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 تأثير تمرينات خاصة في تطوير بعض المهارات األساسية لالعبي التنس
 أ. م.د. غادة محمود جاسم

 التربية البدنية وعلوم الرياضة كلية-المستنصريةالجامعة 
Blueberd1432@yhoo.com 

 /المهارات االساسية لالعبي التنسالكلمات المفتاحية : تمرينات خاصة 
 مستخلص البحث

 أشتمل البحث على خمسة فصول 
إعداد تمرينات خاصة لتطوير بعض المهارات األساسية في التنس ، التعرف هدف البحث :    

لتمرينات التعرف على تأثير ا، على تأثير التمرينات الخاصة في تطوير بعض المهارات األساسية
قد ف الفصل الثالثأما  ، ألداء المهاري لدى أفراد عينة البحث في التنسالخاصة في تطوير ا

أستخدم الباحث المنهج التجريبي وكانت عينة البحث طًلب المرحلة الثالثة وقد بلغ عدد العينة 
( اسابيع وبوقع وحدتين 0( طالب وأستخدم الباحث االختبارات القبلية والتمارين الخاصة لمدة )20)

ر الموثوقة ودعهما بالمصاد الفصل الرابعوثم تم عرض وتحليل ومناقشة النتائج في  في االسبوع ،
ريب إن تد: فقد توصل الباحث إلى االستنتاجات والتوصيات ومنها الفصل الخامس، أما في 

التمرينات الخاصة أدى إلى تطوير األداء في مهارة الضربة األمامية ، كذلك إن التمرينات الخاصة 
ن قبل الباحث أظهرت نتائج ايجابية في مهارة الضربة األمامية لدى عينة البحث ، المقترحة م

وكذلك إن زيادة عدد التكرار في أداء الضربة الخلفية عند تطبيق التمرينات الخاصة سوف تطور 
ن للتمرينات الخاصة المستخدمة لها األثر االيجابي الكبير في تطوير  دقة أداء الضربة الخلفية ، وا 

 هارة المطلوبة لطًلب الكلية. الم
 من خًلل االستنتاجات توصل الباحث إلى التوصيات اآلتية :      

 اعتماد استخدام التمرينات الخاصة في تطوير القدرات المهارية لرفع مستوى األداء لًلعبين. -2
ية لالتأكيد على إعداد تمرينات خاصة توضع كمنهج علمي خاص بطًلب المرحلة الثالثة في ك-1

 التربية البدنية وعلوم الرياضة في العاب المضرب .
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A search on the five chapters 
     Aim of the research: the preparation of special exercises to develop some basic skills 

in tennis, to identify the effect of exercise for the development of some of the basic skills, 

recognize the effect of exercise own performance skills development among a sample 

search on the tennis members, The third chapter researcher used the experimental 

method was the sample Find the third phase students have the number of the sample 

(18), a student and researcher used the tribal tests and special exercises for a period 

of 6 weeks and the impact of two units a week and analyze and discuss the results in the 

fourth quarter and Let them be reliable sources, while in Chapter V researcher has 

come to the conclusions and recommendations, including: the training exercises own 

led to the development of performance in the skill of the front strike, as well as that 

proposed by the researcher own exercise showed positive results skill in front strike the 

sample, as well as increase the number of repetitions to perform background blow when 

applying for exercise will develop the performance of the rear strike accuracy, and 

special exercises used her big positive impact in the development of skills required for 

college students. 

Conclusions reached by the researcher to the following recommendations: 

1-adoption of the use of special exercises to develop skills capacity to raise the level 

of performance of the players. 

2-emphasis on the preparation of special exercises developed as a way of special 

scientific students of the third stage in the Faculty of Physical Education and Sports 

Science in tennis games. 

 
 التعريف بالبحث -2
 المقدمة وأهميه البحث2-2

وكبيرا في مختلف مجاالتها جاء بهمه العلماء لقد شهدت الحياة بصوره عامه تطورا ملحوظا      
والمختصين متبعين األساليب والصيغ العلمية الصحيحة من اجل ذلك ومن ضمن تلك المجاالت 
من التربية البدنية .إن التطور الحاصل في األلعاب الرياضية وعلى اختًلف أنواعها وتحقيق 

 اغ ولم تكن والدته يسيره بل جاءت مناالنجازات في مختلف المحافل الرياضية لم يأتي من فر 
خًلل جهد كبير وبحث علمي متواصل رفع شأن الرياضة عاليا حالها حال المجاالت األخرى 
العامة وبإتباع األسس العلمية السليمة تحقق مكاسب رياضيه كبيره اختصرت من خًللها الجهد 

ليات تساعد على تطوير قاب والتكاليف وأوصلت العملية التدريبية إلى درجه كبيره من الرقي
الرياضيين ورفع مستوى األداء في األلعاب الرياضية التي يختصون بها  متخذين من تحسين 

وان  السرعة والمطاولة ... الخ ( –والمهارية العامة مثل )القوه  الصفات والقدرات البدنية والحركية
بشكل  ال إلى تطوير المهارةهذه الصفات تعتبر سلم الصعود بالمستوى المهاري لًلعبين وصو 

خاص ومستوى األداء الرياضي واالنجاز العالي لًلعبين في أداء المهارات ومن بين األلعاب 
الرياضية هي لعبه التنس شأنها شأن أكثر األلعاب التي لها صفات ومهارات خاصة حيث تتميز 

تساعد  اتها الخاصة التيعن باقي األلعاب. وتشير)أيلين وديع( "أن لكل رياضة متطلباتها ومهار 
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( ، حيث تشكل المهارة عبر مفهموها واليات ارتباطاتها 222:ص2على تحسين أداء مهاراتها)
منظومة فعاله لدى العبي التنس وتطوير المهارات األدائية على مستوى الشكل والمضمون  فكل 

ير المهارة تطو  مهارة من المهارات األساسية تتم بخصائص نوعيه محدده وبالتالي تصب بصالح
لدى الًلعب حيث يكون الترابط بنيويا ووظيفيا بتلك المهارة من حيث األداء حيث إن التمرينات 
الخاصة تؤدي دورا كبيرا في تطوير ورفع مستوى المهارة من خًلل تعدد أغراض تلك التمرينات 

عة والتحمل لقوة والسر فهي تعمل على تطوير الكثير من المهارات األساسية والمراد التأكد عليها كا
 والمقاومة والمرونة والتوازن والتوافق كل هذه الصفات مطلوبة ومترابطة في تحسين األداء المهاري 

إن هذه الصتتفات تعتبر من متطلبات حياتنا اليومية باإلضتتتافة إلى تحستتتين األداء المهاري وان    
اء الجسم على حدا وفي الهدف من هذه التمرينات هو الحصتول على سيطرة كل عضو من أعض

االتجاه الممكن بحيث يقوم الفرد بعمل أي حركة يريد تنفيذها بأي شتتكل أو أي وضتتع جستتمي كل 
هتتذا من خًلل التمرينتتات ومن هتتذا تظهر أهميتتة البحتتث في استتتتتتتتتتتتتتتختتدام التمرينتتات لتطوير بعض 

لتي مرينات االمهارات األستتتتتاستتتتتية لدى الًلعبين ويتم ذلك من خًلل التركيز على مجموعة من الت
تخدم عملة والتي يكون منسجما بتنفيذ األفعال والحركات التعليمية والتدريبية حيث تكون كل وحده 
من الوحدات التدريبية هي خزين لألداء الجيد والعالي ويستخدم المهارة على وفق الشيء المطلوب 

 تنفيذه .
 مشكلة البحث1-2

التي لها صفات بدنية ومهارية خاصة يتميز بها إن لعبة التنس هي احد األلعاب الرياضية     
عن باقي األلعاب وبما إن لهذه اللعبة مهارات خاصة يجب تطويرها من خًلل التمرينات المساعدة 
التي تؤدي إلى رفع من المستوى المهاري ألداء الًلعب ومن خًلل متابعة الباحث للعبه واالطًلع 

النترنيت وجد الباحث اهتماما واضحا بمهارتي الضربة واألطاريح ووسائل ا على البحوث والرسائل
األمامية والضربة الخلفية فضًل عن مهارة اإلرسال حيث ركزت الكثير من الدراسات والبحوث 
العلمية على تطوير هذه المهارتين لدى العب التنس ألنها تعد مهارات مهمة وأساسية في هذه 

 اللعبة .
 ية البدنية وعلوم الرياضة وجد أن هناك ضعفاا في األداء المهاريولكون الباحث تدريسي في الترب   

الثالثة مما أدى إلى وضع تمارين مساعدة  للضربة األمامية والضربة الخلفية لدى طًلب المرحلة
 لتطوير هذه المهارات واالرتقاء بالمستوى الجيد لألداء عند الًلعبين .

 أهداف البحث  2-1
 ر بعض المهارات األساسية في التنس .إعداد تمرينات خاصة لتطوي -2
 التعرف على تأثير التمرينات الخاصة في تطوير بعض المهارات األساسية . -1
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 فرض البحث  2-4
هناك فروق ذوات دالله إحصتتتتتتتتتائية بين نتائج االختبارين القبلي والبعدي للمجموعتين  -2

 تنس .لل التجريبية والضابطة ولصالح االختبار البعدي في المتغيرات المهارية
 منهجية البحث واجراءاته الميدانية -2
 منهج البحث 1-2

استتتتتتخدم الباحث المنهج التجريبي كونه مًلئما لطبيعة مشتتتتتكلة البحث وحلها إذ انه يجب أن      
 يتوافق المنهج المناسب مع طبيعة المشكلة المراد حلها .

ل علومات والبيانات والتوصتتتتتتوالمنهج التجريبي يعد من أفضتتتتتتل المناهج في الحصتتتتتتول على الم   
إلى أدق النتائج إذ أن المنهج التجريبي "هو تغير معتمد مضتتتتتتتتبوط بشتتتتتتتتروطه المحددة الواقعة مع 

 (.91:ص1معاينة ومًلحظة التغيرات الناتجة في هذا الواقعة وتفسيرها")
 مجتمع عينة البحث 2-2

نه " ذلك مع المأخوذ منه العينة ألأن عمليتة اختيتار ألعينته يرتبط ارتبتاطتا وثيقا بطبيعة المجت     
(، 149:ص2الجزء من المجتمع الذي تجري عليه االختبارات وتمثل المجتمع تمثيًل صتتتتتتتتتتتتحيحا،)

الجامعة \اختار الباحث عينة البحث بالطريقة العمدية من طًلب التربية البدنية وعلوم الرياضتتتتتتتتتتتتة 
( والبالغ Cلمرحلة الثالثة شعبة )( ل1020-1021المستتنصترية للدراسة الصباحية للعام الدراسي )

( للمجموعة التجريبية 9( طًلب للمجموعة االستتتتتتتتتتتتتتتطًلعية و)0( طتالبتا أخذة منهم )14عتددهم )
( ، وكان اختيار الباحث لهذه  %14.241( للمجموعة الضتابطة ، إذ مثلت النستتبة المئوية )9و)

 الدراسي .العينة لكون مادة التنس من ضمن احد الدروس المقررة في المنهج 
 حيث قسمت العينة إلى مجموعتين ..

( طًلب والتي استتتتتتتتتتتتتتتختتدمتته فيهتتا الطًلب  التمرينتتات 9المجموعتتة التجريبيتتة : التي تتمثتتل ب)-2
 الخاصة في القسم الرئيسي من الدرس .

المجموعة الضابطة :والتي يتم فيها اخذ المادة العلمية ضمن المنهج التعليمي المعتمد للطًلب -1
( طًلب ولغرض التحقق من تجانس العينة قام الباحث بإجراء القياستتتتتتتتتتتتتتات 9غ عددهم )والتذي بال

العمر ( على عينتتة البحتتث " ولغرض إرجتتاع الفرق للعتتامتتل  –لوزن  –واالختبتتارات اآلتيتتة )الطول 
التجريبي يجب أن تكون المجموعتان التجريبية والضتتتتتتتتتتتتتتابطة متكافئتان في ظروفها جميعا ما عدا 

(، ولتحقيق ذالتتتك قتتتام البتتتاحتتتث 99:ص1بي التتتذي يؤثر في المجموعتتتة التجريبيتتتة)المتغير التجري
بإجراء عمليتي تجانس وتكافؤ بين مجموعتين البحث لًلختبارات كافة التي تم ترشتتتتتتتتيحها من قبل 

الضتتتتتابطة( -( للعينات المستتتتتتقلة )التجريبية Tالستتتتتادة الخبراء والمختصتتتتتين وتم استتتتتتخدام اختبار )
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وجود فروق معنوية بين المجموعتين مما يؤكد التكافؤ بينهما كما موضتتتتتتتتتتتتح  وأظهرت النتائج عدم
 (1( و)2في الجدول )

 الوسيط األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة معامل االلتواء إلفراد عينة البحث (1جدول)
 

الوسط  المتغيرات
 الحسابي

االنحراف 
معامل  الوسيط المعياري

 االلتواء
 1,301- 22 1,140 21,61 العمر
 1,125 167 5,155 167,11 الطول
 1,107- 61 3,153 67,13 الوزن

وبهذا تراوحت قيم معامل االلتواء جميعها داخل حدود  1±علما أن درجة االلتواء تتراوح ما بين 
 هذه الدرجة وبذلك تعد عينة البحث متجانسة .

 لالختبارات المهارية . التكافؤ بين المجموعتين الضابطة والتجريبية (2جدول )

 المتغيرات
 قبلي تجريبية قبلي ضابطة

T  مستوى
 ع± َس  ع± َس  الداللة

الضربة األرضية 
 األمامية

 عشوائي 1,311- 1,063 3,11 1,171 3,22

الضربة األرضية 
 عشوائي 1,066 1,131 2,11 1,071 2,23 الخلفية

 تحديد التمرينات المهارية : 1-4
لدراستتتتتة المستتتتتحية التي قام بها الباحث للتمرينات المهارية ومن خًلل مًلحظة في ضتتتتتوء ا       

حيتتث تم  *()البتتاحتتث وتحليلتته لبعض المبتتاريتتات في لعبتتة التنس لبطوالت العتتالم في لعبتتة التنس 
 ( . 0ترشيح التمرينات بعد عرضها على الخبراء من خًلل استمارة استبانه والبالغ عددهم )

 :طالعية التجارب االست 1-4-2
أن أهم ما يوصتى بها البحث العلمي للحصول على نتائج دقيقة وموثوق بها من جراء التجربة    

االستتتتطًلعية التي تعرف "بأنها دراستتتة أولية يقوم بها الباحث على عينة صتتتغيرة قبل قيامه ببحثه 
 (.29: ص0الهدف منها اختيار أساليب البحث وأدواته")

 ية األولى. التجربة االستطالع 2-4-1-1
م المصتتتتادف يوم  12/21/1021قام الباحث بأجراء التجربة االستتتتتطًلعية األولى بتاريخ        

( طًلب وذلك 0( والبالغ عددهم)Aاألحد على عينه عشتتتتتتوائية من طًلب المرحلة الثالثة شتتتتتتعبة )
 للوقوف على أهم السلبيات التي تواجه الباحث وكانت كاألتي :
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 دوات المستخدمة وسًلمتها .التعرف على كفاية األ -1
 التعرف على مقدرة العينة على تنفيذ االختبار ومدى تنفيذ المعلومات . -2
 تنظيم تطبيق الوقت الذي استغرقه االختبار. -3
 التعرف على كفاية فريق العمل. -4
   ومن نتائج هذه التجربة 

 *عدد المحاوالت المناسبة التي تتفق أهداف االختبار.
 بة .*مًلئمة االختبار للع

*إجراء بعض التعديًلت على االختبار المطبق على عينة االستتتتتتتتطًلع كاألتي في االختبار كان 
 ( متر.  2.5متر ثم قمنا بتغيره إلى ) (2.00) الحبل المطاط

 التجربة االستطالعية الثانية : 2-4-1-2
( cن على شعبة )يوم األثني 4/2/1024تم أجراء التجربة االستتطًلعية الثانية بتاريخ            

( العبين للتأكد من هذه التعديًلت أعًله إذ أصتتتتتتتتتتتتتتبح االختبار مًلئم من حيث 2والبتالغ عددهم )
 الحصول على القياس األول إليجاد معامل الثبات .

 المعامالت العلمية لالختبار : 3-4-2
إلى  باحثالصتتتدق،الثبات،الموضتتتوعية شتتتروط يجب أن يتمتع بها كل اختبار لذا لجأ ال          

 تحديدها ليتمكن من تطبيق االختبار على عينة البحث .   
 الصدق : 3-4-2-1

( 1استتتخدم الباحث صتتدق المحتوى باالعتماد على الخبراء والمختصتتين انظر الملحق )          
والذي يعني فحص مضتتتتتتتتمون االختبار فحصتتتتتتتتا دقيقا ويعتمد على اإلحكام لرئي الخبراء في مدى 

 لجوانب القدرة والسمة أو المعارف المعنية  وبذلك ثبت صدق االختبار . تمثيل االختبار
 الثبات : 3-4-2-2

يقصتتتتتد بالثبات هو ثبات االختبار " مدى دقت االختبار في القياس وتستتتتتاق نتائج عند            
(، ولمعرفة مدى استتتتتتتتتقرار القياس قام الباحث 24:ص2التطبيق مرات متعددة على نفس األفراد ")

عادة تطبيقه بعده مرور أستتتتتتتتتتتتتتبوع  من التجربة بتإ عتادة االختبار وا  يجتاد الثبتات بطريقتة االختبتار وا 
األولى ثم استخراج معامل ارتباط )بيرسن( إذ أظهرت النتائج معامًلت عالية من خًلل المًلحظة 

لبالغة  اإذ أظهرت أن االختبار معنوي عند مقارنة قيم معامل االرتباط المحتستتتتتتتبة بالقيمة الجدولية 
 (.20001( تحت درجة الحرية  )20240)
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 الموضوعية ..  3-4-2-3
" أما الموضتوعية يقصد بها عدم اختًلف المقدرين بالحكم على شيء أو موضوع معين          

 .( 04:ص9")
 االختبارات القبلية : 2-5

في تمام  1/2/1020تم إجراء االختبار القبلي على مدى يوم واحد المصتتتادف يوم الثًلثاء       
( ظهرا تم إجراء القياس القبلي لًلختبار المهاري لعينة البحث من المجموعتين 21:00الستتتتتتتتتاعة )

( العب وأقيمت هذه االختبارات في ملعب كلية التربية 14الضتتتتتتتتتتتتتتابطة والتجريبية والبالغ عددهم )
 البدنية والعلوم الرياضية الجامعة المستنصرية . 

 -:التجربة الرئيسية  2-6
( الذي أعده الباحث 1بعد أن تم إعداد األدوات المستتتتتتاعدة الخاصتتتتتتة بالبحث انظر الملحق )     

( 0واستتتتتتتتتتغرقت تنفيذ التجربة ) 22/2/1020ليبدأ بالتجربة الرئيستتتتتتتتتة وبدأ يوم األحد المصتتتتتتتتتادف 
( ستتتتتتتتتاعة للوحدة التدريبية ونفذت 1( وحدة تدريبية في األستتتتتتتتتبوع وبزمن مقدار )1أستتتتتتتتتابيع بواقع )

التجربة من قبل الًلعبين وبمستتتتتتتاعدة فريق العمل المستتتتتتتاعد حيث قستتتتتتتمت المجموعة إلى جزئيين 
 مجموعة مع الباحث وأخرى مع المشرف .

 االختبارات ألبعديه :  7- 2
بعتتد االنتهتتاء من تنفيتتذ التجربتتة وتطبيق مفردات الوحتتدات التتتدريبيتتة تم إجراء   االختبتتارات        

في تمام  11/1/1020بحتث وذلتك في يوميي األحد واالثنين المصتتتتتتتتتتتتتتادف ألبعتديته ألفراد عينتة ال
( ظهرا مع مراعاة تطبيق االختبارات في الظروف المكانية والزمنية نفستتتتها التي 21:00الستتتتاعة )

 جرى بها االختبار القبلي . 
 أسم االختبار : دقة الضربتان األرضيتان األمامية والخلفية : 2-1
 قياس دقة الضربتين األرضيتين األمامية والخلفية  -: الهدف من االختبار -
  -: األدوات المستخدمة -
 يجري هذا االختبار على ملعب نظامي للتنس . -
 ( كرة تنس واستمارة تسجيل .10تهيئة مضارب و) -
الشتتتتتتتتتتتتتتكتتل التوضتتتتتتتتتتتتتتيحي التتذي يبين منتتاطق وقوف المختبر وكيفيتتة أجراء االختبتتار  والعًلمتتات  -

 التقويمية .
(  أقدام من األرض 2ت حبل على عمودين في قائمي الشتتتتتتتتبكة وموازيين لها وعلى ارتفاع )يثب -
 ( أقدام من الشبكة .4و)
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ترستتتتم خطوط ثًلثة متوازية بين خط اإلرستتتتال وخط القاعدة بحيث تكون المستتتتافة بين الخطوط  -
 ( قدم .401)

 وصف األداء : 
( محاولة 21صتتتتف خط القاعدة ويمنح )يقف الًلعب على عًلمة الوستتتتط ، التي تقع على منت -

( محاوالت تجريبية لمعرفة أداء االختبار ويتم ذالك من قبل المدرس أو فرد من 20ويأخذ أفضل )
فريق العمل أو بواستتتتطة جهاز قذف الكرات إن وجد بعد تقديم اإلرشتتتتادات من قبل المدرس شتتتتترط 

ص ، ويبدأ الًلعب بمحاولة أن تقذف الكرة مباشتتتتتتترة خلف خط اإلرستتتتتتتال بواستتتتتتتطة المدرس المخت
إرجاع الكرة بمضتتربه مستتتخدم الضتتتربة األمامية أو الضتتربة الخلفية ويخصتتص لكل العب عشتتترة 
محاوالت جيدة للضربة األمامية وعشرة للضربة الخلفية ، درجات الًلعب هي مجموع النقاط التي 

يحصل وأسفل الحبل و يحصل عليها من خًلل جمع محاوالته العشرة ،يجب أن تعبر الكرة الشبكة 
ذا اجتازت الكرة من فوق الحبل فإنها تعطي 1-2الطالب على درجات تصاعدية من ) ( درجات وا 

 (.121:ص1نصف العًلمة ألتقويمية للمنطقة الصحيحة التي تسقط عليها")
 الوسائل اإلحصائية :1-9

 (       spssاستخدم الباحث الحقيبة اإلحصائية )
 ومناقشتها : عرض النتائج وتحليلها -3
 عرض نتائج اختبارات المجموعة الضابطة وتحليلها ومناقشتها : 3-1
لغرض التوصل إلى النتائج أجرت الباحث اإلجراءات اإلحصائية التي يعتقدها مناسبة للبحث   

 ( .1الحظ الجدول )
 يبين االختبارات القبلية والبعدية للمجموعة الضابطة (3جدول )

 T الداللة
 ليالقب ألبعدي

 المتغيرات
 -س ±ع -س ±ع  

 الضربة األمامية 3,04 1,171 3,22 1,161 1,114 غير معنوي

 الضربة  خلفي 2 1,071 2.33 1,121 1,072 غير معنوي

 مناقشة نتائج االختبارات القبلية والبعدية للمجموعة الضابطة : 3-1-1
عة الضابطة للضربة أألمامية ( أن متغيرات البحث للمجمو 2يظهر لنا من الجدول )        

والضربة الخلفية تبين أن هناك ضعف في أداء ألًلعبين نتيجة استخدام األسلوب التقليدي في 
التدريب وعدم التنوع في التمارين وأنها على وتيرة واحدة لدى الًلعبين نتيجة تكرار التمرينات نفسها 

ل وضع الًلعبين أثناء أداء المهارات وعدم تشويق الًلعبين بأساليب حديثة في األداء من خًل
بأشكال متعددة وبحركات مختلفة وأدوات متنوعة كله أدى إلى ضعف وعدم وجود تحسن وتطور 
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في األداء بنسبة عالية فلهذا وجدت التمارين المساعدة ونوعيتها المتبعة من قبل المدرب حيث 
 تكون ذات فائدة كبيرة لًلعبين وتطوير األداء المطلوب  .

 عرض نتائج اختبارات المجموعة التجريبية وتحليلها ومناقشتها : 3-2
لغرض التوصل إلى النتائج أجرى الباحث اإلجراءات اإلحصائية التي يعتقدها مناسبة للبحث       

 ( .4الحظ الجدول )
 يبين نتائج االختبارات القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية (4الجدول )

 الدالة T ألبعدي القبلي المتغيرات  

 ع  س   ع   س  
 معنوي     11,03   1,371 1,33 1,063 3,11 الضربة األمامية 
 غير معنوي   1,325   1,321 3،- 1,132 2,11 الضربة الخلفية  

 : مناقشة النتائج 3-2-1
دوات أليرى الباحث أن التزام المجموعة التجريبية بتطبيق التمرينات كافة من خًلل ا         

المستخدمة من الباحث فضًل عن بذل الجهد الكبير من خًلل تطبيق التمارين في الوحدات 
التدريبية باستخدام األدوات المعدة من قبل الباحث حيث الوصول بالًلعبين إلى التطور الملحوظ 
من خًلل النتائج إذ امتازت التمارين بتنوعها وباختًلفها بحيث أصبحت مؤثر بشكل ايجابي 
المتيازها باإلثارة والتشويق في مختلف أجزاء الجسم باإلضافة إلى االبتعاد عن الملل وتكرار األداء 
وبذل جهد كبير، حيث اخذ الباحث بعين االعتبار أن تكون التمارين تطويرية وتنافسية لتتيح لًلعب 

 تنفيذ األوامر في أداء المهارات والتحكم بمتغيرات الموقف .
شامل( "أن امتًلك الًلعب السرعة والقدرة على تنفيذ المهارة بمختلف أنواعها  كما أشارة )وميض

تتولد لدية القدرة الفائقة على أداء الحركات األخرى كلها وتغيرها على وفق ظروف اللعب 
 (.11:ص21")
( تبين أن هناك فروق معنوية في االختبار القبلي والبعدي للضربة 1كما مبين في الجدول )   
 مية وفروق غير معنوية للضربة الخلفية للمجموعة التجريبية .األما
يوعز الباحث إلى إعطاء التمرينات في بداية الوحدة التدريبية ويكون التدريب الخاص بلعبة      

التنس بعيدا عن التعب وهذا ما أكدته عليه اغلب المصادر العلمية منها )مهند البشتاوي واحمد 
(، وان 20:ص0على المهارة ودقتها في أثناء حاالت التعب واإلرهاق ") الخوجا ( " بعدم التدريب

تطور أداء أفراد المجموعة التجريبية في المتغيرات المبحوثة باستثناء متغير دقة الضربة الخلفية 
وذلك بسبب خصوصية األداء فيه وصعوبته وهذا يدل على حدوث تطور فعال لهذا المتغير لدى 

يبية نتيجة تعرضهم لتدريبات علميه مقننة والتي ساعدت على تطوير المجاميع أفراد المجموعة التجر 
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العضلية الخاصة بأداء حركات التنس ومن ثم أثرت في تحقيق الدقة المطلوبة وكذالك طورت من 
 مقادير قوة الضربة وان تطور هذه الدقة سببه تطور التمارين المساعدة .

ء الحركي للمهارة يعتمد على القدرات البدنية الخاصة" وأشار عصام عبد الخالق " إن األدا   
( وكذالك أكد وجيه محجوب " إن الوصول إلى الدقة الحركية في األلعاب الرياضية 21:ص4)

 (.94: ص22البد أن تتوفر فيها القوة الحركية" ) 
 االستنتاجات والتوصيات : -4
 االستنتاجات :4-1

 لى االستنتاجات اآلتية :من خًلل النتائج توصل الباحث إ      
 إن تدريب التمرينات الخاصة أدى إلى تطوير األداء في مهارة الضربة األمامية .-2
إن التمرينات الخاصة المقترحة من قبل الباحث أظهرت نتائج ايجابية في مهارة الضربة األمامية -1

 لدى عينة البحث .
 تطبيق التمرينات الخاصة سوف تطور دقة إن زيادة عدد التكرار في أداء الضربة الخلفية عند-1

 أداء الضربة الخلفية .
إن التمرينات الخاصة المستخدمة لها األثر االيجابي الكبير في تطوير المهارة المطلوبة لطًلب -4

 الكلية . 
 التوصيات : 4-2

 من خًلل االستنتاجات توصل الباحث إلى التوصيات اآلتية :      
 ينات الخاصة في تطوير القدرات المهارية لرفع مستوى األداء لًلعبين . اعتماد استخدام التمر -2
التأكيد على إعداد تمرينات خاصة توضع كمنهج علمي خاص بطًلب المرحلة الثالثة في كلية -1

 التربية البدنية وعلوم الرياضة في العاب المضرب .
 كية والنفسية .ضرورة استخدام تمرينات خاصة لتطوير القدرات البدنية و الحر -1
 أجراء) دراسة مشابهة( على طًلب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضية .-4
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 المصادر
  ، اإلسكندرية ،منشأة الناشر 2؛ط التنس تعليم ا تدريب ا تقيم ا تحكيمأيلين وديع فرج،

 .2901المعارف، 
  ، تب مديرية دار الك، الموصل ، مناهج البحث في التربية البدنيةريسان خربيط مجيد

 .2902للطباعة والنشر ،
  ، بغداد ،دار الشؤون الثقافية البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات عامر إبراهيم ،
،2991.      ، 
  ، اإلسكندرية ، دار  2، ط التدريب الرياضي نظريات التطبيقاتعصام عبد الخالق،

 . 2994المعارف ، 
  ، النور ،  ، مكتب  رات التطبيقية في التربية الرياضيةاالختباعلي سلمان عبد الطرفي

 .1021بغداد باب المعظم ، 
  ، القاهرة ،الهيئة العامة لشؤون المطابع  معجم علم النفس والتربيةمجمع اللغة العربية،

 .2904األميرية ، 
  النجف  2، ط األسس  النظرية الختبارات التربية الرياضيةمحمد جاسم الياسري ؛ ،

 .    1020، دار الضياء للطباعة والتصميم ، األشرف
  عمان ،دار البازوري العلمية للنشر  2، ط ، الطرق اإلحصائيةمحمد صبحي أبو صالح،

 .1000والتوزيع ،
  ، القاهرة ،مركز  2، ط  المعامالت العلمية بين النظرية والتطبيقمصطفى حسين باهي ،

 .2999الكتاب للنشر ،
 االردن ،عمان دار وائل  2،ط مبادئ التدريب الرياضيوجا ،مهند البشتاوي واحمد الخ،

 . 1004للنشر ،
  ، 2909، بغداد ، دار الحكمة ، علم الحركة والتعلم الحركي وجيه محجوب . 
 ، تأثير التمرينات الخاصة في تطوير السرعة والسرعة الحركية وعالقتها وميض شامل

التربية الرياضية ، جامعة بغداد ،  ، رسالة ماجستير ،كلية ببعض المهارات األساسية
1001. 

 
 

 
 


