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اثر تمرينات باستخدام بعض األدوات المساعدة التخصصية أو بدونها في القوة االنفجارية 
 التنس المتقدمينوالقوة المميزة بالسرعة للرجلين والذراعين لالعبي 

 أ. د اياد محمد عبداهلل        م . د احمد صباح قاسم
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة –جامعة الموصل 

 ملخص البحث 
الكشف عن اثر تمرينات باستخدام بعض األدوات المساعدة التخصصية  هدفت الدراسة إلى  

مذكورتين عن التعرف على الفروق في الصفتين ال في القوة االنفجارية والقوة المميزة بالسرعة، فضال
 في االختبار ألبعدي.

( 12استخدم الباحثان المنهج التجريبي لمالئمته وطبيعة البحث، وتكونت عينة البحث من )  
العبا ُقّسموا إلى مجموعتين تجريبيتين، وقام الباحثان بإجراء االختبارات المناسبة لكل صفة بدنية 

م التمرينات باألدوات المساعدة التخصصية للمجموعة التجريبية األولى وبدون ومن ثم تم استخدا
 هذه األدوات للمجموعة التجريبية الثانية.

( اعتمادًا على)  SPSSواستخدم الباحثان الوسائل اإلحصائية )الحقيبة اإلحصائية )  
نات ختبار)ت( للعيالوسط الحسابي، واالنحراف المعياري، واختبار )ت( للعينات المرتبطة، وا

المستقلة( فضال عن النسبة المئوية وتوصل الباحثان إلى أن هناك تأثيرَا ايجابيًا في أوجه) القوة 
االنفجارية والقوة المميزة بالسرعة( عند التدريب باستخدام األدوات المساعدة التخصصية )األشرطة 

ن ه القوة العضلية عند التدريب بدو المطاطة،السلسلة،الطوق( وان هناك تأثيرَا ايجابيًا على أوج
استخدام األدوات المساعدة التخصصية على ذات المتغيرات، كما أن التدريب باستخدام األدوات 
المساعدة التخصصية )األشرطة المطاطة،السلسلة،الطوق( يحقق تفوقًا في متغيرات )القوة 

ت في ريب بدون استخدام هذه األدوااالنفجارية للرجلين والقوة المميزة بالسرعة للرجلين( عن التد
 . ذات المتغيرات
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Abstract 

Impact exercises using some utilities or without specialized in explosive power and 

speed-strength of the legs and arms for the  advanced tennis players 

Research Summary 

 

 The study aimed to detect the effect of exercises using some utilities specialist 

in explosive power and speed-strength, as well as to identify differences in the qualities 

mentioned in the post test. 
 The researchers used experimental method for suitability and the nature of the 

search, and sample consisted of 12 players were divided into two experimental groups, 

and the researchers to conduct the appropriate tests for each recipe physical and then 

was used exercise tools help of specialized experimental group first and without these 

tools for the experimental group II. 

 The researchers used statistical methods (courier statistical (SPSS) depending 

on the ( arithmetic mean , and standard deviation , and t-test for samples associated 

with , and the t-test for independent samples ) as well as the percentage They found out 

that there is a positive impact on aspects of ( explosive power and strength 

characteristic speed ) when training using specialized utilities ( elastic straps , chain, 

ring ) and that there is a positive impact on aspects of muscle strength when training 

without the use of specialized utilities on the same variables , and training using 

specialized utilities ( elastic straps , chain, ring ) to achieve superiority in the variables 

( the explosive power of two men and a speed-strength of the two men ) for training 

without the use of these tools in the same variables . 

 . التعريف بالبحث1 
 :المقدمة وأهمية 1-1 
لقد اسةةةةةتخدمت األدوات المسةةةةةاعدة في مختلف أنواع الرياضةةةةةة حيث انتشةةةةةر اسةةةةةتخدامها          

بشةةةةةكل كبير في تنمية وتطوير الصةةةةةفات البدنية الخاصةةةةةة لكل لعبة ، وقد أكدت الدراسةةةةةات على 
ها تعمل على تطوير المجموعات أهمية اسةةةةتخدام هذه األدوات في التدريب الرياضةةةةي من حيث أن

العضةةةةلية التي تدخل في األداء، ويشةةةةةير )عبد الفتاح( إن  الخبراء يدعون  إلى اسةةةةةتخدام األجهزة 
واألدوات المسةةاعدة المختلفة والوسةةائل التعليمية في عملية التدريب والمناهج التدريبية المقننة التي 

 (.1994،413تعمل على رفع األداء لدى الرياضي )عبد الفتاح،
تحقيق  طريقها عن يمكن ومبادئ أسةةةةةةةس له باسةةةةةةةتخدام األدوات المسةةةةةةةاعدة إن التدريب        

 أن والمدربين العلماء التدريبية، ويرى الحالة مسةةةةةتوى رفع أجل ومن أفضةةةةةل، ونتائج مسةةةةةتويات
 ة،الرياضةةةي الفعالية تتطلبها البدنية التي الصةةفات بمسةةةتوى االرتقاء هو الرياضةةي التطور أسةةاس

 الصةةةةةفات هذه مسةةةةتوى فعلى البدنية، كثيًرا بالصةةةةفات تتأثر التي األلعاب من التنس وتعد لعبة 
اسةةةةةةةةةةتخدام بعض  لعبة التنس تتطلب لذلك في المباريات، الالعبون يحققها التي النتائج تتوقف

 ،الصفات البدنية الخاصة بلعبة التنس بمسةتوى االرتقاء األدوات المسةاعدة التخصةصةية  من اجل

Prof. Dr. Ayad Mohammed Abdullah Al-zubaidi         Dr. Ahmed Sabah Qasim Alobaidi 
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الحجر األسةةةاس في تطوير  تشةةةكل التي البدنية الصةةفات من ببعض أوجوهها العضةةلية القوة وتعد
وكلما كان مستوى الصفة،  ذهبمستوى التقدم في هالالعب  الذي يحرزهالتقدم  يتحدد لعبة التنس،إذ

حي اللعبة، والذي ينعكس إيجابا على النوا في التقدم مستوى الالعب متقدما فيها انعكس ذلك على
 الفنية والوظيفية لالعبين.

 يطلّعوا أن المدربين على التنس، كان لعبة في العضةلية القوة بعض أوجهألهمية  ونظًرا   
احدث األدوات التي تسةةةةةةةةةاعد في  على البدنية، والوقوف الصةةةةةةةةةفة بهذه المتعلقة المعلومات على

النفجارية اعب التنس للقوة تنميتها وتطويرها وبما يتناسةةةةةةةةةةب وطبيعة لعبة التنس، إذ أن امتالك ال
العالية للذراعين تمكنه من أداء جميع الضةربات األساسية )الضربات األرضية والطائرة والساحقة( 
بشكل قوي يجبر الالعب المنافس على رد تلك الكرات و بشكل يمتاز بالسهولة من حيث ارتفاعها 

ى النقاط واألشةةةةواط وصةةةةوال إلى أو منطقة ارتدادها في الملعب، إذ يسةةةةتطيع الالعب الحصةةةةول عل
الفوز بةالمبةاريةات، وفيمةا يتعلق بالقوة االنفجارية للرجلين فان امتالك العب التنس القوة االنفجارية 
العالية للرجلين تمكنه من االنطالق بسةةةةةرعة للوصةةةةةةول إلى الكرات التي ترتد على سةةةةةةاحة الملعب 

عادتها بشكل مؤثر وفاعل.األمامية أو الخلفية، أو الكرات التي ترتد على جانب  ي الملعب وا 
وتعد صةةةفة القوة المميزة بالسةةةرعة من أوجه القوة األسةةةاسةةةية التي تحدد مسةةةتوى األداء في   

الكثير من المنافسةةةةةات الرياضةةةةةية، فبالنسةةةةةبة لالعب التنس فهو بحاجة إلى القوة المميزة بالسةةةةةرعة 
سبة النقباضات العضلية، إذ أن نبوصةفها حالة ضةرورية وتحمل صفة مركبة تتطلب سرعة وقوة ا

القوة إلى السةةةةرعة تختلف من مهارة إلى أخرى، وتتعزز بدرجات عالية من القوة العضةةةةلية والمهارة 
المركبةة التي تنتهي عواملهةا بةالتفةاعةل بين عةاملي القوة والسةةةةةةةةةةةةةرعةة، وهي تعد من القدرات المهمة 

 مية من اجل االنتقال السةةةةةةريع للوصةةةةةةةولالتي يحتاجها العب التنس في المهارات الدفاعية والهجو 
 إلى الكرات البعيدة.

يتعلق  فيما والعملية العلمية والمؤشةةةةةرات الحقائق تقديم في الحالي البحث أهمية وتتجلى  
 العضةةةةلية القوة بأهمية اسةةةةتخدام األدوات المسةةةةاعدة التخصةةةةصةةةةية في تنمية وتطوير بعض أوجه

للذراعين والرجلين، وهي محاولة جادة  )بالسرعة المميزة وةاالنفجارية، والق لالعبي التنس مثل)القوة
 من اجل االستفادة من نتائج البحث لرفع مستوى لعبة التنس .

 مشكلة البحث:  .-1
إن اسةةتمرارية التدريب وحدها ال تكفي للوصةةول إلى أفضةةل المسةةتويات من دون اسةةتخدام   

تمرينات مكونة من جمل حركية مختلفة األدوات المسةةاعدة التخصةةصةةية في لعبة التنس عبر أداء 
وبما يتناسب وطبيعة اللعبة، وهذه األدوات متوفرة ومستخدمة في دول متقدمة في لعبة التنس ولها 
دورها وتأثيرها في التطور الذي حدث لدى هذه الدول، وهي غير متوفرة بشكل كبير لدى العبينا، 
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ية والكرات الطبية وغيرها ربما يعطي نتائج ايجاب إذ أن اسةةةةتخدام أدوات التدريب التقليدية كاألثقال
 ولكن هذه األدوات ال تخدم المسار الحركي المناسب في لعبة التنس.

لعبة  في الفني المسةةةةةةةتوى في أهمية بالغة  العليا والسةةةةةةةفلى إن القوة العضةةةةةةةلية ل طراف  
 القوة من وجهاأل هذه مسةةةةةةةةةةةةتوى على التدريبية العملية تركيز الطبيعي من كان لذلك التنس،
وهنا يشةةير)ألكاظمي( إلى  تحقيق أفضةةل النتائج الرياضةةية، وبالتالي باسةةتمرار، بمسةةتواها واالرتقاء

مكاناتهم المهارية والخططية، إذ أن  أن "اللياقة البدنية تسةةةةةةةةاعد الالعبين على اسةةةةةةةةتثمار قدراتهم وا 
ياقة بط بالمسةةةةةةةةةةةةةتوى الجيد من اللامتالك الالعةب للمهةارات الفنيةة قةد ال يكون كافيا وحده ما لم يرت

 .(112، 2555البدنية")ألكاظمي، 
 ومن خالل ما سبق فان مشكلة البحث تتحدد بالتساؤل اآلتي:   
هل أن االعتماد على التمارين باسةتخدام األدوات المسةاعدة التخصةصية في التنس يؤثر بشكل  -

حو ة( ويؤدي إلى االرتقاء بالمسةةةةةةتوى نايجابي على أوجه )القوة االنفجارية ، القوة المميزة بالسةةةةةةرع
 األفضل؟ أم أن االعتماد على التمارين بدون استخدام األدوات المذكورة هو األفضل؟ 

 أهداف البحث:  1-3
الكشةف عن اثر تمرينات باسةتخدام األدوات المسةاعدة التخصصية في القوة االنفجارية   1-3-1

 مين.والقوة المميزة بالسرعة لالعبي التنس المتقد
الكشةةةةةةف عن اثر تمرينات بدون اسةةةةةةتخدام األدوات المسةةةةةةاعدة التخصةةةةةةصةةةةةةية في القوة  .-1-3

 االنفجارية والقوة المميزة بالسرعة لالعبي التنس المتقدمين.
التعرف على الفروق بين مجموعتي البحةةث في االختبةارات البةدنيةةة في القوة االنفجةةاريةةة  1-3-3

 لرجلين.والقوة المميزة بالسرعة للذراعين وا
 فروض البحث:  1-4
تؤثر التمرينات باسةةةةةتخدام األدوات المسةةةةةاعدة التخصةةةةةصةةةةةية ايجابيًا في القوة االنفجارية  1-4-1

 والقوة المميزة بالسرعة لالعبي التنس المتقدمين .
تؤثر التمرينات بدون استخدام األدوات المساعدة التخصصية ايجابياً في القوة االنفجارية  1-4-2

 مميزة بالسرعة لالعبي التنس المتقدمين .والقوة ال
ال توجةد فروق في القوة االنفجةاريةة والقوة المميزة بالسةةةةةةةةةةةةةرعة بين التمرينات باسةةةةةةةةةةةةةتخدام  1-4-3

 األدوات المساعدة التخصصية أو بدونها.
 مجاالت البحث:   1-5
 العبوا التنس المتقدمين في محافظة نينوى . المجال البشري: 1-5-1
 مالعب التنس في جامعة الموصل. المكاني:المجال  .-1-5



 (بالرياضة ترتقي المجتمعات وبالسالم تزدهر األمماألول)المؤتمر   العلمي الدولي 

 8102نيسان     5 - 4ديالى   -العراق   

 

47 
 

 .2513 4 35ولغاية  2513 1 13المدة من  المجال ألزماني: 1-5-3
 اإلطار النظري: -.
 أوجه القوة العضلية )قيد الدراسة( 1-.
 :     القوة االنفجارية 1-1-.
ن ممكن موهي صةةةفة بدنية يعرفها )إسةةةماعيل( على أنها "القدرة على تفجير أقصةةةةى قوة في اقل ز  

( ويعرفها 24، 1991ألداء حركي مفرد، أي أنهةا القوة القصةةةةةةةةةةةةةوى اللحظيةة ل داء" )إسةةةةةةةةةةةةةماعيل،
(Maud&Foster  على أنها "أقصةةةى قوة في تقلص مفرد تولدها العضةةةةلة أو مجموعة عضةةةةلية )

 (. Maud&Foster ،119،2006بمعدل سرعة عال " )
النفجةارية يجب أن يرتبط ارتباطا ويشةةةةةةةةةةةةةير)علي( نقال عن )الخطيةب( بةان تةدريةب القوة ا  

وثيقا بالتدريب المكثف على أداء المهارة نفسةةةةةةةةها وباسةةةةةةةةتخدام األداء الفني الصةةةةةةةةحيح الذي يحقق 
التزامن الصةةةةةةةةحيح بين القوة والسةةةةةةةةرعة وينمي درجة عالية من التوافق الحركي ويكمن الجوهر في 

ويل إلى للتحول من االنقباض بالتط تدريب القوة االنفجارية بأنه يتم تدريب العضةةةةةةةةةلة على المقدرة
 ( 143، 2550االنقباض  بالتقصير وبأقل زمن ممكن.   )علي، 

ومن وجهة نظر )شةةةةحاذة( فان أهمية القوة االنفجارية لعضةةةةالت الذراعين في لعبة التنس     
تكمن في التغلب على المقاومة الناتجة من وزن المضةةةةةرب، فضةةةةةال عن تحقيق الهدف وهو إنتاج 

وة بأقل زمن ممكن السةةةةةيما في بعض الضةةةةةربات األسةةةةةاسةةةةةية مثل )اإلرسةةةةةال، والضةةةةةرب أقصةةةةةى ق
السةاحق( إذ تؤدى هذه الضةربات بأقصةى شد عضلي إلنتاج اكبر قوة من هذا االنقباض العضلي 

 (.124، 2513وبأقل مدة زمنية )شحاذة، 
ة العالية النفجاريومن خالل ما سبق يمكن أن يستخلص الباحثان بأن امتالك العب التنس للقوة ا 

للذراعين تمكنه من أداء جميع الضةربات األسةاسةية )الضةربات األرضية والطائرة والساحقة( بشكل 
قوي يجبر الالعب المنافس على رد تلك الكرات و بشةةةةةةكل يمتاز بالسةةةةةةهولة من حيث ارتفاعها أو 

لفوز وصوال إلى ا منطقة ارتدادها في الملعب، إذ يسةتطيع الالعب الحصةول على النقاط واألشواط
بالمباريات، وفيما يتعلق بالقوة االنفجارية للرجلين فان امتالك العب التنس القوة االنفجارية العالية 
للرجلين تمكنه من االنطالق بسةةةرعة للوصةةةول إلى الكرات التي ترتد على سةةةاحة الملعب األمامية 

عادتها  بشكل مؤثر وفاعل. أو الخلفية، أو الكرات التي ترتد على جانبي الملعب وا 
 :القوة المميزة بالسرعة.-1-.
عرفها )عبد الفتاح وسةةةةةةيد( على أنها "قدرة الجهازين العصةةةةةةبي والعضةةةةةةلي على إنتاج قوة   

( على أنها "القوة التي تسةتطيع فيها  Larry( كما يعرفها ) 2553،10سةريعة" )عبد الفتاح وسةيد،
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خارجية أو مواجهتها بوقت قصةةةةير وبسةةةةرعة  العضةةةةلة أو المجموعة العضةةةةلية التغلب على مقاومة
 (. Larry,1981,257كبيرة"  )

وهي صةةفة مركبة من )القوة والسةةةرعة( ونجدها في األنشةةةطة التي تتطلب األداء المتكرر،   
وتعد من الصةفات البدنية األسةاسية التي تحدد مستوى األداء في الكثير من المنافسات الرياضية، 

عب التنس بحاجة إلى القوة المميزة بالسةةةةةرعة بوصةةةةةفها حالة ضةةةةةرورية ومن الجدير بالذكر فان ال
وتحمل صةةةةةفة مركبة تتطلب سةةةةةرعة وقوة االنقباضةةةةةات العضةةةةةلية، إذ أن نسةةةةةبة القوة إلى السةةةةةرعة 
تختلف من مهارة إلى أخرى، وتتعزز القوة المميزة بالسةةةةةةةةةةةةرعة بدرجات عالية من القوة العضةةةةةةةةةةةةلية 

لهةةا بةةالتفةةاعةةل بين عةةاملي القوة والسةةةةةةةةةةةةةرعةةة، وتعةةد القوة المميزة والمهةةارة المركبةةة التي تنتهي عوام
بالسةةةةةةرعة للذراعين والرجلين من القدرات المهمة التي يحتاجها العب التنس في المهارات الدفاعية 
والهجومية من اجل االنتقال السةةةةةةةةريع للوصةةةةةةةةول إلى الكرات البعيدة، ويشةةةةةةةةير)شةةةةةةةةحاذة( حول هذا 

ات البدنية المهمة  في تطبيق مسةةتوى األداء بالشةةكل األمثل الموضةةوع بان هذه الصةةفة من الصةةف
 (.121، 2513لهذه المهارات وان للقوة المميزة بالسرعة أثرا متزايدًا في مستوى األداء )شحاذة، 

ويؤكد)الخولي والشةةةةةةةافعي( أيضةةةةةةةا بأن ضةةةةةةةربات التنس تتميز بشةةةةةةةكل عام بالقوة، فاغلب   
ة وبسةةةةةةةرعة في آن واحد وهذا النوع من القوة يطلق مهارات الضةةةةةةةرب تعتمد على ضةةةةةةةرب الكرة بقو 

عليه )القدرة خلف أداة( إذ أن أداة الضةرب هنا هي المضةرب، ويضرب الالعب الكرة بقوة وسرعة 
ليكسبها قدرة تعرفها بعض المصادر بةةةةةةةةةةةةةة)قدرة الذراعين( فضال عن نوع آخر من القدرة وهو القدرة 

 المواقف الدفاعية أو الهجومية في التنس عندما يثبضةةد الجاذبية األرضةةةية والتي تتطلبها بعض 
الالعب في الهواء لضرب كرة عالية والتي تطلق عليها بعض المصادر العلمية بةةةةة )قدرة الرجلين( 

 ( .230، 2551)الخولي والشافعي، 
ويرى الباحثان أن تنمية القوة المميزة بالسةةةرعة لالعب يمكن أن يؤدي إلى تحسةةةين األداء   

ري والخططي في حالتي الدفاع والهجوم من خالل رفع قابلية الالعب في الوصةةول إلى الكرة المها
عبر الوثب والقفز بسرعة، وردها إلى ملعب المنافس بفاعلية وتأثير، مما يعطيه أفضلية في الفوز 

 بالنقاط . 
 التدريب باستخدام األدوات المساعدة التخصصية: .-.
وات المسةةةةةةاعدة أمرا شةةةةةةائعًا ومنتشةةةةةةرًا إلى حد كبير وقد أكدت يعد التدريب باسةةةةةةتخدام األد  

الدراسةةةات والمصةةةادر العلمية التي تُعنى بالتربية الرياضةةةية والتدريب الرياضةةةي إن هذه األدوات قد 
اسةةةةةةتخدمت في جميع أنواع النشةةةةةةاط الرياضةةةةةةي وعلى مر التاري  بدءًا من العصةةةةةةور القديمة، فقد 

ابد الفرعونية لمصةةةةةةر القديمة براعة الفنان المصةةةةةةري في فنون أكدت الرسةةةةةةوم التي وجدت في المع
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( وضعًا 219الرسةم والنحت حتى انه سةجل أوضةاع ومسةكات في رياضة المصارعة وذلك برسم )
 من أوضاع المصارعة بهدف تربوي وتعليمي.

ويشةير )الغريري( في مجال التدريب الحديث عن اسةتخدام األدوات المساعدة في التدريب   
ذه األدوات تأثيرَا فاعاَل وفوائد مهمة وتعمل على تحسةةةين مسةةةةتوى الرياضةةةةيين في العديد من أن له

الصةةةةةةةةةةةةةفةات البةدنية التي تتطلب وقتا طويال عندما يتم اعتماد الطرائق التقليدية في التدريب عليها 
 (.112، 2512)الغريري،

عبين، وتدريب الالويؤكد )ألبياتي( على ضةةةرورة إتباع أسةةةاليب ووسةةةائل حديثة في إعداد   
مكانات الالعبين  واالبتعاد عن األدوات والوسةةةةةائل التقليدية وفتح مجاالت واسةةةةةعة متعددة تتالءم وا 
بغية تطويرها بصةةةورة تدريجية ومتزنة واالسةةةتفادة القصةةةوى من تلك األدوات والوسةةةائل الحديثة في 

 (. 2512،35تطوير بعض المهارات األساسية لالعبين )ألبياتي،
ير )عبد الفتاح( إن الخبراء يدعون إلى استخدام األجهزة واألدوات المساعدة المختلفة ويش   

والوسةةةةةةةةةةةةةائةل العلمية في عملية التدريب والمناهج التدريبية المقننة التي تعمل على رفع األداء لدى 
 (1994،413الرياضي. )عبد الفتاح،

المسةةةةةةةةاعدة التي تحاكي  أما فيما يخص رياضةةةةةةةةة التنس فقد ظهرت بمرور الزمن األدوات  
المواقف المختلفة التي يتعرض لها الالعب في أثناء المنافسةةةةةةةةةة، فبداًل من تبادل الكرة مع المدرب 
أو الزميل تم اسةتخدام الحائط كأداة تدريبية، وهو عادة ما يكون متوفرَا في المدارس أو المؤسسات 

طولية  يقسةةم الحائط إلى خطوط التدريبية، فأي حائط مسةةطح يصةةلح لتدريب الضةةربات عليه، وقد
أو عرضةةية ألهداف تدريبية، وقد ُترقم هذه الحيطان أو ترسةةم عليها دوائر منفصةةلة أو متداخلة أو 
تكون على شةةةةكل مربعات وحسةةةةب الحاجة، كما تحدد المسةةةةافة بين الحائط ومكان وقوف الالعب 

 (.34، 2559على وفق اعتبارات التدرج )الخولي وعزب ،
 :لبحث. إجراءات ا3
 استخدم الباحثان المنهج التجريبي لمالءمته وطبيعة البحث. منهج البحث: 3-1
 مجتمع البحث وعينته: .-3
( 25تةألف مجتمع البحةث من العبي التنس المتقةدمين في محةافظة نينوى والبالغ عددهم)  

البحث، ( من مجتمع %15( العبًا يمثلون نسةةةةةةةبة قدرها)12العبًا، أما عينة البحث فتكونت من )
مت العينة على مجموعتين تجريبيتين من خالل إتباع طريقة االختيار العشةوائي باستخدام  وقد قسةّ

( العبين لكل مجموعة، أما بقية أفراد مجتمع البحث فقد اسةتخدموا في التجارب 1القرعة، وبواقع )
 االستطالعية التي من خاللها تم تقنين شدة وحجم التمارين المنفذة.
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 ( يبين مجتمع البحث والعينة الرئيسة وعينة التجربة االستطالعية  والنسب المئوية1الجدول)

 تحديد أوجه القوة العضلية واختباراتها:   3-3
لمصادر العلمية من أجل تحديد أوجه القوة العضلية المهمة في لعبة تم تحليل محتوى ا  

 التنس، وتم اختيار القوة االنفجارية والقوة المميزة بالسرعة للذراعين والرجلين.
  تحديد اختبارات القوة العضلية:  3-3-1
حث ببعد تحليل محتوى المصادر العلمية تم تحديد االختبارات البدنية المالئمة لعينة ال  

( ضم مجموعة من االختبارات 1والمناسبة ألوجه القوة العضلية، وتم تصميم استبيان )الملحق 
البدنية الخاصة بأوجه القوة العضلية المختارة، وقد تم توزيع االستبيان على مجموعة من 

( 2( والجدول)2المتخصصين في القياس والتقويم وعلم التدريب الرياضي والعاب المضرب )الملحق 
يبين نسب  اتفاق السادة المتخصصين على االختبارات البدنية المناسبة  لقياس الصفات البدنية 

 المختارة.
(  النسب المئوية التفاق السادة المتخصصين على االختبارات البدنية المناسبة .الجدول )

 لقياس الصفات البدنية المختارة

 :تجانس مجموعتي البحث وتكافؤهما 3-4
 تجانس مجموعتي البحث: 3-4-1
( 3تم إجراء التجةةانس لمجموعتي البحةةث في متغيرات )العمر والطول والكتلةةة( والجةةدول )  

ط الحسةةةةابية واالنحرافات المعيارية ومعامل االلتواء لمجموعتي البحث في  المتغيرات يبين األوسةةةةا
 المعتمدة في التجانس )العمر، والطول، والكتلة(.

 

 النسبة المئوية العدد العينةالمجتمع و 
 %111 1. مجتمع البحث

 %61 .1 عينة البحث الرئيسة
 %41 0 عينة التجربة االستطالعية

 الصفات البدنية االختبارات
 عدد
 الخبراء

عدد 
 نقيالمتف

النسبة 
 المئوية

 %01401 11 11 القوة االنفجارية للذراع المستخدمة ( كغم 3اختبار دفع الكرة الطبية) 
 %01401 11 11 القوة االنفجارية للرجلين اختبار الوثب العمودي

(  11ثني ومد الذراعين من وضع االستناد األمامي )
 مرات وحساب الزمن

 %01410 0 11 القوة المميزة بالسرعة للذراعين

 %01410 0 11 القوة المميزة بالسرعة للرجلين اختبار ثالث حجالت ألبعد مسافة ولكل رجل على حدة
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 ( األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم معامل االلتواء لمجموعتي البحث 3الجدول )
وحدة  المتغيرات

 القياس
 .مجموعة التجريبيةال 1المجموعة التجريبية 

معامل  +ع س  
 االلتواء

معامل  +ع س  
 االلتواء

 1..14 .1405 34166. ..143 .1413 34333. سنة العمر
 14305 34.51 1044166 14106 34000 1034666 سم الطول
 14310 .3411 604110 14401 4551. 0..604 كغم الكتلة

عامالت االلتواء لمواصفات العينة في ( يتضح أن قيم م3من خالل مالحظتنا للجدول )  
( 5,411، 5,322،5,121العمر والطول والكتلة  للمجموعة التجريبية األولى كانت على التوالي )
( 5,312، 5,310، 5,221أما المجموعة التجريبية الثانية فكانت معامالت االلتواء على التوالي )

مذكورة، إذ يشير كل من )التكريتي مما يدل على تجانس مجموعتي البحث في المواصفات ال
(  كانت دليال على تجانس العينة 1والعبيدي( إلى انه كلما كانت قيمة معامل االلتواء اقل من )

 (.121، 1999)التكريتي والعبيدي ،
 التكافؤ في أوجه القوة العضلية: .-3-4
لتي تم اعتمادها ا أوجه القوة العضليةاجري التكافؤ بين مجموعتي البحث التجريبيتين في   

 (.4في البحث والمذكورة آنفًا وكما هو مبين في الجدول )
( األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للمتغيرات البدنية )قيد التكافؤ( وقيمة                                  4الجدول )

 )ت( المحسوبة ومستوى االحتمالية  لمجموعتي البحث

_ 14406من خالل الجدول السةةابق يتضةةح أن قيم )ت(المحسةةوبة كانت محصةةورة بين )  
( ولجميع المتغيرات 5,50) (  وهي 5,212_  5,191(عند  مستويات احتمالية بلغت )1,112

البةةدنيةةة، ممةةا يةةدل على عةةدم وجود فروق معنويةةة بين مجموعتي البحةةث في المتغيرات المةةذكورة، 
 وهو ما يؤكد على  تكافؤهما في أوجه القوة العضلية قيد الدراسة.

 الصفات البدنية
ة وحد

 القياس

المجموعة التجريبية 
 األولى

المجموعة التجريبية 
قيمة )ت(  الثانية

 المحسوبة
مستوى 
 االحتمالية

 + ع س   + ع س  
القوة االنفجارية للذراع 

 المستخدمة
 14000 14013 14000 114006 14001 114443 متر

 14553 14100 54136 304033 04306 4.4166 سم القوة االنفجارية للرجلين

 14106 14001 4105. 046.3 14110 04055 ثانية القوة المميزة بالسرعة للذراعين

 14400 14406 .1430 64060 14310 64066 متر القوة المميزة بالسرعة للرجلين



 (بالرياضة ترتقي المجتمعات وبالسالم تزدهر األمماألول)المؤتمر   العلمي الدولي 

 8102نيسان     5 - 4ديالى   -العراق   

 

52 
 

 التمارين المستخدمة في البحث: 3-5
التجريبية األولى )باســــــــتخدام األدوات المســــــــاعدة  التمارين المســــــــتخدمة للمجموعة 3-5-1

 التخصصية(. 
 ( :  (Resistance bandاألشرطة المطاطة  3-5-1-1
وهي أداة مكونة من أشرطة ذات مطاطية عالية  يمكن استخدامها في تدريبات القوة ألنها   

ذه مختلفة وه تعمل كمقاومات للعمل العضلي، وتكون على ألوان مختلفة إذ أن لكل لون مقاومة
األلوان مصنفة وفقا للهدف من التمرين ومستوى الالعبين، وقد استخدم الباحثان الشريط المطاط 

 باللون األزرق لمالئمته ومستوى عينة البحث.
 التمرين األول : ثني ومد الذراعين مع مقاومة الشريط المطاط .

 ط .التمرين الثاني : ثني ومد الرجلين مع مقاومة الشريط المطا
 ( أو ) الطوق( : Dog sledحلقة الكلب ) .-3-5-1
وهي أداة مكونة من حبل متين مربوط على شةةةكل حلقة و في نهايتي الحلقة هناك أنبوب   

مطاطي مثبت بشةةكل جيد يسةةتخدمه الالعب كدعامة توضةةع على جسةةمه سةةواء كان على منطقة 
لحركةة الالعةب من خالل إعةاقته عن  البطن أو الظهر، ويتم من خالل هةذه األداة زيةادة المقةاومةة

التحرك السةةةةةةةريع، للعمل على زيادة المقاومة للعضةةةةةةةالت العاملة وللتأثير على مسةةةةةةةتوى االنقباض 
 العضلي وزيادة  قوة وسرعة االنقباض في أثناء أداء التمرين .

 التمرين األول : سحب الزميل مع المقاومة.
والخلفية الطائرة من على خط اإلرسةةةةال مع مقاومة  التمرين الثاني :أداء حركة الضةةةةربات األمامية

 الزميل. 
 (:  Chainالسلسلة ) 3-5-1-3
وهي أداة تدريبية تتكون من سةةلسةةلة حديدية مكونة من حلقات متصةةلة و مرتبطة بقبضةةة   

( غرام  5,255( متر، وزنة المتر الواحد )3,0مضةةةةةرب التنس، يكون طول ووزن هذه السةةةةةلسةةةةةلة )
مكةةانةةاتهم البةدنيةةة وهنةةاك مجموعةة من التمرينةةات وهو أمر يتعلق بمسةةةةةةةةةةةةة توى الالعبين وأعمةارهم وا 

الخاصةة بالعبي التنس وباسةتخدام هذه األداة )السةلسلة(  وهي تهدف إلى تنمية بعض أوجه القوة 
 . العضلية

 التمرين األول :أداء حركة الضربة األمامية والخلفية بوساطة السلسلة.
 ة بالذراعين أمام الجسم من االستعداد.التمرين الثاني:مرجحة السلسل

التمارين المســـتخدمة للمجموعة التجريبية الثانية )بدون اســـتخدام األدوات المســـاعدة  .-3-5
 التخصصية(. 



 (بالرياضة ترتقي المجتمعات وبالسالم تزدهر األمماألول)المؤتمر   العلمي الدولي 

 8102نيسان     5 - 4ديالى   -العراق   

 

53 
 

 تمارين القوة االنفجارية : 1-.-3-5
 التمرين األول للذراعين:) من االستناد األمامي ثني ومد الذراعين مرة واحدة مع كل إيعاز(.

 رين الثاني للرجلين:)الوثب من الثبات بين شاخصين مرة واحدة مع كل إيعاز(.التم
 تمارين القوة المميزة بالسرعة: .-.-3-5

 التمرين األول للذراعين:)من االستناد األمامي ثني ومد الذراعين بحدود السرعة(.
 التمرين الثاني للرجلين:) الوثب إلى األمام بالرجلين بحدود السرعة(.

 وسائل جمع البيانات )أدوات البحث(:  3-6   
 تم استخدام أدوات البحث العلمي اآلتية :)تحليل المحتوى، واالستبيان،واالختبارات والقياسات(.

 االختبارات والقياسات : 3-6-1
 القياسات الجسمية )الطول والكتلة(: 1-1- 6 -3

 طول والكتلة. ( لقياس ال Detectorتم قياس طول وكتلة المختبرين بجهاز نوع )
 االختبارات المستخدمة في البحث:  .-3-6-1

 تم إجراء اختبارات القوة العضلية على أفراد عينة البحث وهي كما يأتي:  
 .(94، 2554( كغم لقياس القوة االنفجارية للذراع والكتف)جواد،3اختبار دفع الكرة الطبية ) -
ين لقيةةةاس القوة االنفجةةةةاريةةةة للرجلين. ) فرج اختبةةةار الوثةةةب العمودي  للقوة االنفجةةةاريةةةة للرجل -
،2552 ،291) 
لقياس القوة ( مرات وحسةةةاب الزمن 15اختبار ثني ومد الذراعين من وضةةةع االسةةةتناد األمامي ) -

 (.340، 1912المميزة بالسرعة لعضالت الذراعين )احمد وناجي،
عة وة المميزة بالسةةةةةر اختبار ثالث حجالت ألبعد مسةةةةةافة ولكل رجل على حده لقياس صةةةةةفة الق  -

 (.112، 2551لعضالت الرجلين )الحيالي،
 التصميم التجريبي: 3-0
تم اسةةةتخدام التصةةةميم التجريبي الذي يطلق عليه تصةةةميم المجموعات المتكافئة عشةةةوائية   

( يوضةةةح هذا 1( والشةةكل)1911،112االختيار ذات االختبارين القبلي والبعدي )الزوبعي والغنام،
 ي.التصميم التجريب

 
 
 
 
 

 المستخدم في البحث  ( يوضح التصميم التجريبي 1شكل )ال

 ()اختبار بعدي      (   التدريب بأدوات مساعدةاختبار قبلي)        المجموعة التجريبية األولى

 

 اختبار بعدي()      (   التدريب بدون أدوات   اختبار قبلي)     المجموعة التجريبية الثانية   
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 إجراءات البحث الميدانية: 3-0
 تحديد القيم القصوى: 3-0-1
أو تكرار  لزمن الشةةةةدد القصةةةةوىتم تنفيذ هذا اإلجراء على أفراد عينة البحث للتعرف على   

التمارين المسةةةةةةةةةةةةةتخدمة لكي يتم في ضةةةةةةةةةةةةةوء ذلك تحديد الشةةةةةةةةةةةةةدة المراد العمل بها في أثناء إعداد 
 .التمرينات المستخدمة

 صميم التمرينات الخاصة بأوجه القوة العضلية  :ت .-3-0
تم تصةميم تمرينات خاصةة باستخدام األدوات المساعدة التخصصية وتمرينات بدون استخدام هذه 

( وتم عرض هذه التمرينات على السةةةةةةةةةادة المتخصةةةةةةةةةةصةةةةةةةةةةين في علم التدريب 3األدوات )الملحق 
  (.4والتنس )الملحق

 التجارب االستطالعية:  3-0-3
رى البةاحثةان تجربتين اسةةةةةةةةةةةةةتطالعيتين وكةان الهةدف من األولى توزيع المهةام المختلفة أج  

أفراد  لى تعريفإعلى فريق العمل المسةةةةةةاعد في أثناء تنفيذ االختبارات، أما التجربة الثانية فهدفت 
 عينة البحث على طبيعة التمرينات وكيفية أداءها.

 االختبارات القبلية:  3-0-4
ر القبلي لكل إفراد عينة البحث قبل البدء بالتمرينات الخاصة بأوجه القوة العضلية تم إجراء االختبا

    قيد الدراسة.
 :تنفيذ التمرينات المقترحة   3-0-5
بعد إجراء االختبارات القبلية لمتغيرات البحث تم البدء بتنفيذ التمرينات المقترحة ألفراد    

. وقد راعى الباحثان عند تنفيذ التمرينات 2513 4 20ولغاية  2513 2 24عينة البحث للفترة من 
 :النقاط اآلتية 

أسابيع  وبأسلوبين ) باستخدام األدوات ، وبدون استخدام األدوات(  (0)استغرق تنفيذ التمرينات  . 1
( في كل دورة 1: 2( دورات متوسطة استخدم فيها تشكيل الحمل ) 3وتكونت التمرينات من)

( وحدات تدريبية تم تنفيذها في أيام )األحد، واالثنين، 4رة صغيرة على )متوسطة، واشتملت كل دو 
( 0( وحدة تدريبية الملحق)31واألربعاء، والخميس( وبذلك فان كال األسلوبين من التمرينات تضمنا )

 يبين الدورة الصغرى األولى للتمرينات.
 ( أقسام وكما يأتي : 3. تم تقسيم الوحدة التدريبية إلى )2
 م اإلعدادي : وتم فيه إجراء اإلحماء وبعض التمرينات السويدية من اجل رفع درجة حرارة القس

الجسم وتهيئة أجهزته للجهد البدني  من خالل زيادة تدفق الدم إلى مناطق الجسم المختلفة ، 
 واشتمل القسم اإلعدادي على نوعين من اإلحماء هما :
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 رينات العامة لكل أنحاء الجسم ._  اإلحماء العام الذي يعتمد على أداء التم
_  اإلحماء الخاص الذي يتم فيه أداء تمرينات وحركات يتم فيها التأكيد على العضالت والمفاصل 

 العاملة، فضال عن أداء تمرينات مشابهة لما ينفذ في القسم الرئيسي من الوحدة التدريبية .
  ما للمصادر ا الباحثان من خالل تحليلهالقسم الرئيسي : وتم فيه تنفيذ التمرينات التي اقترحه

 العلمية التي تعنى بتدريب التنس. 
  القسم الختامي : وتم فيه أداء تمرينات خفيفة من اجل إعادة الجسم إلى حالته

 الطبيعية التي كان عليها قبل القيام بأي جهد
 . تم استخدام أسلوب التحكم بالتغيير بمكون الحجم في التمرينات المستخدمة .3
 . تم اعتماد طريقة التدريب التكراري كطريقة مناسبة لتدريب أوجه القوة العضلية .4
 االختبارات البعدية: 3-0
تم إجراء االختبار ألبعدي على أفراد عينة البحث بعد االنتهاء من تنفيذ المنهاجين التدريبين  

 المقترحين.   
 :الوسائل اإلحصائية 3-11

(الستخراج النتائج، إذ تم استخدام الوسائل اإلحصائية  SPSSية )تم استخدام الحقيبة اإلحصائ
اآلتية: )الوسط الحسابي، واالنحراف المعياري ، واختبار )ت( للعينات المرتبطة، واختبار)ت( 

 للعينات المستقلة( فضال عن النسبة المئوية. 
 . عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها:4
 عرض وتحليل النتائج :  4-1
تنفيذ اإلجراءات الميدانية للبحث تم استخدام الوسائل اإلحصائية المناسبة للتحقق من بعد   

أهداف البحث واختبار فرضياته ومن اجل التحقق من الهدف األول واختبار الفرضية األولى تم 
استخراج داللة الفروق في أوجه القوة العضلية )قيد الدراسة( بين االختبارين القبلي والبعدي 

األدوات المساعدة التخصصية وكما هو مبين في  وعة التجريبية األولى التي استخدمتللمجم
 (. 0الجدول )
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( األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للمتغيرات البدنية في االختبارات القبلية والبعدية 5الجدول )
 ات المساعدة التخصصيةوقيم )ت( المحسوبة ومستوى االحتمالية للمجموعة التي استخدمت األدو 

   (  1415) ≥معنوي عند مستوى احتمالية 

 تي :( يتبين لنا ما يأ0من خالل الجدول )
_ وجود فروق ذات داللة معنوية  بين االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة التي استخدمت األدوات 
المساعدة التخصصية ولمصلحة االختبار ألبعدي في جميع المتغيرات  البدنية )قيد البحث( والتي 

عة للذراعين، ة بالسر تضمنت )القوة االنفجارية للذراعين، والقوة االنفجارية للرجلين، والقوة المميز 
، 2,105، 3,102( إذ كانت قيم )ت( المحسوبة على التوالي)والقوة المميزة بالسرعة للرجلين

( وهي 5,552، 5,521، 5,540،  5,511( بمستويات احتمالية على التوالي )1,531، 3,299
بر يختولكي يتحقق الباحثان من الهدف الثاني و  ( وهو ما يحقق الفرضية األولى .5,50) ≥

الفرضية الثانية تم استخراج داللة الفروق في أوجه القوة العضلية)قيد الدراسة( بين االختبارين القبلي 
والبعدي للمجموعة التجريبية الثانية التي لم تستخدم األدوات المساعدة التخصصية وكما هو مبين 

 ( . 1في الجدول )
 
 
 
 
 
 

 وحدة المتغيرات  البدنية
 القياس

قيمة )ت(            االختبار ألبعدي االختبار القبلي
 المحسوبة

مستوى 
 ع س   ع س   االحتمالية

القوة االنفجارية 
 للذراع المستخدمة

 14111 .3405 14111 1.4300 14001 114443 متر

القوة االنفجارية 
 للرجلين

 14145 4651. 54.60 5.4166 04306 4.4166 سم

القوة المميزة 
 بالسرعة للذراعين

 141.1 34.00 ..143 041.0 14110 04055 ثانية

القوة المميزة 
 بالسرعة للرجلين

 .1411 64136 14100 04601 14310 64066 متر
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لمعيارية لالختبارات القبلية والبعدية وقيم )ت( ( األوساط الحسابية واالنحرافات ا6الجدول )
 المحسوبة ومستوى االحتمالية للمجموعة التي لم تستخدم األدوات المساعدة التخصصية

   (   1415) ≥معنوي عند مستوى احتمالية 
 ( يتبين لنا ما يأتي :1من خالل الجدول ) 
وجود فروق ذات داللة معنوية بين االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة  التي لم تستخدم   -

منت ت البدنية التي تضاألدوات المساعدة التخصصية ولمصلحة االختبار ألبعدي في  المتغيرا
)القوة االنفجارية للذراعين، والقوة االنفجارية للرجلين، والقوة المميزة بالسرعة للذراعين، والقوة المميزة 

،  2,123، 0,131،  3,522بالسرعة للرجلين( إذ كانت قيم )ت( المحسوبة على التوالي )
( وبهذا 5,50) ≥( وهي 5,535، 5,544،  5,552،  5,521( عند مستويات احتمالية )2,991

 تكون الفرضية الثانية قد تحقق.
 مناقشة النتائج:  .-4
والبعدي  القبلي الباحثان التقدم الذي ارتقى إلى مستوى المعنوية بين االختبارين يعزو  

البحث في صفتي القوة االنفجارية، والقوة المميزة بالسرعة للذراعين والرجلين إلى تنفيذ  ولمجموعتيّ 
ارين المقترحة والمخصصة لالرتقاء بمستوى الصفتين المذكورتين وتطويرهما بشكل حركي ُموّجه التم

لخدمة المجاميع العضلية العاملة سواء كانت باستخدام األدوات المساعدة أو بدونها، إذ كان 
مل على عالستخدام التدريب بالمقاومة دورًا مهمًا في زيادة القوة العضلية، الن التدريب بالمقاومة ي

 زيادة كفاءة العضلة من خالل التكرار.
المقاومات له  تدريب وبهذا الخصوص يشير)الهاللي( نقال عن )كايتون وهيل( إلى أن   

 على المقاومات يعمل باستخدام التدريب دور مهم في زيادة القوة العضلية وتطويرها، وذلك الن
ن قوة العضالت، في التأثير االيجابي تحميل ومقاومة ال تزداد قوتها  بدون ي تعملالت العضالت وا 

 (1991،92)الهاللي، إال قليال.

 وحدة المتغيرات البدنية
 القياس

قيمة )ت(            االختبار ألبعدي االختبار القبلي
 المحسوبة

مستوى 
 ع س   ع س   االحتمالية

نفجارية للذراع القوة اال 
 المستخدمة 

 141.0 34100 14364 114656 14000 114006 متر

 .1411 54030 54106 454111 54136 304033 سم القوة االنفجارية للرجلين
 14144 4603. .1436 04136 4105. 046.3 ثانية القوة المميزة بالسرعة للذراعين

 14131 4000. 14414 04103 .1430 64060 متر القوة المميزة بالسرعة للرجلين
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  حول هذا الموضوع بأن أداء تمارين المقاومة للمجاميع  العضلية (Mariontrew) وأورد   
 مع األساسية المحركة المقاومة للعضالت االنقباضات هذه تناوبت ما إذا القوة زيادة إلى يؤدي 

لها مما يؤدي إلى تجنيد أكبر عدد ممكن من األنسجة العضلية والوحدات  المقابلة العضالت
 ( Mariontrew (1997,219,الحركية.

ويرى الباحثان أن التحديد المناسب لمستويات الشدة التدريبية للتمرينات وعدد التكرارات   
م الحاصل في التقدالمناسبة والعالقة الصحيحة بين فترات العمل والراحة كان لها دورا مهما أيضا 

 ( على أهمية الشدد Radcliffe & Farentinosلكال المجموعتين التجريبيتين، إذ يؤكد كل من )
 المختلفة والمرتبطة درجاتها التدريبية  عندما أشارا إلى أن التقنين المناسب للشدد التدريبية وفي

 التدريبية المناهج إعداد عند والالعب من المدرب لكل كبيرة له أهمية التخصصية اللعبة بنوع
 (Radcliffe& Farentinos, 1999, 1 التدريب المختلفة. ) أساليب استخدام وعند
ومن اجل التحقق من الهدف الثالث واختبار الفرضية الثالثة تم استخراج داللة الفروق في      

 (.2ول )لجدالمتغيرات البدنية بين مجموعتي البحث في االختبار ألبعدي وكما هو مبين في ا
( األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبار ألبعدي وقيم )ت( المحسوبة 0الجدول)

 بين مجموعتي البحثومستوى االحتمالية 

   (   1415) ≥معنوي عند مستوى احتمالية 
 ( يتبين لنا ما يأتي :2من خالل الجدول ) 

وجود فروق ذات داللة معنوية  في االختبارات البعدية بين مجموعتي البحث  ولمصلحة  -
وات المساعدة التخصصية في االختبارات ) القوة االنفجارية المجموعة التي استخدمت األد

للرجلين، والقوة المميزة بالسرعة للرجلين( إذ بلغت قيم )ت( المحسوبة في هذه األوجه من القوة 

 وحدة المتغيرات  البدنية
 القياس

 المجموعة األولى
 )استخدام أدوات (

 المجموعة الثانية
 )بدون استخدام أدوات(

قيمة )ت(           
وبالمحس
 ة

مستوى 
 االحتمالية

 ع س   ع س  

 141.0 14650 14364 114656 14111 1.4300 متر القوة االنفجارية للذراع المستخدمة

 14130 4306. 54106 454111 54.60 5.4166 سم القوة االنفجارية للرجلين

 14001 14113 .1436 04136 ..143 041.0 ثانية القوة المميزة بالسرعة للذراعين

 14110 34.35 14414 04103 14100 04601 متر القوة المميزة بالسرعة للرجلين
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، 5,539(   وبمستويات احتمالية على التوالي )3,230، 2,321العضلية على التوالي) 
 (. 5,50) ≥( وهي 5,559

ذات داللة معنوية في االختبارات البعدية بين مجموعتي البحث في عدم وجود فروق  -
المتغيرات )القوة االنفجارية للذراعين، والقوة المميزة بالسرعة للذراعين( إذ كانت قيم )ت( 

( وبمستوى احتمالية على 5,513، 1,109المحسوبة في هذه الصفات البدنية على التوالي )
 ( وبهذا يكون جزء من الفرضية الثالثة قد تحقق.  5,50) <( وهي 5,995، 5,121التوالي )

( وظهور فروق معنوية في صفات )القوة االنفجارية للرجلين، 2بعد عرض وتحليل الجدول)        
والقوة المميزة بالسرعة للرجلين( بين مجموعتّي البحث ولمصلحة المجموعة التجريبية األولى التي 

صصية، يرى الباحثان أن األدوات المساعدة التخصصية كان لها استخدمت األدوات المساعدة التخ
الدور المهم في تحقيق هذه النتيجة، وان استخدام هذه األدوات ضمن تمرينات بدنية تم أداؤها 
بالشكل الصحيح قد عمل على زيادة أوجه القوة العضلية لالعبين وهو ما يتفق مع ما ذهب إليه 

ل المساعدة في التدريب التبرز أهميتها إال من خالل استخدامها )محمد السيد( بقوله بان الوسائ
 2550مع التمارين بالشكل الصحيح واألمثل والمبنّي على األساس العلمي الدقيق )محمد السيد،

،43      .) 
ويرى الباحثان أيضا أن األدوات المساعدة في التدريب من العوامل المهمة في العملية التدريبية،   

خدامها قد ال يؤكد ضمان الفائدة المرجوة منها إن لم ٌيحسن التعامل معها بأسس صحيحة، ولكن است
وهي لها فوائدها المهمة في التدريب وذلك ألنها تعمل على إعانة المدرب في أداء مهمته التدريبية 
ة يبصورة صحيحة ومثمرة، ويعتقد الباحثان أيضا أن التدريب باستخدام األدوات المساعدة التخصص

يحقق مكسباً في الوقت والجهد للمدرب والالعبين، مما يساعد في تحقيق األهداف التدريبية المرجوة، 
فاألدوات المساعدة تعمل على تركيز انتباه الالعبين بالتدريب وتزيد من استعداد الالعبين للتدريب 

 ألدوات توفر الخبراتوالسيما عندما يشاهدون هذه األدوات موجودة ومتوفرة أمامهم، كما أن هذه ا
الحسية التي تعطي معنى ومدلوال لما يصدر من المدرب من توجيهات وتعليمات بخصوص تنفيذ 
التمارين، أي أنها تسهل إدراك الالعبين لطبيعة األهداف التدريبية المطلوبة، وهي تساعد على 

 تكوين صورة مرئية في أذهان الالعبين.
التقدم المعنوي للمجموعة التجريبية األولى على المجموعة ويرى الباحثان أيضا أن من أسباب  

التجريبية الثانية في القوة االنفجارية والقوة المميزة بالسرعة للرجلين هو استخدام األشرطة المطاطة 
والطوق كأدوات مساعدة عملت على تطوير القوة العضلية بشكل عام فضال عن سرعة األداء مما 

ة االنفجارية والقوة المميزة بالسرعة، إذ أن استخدام هذه األدوات تجعل أدى إلى تطوير صفتي القو 
( بأنه عند  Ghigiarelliالعضالت العاملة في حالة انقباض وشد أثناء المد والثني، إذ يشير)
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استخدام األشرطة المطاطة والسالسل فأنهما يعطيان نتائج متميزة في تطوير القوة العضلية بشكل 
االنقباض العضلي والسيما القوة االنفجارية والقوة المميزة بالسرعة للرجلين. عام وزيادة قوة 

(,2006,3 (Jamie Ghigiarelli 
كما وان تدريبات المقاومات باستخدام األشرطة المطاطة له طبيعة ايزومترية تعمل على زيادة قوة  

فان  فضال عن ذلكالعضلة من خالل تجنيد وحدات حركية أكثر في أثناء االنقباض العضلي، و 
استخدام تمرينات السالسل قد ساعد على تنمية وتطوير القوة االنفجارية والقوة المميزة بالسرعة 

 (SpeedTrainingSecrets.com للذراعين.)
وكان للتدريب باستخدام الطوق أهمية كبيرة في تطوير الحركة المكونة من القوة والسرعة العاليتين  

وير صفة القوة االنفجارية والقوة المميزة بالسرعة،" إذ أن التدريب باستخدام مما كان له األثر في تط
الطوق يقدم فوائد متفردة في تنمية القوة، وهو يتميز بأنه يستطيع المزج بين القوة والسرعة في آن 
واحد وبزمٍن قصيٍر جدًا وبمستويات متباينة من الشدة في أثناء األداء، كما إن طبيعة تمرينات 

وق تعمل على حّث األلياف العضلية السريعة على االنقباض العضلي بشكل انفجاري وسريع الط
 (A. P. Belt.com  tennis training system) مع بعضها البعض.

 من خالل نتائج البحث توصل الباحثان إلى االستنتاجات اآلتية : االستنتاجات : 
د ة االنفجارية والقوة المميزة بالسرعة( عنهناك تأثير ايجابي على أوجه القوة العضلية )القو  .1

التدريب باستخدام األدوات المساعدة التخصصية )األشرطة المطاطة، السلسلة،الطوق( وهناك 
تأثير ايجابي على أوجه القوة العضلية)القوة االنفجارية والقوة المميزة بالسرعة( عند التدريب 

 بدون استخدام األدوات المساعدة التخصصية.
ريب باستخدام األدوات المساعدة التخصصية )األشرطة المطاطة، السلسلة،الطوق(  يحقق التد .2

تفوقا في متغيرات القوة االنفجارية للرجلين والقوة المميزة بالسرعة للرجلين عن التدريب بدون 
 استخدام هذه األدوات في ذات المتغيرات. 

 تي: في ضوء االستنتاجات أوصى الباحثان بما يأالتوصيات : 
استخدام األدوات المساعدة التخصصية )األشرطة المطاطة، السلسلة،الطوق( في تدريب القوة  .1

 االنفجارية والقوة المميزة بالسرعة للذراعين والرجلين لالعبي التنس .
استخدام التدريب بدون استخدام األدوات المساعدة التخصصية في تدريب القوة االنفجارية  .2

 ة للذراعين والرجلين لالعبي التنسوالقوة المميزة بالسرع
 إجراء دراسات وبحوث على متغيرات أخرى.  .3
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 أواًل : المصــــــــــادر العربية:
( : االختبارات ومبادئ اإلحصاء في المجال الرياضي 1912احمد، بسطويسي و ناجي، قيس) .1

 ، مطبعة التعليم العالي ، بغداد.
 ترجمة ، 9 ط ، الطبية الفسيولوجية في ع(: المرج 1991) هول دي وجون كايتون آرثر ..

 ، السعودية.الهاللي صادق
(:اثر برنامج تدريبي مقترح باستخدام أدوات مساعدة في تطوير  2512ألبياتي، عثمان عدنان ) .3

بعض المهارات األساسية لالعبي الكرة العابرة ، بحث مشارك في المؤتمر الدوري الثامن 
 في العراق . لكليات وأقسام التربية الرياضية

(: التطبيقات اإلحصائية واستخدامات 1999التكريتي، وديع ياسين والعبيدي،حسن محمد ) .4
 الحاسوب في بحوث التربية الرياضية، المكتبة الوطنية، دار الكتب والوثائق بغداد.

( : االختبارات والقياس واإلحصاء في المجال الرياضي ،وزارة التعليم 2554جواد،علي ) .5
 لبحث العلمي،جامعة القادسية. العالي وا

(: أثر تمارين بدنية مهارية باستخدام زمن المطاولة الخاصة 2551الحيالي، محمود حمدون) .6
في عدد من المتغيرات البدنية والمهارية لالعبي كرة القدم الشباب، رسالة ماجستير غير 

 منشورة ،كلية التربية الرياضية ، جامعة الموصل.
 . 1(: التنس، دار الفكر العربي، ط2551عي، جمال الدين )الخولي، أمين والشاف .0
(: تكنولوجيا التعليم والتدريب الرياضي ، دار الفكر  2559الخولي، أنور والعزب،ضياء الدين) .0

 ،القاهرة.1العربي، ط
،مطبعة  1(: مناهج البحث في التربية،ج1911الزوبعي،عبد الجليل والغنام ، محمد احمد) .0

 جامعة بغداد.
(: التنس األرضي ، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع  2513،احمد عبداهلل )شحاذة .11

 ، عمان .1ط
(: فسيولوجيا اللياقة البدنية، دار 2553عبد الفتاح، أبو العال احمد وسيد، احمد نصر الدين) .11

 الفكر العربي، القاهرة، مصر.
 ،القاهرة1، دار الفكر، ط(: تدريب المستويات العليا 1994عبد الفتاح أبو العال احمد ) ..1
(: تأثير التدريبات البليومترية على تطوير الرشاقة الخاصة  2550علي، محمد سعد ) .13

وعالقتها بتطور مستوى أداء الكاتا لدى ناشئي الكاراتيه،رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة 
 إلى كلية التربية الرياضية جامعة اإلسكندرية .
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ثر وسائل تدريبية مقترحة في تطور المدى الحركي للرفسة (:ا 2512الغريري، عباس مهدي) .14
األمامية للرجلين لدى العبي الكاراتيه الناشئين، مجلة القادسية لعلوم التربية الرياضية ، 

 (.1(،العدد )12المجلد)
( : الجديد في التنس الطريق إلى البطولة، منشاة المعارف  2552فرج، أيلين وديع ) .15

 اإلسكندرية .
، الدار الجامعية 2(: اإلعداد الفني والخططي بالتنس، ط2555، ظافر هاشم)ألكاظمي .16

 للطباعة، بغداد.
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شحة لقياس أوجه القوة العضلية التي تم عرضها على ( يمثل االختبارات المر 1الملحق )

 المتخصصين

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلشارة وحدة القياس االختبارات المرشحة أوجه القوة ت

1 
 القوة المميزة بالسرعة

 للرجلين 

 ( ثوان.11اختبار الوثب الطويل إلى األمام لمدة ) 
 ( ثوان لكل رجل 11اختبار الحجل ألقصـــــى مســـــافة ممكنة في )

 على حدة.
 ر ثالث حجالت ألبعد مسافة ولكل رجل على حدهاختبا. 

 متر
 

 

. 

 القوة المميزة بالسرعة
 للذراعين

 ( ثوان. 11اختبار ثني الذراعين ومدهما من وضع االنبطاح ) 
 ( 11اختبـار ثني ومد الذراعين من وضــــــــع التعلق على العقلة )

 ثوان.
 ( 11اختبار ثني ومد الذراعين من وضـــــــع االســـــــتناد األمامي )

 بالزمن.مرات 

 
 عدد
 عدد
 
 ثانية

 

3 
 القوة االنفجارية 

 للذراعين

 ( رطل باليدين من الحركة. 6اختبار دفع الكرة الطبية ) 
 ( كغم. 3اختبار دفع الكرة الطبية ) 
 . رمي الكرة الناعمة 

 متر
 

 

4 
 القوة االنفجارية

 للرجلين 

 . اختبار الوثب العمودي 
 .اختبار الوثب الطويل من الثبات 

 سم
 
 رمت

 


