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تأثير تمرينات التوافق الحركي عمي دقة أداء بعض المهارات األساسية  
 في تنس الطاولة لطالبات تخصص تدريس العاب المضرب

 دينا عبد الرحيم مهنيد/ *
 المقدمة ومشكمة البحث :

التوافققغ لبلا ققب خققب مرققت  اخراةققل الةرمققل التققن مققتر الققر    م  ققب  ترتمقق  
موضقققه ي خاقققل الل قققبل العفققق ن ل توافقققغ  خعقققمي فقققن  دقققبل اكياو الةرمقققن و ققق ا

والةرمققققبل فم خققققب مب ققققل اباققققبرال تتةققققر ابليصققققل ال بفاققققل وةققققر ل الوفققققو   لقققق  
العضقققكل م خقققب ةقققب ي  لقققا   ققق   تخقققبر الةرمقققل فقققن الوصقققل الخ بةققق  وا تلقققب  

 (84: 55) (26: 5الخد و . )
 الةرمققن  لقق  التوافققغ العققبر و ققو صققير  الخققتع ر يو الك قق التوافققغ واقةققر 

الةرمال افقر  ال رقر  قي رفقبل  ال عاقل الخ برال     ا ةتلبال لخرت ف 
واعي مضرور  لخخبرةل ال ابط مخب اخثل اكةبس اكو  لتدوير التوافغ الرب  
القققق ن اع قققق   صققققير  الخققققتع ر يو الك قققق    ققققن ا ةققققتلبال لرفققققبل  الخ ققققبرال 

و افب  اقل رقك  الةرمال ل  ابط الخخبرس وال ن اعمس خقير  الك     ن اكيا
 (.68: 55) والخ بفةبلالتيري  

يي التوافقغ  رBrown & Ferrigno (4005)برراو  وفريينرو ويقر  
اامر  ل  "الققير    ق  القتةمر فقن  خقل الخلخو قبل العضق ال ابللةقر   قي يياو 
خرت ققف الخ ققبرال الريبضققال افعبلاققل وخققي الضققرورن يي تعخققل خرت ققف  ضققكل 

 (67:  58تبر   لبل الوالابل الةرمال الخرت فل. )اللةر اب ةاب ال و ت بلر 
الخ قبرال اكةبةقال فقق  ريبضقل تقق س الدبولقل ت ققيو ةق  ل اكياو    ي  ققب و 

تقب  ققب لفققعوال  لفقق ر ةلققر   رققرا   ت فمقق  بتتد قق   قق   ل ققي م مققر فققن تع خ ققب واب
الدبولققل والخضقققر  وال ققر ن مخقققب اي يياو الخ ققبرال اكةبةقققال فقق  التققق س تتد ققق  

                                                           

 .لبخعل اةموط -م ال التر ال الريبضال –خيرس اقةر الخ ب ج وتيريس التر ال الريبضال  *
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 ةرمقققن م مقققر  قققمي يلقققلاو اللةقققر   قققي يياو الوالاقققبل الةرماقققل الخد واقققل. توافقققغ
(50 :484) (9 :57) 

وتر  الابةثل يي ريبضل ت س الدبولل تعت ر خي الريبضقبل التقن تتد ق  
توافققغ  ويصققل فققن اكياو و لققا لعققي  يةققاب  خ  ققب فقق ر خةققبةل ال عقق  والخةققبفل 

خقي الك ق  اليصقل بةقرال   مي الك  مين وةلر وةر ل ال قر  ةمقي متد ق   لقا
الفول فن الخابريبلن فأن ث ر  تر ر لي  الخ بفس متوصف اةت كل ب   ق   يراا 
الك ققققق  لت قققققا الث قققققر  وتولاقققققا ال لقققققور الخكلقققققر  لم قققققب فقققققن التوصمقققققل الفقققققةاه 
والخ بةققق ن واليصقققل  قققن ال قققي  الققق ن اخمقققي تةقاققققا خقققي رقققك  القققتةمر ابلعخقققل 

 ي الل بليي العف ن والعض ن ابراين وفقب ل توافغ العبلن  م
وخي رقك  تقيريس الابةثقل لخققرر تق س الدبولقل لدقك  الفرصقل الثبلثقل ترفق  

لبخعل يةقموط  ةرقل ا رفقب   الريبضالتيريس العب  الخضر  ام ال التر ال 
فققن يصققل يياو اعقق  الخ ققبرال اكةبةققال فققن تقق س الدبولققل لققي  الدبلاققبلن ةمققي 

كردققبو   ققن الققرلر خققي تققوافر ابخمب ققبل الخبياققل اي ييال ققي اعتريققا ال ثمققر خققي ا
والااريل ويتابع ردوال مثمقر  لتةةقمي  ق ا اكياو وتفقةاه اكردقبو    ا قا   
متةةي ابلفقور  الخد واقل اقبلرلر اي  ق   الخ قبرال تأرق  الوصقل الخرفق  ل قب 
فققن التققيريس خققي ةمققي ال ققواةن التع اخاققل والردققوال الف اققل وترلقق  الابةثققل  لققا 

ن ا ا متر تيريس الخ برال اكةبةال يوي الترممل   ن   بفقر ال ابصقل ال ي اقل  ل
 الخرتادل  ت س الدبولل وي خ ب التوافغ الةرمن.
اعق  الاقبةثمي فق  الخلقب   ت بول قبو ررا  ك خال التخري بل التوافقاقل فققي 

 ظرررررافر خمررررر  ن(2) ر(4055)أكررررررد ييررررراد "الريبضقققققن خثقققققل يراةقققققل مقققققك  خقققققي 
وي قققيل  تقققبلل ر   ققق  يي  (57ر( )4052) "ناهررردب عبرررد زيرررد ن(6) ر(4054)

 ل ب تأثمرا املب اب فن خةتو  اكياو الخ برن. الةرمن تخري بل التوافغ
تخري قققبل ابةقققتريار   ر قققبخج تفقققخارو ققق ا خقققب ي قققب الابةثقققل  لقققن خةبولقققل 

  ن يصا اياو اع  الخ قبرال اكةبةقال فقن تق س  وخعرفا تبثمر  التوافغ الةرمن
 ل لدبلابل ترف  تيريس العب  الخضر الدبول

 هدف البحث :
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تخري قبل التوافقغ الةرمقن وخعرفقل  ابةقتريارتفخار  ر بخج  م ي  الاةي
تقققأثمر    ققق   يصقققا يياو اعققق  الخ قققبرال اكةبةقققال  فقققن تققق س الدبولقققل لدبلاقققبل 

 ترف  تيريس العب  الخضر 
 فروض البحث :

ل القابةقبل الق  اقل والاعياقل  قمي ختوةقدبل يرلقب  ةفقبلاب  تولي فقرول يالقل . 5
يصقققققل يياو الخ قققققبرال  ل خلخو قققققل الضقققققبادل لفقققققبله القابةقققققبل الاعياقققققل فقققققن

 .(اليراةل) صمي اكةبةال 
تولي فقرول يالقل  ةفقبلاب   قمي ختوةقدبل يرلقبل القابةقبل الق  اقل والاعياقل . 4

يصقققققل يياو الخ قققققبرال فقققققن  الاعياقققققلل خلخو قققققل التلري اقققققل لفقققققبله القابةقققققبل 
 .(اليراةل) صمي  اكةبةال

. تولققي فققرول يالققل  ةفققبلاب  ققمي ختوةققدبل يرلققبل القابةققممي الاعققيممي ل ققك 7
يياو اعقق  الخ ققبرال اكةبةققال  يصققلالخلخققو تمي الضققبادل والتلري اققل فققن 

 ل خلخو ل التلري ال.لفبله القابس الاعي  فن ت س الدبولل  (اليراةل)صمي 
 :بالدراسةبعض المصطمحات الواردة 

  نات التوافق الحركي:تمري -
 ققققن الةرمققققبل الفعبلققققل التققققن تعتخققققي   قققق  العخققققل الخقققق رر والخ ةققققغ  ققققمي 
الل قققبليي العفققق ن العضققق نن فقققل ا خقققب مقققبي الت ةقققمغ لمقققي  قققمي  خقققل الل قققبليي 
العف ن والعض ن تفاه الةرمل خ ةلخل و  ا خب اع قر   قا اقبلتوافغ العفق ن 

  ااققققققققققققمل لمققققققققققققي"العضقققققققققققق ن و  ققققققققققققي ب ااققققققققققققعر الفققققققققققققري ابلقققققققققققققير    قققققققققققق  اكياو 
(5 :45.) 

 الدراسات السابقة :
تأثير تمرينات توافقية في تطوير "اع واي  (2) ر(4055)أكرد يياد  يراةل -

م ققي  ، "مسررتوا التوافررق الحركرري ودقررة التصررويب لرردا دعبرري كرررة اليررد
الاةقققي  لققق  التعقققر    ققق  تقققأثمر التخري قققبل التوافقاقققل فقققن تدقققوير خةقققتو  

المقققي ويثقققر التخري ققبل التوافقاقققل   ققق  يصقققل  مقققر     ققنالةرمقققن لقققي   التوافققغ
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وتر ارتابر العم ل ابلدريقل العاوالال لعم قل  نالتفوي  لي     ن مر  المي
  قق ن واةققترير الابةققي الخقق  ج التلري ققن ابةققتريار التفققخار  40صواخ ققب 

التلري ققققن لخلخققققو تمي  ةققققيا خب تلري اققققل واكرققققر  ضققققبادلن ومب ققققل ي ققققر 
وافقققغ الةرمقققن يثقققرل فقققن تدقققوير وتةةقققمي خةقققتو  ال تقققبلج يي تخري قققبل الت

 التوافغ الةرمن ويصل التفوي  لي     ن مر  المي.
يراءات   الدراسة:خطة وا 

 :الدراسةمنهج 
لخ بةقق تا لد اعققل اليراةققل ابةققتريار  التلري ققناةققتريخل الابةثققل الخقق  ج  

 خقق  اةققتريار تلري اققلالتفققخار التلري ققن لخلخققو تمي  ةققيا خب ضققبادل واكرققر  
 القابس الق    والاعي .

 الدراسة:ميتمع 
)الفرصققل  تقيريس العقب  الخضقر  ترفقق ااقخل خلتخق  الاةقي دبلاقبل 

 -ر4056لبخعقققل يةققققموطن ل عقققبر اليراةققققن ) -الثبلثقققل( ام اقققل التر اققققل الريبضقققال 
 دبلال. 80والابلغ  يي ر  ر(4059
 : الدراسةعينة 

اقققل العاقققوالالن ل عقققبر ابلدريققققل العخي الاةقققيصبخققل الابةثقققل ابرتاقققبر  م قققل 
( دبلاققققان وتققققر تقةققققاخ ر 20ر( ةمققققي   ققققغ  ققققيي ر )4059 -ر4056اليراةققققن )

 دبلال معم ل ل يراةل ا ةتدك ال. 55ابلتةبون  ل  خلخو تمي وتر ارتابر 
 توزيع أفراد عينة البحث توزيعًا إعتداليًا :

رال صبخققل الابةثققل ابلتأ ققي خققي خققي  ا تيالاققل توليقق  يفققراي العم ققل فققن خت مقق
 ( موضه  لا.5ال خو والخت مرال ال ي ال والخ بريلن وليو  رصر )

 
 (1يدول )

 (44 = )اإلحصائي لعينة البحث التوصي  
معامل  الوديطاالنحراف المتودط وحدة  المتغيرات م
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 االلتواء المعياري الحدابي القياس

 خو
ل ال

 مرا
خت

 

 0.40- 59.00 0.88 45.56 ة ل العخر اللخ ن
 0.05- 580 5.44 585.2 ختر خلدو  القب

 0.96 86.50 4.55 86.60 ملر ولي اللةر

 ال
ال ي
ل 
 مرا
لخت
ا

 

 0.75 9.00 7.06 9.68  يي ةر ل اةتلبال

 0.25- 57.00 5.79 54.92  يي اليصل

 0.59- 20.00 5.57 76.88 الثب ال التوافغ

 0.05 6.00 5.85 6.47  يي الرابصل

ريل
خ ب
ل ال

 مرا
لخت
ا

 

 0.55 44.00 4.56 44.40  قدل    يوراي ر فن يخبخن رةب

 0.28- 47.00 5.95 44.56  قدل  رةب   يوراي ر فن ر فن

 0.86- 54.00 5.09 55.27  قدل الضر ل اليافعل اكخبخال

 0.26- 54.00 0.69 55.96  قدل الضر ل اليافعل الر فال

 0.29- 6.00 0.89 8.87  قدل الضر ل الخةتقاخل اكخبخال

 0.65- 6.00 0.64 8.62  قدل الضر ل الخةتقاخل الر فال

 ( يي صققققققار خعققققققبخكل ا لتققققققواو ا ةفققققققرل  ققققققمي5متضققققققه خققققققي لققققققيو  )
( فققن لخاققق  الخت مققرال ل عم قققل اكةبةققالن و ققق   القققار ت ةفقققر 0.96ن 0.65-)

 خخب مي      تلب س خلخو تن الاةي. 7 + مي 
 بطة(:الضا –تكافؤ ميموعات البحث  )التيريبية 

ل تأ ققي خققي  ققير ولققوي اليراةققل صبخققل الابةثققل  ققللراو الت ققبفت لخلخققو تن 
ن ويتضقه اليراةقلفرول  ال ي لل  ةفبلال  مي الخلخو تمي فن الخت مرال صمقي 

 (.4 لا خي رك  الليو  )
 
 
 
 (2) يدول

الدراسة ددلة الفروق بي  الميموعتي  الضابطة والتيريبية في المتغيرات قيد 
 (1 =2 = 24) 
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 المجموعة المتغيرات م
وحدة 

 القياس

المتودط 
 الحدابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 ت

 الداللة

 خو
ل ال

 مرا
خت

 

 العخر اللخ ن
  الضبادل

 ة ل
لمر  0.069 0.82 45.00

 0.58 45.75 التلري ال يا 
 دو  القبخل

لمر  0.056 5.70 580.6 ختر الضبادل
 2.09 585.7 التلري ال يا 

 ولي اللةر
  الضبادل

 ملر
لمر  0.054 4.55 86.90

 4.50 86.20 التلري ال يا 

 ال
ال ي
ل 
 مرا
لخت
ا

 

 ةر ل اةتلبال
لمر  0.74 4.76 6.85  يي الضبادل

 4.08 9.20 التلري ال يا 

 اليصل
 الضبادل

  يي
55.85 2.09 

لمر  0.70
 2.86 55.80 التلري ال يا 

 التوافغ
 ادلالضب

 الثب ال
56.00 57.74 

لمر  0.05
 54.24 29.65 التلري ال يا 

لمر  0.29 4.52 57.70  يي الضبادل الرابصل
 4.46 55.60 التلري ال يا 

ريل
خ ب
ل ال

 مرا
لخت
ا

 

 رةقققققققققققققب   قققققققققققققيوراي 
 ر فن يخبخن

 0.65 4.56 44.40  قدل الضبادل
 

لمر 
 4.55 45.60 التلري ال يا 

يوراي  رةقققققققققققققب   ققققققققققققق
 ر فن ر فن

 0.58 5.95 44.56  قدل الضبادل
 

لمر 
 5.00 44.80 التلري ال يا 

الضقققققققققر ل اليافعقققققققققل 
 اكخبخال

لمر  0.77 5.09 55.27  قدل الضبادل
 5.70 55.40 التلري ال يا 

الضقققققققققر ل اليافعقققققققققل 
 الر فال

لمر  0.26 0.69 55.96  قدل الضبادل
 0.90 55.50 التلري ال يا 

الضقققر ل الخةقققتقاخل 
 اكخبخال

لمر  0.78 4.87 55.50  قدل الضبادل
 7.42 55.60 التلري ال يا 

الضقققر ل الخةقققتقاخل 
 الر فال

لمر  0.79 4.92 55.45  قدل الضبادل
 7.72 50.45 التلري ال يا 

 4.075=  0.05* صاخل ل الليولال   ي خةتو  
ول يالقل  ةفقبلاب   قمي الخلخقو تمي (  قير ولقوي فقر 4متضه خي ليو  )

التلري اقل والضققبادل فققن القاققبس الق  ققنن ةمققي تراوةققل صاخققل )ل( الخةةققوال خققب 
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( و قققق  اصققققل خققققي صاخققققل )ل( الليولاققققل   ققققي خةققققتو  ي لققققل 0.65: 0.58 ققققمي )
 ( خخب مي      ت بفت خلخو تن الاةي.0.05)

 اآلتال:ا يوال اةتريخل الابةثل  أدوات يمع البيانات :
 .(4ا رتابرال ال ي ال صمي الاةي خرفغ ) -5
 .(7ا رتابرال الخ بريل صمي الاةي خرفغ ) -4

 الدراسة ادستطالعية األولى :
يلريقققققققققل اليراةقققققققققل ا ةقققققققققتدك ال فققققققققق  الفتقققققققققر  خقققققققققي اكةقققققققققي الخوافقققققققققغ 

واةقققت يفل  خعرفقققل لخقققي تد مقققغ ر 42/4/4059ر وةتققق  اكةقققي 56/4/4059
 ع خال.ا رتابرالن  ملبي الخعبخكل ال

 :الدراسةصدق ادختبارات قيد  -
واةققققتريخل الابةثقققققل فققققيل التخقققققبملن و لققققا خقققققي رققققك  تد اق قققققب   قققققن 

( دبلاقققل  ةقققيا خب خخمقققل  و قققي دبلاقققبل الفرصقققل 55خلخقققو تمي صقققوار مقققل خ  خقققب )
رن واكرر  4056/4056الرااعل الكت  يرةي ت س الدبولل ف  العبر اللبخع  

خقققق  الاةققققي ول ققققي خققققي رققققبر  العم ققققل لمققققر خخمققققل  و ققققي دبلاققققبل خققققي  فققققس خلت
 ( موضه  لا.7وليو  )اكةبةالن 

 (3يدول )
الفروق بي  متوسطات دريات الميموعتي  المميزة وغير المميزة في 

 (15=2= 1)  الدراسه ادختبارات قيد
قيمة  غير مميزة مميزة االختبارات م

 ع ر ع ر ت
9 

ل 
ابرا
 رت

ا
ريل
خ ب
ال

 

 8.56 4.09 45.50 4.55 42.65  رةب   يوراي ر فن يخبخن
 6.45 5.90 45.60 5.70 45.50  رةب   يوراي ر فن ر فن 50
 5.60 5.60 55.20 5.70 58.65 الضر ل اليافعل اكخبخال 55
 8.55 0.90 55.00 5.20 55.80 الضر ل اليافعل الر فال 54
 6.57 7.00 55.50 7.20 52.90 الضر ل الخةتقاخل اكخبخال 57
 5.20 4.80 50.60 4.95 52.60 الضر ل الخةتقاخل الر فال 52

 4.05=  0.05صاخل "ل" الليولال   ي خةتو  
( ولقققوي فقققرول  ال ي لقققل  ةفقققبلال   قققي خةقققتو  7متضقققه خقققي لقققيو  )      

راوةقققققل صاخقققققل "ل" (  قققققمي الخلخقققققو تمي الخخمقققققل  ولمقققققر الخخمقققققل  ةمقققققي ت0.05)
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خققي صاخت ققب الليولاققل خخققب ااققمر ( و ققن ا  ققر 6.57: 5.20)الخةةققوال خققب  ققمي 
  ل  فيل ا رتابرال ةمي ا  ب تخمل  مي اكفراي.

 :الدراسةثبات ادختبارات قيد 
صبخل الابةثل اةةب  ثابل ا رتابرال صمي الاةي و لا  تد اق قب واب قبي  

اكو  فققن الفتققر  خققي  التد مققغتد اق ققب افققبرل لخ ققن خيتققا ةققاعل ياققبر اعققي ا ت ققبو 
( دبلاققا خققي خلتخقق  الاةققي 55ر   قق   م ققل صواخ ققب )42/4/4059 لقق   56/4

وخي رقبر  العم قل اكفق الن وتقر ةةقب  خعبخقل ا رتاقبط   قمي القابةقمي ولقيو  
  موضه  اا. (2)

 (4يدول )
  الدراسةمعامل ادرتباط بي  التطبيقي  األول والثاني في ادختبارات قيد 

= (15) 
 ع ر ع ر قيمة ر قاعادة التطبي التطبيق االول االختبارات م
9 

ت 
بارا
دخت
ا

رية
مها
ال

 

 0.95 4.05 45.50 4.09 45.50  رةب   يوراي ر فن يخبخن
 0.97 5.95 45.65 5.90 45.60  رةب   يوراي ر فن ر فن 14
 0.66 5.85 55.85 5.60 55.20 الضر ل اليافعل اكخبخال 11
 0.90 0.88 55.75 0.90 55.00 الضر ل اليافعل الر فال 12
 0.96 4.80 55.60 7.00 55.50 الضر ل الخةتقاخل اكخبخال 13
 0.92 4.65 50.90 4.80 50.60 الضر ل الخةتقاخل الر فال 14

 0.55=  0.05صاخل "ر"   ي خةتو  
ولققوي ارتاققبط يا   ةفققبلاب  ققمي التد اقققمي اكو   (2متضققه خققي لققيو )
 0.66خعبخقل ا رتاقبط خقب  قمي ) ن ةمي تراوحاليراةلوالثب ن فن ا رتابرال صمي 

( خخقققب ااقققمر  لققق  0.5( و قققو ي  قققر خقققي صاخت قققب الليولاقققل   قققي خةقققتو  )0.96: 
 .ثابل ت ا ا رتابرال

 
 الدراسة ادستطالعية الثانية :
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ةتقق  الثكثققبو   48/4/4059الفتققر  خققي الثكثققبو تخققل  قق   اليراةققل فقق  
ل وصقققققو    ققققق   ر و لقققققا   قققققي  تد مقققققغ تقققققيريابل التوافقققققغ الةرمقققققن9/2/4059

 التيريابل الخ بةال.

 خطوات تنفيذ البحث:
 القياسات القبمية:

صبخل الابةثل  للراو القابس الق  ق    ق   م قل الاةقي و لقا مقور ا ث قمي 
 وصي را ل الابةثل تد مغ ا رتابرال ادريقل خوةي . نر45/4/4059الخوافغ 

 البرنامج التعميمى المقترح:
صبخققل الابةثققل ابلقاققبر  ققاع  الردققوال الخ  لاققل و لققا تفققخار وتد مققغ 

 ( مبلتبلن:5خرفغ)الةرم  ال ر بخج ابةتريار تخري بل التوافغ 
 تر القابر اخةه خرلعن ل خرال  الخترففل واليراةبل الةباقل. .1
تفققققخار ال ر ققققبخج التع اخققققن ابةققققتريار تخري ققققبل التوافققققغ الخ بةققققال ل خةتققققو   .2

( ثقققققر  ققققر   لققققا ال ر ققققبخج فقققققن 2ال الدبلاققققبل خرفققققغ )وبخمب ققققبل وصققققير 
فقققورتا الخ يلاقققل   ققق  الةقققبي  الر قققراو ب قققياو ريم قققر فاقققا وخقققي ثقققر تعقققيمل 

 ال ر بخج   بو     يراو الةبي  الر راو.
 توفمر ابخمب بل وتفخار اكيوال واكل ل . .3
 خرو ل الت فم  والتد مغ اخب مت بة  والوض  الةبلن لعم ل الاةي. .4
 تاباا امل يياو التيريابل الخقترةل خ  د اعل اكياو.خرا ب   .5
اةقققققتل يةقققققب ا  ت قققققيي خقققققي مقققققور الثكثقققققبو  تقققققر تةيمقققققي الفتقققققر  اللخ اقققققل لتد مقققققغ .6

 .ر9/2/4059ر وت ت   ف  مور الثكثبو 48/4/4059
 (.8تر تةيمي اليروس التع اخال  يرةمي ية و اب  خرفغ ) .7
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 القياسات البعدية :
ر و ققق فس 50/2/4059لاةقققي مقققور ا ر عقققبو تقققر القاقققبس الاعقققي  لعم قققل ا

 .اكة و  ال   اتا  ف  القابس الق    وف  رل  فس الررو  والاروط
 المعاليات اإلحصائية المستخدمة فى البحث : 

 ققب  ةفققبلاب  خقق  اةققتررا   صبخقل الابةثققل  ل ققياي ال اب ققبل ولقيولت ب وتة م
لم  ابةفبلال التبلاقل اكةب خيل ل   EXELجال تبلج وتفةمر ب ابةتريار  ر بخ

 نخعبخقققل ا رتاقققبط نخعبخقققل ا لتقققواو نا  ةقققرا  الخعاقققبر   ن: الختوةققق  الةةقققب  
 .(0.05)و لا   ي خةتو  ي لل  ن ةال التةةي )الت مر( نارتابر "ل"

 عرض النتائج ومناقشتها: 

  عرض ومناقشة نتائج الفرض ادول:
ابةققققبل الق  اققققل  ققققمي ختوةققققدبل يرلققققبل الق  ةفققققبلاب  تولققققي فققققرول يالققققل 

يصققل يياو الخ قققبرال  والاعياققل ل خلخو ققل الضقققبادل لفققبله القابةققبل الاعياقققل فققن
 .)صمي الاةي(اكةبةال 

 (5يدول )
 ددلة الفروق بي  متوسطي القياسي  القبمي والبعدي لمميموعة الضابطة

 (24=أداء المهارات األساسية في تنس الطاولة )  دقة اداءفي 
قيمة  القياس البعدى القبلى القياس االختبارات م

 ت
ندبة 
 ع ر ع ر التحدن

 56.26 7.47 7.58 48.90 4.56 44.40  رةب   يوراي ر فن يخبخن 5
 45.66 7.44 5.80 49.66 5.95 44.56  رةب   يوراي ر فن ر فن 4
 20.45 7.76 5.90 59.57 5.09 55.27 الضر ل اليافعل اكخبخال 7
 76.40 5.46 5.89 56.60 4.96 55.00 الالضر ل اليافعل الر ف 2
 70.84 7.27 7.56 58.00 7.50 55.50 الضر ل الخةتقاخل اكخبخال 5
 76.65 2.06 7.68 56.50 4.45 50.60 الضر ل الخةتقاخل الر فال 8

 4.50=  0.05صاخل ل   ي خةتو  
( ولقوي فقرول  ال ي لقل  ةفقبلالن ةمقي يي صاخقل 5متضه خي ليو  )

ةمقققي " 0.05وال ا  قققر خقققي صاخت قققب الليولاقققل   قققي خةقققتو  خع واقققل ""ل" الخةةققق
ن مخب متضه يي  ةال التةةي تراوةل (5.46-: 7.44تراوةل صاخت ب خب  مي )
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ن خخققب ااققمر  لقق  يي التققيريس اأةقق و  الاققرح %(20.45%: 56.26) خققب  ققمي
 الخ برال اكةبةال فن ت سيصل اياو اع  ويياو ال خو   لا تأثمر املب ن     

 الدبولل "صمي الاةي".
يي خع قر التر اقل  ر(4007) "أبو النيا عز الدي "ويتفغ  لا خ  خب  مقر  

اعدن ل ختع ر فمقر  واضقةل  قي اكياو ادريققل   خاقل ةق اخلن الريبضال  و خي 
 لققققا ملعققققل يياو الخققققتع ر ي ثققققر فب  اققققلن واي خققققي يفضققققل اكةققققبلم    ققققي تع ققققر 

خ ققبر    قق  الخققتع ر ويياو  خققو   فققةاه الخ قبرال  ققو يي اقققور الخع ققر اعققر  ال
 (.20: 5) ل ب لامتاف الةرمبل الربفل  لةخا

، (7) ر(4006) أسماء سريد د"م  ويتفغ  لا خ   تبلج يراةبل مقك 
هيررثد (ن 54) ر(4000) مصررطفى عبررد القررادر (ن8) ر(4009)خالررد د سررالد 
ن ي قيل والتق( 56ر()5998)" Magill, R,A، (52) ر(4005) عبرد المييرد

 تققبلل ر   قق  يي اةققتريار يةققق و  الاققرح ويياو ال خققو   اثقققر تققأثمرا  املب اققب  فقققن 
 خةتو  اكياو الخ برن ل ختع خمي.

تولقي فقرول يالقل وخخب تقير  لي يي الفر  ا و  والق ن مق     ق  ا قا 
 ققمي ختوةققدبل يرلققبل القابةققبل الق  اققل والاعياققل ل خلخو ققل الضققبادل   ةفققبلاب  

صققققي  )صمققققي الاةققققي(يصققققل يياو الخ ققققبرال اكةبةققققال  بل الاعياققققل فققققنلفققققبله القابةقققق
 تةقغ.
  عرض ومناقشة نتائج الفرض الثانى: -

تولققققي فققققرول يالققققل  ةفققققبلاب   ققققمي ختوةققققدبل يرلققققبل القابةققققبل الق  اققققل 
يصقققل يياو الخ قققبرال فقققن  الاعياقققلوالاعياقققل ل خلخو قققل التلري اقققل لفقققبله القابةقققبل 

 .)صمي الاةي( اكةبةال
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 (6)يدول 
 ددلة الفروق بي  متوسطي القياسي  القبمي والبعدي لمميموعة

 (24داء المهارات األساسية في تنس الطاولة ) =دقة أالتيريبية في 
قيمة  القياس البعدى القياس القبلى االختبارات م

 ت
ندبة 
 ع ر ع ر التحدن

 72.04 2.05 4.57 74.69 4.55 45.60  رةب   يوراي ر فن يخبخن 5
 75.09 5.59 5.55 74.60 5.00 44.80  رةب   يوراي ر فن ر فن 4
 27.68 2.60 5.96 59.95 5.70 55.40 الضر ل اليافعل اكخبخال 7
 28.52 6.09 5.52 45.75 0.90 55.50 الضر ل اليافعل الر فال 2
 20.20 6.85 4.54 59.60 7.42 55.60 الضر ل الخةتقاخل اكخبخال 5
 26.29 9.55 4.96 59.90 7.72 50.45 اخل الر فالالضر ل الخةتق 8

  4.50=  0.05صاخل ل   ي خةتو  
( ولقوي فقرول  ال ي لقل  ةفقبلال ةمقي يي صاخقل 8ويتضه خي ليو  )

" ةمقققي 0.05""ل" الخةةقققوال ا  قققر خقققي صاخت قققب الليولاقققل   قققي خةقققتو  خع واقققل 
ةي تراوةل (ن مخب متضه يي  ةال التة9.55-: 2.05) تراوةل صاخت ب خب  مي

%(ن خخب اامر  ل  يي ال ر قبخج الخقتقرح ابةقتريار 26.29%: 75.09) خب  مي
الخ ققبرال اكةبةققال فققن  يصققل اياو اعقق تخري ققبل التوافققغ لققا تققأثمر املققب ن   قق  

 ت س الدبولل "صمي الاةي".
وتعققلو الابةثققل يي  لققا التققأثمر ا ملققب ن مرلقق   لقق  يي  ر ققبخج تخري ققبل 

خةتققققو  لمققققي خت بخققققل تققققر ت رققققار وت ةققققمغ الخع وخققققبل  التوافققققغ الةرمققققن تضققققخي
والخعبر  الربفل اخ برال تق س الدبولقل فاقا ااقمل لمقي ختة ةقل وفقغ وةقيال 
تع اخاقل خ رخقل تضقخ ل تخري ققبل التوافقغ الةرمقن  ققمي العقمي والق را مين والعققمي 
والققرل مي ل ققر  تةةققمي التوافققغ الةرمققن وتدققوير يصققل يياو الخ ققبرال اكةبةققال 

 الدبولل ةمي  ي     التخري بل ت خن ةر ل الةرمل ل  را مي. فن ت س
 ن(2) ر(4055)أكرررد ييرراد "خققي و قق ا خققب متفققغ خقق   تققبلج يراةققبل مققك 

( والتققن ي ققيل 13د( )2414) "ناهرردب عبررد زيررد ن(6) د(2412) ظررافر خمرر 
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 تبلل ر     يي اةتريار تخري بل التوافغ يثرل تأثمرا املب اب فقن خةقتو  اكياو 
  برن ل ختع خمي.الخ

تولقي فقرول يالقل  وخخب تقير  لي يي الفر  الثب   وال ن م     ق  ا قا
 ةفققبلاب   ققمي ختوةققدبل يرلققبل القابةققبل الق  اققل والاعياققل ل خلخو ققل التلري اققل 

صقققي  ) صمقققي الاةقققي( يصقققل يياو الخ قققبرال اكةبةقققالفقققن  الاعياقققللفقققبله القابةقققبل 
 تةقغ.
  لث:عرض ومناقشة نتائج الفرض الثا -

تولي فرول يالل  ةفبلاب  مي ختوةدبل يرلبل القابةممي الاعيممي ل ك 
)صمققي يياو اعقق  الخ ققبرال اكةبةققال  يصققلالخلخققو تمي الضققبادل والتلري اققل فققن 

 ل خلخو ل التلري ال.لفبله القابس الاعي  فن ت س الدبولل  الاةي(
 (7يدول )

   لمميموعتي  التيريبيةددلة الفروق بي  متوسطي دريات القياسي  البعديي
 (24=2= 1داء  المهارات األساسية في تنس الطاولة  ) دقة ا والضابطة في

 ع ر ع ر قيمة ت البعدى تجريبية البعدى ضابطة االختبارات م
 8.59 4.57 74.69 7.58 48.90  رةب   يوراي ر فن يخبخن 9

 5.40 5.55 74.60 5.80 49.66  رةب   يوراي ر فن ر فن 14

 5.90 5.96 59.95 5.90 59.57 الضر ل اليافعل اكخبخال 11

 9.25 5.52 45.75 5.89 56.60 الضر ل اليافعل الر فال 12

 9.95 4.54 59.60 7.56 58.00 الضر ل الخةتقاخل اكخبخال 13

 2.82 4.96 59.90 7.68 56.50 الضر ل الخةتقاخل الر فال 14

 4.02=  0.05صاخل ل   ي خةتو  
( ولقوي فقرول  ال ي لقل  ةفقبلال  قمي ختوةقدبل 6ضه خي لقيو  )مت

يرلقققبل القابةقققبل الاعياقققل ل خلخقققو تمي الضقققبادل والتلري اقققل فقققن يياو الخ قققبرال 
اكةبةققال فققن تقق س الدبولققل "صمققي الاةققي" لفققبله الخلخو ققل التلري اققلن ةمققي يي 

ةمي  "0.05صاخل "ل" الخةةوال ا  ر خي صاخت ب الليولال   ي خةتو  خع وال "
 %(. 9.95 :%2.82) تراوةل صاخت ب خب  مي
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تعقققلو الابةثقققل تققققير الخلخو قققل التلري اقققل  قققي الخلخو قققل الضقققبادل فقققن 
اكياو الخ قبرن فقن تق س الدبولقل  لقق  اةقتريار  ر قبخج تخري قبل التوافقغ الةرمققن 
خ  دبلابل الخلخو ل التلري ال ال ن مرمل   قن ت خاقا الققيرال ال ي اقل الربفقل 

الخ ققبرال اكةبةققال فققن تقق س الدبولققلن ةمققي يي ال ر ققبخج التع اخقق  الختاقق  اققأياو 
ااقققتخل   ققق  ا اقققدل خت و قققل لت خاقققل خمو قققبل التوافقققغ العضققق ن العفققق ن والتقققن 
 قققيور ب تةققق ر فقققن ا  ةقققاب  الةرمقققن والعخقققل ا خثقققل ل عضقققكل وابلتقققبلن تعخقققل 

  س الدبولل.    ا صتفبي فن الل ي وخي ثر تةةمي يصل ا ياو الخ بر  ف  ت
  قق  ي خاققل ( 56ر( )4007) Kasaكاسررا ويتفقغ  لققا خقق   تققبلج يراةققل 

 يياو تخري بل التوافغ مللو خي  ربر ت خال يصل الخ برال الةرمال.
تولقي فقرول يالقل  وخخب تقير  لي يي الفر  الثبلي وال ن م       ا قا

الضقبادل  ةفبلاب  مي ختوةدبل يرلبل القابةقممي الاعقيممي ل قك الخلخقو تمي 
فن تق س الدبولقل  )صمي الاةي(يياو اع  الخ برال اكةبةال  يصلوالتلري ال فن 

 ل خلخو ل التلري ال صي تةقغ.لفبله القابس الاعي  
 ادستنتايات :

ال ر بخج التق مين الختا  لا تأثمر خ ةوظ     يصل اياو الخ قبرال اكةبةقال  -5
 .اليراةلصمي 

لخقتققرح لققا تققأثمر  ملققب ن   قق  يصققل اياو الخ ققبرال  ر ققبخج تخري ققبل التوافققغ ا -4
 .اليراةلاكةبةال صمي 

  قققبا فقققرول فققق   ةققق  التةةقققي الخلواقققل ل خت مقققرال صمقققي الاةقققي  قققمي  م قققل  -7
 الاةي التلري ال والضبادل لفبله الخلخو ل التلري ال.

 التوصيات :
فل ضققرور  ا  تخققبر ابةقققتريار تققيريابل التوافقققغ فقق  الخلقققب  الريبضقق  افققق -5

  بخل والعب  الخضر  اففل ربفل.
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تد مقققغ  ققق ا ال ر قققبخج   ققق  الخ قققبرال اكةبةقققال  لعقققب  الخضقققر  وخعرفقققل  -4
 .تأثمر  يث بو الخ بفةل

 (( عــــــــــــــالمراج)) 
 أوال/  المراجع باللغة العربية:

 ن5ط الفةقمولولالن اكةقس الريبضقن التقيري : أبو العرال أحمرد عبرد الفتراح -5
 .ر5996 القب ر ن العر نن الفمر يار

 نلألةقققوابو) بضقققاليالر  التر اقققل فقققن الخ قققب ج" أبرررو النيرررا أحمرررد عرررز الررردي : -4
 .د2443 الخ فور ن اليرن الر  خمتال ن("الروا 

   ققق  واكواخقققر التعقققبو ن القققتع ر يةققق و ن اةقققتريار تقققأثمر" :د سررريد أسرررماء -7
 المقققيمي   ققق  ل وصقققو  الر فاقققل اليةرلقققل خ قققبر  يياو خةقققتو  
 التر اقل م اقل دبلاقبل لقي  الخ فري اب رتقبو اكخبخال  الوالاق

 التر اققققل م اققققل خبلةققققتمرن رةققققبلل ن"يةققققموط لبخعققققل الريبضققققال
 .د2448 يةموطن لبخعل الريبضالن

 التوافقغ خةقتو   تدقوير فقن توافقاقل تخري قبل تقأثمرأكرد عبد الحسري  ييراد:  -2
 ن58خل قققي المقققين مقققر     قققن لقققي  التفقققوي  ويصقققل الةرمقققن
 الريبضقققققققالن التر اقققققققل لع قققققققور القبيةقققققققال خل قققققققل ا و ن العقققققققيي
 .ر4055

 القققققيرن اقققققلر  خمتاقققققل ن4  ال قققققي نن اب قققققياي: النمكررررري إسرررررماعيل يمرررررال -5
 .د2442 الخ فور ن

"فب  اققققل اةققققتريار الوةققققبل  الختعققققيي    قققق  تع ققققر اعقققق   خالررررد د سررررالد: -8
الخ قققبرال اكةبةقققال ل قققر  الققققير لتكخمققق  الخرة قققل اب ياياقققل" 

را ن م اقققققققل التر اققققققل الريبضقققققققالن لبخعقققققققل    قققققققبن رةققققققبلل يمتقققققققو 
 .د2449

 يياو تدقوير فقن الةرمقن التوافقغ تخري قبل اعق  تقأثمر: ظافر ناموس خم  -6
 ن(5) الخل قققي نابلخاقققبرل  ل دبلاقققبل والدعقققي اكرلقققل ةرمقققبل
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 التر واقققققل ل ع قققققور اكةبةقققققال التر اقققققل م اقققققل خل قققققل( 9) العقققققيي
 .د2412، اب ل لبخعل/ واب ةب ال

  القققب ر ن العر ققنن الفمققر يار الةرمققنن الققتع ر فققن خةبضققرال عررادل فاضررل: -6
4009.  

 الخرمل ن"  خ ال وتد اقبل  رريل اةس الدبولل ت س" :احمد شوقي ميدي -9
 .د2442القب ر ن  نل  ار العر ن

اكةقققس الع خاقققل فققق  تققق س الدبولقققل ودقققرل  د أحمرررد عبرررد ه إبرررراهيد: -50
اللصقققققققبليغن القاقققققققبسن خرمقققققققل ااقققققققبل ل داب قققققققل وال خ مقققققققوترن 

 ر.4006
التر اققل ال ي اققل والريبضققال ل تع ققار : محررروس قنررديل ،مسررعد عمررى محمررود -55

 .ر4005 نالقب ر  نيار ال ت  القوخن ناكةبة 
"تفقققخار خ روخقققل ل وةقققبل  الختعقققيي   عبرررد القرررادر الييالنررري: مصرررطفى -54

ويثر ب     تع ر اعق  خ قبرال مقر  الققير ل خ تقيلمي"ن رةقبلل 
 ر.4000ن ل الريبضالن لبخعل الخ ابيمتورا ن م ال التر ا

 ابباققبع ربفقل تخري قبل تقيارل تقأثمر: عبرد زيرد بعيروي واخررو   ناهدب -57
 الف اققل الخراةققل وتع ققر الةرمققن التوافققغ تدققوير فققن الخوةققاقن
 العققيي ن6 الخل ققي ل دبلاققبلن الدققبلر  اققبل ر  الةققبةغ ل ضققر 

 .د2414نالريبضال التر ال   ور خل ل ن7
"تأثمر ية و  التد مغ التابيلن الر ب ن ابةقتريار  د:هيثد عبد المييد  -52

اآللقققن   ققق  اعققق  الخت مقققرال الخ بريقققل والخعرفاقققل  الحاسرررب
وا  فعبلاققل لريبضققل ةققكح الاققاب لققي  دققك  م اققل التر اققل 
الريبضقققال ابلخ اقققب"ن رةقققبلل يمتقققورا ن م اقققل التر اقققل الريبضقققالن 

 ر.4005 نلبخعل الخ اب
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 نل  اقققر والقققل يار) الةرمقققنن والتدقققور  رالقققتع  رريقققبل وييررره محيررروب: -55
 (.4005  خبين
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