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 بترتيب نتائج األندية بالتنس األرضي Aceعالقة السموك الجازم واإلرسال )آيس( 
 بحث وصفي عمى العبي أندية محافظة بابل لفئة المتقدمين بالتنس األرضي

 مازن هادي كزار. د  هيثم حسين. د  هادي الخفاجي عدي مهدي. م
 كمية التربية الرياضية/ جامعة بابل

 الباب االول
 التعريف بالبحث -1
 مقدمة البحث واهميته 1-1

ن لعبة التنس األرضي من األلعاب التي اشتدت فييا المنافسة الرياضية وما تحقق من نتائج متسارعة وكبيرة خمق فرص إ
مل واالنفتاح عمى مختمف العموم والتي تتيح لمعاممين في المجال الرياضي االستفادة القصوى منيا بعد تحديد جديدة في التعا

المعطيات لالنطالق نحو التكامل الرياضي وذل الجيود المتواصمة التي البد وان تؤثر بشكل أو بأخر عمى تطور الالعبين بدنيا 
إن ىذا الحرص قد  بير في زيادة حرصيم عمى العمل بأقصى جيد لتحقيق الفوز، االوفنيا وخططيا وقد يؤثر عمييم نفسيا وبشكل ك

عمى متغيرات عممية تخمق تركيبة  باألساسولعبة التنس االرضي تعتمد ، يكون مثاليا لموصول إلى ما يسمى بالسموك الجازم
 . رياضية متميزة وفريدة تجسد ابعاد الحركة وجوانبيا بشكل واضح وممموس

ارات ىذه المعبة اصبحت ترتكز بدرجة كبيرة عمى األداء الفني لالعب واحتياجات التطوير والتحديث وخاصة ميارة وان مي
االرسال التي تعد حجر الزاوية ومفتاح الفوز بالشوط والمباراة لالعب الذي يجيدىا اجادة تامة والتي توفر لو الزمن فضاًل بالجيد 

في محاولة جادة لدراسة العالقة بين السموك الجازم ونتائج المباريات من جية وبين االرسال  والحركة، ومن ىنا تأتي أىمية البحث
 . ( ونتائج المباريات من جية اخرىAceنوع )آيس( )

 مشكمة البحث 1-2
من خالل خبرة الباحثين في المجال الرياضي عامة وعمم النفس الرياضي والتنس االرضي خاصة، الحظوا ان ترتيب نتائج 

بالجانب النفسي اىتم الباحثون  ىتمامالخ( ولضعف اال. . . الندية ليذه المعبة تتأثر بمتغيرات كثيرة منيا )بدنية، ميارية، نفسية،ا
بدراسة متغير السموك الجازم لمعرفة الدوافع المختمفة التي تدفع الالعبين إلى ما يقومون بو من سموكيات وتصرفات وآثارىا في 

 باإلرسال ىتمامكذلك قمة اال. ة حيث يعتقد الباحثون ان ىذا المتغير قد يكون لو عالقة ميمة بترتيب االنديةالمنافسات المتعدد
الذي يعتبر احد العوامل الرئيسية في الفوز بالمباراة اذا ما استخدمو الالعبون بكثرة لذا ارتأى الباحثون دراستو لمعرفة  Ace)آيس( 

 . أو انخفاض ترتيب نتائج االندية المشاركة في بطولة محافظة بابل بالتنس االرضي مدى إسيام ىذه الميارة في ارتقاء
 أهداف البحث:  1-3

 . التعرف عمى طبيعة العالقة بين السموك الجازم وترتيب نتائج االندية الرياضية -1
 . التعرف عمى طبيعة العالقة بين ميارة االرسال وترتيب نتائج االندية الرياضية -2

 روض البحثف 1-4
 . يرتبط السموك الجازم بترتيب نتائج االندية الرياضية بعالقة معنوية -1
 . ( بترتيب نتائج االندية الرياضية بعالقة معنويةAceترتبط ميارة االرسال نوع )آيس( ) -2

 مجاالت البحث 1-5
 . ة بابلظالمجال البشري: العبو االندية الرياضية لفئة المتقدمين في محاف -
 . 2111/ 12/ 23 -2111/ 12/ 11لمجال الزماني: الفترة الواقعة بين ا -
 . المجال المكاني: ممعب نادي بابل الرياضي -
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 الباب الثاني
 الدراسات النظرية والمشابهة -2
 الدراسات النظرية 2-1
 السموك الجازم 2-1-1

ة كانت، وان ليذا السموك االثر الفعال في كيفية يمثل السموك الجازم اىم دعائم الفوز في المنافسات الرياضية أو اي لعب
تعامل الالعب عمى الفوز في المنافسات التي تحكميا كثير من االنفعاالت التي تؤثر عمى سموك الالعب ومن ثم خمق حالة سمبية 

 . تؤثر في سموك الرياضي
سات والذي يتميز بالقوة والشدة والحزم والسموك الجازم ىو نوع من السموك الذي يقوم بو الالعب الرياضي اثناء المناف

تباري بين منافسين ” ويتميز السموك الجازم بأنو. والتصميم والكفاح وعدم خروج ىذا السموك اال في اطار ولوائح وقواعد وقوانين
 ( 1). يسعى كل منيما نحو تحقيق اليدف المشترك نفسو، ولكن في ضوء االلتزام بقواعد وقوانين النشاط"

السموك قد يظير عمى الالعبين اثناء المنافسات )السيما القوية منيا مما ينتج الحاق االذى بالعبي الفريق المنافس ان ىذا 
خر عدم يختمف عن العدوان بعاممين ميمين: اوليما عدم وجود نية الضرر عند الالعب لمنافسو، واآل ألنوال انو ليس عدوانًا، إ

 ،(2)لمعبة فيو استعمال قوة كبيرة جدا في التنافس ويدعى ىذا السموك بالسموك الجازم أو الحادخروج ىذا السموم عن قواعد وقوانين ا
( إلى نوع من السموك يطمق عميو )السموك الجازم( 1986وفي ضوء ذلك اشار بعض الباحثين في مجال عمم النفس منيم )سكوت

 . (3)نيوىو نوع سوي من السموك يختمف اختالفًا واضحًا عن السموك العدوا
ويصف بعض المؤلفين السموك الجازم بانو عدوان ايجابي لمواصفاتو التي تختمف عن سموك العدوان العدائي أو العدوان  

الوسيمي المذين يعدونيما عدوانًا سمبيًا، وىنالك باحثون اخرون ال يتفقون مع ىؤالء المؤلفين في عد السموك الجازم عمى انو عدوان 
أن العدوان كتعريف يحمل معنى االذى والضرر لمغير أو الذات مع ” صفة االيجابية، وذلك لسبب بسيط ىو حتى وان اطمقوا عميو

الشخصي كيدف أو ايذاء فرد معين لموصل إلى ىدف آخر"، عمى حين يختفي ىذا  لإليذاءوجود نية ضرر مسبقة سواء أكان 
 . المعنى لمضرر مع وجود النية عند استعراض معنى السموك الجازم

فالسموك الجازم ىو سموك رياضي لمتنافس بقوة ضمن قوانين المعبة وال يمت بصمة مطمقًا إلى معنى العدوان مع عدم وجود  
 ( 1). نية الضرر بالعبي الفريق المنافس عمى الرغم من ان نتيجة استعمالو قد تؤدي إلى ىذا الضرر

ة في التنافس والكفاح في بذل الجيد من أجل الفوز وعدم االستسالم كما ان ىذا السموك ممتزم بالقوانين والميل إلى المبادر 
لميأس والميل إلى المعب اليجومي مما يدعم الثقة بالنفس التي تؤدي إلى استعراض الالعب لمميارات التي يمتمكيا والتي تعطي إلى 

 . المعب اكثر جمااًل وتشويقاً 
  :(2)ان ىذا السموك يتصف باالتي

 . ل االصابةال يخشى احتما -
 . يرغب بتحدي المنافس الذي امتاز بالخشونة -
 . يصر إلى تحقيق اليدف االيجابي لمتنافس -
 . يبذل الجيد المطموب لمحاولة تحقيق الفوز -
 . يركز عمى األداء الجيد وتكرار المحاولة حتى ولو فشمت -
 

 Aceمهارة االرسال )آيس(  2-1-2
                                                 

توجييات  -الرياضة والتربية البدنية )أسس عممية مدخل لدراسة سموك العدوان والتعصب واالنتماء في مجالصدقي نور الدين محمد ودالل فتحي عيد: ( 1) 
 . 21، ص2117(، القاىرة، مكتبة االنجمو المصرية، ارشادية
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( الذي لو أىمية كبيرة في ىذه Aceاىميا ميارة االرسال وباالخص االرسال )آيس( )التنس االرضي يمتاز بعدة ميارات 
فالالعب (، 1) المعبة فيي تعد من الميارات األساسية والمغمقة التي يمكن من خالليا ان يحصل الالعب عمى نقطة بطريقة مباشرة

 . (2) مي لمنقاط في المباراةالذي يتقن ىذا االرسال يستطيع ان يحصل عمى نسب عالية من المجموع الك
( يعرف بانة قدرة الالعب عمى تسجيل نقطة مباشرة عمى منافسو اي عدم امكانية المنافس من صد Aceواالرسال )آيس( ) 

 . أو رد االرسال وذلك لقوتو وبالتالي خسارتو نقطة، ويجب ان يتميز ىذا النوع من االرسال بالقوة والسرعة المطموبة
نما يشار إليو  Aceرة إلى ان اإلرسال )آيس( والبد من اإلشا ال يمكن وضعو في حقل اإلرسال الناجح أو اإلرسال الفاشل وا 

بأنو إرساال ناجحا في كل األحوال وليذا حصمنا عمى نقطة مباشرة منو وىو يختمف عن اإلرسال الساحق في كرة الطائرة إذ انو 
لمستخدم من قبل الالعب يدل عمى نوع اإلرسال، أما في التنس األرضي فيمكن يمكن ان يكون ارساال ناجحا أو فاشال والتكنيك ا

استخدام أنواع مختمفة مـن االرساالت )المستقيم، القوسي العالي، القوسي الواطئ( ونتعرف عمييا من خالل التكنيك المستخدم ايضا 
فقد يكون نوع . الحصول عمى النقطة المباشرةجزء من ىذه األنواع المختمفة لخصوصيتو في  Aceولكن يكون اإلرسال )آيس( 

 . في نفس الوقت وىكذا لبقية األنواع Aceاإلرسال مستقيما و)آيس( 
العب  أليوقد اكدت معظم مدارس التنس الحديث عمى أىمية اتقان كافة أساليب أداء ميارة االرسال، باعتبارىا مفتاح الفوز 

انيا ال يقف عند حد فقدان الفوز بالمباراة وانما يمتد ليمثل نقطة ضعف جوىرية في يتمكن من اتقانيا، كما ان ما يسببو عدم اتق
 . أداء الالعب وذلك الن ضربة االرسال الضعيفة وغير المتقنة تتيح فرصة صد اليجوم بيجوم مقابل قوي من الالعب المنافس

شكل والصورة والتكتيك العالي من حيث وقفة بال ألدائووان اتقان االرسال يحتاج من الالعب إلى الكثير من المتطمبات 
االستعداد والمكان المناسب لكي يؤديو اما مستقيمًا أو قطريًا باتجاه ممعب المنافس واتخاذ الوضع المثالي لمجسم وكذلك نوع المسكة 

 ( 1)المستخدمة والتوقيت الفعال والتناسق الجيد وصواًل إلى الخطة ضرب الكرة ومتابعتيا
المرسل ان يتقن جميع انواع االرسال لكي يتمكن من أداء ىذه الضربة عمى احسن وجو ويجعل الكرة تدور عمى الالعب 

 ( 2)باتجاىات مختمفة وسرع مختمفة وقوة شديدة وكمما كان االرسال فعااًل تمكن الالعب المرسل من الفوز بالشوط والنقاط
زيد من ثقة وعزيمة الالعب المرسل ويجعمو اكثر توازنًا وقدرة في المنافسة ي Aceان تحقيق وتكرار حدوث االرسال )آيس( 

 . (3)عمى االختيارات الجيدة
 

 الدراسات المشابهة 2-2
 ( 4)م(2118دراسة )عامر سعيد واخرون، 

 . )االسموب القيادي لمدربي كرة القدم وعالقتو بالسموك الجازم والعدوانية لدى العبييم( 
االسموب القيادي وابعاده والسموك الجازم وابعاد العدوانية لمعبي كرة القدم في اندية الدرجة ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى 

الممتازة لممجموعة الجنوبية والعالقة فيما بينيم وقد اجريت الدراسة عمى العبي بعض اندية الدرجة الممتازة بكرة القدم، واستخدم 
لممدربين ومقياس السموك الجازم ومقياس العدوانية وتوصل الباحثون في الباحثون ثالثة مقاييس ىم مقياس االسموب القيادي 

دراستيم وجود عالقة ارتباط )حقيقية( بين االسموب القيادي لمدربي كرة القدم والسموك الجازم لالعبييم من جية وعدم وجودىا مع 
 العدوانية لالعبييم من جية اخرى

 
 
 
 

 الباب الثالث
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جراءاته -3  الميدانية:  منهجية البحث وا 
 منهج البحث:  3-1

استخدمت الباحثون المنيج الوصفي باألسموب المسحي لمالئمتو طبيعة البحث، حيث ييتم المنيج الوصفي في تصوير 
 . الوضع الراىن وتحديد العالقات التي توجد بين الظواىر واالتجاىات التي تشير في طريق النمو أو التطور

 عينة البحث: 3-2
البحث من العبي أندية محافظة بابل المشاركين ببطولة المحافظة بالتنس األرضي )بابل، القاسم، البمدي،  تكونت مجتمع

 . ( العب12المحاويل، الكفل، المسيب( والبالغ عددىم )
ة ولتنفيذ خطوات البحث بشكل عممي دقيق البد من اختيار عينة تمثل المجتمع األصمي أصدق تمثيل، وعمية تم اختيار عين  

 . %111( العب، وىم يمثمون مجتمع البحث وبنسبة 12البحث بالطريقة العشوائية والبالغ عددىم )
 أدوات البحث:  3-3

 . المصادر العربية واالجنبية -1
 *( ). والنتيجة النيائية Acesعدد االرساالت )آيس(  استمارة تسجيل -2
سموك الالعب الرياضي الذي يتميز بالمعب الرجولي والكفاح لقياس ( 1( )1998مقياس السموك الجازم: صممو )عالوي  -3

( فقرة يقوم الالعب باإلجابة عنيا وفق بدائل 21والنضال والقوة في أطار لوائح وقوانين المعب ويتكون المقياس من )
 . (1إجابة رباعية التدريج )ممحق 

 إجراءات البحث الميدانية:  3-4
 : كاآلتيمحددة تم تنفيذ إجراءات البحث وفق خطوات 

تم تطبيق مقياس السموك الجازم عمى عينة البحث المتمثمة بالعبي أندية محافظة بابل بالتنس األرضي وبطريقة المقاء  :أوالا 
المباشر مع الالعبين )المفحوصين( وبالشكل الجمعي بعد أن قام احد الباحثين بشرح آلية اإلجابة عن ىذا المقياس، وقد 

 . ن عمى نجاح ىذه اإلجراءاتأسفر تعاون الالعبي
ويتم تصحيح . ( فقرة21تم حساب درجة السموك الجازم لدى المفحوصين من خالل اإلجابة عن جميع الفقرات البالغة )

( درجة وىي 81(، وقد يتراوح مجموع الدرجة عمى المقياس بين )1، 2، 3، 4المقياس عمى وفق )أربع( بدائل وأعطيت ليا أوزان )
( درجة يمثل الوسط النظري لدرجات المقياس، فإذا كانت 51( درجة وىي أقل درجة، ومتوسط فرضي مقداره )21أعمى درجة و)

( درجة فان ىذا 51( فيذا يشير إلى أن السموك الجازم فوق المتوسط، أما إذا كانت اقل من )51الدرجة عمى المقياس أكثر من )
 . يدل عمى ضعف السموك الجازم لدى المفحوص

تم الحصول عمى ترتيب األندية من خالل اعتماد النتائج النيائية لبطولة أندية محافظة بابل بالتنس األرضي حيث جاءت  :ثانياا 
 : كاآلتي

 
 
 
 
 

 ( 1جدول )

                                                 
 ( 2انظر ممحق ) *
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 يبين ترتيب األندية في بطولة محافظة بابل بالتنس األرضي
 

 الترتيب األندية الرياضية
 األول بابل
 الثاني القاسم
 الثالث البمدي
 الرابع المحاويل
 الخامس الكفل
 السادس المسيب

 
 . بين ترتيب األندية والسموك الجازم خراج العالقة ماإ: تم ترتيب األندية حسب نتائج السموك الجازم بيدف ثالثا
والبد من . بينيما، ومن ثم ترتيبيا إزاء ترتيب األندية الرياضية الستخراج العالقة Acesيس( آ: تم حساب معدل االرساالت )رابعاا 

لالعب في الشوط الواحد ومن ثم  Acesتوضيح طريقة حساب المعدل وذلك عن طريق حساب مجموع االرساالت )آيس( 
المجموعة ومن ثم المباراة واخيرًا المعدل وفق قانون النسبة والتناسب وذلك الختالف عدد االشواط في كل مباراة حيث تزداد 

نافسان متقاربان في مستوى األداء المياري الذي يؤدي إلى حدوث حاالت التعادل سواء في عدد االشواط عندما يكون المت
الشوط الواحد أو المجموعة، اما اذا كان ىنالك فارق في المستوى المياري فيكون بامكان الالعب االكثر جدارة ومقدرة ان 

 . اط وبما يسمح بو قانون لعبة التنس االرضييحسم المباراة لصالحة وفق الحد االدنى من االرساالت والنقاط واالشو 
 

 الوسائل اإلحصائي:  3-5
 حيث تم استخدام الوسائل اإلحصائية التالية: 

 . الوسط الحسابي -1
 . االنحراف المعياري -2
 . ارتباط الرتب سبيرمان -3
 . (T-TESTاختبار ) -1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الباب الرابع
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 عرض النتائج وتحميمها ومناقشتها  -4
 . عرض نتائج السموك الجازم لالعبي االندية الرياضية بالتنس االرضي وتحميمها ومناقشتها 4-1

 ( 2جدول )
 . يبين االوساط الحسابية لنتائج السموك الجازم لالعبي االنديو الرياضية بالتنس االرضي

 األندية
 )َس(  

 لمسموك الجازم
 )ع(  

 لجميع األندية
 )َس(  

 لجميع األندية
 )ع(  
 يع األنديةلجم

 6.42 71.5 بابل
 
 

62.42 
 

 

8.99 

 3.59 67.5 القاسم
 1.82 65.0 البمدي
 4.65 69.0 المحاويل
 11.96 45.5 الكفل
 4.53 56.0 المسيب

 
 بعد توزيع استمارة السموك الجازم عمى العبي االندية الرياضية المشاركون في بطولة اندية محافظة بابل لممتقدمين ووضع

الرياضية حيث كان اعمى وسط حسابي  لألندية( االوساط الحسابية 2الدرجة النيائية لكل نادي عمى حده حيث يبين لنا الجدول )
( لنادي المسيب ويتضح لنا من الجدول نفسو ان الوسط الحسابي لجميع فرق 45.5بينما اقل وسط حسابي ). ( لنادي بابل71.5)

وىذا يؤكد عمى ارتفاع السموك الجازم لدى جميع االندية الرياضية . (8.99معياري ) بانحرافو ( 62.42االندية الرياضية كان )
 . بصوره عامو

 . عرض نتائج العالقة بين السموك الجازم ونتائج االندية الرياضية بالتنس االرضي وتحميمها ومناقشتها 4-2
 ( 3جدول )

االندية  
 الرياضية

ترتيب نتائج 
 االندية

سموك ترتيب قيم ال
 قيمة االرتباط )ر(  الجازم

قيمة )ت( 
 المحسوبة

قيمة )ت( 
 الجدولية

الداللة 
 اإلحصائية

 1 1 بابل

0.82 2.8 

 
 

2.44 
 
 

 
 
 
 

 معنوي

 3 2 القاسم
 4 3 البمدي
 2 4 المحاويل
 5 5 الكفل
 6 6 المسيب

 
باستخدام طريقة سيبرمان واختبار )ت(، وجد ان قيمة معامل االرتباط  ( انو بعد معالجة االرقام إحصائياً 3يبين من الجدول )

( وىي اكبر من 2.8( وكانت قيمة )ت( المحسوبة )0.82بين السموك الجازم وبين ترتيب نتائج العبي االندية الرياضية ىي )
ىذا يبين العالقة االيجابية بينيما ( والفرق معنوي والعالقة قويو و 4( ودرجة حريو )0.05( عند مستوى داللة )2.44الجدولية )

ء الالعبين في المراكز ادأويعزو الباحثون ىذا العالقة إلى . ويدل عمى مدى إسيام السموك الجازم في االرتقاء بمستوى االنجاز
لالعبين الذين يتميز وىذا يؤشر حقيقة فحواىا ان ا. المتقدمة بمعبيم المتميز بالقوة والشدة والكفاح والذي لم يخرج عن قوانين المعبة
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( 2)(2111)ايمن ، (1)(2117ادائيم بالمعب الرجولي سوف يحققون افضل النتائج، وىذا يتفقد مع دراسات عديدة مثل )دراسة عامر 

 حيث اكدت ىذه الدراسات عمى أىمية السموك الجازم في تحقيق الفوز في المباريات
 . الرياضية بالتنس االرضي وتحميمها ومناقشتهلالعبي االندية  Aceعرض نتائج االرسال )آيس(  4-3

 ( 4الجدول )

 )َس(   األندية
 السموك الجازم

 )ع(  
 لجميع األندية

 )َس(  
 لجميع األندية

 )ع(  
 لجميع األندية

 0.88 4.0 بابل

 
2.75 
 

0.85 

 0.53 3.5 القاسم
 0.18 3.0 البمدي
 0.17 2.5 المحاويل
 0.61 2.0 الكفل
 0.88 1.5 المسيب

 
ووضع الدرجات النيائية لكل نادي عمى حده وكما ىو  Aceبعد استخراج النتائج من استمارة تسجيل عدد االرساالت )آيس( 

( لنادي بابل بينما اقل 4,5( الذي يبين االوساط الحسابية لالعبي االندية الرياضية حيث كان اعمى وسط حسابي )4في الجدول )
دي المسيب وىذا سيؤثر إلى ان نادي بابل كان يتمتع بمقدره كبيرة عمى تحقيق اكبر عدد من االرساالت ( لنا1,5وسط حسابي )

 . )آيس(
( وىذا يؤكد 1,85( وبانحراف معياري )2,75ويبين لنا من الجدول نفسو ان الوسط الحسابي لجميع االندية الرياضية كان )

 . أي ان الفاصل بين اعمى نادي واقل نادي ليس كبيراً  Aceيق االرسال )آيس( تقارب االندية فيما بينيا من حيث قدرتيا عمى تحق
 

 . ( ونتائج االندية الرياضية بالتنس االرضي وتحميمها ومناقشتهاAceعرض نتائج العالقة بين االرسال )آيس( ) 4-4
 ( 5الجدول )

االندية 
 الرياضية

ترتيب االندية 
 حسب نتائجيا

ترتيب االرسال 
 Ace)آيس( 

 قيمة االرتباط )ر( 
قيمة )ت( 
 المحسوبة

قيمة )ت( 
 الجدولية

الداللة 
 اإلحصائية

 4 1 بابل

 
0.37 

 
0.79 

 
 

 
2.44 
 
 

 
 
 

 عشوائي
 
 

 1 2 القاسم
 5 3 البمدي
 2 4 المحاويل
 3 5 الكفل
 6 6 المسيب

 
بينما نجد ان  Aceالرابع من حيث معدل االرساالت )آيس( حيث نجد ان نادي بابل والذي احرز المركز األول كان ترتيبو 

وىكذا بالنسبة لبقية االندية نالحظ  Aceنادي القاسم الذي احرز المرتبة الثانية كان ترتيبو األول من حيث معدل االرساالت )آيس( 
لمسيب الذي جاء سادسًا ومتأخرًا في باستثناء نادي ا Aceوما تحقق من ارساالت )آيس(  نتيجةمن  وتفاوتًا كبيرًا بين ما احرزت

 . Aceالمرتبة االخيرة وكان ايضًا السادس من حيث معدل االرساالت )آيس( 
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( 0.37ندية الرياضية ىي )وبين النتائج النيائية لأل Ace( ان درجة االرتباط بين االرسال )آيس( 5وكما يبين الجدول )
( والفرق 4( ودرجة حريو )0.05( عند مستوى داللو )44 .2يمة الجدولية )( وىي اقل من الق1.75وكانت قيمة )ت( المحسوبة )

 . عشوائي
ان سبب العالقة الضعيفة والعشوائية تعود إلى ان نتائج جميع الالعبين تشير إلى قمة معدل االرساالت وىذا يشير بوضوح 

ة مما لم يكن لو دورًا واضحًا عمى نتائج االندية قيد إلى ان قدرات العبي االندية عمى استخدام ىذا النوع من االرسال قميمو وضئيم
 . البحث
 

 الباب الخامس
 االستنتاجات والتوصيات  -5
 االستنتاجات  5-1

 . وجود عالقة ارتباط معنوية بين مؤشرات السموك الجازم وترتيب نتائج األندية -1
 . ندية في بطولة محافظة بابل بالتنس االرضيوترتيب األ Aceوجود عالقة ارتباط غير معنوية بين االرسال )آيس(  -2
 . ولجميع العبي األندية بالتنس األرضي Aceوجود ضعف واضح في األداء المياري لالرسال )آيس(  -3
 

 التوصيات  5-2
بموضوع السموك الجازم لالعبين أثناء التدريب وقبل  ىتمامحث الكوادر اإلدارية العميا لألندية الرياضية عمى اال -1

 . لمنافسات الرياضية أيضا لغرض زيادة ودعم ىذا السموك ليما
 . بحيث تكون مستقمة عن المنياج التدريبي المتبع Ace)آيس(  لإلرسالتخصيص وحدات تدريبية  -2
لدى أندية محافظة  Ace)آيس(  لإلرسالإجراء دراسات أخرى تحدد من خالليا أسباب انخفاض مستوى األداء المياري  -3

 . بابل
 

 المصادر العربية واالجنبية
ايمن ىاني الجبوري: أثر برنامج ارشادي في تعديل سموك العبي كرة اليد الناشئين من العدواني إلى الجازم، رسالة  -1

 . م2111جامعة بابل،  -ماجستير، كمية التربية الرياضية
 . 1987تب لمطباعة والنشر، ، الموصل، مديرية دار الكمناىج البحث في التربية البدنيةريسان خريبط:  -2
صدقي نور الدين محمد ودالل فتحي عيد: مدخل لدراسة سموك العدوان والتعصب واالنتماء في مجال الرياضة والتربية  -3

 . 2117، القاىرة، مكتبة االنجمو المصرية، 1توجييات ارشادية(، ط -البدنية )أسس عممية
 . 1989لموصل، دار الكتب، االعاب الكرة والمضرب، طارق حمودي أمين:  -4
 . 1993طمحة حسام الدين: الميكانيكا الحيوية، األسس النظرية والتطبيقية، دار الفكر العربي، القاىرة،  -5
. االسموب القيادي لمدربي كرة القدم وعالقتو بالسموك الجازم والعدوانية لدى العبييم. عامر سعيد الخيكاني، واخرون -6

 . 2118، 9، العدد1رياضية، المجمدمجمة عموم التربية ال
 . 1989، دار الفكر العربي، القاىرة، الموسوعة العربية لمتنس، االعداد البدني والفني لالعب التنسعبد النبي الجمال:  -7
 . 2112، مطبعة الطيف، بغداد، العاب الكرة والمضرب التنس االرضيعمي سموم جواد:  -8
 . 1998، القاىرة، مركز الكتاب، بارات االنفسية لمرياضيينموسوعة االختمحمد حسن عالوي:  -9

 . ، القاىرة، مكتبة االنجمو المصرية1محمد يوسف حجاج، التعصب والعدوان في الياضة )رؤية نفسية_اجتماعية(، ط -11
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11- German Tennis Association: Tennis Course (Techniques and Tactics) ،vol I ،Hong kong ،
Barrons Educational Series ،Inc  . ، 2000 . 

 
 ( 1ممحق )

 مقياس السموك الجازم
 . . األخ الرياضي الكريم

فيما يأتي بعض المواقف أو الحاالت التي تصادفك كالعب في المنافسات الرياضية، يرجى اإلجابة عنيا بكل صدق  
 . وأمانة وبما ينطبق عميك فعميا ألنيا ألغراض البحث العممي فقط

 ال أوافق بشدة ال أوافق أوافق أوافق بشدة لفقرةا ت
     . يبدو انني اتنافس بشدة عندما اكون ميزوما 1
     . احاول االبتعاد عن المنافس الذي يمعب بخشونة وعنف 2
بعض زمالئي يصفونني بانني العب ال اخشى االحتكاك البدني مع  3

 . المنافسين
    

     . ومالدفاع ىو احسن وسيمة لميج 4
     . اتجنب تحدي المنافسين الذين يتميزون بالعنف في المعب 5
     . ال استسمم بسيولة عندما يسوء الموقف اثناء المعب 6
     . اميل إلى تحدي المنافسين الذين يتميزن بالمستوى العالي 7
     . يتممكني الخوف من المنافس الذي يغمب عميو طابع الخشونة في المعب 8
     . ما استطيع بأقصىاكافح  فإننيعندما تسوء االمور في المباراة  9

     . ال استسمم بسيولة فإننيحتى عندما انيزم بفارق كبير  11
     . بعض زمالئي يصفونني بانني العب مسالم 11
     . ال اخشى المعب الذي يتميز بالعنف والخشونة 12
     . اخشى االصابة ألننيلمنافس احاول ان اتجنب االحتكاك با 13
     . اليجوم ىو احسن وسيمة لمدفاع 14
     . بعض زمالئي يصفونني بانني اتميز بالمعب الرجولي 15
     . احزن بشدة عندما يصاب منافسي نتيجة احتكاكي بو 16
ال افضل االشتراك في المنافسة ضد منافسين عمى درجة كبيرة من  17

 . ني العنيفاالحتكاك البد
    

     . يعجبني المعب اليجومي بدرجة اكبر من المعب الدفاعي 18
ما استطيع من جيد حتى ولو كنت  بأقصىفي المنافسة الرياضية اكافح  19

 . ميزوما
    

     . الكثير من زمالئي يصفونني بان لعبي يتميز بالمعب النظيف 21
 
 

 ( 2ممحق )
 مع نتيجة المباراة Aceت )آيس( استمارة تسجيل عدد االرساال
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رقم 
 المباراة

عدد مرات اإلرسال  اسم النادي الالعبين
 Ace)آيس( 

عدد 
 األشواط

عدد 
 المجموعات

نتيجة 
 المباراة

 المالحظات

1 
      بابل أ

      القاسم ب

2 
      البمدي ج
      المحاويل د

3 
      القاسم ىـ
      المسيب و

 . . . . 
 . . . . . .  . . . . .      

 . . . . . .  . . . . .      

 
       
       

 
       
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


