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 Abstract: 

The research aims to identify the importance of the exercises used 
in the research using exercises with increasing and decreasing 

distance on both sides of the court, the aim of which is to develop 

the accuracy of the transmission in ground tennis, which is one of 
the most important skills of the game of tennis, as the 

experimental method was used for its suitability and the nature of 

the research, the research sample included the team of the 

University of Anbar In tennis for the academic year (2020-2021), 
they were chosen deliberately, and the following statistical 

methods were used: arithmetic mean, standard deviation, t-test 

for linked samples, t-test for unrelated samples and percentage                                                  
The researchers reached the following conclusion 

The development of the accuracy of the serve skill in tennis.  
Key words: Tennis, Exercises, The Team of The University of Anbar In 

Tennis. 
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 يسرضابلتنس األ سرسا تطوير دقة اإلمترينات بتزايد املسافة وتناقصها املتبادلني بني ساحيت امللعب يف 
 

 4 حسن جيجان صباسر غضبان 
 5عبد اجلليل مولود عبد اجلليل ابراهيم

 6حممد مدهللا سلوم
 :امللخص

التمرينات املستخدمة يف البحث ابستخدام مترينات بتزايد املسافة وتناقصها  أمهيةيهدف البحث يف التعرف على 
اهم مهاسرات لعبة التنس أحد  ي والذي يعدسرضابلتنس األ سرسا على جهيت امللعب اهلدف منها تطوير دقة اإل

واحدة ذات اذ مت استخدام املنهج التجرييب وذلك ملالئمته وطبيعة مشكلة البحث وبتصميم اجملموعة ال ،يسرضاأل
ي للعام الدسراسي سرضابلتنس األ بنباسراالختباسرين القبلي والبعدي اشتملت عينة البحث منتخب جامعة األ

ومت استخدام الوسائل اإلحصائية اآلتية: املتوسط احلسايب  ،( ومت اختياسرهم بصوسرة عمدية2020-2021)
  :االستنتاجات اآلتية إىلواالحنراف املعياسري واختباسر)ت( للعينات املرتبطة وقد توصل الباحثان 

 .يسرضابلتنس األ سرسا تطوسر دقة مهاسرة اإل -
 .التمرينات، منتخب جامعة األبنباسر، ابلتنس األسرضي الكلمات املفتاحية:
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 األو الفصل 
 _ التعريف ابلبحث 1
 ه أمهيتمقدمة البحث و  1_1

ن ما يشهده العامل من تقدم كبري يف مجيع جماالت احلياة ال أييت من فراغ وامنا أييت بنتاج دسراسات وحبوث يقوم هبا الباحثني إ
الرايضية من خال  االهتمام والبحث يف  لعا تطوير األواملختصني كل يف جمااله اخلاص الذي خيتص به ومن هنا أييت دوسران يف 

ما بنطمح  إىلالرايضية ملا هلا من اهتمام من مجيع سكان العامل ولكي بنصل  لعا والطريقة اليت تساعد على الرقي يف األ سلو األ
به كمختصني يف اجملا  الرايضي جيب التفكري بشكل خاص بكل لعبة ال وبكل مهاسرة على حده ولكل مهاسرة من مهاسرات 

اليت تطبيق افضل الطرائق التعليمية والتدسريبية   إىل(" ان املدسربني يسعون دائما 2014حيث يذكر )ماهر حممد العامري  لعا األ
املهاسري من خال   دا األمستوى ممكن يف  األفضلاملتعلم املبتدئ  أوملدسرس الوصو  ابلالعب ا أومن خالهلا يستطيع املدسر  

التمرين املباشرة وغري املباشرة ابلشكل الذي جيعل الالعب يف العملية التعليمية  وأساليبتعرف املدسر  على الكثري من مداخل 
حسب أي  اد الطريقة املناسبة لكل مهاسرة على حده ولكل عينةذلك على املدسربني اجيأجل  من( iموقفا اجيابيا وليس سلبيا")

االختصاسر يف اجلهد املبذو  والوقت الن ذلك يساعد على االستفادة من املدة الزمنية اليت أجل  مستوى وعمر العينة املستهدفة من
اهتمام  إىلالفردية حتتاج  لعا ن األالفردية وهي ما سوف يتم استهدافه يف هذا البحث ال لعا يبدأ فيها املنافسة وخاصة يف األ

تدسريب خاص يستهدف بنقاط الضعف ويعاجلها ويقوي بنقاط القوة لدى  إىلاجلماعية الن الالعب حيتاج  لعا من األ أكرب
البحث احلالية وذلك ابستخدام مترينات بتزايد املسافة وتناقصها املتبادلني بني ساحيت امللعب يف  أمهيةالالعب ومن هنا جات 

من املهاسرات املغلقة اليت تكون ادائها متوقف على الالعب ومدى تركيزه واسرتفاع  سرسا عند الالعب ابعتباسر اإل سرسا طوير دقة اإلت
  .سرسا الكرة عند تنفيذ اإل

 
 مشكلة البحث  2_1

ابنه هناك ترابط كبري أي  دى بسرعة ودقة متناهيةؤ تركيز كبري من الالعب ألهنا جيب ان ت إىلي حتتاج سرضن لعبة التنس األإ
يف  سرسا مهاسرة اإل أدا ضعف  إىلبني القدسرات البدبنية املتمثلة ابلسرعة والقدسرات احلركية املتمثلة ابلدقة والن هذا الرتابط يودي 

بنا  صوسرة حركية لالعب أجل  بشكل جيد جدا من يؤدىجعل هذا الرتابط  إىلي يتطلب وجود مترينات تودي سرضالتنس األ
وضع مترينات بتزايد املسافة وتناقصها املتبادلني بني  إىللذى اسرأتى الباحثان  ،ومن هنا جا ت مشكلة البحث ،سرسا حتاكي اإل

 .يسرضابلتنس األ سرسا ساحيت امللعب يف تطوير دقة اإل
 

  هدف البحث  3_1

  .يسرضابلتنس األ سرسا تطوير دقة اإلالتعرف على أتثري التمرينات بتزايد املسافة وتناقصها املتبادلني بني ساحيت امللعب يف 
 

 .فرض البحث 4_1
ابلتنس  سرسا هناك فروق ذات دالة احصائية بني االختباسرات القبلية والبعدية جملموعة البحث التجريبية يف تطوير دقة اإل

 .يسرضاأل
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 .جماالت البحث 5_1

  .يسرضللتنس األ بنباسرمنتخب جامعة األ :اجملا  البشري 1_5_1
 . 4/2/2021 إىل 2/11/2021للمدة من  :اجملا  الزمين 2_5_1
   .بنباسرالطالبية يف جامعة األ بنشطةملعب األ :اجملا  املكاين 3_5_1
 

 الفصل الثاين

 :إجراءاته امليدانيةمنهجية البحث و  -2
 :منهج البحث 2-1

اجملموعة الواحدة ذات االختباسرين القبلي استخدام الباحث املنهج التجرييب وذلك ملالئمته وطبيعة مشكلة البحث وبتصميم 
 .والبعدي

   :جمتمع البحث وعينته 2_2
اما العينة فقد مت اختياسرها ،( العبني6والبالغ عددهم ) بنباسرمت حتديد جمتمع البحث واليت متثل بالعيب منتخب جامعة األ

 .( من جمتمع االصل66،6)( العبني ابعتباسرهم العينة التجريبية وبنسبة مئوية 4عمداي وبلغ عددهم )
 ووسائل مجع املعلومات دواتواأل جهز األ 3_2
  جهز :وال: األأ

 .(hpجهاز حاسو  بنوع ) -
 .(1( عدد )kasityحاسبة يدوية بنوع ) -
 .اياببنية  LGساعة توقيت بنوع  -
 دواتاأل :اثنيا

  .يسرضملعب التنس األ -
 (.20ي )سرضكرات التنس األ -
 شريط قياس  -
 وسائل مجع املعلومات  :اثلثا

 .جنبيةاملصادسر العربية واأل -
 .االختباسرات والقياس -

 حتديد متغري البحث واختباسره  4_2
ي ألبنه يعترب بداية لكل بنقطة وتعتمد عليها اللعبة بشكل اساسي ال سرضيف لعبة التنس األ سرسا استهدف الباحث متغري اإل

ألبنه سوف يعطي فرصة للمنافس ألحراز بنقطة بكل سهولة من خال  الرد املناسب  ميكن االستغنا  عنه او التهاون يف القيام أبدائه
 .سرسا لإل
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 االختباسر الثالث:
 ( iiابلتنس ) سرسا ( املعد   لإلJones 1987اسم االختباسر: اختباسر)جوبنس

 .سرسا الغرض من االختباسر: لقياس القدسرة املهاسرية والدقة ملهاسرة ضربة اإل
 

   :اإلجراءات

 .(1_2) شكلكما هو موضح يف   سرسا ختطيط منطقة اإليتم  -
( قدم، أما 3( قدم واملنطقة الثالثة )12( قدم واملنطقة اليت تليها )3) األو يبلغ طو  املنطقة احملصوسرة بني الشبكة واخلط  -

مل هذا التخطيط منطقيت ( قدم أيضًا )ويش3واملنطقة الثالثة وقدسرها ) سرسا املنطقة األخرية فهي املسافة املتبقية بني خط اإل
 اليمني واليساسر(. سرسا اإل

البد  ابالختباسر وذلك ابن يقف املختربين على شكل أزواج )كل زميلني( أحدمها يرسل واآلخر يسرتجع الكرات، ويعطى  -
 ( حماوالت من كل جابنب.5لكل طالب )

 ( قدم فوق احلافة العليا للشبكة.10يوضع حبل فوق الشبكة ابسرتفاع ) -
 امللعب الذي تسقط فيه الكرة. أسرضإذا عربت الكرة من فوق احلبل تعطى بنصف دسرجة التقييم احملددة على  -
بينما تعترب احملاولة فاشلة إذا حصل خطأ  ،الكرة اليت متس احلبل أو الشبكة وتسقط يف امللعب تعاد وال حتتسب حماولة فاشلة -

 .سرسا يف اإل
 يعطى لكل طالب حماولتني للتمرين. -

 
 ساب الدسرجات: ح

 يتم اختياسر أفضل حماولة من اليمني وأفضل حماولة من اليساسر وجتمع االثنان ويستخرج الوسط احلسايب هلما.
 

  :كيفية تسجيل الدسرجات

( دسرجة 4أما سقوطها يف املنطقة الثابنية فيحصل على ) ،( دسرجة2 حيصل الالعب على )األوىلعند سقوط الكرة يف املنطقة  -
 .( دسرجات6( دسرجات أما املنطقة األخرية فيحصل على )5واملنطقة الثالثة )
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 (1_2) شكل سرقم

 توضح الدسرجات التقوميية ومناطق الدقة الختباسر )جوبنس(
 سرسا مهاسرة اإل أدا لقياس 

 
 تصميم التمرينات  5_2

ابلتنس  سرسا بتصميم مترينات بتزايد املسافة وتناقصها املتبادلني بني ساحيت امللعب يف تطوير دقة اإلبعد اطالع الباحث 
عرض لكل منطقة ما  8،23طو   1،82ثالث مناطق متساوية بقياس  إىلحيث قام الباحث بتقسيم املنطقة اخللفية  ،يسرضاأل

 (1_2ا يف الشكل ادانه )اليت تكون خلف اخلط النهائي للملعب وكم سرسا عدا منطقة اإل
                                g                                     d 

 I c  

F b 

E a 
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W k 

M x 

O u 

                                 Y                                   z 
 سرسا منطقة اإل إىلمرة و  wمنطقة  إىلمرة  mمنطقة  إىلمرة  oمنطقة  إىلامللعب املقابل  إىل aيرسل الالعب من منطقة 

 .املخصصة حسب القابنون
املخصصة  سرسا منطقة اإل إىلمرة و  wمنطقة  إىلمرة  mمنطقة  إىلمرة  oمنطقة  إىل bيرسل الالعب من منطقة 

 .حسب القابنون
  .املخصصة حسب القابنون سرسا منطقة اإل إىلمرة و  w إىلمرة  m إىلمرة و  o إىل cيرسل من منطقة 
ومن مجيع  .حسب القابنون سرسا منطقة املخصصة لإل إىلمرة و  w إىلمرة  m إىلمرة  oمنطقة  إىل dيرسل من منطقة 

  .املناطق احملددة يف امللعب ابلرتتيب
 :التجربة االستطالعية 6_2

أجل  على عينة قبل الدخو  يف الدخو  يف الربانمج املعد من قبل الباحث منية األولقام الباحث أبجرا  الدسراسة التجريبية 
التعرف على مدى الصعوبة يف التمرينات حبيث تكون التمرينات واالختباسرات مناسبة للعينة وقد اجريت يف يوم االسربعا  

 .على لالعبني من منتخب اجلامعة 4/11/2020
  :اجراءات البحث امليدانية 7_2
 ختباسرات القبلية اال 1_7_2

يف لعبة  سرسا ملتغري اإل 2020/ 11/ 5قام الباحث ابجرا  االختباسرات القبلية جملموعة البحث التجريبية يوم اخلميس 
  .يسرضالتنس األ

 جتربة البحث الرئيسية  2_7_2
وذلك بتطبيق مترينات بتزايد املسافة  2020/ 11/ 8املوافق  األحدالباحث ابجرا  جتربة البحث الرئيسية يف يوم  أبد

( 16الواحد حيث بلغ عدد الوحدات ) سبوع( وحدة يف األ2( اسابيع بواقع )8وتناقصها املتبادلني بني ساحيت امللعب ملدة )
  .(4/1/2021وحدة وقد مت االبنتها  من جتربة البحث الرئيسية يوم االثنني املوافق )

 باسرات البعدية االخت 3_7_2
تبع الباحث بنفس أي وقد سرضيف التنس األ سرسا ملهاسرة اإل 6/1/2021جريت االختباسرات البعدية يوم االسربعا  املوافق أ
 .االختباسرات القبلية والشروط ذاهتا أدا طريقة 



 Hasan Ch Sabar AL-DULAIMI, Abduljalil Mouloud Abduljalil ALBAYATI & Mohammed Saloom ALRAWI   

 

 

 

 
113 

 الوسائل االحصائية  8_2
 عرض النتائج وحتليلها ومناقشتها  -3
 عرض نتائج االختباسرات القبلية والبعدية وحتليلها ومناقشتها  1_3

 (1_3جدو  )
جملموعة  سرسا ة اإليبني االوساط احلسابية لالختباسرات القبلية والبعدية والوسط احلسايب للفروق واحنرافتها املعياسرية وقيم )ت( احملسوبة والداللة ملهاسر 

 البحث
وحدة  املتغري

 القياس
 الداللة ت احملسوبة ع ف س ف االختباسر البعدي القبلياالختباسر 

 ع س ع س
 دا   16،24 1،49 9،91 1،83 20،58 1،21 10،66 بنقطة سرسا اإل

 
 (0،05( ومستوى داللة )5( دسرجة احلرية )2،57)ت( اجلدولية )

ي جملموعة البحث سرضللتنس األ سرسا ( اخلاص ابلفروق بني االختباسرات القبلية والبعدية يف مهاسرة اإل1_3ينب اجلدو  )
 أكربي كابنت سرضابلتنس األ سرسا ( ومبا ان قيمة )ت( احملسوبة ملهاسرة اإل16،24) سرسا التجريبية وان قيمة )ت( احملسوبة ملهاسرة اإل

ات ان الفروق دالة احصائية ولصاحل االختباسر أي  (0،05( ومستوى داللة )5=1-6دسرجة حرية ) أماممن قيمة ت اجلدولية 
التمرينات بتزايد املسافة وتناقصها املتبادلني بني ساحيت امللعب واليت ساعدت على تطوير دقة  إىلالبعدية والذي يعزوه الباحث 

 أدا املهاسرة او ساعدت على  أدا عدت من قبل الباحث اليت كابنت قريبة من أي ملا للتمرينات اليت سرضابلتنس األ سرسا اإل أدا 
يث كابنت التمرينات بشكل متدسرج وتختلف حياكي واقع املهاسرة املراد تطويرها حيث تذكر )سرشا طالب املهاسرة بشكل فعا  حب

( بنقال عن ابراهيم عصمت "ان التماسرين اذا احسن ابنتقاؤها ووضع براجمها واستخدامها وتقوميها تستطيع ان تشوق 2007
( iiiكرة وتساعد يف تعليم املهاسرات ويف تنمية االجتاهات ")الالعب وتثري مهته وتوسع خرباته وتساعده يف الفهم فهي تشحذ الف

تدسريب كبري خصوصا اذا كان املتدسر  كبري السن لذلك  إىلبشكل خاص حيتاج  سرسا ي بشكل عام واإلسرضومبا ان لعبة التنس األ
 سرسا عدون حسن "ان اإلاجليد حيث يعترب س دا احلصو  على األأجل  قام الباحث بتنويع التمرينات وزايدة عدد التكراسرات من

ضربة مركبة ومعقدة ومهمة يف لعبة التنس وحتتاج لتدسريب طويل التقاهنا ليعتاد اجلسم على حتقيق التوافقات بني االستناد  أكثر
يف اهلوا  وحركة املضر  الصحيحة ابليد احلاملة  خرىية اليسرى لالعب اليد اليمىن وسرمي الكرة ابليد اآلمامجابنبا على القدم األ

( ومن ذلك ivعند التسديد ) حيانيف التقدم ودوسران اجلسم بقوس من دائرة والقفز يف بعض األ خرىللمضر  وحركة القدم اآل
يف مهاسرة الكرة وخصوصا  إسرسا الدقة يف  إىلالتوافق العضلي العصيب ابالضافة  إىلي حيتاج سرضبنستنتج ان العب التنس األ

الهنا تعترب من املهاسرات اهلجومية للعبة حيث يعترب سرافد مهدي  سرسا واليت ال اتيت اال من خال  مترينات تناسب مهاسرة اإل سرسا اإل
 سرسا والالعب الذي يتميز ابلقوة والدقة يف اإل ،"من مفاتيح اللعب اهلجومي والقوة الضاسربة يف اللعب احلديث للتنس سرسا ان اإل

ي الن الالعب عليه سرضيعترب املهاسرة االصعب يف لعبة التنس األ سرسا ( وعلى ذلك فان اإلvته كبري يف كسب املباسرة ")تكون فرص
ابلتايل  سرسا بشكل يصعب مهمة استالم الالعب املنافس لإل سرسا جعل اإلأجل  من سرسا ان يشرك كل اعضا  جسمه يف اإل

 سرسا يعطي الالعب املرسل امكابنية احلصو  على بنقطة بسبب االستقبا  اخلاطئ للمنافس او احلصو  على بنقطة من خال  اإل
وهبذا يكون الباحث قد حقق ما يصبو اليه  (viيعترب من اعقد ضرابت التنس تعلما ") سرسا حيث يذكر سعدون حسن ان "اإل

 .من هدف البحث وفرضيته
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 تاجات والتوصيات االستن -4
 االستنتاجات  4-1
 .يسرضيف التنس األ سرسا التماسرين بتزايد املسافة وتناقصها املتبادلني بني ساحيت امللعب حققت اتثري اجيابيا يف تطوير اإل -1
 التوصيات  2_4
  .يسرضيف التنس األ سرسا وتطوير اإل_ ضروسرة اعتماد التمرينات بتزايد املسافة وتناقصها املتبادلني بني ساحيت امللعب يف تعلم 1
 .مشاهبة آخرى ألعا يف تعلم وتدسريب يف مهاسرات اللعبة و  آخرى_ اجرا  حبوث ودسراسات 2
  .ولكال اجلنسني أكربعلى فئات عمرية  آخرى_ ضروسرة اجرا  دسراسات 3
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