رأث٘ش اعزخذام كشاد هخزلفخ األّصاى فٖ رؼلن هِبسرٖ العشثز٘ي
األسظ٘ز٘ي األهبه٘خ ّالخلف٘خ ثبلزٌظ األسظٖ للوجزذئ٘ي
ثذث رجشٗجٖ ػي غالة كل٘خ الزشث٘خ الشٗبظ٘خ  /جبهؼخ دٗبلٔ الوشدلخ الثبً٘خ

م.د .هبجذ خل٘ل خو٘ظ

م.د .عِٔ ػجبط ػجْد

هلخص الجذث
أُو٘خ الجذث
رؼذ لؼجخ الزٌظ األسظٖ هي األلؼابة راد الهاِشح الْاعاؼخ فاٖ الؼابلن لواب رذزْٗاَ
ُااازٍ اللؼجاااخ هاااي جْاًااات ثذً٘اااخ ّ هِبسٗاااخ ّ اجزوبػ٘اااخ ظااابفخ للوزؼاااخ ّالغاااشّس
لووبسعِ٘ب.
فقااذ دااِذد اللؼجااخ الزكااْس السج٘ااش ّالغااشٗغ فااٖ هخزلااى هجب رِااب هوااب أدٓ لاأ
رذق٘ا ًزاابئت هزكااْسح  ّ .ى اعاازخذام األدّاد الذذٗثااخ فااٖ الاازؼلن ّثبلاازاد أدّارِااب
الوزوثلخ ثبلسشاد الزذسٗج٘خ الولًْخ فٖ الؼول٘خ الزؼل٘و٘خ لزلك الوِبسح .
ّاى اعزخذام الجبدث٘ي ُزٍ السشاد فٖ رؼلن هِابسرٖ العاشثز٘ي األهبه٘اخ ّالخلف٘اخ
راد الزأث٘ش األعبعٖ فٖ دغن الوجبسٗبد .
ُذف الجذث
ِٗذف الجذث لٔ هؼشفخ رأث٘ش اعزخذام كشاد هخزلفخ فٖ رؼلن هِابسرٖ العاشثز٘ي
األهبه٘خ ّالخلف٘خ ثبلزٌظ األسظٖ ّ كزلك رذذٗذ ًْع السشح األفعل الوغزخذهخ فاٖ
الزؼلن .
هجب د الجذث
قزصش الجذاث ػلأ غاالة الوشدلاخ الثبً٘اخ  /كل٘اخ الزشث٘اخ الشٗبظا٘خ  /جبهؼاخ
دٗبلٔ

The Effect of Using Different Balls in Learning the Skills
of Forehand and Backhand Strikes
Abstract
Introduction and Importance of the Study The two
researches tackled the social significance of tennis ,the
skillful and physical aspects and the tennis game as an
accomplishment sport .
The Problem of the StudyThe lack of the attention
paid to the training balls and the lack of such balls
for the beginners to improve their performance .
Objectives of the study Recognizing the importance of
using the training balls in the learning process

الجبة األّل
 الزؼشٗى ثبلجذث1
 الوقذهخ ّأُو٘خ الجذث1-1
ٍرؼااذ لؼجااخ الزااٌظ ال٘ااْم هااي األلؼاابة رائؼااخ الهااِشح فااٖ الؼاابلن لوااب رذزْٗااَ ُااز
. ظبفخ للوزؼخ ّالغشّس للجو٘غ... الجْاًت الجذً٘خ ّالوِبسٗخ ّا جزوبػ٘خ
لقذ دِذد لؼجخ الزٌظ الزكْس السج٘ش ّالغاشٗغ فاٖ رذق٘ا الوغازْٗبد الشٗبظا٘خ
الؼبلو٘خ هي ث٘ي هخزلى الشٗبظبد فٖ الؼبلن ّاى ُازا الزكاْس لان ٗساي ّل٘اذ الصاذفخ
, ثال رذقا ًز٘جااخ الجذاث ّالزكااْٗش الوغازوش ّالوجٌااٖ ػلأ أعااظ ػلو٘اخ ّاظااذخ
ّأصجخ هخزلى الوخزصْى فٖ هجابل الزاذسٗت ِٗزواْى ثسبفاخ الٌاْادٖ الزاٖ رغاِن
.فٖ ا سرقبء ثوغزْٓ األداء ّرذق٘ أفعل الٌزبئت

ّرؼذ لؼجخ الزٌظ األسظٖ هي األلؼبة الغشٗؼخ جذا ً ر رصال عاشػخ ثؼاط الساشاد
لٔ أكثش هي  022كن فٖ الغبػخ ُّزا ا سرفبع الؼبلٖ فٖ الغشػخ ّالزغ٘ش الوزٌاْع
فٖ األداء ّجت ٗجبد ّعبئل ّأعبل٘ت هزٌْػخ فٖ الزؼلن ّالزذسٗت ظبفخ لوزكلجابد
أخااشٓ أعااْح ثااإٔ لؼجااخ أخااشٓ كباػااذاد الوِاابسٕ ّالجااذًٖ ّ ,الخككااٖ ّالٌفغااٖ
ّالؼقلٖ  ,ر رزو٘ض لؼجخ الزٌظ األسظٖ ثبلزغ٘ش ّالزٌْع الوغزوش فٖ األداء.
ّاى لؼجااخ الزااٌظ األسظااٖ هااي األلؼاابة الوِبسٗااخ (الزسز٘س٘ااخ)  ّ .ى رقاابى األداء
الوِبسٕ ٗؼذ هفزبح الٌجبح األعبعٖ لِزٍ اللؼجخ ظبفخ لٔ الصفبد األخشٓ الزٖ رن
ركشُب ّاى رقبى الوِبساد الذشك٘خ ثهسل صذ٘خ ّج٘ذ ٗوساي أى ٗغابػذ فاٖ رغك٘اخ
ثؼط الوزكلجبد الوزووخ للٌجبح عْاء فاٖ جبًات الل٘بقاخ الجذً٘اخ ّالجْاًات األخاشٓ
ى رواابم جو٘ااغ الوزكلجاابد ّػلاأ سأعااِب الجبًاات الوِاابسٕ ُااْ أعاابط الٌجاابح فااٖ
الوجبسٗبد.
" ى ا سرقبء ثذسجخ األداء الوِبسٕ ٗؼزوذ ػلٔ الزذسٗت فقػ ً ّ ,واب ٗؼزواذ ػلأ
قااذسح الفااشد فااٖ الزشك٘ااض ّا ًزجاابٍ ّالااْػٖ ّالاازذسن فااٖ هِبسرااَ الذشك٘ااخ  ,فزسااشاس
األخكااابء الوِبسٗاااخ خاااالل الوٌبفغاااخ ٗزكلااات الؼوااال ػلااأ صاااالدِب خاااالل الزاااذسٗت
للْصْل لألداء الوِبسٕ الوكلْة "

()1

ٗوسي ركْٗش األداء الوِبسٕ للوجزذئ٘ي فاٖ العاشثز٘ي ا سظا٘ز٘ي األهبه٘اخ ّالخلف٘اخ
ثبعزخذام أدّاد هٌْػخ ّثأعابل٘ت هخزلفاخ هاي خاالل اعازخذام كاشاد راٌظ هزٌْػاخ
فٖ أّصاًِب فٖ رؼلن ّركاْٗش األداء الوِابسٕ ّخبصاخ فاٖ الوشادال األّلأ للازؼلن ر
ٗؼااذ رؼلاان هِاابساد الزااٌظ ثاابلسشاد الصاافشاء الوؼشّفااخ أهااشا ً صبٗااخ فااٖ الصااؼْثخ
للوجزذئ٘ي ٌُّب رسوي أُو٘خ الجذث فٖ هؼشفخ رأث٘ش اعزخذام كشاد هزٌْػخ فٖ ثذاٗاخ
رؼلااان الوِااابساد األعبعااا٘خ ّرلاااك هاااي خاااالل اعااازخذام الساااشاد الجشرقااابلٖ ّالساااشاد
الصفشاء ّالزٖ رسْى ق٘بعبرِب ثٌفظ ق٘ابط الساشاد ا ػز٘بدٗاخ ّلساي ظاغكِب اقال .
ى اعزخذام ُزٍ السشاد ّدغت الزغلغل عْف ٗغبػذ الوجزذئ٘ي فٖ رؼلن الوِابساد
األعبعاا٘خ فااٖ الزااٌظ األسظااٖ ّرلااك لغااِْلخ ّرغلغاال صااؼْثخ األداء فااٖ الوشاداال
 -1يحًذ حضٍ عالوي  ,عهى انتذرٌة انرٌاضً  ,ط , 2يصر  ,دار انًعارف  , 1992 ,ص.
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األّلااأ لعاااوبى رذق٘ااا الااازؼلن ّالزاااذسٗت األفعااال لزكاااْٗش األداء الوِااابسٕ للزاااٌظ
األسظٖ هي خالل هؼشفخ رأث٘ش الزذسٗت ثبعازخذام كال هاي الساشح الجشرقبل٘اخ ّالساشاد
الخعشاء ّالسشاد ا ػز٘بدٗخ الصفشاء أثٌبء أجشاء الجذث ّرلك هذبّلاخ ظاشّسٗخ
لزجشٗاات الكااشت الزذسٗج٘ااخ الوخزلفااخ ثاابلسشاد ّالوقبسًااخ ثاا٘ي أثشُااب لوؼشفااخ األفعاال
فِ٘ب لزذق٘ ااًجبص الؼبلٖ فٖ العشثز٘ي األهبه٘خ ّالخلف٘خ .

 0-1ههسلخ الجذث
رؼااذ لؼجااخ الزااٌظ هااي األلؼاابة الصااؼجخ ّرلااك لزؼااذد ّرٌااْع هِبسارِااب ظاابفخ لاازلك
رْجذ خجشاد عبثقخ للوزؼلو٘ي ّاى كبًذ ثغ٘كخ فٖ رؼل٘ن لؼجخ الزٌظ ّ ,كزلك قلاخ
رْفش األجِضح ّاألدّاد فٖ رؼلن رلك الوِبساد ّهٌِب السشاد الزذسٗج٘خ.
ى ػااذم اعاازخذام ُاازٍ السااشاد ثأّصاًِااب الوخزلفااخ فعااالً ػااي قلااخ رْافشُااب فااٖ
األعْات ٗؤثش ثهسل كج٘ش فٖ رؼلن الوِبساد األعبع٘خ للؼجخ ّرلاك عازخذام الساشاد
ا ػز٘بدٗااخ راد ّصى

( 0أًّااظ) ّقكااش ( )0.5اًاات السااشاد ا ػز٘بدٗااخ الصاافشاء

الزٖ رغزخذم فٖ اللؼت ّالزذسٗت فٖ أى ّادذ ّلجو٘غ هشادل الزذسٗت ّالفئبد.
هي خالل خجشح الجبدث٘ي الو٘ذاً٘اخ كالػات ّهاذسة ّدسان ّ داسٕ ّ غالػاَ ػلأ
اصلاات الجكااْ د الوذل٘ااخ ّالؼشث٘ااخ ّالذّل٘ااخ ّهااي خااالل الوهاابسكخ الوجبدااشح فااٖ
الذّساد الوذل٘خ ّالذّل٘خ دظ ى ٌُبلك ظؼفب ً فاٖ األداء الوِابسٕ لاذٓ الوجزاذئ٘ي
ّ ,ظِااْس األخكاابء الوِبسٗااخ الوزؼااذدح خااالل الوٌبفغااخ  ,ػلاأ الااشصن هااي اسرفاابع
هغزْٓ ػذاد الصفبد الجذً٘خ ّالٌفغ٘خ ّالخكك٘خ لِن.
ّ ى ػذم اُزوبم الوذسث٘ي ّالوخزص٘ي ثٌاْع الساشح الوغازخذهخ فاٖ الوشادال األّلأ
للزؼلن ّقلخ ػكبء الوذسث٘ي أُو٘خ لِزٍ السشاد فٖ الزذسٗت ػلٔ الشصن هي رْف٘شُاب
لِاان هااي قجاال ا رذاابد الااذّلٖ أّ اعاازخذاهِب ثهااسل ػهااْائٖ لِاازٍ األًااْاع الوزؼااذدح
ّالزٖ رؼكٖ سدّد أفؼبل هخزلفخ ارا هاب ػشفٌاب اى لسال كاشح اسراذاد خابي ثِاب ٗزاذس
فااٖ الصااؼْثخ دزاأ ٗصاال لاأ السااشح ا ػز٘بدٗااخ الوغاازخذهخ فااٖ الجكااْ د الوذل٘ااخ
ّالذّل٘خ.

ى اعزخذام ُزٍ السشاد ٗؼوال ػلأ عاِْلخ رؼلان ُازٍ الوِابساد ثصاْسح هزذسجاخ
لاااذٓ الوزؼلوااا٘ي ّثؼاااذ رقااابى األداء الصاااذ٘خ للوِااابساد الذشك٘اااخ ٗوساااي ركاااْٗشٍ
ثبعزخذام السشاد ا ػز٘بدٗخ ّ ,هي خالل ُازٍ الٌقابغ الوازكْسح جابءد ُازٍ الذساعاخ
للجذث فٖ ُزٍ الوهاسلخ هاي خاالل دساعاخ راأث٘ش اعازخذام الساشاد الوٌْػاخ فاٖ رؼلان
ّركااْٗش الوِاابساد األعبعاا٘خ هااي خااالل اخز٘اابس أفعاال السااشاد فااٖ الاازؼلن ّهااي ثاان
الزس٘ى هغ كشاد الوجبسٗبد.

ُ 3-1ذفب الجذث
ِٗذف الجذث لٔ :
 .1هؼشفاخ راأث٘ش اعاازخذام كاشاد هخزلفاخ ا ّصاى فااٖ رؼلان هِابسرٖ العااشثز٘ي
ا سظ٘ز٘ي األهبه٘خ ّالخلف٘خ لذٓ غالة كل٘اخ الزشث٘اخ الشٗبظا٘خ \ الوشدلاخ
الثبً٘خ .
 .0رذذٗاااذ ًاااْع الساااشح األفعااال الوغااازخذهخ فاااٖ رؼلااان هِااابسرٖ العاااشثز٘ي
ا سظ٘ز٘ي األهبه٘خ ّالخلف٘خ لذٓ غالة كل٘اخ الزشث٘اخ الشٗبظا٘خ \ الوشدلاخ
الثبً٘خ .

 4-1فشظب الجذث
ٌُ -1اابف فااشّت راد د لااخ دصاابئ٘خ ثاا٘ي ا خزجاابسٗي القجلااٖ ّالجؼااذٕ لوِاابسرٖ
العشثز٘ي ا سظ٘ز٘ي األهبه٘خ ّالخلف٘خ.
ٌُ -0ااابف اخااازالف فاااٖ راااأث٘ش الزاااذسٗت ثبعااازخذام كاااشاد هٌْػ

ااا خ فاااٖ رؼلااان

هِبسرٖ العشثز٘ي ا سظ٘ز٘ي األهبه٘خ ّالخلف٘خ .

 5-1هجب د الجذث:
 1-5-1الوجبل الجهشٕ :غالة كل٘خ الزشث٘خ الشٗبظ٘خ \ الوشدلخ الثبً٘خ .
 0-5-1الوجبل الوسبًٖ :هالػت كل٘خ الزشث٘خ الشٗبظ٘خ.
 3-5-1الوجبل الضهبًٖ.0212\4\7 – 0212\0\7 :

 6-1رذذٗذ الوصكلذبد
 -السشح الجشرقبلٖ ُّٖ :كشاد ًفظ السشح الصفشاء

أى ظغكِب ٗقال ثوقاذاس

%52ػي السشح ا ػز٘بدٗخ .
 -السشح الخعشاء ُّٖ :كشاد ًفظ السشح الصفشاء

أى ظغكِب ٗقل ثوقاذاس

 %05ػي السشح ا ػز٘بدٗخ .

الجبة الثبًٖ
 - 0الذساعبد الٌظشٗخ ّالذساعبد الوهبثِخ
 1-0الذساعبد الٌظشٗخ
 1-1-0هِبساد لؼجخ الزٌظ
ٗخزلى الخجشاء ّالوخزصْى فٖ جو٘اغ األلؼابة ػلأ ى الٌجابح األعبعاٖ ألٕ
لؼجخ هي األلؼبة ٗؼزوذ ثذسجاخ كج٘اشح ػلأ رقابى هِابساد رلاك اللؼجاخ ّ ,رؼزواذ لؼجاخ
الزااٌظ األسظااٖ ػلاأ هِاابساد أعبعاا٘خ ُااٖ العااشثخ األسظاا٘خ األهبه٘ااخ  ,العااشثخ
األسظاا٘خ الخلف٘ااخ ّظااشة ااسعاابل ّرهااز هٌِااب ثق٘ااخ العااشثبد األخااشٓ عااْاء
العاااشثبد الغااابقكخ أّ الغااابدقخ ّرؼزجاااش هِااابساد ااسعااابل ّ ,العاااشثخ األهبه٘اااخ
ّالخلف٘خ دجش األعبط للؼجخ الزٌظ األسظٖ ,لزا ٗؼذ رقبى الوِابساد األعبعا٘خ ُاْ
الؼبهل الوِن فٖ األداء الوو٘ض ّرذق٘ ًبرت ج٘ذ لألداء.
ّرزوثل ُزٍ الوِبساد ثوب ٗلٖ:
 0 -1-0هِبسح ااسعبل
ُّٖ العشثخ الزٖ رؤدٓ لْظغ السشح فٖ اللؼت ُ ,زا ّٗجاذأ ااسعابل ػٌاذهب ٗأخاز
الوشعل ّظغ ا عزؼذاد ٌّٗ ,زِٖ ااسعبل ػٌذهب ٗالهظ الوعشة السشح.
ّٗؼذ ااسعبل هي الوِبساد األعبعا٘خ ّاألكثاش فبػل٘اخ فاٖ رذق٘ا ًزابئت ج٘اذح  ,ار
ٗغزك٘غ اصلت الالػج٘ي الذّل٘٘ي هي الق٘بم ثعشة ااسعبل ثقاْح ّدقاخ ػبل٘اخ ّالزاٖ
ٗوسي رذق٘ ًقكخ هجبدشح فٖ أداء ُزٍ الوِبسح.

ى هِبسح ااسعبل هي الوِبساد الزٖ رذزب

لٔ صافخ الذقاخ ّالغاشػخ الزاٖ رها٘ش

لٔ قذسح الالػت ػلٔ رْج٘اَ دشكبراَ ااسادٗاخ ًذاْ الِاذف  ,ى أداء ااسعابل ثذقاخ
كج٘اشح راازالئن هااغ رسٌ٘اك الالػاات هااي خاالل اعاازخذام أًااْاع هخزلفاخ هااي ا سعااب د ,
ٗعغ الخصن فٖ ّظغ صؼت فٖ ك٘ف٘خ رْقغ ًْع ااسعبل الوغازخذم ّهسابى عاقْغ
السشح هوب ٗؤدٕ لٔ دصْل الالػت الوشعل ػلٔ ًقػ هجبدشح  ّ ,را لن ٗغزك٘غ هاي
ثن روبم دصْلَ ػلٔ الٌقكخ إٔ ثوؼٌٔ دصْلَ ػلٔ ًقكخ هجبدشح ( )Aceآّ ًقكاخ
ص٘ش هجبدشح.
ى ٗقبع ااسعبل ُْ ػبهل هِن ّأعبعٖ فٖ دشكخ ااسعبل ّخبصاخ فاٖ الوشادال
األّلٔ لزكْٗش ااسعبل ظبفخ للقجعخ الصذ٘ذخ ااٗقبػ٘خ ّ ,هي العاشّسٕ الازفِن
الْاظخ للْظغ الو٘سبً٘سٖ لإلسعبل.
فااٖ دشكااخ ااسعاابل رهاازشف ػعااالد كث٘ااشح فااٖ أداء ُاازٍ الوِاابسح ففااٖ " رذشٗااك
الغبت فبى ُزٍ الذشكخ رضٗاذ هاي دشكاخ الاشدف ّكازلك دّساى الشقجاخ ّالسزاى رؼوال
ػلاأ صٗاابدح عااشػخ السزااى أهااب رصااؼ٘ذ الجااضء األػلاأ هااي الاازساع ٗؼواال ػل أ صٗاابدح
عشػخ السْع ّاهزاذاد الازساع ٗؼٌاٖ ّظاغ الوعاشة للزاأث٘ش ّصٗابدح عاشػخ الوؼصان
()1

ّالزْاء ال٘ذ ٗؼٌٖ صٗبدح عشػخ الوعشة "

ّرْجذ أًْاع هزؼذدح هي ا سعب د ّلسل ًْع هي ُزٍ األًْاع هو٘ضارِاب ّأسظا٘خ
الولؼاات الزااٖ رٌبعااجِب هااي هثاال ااسعاابل اللااْلجٖ (الزااْة اع ا ﭙى) ّاى ُ ازا ااسعاابل
ٗؼكٖ الالػت هغبدخ اكجش ألًِب رؼجش الهجسخ فٖ غشٗا ػابلٖ هٌذٌاٖ ّرشكاَ ألػلأ
ثؼذ ظشة األسض ّاى األعكخ الخهٌخ رضٗذ ا سراذاد للساشاد فاٖ ُازٍ الوالػات أهاب
ااسعبل عالٗظ ٗؼكٖ الالػت هسبً٘خ ظشة الخصن خابس الولؼات ى الساشح رؼجاش
فْت الهاجسخ ّرو٘ال لأ الجبًات ثؼاذ ظاشة األسض ّ ,كلواب كابى الغاكخ ًبػواب صاد
رااأث٘ش اللْلج٘ااخ الجبًج٘ااخ ػلاأ السااشح ّٗغاازخذم ُاازا ااسعاابل فااٖ الوالػاات الوغلقااخ
()0

ّالوالػت الخعشاء.

 -1دوق يثهً ويثجم كرٌضثى  ,انًرجع انًتقذو نهًذرتٍٍ  ,انًركز انتذرٌثً انكُذي فً انتُش  ,كُذا  ,1992ص.76
25
َ -2شراخ االتحاد انذونً انذورٌح  ,نجُح انتطىٌر  ,كُذا  , 2223 ,ص

 3-1-0هِبسح العشثخ ا سظ٘خ األهبه٘خ
رؼٌٖ العشثبد األسظ٘خ األهبه٘اخ ّالخلف٘اخ  :العاشثبد الزاٖ ٗؤدِٗاب اللؼات ثؼاذ أى
()1

روظ السشح اللوغخ األّلٔ لألسض

ى ظااوبى الفااْص ثبلوجبسٗاابد ثٌغااجخ كج٘ااشح ٗؼزوااذ ػلاأ رقاابى الوِاابساد األعبعاا٘خ
ّ ع٘وب العشثخ األسظ٘خ األهبه٘خ ّاى كفبئزَ ّقذسح الالػت رؼزوذ ثهسل كج٘اش ػلأ
اارقبى لزلك العشثبد.
ى العشثبد األهبه٘خ هي أُان العاشثبد فاٖ الزاٌظ الذاذٗث ّرؼزجاش هاي العاشثبد
الزٖ رسشس ثسثشح ّ ٗؤدِٗب هؼظن الالػج٘ي الوزوسٌ٘ي فٖ رذق٘ ًز٘جخ ج٘ذح.
رؼذ العشثخ األسظ٘خ األهبه٘خ العشثخ األعبع٘خ األّلٔ الزٖ ٗجت ى رؼلن ّثذًِّب
ل٘ظ لجق٘خ العشثبد أُو٘خ كج٘شح كأُو٘خ العشثخ األسظا٘خ األهبه٘اخ  ,ى العاشثبد
األخشٓ اقل رأث٘ش فٖ اللؼات ّٗ ...جات الزواشى ػلِ٘اب دزأ رصاجخ جاضءا ً هٌاك ّرؼاذ
()0

األعبط فٖ الِجْم ّالشثخ  ُّٖ ,الزٖ رجؼل الٌصش دل٘فك

ّٗؼزوذ ركْس هغزْٓ الالػت الوجزذأ لٔ دذ كج٘ش ػلٔ هقذاس كفبٗزَ ّدسجخ رقبًاَ
()3

العشثز٘ي األهبه٘خ ّالخلف٘خ ألًِب األعبع٘ز٘ي فٖ اللؼت

ُّزا هب ٗغٌذٍ (هْسفٖ) ثبى " العشثبد األسظ٘خ األهبه٘اخ ّالخلف٘اخ راضال رهاسل
دجااش الضاّٗااخ فااٖ اللؼاات الصااذ٘خ للزااٌظ "(ّ , )4لاازلك ًجااذ أى العااشثبد األسظاا٘خ
األهبه٘خ ّالخلف٘خ رؼذ الوذْس األعبعٖ فٖ لؼجخ الزٌظ  ,فزجابدل العاشثبد ف٘واب ثا٘ي
الالػجاا٘ي أثٌاابء اللؼاات ٗسااْى الجااضء األكجااش هٌااَ ٗاازن ػااي غشٗ ا ُاابر٘ي العااشثز٘ي ,
ّلزلك ّجت ػلٔ جو٘غ الالػج٘ي عْاء كبًْا هجزذئ٘ي أم هزقذه٘ي الزذسٗت ثبعزوشاس
ػلٔ ُبر٘ي الوِبسر٘ي.
ّرْجااذ أًااْاع هخزلفااخ هااي العااشثبد األسظاا٘خ األهبه٘ااخ هٌِااب العااشثخ األسظاا٘خ
األهبه٘خ الوغزق٘وخ ّالعشثخ األهبه٘خ راد الذّساى األهابهٖ ّالعاشثخ األهبه٘اخ راد
الذّساى الخلفٖ.
 -3يحًذ حضٍ عالوي  ,يىصىعح األنعاب انرٌاضٍح  ,دار انًعارف  ,انقاهرج  ,ط.1996 , 4
4- Zwiege, John. Court side com pam: No.1. chronide Book. San Francisco , 1973.
 -5ظافر هاشى إصًاعٍم  ,اإلعذاد انفًُ وانخططً تانتُش  ,ط , 2تغذاد  ,دار انجاحع نهطثاعح وانُشر وانترجًح  , 2222 ,ص.46
 -1تٍم يىرفً  ,انكتاب انشايم نتًارٌٍ انثطىنح تانتُش  ,ترجًح  ,صًٍر يضهط انهاشًً وآخروٌ ( ,تغذاد  ,يطاتع انتعهٍى انعانً ,
25
 , )1995ص

 4-1-0هِبسح العشثخ ا سظ٘خ الخلف٘خ
ى أُو٘ااخ العااشثخ الخلف٘ااخ رقاال أُو٘ااخ ػااي العااشثخ األهبه٘ااخ ّاى رسبهاال األداء
ٗسْى ثإرقبى جو٘غ الوِبساد األعبع٘خ ثبلزٌظ األسظٖ ّرؼول العشثخ الخلف٘خ ػلأ
رغك٘خ ًصى الولؼت األٗغش لالػت ا ٗوي ّثزلك رؼزجش ُزٍ العشثخ فؼبلخ أعاْح فاٖ
العشثخ األهبه٘خ عْاء فٖ الذبلخ الذفبػ٘خ أم فٖ الذبلخ الِجْه٘خ.
-

( ى العشثخ الخلف٘خ ههبثِخ روبهب ً للعشثخ األهبه٘خ ّرلاك هاي خاالل رسز٘اك
األداء ّركْس رؼل٘وِب ٌُّبلك اخزالف سئ٘غٖ ّادذ ُْ ك٘ف٘خ هغك الوعاشة
ػٌذ أداء العشثخ).

-

()1

( ى الالػجاا٘ي الوجزااذئ٘ي ٗؼاابًْى هااي صااؼْثبد فااٖ أداء العااشثخ الخلف٘ااخ فااٖ
الوشادل األّلٔ لألداء ّلسي ثؼذ رقابى أداء ُازٍ الوِابسح ٗهاؼشّى ثبًغا٘بث٘خ
ّعِْلخ أدائِب .ففٖ الوشادل األّلٔ ألداء العاشثخ الخلف٘اخ ٗذزاب الالػجاْى
لٔ رغ٘ش فٖ ّظغ الجغن الزٕ ٗجت أى ٗذّس هغ الازساع ُّازا هاب أكاذٍ كث٘اش
هي الوخزص٘ي).

-

( ى الوجزذئ٘ي ٗجاذّى صاؼْثخ فاٖ أداء العاشثخ الخلف٘اخ ّرلاك ثغاجت غج٘ؼاخ
الجغن الزٕ ُْ خبس هذاس دشكاخ الازساع ألًٌاب ًجاذ فاٖ العاشثخ الخلف٘اخ ى
الجغن ٗجت أى ٗذّس أّ ً هغ دشكخ الزساع ُّزٍ الذبلخ الصؼجخ ًجاذُب لاذٓ
()0

السث٘ش هي الالػج٘ي الٌبدئ٘ي ّالوزقذه٘ي).

ُزا ّٗفعل ػٌذ رؼلن العشثخ الخلف٘خ للوجزذئ٘ي ظشّسح اعزخذام كلزب ال٘اذٗي فاٖ
رٌف٘ز العشثخ الخلف٘خ ُّزا ٌٗفزٍ اصلت الالػج٘ي فاٖ الؼابلن فاٖ اللؼات الذاذٗث ُّازا
هب لاْدظ فاٖ الجكاْ د الوذل٘اخ ّالؼبلو٘اخ ى عازخذام الازساػ٘ي أُو٘اخ كج٘اشح فاٖ
دفغ السشح ثقْح هعبػفخ.
-

ّثاازكش (ُااالل ّآخااشّى) " ى رقاابى العااشثبد ا سظاا٘خ األهبه٘ااخ ّالخلف٘ااخ
ٗسغت أُو٘خ خبصخ لالػج٘ي الوجزذئ٘ي ّالوزقذه٘ي.

2- Could. Dick. Tennis any one, Mayfid Publishing co. 1978. 12.2
3- Marphy. Chet & Bill . ey.cit. P.10

-

ّٗشٓ الجبدث٘ي ى العشثخ الخلف٘خ راد فؼبل٘خ كج٘شح فٖ اللؼت ّٗجت رقبًِاب
سصاان صااؼْثزِب ّػٌااذ رقبًِااب ع٘هااؼش الالػاات ثغااِْلخ أدائِااب ّاى فؼبل٘زِااب
أعبع٘خ فٖ اللؼات ّ رقال أُو٘زِاب ػاي العاشثخ األهبه٘اخ ّاى رقاذم هغازْٓ
الالػاات ّركااْسٍ ٗزذق ا هااي خااالل رقاابى ُاازا الٌااْع هااي العااشثبد الوِوااخ
ظبفخ للعشثبد األخشٓ.

 5-1-0كشاد الزٌظ
ى ركْس هغزْٓ األداء الوِبسٕ ّالخككٖ ثبلزٌظ فٖ هخزلى الفئبد الؼوشٗاخ لان
ٗسااي ّل٘ اذ الصااذفخ ثاال جاابء ًز٘جااخ الجذااث ّالزكااْٗش ّاعاازخذام أدّاد هخزلفااخ فااٖ
رذق٘ أفعل الكشت فٖ الزؼلن ّالزذسٗت ر الزذسٗت الذذٗث ٗغازخذم أًاْاع هخزلفاخ
هي السشاد فٖ رؼلن الوِبساد األعبع٘خ ّدغت الفئبد ألؼوشٗخ.
السشاد الذوشاء

()1

ّرؼزجاااش ُاااٖ الوشدلاااخ األّلااأ لااازؼلن الزاااٌظ الوصاااغش ّرغاااؤ ثوشدلاااخ الساااشاد
الذوشاء الزٖ رسْى السشح اكجش دجوب ً هي السشح ا ػز٘بدٗخ ّهغكبح ثبللْى األدوش.
 ى السشاد الذوشاء رغبػذ الوجزذئ٘ي السجبس ّالصغبس ثأداء الوِبساد األعبعا٘خّالزغااج٘ل ثصااْسح أعااِل ّأفعاال هااي الااذسط األّل  ,ر ٗاازوسي الوجزااذئ٘ي هااي
ااسعبل ّدفاغ الساشح ّالزغاج٘ل ثبعازخذام كاشح أثكاب ً ر ى الساشح الجك٘ئاخ أعاِل
للغاا٘كشح ّألداء الذشكاابد األفعاال ّ ,رذق٘ ا ّ ًجاابص األفعاال ّكاازلك ثكااب ُاازٍ
السشح ٗؼول ػلٔ رصْس الزسٌ٘ك لاذٓ الالػجا٘ي ف٘واب ٗزؼلا ثبلغا٘كشح ػلأ الساشح
ػٌذ األداء.
السشاد الجشرقبل٘خ
 ى ُزٍ السشاد الزٖ ُٖ ثٌفظ ق٘بط السشح ا ػز٘بدٗخ للزٌظ ّلسي ظاغكِب اقالهوب ٗجؼلِب اقل عشػخ ثا ( )%52هاي الساشح ا ػز٘بدٗاخ ّاى ُازٍ الساشاد رؼٌاٖ
اًزقبل الالػت هي الوشدلخ الذوشاء لٔ الوشدلخ الجشرقبل٘خ ُّزٍ الوشدلاخ رؼكاٖ
فشصخ للوزؼلن ألداء الوِبساد ثصْسح أفعل.
1- www.learning.tennis.miniTennis.com

-

ى ركْس هِبساد الوزؼلن ثِزا الٌْع هي الساشاد ٗساْى أفعال ر ٗوساي هاي أداء

الوِبساد ّالعشثبد الوخزلفخ ّكزلك صذ السشاد ّالغ٘كشح ػلِ٘ب.
ى هغزخذهٖ ُزا الٌْع هي السشاد رزِ٘اأ لِان فشصاخ ثزكاْٗش الزسٌ٘اك ّالغا٘كشح
ػلٔ السشح ّعشػخ الزقبء السشح ثبلوعشة ّعشػخ ساط الوعشة ػٌذ األداء.
السشح الخعشاء
 ى السشاد الخعشاء ُاٖ ثاٌفظ ق٘ابط الساشح ا ػز٘بدٗاخ للزاٌظ ّلساي ظاغكِباقل هوب ٗجؼلِب اقال عاشػخ ثا ( )%05هاي الساشح ا ػز٘بدٗاخ ّلسٌِاب أعاشع هاي
السااشح الجشرقبل٘ااخ ُّ ,اازٍ السااشاد رؼكااٖ فشصااخ لسث٘ااش هااي الالػجاا٘ي لالًزقاابل هااي
الوشدلخ الثبً٘خ الجشرقبلٖ لٔ الوشدلخ الثبلثخ الخعشاء.
-

ى اعزخذام السشاد الخعشاء ٗغوخ للوذسث٘ي ثابلزو٘٘ض ثا٘ي قاذساد الالػجا٘ي
الزٗي ٗوزلسْى هِبساد هخزلفخ.

-

ى السشاد الخعشاء ٗوسي ى ٗغزخذهِب الالػج٘ي الوزقذه٘ي الصغبس ّالسجابس
ثاابلؼوش لزغاابػذُن فااٖ ركااْٗش هِاابسارِن ّالزسٌ٘ااك فااٖ ًقكااخ الزقاابء السااشح
ثبلوعشة ّعشػخ سأط الوعشة.

0-0الذساعبد الغبثقخ أّ الوزهبثِخ
-

ٌُبلااك ػااذد هااي الذساعاابد عااْاء الؼشث٘ااخ ّاألجٌج٘ااخ فااٖ لؼجااخ كااشح الزااٌظ ,
ّلسٌِب ارخزد ارجبُبد أخشٓ هي هْظْع الجبدث٘ي  ,فوٌِب هوب اجاشٕ ػلأ
أسظاا٘بد الوالػاات ّ ,هٌِااب اجااشٕ ػلاأ اسرفبػاابد الهااجسخ ّكاازلك دساعاابد
أجشٗذ هي الٌبد٘خ الفغلج٘خ.

-

دساعاااخ (الؼاااضإّ  )1( )19991 ,داااْل " راااأث٘ش أسظااا٘خ الولؼااات فاااٖ دقاااخ
العشثخ األهبه٘خ ّالخلف٘خ فٖ لؼجخ الزٌظ"

ُذف الذساعخ
ُااذفذ الذساعااخ لاأ هؼشفااخ رااأث٘ش أسظاا٘خ الولؼاات فااٖ دقااخ العااشثز٘ي األهبه٘ااخ
ّالخلف٘خ فٖ لؼجخ الزٌظ .
 -1ضٍاء انعزاوي وآخروٌ  ,اثر أرضٍح انًهعبة فبً د بح انةبرتح األيايٍبح وانةبرتح انخهفٍبح فبً نعثبح كبرج انتبُش  ,يجهبح كهٍبح انترتٍبح
نهثُاخ  ,ع , 2جايعح تغذاد  ,1991 ,ص.39

ّكبًااذ ًزاابئت الذساعااخ ّجااْد ػالقااخ اسرجاابغ ج٘ااذح فااٖ دقااخ العااشثخ األهبه٘ااخ ػلاأ
الولؼج٘ي الصلت ّالزشاثٖ ّ ,ػالقخ اسرجبغ قْٗخ فٖ العشثخ الخلف٘خ.
دساعااخ (هبجااذ خل٘اال  , )1()0223 ,رااأث٘ش اسرفبػاابد هخزلفااخ للهااجسخ فااٖ اكزغاابة
ّركْس ثؼط الوِبساد األعبع٘خ ثبلزٌظ األسظٖ.
ُذفب الذساعخ
ُ -1ااذفذ الذساعااخ لاأ هؼشفااخ رااأث٘ش ا سرفبػاابد الوخزلفااخ للهااجسخ فااٖ اكزغاابة
ّركْس هِبسح ااسعبل ّالعشثز٘ي األهبه٘خ ّالخلف٘خ.
 -0رذذٗااذ أفعاال اسرفاابع للهااجسخ فااٖ رؼلاان هِاابسح ااسعاابل ّالعااشثز٘ي األهبه٘ااخ
ّالخلف٘خ ّرذذٗذ ا سرفبع الوٌبعت لسل هِبسح هي ُزٍ الوِبساد.
-

دولذ ػٌ٘خ الجذث غالة الوشدلخ الثبً٘خ  -كل٘خ الزشث٘خ الشٗبظ٘خ.

-

هي ًزبئت ُزٍ الذساعخ.

ّ جااْد فااشّت هؼٌْٗااخ فااٖ ًزاابئت الوجوْػاابد الزجشٗج٘ااخ فااٖ اكزغاابة ّركااْس
هِبسح ااسعبل ّالعشثز٘ي األهبه٘خ ّالخلف٘خ.
 ى أفعل اسرفبع للهجسخ كزغبة ّركْس هِبسح ااسعبل ُْ ( 122عن).
 ى اعزخذام اسرفبػ٘ي هخزلف٘ي للهجسخ ( 02عن ّ  122عن) قذ دق أفعال
الٌزبئت فٖ اكزغبة ّركْس هِبسح العشثخ األهبه٘خ.
 ى أفعل اسرفبع للهجسخ لزذق٘ ا كزغبة ّالزكاْس لوِابسح العاشثخ الخلف٘اخ
ُْ ( 02عن).
دساعخ ()Pellete, 1998

()0

دْل ( هقبسًخ دجن ساط الوعاشة ّراأث٘شٍ ػلأ الالػجا٘ي الوجزاذئ٘ي فاٖ الزاٌظ /
ااًجبص ّالثقخ ثبلٌفظ.

 -2ياجذ خهٍم ٍش ,تأثٍر ارتفاعاخ يختهفح نهشثكح فً اكتضاب وتطىر تعض انًهاراخ األصاصٍح تانتُش األرضً  ,رصانح ياجضتٍر -
67
كهٍح انترتٍح انرٌاضٍح  ,جايعح دٌانى , 2223 ,ص.
1- Pellete L. Traey and Lox L. curt Tennis Racket head size comparisons and their Effects of
Beginning college. Players. Achievement and self- Essicacy Journal of Teach-in, Ph. Ed. Human
kinetics Publishers 1998 P.P. 453. 464.

-

أُذاف الذساعخ:

ُذفذ الذساعخ لٔ الزؼشف ػلٔ رأث٘شاد أدجبم ساط الوعاشة ثق٘ابط ( 110 in -
ّ )95 inػالقزِب فٖ اخزجبس هِبساد الالػج٘ي الوجزذئ٘ي  ,هي خالل هوبسعاخ اللؼات
الْ٘هٖ ّااًجبص ّالثقخ ثبلٌفظ.
* دوال الؼٌ٘خ الوجذْثخ ( 02ػجب ً) هي الوجزذئ٘ي.
ُذف الذساعخ
ُاااااذفذ الذساعاااااخ لااااأ الزؼاااااشف ػلااااأ راااااأث٘ش أدجااااابم ساط الوعااااابسة ثق٘ااااابط
(ّ )110 in - 95 inػالقزِب فٖ اخزجابس هِابساد الالػجا٘ي الوجزاذئ٘ي ّ ,هاي خاالل
هوبسعخ اللؼت الْ٘هٖ ّااًجبص ّالثقخ ثبلٌفظ.
* ى الالػج٘ي الزٗي اعازخذهْا هعاشثب ً را دجان ( )110 inدصالْا ػلأ ًزابئت
ج٘ذح فٖ ا خزجبس ّ ,فٖ أًجبص الزوشٌٗبد الْ٘ه٘خ .
* ظِْس دبلخ قلخ الهاؼْس الغالجٖ ػٌاذُن هقبسًاخ هاغ الالػجا٘ي الوجزاذئ٘ي الازٗي
ٗغزخذهْى الوعشة را دجن (.)95 in

الجبة الثبلث
 -3هٌِت الجذث ّ جشاءارَ الو٘ذاً٘خ
1-3هٌِت الجذث
ْٗجااذ ٌُبلااك الؼذٗااذ هااي الوٌاابُت الزااٖ رالئاان داال إٔ ههااسلخ هااي الوهاابكل الؼلو٘ااخ
الزٖ رغازْجت الذساعاخ ّ ,ثؼاذ اخز٘ابس الواٌِت الوٌبعات لذال الوهاسلخ هاي الؼْاهال
األعبع٘خ ّٗؼذ ًجبح دل الوهسلخ الوشاد ثذثِب ُٖ فٖ اخزجابس الواٌِت الوالئان لٌاْع
الوهسلخ الوشاد دساعزِب ّالٌجبح فِ٘ب أّ ااخفبت,
ّفٖ ظْء رلك اعزخذم الجبدث٘ي الوٌِت الزجشٗجٖ لوالءهزَ لكج٘ؼاخ الوهاسلخ الواشاد
دلِب.

 0-3ػٌ٘خ الجذث
هثل هجزوغ الجذث غالة الوشدلخ الثبً٘خ فٖ كل٘خ الزشث٘خ الشٗبظ٘خ  -جبهؼاخ دٗابلٔ
للؼاابم الذساعااٖ ّ 0212-0229الاازٗي ٗوبسعااْى لؼجااخ الزااٌظ ظااوي ُاازٍ الوشدلااخ
ّثلغذ ػٌ٘خ الذساعخ ( )32غبلجب ً هجزاذأ ران اخز٘ابسُن ثبلكشٗقاخ الؼهاْائ٘خ ّٗوثلاْى
ًغجخ هقذاسُب ( )%32هي هجزوغ األصل الجبلغ ( )092غبلت.
قغااوذ الؼٌ٘ااخ الوخزاابسح ػهااْائ٘ب ً لاأ ثالثااخ هجوْػاابد رزااألى كاال هجوْػااخ هااي
ػهشح ػج٘ي ع٘وب ُزٍ الوجبه٘غ الثالثخ رخعغ للوٌِت الوؼذ هي قجل السل٘خ.
ّرخعغ ُزٍ الوجبه٘غ الثالثخ لٔ ًفظ ػاذد الْداذاد الزؼل٘و٘اخ ّكازلك ػاذد الزساشاساد
لزؼلن الوزغ٘شاد ق٘ذ الجذث " العشثخ األهبه٘خ  ,العشثخ الخلف٘خ".
ى غج٘ؼخ ا خزالف ث٘ي ُزٍ الوجبه٘غ ُْ فٖ اعزخذام كشاد هخزلفاخ ,ار اى الوجوْػاخ
ا ّلٔ رغزخذم السشاد الخعشاء ,اهب الوجوْػخ الثبً٘خ فبًِب رغزخذم السشاد الجشرقبل٘اخ ,
اهب الوجوْػخ الثبلثخ فبًِب رغزخذم السشاد الصفشاء
ّلغااشض الزأكااذ هااي رجاابًظ ثاا٘ي أفااشاد ػٌ٘ااخ الجذااث قاابم الجاابدث٘ي ثإٗجاابد األّعاابغ
الذغاابث٘خ ّا ًذشافاابد الوؼ٘بسٗااخ الخبصااخ ثؼٌ٘ااخ الجذااث (كاابلكْل  ,الااْصى  ,الؼوااش ) كوااب
هْظخ فٖ الجذّل (.)1

جذّل ()1
ْٗظخ الْعػ الذغبثٖ ّا ًذشاف الوؼ٘بسٕ لوْاصفبد الؼٌ٘خ
هؼبلجاااااااااااااااابد
دصبئ٘خ

الوجوْػخ األّلٔ

الوزغ٘شاد

ط

الؼذد

12

ع

الوجوْػخ الثبً٘خ
ط

الوجوْػخ الثبلثخ
ع

12

ط

ع

12

غْل

3.666 170.0

171.3

3.900

175

3.666

ّصى

6.622 72.1

71.2

7.3

72.3

7.5

ػوش

فعال ً ػي ق٘بم الجبدث٘ي فٖ ٗجبد الزسبفؤ ث٘ي ػٌ٘خ الجذاث ثابلوزغ٘شاد ق٘اذ الذساعاخ
ثبعزخذام اخزجبس رذل٘ل الزجبٗي ث٘ي الوجوْػابد ّكواب هْظاخ فاٖ الجاذّل سقان ()0
ّٗزعااخ ى جو٘ااغ قاا٘ن (أ) الوذغااْثخ اقاال هااي ق٘وااخ (أ) الجذّل٘ااخ الجبلغااخ ()3.354
ثذسجااخ دشٗااخ ( ّ )07.0ػااي\ هغاازْٓ د لااخ ( )2.25هوااب ٗااذل ػلاأ رساابفؤ ػٌ٘ااخ
الجذث.
جذّل ()0
ْٗظخ الفشّت هب ث٘ي الوجوْػبد للوِبساد ق٘ذ الجذث
الوؼبلجااااابد الوجوْػخ األّلٔ
اادصبئ٘خ
العاااااااااااشثخ
األهبه٘خ
العاااااااااااشثخ
الخلف٘خ

الوجوْػخ الثبً٘خ

الوجوْػخ الثبلثخ

ط

ع

F

ط

ع

F

ط

ع

f

2.3

0.05

0.182

2.4

0.02

0.212

2.3

0.07

0.314

2.6

0.03

0.123

2.5

0.04

0.232

2.4

0.16

0.312

 3-3األدّاد ّالْعبئل الوغبػذح
 1-3-3األدّاد
 .1هعبسة رٌظ ًْع ّلغي ػذد ( )32هعشة.
 .0كشاد رٌظ هزٌْػخ ( )62كشح.
 .3هالػت رٌظ ثزجِ٘ضارِب ػذد (.)3
 .4غجبد٘ش.
 .5دشٗػ ق٘بط.
 .6أػوذح ػذد ( )0هغ دجل جلذٕ.
 .7عالل لجوغ السشاد.

 0-3-3الْعبئل الوغبػذح
 .1اعزوبسح رغج٘ل الٌزبئت.
 .0الوصبدس ّالوشاجغ الؼلو٘خ.
 .3ا خزجبساد ّالق٘بعبد.
 4-3جشاءاد الجذث
 5-3الزجشثخ ا عزكالػ٘خ
راان جااشاء الزجشثااخ ا عاازكالػ٘خ ػلاأ ػٌ٘ااخ ػهااْائ٘خ ص٘ااش ػٌ٘ااخ الجذااث ّػااذدُن
( )12ثزبسٗخ  0212/0/7لٌفظ الوشدلخ.
ّكبى الِذف هي الزجشثخ ا عزكالػ٘خ :
 .1الزؼشف ػلٔ هذٓ هالئوخ ا خزجبساد الوغزخذهخ لزقْٗن األداء الوِبسٕ.
 .0الزأكذ هي عالهخ ّكفبءح األجِضح الوغزخذهخ .
 -.3الزأكذ هي عِْلخ ا خزجبساد ّالْقذ الوغزغشت لزٌف٘زُب.
 .4الزؼشف ػلٔ الوهبكل ّالوؼْقبد الزٖ قذ رْاجَ الجبدث٘ي أثٌبء جشاء الجذث.
 6-3ا خزجبساد الوِبسٗخ
هي خالل اعزقشاء الجبدث٘ي للوصبدس الؼلو٘خ ّالوزؼلقخ ثلؼجخ الزٌظ فقاذ ران اخز٘ابس
اخزجبس (ُْاٗذ الوؼذل) هي ث٘ي هجوْع هي ا خزجبساد كْى ُازا ا خزجابس هٌبعات
لؼٌ٘ااخ الجذااث كًِْااب هصااووخ أصااال ً لكلجااخ الجبهؼاابد هااي كااال الجٌغاا٘ي ّللوجزااذئ٘ي
ّالوزقااذه٘ي ّللوِاابساد الواازكْسح فااٖ العااشثز٘ي األهبه٘ااخ ّالخلف٘ااخ ّالزااٖ ٗكلاا
ػلِ٘ب اخزجبس (ُْاٗذ الوؼذل )

()0( )1

ا خزجبس
اعاان ا خزجاابس  -:اخزجاابس ُْاٗااذ لق٘اابط القااذسح الوِبسٗااخ للعااشثز٘ي األسظاا٘ز٘ي
األهبه٘خ ّالخلف٘خ

-1رٌضاٌ خرتٍط  ,يىصىعح انقٍاصاخ واالختثاراخ فً انترتٍح انثذٍَح  .ج , 1جايعح انثصرج  ,يطانع انتعهٍى انعانً  , 1999 ,ص.252
2- Safrit, J. margar, H, introduction to measurement in physical Education and Execise secience Time
mirror publishing. Toronto, 1986 P. 224.

الِاااذف هاااي ا خزجااابس  -:ق٘ااابط دقاااخ العاااشثز٘ي األهبه٘اااخ ّالخلف٘اااخ ّٗجاااشٕ ُااازا
ا خزجبس ػلٔ هلؼت ًظبهٖ للزٌظ هاغ رِ٘ئاخ هعابسة ّ ( )02كاشح راٌظ ّاعازوبسح
رغااج٘ل ّدجاال هثجااذ كوااب هْظااخ فااٖ الهااسل ( )1هْظااذب ً هٌاابغ ّقااْف الوخزجااش
ّك٘ف٘خ أجشاء ا خزجبس ّالؼالهبد الزقْٗو٘خ .
- 7 feet

x
5 4 3 0 1
دسل ()1
ْٗظخ الؼالهبد الزقْٗو٘خ ّهٌبغ ّقْف الوخزجشٗي ّك٘ف٘خ جشاءاخزجبس ُْاٗذ
الوؼذل ثبلزٌظ لوِبسرٖ العشثز٘ي األهبه٘خ ّالخلف٘خ
 ٗثجذ دجل ػلٔ ػبهْدٕ فاٖ قابئوزٖ الهاجسخ ّهْاصٗاب ً لِاب ّػلأ اسرفابع (7قذم) هي األسض ّ( )4أقذام هي الهجسخ كوب فٖ الهسل (. )0
 ًشعاان ثالثااخ خكااْغ هزْاصٗااخ ثاا٘ي خااػ ااسعاابل ّخااػ القبػااذح ثذ٘ااث رسااْىالوغبفخ ث٘ي الخكْغ ( )4.5قذم.
 ٗقى الالػات ػلأ ػالهاخ الْعاػ ّ ,الزاٖ رقاغ ػٌاذ هٌزصاى الولؼات ّٗواٌخخوغخ هذبّ د رجشٗج٘خ لوؼشفخ أداء ا خزجبس دشغ أى رقزف الساشح هجبداشح
خلااى خااػ ااسعاابل ثْاعااكخ القاابرف ّٗجااذأ الالػاات ثوذبّلااخ سجاابع السااشح
ثوعااشثَ هغاازخذهب ً العااشثخ األهبه٘ااخ أّ العااشثخ الخلف٘ااخ ّٗ ,خصااص لساال
ػت ػهشح ظشثبد لألهبه٘خ ّػهشح ظشثبد للخلف٘خ  ,دسجبد الالػت ُٖ

هجوااْع الٌقاابغ الزااٖ ٗذصاال ػلِ٘ااب هااي خااالل جوااغ أفعاال خوغااخ هذاابّ د
لألهبه٘ااخ ّأفعاال خوغااخ هذاابّ د للخلف٘ااخ ّٗجاات أى رؼجااش السااشح الهااجسخ
ّأعاافل الذجاال ّٗذصاال الالػاات ػلاأ دسجاابد رصاابػذٗخ هااي ( )5-1دسجاابد
ّ را اجزاابصد السااشح هااي أػلاأ الذجاال فأًِااب رؼكاأ ًصااى الذسجااخ الزقْٗو٘ااخ
للوٌكقخ الصذ٘ذخ الزٖ رغقػ ػلِ٘ب .
 7-3ا خزجبساد القجل٘خ
رن أجشاء ا خزجبساد القجل٘خ لجو٘غ افشد ػٌ٘خ الجذاث ٗاْم األداذ فاٖ0212/0/14
ّػلٔ هالػت كل٘خ الزشث٘خ الشٗبظ٘خ.
لق٘اابط القااذساد الوِبسٗااخ للعااشثز٘ي األهبه٘ااخ ّالخلف٘ااخ  ,د٘ااث أػكااٖ لساال غبلاات
ػهاااشح هذااابّ د للعاااشثخ األهبه٘اااخ ّػهاااشح هذااابّ د للعاااشثخ الخلف٘اااخ ّاخز٘ااابس
ّعااكِب الذغاابثٖ كٌز٘جااخ ًِبئ٘ااخ ألداء كاال فااشد هااي أفااشاد الؼٌ٘ااخ ّروااذ ا خزجاابساد
ثأدشاف الجبدث٘ي هجبدشح.
 0-3ا خزجبساد الجؼذٗخ
راان أجااشاء ا خزجاابساد الجؼذٗااخ ٗااْم األسثؼاابء الوْاف ا  0212/5/10ثؼااذ أكواابل
جو٘ااغ الْدااذاد الزؼل٘و٘ااخ ّالجاابلغ ػااذدُب ( ّ )10دااذح لق٘اابط هااذٓ اكزغاابة ّرؼلاان
الوِاابساد األعبعاا٘خ ثاابلزٌظ ثبعاازخذام ا خزجاابساد رارِااب الزااٖ راان اعاازخذهِب فااٖ
ا خزجااابساد القجل٘اااخ رجو٘اااغ داااشّغِب ّههاااشفِ٘ب ّأدّارِاااب ّّعااابئلِب فعاااال ً ػاااي
اعاازخذام الزغزٗااخ الشاجؼااخ الزهااج٘ؼ٘خ ّاعاازخذام أعاالْة الوٌبفغااخ اثااشاص أفعاال هااب
لذِٗن هي قذساد ّ هسبً٘بد.
 9-3الْعبئل اادصبئ٘خ
هااي اجاال هؼبلجااخ الٌزاابئت الوغاازٌجكخ هااي ا خزجاابساد  ,اعاازخذم الجاابدث٘ي الْعاابئل
اادصبئ٘خ الوٌبعجخ ُّٖ -:
هت ط

 -1الْعػ الذغبثٖ -:
ط=

ى

-0ا ًذشاف الوؼ٘بسٕ

()1
0

( ط)
هت ط- 0
ى

ع =
ى1-
 f -3رذل٘ل الزجبٗي لالخزجبساد القلج٘خ ّالجؼذٗخ

()0

هجوْع الوشثؼبد داخل الوجوْػبد = السلٖ  -ث٘ي الوجوْػبد
ألجؼذٕ  -القجلٖ
× 122

 - 4الٌغجخ الوئْٗخ للزكْس =

اػلٔ سقن هوسي لالخزجبس  -القجلٖ
 ×0هزْعػ الوشثؼبد داخل الوجوْػبد  /ى
 L.SD -5لوؼٌْٗخ الفشّت = د ×
ى
طف
 -6اخزجبس  )3( Tد =
0

هت (ح ف)
ى(ى)1-

( )1ودٌع ٌاصٍٍ يحًذ وحضٍ يحًذ عثذ  ,انتطثٍقاخ اإلحصائٍح فً انترتٍح انرٌاضٍح  ,جايعح انًىصم  :دار انكتة نهطثاعح وانُشر
ص.1999 ,151,155,299
(َ )2زار انطانة ويحًىد انضايرائً  ,يثاديء اإلحصاء واالختثاراخ انثذٍَح وانرٌاضٍح  ,جايعح انًىصم  ,دار انكتة نهطثاعح وانُشر
 ,ص1991 .44,92
( )3يحًذ صثحً حضٍٍُ  :انقٍاس وانتقىٌى فً انترتٍح انرٌاضٍح  .ج 2ط ,3انقاهرج  ,دار انفكر انعرتً ,ص1996 .111

الجبة الشاثغ
 -4ػشض الٌزبئت ّرذل٘لِب ّهٌبقهزِب
ٗذزاإْ ُاازا الجاابة ػلاأ ػااشض الٌزاابئت ّرذل٘لِااب ّهٌبقهاازِب ثؼااذ جوااغ الج٘بًاابد
ّهؼبلجزِاااب دصااابئ٘ب ً  .قااابم الجااابدث٘ي ثؼاااشض الٌزااابئت ػلااأ داااسل جاااذاّل ّأداااسبل
الج٘بًاابد لسًِْااب أدّاد رْظاا٘ذ٘خ ّ ,هااي ثاان رذل٘اال ُاازٍ الٌزاابئت ّهٌبقهاازِب لوؼشفااخ
هذٓ ركبثقِب هغ أُذاف ّفشّض الجذث
جذّل ()3
ْٗظخ رذل٘ل الزجبٗي لالخزجبس القجلٖ للعشثخ األهبه٘خ ّالخلف٘خ

2.034

2.100

2.933

0

1.067

3.472

07

93.722

09

94.967

0

1.067

2.9933
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3.354
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3.354
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ث٘ي
الوجوْػبد
داخل
الوجوْػبد
السلٖ
ث٘ي
الوجوْػبد
داخل
الوجوْػبد

العشثخ الخلف٘خ

الجذّل٘خ

f

الوشثؼبد

الذشٗخ

الوشثؼبد

ا خزالف

العشثخ

العشثخ األهبه٘خ

F

الوؼٌْٗخ

الوذغْثخ

هزْعػ

دسجخ

هجوْع

هصبدس

ًْع

السلٖ

ًالدظ هي الجاذّل ( )3ى ق٘واخ ( )fالوذغاْثخ ّالجبلغاخ (ُّ )2.9100اٖ ق٘واخ
ص٘ش هؼٌْٗاخ ّرلاك ى الق٘واخ ا دزوبل٘اخ خزجابس (ّ )fالجبلغاخ (ُ )2.034اٖ اكجاش
هي هغازْٓ الوؼٌْٗاخ (ُّ )%5ازا هؼٌابٍ قجاْل فشظا٘خ الؼاذم ّالقبئلاخ ثؼاذم ّجاْد

فشّت هؼٌْٗاخ ثا٘ي هزْعاػ الوجوْػابد ّالوصاٌؼخ دغات ًاْع الساشح (الخعاشاء ,
ّالصااافشاء ّ ,الجشرقااابلٖ) ُّااازا ٗؼٌاااٖ أى الوجوْػااابد هزسبفئاااخ ثبلٌغاااجخ للعاااشثخ
األهبه٘ااخ  ,أهااب ثبلٌغااجخ للعااشثخ الخلف٘ااخ ًالدااظ ى ق٘وااخ ( )fالوذغااْثخ ّالجبلغااخ
(ُّ )2.531اااٖ ص٘اااش هؼٌْٗاااخ ّرلاااك ى الق٘واااخ ااجوبل٘اااخ خزجااابس (ّ )fالجبلغاااخ
( ُ )9594ااٖ اكجااش هااي هغاازْٓ الوؼٌْٗااخ (ُّ )2,5اازا هؼٌاابٍ قجااْل فشظاا٘خ الؼااذم
ّالقبئلااخ ثؼااذم ّجااْد فااشّت هؼٌْٗااخ ثاا٘ي هزْعااكبد الوجوْػاابد ّالوصااٌفخ دغاات
ًْع السشح (الخعشاء ّ ,الصفشاء ّ ,الجشرقبلٖ) ُّزا ٗؼٌٖ ى الوجوْػبد هزسبفئاخ
ثبلٌغجخ للعشثخ الخلف٘خ لالخزجبس القجلٖ .
جذّل ()4
ْٗظخ رذل٘ل الزجبٗي لالخزجبس ألجؼذٕ للعشثخ الخلف٘خ
هؼٌْٗخ
2.222

F

هزْعػ

دسجخ

هجوْع

هصبدس

الوذغْثخ

الوشثؼبد
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الوشثؼبد

ا خزالف

10.557

57.733

0

115.467

3.111

07

04.222

09

199.467

ث٘ي
الوجْػبد
داخل
الوجوْػبد
السلٖ

ًالدااظ خااالل جااذّل ( )4ثاابى الق٘وااخ ( )fالوذغااْثخ ّالجبلغااخ (ُّ )10.557ااٖ
ق٘وااخ هؼٌْٗااخ ى ق٘وااخ ( )fالوذغااْثخ ّالجبلغااخ (ُ )10.557ااٖ اكجااش ق٘وااخ ()f
الجذّل٘اااخ الجبلغاااخ ( )3.354ػٌاااذ دسجزاااٖ دشٗاااخ (ّ )07-0رذاااذ هغااازْٓ د لاااخ
(ُّ )2.25زا ٗذل ػلٔ أى ٌُبف رجبٌٗب ً فٖ الزأث٘ش ّالزٕ ٗؼٌٖ ّجْد فشّت هؼٌْٗاخ
ث٘ي هزْعكبد الوجوْػابد ّالوصاٌفخ دغات ًاْع الساشح (الخعاشاء ّ ,الصافشاء ,
الجشرقبلٖ) ثبلٌغجخ للعشثخ الخلف٘خ.

جذّل ()5
ْٗظخ ًزبئت اخزجبس( )L.S.Dث٘ي الوجوْػبد لوؼشفخ اقل فشت هؼٌْٕ ث٘ي
الوجوْػبد للعشثخ الخلف٘خ
الوجبه٘غ

L.S.D

الخكأ الوؼ٘بسٕ

هزْعػ الفشّت

2.223

2.70001

*-0 . 62222

2.22

2.222

2.70001

* -4 .02222

2.22

2.223

2.70001

* -0 . 62222 .

2.212

2.70001

*-4 . 02222 .

اصفش ()0
ثشرقبلٖ ()7

اخعش ()3
2.22
ثشرقبلٖ ()1
2.222
()0
اخعش ()3
22

* هؼٌْٕ رذذ هغزْٓ ()2.25
العشثخ الخلف٘خ
لوؼشفااخ أٗااي رقااغ ُاازٍ الفااشّت قاابم الجاابدث٘ي ثبعاازخذام اخزجاابس اقاال فااشت هؼٌاإْ
(ّ )L.S.Dكوب هْظخ فٖ الجذّل (  )5ثبلٌغجخ للعاشثخ الخلف٘اخ د٘اث ًالداظ ثابى
الفشت ث٘ي الوجوْػخ الزٖ راذسثذ ػلأ الساشح الجشرقبل٘اخ ّالصافشاء عابلت ّلصابلخ
الصفشاء ّرلك لسْى هزْعػ الوجوْػخ الزٖ راذسثذ ػلأ الساشح الصافشاء اكجاش هاي
هزْعػ الوجوْػخ الزٖ رذسثذ ػلٔ السشح الجشرقبل٘خ.

ثباظاابفخ لاأ رلااك فابى الفااشت ثاا٘ي الوجوْػااخ الزااٖ رااذسثذ ػلاأ السااشح الجشرقبل٘ااخ
ّالخعشاء عبلجب ً ّلصبلخ الوجوْػخ الزٖ رذسثذ ػلأ الساشح الخعاشاء ّرلاك ثساْى
هزْعػ الوجوْػاخ الزاٖ راذسثذ ػلأ الساشح الخعاشاء اكجاش هاي هزْعاػ الوجوْػاخ
الزااٖ رااذسثذ ػلاأ السااشح الجشرقبل٘ااخ أهااب الفااشت الزااٖ رااذسثذ ػلاأ السااشح الخعااشاء
ّالوجوْػخ الزٖ رذسثذ ػلٔ السشح الصافشاء فِاْ هْجات ّلصابلخ الوجوْػاخ الزاٖ
راااذسثذ ػلااأ الساااشح الخعاااشاء ى هزْعاااػ الوجوْػاااخ الزاااٖ راااذسثذ ػلااأ الساااشح
الخعشاء اكجش هي هزْعػ الوجوْػخ الزٖ رذسثذ ػلٔ السشح الصفشاء.
جذّل ()6
ْٗظخ رذل٘ل الزجبٗي لالخزجبس ألجؼذٕ للعشثخ األهبه٘خ
هؼٌْٗخ
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ًالدظ هي خالل الجذّل ( )6ثبى ق٘وخ ( )fالوذغاْثخ ّالجبلغاخ (ُ )10.557اٖ
ق٘واااخ هؼٌْٗاااخ ى ( )fالوذغاااْثخ ّالجبلغاااخ (ُ )10.202اااٖ اكجاااش هاااي ق٘واااخ ()f
الجذّل٘ااخ الجبلغااخ ( )39.354ػٌااذ دسجااخ دشٗااخ (ّ )2.25رذااذ هغاازْٓ ()07-0
ُّاازا ٗااذل ػلاأ ى ٌُاابف رجبٌٗااب ً فااٖ الزااأث٘ش ّالاازٕ ٗؼٌااٖ ّجااْد فااشّت هؼٌْٗااخ ثاا٘ي
هزْعاااكبد الوجوْػااابد ّالوصاااٌفخ دغااات ًاااْع الساااشح (الخعاااشاء ّ ,الصااافشاء ,
ّالجشرقبلٖ) ثبلٌغجخ للعشثخ األهبه٘خ.

جذّل ()7
ْٗظخ ًزبئت اخزجبس ( )L.S.Dث٘ي الوجوْػبد لوؼشفخ اقل فشت هؼٌْٕ ث٘ي
الوجوْػبد
L.S.D

الخكأ الوؼ٘بسٕ

هزْعػ الفشّت

الوجبه٘غ
اصفش ()0
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ّلوؼشفخ أٗي رقغ ُزٍ الفشّت قبم ثبعازخذام اخزجابس ( )L.S.Dاقال فاشت هؼٌإْ
ّكب ْٗظخ فٖ الجذّل ( )7ثبلٌغجخ للعشثخ األهبه٘خ.
د٘ااث ًالدااظ ثاابى الفااشت ثاا٘ي الفااشت ثاا٘ي الوجوْػااخ الزااٖ رااذسثذ ػلاأ السااشح
الجشرقبل٘خ ّالوجوْػخ الزٖ رذسثذ ػلٔ السشح الصافشاء هؼٌإْ ّلصابلخ الوجوْػاخ
ّالزٖ رذسثذ ػلٔ السشح الصفشاء ّرلاك لساْى ق٘واخ الفاشت ثبلغابلت إٔ ثوؼٌأ أخاش
ى هزْعػ الوجوْػخ الزٖ رذسثذ ػلٔ السشح الصفشاء اكجش هاي هزْعاػ الوجوْػاخ
الزٖ رذسثذ ػلٔ السشح الجشرقبل٘خ .

أهب ثبلٌغجخ للفشت ث٘ي الوجوْػاخ الزاٖ راذسثذ ػلأ الساشح الجشرقبل٘اخ ّالوجوْػاخ
الزٖ رذسثذ ػلٔ السشح الخعشاء فسبى الفشت عبلجب ً ّقاذ ثلاغ (ُّ )-4 ,6اْ هؼٌإْ
رذااذ هغاازْٓ ( )2.25إٔ ثوؼٌاأ أخااش لصاابلخ الوجوْػااخ الزااٖ رااذسثذ ػلاأ السااشح
الخعااشاء إٔ ى هزْعااػ الوجوْػااخ الزااٖ رااذسثذ ػلاأ السااشح الخعااشاء اكجااش هااي
هزْعػ الوجوْػخ الزٖ رذسثذ ػلٔ السشح الجشرقبل٘خ.
ظاابفخ لاأ رلااك فاابى الفااشت ثاا٘ي الوجوْػااخ الزااٖ رااذسثذ ػلاأ السااشح الخعااشاء
ّالوجوْػااخ الزااٖ رااذسثذ ػلاأ السااشح الصاافشاء هْجاات ّلصاابلخ الوجوْػااخ الزااٖ
رذسثذ ػلٔ السشح الخعاشاء ّرلاك لساْى الوزْعاػ ثبلٌغاجخ للوجوْػاخ الزاٖ راذسثذ
ػلٔ السشح الخعشاء أػلٔ هي هزْعػ الوجوْػخ الزٖ رذسثذ ػلٔ السشح الصفشاء .
لزلك فبى الوجوْػاخ الزاٖ راذسثذ ػلأ الساشح الخعاشاء أفعال هاي الوجوْػاخ الزاٖ
رذسثذ ػلٔ السشح الصفشاء ّالجشرقبل٘خ.
هٌبقهااخ ًزاابئت  )L.S.D( , fللعااشثز٘ي األهبه٘ااخ ّالخلف٘ااخ كوااب هْظااخ لٌااب فااٖ
الجاااذّل٘ي ( )4-0اى ٌُااابف رجااابٗي فاااٖ هقاااذاس الااازؼلن لوِااابسرٖ العاااشثز٘ي األهبه٘اااخ
ّالخلف٘خ هب ث٘ي هجبه٘غ الجذث الثالثخ ًز٘جخ اعازخذام كاشاد هٌْػاخ  ,را اعازخذهَ
هجوْػااخ السااشح الجشرقاابلٖ فااٖ داا٘ي اعاازخذهَ الوجوْػااخ األخااشٓ السااشح الخعااشاء
ّاعزخذهذ الوجوْػخ الثبلثخ السشح الصفشاء .
ّهااي خااالل ًزاابئت جااذّلٖ ( )5-3خزجاابس ( )L.S.Dللزذق ا هااي فااشّض الجذااث
ّأُذافااَ ّهؼشفااخ أفعاال السااشاد الوغاازخذهخ فااٖ رؼلاان هِاابسرٖ العااشثز٘ي األهبه٘ااخ
ّالخبف٘ااخ فقااذ ظِااش هااي خااالل الجااذّل ( )3ى الوجوْػااخ الزااٖ رااذسثذ ػلاأ السااشح
الخعاشاء ُااٖ أفعاال الوجاابه٘غ فااٖ الاازؼلن ثان ٗااأرٖ ثؼااذُب السااشح الجشرقبل٘ااخ ّٗ ,ؼااضّ
الجاابدث٘ي رلااك لاأ ػول٘ااخ الاازؼلن دااذثذ ًز٘جااخ هْاصاافبد السااشح الخعااشاء الزااٖ ُااٖ
ًفااظ السااشح ا ػز٘بدٗااخ ّلسااي ظااغكِب اقاال هوااب ٗجؼلِااب اقاال عااشػخ ة ( )2.05هااي
السشح ا ػز٘بدٗخ هوب ُ٘اأ فشصاخ للوازؼلن هاي أداء الوِابسح ثهاسل أفعال كاْى الساشح
ا ػز٘بدٗخ عاشٗؼخ للوجزاذأ فاٖ الوشادال األّلأ ظابفخ لصاؼْثخ الوِابسح ّاى ػول٘اخ
الزؼلن ثغ٘ػ دزواب ً عاْ٘لذ ًجبدابد أّل٘اخ رؼاضص ّرذفاض الوازؼلن ػلأ رساشاس الٌجابح

ُّزا هب أكذٍ (هْعزي) فٖ الؼذٗذ هي األلؼبة الشٗبظ٘خ ٗسْى هي الوف٘ذ رقل٘ل دسجاخ
الصؼْثخ فاٖ الجذاٗاخ  ...لغاشض ظاوبى اعازوشاسٗخ الوهابسكخ فاٖ األداء ّركاْٗشٍ .
()1

ّرأرٖ الساشح الصافشاء فاٖ الوشرجاخ الثبً٘اخ كاْى الوزؼلوا٘ي هاي السجابس ّالشٗبظا٘٘ي
الزٗي ٗوزلسْى الوْاصفبد الجغاو٘خ ّالجذً٘اخ الج٘اذح هواب ٗزا٘خ لِان أداء الوِابسر٘ي
األهبه٘خ ّالخلف٘خ ثهسل ًبجخ فاٖ ُازٍ الساشح ّلا٘ظ ثهاسل هزو٘اض أعاْح ثبلخعاشاء
كْى ُزٍ الوْاصفبد قذ عبػذد فٖ ُزا الٌجبح .
أهب الوجوْػخ الزٖ رذسثذ ػلٔ السشح الجشرقبل٘خ فقذ كبًذ فٖ الوشرجاخ الثبلثاخ هاي
د٘ااث الزغلغاال ر ى هو٘ااضاد ُاازٍ السااشح راازالءم هااغ الؼوااش ّ الوغاازْٓ ألجااذًٖ
ّالجغوٖ للوجزذئ٘ي ّالزٗي ٗوثلْى غالة الوشدلخ الثبً٘خ فٖ كل٘خ الزشث٘خ الشٗبظا٘خ
ر رزو٘ض ُزٍ السشح سصن كًِْب ثٌفظ ق٘ابط الساشح الصافشاء

أى ظاغكِب اقال هواب

ٗجؼل عشػزِب اقل ث ( )%52هاي الساشح ا ػز٘بدٗاخ ُّازٍ الغاشػخ الجك٘ئاخ الوجابلغ
فِ٘ب

ٗزٌبعت هغ الؼٌ٘خ كْى هْصفبرَ الزٖ ركاشد عابثقب ً ّلشثواب ٗساْى هف٘اذح هاغ

الؼٌ٘اابد الوجزذئااخ هااي األغفاابل هااي كااْى الجكااٖء السج٘ااش للسااشح رهااسل ػاابئ ألداء
الوِاابسح لؼٌ٘ااخ الجذااث ُّاازا هااب أكااذٍ دل٘اال الوااذسة ٌٗظااشّى لزِ٘ئااخ أجااْاء رااذسٗت
رزٌبعت هغ قذساد الوزؼلو٘ي ثهسل هؼقاْل هواب رقاذم ًالداظ رذقا فاشّض الجذاث
ثْجْد فشّت ث٘ي ا خزجبس القجلٖ ّالجؼذٕ للوِبسر٘ي للٌظشٗخ األهبه٘خ ّالخلف٘خ.
ٌُبلك اخزالف فٖ رأث٘ش الزذسٗت ثبعزخذام السشح الخعاشاء أّ ً ثان الساشح الصافشاء
ثبً٘ب ً ثن الساشح الجشرقابلٖ فاٖ الوشرجاخ الثبلثاخ ّثِازا ٗساْى اعازخذام الساشح الخعاشاء
أفعل فٖ رؼلن الوجزذئ٘ي لٌفظ الؼٌ٘خ هغ ثق٘خ السشاد األخشٓ.

 -1يىصتٍ يىصى وصارج أشىورخ  ,تذرٌش انترتٍح انرٌاضٍح  ,ترجًح جًال صانح وآخروٌ  ,دار انكتة نهطثاعح وانُشر  ,جايعح
انًىصم ,ص.1991 , 199

الجبة الخبهظ
 -5ا عزٌزبجبد ّالزْص٘بد
 1-5ا عزٌزبجبد
فٖ ظْء ًزبئت الجذث رْصل الجبدث٘ي لٔ ا عزٌزبجبد الزبل٘خ -:
ّ .1جاااْد فاااشّت هؼٌْٗاااخ ثااا٘ي ًزااابئت الوجوْػااابد الزجشٗج٘اااخ فاااٖ رؼلااان هِااابسرٖ
العااشثز٘ي األهبه٘ااخ ّالخلف٘ااخ.ثاا٘ي ا خزجاابساد القجل٘ااخ ّ الجؼذٗااخ لصاابلخ ا خزجاابساد
الجؼذٗخ.
 .0ى أفعل كشح رغزخذم فٖ رؼلن هِبسرٖ العشثز٘ي ا سظ٘ز٘ي ا هبه٘خ ّ الخلف٘خ
ُٖ السشح الخعشاء أّ ً ثن السشح الصفشاء ثن السشح الجشرقبلٖ.
 0-5الزْص٘بد
 .1اعزخذام السشاد الخعشاء فاٖ رؼلان هِابسح العاشثخ ا سظا٘خ األهبه٘اخ للوجزاذئ٘ي
كجبس الغي.
 .0اعزخذام الساشاد الخعاشاء فاٖ رؼلان هِابسح العاشثخ ا سظا٘خ الخلف٘اخ للوجزاذئ٘ي
كجبس فٖ الغي.
 .3رغزخذم السشح الصفشاء ى لن رزْفش السشح الخعشاء فاٖ رؼلان هِابسرٖ العاشثز٘ي
األسظ٘ز٘ي األهبه٘خ ّالخلف٘خ.
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