اس ـتــرات ـي ـچ ـيــات
حتويل أندية كرة القدم الى شر كات مساهمة
فى اطار تطبيق اخلصخصة
على مرجعية قرار الفيفا ) ( 2007

د /آمال محمد إبراهيم بابكر
أستاذ مشارك  /رئيس قسم اإلدارة الرياضية
جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ـ ـ كلية التربية البدنية والرياضة

األستاذ عبد املنعم إبراهيم توفيق

كبير مدرسني ( م )
جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ـ ـ كلية التربية البدنية والرياضة
E mail: maattoog@yahoo.com

ت ـقــديـ ـ ــم
هدفت الدراسة إلى حتديد األسس العلمية واإلجراءات واستراتيجيات
حتويل أندية كرة القدم إلى شر كات مساهمة  ،ضمن إطار تطبيق اخلصخصة
على مرجعية قرار الفيفا ( )2007والتعرف على نقاط القوة والضعف والفرص
والتحديات ،وذلك من خالل دراسة ميدانية مت فيها اختيار املنهج الوصفي
كطريقة  ،وإستبانة ( كأداة جلمع البيانات مت تقنينها بإيجاد الصدق والثبات
واملوضوعية )  ،ثم وجهت لعينة مت اختيارها بالطريقة املقصودة من اخلبراء
واملتخصصني واألكادمييني فى مجال التربية البدنية وعلوم الرياضة واإلدارة
واالقتصاد عددهم ( )61فرد ًا كما استخدم الباحثان احلزمة اإلحصائية
للعلوم االجتماعية  spssملعاجلة البيانات إحصائيا وجاءت أهم النتائج أن
املناخ االستثماري في املجال الرياضي مناسب لهذا التطبيق وأوصي الباحثان
باستراتيجيات لتطبيق اخلصخصة في أندية كرة القدم .
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وصفت اخلصخصة بأنها ظاهرة عاملية
في مجال إعادة هيكلة العمليات أالقتصادية
وأصبحت من البنود األساسية التي يتبناها كل
من البنك والصندوق الدوليني كإحدى املعاجلات
لألوضاع املالية املتدهورة في الدول النامية.
وأصبح لفظ اخلصخصة متداوالً في األوساط
االقتصادية والسياسية واالجتماعية لذا ظهرت
اجتهادات كثيرة في تعريف اخلصخصة ورغم
إن اخلصخصة أسلوب اقتصادي يحتاج أن نتعمق
في دراسته ،غير أن الرياضة مجال قاطع
للعلوم األخرى يجب إن يتعامل مع استراتيجيات
اخلصخصة وفقا لطبيعته ومراعاة مجاالته،
التي تطبق فيها اخلصخصة بحيث تتماشى
مع أهدافه وسياساته وكل ذلك متت مراعاته
من خالل قرار االحتاد الد ولى لكرة القدم
بفتح الفرص للباحثني ليتم دراسة تطبيقه ،
بحسب طبيعة كل منطقة إقليمية وبلد لطرح
لرؤى ووضع االستراتيجيات للتطبيق وبحسب
الوضع الراهن في السودان هناك ثالثة أمناط
ميكن طرحها للدراسة لتحقيق ذلك وهى :
تخصيص أإلدارة  :ويعنى اخلصخصة
بأفضلية القطاع أخلاص في حاالت القصور في
اإلدارة العامة.ويعد هذا الشكل مرحلة متهيدية
وأولية للخصخصة وتتضمن عقود اإلدارة وهي
العقود التي تبرمها احلكومة أو اجلهة مع
املؤسسات اخلاصة إلدارة املنشاة ،العامة لقاء
أجور محددة أو نسبة من العائدات ،أو حصة
من رأس مال املنشاة  ،واإلدارة في هذه احلالة
مسئولة عن املخاطر التجارية أو التدهور في قيمة
أصول املنشأة خاصة إذا مت النص في العقد على
ذلك .وكثيراً ما تلجأ األندية ملثل هذا النوع من
أشكال اخلصخصة كتجربة حوض لسباحة
بنادي الضباط
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التأجير :وتنتج عقود التأجير استثمار
املوارد واألصول من قبل القطاع اخلاصة لقاء
رسوم أو أجور محددة من قبل الدولة ويشمل
البيع اجلزئي حيث تلجا بعض األندية إلى
بيع جزء من أسهمها  ،كخطوة متهيدية نحو نقل
امللكية إلى القطاع اخلاص بشكل كامل ويكون
الغرض مشاركة القطاع اخلاص في واإلدارة كما
تطرح أحيانا أسباب ماليه بغرض زيادة رأس املال
أو التوسع بشكل عام مبررا لهذه العملية( .سمير
عبد احلميد املصدر السابق ()1999م،ص ()88
االكتتاب  :contributionوهنا يكون
اكتتاب عام على األندية املطروحة للخصخصة
من قبل الدولة للجمهور بشكل عام وذلك من
منطلق توسيع قاعدة أمللكية وإتاحة فرص
متكافئة للجميع في احلصول على األسهم
والشراكات املطروحة للخصخصة وقد مت اختيار
هذه الطريقة لعدم وجود سوق مالية متطور
باإلضافة إلى ضعف رأس املال أخلاص
البيع الكلي املباشر  :وتأخذ عملية البيع
املباشر عدة أشكال من أهمها استدراج العروض،
حيث تستخدم هذه الطريقة في بيع املنشات
الهامة اإلستراتيجية والتي تتطلب إدارتها
مواصفات خاصة وقدرات متويليه وخبرات في
املجال الرياضي .
البيع عن طريق السوق املالية :وذلك
عن طريق طرح أسهم املنشأة املراد بيعها في
السوق املالية ،وتتطلب هذه الطريق وجود سوق
مالية نشطة وشفافية عالية في تقييم أوضاع
املنشآت املطروحة للبيع
البيع بالتراض  :ويتم اللجوء إلى هذه
الطريقة عند بيع منشآت إستراتيجية وهامة
في قطاع اخلدمات العامة(public services
 ،)sectorأو الصناعات أإلستراتيجية حيث
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أهلية املستثمر اجلديد وقدرته على التطوير
والتحديث شرط أساسي في عملية نقل
أمللكية وفي هذه احلالة يتم اختيار مستثمر
استراتيجي محلي أو أجنبي وفق شروط
ومواصفات محدده وسوف يتم اختيارا فضل
هذه األساليب من خالل استفتاء عينة الدراسة
لوضع اإلستراتيجية العامة خلصخصة األندية
ألرياضية التي يجب أن جتمع بني العناصر الفنية
واملالية والقانونية بوضع آلية لزيادة املوارد املالية
لألندية وحتديد مواطن االستثمار فيها في إطار
إستراتيجية شمولية حتقق التوازن املنشود بني
الرسالة الوطنية للمؤسسة الرياضية ومتطلبات
التحول إلى مشروعات استثمارية  ،وتهدف إلى
إحداث تغير دائم في األندية الرياضية وإعادة
تعريف العالقات بني الهيئات احلكومية واألندية
كهيئات أهلية تتبع للمجتمع املدني -كبديل
للخصخصة حال تكنوقراطيا ملشكالت محدودة.
بل يرتبط بإعادة هيكلية دائمة لتنظيم
األندية والهيئات بحيث تؤدي إلى تشجيع ،
االعتماد على القطاع اخلاص و إعادة توزيع
املسؤوليات بني مؤسسات الرياضة بحيث
تنتقل عملية صنع القرار من دائرة احلكومة
إلى دائرة القطاعني االهلى و اخلاص ،وتأتى
هذه الدراسة لتبحث في إستراتيجية حتويل
أندية كرة القدم إلى شركات مساهمة و
تكييف الواقع،املرتبط مبتطلبات الوضع الراهن ،
حيث تهدف الدراسة هذه إلى بحث إستراتيجية
اخلصخصة وفق هذه املتطلبات واألهداف املراد
حتقيقها مع األخذ باالعتبار التركيز على الفوائد
والتكاليف الفعلية ودراسة ظروف وبيئة التطبيق
الختيار أفضل االستراتيجيات  .لإلسهام فى
إجراء اخلطوات التي حتدث تغييراً وتطويراً في
اللوائح واألنظمة والتشريعات القانونية والهيكلة
اإلدارية ووضع  ،آلية الستكمال البنية التحتية من

خالل التوسع في املنشآت ألرياضية مبا يواكب
التوسع العمراني واالزدياد السكاني وإعادة تهيئة
املنشآت الرياضية ألقائمة وحتسينها مبا يحقق
متطلبات واحتياجات الرياضة املتطورة املتجددة
وتكون عامل جذب لرؤوس األموال االستثمارية.
إلحداث تغيير وتطوير في اللوائح واألنظمة وسن
القوانني التي تؤسس ملناخ استثماري ناجح يضمن
حقوق املستثمر واملستفيد من االستثمار ويحافظ
على اهداف ورسالة املؤسسة الرياضية (أمال
محمد إبراهيم الطيب حاج إبراهيم  ،عبد املنعم
إبراهيم توفيق هيبة ()2012ص ( )56وملا كانت
التجارب األولى التي خاضتها األندية الرياضية
وكرة القدم في السودان في مجال التحول للقطاع
اخلاص جتارب ضئيلة وكذلك مرددوها املادي
وسعيا إليجاد إستراتيجية ناجحة تعتمد األسس
لعلمية في اإلجراء التطبيق فان هدف هذه
الدراسة تلخص فى التعريف باالستراتيجيات
املناسبة لتحويل أندية كرة القدم إلى شركات
مساهمة على أندية كرة القدم فى السودان.

أهداف الدراسة :

هدفت هذه الدراسة إلى:
* التعريف باستراتيجيات حتويل أندية كرة
القدم في السودان إلى شركات مساهمة.
* دراسة نقاط القوة والضعف  ،والفر ص
والتحديات لتطبيق اخلصخصة على أندية
كرة القدم .

تساؤالت الدراسة :

هدفت هذه الدراسة إلى اإلجابة على
التساؤالت التالية :
* ما استراتيجيات حتويل أندية كرة القدم
في السودان إلى شركات مساهمة من
وجهة نظر اخلبراء واملستفيدين؟
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* ما نقاط القوة والضعف والفر ص والتحديات
في حتويل أندية كرة القدم في السودان إلى
شركات مساهمة من وجهة نظر اخلبراء
واملستفيدين؟

منهج الدراسة :
استخدم الباحثان املنهج الوصفي ملناسبته
ملوضوع الدراسة وأهدافها ,واالستتبانة كأداة
مجتمع وعينة الدراسة  ,اخلبراء واملتخصصني
االقتصاديني  ,اخلبراء و املتخصصني في مجال
الرياضة من أساتذة كليات التربية البدنية
والرياضة مت اختيارهم  ,العينة املقصودة
وعددهم ( . ) 61
النتائج املرتبطة بنقاط القوة والفرص

اتفقت أراء عينة الدراسة في هذا احملور
على :

*
*
*
*

*
*

املناخ االستثماري في املجال الرياضي مناسب
لهذا التطبيق %93.6
توفر الشروط والضمانات لالستثمار
الرياضي%93
وجود البيئة القانونية املساندة فالقوانني
والتشريعات الرياضية تسمح بالتطبيق 70
النتائج املرتبطة بنقاط الضعف والتحديات:
املفاهيم التى تربط الرياضة بالدولة حيث
نشأت الرياضة واعتمدت على الدعم
احلكومي فترة طويلة من الزمن وحتتاج إلى
وقت للتحول الى مفهوم االستثمار والقطاع
اخلاص %93
وجود اإلدارة الطوعية ال تساعد على
االستثمار بأسلوب التأجير التمويلى50.2
عدم حتديد امللكية للنادى ال تساعد على
التخصيص%93

الشكل رقم ( )1يوضح ملخص استجابة عينة للمفاهيم واألهداف والرؤية
وحتليل البيئة ونقاط القوة والضعف والفرص والتحديات

0
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88

٪63

حتلي

67%
ل ال
بيئـ ـ

ة

الق

ـ ـ ـوة

23%
ال

ضع

ـ ـف

76%
ا

لف ـ ـ

رص

24%
ا

لتح

ديـ
ـ ـات

السـن ــة اخلامسـ ــة  -العـدد السادس 2015

التوصيـ ـ ـ ـ ــات
*
*

تطبيق نظام حتويل األندية إلى شركات مساهمة (بخصخصة اإلدارة دون األصول)
في األندية الرياضية لكرة القدم كإستراتيجية مرحلية ملساعدتها على التنفيذ وتخطيط
التطبيق ودراسة اآلثار املترتبة .
تطبيق اإلستراتيجية املقترحة بدراسة بيئة كل نادي والعوامل املؤثرة في التنفيذ

ومعاجلة نقاط الضعف والتحديات لضمان حسن التنفيذ  ،وتتلخص فيما يلي :

 -1تهيئة وجتهيز املعلومات والبيانات واإلحصاءات الدقيقة املتكاملة املرتبطة بعمليات
التخصيص مبا فيها القوائم املالية واحلسابات للتكلفة  ،والعوائد  ،مع االستفادة من
كل الوسائل التقنية  ،والقنوات احلديثة املالئمة مبا فها احلاسب اآللي  ،واإلنترنت ،
واالتصاالت .
 -2إعداد الدراسات املوضوعية والشاملة املتعلقة بتخصيص النادي والتقييم املالي واإلداري
إجراء دراسات اجلدوى االقتصادية  ،وعر ض التجارب الناجحة  ،وتوظيف البيئية
اإلعالمية  ،ومتابعة دراسة أية تغيرات أو سلبيات قد تطرأ .
 -3نحو حتديد أهداف التخصيص وبالتوجه نحو ورفع الكفاءة  ،وحتسني األداء  ،والقدرة
التنافسية  ،وجذب االستثمارات .
 -4حتديد اخلطوات املرحلية  ،وتعيني البرنامج الزمني لكل مرحلة مع التنسيق والتكامل
في هذه املراحل واخلطوات على مستوى االندية والقطاعات
 . -5تهيئة جناح التخصيص باختيار األندية الرياضية املتوقع أنها األكثر ربحية ومالئمة
للتخصيص .
 -6تعديل القوانني ولوائح الرياضة والنظام االساسى لألندية ووضع اللوائح والتعليمات
وتوضيح كل اإلجراءات والنماذج ذات العالقة بالتخصيص ازدواجية ،ومن ثم مراجعة
هذه القوانني واألنظمة .
 -7تهيئة املعنيني وذوي العالقة بإدارة األندية الرياضية بالتدرب  ،والتوجه نحو الكفاءة
والفاعلية فى االدارة والرقابة الرشيدة والواعية و التزام املوضوعية في أداء العمل فى
اجتاه األهداف .
 ، -8توظيف الطاقات  ,و الكفاءات  ،والفرص واإلمكانيات والوقت  ،مع تنظيم البرامج
التدريبية والندوات وورش العمل واحللقات واللقاءات واملؤمترات النشر الوعي.
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املصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر
أو ًال المصادر باللغة العربية
 أمال محمد إبراهيم بحث رؤية إستراتيجية للمخاطر واملهددات خلصخصة بعض اندية كرة القدمبالوطن العربي املجلد األول املؤمتر العلم الرياضي السادس للرياضة والتنمية نظرة استشراقية نحو
األلفية الثالثة ص  41-28ابريل 2009
 أمال محمد إبراهيم  ,ورقة التسويق وتشغيل األندية على أساس شركات مساهمة عامة ص (.)8-2ورشة عمل دور رجال األعمال واملمولني فى االستثمار الرياضي أكادميية كرة القدم اخلرطوم السودان
()2009
 امين طه حمد النيل قياس وحتليل اآلثار املالية للخصخصة على املوازنة العامة للدولة فى السودان ,دارعزة للنشر والتوزيع اخلر طوم /السودان ص (2011 )21
 شيرين بري ،تقومي عملية نقل امللكية العامة إلى القطاع اخلاص في البلدان النامية مع أشارة خاصةالى العراق( ،رسالة ماجستير ،اجلامعة املستنصرية ،كلية اإلدارة واالقتصاد )2003 ،ص.51
 دهال رياض حسن  ،حول طرق اخلصخصة  ،املعهد العربي للتخطيط  ،الكويت  ،دار املعرفة ،2001 ،ص. 8
 طاهر حمدي كنعان  ،اخلصخصة وحتديات التنمية املستدامة في األقطار العربية  ،ط ، 1بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية  ، 2010 ،ص23
 عدلي شحاذة قندح  ،التخاصية احدث مناذج التنمية االقتصادية  ،ط ، 1عمان  ،دار مجدالوي للنشروالتوزيع  ، 2003 ،ص47
 محمد عمر احلاجي  ،اخلصخصة ما لها  ..وما عليها  ،ط ، 1دمشق  ،دار املكتبي للطباعة والنشروالتوزيع  ، 2007 ،ص43
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حتليل العالقة
بني بعض املتغيرات البيوكينماتيكية
وقيم االداء املهارى للضربة األرضية اخللفية في

التنس
م .د .قصي محمد حسني

جامعه البصرة  -مديرية التربية الرياضية والفنية

المقدمة وأهمية البحث
يتطل ��ب الوص ��ول الى املس ��تويات الرياضية العاملية إع ��داد ًا متكام ً
ال من النواح ��ي البدنية والفنية
وامليكانيكي ��ة اذ حقق ��ت الكثير من الدول املتقدم ��ة إجنازات الرياضية والف ��وز بالبطوالت اعتمادا
على التطور العلمي في املجال الرياضي.
اذ ان التط ��ور ف ��ي ه ��ذا املج ��ال ج ��اء نتيج ��ة البح ��وث والدراس ��ات املبنية على األس ��س العلمية
الدقيق ��ة الت ��ي قام به ��ا الباحثون واخلبراء في ميدان التربية الرياضي ��ة فضال عن ارتباط التربية
الرياضية بالعلوم األخرى كالفس ��لجة والفيزياء والكيمياء وغيرها ،ومن بني العلوم التي س ��اعدت
ف ��ي التق ��دم العلم ��ي لألداء احلركي هو عل ��م البيوميكانيك اذ يعد ذلك العلم م ��ن العلوم املتطورة
ال ��ذي يعمل على إيص ��ال الفرد الرياضي الى األداء احلركي املثالي لإلجنازات الرياضية من خالل
تطبيق الشروط والقوانني امليكانيكية على سير حركات االنسان في مختلف أوجه األنشطة والذي
يكش ��ف بالنتيج ��ة نقاط الضع ��ف ووضع احللول احلركية له ��ا وتقوميها ،فضال ع ��ن تعزيز نقاط
القوة ووضع املسارات احلركية املناسبة لألداء املهارى.
وتعد لعبة التنس األرضي احدى األلعاب الرياضية احملببة والتي تبعث في نفوس ممارسيها روح
املنافس ��ة والترويح وذلك ألنها متارس في اغلب األماكن قبل جميع االعمار اذ ميارس ��ها األطفال
والشباب وكبار السن.
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وتعد مه� � ��ارة الضربة األرضي� � ��ة اخللفية في
التن� � ��س األرضي م� � ��ن اهم الضربات األساس� � ��ية
ف� � ��ي اللعبة وأكثرها اس� � ��تعماالً والتق� � ��ل اهميتها
عن الضربة األمامي� � ��ة ألنه ضرب الكره في اثناء
املباري� � ��ات يك� � ��ون دائما اما من ام� � ��ام الالعب او
ميينه واما من يسار الالعب  .لم تكن هنالك رؤيا
واضحة عن اه� � ��م املتغيرات وتأثيراتها في االداء
احلرك� � ��ي فهناك الكثير من امله� � ��ارات والفعاليات
وااللعاب الرياضية والتي لم يحسن فيها الالعبني
ادائهم احلركي بصورة انس� � ��يابية وبالية واضحة
والت� � ��ي تتطلب املش� � ��اركة للمجموع� � ��ات العضلية
والتي تس� � ��هم بالعمل بصورة متزامن� � ��ة او متتالية
وحسب طبيعة االداء
ومن هنا جتل� � ��ت أهمية البحث ف� � ��ي اعتماد
التحلي� � ��ل البيوكينماتيكتي كون األداء التخصصي
يعاني م� � ��ن عدم تطبيق وتواف� � ��ق بعض املتغيرات
البيوكينماتيكي� � ��ة ف� � ��ي التوقيتات املناس� � ��بة والتي
تتطل� � ��ب أداء حلظياً ووقتياً مم� � ��ا يؤثر على دقة
األداء في تنفيذ بع� � ��ض املتطلبات البيوميكانيكية
مبا ينس� � ��جم مع الواجب احلركي املطلوب وذلك
الن مه� � ��ارة الضرب� � ��ة األرضية االمامي� � ��ة حتتاج
الى املزيد من املتغي� � ��رات والتي يجب ان ميتلكها
الالعب لنج� � ��اح هذه املهارة والتي تتطلب امتالك
القوة والس� � ��رعة فض ً
ال عن الدق� � ��ة التي تتطلبها
والتي ميتلكها الالعب معتمداً على ذكائه وقدرته
الطبيعي� � ��ة والتوافقية بني العني واليد .وعليه فان
قياس بعض املتغيرات البيوكينماتيكية املتناس� � ��قة
واملت� � ��آزرة ألط� � ��راف اجلس� � ��م بقس� � ��ميها العلوي
والسفلي ميكن ان حتقق متطلبات بيوكينماتيكية
تتناس� � ��ب مع س� � ��ير األداء احلركي وانسجاماً مع
الواجب احلركي املطلوب.

هدف البحث.
حتلي� � ��ل العالق� � ��ة ب� �ي��ن بع� � ��ض املتغي� � ��رات
البيوكينماتيكي� � ��ة وقي� � ��م االداء امله� � ��ارى للضربة
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األرضية اخللفية في التنس االرضي ألفراد عينه
البحث.

فروض البحث.

وجود عالقة ارتباط بني بعض املتغيرات البيو
كينماتيكي� � ��ة وقيم االداء املهارى للضربة األرضية
اخللفية في التنس األرضي ألفراد عينة البحث.

منهجية البحث واإلجراءات الميدانية:
منهج البحث
استخدم الباحث املنهج الوصفي بأسلوب
الدراسات املسحية كونه أفضل السبل حلل
مشكلة البحث.

عينة البحث
ان عملية اختيار العينة من اخلطوات
الرئيسة جلمع املعلومات والبيانات وعاد ًة ما يلجأ
الباحث لتحديد مجتمع عينة بناء على الظاهرة
او املشكلة التي يختارها أي ان الباحث يختار
عينة يدعي فيها انها متثل املجتمع األصلي الذي
يدرسه متثي ً
ال صادقاً (.)1
فقد تألفت عينة البحث من مجموعة من
الالعبني الذين ميثلون منتخب نادي ابي اخلصيب
والبالغ عددهم ( )5العبني والتي بلغت نسبة عينة
البحث ( )71.42من مجتمع البحث ،ولتجنب
الباحث العوامل الدخيلة التي تؤثر في نتائج
العمل التجريبي مت اجراء جتانساً مورفولوجياً
ألفراد العينة وفقاً ملعامل االلتواء مما اكدت
املعاجلة اإلحصائية والتي كانت مابني ( )3±بان
افراد العينة موزعني توزيعاً طبيعياً مما يشير الى
جتانس عينة البحث واجلدول ( )1يبني ذلك.
 )1محم� � ��د حس� � ��ن عالوي ومحمد نص� � ��ر الدين رضوان:
القياس في التربية وعلم النف� � ��س الرياضي ،القاهرة :دار
الفكر العربي22 ،2000 ،ص.
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جدول ( ) 1
يبني جتانس افراد عينة البحث

الوسائل اإلحصائية
املتغيرات
املورفولوجيا

الوسط
احلسابي

االنحراف
املعياري

معامل
االلتواء

الطول (سم)

162.6

2.88

1.33

الكتلة (كغم)

57.6

32.

1.13

العمر (سنة)

15.16

5.48

1.11

وسائل واالجهزة واالدوات:
 -1البرامج والتطبيقات املستخدمة في
احلاسوب.
 -2الة تصوير نوع  Sonyيابانية الصنع ذات
سرعة تردد  100صورة/ثانية موديل .2012
 -3شبكة االنترنت.
 -4االختبارات والقياسات اجلسيمة.
 -5جهاز قاذف كرات نوع  KAMETعدد (.)1
 -6ميزان طبي يقيس الوزن والطول عدد ()1
 -7كرات تنس عدد ( )20صينية الصنع.
 -8مضرب تنس عدد ( )8نوع .WILSON

التجربة االستطالعية:

مت اجراء التجربة االستطالعية بتاريخ
 2014 /8/10وفي متام الساعة  4عصراً على
ملعب مديرية التربية الرياضية والفنية وعلى
( )5العبني من نادي ابي اخلصيب وكان الهدف
الرئيس من اجراء التجربة االستطالعية هو
التأكيد من األمور التالية:
 -1معرفة مدى كفاءة الة التصوير املستعملة في
التجربة.
 -2التعرف على مسافة ارتفاع الكاميرا عن
األرض وبعدها عن الالعب.
 -3التأكد من صالحية األدوات واألجهزة األخرى
املستعملة.

نوع الداللة

افراد العينة

5

عشوائي

االختبار المستخدم بالبحث (: )1
 اسم االختبار :اختبار دقة الضرباتاألرضية األمامية واخللفية.
 الهدف من االختبار :قياس دقة الضربتنياألرضيتني األمامية واخللفية.
األدوات:
  15مضرباً و 60كرة وملعب نظاميمتكامل.
االجراءات:
 -1يحصل الالعب على النقاط في امللعب الفردي
للتنس كما موضح في الشكل رقم ()1
 )6( -2كرات متنح لالعب من اجلهتني واحدة
امامية واالخرى خلفية .....الخ ،وعلى
الالعب ان يضرب الكرة داخل امللعب الفردي
بخط مستقيم.
 -3متنح ( )6كرات اخرى لالعب من اجلهتني واحدة
امامية واالخرى خلفية .....الخ ،وعلى الالعب
ان يضرب الكرة داخل امللعب الفردي قطرياً.
 -4حتتسب النقاط على ضوء مكان سقوط
الكرة.
 )1االحت� � ��اد الدولي للتنس ( .)ITFترجمة ظافر هاش� � ��م
الكاظمي( ،كلية التربي� � ��ة الرياضية ،جامعة بغداد،2004 ،
ص.14-5
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