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تأثير تماريف ميارمة باستخداـ أكزاف إضافية في دقة الضربة األرضية الخمفية لدل
العبي التنس األرضي

ـ.ـ نزار فائؽ صالح

جامعة تكريت  /كمية التربية البدنية كعمكـ الرياضة

ممخص البحث
تمت اإلشارة إلى التطكر الذم شيده التنس األرضي نتيجة التقدـ العممي كالمعرفي فيما يخص
أساليب ككسائؿ االرتقاء بالمستكل الميارم لمعبة كما أشار إلى مدل اإلقباؿ الجماىيرم عمييا

األمر الذم دعا الجميع إلى مكاصمة البحث عف ما يعمؿ عمى النيكض بميارات المعبة كمنيا

الضربة األرضية الخمفية حيث ىدؼ البحث

الى الكشؼ عف تأثير استخداـ تماريف ميارية

بإضافة أكزاف ( )%5-3مف كزف الجسـ عمى الضربة األرضية الخمفية كافترض الباحث كجكد
فركؽ ذات داللة إحصائية بيف االختبارات القبمية البعدية لمضربة األرضية الخمفية

تـ استعراض الضربة األرضية الخمفية كمدل أىميتيا في الفعالي ة ثـ تناكؿ الباحث نسب فيشر
في إضافة األكزاف كالتي اعتمدىا في بحثو بعدىا تمت مناقشة دراستيف مشابيتيف لمدراسة الحالية
كمدل االستفادة منيما في الدراسة الحالية

استخدـ الباحث المنيج التجريبي لمالئمتو طبيعة البحث  ,حيث تـ اختيار

العمدية مف نادم كرككؾ لمتنس األرضي فئة

 4العبيف بالطريقة

 16-14سنة لممكسـ  2013-2012كاجرم

عمييـ االختبار القبمي ليخضعكا بعدىا لممتغير المستقؿ

بعديا.

(األكزاف اإلضافية ) ثـ اختبركا اختبا ار

استنتج الباحث مف خالؿ النتائج التي تكصؿ إلييا إلى أف األكزاف اإلضافية قيد البحث قد جاءت
بنتائج ايجابية لذلؾ أكصى باستعماؿ األكزاف اإلضافية
التنس األرضي .

( )%5-3مف كزف الجسـ في تدريب

The effect of skill exercises using weights in the development
of additional strike the back hand tennis players
Assistant lecturer nazar faiq sallh
Tikrit University-phisical Education & sport science

Abstract
Reference was made to the development witnessed in tennis as a result of
scientific progress and knowledge regarding the methods and means of
upgrading the skills of the game , as pointed out over the turnout by
which called for further research about what works to boost the skills of
the game , including strike the rear floor where the goal of research is to
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)detect the impact of the use of skill exercises by adding weights (3-5 %
of body weight on the rear floor and strike the researcher assumed the
existence of statistically significant differences between the tests for tribal
dimensional blow the rear floor .
Been reviewed strike the rear floor and the extent of its importance in the
effectiveness and researcher ratios Fisher add weights and adopted in his
later studies were discussed Mchabhettin of the current study and the
extent to which in the current study.
The researcher used the experimental nature of the suitability of the
search , was chosen as the 4 players intentional way of Kirkuk Tennis
Club Ground category 14-16 years for the 2012-2013 season and make
them subject to pre-test after the independent variable ( additional
weights ) and then tested the test Uday .
The researcher concluded by the findings that the additional weights in
question came with positive results for the researcher recommended the
use of additional weights (3-5 % ) of body weight training in tennis .
 .1التعريؼ بالبحث
 -1-1المقدمة كأىمية البحث
سريعة

التنس األرضي مف الفعاليات التي القت ركاجا كانتشا ار كبيريف ككنيا تتمتع بميارات

متناسقة كمشكقة تعتمد عمى الذكاء كالتكقع لممنافس كما تعتمد عمى جممة مف الصفات البدنية
التي تساعد الالعب في أداء الفعالية بصكرة قكية

داخؿ الممعب األمر الذم يحتـ عميو طرؽ

السبؿ المتاحة في سبيؿ الكصكؿ بالميارات كالصفات البدنية إلى أعمى مستكل ممكف .

الضربة األرضية الخمفية مف الميارات األساسية في فعالية التنس األرضي ككنيا سالح قكم في
اليجكـ إذا ما أتقنو الالعب حيث نرل إف

كثير مف الالعبيف يشككف مف ضعؼ فييا كذلؾ

الحاؿ في الدفاع حيث المنافس يحاكؿ استغالؿ نقاط الضعؼ األمر الذم أدل

إلى التركيز

عمى ىذه الميارة الميمة .
شيد العالـ تطك ار كبي ار في مجاؿ التدريب كطرؽ المدربكف أبكابا ككسائؿ كثيرة في العممية

التدريبية لمكصكؿ بالالعبيف إلى مراتب متقدمة

كظير ذالؾ مف خالؿ المنافسة الشديدة التي

كصمت إلييا الفعاليات الرياضية عمكما كمف ىذه الكسائؿ استخداـ اإلثقاؿ لتسميط مقاكمة اكبر
عمى المجاميع العضمية العاممة كما أف استخداـ أكزاف مناسبة كمحسكبة إثناء التدريب يعمؿ
على تطكير ميارات الالعب حيث يسمط الثقؿ جيدا ا كبر عمى الالعب .
 -2-1مشكمة البحث
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تكمف مشكمة البحث في ككف الالعبيف يشككف مف ضعؼ في ميارة الضربة األرضية الخمفية
كىذا ما الحظو الباحث لذا عمد إلى استخداـ كسيمة تعمؿ عمى تطكير الميارة ككف التدريب

كتطكير الصفات العضمية في نفس الكؽ ت الستخدامو أكزاف

سيككف باستخداـ تماريف ميارية

إضافية تسؿط جيدا اكبر عمى المجاميع العضمية العاممة لالرتقاء بيا .
 -3-1ىدؼ البحث
ييدؼ البحث إلى الكشؼ عف التغيير الذم ستحدثو التماريف الميارية المستخدمة

اإلضافية عمى دقة أداء الضربة األرضية الخمفية لدل الالعبيف .

مع األكزاف

 -4-1فرض البحث
ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية

بيف االختبارات القبمية كالبعدية

لممجمكعة التجريبية نتيجة

استخداـ التماريف الميارية مع األكزاف اإلضافية .

-5-1مجاالت البحث

 -1-5-1المجاؿ البشرم  :العبكا نادم كرككؾ بالتنس األرضي ممف ىـ بعمر  16-14سنة
 -2-5-1المجاؿ المكاني  :مالعب نادم كرككؾ الرياضي
 -3-5-1المجاؿ ألزماني  2013/6/15:لغاية 2013/10/12
.2

الدراسات النظرية كالدراسات المشابية

 -1-2الدراسات النظرية
 -1-1-2الضربة األرضية الخمفية
ميارات التنس األرضي األساسية حسب بعض المصادر تتككف مف "الضربات األرضية األمامية
( )

كالخمفية كميارة اإلرساؿ "

كيشير ظافر ىاشـ الكاظمي إلى أف ميارة الضربة األرضية الخمفية
"الميارات الدفاعية كاليجكمية التي تحتؿ أىمية كبيرة لالعب

تكتسب أىمية خاصة ككنيا مف

حيث أف مستكاه يعتمد إلى حد كبير عمى درجة كفائتة في استخداميا

"( )كما يشير عمي سمكـ

جكاد "الضربة األرضية الخمفية تعد مف الضربات الميمة لصعكبة أدائيا كالذم يكجب عمى
( )

الالعب بذؿ جيد كبير إلتقانيا "
 -2-1-2األكزاف اإلضافية

 -1ايميف كديع فرج ؛ التنس تعميـ – تدريب – تقييـ – تحكيـ ( :اإلسكندرية  ,منشاة المعارؼ  )1986 ,ص49
 -2ظافر كاظـ الياشمي ؛ اإلعداد الفني كالخططي بالتنس ( :بغداد  ,الدار الجامعية لمطباعة )2000 ,
ص58

 -3عمي سمكـ جكاد ؛ العاب الكرة كالمضرب التنس االرضي ( :القادسية  ,الطيؼ لمطباعة  )2002 ,ص85
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يعد إضافة كزف إلى الجسـ أك أطرافو مف الكسائؿ المتبعة في التدريب لزيادة كفاءة المجاميع
العضمية العاممة حيث إف إضافة كزف يعني عمؿ عضؿ م ضد مقاكمة اكبر مف المقاكمة التي
يتطمبيا األداء الحركي في الحالة االعتيادية مما يؤدم إلى تطكير ىذه المجاميع العضمية مف
خالؿ تجنيد عدد اكبر مف الكحدات العضمية مما ىك عميو في الحالة االعتيادية

كىذا ما أكد

عميو (جماؿ صبرم فرج ) نقال عف نشرة الطب الرياضي األمر يكي حيث أشارت إلى "تدريب
المقاكمة ييدؼ إلى كضع حمؿ عمى جياز العضالت الييكمية كالتدرج بيا تصبح أقكل

" كما

يشير (صالح شافي العائذم )إلى إف "القكة الخاصة تعني القدرة العضمية التي يشابو مسار
حركتيا (أدائيا) مع مسار الميارة الرياضية المطمكبة عميو يجب الجمع بيف
لمميارة كالميارة المطمكبة في أداء كاحد "

القدرة العضمية

()3

 -3-1-2نسب فيشر  Fisherلمحمقات الحية

تم احتساب نسب األثقال اإلضافٌة للذراعٌن والرجلٌن والجذع باالعتماد على النسب التً حددها
فٌشر( (Fisherفً توزٌعه للوزن النسبً للحلقة الحٌة لكل جزء من أجزاء الجسم وهً كما فً
الشكل( ، )1وقد تمت إضافة ثقل بما ٌعادل (  )%5-3من وزن الحلقة الحٌة لالعب .
الرأس

%7

الجذع

% 43

الكف األٌسر

الفخذ األٌمن

%1
% 12

الكتف األٌمن

%3

الفخذ األٌسر

% 12

الكتف األٌسر

%3

الركبة الٌمنى

%5

المرفق األٌمن

%2

الركبة الٌسرى

%5

المرفق األيسر

%2

القدم األٌمن

%2

الكف األٌمن

%1

القدم األٌسر

%2

الشكل ()1
الوزن النسبً للحلقات الحٌة بحسب Fisher
 جماؿ صبرم فرج ؛ القكة كالقدرة كالتدريب الرياضي الحديث ( :عماف  ,دار دجمة  )2012 ,ص340 صالح شافً العائذي ؛ التدرٌب الرٌاضً أفكاره وتطبٌقاته ( :دمشق  ،دار النور  )2011 ،ص1553
 -فؤاد تكفيؽ اؿسامرائي ؛البايكميكانيؾ  ( :بغداد ,المكتبة الكطنية  )1988 ,ص415
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 -2-2الدراسات المشابية
 -1-2-2دراسة طالب فيصؿ 2003

( )

( تأثير ثالثة أساليب في تطكير الخطكات كخطكة الحاجز كانجاز  110متر حكاجز)

 ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى طبيعة الخطكات في مراحؿ مختمفة مف مسافة الر كض(بيف الحاجز األكؿ كالثاني كالثالث ) في متغيرات (مسافة الخطكة  ,زمف الخطكة  ,سرعة
الخطكة  ,زمف مسافة الخطكات الثالث )

 كضع أساليب تدريبية لتطكير المتغيرات بمغت عينة البحث  12العب مف عدائي العراؽ  110متر حكاجز قسمكا إلى  4مجاميعمتساكية العدد  3منيا تجريبية تحمؿ أكزاف ببف  %20-15مف كزف الذراع اك الرجؿ
كبمسافات مختمفة بيف مجمكعة كأخرل كمجمكعة رابعة ضابطة بدكف كزف اك تغيير في
مسافة الركض

كاستنتج الباحث :

التدريب بمقاكمات مضافة قد حقؽ تطك ار ايجابيا في أداء الكاجب المنكط بالالعبيف
 -2-2-2دراسة فخر الديف قاسـ صاؿح النقاش 2005
( استخداـ كسيمة التثقيؿ لتطكير بعض الصفات البدنية الخاصة كأثرىا في دقة األداء لبعض
( )

الميارات األساسية بمعبة االسككاش )

 ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى تأثير استخداـ التثقيؿ لتطكير بعض الصفات البدنية كأثرىافي دقة األداء لبعض الميارات األساسية

 بلغت عينة البحث  16العب مف العبي منتخب العراؽ باالسككاش بأعمار  -19-17ستةقسمكا إلى مجمكعتيف تجريبية كاألخرل ضابطة
 -استخدمت المجمكعة التجريبية أكزاف مضافة مف  %20-15مف كزف الجسـ

كاستنتج الباحث :

 -1طالب فيصؿ ؛ تأثير ثالثة أساليب تدريبية في تطكير الخطكات كخطكة الحاجز كانجاز  110متر حكاجز:
(أطركحة دكتكراه  ,كمية التربية الرياضة  ,بغداد )2003 ,

 -2فخر الديف قاسـ صالح النقاش ؛ استخداـ كسيمة التثقيؿ لتطكير بعض الصفات البدنية الخاصة كأثرىا في
دقة األداء لبعض الميارات األساسية بمعبة االسككاش ( :أطركحة دكتكراه  ,كمية التربية الرياضة  ,بغداد ,
)2005
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 إف المنيج التدريبي باستخداـ أكزاف إضافية كاف ذا فاعمية في تنمي ة بعض الصفات البدنيةالخاصة كدقة األداء لدل المجمكعة التجريبية .
 -3-2-2مناقشة الدراسات المشابية :
جرت الدراستاف أنفتي الذكر

باستخداـ أكزاف إضافية بيف

الدراسة الحالية استخدـ الباحث فييا أكزاف بيف

 %20-15مف كزف الجسـ بينما

 %5-3مف كزف الجسـ كما اف دراسة

طالب

فيصؿ كانت العينة مف  12العب قسمكا إلى  4مجاميع كلمدة  6أسابيع كبكاقع  3كحدات
أسبكعية أما دراسة فخر الديف قاسـ فقد تككنت عينتو مف  16العب قسمكا إلى مجمكعتيف
كلمدة  12أسبكع كبكاقع  3كحدات أسبكعية في حيف الدراسة الحالة تككنت عينة مف  4العبيف
بمجمكعة تجريبية كاحدة كاستمرت لمدة  8أسابيع كبكاقع  3كحدات أسبكعية .

.3

إجراءات البحث

 -1-3منيج البحث
استخدـ الباحث المنيج التجريبي كلمجمكعة تجريبية كاحدة ذات االختبار القبمي ألبعدم لمالئمتو
طبيعة البحث

 -2-3عينة البحث

تككنت عينة البحث مف  4العبيف مف مدرسة كرككؾ لمتنس ممف ىـ بعمر  16-14سنة لممكسـ
 2013-2012كالمشاركيف ضمف دكرم العراؽ كدكرم اإلقميـ بالتنس األرضي
 -3-3األجيزة كاألدكات
 ممعب تنس

 أعمدة بطكؿ  7قدـ عدد 2
 حبؿ  4/1انج
 طباشير
 شريط قياس

 مضارب تنس عدد 4
 كرات تنس عدد  15عمبة
 أكزاف إضافية لمذراعيف كالرجميف كالجذع ( %)5-3مف كزف الجزء مف
الجسـ كمثبتة بشكؿ محكـ في ثالث مناطؽ مف الجسـ كىي :

 الذراعيف  :كتثبت بكساطة أحزمة مثقمة حكؿ الساعديف .
 الساقيف  :كتثبت بكساطة أحزمة مثقمة حكؿ الساقيف .
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 الجػذع  :كتككف عمى شكؿ صدرية مثقمة ( جاكيت).
كقد استخدـ الباحث نسبة ( )%5مف كزف جسـ الرياضي كأثقاؿ مضافة عمى أجزاء الجسـ
المختمفة .
كىنا البد مف اإلشارة إلى أف الباحث قد راعى تثبيت ىذه األثقاؿ كبشكؿ محكـ يتناسب مع سرعة
األداء  ,إذ أف "ىناؾ بعض األداءات التي تتميز بالسرعات العالية مما يتطمب الحرص الشديد
في تثبيت ىذه األثقاؿ في األماكف الـ

طمكب تنميتيا كباألسمكب الذم تعمؿ فيو داخؿ األداء
( )

كلكي ال تؤثر عمى طبيعة األداء كتغير مف شكمو "
 -4-3كسائؿ جمع المعمكمات :
استخدـ الباحث :
 تحميؿ المحتكل استمارة االستبياف االختبارات الخاصة بالبحث -5-3االختبارات المستخدمة
 -1-5-3االختبارات الميارية

اختبار بركير كميمير لمضربات األرضية األمامية كالخمفية
اليدؼ مف االختبار  :قياس قكة كدقة الضربات األرضية األمامية كالخمفية
األدكات :
مضرب كاحد لكؿ مختبر  20 ,كرة تنس
-حبؿ مشدكد أعمى مف الشبكة كعمى ارتفاع  4قدـ مف الحافة العميا

ممعب تنس مقسـ عمى النحك التالي  :مرسـ خطاف بعرض الممعب احدىما عمى بعد 10قدـ داخؿ خط اإلرساؿ كاألخر عمى بعد  9قدـ خارج خط اإلرساؿ لو  .كيرسـ خطاف

الحركي كالكظيفية لمتدريب الرياضي  ( :دار الفكر العربي  ,عماف )1994,
ة
 طمحة حساـ الديف؛األسسص214
٭  -فرٌق العمل المساعد :
كلٌة التربٌة الرٌاضٌة /جامعة تكرٌت
 م.م عاطف عبد الخالق احمدمدرب نادي كركوك الرٌاضً بالتنس األرضً
 السٌد خالد إبراهٌم محمود -علً سلوم جواد ؛ مصدر سبق ذكره  ،ص192
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آخراف بعرض الممعب عمى بعد

 5قدـ ك  10قدـ عمى التكالي خارج خط القاعدة

كمكازياف ليا كتشير األرقاـ المسجمة في الشكؿ عمى قيـ التسجيؿ

تحديد العمؿ :

يقكـ المسجؿ بمالحظة كتسجيؿ المالحظات الصحيحة التي تمر بيف الشبكة كالحبؿكيحدد منطقة سقكطيا
-يقكـ المساعد بجمع الكرات

الطريقة :

 يقؼ المختبر خمؼ خط القاعدة كيسقط الكرة عمى األرض لنفسو ثـ يضربيا محاكالتكصيميا إلى منطقة  9أقداـ الخمفية مف الممعب المقابؿ
 -يجرب المختبر كرتاف أكال ال تككف محسكبة في التسجيؿ يسمح لكؿ مختبر  14محاكلة

التسجيؿ :

 تسجيؿ القيـ المذككرة في الشكؿ لمكرات التي تمر بيف الحافة العميا لمشبكة كالحبؿكتسقط عمى منطقة المحددة ليا
 الكرة التي تسقط عمى الخط تحصؿ عمى القيمة األعمى لممنطقة الكرات التي تمر فكؽ الحبؿ تحصؿ عمى نصؼ قيمة المنطقة التي تسقط فييا الكرة -المختبر الذم يفشؿ في محاكلة ضرب الكرة تحتسب عميو محاكلة

كىك مف االختبارات المقننة كالمستخدمة في الكثير مف الرسائؿ كاالطاريح .
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 -6-3اإلجراءات الميدانية
رب االستطالعية  :اجرم الباحث تجربة استطالعية يكـ الثالثاء المكافؽ
 -1-6-3التج ة
 2013/8/13لمتعرؼ عمى مدل تأقمـ الالعبيف عمى المعب باألكزاف المضافة كتعرؼ فريؽ
العمؿ المساعد; عمى طريقة العمؿ باألكزاف اإلضافية .

 -2-6-3اإلجراءات النيائية :

تـ إجراء االختبار القبمي يك ـ الخميس المكافؽ  2013/8/15كفي تماـ الساعة  5عص ار كعمى
مالعب نادم كرككؾ الرياضي
بدء البرنامج التدريبي يكـ األحد

 2013/8/18كلمدة  8أسابيع (دكرتيف متكسطة ) كبكاقع 3

كحدات تدريبية أسبكعية جرت يكـ األحد  ,الثالثاء  ,الخميس

انتيى البرنامج التدريبي يكـ الخميس

 2013/10/10كاجرم االختبار ألبعدم يكـ السبت

 2013/10/12كفي تماـ الساعة  4عص ار

 -7-3الكسائؿ اإلحصائية:
استخدـ الباحث :

.4

-

اختبار (ت) لمعينات المتناظرة

-

الكسط الحسابي

-

االنحراؼ المعيارم

عرض كتحليؿ نتائج الضربة األرضية الخمفية كمناقشتيا

 -1-4عرض نتائج االختبار القبؿم بعدم لمضربة األرضية الخمفية
جدول ()1
س
َس

±ع

القيمة

القبمي

42.75

16

البعدم

61.5

9

االختبار

قيمة ت

المحسكبة
5.5

قيمة ت

الجدكلية
3.1

داللة

الفركؽ
معنكية

عند درجة حرٌة  3=1-4ونسبة خطاء ()0.05

يبيف الجدكؿ ( )1نتائج االختبار القبمي بعدم لمضربة األرضية الخمفية حيث اف الكسط الحسابي
لالختبار القبمي ( )42.75كانحراؼ معيارم بمغ ( )16أما االختبار ألبعدم فقد سجؿ كسط
حسابي بمغ ( )61.5كانحراؼ معيارم بمغ ( )9أما قيمة (ت) المحسكبة فبمغت ( )5.5كىي اكبر
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مف قيمة (ت) الجدكلية البالغة ( )3.1عند درجة حرية بمغت ( )3كنسبة خطاء ( )0.05مما
يعني كجكد فركؽ ذات داللة معنكية بيف االختباريف القبمي كالبعدم .
 -2-4مناقشة النتائج :
يرل الباحث إف النتائج االيجابية التي كصؿ إليو بحثو جاءت نتيجة التكرار المنظـ كالممنيج
لمميارة كىذا ما أشار إليو ىالؿ عبد الرزاؽ شككت كآخرك ف "إف تدريب الميارات يعتمد عمى

مقدار تكرار أداء الميارة مف اجؿ الكصكؿ إلى أدائيا بصكرة أكتكماتيكية كخاصة تمؾ الميارات

التي يحتاجيا الالعب أثناء المنافسات "( )كما يشير مفتي إبراىيـ حماد "تكرار التماريف في

الكحدة التدريبية يجعؿ الالعبيف اقؿ خطاء كأكثر تحكما في أداء الميارة كذلؾ نتيجة إحساس

الالعب بالميارة كبالتالي يجعمو يتخذ الكضع الصحيح ألداء الميارة لتجنب األخطاء التي يقع
( )

فييا فضال عف اكتسابو التكافؽ الجيد ألداء الميارة "

كما اف التدريب باألكزاف اإلضافية عمؿ عمى تجنيد عدد اكبر مف العضالت كىذا ما أكده أحمد
"استخداـ األثقاؿ اإلضافية في أثناء التدريب كالتي

صباح قاسـ نقال عف طمحة حساـ الديف
و
كبشكؿ كاضح عمى تحسيف قدرة العضالت العاممة مف خالؿ تجنيد الكحدات الحركية
عممت
العاممة كالتي تككف و
بعدد أكبر عند استخداـ األثقاؿ اإلضافية في التدريب عنو مف عدـ

استخداميا فيو "( )كما يشير طالب فيصؿ "استخداـ حمؿ خارجي بنسبة معينة إلى كزف الجسـ

يؤدم حتما إلى زيادة مستكل األداء "( ).
.5

االستنتاجات كالتكصيات

 -1-5االستنتاجات
-

مف خالؿ النتائج التي تكصؿ إلييا الباحث يمكف استنتاج أف التدريب باستخداـ أكزاف

إضافية ( )%5-3مف كزف الجسـ كافت ذك فاعمية في تطكير ميارة الضربة األرضية الخمفية .
 -2-5التكصيات
 -1ىالؿ عبد الرزاؽ شككت كآخركف ؛ اإلعداد الفني كالخططي بالتنس ( :المكصؿ  ,دار الكتب )1991 ,
ص93

 -2مفتي إبراىيـ حماد ؛ الجديد في اإلعداد الميارم كالخططي لالعب كرة القدـ ( :القاىرة  ,دار الفكر العربي ,
 )1994ص22

 -3احمد صباح قاسـ تكفيؽ ؛ أثر التدريب باستخداـ أثقاؿ إضافية في عدد مف عناصر المياقة البدنية كالحركية
الخاصة لالعبي المبارزة بسالح الشيش ( :رسالة ماجستير  ,جامعة المكصؿ  )2005 ,ص54

 -4طالب فيصؿ ؛ مصدر سبؽ ذكره  :ص48
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مف خالؿ ما تكصؿ إليو الباحث مف استنتاجات يكصي الباحث :
 .1استخدام األوزان اإلضافٌة ( )%5-3من وزن الجسم فً تدرٌب التنس األرضً
 .2إجراء بحوث بأوزان أخرى
المصادر:
 احمد صباح قاسـ تكفيؽ ؛ أثر اؿتدريب باستخداـ أثقاؿ إضافية في عدد مف عناصر المياقةالبدنية كالحركية الخاصة لالعبي المبارزة بسالح الشيش ( :رسالة ما جستير  ,جامعة

المكصؿ )2005 ,
 ايميف كديع فرج ؛ التنس تعميـ – تدريب – تقييـ – تحكيـ ( :اإلسكفدرية  ,منشاة المعارؼ ,)1986

 -جماؿ صبرم فرج ؛

الؽكة كالقدرة كالتدريب الرياضي الحديث

 ( :عماف  ,دار دجمة ,

)2012
 صالح شافي العائذم ؛ التدريب الرياضي أفكاره كتطبيقاتو  ( :دمشؽ  ,دار النكر )2011 , طالب فيصؿ ؛ تأثير ثالثة أساليب تدريبية في تطكير الخطكات كخطكة الحاجز كانجاز 110متر حكاجز ( :أطركحة دكتكراه  ,كمية التربية الرياضة  ,بغداد )2003 ,
 طمحة حساـ الديف ؛األسس الحركية كالكظيفية لمتدريب الرياضي  ( :دار الفكر العربي ,عماف )1994,

 ظافر كاظـ الياشمي ؛ اإلعداد الفني كالخططي بالتنس  ( :بغداد  ,اؿدار الجامعية لمطباعة)2000 ,
 عمي سمكـ جكاد ؛ العاب الكرة كالمضرب التنس األرضي  ( :القا دسية  ,الطيؼ لمطباعة ,)2002
 فؤاد تكفيؽ السامرائي ؛البايكميكانيؾ  ( :بغداد  ,المكتبة الكطنية )1988 , فخر الديف قاسـ صالح النقاش ؛ استخداـ كسيمة التثقيؿ لتطكير بعض الصفات البدنيةالخاصة كأثرىا في دقة األداء لبعض الميارات األساسية بمعبة االسؾ

كاش ( :أطركحة

دكتكراه  ,كمية التربية الرياضة  ,بغداد )2005 ,
 مفتي إبراىيـ حماد ؛ الجديد في اإلعداد الميارم كالخططي لالعب كرة القدـ ( :القاىرة  ,دارالفكر العربي )1994 ,
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 -ىالؿ عبد الرزاؽ شككت كآخركف ؛

اإلعداد الفني كالخططي بالتنس ( :المكصؿ  ,دار

الكتب )1991 ,
ممحؽ ()1
جامعة تكرٌت
كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
استبٌان السادة الخبراء والمختصٌن
لتحدٌد اختبارات الضربة األرضٌة الخلفٌة
فً التنس األرضً
األستاذ الفاضل  ................................المحترم
تحٌة طٌبة :
ٌروم الباحث إجراء البحث الموسوم ( تأثٌر تمارٌن مهارٌة باستخدام أوزان إضافٌة فً دقة
الضربة األرضٌة الخلفٌة لدى العبً التنس األرضً ) على عٌنة من العبً مدرسة كركوك
بالتنس األرضً فئة ( )16-14سنة ونظرا لما تتمتعون به من خبرة وكفاءة علمٌة نرجو
تفضلكم باالطالع على االختبارات المرفقة طٌا واختٌار كم لألنسب وفقا لما ترونه مناسبا بوضع
عالمة (√) أمام االختبار المناسب .
مع فائق الشكر والتقدٌر...........
المالحظات :

التوقٌع :
اسم الخبٌر :
اللقب العلمً :
الجامعة  /الكلٌة :
التارٌخ :
الباحث
م.م نزار فائق صالح
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الممحؽ ()2
اسماء السادة الخبراء الذيف عرض عمييـ اختبارات الضربة االرضية الخمفية
ت

االسـ

المقب العممي

مكاف العـ ؿ

1

كليد كعد اهلل عمي

استاذ دكتكر

جامعة المكصؿ  /كمية التربية الرياضية

2

حسناء ستار صبار

استاذ مساعد دكتكر

جامعة بغداد  /كمية التربية الرياضية

3

عمي جياد رمضاف

استاذ مساعد دكتكر

جامعة بغداد  /كمية التربية الرياضية

4

ايثار عبد الكريـ غزاؿ

استاذ مساعد دؾتكر

جامعة المكصؿ  /كمية التربية الرياضية

5

سبياف محمكد الزىيرم

استاذ مساعد دكتكر

جامعة المكصؿ  /كمية التربية الرياضية

6

عمار محمد خميؿ

مدرس

جامعة المكصؿ  /كمية التربية الرياضية

7

عمر فاركؽ يكسؼ

مدرس مساعد

جامعة المكصؿ  /كمية التربية الرياضية
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األسبكع األكؿ
الكحدة التدريبية األكلى

عدد الالعبيف  4 :العبيف

المجاميع

التمريف

الراحة بيف التكرارات

الراحة بيف المجاميع

 -1المدرب عمى خط المنتصؼ كمناكلة إلى
 1.30د

ػػػػ

الشدة
ػػػػ

زمف األداء
4د

عدد التكرارات

عدد

1

1

العب في الساحة المقابمة كارجاع الكرة مع الخط
بضربة أرضية خمفية

 -2المدرب عمى خط المنتصؼ كمناكلة إلى
 1.30د

ػػػػ

4د

ػػػػ

1

1

العب في الساحة المقابمة كارجاع كرة قاطعة

لمممعب بضربة أرضية خمفية مف الداخؿ إلى الداخؿ

 - -3الـ درب عمى خط المنتصؼ كمناكلة إلى
 1.30د

ػػػػ

4د

ػػػػ

1

1

العب في الساحة المقابمة كارجاع الكرة قاطعة
لمممعب بضربة أرضية خمفية مف الداخؿ إلى الخارج

الكحدة التدريبية الثانية

عدد الالعبيف  4 :العبيف
المجاميع

التمريف

الراحة بيف التكرارات

الراحة بيف المجاميع

 -1المدرب عمى خط المنتصؼ كمناكلة إلى
 1.30د

الشدة
ػػػػ

زمف األداء
4د

عدد التكرارات
2

عدد
1

 1.30د

العب في الساحة المقابمة كارجاع الكرة مع الخط
بضربة أرضية خمفية

 -2المدرب عمى خط المنتصؼ كمناكلة إؿل
ػػػ

 1.30د

ػػػػ

4د

1

1

العب في الساحة المقابمة كارجاع كرة قاطعة

لمممعب بضربة أرضية خمفية مف الداخؿ إلى الداخؿ

 - -3المدرب عمى خط المنتصؼ كمناكلة إلى
ػػػ

 1.30د

العب في الساحة المقابمة كارجاع الكرة قاطعة
لمممعب بضربة أرضية خمفية مف الداخؿ إلى الخارج

ػػػػ

4د

1

1
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الكحدة التدريبية الثالثة

عدد الالعبيف  4 :العبيف

التمريف

المجاميع

الراحة بيف التكرارات

الشدة
الراحة بيف المجاميع

 -1المدرب عمى خط المنتصؼ كمناكلة إلى
ػػػػ

ػػػػ

 1.30د

عدد التكرارات

زمف األداء
4د

عدد
1

1

العب في الساحة المقابمة كارجاع الكرة مع الخط
بضربة أرضية خمفية

 -2المدرب عمى خط المنتصؼ كمناكلة إلى
ػػػػ

 1.30د

ػػػػ

4د

1

1

العب في الساحة المقابمة كارجاع كرة قاطعة

لمممعب بضربة أرضية خمفية مف الداخؿ إلى الداخؿ

 - -3المدرب عمى خط المنتصؼ كمناكلة إلى
ػػػػ

 1.30د

العب في الساحة المقابمة كارجاع الكرة قاطعة

لمممعب بضربة أرضية خمفية مف الداخؿ إلى الخارج

ػػػػ

4د

1

1

