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لبارحت ااااوشددددددددددددددف لبرم يندت البدنين دياتطاثر ي اث   الالبارحدت اااايهدف البحثدإاىباالبرف  اى ااثدر   
رحدت االباااوشددددددددددددددف ثر ي اث   الاااوثدر   بردتبحدت البم ة ديالبثدتبثدياى ااوتقامنظ مديات  ندتالبنيةدددددددددددددد ديا

تطاثف  ماوثر ي امهترل البضد ةيالبريد يالبمتم ياولبد ة ياتطااولسدردفل ادوول البرن البمغد  
يرك جامجرمعالبحثإامناااالبرج يبط.لسدددددددردف البحتةثتجالبمنه ااالبثتبثي،ك  البرن ابرتبحت البم ة يا

  اب فت البفرلسدطاوثمااجتمفيالبحغدا–طتبحت البم ة يالبثتبثياتطا   يالبر ة يالببفا ياوى   الب يتيدياا
ليمالبسددددددددددرنرتجت ا تجاب رم ينت اااا-(اطتبحت ابشددددددددددللاىشدددددددددد لةطاب مجم ىيالبرج يب ي10)لخر تراا

لبارحت اوةغددد حاثثةدددنا ب  ابفااطتبحت البم ة يااوشدددف لبنين ياثر  ٌ اليجتبطاتطاثر ي اث   الا
  ل ااالبمرنق ي،ا)لبشدددحليبسدددردفل ادوول البرفريلالبمغددد  اااو تجلبثتبثياتطالبمجم ىيالبرج يب ي.اا

مضددترمام نطاثن (اثر   اليجتبطاتفتحاتطاثف  ماوثر ي البضدد ةيالبريدد يالبمتم يااااثن ،م نطاا
بل  البرن اب رتبحت .اب فم اب نالبرم ينت البنين ياودوول البرفريلالبمغددددددددد  البفورالبيجتبطاتطا

لبب ادتم اااولجة ديالبثدتبثدي.ااثر ي امهدترل البضدددددددددددددد ةديالبريدددددددددددددد ديالبمدتم ديابل  البرن ابردتبحدت البم ا
لبىر دتو البدن اطبقاى االبمجم ىديالبضددددددددددددددتبرديابدطاثدر   اليجدتبطاتطاثر ي امهدتر البضدددددددددددددد ةديا
لبريد يالبد ة يابل  البرن .االبر يد ت السدردفل البرم ينت البنين يابمتابهتامناليم ياتطاثر ي اا

ليم رهتاتطاثر ي البضددددددد ةيالبارحت ابةدددددددبلااااوشدددددددف يددددددد ور اثر ي اث   الاااالبارحت .ااوشدددددددف ث   الاا
بل  البرن .السددددردفل الوول البرفريلالبمغدددد  البمةددددردفمياتطالبحثإا يم رهتااااولبد ة يلبمتم ياا

اتطاثر ي البمهترل البستس يابل  البرن امناخالحاثق  لايف ةت البرم ينت .ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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The aim of the research is to identify the effect of mental exercise in 

developing attention and intensity of attention according to the 

psychological system of Vienna for the third stage students and the effect 

of developing concentration and intensity of attention and the use of mini 

tennis tools in teaching and developing the skills of front and back in tennis 

ball for third stage students. Experimental Methodists. The research society 

consists of students of the third stage in the Faculty of Physical Education 

and Sports Sciences - University of Basrah for the academic year and was 

selected (10) students randomly to the experimental group - the most 

important conclusions were mental exercises positive effect in the 

development of concentration and attention intensity and a significant 

improvement in the students of the third phase The experimental group. 

The use of mini-training tools (mobile network, mini tennis balls, mini 

tennis rackets) has had an effective positive impact on the education and 

development of the front-line tennis ball of female students. The 

integration of mental exercises and mini-training tools has a positive role 

in developing the skills of the front-end tennis ball for third stage students. 

And the regular program applied to the control group has a positive effect 

in developing the skill of the rear-ground tennis ball. Recommendations 

The use of mental exercise because of its importance in the development 

of concentration and intensity of attention. The need to develop 

concentration and intensity of attention because of its importance in the 

development of the front and back of the tennis ball. Using the mini-

training tools used in the research for their importance in developing the 

basic skills of tennis ball by reducing the difficulties of exercise. 

 
ا



االنتباه وفق   وشدةتأثير تمرينات ذهنية وأدوات التنس المصغر في تطوير تركيز 

   بكرة التنس  والخلفية األمامية  األرضية منظومة فيينا النفسية والضربة

  م.د فاطمة حسن حسون           أ. د منتظر مجيد علي      أ. د عبد الستار جبار الضمد   

 الرياضة / جامعة البصرة وعلومكلية التربية البدنية  

 التعريف بالبحث:  -1  
 ا:مقدمة البحث واهميته 1-1  

ثفددفابةحدديالبرن امنالببفددتمالبي ويديالبرطاثرم الابرن تامهددترلثهددتاوورجديالبغددددددددددددددف ةدياتطاااااااااا

بلاببفامنام لىت البج لالاااتقط،تالبفالجابايقرغ البرف ماى االبج لالالببفا ياولبمهتريياااالولةهت،

البمهترل .االبنية ياومنهتاثرب قت البرم ينت البنين يالبرطاثةتيماتطازيتو البقفر اى االولء

ثرر ددلالبرم ينددت البددنين ددياتطالبرن البيرمددت ابمث رالب ةحدديارلثهددتا مامث رالبممددتر  ابك اهددتااا

ريتيددددددددديات ويياثدضدددددددددعاب مفتي  البنيةددددددددد يابدغدددددددددتة الب فلالبي و ،امعال خنابنظ البىرحتراا

ثفرب االبدغدددددددددددتة البمم ال اب رن امقترايابحتألطال بفتمال خ ا،اويففاث   الاواشدددددددددددف البارحت الرا

مر   ًلامهمًتاتطاثثفيفامةدر اادولءالب يتيدطاد نتءالبرف ماولبرر ي  ادرايثرتاالب يتيدطاىبااث   الاا

لبارحت اتطالبرف ماتضدالاىناةتجرطالبااشدف البارحت اتطاألفرثطاى اابنحالألغدااشدف اب اييالبمث  اا

ىف اى ااث   الاابنبكاف جلاى االب يتيدددددددددددطادجايف  الب ألاالبمالةما ولءالبرم ينت البرطاثةدددددددددددت

الارحتيطاوشفثط الراثمثلاثم ينت امظتي البارحت اا ىتامنالبريك  البيجتبطابرر ي ال ولء.ا

لبارحت اىتماًلامهمًتابألولءاو  متالسدددددررتتالب يتيدددددطادجايةدددددردفمهتاى اااث اااوشدددددف ث   الاااااا

 فابرني نالبمهترل ابشللادتضلا تااات يرطاتطاثفبئياأل ل الببفا ياولبايفتب ياولبفق  ياى اااث اج

اااوتفتح.م  الا

وثةدددددددددتىفالوول البرفريلالبمغددددددددد  اتطاىم  يالبرف ماومةدددددددددتىف البمرف ماى االثقتجالبمهترل ااااا

لراثففامنالب سدددتةلالبمف نياى االبرر ي الراثةدددتيماتطاثف  مالبمبرفة نااالبرن ،لبسدددتسددد ياتطا   اا



وثةددددهلاىم  يالبولءابمتابهتامناااادكب للااوثفرطالبي يدددديابشدددداابتبرن ،ى االبمهترل البسددددتسدددد ياا

األتب  ياى اازيتو البثقيابتبني .

لبارحت امناخالحالبرم ينت البنين يالبمةدددددددردفميااوشدددددددف ووراث   الااااتطاثرك فاوثب زاليم يالبحثإا

دوول البرن البمغدددد  البااورو اثف  مااااىناليددددتتيتطالولءالبمهترل البسددددتسدددد يابتبرن اتضددددالا

منظ ميات  نتالبنيةدددددددد يابمتابهتامناليم ياتطاي ت اث   الاااولسددددددددردفل ب رتبحت ااااوثر ي ا   البرن 

ب نالبج لالالبنين ياااولب ةطاولبق م،لبارحت ابشدددللام يددد ىطاولببرفتواىنالخرحترل الب رألياااوشدددف 

اودوول البرن البمغ  ابدفميالبجتالالبمهتر ابتبرن .اااا

 البحث:مشكلة  2-1ا

مناخالحامرددتبفرهمابمثددتيدددددددددددددد ل ابةحدديالبرن  الجاينددت اليرمددت ا ب  اتطااا جابةظالبحددتةثاااااا

لب لجحت الببفا ياولبمهتريياىنفالىفلواوثف  مالبرتبحت اويل جالبر   الاى االبجتالالبنيةددددطابشددددللا

لأللاخغددددددد يدددددددًتامظتي البارحت اى االب فمامناليم رهتاتطالولءالبمهترل البسدددددددتسددددددد ياتطالب ةحياا

ثجفرالبشددتر الباالب ألاالبمدغدد اب رن اسددتىر نالسددب   ًتايففاأل  الاوبايةددمطابرف مالبرتبحت اوا

اا جاطاىم  يالبرف مابهنلاىملالبحتةثبشدللالتضدل ابهنلاببفامنالبحثإاىنالب سدتةلالبرطاثةدتىفات

اى االسددددددددددددددرددفل البرم يندت البدنين ديالبرطاثدفم ابرر ي اث   الاواشددددددددددددددف البارحدت امعالولءالبمهدترل ا

ألاالبمةدددددردف ابرف ماالبمغددددد  ا اهتاثفملاى االخرغدددددترالب ااارن لوول الباالبسدددددتسددددد يابتسدددددردفل 

ا.البرن ل  اباض ةيالبمتم ياوالبد ة يلب

ا:أهداف البحثا1-3
اى ا:يهف البحثإاىباالبرف  اا
لبارحدت اى ااوتقامنظ مديات  ندتااااوشدددددددددددددددف لبرم يندت البدنين دياتطاثر ي اث   الالبارحدت اااثدر   اا-1ا

 لبثتبثي.برتبحت البم ة يالبنية يا



تطاثف  ماوثر ي امهترل االبارحت اولسدددردفل ادوول البرن البمغددد  اوشدددف ثر   اثر ي اث   الاااا-2

ا م ة يالبثتبثي.لبض ةيالبري يالبمتم ياولبد ة ياتطا   البرن ابرتبحت الب

تطا   البرن اب نااااولبد ة يلبارحت اولبضدددددد ةيالبمتم ياااوشددددددف لبرف  اى االبي وقاتطاث   الااا-3

 لبمجم ىيالبرج يب ياولبمجم ىيالبضتبري.ا

ا:فروض البحث 1-4
ب مجم ىيالبقب طاولبحفف اااخرحترلبارحت اب نالباوشدددددددددف    الااوج وات وقاولبياىةغدددددددددتة تاتطاثاا-1

 لبحفف .اخرحترلبرج يب ياوبغتبطالب

تطا   البرن ااااولبد ة يلبمتم ياالبريددددددددد ياالبضددددددددد ةيااار ي وج وات وقاولبياىةغدددددددددتة تاتطاثاا-2

 .لبحفف اخرحترس نالبقب طاولبحفف اوبغتبطالبب مجم ىيالبرج يب ياب نالبق ت

تطا   البرن ااااولبد ة يلبارحت اولبضددد ةيالبمتم ياااوشدددف وج وات وقاولبياىةغدددتة تاتطاث   الااا-3

 لبحفف .اخرحترتبطالبمجم ىيالبرج يب ياتطالبب نالبمجم ىيالبرج يب ياولبضتبرياوبغ

 البحث:مجاالت  5-1ا

تطا   يالبر ة ياااا2018-2017لبمجتحالبحشدددد  :اطتبحت البم ة يالبثتبثياب فت البفرلسددددطااا1-5-1

الب يتييا/اجتمفيالبحغ  اوى   لببفا يا

اا8/2/2018لبااا18/9/2017مناالبالمتاط:لبمجتحاا1-5-2

مالىددلاومدرب اى مالبني الب يددتيددددددددددددددطا   دديالبر ة دديالببددفا ددياوى   ااالبملددتاط:لبمجددتحاااا1-5-3

الب يتيي/اجتمفيالبحغ  .ا

  البحث:مصطلحات  1-6
لبارحت ابفاالبرتبحت ابدفميااوشف يطامجم ىياثم ينت اف يهتاثر ي اث   الااتمرينات ذهنية:   

ا(.ثف يفالج لةط)لبرن ابل  ااولبد ة يلبض ةيال متم يا



ماثةردف اتطالبرف م اياي    اااوشحلت ايطا حتر اىنامجم ىيامضترماااأدوات التنس المصغر:

ا)ثف يفالج لةط(.ااطا   البرن تاولبد ة يض ةيالبمتم يارتبحت اتطاثف مالببمةتىف الب

 المشابهة: والدراساتالدراسات النظرية  -2

 الميدانية: منهجية البحث واجراءاته   -3

لبمنه البرج يبطابمالءمرطابرب فيالبحثإابرس  ماا جالسردف البحتةثامنهج البحث:  3-1 
اوةفف .لبمجم ىر نالبمركتتئر نالبرج يب ياولبضتبرياوةق ت األب طا

 وعينته:مجتمع البحث   3-2

اا–مجرمعالبحثإامناطتبحت البم ة يالبثتبثياتطا   يالبر ة يالببفا ياوى   الب يتييااتكون ي 
اح،(اطتبحيامرمث يابتبشفلا)40ولبحتبغاىفويّنا)ا(،2018-ا2017جتمفيالبحغ  اب فت البفرلسطا)

ا(اطتبحت ابشللاىش لةطاب مجم ىيالبرج يب ياشةحي)ح(اولبضتبرياشةحي)ز(10)لخر تراز(اوثما
 .لبرب ياولبجتزل ابففالسرحفتوالبرتبحت البمر  حت ا

 ادوات البحث واجهزته:    3-4

ا:اومنهتاثمت اثج ةرطيفرمفا لابثإاى اامجم ىيامنالبوول اولب ستةلاإلااااا

 ادوات البحث:   1-4-3ا

ااا.ولبجنب يلبطالتاى االبمغتورالبف ة ياا-

السرمتر السررالتارل البدب لءاة حاثثفيفالخرحترل البمهترل البستس يابتبرن .ااا-

لبارحت اااوشف لسرمتر السررالتالبدب لءاة حالبرمترينالبنين يالبرطاثفملاى ااثر ي اث   الاا-

ابتبرن .اااولبد ة يولبض ةيالبمتم يا

مضترماا-لب  جالبب ثقتبط+الب  جالبخض (.ا)ثن ا  ل ام نطاااا-شحلياثفريلامرنق ي.ااا-

االبرن .ابردر طام فلالش طيابيقياا-مضترمااةتة ي(.ا)ثن ام نطاا



 اجهزة البحث:  3-4-2  

اجهتزاي ت البكر ياومةر  ابق ت .اااالبارحت ،اوشف ت  نتالبنية ي(ابق ت اث   الا)منظ ميااا-

 اجراءات البحث الميدانية:   3-5  

مجم ىيامنالبج لءل امنهتا  ة يالخر ترالخرحترل امنظ ميات  نتالبنية يااادج االبحتةث جا
البدب لء.اى اااوى يهتلبخرحترل البمهتريياااولخر تر

ااالختبارات المستخدمة في البحث:   6 -3  

   Cog Cognition االنتباه:اختبار تركيز  3-6-1

يفرمفاى االسرهال البرتألياولولءااايق  البخرحتراث   الالبارحت اى ااوتقاام راارلشالبن ااا

ويرماثق  ماث   الالبارحت اىناط يقالبمقتراياب نالبشلتحالبمررتبقياااالبمهمي،لبمهمياوج و الولءا

ة إاثظه اخمةيالشلتحاولخلام ةفت اب ضتءاتطاشتشياس ولءالرةفيالشلتحاتطالبى ااا

شلتحاتطالبى اايض طاالبادةفاوشللاولةفاتطالبسيلاتطاةتبياثرتبقالبشللاتطالبسيلامعا

(اوي قيا20)لبخرحترازمناايض ط،لبميث صاى االبالرالبخض اوتطاةتبياىف البررتبقابا

ابكلاميث ص.اا

  Davf Sustained Attentionاختبار شدة االنتباه:  3-6-2

شف امملنياتطالخرحترالبمث  ل اادكب ثفرمفاتك  البخرحتراى ااثف ضالبميث صالبااااا

اس ولء،مث ثت ابتب  جالبب ضاثرث  ابألى ااولبسيلاتطاشتشيااخم ة إاثظه االبمر  ةي،

ير لامناابألسيل،ين البمث ثت اتطايفاولةفابفضهتايرجطاب د البمث إابألى ااوةفضهتا

زمناابألسيل،بالرالبخض اتطاةتبياظه رامث ث ناتقطاثرجطاب دسهتالبميث صالبض طاى اال

ااااوي قي.(ا30)لبخرحترا



 اختبارات المهارات االساسية بكرة التنس:  3-6-3ااا

البمتم ي.اايىمقالبض ةاالخرحترا-1

البد ة ي.الخرحتراىمقالبض ةيااااا-2

 التمرينات الذهنية:   3-7

(اوةفل اا3(اوةفل اىم  ياوا)ا7(اوةفل اب رم ينت البنين ياب لألعا)10برجه الا)اا جاألت البحتةث

وى ااي ءاآرلةهماثماااء (اواثماى يهتى االبدب لاظ ييابرفريلا)ث   الالبارحت  اشف البارحت

(اوي قيايرماثرب قهتاى االبمجم ىياا20ثففيلابفضالبرم ينت ا اوة غازمنالب ةف الب لةف )

يالبررب قاثرماتطالبجالءالب ة  امنالبمثتي  اب لألعالسب ى ناىم  ياولسب تاالبرج يب ياو تااالب ا

اظ  ااتطالبجالءالبررب قطابففمتايق  البمفر ابش حالبمهتر البمر  ةياتطالبجالءالبرف  مط المتاا

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالبمجم ىيالبضتبرياظّ ااى االبب اتم البىر تو ا.اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 ادوات التدريب المصغر: 8-3اا

ااا:بتسردفل (اوي قيا40)وةالمنا(اوةفل ا10)ابررب قااا جاألت البحتةث    

ثك جاين البك ل السينج يام ايااااللون البرتقالي+ اللون االخضر(:)تنس الكرات الميني   -1

فلويتالأللاوينلايةتىفالبرتبحياى االثقتجاي مالبك  اولبة ر  اامنالبك  البي  ياويل جالرثادكث 

لبرتمياوثةردف البرتبحيالبك  ارل الب  جالبخض الوباوةففيتالبك  ارل الب  جالبب ثقتبطابففا

اىم  يالبرر رالبمهتر اب رتبحي.اا

مناااادخفويطامضترماي    البثجماا(:المضارب الميني تنس )مضارب نسائية -2 

بي  يالراثةرر عالبرتبحيامةكالبمض مابغ ر ايث ثياولبة ر  اى  طاوثغحطاالبمضترمال



ثق  البرتبحيابرولءالبض ةيالبري يالبمتم ياولبد ة يامعالبك  ام نطاثن اااابتبث  ي،بفيهتالاة تب يا

ا                          برر ي يتاوزيتو البر   الابفيهتا

مرث  ياب لسرياىجال امغمميابشللامنرظماايطا حتر اىناشحلياالشبكة المتنقلة:  -3

ثةردف اين الب س  ياتطاثم ينت امشتبهياب فلابر ج طالبك  الباالبشحلياباليتو اث   الالبرتبحت ا

تطالولءالبمهتر اولسردفمهتالبحتةثتجامنالجلاخ قامةتةت امنتسحيا ولءالبض ةيالبمتم ياا

اولبد ة ياولبفملاى ااثر ي يتاولبسرم لرييابتبض م.اا

ا االستطالعية:التجارب  9 -3

لبخنااا نإالب ة ةيابنلاير جلاى االبحتةثثففالبرج ةيالبسررال  يابفلييا ج لءاثج ةيالبحثااا

ابنظ البىرحتراجم عالبف لملاولبمر   ل البرطابهتاووراتطالبحثإ.

 التجربة االستطالعية االولى:3-9-1

/ا16ثماثرب قالبرج ةيالبسررال  يالبوبااتطام فلالبرن اي  ا)لب ن ن(البم لتقاا  

(اطتبحت امنالبم ة يالبثتبثياتطا   يالبر ة يالببفا ياوى   الب يتيياا5ى ااى نيامنا)ا2017/ا10

 االبرج ةي:خترااى نيالبحثإاومنامجرمعالبحثإاومنادف لضا

االبمغ  .ت البنين يالوالسردفل الوول البرفريلالبرف  اى االبغف ةت اتطاثرب قالبرم ينا-

اااااطتبحي.(اوي قيابكلا15)اثثرتاالبرف  اى االبالمنالبالز ابالخرحترل البمهتريياولثضطالاهتاا-

ااااب  ةف .لبرف  اى اامفاامنتسحياويعالبرم ينت اولب ستةلالبمةتىف اتطالبقةمالب ة  اا-

ااالبمةتىف.ثه ئيالبكتوراا-ا



   الثانية:ربة االستطالعية التج 3-9-2

ى ااا2017اا/10/اا17ثج ةرهمالبسررال  يالبثتا ياي  البثال تءالبم لتقااا جادج االبحتةثاااااا

اوشف (اطتبحت امنامجرمعالبحثإاوختراالبف نيالبستس يابررب قالخرحترل اث   الا5ى نيامنا)

ااالبرج ةي:ومنالف لضاا(،لبنية يلبارحت اى االخرحترل امنظ ميا)ت  نتا

البارحت اتطامنظ ميات  نتالبنية ي.اااوشف لبرف  اى اا  ة يالج لءاي ت اث   الاا-ا

ااالبنرتة .اا  ة ياثي يغلبرف  اى ااا-

ا.اي(اوي ق50لبرف  اى االبالمنالبن ايةر  ألطالبخرحتراوألفاثب نالجالبخرحتريناثثرتاا)ا-ا

ااا(.ت  نتالبنية ي)بمنظ مياث ي طالبرف  مت البدتيياا-

 الرئيسة: التجربة  3-10

اي ط:اث أل رت البرج ةيالب ة ةيا متااكانت 

   القبلية:القياسات  1- 10-3ا

/ا22ي  البةفالبم لتقاا ض ةيالبري يالبمتم ياولبد ة يثمالج لءالبق ت البقب طابااااا

تطام فلالبرن اب مجم ىيالبرج يب ياولبضتبرياو نبكاثمالج لءالبق تست البقب  يااا2017/ا10

ا.ااا2017/ا24,23/10لبارحت اي  الب ن ناولبثال تءالبم لتقاوشف بر   الا

 تطبيق التمرينات الذهنية وادوات التنس المصغر:     2  -10 -3

اا12/2017/اا31وب تييا2017/اا10/ا29مناارم ينت اولب ستةلابررب قالبااا جاألت البحتةثاااا

اااب مثتي  .(اوي قيامنالبجالءالب ة  ا60)ألفر ا(الستب عابالمنا10ة إالسر  قا)



      البعدية:القياسات  3  -3-10

يحتةتاتطام فلاا7/1/2018لبق تست البحففيياتطاي  البةفالبم لتقاا جالبحتةثادج  اااااا

لببفا ياوى   الب يتيياوةتسردفل ااي البوول البرطالسردفماابتبق تست ااالبرن اتطا   يالبر ة ي

لبارحت اتطاي  الب ن ناولبثال تءالبم لتق ناااوشف وثمالج لءالبق تست البحففييابر   الاالبقب  ي،

االب يتيي.يحتةتاتطامدرب اى مالبني اتطا   يالبر ة يالببفا ياوى   اا2018/ا9,8/1

ا(ا1)صائية: الوسائل االح 3-11

الب ستةلالبةغتة يالآلث ي:ا جالسردف البحتةث

الب سطالبثةتبط.اا-

الباث ل البمة تر .اا-ا

امفتملالبخرال .اا-ا

ام ةعا ت .اا-ا

الخرحترا) (اب مجم ىت البم ثحرياوف  البم ثحري.ااا-ا

ا

ا

 
 اا2002ب ب ت االبشم ت، اولرا1طا،لب يتيطلبحثإالبف مطاوثرب قت البةغتءاىبفالبةرتراجحترالبضمف:ااا(1

ا.اا120,76,73,62ص
 
 
 
 



   ومناقشتها:عرض النتائج وتحليلها  -4
 (1جدول ) وتحليلها:عرض النتائج 1 -4

   يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت( المحتسبة للمجموعة                                                            
  االنتباه بين القياس القبلي والبعدي  وشدة  التجريبية لتركيز

 
 قبلي   مظاهر االنتباه   

 
 بعدي 

 
قيمة ت  
 المحتسبة 

 
قيمة ت  
 الجدولية

 
الداللة 
 االحصائية 

       
نسبة  
الوسط  التحسن

 الحسابي 
االنحراف  
 المعياري 

الوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

ا تركيز االنتباه  
ا35,15

 

ا
ا3,73

 

ا
ا44,21

 

ا
ا5,83

 

ا
3,93 

ا
ا
ا
ا

2,11 

ا
 مفن  اا

اااااااا
 %ا20,49

 شدة االنتباه 
 

اااااا
ا29,15

 

ا
ا2,67
 

ا
ا37,55

 

ا
ا3,2
 

ا
6,04 

ا
 مفن  اا

 %ا22,37ا

 (     2جدول )                                                   

موعة التجريبية  يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت( المحتسبة للمج         
 بكرة التنس بين القياس القبلي والبعدي   والخلفيةضربة االمامية لل

 
المهارات االساسية 
 بالتنس 

 قبلي  
 

 بعدي 
 

قيمة ت  
 المحتسبة 

 
قيمة ت  
 الجدولية

 
 

2.11 

 
الداللة 
 االحصائية 

 
نسبة  
الوسط  التحسن

 الحسابي 
االنحراف  
 المعياري 

الوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 

 الضربة االمامية  
ا

ا6,22
 

ا
ا1,16

 

ا
ا11,67

 

ا
ا2,12

 

ا
9,73 

ا
 مفن  اا

ا
 %ا46,70

 
 الضربة الخلفية 

ا
ا4,15

 

ا
ا1,16

 

ا
ا6,87

 

ا
ا1,98

 

ا
4,74 

ا
 مفن  اا

ا
 %ا39,59



  (   3جدول )  

يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت(المحتسبة للمجموعة الضابطة          
 االنتباه بين القياس القبلي والبعدي. وشدةلتركيز  

 

مظاهر  
 االنتباه 

 قبلي  
 

 بعدي 
 

قيمة ت  
 المحتسبة 

 
قيمة ت  
 الجدولية

 
الداللة 
 االحصائية 

 
نسبة  

الوسط  التحسن  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

الوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

ا تركيز االنتباه
ا34,89

 

ا
ا3,81

 

ا
ا35,61

 

ا
ا3,93

 

ا
0,39 

ا
ا

ا
 2,11اا

ا
 ف  امفن  اا

ا
 %ا2,02

ا شدةاالنتباه 
ا29,58

 

ا
ا3,01

 

ا
30,61 

ا
ا3,07

 

ا
0,72 

ا
 ف  امفن  اا

ا
 %ا3,36

 

 (  4جدول )

مجموعة الضابطة يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت( المحتسبة لل       
 بالتنس بين القياس القبلي والبعدي   والخلفيةضربة االمامية لل

 

المهارات 
االساسية  

 بالتنس 

 قبلي  
 
 بعدي

 
قيمة ت  
 المحتسبة 

 
قيمة ت  
 الجدولية

 
 

2.11 

 
الداللة 
 االحصائية 

 

 
نسبة  
الوسط  التحسن

 الحسابي 
االنحراف  
 المعياري 

الوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 

 بةاالمامية الضر 
ا

ا6,13
 

ا
ا1,24

 

ا
ا9,01

 

ا
ا2,11

 

ا
5,01 

ا
 مفن  اا

ا
 %ا31,96

 

 الضربةالخلفية 
ا

ا4,26
 

ا
ا1,27

 

ا
ا8,87

 

ا
ا2,16

 

ا
8,28 

ا
 مفن  اا

ا
 %ا51,97

 



 (   5جدول )

يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت( المحتسبة للمجموعة التجريبية           
 البعدي في القياس االنتباه  وشدةوالضابطة لتركيز 

 

 المجموعة التجريبية   مظاهر االنتباه  
 

 المجموعة الضابطة  
 

قيمة ت  
 المحتسبة 

 
قيمة ت  
 الجدولية

 
الداللة 
الوسط  االحصائية 

 الحسابي 
االنحراف  
 المعياري 

الوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 

 تركيز االنتباه
ا

ا44,21
 

ا
ا5,83

 

ا
ا35,61

 

ا
ا3,93

 

ا
5,21 

ا
ا
ا
ا

2,15 

ا
 مفن  اا

ا شدة االنتباه  
ا37,55

 

ا
ا3,2
 

ا
30,61 

ا
3,07 

ا
6,67 

ا
 مفن  اا

 

 (    6جدول )

يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت( المحتسبة للمجموعة التجريبية         
 البعدي  للمهارات االساسية بكرة التنس القياس والضابطة 

 

للمهارات 
 االساسية بالتنس  

 المجموعة التجريبية  
 

 المجموعة الضابطة 
 

قيمة ت  
 المحتسبة 

 
قيمة ت  
 الجدولية

 
 

2.15 

 
الداللة 
الوسط  االحصائية 

 الحسابي 
االنحراف  
 المعياري 

الوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 

 الضربة االمامية 
ا

ا11,67
 

ا
ا2,12

 

ا
ا9,01

 

ا
ا2,11

 

ا
3,8 

ا
امفن  اا

 
 

 الضربة الخلفية 
ا

ا6,87
 

ا
ا1,98

 

ا
ا8,87

 

ا
ا2,16

 

ا
4,43 

ا
 مفن  اا



 مناقشة النتائج:    2 -4 

 االنتباه: وشدةمناقشة نتائج تركيز    4-2-1  

(الجاينت اثر رًلام ث ظًتابر   الاوشف البارحت ابفااطتبحت اا1االةظامناخالحالبجفوحا)ااااا
لبمجم ىيالبرج يب ياا نبكاينت ات وقاولبياب نالبمجم ىيالبرج يب ياولبضتبرياوبغتبطالبرج يب ياا

(اممتايفحالجاث   الاا5وينت ااةلاثثةناىتب يا متالثضطامناخالحاجفوح)اتطالبق ت البحفف 
واشف البارحت ابفااطتبحت البم ة يالبثتبثياتطالبمجم ىيالبرج يب يالبرطاطحقااب اتم البرم ينت اا
لبنين ياألفاثر ر ابفيهتاورجياث   الاواشف البارحت ابفببيالةغتة ي امقترايابتبرتبحت الب  لثطابما

مثرةحيابخرحتر) ( ايفالوااتم البرم ينت البنين ياتطالبمجم ىيالبضتبرياطحقتاب ق مالبيرحقناب ا
لجالبةبلاتطاربكاويعالبرم ينت ابشللايرنتسلامعالبثتجيابرر ي اابفضامظتي ااا جالبحتةث

لبارحت اولبمهترل البستس يابتبرن اولبم ة يالبفم يياولبىرمتواتطابنتءالسر لث ج رهماى االس اا
ثضمنالباشرياولبمنتتةت  اىملالبحتةثتجاى ااثر ي امظتي البارحت ا)لبشف  البر   ال(اى م ياا

مناخالحاىم  يالبرض  قاولبر   الاوث ت  اىف امث  ل اتطاآجاولةفابرر ي يتاىنفالبرتبحت اا
كنبكالبب لجاتطالبك ل البمةردفمياتضالاىنالسردفل البشحلت البمرنق يالىرااب رتبحيات يياا

ااخب ل اجفيف اثةتيماتطاثر ي البمظتي  ا نبكاثر ي األفرثهتاى ااىالحاجم عاالبطالتاى 
لبمث  ل اف  البمهمياولبر   الاى االبمث  ل البمهمياوبفف ام ل ابهنلاليحثااىم  ياثر ي اا
لبمظتي اىم  يام  حياثةتيمامناخالبهتاثر ي اشف اوث   الالبارحت ا الرايش  )مثمفاةةنا

بارحت "اي اةتبيام ج و اوج ي ييايفر هتا لالب يتي  ناى االاهتاا(ابرجاث   الالا1975ىالو  
ش طالستسطابإلاجتزالب يتيطالبج ف.اتتب يتيطالبن ايمر كالبر   الالبفم قايل جاألتورلاى ااا

لبر لتقالببفاطاولبايفتبطاولبفق طاوث   الاين البف لملابرك جا تتيالبم راتطامرنتوحالب فاب  ضاا
اااا(.2)الباجتزالب يتيط"ا

ا

 
مغ  ااالبمفتر ، اولراا2طا،لب يتي يلبنم اولبفلتة ياتطالبر ة ياالب يتيط،ى مالبني امثمفاةةناىالو :ا 2

ا.اا40-ا39 اص1975
 



ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

  بالتنس: والخلفيةمناقشة نتائج الضربة االمامية    4-2-2

(الجاينت ات وألًتاولبياتطالبض ةيالبمتم ياوالبد ة ياا6(او)2يرب نامناخالحالبجفوح)ااااا

يب ياوينت ااةلابتبرن اب نالبق ت البقب طاولبحفف اوبغتبطالبق ت البحفف اتطالبمجم ىيالبرج ا

ب رثةنا ب   ا اوينت ات وقاب نالبضتبرياولبرج يب ياوبغتبطالبرج يب ياتطالبض ةيالبري ياا

ربكاا جالبري يالبد ة يا اويفالوالبحتةثلبمتم ياولبي وقابغتبطالبمجم ىيالبضتبرياتطالبض ةيا

ا جاة إاىملالبحتةث البرن البمغ   الباالسردفل اثم ينت اشف اواث   الالبارحت اولسردفل ادوول

ى ااثنم ياوثر ي اث   الاواشف البارحت البرطاثففامناليمالبفم  ت البفق  يالبرطاثةهماتطاتهماا

ولورل اوثف  ماولولءالبمهترل البستس يالرالجالبرتبحياباثةرر عالجاثؤو البمهترل ابغ ر اج ف اا

اااااااااااااااااااااااااااااااااالبامناخالحاثر ي البمظتي ابجالبرتبحياس  اثثغلاى االولءاولاجتزامهتر اج ف.اااا

بهتاووٌرامهمٌّاتطالثقتجالبمهترل اا(ا"لجالبفم  ت البفق  ي2011ىبفازيف ااااتيف )ثش  اة إا

ومناين االبرن ،لبستس ياوثر ي يتاتطالبكث  امنالببفتماولبيفتب ت الب يتي ياومنهتابةحيا   ا

ن البفم  ت البمهمياولبرطاثفملاى اااجتحاالبفم  ت اي اث   الالبارحت البن ايفرب اولةفلامناي

ااولبجمت  ي،ثرب قالبمهترل البمدر ييا متاثةتىفاى ااويعالبث  حالبة يفياب مهترل البي وييا

تكث  امنالبثتب اثرر لاة  باس يفياوث   الالارحت اىتب ًتامنالجلاويعالبث  حالبمنتسحياا

ا(.3)ب ثتب البرطاثثفثاتطالب فلا"ا

ا

 
ااثر   اثم ينت البر لتقالبث  طاتطاثر ي اوأليابفضامهترل البك  البرتة  اتيف اىبفازيف اسففاةمتوايتبط:اا)3

ا.اا727-707 اصا2011 اا4 البففو19مج ياجتمفيابتبل امج فا لبارحت وىالألرهتابر   الا



  والتوصيات:ت االستنتاجا -5

 االستنتاجات:   5-1

   اآلتية:الى االستنتاجات  ون في ضوء ما تقدم توصل الباحث

لبارحت اوةغ حاثثةنا ب  اااوشف  تجاب رم ينت البنين ياثر  ٌ اليجتبطاتطاثر ي اث   الاا-1

ابفااطتبحت البم ة يالبثتبثياتطالبمجم ىيالبرج يب ي.اا

مضترمااثن ،  ل ام نطااالبمرنق ي،ا)لبشحليالبمغ  االبرن اثفريلابسردفل ادوول ااا تجا-2

اثر ي البض ةيالبري يالبمتم يابل  البرن اب رتبحت .ام نطاثن (اثر   اليجتبطاتفتحاتطاثف  ماوا

ب فم اب نالبرم ينت البنين ياودوول البرفريلالبمغ  البفورالبيجتبطاتطاثر ي امهترل اا-3

البض ةيالبري يالبمتم يابل  البرن ابرتبحت البم ة يالبثتبثي.اا

ر   اليجتبطاتطاثر ي االجالبب اتم البىر تو البن اطبقاى االبمجم ىيالبضتبريابطاثا-4

امهتر البض ةيالبري يالبد ة يابل  البرن .اا

 التوصيات:   5-2

 التوصيات االتية:   وامن استنتاجات وضع  ون في ضوء ما توصل اليه الباحث

ااالبارحت .اوشف لسردفل البرم ينت البنين يابمتابهتامناليم ياتطاثر ي اث   الاا-1

بل  اااولبد ة ييم رهتاتطاثر ي البض ةيالبمتم يا اث   الاوشف البارحت اااي ور اثر ي اا-2
البرن .اا

بض ةيام رهتاتطاثر ي اللبمغ  البمةردفمياتطالبحثإا يالبرن اثفريلالسردفل الوول اا-3
ابل  البرن امناخالحاثق  لايف ةت البرم ينت .ااااولبد ة يلبمتم يا

لبفم اب نالبرم ينت البنين ياولوول البرفريلالبمغ  ابمتابهتامناليم ياتطاثر ي البض ةيااا-4
ابل  البرن .اااولبد ة يلبمتم يا



ت اولبحث ثالبف م يابمتايرف قابمظتي البارحت البخ ااولبيرمت االبق ت ابرج لءالبفرلسا-5
ابتبجتالالبنيةطاتطابق يالببفتمالب يتي ي.اا

 

 

 المصادر

 ا2طاا،لب يتي يلبنم اولبفلتة ياتطالبر ة ياالب يتيط،ى مالبني اةةناىالو :اامثمفا -
ا.1975مغ  االبمفتر ،ولرا

 اولرا1طاا،لب يتيطلبحثإالبف مطاوثرب قت البةغتءاىبفالبةرتراجحترالبضمف:ا -
 .ا2002ب ب ت االبشم ت،

ثر   اثم ينت البر لتقالبث  طاتطاثر ي اوأليابفضاسففاةمتوايتبط:اازيف،اتيف اىبفاا -
 ا4 البففوا19مج فاابتبل،مج ياجتمفياا،لبارحت وىالألرهتابر   الاامهترل البك  البرتة  

2011 . 

 

 


