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بعض املؤشرات الوظيفية واملتغيرات البدنية وعالقتها بدقة األداء الفني للضربتين األرضيتين األمامية والخلفية في لعبة التنس
الباحثون :
م  .د تحسين حسني تحسين  /كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  /جامعة بغداد
أ  .م  .د جمال محمد شعيب  /كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  /جامعة ديالى
أ  .م  .د شيماء سامي  /كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  /جامعة ديالى
م  .م محمود رشيد سعيد  /مديرية تربية األنبار
مستخلص البحث
هدف البحث إلى التعرف على بعض املؤشرات الوظيفية واملتغيرات البدنية ومهارتي الضررر ة اضرةررية اضماميررة وا فيفيررة ر لعبررة
ً
التنس  ,فضال عن إيجاد العالقة بين بعض املؤشرات الوظيفية واملتغيرات البدنية ودقررة األداء الفنر ليضررر تين األرةر تين األماميررة
وا فيفيررة ر لعبررة التررنس  ,إذ اسررتمدا البا ررث املرروصف الولررفي بالعالقررات اضرمبا يررة ملاللةتررب ررإ متررنية البحررث  ,إذ منونر عيوررة
ً
البحررث مررن ررالل املر يررة الثالثررة شررعبة أ ) و واقرر(  ) 22البررا مررن كييررة البربيررة البدنيررة وعيرروا الرجاةررة ر ،امعررة بغررداد فضررال
ع ررن اس ررتمداا الوس ررالإ واألدوات واأل،ه ر و املواس رربة  ,وم ررال إ ،رراء مجر ررة اس ررتاالعية  ,و ر ل إ ،رراء اض تب ررارات ا فال ررة بالبح ررث ,
وبعد ذل مال مفريغ البيانات ومعا جتها إ صاليا  ,ومن ثال عرةها ومحيييها ومواقتتها  ,ومولإ البا ث لعدو استنتا،ات وه :
من الل ما مقدا مال التولإ إلى اضستنتا،ات اآلمية :

.1
.2

لال متةت( أفراد عيوة البحث بةستوى مكيف وظيفي بتنإ يتواسب م( دقة األداء الفن ليضر تين األرة تين اضمامية
وا فيفية التنس األرض .
لال متةت( أفراد عيوة البحث بةستوى بدني عال يتواسب م( دقة األداء الفن ليضر تين األرة تين اضمامية وا فيفية
التنس األرض .

 .3ان للجانب الوظيفي أل،ه و ا جسال دور بير
املدر ين أثواء الو دات التدرجبية .
ومولإ البا ث إلى التوليات التالية :

.1
.2
.3

محقيق الفوز

مباراو التنس فيجب اضهتةاا بتاوجره من قبإ

ةرورو ماوجر ا جانب الوظيفي والبدني و األ ص الو دات التدرجبية لعبة التنس .
استمداا اض تبارات املستمدمة البحث عةيية التدرجب .
إ،راء بحوث متابهب على عيوات ممتيفة ومهارات أساسية أ رى .

ثوختةى تو َيذينةوة
وطؤراوة جةستةييةكان وثةيوةنديان بة وردي ئةنجامداني هونةري
هةندي ث َينو َينة وةزيفيةكان
ِ
َ
بؤ هةردوو ليَداني زةوي ثيَشةوةو دواوة لة ياري تيَنس
تو َيذةران :
م.د .تةحسين حوسني تةحسين /كؤليذي ثةروةردةى جةستةيي وزانستةوةرزشيةكان  /زانكؤي
بةغدا
ث.ي.د .جةمال موحةممةد شوعةيب /كؤليذي ثةروةردةى جةستةيي وزانستةوةرزشيةكان  /زانكؤي
ديالة
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ث.ي.د .شةيما سامي /كؤليذي ثةروةردةى جةستةيي وزانستةوةرزشيةكان  /زانكؤي ديالة
ئةنبار
بةر َيوةبةرايةتي ثةروةردةى
ِ
م.ي .مةحمود ِرةشيد سةعيدِ /

هةندي لة ثينوينة وةزيفيةكان وطؤراوة
ئامانجي تويذينةوة ئاشنا بونة لةسةر
َ
جةستةييةكان و كارامةكاني ل َيداني زةوي ث َيشةوةو دواوة لةياري ت َينس ،لةطة َل دؤزينةوةى
هةندي لةثينوينة وةزيفيةكان وطؤراوة جةستةييةكان و وردي ئةنجامداني
ثةيوةندي نيَوان
َ
هونةري بؤ هةردوو ليَداني زةوي ثيَشةوةو دواوة  ،تويَذةران ريبازي وةسفيان بة ثةيوةندي
وابةستةيي بةكارهيناوة لةبةر شياوي بؤ طرفتي تو َيذينةوةكة .نمونةى تو َيذينةوةكة ث َيكهاتوة لة
سي هؤبةى (أ) بة رادةى ( )22قوتابي لة كؤليذي ثةروةردةى جةستةيي
قوتابياني قؤناغي
َ
وزانستة وةرزشيةكان لة زانكؤي بةغدا  ،لةطة َل بةكارهيناني هؤكار و كةلوثةل و ئاميَرة
طونجاوةكان ،تاقيكردنةوةى ث َيشوةختةي ي ئةنجام دراوة ،هةروةها ئةنجامداني تاقيكردنةوةكاني
تايبةت بةوتويَذينةوة ،دواي بةتا َل كردنةوةى داتاكان وضارةسةركردني ئاماريان  ،ئينجا
تاوتوي كردنيان ،تويَذةران طةيشتون بةضةند دةرةنجاميَك لةوانة:
خستنةروو وشيكارو
ِ
َ
بطونجي
 -1ئةنداماني نمونةى تويَذينةوة نةطةيشتون بةئاستي راهاتني وةزيفي بةشيَوةيةك
َ
لةطة َل وردي ئةنجامداني هونةري بؤ هةردوو ليَداني زةويثيَشةوةو دواوة لةياري تيَنس.
بطونجي لةطة َل وردي
 -2ئةنداماني نمونةى تويَذينةوة نةطةيشتون بةئاستي جةستةيي بةرز
َ
ئةنجامداني هونةري بؤ هةردوو ليَداني زةويثيَشةوةو دواوة لةياري تيَنس.
دةبي لةبةدةست هيناني سةركةوتن
 -3اليةني وةزيفي كؤئةندامةكاني جةستة رؤلي طةورةيان
َ
بدري لةاليةن راهينةرانةوة لةكاتي يةكة مةشقيةكان.
دةبي بايةخ بة ثةرةثيَداني
لةياريي تيَنس
َ
َ
تويَذةران طةيشتون بة م راسثاردانة:
 -1ثيويستي ثةرةث َيداني اليةني وةزيفي وجةستةيي بةتايبةت لة يةكة مةشقي يةكاني ياري
تيَنس.
 -2بةكارهيناني تاقيكردنةوة بةكارهاتوةكاني تو َيذينةوة لة ثرؤسةى مةشق كردن.
بنةرةتيةكاني تر
 -3ئةنجامداني تويَذينةوةى هاوشيَوة لةسةر نمونة جياوازةكان ولةسةر كارامة ِ
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The objective of the research was to identify some of the functional indicators,
physical variables and skills of the front and back ground in tennis, as well as finding
the relationship between some functional indicators and physical variables and the
accuracy of the technical performance of the front and back ground injuries in tennis.
The researcher used the descriptive approach to (22) students from the College of
Physical Education and Sports Sciences at the University of Baghdad, as well as the
use of the appropriate means, tools and devices. A survey was conducted. , As well as
conducting tests for the research, and then the data was unloaded and processed
statistically, and then presented, analyzed and discussed, and the researcher reached
several conclusions :
Through the above, the following conclusions were reached :
1. The members of the research sample did not enjoy a level of functional adaptation
in proportion to the accuracy of the technical performance of the front and back
ground tennis matches .
2. The members of the research sample did not enjoy a high physical level in
proportion to the accuracy of the technical performance of the front and back ground
tennis matches .
3. The functional aspect of the body organs has a great role in achieving the win in
the tennis match. Attention should be paid to developing it by the trainers during
training sessions .
The researcher reached the following recommendations :
1. The need to develop the functional and physical aspects, especially in training units
in tennis .
2. Use the tests used to research the training process .
3. Conduct similar research on different samples and other basic skills .

 – املقدمة1
تعد لعبة التنس األرض من األلعال الرجاةية الفردية الت محقق فرلة ملةارسيها املوافسة والبروجح من
الل متايبات األداء الفن ليةهارات األساسية املتووعة الصجومية والدفاعية ا فالة بها والت تعتةد على ما
يةتيكب الالعب من قدرات بدنية ومهارجة تساهال اضرمقاء الى أعلى املستوجات الرجاةية ومحقيق اضنجاز العال
.
أن العةيية التدرجبية تهدف الى ماوجر مستوى األداء البدني واملهاري والوظيفي إذ يسعى العاميون مجال
التدرجب الى ا تيار أفضإ ه ه الارق واألساليب التدرجبية الت متواسب م( النتاط التمصص وذل بهدف
الولول الى ماوجر أهال القدرات البدنية ا فالة بووع النتاط التمصص والت لها مأثير مباشر ماور
. انب العديد من العوامإ العوامإ التدرجبية األ رى، مستوى األداء الفن والوظيفي الى
 ) ساعات وه ا العةإ يتايب مكيفا4 – 2 " ان لعبة التنس اضرض ض محدد بوق فقد تستةر اليعبة من
ه و ا جسال من الل مابيق اوات مدرجبية ص يحة يتال فيها التنسيق بين منونات ةإ التدرجب،الا أل
ول س فقط اضعتةاد على زجادو حجال التدرجب وشدمب بإ و ل محديد فبرات استتفاء مواسبة بحيث مةكن
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ا،ه و ا جسال من استعادو وظالفها اذ البح اضستتفاء التدرجب الرجاض ا ديث يحظى بأهةية بيرو
شانب شان بقية منونات ةإ التدرجب حجال شدو ) والت يستمدمها املدرل ليولول بالرجاض الى مستوى
اضداء واضنجازات الرجاةية العالية اذ ض يةكن الولول الى الوتالج باضعتةاد على زجادو حجال التدرجب وشدمب
فقط بدون اعااء فبرات را ة كافية ينون الهدف منها الولول الى الة اضستتفاء والتميص من التعب
الرجاةية " سواء ستار . ) 25 : 2005 :
الوامج عن مأثير اض ةال التدرجبية واملوافسة
ً ً
ومن هوا مكةن أهةية البحث كون ا جانب الوظيفي والبدني واألداء الفن ميعب دورا مهةا محديد
ً
نتيجة املباراو من فوز أو سارو ضعب التنس فضال عن أهةية املهارات األساسية لعبة التنس و ا،ة
الالعبين إلى قدرات بدنية عالية م( مكيف وظيفي أل،ه و ا جسال لألرمقاء باملستوى الفن ومحقيق أفضإ
الوتالج .
 2 – 1مشكلة البحث
ً
تعد عةيية موفير املتايبات ا فالة بنإ لعبة وماورها قالةا على استمداا املعارف واضفنار املعتةدو على
األسس العيةية الدقيقة من أ،إ الولول إلى محقيق الهدف املايول .
إن مةارسة النتاط الرجاض التمصص واستةراره لفبرو معيوة يؤدي الى ظهور تغيرات وظيفية ممتيف
ً
ا،ه و ا جسال ا يوجة منها ما ينون وقتيا يصا ب مةارسة النتاط ومنها ما ينون دالةيا يكتسبها ا جسال
ومصبح من لفامب الوظيفية املةيزو الت موظيف فدمة بيعة األداء املهاري له ا النتاط فقد ض ظ
البا ثون إن بعض العاميين مجال التدرجب عدا البر يز على متابعة ا جانب الوظيفي ال ي يبين قدرو
األ،ه و الوظيفية جسال الالعب على العةإ أل ول فبرو مةكوة لتساهال ماوجر ا جانب البدني لالعبين
و التال يتاور األداء الفن ليةهارات األساسية لعبة التنس اضرض ل ا ارمأى البا ثون دراسة ه ا املتنية
من الل إيجاد العالقة بين بعض املؤشرات الوظيفية واملتغيرات البدنية ودقة األداء الفن ليضر تين
األرة تين األمامية وا فيفية لعبة التنس األرض .
 3 – 1هدفا البحث
 . 1التعرف على بعض املؤشرات الوظيفية واملتغيرات البدنية ومهارتي الضر ة اضرةية اضمامية وا فيفية
لعبة التنس ألفراد عيوة البحث .
 . 2إيجاد العالقة بين بعض املؤشرات الوظيفية واملتغيرات البدنية ودقة األداء الفن ليضر تين األرة تين
األمامية وا فيفية لعبة التنس ألفراد عيوة البحث .
 4 – 1فرض البحث
 . 1مو،د عالقة ارمباط معووجة بين نتالج ا تبارات بعض املؤشرات الوظيفية واملتغيرات البدنية ودقة األداء
الفن ليضر تين األرة تين األمامية وا فيفية لعبة التنس لدى افراد وعيوة البحث .
 5 – 1مجاالت البحث
 1 – 5 – 1املجال البشري :
الل املر ية الثالثة شعبة د ) كيية البربية البدنية وعيوا الرجاةة ،امعة بغداد و واق(  ) 22الب
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 2 – 5 – 1املجال الزماني :
ليفبرو من  2019 / 1 / 2ولغاية . 2019 / 3 / 1
 3 - 5 – 1املجال املكاني :
سا ات التنس األرض كيية البربية البدنية وعيوا الرجاةية – ،امعة بغداد .
 - 2منهجية البحث وإجراءاته امليدانية :
 1 - 2منهج البحث
اس ررتمدا البا ررث امل رروصف الول ررفي بأس رريول العالق ررات اضرمبا ي ررة املاللة ررة لابيع ررة مت ررنيب البح ررث وأهداف ررب
وال ر ي ي عن ر " محاول ررة ال ررر ط ب ررين املتغي ررات م رر( بعض ررها ومحدي ررد العوام ررإ املت رربر ة وه ر ته رردف بص ررفة عام ررة م ررن
الل اضرمباط إلى محييإ األسبال" أ ةد ا ر . ) 37 : 1988 :

 2 – 2عينة البحث
ا ترار البا رث العيورة بالارجقرة العةديرة مرن رالل املر يرة الثالثرة شرعبة د ) ر كييرة البربيرة البدنيرة وعيرروا
الرجاةة ، -امعة بغداد إذ " يستمدا ه ا الووع من العيوات الدراسات اضستاالعية و البحروث املحر ية
بو ،ررب ررا " ودي رر( ياس ررين  :س ررن محة ررد  , ) 22 : 1999 :والب ررالغ ع ررددهال  ) 22م ررن مجة رروع  ) 30ال ررب
و ر ل شرني نسربة العيورة  ) % 73,333مرن اججتةر( األلرل ليبحرث ولنري منرون التجر رة الرل سرة عاليرة الدقرة
جأ البا ث إلى استمداا معامإ اضلتواء ملعرفة مجانس العيوة لنإ من الاول والوزن والعةر .
 3 – 2الوسائل واألدوات واألجهزة املستخدمة في البحث
 1 – 3 – 2وسائل جمع املعلومات
املصادر العر ية اض تبارات والقياس املقابالت الشفصية فرجق العةإ املساعد ) .
 2 -3 -2األدوات واألجهزة املستخدمة في البحث
ميعررب مررنس أرضر سرراعة موقير إلكبرونيررة لقيرراس الر من عرردد  ) 2ميرزان ر لقيرراس الرروزن والاررول
، ) rossmaxهاز قياس امض الال تي )
لافرو ،هاز الكبروني لقياس الوبض والضغط
 4 – 2تحديد متغيرات البحث واختباراتها
ً
قراا البررا ثون بتحديرد متغيررات البحرث وا تباراتهررا التر يحتا،هررا ضع ر التررنس وفقرا فملرررتهال امليدانيرة اج ييررة
والدولية ممصصاتهال .
 2 – 4 – 2تحديد املتغيرات الوظيفية واختباراتها
ا تبار قياس الوبض قبإ ا جهد ةؤشر الة التكيف الوظيفي ليعةيية التدرجبية .
.1
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.2

ا تبار قياس نسبة امض الال تي بالدا .

 1 – 4 - 2تحديد املتغيرات البدنية واألداء الفني واختباراتها
 .1القوو اضنفجارجة.
 .2القوو املةيزو .
 .3محةإ القوو .
 .4دقة األداء الفن ليضر تين األرة تين األمامية وا فيفية .

 5 – 2االختبارات املستخدمة في البحث
 1 – 5 – 3اختبار قياس النبض والضغط
مال قياس الوبض والضغط بواساة ،هاز الكبروني ) rossmax
الغرض من االختبار  :قياس الوبض ةؤشر الة التكيف الوظيفي .
األدوات ، :هاز  ) rossmaxرس ذات مسود .
األداء  :يوة( ا جهاز على الساعد األيسر لالعب وجر ط بواساة اا ا برب مرفر( يرد الالعرب علرى مسرتوى
قرجب من القيب ثال يقاس الوبض والضغط بواساة زر ا جهاز يتحكال التصفير والقياس .
 2 – 5 – 3اختبارقياس نسبة حامض الالكتيك بالدم
اس ررتعةإ ،ه رراز قي رراس ررامض الال تي ر ر ال رردا بع ررد ،ه ررد املوافس ررة ل رراع  ،ررولتين ) ك ررإ ،ول ررة دقيقت رران
يفص رريهةا ثالث ررون ثاني ررة اس رربرا ة وبع ررد ة ررس دق ررالق مر ررن انته رراء ،ه ررد املوافس ررة ل رراع  ،ررولتين ) إذ م ررال و ر
السرربابة ليةصررارع وأ ر قارررو م ررن دا املصررارع ومثبي ر نسرربة ررامض الال تي ر ر اسررتةارو ال ررة أعرردت له ر ا
الغرررض نسرربة ررامض الال تير برراملل مررول ) وقررد مررال بةسرراعدو النررادر الا ر املسرراعد إذ اسررتمدا ،هررازجن
لقياس نسبة امض الال تي لكال املصارعين وذل لضبط وق القياس .
 3 – 5 – 3اختبار رمي الكرة الطبية (  ) 2كغم إماما من فوق الرأس ومن وضع الثبات ( بسطويس ي :
) 422 : 1997
الهدف من االختبار :قياس القوو اضنفجارجة لعضالت ال راعين .
األدوات  ( :رو بية زنة  ) 2غال شرجط قياس ارض مستوجة باشير ) .
وصففا االختبففار :يقرروا الالعررب ب ررالوقوف والقرردمان مفتو ترران بعرررض الكتفررين عو ررد ررط البدايررة ومحاولررة ثن ر
ومد الر بتين ودف( الكرو الابية من فوق الرأس ألبعد مسافة مةكوة و أقص ى قوو لديب.
التسجيل  :يتال إعااء ثالث محاوضت ليةمتملر ومحتسب اج اولة األفضإ .
 4 – 5 – 3اختبار من وضع الوقوف ثني ومد الركبتين ملدة (  ) 20ثانية ( حسانين ) 232 : 1987 :
الهدف من االختبار :قياس القوو املةيزو بالسرعة لعضالت الر،يين .
األدوات الالزمة  :منان ألداء اض تبار ساعة موقي الكبرونية لافرو .
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مواصفات االختبار :يقف الالعب وقدماه مفتو تان بعرض الصدر وعود إعااء إشارو البردء لالعرب يقروا بثنر
ومد الر بتين بالنامإ ويستةر باألداء ت نهاية مدو اض تبار  ) 20ثانية .
التسجيل  :محتسب عدد مكرارات األداء الص يح ملدو  20ثانية وتعاى لنإ ضعب محاولة وا دو فقط .
 3 – 5 – 3اختباراالستناد األمامي ( ثني ومد الذراعين ) ملدة (  ) 60ثانية ( بسطويس ي ) 300 : 1997 :
الهدف من االختبار :قياس مااولة القوو العضيية لي راعين .
مواصففات االختبفار  :مرن وةر( اضسرتواد املالرإ علرى الر راعين يقروا الالعرب بثنر ومرد الر راعين رالل مردو ) 60
ثانية .
التسجيل  :تحجإ ليةمتملر عدد مكرارات الثن واملد الل  ) 60ثانية .
 5 – 5 – 2اختباردقة الضربتان األرضيتان األمامية والخلفية
ً
مال استمداا ا تبارات هواي املعدل  ) 1966ملهارو اإلرسال والضر تان األرة تان األمامية وا فيفية نقال
عن عةار ،بار . ) 57 - 54 : 2005 :
الهدف االختبار :قياس دقة الضر تين األرة تين األمامية وا فيفية
 وججري ه ا اض تبار على ميعب نظامي ليتنس م( تهيئة مضارل و  ) 30رو منس واستةارو تحجيإ و بإمثب ةا التنإ  ) 2موض ا موا ق وقوف اجفتملر و يفية أ،راء اض تبار والعالمات التقوجةية .
 يثب بإ على عةودين قالم التبكة وموازجين لها وعلى ارمفاع  ) 7أقداا من األرض و  ) 4أقداا منالتبكة ال التنإ . )2
 مرسال اوط ثالثة متوازجة بين ط اإلرسال و ط القاعدو بحيث منون املسافة بين ا فاوط  ) 4.5قدا . يقف الالعب على عالمة الوسط  ,الت مق( على موتصف ط القاعدو وجةوح ةس محاوضت مجرجبية ملعرفةأداء اض تبار بعد مقديال اإلرشادات من قبإ املدرس شرط أن مق ف الكرو مباشرو يف ط اإلرسال بواساة
قاذف الكرات ِإ ْن ُو ِ،د أو بواساة املدرس اجفتص  ,وجبدأ الالعب بةحاولة إر،اع الكرو بةضر ب مستمدما
الضر ة األمامية أو الضر ة ا فيفية وجمصص لنإ ضعب عتر محاوضت ليضر ة األمامية وعتر محاوضت
ليضر ة ا فيفية  ,در،ات الالعب ه مجةوع الوقاط الت يحصإ عييها من الل ،ة( محاوضمب العتر ,وججب
أن تعملر الكرو التبكة وأسفإ ا بإ وجحصإ الاالب على در،ات مصاعدية من  ) 5 – 1در،ات وإذا ا،تازت
الكرو من فوق ا بإ فأنها تعاي نصف العالمة التقوجةية ليةواقة الص يحة الت تسقط عييها .
 6 - 2التجربة االستطالعية
ا،رى البا ثون مجر ة استاالعية يوا األ د املصادف  2019 / 1 / 13على عيوة منونة من  ) 5الل من
العيوة نفسها قبإ أ،راء التجر ة الرل سة اذ ا تملرت ه ه العيوة بالارجقة العتوالية وكان الغرض من ا،راء
التجر ة اضستاالعية ما يل :
 لال ية العيوة اجفتارو واض تبارات ا فالة بها . مدى انحجاا اض تبارات م( مستوى وقدرات اجفتملرين . الوق ال ي تستغرقب اض تبارات املعوية بالبحث . التعرف على مدى مفهال فرجق العةإ أل،راء اض تبارات فضال عن يفيب تحجيإ الوتالج . 7 - 2إجراءات البحث امليدانية
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 2019 / 1 / 16مال
قاا البا ثون بإ،راء اض تبارات ا فالة ببحثهال ففي يوا األربعاء املصادف
إ،راء اض تبارات الوظيفية ) أما اض تبارات البدنية وا تبار دقة أداء ليضر تين األرة تين األمامية
وا فيفية ) فقد مال إ،راءها يوا ا فة س املصادف  , 2019 / 1 / 17وبعد ذل مال ،ة( املعيومات ومفريغ
البيانات وإ،راء املعامالت اإل صالية من أ،إ محقيق أهداف وفروض البحث .
 8 – 2الوسائل اإلحصائية
استمدا البا ثون الوسالإ اإل صالية املواسبة ملوةوع البحث الكواني . ) 78 : 49 : 39 : 2009 :
 .1الوسط ا سابي .
 .2اضنحراف املعياري .
 .3اضرمباط البسيط بيرسون ) .

 – 3عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها
 1 – 3ع ففرض وتحلي ففل ومناقش ففة نت ففائج اختب ففارات املؤش ففرات الوظيفي ففة واملتغي فرات البدني ففة ودق ففة األداء الفن ففي
للضربتين األرضيتين األمامية والخلفية في لعبة التنس .
جدول رقم (  ) 1يبين قيم األوساط الحسابية واالنحر افات املعيارية وقيمة ( ر) املحتسبة والجدولية
وداللة الفروق للمؤشرات الوظيفية واملتغيرات البدنية ودقة األداء الفني للضربة األرضية األمامية في لعبة
التنس إلفراد عينة البحث
االختبارات

وحدة
القياس

س-

ع

معامل االرتباط
املحتسبة

الجدولية

داللة
الفروق

اختبارقياس النبض قبل الجهد

ن/د

833.68

466.3

0,398

غيرمعنوي

اختبارقياس نسبة حامض الالكتيك
بالدم بعد الجهد

ملي مول /
لتر

12.333

1.433

0,376

غيرمعنوي

اختباررمي الكرة الطبية لقياس القوة
االنفجارية لعضالت الذراعين

متر

3.5

0.710

0.380

غيرمعنوي

اختبارثني ومد الركبتين لقياس القوة
املميزة بالسرعة لعضالت الرجلين

عدد مرات

23.85

1.536

0.405

غيرمعنوي

اختبارثني ومد الذراعين لقياس مطاولة
القوة العضلية للذراعين

عدد مرات

31.8

2.552

0.395

غيرمعنوي

اختبار دقة أداء لضربة األمامية

عدد مرات

16.772

3.323

0.42

تحت مستوى داللة (  ) 0.05و درجة حرية ( ) 20

غيرمعنوي
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يب ررين ا ج رردول رق ررال  ) 1األوس رراط ا س ررابية واضنحراف ررات املعيارج ررة وقية ررة ر) اج تس رربة وا جدولي ررة ودضل ررة
الفررروق ض تبررارات املؤشررات الوظيفيررة واملتغيررات البدنيررة ودقررة األداء الفنر ليضررر ة األرةررية األماميررة ر لعبررة
التررنس إلف رراد عيوررة البحررث  ,إذ مبررين إن قيةررة الوسررط ا سررابي ض تبررار قيرراس الورربض قبررإ ا جهررد والبالغررة
 ) 68.833وانحراف معياري مقداره  ) 3.466و ل قيةة الوسط ا سرابي ض تبرار دقرة أداء الضرر ة األماميرة
والت ر بيغ ر  ) 16.772وانح رراف معي رراري مق ررداره  ) 3.323وعو ررد اس ررتمرا قية ررة ر ) اج تس رربة والبالغ ررة
 ) 0.398وه ألغر مرن قيةرة ر ) ا جدوليرة والبالغرة  ) 0.42محر مسرتوى دضلرة  ) 0.05ودر،رة رجرة ) 20
مةا يدل على عدا و،ود فروق معووجة بين ا تبار قياس الوبض قبإ ا جهد وا تبار دقة أداء الضر ة األمامية .
 ) 12.333وانح رراف
أمررا ا تبررار قيرراس نسرربة ررامض الال تي ر بالرردا فقررد قيةررة الوسررط ا سررابي
معير رراري مقر ررداره  ) 1.433و ر ر ل قيةر ررة الوسر ررط ا سر ررابي ض تبر ررار دقر ررة أداء الضر ررر ة األمامير ررة والتر ر بيغر ر
 ) 16.772وانح رراف معي رراري مق ررداره  ) 3.323وعو ررد اس ررتمرا قية ررة ر ) اج تس رربة والبالغ ررة  ) 0.376وهر ر
ألغر من قيةة ر ) ا جدولية والبالغة  ) 0.42مح مستوى دضلة  ) 0.05ودر،ة رجرة  ) 20مةرا يردل علرى
عدا و،ود فروق معووجة بين ا تبار قياس نسبة امض الال تي بالدا وا تبار دقة أداء الضر ة األمامية .
و ر ا تب ررار رم رري الك رررو الابي ررة لقي رراس الق رروو اضنفجارج ررة لعض ررالت ال ر راعين فق ررد قية ررة الوس ررط ا س ررابي
 ) 3.5وانح رراف معي رراري مق ررداره  ) 0.710و ر ل قية ررة الوس ررط ا س ررابي ض تب ررار دق ررة أداء الض ررر ة األمامي ررة
والت ر بيغ ر  ) 16.772وانح رراف معي رراري مق ررداره  ) 3.323وعو ررد اس ررتمرا قية ررة ر ) اج تس رربة والبالغ ررة
 ) 0.380وه ألغر مرن قيةرة ر ) ا جدوليرة والبالغرة  ) 0.42محر مسرتوى دضلرة  ) 0.05ودر،رة رجرة ) 20
مة ررا ير رردل علر ررى عر رردا و،ر ررود فر ررروق معووجر ررة بر ررين ا تب ررار رمر رري الكر رررو الابير ررة لقير رراس القر رروو اضنفجارجر ررة لعضر ررالت
ال راعين وا تبار دقة أداء الضر ة األمامية .
أمرا ا تبرار ثنر ومرد الرر بتين لقيرراس القروو املةيرزو بالسرررعة لعضرالت الرر،يين فقررد قيةرة الوسرط ا سررابي
 ) 23.85وانحرراف معيرراري مقررداره  ) 1.536و ر ل قيةررة الوسررط ا سررابي ض تبررار دقررة أداء الضررر ة األماميررة
والت ر بيغ ر  ) 16.772وانح رراف معي رراري مق ررداره  ) 3.323وعو ررد اس ررتمرا قية ررة ر ) اج تس رربة والبالغ ررة
 ) 0.405وه ألغر مرن قيةرة ر ) ا جدوليرة والبالغرة  ) 0.42محر مسرتوى دضلرة  ) 0.05ودر،رة رجرة ) 20
مةررا ي رردل علررى ع رردا و،ررود ف ررروق معووج ررة بررين ا تب ررار ثن ر وم ررد ال ررر بتين لقيرراس الق رروو املةيررزو بالس رررعة لعض ررالت
الر،يين وا تبار دقة أداء الضر ة األمامية .
و ا تبار ثن ومد ال راعين لقياس مااولة القروو العضريية لير راعين فقرد قيةرة الوسرط ا سرابي ) 31.8
وانح رراف معي رراري مق ررداره  ) 2.552و ر ل قية ررة الوس ررط ا س ررابي ض تب ررار دق ررة أداء الض ررر ة األمامي ررة والتر ر
بيغ ر  ) 16.772وانح رراف معي رراري مق ررداره  ) 3.323وعو ررد اس ررتمرا قية ررة ر ) اج تس رربة والبالغ ررة
 ) 0.395وه ألغر مرن قيةرة ر ) ا جدوليرة والبالغرة  ) 0.42محر مسرتوى دضلرة  ) 0.05ودر،رة رجرة ) 20
مةرا يرردل علررى عرردا و،رود فررروق معووجررة بررين ا تبرار ثنر ومررد الر راعين لقيراس مااولررة القرروو العضرريية لير راعين
وا تبار دقة أداء الضر ة األمامية .
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جدول رقم (  ) 2يبين قيم األوساط الحسابية واالنحر افات املعيارية وقيمة ( ر) املحتسبة والجدولية
وداللة الفروق للمؤشرات الوظيفية واملتغيرات البدنية ودقة األداء الفني للضربة األرضية الخلفية في لعبة
التنس إلفراد عينة البحث
االختبارات

وحدة
القياس

س-

ع

معامل االرتباط
املحتسبة

الجدولية

داللة
الفروق

اختبارقياس النبض قبل الجهد

ن/د

833.68

466.3

0,373

غيرمعنوي

اختبارقياس نسبة حامض الالكتيك
بالدم بعد الجهد

ملي مول /
لتر

12.333

1.433

0,342

غيرمعنوي

اختباررمي الكرة الطبية لقياس القوة
االنفجارية لعضالت الذراعين

متر

3.5

0.710

0.365

غيرمعنوي

اختبارثني ومد الركبتين لقياس القوة
املميزة بالسرعة لعضالت الرجلين

عدد مرات

23.85

1.536

0.385

غيرمعنوي

اختبارثني ومد الذراعين لقياس مطاولة
القوة العضلية للذراعين

عدد مرات

31.8

2.552

0.375

غيرمعنوي

اختبار دقة أداء لضربة الخلفية

عدد مرات

14.624

2.763

0.42

غيرمعنوي

تحت مستوى داللة (  ) 0,05و درجة حرية ( ) 20
يبين ا جدول رقال  ) 2األوساط ا سابية واضنحرافات املعيارجة وقيةة ر) اج تسبة وا جدولية ودضلة
الفروق ض تبارات املؤشرات الوظيفية واملتغيرات البدنية ودقة األداء الفن ليضر ة األرةية األمامية لعبة
التنس إلفراد عيوة البحث  ,إذ مبين إن قيةة الوسط ا سابي ض تبار قياس الوبض قبإ ا جهد والبالغة
 ) 68.833وانحراف معياري مقداره  ) 3.466و ل قيةة الوسط ا سابي ض تبار دقة أداء الضر ة ا فيفية
والت بيغ  ) 14.624وانحراف معياري مقداره  ) 2.763وعود استمرا قيةة ر ) اج تسبة والبالغة
 ) 0.373وه ألغر من قيةة ر ) ا جدولية والبالغة  ) 0.42مح مستوى دضلة  ) 0.05ودر،ة رجة ) 20
مةا يدل على عدا و،ود فروق معووجة بين ا تبار قياس الوبض قبإ ا جهد وا تبار دقة أداء الضر ة ا فيفية
.
 ) 12.333وانحراف
أما ا تبار قياس نسبة امض الال تي بالدا فقد قيةة الوسط ا سابي
معياري مقداره  ) 1.433و ل قيةة الوسط ا سابي ض تبار دقة أداء الضر ة ا فيفية والت بيغ
 ) 14.624وانحراف معياري مقداره  ) 2.763وعود استمرا قيةة ر ) اج تسبة والبالغة  ) 0.342وه
ألغر من قيةة ر ) ا جدولية والبالغة  ) 0.42مح مستوى دضلة  ) 0.05ودر،ة رجة  ) 20مةا يدل على
عدا و،ود فروق معووجة بين ا تبار قياس نسبة امض الال تي بالدا وا تبار دقة أداء الضر ة ا فيفية .
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و ا تبار رمي الكرو الابية لقياس القوو اضنفجارجة لعضالت ال راعين فقد قيةة الوسط ا سابي 3.5
) وانحراف معياري مقداره  ) 0.710و ل قيةة الوسط ا سابي ض تبار دقة أداء الضر ة ا فيفية والت
بيغ  ) 14.624وانحراف معياري مقداره  ) 2.763وعود استمرا قيةة ر ) اج تسبة والبالغة ) 0.365
وه ألغر من قيةة ر ) ا جدولية والبالغة  ) 0.42مح مستوى دضلة  ) 0.05ودر،ة رجة  ) 20مةا يدل
على عدا و،ود فروق معووجة بين ا تبار رمي الكرو الابية لقياس القوو اضنفجارجة لعضالت ال راعين وا تبار
دقة أداء الضر ة ا فيفية .
أما ا تبار ثن ومد الر بتين لقياس القوو املةيزو بالسرعة لعضالت الر،يين فقد قيةة الوسط ا سابي
 ) 23.85وانحراف معياري مقداره  ) 1.536و ل قيةة الوسط ا سابي ض تبار دقة أداء الضر ة ا فيفية
والت بيغ  ) 14.624وانحراف معياري مقداره  ) 2.763وعود استمرا قيةة ر ) اج تسبة والبالغة
 ) 0.385وه ألغر من قيةة ر ) ا جدولية والبالغة  ) 0.42مح مستوى دضلة  ) 0.05ودر،ة رجة ) 20
مةا يدل على عدا و،ود فروق معووجة بين ا تبار ثن ومد الر بتين لقياس القوو املةيزو بالسرعة لعضالت
الر،يين وا تبار دقة أداء الضر ة ا فيفية .
و ا تبار ثن ومد ال راعين لقياس مااولة القروو العضريية لير راعين فقرد قيةرة الوسرط ا سرابي ) 31.8
وانح رراف معي رراري مق ررداره  ) 2.552و ر ل قية ررة الوس ررط ا س ررابي ض تب ررار دق ررة أداء الض ررر ة ا فيفي ررة والت ر
بيغ ر  ) 14.624وانح رراف معي رراري مق ررداره  ) 2.763وعو ررد اس ررتمرا قية ررة ر ) اج تس رربة والبالغ ررة
 ) 0.375وه ألغر مرن قيةرة ر ) ا جدوليرة والبالغرة  ) 0.42محر مسرتوى دضلرة  ) 0.05ودر،رة رجرة ) 20
مةرا يرردل علررى عرردا و،رود فررروق معووجررة بررين ا تبرار ثنر ومررد الر راعين لقيراس مااولررة القرروو العضرريية لير راعين
وا تبار دقة أداء الضر ة ا فيفية .
 2 – 3مناقشة نتائج عالقة االرتباط بين اختبفارات املؤشفرات الوظيفيفة واملتغيفرات البدنيفة ودقفة األداء الفنفي
للضربتين األرضيتين األمامية والخلفية في لعبة التنس
دل نترالج ا تبرارات متغيررات البحرث واملوضر ة ر ا جردولين  ) 2 1عردا ظهرور عالقرة ارمبراط معووجرة لنرإ
مررن املؤش ررات الوظيفيررة واملتغي ررات البدنيررة ودقررة األداء الفن ر ليضررر تين األرة ر تين األماميررة وا فيفيررة ر لعب ررة
الترنس األرضر ويعر و البرا ثون السربب ر هر ه العالقرة الغيرر معووجرة ان أفرراد عيورة البحرث لرال مصرإ إلرى الرة
ً
التكيف الوظيفي أل،ه و ا جسال فضال عن التةرجوات املسرتمدمة ر املروصف التعييمر لارالل املر يرة الثالثرة ر
كييررة البربيررة البدنيررة وعيرروا الرجاةررة ر ،امعررة بغررداد لررال مكررن مر ؤثرو بتررنإ ايجررابي ر مارروجر ا جانررب الرروظيفي
والبردني مةرا أثرر علررى دقرة األداء الفنر ليضرر تين األرةر تين األماميرة وا فيفيرة رغرال أهةيتهررا والتر يحتا،هرا ضعررب
الترنس وهر ا يتفرق مر( مررا أشرار إليرب ا فترال  :زهيرر  ) 29 : 1988 :إلررى " إن مارور ا جانرب البردني عامرإ أساسر
ومهال إمقان أداء املهارات ا ر ية والولول إلى املستوى الفن املايول " .
ومررن ررالل الوتررالج مبررين عرردا محقررق فرةررة البحررث ل ر ل نرررفض الفرةررية البدييررة ونعتةررد الفرةررية الصررفرجة
التر مفادهررا ض مو،ررد عالقرة ارمبرراط معووجررة بررين نترالج ا تبررارات بعررض املؤشررات الوظيفيررة واملتغيررات البدنيررة
ودقة األداء الفن ليضر تين األرة تين األمامية وا فيفية لعبة التنس لدى افراد وعيوة البحث .
 - 4الخاتمة
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 . 1لال متةت( أفراد عيوة البحث بةستوى مكيف وظيفي بتنإ يتواسب م( دقة األداء الفن ليضر تين األرة تين
اضمامية وا فيفية التنس األرض .
 . 2لال متةت( أفراد عيوة البحث بةستوى بدني عال يتواسب م( دقة األداء الفن ليضر تين األرة تين اضمامية
وا فيفية التنس األرض .
 . 3ان للجانب الوظيفي أل،ه و ا جسال دور بير محقيق الفوز مباراو التنس فيجب اضهتةاا بتاوجره من
قبإ املدر ين أثواء الو دات التدرجبية .
ومن خالل ما توصل من االستنتاجات يوص ي الباحثان :
ومولإ البا ث إلى التوليات التالية :
 .1ةرورو ماوجر ا جانب الوظيفي والبدني و األ ص الو دات التدرجبية لعبة التنس .
 .2استمداا اض تبارات املستمدمة البحث عةيية التدرجب .
 .3إ،راء بحوث متابهب على عيوات ممتيفة ومهارات أساسية أ رى .
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