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ممخص البحث بالمغة العربية

اشتمؿ البحث عمى خمسة ابواب:
الباب األوؿ :التعريؼ بالبحث:

أف مف المساعدات التدريبية ىو االعتماد عمى الترابط البدني والذىني وىي احد االبعاد الميمة لمتدريب

ال في تدريب وتطوير أداء الميارات المركبة والصعبة .وتعد لعبة التنس مف األلعاب الفردية التي
ألنيا تشكؿ ثق ً
تسيـ فييا عمميات االندماج المتكامؿ بيف العقؿ والحركات البدنية الميارية لمتوصؿ بالمتدرب إلى بموغ اقصى

ما يمكف مف استنفاذ طاقتو.

وتحددت مشكمة البحث بأف ىناؾ عدـ اىتماـ مف المدرسيف أو المدربيف ألساليب التدريب الذىني

والمياري والتركيز عمى التدريب البدني فقط  ،بيذا اتجو الباحث لتسميط الضوء عمى الدور الفاعؿ ألسموب

التدريب الذىني والبدني المياري لتطوير سرعة االستجابة الحركية لممتدرب.
وييدؼ البحث إلى :

 -1التعرؼ عمى تأثير التدريبات البدنية والذىنية الميارية بأساليب متنوعة في تطوير سرعة
االستجابة الحركية لميارات لعبة التنس .

 -2الكشؼ عف أفضؿ اسموب لمتدريبات البدنية والذىنية الميارية عمى تطوير سرعة االستجابة
الحركية لالعبي التنس .

أما فروض البحث فيي :

-1ىناؾ تاثير ايجابي لمتدريبات الميارية والذىنية في تطويرسرعة االستجابة الحركية لبعض ميارات التنس .

-2اف افضؿ اسموب يتمثؿ بالتدريب المياري والذىني والذي يؤثر في تطوير سرعة االستجابة الحركية في
االختبارات النيائي.

The impact of mental and physical skills training in the development of motor
response speed for tennis players
Dr. Abdullah Abdul Khaliq Srhenk
Salahuddin University - Faculty of Physical Education
noci_sarhang@yahoo.com
The Definition of research:
The training aid is to rely on the physical and mental bonding, one of the
important dimensions of the training because it is heavier in the training and
development of complex and difficult skills performance. The game of tennis
individual games in which integrated the merger between the m t possible
depletion of energy.
The research ind and physical movements, footwork operations contribute for a
trainee to reach the wides identified a problem that there is a lack of interest
from teachers or coaches of the methods of mental and skill training and an
emphasis on physical training only, this researcher tended to highlight the active
role of the method of mental and physical skills training for the development of
motor response speed of the trainee.
Research aims :
1. identify the impact of physical exercise and mental skills in a variety of ways
to develop speed
Motor skills to respond to the game of tennis.
2. disclose the best method of training physical and mental skills to develop a
rapid response
Kinetic of tennis players.
Research hypotheses:
1-There is a positive effect of exercise and mental skills in kinetic response to
some tennis skills.
2-That the best approach is the skill and mental training, which affects the
development of motor response speed in the final tests.

:التعريؼ بالبحث-1

: المقدمة وأىمية البحث1.1
أف التطور السريع في تحقيؽ المستويات الرياضية في شتى مجاالت األلعاب الرياضية والفردية لـ يكف وليد

 واصبح المدربوف،الصدؼ بؿ جاء نتيجة التخطيط السميـ المبني عمى أسس عممية واضحة في التدريب
ييتموف بأعداد الالعبيف بدنيا وذىنيا وتعميميـ أسس أداء الميارات واستجاباتيـ الدقيقة والسريعة لغرض

. إسياميـ مستقبال في االرتقاء بمستوى األداء الفني والخططي وتحقيؽ افضؿ النتائج

 وىذه المساعدات ىي. أف مف المساعدات التدريبية االعتماد عمى ترابط التدريب المياري والتدريب الذىني

 وىناؾ محاوالت.إحدى األبعاد الميمة لمتدريب ألنيا تشكؿ ثقال في تطوير أداء الميارات المركبة والصعبة

) انو مف الممكف أف يكوفMagil 1998)  وقد ذكر، كثيرة وعديدة لربط التدريب الذىني باألداء الحركي

التدريب الذىني عامالً مؤث ار في تعميـ الميارات الحركية واتقانيا وبيذا الينحصر التدريب الذىني في

المستويات العميا فقط وانما ىو امتداد العممية التعميمية ثـ التدريبية في التوصؿ الى الية االداء واتقانيا

وتطورىا بشكؿ سميـ.

وتعد لعب ة التنس مف االلعاب الفردية التي تسيـ فييا عمميات االندماج المتكامؿ بيف العقؿ (الذىف) والحركات
البدنية الميارية لمتوصؿ بالمتدرب الى بموغ اقصى ما يمكف مف استنفاد طاقتو الكاممة  .واف مف االسس

الميمة في التدريب الطمب مف المتدرب تجميع حركات الميارة واداءىا كامال  ،وبذلؾ يكوف بحاجة الى التركيز

واالنتباه والتصور واالسترخاء واالستيعاب لمعرفة جوانب اداء الميارة والتمريف عمييا مياريا واكد شمت

( ) 2000يمكف التوصؿ إلى معرفة نتائج دقة وسرعة االستجابة الحركية في بعض ميارات التنس .وبيذا
تكمف أىمية البحث في محاولة عممية جادة أولى اقتضى التحقؽ والسعي إلى تحقيؽ أىدافيا التعرؼ عمى
تأثير بعض التدريبات البدنية والذىنية الميارية المتنوعة في تعميـ بعض ميارات التنس  ،وليذا جاء اىتماـ

الباحث لغرض اإلسياـ في اختبار افضؿ اسموب لمتدريب لتطوير سرعة لالستجابة الحركية وبما تتطمبو
التنس.

 2.1مشكمة البحث:
اف التدريب البدني عمى أداء الميارات غير كاؼ إلتقاف الميارات بصورة كاممة وليذا البد مف االىتماـ بأساليب
متنوعة لمتدريبات الذىنية لتطوير دقة وسرعة االستجابة الحركية في بعض ميارات التنس والوصوؿ بالمتدرب

إلى حاالت وظروؼ مشابية لحاالت المعب وتنبو الباحث مف خالؿ مالحظاتو في أثناء عممية االتدريب عمى أف
ىناؾ عدـ اىتماـ مف المدرسيف او المدربيف ألساليب التدريب الذىني المياري والتركيز عمى التدريب البدني
المياري فقط  ،واالعتماد عمى الخبرة الشخصية وعمى التدريب العشوائي الذي يعتمد عمى خبرة الالعبيف او

المدربيف وبدوف أيجاد أسموب تدريبي مبرمج ومخطط لو مسبقا في حيف يشكؿ التدريب الذىني أىمية كبيرة في

التدريب .وبيذا اتجو الباحث لتسميط الضوء عمى الدور الفاعؿ ألسموب التدريب الذىني والمياري لتطوير سرعة

استجابتو الحركية والمصاحبة لمتدريب البدني المياري لبعض ميارات التنس ،ومف خالؿ استخداـ اختبارات

متخصصة ليذه الميارات وقياس مدى دقة االستجابة الحركية.

 3.1أىداؼ البحث:

 -1التعرؼ عمى تأثير التدريبات البدنية والذىنية الميارية بأساليب متنوعة في تطوير سرعة االستجابة
الحركية لإلرساؿ لمتنس

-2الكشؼ عف افضؿ أسموب لمتدريبات البدنية والذىنية الميارية في تطوير سرعة االستجابة الحركية لالعبي
لمتنس.

 4.1فروض البحث:
-1ىناؾ تاثير ايجابي لمتدريبات الميارية والذىية في تطوير سرعة االستجابة الحركية لميارات التنس.

-2اف افضؿ اسموب يتمثؿ بالتدريب المياري والذىني لدى المجموعة الثانية والذي يؤثر في تطوير سرعة
االستجابة الحركية في االختبارات النيائية .

 5.1مجاالت البحث:

 1-5-1المجاؿ المكاني  :قاعة كمية التربية الرياضية /جامعة صالح الديف .

 2-5-1المجاؿ الزماني  :مف  2014 / 3 / 5لغاية . 2014 / 5 / 11

 3-5-1المجاؿ البشري  :طالب المرحمة الثالثة المنتظميف في كمية التربية الرياضية  /جامعة صالح الديف
 -أربيؿ .

-2الدراسات النظرية والدراسات المشابية:
 1.2الدراسات النظرية:
 1-1-2مفيوـ التدريب العقمي -:

لزيادة شدة المنافسة أدى إلى التوجو نحو مختمؼ أنواع الط ارئؽ االتدريبية ومحاولة تعديميا لتطوير المستوى
والحصوؿ عمى النتائج المطموبة  ،ومف ىذه الطرائؽ كاف التدريب الذىني الذي يعد مف الطرائؽ التدريبية

والتعميمية المتميزة الحتوائو عمى عوامؿ غير متوفرة في الطرائؽ التعميمية األخرى (وينبرغ وأخروف .)1991

وقد وردت تعريفات عدة لمتدريب الذىني منيا تعريؼ ) (Schmidt 2000بأنو أجراء االستعادة العقمية الذي
يفكر فيو المؤدي خالؿ أو حوؿ المعرفة  ،والرمز (الصوري )  ،واألشكاؿ اإلجرائية لميارة حركية في غياب

الحركة العمنية ،وتعريؼ الطالب والويس ( )2000بأنو نشاط عقمي يقترف بالنشاط الحركي ،وعرفتو الوسيمي

( ) 1999بأنو نوع مف التدريب اليادؼ إلى الوصوؿ إلى حالة األداء المثالية مف خالؿ تطوير الميارات
العقمية وتنميتيا ،مع زيادة القدرة عمى إعادة التكرار لتثبيت التحكـ في األداء ،وتطوير نوعية نظاـ التدريب مع

القدرة عمى االسترخاء واعادة الشفاء واإلعداد لممنافسات ،ويرى شمعوف والجماؿ ( )1996أف اليدؼ مف

استخداـ التدريب الذىني ىو تنمية الفرد وتطويره لموصوؿ إلى المستويات المطموبة مف خالؿ زيادة نوعية

حالة األداء المثالية بوساطة تطوير الميارات العقمية المرتبطة ،وزيادة القدرة عمى إعادة التكرار والتثبيت
والتحكـ في األداء المثالي ،والتحكـ في االنتباه وغيرىا مف العوامؿ األخرى المرتبطة.
 2.1.2أنواع التدريب العقمي :ىناؾ نوعاف مف التدريب الذىني ىما -:

.1التدريب الذىني المباشر  :ويشتمؿ عمى -:
أ.التصور الذىني

ب .االنتباه ،ويشمؿ عمى (انتقاء االنتباه  ،التركيز والتوزيع  ،وتحويؿ االنتباه )
.2التدريب الذىني غير المباشر :ويشتمؿ عمى :
 القراءة لوصؼ ميارة معينة . -مشاىدة األفالـ .

 االستماع لوصؼ ميارة معينة . مشاىدة النماذج الحية . -كتابة التعميمات .

 -الدمج بيف الوسائؿ السمعية والمرئية.

 3.1.2أىمية التدريب الذىني:

تتجمى أىمية التدريب الذىني في أعداد الالعب والدخوؿ في المنافسات فيو يتضمف تصور الحركة وتسمسؿ
مياراتيا والمواقؼ واألىداؼ وابعاد المنافسة كميا وما يتعمؽ بيا  ،وأف الالعب يجب أف يكوف لو القدرة عمى

تطبيؽ الخطط وتحميؿ أداء المنافس واصدار الق اررات وكؿ ىذا يتطمب إمكانية عقمية متطورة لالعب  ،وال
يقتصر استخداـ التدريػػػب الذىني عمى المنافسات الرياضية فقط بؿ أف مجاؿ الحركة ىو األخر يرتقي بيذا

النوع مف التدريب وخاصة في مرحمة اكتساب الميارات الحركية يؤدي دو ار في عممية التعمـ.

أف ما ذكر في أدبيات التدريب بأف التصور والتدريب الذىني يعداف مف الطرائؽ الفاعمة لمتأثير بصورة إيجابية

في األداء الحركي  .ويعزز ذلؾ يعرب خيوف( )2002بقولو "أف تطبيؽ التصور والتدريب الذىني يأخذ شكميف
مختمفيف  ،األوؿ في مجاؿ تعمـ الميارة  ،والثاني أف كؿ ىدؼ يحدد إجراءات ومكونات نوع التصور والتدريب

الذ ىني" ،ويذكر وجيو محجوب بأف مف النقاط الميمة التي تعمؿ عمى زيادة فاعمية التدريب ىو التمريف
العقمي )  (Mantel Practiceالذي يعمؿ عمى تطوير الميارة حيث أنو في ىذا النوع مف التدريب تذىب
إشارات مف الدماغ إلى العضالت بدوف حركة  ،وتنظـ برامج حركية مرئية في الدماغ تتوافؽ مع السياالت

العصبية لتنفيذ الحركة ،مف أىمية ىذا النوع مف التدريب زيادة فاعمية الالعب عمى التنبؤ  ،أي فاعميتو عمى

التصور األحداث المستقبمية في أثناء المنافسة  ،وىذا بدوره يعمؿ عمى زيادة حالة االستعداد والتأىب

لالستعداد لالستجابة المقبمة وكذلؾ يسيـ التدريب الذىني في زيادة الثقة بالنفس لدى الالعب  ،والتركيز عمى
الجوانب األساسية التي تعمؿ عمى توقع نقؿ لألداء الجيد  ،وتمنع حدوث التصور السمبي الذي يؤدي إلى

األضرار باألداء وزيادة القمؽ نتيجة التوقعات المسبقة لمفشؿ التي تعمؿ عمى التقميؿ مف فرص النجاح  ،ويقدـ

ىذا التدريب إجراءات ووسائؿ معرفية كثيرة تمد الالعب بالطرائؽ المناسبة التي تسيـ في تحكمو باألفكار
وتعديؿ السموؾ وزيادة القدرة عمى التصور العقمي مف خالؿ التدريب المنتظـ واالستعانة بالعبارات اإليجابية

واالسترجاع العقمي الذي يؤدي إلى تصور عقمي جيد لألداء.

 4.1.2الميارات العقمية وبرامج التدريب الذىني:

تعد الميارات الذىنية ) (Mental Skillsاألساس في بناء برامج التدريب الذىنية والتي تتكوف مف-:
أوال .االسترخاء Relixation

أف تعمـ الميارات المختمفة يتعزز عندما يكوف المتعمـ في حالة استرخاء أو ىناؾ تناوب بيف التعمـ
واالسترخاء  ،وىذه حقيقة سواء بالتعيمـ االكاديمي أو التدريب الرياضي  ،إذ يالحظ أف الكثير مف الرياضييف

يفشموف في تحقيؽ افضؿ مستويات أدائيـ بسبب التوتر العصبي والقمؽ الذي يصاحب االشتراؾ في

المنافسات الميمة والذي يؤدي إلى تقمص عضالت الجسـ كافة بدال مف أف يحدث التقمص في العضالت

المشتركة في أداء الميارة فقط (أسامة كامؿ .)1995

ثأنيا:التصور الذىني -:Mental Imagery

توجد العديد مف المصطمحات الشائعة عف معنى التصور الذىني تستخدـ عمى النحو المرادؼ لتصؼ الالعب

عقميا  ،ومف ذلؾ التصور الذىني  Imageryوالتصور البصري  ،on ilazilVisuaوالمراجعة الذىنية

 ، lrsrzehzMentairوبصرؼ النظر عف المسمى أوالمصطمح فأنيا تدور حوؿ معنى واحد أساسي مفاده

أف األشخاص يستحضروف في عقوليـ أو يتذكروف أحداثا أو خبرات سابقة أو يستحضروف أحداثا لـ يسبؽ

حدوثيا مف قبؿ(.)Mc Caffery & Orlick 1989

 5.1.2ميارات في لعبة التنس:

أجمعت المصادر والبحوث العممية كميا عمى أف الميارات األساسية لمعبة التنس تشمؿ اإلرساؿ والضربتيف

األمامية والخمفية  ،وتتفرع منيا الضربات الطائرة والعالية والضربة الساحقة والضربة الساقطة  ،واف الميارات

األساسية تشكؿ نسبة ( )%80مف استخداماتيا في أثناء المعب  ،اذ يستيؿ المبتدئ بتعمميا اوال بشكؿ
أساس اذ تعد بمثابة حجر األساس ألعداد الالعبيف وتعد ميارات ىجومية ودفاعية في الوقت نفسو .
وحسب تقسيـ ظافر (  )2000فأنيا تتألؼ مف:

 -1اإلرساؿ -2 .الضربة األرضية األمامية -3 .الضربة األرضية الخمفية -4 .الضربة الطائرة األمامية-5 .
الضربة الطائرة الخمفية -6 .ضربة نصؼ الطائرة -7 .الكبس مف فوؽ الراس.

 -8الكرات الساقطة-9 .

الكرات العالية.

 3.4.1.2الضربتيف االمامية والخمفية:

تشكؿ ىاتاف الميارتاف معظـ قوة المعب وتمتاز بأىميتيا الستخداميا كضربات دفاعية وىجومية  ،وتشكؿ

أيضا حجر الزاوية لمعب الصحيح في التنس  ،وتشتؽ مف ىاتيف الضربتيف ضربات عدة منيا (الضربة الطائرة
 ،ونصؼ الطائرة  ،والعالية  ،والساقطة) .ويعتمد تطور مستوى الالعب المبتدئ إلى حد كبير عمى مقدار

قدرتو عمى إتقاف الضربتيف األرضيتيف األمامية والخمفية ،ألنيما األساسيتاف في المعب وعمى الالعب المبتدئ
اف يتقنيما مػف خالؿ التماريف المستمرة حتى تصبحا جزءا منو بوصفيما األساس في اليجوـ والفوز (ظافر

 ،)2000ويذكر ) )Murphy 1987أف الضربات األمامية والخمفية ال تزاؿ تشكؿ حجر الزاوية في المعب
الصحيح لمتنس  ،وعمى الالعبيف تعمـ لعبة التنس مف خالؿ تعمـ الضربات األمامية أوال.

وتذكر (ايميف  " ) 1986اف الضربات االرضية االمامية والخمفية تعد مالوفة وأكثرىا انتشا ار وتتميز بسيولة

ادائيا قياسا بالضربات االخرى  ...ويجب عمى الالعب تعمميا جيدا والتحكـ فييا قبؿ البدء في تعمـ الضربات

االخرى" .كذلؾ يذكر (طارؽ " )1987اف الضربة االمامية ىي مف اىـ الضربات وأكثرىا استخداما في التنس

وتتميز بسيولة تعمميا وادائيا بصورة جيدة  ،فيي ضربة ىجومية تقود الالعب إلى الفوز بالنقاط" .ويذكر

(ىالؿ عبد الرزاؽ واخروف " )1991اف اتقاف الضربة اال رضية االمامية والخمفية يكتسب أىمية كبيرة خاصة
بالنسبة لالعبيف المبتدئيف والناشئيف  ...إذ أف تطور مستواه يعتمد الى حد كبير عمى مقدار درجة كفايتو في

استخداـ ىذا النوع مف الضربات" .ويضيؼ( )Murphy1987أف المبتدئيف يجدوف صعوبة في أداء الضربة

الخمفية وذلؾ بسبب طبيعة الجسـ الذي ىو خارج مدار حركة الذراع ألننا نجد في الضربة الخمفية اف الجسـ

يجب اف يدور اوال مف حركة الذراع وىذه الحالة الصعبة نجدىا لدى الكثير مف الالعبيف الناشئيف والمتقدميف.

 .3منيجية البحث واجراءاتو الميدانية:

 1.3منيج البحث:

أستعمؿ الباحث المنيج التجريبي ،لمالئمتو طبيعة المشكمة المراد حمّيا ،بتصميـ المجموعات المتكافئة مع
الضابطة ذات االختيار العشوائي واالختبارات القبمية والبعدية.

 2.3مجتمع البحث وعينتو:

حدد مجتمع البحث بطالب المرحمة الثالثة بكمية التربية الرياضية – جامعة صالح الديف -أربيؿ  -لمعاـ

الدراسي ( )2014-2013والبالغ عددىـ ( )140طالباً وطالبة ،واختيرت عينة البحث بالطريقة العشوائية مف

مجتمع البحث األصمي  ،وبأسموب القرعة  ،وبعدد ( )24طالباً يمثموف نسبة ( ،)%42.55بعدىا قسموا عمى

خمس مجاميع متساوية وبأسموب القرعة أيضا ،وبواقع ( )12طالباً لكؿ مجموعة .وبما أف العينة جميعيـ مف
الذكور وبنفس المرحمة الدراسية والعمرية ومف الطالب المبتدئيف وبذلؾ ىـ متجانسوف أصال واستبعد عدد مف

العينة وىـ:

 .1أفراد التجربة االستطالعية .2 .الراسبوف والمؤجموف .3 .طالبات المرحمة الثالثة .4 .الممارسوف لمعبة
التنس والريشة واالسكواش لتجنب انتقاؿ اثر التعمـ.

 3.3األدوات واألجيزة والوسائؿ المساعدة:

 1.3.3وسائؿ لجمع المعمومات:

استعاف الباحث بالوسائؿ البحثية اآلتية:
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المصادر والمراجع العربية واألجنبية.

المالحظة .
المقابمة .



االستبانة .



االختبارات والقياس .
األجيزة و األدوات المستعممة:

 -1ممعب التنس األرضي (قانوني).
 -2كرات تنس عدد (.)60

 -3مضرب تنس عدد (.)25

 -4جياز حاسوب مف نوع ( DEIIو . )HP
 -5استمارة جمع البيانات .

 -6استمارة تقويـ دقة الضربتيف االمامية والخمفية بالتنس .
 -7شريط قياس .

 -8شريط الصؽ مموف .
 -9طباشير مموف.

 4.3إجراءات البحث الميدانية:
 1.4.3الميارات المستعممة في البحث :تعد الضربتاف األمامية والخمفية مف الميارات األساسية في لعبة
التنس  ،وتشير المصادر أال أف استعمميا يشكؿ حوالي ( )%80مف المعب  ،وىي أيضا مف مفردات منيج

تعميـ التنس في الكمية وتحتاج إلى إتقانيا بوصفيا ميارات ىجومية ودفاعية في الوقت نفسو (ظافر .)2002
 2.4.3تحديد ميارات التنس:

حددت ميارات التنس لمضربتيف األمامية والخمفية ونظ ار الف البحث عف جدولة التمريف فأف مف األمور الواجب

توافرىا في أي بحث عممي.

 3.4.3اختيار االختبارات:

مف اجؿ اختيار االختبارات الخاصة بدقة الضربتيف األمامية والخمفية بالتنس قاـ الباحث باختيار( اختبار دقة

الضربتيف األمامية والخمفية بالتنس) (االتحاد الدولي لمتنس )2004 ،الذي يعد مف االختبارات المقننة والذي

طبؽ عمى عينة مشابية لعينة البحث وبنفس البيئة العراقية  ،وعمى الرغـ مف ذلؾ قاـ الباحث بعرض االختبار
عمى عدد مف المختصيف في مجاؿ التدريب وألعاب المضرب والمختصيف في االختبارات والقياس ممحؽ واحد.

 1.2.4.3اختبار دقة الضربتيف األمامية والخمفية بالتنس(االتحاد الدولي لمتنس).
اسـ االختبار :دقة الضربات األمامية والخمفية في التنس.

ىدؼ االختبار :تقييـ دقة الضربتيف األمامية والخمفية .

أعمى نتيجة محتممة =  84نقطة لمدقة والقوة ( 36لمدقة  48 +لمقوة).

اإلجراءات:

 -1يجب التأكد في بداية االختبار مف أف المشتركيف قد أكمموا اإلحماء وىـ جاىزوف لالختبار.
 -2تعطى ( ) 6كرات لالعب مف الجيتيف واحدة أمامية واألخرى خمفية ...الخ  ،وعمى الالعب أف يضرب
الكرة داخؿ الممعب الفردي بخط مستقيـ  ،وكما موضح بالشكؿ (.)5

 -3تمنح ( )6كرات أخرى لالعب مف الجيتيف واحدة أمامية واألخرى خمفية ....الخ وعمى الالعب أف
يضرب الكرة داخؿ الممعب الفردي قطرياً .

 -4تحتسب نقاط التقييـ عمى ضوء مكاف سقوط الكرة في االرتداد األوؿ لمدقة واالرتداد الثاني لقوة
الضربة.

 -5عمى الالعب المساعد أف يرمي الكرة وفي منتصؼ المنطقة بيف خط اإلرساؿ وخط القاعدة  ،ويحؽ
لالعب الضارب أف يرفض الكرة غير المنتظمة والتي تقع خارج المنطقة الصحيحة

طريقة حساب نقاط دقة الضربات األرضية:

 -1نقطة واحدة عندما تسقط الكرة في أي منطقة مف المركز خارج المناطؽ المخططة.
 -2نقطتاف عندما تسقط الكرة بداخؿ المنطقة اليدفية لمدقة قبؿ خط اإلرساؿ.

 -3ثالث نقاط عندما تسقط الكرة بداخؿ المنطقة المحددة لمدقة في المنطقة الخمفية لمدقة وفي الممعب
الفردي لمتنس .

الشبكو

قطرية

مستقيمة

نقطة واحدة
ا

نقطة واحدة

نقطتان
 502سم

خط اإلرسال

 3نقاط

نقطة واحدة

نقطتان

 502سم

F

 3نقاط
 502سم

 502سم

خط القاعده
الشكؿ ( )1يوضح اختبار دقة الضربات األمامية والخمفية

خامساً :اختبار نيمسوف لإلستجابة الحركية االنتقالية( :محمد حسف ،محمد نصر )1988
أف صدؽ اختبار نيمسوف لالستجابة الحركية وكما مؤشر  0.78وثباتو .0.92

الغرض مف االختبار :قياس القدرة عمى االستجابة والتحرؾ بسرعة ودقة عمى وفؽ اختيار المثير.

األدوات :منطقة فضاء مستوية خالية مف العوائؽ بطوؿ 20ـ والعرض 2ـ وساعة إيقاؼ وشريط قياس.
اإلجراءات :تخطيط منطقة االختبار بثالثة خطوط المسافة بيف كؿ خط وآخر ىي 6.40ـ وطوؿ الخط 1ـ.

مواصفات األداء :

* يقؼ المختبر عند نيايتي خط المنتصؼ في مواجية الحكـ الذي يقؼ عند نياية الطرؼ اآلخر لمخط انظر
(الشكؿ)10

*يتخذ المختبر وضع االستعداد بحيث يكوف خط المنتصؼ بيف القدميف وبحيث ينحني جسمو إلى األماـ .

*يمسؾ الحكـ بساعة اإليقاؼ بإحدى يديو ويرفعيا إلى األعمى ثـ يقوـ بسرعة بتحريؾ ذراعو أما ناحية اليميف
أو اليسار وفي الوقت نفسو يقوـ بتشغيؿ الساعة .

*يستجيب المختبر ألشارة البدء ويحاوؿ الحركة بأقصى سرعة ممكنة في اال تجاه المحدد لموصوؿ إلى خط
الجانب الذي يبعد عف خط المنتصؼ بمسافة  6.40ـ.

*وعندما يقطع المختبر الجانب الصحيح يقوـ الحكـ بإيقاؼ الساعة .

*واذا بدأ المختبر الجري في االتجاه الخاطئ فاف الحكـ يستمر في تشغيؿ الساعة حتى يغير المختبر مف
اتجاىو ويصؿ إلى خط الجانب الصحيح .

*يعطي المختبر عشر محاوالت متتالية بيف كؿ محاولة وأخرى  20ثانية ،وبواقع خمس محاوالت في كؿ جانب
.

*تختار المحاوالت في كؿ جانب بطريقة عشوائية متعاقبة ( )Random Sequenceولتحقيؽ ذلؾ تعد عشر
قطع مف الورؽ المقوى موحدة الحجـ والموف ويكتب عمى خمس منيا كممة ( يسار) وعمى الخمس األخرى

كممة (يميف) ثـ تقمب جيداً وتوضع في كيس أو صندوؽ ثـ تسحب بدوف النظر ألييا .

تعميمات االختبار :

*يعطى كؿ مختبر عدداً مف المحاوالت خارج القياس بالشروط األساس نفسيا وذلؾ بغرض التعرؼ عمى

إجراءات االختبار.

*يجب عمى الحكـ أف يتدرب عمى إشارة البدء ،حتى يتمكف مف إعطاء ىذه اإلشارة بالذراع وتشغيؿ الساعة في

الوقت نفسو.

*يقوـ الحكـ قبؿ أف يجري االختبار عمى المختبر بسحب الكروت العشرة السابقة بطريقة عشوائية وتسجؿ عمى

وفؽ ترتيب سحبيا في بطاقة خاصة ويقوـ بوضعيا في إحدى يديو لترشده في تسمسؿ اتجاىات اإلشارات

ويسجؿ الزمف لكؿ مختبر منفصالً عف األخر وىذا األجراء يستخدـ لمنع المختبر مف توقع االتجاه إلى المحاولة

التالية .

*يجب عدـ معرفة المختبر بأف المطموب منو أداء عشر محاوالت موزعة عمى االتجاىيف بالتساوي وانما

يحتمؿ أف يكوف عدد محاوالت اتجاه ما اكبر مف اآلخر واف ترتيب أداء المحاوالت يتـ بطريقة عشوائية وىو

يختمؼ مف مختبر إلى أخر.

*يجب أف يبدأ االختبار بأف يعطي المحكـ اإلشارة التالية  :استعد -أبدا ،وفي المحاوالت جميعيا يجب أف

تكوف المدة الزمنية بيف (استعد-ابدأ) في مدى يتراوح ما بيف( )2-0.5ثانية.

*يجب عمى المختبر القياـ ببعض التمرينات الخفيفة لغرض اإلحماء ،ويفضؿ ارتداء حذاء خفيؼ ويجب أف
تكوف منطقة أداء االختبار خالية مف أية موانع .

التسجيؿ :

*يحتسب الزمف الخاص بكؿ محاولة ألقرب ثانية .

*درجة المختبر ىي  :متوسط المحاوالت العشر .

6.40م

6.40م

خط الجانب

خط المنتصف للحكم

خط الجانب

شكؿ ( )10يبيف رسماً تخطيطياً لمنطقة اختبار نيمسوف لالستجابة الحركية االنتقالية

ولغرض ضبط توقيت المحاوالت قاـ الباحث بإجراءات التصوير الفيديوي لسرعة االستجابة الحركية واستخرج

التوقيتات بدقة متناىية مف خالؿ احتساب الزمف لحد ()%10مف الثانية مف خالؿ الحاسوب اإللكتروني

واستخراج الوسط الحسابي لكؿ العب.

 3.4.3التجربة االستطالعية:

قاـ الباحث بإجراء تجربتو االستطالعية عمى عمؽ ودقة الضربتيف األمامية والخمفية بالتنس
المصادؼ 2014/3/7عمى عينة مف مجتمع البحث األصمي مف الذيف لـ يشتركوا في التجربة الرئيسة يبمغ

عددىـ ( )10طالب وحددت مالعب التنس الخارجية لكمية التربية الرياضية/جامعة صالح الديف إلجراءات
التجربة وقد اجريت ىذه التجربة لتحقؽ اىداؼ عدة منيا -:
 -التأكد مف ثبات االختباريف.

 تييئة المستمزمات كافة والتأكد مف صالحيتيا. -التأكد مف وضوح التعميمات لمطالب.

 -صالحية العينة المختارة ومدى استجابتيا لالختباريف.

 التعرؼ عمى ظروؼ تطبيؽ االختباريف وما يرافقيما مف صعوبات. -ضبط التوقيتات والتك اررات.

 4.4.3األسس العممية لالختبارات:
 5.4.3إجراءات التجربة الرئيسة:

وزعت العينة عمى ( )2مجموعتيف متساوية (واحدة تجريبية وأخرى ضابطة) بعدىا ابتدأ العمؿ بتنفيذ إجراءات

البحث وتطبيؽ الوحدات التعميمية بأجراء االختبار القبمي وكاف عدد الوحدات التعميمية لكؿ مجموعة ()12

وحدات وبواقع وحدة تعميمية واحدة في األسبوع واستغرؽ تنفيذ الوحدات التعميمية شيريف  ،واف زمف الوحدة

التعميمية كاف ( ) 90دقيقة  ،وجرى تنفيذ الوحدة التعميمية متساويا في الوقت والقسـ اإلعدادي والقسـ الختامي
واالختالؼ في تنفيذ القسـ الرئيس كؿ مجموعة حسب جدولة وتنظيـ التدريب عمى ميارتي الضربتيف األمامية

والخمفية (دقة الضربات ) وتمت اإلجراءات الميدانية بإشراؼ مباشر مف قبؿ الباحث وبمساعدة فريؽ العمؿ

المساعد في التنفيذ.

 7.3تنظيـ المنيج التدريبي:

اتبع الباحث مفردات منيج تعميـ التنس والتدريب عمييا الذي يتبع في عدد مف كميات التربية الرياضية .وقد

أضاؼ الباحث ومف خالؿ خبرتو

واطالعو عمى عدد مف المصادر التدريبية لمعبة وبمساعدة الخبراء

والمختصيف في العاب المضرب نوعاً جديداً ىو التدريب الذىني في لعبة التنس آخذا بالحسباف األسس اآلتية:

-1االىتماـ باإلحماء الخاص .

-2توازف التوقيتات بيف الشرح والعرض وزيادة التكرارات ألداء الميارة قدر اإلمكاف.

-3التدرج مف السيؿ إلى الصعب واالستمرارية بربط الميارات والتمريف الجزئي والكمي.
-4استخداـ التغذية المسبقة لألداء والتغذية الراجعة في أثناء األداء أو بعده.

-5التعزيز والتشجيع،واستخدامات العرض البطيء لزيادة دقة األداء وضبطو.
-6توزيع جدولة التماريف وتنظيميا والموازنة بيف أوقات الراحة والممارسة.
-7مراعاة الفروؽ الفردية بيف المتدريبف.

-8تجديد التماريف السابقة بتماريف احدث منيا .
-9زيادة عدد الوحدات التعميمية .

وشممت فقرات المنياج التدريبي المياري ما ياتي-:

اوالً :معمومات عامة وتوضيحية عف المعبة ،ومستمزماتيا ،ومياراتو ،واىدافيا .

ثانياً  :المسكة ،والوقفة ،واالستعداد ،وتماريف تطبيقو لمتنس .

ثالثاً  :الضربات األمامية والخمفية المتنوعة .والتعريؼ بالضربات األخرى.

رابعاً :االستمرار لػ( )12وحدة تعميمية ..

 8.3اإلجراءات الميدانية:

قبؿ البدء بإجراء االختبارات القبمية الميارية ،تـ تنظيـ المجموعتيف لممتعمميف وتثبيت أسمائيـ ،بالشكؿ األتي
-:

-1مجموعة التدريب البدني /المياري  12طالباً ..

-2مجموعة التدريب البدني المياري والتدريب الذىني المياري 12 -طالباً .باستخداـ مثيرات لفظية في أثناء
التدريبات.

تـ تنظيـ األدوات والمستمزمات المطموبة وتييئتيا لتنفيذ التجربة واعطاء فكرة عامة عف اإلجراءات واالختبارات

وتنظيـ ممعبيف مالعب نظامية في القاعة الداخمية لكمية التربية الرياضية  /جامعة صالح الديف اربيؿ

وشمؿ المنيج التعميمي ( )12وحدة تعميمية مزيداً ألييا ( )4وحدات لالختبارات القبمية والبعدية مناصف ًة
ووزعت الوحدات التعميمية بمعدؿ ثالث في األسبوع وكاف زمف الوحدة التعميمية الكمية ( )60دقيقة موزعة

بالشكؿ األتي :

أ-الجزء اإلعدادي ( )15دقيقة اإلحماء العاـ والخاص وتنظيـ العمؿ .

ب -الجزء الرئيس ( )40دقيقة لمشرح والعرض والمحاوالت التكرارية وتنظيـ النشاطات والتغذية الراجعة … الخ
.

ج .الجزء الختامي ( )5دقائؽ لمتيدئة والمناقشة والمراجعة .

قاـ بأجراء عممية التدريب المدرب المختص ،وقاـ اثناف مف العبي المنتخب الوطني بالعرض ومساعدة

المدرب في تنظيـ التك اررات وتصحيح األداء في المالعب الثالثة في أثناء التدريبات الميارية البدنية والعقمية
وبأشراؼ مباشر مف الباحث .

 1.5.4.3االختبارات القبمية:

قبؿ البدء بأجراء االختبار القبمي المياري  ،قاـ الباحث بتنظيـ العينة وتوزيعيا وتسجيؿ أسمائيـ

وفؽ المجموعتيف وكاف تاريخ تنفيذ االختبار القبمي يوـ الثالثاء المصادؼ  ، 2014 / 3/10بعد تنفيذ شرح
الميارة وعرض الميارتيف وكيفية أجراء االختبار وعدد المحاوالت.
 2.5.4.3االختبارات البعدية:

اجريت االختبارات البعدية الضربتيف األمامية والخمفية في دقة الضربات وبتاريخ 2014 /5/3

و بنفس ظروؼ واجراءات االختبار القبمي.
 5.3الوسائؿ اإلحصائية:

أستعمؿ الباحث الحقيبة اإلحصائية لمعموـ االجتماعية ،SPSSالستخراج الوسائؿ اإلحصائية التالية:
 -الوسط الحسابي.

 االنحراؼ المعياري. تحميؿ التبايف (.)F -اختبار (كا.)2

 -اختبار (تيوكي).

-4عرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا

 1.4عرض وتحميؿ ومناقشة نتائج اختبارات ( )Tلممجموعتيف.
 1.1.4عرض وتحميؿ نتائج االستجابة الحركية:

جدوؿ ( )4يوضح المعالجات اإلحصائية القبمية والبعدية ولممجموعتيف في سرعة االستجابة الحركية
المجموعة
االولى
الثانية

نوع االختبار س

ع

القبمي

1.77

0.21

البعدي

1.52

0.15

القبمي

1.74

0.07

البعدي

1.69

0.18

قيمةT

قيمةT

درجة

مستوى

داللة

المحسوبة

الجدولية

الحرية

الداللة

الفروؽ

2.96

2.14

14

0.05

معنوية

3.68

2.14

14

0.05

معنوية

* وحدة القياس بالثانية وأجزائيا

يوضح الجدوؿ ( )4األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار ( )Tلسرعة االستجابة الحركية
لممجموعتيف  .كانت نتائج الفروؽ في األوساط الحسابية بيف االختبارات القبمية والبعدية لممجموعتيف عمى

التوالي ( )0.5( )0.25وبانحرافات معيارية لالختبارات القبمية والبعدية (،)0.18-0.07( )0.15-0.21

وكانت نتائج اختبار  Tعمى التوالي ( )3.68( )2.96فيي اكبر مف القيمة الجدولية ( )2.14بداللة ()0.05

ودرجة حرية ( )14وىذا يدؿ عمى وجود فروؽ معنوية لصالح االختبارات البعدية

يتضح مف النتائج المعروضة في الجداوؿ ( )4لتوضيح نسبة التحسف في سرعة االستجابة الحركية ودقتيا
في األداء المياري لمضربتيف األمامية والخمفية بالتنس أنيا حققت ىدفيا في معرفة تأثير المتغير المستقؿ في

المجموعتيف  ،وىو التعرؼ عمى تأثير التدريبات البدنية والذىنية الميارية في تطوير سرعة االستجابة الحركية
لمميارتيف في التنس  .وكما توقع الباحث تحقؽ الفرض األوؿ فأف ىناؾ تأثير إيجابيا لمتدريبات البدنية

والذىنية الميارية في تطويرسرعة االستجابة الحركية لبعض ميارات التنس ولممجموعتيف وبذلؾ يحقؽ الفرض

األوؿ .

ويعزوا الباحث ذلؾ إلى عدة متغيرات تداخمت في عممية التدريب  ،منيا:

أوال  :االستفادة مف التداخؿ الحاصؿ بيف التدريبات البدنية والذىنية في الميارة وزيادة سرعة االستجابة
الحركية ألداء الميارات  ،وىذا مما ساعد عمى تسريع عممية التدريب واستثمار الوقت والجيد.

ثانيا :ساعدت عمميات التدريب الذىني والمياري في التوقع الصحيح لتطوير االستجابة الحركية..

ثالثا  :مف البدييي وعندما يتبع المدرب األسموب الصحيح في التدرب واستخداـ التدريب البدني المصاحب
لمذىني والتغذية الراجعة أف يكوف ىنالؾ تطور في التدريب  .ومما دعـ ىذا المبدأ (( )schmidt2000أف

التغذية الراجعة تزيد مف طاقة األفراد ودافعيتيـ وتعزز األداء الصحيح وتجنبيـ األداء الخاطئ ).

رابعا:

مف خالؿ التدريبات المستمرة والمنتظمة عمى سرعة االستجابة الحركية قد قمؿ مف زمف سرعة

االستجابة الحركية وىو إحدى متطمبات التدريب الضرورية وىذا ينطبؽ مع مجريات المعب السريعة التي تحدث

وفؽ محددات غير معروفة مسبؽ (منتظر  .)2001واستخداـ مبدا التدرج في التدريب مف السيؿ إلى الصعب

واستخداـ الطريقة الكمية والجزئية في التدريب ساعدا في عممية توصيؿ الفكرة إلى المتدرب بأسرع وقت وىذا

المبدأ قد دعمو أسامة واخروف ( )1997و(.)chmidt 1991

أف عممية الربط بيف سرعة االستجابة الحركية وميارتي الضربتيف األمامية والخمفية ىو مف متطمبات نجاح

أداء ىذه الميارات بسرعة ودقة متناىية .وىذا ما أكده عبد الستار ( )1987بأف ألعاب المضرب مف
الرياضات ذات المواقؼ المتغيرة فمف الضروري االىتماـ بتدريبات سرعة االستجابة الحركية وأف ترتبط سرعة
االستجابة مع عامؿ الدقة ألف لعبة التنس تتطمب رد فعؿ مركب ومتغير ألف مواقؼ المعبة غير متكررة كما أف

عمميات االنتباه وتركيز االنتباه والتدريب عمييا في مواقؼ متغيرة عديدة قد زادت مف المستوى العالي لتركيز

االنتباه مف اجؿ اختيار االستجابات الصحيحة وفي أقؿ زمف ممكف ويضيؼ نايدفر (" ) 1990أف حالة تركيز
االنتباه لدى الالعب ال بد أف تكوف تامة بصورة كمية الجؿ الوصوؿ إلى حالة الترابط الذىني والبدني لكي

تتفؽ باتجاه واحد"

 3.2.4مناقشة نتائج اختبارات (( )Fتيوكي) لمميارات ولممجموعات كافة
مف خالؿ تحميؿ نتائج التبايف بيف المجموعات الثالث وداخميا في دقة وسرعة االستجابة الحركية الميارات

المعمنة في الجدوؿ ( )10-9يتبيف أف ىنالؾ تباينا في نسب التأثيرات في أداء االستجابة الحركية ودقتيا

لمميارات المذكورة  ،ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف ىذا التبايف بيف المجموعات في تأثيراتيا ىو حالة طبيعية
وذلؾ بسبب الفروقات الفردية (القابميات والقدارت) بيف أفراد المجموعات المشتركة  ،وكذلؾ التنويع في أساليب

التدريبات يؤدي إلى تغيرات بدنية وعقمية تؤثر عمى األداء بنسب متفاوتة "ألف السرعة والتنويع والتغير في
المعب مف حالة إلى أخرى ( دفاعية أو ىجومية ) تتطمب أف يكوف لدى الالعب درجة عالية مف السرعة

وسرعة رد فعؿ" (سعد ولؤي )1985 ،ألف لعبة التنس مف األلعاب التي تتممؾ مواقؼ متغيرة سريعة ،فجاء
االىتماـ لتدريبات السرعة الحركية وربطيا بعامؿ الدقة مناسباً لجعؿ االستجابة متكاممة بسرعتيا ودقتيا .وما

يعزز ذلؾ ما ذكره قاسـ (" )1998أف أداء الميارات أو الواجبات الخططية يتـ أوالً فكرياً وثانياً حركياً وىذا

يؤدي إلى تنفيذ الواجب بسرعة وبأقصر وقت ممكف" وبيذا أظيرت التدريبات البدنية المصاحبة لمتدريبات

العقمية نتائج عالية في األفضمية ألنيا تعمؿ عمى دمج العقؿ والبدف سوية في األداء.

وتوصمت نتائج البحث إلى أف الدمج بيف التدريب البدني والعقمي ىو الحالة السميمة في التدريب وظيرت

إسيامات التدريبات العقمية بشكؿ مباشر في تطور األداء مف خالؿ النتائج المعمنة .ومما يعزز ذلؾ ما ذكره

محمد العربي ( " ) 2001بأف التكامؿ بيف التدريب العقمي والتدريب المياري ينتج عنو وصوؿ الالعب إلى

استعداد عقمي بدني قبؿ المنافسة " أف تطور القدرة العقمية لدى المتدرب تعمؿ عمى زيادة قدرتو عمى التوقع

الصحيح مف خالؿ زيادة قابميتو عمى تصور األحداث المستقبمية أثناء التدريبات العقمية والتركيز عمى التوقع
ورد الفعؿ والتصرؼ .أف إدخاؿ مثيرات عمى مواقؼ المفاجأة أو المباغتة قد ساعد المتعمـ عمى تصور مكاف

دقة األداء وبسرعة استجابة عالية ومالحظة مستمرة ويقظة دائماً وسرعة في اتخاذ القرار المناسب لألداء

والذي يتط مب أعداد مبكر مف خالؿ التدريبات عمى توقع االستجابة الحركية ودقتيا  ،وبيذا ساعد المتدرب
عمى التغمب عمى المواقؼ المفاجأة والصعوبات غير المتوقعة والتي غالباً ما تظير في ظروؼ المعب الحقيقية

(منتظر.)2001 ،

وأف حاالت التصور العقمي واالستعادة العقمية والتكرا ارت المتعددة قد جعمت المتدرب مستعدا الداء اختبارات

االستجابة الحركية ودقتيا المكانية  ،وقد دعـ فكرة الدمج بيف التدريب البدني والعقمي ()Magill 1998

"حيف دعى إلى توحيد التدريب البدني والعقمي خالؿ أوقات التدريب .وىذا يعني أف ىناؾ تثي ار فاعالً في التعمـ

وخاصة ف ي مرحمػػػة اكتساب الميارات الحركية .وأف القدرة عمى تطوير الميارات الحركية بدنيا تشارؾ التدريب

العقمي في استعادة التكرار لتثبيت التحكـ في األداء وزيادة السيطرة الحركية وزيادة عمى التحكـ في االنتباه

وتركيزه وىذا ما جعؿ أفراد المجموعة الثانية التي تمارس التدريبات البدنية والعقمية الميارية ىي المجموعة

المتميزة في االختبارات وذلؾ الستخداميا ثالث حاالت مندمجة الواحدة مع األخرى والتي شممت التدريبات

البدنية لزيادة دقة وسرعة االستجابة الحركية ،والتدريبات العقمية عمى زيادة التعمـ وتطويره.

 .2عرض نتائج االختبارات القبمية والبعدية لممجاميع البحثية في تطوير الضربة األمامية والخمفية بالتنس

وتحميميا:
الجدوؿ ( )7يبيف األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ( )tلممجموعتيف البحثية في تطوير الضربة
األمامية والخمفية بالتنس
حجـ
اإلحصاء

المجموعة
المجموعة االولى

االختبار البعدي

قيمة ( )t

االختبار القبمي

العينة

س

ع

س

ع

المحسوبة

12

17.41

1.56

31.83

1.85

16.32

الداللة
الجدولية

اإلحصائية
دالة

المجموعة الثانية

12

16.16

2.20

26.83

1.85

10.40

 2.20دالة

درجة الحرية ( )11تحت مستوى داللة ( . ) 0.05

يتبيف مف الجدوؿ ( )7أف المجموعة األولى فقد كانت نتائج األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية
وقيمة ( )tلالختبار القبمي والبعدي عمى التوالي (  ) 1.56- 17.41ولالختبار البعدي ()1.85 – 31.83
وقيمة (  ) tالمحسوبة ( ) 16.32وىي اكبر مف قيمة ( )tالجدولية البالغة ( )2.20وتحت مستوى ( 0.05

) ودرجة حرية ( )11مما يدؿ عمى وجود فرؽ معنوي بيف االختباريف القبمي والبعدي ولصالح االختبار

البعدي .أما المجموعة الثانية فقد كانت نتائج األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ( )tلالختبار

القبمي عمى التوالي (  )2.20- 16.16ولالختبار البعدي ( )1.85 –26.83وقيمة (  ) tالمحسوبة

( )10.40وىي اكبر مف قيمة ( )tالجدولية البالغة ( )2.20وتحت مستوى (  ) 0.05ودرجة حرية ()11
مما يدؿ عمى وجود فرؽ معنوي بيف االختباريف القبمي والبعدي ولصالح االختبار البعدي.

 6.4مناقشة نتائج االختبارات القبمية والبعدية لممجموعتيف البحثية في تطوير دقة الضربات األمامية والخمفية
بالتنس:

يتبيف مف النتائج المعروضة في الجدوؿ اإلحصائي ( ،)7إذ تظير جميع النتائج وجود فروؽ معنوية بيف

االختباريف القبمي و لصالح االختبارات البعدية ولمجموعتيف البحث .وعند مقارنة نتائج االختبار (القبمي
والبعدي) نجد أف مجموعتيف البحث احتفظت بذاكرة األداء بمستوى جيد وىذا يعزوه الباحث إلى اكتماؿ

الوحدات التدريبية بصورة جيدة وزيادة التدريب البدني المصاحب لمتدريب الذىني التي تساعد في عممية

التدريب .والتي أكدىا ( )Schmidt 2000و( ،)Mosston and Ashwarth 2004انو البد مف التدريب
عمى الميارات بإشكاؿ متنوعة واف ينتقؿ المتدرب مف تدريب إلى أخر لتطوير حاالت الظروؼ المحيطة بالمعب

وتنويعيا  ،ومف خالؿ أوضاع مختمفة في االختبارات التعميمية واف تشمؿ التدريبات العزـ والدافعية والمثابرة

والدقة والسيطرة واستخداـ العناصر البدنية أكثر فاعمية .وىنا يعزو الباحث إلى تداخؿ عدة متغيرات ساىمت
في ىذا التطور ومنيا كفاية عدد الوحدات التدريبيو ألداء الميارتيف وشموليا بالتماريف المتنوعة  ،باإلضافة

إلى كفاية الوقت بزيادة العدد مف المحاوالت التكرارية وتزويد المتعمـ بالتغذية الراجعة .ويضيؼ الباحث أيضا
أف طريقة اسموب التدريب البدني المصاحب لمذىني المستعمؿ الذي ساعد في الوصوؿ إلى األداء .وىنا البد
مف اإلشارة إلى وضوح التأثير في التدريب" جاء مف خالؿ أتباع األسموب السميـ مف خالؿ الشرح والعرض

البطيء واالعتيادي والتدريبات عمى الميارة وتزويد المتعمـ بالتغذية الراجعة وغيرىا وجميعيا تزيد مف دافعية

المتدرب وتحثو عمى األداء الصحيح برغبة واندفاع (ظافر ،)2002 ،واف دور التنويع في التماريف التطبيقية

وتوفر اإلمكانيات مف األجيزة واألدوات واعداد البرنامج التدريبي لموحدات وسد متطمبات بيئة التعمـ وتنفيذ أداء
الميارة بأوضاع ومواقع مختمفة قد ساعد المتدرب في السيطرة والتحكـ عمى مجريات األداء وزيادة المحاوالت

التكرارية وكفاية الوقت المخصص لمتعمـ وعزز ذلؾ ( " Magill ) 1998أف تنويع خبرات التدريب وتنظيميا
في مدد والتنويع في الحركة سوؼ يزيد مف اكتساب الخبرة التدريبو مف خالؿ اشتقاؽ خبرات تمريف متغيرة
تزيد مف قدرتو عمى أداء الميارة بشكؿ أفضؿ في مواقع االختبار الحقيقية" وكذلؾ أكد ( ) 1994

 " Mosston and Ashwartباف القاعدة األساسية والضرورية في تعمـ الميارات الحركية التي تظير

تقدماً واضحاً في تعمميا ىو مف خالؿ االىتماـ بمحاوالت التدريب وتنويعيا" ،باإلضافة إلى أف التداخؿ والتنوع
في توزيعات التمريف تقود إلى نتائج عالية في االحتفاظ بالتعمـ وانتقاؿ اثره (.)Bahing, 1978

-5االستنتاجات والتوصيات

 1.5االستنتاجات:مف خالؿ النتائج التي توصؿ ألييا الباحث حصؿ عمى االستنتاجات االتية -:
اوال  .ظير تأثير إيجابي في فاعمية التدريب في تطوير سرعة االستجابة الحركية مف خالؿ استخداـ التدريبات
الميارية الذىنية والبدنية ببعض ميارات التنس لممجموعتيف

ثانيا .ظيور تبايف في التأثير بيف المجموعتيف في تطوير التدريب سرعة االستجابة الحركية في ميارات التنس
( الضربتيف األمامية والخمفية ) .

ثالثا .اف افضؿ أسموب في تطوير سرعة االستجابة الحركية ظير عند المجموعة التي تستخدـ التدريب
البدني والذىني المياري

رابعا .تناوبت المجموعة األولى والثانية في نسب تحسف متفاوتة فيما بينيا في بعض االختبارات الميارية .
خامسا .اف مشاركة التدريبات العقمية مقترنة مع التدريبات البدنية قد زادت مف سرعة االستجابة الحركية
ودقتيا مما يساعد في تسريع عممية التدريب وتطويره واستثمار الوقت والجيد .

 2.5التوصيات :يوصي الباحث بما يأتي:

أوال  .االستفادة مف التداخؿ بيف أساليب التدريب البدني والذىني وعمميات التصور واالستعادة لزيادة فاعمية
التدريب وتطويره .

ثانيا  .استخداـ التدريبات الذىنية مع التدريب البدني المياري لزيادة سرعة االستجابة الحركية ودقتيا
ثالثا .االستفادة مف شمولية المنيج التدريبي البدني المياري والمنيج التدريبي الذىني المياري

رابعا .التوجو مع توصيات الدراسات السابقة في دمج استخدامات التدريبات الذىنية مع التدريبات البدنية
لمتوصؿ الى حالة افضؿ في التدريب .

خامسا .أجراء دراسات لمتدريبات البدنية والعقمية في تطوير استراتيجيات المعب واألعداد الفني والخططي
لأللعاب الفردية أو الجماعية .
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