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ستجابة الحركية بدقة الضربتين األرضيتين األمامية عالقة التوافق الحركي واال
 عمى طالب منتخب جامعة االنبار والخمفية بالتنس األرضي

 كمية التربية الرياضية / جامعة االنبار م . م : حميد حماد خمف الفهداوي

 ممخص البحث

واالستجابة الحركية بدقة ييدؼ البحث إلى التعرؼ عمى عالقة التوافؽ الحركي 
الضربتيف األرضيتيف األمامية والخمفية بالتنس األرضي , ومشكمة البحث كانت قمة االنسجاـ بيف 
الصفات الحركية والتبايف في مستوى الالعبيف في الضربتيف األرضيتيف األمامية والخمفية بالتنس 

ئمتو طبيعة ومشكمة البحث , األرضي , وتـ استخداـ المنيج الوصفي بأسموب العالقات لمال
وشمؿ مجتمع البحث وعينتو عمى العبي منتخب جامعة االنبار بالتنس األرضي والبالغ عددىـ 

( العبيف والذيف تـ اختيارىـ بالطريقة العمدية وبذلؾ بمغت النسبة المئوية لعينة البحث 01)
كمية التربية الرياضية ( العب وىـ مف فريؽ 2%( اما التجربة االستطالعية فتكونت مف )011)

, وتـ استخداـ االختبارات والقياس كأدوات لجمع البيانات وتـ استخداـ معامؿ االرتباط البسيط 
والجزئي والمتعدد كوسائؿ إحصائية لمتوصؿ إلى نتائج البحث , واستنتج الباحث وجود عالقات 

ية والخمفية بالتنس األرضي , متباينة بيف المتغيرات قيد البحث ودقة الضربتيف األرضيتيف األمام
وأوصى الباحث بضرورة التأكيد عمى التدريبات التي تعمؿ عمى تنمية القدرات الحركية ودقة 

 الضربتيف لالعبيف .

Synergy and the response kinetics and their relationship to 
earthstations accurately strikes the front and rear ground tennis 

M. M. Hameed Hammad Khalaf Fahdawi  
Physical Education College / University of Anbar  

Research Summary 

The research aims to identify the synergy and the response kinetics and 
their relationship strictly strikes earth stations front and rear tennis 

were used descriptive method in a manner of relations to the ground, 
suitability of the nature and problem of research, including research 
community on the players Anbar University tennis ground, who are (10) 

l amounted to players who have been selected in the manner intentiona
the research sample players thus the percentage of the sample (100%) 
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of the indigenous community either the experiment reconnaissance is 
consist of (2) of the player of the college team  , was the use of tests 

ollection was the use of simple and measurement tools for data c
correlation coefficient and partial and multiple means statistical to reach 
the results of research, the researcher concluded that the existence of 
different relationships between the variables under consideration and the 

curacy of earth stations strikes the front and rear tennis ground, and ac
the researcher recommended the need for emphasis on exercises that 
work on the development of physical capacity, mobility and precision 

strikes to the players. 

 التعريف بالبحث                                                          -1
 مقدمة البحث وأهميته : 1-1

اف كؿ مايسعى إليو اإلنساف ىو التقدـ والتطور في كافة مجاالت الحياة ومف تمؾ المجاالت 
المجاؿ الرياضي الذي يعمؿ عمى تقديـ كؿ ماىو ممتع ومشوؽ في كافة االنشطة الرياضية 
وذلؾ الياتي مف العشوائية انما ياتي عف طريؽ االساليب والبحوث العممية الحديثة ولما ليا مف 

 آثار في التقدـ والرقي في كافة االلعاب سواء كانت فردية اوجماعية .

ومف االلعاب الفردية ذات الشعبية الكبيرة في جميع بمداف العالـ ىي لعبة التنس االرضي اذ 
بع تنافسي يتسـ بجمالية االداء دوف االحتكاؾ وحاجة الالعب  الى قدرات تعتبر رياضة ذات طا

بدنية وحركية عالية الف طييعة المعبة تعتمد عمى مواصفات الالعب نفسو  لكي يتمكف مف 
واف اكتساب الالعب لمصفات الحركية الخاصة بنوع الوصوؿ الى القمة والمنافسة عمى االلقاب ,

مثؿ اىمية كبيرة في تييئة الالعب الداء متطمبات النشاط الممارس النشاط الرياضي الممارس ي
في افضؿ صورة, كما اف تقدـ الالعبيف وتحقيؽ الواجبات الحركية المطموبة منيـ يعتمد عمى 
مدى امتالكيـ لتمؾ الصفات البدنية, وانو لف يستطيع الفرد الرياضي اتقاف الميارات االساسية 

يتخصص فيو في حالة افتقاره لمصفات الحركية الضرورية ليذا النوع لنوع النشاط الرياضي الذي 
المعيف مف النشاط الرياضي.وتعد الدقة واالستجابة الحركية والتوافؽ الحركي مف الصفات 
الحركية الضرورية النجاز االداء الحركي الصحيح لالعب التنس االرضي, وذلؾ لمدور الكبير 

انفعاالت الالعب واستجابتو خالؿ اشتراكو في المنافسة. فاف  الذي تمعبو في السموؾ الحركي وفي
اتقاف او تعمـ أي ميارة حركية جديدة في ىذه الرياضة تتطمب تشكيؿ استجابات حركية جديدة, 



 (   3دنية والرياضية                                      العدد اخلامس                               )   جملة جامعة االنبار للعلوم الب

والتي بدورىا تتطمب اداء مياري يحقؽ اليدؼ مما يوجب االىتماـ بدراسة الصفات الخاصة التي 
ومف ىنا تكمف اىمية البحث في االرتقاء بمعبة التنس الميارة. تخدـ االداء العضمي العصبي لتمؾ

االرضي مف خالؿ وضع البرامج التدريبية المالئمة والفعالة عمى حجـ العالقة بيف القدرات 
 واالداء المياري اساس تقديـ االىـ عمى الميـ في البرامج التدريبية والتعميمية لالعبيف .

 مشكمة البحث   1-2

في لعبة التنس األرضي وخاصة الضربتيف األرضيتيف األمامية والخمفية   إف أداء الميارات
يتطمب حركة الجسـ وأجزاءه بتوافؽ عالي وبصورة مستمرة لذا فاف الوصوؿ الى األداء المياري 
الجيد يتطمب قابميات حركية جيدة مستندة الى عناصر ميارية عالية ومدى االنسجاـ بيف ىذه 

في المعب الذي يخمؽ المواقؼ المتنوعة لالعب ومف خالؿ التبايف العناصر وتغيير الظروؼ 
الذي رئاه الباحث في مستوى االداء الفني لالعبيف اراد التعرؼ عمى نقاط الضعؼ والقوة لبعض 
القابميات الحركية ودقة االداء لالعبي منتخب جامعة االنبار بالتنس االرضي وىو االمر األساس 

 في تحقيؽ الفوز .

 البحثاهداف  1-3
التعرؼ عمى عالقة التوافؽ الحركي بدقة الضربتيف االرضيتيف االمامية والخمفية  -

 بالتنس االرضي .
التعرؼ عمى عالقة االستجابة الحركية بدقة الضربتيف االرضيتيف االمامية والخمفية  -

 بالتنس االرضي .
الضربتيف  التعرؼ عمى العالقة بيف كؿ مف التوافؽ الحركي واالستجابة الحركية بدقة -

 االرضيتيف االمامية والخمفية بالتنس االرضي .
 فروض البحث 1-4

ىناؾ عالقة ارتباط ذات داللة احصائية بيف التوافؽ الحركي ودقة الضربتيف  -
 االرضيتيف االمامية والخمفية بالتنس االرضي .

ىناؾ عالقة ارتباط ذات داللة احصائية بيف االستجابة الحركية ودقة الضربتيف قيد  -
 دراسة .ال

ىناؾ عالقة ارتباط دالة احصائيا بيف كؿ مف التوافؽ الحركي واالستجابة الحركية  -
 بدقة الضربتيف االرضيتيف االمامية والخمفية بالتنس االرضي .

 



 (   4دنية والرياضية                                      العدد اخلامس                               )   جملة جامعة االنبار للعلوم الب

 مجاالت البحث 1-5

 ( العبيف .01: منتخب جامعة االنبار بالتنس االرضي وعددىـ )المجال البشري  0-5-0

 . 05/02/2101الى  0/01/2101:  المجال الزماني 0-5-2

ممعب التنس االرضي الخارجي في كمية التربية الرياضية جامعة  المجال المكاني : 0-5-3
 االنبار .

 الدراسات النظرية والمشابهة :                                             -2

 الدراسات النطرية : 2-1

 التوافق الحركي  2-1-1

القدرات الحركية الميمة والتي تبرز متى تطمب اداء الحركات او الميارات يعد التوافؽ مف 
الرياضية المختمفة اكثر مف عضو مف اعضاء الجسـ في وقت واحد وفي اكثر مف اتجاه وفي 
الوقت نفسو . كما اف التوافؽ الحركي يتطمب اف يكوف ىناؾ انسجاـ وتعاوف بيف الجيازيف 

الى اداء الحركات او الميارات الرياضية بأحسف صورة العصبي والعضمي مما يؤدي ىذا 
وخاصة الحركات الصعبة المعقدة , اذ اف الالعب الذي يمتمؾ توافقًا جيدًا يستطيع تحريؾ اكثر 

( التوافؽ  2110مف جزء مف اجزاء جسمو في اتجاىات مختمفة في وقت واحد وتعرؼ )فرحات 
العصبي والعضمي النتاج اداء جيد وسميـ مع تناسؽ  عمى انو " القدرة عمى التعاوف بيف الجيازيف

 (.0حركة الجسـ في االداء " )

( بأنو " االداء الحركي السميـ بالسرعة والدقة والرشاقة المطموبة مع 0997كما عرؼ )ابو العال 
( عمى اف الحركة كمما كانت 2117( .اذ يذكر) ايميف 2االقتصاد في الجيد وقمة االخطاء" )

دة وفعالة في مواجية ػػػزادت وعظمت اىمية التوافؽ ويكوف التوافؽ الجيد ىو وقاية جي معقدة كمما
انواع متعددة مف االصابات الرياضية ومف افراط في بذؿ الجيد , وتعد اسس انجازات التوافؽ 

 ذات النوعية العالية ذخيرة لحركات متباينة ومتعددة االشكاؿ , وكمما زادت آلية اداء ىذا 

-------------------------------------------------------- 

 . 302,ص 2110(ليمى السيد فرحات : القياس واالختبار في التربية الرياضية , القاىرة , مطابع آدوف , 0)

(ابو العال عبد الفتاح : التدريب الرياضي واالسس الفسيولوجية , القاىرة , دار الفكر العربي , 2)
 .215,ص0997
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المخزوف الحركي كمما كانت ىناؾ زيادة غير مجيدة في الجياز العصبي المركزي , واليدؼ مف 
تدريب التوافؽ ىو تعييف وتثبيت نماذج ديناميكية حركية مثمى تتكيؼ وتتعدؿ وتضبط في 
المواقؼ دائمة التغيير في المنافسة " وىناؾ اختالؼ بيف مفيوـ التوافؽ الداخمي لمعضمة 

افؽ بيف العضالت المتعددة , ويعتمد التوافؽ الداخمي لمعضمة عمى التفاعؿ الخاص الواحدةوالتو 
باالليافالعصبية وااللياؼ العضمية بداخؿ عضمة ما وقدرة بعض الجينات ذات الشموؿ االعمى 
عمػػػػػىالضرورية النقباضة معينة في الوقت المناسب , اما التوافؽ بيف العضالت فيو يعتمد عمى 

لخاص بمجموعة متعددة مف العضالت وىو يكفؿ انتقاؿ موجة مف النبضات اوالدفعات التفاعؿ ا
 (0المثالية عبر االعصاب والعضالت في السمسمة الكينماتيكية ضمف تتابع حركي كمي لمجسـ .)

 االستجابة الحركية                                                          2-1-2

الحركية تعد مف القدرات البدنية الميمة في معظـ االلعاب الرياضية سواء كانت اف االستجابة 
فردية او جماعية وىي الزمف الذي يستغرقو الكماؿ حركة كاممة وتتظمف زمف رد الفعؿ وزمف 

( حيث اف سرعة االستجابة الحركية ليا اىمية كبيرة في لعبة التنس االرضي مف 2الحركة .)
لتكيؼ والتحوؿ السريع بمؿ يقوـ بو المنافس اذ اف الكرة عند ضربيا مف حيث اف الالعب الى ا

قبؿ المنافس تصبح جسما مقذوفًا فقذفيا يتـ بسرعة عالية وفي مكاف محدد في ممعب المنافس 
وىنا تمعب السرعة دورًا رئيسيًا في تعزيز فاعمية االداء لميارات لعبة التنس االرضي ." ويعد 

ضروريًا لدى العبيف المتقدميف في التنس االرضي نظرًا لدواـ تحرؾ الكرة  تطوير زمف االستجابة
بشكؿ بالغ السرعة في اثناء سير المعب , ويعرؼ زمف االستجابة بانو مقدار الزمف الذي ينقضي 
بيف ظيور المثير )ضربة المنافس( واستكماؿ حركة البدء استجابة لو )رد الضربة( وبعبارة اخرى 

ابة ىو الزمف الذي ياخذه الالعب لالستجابة الى الكرة المتجية اليو واعادتيا" فاف زمف االستج
 ( االستجابة الحركية عمى انيا "السرعة التي يتمكف 2100, وقد عرؼ )العائذي   (3)

-------------------------------------------------------- 

,  2117, االسكندرية , منسأة المعارؼ ,  2تحكيـ , ط – تقييـ –تدريب  –تعميـ –(ايميف وديع فرج : التنس 0)
 .055ص
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(2 )Robert ; Motor Learning and Human performance : 3rd . Sincer . N. 
macmillan . pobili shing co . Ince . new yourk . 1990 . P . 208 . 

 289, ص 2117ايميف وديع فرج : مصدر سبؽ ذكره, ( 3)

 

( كما عرفيا )حسيف 0بيا الفرد مف االستجابة لمنبة نوعي )مثير(برد فعؿ ارادي نوعي" )
انيا "االرتباط الذي يحصؿ بيف زمف رد الفعؿ الحركي وزمف الحركة , أي الزمف الذي ( ب0998

( ويطمؽ عمى ىذا النوع مف السرعة 2ينقضي مابيف حدوث الحافز واالنتياء مف االداء" )
مصطمح سرعة حركة اجزاء الجسـ نظرا النو يختص باجزاء او مناطؽ معينة مف الجسـ, فيناؾ 

لمذراع والسرعة الحركية لمرجؿ وعموما تتاثر السرعة الحركية لكؿ جزء مف اجزاء السرعة الحركية 
( ,والعب التنس يجب اف يقرر ليس 3الجسـ بطبيعة العمؿ المطموب واتجاه الحركة المؤداة. )

فقط نمط الضربة ولكف ايضًا كيؼ ينفذىا والى أي مكاف يوجييا في ممعب المنافس وتتعمؽ 
زمف استجابة الفرد وتبعًا لذلؾ فاف التحرؾ تجاه الكرة واتخاذ الوضع وتقنية جميع ىذه القرارات ب

 الضربة والفعالية تكوف ايضًا متعمقة بذلؾ .

 الدقة 2-1-3

تعد الدقة احدى العناصر الميمة لالداء المياري المتطور في مختمؼ االلعاب والفعاليات  
رات ىجومية او دفاعية وفي بعض الرياضية ومنيا لعبة التنس االرضي , سواء كانت ميا

االحياف يضرب الالعب الكرة بمستوى عالي مف القوة والمرونة ولكف ال يمكف اف يوصؼ ىذا 
الالعب بالمياري باالداء المياري وذلؾ لغياب الدقة لذا مف خالؿ الدقة يمكف الوصوؿ الى 

و الحركات التي يقوـ بيا ػػػياالنجاز الرياضي ويمكف تعريؼ الدقة عمى انيا " قدرة الفرد عمى توج
( كما عرفيا )قاسـ ومنصور( "ىي االدراؾ الكامؿ لفف االداء والقدرة عمى 4نحو ىدؼ معيف " )

 توجية وتنظيـ اتجاة وشدة وسرعة الحركات المعقدة لمعضالت العاممة في السير الحركي الصابة 

----------------------------------------------------------------- 

 .079, ص2100( صالح شافي العائذي : التدريب الرياضي افكاره وتطبيقاتو , دمشؽ , دار العراب والنور, 0)

,  0( قاسـ حسف حسيف: الموسوعة الرياضية والبدنية الشاممة في االلعاب والفعاليات والعمـو الرياضية , ط2)
 . 84, ص 0998بغداد , دار الطباعة والنشر , 

ريساف خريبط : موسوعة القياسات واالختبارات في التربية البدنية, دار الكتب والوثائؽ, مطابع التعميـ ( 3)
 . 79, ص0989, 0العالي, ج
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(حميد احمد المجمعي : تاثير تمرينات خاصة بوسائؿ مقترحة عمى وفؽ بعض المتغيرات الكينماتيكية في 4)
بكرة السمة , رسالة ماجستير , كمية التربية الرياضية ,  تصحيح دقة التصويب المحتسب بنقطتيف مف القفز

 33, ص 2115جامعة بغداد , 

( , كما تعبر الدقة عف قابمية الفرد في السيطرة عمى التوافؽ الحركي المعقد 0اليدؼ" )
( "ومدى المقدرة 2وتعنيايضًا تقميؿ االنحرافات او الفارؽ الى اقصى ما يمكف مف االداء االمثؿ.)

يطر بيا الفرد عمى اداء حركاتو االرادية , والميارات التي تتطمب الدقة في االداء التحتاج التييس
غالبًا الى قوة او حركات عنيفة ولكنيا تحتاج الى قدرة كبيرة مف التركيز والتوافؽ العضمي 
العصبي العالي , وعندما يكوف ىناؾ ضعؼ في الدقة يكوف تنميتيا عف طريؽ التدريب المستمر 

ى اداء نفس الميارة بشكؿ صحيح وبالسرعة التي تؤدى بيا المباريات والمنافسات المختمفة عم
وتؤدى ميارات الدقة  بسرعة لمحصوؿ عمى افضؿ النتائج كما تحتاج عمى التقدير الجيد لمسرعة 

 (3والمسافة )التوقيت السميـ( فيذا التقدير ىاـ جدًا لالرتقاء بمستوى االداء الرياضي. )

 هجية البحث واجراءاته الميدانية :                                         من -3

 منهج البحث  3-1

اف طبيعة المشكمة المطموب دراستيا ىي التي تحدد منيج البحث المستخدـ لذلؾ استخدـ  
 الباحث المنيج الوصفي باسموب العالقات لمالئمتو طبيعة الدراسة واىدافيا .

 عينة البحث  3-2

 تـ اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية وىـ مف العبي منتخب جامعة االنبار بالتنس 

 % .011( العبيف اذ يمثموف نسبة 01االرضي والبالغ عددىـ )

 ادوات البحث ووسائل جمع المعمومات  3-3

  ادوات البحث 
 ممعب تنس ارضي قانوني مع مستمزماتو -
 (01مضارب عدد ) -

-------------------------------------------------------- 

 0988( قاسـ حسف حسيف ومنصور جميؿ : المياقة البدنية وطرؽ تحقيقيا , بغداد , مطبعة التعميـ العالي , 0)
  .318, ص
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العالي والبحث (وديع ياسيف التكريتي وياسيف طو محمد الحجار : االعداد البدني لمنساء , وزارة التعميـ 2) 
 67, ص 0986العممي , كمية التربية الرياضية , جامعة الموصؿ , 

 359-355, ص2100(صالح شافي العائذي : مصدر سبؽ ذكره , 3)

 (21كرات تنس ارضي عدد ) -
 ساعة توقيت  -
 شريط قياس متري  -
 شريط الصؽ مموف -
 حبؿ -
 (2عاموداف حديد عدد ) -
 جدار -

 وسائل جمع المعمومات 
 ية االجنبيةالمصادر العرب -
 االختبار والقياس -
 استمارة تسجيؿ الدرجات -
-  

 اجراءات البحث الميدانية           3-4

 االختبارات المستخدمة 3-4-1 

 (1اختبار التوافق ) 3-4-1-1

 اختبار رمي واستقباؿ الكرة

 * الغرض مف االختبار : قياس التوافؽ بيف العيف واليد

 خط عمى بعد خمسة امتار مف الحائطيرسـ  –حائط  –* االدوات : كرة تنس 

* مواصفات االداء : يقؼ المختبر اماـ الحائط وخمؼ الخط المرسوـ عمى االرض حيث يتـ 
 االختبار وفقًا لمتسمسؿ االتي :

 

-------------------------------------------------------- 
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لمجاؿ الرياضي ,جامعة القادسية ,مطبعة التعميـ (عمي سمـو جواد الحكيـ :االختبار والقياس واالحصاء في ا0) 
 049,ص 211العالي , 

_  رمي الكرة خمس مرات متتالية باليد اليمنى عمى اف يستقبؿ المختبر الكرة بعد ارتدادىا مف 0
 الحائط بنفس اليد.

مف _  رمي الكرة خمس مرات متتالية باليد اليسرى عمى اف يستقبؿ المختبر الكرة بعد ارتدادىا 2
 الحائط بنفس اليد .

_  رمي الكرة خمس مرات متتالية باليد اليمنى عمى اف يستقبؿ المختبر الكرة بعد ارتدادىا مف 3
 الحائط باليد اليسرى .

* تسجيؿ الدرجات : لكؿ محولة صحيحة تحسب لممختبر درجة , اي اف الدرجة النيائية ىي 
 ( درجة .05)

 ( 1لحركية )اختبار نيمسون لالستجابة ا 3-4-1-2

الغرض مف االختبار : قياس المقدرة عمى رد الفعؿ والتحرؾ بسرعة وبطريقة صحيحة  -
 كاستجابة لمثير اختيار .

 اداة وضع عالمات )تخطيط( عمى االرض . –شريط قياس  –االدوات  : ساعة ايقاؼ -

, يكوف الفرد  ( ياردة بينيما04تعميمات االختبار : يرسـ خطاف جانبياف متوازياف بفاصؿ ) -
المفحوص في مواجية المختبر فيتخذ وضع القرفصاء )وضع استعداد العدو( في نقطة تقعفي 
منتصؼ المسافة تمامًا بيف خطي الجانبيف , يرفع المختبر احد ذراعية الى االعمى قابضًا عمى 

ؿ الساعة , ساعة ايقاؼ في يده , ثـ يقـو فجأة باالشارة بذراعو الى اليميف او اليسار مع تشغي
وعمى الفرد المفحوص اف يستجيب بالجري باقصى سرعة في اتجاه االشارة حتى يصؿ الى الخط 
الجانبي , يقـو المختبر بايقاؼ الساعة بمجرد عبور المفحوص لمخط الجانبي , واذا تحرؾ 
المفحوص في االتجاه الخطأ تترؾ الساعة لتعمؿ حتى يعدؿ مف اتجاىو ويصؿ الى الخط 

 الصحيح . الجانبي

 

-------------------------------------------------------- 
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(جماؿ محمد عالءالديف و ناىد انور الصباغ : االسس المترولوجية لتقويـ مستوى االداء البدني والمياري 0) 
 . 219, ص 2117والخططي لمرياضييف , االسكندرية , منشاة المعارؼ , 

اتجاه )يميف او يسار( ولكف بنظاـ عشوائي حتى ال يكوف االتجاه تعطى خمس محاوالت لكؿ -
ث عمى االقؿ كفترة راحة بيف كؿ محاولة  21معموـ سمفًا لالفراد المفحوصيف . يجري احالؿ 

 واخرى .

مف الثانية , ثـ يسجؿ متوسط قراءات الزمف 0/01التقييـ : يقرأ الزمف في كؿ محاولة القرب -
 لممحاوالت العشر .

 

 (1اختبار بروير وميمر لمضربات االرضية : ) 3-4-1-3

 . غرض االختبار : قياس دقة الضربات االرضية االمامية والخمفية 
  كرة تنس . 21االدوات :  مضرب تنس واحد لكؿ مختبرمع 

 قدـ مف الحافة العميا ليا . 4_ حبؿ مشدود اعمى مف الشبكة وعمى ارتفاع 
لنحو التالي : يرسـ خطاف بعرض الممعب احدىما عمى بعد _  ممعب تنس مقسـ عمى ا

قدـ خارج خط االرساؿ لو . ويرسـ  9قدـ داخؿ خط االرساؿ واالخر عمى بعد  01
قدـ عمى التوالي خارج خط القاعدة  01قدـ و  5خطاف اخراف بعرض الممعب عمى بعد 

 وموازيًا ليا . 
 
 
 

  : طريقة االداء 
عدة ويسقط الكرة النفسو ثـ يضربيا محاواًل توصيميا الى _ يقؼ المختبر خمؼ خط القا

 اقداـ الخمفية مف الممعب المقابؿ . 9منطقة 
_ يجرب المختبر كرتاف ضربة امامية وكرتاف ضربة خمفية اواًل , ال تكوف محسوبة في 

محاولة لمضربة  04محاولة لمضربة االمامية و  04التسجيؿ يسمح لكؿ مختبر باداء 
 الخمفية .

  التسجيؿ : يسجؿ القيـ المذكورة في الشكؿ لمكرات التي تمر بيف الحافة العميا لمشبكة وتسقط
 في المنطقة المحددة ليا .
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 . 213, ص 2114(عمي سمـو جواد الحكيـ : مصدر سبؽ ذكره , 0) 

 تحصؿ عمى القيمة االعمى لممنطقة ._  الكرات التي تسقط عمى الخط 
 _ الكرات التي تمر فوؽ الحبؿ تحصؿ عمى نصؼ قيمة المنطقة التي تسقط فييا الكرة .

 _ المختبر الذي يفشؿ في محاولة ضرب الكرة تحتسب عميو محاولة .
 _ الكرات التي يجب اعادتيا تعاد وتحتسب ليا الدرجة الخاصة بيا . 

 التجربة االستطالعية 3-5

ـ وذلؾ مف اجؿ التعرؼ 2101/ 5/01قاـ الباحث باجراء التجربة االستطالعية بتاريخ  
عمى المعوقات التي قد ترافؽ اجراء االختبارات لتجاوزىا او تفادييا ولضماف الحصوؿ عمى نتائج 
موضوعية ودقيقة كاف البد مف تنفيذ االختبارات وتجربتيا عمى عينة عشوائية تمثؿ المجتمع 

 ( العب وكاف اليدؼ منيا التعرؼ عمى :2حيث بمغ عددىا )االصمي 

 مدى انسجاـ االختبارات وقدرات المختبريف . -
 مدى سالمة االجيزة واالدوات . -
 الوقت عند تنفيذ االختبارات . -
 الصعوبات والمشاكؿ التي تواجو الباحث . -
 تدريب المساعديف . -

 التجربة الرئيسية : 3-6

ـ اجراء االختبارات كؿ مف التوافؽ الحركي  2101/ 01/ 6قاـ الباحث بتاريخ 
واالستجابة الحركية الساعة العاشرة صباحًا , واختبار دقة الضربتيف االرضيتيف االمامية 

ـ وعمى ممعب التنس االرضي الخارجي في كمية التربية 2101/  01/ 7والخمفية بتاريخ 
 الرياضية جامعة االنبار .

 
 الوسائل االحصائية : 3-7
 معامؿ االرتباط البسيط )بيرسوف ( -
 معامؿ االرتباط الجزئي  -
 معامؿ االرتباط المتعدد -
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 عرض النتائج وتحميمها ومناقشتها : – 4

عرض وتحميل نتائج معامل االرتباط البسيط والجزئي والمتعدد بين كل من التوافق    4-1
 بالتنس االرضي .الحركي واالستجابة الحركية ودقة الضربة االرضية االمامية 

 (0جدوؿ )

يبيف قيـ معامؿ االرتباط البسيط والجزئي والمتعدد بيف متغيرات البحث بدقة الضربة االرضية 
 االمامية بالتنس االرضي .

 المعاليم االحصائية
 المتغيرات

قيمة )ر(  قيم)ر(البسيط المحسوبة والجدولية وداللتها
 الجزئي

قيمة )ر( 
 المتعدد

 ةاالستجابة الحركي
 و

 التوافق الحركي

  0,7,     قيمة ر المحسوبة
       
,0,2 

 
 
 
 

         
,061 

       063,     قيمة ر الجدولية
 0,5, الداللة

 االستجابة الحركية
 و

 دقة الضربة االمامية

  0,17,     قيمة ر المحسوبة
        
,012 

 063,     قيمة ر الجدولية
 0,5, الداللة

 التوافق الحركي
 ودقة الضربة االمامية

  027,     قيمة ر المحسوبة
        
,058 

 063,     قيمة ر الجدولية
 0,5, الداللة

 8=  2 –درجة الحرية :  ف 

( اف قيمة )ر( البسيط المحسوبة بيف التوافؽ الحركي واالستجابة 0يتبيف مف الجدوؿ ) 
( والتوافؽ الحركي ودقة 1007( واالستجابة الحركية ودقة الضربة االمامية )1017الحركية )

( 1012( , وقيمة )ر( الجزئي بيف التوافؽ الحركي واالستجابة الحركية )1.27الضربة االمامية )
( , 1058( والتوافؽ ودقة الضربة االمامية )1002بة الحركية ودقة الضربة االمامية)واالستجا

( 8=2-01= 2-( اماـ درجة حرية )ف1063( , وقيمة )ر( الجدولية )1060وقيمة )ر( المتعدد )
%( , ومف خالؿ عرض النتائج يتبيف اف العالقة ر البسيط  بيف التوافؽ 1015ومستوى داللة )
فة جدًا والعالقة بيف االستجابة والدقة ايضًا ضعيفة والتوافؽ والدقة ضعيفة ولكف واالستجابة ضعي

افضؿ مما عميو المتغيرات السابقة , اما ر الجزئي بيف التوافؽ واالستجابة تكاد اف تكوف معدومة 
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ا وبيف االستجابة والدقة ضعيفة ايضًا والتوافؽ والدقة افضؿ مما عميو في المتغيرات السابقة , ام
 .ر المتعدد فيي عالقة االفضؿ قياسًا بالعالقات السابقة 

عرض وتحميل نتائج معامل االرتباط البسيط والجزئي والمتعدد بين كل من التوافق   4-2
 الحركي واالستجابة الحركية ودقة الضربة االرضية الخمفية بالتنس االرضي .

 (2جدوؿ )

والمتعدد بيف متغيرات البحث بدقة الضربة االرضية يبيف قيـ معامؿ االرتباط البسيط والجزئي 
 الخمفية بالتنس االرضي .

 المعاليم االحصائية
 

 المتغيرات

 
 قيم)ر(البسيط المحسوبةوالجدولية وداللتها

 
قيمة )ر( 

 الجزئي

 
قيمة )ر( 

 المتعدد
 االستجابة الحركية

 و
 التوافق الحركي

  1017    قيمة ر المحسوبة
       
1013 

 
 
 
 

     
1027    

       1063    قيمة ر الجدولية
 0,5, الداللة

 االستجابة الحركية
 و

 دقة الضربة الحمفية

  1006    قيمة ر المحسوبة
      
1015 

    1063    قيمة ر الجدولية
 0,5, الداللة

 التوافق لحركي
 و

 دقة الضربة الخمفية

  1029    قيمة ر المحسوبة
      
1028 

 1063    قيمة ر الجدولية
 0,5, الداللة

 8=  2 –درجة الحرية :  ف 

( اف قيمة )ر( البسيط المحسوبة بيف التوافؽ الحركي واالستجابة 2يتبيف مف الجدوؿ ) 
( والتوافؽ الحركي ودقة 1006( واالستجابة الحركية ودقة الضربة الخمفية )1017الحركية )

( 1013( , وقيمة )ر( الجزئي بيف التوافؽ الحركي واالستجابة الحركية )1029الضربة الخمفية )
( , وقيمة 1028( والتوافؽ ودقة الضربة الخمفية )1.15الحركية ودقة الضربة الخمفية) واالستجابة

( 8=2-01= 2-( اماـ درجة حرية )ف1063( , وقيمة )ر( الجدولية )1027)ر( المتعدد )
%( , ومف خالؿ عرض النتائج يتبيف اف العالقة ر البسيط  بيف التوافؽ 1.15ومستوى داللة )

دًا والعالقة بيف االستجابة والدقة ايضًا ضعيفة والتوافؽ والدقة ضعيفة ولكف واالستجابة ضعيفة ج
افضؿ مما عميو المتغيرات السابقة , اما ر الجزئي بيف التوافؽ واالستجابة تكاد اف تكوف معدومة 
وبيف االستجابة والدقة ضعيفة ايضًا والتوافؽ والدقة افضؿ مما عميو في المتغيرات السابقة , اما 
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المتعدد فنسبة العالقة موازية قياسًا بالعالقات السابقة في الضربة الخمفية فيي بكؿ المتغيرات ر 
 ضعيفة .

 مناقشة النتائج  4-3

مف خالؿ عرض النتائج وتحميميا يتبيف اف ىناؾ نسب عالقات مختمفة منيا ضعيفة جدًا  
يعزى ذلؾ الى االنسجاـ ومنيا تكاد اف تكوف معدومة ومنيا ماىي نسبتيا عالية نوعًا ما و 

وضعؼ االنسجاـ لمقدرات الحركية البدنية و االجيزة الداخمية وتبيف الضعؼ في العالقة  
بالضربة االرضية الخمفية اكثر مما عميو في الضربة االرضية االمامية وذلؾ الف ادائيا يكوف 

ي االمامية وتوافؽ مف الجية المعاكسة لميد الضاربة وتحتاج الى مجاؿ حركي اوسع مما عميو ف
 حركي عالي لموصوؿ الى االداء االمثؿ . 

اذ اف الصفات البدنية والحركية )) الدقة , االستجابة الحركية , التوافؽ الحركي (( ىي  
مف الصفات االساسية التي تمعب دورًا كبيرًا في النقؿ واالنسياب لمعبة التنس االرضي كونيا لعبة 

ى قدراتو البدنية والحركية لكي يصؿ الى المستويات العميا , لذا فردية يعتمد فييا الالعب عم
يجب التاكيد عمى مثؿ ىذه الصفات لما ليا مف دور ايجابي وفعاؿ في وصوؿ الالعب الى 
االنجاز " واف االداء الحركي يتطمب قدرًا مف السرعة التي تخضع لمتطمبات االداء كذلؾ القوة 

اة الى افضؿ صورة ليا ويتطمب التحكـ في اخراج االداء الالزمة بحيث تصؿ الميارة المؤد
 (0الحركي مف حيث قوة وسرعة حركة الجسـ واجزاءه قدرًا مف التوافؽ الحركي" )

وتتطمب ىذه الرياضة نضااًل عنيفًا ولياقة بدنية عالية ويجب اف يتميز الالعب بكفاية  
ف والسرعة والتوافؽ وىما مف الصفات وظيفية عالية اضافة الى قوة كبيرة في الرجميف والذراعي

الميمة جدًا في لعبة التنس االرضي كونيا ذات مواقؼ متغيرة فمف الضروري االىتماـ بيا ويجب 
 اف ترتبط سرعة االستجابة بعامؿ الدقة وجميع ىذه الصفات تكوف مف مستمزمات الالعب الجيد .
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-------------------------------------------------------- 

 . 025, ص 0988, القاىرة , 0, ط 0(عبد النبي الجماؿ : الموسوعة العربية لمتنس , ج0) 

 االستنتاجات والتوصيات : -5

 االستنتاجات  5-1

 وجود عالقة ارتباط ضعيفة بيف التوافؽ واالستجابة . -
نوعًا ما بيف االستجابة ودقة الضربتيف االرضيتيف وجود عالقة ارتباط ضعيفة  -

 االمامية والخمفية بالتنس االرضي .
وجود عالقة ارتباط جيدة  بيف التوافؽ الحركي ودقة الضربتيف االرضيتيف االمامية  -

 والخمفية بالتنس االرضي .

 التوصيات   5-2

 في ضوء النتائج وفي حدود العينة يوصي الباحث مايمي : 

 عمى قياس القدرات الحركية . التأكيد -
 التأكيد عمى التدريبات التي تعمؿ عمى تنمية القدرات البدنية والحركية . -
التأكيد عمى التدريبات التي تعمؿ عمى تنمية دقة الضربتيف األرضيتيف األمامية  -

 والخمفية بالتنس األرضي .
ف األرضيتيف التأكيد عمى معرفة عالقة كؿ صفة حركية بالدقة عند اداء الضربتي -

 وباقي ميارات التنس األرضي .
 ضرورة إجراء بحوث مماثمة لميارات أساسية أخرى بالتنس األرضي . -
 ضرورة إجراء بحوث مشابية لفعاليات رياضية أخرى . -

 المصادر العربية واالجنبية

 ربي , ابو العال عبد الفتاح : التدريب الرياضي واألسس الفسيولوجية , القاىرة , دار الفكر الع
0997 

  اإلسكندرية , منسأة  2تحكيـ , ط –تقييـ  –تدريب  –تعميـ –ايميف وديع فرج : التنس ,
 2117المعارؼ , 

  جماؿ محمد عالءالديف و ناىد انور الصباغ : األسس المترولوجية لتقويـ مستوى األداء
 2117البدني والمياري والخططي لمرياضييف , اإلسكندرية , منشاة المعارؼ , 



 (   16   جملة جامعة االنبار للعلوم البدنية والرياضية                                      العدد اخلامس                               )

  حميد احمد المجمعي : تأثير تمرينات خاصة بوسائؿ مقترحة عمى وفؽ بعض المتغيرات
الكينماتيكية في تصحيح دقة التصويب المحتسب بنقطتيف مف القفز بكرة السمة , رسالة 

 . 2115ماجستير , كمية التربية الرياضية , جامعة بغداد , 
 ربية البدنية, دار الكتب والوثائؽ, ريساف خريبط : موسوعة القياسات واالختبارات في الت

 .0989, 0مطابع التعميـ العالي, ج
  ,0992ريساف خريبط ونجاح ميدي شمش:التحميؿ الحركي,البصرة,دار الحكمة 
  ,صالح شافي العائذي : التدريب الرياضي افكاره وتطبيقاتو , دمشؽ , دار العراب والنور

2100. 
 0988, القاىرة , 0, ط 0متنس , جعبد النبي الجماؿ : الموسوعة العربية ل . 
  , عبد عمي نصيؼ وقاسـ حسف حسيف : مبادى التدريب الرياضي , بغداد , دار المعرفة

0981 . 
  عمي سموـ جواد الحكيـ :االختبار والقياس واالحصاء في المجاؿ الرياضي ,جامعة القادسية

 .211,مطبعة التعميـ العالي , 
 ضية والبدنية الشاممة في االلعاب والفعاليات والعموـ قاسـ حسف حسيف: الموسوعة الريا

 .0998, بغداد , دار الطباعة والنشر ,  0الرياضية , ط
  قاسـ حسف حسيف وومنصور جميؿ : المياقة البدنية وطرؽ تحقيقيا , بغداد , مطبعة التعميـ

 .0988العالي , 
 , 2110القاىرة , مطابع آدوف ,  ليمى السيد فرحات : القياس واالختبار في التربية الرياضية 

. 
 2118, بغداد ,  2محمد رضا : التطبيؽ الميداني النظريات وطرائؽ التدريب الرياضي , ط 

. 
 القاىرة , 2مفتي ابراىيـ حماد : التدريب الرياضي الحديث , تخطيط , تطبيؽ , قيادة, ط ,

 .2111دارالفكر العربي , 
 حجار : االعداد البدني لمنساء , وزارة التعميـ وديع ياسيف التكريتي وياسيف طو محمد ال

 .0986العالي والبحث العممي , كمية التربية الرياضية , جامعة الموصؿ , 
 Sincer . N. Robert ; Motor Learning and Human performance : 3rd . 

macmillan ,pobili shing co, Ince , new yourk , 1990 . 
 
 

 


