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 المهارية  المتغيرات بعض علي المتقاطع التدريب فاعلية
  الطاولة تنس يلناشئ 

 إثشاْٛى هللا ػجذأحًذ  يحًذ د/ . أ *                                                                         

 هللا ػجذذ ـد/ ضٛبء أحًذ طهؼ **                                                                         
 

  مشكمة البحث وأهميته .
 مجاال بينهاا ومان المختمفا  الحيااة مجااتت جميع في ممموسا   عمميا   تقدما   الحالي العصر شهد لقد

 نتااا   عمااي ذلااك فااي مسااتندون واسااع  خطااوات الرياضااي  بالتربياا  المهتمااون خطااي حيااث والرياضاا  التربياا 
 الرياضاااي النشاااط فاااي والخططااي والمهااار  البااادني باااادا  اترتقاااا  أجاال ماان العمميااا  والدراسااات البحااوث

 قادرات تحساين خالل مان وذلك ، المختمف  السني  المراحل مستو  عمي النتا   أفضل لتحقيق التخصصي
  . عالي  بكفا ة التخصصي نشاطه ممارس  من ليتمكن واستعداداته الناشئ

 وقواعاااد  أصاااوله لاااه عمماااا   الرياضاااي التااادريب أن ( 0225) الخااا ل  عبااا  الااا ي  عصااا   ويشاااير
تجاهاتااه وفمساافته  المختمفاا  اإلعااداد جوانااب رفااع طريااق عاان المختمفاا  الرياضااات تطااورت خللااه فماان ، وا 
 ،التخصصاااي  النشااااط فاااي ممكااان مساااتو  أعمااا  إلااا  باااه لموصاااول منظمااا  تدريبيااا  خطااا  حساااب للعاااب
 يعناا  فهااو ، الكفااا ة ماان ممكاان مسااتو  بااأعم  اجباتااهو  لتأدياا  الكامماا  الفرصاا  يعطاا  الرياضااي والتاادريب
  . الرياضي  الفرد قدرات لتطوير المستمر المنظم اإلعداد عممي 

(6 : 32) 
أن الصفات البدني  إحد  العوامل الهام  التي يتأسس عميها إلي  ( 0212) إبراهي  مفتي ويشير

هااذ  الصاافات الهاماا  تاارتبط ارتباطااا  و يقااا  نجاااح اادا  لموصااول إلاا  أعماا  المسااتويات وأن تنمياا  وترقياا  
بعممي  تنمي  المهارات الحركي  ااساسي  لنوع النشاط الرياضي المماارس فاي حالا  افتقاار  لمصافات البدنيا  
الضروري  لهاذا الناوع مان النشااط الرياضاي ، وباذلك تكاون الصافات البدنيا  بم ابا  العماود الفقار  والقاعادة 

 : 41ت البدنياا  والمهارياا  والخططياا  لمنجاااح فااي اانشااط  الرياضااي  المختمفاا  . )العريضاا  ادا  المتطمبااا
484 ) 

حاادي ا  يطمااق عميااه التاادريب المتقااااطع  يتنظيمااإلاا  ظهااور شاااكل   (0222زكااح ح اا  ) ويشااير
يهدف إل  تحسين القدرات البدني  الخاص  بالنشاط من خالل اساتخدام أنشاط  ورياضاات ووساا ل متعاددة 

ة وأدوات وتقنياااات ذات صااام  بالنشااااط التخصصاااي وهاااذا ماااا قاااد يكساااب اللعباااين المتعااا  وتوظياااف أجهاااز 
                                                           

 . انضلبصٚك جبيؼخ -  ثٍُٛ انشٚبضٛخ انزشثٛخ ثكهٛخ انًضشة سٚبضٛبد ٔرطجٛمبد َظشٚبد مغىث انًضشة سٚبضبد أعزبر* 

 . انضلبصٚك جبيؼخ - نشٚبضٛخا انزشثٛخ فٙ انفهغفخ دكزٕساِ* *
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واإل ارة لتحسين الحالا  النفساي  والتاي تزياد مان الدافعيا  عناد تنفياذ واجباات التادريب ، والاذ  يانعكس بادور  
ه اادا  عم  مستو  اادا  في المنافس  الرياضي  ، حيث يؤد  التدريب المتقاطع إل  التخمص من نمطيا

 (33:  1والذ  يؤ ر بالسمب عم  مكونات الحال  التدريبي  لمرياضيين. )

أن التااادريب المتقاااااطع هاااو أسااااتخدام مختمااااف   Brad Walker (0227)باااارا  واكاااار ياااذكر 
اانشااااط  لتحقيااااق تكيااااف شااااامل فااااي النشاااااط الرياضااااي التخصصااااي ، حيااااث أنااااه يسااااتخدم أنشااااط  خااااارج 

اح  ماان تااأ يرات التاادريب فااي رياضاا  التخصااص ، ااماار الااذ  يتااي  التاادريبات التخصصااي  لتااوفير اسااتر 
لمعضاالت وااوتاااار والعظاااام والمفاصااال وااربطااا  اساااتراح  قصااايرة والعمااال عمااا  تحقياااق التاااوازن العضااامي 
لمرياضااي ، فالتاادريب المتقاااطع هااو وساايم  فعالياا  ليسااتري  الجساام ماان اانشااط  الرياضااي  الخاصاا  العادياا  

 (38:  41لمستو  البدني والفني . )مع المحافظ  عم  ا

وتمريناات البمياومترك ، كماا تشامل  باا قاال أن أنشط  التدريب المتقاطع تتضمن كل  من التادريب
، ومنها تمرينات الهرول  الما ي  واستخدام السير المتحرك وعجم  التدريب  والهوا يعم  اانشط  الخاص  

 عما  يعمل فهو المياق  من القصو  الدرج  عم  المحافظ  في ديساع المتقاطع التدريب، حيث أن  ال ابت 
 أحماال وتوزياع الجسام أجهازة تنميا  عما  ويساعد ، مستمتعا   دا ما اللعب ليجعل اادا  إل  التنوع إضاف 
 استمرار عم  يساعد وكذلك لإلصابات التعرض خطر من يقمل مما ، المختمف  الجسم أجزا  عم  التدريب
 ومفاصال مختمفا  عضالت اساتخدام يمكان مصااب جز  هناك كان فإذا اإلصاب  حاتت يف حت  التدريب
 (12:  48. ) أخر 

أن التدريب المتقاطع أحد ااشكال التطبيقي    Gerig Bristlin (0228) جريج بري مي وير  
ر اادا  تسااتخدم أنشاااط  متنوعاا  ووساااا ل ةياار تقميديااا  بهاادف تنميااا  القاادرات البدنيااا  لتطاااوي التااايالحدي اا  
الجوانااب البدنياا  ، ماان خاالل المساااهم  فااي اكتساااب خباارات حركياا  والتاا  تاانعكس عماا  تحسااين  الرياضااي

 (11:  41والمهاري  والخططي  . )

نجد أنه وفي حدود عمم الباح ان  الطاول  تنس رياض التدريب المتقاطع في الرةم من أهمي   عمي
في مجال رياض  تانس الطاولا  ، لام ع والدراسات العممي  به من مس  لمعديد من المراج وفي ضو  ما قاما
في رياض  تنس الطاول  ، حيث يعد هذا البحث  المتقاطع التدريبإلي أ  دراس  تناولت  يتوصل الباح ان

 مااااب الطاولااا  تااانس يلناشااا  المهاريااا  المتغيااارات بعاااض عماااي المتقااااطع التااادريبتتنااااول دراسااا  عمميااا   أول
ماان واحاادة  وتياارة عماا  التاادريب سااير عاادمو  المماال عاان والبعااد والمتعاا  لتشااويقا عنصاار إضاااف  ماان يحتويااه
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 خلي ت بما ااحمال نسب ل متدرج إطار في عممي  أسس عم  مخططو  مقنن تدريبي برنام  تصميمخلل 
 .خلل فترة ااعداد لمموسم التدريبي  اإليجابي  الراح  بقواعد

 . ه ف البحث
 يلناشا  المهاريا  المتغيارات بعاض عما  المتقااطع التادريب عميا فا عما  التعرف ال  البحثيهدف 

 .سن  41تحت  الطاول  تنس
 

 فروض البحث .
 لصااال  التجريبياا  لممجموعاا  والبعااد  القبمااي القياسااين متوسااط بااين إحصااا ي  دتلاا  ذات فااروق توجااد -4

 . سن 41 تحت الطاول  تنس لناش ي المهاري  المتغيرات بعضفي  البعد  القياس
 لصااال الضااابط   لممجموعاا  والبعااد  القبمااي القياسااين متوسااط بااين إحصااا ي  دتلاا  ذات فااروق توجااد -3

  . سن 41 تحت الطاول  تنس لناش يالمهاري   المتغيرات عضبفي  البعد  القياس
 الضاابط و  التجريبيا  المجماوعتين باين البعاديين القياسين متوسط بين إحصا ي  دتل  ذات فروق توجد -2

 . سن 41 تحت الطاول  تنس لناش ي المهاري  المتغيرات بعض في التجريبي   المجموع لصال 
 

 . البحثفي  ةالمصطمح ت الم تخ م
 .الت ريب المتق طع  -1

هااو أسااتخدام رياضاا  أو نشاااط أو أسااموب تاادريب مغاااير لنااوع الرياضاا  ااساسااي  وذلااك لممساااعدة 
  (42 : 1) . عمي تحسين اادا  في النشاط الرياضي التخصصي

 

 

 . ال را  ت ال  بقة
 تطاااوير عمااا  المتقااااطع التااادريب اساااتخدام تاااأ يردراسااا  عنوانهاااا    (0() 0212) عماااح أحمااا  أجااار  -1

 التعرف ، وذلك بهدف   الطا رة الكرة للعبي الساحق الضرب بدق  وعلقته الخاص  الحركي  القدرات
اساتخدم ،  السااحق الضارب ودقا   الخاصا الحركيا  القادرات تطاوير عما  المتقاطع التدريب تأ ير عم 

( ، حياث تعاب 32، اشاتممت العينا  عماي ) الواحدة المجموع  وذ التصميم باستخدام المنه  التجريبي
كماا  الخاصا  الحركيا  القادرات تطوير عم  أيحابيا تأ يرا   المتقاطع التدريب أ رأشارت أهم النتا   إلي 

  . الساحق الضرب دق  عم  بيا  إيجا تأ يرا   المتقاطع التدريب دامخستأ أظهر
مقارناا  التاادريب دراساا  عنوانهااا    Gehart Haden (0212)  (16) جيرهاا ت هاا  ي  تأجاار  -2

  المتقاطع بتدريبات المقاوم  التقميدي  اللأكسجين  عمي كفاا ة بعاض عناصار المياقا  البدنيا  المختاارة 
 كفاا ة عماي اللأكساجين  التقميديا  قاوما الم بتادريبات المتقااطع التادريب وذلك بهادف مقارنا  تادريبات، 
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، اسااتخدم الماانه  والتااي تم اال اادا  الرياضااي بصااورة شااامم   المختااارة البدنياا  المياقاا  عناصاار بعااض
وجاود فاروق دالا  أحصاا ي  ( ، حيث أشاارت أهام النتاا   مشارك 28اشتممت العين  عمي )، التجريبي 

ب المتقاطع في المتغيرات التاليا  ) مؤشار كتما  الجسام بين مجموع  التدريب التقميد  ومجموع  التدري
  ، الرشاق  ، القدرة اللأكسجني  ، التحمل العضمي ( لصال  مجموع  التدريب المتقاطع

 بعااض عماا  المتقاااطع التاادريب اسااتخدام تااأ يردراساا  عنوانهااا    (5)( 0212) عباا اه  ااد   تأجاار  -3
 المتغيارات تاأ ير عما  التعارف، وذلاك بهادف    السام  كارة فاي الفسايولوجي  والمهاري  البدني  المتغيرات

عماي اشتممت العين  استخدم المنه  التجريبي ، ،  الفسيولوجي  والمتغيرات والمهاري  والمتغيرات البدني 
 الدراسااا  مجماااوعتي باااين إحصاااا ي  دالااا  فاااروق وجاااود( ، حياااث أشاااارت أهااام النتاااا   إلاااي طالبااا  12)

 فاي التجريبيا  لممجموعا  البعاد  القيااس لصاال  البعديا  القياساات ساطاتمتو  فاي والضاابط  التجريبي 
 . السم  كرة فيقيد البحث  الفسيولوجي  والمهاري  البدني  المتغيرات

 التحماال لتطااوير المتقااطع التاادريب اساتخدام أ اار  عنوانهاا دراساا   (12)( 0215)  اادي  مدتاازاجار   -4
 لمساباحين التحمال تطاوير عما  التعارفبهادف وذلك ،    الناش ين لمسباحين حرة متر 822 أدا  وزمن

، اسااتخدم الماانه   المتقاااطع التاادريب باسااتخدام حاارة متاار 822 أدا  وزماان ساان  43 مرحماا  الناشاا ين
 تاأ يرا   المتقااطع التادريب أ ار( ، حياث أشاارت أهام النتاا   ساباح 46عماي ) العين التجريبي ، اشتممت 

 . الناش ين لمسباحين حرة متر 822 أدا  منوز  التحمل مستو  تنمي  في إيجابيا
 اادا  مساااتو  عمااا  المتقااااطع التااادريب تاااأ يردراسااا  عنوانهاااا    (2 ( )0216) محماااو  أحمااا  أجاار  -5

 تااأ ير عماا  التعاارفوذلااك بهاادف   ،  الحاارة المصااارع  لناشاائ الرجاال عماا  السااقوط لحركااات المهااار 
،  الحارة المصاارع  لناشائ الرجل عم  السقوط لحركات المهار  اادا  مستو  عم  المتقاطع التدريب

 اسااموب أ ارحياث أشااارت أهام النتاا   ،  (ناشا ا   32اشاتممت العيناا  عماي )اساتخدم المانه  التجريباي ، 
 مساااتو و  الحااارة المصااارع  لناشااائ الخاصااا  البدنياا  المتغيااارات بعاااض عماا  إيجابياااا المتقااااطع التاادريب
 . الحرة المصارع  ناشئل الرجل عم  السقوط لحركات المهار  اادا 

 .إجراءات البحث 
   .منهج البحث 

المنه  التجريبي وذلاك لمناسابته لناوع وطبيعا  هاذا البحاث ، مان خالل التصاميم  الباح اناستخدم 
 . مجموع  لكل البعد  القبمي القياس بتطبيق ضابط  وااخر  تجريبي  أحداهما لمجموعتينالتجريبي 

 
 . البحث وعينة مجتمع



 

 

  فبػيٞخ اىزذسٝت اىَزقبطغ ػيٚ ثؼض اىَزغٞشاد اىَٖبسٝخ ىْبشئٜ رْظ اىطبٗىخ

 م1028-العلمية لألبحاث  األولللنصف  – األولالمجلد  –جامعة الزقازيق  –كلية التربية الرياضية للبنات  –مجلة بحوث التربية الشاملة 

 

- 206 - 

 والمساااجمين الشااارقي  بمحافظااا  سااان 41 تحااات الطاولااا  تااانس أنديااا  ناشااا ي البحاااث جتماااعم يم ااال
باختياار عينا   الباح اانقاام و  ، م3248/م3241 التادريبي لمعاام الطاولا  لتانس المصار  اتتحااد بسجلت

 تام وقاد ناشائ( 46) ااساسي  العين  عدد بمغ حيث،  الرياضي الشرقي  ناد البحث بالطريق  العمدي  من 
،  ينناشا ( 42) مجموعا  كال قاوام ضاابط  وااخار  تجريبيا  أحاداهما متكااف تين مجماوعتين الاي تقسيمهم

نفاس مجتماع مان  ناش ين( 8) موعدده السك  الحديد ناد من باإلضاف  إل  عين  الدراسات اتستطلعي  
 ( .تطلعي   ااساسي  ، العين  اتسالعين) ناشئ( 31البحث ، ليصب  إجمالي العين  الكمي  )

 (1جذٔل )       

 انجحث لٛذ انًزغٛشاد فٙ انجحث ػُٛخ أفشاد رٕصٚغ إػزذانٛخ

 انًزغٛشاد و
ٔحذح 

 انمٛبط

انًزٕعظ 

 انحغبثٙ
 انٕعٛظ

االَحشاف 

 انًؼٛبس٘

يؼبيم 

 االنزٕاء

 - 0.87 0.38 14.30 14.19 عُخ انؼًش انضيُٙ 1

 0.76 4.41 151.00 152.12 عى اسرفبع انجغى 2

 1.09 3.15 52.50 53.64 كجى انجغى ٔصٌ 3

 0.93 0.42 2.30 2.43 عُخ انؼًش انزذسٚجٙ 4

 0.98 0.64 7.00 7.21 ػذد انغشػخ انحشكٛخ 5

 0.73 1.52 15.00 15.37 ػذد انذلخ 6

 0.72 0.87 9.40 9.61 ثبَٛخ رٕافك انزساع يغ انؼٍٛ 7

 - 1.04 0.72 8.00 7.75 ػذد انششبلخ 8

 - 0.95 1.71 21.00 20.46 عى انًشَٔخ 9

 0.79 0.53 6.00 6.14 يزش انمٕح انًًٛضح ثبنغشػخ 11

 0.89 2.09 34.00 34.62 دسجخ األسعبل األيبيٙ  11

 1.20 1.67 32.00 32.67 دسجخ األسعبل انخهفٙ  12

 - 0.78 0.81 6.00 5.79 دسجخ انضشثخ انهٕنجٛخ األيبيٛخ  13

 -0.87 2.58 43.00 42.25 خدسج انضشثخ انغبحمخ األيبيٛخ  14

 0.72 2.25 38.00 38.54 دسجخ انضشثخ انغبحمخ انخهفٛخ 15
 

 اىَْ٘ ٍزغٞشاد فٜ( أُ جَٞغ قٌٞ ٍؼبٍالد االىز٘اء ألفشاد ػْٞخ اىجحش اىنيٞخ 1ٝزضح ٍِ جذٗه )

ٍَيب ، ( 3)±  ( ٗقذ اّحصشد ٕزٓ اىقٌٞ ٍب ثي1.20ِٞ : - 1.04)  رشاٗحذ ثِٞ اىقذسح اىؼضيٞخ ٗاخزجبساد

 . فٜ ٕزٓ اىَزغٞشاد اىجحش ػْٞخرجبّظ أفشاد ٝشٞش إىٜ 

 

 التك فؤ بي  مجموعتي البحث .
الضاابط ( بحسااب دتلا  الفاروق  -بإجرا  التكافؤ باين مجماوعتي البحاث )التجريبيا   انقام الباح 
 .ذلك ( يوض  3، وجدول ) البحث قيدوالمتغيرات البدني  والمتغيرات المهاري  في متغيرات النمو 

 

 = ٌ24 
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 (2جذٔل )                                           

 دالنخ انفشٔق ثٍٛ انًجًٕػزٍٛ انزجشٚجٛخ                         

 انجحث لٛذ انًزغٛشادٔانضبثطخ فٙ                              

 انًزغٛشاد و
ٔحذح 

 انمٛبط

 انًجًٕػخ انضبثطخ انًجًٕػخ انزجشٚجٛخ
 لًٛخ )د(

انًزٕعظ  حغٕثخانً

 انحغبثٙ

االَحشاف 

 انًؼٛبس٘

انًزٕعظ 

 انحغبثٙ

االَحشاف 

 انًؼٛبس٘

 0.84 0.32 14.36 0.39 14.21 عُخ انؼًش انضيُٙ 1

 0.95 4.81 153.31 4.63 151.06 عى اسرفبع انجغى 2

 0.77 2.23 53.87 3.19 52.81 كجى ٔصٌ انجغى 3

 0.91 0.39 2.37 0.36 2.54 عُخ انؼًش انزذسٚجٙ 4

 0.78 0.69 7.37 0.59 7.12 ػذد انغشػخ انحشكٛخ 5

 0.91 1.32 15.00 1.41 15.62 ػذد انذلخ 6

 0.86 0.92 9.88 0.70 9.53 ثبَٛخ رٕافك انزساع يغ انؼٍٛ 7

 0.67 0.70 7.62 0.78 7.88 ػذد انششبلخ 8

 0.81 1.56 20.75 1.54 20.12 عى انًشَٔخ 9

 0.94 0.50 6.00 0.56 6.25 يزش ػخانمٕح انًًٛضح ثبنغش 11

 0.93 1.96 33.87 2.31 34.87 دسجخ األسعبل األيبيٙ  11

 0.84 1.73 32.37 1.83 33.12 دسجخ األسعبل انخهفٙ  12

 68. 0.78 5.87 0.69 5.62 دسجخ انضشثخ انهٕنجٛخ األيبيٛخ  13

 0.86 2.78 42.62 2.39 41.50 دسجخ انضشثخ انغبحمخ األيبيٛخ  14

 0.74 2.51 38.37 2.22 39.25 دسجخ انضشثخ انغبحمخ انخهفٛخ 15

 2.145=  14ٗدسجبد حشٝخ  0.05قَٞخ "د" اىجذٗىٞخ ػْذ ٍغز٘ٙ 

ثييِٞ اىَجَيي٘ػزِٞ  0.05ػييذً ٗجيي٘د فييشٗ  داىييخ إحصييبتٞب ػْييذ ٍغييز٘ٙ  (2) جييذٗهٝزضييح ٍييِ 

 َ٘ػزٜ اىجحش فٜ ٕزٓ اىَزغٞشاد ، ٍَب ٝشٞش إىٜ رنبفؤ ٍج اىجحش قٞذ اىَزغٞشاداىزجشٝجٞخ ٗاىضبثطخ فٜ 

 و  ئل وأ وات جمع البي ن ت . 
    األجهزة واأل وات الم تخ مة . -1

 . ميزان طبي معاير لقياس الوزن اقرب كجم -
 . لقياس الطول الكم  لمجسم اقرب سم  Rest meterجهاز مقياس الطول رستاميتر -
 .  اني  2.24لقياس الزمن اقرب  Stop Watchساع  إيقاف  -
 .لقياس المساف  اقرب سم  شريط قياس )متر( -
  طواق .أ – مقاعد سويدي  -أقماع تدريب  -كرات طبي   -
 . قانوني  طاول  تنس وكور طاوتت -

ٌ1 ٌ =2  =8 



 

 

  فبػيٞخ اىزذسٝت اىَزقبطغ ػيٚ ثؼض اىَزغٞشاد اىَٖبسٝخ ىْبشئٜ رْظ اىطبٗىخ
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 . البحث في الم تخ مة والقي   ت اإلختب رات -0
 (1مرف  ) .قيد البحث  البدني اتختبارات  -
 (0مرف  )قيد البحث .  المهاري  اتختبارات -

 

  ا تم رات ت جيل البي ن ت .-2
 (2) مرف . تسجيل البيانات الخاص  بعين  البحث استمارات بتصميم  انقام الباح 

 . ال را  ت اال تطالعية
 : اال تطالعية األولح ةال را  

 مجتماع نفاس مان ناشا ين( 8) قوامهاا عينا  عماي ااول  اتستطلعي  الدراس  بإجرا  الباح ان قام
الموافااق  الساابت يااوم ماان ااولااي اتسااتطلعي  الدراساا  إجاارا  وتاام ، ااساسااي  البحااث عيناا  وخااارج البحااث

 ما يمي :  الي الدراس  وتهدف ،م 2/1/3241الموافق  اا نين م إل  يوم4/1/3241

ٗميييزىل ر٘ يييٞح طجٞؼيييخ األدٗاس اىزيييٜ ٝنيييي  ثٖيييب ،  (7يشفقققك )اىَغيييبػذِٝ ريييذسٝت اىزأميييذ ٍيييِ  -

 ٞبعبد ٗاالخزجبساد . اىَغبػذِٝ أصْبء رطجٞق اىق

امزشبف ّ٘احٜ اىقص٘س ٗاىضؼ  ٗاىؼَو ػييٚ رالشيٚ األخطيبء اىَحزَيو هٖ٘سٕيب أصْيبء إجيشاء  -

 . قذ ر٘اجٔ اىجبحش ػْذ رْفٞز اىجحش اىزٜػيٚ اىصؼ٘ثبد ٗ اىذساعخ األعبعٞخ

 . اىزأمذ ٍِ صالحٞخ األجٖضح ٗاألدٗاد اىَغزخذٍخ -

ىنو اخزجبس ػيٚ حذٓ ،  ّبشئاىضٍِ اىزٛ ٝغزغشقٔ مو  رحذٝذ اىضٍِ اىالصً ىؼَيٞخ اىقٞبط ، ٗمزىل -

 ٗرىل ىزحذٝذ اىَذح اىَغزغشقخ فٜ رْفٞز االخزجبساد ٗاىقٞبعبد .

 . اىَقزشحخ ثبىزذسٝجبد اىخبصخ اىزذسٝجٞخ االحَبه رقِْٞ -

 ال را ة اال تطالعية الث نية :
 إلا  ياوم م1/1/3241 الموافاق ااربعاا  ياوممان ال اني   اتستطلعي  الدراس  بإجرا  الباح ان قام

 –صااادق ل)ا العمميااا  للختباااارات حسااااب المعااااملت منهاااا الهااادفوكاااان ،  م8/1/3241 الموافاااق السااابت
 . ال بات(
 

 : ختب راتاالص   أواًل : 
 عمااا  التماااايز صااادق بتطبياااق والمهاريااا  البدنيااا  اتختباااارات صااادق معامااال بإيجااااد الباح اااان قاااام
 نااد  من سن  48 تحت ناش ين( 8) وعددهم( المميزة المجموع ) مرتفع مستو  ذات أحداهما مجموعتين



 

 

  فبػيٞخ اىزذسٝت اىَزقبطغ ػيٚ ثؼض اىَزغٞشاد اىَٖبسٝخ ىْبشئٜ رْظ اىطبٗىخ
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 تحات ناشا ين( 8) وعاددهم اتساتطلعي  العينا  وهاي( المميزة ةير) ااخر  والمجموع  الرياضي الشرقي 
 . ذلك يوض ( 2) وجدول،  الرياضي السك  الحديد ناد  من سن 41

 

 (3جذٔل )

 ضح ٔغٛش انًًٛضح دالنخ انفشٔق ثٍٛ انًجًٕػزٍٛ انًًٛ

 ٔانًٓبسٚخ لٛذ انجحثانجذَٛخ  فٙ االخزجبساد

 األخزجبساد و
ٔحذح 

 انمٛبط

 انًًٛضح غٛش انًجًٕػخ انًًٛضحانًجًٕػخ 
 لًٛخ )د(

انًزٕعظ  انًحغٕثخ

 انحغبثٙ

االَحشاف 

 انًؼٛبس٘

انًزٕعظ 

 انحغبثٙ

االَحشاف 

 انًؼٛبس٘

 6.84 0.69 7.37 0.97 10.25 ػذد انغشػخ انحشكٛخ 1

 7.77 1.54 15.12 2.20 22.50 ػذد انذلخ 2

 5.63 0.87 9.53 0.56 7.47 ثبَٛخ رٕافك انزساع يغ انؼٍٛ 3

 6.35 0.71 7.50 0.78 9.87 ػذد انششبلخ 4

 6.11 1.79 20.62 1.56 25.75 عى انًشَٔخ 5

 5.75 0.73 6.06 0.79 8.25 يزش انمٕح انًًٛضح ثبنغشػخ 6

 5.45 2.12 34.37 2.62 40.87 دسجخ األسعبل األيبيٙ  7

 6.51 1.49 32.62 1.64 37.75 دسجخ األسعبل انخهفٙ  8

 5.87 0.66 5.75 0.78 7.87 دسجخ انضشثخ انهٕنجٛخ األيبيٛخ  9

 6.14 2.33 42.75 2.47 50.12 دسجخ انضشثخ انغبحمخ األيبيٛخ  11

 6.45 1.98 38.75 2.12 45.37 دسجخ انضشثخ انغبحمخ انخهفٛخ 11

 2.145=  14ٗدسجبد حشٝخ  0.05قَٞخ "د" اىجذٗىٞخ ػْذ ٍغز٘ٙ 

ٗجيي٘د فييشٗ  راد دالىييخ إحصييبتٞخ فييٜ االخزجييبساد اىجذّٞييخ ٗاىَٖبسٝييخ قٞييذ  (3ٝزضييح ٍييِ جييذٗه )

، ٍَييب ٝؼطييٜ دالىييخ  ََٞييضح ىصييبىح اىَجَ٘ػييخ اىََٞييضحاىاىجحييش ثييِٞ اىَجَ٘ػييخ اىََٞييضح ٗاىَجَ٘ػييخ  ٞييش 

  زجبساد . ٍجبششح ػيٜ صذ  ريل االخ

 

 . االختب راتث نيً  : ثب ت 
 وذلك أخر  مرة تطبيقها إعادة  م اتختبارات تطبيق طريق عن ال بات معامل بإيجاد الباح ان قام

 مان الرياضاي الحدياد الساك  نااد  مان سان 41 تحت ناش ين( 8) وعددهم اتستطلعي  البحث عين  عم 
 نتااا   بااين( ساااع 13) أيااام  ل اا  زمنااي بفاصاال لمبحااث ااساسااي  العيناا  خااارج وماان البحااث مجتمااع نفااس

 . ذلك يوض ( 1) وجدول ، ال اني والتطبيق ااول التطبيق
 

ٌ1= ٌ2 = 8   



 

 

  فبػيٞخ اىزذسٝت اىَزقبطغ ػيٚ ثؼض اىَزغٞشاد اىَٖبسٝخ ىْبشئٜ رْظ اىطبٗىخ
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 (4جذٔل )

 نهؼُٛخ االعزطالػٛخ  ٔانثبَٙثٍٛ انزطجٛك األٔل  األسرجبطيؼبيم 

 فٙ االخزجبساد انجذَٛخ ٔانًٓبسٚخ لٛذ انجحث

 األخزجبساد و
ٔحذح 

 انمٛبط

 زطجٛك انثبَٙان انزطجٛك األٔل
 لًٛخ )س(

انًزٕعظ  انًحغٕثخ

 انحغبثٙ

االَحشاف 

 انًؼٛبس٘

انًزٕعظ 

 انحغبثٙ

االَحشاف 

 انًؼٛبس٘

 0.88 0.66 7.25 0.69 7.37 ػذد انغشػخ انحشكٛخ 1

 0.90 1.78 15.25 1.54 15.12 ػذد انذلخ 2

 0.87 0.81 9.49 0.87 9.53 ثبَٛخ رٕافك انزساع يغ انؼٍٛ 3

 0.89 0.69 7.62 0.71 7.50 ػذد خانششبل 4

 0.85 1.98 20.75 1.79 20.62 عى انًشَٔخ 5

 0.92 0.74 6.12 0.73 6.06 يزش انمٕح انًًٛضح ثبنغشػخ 6

 0.90 2.06 34.50 2.12 34.37 دسجخ األسعبل األيبيٙ  7

 0.87 1.87 32.50 1.49 32.62 دسجخ األسعبل انخهفٙ  8

 0.91 0.78 5.87 0.66 5.75 دسجخ  انضشثخ انهٕنجٛخ األيبيٛخ 9

 0.90 2.11 42.75 2.33 42.75 دسجخ انضشثخ انغبحمخ األيبيٛخ  11

 0.89 2.31 38.87 1.98 38.75 دسجخ انضشثخ انغبحمخ انخهفٛخ 11

 0.666=  2ٗدسجبد حشٝخ  0.05قَٞخ "س" اىجذٗىٞخ ػْذ ٍغز٘ٙ 

 0.05راد دالىييخ إحصييبتٞخ ػْييذ ٍغييز٘ٙ ٍؼْ٘ٝييخ ٗجيي٘د ػالقييخ إسرجبطٞييخ  (4ٝزضييح ٍييِ جييذٗه )

ٍَيب ٝؼطيٜ فٜ االخزجبساد اىجذّٞيخ ٗاىَٖبسٝيخ قٞيذ اىجحيش ، ثِٞ اىزطجٞق ٗإػبدح اىزطجٞق  2 ٗدسجبد حشٝخ

 دالىخ ٍجبششح ػيٜ صجبد ريل االخزجبساد . 

 . المقترح البرن مج الت ريبي

 األ س الدممية لوضع البرن مج الت ريبي :
حديد أسس ومعايير وضع البرنام  من خلل أرا  بعض المراجاع المتخصصا  فاي بت الباح ان قام

التاادريب الرياضااي والتااي تناولاات أسااس التاادريب ، واتسااتعان  بهااا بمااا يتفااق مااع وضااع البرنااام  التاادريبي 
 ( 0222( ، عماي فهماي وعما   الا ي  عبا س )1 ( )1997أبو الدال عب  الفتا ح )وتحقيق هدفه م ل 

وآخااارو   البيااا عماااي  ، (12 ( )0227) أحمااا  محمااا  ، (6 ( )0225بااا  الخااا ل  )عصااا   ع،  (7)
حيااث تمكاان  (12  ( )0212مفتااي إبااراهي  )،  (11( )0229محماا  أحماا  عباا   )، ( 8 ( )0229)

  من التوصل إلي : انالباح 
 . لمناش ينمل م  البرنام  لممرحم  السني  وخصا ص النمو  .4
 صوصيته .الموازن  بين عمومي  التدريب وخ .3
 مرون  البرنام  التدريبي لممرحم  السني  وصلحيته لمتطبيق العممي . .2

ٌ = 8   



 

 

  فبػيٞخ اىزذسٝت اىَزقبطغ ػيٚ ثؼض اىَزغٞشاد اىَٖبسٝخ ىْبشئٜ رْظ اىطبٗىخ
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 تناسب درج  الحمل في التدريب من حيث الشدة والحجم والك اف  . .1
 مراعاة مبدأ التدرج في زيادة الحمل والتقدم المناسب وديناميكي  ااحمال التدريبي  . .1
 اتهتمام بقواعد اإلحما  والتهد   . .6
 لدافعي  وتوفر عنصر التشويق في التمرينات المقترح  داخل البرنام  .زيادة ا .1
 مراعاة عدم الوصول إلي ظاهرة الحمل الزا د أو اإلصاب  . .8
 مراعاة أن تتشابه التمرينات المستخدم  مع طبيع  اادا  لممهارات ااساسي  في تنس الطاول  . .9

 من حيث : لمبحث خصصالت مجال في والميداني  العممي  بالخبرات اتسترشاد .42
 (2مرف  ).  لمتدريب المتقاطع تدريبات المقترح لمحتو  ا -
 خااالل المتقااااطع التااادريب بأساااتخدام التااادريبي مبرناااام ل الزمنااا  والتوزياااع التااادريب حمااال درجاااات توزياااع -

 (5مرف  ) . البرنام  أسابيعوحدات و 
 . ال را ة األ   ية
 القي س القبمي .

 لخماايسا وذلاك ياوملكال مان المجماوعتين التجريبيا  والضاابط   القبمايقيااس باإجرا  ال الباح اان قاام
الخاص  بكل اختبار مع توحيد القياساات  اادا طبقا لممواصفات وشروط ، وذلك م 42/1/3241 الموافق

 . والقا مين بعممي  القياس ووقت القياس
 . التجربةتطبي  

 وتام المجموعا  التجريبيا  عماي التادريب المتقااطعالبرنام  التادريبي بأساتخدام بتطبيق  الباح ان قام
الموافااااااق  الساااااابت يااااااوم الماااااادة ماااااان فاااااايوذلااااااك  الضااااااابط  المجموعاااااا  عماااااا  التقميدياااااا  لتاااااادريباتا تطبيااااااق

ات ( وحااد2وبواقااع )، ع و ( أسااب43) م ، ولماادة44/42/3241الموافااق  ااربعااا  يااومإلاا  م 41/1/3241
  ( 6 مرف  ) .كل أسبوع هي أيام السبت وات نين وااربعا  من  تدريبي 

 

 . القي س البد ي
 الخمايس ياوم وذلاك والضاابط  التجريبيا  المجماوعتين مان لكال البعد  القياس بإجرا  انالباح  قام

 . القبمي  القياس ومواصفات والظروف والتعميمات الشروط فسبن م43/42/3241 الموافق
 المد لج ت اإلحص ئية .

 صا ي  التالي  :أستخدم الباح ان المعالجات ااح



 

 

  فبػيٞخ اىزذسٝت اىَزقبطغ ػيٚ ثؼض اىَزغٞشاد اىَٖبسٝخ ىْبشئٜ رْظ اىطبٗىخ
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  Standard deviation المعيار  اتنحراف - Median الاوساياط - mean الحسابي المتوسط)
 اختبار - ((Correlation person( بيرسون) البسيط اترتباط معامل - Skewness اتلتوا  معامل -

 . (Paired Samples T Test  (ت) الفروق دتل 
 النت ئج .ومن قشة عرض 

 تاا ئج الفرض األول :عارض ن
 (5جذٔل )

 انًزغٛشاد انًٓبسٚخ لٛذ انجحث دالنخ انفشٔق ثٍٛ انمٛبعٍٛ انمجهٙ ٔانجؼذ٘ نهًجًٕػخ  انزجشٚجٛخ فٙ

 

 االخزجبساد و
ٔحذح 

 انمٛبط

 انمٛبط انجؼذ٘  انمٛبط انمجهٙ 
 لًٛخ )د(

انًزٕعظ  انًحغٕثخ

 انحغبثٙ

االَحشاف 

 انًؼٛبس٘

انًزٕعظ 

 انحغبثٙ

حشاف االَ

 انًؼٛبس٘

 5.94 2.18 42.00 2.31 34.87 دسجخ األسعبل األيبيٙ  1

 6.53 2.03 39.87 1.83 33.12 دسجخ األسعبل انخهفٙ  2

 7.28 0.59 8.12 0.69 5.62 دسجخ انضشثخ انهٕنجٛخ األيبيٛخ  3

 6.93 2.33 50.25 2.39 41.50 دسجخ انضشثخ انغبحمخ األيبيٛخ  4

 5.98 2.23 46.37 2.22 39.25 دسجخ نخهفٛخانضشثخ انغبحمخ ا 5

 2.365=  2ٗدسجبد حشٝخ  0.05قَٞخ "د" اىجذٗىٞخ ػْذ ٍغز٘ٙ 

( ٗجيي٘د فييشٗ  داىييخ إحصييبتٞخ ثييِٞ ٍز٘عييطٜ اىقٞبعييِٞ اىقجيييٜ ٗاىجؼييذٙ 5ٝزضييح ٍييِ جييذٗه ) 

 .فٜ اىَزغٞشاد اىَٖبسٝخ قٞذ اىجحش  ىيَجَ٘ػخ اىزجشٝجٞخ ىصبىح اىقٞبط اىجؼذٛ

 : الث نيالفرض  عارض نتاا ئج

 (6جذٔل )

 انًزغٛشاد انًٓبسٚخ لٛذ انجحث فٙ انضبثطخدالنخ انفشٔق ثٍٛ انمٛبعٍٛ انمجهٙ ٔانجؼذ٘ نهًجًٕػخ  

 

 

 االخزجبساد و
ٔحذح 

 انمٛبط

 انمٛبط انجؼذ٘  انمٛبط انمجهٙ 
 لًٛخ )د(

انًزٕعظ  انًحغٕثخ

 انحغبثٙ

االَحشاف 

 انًؼٛبس٘

انًزٕعظ 

 انحغبثٙ

االَحشاف 

 نًؼٛبس٘ا

 5.94 2.18 42.00 2.31 34.87 دسجخ األسعبل األيبيٙ  1

 6.53 2.03 39.87 1.83 33.12 دسجخ األسعبل انخهفٙ  2

 7.28 0.59 8.12 0.69 5.62 دسجخ انضشثخ انهٕنجٛخ األيبيٛخ  3

 6.93 2.33 50.25 2.39 41.50 دسجخ انضشثخ انغبحمخ األيبيٛخ  4

 5.98 2.23 46.37 2.22 39.25 دسجخ انضشثخ انغبحمخ انخهفٛخ 5

   8 = ن

   8 = ن

 2.365=  2ٗدسجبد حشٝخ  0.05قَٞخ "د" اىجذٗىٞخ ػْذ ٍغز٘ٙ 
 



 

 

  فبػيٞخ اىزذسٝت اىَزقبطغ ػيٚ ثؼض اىَزغٞشاد اىَٖبسٝخ ىْبشئٜ رْظ اىطبٗىخ
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( ٗجيي٘د فييشٗ  داىييخ إحصييبتٞخ ثييِٞ ٍز٘عييطٜ اىقٞبعييِٞ اىقجيييٜ ٗاىجؼييذٙ ىيَجَ٘ػييخ 6ٝزضييح ٍييِ جييذٗه )

 .فٜ اىَزغٞشاد اىَٖبسٝخ قٞذ اىجحش  ىصبىح اىقٞبط اىجؼذٛ اىضبثطخ

 : الث لثعارض نتاا ئج الفرض 
 

 (7جذٔل )

 فٙ ٔانضبثطخ انزجشٚجٛخ هًجًٕػزٍٛن انجؼذٍٚٛ انمٛبعٍٛ ثٍٛ انفشٔق دالنخ

 انجحث لٛذ انكبرب اداء ٔيغزٕٖ انؼضهٙ انزٕاصٌأخزجبساد  

 االخزجبساد و
ٔحذح 

 انمٛبط

 انًجًٕػخ انضبثطخ انًجًٕػخ انزجشٚجٛخ
 لًٛخ )د(

انًزٕعظ  انًحغٕثخ

 انحغبثٙ

االَحشاف 

 انًؼٛبس٘

انًزٕعظ 

 انحغبثٙ

االَحشاف 

 انًؼٛبس٘

 5.94 2.18 42.00 2.31 34.87 دسجخ  األسعبل األيبيٙ 1

 6.53 2.03 39.87 1.83 33.12 دسجخ األسعبل انخهفٙ  2

 7.28 0.59 8.12 0.69 5.62 دسجخ انضشثخ انهٕنجٛخ األيبيٛخ  3

 6.93 2.33 50.25 2.39 41.50 دسجخ انضشثخ انغبحمخ األيبيٛخ  4

 5.98 2.23 46.37 2.22 39.25 دسجخ انضشثخ انغبحمخ انخهفٛخ 5

 2.145=  14ٗدسجبد حشٝخ  0.05قَٞخ "د" اىجذٗىٞخ ػْذ ٍغز٘ٙ 

( ٗج٘د فشٗ  داىخ إحصبتٞخ ثِٞ ٍز٘عطٜ اىقٞبعِٞ اىجؼذِٝٞ ىيَجَ٘ػزِٞ اىزجشٝجٞيخ 2ٝزضح ٍِ جذٗه )

 . اىزجشٝجٞخ فٜ اىَزغٞشاد اىَٖبسٝخ قٞذ اىجحش ٗاىضبثطخ ىصبىح اىَجَ٘ػخ

 

 القياساين متوساط باين إحصاا ي  دتلا  ذات فاروق توجد  الذي ينص : من قشة نت ئج الفرض األول و  أوالً 
 تاانس لناشاا يالمهارياا   المتغياارات عااضبفااي  البعااد  القياااس لصااال  التجريبياا  لممجموعاا  والبعااد  القبمااي
   .  سن 41 تحت الطاول 

 

 والبعد  القبمي القياسين متوسطي بين إحصا ي  دال  فروق وجود( 1) جدول نتا   أظهرت 
 . البحث قيد المهاري  المتغيرات في البعد  القياس ولصال  التجريبي  جموع لمم

 

 المتغيرات في والبعد  القبمي القياسين متوسطي بين المعنوي  الفروق هذ  الباح ان عز يو 
 والذ  المتقاطع التدريب بأستخدام التدريبي برنام  فاعمي  إلي التجريبي  لممجموع  البحث قيد المهاري 

 والرمال اارضي والتنس والبميومتري  اايروبكو  الما ي الوسط تدريبات من متنوع  مجموع  عمي لأشتم
 تدريبي  ووسا ل مختمف  وأجهزة أدوات وأستخدام البرنام  ووحدات أسابيع خلل عممي بأسموب وتوزيعها

 المادي  اناتاامك عتباراا في الوضع مع الطاول  تنس رياض  في تستخدم التي عن تقميدي  ةير
 وواجبات أهداف من يحتويه وما المتقاطع التدريب لبرنام  العممي التخطيط الي باإلضاف  ، والبشري 

ٌ1 = ٌ2  =8   
 



 

 

  فبػيٞخ اىزذسٝت اىَزقبطغ ػيٚ ثؼض اىَزغٞشاد اىَٖبسٝخ ىْبشئٜ رْظ اىطبٗىخ
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 عمي إيجابيا   ذلك أ ر مما اافضل نحو القدرات هذ  دفع ومحاول  ناش ينال قدرات بين اتختلف ومراعاة
 . البحث قيد المهاري  راتالمتغي تحسن عمي ذلك وانعكس البدني  المتغيرات مستو  تحسن

 
إىيٜ أُ  و(2114يحًقذ ثشٚمقغ ٔإٚٓقبة انجقذٕٚ٘ )مالً ٍِ حٞش رزفق ٕزٓ اىْزبتج ٍغ ٍب أشبس إىٞٔ 

اىزذسٝت اىَزقبطغ أداح فبتقخ اىفبػيٞخ رغبػذ اىشٝب ٜ فٜ اى٘ص٘ه إىٜ اىؼزجيخ اىزْبفغيٞخ اىالصٍيخ ٍيغ رجْيت 

ثأعزخذاً ٍجَ٘ػبد ػضييٞخ أخيشٛ  ٞيش اىَغيزخذٍخ فيٜ عيجٞبد اىزذسٝت اىضاتذ ّٗفبر اىطبقخ ، مَب ٝغَح 

اىشٝب ييخ اىزخصصييٞخ أٗ أعييزخذاً اىَجَ٘ػييبد اىؼضيييٞخ اىؼبٍيييخ فييٜ اىشٝب ييخ األعبعييٞخ ٗىنييِ ثطييش  

ٗأعبىٞت ٍخزيفخ ٍَب ٝ٘صع  غظ اىزذسٝت ٗٝقيو األجٖبد ػيٜ اىؼظيبً ٗاىؼضيالد ٗاألسثطيخ ٗاى٘ريبس ٍيِ 

فظخ ػيٜ اىَغز٘ٛ اىزذسٝجٜ ٗٝؼطٜ ٕيزا اىزْي٘ع جي٘اً جذٝيذاً خاله أعزخذاً سٝب بد ٗأّشطخ أخشٛ ىيَحب

 (5-2:  12ٝضٝذ اىذافؼٞخ ىيزذسٝت . )

 

أُ اىزييذسٝت اىَزقييبطغ ٕيي٘ أعييي٘ة  وWerner Sharon (2111) ٔٚشَققش شققبسٌٔٗٝضييٞ  

ٝجَغ ثِٞ ّشبطِٞ أٗ أمضش فٜ اىجشّبٍج ، ٗىقيذ صيٌَ اىزيذسٝت اىَزقيبطغ خصٞصيبً ٍيِ أجيو رَْٞيخ  رذسٝجٜ

خ اىجذّٞخ ٗر٘فٞش اىشاحخ اىالصٍخ ىيَجَ٘ػبد اىؼضيٞخ اىَجٖذح ، ٗىزقيٞو ّغجخ اإلصبثخ ٗاىقضيبء ػييٚ اىيٞبق

اىشربثخ فٜ اىزذسٝت ، ٗمزىل اىحذ ٍِ ٍخبطش اإلصبثخ ثبإلحزشا  اىْفغٜ اىْبرج ػيِ هيبٕشح اىحَيو اىضاتيذ 

 (292:  19ىيشٝب ِٞٞ . )

 

    Gehartجٛشْققبد ْقبدٍٚ ، ( 2)و( 2113أحًقذ ػهقٗ )دساعيخ ميال ٍييِ ٗٝزفيق رىيل ٍيغ ّزييبتج  

Haden (2113( )16و)  ،( 2114عققققؼبد ػجققققذهللا)أحًققققذ،  (13) و(2115) يؼزققققض عققققؼٛذ، ( 5) و 

اىَخططيخ ػيَٞيب  اىَزقيبطغ اىزيذسٝت أُ ثيشاٍجحٞش أهٖشد ّزبتج ٕزٓ اىذساعيبد  (3( )و2116) يحًٕد

 ػييٜ سٝب يخ ٖبساد األعبعٞخ اىخبصيخ ثنيواىَ اىجذّٞخ ٍٗغز٘ٛ أداء اىَزغٞشاد رحغِ فٜ ثشنو مجٞش رغٌٖ

 . حذح

 

 متوسط بين إحصا ي  دتل  ذات فروق توجد   عميث نيً  : من قشة نت ئج الفرض الث ني والذي ينص 
 لناش يالمهاري   المتغيرات عضبفي  البعد  القياس لصال الضابط   لممجموع  والبعد  القبمي القياسين

 .   سن 41 تحت الطاول  تنس
 

 والبعاااد  القبماااي القياساااين متوساااطي باااين إحصاااا ي  دالااا  فاااروق وجاااود( 6) جااادول نتاااا   هااارتأظ 
 . البحث قيد المهاري  المتغيرات في البعد  القياس ولصال  الضابط  لممجموع 



 

 

  فبػيٞخ اىزذسٝت اىَزقبطغ ػيٚ ثؼض اىَزغٞشاد اىَٖبسٝخ ىْبشئٜ رْظ اىطبٗىخ
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 الضاابط  لممجموعا  والبعاد  القبماي القياساين متوسطي بين المعنوي  الفروق هذ  الباح ان عز يو  
 لمبرناام  الكما  الازمن يخاص فيماا التقمياد  التادريبي البرناام  تنفياذ إلاي البحث قيد ري المها المتغيرات في

 التادريبات بهاذ  التادرج وكاذلك ، المختمفا  التادريبات إلا  باإلضاف  الوحدات وزمن التدريبي  الوحدات وعدد
 انقطااع دون ريبالتاد فاي الضاابط  المجموعا  أفاراد جمياع انتظاام إلا  باإلضاف  اإلتقان لمستو  لموصول
 تنمياا  فااي ااساسااي  المبااادئ أحااد التاادريب فااي ااسااتمرار يعااد حيااث إيجابياا  نتااا   بتحقيااق قاااموا وبالتااالي
  . الضابط  لممجموع  البحث قيد الطاول  بتنس الخاص  المهارات
 

أُ أعزَشاسٝخ اىزذسٝت أعيبط ٕيبً ىزطي٘ٝش حبىيخ اىشٝب يٜ و( 2115ػصبو ػجذ انخبنك )ٗٝشٞش 

أُ أٛ شنو ٍِ أشنبه اىزذسٝت ٝؤصش إٝجبثٞب فٜ ٍؼظٌ اىقيذساد اىجذّٞيخ ، ٗ ه ثٔ إىٜ اػيٜ ٍغز٘ٛٗاى٘ص٘

 (29:  6. ) ٗثبىزبىٜ عٞؤصش ػيٚ اىجبّت اىَٖبسٙ

 

أُ اىٖذف ٍِ رَشْٝبد اىيٞبقخ اىجذّٞخ اىَغزخذٍخ فٜ اإلػذاد اىجيذّٜ  و(2111يفزٙ حًبد )ٗٝشٞش 

٘جٞخ إٝجبثٞيخ رحغيِ ٍيِ ٍغيز٘ٛ األداء اىَٖيبسٛ ىيذٛ اىالػيت ٕ٘ احذاس رغٞشاد ثذّٞيخ ٗحشمٞيخ ٗفغيٞ٘ى

 حٞش أُ اىزغٞش فٜ اىغي٘ك اىحشمٜ ٝحذس ّزٞجخ ىيزذسٝت ٗاىََبسعخ . 

(14  :101) 

 متوسط بين إحصا ي  دتل  ذات فروق توجد   والذي ينص عمي لثً  : من قشة نت ئج الفرض الث لثث 
 المتغيرات بعض في التجريبي  المجموع  لصال  والضابط  ي التجريب المجموعتين بين البعديين القياسين
 .   سن 41 تحت الطاول  تنس ناش ينل المهاري 

  

 البعاديين القياسين متوساطي بين إحصاا ي  دال  فاروق وجود( 1) جدول نتا   يتض  من 
 . البحث   قيد المهاري  المتغيرات في التجريبي  المجموع  ولصال  والضابط  التجريبي  لممجموعتين
 

 التجريبيااا  لممجماااوعتين البعاااديين القياساااين متوساااطي باااين المعنويااا  الفاااروق هاااذ  الباح اااان عاااز يو  
 المتقاااطع التاادريب باسااتخدام التاادريبي البرنااام  تطبيااق إلااي البحااث قيااد المهارياا المتغياارات  فااي والضااابط 

 التدريبات من متنوع  مجموع  عمي تشتمل التي والرياضات اانشط  من العديد أستخدام خلل من وذلك
 التادريب حمال لمتغيارات واتساتمراري  الديناميكيا  تطبياق ماع الفارد  لمتقناين وفقاا   أدا هاا تام والتاي المختمف 
 فااي تحساان عماا  باادورها انعكساات التااي البدنياا  النااواحي تنمياا  إلاا  ذلااك أد  والااذ  التدريبياا  الوحاادة خالل

 حيااث تقميدياا  أشااكال تتخااذ فإنهااا المتبعاا  التدريبياا  لمباارام  بالنسااب  أمااا ، ناشاا ينلم المهااار  اادا  مسااتو 
 العممي ااسموب إلتباع افتقارها إل  باإلضاف  التدريبي لممحتو  التخطيط عدم من كبير قدر عم  تحتو 
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 عاةبمرا يهتم ت أنه التقميد  التدريب عم  المآخذ أكبر ومن ، ناش ينال لخصا ص مراعاتها وعدم الحديث
  . واض  بشكل التدريبي البرنام  وتنفيذ تخطيط عند السني  المرحم 

 

التادريب المتقااطع هاو اساتخدام  أن Brad Walker (0227 ) ولكر برا ر وف  هذا الصدد يشي 
مختمف اانشط  لتحقيق تكيف شامل في النشاط الرياضي التخصصي ، حيث أنه يساتخدم أنشاط  خاارج 

تاااوفير راحااا  مااان تاااأ يرات التااادريب فاااي رياضااا  التخصاااص ، اامااار الاااذ  يتاااي  التااادريبات التخصصاااي  ، ل
لمعضاالت وااوتااار والعظااام والمفاصاال وااربطاا  اسااتراح  قصاايرة ، والعماال عماا  تحقيااق التااوازن العضاامي  
لمرياضي ، فالتدريب المتقاطع هو وسيم  فعال  ليستري  الجسم من اانشط  الرياضي  الخاص  العادي  مع 

 فظ  عم  المستو  البدن  والفن  .المحا
 (41  :38) 

    Gehartجٛشْققبد ْقبدٍٚ ، ( 2و( )2113أحًقذ ػهقٗ )دساعيخ ميالً ٍييِ ٗٝزفيق رىيل ٍيغ ّزييبتج 

Haden (2113( )16و)  ،( 2114عؼبد ػجذهللا)حٞش أهٖشد  (3( )و2116) يحًٕد أحًذ، ( 5) و

فيييٜ يَجَيي٘ػزِٞ اىزجشٝجٞييخ ٗاىضييبثطخ ٗجيي٘د فييشٗ  داىييخ احصييبتٞب ثييِٞ ٍز٘عييطٜ اىقٞبعييِٞ اىجؼييذِٝٞ ى

 . ىصبىح اىَجَ٘ػخ اىزجشٝجٞخ ٍٗغز٘ٛ األداء اىَٖبسٛاىَزغٞشاد اىجذّٞخ 

 

 إل تخالص ت .ا
 فااااي التجريبياااا  لممجموعاااا  إيجابيااااا   تااااأ يرا   أظهاااار المتقاااااطع التاااادريب بإسااااتخدام التاااادريبي البرنااااام  -4

 . سن 41 تحت الطاول  تنس ناش يل البحث قيد المهاري  المتغيرات
 توجاد التقميد  التدريبي البرنام  من تأ يرا أك ر كان المتقاطع التدريب بإستخدام التدريبي البرنام  -3

 لصااال  والضااابط  التجريبياا  لممجمااوعتين البعااديين القياسااين متوسااطي بااين إحصااا ي  دالاا  فااروق
 . سن 41 تتح الطاول  تنس ناش يل البحث قيد المهاري  المتغيرات في التجريبي  المجموع 

 

 التوصي ت .
 فاي إيجاابي تاأ ير مان لاه لماا المتقااطع التادريب بإساتخدام المقتارح التادريبي البرنام  تطبيق أهمي  -4

 . سن 41 تحت الطاول  تنس ناش يل البحث قيد المهاري  المتغيرات تطوير
 ماااع  مختمفاا ساااني  مراحاالو  عماااي متغياارات التااادريب المتقاااطع تااأ ير لمعرفاا  مشاااابهه دراساا  إجاارا  -3

 . البطول  مستويات اعم  ناش ينبال نصل حت  الفردي  الفروق مراعاة
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