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فـــاعـليـة بـرهامج تدريبى مــقترح فى رياضة التهس  فى ضوء جـواهـب الحركة و أبعـادوـا  علي تهمية 

 سهة (21-9اإلبتكـار والرضا الحركي لدى الهاشئين من)

 أ / السيد جمال وريدي رمضان    أ د / بــدريـة محمـد محمد حسـاهـين        أ د / إبراوين البرعى السيد قابيل
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 دمحم حسػانػيفػػدريػة محمػد بأ د / 

 أ د / إبراهيـ البرعى السيد قابيل
 السيد جماؿ هريدي رمضاف/  أ

 
                         

تنػػدرج رياضػػة التػػنس ضػػمف التلػػني ات البالػػة ب،لوػػاب المضػػربا كهػػ  مػػف ا ن ػػطة التػػ  
انت رت سريوًا ف  كثير مف دكؿ الوالـا حيث  هدت تزايدًا ملحكظًا كمستمرًا ف  عػدد ممارسػيها نظػرًا 

 لطبيوتها كما تحققه مف متوة كبيرة لهؤالء الممارسيف.
( أف المهارات ا ساسػية فػ  رياضػة التػنس تػدبل ضػمف 44: 3122كيري كماؿ عبد الحميد )

الكحيػد كالمركػبا كالتػ  تتطلػب قػدرة علػى االبتحػار الحركػ ا كمػا  ا ن طة الت  تتميز با داء المهاري 
تود مف ا ن طة الت  تتميز بالتغير السريع ف  ا داءا فمهاراتها جميوًا تؤدي ف  ملوب محػدكد كمػف 

 بالؿ مجمكعة مف البطط كالت كيالت.
ة التػ  يمكػف كترتبط رياضػة التػنس بالوديػد مػف القػدرات االبتحاريػة فػ  جملػة المػدركات الحركيػ

تنميتهػا كتطكيرهػاا كمػا توػد مػف أفضػل ا ن ػطة التػ  توطػ  مسػاحة كاسػوة مػف حريػة ا داء ال نػػ ا 
فه  تطلق الوناف لبياؿ ال رد للت كير فػ  الكلػكؿ لغيػر المػ،لكؼ فػ  الػر ط بػيف ا دكات المسػتبدمة 

سػػتطيع ال ػػرد أف يبتحػػر كاالبتحػػار فػػ  ا داء الحركػػ  ا كرياضػػة التػػنس مػػف ا ن ػػطة الرياضػػية التػػ  ي
فيهاا فه  توط  مساحة أحبر مف حرية ا داء بحيث تحكف غير مقيػدة بكاجبػات حركيػة بالػة بػ،داء 
محددا فبقدر ما ه  منافسة الستوراض القدرات البدنية كالمهارات الحركية فه  أيضًا منافسػة ههنيػةا 

سػػتغاللها. )طػارؽ حمػػكديا كأحػد مظػاهر هػػهر الرياضػة هػك احت ػػاؼ نقطػة الضػػوف لػد  المنػافس ك  ا 
2:89 :48.) 

كالرضا الحرك  له أهمية كبيرة ف  مجػاؿ التر يػة الرياضػية كالتػدريب الرياضػ  ا إه يسػاعد فػ  
تحديػػد ميػػكؿ ال ػػرد كدكافوػػه لممارسػػة بوػػض ا ن ػػطة الرياضػػية دكف غيرهػػا )دمحم بضػػر كزهيػػر قاسػػـ 

الحركػػػ  تػػػدعيمًا أساسػػػيا مػػػف أجػػػل ( اكمػػػا ي ػػػكل الرضػػػا عػػػف ا داء 3115سػػػالم  ا ـكعبػػػد الػػػرحي
االسػػتمرار فػػ  ممارسػػة ا ن ػػطة الرياضػػيةا فضػػال عػػف أف زيػػادة اشحسػػاس بالرضػػا كاش ػػباع كنتيجػػة 
للن اط البدن  يود أحد الدكافع المبا رة للن اط الرياض ا كعاماًل مهمًا فػ  تحقيػق االنجػاز كالكلػكؿ 

 (318 :3::2 عل  المستكيات الرياضية )دمحم حسف ا
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ك همية الرضا الحرك  فقد أجريت حكله بوض الدراسات مثل دراسة بالد فيلػل ا الالء عبػد  
( كالت  اسػتهدفت التوػرؼ علػ  ال ػركؽ فػ  مسػتكي الرضػا الحركػ  فػ  مػادة ألوػاب السػاحة 3113)

كالميػػداف بػػيف طالبػػات كليػػة التر يػػة الرياضػػية بجاموػػة المكلػػلا كأظهػػرت نتػػا   الدراسػػة كجػػكد فػػركؽ 
 ت دالله مونكية ف  الرضا الحرك  بيف طالبات الحلية.ها

( كالتػ  اسػتهدفت بنػػاء مقيػاس الرضػػا 3115كدراسػة دمحم بضػر ا زهيػػر قاسػـ ا عبػد الػػرحيـ )
( سػنة ا كتكلػلت الدراسػة 27الحرك  ف  المهارات ا ساسية لالعبػ  كػرة القػدـ النا ػيف تحػت سػف )

باستبدامه لقياس الرضا الحركػ  لػدي النا ػ يف بكػرة  إل  بناء مقياس الرضا الحرك  كأكلت الدراسة
 القدـ.

( كالتػػ  اسػػتهدفت مورفػػة فواليػػة برنػػام  3119كدراسػػة لػػادؽ بالػػد ا موتلػػـ البطاطبػػة )
 توليم  عل  مستكي الرضا الحرك  ف  السباحة لطلبه كلية التر ية الرياضية با ردف.

تولـ التوػاكن  فػ  تطػكير الرضػا الحركػ  ( كالت  استهدفت فوالية الػ3121كدراسة ركال مقداد )
فػػػ  بوػػػض المهػػػارات الدفاعيػػػة كالهجكميػػػة بسػػػالح ال ػػػيش لطلبػػػة كليػػػة التر يػػػة الرياضػػػية بجاموػػػة 

 القادسية.
كيتضح ممػا سػبق أف الدراسػات السػابقة التػ  تناكلػت بوػد الرضػا الحركػ  موظمهػا أجػري علػ  

أجػري علػ  النا ػ يف ا لػهلؾ فقػد اسػتهدؼ البحػث طلبه كطالبات كلية التر ية الرياضيةا كالقليل منهػا 
الحال  دراسة بود الرضا الحرك  عند ههر ال  ة ا كما أف ههر الدراسػات لػـ توػط اهتمامػًا كافيػًا لتنميػة 

 االبتحار الحرك  كالرضا عف ا داء الحرك  ف  رياضة التنس لدي هؤالء النا  يف. 
عػدـ اشهتمػػاـ بتنميػة اشبتحػػار كالرضػػا  كفػ  ضػػكء مػا سػػبق تحػددت م ػػكلة البحػػث الحػال  فػػ 

الحركػػ  لػػدي هػػؤالء النا ػػ يف عنػػد تلػػميـ البػػرام  التوليميػػة لهػػـ ا كنػػدرة الدراسػػات السػػابقة التػػ  
لجكانػػػب الحركػػػة كأبوادهػػػا فػػػ  تولػػػيـ هػػػؤالء النا ػػػ يف لتلػػػؾ  Labanإعتمػػػدت علػػػى تلػػػنيف البػػػاف 

 المهاراتا كمف هنا كاف البحث الحال .
 

 هدؼ البحث الحال  إلى :
 إعداد برنام  تدريب  مقترح ف  رياضة التنس ف  ضكء جكانب الحركة كأبوادها. -2

التورؼ عل  فاعليػة البرنػام  التػدريب  المقتػرح فػ  رياضػة التػنس فػ  ضػكء جكانػب الحركػة كأبوادهػا  -3
 عل :

   ( سنه21-9)لدي النا  يف مف سف تنمية اشبتحار الحرك. 

  ( سنه21-9)النا  يف مف سف  ك  لديتنمية الرضا الحر. 
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 سهة (21-9اإلبتكـار والرضا الحركي لدى الهاشئين من)

 أ / السيد جمال وريدي رمضان    أ د / بــدريـة محمـد محمد حسـاهـين        أ د / إبراوين البرعى السيد قابيل
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 أجاب البحث الحال  عف السؤاليف التالييف: 
ما فاعلية البرنام  التػدريب  المقتػرح فػ  رياضػة التػنس فػ  ضػكء جكانػب الحركػة كأبوادهػا علػى  -2

 سنة ؟ (21-9)تنمية االبتحار الحرك  لد  النا  يف مف 

ما فاعلية البرنام  التػدريب  المقتػرح فػ  رياضػة التػنس فػ  ضػكء جكانػب الحركػة كأبوادهػا علػى  -3
 سنة ؟ (21-9)تنمية الرضا الحرك  لد  النا  يف مف 

 حاكؿ البحث ابتبار لحة ال ركض التالية:
ث فػ  بػيف متكسػط  درجػات أفػراد مجمكعػة البحػ (0.0.)يكجد فرؽ داؿ إحلػا يًا عنػد مسػتكي  -2

 التطبيقيف القبل  كالبودي البتبار االبتحار الحرك  للالح التطبيق البودي.

بػيف متكسػط  درجػات أفػراد مجمكعػة البحػث فػ   (0.0.)يكجد فرؽ داؿ إحلػا يًا عنػد مسػتكي  -3
 التطبيقيف القبل  كالبودي لمقياس الرضا الحرك  للالح التطبيق البودي.

 ف  اآلت  :تمثلت أهمية هها البحث 
فػ  تحسػيف مسػتكي أداء المهػارات ا ساسػية فػ  مػدر   ا نديػة يست يد مف البحث الحال   -2

 سنة مجمكعة البحث. (21-9) التنس كتنمية االبتحار الحرك  لد  النا  يف ف  سف

يسهـ هها البحث ف  تكجيه نظر مولم  التر يػة الرياضػية كمػدر   ا نديػة إلػى أهميػة بنػاء  -3
البرام  التوليمية كالتدريبية ف  ضػكء جكانػب الحركػة كأبوادهػاا كهلػؾ لتنميػة الرضػا الحركػى 

 لد  النا  يف.

ة فػى ي يد هها البحث النا  يف فى الكلكؿ إلى مستك  االبتحار فى الداء المهارات ا ساسػي -4
 لوبة التنس مما يسهـ هلؾ فى إحراز مراحز متقدمة ف  ههر اللوبة.

إسػتبدـ الباحػػث المػػنه  التجريبػ  كتلػػميـ المجمكعػػة الكاحػدة هات القياسػػيف القبلػػ  كالبوػػدي  دكات 
 كهلؾ لمناسبته لطبيوة كأهداؼ البحث الحال .ا  البحث

 لإلجابة عف أس لة البحث كابتبار لحة فركضها أعد الباحث مكاد كأدكات البحث التالية:

 البرنام  التدريب  المقترح ف  التر ية الرياضية ف  ضكء جكانب الحركة كأبوادها. -2
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 إبتبار االبتحار الحرك   فراد عينة البحث. -2

 ك  للنا  يف.مقياس الرضا الحر  -3

 تتمثل متغيرات البحث في اآلتي:

 المتغير المستقل كيتمثل ف : -2
 البرنام  المقترح ف  التر ية الرياضية ف  ضكء جكانب الحركة كأبوادها.

 المتغيرات التابوة كه : -3
 الرضا الحركى. -االبتحار الحرك .                                  ب  -أ

 
 

 عينة البحث

بالمػػدارس الرياضػػية باتحػػاد ال ػػرطة  نا ػػ يفالمػػف بػػيف  عينػػة البحػػث بالطريقػػة الومديػػةابتيػػار تػػـ 
 ه.سن (21 -9)تتراكح أعمارهـ ما بيف  مبتدئ (41) ك لغ قكامها " تنس الطاولة "الرياض  

 

 Effectivenessفاعلية  

ب،نهػػا دمػػد  ا ثػػر الػػهي يمكػػف أف تحدثػػه الموالجػػة  (12: 2..1حسننش اننحوتخ ون ننروش )يورفهػػا 
 التجريبية بكل ها متغيرًا مستقاًل ف  أحد المتغيرات التابوة كيتـ تحديد هها ا ثر ب،ساليب إحلا ية.

 (21-9)د مػد  التحسػف الػهي يطػرأ علػى تالميػه المرحلػة السػنية  (*)دكيقلد بها فػ  البحػث الحػال  
سنة بالمدارس الرياضية باتحاد ال رطة الرياض  ف  بوض المهػارات ا ساسػية للتػنس كقػدرتهـ علػى 

 االبتحار الحرك  بود تطبيق البرنام  المقترح ا كالت  تحدد كتقاس ب،ساليب إحلا يةد.
  

                                                 
 تعريف إجرائي لفاعلية الربانمج. (*)



فـــاعـليـة بـرهامج تدريبى مــقترح فى رياضة التهس  فى ضوء جـواهـب الحركة و أبعـادوـا  علي تهمية 

 سهة (21-9اإلبتكـار والرضا الحركي لدى الهاشئين من)

 أ / السيد جمال وريدي رمضان    أ د / بــدريـة محمـد محمد حسـاهـين        أ د / إبراوين البرعى السيد قابيل
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 Programالبرنامح  

الببػػرات المتسلسػػلة يقلػػد بالبرنػػام  التػػدريب  المقتػػرح فػػ  البحػػث الحػػال  دمجمكعػػة مػػف ا ن ػػطة ك 
كالمترابطة ف  ألواب المضرب الت  سكؼ يتـ تلميمها كتبطيطها فػ  ضػكء جكانػب الحركػة كأبوادهػا 
بغرض تحسيف أداء بوض المهارات ا ساسية ف  التنس كتنميػة االبتحػار كالرضػا الحركػ  لػد  تالميػه 

 ياض  بالقاهرة.( سنة بالمدارس الرياضية باتحاد ال رطة الر 23-:المرحلة السنية مف )

   The Movement Sidesجوانب الحركة  

هػػ  الم ػػاهيـ )الونالػػر( الر يسػػة المتلػػلة بحركػػة اشنسػػاف سػػكاء فػػ  حالػػة الثبػػات أـ الحركػػةا كتتضػػمف 
 (220: 1.22)حسش عبد السالم، نجالء فتحي، الوالقات الحركية  -الجهد -ال راغ -م اهيـ: الجسـ

 

   The Movement Dimensionأبعاد الحركة 

أك المككنػػة لجكانػػب الحركػػة كالتػػ  فػػ  ضػػك ها تتحػػدد  -هػػ  الم ػػردات )الونالػػر ال رعيػػة( المحػػددة
 (220: 1.22)حسش عبد السالم، نجالء فتحي، موايير تنمية كتطكير الببرات الحركية المبتل ة 

 

 Innovation motorاالبتكار الحركي: 
 

 بالؿ ا الحركية االستجابات مف عدد أحبر انتاج على ال رد مقدرة (ا هك22: 2999لميوء حسش )كعرفته 

 ف  هك مف على جديدة توتبر ك) الحركيخ المرونخ ( بالتنكع تتميز كالت  الحركيخ(، )الطالقخزمف محدد 

 (األصولخ الحركيخ(سنه
 زمنية كحدة بالؿ الحركية االستجابات مف كبير عدد انتاج على ال رد قدرة ه  :الحركيخ  الطالقخ -

 .مقارنة بزمال ه موينة

 . الم كالت لحل مناسبة ك متنكعة حركية استجابات على أداء ال رد القدرة ه  : الحركيخ المرونخ -

 ف  هك مف على تب ى  ا وة غير جديدة حركية باستجابات القياـ على ال رد ه  قدرة  :األصولخ الحركيخ -

 .سنه

سػنة  (21-9)ف  البحث الحال  على أنه دقدرة أط ػاؿ المرحلػة السػنية مػف   دويعرف االبتكور الحركي
علػػى إنتػػاج اسػػتجابات حركيػػة متوػػددة كمتنكعػػة غيػػر تقليديػػةا بحيػػث تحػػكف ألػػيلة كجديػػدة أك غيػػر 
 ا وة كهات للة بالن اط الحرك  المطلكب كالمحدد كالهي يقاس بالدرجػة التػ  يحلػل عليهػا الط ػل 

 ك  الهي سكؼ يودر الباحثد.ف  ابتبار ا داء الحر 
 Movement Satisfactionالرضا الحركي :

إل  أف الرضػا الحركػ  بم هكمػة الوػاـ يونػ  رضػا ال ػرد عػف حركاتػة  (1..212:1دمحم حسش ) ي ير
 كل اته الحركية كالبدنية.

بهػا ال ػرد نحػك ن ػاط موػيف ب،نه حليلة الم اعر الكجدانية التػ  ي ػور  كما يورفه
 .كتوبر عف مدي اش باع المناسب لحاجاته كتحقيق أهدافه الت  مف اجلها التحق بهها الن اط
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إحساس النا ئ بقدرته عل  أداء المهارات الحركيػة برياضػة  ف  البحث الحال   كيقلد 
تيجػػة هػػها ا داء ا كالػػهي يقػػػاس التػػنس بدرجػػة مػػف ال واليػػػة ك ػػوكرر بالسػػوادة كاالرتيػػاح كالرضػػػا ن

بالدرجة الحلية الت  يحلل عليهػا النا ػئ فػ  مقيػاس الرضػا الحركػ  الػهي سػكؼ يوػدر الباحػث لهػها 
 الغرض.

 .البخر إعداد مْاد ّأدّاخ
 

 . اّاًل :  إعداد مْاد البخر
 تحددت مكاد البحث الحال  ف  البرنام  التدريب  المقترح . -

 التدريب  المقترح .بطكات إعداد البرنام   -

 اعتمد البرنام  المقترح عل  مجمكعه مف ا سس التالية : : حتدٓد أضظ اعداد الربىامج - (2)
 أف يحقق البرنام  الهدؼ المكضكع مف أجله. -أ

 سنة  فراد عينة البحث.  21-9أف يراع  البرنام  البلا ص السنية للمرحلة   -ت

مكانيات. تأف يتناسب البرنام  مع اشمكانيا - ج  المتاحة مف أدكات كا 

 ّمتذل يف اآلثٕ:املكرتح  حتدٓد  أٍداف الربىامج  – (1)
لػػدي    (.ّاألصددال٘ اةسنٔدد٘، ّاملسّىدد٘ اةسنٔدد٘ ، الطالقدد٘ اةسنٔدد٘ الكدددزاخ االاداعٔدد٘ اةسنٔ٘)تنميػػة  - أ

 ف  المدارس الرياضية بنادي اتحاد ال رطة الرياض  . ( ضيُ 21:  9)مف  فالنا  ي

 .( ضيُ 21:  9) فلدي النا  ي السضا اةسنٕتنمية   - ب
 تحديد محتكي البرنام : (4)

كلتحديػػد محتػػكي البرنػػام  كػػاف البػػد مػػف تحديػػد المهػػارات الحركيػػة المرتبطػػة بالمهػػارات ا ساسػػية فػػ  تػػنس 
 الطاكلة.

كلتحديػػد قا مػػة بالمهػػارات الحركيػػة ا ساسػػية المرتبطػػة بالمهػػارات ا ساسػػية فػػ  تػػنس الطاكلػػة قيػػد 
 البحث قاـ الباحث بالبطكات التالية :

 االطالع عل  الحتب كالمراجع المتبللة كالدراسات السابقة هات الللة بالبحث الحال  . - أ
تػػـ تلػػنيف المهػػارات التػػ  تػػـ التكلػػل اليهػػا مػػف بػػالؿ البطػػكة السػػابقة فػػ  ثػػالث ف ػػات هػػ   - ب

 كالتال :
  : الحجلا الكثبا البطكا الجري ا الم  حركات انتقالية. 
 التكازف ا الدكرافا ا المدالثن  ركات غير انتقالية :ح. 
 :ا الركل.االستقباؿ االرم ا الدفعا التنطيط حركات الموالجة كالتناكؿ 

كعرضػه علػ  السػادة المحكمػيف بهػدؼ التوػرؼ علػ   دبود هلؾ قاـ الباحػث بععػداد إسػتطالع رأي  -د
 االبتحار الحرك  ا كمقياس الرضا الحرك  لدي مجمكعة البحث. مدي مناسبة إبتبار



فـــاعـليـة بـرهامج تدريبى مــقترح فى رياضة التهس  فى ضوء جـواهـب الحركة و أبعـادوـا  علي تهمية 

 سهة (21-9اإلبتكـار والرضا الحركي لدى الهاشئين من)
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  خطْاخ إعداد حمجْٖ الْحداخ اليت ٓجطنيَا الربىامج املكرتح:
ف  ضكء فػػػاعػليػة بػرنام  تدريب  مػػقترح ف  رياضة  شعداد محتكي الكحدات التوليمية المقترحة
 بطكات التالية:تـ إتباع الالتنس ف  ضكء جػكانػب الحركة كأبوػادهػا 

 تحديد ا هداؼ الوامة للكحدات التوليمية المقترحة.  - أ
 تحديد محتكي الكحدات التوليمية المقترحة. - ب
 تنظيـ محتكي الكحدات التوليمية المقترحة. - ج

 ّفٔنا ٓلٕ ثْضٔح لهل خطْٗ مً اخلطْاخ الطااك٘:

 حتدٓد األٍداف العام٘ للْحداخ الجعلٔنٔ٘ املكرتح٘: -أ
الوملية التوليمة عماًل علميًا منظمًا كناجحًا ينبغ  أف تحكف مكجهة نحك تحقيق لح  تحكف      

أهداؼ محددة كمقبكلةا كيود كضكح ا هداؼ كدقتها ضمانًا لتكجيه عملية التولـ كالتولـ بطريقة 
علمية منظمةا كهلؾ باعتبارها أكؿ المدبالت ف  أي برنام  أك كحدات توليمة فوالةا كعنلرًا ر يسًا 

)إاسأٍه ف عنالر المنه  المدرس ا الت  بدكنها تلبح عملية التوليـ كالتولـ ارتجالية غير هادفة.م
 (.1008الربعٕ، مٔالد عكٔل٘،

 ّقد أمهً صٔاغ٘ األٍداف العام٘ للْحداخ الجعلٔنٔ٘ املكرتح٘ علٕ اليخْ الجالٕ:
 األٍداف املعسفٔ٘ ّثجنذل يف اآلثٕ: -2
مهارات تنس ف  م اهيـ كالملطلحات المتولقة بالمهارات ا ساسية إحساب الطالب الموارؼ كال -

ف    ،(ادٌّ دّزاٌ اإلزضال،  املطجكٔن٘ الطسا٘ اخللفٔ٘،  املطجكٔن٘ الطسا٘ األمامٔ٘، )مطو املطست ) الكبط٘ ( الطاكلة 
  .جكانب كأبواد الحركة ضكء
 قيد البحث.مهارات تنس الطاكلة ف  إحساب الطالب بوض القكاعد القانكنية  -
 .إحساب الطالب بوض الموارؼ كالم اهيـ المتولقة بقكاعد ا مف كالسالمة  -
 األٍداف الْجداىٔ٘ ّثجنذل يف اآلثٕ: -1

، ّاملسّى٘ اةسنٔد٘  ، الطالق٘ اةسنٔ٘ الكدزاخ االاداعٔ٘ اةسنٔ٘)تنمية زيادة كع  الطالب ب،همية  -
 .(ّاألصال٘ اةسنٔ٘

 .( ضيُ 21:  9) فلدي النا  ي السضا اةسنٕتنمية تنمية ثقة الطالب ف  أن سهـ مف بالؿ   -
 ّثجنذل يف اآلثٕ:َازٓ٘ األٍداف امل -3

 كالهي أ تمل عل  أهداؼ فرعيه ه  :   ثيظ الطاّل٘يهدؼ البرنام  المقترح إل  توليـ بوض المهارات ف  
٘ اةسنٔ٘)تنمية  - ٘ اةسنٔ٘ الكدزاخ االاداعٔ لدي (.   ّاألصال٘ اةسنٔ٘، ّاملسّى٘ اةسنٔ٘ ، الطالق

 ف  المدارس الرياضية بنادي اتحاد ال رطة الرياض  . ( ضيُ 21:  9)مف  فالنا  ي

 .( ضيُ 21:  9) فلدي النا  ي السضا اةسنٕتنمية  -
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 حتدٓد حمجْٖ الْحداخ الجعلٔنٔ٘ املكرتح٘: -ت 
هػها كتحتػكي كػل اتـ ابتيار محتكي الكحدات التوليمية المقترحة فػ  ضػكء ا هػداؼ السػابق تحديػدها

 كحدة مف كحدات البرنام  عل  جانبيف : 
املَازاخ تنميه بوض كا تمل عل  تمرينات بدنية  املة كتمرينات بالة لتنمية  اجلاىة العنلٕ: -

 :المرتبطة بمهارات تنس الطاكلة متضمناً  اةسنٔ٘ األضاضٔ٘
 .( ضيُ 21:  9)مف  فتنمية االبتحار لدي النا  ي -*

 .( ضيُ 21:  9) فلدي النا  ي السضا اةسنٕتنمية  -*
كالت  يمكف أف تسهـ ف   كهك باص بالموارؼ كالمولكمات كالم اهيـ المرتبطة اجلاىة اليظسٖ: -

السضا كتنمية  (،ّاألصال٘ اةسنٔ٘، ّاملسّى٘ اةسنٔ٘ ، الطالق٘ اةسنٔ٘ الكدزاخ اإلاداعٔ٘ اةسنٔ٘)تنمية 
 . ف  المدارس الرياضية بنادي اتحاد ال رطة الرياض   ( ضيُ 21:  9)مف  فلدي النا  ياةسنٕ 

 ثيظٔه حمجْٖ الْحداخ الجعلٔنٔ٘ املكرتح٘: -ج
كلتنظيـ الكحدات كمحتكاها دابل البرنام  ا قاـ الباحث بععداد استطالع رأي السادة المحكميف 
بهدؼ تحديد أكلكية تولـ المهارات ا ساسية ف  رياضة تنس الطاكلة كزمف البرنام  كزمف كل كحدة 

 ما يل . مع مراعاة مف كحداته ا 
   .يةأف يحقق المحتكي ا هداؼ التوليمية للكحدات التوليم - أ
 أف يناسب المحتكي بلا ص كقدرات الطالب كيرع  ما بينهـ مف فركؽ فردية.-ب
 أف تتدرج  ببرات المحتكي مف السهل إل  اللوب كمف المولـك إل  المجهكؿ.-ج
 حتدٓد أىػط٘ الجعلٔه ّالجعله: -د

الػػب لتحقيػػق هكدت الكحػػدات المقترحػػة بالوديػػد مػػف أن ػػطة التولػػيـ كالػػتولـ التػػ  يقػػـك بهػػا المولػػـ كالط
التػػػدريبات  –الحػػػكار كالمناق ػػػة  –ا هػػػداؼ المرجػػػكةا كتمثلػػػت هػػػهر ا ن ػػػطة فػػػ  : ال ػػػرح النظػػػري 

 .عرض بوض اللكر كالرسـك  –التدريبات التطبيقية  –كالنماهج الوملية 
 حتدٓد الْضاٜل ّاألدّاخ الجعلٔن٘:-ٍد

التوليميػػة كالتػػ  تػػـ اسػػتبدامها  تضػػمنت الكحػػدات التوليميػػة المقترحػػة مجمكعػػة مػػف الكسػػا ل كا دكات
 .طبقًا لطبيوة كل درس أك ن اط كا تملت

 الصْزٗ األّلٔ٘ للربىامج :  -ش
 قاـ الباحث بتنظيـ البرنام  ف  مجمكعه مف الكحدات التوليمية ا كل كحدر لها هدؼ محدد باص.

 ضبط الصْزٗ األّلٔ٘ للربىامج:-ح
 .ا تـ عرضها عل  مجمكعة مف السادة المحكميف للبرنام   ا كلية ةلكر الإعداد  بود

  



فـــاعـليـة بـرهامج تدريبى مــقترح فى رياضة التهس  فى ضوء جـواهـب الحركة و أبعـادوـا  علي تهمية 

 سهة (21-9اإلبتكـار والرضا الحركي لدى الهاشئين من)

 أ / السيد جمال وريدي رمضان    أ د / بــدريـة محمـد محمد حسـاهـين        أ د / إبراوين البرعى السيد قابيل

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 جتسٓة الربىامج: -ط
العبػػًا مػػف المجتمػػع  (10)قػػاـ الباحػػث بتجريػػب بوػػض مػػف كحػػدات البرنػػام  المقتػػرح علػػ  عينػػه قكامهػػا 

 ا لل  كبارج عينه البحث ا ساسية ا كهلؾ للتورؼ عل :
 للتمرينات الحركية. ف مقدار تقبل الالعبك -
 مقدار تقبل ا لواب الغرضية ف  اشحماء.  -
 مدي مناسبة ا دكات كا جهزة للتدريبات. -

 ّناٌ مً ىجٔج٘ ٍرِ الدزاض٘ ما ٓلٕ:
 تقبل الالعبكف ا لواب الغرضية ف  اشحماء نظرا لمناسبتها للمرحلة السنية. -
 أداء التمرينات الحركية ب كل جيد. -

 إعداد إخجباز  اإلاجهاز اةسنٕ
كهها ما أحدته الوديد االبداعية ككحدة كاحدة ا  تابتبار القدراعلى  دراسات الت  سبقتلإعتمدت ا حيث

ىآف قطامٕ ( ، 2999)ملٔاٛ حطً ( ، 2991) ىْزٖ جعفس مف الدراسات مػػثل:  ّ  إف (، 1000)عبد السمحً عدع

األصال٘كانت تقيس  االبتبارات الت  سبقت  ّ املسّى٘  ّ كاحدا كهها يجول لوكبة ف   بتبارإف   الطالق٘
 الباحث أف يوزؿ إجابات كل مبتبر كي للها عف بوضها ليبرج بالنتيجة النها ية.  يلـزالتطبيق حيث 
 ( ضي21٘-9)لد  النا  يف مف  االبتحار الحرك قيس تبتبارات إثالث  عل  بتبارهها اش كقد إحتكي 

ي يد ك،داة للت بيص كك،داة للبحث إه  بتباريمتلحكف قدرات إبداعيةا اش مف الح ف عف هدؼب
كلف يل  بتبارها كفيما إالت  ال تظهر دكف )االاجهاز اةسنٕ( جكانبيوط  جكانب متوددة مف 

 .لبيانات المتولقة بهاكطريقة تلحيح   هبتبار مف حيث بنالإل
عتمد الباحث عل  فحرة الطالقد٘  كهػ   االبتحار الحرك بتبارات يتناكؿ كل منها قياس إ لياغة ثالث كا 

يطلب مف المبتبر أف يستجيب  حبر عدد بػالؿ الػزمف ك،  ّاألصال٘ اةسنٔ٘، ّاملسّى٘ اةسنٔ٘ ، اةسنٔ٘ 
توػرؼ يكمػا علػى الباحػث سػك  كضػع الػدرجات لكل قػدرة علػ  حػدة كل ابتبار يقيس  ا حيثا المحدد

 .على الل ة المراد قياسها
 رخطْاخ ثصنٔه االخجبا

 :البطكات التالية االبتبار تضمنت إجراءات تطبيق

 تحديد المستكيات الت  يقيسها االبتبار. -تحديد الهدؼ مف االبتبار.                   ب -أ

 التجر ة االستطالعية لالبتبار. - د                   تحديد نظاـ تقدير الدرجات. -ج
 .دعرض اللكرة ا كلية لالبتبار عل  مجمكعة مف المحكميف -ق 
 حتدٓد اهلدف مً االخجباز-ا

 . سنة (21-9)لد  النا  يف مف هدؼ االبتبار إل  قياس مستكي االبتحار الحرك 



 ن1212 وليو ي   -  بعالساالعـدد   -مجلــة سوواج لعلـون وفهـون التربيـة البدهيــة والرياضـة  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 

  
 

62 
 

 حتدٓد املطجْٓاخ اليت ٓكٔطَا االخجباز -ت
 .سنة (21-9)لد  النا  يف مفقياس مستكي االبتحار الحرك    عل راقتلر االبتبا 
 حتدٓد ىظاو ثكدٓس الدزجاخ -ج

 .بتبارستجابات الحركية ضمف الكقت المبلص لإلتحتسب عدد اش الجطجٔل:
 .توطى للمبتبر درجة كاحدة لحل استجابة تنتم  إلى ف ة كاحدة بغض النظر عف عدد تحرارها الجكْٓه:

 عسض الصْزٗ األّلٔ٘ لالخجباز علٕ جمنْع٘ مً احملهنني   -د
ف  لكرته ا كلية تـ عرضه عل  مجمكعة مف المحكميف الهيف سبق  بود إعداد اشبتبار   

 لهـ االطالع عل  االبتبارات المهارية للتورؼ عل  ا ت :
 كضكح توليمات االبتبار. -
 لالحية كل مكقف لقياس ما كضع لقياسه. -
 مالءمة االبتبار لمستكي افراد عينة البحث. -

 ةطات صدم ّدباخ االخجباز 
 تالبتبار عل  ن س مجمكعة االفراد الهيف اجري عليهـ الدراسة االستطالعية لالبتباراتـ تطبيق ا 

 ( العبًا كهلؾ بهدؼ حساب ما يل :41المهارية كعددهـ )
 اّاًل: صدم االخجباز.

 اعجند الباحر يف حطات صدم االخجباز علٕ:
 :الصدم الظاٍسٖ أّ الصدم امليطكٕ -2

ر تػػـ عرضػػه علػػ  مجمكعػػة مػػف السػػادة المحكمػػيف المتبللػػيف  للت،حػػد مػػف اللػػدؽ المنطقػػ  لالبتبػػا
 .الهيف اقركا بلالحيته للتطبيق عل  عينة البحث

 إحصاٜٕ (صدم   الصدم الراثٕ  ) -2
 كيقدر بالجزر التر يو  لموامل الثبات ا كهك كما مكضح ف  الجدكؿ التال :

   (2 جدّل )
 االاجهاز اةسنٕ معامل الصدم االحصاٜٕ ّ معامل االزثباط  الخجباز

 املعاجلاخ اإلحصأٜ٘                                     
 معامل االزثباط معامل الذباخ اإلخجبازاخ   

 .6: .2: الطالقة الحركية
 .3: .97 المركنة الحركية
 .7: .4: ا لالة الحركية



فـــاعـليـة بـرهامج تدريبى مــقترح فى رياضة التهس  فى ضوء جـواهـب الحركة و أبعـادوـا  علي تهمية 

 سهة (21-9اإلبتكـار والرضا الحركي لدى الهاشئين من)

 أ / السيد جمال وريدي رمضان    أ د / بــدريـة محمـد محمد حسـاهـين        أ د / إبراوين البرعى السيد قابيل

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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موػػدالت اللػػدؽ االحلػػا   لالبتبػػارات قيػػد البحػػث ا ممػػا يػػدؿ علػػ   إرت ػػاع ( 2جدددّل )كيتضػػح مػػف 
 لالحيتها للتطبيق عل  عينة البحث .

كهػك يوبػر عػف قػدرة االبتبػار فػ  التميػز بػيف المجمكعػة غيػر المميػزة كالمجمكعػة  صدم الجنآص: -3
ل ػركؽ بػيف للتورؼ علػ  داللػة ا اخجباز " خ "المميزة ف  المتغيرات  قيد البحث ا كقد تـ استبداـ 

 المجمكعة غير المميزة كالمجمكعة المميزة ف  المتغيرات قيد البحث كيكضحها الجدكؿ التال :
  (1 جدّل )

 معامل صدم  الجنآص الخجباز االاجهاز اةسنٕ 

 :32.9 5:.8 79.54 27.: 91.38 ة الحركيةالطالق
 46.33 7.45 11.:7 7.73 81.:8 المركنة الحركية
 95.: 8,59 79.94 8.97 11.:8 ا لالة الحركية

 1.02 =(  0.01( اجلدّلٔ٘ عيد مطجْٚ دالل٘ ) خقٔن٘ )        
بيف المجمكعة المميزة كالمجمكعة  (0.01)كجكد فرؽ داؿ إحلا يًا عند مستك   (1ٓجطح مً جدّل )

قياس مستكي االبتحار  تكفرت دالالت عديدة مف اللدؽ ف غير المميزة ف  المتغيرات قيد البحث 
ا حيث .سنة (21-9)لد  النا  يف مف (ّاألصال٘ اةسنٔ٘، ّاملسّى٘ اةسنٔ٘ ، الطالق٘ اةسنٔ٘ )الحرك  

 على لدؽ اشبتبارات المستبدمة. ؿللالح المجمكعة المميزة مما يدزادت الدرجات 
 داىًٔا: دباخ االخجباز  

عػػادة تطبيقػػه    test-retestقػػاـ الباحػػث بحسػػاب موامػػل الثبػػات بعسػػتبداـ طريقػػة تطبيػػق اشبتبػػار كا 
مػف ن ػس مجتمػع  ( العدة 10)حتى يتـ التحقق مف ثبػات االبتبػارات كهلػؾ بتطبيقػه علػى عينػة قكامهػا 

كتػػـ  ( أٓدداو 7)البحػػث كمػػف بػػارج عينػػة البحػػث للتحقػػق مػػف ثبػػات االبتبػػار كتػػـ إعػػادة اشبتبػػار بوػػد 
 حساب موامل االرتباط بيف التطبيقيف لحساب موامل الثبات لإلبتبار كالجدكؿ التال  يكضح هلؾ :

  (3جدّل )
 طات معامل الذباخ ملكٔاع     معامل االزثباط اني الجطبٔل األّل ّالجطبٔل الذاىٕ الفسم ّح

 ( 10الخجباز االاجهاز اةسنٕ                                                                             )ٌ =                                                                         

 1.98 2.49 :7.7 2.64 8.14 الطالق٘ اةسنٔ٘ 



 ن1212 وليو ي   -  بعالساالعـدد   -مجلــة سوواج لعلـون وفهـون التربيـة البدهيــة والرياضـة  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 1.96 2.26 6.66 2.38 6.26 املسّى٘ اةسنٔ٘
 1.83 2.47 24.91 2.85 24.21 األصال٘ اةسنٔ٘

 0.601 =(  0.01( اجلدّلٔ٘ عيد مطجْٚ دالل٘ ) زقٔن٘ )                 
الخجبداز الكددزاخ االاداعٔد٘     الثػان بيف التطبيق ا كؿ كالتطبيق  اشرتباطموامل أف  (3جدّل )يتضح مف 
كجميوهػا موػػامالت دالػة احلػػا يا ممػا ي ػػير الػػ  أف  (  1.98: 1.83قػػد تركاحػت مػػا بػػيف )اةسنٔد٘  

قيػػاس مسػػتكي االبتحػػار اليػػة مػػف الثبػػات كتلػػلح كػػ،داة لقيػػاس االبتبػػارات مناسػػب كتتمتػػع بدرجػػة ع
٘ ، ّاملسّى٘ اةسنٔ٘ ، الطالق٘ اةسنٔ٘ )الحركػ   ا كأنهػا .سػنة (21-9)لػد  النا ػ يف مػف (ّاألصال٘ اةسنٔد

لػػالح للتطبيػػق علػػى مجمكعػػة البحػػثا ك ػػهلؾ يكػػكف الباحػػث قػػد كلػػل إلػػ  اللػػكرة النها يػػة شبتبػػار 
 داشبتحار الحرك 

 إعداد مكٔاع السضا اةسنٕ (: 1)
قاـ الباحث بععداد مقياس الرضا الحرك  ككضػع هػها المقيػاس لمورفػة مػد  إحسػاس الالعػب بقدرتػه 
عل  اداء المهارات االساسية ف  تنس الطاكلػة بدرجػة مػف ال اعليػة ك ػوكرر بالرضػا كاالرتيػاح نتيجػة 

 .لآلداء كالن اط الحرك 
 اخلطْاخ الجالٔ٘:ّإلعداد ٍرا املكٔاع قاو الباحر ا

 لياغة عبارات المقياس. -                         اعداد ال قرات كلياغتها. -

 كضع توليمات المقياس. -                        تقدير االستجابة المحتملة. -

 ّفٔنا ٓلٕ ثْضٔح للدطْاخ الطااك٘:
 :حتدٓد اهلدف مً املكٔاع 

قػػاـ الباحػػػث بتلػػػميـ المقيػػاس بهػػػدؼ المسػػػاعدة علػػ  تحديػػػد نػػػكع السػػلكؾ المتكقػػػع فػػػ  المكاقػػػف  
المسػػتقبلية اكمػػا اف النجػػاح الػػ  زيػػادة االسػػتوداد كالرغبػػة فػػ  اشسػػتمرار لممارسػػة الن ػػاط ممػػا يتػػيح 

 فرلة افضل لتحسيف االداء الحرك  ب كل عاـ كالمهارات ا ساسية قيد البحث ب كل باص. 
 مفسداخ ّحتدٓد عبازاخ املكٔاع:صٔاغ ٘ 

ستنادَا إلى اشطالع على المراجػع الولميػة كالبحػكث كالمرتبطػة  ف  ضكء عنكاف كهدؼ البحث الحال  كا 
قد ركع  ف  تلميـ عبارات كم ردات المقياس أف تؤدي إلى الحلػكؿ علػى بيانػات دقيقػة كأف تحػكف 

لغكيػًا كال تحػكف مركبػة تتضػمف أحثػر مػف الوبارات بسػيطة كسػهلة كم هكمػة كملػاغة بلػكرة سػليمة 
 مون ا كال تؤدي إلى التدابل ف  ا داء.

 :٘ثكدٓس االضججاا٘ احملجنل 

د هات الػػػثالث أكزاف فػػػ  عمليػػػة تقػػػدير الدرجػػػة كطريقػػػة  lekartلٔهدددسخ   إسػػػتبدـ الباحػػػث طريقػػػة د 
عبارات المقيػاس كفػق تلحيح المقياس لمناسبتها لطبيوة البحث حيث يقـك المتولـ بعبداء الرأي نحك 
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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بالنسػػبة للوبػػارات المكجبػػة أمػػا  دزجدداخ(  3:  2)ميػػزاف تقػػديري ثالثػػ  مػػع إعطػػاء الوبػػارات درجػػة مػػف 
 (.  23كهلؾ كما يكضحه جدكؿ ) دزجاخ( 2: 3)السالبة فحانت درجتها تالوبارا

 (2جدّل )
 السضا اةسنٕاملٔصاٌ الجكدٓسٖ ّّضع الدزج٘ للعبازاخ املْجب٘ ّالطالب٘ لجصخٔح  مكٔاع 

 ّثعطٙ األّشاٌ الجالٔ٘ للعبازاخ اإلجياأ٘
 أغعس اطٔل أغعس اطعادٗ مجْضط٘ أغعس اطعادٗ نبريٗ

3 2 1 

 ّثعطٙ األّشاٌ الجالٔ٘ للعبازاخ الطلبٔ٘
 أغعس اطٔل أغعس اطعادٗ مجْضط٘ أغعس اطعادٗ نبريٗ

1 2 3 
الميػػزاف التقػػديري للوبػػارات المكجػػة كالوبػػارات السػػالبة كالتػػ  يبػػدي المػػتولـ رأيػػه  (2جدددّل )يتضػػح مػػف 

 نحكها لقياس الرضا الحرك  فضال عف تحديد الوكامل الت  تؤدي ال  الرضا كعدـ الرضا الحرك .
 :ّضع ثعلٔناخ املكٔاع 

عبػػارات  تضػػمف المقيػػاس مجمكعػػة مػػف التوليمػػات التػػ  تسػػاعد الم حػػكص علػػى كي يػػة االجابػػة علػػ 
 المقياسا ككانت ههر التوليمات سهلة ككاضحةا كتـ كضوها ف  الل حة ا كلى للمقياس.

  دعسض الصْزٗ األّلٔ٘ للنكٔاع علٙ جمنْع٘ مً احملهنني: 

بوػػد االنتهػػاء مػػف إعػػداد المقيػػاس فػػ  لػػكرته ا كليػػة تػػـ عرضػػه علػػى مجمكعػػة مػػف السػػادة  -
ارات المهارية ا هها باشضافة إلػى مجمكعػة مػف المحكميف الهيف سبق لهـ اشطالع عل  االبتب

 ا كهلؾ للت،حد مف: المتبلليف ف  مجاؿ علـ الن س ببوض كليات التر ية

 كضكح توليمات المقياس.  -
فػ  رياضػة تػنس الطاكلػة لػد  مجمكعػة للتورؼ عل  مؤ رات الرضا الحرك  مال مة المقياس  -

 البحث.

 ة البحث كالمحاكر التابوة لها.مال مة عبارات المقياس لمستك  افراد مجمكع -

 لحة اللياغة اللغكية لوبارات المقياس. -

 :الججسا٘ االضجطالعٔ٘ للنكٔاع 

تـ تطبيق المقياس على ن س مجمكعػة االفػراد الػهيف أجريػت علػيهـ الدراسػة االسػتطالعية لالبتبػارات 
 كهلؾ بهدؼ التورؼ على ما يل : ( العبًا10)المهارية كعددهـ 

 ثعلٔناخ املكٔاع:مدٚ ّضْح  -2

كانػػت التوليمػػات كاضػػحة ككػػهلؾ الوبػػارات كتػػـ الػػرد علػػى است سػػارات بوػػض المتولمػػيف ب ػػ،ف موػػان  
بوػػض الحلمػػاتا ككانػػت أغلػػب است سػػارات بوضػػهـ عػػف مونػػى كلمػػة الرضػػاا كقػػد تػػـ إيضػػاح المونػػى 
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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يمػات البالػة المقلكد بالحلمة قبل تطبيػق المقياساكمػا تػـ تضػميف  ػرحًا مبسػطًا لهػا بلػ حة التول
   بالمقياس ف  لكرته النها ية.

 زمف المقياس: -3

تػػـ تحديػػد زمػػف المقيػػاس بػػالؿ الدراسػػة االسػػتطالعية فػػ  اشجابػػة علػػى عبػػارات المقيػػاس عػػف طريػػق 
 تطبيق  الموادلة اآلتية: 

 الزمف الهي استغرقه أكؿ متولـ +  الزمف الهي استغرقه أبر متولـ=    شمً االخجباز
                                                3 
 ؽ    46=   شمً أخس مجعلهؽ                                   36=     شمً أّل مجعله

 ( دقيقًة.41) ّّجد أىُ ٓطاّٚ      ( دقيقة    71ؽ = ) 46ؽ  +   36=    شمً االخجباز 
 صدم املكٔاع: -

 اعجند الباحر يف حطات صدم املكٔاع علٕ:
 إحصاٜٕ (صدم   الصدم الراثٕ  ) -2

 كيقدر بالجزر التر يو  لموامل الثبات ا كهك كما مكضح ف  الجدكؿ التال :
 (1جدّل )

 (10)ٌ  =  ملكٔاع السضا اةسنٕ                                     (الراثٕ )صدممعامل ال                                                              

 749:.1 :3:.1 3.813 7.:9 3.719 95.2 مقياس الرضا الحرك  2
 0.601 =(  0.01( اجلدّلٔ٘ عيد مطجْٚ دالل٘ ) زقٔن٘ )

مما ا  (0.9638اكٔن٘ ) حلكؿ مقياس الرضا الحرك  عل  موامل لدؽ هات  (1جدّل )يتضح مف 
لقياس مستك  الرضا يدؿ على أف المقياس مناسب كيتمتع بدرجة عالية مف اللدؽ كيللح ك،داة 

 الحرك ا كأنه لالح للتطبيق على عينة البحث ا ساسية.
 صدم الجنآص -1

( 31تـ حساب لدؽ التمايز عف طريق تطبيق المقياس الرضا الحرك  عل  مجمكعتيف قكامها )
العبًا مف بارج عينة البحث كلهـ ن س مكال ات الوينة االللية للت،حد مف لدؽ المقياس عل  

 التميز بيف المستكيات المبتل ة الفراد المجمكعتيف المميزة كغير المميزة.
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 (6جدّل )
 (10)ٌ  =  ملكٔاع السضا اةسنٕ                                                     (صدم ) الجنآصمعامل ال                                                                         

 املجغري و
الفسم اني  املنٔصٗ اجملنْع٘ اجملنْع٘ غري املنٔصٗ

 املجْضطاخ
 (خقٔن٘ )

املجْضط  حملطْا٘ا
 اةطاإ

االحنساف 
 املعٔازٖ

املجْضط 
 اةطاإ

االحنساف 
 املعٔازٖ

84.12.60889.62.7021.5مقياسالرضاالحركي1

 1.02 =(  0.01( اجلدّلٔ٘ عيد مطجْٚ دالل٘ ) خقٔن٘ )
المجمكعة المميزة  اني ( 0.01) كجكد فرؽ هي داللة إحلا ية عند مستكي  (6جدّل )كيتضح مف 

 كالمجمكعة غير المميزة مما يدؿ عل  لدؽ المقياس المستبدـ.
 :الصدم الظاٍسٖ أّ الصدم امليطكٕ -3

للت،حػػد مػػف اللػػدؽ المنطقػػ  للمقيػػاس تػػـ عرضػػه المقيػػاس علػػى السػػادة الببػػراء فػػ  مجػػاؿ المنػػاه  
بهػػدؼ ا تر كيػػة كالن سػػيةكطػػرؽ التػػدريس كمجػػاؿ علػػـ الػػن س الوػػاـ كعلػػـ الػػن س الرياضػػ  كالولػػـك ال

إستطالع  أرا هـ ب ،ف لالحية هها المقياس كمال مته  فراد عينة البحػث مػف حيػث كضػكح كسػالمة 
لياغة كل عبارة مف الوبارات ككهلؾ مناسبة الوبارات مع هدؼ المقياس مع حػهؼ كتوػديل أك إضػافة 

ا كقػد تػـ حسػاب النسػبة (عبازٗ 30) ما يركنه مناسبا مف الوبارات ا ككاف عدد الوبارات بدابل المقياس
 الم كية  راء السادة الببراء حكؿ الوبارات اللحيحة بدابل المقياس .

 (  7جدّل )
 (30)ٌ =  اليطب٘ املْٝٓ٘ آلزاٛ الطادٗ اخلرباٛ حْل عبازاخ   اضجنازٗ  السضا اةسنٕ

2 39 :4.4% 27 32 91% 
3 32 91% 28 33 94.4% 
4 36 :1% 29 3: :7.7% 
5 35 97.7% 2: 33 94.44% 
6 33 94.4% 31 23 57.7% 
7 3: :7.7% 32 32 91.78% 
8 31 87.7% 33 33 94.4% 
9 32 91.55% 34 39 :4.4% 
: 25 64.4% 35 27 77% 
21 32 91.44% 36 35 97.7% 
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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22 33 94.4% 37 35 99.7% 
23 2: 8:135% 38 29 89.44% 
24 29 89166% 39 32 91.56% 
25 2: 8:.7% 3: 36 9:153% 
26 3: 8:133% 41 35 99187% 

 تحديد درجة الكاقوية لوبارات المقياس -

لقيػاس   Hovstatr Functionهوفستاتا  تـ تحديػد درجػة الكاقويػة لوبػارات المقيػاس باسػتبداـ موادلػة 
كاقويػة الوبػارة حيػث هػدفت هػهر البطػكة إلػى الت،حػػد مػف أف كػل عبػارة مػف عبػارات المقيػاس تتضػمف مكق ػػًا 

 :كاقويًا  فراد مجمكعة البحثا كقد كضح حدكد درجة الكاقوية كما يبينها الجدكؿ التال 
 (8جدّل )

 دزج٘ الْاقعٔ٘ ننا حددٍا ٍْفطجاثس

 املدٚ دزج٘ الْاقعٔ٘

 2أقل مف  منب ضة

 :3.5 -2مف  متكسطة

 ::.5 -3.61مف  فكؽ المتكسطة

 21 -6مف  مرت وة

 21أحثر مف  مرت وة جداً 
 

 دباخ املكٔاع -3

عػادة التطبيػق   علػى   Test - Retestتـ حسػاب الثبػات لمقيػاس الرضػا الحركػ  باسػتبداـ طريقػة التطبيػق كا 
بػارج الوينػة ا ساسػية للبحػثا كهلػؾ أثنػاء مػف لحػف مجتمػع البحػث ك ن ػس مػف  (العدة   10) قكامهػاعينة بلػغ 

 مػػف التطبيػػق ا كؿ أسػػبكع كاحػػدمػػرة أبػػر  بوػػد  التطبيػػقتػـػ إعػػادة إجػػراء الدراسػػة االسػػتطالعية الثانيػػة ا كقػػد 
ّجددّل  لالسػتمارة حساب موامل االرتباط بيف التطبيقيف لحساب موامػل الثبػات كما تـ  ا أٓاو( 7)ب الل زمن  

 ( ْٓضح ذلو.27)
  



فـــاعـليـة بـرهامج تدريبى مــقترح فى رياضة التهس  فى ضوء جـواهـب الحركة و أبعـادوـا  علي تهمية 

 سهة (21-9اإلبتكـار والرضا الحركي لدى الهاشئين من)

 أ / السيد جمال وريدي رمضان    أ د / بــدريـة محمـد محمد حسـاهـين        أ د / إبراوين البرعى السيد قابيل

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 86:.1 61:.1 مقياس الرضا الحرك  2

 0.601 =(  0.01( اجلدّلٔ٘ عيد مطجْٚ دالل٘ ) زقٔن٘ )
بػػيف  اشرتبػػاطموامػػل كالتػػ  ت ػػير إلػػى  ا(0.919)المحسػػكبة بلغػػت  )ز(أف قيمػػة  (9جدددّل )يتضػػح مػػف 

لمقيػػاس الرضػػا الحركػػ  ممػػا يػػدؿ علػػى أف المقيػػاس مناسػػب كيتمتػػع  الثػػان التطبيػػق ا كؿ كالتطبيػػق 
بدرجة عالية مف الثبات كيللح ك،داة لقياس مستك  الرضا الحرك ا كأنه لػالح للتطبيػق علػى عينػة 

 .دك هلؾ يككف الباحث قد كلل إل  اللكرة النها ية لمقياس الرضا الحرك ا  البحث ا ساسية
 الدزاض٘ الججسٓبٔ٘ ّىجاٜج البخر ّمياقػجَا ّالجْصٔاخ ّاملكرتحاخ

 .الدزاض٘ الججسٓبٔ٘ للبخر:  أّاًل

 الجالٔ٘ : لإلجساٛاخّمتح جتسا٘ البخر ّفكًا 
 اإلجساٛاخ اإلدازٓ٘ : -2

مدر   فرؽ النا  يف كمديري ا ن طة مف المدارس الرياضية بنادي اتحاد قاـ الباحث باالت اؽ مع 
 مجمكعةالمس كليف عل  تطبيق إجراءات البحث عل   كقد كافق ال رطة الرياض  عينة البحثا

 .البحث
 الكٔاع الكبلٕ : -1

تـ إجراء القياس القبل  ف  متغيرات البحث للوينة كهلؾ للكقكؼ عل  تحػافؤ مجمػكعت  البحػث فػ  متغيػرات 
ا المهػارات الحركيػة ا ساسػية المرتبطػة بػتولـ المهػارات ا ساسػية فػ  تػنس  الطْل ( –الْشٌ  –)العنس الصمين 

٘  ، )مطدو املطدست ) الكبطد٘ (    الطاكلة كالمهارات ا ساسية ف  تنس الطاكلػة  الطدسا٘  املطدجكٔن٘،   الطدسا٘ األمامٔد
 .  (ادٌّ دّزاٌ اإلزضالاملطجكٔن٘،  اخللفٔ٘

 ثيفٔر الربىامج : -3
تػػـ تطبيػػق البرنػػام  المقتػػرح علػػ  مجمكعػػة البحػػث كقػػد راعػػ  الباحػػث مجمكعػػه مػػف النقػػاط عنػػد  -

 تن يهر للبرنام  ه  :
 .المكضكعة الت،حد مف أف البرنام  يسير كفق البطة  -

 .مراعاة تن يه البرنام  بالقدر المبلص لحل مهارة  -

 .هتكفير عامل  ا مف كالسالمة كالمركنة أثناء التن ي -

 



 ن1212 وليو ي   -  بعالساالعـدد   -مجلــة سوواج لعلـون وفهـون التربيـة البدهيــة والرياضـة  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الكٔاع البعدٖ : -2
قػػاـ الباحػػث بػػ،جراء القيػػاس البوػػدي لمتغيػػرات البحػػث بػػن س ا سػػلكب المتبػػع فػػ  القياسػػات  

 –اخلطدْ ، الدذين    –اةجدل   –الْدة  –اجلسٖ  –)املػٕ القبلية ا كهلؾ ف  المهارات الحركية ا ساسية كهػ  
ا كالمهػارات ا ساسػية فػ  تػنس االضدجكبال (   –الددفع   –السمدٕ   –الجْاشٌ  ، الجيطدٔط   –الدّزاٌ  –اللف  –املد 

اددٌّ   اإلزضالاملطجكٔن٘،  الطسا٘ اخللفٔ٘املطجكٔن٘،  الطسا٘ األمامٔ٘، )مطو املطست ) الكبط٘ ( الطاكلة كه  
 .  (اٌدّز
 املعاجلاخ اإلحصأٜ٘ : -1

 استبدـ الباحث الموالجات اشحلا ية مف أجل التكلل إل  نتا   تساعد على تحقيق فركض الدراسة.
                                       النسبة الم كية  -االنحراؼ الموياري         -المتكسط الحساب                     -

 دtد ابتبار -            موامل االلتكاء - موامل االرتباط                     -
 : خطْاخ اضجدالص ىجاٜج البخر:داىًٔا
 اخلاص٘ االبخر اةالٕ  علٙ جمنْع٘ البخر  ثطبٔكًا قبلًٔا ّاعدًٓا ٍّرِ األدّاخ ٍٕ : الجكْٓه ثطبٔل أدّاخ  مت
 مقياس  الرضا الحرك  . -2
 .الحرك االبتحار ابتبار  -3

البالػػة باالسػػتمارات المسػػتبدمة فػػ  تسػػجيل  ، "كتػػـ تسػػجيل نتػػا   االبتبػػارات فػػ  جػػداكؿ الت ريػػغ
 البيانات كهلؾ بعتباع البطكات التالية:

رلػػد الػػػدرجات البػػػاـ لمجمكعػػػة البحػػػث فػػػ  التطبيقػػيف القبلػػػ  كالبوػػػدي إبتبػػػار اشبتحػػػار الحركػػػ   -
 كمقياس الرضا الحرك .   

٘  ا -3 ٙ  الفدسض الذالدر ،ّٓدي    خجباز صدخ ُ :   علد بػيف متكسػط   (0.0.)يكجػد فػرؽ داؿ إحلػا يًا عنػد مسػتكي أىد
 درجات أفراد مجمكعة البحث ف  التطبيقيف القبل  كالبودي البتبار االبتحار الحرك  للالح التطبيق البودي.

 (20جددددّل )
 ألفساد جمنْع٘ البخر ّٖالبعد جطبٔكني الكبلٕدالل٘ الفسّم اني ال

 (30)ٌ  =  يف الجطبٔكني الكبلٕ ّالبعدٚ الخجباز االاجهاز اةسنٕ                     

 داؿ 32.2 :.7 85.8 7.4 82.3 الطالقة الحركية 
 داؿ 3.5 6.5 43.4 5.83 41.6 المركنة الحركية
 داؿ 4.3 :.2 5.7 :.1 3.9 ا لالة الحركية

 1.02 =(  0.01( اجلدّلٔ٘ عيد مطجْٚ دالل٘ ) خقٔن٘ )



فـــاعـليـة بـرهامج تدريبى مــقترح فى رياضة التهس  فى ضوء جـواهـب الحركة و أبعـادوـا  علي تهمية 

 سهة (21-9اإلبتكـار والرضا الحركي لدى الهاشئين من)

 أ / السيد جمال وريدي رمضان    أ د / بــدريـة محمـد محمد حسـاهـين        أ د / إبراوين البرعى السيد قابيل

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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( بيف متكسط  درجات افراد 16,1فرؽ داؿ إحلا يا عند مستك  )كجكد (  20ٓجطح مً ىجاٜج جدّل )   
للالح القياس البوديا حيث بلغت  إلخجباز االاجهاز اةسنٕ  مجمكعة البحث ف  التطبيقيف القبل  كالبودي

 (. 16,1كه  أحبر مف قيمة  دت د الجدكلية عند مستكي داللة ) (، 27.12)المحسكبة   قيمة دتد
فػػػ  أف تػػكفير الكقػػػت الػػالـز للػػػتولـ طبقػػًا شمكانػػػات كػػل طالػػػب كلػػكاًل لمسػػػتكي اشتقػػاف التػػػاـ ك 

ا كتزكيػػػدر بالموػػػارؼ كالمولكمػػػات المتولقػػػة بتلػػػؾ المهػػػارات المهػػػارات ا ساسػػػية فػػػ  رياضػػػة التػػػنس 
ة فػػ  القػػدر باعتبػػارر أحػػد متطلبػػات الػػتولـ لإلتقػػافا  كفػػرت رلػػيدا مػػف الببػػرات لػػدي الطالػػب سػػاعدته  

 عل  اشبتحار الحرك  ف  الوديد مف المكاقف اللوبه .
٘ أف قيمػة ديتضح ّ  ٘ أحبػر مػف قيمػة د خ" احملطدْا اشبتبػار اشبتحػار  فػ  جميػع إبتبػارات خ" اجلدّلٔد
كهها يكضح أف ال رؽ بيف متكسط  درجات مجمكعة البحث فػ  التطبيقػيف القبلػ  كالبوػدي ا الحرك  

للالح التطبيق البوػدي ا ا مػر الػهي يقػكد إلػ  قبػكؿ ال ػرض الثالػث  ادال إحصأٜف  جميع اشبتبارات 
بػيف متكسػط   (0.0.)علػ : يكجػد فػرؽ داؿ إحلػا يًا عنػد مسػتكي مف فركض البحث كالهي يػنص 

درجات أفراد مجمكعة البحث فػ  التطبيقػيف القبلػ  كالبوػدي البتبػار االبتحػار الحركػ  للػالح التطبيػق 
 البودي.

ما فاعلية البرنػام  للبحث الحال  كالهي ينص عل :  الطؤال الذالرك هها يككف قد أجيب عف      
التدريب  المقترح ف  رياضة التنس ف  ضكء جكانب الحركة كأبوادها على تنمية اشبتحار الحركػ  لػد  

 سنة ؟ (21-9)النا  يف مف 
 

بيف متكسط   (0.0.)داؿ إحلا يًا عند مستكي يكجد فرؽ اخجباز صخ٘ الفسض السااع: ّٓي  علٙ أٌ"   -2
درجات أفػراد مجمكعػة البحػث فػ  التطبيقػيف القبلػ  كالبوػدي لمقيػاس الرضػا الحركػ  للػالح التطبيػق 

 البودي.
 

 

 داؿ 7.13 7.29 4:.216 6.24 7.53: مكٔاع السضا اةسنٕ

 1.02 =(  0.01( اجلدّلٔ٘ عيد مطجْٚ دالل٘ ) خقٔن٘ )
بػػيف متكسػػط  درجػػات أفػػراد  (0.01)كجػػكد فػػرؽ داؿ إحلػػا يا عنػػد مسػػتك   (22جدددّل )يتضػػح مػػف 

 .مجمكعة البحث قبل دراسة البرنام  كبودر ف  مقياس الرضا الحرك  للالح القياس البوديد



 ن1212 وليو ي   -  بعالساالعـدد   -مجلــة سوواج لعلـون وفهـون التربيـة البدهيــة والرياضـة  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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فػ  تقػديـ  كالػهي سػاهـ  جْاىة اةسند٘ ّأاعادٍدا  كيوزي هها التحسف ال د البرنام  المقترح د باسػتبداـ 
ببرات متنكعػة  كػاف لهػا دكر فػ  تحسػيف لػكرة الػهات لػدي افػراد مجمكعػة البحػث كمػف ثػـ مسػتكي 

فرلػػة إيجػػاب  مػػف الرضػػا الحركػػ  لػػديهـا كزيػػادة الرغبػػة فػػى االسػػتمرار لممارسػػة الن ػػاط ممػػا يتػػيح 
 .أفضل لتحسيف المهارات الرياضية كال وكر بالسوادة كالرضا نتيجة تحقيق ا هداؼ

كيضاؼ ال  هلػؾ أف يكػكف دكر الرضػا فػ  تحػكيف  بلػية  الرياضػ  فهػك يحتػل مكانػه ر يسػية فػ  
ا فضػاًل عػف أف الرضػا الحركػ  ي،بػه بوػدًا كبيػرًا علـ الن س الرياض  كيػرتبط بميػكؿ كدكافػع الرياضػ  

جػػػاؿ التر يػػػة الرياضػػػية إه يسػػػاعد فػػػ  تحديػػػد ميػػػكؿ ال ػػػرد كدكافوػػػه لممارسػػػة بوػػػض ا ن ػػػطة فػػػ  م
 التػ  الحركػات فػ  ا داء عػف بالسػوادة كال ػوكر بػالن س الثقػة توزيػز الرياضية دكف غيرهاا كيوكػس

 تلؾ المهارات. فيها تمارس الت  الههن  التنظيـ عمليات الدا ها كين ط المطلكب
نحػػك ن ػػاط  ل ػػردرتباطػػًا كثيقػػًا بالدافويػػة لػػد  اإأف الرضػػا الحركػػ  يػػرتبط اظهػػرت النتػػا   كمػػا        

مويفا فالطلبػة الػهيف يتػكافر لػديهـ الػدافع ا ساسػ  نحػك التحلػيل تحػكف درجػة الدافويػة نحػك الػتولـ 
ف يتػ،ثر ب ػكل أساسػ  بدرجػة حمػاس المولػـ لهػا كأ المػتولـهتمػاـ إعندهـ ف  أعلى مسػتكياتهاا كأف 

مػػف ا مػػكر هات ا هميػػة البالغػػة فػػ  عمليػػة النمػػك التحلػػيل   اشنجػػازسػػتطالع كدافػػع رعايػػة حػػب اش
 كالتوليم  عند المتولـ.

 

يلػػلكف إلػػ  درجػػة عاليػػة مػػف ا فػػراد  جوػػل موظػػـي ال ػػوكر بالرضػػا أفكأظهػػرت أيضػػا النتػػا        
 املطجكٔن٘ ) الكبط٘ ( ، الطسا٘ األمامٔ٘ املطست)مطو  ف  رياضة التنس مكضكع البحثاشتقاف التاـ للمهارات 

 .عتبارر أحد متطلبات التولـ لإلتقافعبا (ادٌّ دّزاٌ ،اإلزضال املطجكٔن٘ ، الطسا٘ اخللفٔ٘
كهػها يكضػح أف ا  ف  مقيػاس الرضػا الحركػ  خ" اجلدّلٔ٘أحبر مف قيمة د خ" احملطْا٘أف قيمة ديتضح ّ 

للالح التطبيػق  دال إحصأٜاال رؽ بيف متكسط  درجات مجمكعة البحث ف  التطبيقيف القبل  كالبودي 
علػ : يكجػد فػرؽ البوديا ا مر الهي يقكد إل  قبػكؿ ال ػرض الرابػع مػف فػركض البحػث كالػهي يػنص 

التطبيقػيف القبلػ  بيف متكسط  درجات أفػراد مجمكعػة البحػث فػ   (0.0.)داؿ إحلا يًا عند مستكي 
 كالبودي لمقياس الرضا الحرك  للالح التطبيق البودي.

مػػا فاعليػػة البرنػػام  التػػدريب  للبحػػث الحػػال  كالػػهي يػػنص علػػ :  الطددؤال السااددعك هػػها يكػػكف قػػد أجيػػب عػػف 
المقترح ف  رياضة التنس ف  ضكء جكانػب الحركػة كأبوادهػا علػى تنميػة الرضػا الحركػ  لػد  النا ػ يف مػف 

 سنة ؟ (9-21)

  



فـــاعـليـة بـرهامج تدريبى مــقترح فى رياضة التهس  فى ضوء جـواهـب الحركة و أبعـادوـا  علي تهمية 

 سهة (21-9اإلبتكـار والرضا الحركي لدى الهاشئين من)

 أ / السيد جمال وريدي رمضان    أ د / بــدريـة محمـد محمد حسـاهـين        أ د / إبراوين البرعى السيد قابيل
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 ىجاٜج البخر:
 ًيف ضْٛ أٍداف البخر ّفسّضُ ّيف إطاز العٔي٘ ّامليَج املطجددو ّاملعاجلاخ اإلحصأٜ٘ ّثفطري ّمياقػ٘ اليجاٜج متهد 

 :الباحر مً اضجدالص ما ٓلٕ
ف  ضكء جػكانػب الحركة ثيظ الطاّل٘  البػرنام  التدريب  المػػقترح له فػػػاعػليػة ف  رياضة .2

، اةسنٔ٘  الطالقّ٘ثينٔ٘ االاجهاز اةسنٕ ) على مستك  أداء بوض المهػارات ا ساسيػةكأبوػادهػا 
 ضي٘. (21-9)لد  النا  يف مف (ّاألصال٘ اةسنٔ٘، ّاملسّى٘ اةسنٔ٘ 

، ّاملسّى٘ اةسنٔ٘ ، اةسنٔ٘  الطالق٘) ثينٔ٘ االاجهاز اةسنٕالبرنام  المقترح له ت،ثير إيجاب  ف   .3
 كيسهـ ف  تحقيق النمك ال امل المتزف.ضي٘  (21-9)لد  النا  يف مف (اةسنّٔ٘األصال٘ 

البرنام  المقترح له ت،ثير إيجاب  كهلؾ مف بالؿ كجكد فرؽ داؿ إحلا يًا بيف القياسيف القبل   .4
 ضا الحرك  للالح القياس البودي.الر كالبودي لمقياس 

ف   ثيظ الطاّل٘ الرياضية لحي ية توليـ المهارات ف عمل دليل لمدر   النا  يف ف  المدارس  -2
ضكء م اهيـ جكانب كأبواد الحركة كبالة المبتد يف بحيث تتاح ال رلة لالعب للتولـ حسب 

 سرعته الهاتية كبما يراع  ال ركؽ ال ردية بيف الطالب.

، لطالق٘ اةسنٔ٘ ا)ضركرة االهتماـ ب،بواد كجكانب الحركة كاثرها ف  القدرات االبداعية الحركية  -1
 (. ّاألصال٘ اةسنٔ٘، ّاملسّى٘ اةسنٔ٘ 

 ف  المهارات ا ساسية.  السضا اةسنٕضركرة االهتماـ ب،بواد كجكانب الحركة كاثرها ف   -3
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مقترحػػػة علػػػى تولػػػـ  تػػػ،ثير اسػػػتبداـ إسػػػتراتيجية (:3119إبػػػراهيـ البرعػػػ  قابيػػػلا مػػػيالد دمحم عقيلػػػة.) -2
الم اهيـ ف  التر ية البدنية كمدي بقاء أثرها لدي تالميػه اللػف ا كؿ بالحلقػة الثانيػة مػف 
التولػػيـ ا ساسػػ  بمدينػػة ملػػراتة بالجماهيريػػة الور يػػة الليبيػػةا المػػؤتمر الولمػػ  السػػنكي 
الػػػدكل  بقسػػػـ علػػػـ الػػػن س الرياضػػػ ا علػػػـ الػػػن س الرياضػػػ  كسػػػكؽ الومػػػلا) التجػػػارب 

ا –تحديات كال ا 3119أبريػل  28التطلوات(ا المنوقد بكليػة التر يػة الرياضػية للبنػيف بػالهـر
ا 65المجلػػة الولميػػة للتر يػػة البدنيػػة كالرياضػػيةا ) (ا كليػػة التر يػػة الرياضػػية للبنػػيف بػػالهـر

 جاموة حلكاف.

ملػرية موجػـ الملػطلحات التر كيػة كالن سػيةا القػاهرة ا الػدار ال (:3114حسف  ػحاتة كالبػركف )  -3
 اللبنانية.

 –(: منظكمػة التر يػة الحركيػة نظريػات 3124حسف عبد السالـ مح كظا نجػالء فتحػ  بلي ػة )  -4
 تطبيقاتا اشسكندرية :من ،ة الموارؼ.

(: دراسة ال ركؽ ف  مستكي الرضا الحرك  3113بالد فيلل ال يبكا أالء عبد   حسيف) -5
التر ية الرياضية ا جاموة مادة ألواب المساحة كالميداف بيف طالبات كلية 

 المكللا مجلة التر ية الرياضية ا المجلد الحادي ع را الودد الثان .
أثر التولـ التوػاكن  علػ  تطػكير الرضػا الحركػ  فػ  بوػض الحركػات الدفاعيػة (: 3121ركال مقداد عبيد ) -6

ضػػيةا كالهجكميػػة بسػػالح ال ػػيش لطلبػػة كليػػة التر يػػة الرياضػػية ا مجلػػة علػػـك التر يػػة الريا
 .21-6ا المجلد الثالث ا 5

(: فواليػػة برنػػام  تػػدريب  مقتػػرح علػػ  مسػػتكي 3119لػػادؽ بالػػد الحايػػؾ ا موتلػػـ البطاطبػػة ) -7
الرضا الحرك  ف  السباحة لطلبة كلية التر ية الرياضية بػا ردفا المجلػة الولميػة 
للتر يػػة البدنيػػة كالرياضػػة ا عػػدد بػػػاص لبحػػكث مػػؤتمر علػػـ الػػن س الرياضػػػ  

( كليػػة التر يػػة 65التطلوػػات ( الوػػدد ) –التحػػديات  –لومػػل ) التجػػارب كسػػكؽ ا
 الرياضية للبنيف ا جاموة حلكاف. 

(: ألوػاب الحػرة كالمضػرب ا كزارة التولػيـ الوػال  كالبحػث الولمػ ا 2:89طارؽ حمكدي الجبلػ  ) -8
 الوراؽ:  جاموة المكلل.

الردفا دار ال كػػػر الور ػػػ  للطباعػػػة ( : مبػػػادئ علػػػـ الػػػن سا ا3111عبػػػد الػػػرحمف عػػػدس كنػػػايف قطػػػام  ) -9
 كالن ر.

 كالحركية  أثر استبداـ أسلك يف تدريسييف لتنمية القدرات الوامة :(:::2)لمياء حسف الديكاف  -1
 جاموة البلرة.ا ف  درس التر ية الرياضية. 
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 سهة (21-9اإلبتكـار والرضا الحركي لدى الهاشئين من)
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 (: علـ الن س الرياض ا القاهرة ادار الموارؼ. 3::2دمحم حسف عالك ) -:

(:مكسػػػكعة االبتبػػػارات الن سػػػية للرياضػػػييف االقػػػاهرة: مركػػػز الحتػػػاب 3118عػػػالكي)دمحم حسػػػف  -21
 للن ر.

(: أثػػػر أسػػػلكب المنافسػػػات كالتغهيػػػة الراجوػػػة المقارنػػػة فػػػ  الرضػػػا 9::2دمحم بضػػػر أسػػػحر الحيػػػان  ) -22
 الحرك  كالتحليل بكرة القدـا رسالة دكتكرارا كلية التر ية الرياضيةا جاموة المكلل

( : جهكر اشبداع لد  كل الناس. دار ال ؤكف الثقافية الوامة. بغػداد. 2:97نكري حمد جو ر)  -23
 الور   للن ر. 
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ف  ضكء جػكانػب الحركة كأبوػادهػا  بػرنام  تدريب  مػػقترح ف  رياضة التنس استهدؼ البحث إعداد   
تحددت م كلة ا ك سنة (23-:النا  يف مف) كالرضا الحرك  لد  على تنمية اشبتحػاركتقل  أثرر 

البحث الحال  ف  إنب اض اشبتحار كالرضا الحرك  كعدـ اشهتماـ بتنميتهما لدي هؤالء النا  يف عند 
كاستبدـ الباحث المنه  التجريب  كتلميـ المجمكعة الكاحدة هات تلميـ البرام  التوليمية لهـ ا 

ا كهلؾ لمناسبته لطبيوة كأهداؼ البحث الحال  ا كطبق القياسيف القبل  كالبودي  دكات البحث
كأعد تلميها مف المدارس الرياضية باتحاد ال رطة الرياض  بالقاهرة ا  41البرنام  عل  عينة قكامها 

الباحث لجمع البيانات ابتبارًا لالبتحار الحرك  كمقياسًا للرضا الحرك ا ككانت أهـ النتا   الت  تكلل 
لبرنام  المقترح له ت،ثير ايجاب  ف  تنمية االبتحار كالرضا الحرك  لدي افراد عينة اليها البحث أف ا

ف  ضكء جػكانػب الحركة  التنسكتكلل الباحث ال  فاعلية البرنام   التدريب  المقترح ف  رياضة  البحث
 سنة (23-:تنمية اشبتحػار كالرضا الحرك  لد  النا  يف مف)ف  كأبوػادهػا 

  

 .البرنام  التدريب   رياضة التنسا االبتحار الحرك  ا الرضا الحرك   :الم تاحيةالحلمات 
 
 

 

 



فـــاعـليـة بـرهامج تدريبى مــقترح فى رياضة التهس  فى ضوء جـواهـب الحركة و أبعـادوـا  علي تهمية 

 سهة (21-9اإلبتكـار والرضا الحركي لدى الهاشئين من)

 أ / السيد جمال وريدي رمضان    أ د / بــدريـة محمـد محمد حسـاهـين        أ د / إبراوين البرعى السيد قابيل

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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Abstract 
      The research aimed to prepare a proposed training program in tennis in the light 

of the aspects of movement and its dimensions, and to investigate its impact on the 

development of creativity and motor satisfaction among young people (9-12) years 

old, and the problem of the current research was identified in the low creativity and 

motor satisfaction and lack of interest in their development among these young 

people when designing educational programs. For them, the researcher used the 

experimental method and the design of one group with two measurements, tribal and 

remote, for the research tools, due to its relevance to the nature and objectives of the 

current research, and the program was applied to a sample of 30 students from 

sports schools at the Police Sports Federation in Cairo. The most important findings 

of the research are that the proposed program has a positive impact on the 

development of innovation and motor satisfaction among the members of the 

research sample. The researcher reached the effectiveness of the proposed training 

program in tennis in light of the aspects of movement and its dimensions in 

developing creativity and kinetic satisfaction among young people (9-12) years. 
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