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تطبيقات التدريبية وفق مؤشر الطول الزمني لتطوير بعض القدرات البدنية والمتغيرات ال
 البايوميكانيكية لضربة االرسال تنس للكراسي المتحركة ) معاقين (
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 مستخلص البحث

وتكمن اهمية البحث في ايجاد معالجات تدريبية لممارسي لعبة التنس المعاقين ضمن 
برامجها التدريبية اذ بات من الممكن استخدام بعض الخصائص والمؤشرات منها المؤشرات الزمنية 

بطها بعد القياس بتغيرات االداء وايجاد الحلول التي نحن بصددها في هذا البحث والتي يمكن ر 
التدريبية المناسبة لتحسين ورفت مستواه ، من خالل التركيز ضمن هذه الوحدات على التدريبات 
البدنية اذا ما وضعت ضمن سياق هذا البرنامج بالتركيز على مهارة االرسال وطرق تحسين اداءه 

رة ي التنس الكراسي لتنفيذ المهارات االساسية بالقد.تكمن مشكلة البحث في تطوير امكانية العب
المطلوبة والشروط الميكانيكية المصاحبة لالداء الحركي الصحيح والخوض في اسبابها والتي واحدة 
منها عالقة الزمن بالحركة لربط الجانب الميكانيكي وتفعيله بدراسة الخصائص والمؤشرات المتعلقة 
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Training applications according to the length of time index for the 

development of some physical abilities and biomechanical variables of the 
transmission blow Tennis wheelchairs (disabled) 
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Summary of the research 
The importance of research in finding training treatments for disabled tennis 
practitioners in its training programs as it is possible to use some characteristics and 
indicators, including the time indicators we are in this research, which can be linked 
after measuring performance changes and find the appropriate training solutions to 
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improve and raise the level, These units on physical training if placed within the 
context of this program, focusing on the skill of transmission and ways to improve its 
performance. The problem of research in developing the possibility of tennis players 
chairs to implement the basic skills with the required capacity and mechanical 
conditions For the performance of the right motor and go into its causes, one of 
which is the relationship of time movement to connect the mechanical side and 
activate it to study the characteristics and indicators related to performance. 

 _ مقدمة البحث1
يشهد عالم اليوم تطورًا علميًا وتقنيًا في مختلف مجاالت الحياة ، ويعد التطور العلمي 
معيارًا يقاس به تقدم الدول وتطورها ، فالدول التي تمتلك العلم والتقنية في الرياضة هي بال شك 

ا أذ أخذت هالدول االقوى في انجاز الرياضة ، وهذا يفسر االهتمام الكبير باالبحاث العلمية وتطبيقات
الدول تتسابق فيما بينها من اجل التفوق في المجال العلمي والتقني خدمة للرياضة .وتعد رياضة 
المعاقين وما تضمه تحت لوائها من العاب رياضية متعددة احدى المجاالت الراضية التي شهدت 

اد على تمتطور في المستوى ونهضة علمية واسعة النطاق مبنية على اساس البحث العمي واالع
االختبارات المقننة وادوات القياس المناسب التي تعد الطريقة الصحيح للوصول الى اعلى المستويات 
الرياضية الهادفة الى دمج الفرد بالمجتمت وزيادة تفاعله واالهتمام به من جميت النواحي البدنية 

تألفه مرة عاق الى مجتمعه و والنفسية والعقلية ... فهي " الوسيلة المثلى واالفضل لسرعة عودة الم
 2922)احمد ،امين ،   اخرى بخاصة كفرد منتج من افراد هذا المجتمت مندمج فيه متفاعاًل معه"

كما ان بناء االمم وتقدمها يعتمد الى حد كبير على تنمية وتطور الموارد البشرية  ..( 13،
تزايد يوما د ممكن ، واالهتمام بها يواالقتصادية والتربوية والعلمية والثقافية . وغيرها الى أقصى ح

بعد يوم دون تمييز . وتشكل تنمية وتطوير االمكانات البشرية الحجر االساسي التي ترتكز عليه 
الموارد األخرى في تنميتها وتطويرها . وهذا يأتي من خالل االعتناء والرعاية في قدرات ومن هذا 

ة باعطاء فرص متساو ية لالفراد ذوي الحركة المنطلق أهتمت الدول المتقدمة بمحاولة  توجيهي
المحدودة بممارسة التمارين الرياضية والدخول في المنافسات مت أقرانهم االصحاء إلغناء حياتهم 
بالمعنى الكامل . ووفرت لهم الرعاية الكفيلة بتربيتهم وتعليمهم لزيادة تفاعلهم في المجتمت وتوافقهم 

زيادة مساهماتهم في العمل واالنتاج كل حسب قدراته وامكاناته من مت الحياة االعتيادية من جهة ول
جهة أخرى . إن لعبة تنس الكراسي المتحركة تتطلب مهارات ، لياقة ، خطط لعب . وقد ظهرت 

. وتكمن اهمية البحث في ايجاد 2915أول مرة في برنامج األلعاب األولمبية للمعوقين عام 
تنس المعاقين ضمن برامجها التدريبية اذ بات من الممكن استخدام معالجات تدريبية لممارسي لعبة ال

بعض الخصائص والمؤشرات منها المؤشرات الزمنية التي نحن بصددها في هذا البحث والتي يمكن 
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ربطها بعد القياس بتغيرات االداء وايجاد الحلول التدربية المناسبة لتحسين ورفت مستواه ، من خالل 
حدات على التدريبات البدنية اذا ما وضعت ضمن سياق هذا البرنامج بالتركيز التركيز ضمن هذه الو 

على مهارة االرسال وطرق تحسين اداءه .وقد تشكلت مشكلة البحث ان االداء الثابت يأتي من 
عملية التدريب المبنية على اسس سليمة ومواكبة لمستجدات التطور من خالل استخدام المبادئ 

تخدم المهارة ومن ثم تأدية الهدف المطلوب إذ يمكن االخذ بنظر االعتبار  جميعها التي يمكن ان
استخدام االساليب الجيدة في القياس وتحليل االخطاء الفنية التي تحدث لالعبين خالل مدى االداء 
كاستخدام التحليل الفيديوي فضاًل عن التحليل بواسطة الحاسوب لما له من اهمية كبيرة في وضت 

لوسائل والطرائق الممكنة بعد التعرف على المتغيرات والمؤشرات الميكانيكية لصياغة االليات وا
مفردات الوصول بالمهارة الى المستوى االفضل . فلو وقفنا على مسألة تطوير امكانية العبي 
التنس الكراسي لتنفيذ المهارات االساسية بالقدرة المطلوبة والشروط الميكانيكية المصاحبة لالداء 

حركي الصحيح والخوض في اسبابها والتي واحدة منها عالقة الزمن بالحركة لربط الجانب ال
الميكانيكي وتفعيله بدراسة الخصائص والمؤشرات المتعلقة باالداء . فتحديد هذه المؤشرات وعملية 

ر ثقياسها ثم اجراء التطبيقات التدريبية المتعلقة بتطوير القدرات المرتبطة بكل مؤشر والذي سيؤ 
بدوره في مستوى االداء المهاري ، وبعد االخذ بعين االعتبار مستوى القدرات البدنية  التي يمتلكها 
الالعبون وبرطها بالقوانين الميكانيكية التي تحد الحركة فسوف يتوفر جانب االقتصاد في الجهد 

بين الى ير من المدر واداء المهارة بدقة عالية وبالشكل المطلوب وهنا تكمن المشكلة في اغفال الكث
واحد من اهم اسباب ضعف االداء وتراجت مستواه وهي دراسة الظروف والمتغيرات  البايوميكانيكية 
المتعلقة بخصائص التكنيك للمهارة باالضافة الى عدم احتواء المناهج التدريبية على ما هو جديد 

 ركية  مبني على اسس مشتقاه عن واقت ونتائج االختبارات والتحليالت الح
جراءات  البحث الميدانية -2  وا 
المنهج التجريبي بتصميم المجموعة الواحدة لمالئمته طبيعة  وناستخدم الباحثمنهج البحث: 1-2

مشكلة البحث وتتطلب دراسة ظاهرة او مشكلة ما توافر البيانات او معلومات ضرورية عن هذه 
 صادقًا ت االصلي الذي يقوم بدراسته تمثيالً الظاهرة " ان يختار الباحث عينة يرى فيها تمثل المجتم

 (111،  1555عالوي ، رضوان  ،  )".
 
 
 
 
 



 (بالرياضة ترتقي المجتمعات وبالسالم تزدهر األمماألول)المؤتمر   العلمي الدولي 

 8102نيسان     5 - 4ديالى   -العراق   

 

 655 

 ( 1جدول ) 
 يبين الوسط الحسابي والخطأ المعياري والوسيط واالنحراف المعياري وااللتواء لمتغيرات البحث

الوسط  المتغيرات
 الحسابي

الخطأ 
 المعياري

االنحراف  الوسيط
 المعياري

 االلتواء

 1,225 3,234 ...,13 4,133 223,.2 العمر
 1,523 3,302 ...,3 2,102 4,223 العمر التدريبي

 -1,332 .0,22 ...,35 ...,5 ...,.3 الوزن
 1,223 02.,2 ...,23 1,2.2 23,223 طول الساعد
 -1,223 02.,2 ...,22 1,2.2 20,333 طول العضد
 -235,. 55.,3 ...,44 1,324 43,333 عرض الكتف

لذا حدد الباحث مجتمت بحقها بالعب التنس االرضي ) تنس  مجتمت  وعينة البحث: 1-1
كرسي متحرك معاقين ( االتحاد المركزي الفرعي في ديالى اما افراد العينة فتم اختيارهم بالطريقة 

( العبين  3( العبين بواقت )  2من مجتمت البحث والبال  عددهم )  % 31العمدية اذ شكلوا نسبة 
الذي تم تطبيق التجربة االستطالعية باالضافة الى التجربة الرئيسية وذلك لقلة عدد افراد العينة ) 
المعاقين ( في ديالى اذ تم تطبيق مفردات المنهج التدريبي عليهم ولتجنب الباحثة العوامل التي 

ت في الجدول ا موضتؤثر في نتائج التجربة ، تم اجراء التجانس للعينة باستخدام معامل االلتواء كم
( وقد اظهرت النتائج تجانس العينة اذ كان معامل االلتواء قليالً بعد هذا مؤشراً جديداً  أذ كلما  2) 

 )  مانت هذه القيمة صفرًا او قريبة من الصفر دل ذلك على ان التوزيت المتدالي او قريب منه
 وبذلك تعد عينة البحث متجانسة .( 211،  2915صغير ، 
 اهم القدرات البدنية :تحديد 

الستطالع ارائهم حول اختبارهم القدرات البدنية والمالئمة  )*(بعد االطالع على اراء الخبراء
لمميزة ا الفراد عينة البحث فقد تم اختيار ثالث قدرات والتي حصلت على اعلى النسب وهي ) القوة

( وكما موضح في الجدول  %23( وتحمل القوة )  %94( والقوة القصوى )  % 255بالسرعة ) 
 (1 .) 

 
 
 
 
 

                                                           
 ( . 2انظر ملحق )  ( *) 
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 (2جدول ) 
 يبين النسبة المئوية التفاق الخبراء والمختصين الختبار القدرات البدنية 

 المالحظات االهمية النسبية االختبارات ت
  %24 القوة القصوى للذراعين 1
  %04 القوة االنفجارية للذراعين 2
  %22 السرعة الحركية للذراعين  3
  %02 تحمل القوة للذراعين 4
  %20 تحمل السرعة للذراعين 5
  %..1 القوة المميزة بالسرعة للذراعين 2

 استمارة استبانة للخبراء نفسهم الختيار االختبار المناسب بعد ذلك باعداد ونثم قام الباحث
لكل قدرة وقد تم اختيار االختبارات التي حصلت على التقييمات االعلى بواقت اختبار واحد لكل 

 قدرة وكما يلي :
 المتغيرات البايوميكانيكية 

لى البايوميكانيكة وشملت عبعد االطالع على المصادر واخذ رأي الخبراء وتم تحديد المتغيرات   
 اهم الزوايا المتعلقة بأداء الضربة :

 (زاوية كتف الذراع الضاربة .زاوية المرفق .زاوية الضرب مت الساعد .زاوية ميل المضرب .)
كما تم تحديد االزمنة والمسارات المتعلقة بمؤشر الطول الزمني للشكل الكينماتيكي الهندسي للحركة 

 الضرب :
اس المضرب .زمن المسار الحركي لرأس المضرب .سرعة راس المضرب .سرعة طول مسار ر )

 (زاوية الذراع الضاربة .سرعة محيطية الذراع الضاربة
 التجربة االستطالعية :1-3

( الموافق االحد  2/2/1521باجراء تجربة استطالعية للمقياس بتاريخ )  ونقام الباحث
قيين ( حضورهم الى ملعب كلية التربية الرياضية على عينة قوامها العبين ) كرسي متحرك معا

الجراء تجربة استطالعية خاصة بعملية التصوير وهو من نفس العينة وذلك لقلة افراد مجتمت 
البحث للتعرف على امكانية التصوير ووضت الكامرات بشكل يحدد المسار الحركي لالعب وكيفية 

اعات ة فريق العمل اذ تم تحديد المسافات واالرتفاستخراج متغيرات البحث البايوميكانيكية لمساعد
التي يجب ان توضت وفق كامرة التصوير ولمقياس الرسم ثم االتفاق على ان توضت كارتات ذات 

ص/ثا ( بشكل عمودي على مسار حركة الالعب للضربة ولتأمين حالة 2555تردد يصل الى ) 
 بشكل موازي للخطوط الجانبية للمعلبالتصوير للحركة من كال الجانبين وتم وضت الكاميرات 

وعمودي على خط القاعدة ، اي عند نقطة قريبة من زاوية التقاء والخطيين ومن جهتي الملعب 
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كلهما ) يمينً  ويسارًا ( لضمان تصوير الالعب عند ادائه حركة االرسال وبعد االستعانة بفريق 
 ظهر فيها المؤشرات السابقة الذكر .العمل المساعد وذلك الخذ الصور المناسبة الفضل حركة ت

 التجربة الميدانية ) االجراءات الميدانية ( :
 المرحلة االولى ) االختبارات القبلية ( : 2

بعد اجراء التجارب االستطالعية والتأكد من صالحية االختبارات واالجهزة المستخدمة وبعد 
عينة البحث وهي اول جزء من تحضير عينة البحث قامت الباحثة بإجراء التصوير القبلي ل

في تمام الساعة العاشرة صباحاً  21/2/1521االختبارات اذ تم التصوير في يوم االحد المصادف 
 الخاصة بمهارة االرسال لتحديد المتغيرات البايوميكانيكية الموجودة قيد البحث.

اجرت الباحثة اختباراتها  23/2/1521في اليوم التالي االثنين المصادف  ونثم قام الباحث
البدنية في القاعة المغلقة للمنتدى الكاطون الرياضي تمام الساعة الحادية عشر صباحًا وبشكل 
متسلسل اذ كان االختبار االول تحمل القوة واالختبار الثاني القوة المميزة بالسرعة وبعد اعطاء فترة 

اسبة قام الباحث بمساعدة فريق العمل المساعدة بإجراء اختباراتها البدنية على افراد عينة راحة من
البحث ومن ثم تنزيل المعلومات المستخرجة باستمارة تسجيل البيانات لغرض معالجتها احصائياً 

 الحقاً 
 المرحلة الثانية ) التجربة الرئيسية (: 1

يوية لتصوير االداء لمهارة االرسال وبعد بعد االطالع على جزء من التسجيالت الفيد
استطالع اراء الخبراء والمختصين في مجال التدريب الرياضي والبايوميكانيك ولعبة التنس االرضي 

باعداد التطبيقات التدريبية الخاصة بمؤشر الطول زمني الذي تم استخراج عن  وناذ قام الباحث
( وعرضها على الخبراء واجراء بعض 1طريق التصوير والتحليل كما موضحة في ملحق ) 

 التعديالت التي جاءت بشكل االتي :
تم البدء بالتطبيقات التدريبية مباشرة بعد اجراء  االختبارات القبلية اذ كانت ضمن مدة االعداد  .2

الخاص واستمرت الى مدة قريبة من المنافسات وذلك اشتملت الوحدات التدريبية على جز من 
 القسم الرئيسي.

وحدة  13مرت مدة التطبيقات التدريبية شهرين بواقت ثالث وحدات باالسبوع فمجموعة على است .1
لمدة شهرين المحددة اذا كانت ايام التدريب هي االحد والثالثاء والخميس حسب تواجد الالعبين 

 مت مدربيهم في المنتدى .
مميزة بالسرعة والقوة الالتدريبات وفق مؤشر الطول الزمني طبقت العينة تدريبات القوة القصوى  .3

وتحمل القوة باستخدام الحبال المطاطية والكرات الطبية لتطوير القوة بانواعها اذ اعتمدت 
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العبي التنس وذلك بتثبيت الشدة لها من خالل تحديد عدد التكرارات (2) (1)الباحثة تمارين مقننة
ن على وفق نوع التمريوفق زمن معين او عن طريق التالعب بالزمن ضمن التكرارات محددة و 

 بما يناسب رياضة المعاقين وقابلياتهم البدنية.و 
 المرحلة الثالثة ) االختبارات البعدية (: 3

( وقد راعت الباحث ان تكون االختبارات  29/3/1521تم اجراء االختبارات البعدية ) 
ت المحدد من الوقكافة بالظروف نفسها التي تم فيها اجراء االختبارات القبلية قدر االمكان وض

 للتجربة .
 النتائج ةعرض ومناقش -4
 عرض وتحليل نتائج االختبارات البدنية ومناقشتها . 4-1

 (3الجدول )
يبين الوسط الحسابي واالنحرافات المعيارية للمتغيرات البدنية المبحوثة لالختبارين القبلي والبعدي  

 لعينة البحث 
 الحسابيالوسط  N االنحراف المعياري المتغيرات

اختبار القوة 
 القصوى

 53,335 3 333,333 االختبار القبلي
 42,244 3 ...,325 االختبار البعدي

اختبار القوة 
 المميزة بالسرعة

 ...,1 3 ...,2 االختبار القبلي
 1,520 3 12,333 االختبار البعدي

 ...,3 3 ...,23 االختبار القبلي اختبار تحمل القوة
 02.,2 3 20,333 البعدياالختبار 

 مناقشة النتائج الختبارت القوة البدنية لعينة البحث4-2
 مناقشة نتائج القوة القصوى

الفروق كانت  ان اختبار القوة القصوى ان( 3من خالل النتائج التي اظهرها الجدول )
الية ذلك الى استخدام المقاومات وبشدة ع ونعزو الباحثيمعنوية بين اإلختبارين القبلي والبعدي، 

التي عملت على تطوير اوجه القوة العضلية ، وهي اكبر قوة يمكن إن يبذلها الرياضي جراء 
االنقباض الكامل للعضالت اإلرادية نتيجة وجود مقاومة كبيرة ولمرة واحدة وتعرف كذلك بأنها 

العظيم،   احمد،) د أقصى انقباض إرادي(())اكبر قوة يمكن للجهاز العضلي العصبي إن ينجزها عن
فيرى "ان تدريبات القوة تعرف بنظام انتاج القوة (Caroly&Lynn2007)اما  (.،2999،233

العضلية عن طريق السيطرة على الثقل ومقاومة االحمال نسبيا وعادتا ما نأخذ طابت التكرار القليل 

                                                           
 QTF, programacion teorica delentrenamiento fisico . p.  5212(( كتيببد رة ق ر ببت ريتي  ايببل رييةييببل 1)

133 
((2 tennis – training.i.kovacs,mark,aa.title.Jv1002.9.t7r64 2011 796.342-dc22 
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وان هذا النوع من التدريب يعمل على عندما يكون التدريب ضمن شدة شبة القصوى او القصوى 
التكيف ضمن تدريبات المقاومة التي تعمل على زيادة في انتاج القوة والقدرة العضلية وكذلك تعمل 

من خالل تحليل النتائج Carolykisner, 2007.231 ) ) على زيادة حجم االلياف العضلية"
لتدريبات الفروق الى اان   ان اختبار القوة المميزة بالسرعة معنوية ونعزو الباحثيوعرضها مسبقا 

البدنية التي استخدمتها ضمن الوحدات التدريبية التي ركزت على استخدام الحبال وبشدد مختلفة 
تتناسب مت قابليات الالعب المعاق اذ ان تطوير القوة المميزة باعتبارها صفة مركبة تتكون من 

( بأنها " كفاءة الفرد في 2999مقاومة والذي اكده )عصام عبد الخالق  السرعة( باستخدام -)القوة
( انها "مقدرة 2999التغلب على مقاومة مختلفة بأقل وقت ممكن" في حين يرى )بسطويسي احمد 

عبد )الجهازين العضلي والعصبي في التغلب على مقاومة بأعلى سرعة انقباض عضلي ممكن
( بأنها "ترتبط 1551كاٌل من )ريسان خريبط وعلي تركي في حين يشير (،2999،225الخالق ، 

القوة المميزة بالسرعة بدرجة إتقان األداء المهاري ، فكلما ارتفت درجة اإلتقان المهاري ارتفت مستوى 
التوافق بين األلياف وبين العضالت وتحسين التوزيت الزمني والديناميكي لفداء الحركي ، ولذلك 

 عاليا من القوة المميزة بالسرعة إال في حالة ارتفاع مستوى األداء المهاري" ال يحقق الرياضي مستوى
 (1551،15تركي ، ،خريبط )

("وهي مركب من القوة والسرعة ويعبر عنها بالقدرة 2992. في حين يرى )قاسم حسن حسين 
ن األلعاب ر مالقوة( وهما من عناصر اللياقة البدنية المهمة واألساسية للكثي× الناتجة من )السرعة 

والفعاليات الرياضية ، وقد أكد العديد من الباحثين على وجود ترابط بين القوة والسرعة ، وقد أشار 
)مك كلوي ومك جي وكالرك( إلى أن توافر مكوني القوة والسرعة ال يعني بالضرورة قوة مميزة 

وافقية وربطهما بصورة تبالسرعة عالية ، إذ يتوقف ذلك على قدرة الفرد على دمج هذين المكونين 
وان طريقة تدرب القوة المميزة بالسرعة يمكن (.42,  1220حسين, ) وبدرجة عالية من التكامل" 

ان يتم بأسلوبين اما للقوة السريعة وكذلك في تحميل القوة القصوى لرفت مستوى القوة السريعة. واذا 
ة بالسرعة فيجب على المدرب هنا ضرور كان تطور القوة غير كاف عن طريق تدريب القوة المميزة 

وهذا ماعمل عليه ،(255-91، 1522)جابر،،  استعمال تدريبات القوة القصوى بتمارين خاصة
 في تطبيق مفردات المنهج .تحمل القوة  ونالباحث
ذلك ضعف القدرة على التحمل بشكل اطول للمقاومات المستخدمة مما عكس  ونعزو الباحثي

 روق بين االختبارين القبلي والبعدي .ذلك على عشوائية الف
تعرف القوة المميزة بالتحمل بشكل عام بأنها قدرة الفرد باالستمرار في االداء والتغلب على مقاومات 

 ألطول فترة ممكنه وان هذه القدرة الخاصة تجمت بين صفتين هما 
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تأثيرات الالتحمل( ولها تأثيرات على الجهازين العصبي والعضلي فضال عن  –) القوة 
( 2992الفسيولوجية الداخلية ، وقد تعددت التعاريف لهذه القدرة فقد عرفها )مفتي ابراهيم حمادة 

ولو (.120, 1220حمادة,)  بانها "القدرة على االستمرار في اخراج القوة امام مقاومة لمدة طويلة"
 الى محددات االداء على كرسي صعب اخذنا بنظر االعتبار قابليات االعبين المعاقين باالضافة

التحكم معه في تثبيت االداء لفترات طويلة مت قابليات االعب بتركيز الجهد المبذول على النصف 
العلوي من الحسم فقط كلها اسباب تتعارض مت قابلية االستمرار ببذل الجهد لفترات طويلة مما 

 ها معنوية.يعكس سبية النتائج او حدوث تغير طفيف ليس بفارق يجعل
عرض وتحليل نتائج المتغيرات الكينماتيكية ألهم الزوايا المتعلقة بأداء ضربة االرسال 4-3

 ومناقشتها .
 (4جدول )

 يبيت االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لزوايااالداء في القسم التحضيري لعينة البحث

المتغير
 ات

 االختبار البعدي االختبار القبلي

 ع س
 الخطأ
 ع س االلتواء المعياري

الخطأ 
 االلتواء المعياري

زاوية 
 25,222 الكتف

13,53
2 

3.,03
0 .,544 24,322 13,55 3,020 .,401 

زاوية 
 ..34,3 المرفق

1.,12
4 5,00 .,202 34,2.. 

1.,.5
. 5,0.2 .,02. 

زاوية 
مضرب 
 الساعد

122,23
3 

33,42
3 

44,32 1,312
- 

1.2,42
2 

2.,12
0 

11,22
1 

1,422
- 

زاوية 
ميل 
 المضرب

122,33
3 

23,35
3 53,02 1,224

- 3.,3.. 02,42
. 

51,25
. 1,332 

 
 مناقشة نتائج زوايا االداء :

من خالل تحليل وعرض النتائج بالقسمين التحضيري والرئيسي تم التعرف على وجود فرق 
لمرجحة التي امعنوي لزاوية كتف الذراع الضاربة وتعزو الباحثة سبب معنوية النتائج الى استخدام 

تؤدي الى تدوير الكتفين وما يتطلب من الالعب تقليل زاوية مفصل الكتف الذراع الضاربة وتقريب 
الذراع من الجسم من القسم التحضيري للحركة وذلك لزيادة المسافة التي تم مرجحة الذراع بها 

( على Redert 2004وبالتالي تسجيل تعجيل اكبر في القسم الرئيسي من الحركة وهذا ما اكده )
ان المسافة الطويلة التي يقطعها المضرب قبل التصادم تولد تعجيل كبيرًا لحركة الذراع الضاربة 
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 (1551فضالً عن المرجحة التي تزيد ايضاً من السرعة الزاوية نتيجة المسافة المقطوعة ) الخفاجي 

ايا ين القبلي والبعدي للزو على الرغم من عدم ظهور معنوية بين االختبار (.1551،11الخفاجي ، ).
االخرى ايان  هناك فروق عشوائية بمصلحة االختبار البعدي وتعزو الباحث سبب عشوائية الفروق 
هذه الزاوية الى مقدار التغيير المطبق الذي طرأ على اثار االنتقال الزاوي بوحدات زمنية قليلة بكبر 

فاصل لرئيسي على اعتبار ان زيادة المد في ممقدار الزاوية بالقسم التحضيري صغرمقدارها بالقسم ا
الذراع في بداية القسم التحضير ومن ثم تصغير الزاوية القسم الرئيسي يقدم المساعدة بالتقريب 

للحصول على  (.2933سالمة  ، ) والكب وينتقل مفصل المرفق من مسافة الثني الى حالة المد 
 السرعة العالية اثناء ضرب الكرة . سرعة زاوية وبالتالي حصول المضرب على زخم جراء

عاااااارض وتحلااااااي نتااااااائج المتغياااااارات الكينماتيكيااااااة لالزمنااااااة والمسااااااارات المتعلقااااااة بمؤشاااااار  4-4
 الطول الزمني ومناقشتها .

 (2جدول )
 يبيت االوساط الحسابية واالنحرافات لقيم المتغيرات الكينماتيكية المبحوثة

 المتغيرات
 االختبار البعدي االختبار القبلي

 ع س ع س
 5.32,. .2,24 4220,. .2,33 طول مسار المضرب

زمن المسار الحركي لحركة 
 1242,. ..23,. 14.12,. 2323,. المضرب

 2112,. .13,40 ..0.2,. 523.,13 سرعة رأس المضرب
 .4233,23 4.33,44 33.,...5 3201,200 سرعة زاوية
 2,312 24,242 1,5112 102,.2 سرعة محيطية

 مناقشة نتائج المسار الحركي المتعلقة بمؤشر الطول الزمني :4-1 
وجود الفرق المعنوي لنتائج تحليل بطول مسار المضرب بين االختبارين  ونعزو الباحثي 

القبلي والبعدي ولصالح االختبار البعدي يشير على ان حركة رأس المضرب باعتبار ان الجزء 
التحضيري بحركة الضرب يقيسها المد نفسه عن القسم التحضيري والختامي مضاف اليه ما يجعل 

جراء السرعة العالية لضرب الكرة بما يؤدي الى استمرار حركة  عملية المضرب ذات زخم كبير
المضرب الى اول نقطة من المس ما يطيل من مسار الحركة الكلي وهذا بصورة ينعكس على 
المضرب الن طول المسار الحركي يحقق تعجيل وزخم عالية للمضرب مما يقلل من زمن االداء 

هم وعليه زمن االداء يؤدي الى زيادة سرعة زمن لذا فأن طول المسار الحركي لراس المضرب م
المضرب وكل ما ذكر من تغير في مسار حركة المضرب بزيادة سرعة حركة المضرب هي تحقيق 
فرصة لعمل لتطوير القدرات البدنية المختلفة لمؤشر الطول الزمني كمتغير بايوميكانيكي اساس 
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رب الالعب من تحقيق ورفت قدرته قبل الضلتطبيق تمرينات القوة المميزة بالسرعة التي مكنت 
ووستكون فرصة جيدة لضرب ارسال جيد ممتاز. كما واسهم مؤشر الطول الزمني في ان التطور 
الحاصل في قيم السرعة المحيطية يعود الى ارتباط متغيرات الحركة البايوميكانيكية للذراع الضاربة 

سهم القطر فضاًل عن زاوية الكتف وكلها ت التي تعمل بشكل متسلسل منها السرعة الزاوية ونصف
في نقل الحركة للطرف العلوي والتي يجب ان تكون بشكل متناسق يعتمد فيها تحسين أي متغير 
بداللة المتغير التالي . فالزيادة بالسرعة المحيطة ناتجة من عالقة االرتباط الطردية مت نصف 

تتناسب طرديًا مت نصف القطر بثبات السرعة القطر والسرعة الزاوية " إذ إن السرعة المحيطية 
 مردان ،  عبد الرحمن  ، )الزاوية كما تتناسب طرديًا مت السرعة الزاوية بثبات نصف القطر .

فالتدريبات الخاصة بمؤشر الطول الزمني ساعدت على تطوير العضالت العاملة (33، 1522
ء الحركات السريعة وتطوير ردود األفعال الجزاء الجسم المساهمة في أداء الضربة مما اسهم في أدا

المختلفة ، كما ساعد على رفت كفاية العضالت ، ونتيجة لهذه الزيادة عمل على تحسين كل من 
مستوى السرعة الزاوية للذراع الضاربة وما يترتب عليه من تحسين في السرعة المحيطية للذراع 

صل في السرعة الزاوية اسهم في زيادة الضاربة هذا من جانب ومن جانب اخر فإن التطور الحا
كفاية العضالت العاملة على مد مفاصل الذراع والتي تعد العامل المهم في زيادة حركة مفصل 
الكتف لقطت المسافة خالل حركة الضرب وبأقل زمن فضاًل عن اتخإذ الزوايا المناسبة في مفصل 

بل المطاط الستخدام القوة ضمن مسار المرفق والرسخ التي أكدتها الباحثة من خالل تمارين الح
الحركة الصحيح ولتحقيق سرعة نهائية عالية في مرحلة الضرب والتي تتناسب طرديا مت المسافة 
التي تقطعها الذراع خالل حركة الضرب وعكسيا مت زمن قطت هذه المسافة وهو مايخص طول 

مكن زيادة زيادة طول الضربة يالضربة والتي يكون تأثيرها ايجابي على سرعة الضربة حيث انه ب
على تطويرها  ونالسرعة على شرط ان الينتج هبوط في معدل الضربة .وهذه القدرة التي عمل الباحث

لدى الالعبين من خالل تدريبات القوة المميزة بالسرعة الستخدام الحبال المطاطية والسحب بانواعه 
زاء حركة متسلسلة لضربات االرسال اما الموازي بشكل االداء المهاري لمرحجات المستخدمة كاج

 ونعزو الباحثيبالنسبة للمتغيرات المسار الحركي االخرى التي اظهرت نتائج وفروقات غير معنوية 
اال ان حدوث التغير الحاصل في الزمن والسرعة وهما متغيران مقدار الزيادة الحاصلة في اوساطهم 

االختبار البعدي فالسرعة ازدادات بنقصان الزمن باعشار الدرجة على الرغم من تقوق قيم اوساط 
اظمي الكيحقق حلواًل من مسار الحركي لراس المضرب على حساب الزيادة في السرعة اذ يذكر )

ان من نقاط المهمة التي يجب مراعاتها عند التدريب على مهارة االرسال هو  ( 1555،141، 
كتفين لكفاءة اكبر لزيادة طول مسار مرجحة اداء التركيز على القيام بالمرجحة التامة والدوران ال

الكلي عند ضرب الكرة لالستفادة القصوية المتولد من القوة والسرعة الجزاء الجسم العلوي بالنسبة 
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( ان الفصل في اداء االرسال  2995،241الحجية ،للمعاقين كما يضيف الحجية وعبد القادر)
ن بعضها ببعض والتي تتحرك بشكل بتسلسل وبما ايعود الى المفاصل التي تربط اجزاء الجسم 

بكل جزء من هذا االجزاء سرعة معينة لذا فان الجزء االخير سوف يحصل على سرعة مساوية 
السرعة النهائية التي تحدث  (2003.23Elliott and Other.لمجموعة السرع وهذا ما يسميه )

 .في يشكل متناسقفي الحركة بين االجزاء في وقت واحد تحريك اجزء الجسم 
 الخاتمة-4

 االستنتاجات :اهم 
ان المنهج التدريبي المعد تأثير واضح بين نتائج االختبارين القبلي والبعدي لمتغيرات البحث  .2

 للبعدي .
كان تأثير التطبيقات التدريبية ايجابية بالنسبة لتطوير عناصر القوة كاااا ) القوة المميزة بالسرعة  .1

 والقوى القصوى (.
واحد من القدرات البدنية المهمة ) تحمل القوة ( لمصلحة االختبار البعدي لكن الفروق كان  .3

 كانت غير دالة معنويًا .
ان االختبار البعدي هو االفضل في متغير زاوية الكتف للقسمين الرئيسي والتحضيري من  .4

 خالل الفرق المعنوي التي اظهرت النتائج .
 التوصيات :  اهم
لمناهج المعدة من قبل المدربين خاصة بالمعاقين بالتركيز على متغيرات العمل على تطوير ا .2

 وقدرات داخلة في لعبة التنس بصورة عامة واالرسال بصورة خاصة باعتبار مفتاح اللعب .
التأكيد على المتغيرات الكينماتيكية المتعلقة بأزمنة االداء في االضافة الى الزوايا عند تدريب  .1

 يمها على المهارات االخرى بما يتناسب مت شكل االداء .مهارات االرسال وتعم
التأكيد على تطوير الجانب البدني وللقدرات الخاصة بكل مهارة باستخدام تدريبات ذات حجوم  .3

 وشدد تتناسب مت حاالت المعاقين الخاصة وقابلياتهم البدنية والمختلفة حتمًا عن االحماء .
الداء يبية الخاصة بالمعاقين يربط الجانب الميكانيكي لالتركيز على سبل تطوير الوحدات التدر  .4

ومتغيرات الكينماتيكية بالرغم من استخدام الجزء العلوي فقط لجسن الالعب المعاق ولفعاليات 
 .رياضية اخرى غير التنس

تعد زاوية المرفق وزاوية المضرب مت الساعد وزاوية ميل المضرب متغيرات مهمة في القسم  .1
قيمتها عنه في الرئيسي التي من الضروري تقليل فيمها والذي عادة لصالح التحضيري بكبر 

 االختبار البعدي لكت الفروق كانت غير معنوية .
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كان لطول المسار الحركي والسرعة الزاوية االفضلية ولالختبار البعدي بالنسبة للمسارات  .3
ة المضرب والسرع المتعلقة بمؤشر الطول الزمني عنه بالنسبة ) زمن المسار وسرعة رأس

 المحيطية (.
تشكل المسارات واالزمنة والسرعة المحيطية متغيرات بالغة االهمية في تحقيق السرعة النهائية  .1

 للذراع الضاربة بالرغم من ان الفروق كانت مثير معنوية لكن النتائج كانت لصالح البعدي .
 المصادر
  الطبيعة الرياضية المعاقينقواعد احمد ،اسامة رياض ، واحمد عبد المجيد امين ؛ ( : 

 . 2922دار هالل لالوفيس ، 
  القياس في التربية الرياضية وعلم عالوي ،محمد حسن ومحمد نصر الدين رضوان ؛

 . 1555: ) عمان : دار الفكر العربي ،  النفس الرياضي
  1، ط االحصاء في البحوث النفسية والتربوية واالجتماعيةصغير ،السيد محمد ؛  ( :

 .2915لقاهرة ، دار النهضة ، ا
  ،القاهرة، جامعة التدريب الرياضي أفكار ونظرياتصمدي احمد، ياسر عبد العظيم ،

 .2999الزقازيق 
  ي تطبيقات : ) القاهرة ،دار الفكر العرب –عصام ؛ التدريب الرياضي نظريات .عبد الخالق

 .225(،ص2999، 
 1- الرياضي : ) القاهرة ، دار الفكر العربي، بسطويسي احمد ؛ اسس ونظريات التدريب

 .221(،ص2999
  15( ص1551ريسان وعلي تركي ؛ نظريات تدريب القوة : )بغداد ، ،خريبط. 
 2جابر ،عباس فاضل ، المالكمة ، تعليمك ، تدريب، تحكيم رياضة الفن النبيل، ط ،

 ، 255-91، ، ص1522)المطبعة المركزية ، جامعة ديالى(،
 القاهرة  2براهيم ؛ التدريب الرياضي الحديث تخطيط وتطبيق وقيادة  ، طحمادة ،مفتي ا ( :

 .212(،ص2992،دار الفكر العربي،
 تحليل بعض المتغيرات الكينماتيكية في مهارة االرسال القوسي ؛  الخفاجي ، عدي مهدي

 ) رسالة ماجستير كلية التربية الرياضية ،:  العالي لالعبي المنتخب الوطني العراقي
 (.1551جامعة بابل ، 

 مصر ، دار القومية للطباعة والنشر : ) علم الحركة والتدريب الرياضي؛  سالمة ، ابراهيم 
 ،2933.) 
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 حسين ، اياد عبد الرحمن ، البايوميكانيك في الحركات الرياضية ، :)مطبعة النجف  ،مردان
 . 1522االشرف ، 

 بغداد ، الدار الجامعي  1ط: ) التنساالعداد الفني والخططي ب؛  الكاظمي ، ظافر هاشم ،
 . 1555للطباعة والنشر والترجمة ، 

 ة بغداد ، مطبع: )  االسس الحديثة في التنس؛  الحجية ، سامي كاظم وعبد القادر سامي
 ، 2995التعليم العالي ، 

 Elliott , Bruce and other , 2003 (A) : biomechanics of advanced 
tennis , ITF , ltd , London  
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