3.51 2.02 
7 1.07 1.20 2.46 0.32 
8 1.10 0.47 0.51 3.01 
9 1.58 0.75 2.61 1.94 
10 2.70 1.01 1.70 0.89 
11  0.88 0.34 0.67 
12  0.80 1.14 3.37 
13  0.49 0.30 1.50 
14  1.44 1.92 0.66 
15  1.71 1.01 2.33 
16  0.58 0.72 1.15 
17  2.46 1.75 2.59 
18  1.30 1.67 0.00 
19  1.82 2.54 0.66 
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20   1.06 0.85 
21    1.95 
22    1.02 
23    1.03 
24    0.39 
25    1.22 
26    2.96 
27    0.49 

 1.30 1.57 1.30 1.86 ي وسط حساب
  0.918 0.969 0.761 0.999 انحراؼ معياري

 

( قد حصمت عمى Maria Sharapova( نبلحظ اف البلعبة )24مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )   
عشرة نقاط مف مجموع كؿ الضربات المتبادلة التي لعبتيا في المجموعة األولى وكانت اقرب 

( 3.76( سـ بينما كانت ابعد مسافة )0.81لمممعب ) مسافة لسقوط الكرة عف خطوط الجانبية
( Serena Williams( ، اما البلعبة )0.999( وانحراؼ معياري)1.86متر وبوسط حسابي )

فقد حصمت عمى تسعة عشر نقطة مف مجموع كؿ الضربات المتبادلة التي لعبتيا في ىذه 
(سـ و ابعد 0.46مممعب )المجموعة وكانت اقرب مسافة لسقوط الكرة عف خطوط الجانبية ل

 .( 0.761( وانحراؼ معياري )1.30(متر وبوسط حسابي )3.31مسافة )
( قد حصمت عمى سبعة Maria Sharapova( اف البلعبة )24كذلؾ نبلحظ مف الجدوؿ ) 

عشر نقطة مف مجموع كؿ الضربات التي لعبتيا في المجموعة الثانية وكانت اقرب مسافة 
( متر 3.37(سـ بينما كانت ابعد مسافة )0.00انبية لمممعب )لسقوط الكرة عف خطوط الج

( فقد Serena Williams( ، اما البلعبة )0.918( وانحراؼ معياري)1.30وبوسط حسابي )
ف نقطة مف مجموع كؿ الضربات المتبادلة التي لعبتيا في ىذه المجموعة يحصمت عمى عشر 

( متر وبوسط حسابي 3.60سافة )ابعد مو سـ  (0.30وكانت اقرب مسافة لسقوط الكرة )
 (0.969( وانحراؼ معياري )1.57)
 

 مناقشة النتائج : 4 –3
 مناقشة نتائج المجموعتيف  : 3-4-1

( ومع المبلحظة اف الفوز بيذه 24 – 23بناء عمى ما تـ عرضة مف بيانات في الجدوليف )     
أشواط مقابؿ ثبلث أشواط ( بنتيجة  ستة Serena Williamsالمجموعة كانت لصالح البلعبة )

( ضربة بينما كانت عدد 19كاف اعتمادًا عمى حسـ النقاط في الضربات المتبادلة والتي بمغت )
( ضربات فقط أي اف الفرؽ بيف Maria Sharapova( )10ضربات المتبادلة لبلعبة )

ممًا ( لمفوز بيذه المجموعة ، عSerena Williams( ضربات وىذا ما أىؿ )9البلعبتيف ىو )
 (. Maria Sharapova( لصالح البلعبة )6 –7اف نقاط الحسـ لئلرساالت في ىذا شوط كاف )
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( بنتيجة Serena Williams)ونبلحظ ايضًا اف فوز بالمجموعة الثانية كاف لصالح البلعبة    
( 22سبعة أشواط مقابؿ ستة أشواط وكاف اعتمادًا عمى االرساالت المباشرة والمؤثرة والتي بمغت )

( ارساالت أي 10( فقط )Maria Sharapovaارساؿ بينما كانت عدد االرساالت لبلعبة )
( ، عمما اف نقاط الحسـ في الضربات المتبادلة Serena Williams( ارساؿ عف )12بفارؽ )

 (.Maria Sharapova( لصالح البلعبة )27 – 20بيف العبتيف قد بمغت في ىذه المجموعة )
 المباراة :مناقشة نتائج  3-4-2
عرض نتائج عدد االرساالت والضربات المتبادلة واوساطيا الحسابية وانحرافاتيا  3-4-2-1

تحميميا ومجموع النقاط التي لـ يتـ تحميميا وعدد و  تياومناقشالمعيارية ومجموع النقاط التي تـ 
 ( .Serena Williams – Maria Sharapovaأخطاء االرساؿ لبلعبتيف )

يف اعداد االرساؿ والضربات المتبادلة واوساطيا وانحرافاتيا ومجوع النقاط يب  (25جدوؿ )
 التي تـ تحميميا والتي لـ يتـ تحميميا وعدد أخطاء االرساؿ

 Serena Williams Maria Sharapova اسـ البلعبة
 الضربات االرساالت الضربات االرساالت الحالة
 37 17 39 28 العدد

 1.45 0.59 1.44 0.39 الوسط الحسابي
 0.960 0.509 0.873 0.299 االنحراؼ المعياري
 54 67 مجموع النقاط تحميؿ

 4 5 دبؿ فولت
 5 4 عدد نقاط ال تحميؿ

                            
 

 Maria( نبلحظ اف عدد االرساالت المباشرة والمؤثرة لبلعبة )25مف خبلؿ جدوؿ )    
Sharapova( ارساؿ ، بينما كانت عدد االرساالت المباشرة 17نت )( في كبل المجموعتيف كا

(، أي اف الفرؽ بيف البلعبتيف في عدد 28( ىي )Serena Williamsوالمؤثرة لبلعبة )
(، ونبلحظ ايضًا اف عدد Serena Williams( ارساؿ لصالح البلعبة )11االرساالت ىو )

( ضربة 37جموعتيف كانت )( في كبل المMaria Sharapovaالضربات المتبادلة لبلعبة )
( ضربة، أي بفرؽ 39( ىي )Serena Williamsبينما كانت عدد الضربات المتبادلة لبلعبة )

 ( .Serena Williamsضربتيف فقط ولصالح البلعبة )
واذا ما الحظنا اف الوسط الحسابي لمسافة سقوط الكرات عف خط المنتصؼ والجانبي لمنطقة    

( بينما كاف  0.299( سنتمتر وبانحراؼ )0.39( كاف )Serena Williamsاالرساؿ لبلعبة )
( 0.509( سنتمتر وبانحراؼ )0.59( ىو )Maria Sharapovaالوسط الحسابي لبلعبة )

في األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمسافة سقوط الكرة وىو ما  اً يتبيف لنا الفرؽ واضح



622074-6032 :ISSN

  
 

117 
 

قطة في كبل مجموعتيف لكوف اف مسافات سقوط ( نSerena Williams)( )22اعطى البلعبة 
 Mariaكراتيا عف خط المنتصؼ والخط الجانبي لمنطقة االرساؿ كانت اقرب مف البلعبة )

Sharapova اذ كمما كانت مسافة سقوط الكرة اقرب عف خط المنتصؼ او خط الجانبي )
ؿ مكاف لتوجيو الكرة أما لمنطقة االرساؿ كانت النتائج افضؿ وىذا ما أشار ايميف فرج اف " أفض

ذا كاف البلعب يرغب بتقدـ  بالجوار خط المنتصؼ أو في الركف البعيدة لجوار خط الجانب وا 
ذا كاف يرغب في البقاء  عمى الشبكة يجب عميو أف يوجو ضربة اإلرساؿ تجاه خط المنتصؼ ، وا 

وف مف الصعب عند خط القاعدة يجب عميو توجيو ضربتو الى أركاف ممعب الخصـ ، وبذلؾ يك
( 85,2000عمى المستمـ رد الكرة مستقيمة خوفًا مف إعادتيا أليو بالضربة الطائرة " )أيميف فرج:

اثناء في كذلؾ نبلحظ اف الوسط الحسابي لمساقة سقوط الكرة عف خطي الجانبييف لمممعب 
( 0.873( متر وبانحراؼ )1.44( كانت )Serena Williamsالضربات المتبادلة لبلعبة )

( متر وبانحراؼ 1.45( ىو )Maria Sharapovaبينما كاف الوسط الحسابي لبلعبة )
( يتبيف لنا الفرؽ كاف بسيط جدا في األوساط واالنحرافات كما ىو الحاؿ في عدد 0.960)

(ضربة لبلعبة 37( و)Serena Williams(ضربة لبلعبة)39الضربات المتبادلة والتي كانت)
(Maria Sharapovaوىي نت ، )( يجة متقاربة جدا ساعدت البلعبةMaria Sharapova )

 Serenaالبلعبة ) ؿَ ىّ أًا في المجموعة الثانية ولكف ما في الوصوؿ الى التعادؿ تحديد
Williams لمفوز بيذه المجموعة ىو مسافة نقاط الحسـ في االرساؿ المباشرة والمؤثرة ، عكس )

 Maria( ضربات عف البلعبة )9متبادلة بفارؽ )ما أىميا لمفوز بالمجموعة األولى بالضربات ال
Sharapova ويشير ظافر واخروف الى اف " الوسائؿ الخططية التي تساعد في التأثير عمى ، )

قدرة البلعب الخصـ في إرجاع الكرة ىي محاولة تصويب الكرة باتجاه زوايا الممعب ، وذلؾ مف 
ًا  األمر الذي يؤثر عمى حالتو البدنية اجؿ إجبار البلعب المنافس عمى التحرؾ يمينا ويسار 

خاصة عندما يشكو مف ضعؼ في مستوى المياقة البدنية مما ينعكس عمى مستوى أدائو )ظافر 
 ( ، اذ215,2000وآخراف: 

( لدييا اربع ارساالت غير ناجحة )دبؿ Maria Sharapovaمع مبلحظة اف البلعبة )    
ارساالت غير  ة( لدييا خمسSerena Williams) فولت( اثناف في كؿ مجموعة بينما البلعبة

اف في المجموعة الثانية ، وىناؾ اربع حاالت تناجحة )دبؿ فولت( ثبلثة في المجموعة األولى واثن
( لـ يتـ فييا Maria Sharapova( و خمس حاالت لبلعبة )Serena Williamsلبلعبة )

لمباراة وىي حالة غير دقيقة الستخراج اثناء سير افي التحميؿ لكوف اف الكاميرا كانت متحركة 
 مسافة سقوط الكرة .
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ومف خبلؿ كؿ ما تقدـ حقؽ الباحث اىداؼ وفرضية بحثة بوضع قيـ موضوعية دقيقة لنقاط   
الحسـ وفقًا لمسافة سقوط الكرة في منطقة االرساؿ وعف الخطوط الجانبية لمممعب وبياف أسباب 

طولة استراليا المفتوحة لمتنس مف خبلؿ األوساط ( في بSerena Williamsالفوز لبلعبة )
 الحسابية واالنحرافات المعيارية لمسافة سقوط الكرة .  

 

 الخاتمة : -4
 في ضوء النتائج التي تـ التوصؿ الييا استنتج الباحث

( نقطة في المجموعتيف باإلرساالت 28( قد حققت )Serena Williams. اف البلعبة ) 1
( في المجموعة الثانية وبوسط حسابي 22( منيا في المجموعة األولى و)6)المباشرة والمؤثرة 

عف خطوط منطقة االرساؿ وىو ما أىميا لمفوز  اً ( سنتمتر 0.39لكبل المجموعتيف بمغ )
 بالمجموعة الثانية .

( نقطة في المجموعتيف باإلرساالت 17( قد حققت )Maria Sharapova. اف البلعبة ) 2
( في المجموعة الثانية وبوسط حسابي 10( منيا في المجموعة األولى و)7) المباشرة والمؤثرة

 ( سنتمتر عف خطوط منطقة االرساؿ .0.59لكبل المجموعتيف بمغ )
( نقطة في المجموعتيف مف خبلؿ 39( قد حققت )Serena Williams. اف البلعبة ) 3

في المجموعة الثانية وبوسط ( 20( ضربة منيا في المجموعة األولى و)19الضربات المتبادلة )
عف خطوط الجانبية لمممعب وىو ما أىميا لمفوز  اً ( متر 1.44حسابي لكبل المجموعتيف بمغ )

 بالمجموعة األولى .
( نقطة في المجموعتيف مف خبلؿ 37( قد حققت )Maria Sharapova. اف البلعبة ) 4

( في المجموعة الثانية 27( ضربات منيا في المجموعة األولى و)10الضربات المتبادلة )
 ( متر عف خطوط الجانبية لمممعب .1.45وبوسط حسابي لكبل المجموعتيف بمغ )

 

 واستناًدا ِإلى ما أفرزتو نتائج البحث واستنتاجاتو يوصي الباحث باآلتي:
. ضرورة قياـ مدربي االندية العراقية ومنتخب الوطني بمعبة التنس االرضي بتزويد العبييـ  1

ات المتعمقة بمسافة سقوط الكرة لخطوط منطقة االرساؿ والخطوط الجانبية لمممعب بالمعموم
 وتأثيرىا عمى نتيجة المباراة .

. ضرورة إفادة مدربي االندية العراقية ومنتخب الوطني بمعبة التنس االرضي مف نتائج البحث 2
ليذه المباراة وبياف الحالي في قياس مسافة سقوط الكرة وعدد االرساالت والضربات المتبادلة 

 ( .Maria Sharapova( وخسارة البلعبة )Serena Williamsأسباب فوز البلعبة )
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. االىتماـ بوضع المناىج التدريبية في لعبة التنس األرضي تركز عمى مسافة سقوط الكرة عف 3
 اقرب خط مف خطوط منطقة االرساؿ الجانبية وعف اقرب نقطة لمخطوط الجانبية لمممعب .

. ضرورة تصميـ اختبارات لدقة سقوط الكرة بمسافات قربية جدا عف خطوط منطقة االرساؿ  4
 وعف خطوط الممعب الجانبية .

ة العراقية . ضرورة االىتماـ بإجراء االختبارات الدورية لبلعبي التنس االرضي في االندي5
 بات المتبادلة .تعرؼ مسافات سقوط الكرة لدييـ في االرساالت والضر ومنتخب الوطني ألجؿ 

 . إمكانية إجراء دراسة مشابية عمى نفس متغير البحث الحالية وعمى العاب الفنية األخرى.  6
 :المصادر والمراجع

  تحكيـ ( ، منشأة المعارؼ ، اإلسكندرية  -تقييـ  -تدريب  -أيميف وديع فرج : التنس ) تعميـ
 ،2000 . 
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