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  نتائج مباریات التنس األرضي وتأثیره على األولاالستثمار الجید لإلرسال 
  رافد مهدي قدوري. د
  م٢٠٠٨هـ       ـ        ١٤٢٩

 ملخص البحث باللغة العربیة 

ــة أبــــواب      ــتمل علــــى خمســ ــي تــــدریبات . اشــ واقتصــــرت مشــــكلة البحــــث علــــى عــــدم االهتمــــام فــ
وقــد هــدف البحــث إلــى معرفــة تــأثیر . مهــارة هجومیــة منتخبــات التــنس باإلرســال األول وأهمیتــه ك

وتمثلــت عینــة البحـث أفضــل أربعــة . االسـتثمار الجیــد لإلرســال األول علـى نتــائج مباریــات التـنس 
وقـد أظهــرت النتـائج تبـاین كبیـر فـي النسـبة المئویـة للنقــاط . مصـنفین عالمیـًا فـي التـنس األرضـي 

  التي حصل علیها كل من المصنف األول 
، صـــنف الســـادس وكانـــت لصـــالح المصـــنف الســـادس بســـبب اســـتثماره الجیـــد لإلرســـال األول والم

نقطـــه فـــي حـــین حصــل المصـــنف األول مـــن إرســـاله األول ) ٣٠(حیــث ســـاعده ذلـــك علـــى كســب 
وقــد وصــى الباحــث علــى ضــرورة تعویــد العبــي منتخباتنــا علــى االهتمــام بدقــة ، نقطــه فقــط ) ١٢(

  . التدریب وسرعة اإلرسال األول في مفردات 
Summary  

The Good Investing for the first franking and its effect on results of 
matches in geal Tennis . 

Search prepared by (RAFID MAHDI KADURI) 
 and contain five chapters .The problem of Search was the problem was  
disrepair in coachings elects of Tennis with the first franking and his  
important as attack skill . The Search aimed to knowing the Good 
Investing for the first franking on results of matches in geal Tennis . The 
sample of Search had represented best four careerists universally in geal 
Tennis .  the results had showed a big imparity in centenary rate for 
scores which got it both first careerist and sixth careerist and were beside 
the sixth careerist because his Good Investing for the first franking , 
where the good investing  help him on gain (30) score while  the first 
careerist had gained in the first franking (12) score only,  the Searcher 
recommended that it from necessary to habituation our elects on care 
with accuracy and speed of the first  franking in particulars of the 
training .        
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  األولالباب 
  التعریف بالبحثـ ١
  المقدمة وأهمیة البحث ١ـ١

  على الرغم من التقدم المستمر لكافة االلعاب الریاضیة ونتیجة للدراسات والبحوث العلمیة 
  لدول العالم المختلفة  إال ان السباق مستمر ألكتشاف المفاتیح المهمة واالوراق الرابحة لكل 

  . لعبة بشكل مستقل 
ة التــنس االرضــي مــن االلعــاب الریاضـــیة التــي تمــارس منــذ أمــد بعیــد ومــن قبـــل دول وتعتبــر لعبــ

وال زالــت الـدول تتنــافس علـى صــدارة . وغیرهـا ) فرنسـا وانكلتــرا وامریكـا واســترالیا ( متقدمـة أبرزهــا 
الالعبین المحترفین وبطرق تدریبیة هادفة ومركزة وان العب التنس االرضي المصنف یعتبر من 

ولكـن بـرزت فـي االونـة االخیـرة . الذین یجیدون كافة المهارات األساسیة المتنوعة للعبة الالعبین 
وتوظیفهــا للتــأثیر علــى الخصــوم وبالتــالي كســب النقــاط واالشــواط  اإلرســالظــاهرة إســتثمار مهــارة 

  . والمباراة 
تــنس فــي لعبــة ال األولممــا تقــدم تتجلــى أهمیــة هــذا البحــث للكشــف عــن أفضــل إســتثمار لالرســال 

  .  االرضي لإلسهام في تحقیق النجاحات في هذه اللعبة 
  مشكلة البحث ٢ـ ١

فــي المباریــات الرســمیة  اإلرســالعلــى الــرغم مــن كثــرة الدراســات والبحــوث التــي تؤكــد علــى أهمیــة 
فـي تـدریبات منتخباتنـا الوطنیـة وال یوجـد تركیـز  األول اإلرسـاللكن لم یوجد هنـاك إهتمـام خـاص ب

  . إیجابیًا في المباریات المحلیة والدولیة  األول اإلرسالعلى كیفیة إستثمار في التدریبات 
  هدف البحث ٣ـ١

  . على نتائج المباریات في التنس االرضي  األولمعرفة تأثیر االستثمار الجید لالرسال 
  فرض البحث ٤ـ١

  . رضي یؤثر إیجابیًا في نتائج مباریات التنس اال األولإن االستثمار الجید لألرسال 
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   مجاالت البحث ٥ـ ١
  . الالعبین المصنفین االوائل عالمیًا في لعبة التنس االرضي : المجال البشري ١ـ٥ـ١
  .   ٧/٤/٢٠٠٨ولغایة  ٤/٢/٢٠٠٨للفترة من : المجال الزماني ٢ـ٥ـ١
  بطولة دبي المفتوحة بالتنس في دولة االمارات العربیة وبطولة : المجال المكاني ٣ـ٥ـ١

  . كسون في والیة میامي ـ الوالیات المتحدة االمریكیة سوني أر 
  الباب الثاني 

  الدراسات النظریة
  الدراسات النظریة ١-٢
  اإلرسال١-٢

 للمـتعلم الذهنــي التـدریب اسـتخدام مـن فالبـد ، المعقـدة الحركیة المهارات من اإلرسال یعتبر"     
 مفتـــاح اإلرســـال ویعتبـــر )١(." المعقـــدة ةوالحركیـــ الجدیـــدة المهـــارات وتطـــویر تعلـــیم أثنـــاء وخاصـــة

 في والدقة بالقوة یتمیز الذي والالعب ، للتنس الحدیث اللعب في الضاربة والقوة الهجومي اللعب
ــى التــــدریب وعنــــد ، المبــــاراة كســــب فــــي كبیــــرة فرصــــته تكــــون  اإلرســــال ــال مهــــارة علــ ــع اإلرســ  نتبــ
  )٢(: التالیة الخطوات

  . المسكة -
  . الوقوف وضع -
  . لألعلى الكرة وقذف للخلف لمرجحةا -
  . األمامیة المرجحة -
  . الحركة نهایة - 
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   ٤٥ص ، ١٩٩١، الموصل جامعة،  والنشر للطباعة الكتب دار،  بالتنس والخططي الفني األعداد.  وأخرون هاشم ظافر )٢(
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  الحركیة المهارة مبادئ ٢-٢

ــادت لقــــد        مــــن مجموعــــة إلــــى ومهارتــــه اإلنســــان حركــــة تناولــــت التــــي والبحــــوث الدراســــات قــ
 وتتمثـل ، ویرهـاتط وأسـس المهـارة طبیعـة لفهـم الریاضـیة التربیـة لمـدرس المهمـة المیدانیة المبادئ

  )١(: اآلتیة النقاط على المبادئ تلك
 والـوظیفي البنائي والنضج النمو من معین مستوى تتطلب الحركیة المهارة تعلم على الفرد قدرة -
.  
ــة بأفضــــل المطلوبــــة المهــــارة إنجــــاز - ــة بالمبــــادئ محكــــوم ممكنــــة طریقــ  والفســــیولوجیة المیكانیكیــ

  . للحركة
  . والتكرار بالتعزیز لمهاتع یتم الجدیدة المهارة -
 فـــي المعلـــم دور یبـــرز ممـــا المطلـــوب الـــتعلم إلـــى تقـــود ال المهـــارة لـــتعلم الشخصـــیة الممارســـة -

  .  األخطاء إصالح
  .  الممارس المهاري األداء في النجاح خبرات یمارس عندما للمتعلم المهاري التعلم قابلیة تزداد -
  . التعلم یعیق ونقصها المهاري التعلم خالل مهمة الراحة فترات -
 فعالیـة أكثـر بشـكل للمـتعلم الحركیـة الـذاكرة فـي تحفـظ والكبیـرة والمسـتمرة الحركیـة المهارات إن -

  . األخرى المعرفیة أو المادیة األمور حفظ من زمناً  وأطول
 الـتعلم ومراحـل حدود فأن معین ریاضي نشاط في المهارة تعلم في االنقطاع وعدم التوصل عند-

  . واضح بشكل ومحدودة معروفة تكون
  )٢(:المبتدئین لدى اإلرسال أداء في الشائعة األخطاء  ٣-٢

 للملعب المواجه الوقوف .  
 الیسـرى الیـد وضـع هـو والسـبب لألعلـى الكـرة قذف حركة مع الخلفیة المرجحة توافق عدم 

 حریــكت عـدم إلـى یـؤدي ممــا أمامهـا تكـون أن مـن بـدالً  األمامیــة السـاق بجانـب تكـون التـي
  . واحد آن وفي سویةً  الذراعین

 للخلف بعیداً  یكون الكرة قذف .  
                                     

 ، بــالتنس اإلرســال مهــارة تطــویر علــى والذهنیـة البدنیــة التعلیمیــة الوســائل بعــض مـن االســتفادة أثــر) . وآخــرون( هاشــم ظـافر )١(
 ٥ص ، ١٩٩٧ ، بغداد ، العراق في الریاضیة التربیة وكلیات ألقسام العاشر العلمي المؤتمر في منشور بحث

   ٥٨ص ، هذكر  سبق مصدر.  وأخرون هاشم ظافر )٢(
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 الخلفیة المرجحة نهایة في الكتف مستوى إلى المرفق وصول عدم  .  
 مـن بـدالً  الرسـغ ثنـي حركـة مـع الظهـر خلف المطلوبة المسافة إلى المضرب وصول عدم 

  . المرفق مفصل من تكون أن
 بالمضرب الكرة اتصال وقبل مبكر بشكل لألمام األیمن الجانب استدارة .  
 الرسغ حركة كفاءة منتیجة عد لألعلى تكون أن بدال من لألسفل المضرب حركة اتجاه.  
 انسیابي بشكل الحركة أداء وعدم الجسم تصلب   .  
 األرض على بكاملها الیسرى القدم ارتكاز عدم بسبب جیداً  الجسم توازن عدم        .  
  : اإلرسال أنواع ٤-٢

  .المستقیم سالاإلر 
   .الدائري اإلرسال
  .القاطع اإلرسال

  الباب الثالث
جراءاته المیدانیة ٣ ٕ   ـ منهج البحث وا
  منهج البحث ١ـ٣

  . الباحث المنهج الوصفي بطریقة المسح لمالئمته لطبیعة البحث استخدم 
  عینة البحث ٢ـ٣

صــنفین فــي العــالم فــي اســتخدم الباحــث العینــة العمدیــة ، حیــث قــام باختیــار أفضــل ســتة العبــین م
  :م وهم كاالتي  ٢٠٠٨لعبة التنس األرضي وحسب التصنیف العالمي االخیر في بدایة عام 

  ) . روجیر فیدرر(السویسري . ١
  ) . رافائیل نادال(االسباني . ٢
  ) . نیكوالي جوكفج(الصربي . ٣
  ) . نیكوالي دفدینكو(الروسي . ٤
  ) . دایفد فیریر(االسباني . ٥
  ) . أندي رودك(كي االمری. ٦
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العــب مصــنف بــالتنس االرضــي حســب إحصــائیات االتحــاد ) ١٠٠(علمــًا یوجــد هنــاك أكثــر مــن 
حیــث . الــدولیللتنس وذلــك إســتنادًا الــى النتــائج والبطــوالت التــي یحققهــا كــل العــب بشــكل مســتقل 

  . من مجتمع األصل %) ٦(بلغت عینة البحث 
  أدوات البحث ٣ـ٣

وهـــي ) للماســـترز(الخاصـــة ألخـــر بطـــولتین عـــالمیتین بـــالتنس االرضـــي اســـتخدم الباحـــث البیانـــات 
  . المفتوحة ) سوني أركسون(وبطولة ) دبي المفتوحة(بطولة 

  إجراءات البحث ٤ـ٣
قام الباحث بمتابعة الالعبین المصنفین الستة األوائـل فـي العـالم وجمـع كافـة البیانـات التـي تتعلـق          

  . وطریقة إستثماره عن طریق اللعب مع بعضهم في البطولتین المذكورتین  األول اإلرسالب
بعـد ذلـك قـام الباحـث بتجمیـع هـذه البیانـات عـن طریـق عرضـها فـي قنـاة الجزیـرة الریاضـیة الثانیـة 

م مع  ٢٠٠٨والتي قامت بنقل تلك البطولتین المتتالیتین بشكل مباشر خالل شهري شباط ونیسان 
وبالتــالي فاعلیتــه  واألشــواط وفاعلیتــه وتــأثیره علــى كســب النقــاط اإلرســالمهــارة التفاصــیل الدقیقــة ل

  ) . ألفضل ستة مصنفین في العالم ( في النتیجة النهائیة لكل مباراة 
   اإلحصائیةالمعالجات  ٥ـ٣

 أســتخدمألفضــل ســتة العبــین مصــنفین فــي العــالم  األول لإلرســالالجیــد  االســتثمارللتعــرف علــى 
  الباحث
  : النسبة المئویة وكما یلي  قانون

  الجزء                          
ــــ=   النسبة المئویة     ــ ـــــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ    )١(.....................        ١٠٠×      ــــــــ

  الكل                        
  
  
  
  

                                     
 .  ١٠٢ص،  ١٩٨١،، االردن ، مكتبة االقصى ٢عبد الرحمن عدس ، مباديء االحصاء في التربیة وعلم النفس ، ج )١(
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  الباب الرابع 
  ـ عرض النتائج وتحلیلها ومناقشتها٤
   تهاعرض النتائج وتحلیلها ومناقشـ ٤

) رودك(لالعــب االمریكــي  األول اإلرســالیتنــاول هــذا البــاب عــرض للبیانــات التــي توضــح فاعلیــة 
ــة وســــوني أركســــون المفتوحــــة  ــي المفتوحــ ــولتي دبــ ــاول أیضــــًا تحلیــــل ومناقشــــة هــــذه . فــــي بطــ ویتنــ

  . البیانات التي تم التوصل الیها لتحقیق هدف وفرض البحث 
  األول الاإلرسعرض وتحلیل نتائج إستثمار  ١ـ٤

  م حسب إحصائیات ٢٠٠٨عام ) ATP(تسلسل الالعبین المصنفین ) ١(ـ تبین الصورة رقم 
  . االتحاد الدولي للتنس وعدد نقاط كل منهم 

وقـــد ) نـــادال(مـــع المصـــنف الثـــاني) رودك(تبـــین لقـــاء الالعـــب االمریكـــي ) ٢(ــــ أمـــا الصـــورة رقـــم 
) ٢(نقطــة مــن ) ٢(فیمــا حقــق نــادال  األول اإلرســالضــربة أیــس فــي ) ١٢(نقطــة مــن ) ١٢(حقــق

  .  األول اإلرسالضربة أیس في 
   اإلرسالتبین نتائج المجموعة الثانیة لنفس الالعبین حیث حقق رودك في ) ٣(ـ صورة رقم 

نقطـة فقـط مـن ) ٢( األول اإلرسـالضربة أیس فیما حقق نـادال فـي ) ١٧(نقطة من ) ١٧( األول
  . ضربة أیس ) ٢(

حیـث ) فیریـر(مـع الالعـب االسـباني ) رودك(ین نتـائج لقـاء الالعـب االمریكـي تبـ) ٤(ـ صورة رقـم 
فیمــا حقــق زمیلــه  األول اإلرســالضــربة أیــس فــي ) ١٨(نقطــة مــن ) ١٨(حقــق الالعــب االمریكــي 

  .  األول اإلرسالضربة أیس في ) ٢(نقطة من )  ٢(
دك ، حیـــث حقـــق رو  األمریكـــي لالعـــب األول اإلرســـالتبـــین ســـرعة ) ٨و٧و٦و٥(ــــ الصـــور رقـــم 

كیلومتر في الساعة ، علمًا لـم یحصـل ) ٢٢٩،٢٣٦،٢٣٧،٢٤١( أرساالتوألكثر من مرة سرعة 
والثـــاني الـــى  األولأي العـــب فـــي العـــالم علـــى ســـرعة إرســـال كهـــذه ، حیـــث لـــم یصـــل المصـــنف 

  .  األولكیلومتر في الساعة في سرعة إرسالهم ) ٢٢٠(
 األولرودك مـع بطـل العـالم والمصــنف  األمریكـيعـب اللقـاء المرتقـب لال) ٩(ــ تبـین الصـورة رقـم 

ـــل فیـــــدرر علـــــى المجموعـــــة  ـــدرر حیـــــث حصــ ـــري فیــ ى وحصـــــل رودك علـــــى األولـــــعالمیـــــًا السویســ
للمجموعـات كمـا یلـي  األول اإلرسـالالمجموعة الثانیة لیلعبا مجموعة كسر التعادل وكانت نتـائج 

 :  



  ٢٠١٠ األولضة   العدد علوم الریامجلة 
  نتائج مباریات التنس األرضي وتأثیره على األولاالستثمار الجید لإلرسال  

 
 

٣٦٣

  .لفیدرر ) ٤(مقابل  األول الاإلرسضربات أیس في ) ٦(ى حقق رودك األولـ المجموعة 
  . لفیدرر ) ١(مقابل  األول اإلرسالضربات أیس في ) ٦(ـ المجموعة الثانیة حقق رودك 
  . لفیدرر ) ٧(مقابل  األول اإلرسالضربة أیس في ) ١٨(ـ المجموعة الثالثة حقق رودك 

  . في المباراة  األولوبالتالي فوز الالعب أندي رودك على المصنف 
    األول اإلرسالشة نتائج إستثمار مناق ٢ـ٤

  : ما یلي ) ١١(الى ) ١(بینت الصور من 
  . ـ إن الالعبین الستة االوائل والمصنفین عالمیًا هم الذین یتنافسون فیما بینهم 

هـــو الالعـــب        األول اإلرســـالــــ بینـــت النتـــائج المعروضـــة علـــى الصـــور إن أفضـــل العـــب یســـتثمر 
  ) . أندي رودك(االمریكي 

  ) . أندي رودك(ـ أسرع إرسال في العالم یمتلكه االن عالمیًا هو الالعب االمریكي 
  ستثماره الجید لألرسالضح لدینا بأن المصنف السادس عالمیًا أستطاع بفضل إومما تقدم یت

  ) أیس ( حیث تعني كلمة . الحصول على نقاط عدیدة ومن ثم كسب االشواط والمباراة  األول
  و) ١٧(وقد حقق هذا الالعب في كل مجموعة . من قبل المستقبل الخصم  أي إرسال ال یرد

الجیــد وهــذا یعنــي إن هــذا الالعــب یحصــل بفضــل إســتثماره ، نقطــة ) ٢٤(نقطــة مــن أصــل ) ١٨(
علــــى أكثــــر مــــن أربــــع أشــــواط مــــن أصــــل ســــتة أشــــواط فــــي كــــل  األولوالســـریع والــــدقیق لألرســــال 

ویعـزو الباحـث . والثـاني عالمیـًا  األولتـى المصـنف مجموعة وهذا ما لم یحققه أي العب قبلـه ح
 األول اإلرســـالهــذا الـــى إن هـــذا الالعـــب قـــد تـــدرب بشــكل جیـــد علـــى أفضـــل طریقـــة ألداء مهـــارة 

وكسب النقاط من الخصوم كطریقة هجومیة ناجحة تـوفر لـه الوقـت والجهـد والفـوز فـي المباریـات 
  .الرسمیة 

  
  
  
  
  
  



                                                         ٢٠١٠ األولمجلة علوم الریاضة   العدد 
  د رافد مھدي قدوري.م

 
 

٣٦٤

  الباب الخامس
  االستنتاجات والتوصیات٥
  االستنتاجات ١ـ٥

  وجود تباین كبیر في النسبة المئویة للنقاط التي حصل علیها المصنف السادس رودك  .١
  .  األول اإلرسالوبین نقاط المصنفین الخمسة االوائل الذین حصلوا علیها في  .٢
ت فــي العــالم وألكثــر مــن مــرة فــي كــل شــوط اإلرســاالحقــق الالعــب األمریكــي رودك أســرع  .٣

 .  من أشواط المباراة 

ـــمة أكثــــر مـــــن  .٤ ـــب األمریكـــــي رودك فــــي المجموعـــــات الحاســ ـــق الالعــ نقطـــــة فـــــي ) ١٦(حقـ
 . المجموعة الواحدة وهو ما یعادل أكثر من أربع أشواط من أصل ستة 

من قبل الالعب االمریكي رودك كـان السـبب الرئیسـي  األولإن االستثمار الجید لألرسال  .٥
  . ثاني عالمیًا وال األولللفوز على كافة خصومه ومنهم المصنف 

  التوصیات ٢ـ٥
ــة (االهتمـــام بتـــدریب العبــــي منتخباتنـــا الوطنیــــة بـــالتنس علـــى  .١ ) األول اإلرســــالســــرعة ودقـ

  . لتأثیره الفاعل في كسب النقاط واالشواط وبالتالي المباریات 
) المســتقیم اإلرســال(بطریقــة الفــالت  األول اإلرســالتعلــیم العبــي منتخباتنــا الوطنیــة علــى  .٢

  . األسرع واألكثر هجومًا في عالم التنس  اإلرسال حیث یعتبر
  المصادر العربیة واالجنبیة 

، عـــة والنشـــر دار الكتـــب للطبا،  األعـــداد الفنـــي والخططـــي بـــالتنس. ظـــافر هاشـــم وأخـــرون ) ١( 
 .      ١٩٩١، جامعة الموصل

الذهنیــة علــى أثــر االســتفادة مــن بعــض الوســائل التعلیمیــة البدنیــة و ) . وآخــرون(ظــافر هاشــم ) ٢(
المـؤتمر العلمـي العاشـر ألقسـام وكلیـات التربیـة بالتنس ، بحث منشـور فـي  اإلرسالتطویر مهارة 

 .    ١٩٩٧، بغداد ، الریاضیة في العراق 
ــاء مبــــادئعبـــد الــــرحمن عــــدس ، ) ٣( ــة وعلــــم الــــنفس اإلحصــ ، مكتبــــة  األردن،  ٢، ج فـــي التربیــ

  . ١٩٨١،  األقصى
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