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 مستخلص البحث
التدريبي باستخدام تمرينات الهوائية في تطوير بعض القدرات البدنية  تأثير التداخل )

( والمهارات االساسية في تنس الكراسي   

 ون ثالباح
 االستاذ يوسف سلمان خليل          أ. م . د عقيل حسن فالح        ا. م. د منتظر مجيد علي

 
 :ما يليأحتوى البحث على خمسة فصول تطرق الباحث فيها إلى 

ومن هنا جاءت اهمية البحث في تسليط تمرينات ال   وأهمية  المقدمةعلى    أشتمل الفصل األول 
هوائية التي تكون مشابهة ومالئمة لتنمية القدرات البدنية وبعض المهارات االساسية وفق التداخل 

  البحث التي مشكلة  حيث يشمل هذا الفصل    للطرق واالساليب التدريبية في الوحدة التدريبية اليومية.
ما هو دور التداخل التدريبي لالعبي التنس الكراسي في تطوير القدرات البدنية والمهارية وفق تجلت 

مع      جمةهل للتمرينات الالهوائية لالعب التنس الكراسي منس ،هوائيةتمرينات ال   
. متطلبات البدنية والمهارية   
:فكانتأهداف البحث  أهم أما .  

 سي المتحركة.االكر بالتداخل التدريبي لالعبي التنس على اعداد تمرينات ال هوائية   .1
 : هيفروض البحث أهم أما 

وجود تأثير ايجابي للتداخل التدريبي في تطوير بعض القدرات البدنية والمهارات االساسية   .1
 لدى العبي تنس الكراسي.

 البحث:أما مجاالت 
.المنتخب الوطني العراقي لفئة الشباب  البشري: العبينالمجال  1-5-1  

المجال المكاني:  1-5-2  

 . مجمع التنس االرضي في ملعب الشعب الدولي -1
 . ملعب نادي البصرة لرياضة المعاقين -2

. 10/3/6201ولغاية  9/2015/ 11المجال الزماني:   1-5-3  
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 السابقة  والدراسات  النظريةأحتوى على الدراسات  الفصل الثانيأما 
   الميدانية وإجراءاتهفاحتوى على منهج البحث  الفصل الثالثأما 

 نتائج البحث  عرض ومناقشة الفصل الرابعفي حين شمل 
استخدام المنهج    ،االستنتاجات ومن أهم    والتوصيات   االستنتاجات فأشتمل على    الفصل الخامسأما  

التدريبي المعد من قبل الباحث بأسلوب التداخل التدريبي في تدريب العبي التنس الكراسي )للفردي 
القدرات البدنية    الباحث لتطويرالمختلط(. اعتماد التمارين الالهوائية المعدة من قبل    –الزوجي    –

 والمهارات االساسية لتنس الكراسي المبحوثة. 

Find extract 

(The effect of overlap training using anaerobic exercises to develop 
certain physical capacities and basic skills of tennis chairs) 

By: 
  Dr. Montather Majeed Ali         Dr.  Aqeel   Hassan Faleh 

Yousef Salman Khalil  
 

The research included five chapters in which the researcher discussed the 
following: 
 The first chapter included the introduction and the importance, hence the 
importance of the research in shedding anaerobic exercises that are similar and 
appropriate for developing physical capabilities and some basic skills according 
to the overlapping of the training methods and methods in the daily training unit. 
Where this chapter includes the research problem that was demonstrated by what 
is the role of training overlaps for tennis players, chairs in developing physical 
and skill capabilities according to anaerobic exercises. Are the anaerobic 
exercises for tennis players chairs consistent with? 
 Physical and skill requirements. 
. The most important objectives of the research were: 
1. Preparing anaerobic exercises for the tennis players ’wheelchair interference. 
The most important research hypotheses are: 
1. The presence of a positive effect of the training intervention in the development 
of some physical capabilities and basic skills of tennis players. 
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As for the research fields: 
1-5-1 The human sphere: players of the Iraqi national team for the youth 
category. 
1-5-2 Spatial domain: 
1- Ground tennis court in Al-Shaab International Stadium. 
2- Al-Basra Club for Disabled Sports Stadium. 
1-5-3 Timeframe: 9/11/2015 to 10/3/2016. 
The second chapter contains theoretical studies and previous studies 
As for the third chapter, it contains the research methodology and its field 
procedures 
While the fourth chapter included the presentation and discussion of the research 
results 
As for the fifth chapter, it included the conclusions and recommendations, and 

one of the most important conclusions is the use of the training curriculum 
prepared by the researcher in the training interference method in training tennis 

players for chairs (for singles - doubles - mixed). Adopting the anaerobic 
exercises prepared by the researcher to develop the physical capabilities and 

basic skills of tennis in search of chairs. 
 التعريف بالبحث -1

 المقدمة واهمية البحث 1-1

ان التطور في االنجاز الرياضي لم يكن وليد الصدفة او العشوائية بل يعد من النتائج االيجابية      
التدريب الرياضي الذي يرتبط بالعلوم االخرى كالفسيولوجيا والكيمياء وعلم   ومباديلتطبيق اسس 

كانوا اصحاء   وغيرها من العلوم التي تساعد في تحقيق االنجاز لالعبين سواء والبايوميكانيكالنفس 
او ذوي االعاقة فضاًل كون التدريب الرياضي من مجاالته رياضة المعاقين التي اصبحت من  

 البلدان.الجوانب التي اهتمت فيها العديد من 
وبما ان لعبة التنس االرضي من االلعاب التي تتميز بقدرات بدنية ومهارات اساسية تعتمد 

االستعداد للتعامل المهاري من قبل الالعب مع المنافس حيث يكون  في اساسها على وضع 
لمجابهة  تسعف الالعبين  البدنية التيمهم في تحديد القدرات  المنافسين دورلتداول الكرة بين 

مما يبين لنا اهمية القدرات  .المجهود البدني الواقع على االجهزة الوظيفية لجسم الالعب  هذا
ة هذا المجهود البدني الشديد على الالعب وخصوصا اذا علمنا ان تبادل الالهوائية في مجابه
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ثا( ويكون هذا الزمن مصحوب بقدرات  45- 30ضرب الكرة بين المنافسين قد يصل ما بين ) 
بدنية مختلفة كسرعة االداء والسرعة الحركية والرشاقة والمرونة والقدرة العضلية وغيرها, التي  

مما يعني يجب اعداد وتهيئة الالعب ال هوائيًا لكي يتطابق اداء   هيه من القدرات الالهوائية
الالعب في اللعب مع المجهود البدني الذي يقوم به وفق القدرات الوظيفية التي هيه ال هوائيًا  

وبالتالي نجاح االداء المهاري بكل دقة وانسيابية رغم ظروف اللعب الصعبة ومن هنا تجلت  
نات الالهوائية التي تكون مشابهة ومالئمة لتنمية القدرات البدنية  اهمية البحث في تسليط تمري 

والمهارات االساسية لالعبين التنس الكراسي وفق التداخل للطرائق واالساليب التدريبية في 
الوحدات التدريبية اليومية او االسبوعية لكي يتسنى للعاملين في مجال التدريب الرياضي للتنس  

ة اهمية هذا التمرينات في تطوير االداء لالعبين رغم كون الفئة  االرضي والمعاقين معرف
                                                                       يصاحبها اعاقة بدنية

 مشكلة البحث    1-2

العالمية  تعد لعبة التنس االرضي من االلعاب الرياضية المهمة والمنشرة في اغلب البلدان 
االمر وما  باديوكذلك بين جميع افراد المجتمع السوي والغير سوي كونها لعبة مسلية في  

تساعد الممارسين على زيادة ممارسة نشاطها في جميع   ةتحتويه من قدرات بدنية ومهاري
                                                                                     االوقات 

ان لعبة التنس االرضي من االلعاب التي تحتاج لقدرات بدنية خاصة بسبب صغر مساحة  
الخططي طبقًا لطبيعة التحركات الدفاعية والهجومية لالعب طول  الملعب واالداء المهاري و

فترة المباراة او اثناء زمن التداول لكل نقطة الذي يكون ذات طبيعة ال هوائية في ادائها وهذا 
باختالف كبير بين الالعبين التنس لألصحاء وبين المقعدين)كراسي متحركة( حيث   يكون 

يتطلب االمر السرعة بالتحرك والرشاقة بأداء الالعب نفسة لسد التراجع والتقدم وهذا يتطلب  
تمرينات ذات جهد بدني شديد إليصال الالعب لهذا المستوى المتميز من القدرات البدنية  

,  .مهارية( –وهذا يكون بتدريبات منسجمة مع متطلبات اللعبة )بدنية   والمهارات االساسية
فضال عن عدم التداخل التدريبي في الطرائق واالساليب تخوفا من عدم التكيف او تأقلم 
الالعب مع اكتساب القدرات البدنية والمهارات االساسية بالدمج التدريبي اثناء الوحدات 

فضال كون باعتقاد بعض المدربين  ان يكون التدريب المهاري  التدريبية اليومية او االسبوعية
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اكثر من ترابطه بالجانب البدني او الوظيفي وهذا ما نالحظه عند المدربين هاملين في 
حساباتهم القدرات الوظيفية والبدنية المالئمة لالستمرار باألداء المهاري طوال المنافسة بأحسن  

هل  نا تكمن مشكلة البحث في طرح التساؤالت التالية:ومن ه .ما يمكن تقديمة الالعبين 
هو دور   والمهارية؟ ماللتمرينات الالهوائية لالعب التنس الكراسي منسجمة مع متطلبات البدنية 

التداخل التدريبي لالعبي التنس الكراسي في تطوير القدرات البدنية والمهارية وفق تمرينات ال 
 يمكن تطبيقه في الوحدات التدريبية لالعبي التنس الكراسي؟  التداخل التدريبي امر هوائية؟ هل

  البحث أهداف 1-3

 سي المتحركة.االكر بالتداخل التدريبي لالعبي التنس على اعداد تمرينات ال هوائية   .1
بعض المهارات االساسية لالعبي التنس  السرعة الحركية للذراعين و  تصميم اختبار .2

 على الكراسي المتحركة 
التعرف على الفروق بين االختبارات القبلية والبعدية لبعض القدرات البدنية والمهارات  .3

 . لدى العبي تنس الكراسي االساسية
 البحث  فروض  1-4

ايجابي للتداخل التدريبي في تطوير بعض القدرات البدنية والمهارات  تأثيروجود  .1
 االساسية لدى العبي تنس الكراسي. 

وجود فروق معنوية بين االختبارات القبلية والبعدية لبعض القدرات البدنية والمهارات  .2
في تطور بعض القدرات البدنية والمهارات   ختبارات البعديةاالساسية ولصالح اال 

   ة لدى العبي تنس الكراسي.االساسي 
  البحث مجاالت 1-5

.المنتخب الوطني العراقي لفئة الشباب  البشري: العبينالمجال  1-5-1  

المجال المكاني:  1-5-2  

 . مجمع التنس االرضي في ملعب الشعب الدولي -1
 . ملعب نادي البصرة لرياضة المعاقين -2

. 10/3/6201ولغاية  9/2015/ 11المجال الزماني:   1-5-3  
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 الدراسات النظرية والمشابهة  -2

 الميدانية   وإجراءاته منهج البحث   -3

 منهج البحث  3-1

لمالئمته لطبيعة مشكلة البحث  الواحدة،وبالتصميم ذي المجموعة  أستخدم الباحث المنهج التجريبي

" بالسبب أو األثر ويمثل االقتراب األكثر صدقا ةالحقيقي للعالقات الخاص االختيار ))أنهأذ يعد 

 (  1) عمليه((.بصوره   ةلحل العديد من المشكالت العلمي

 .البحثعينة  3-2

تي  التي يستخدمها هي ال واإلجراءات االهداف التي يصفها الباحث لبحثه  ))انيذكر وجيه محجوب 

 ( 2)  يختارها((.التي  ةستحدد طبيعة المجتمع أو العين

عددهم   والبالغالمنتخب الوطني فئة الشباب  فشملت العبوا العمدية العينة بالطريقة اختيار اذ تم 
قام الباحث بأجراء التجانس ألفراد عينة البحث  و ( %75( العب بنسبة ) 8( العبا" من أصل )6)

العمر  –الطول   – )الوزن متجانسين في متغيرات ة فراد العينأذ وجد بأن جميع أ االختالف باستخدام
 (1كما مبين في جدول ) التدريبي(العمر  –
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 . 217,ص1999دار الفكر العربي ,   ،ةالقاهر  ،النفسوعلم   ةالرياضية العلمي في التربي كامل: البحث اسامه  عالوي، محمد حسن  -1
 .168, ص2001,  والتوزيعدار المناهج للنشر  عمان، ، ومناهجه أصول البحث العلمي  محجوب:وجيه  -2
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 (1جدول )
 العمر التدريبي  – العمرو البحث  متغيرات  في العينةيوضح الجدول تجانس 

 المتغيرات  ت 
وحدة 
 القياس 

 معامل االختالف  االنحراف المعياري  الوسط الحسابي 

%4.87 0.83452 17.1250 سنة  العمر 1  

%21.7 0.70711 3.2500 سنة  العمر التدريبي  2  

%9.11 0.99103 10.8750 التكرار  القوة المميزة بالسرعة للذراعين  3  

%4.12 0.43984 10.6700 ثانية  الرشاقة 4  

% 11.20 1.30247 11.6250 درجة الضربة االرضية االمامية  5  

% 11.36 1.16496 10.2500 درجة الضربة االرضية الخلفية  6  

 

 

 

 وسائل جمع المعلومات   3-3

   ةواالجنبي ةالعربي المراجع والمصادر -1

 .  ةالمقابالت الشخصي  -2

 أراء الخبراء والمختصين وذلك لتحديد ما يلي   استطالع استمارة -3

    البدنيةاستمارة تحديد القدرات  -أ

 األساسية استمارة تحديد المهارات  -ب 

 البدنية استمارة تحديد االختبارات  -ت 

 المهاريةاستمارة تحديد االختبارات  -ج

 االنترنت( )للمعلومات  ةالعالمي ةالشبك -4
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  المستخدمة االختبارات  -5

 الميدانية البحث  إجراءات 3-4

 البحث   المستخدمة في االختبارات 3-4-1

   البدنية االختبارات 3-4-1-1

 - :(1)اختبار القوة المميزة بالسرعة للذراعين أوال":
 القوة المميزة بالسرعة للذراعين / قياس  االختبارالغرض من 

 .:(2)الرشاقة اختبارثانيًا: 

 قياس رشاقة الجري المتعرج والمستقيم بالكرسي المتحرك. /  االختبارالغرض من 

 . ةالمهاري االختبارات 3-4-1-2

  (1)أوال": اختبار الضربة االرضية االمامية:

 االمامية. قياس دقة اداء الضربات االرضية /  االختبارالغرض من 

 (2)الضربة االرضية الخلفية اختبار :ثانياً 

 . الخلفيةاالرضية قياس دقة اداء الضربات /  االختبارالغرض من 

    التجربة االستطالعية 5 -3

 
 

القوة ـــ القوة المميزة بالسرعة( وتأثيرها في دقة أداء بعض المهارات الهجومية   تحمل)لتطوير استخدام تمارين   شنيار:ثائر صالح  (  (1)

 .68,ص2012التربية الرياضية,كلية   بغداد، جامعة  ماجستير،رسالة  لالعبي كرة السلة على الكراسي المتحركة
 .57,ص2012مطبعة يثرب, بغداد،  .رياضة المعوقينمحمد اسماعيل العاني:  واحمدايمان عبد االمير زعون   (2)

 
التداخل التدريبي باستخدام تمرينات ال هوائية في تطوير بعض القدرات البدنية والمهارات االساسية في لعبة    تأثيريوسف سلمان خليل:   (1)

 92, ص 2016جامعة البصرة, الكراسي،تنس 
   .94ص   السابق، يوسف سلمان خليل: المصدر (2)
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  لتنس الكراسي في البصرة( العبين 4على عينه مؤلفه من )  ة االستطالعيةباحث التجربأجرى ال

      :ما يليوكان الهدف منها  2015/ 10/ 8 ولغاية 5/10/2015بتاريخ   وتمت 

   المستخدمة واألجهزةحية األدوات معرفة صال -1  

 العمل المساعد التعرف على كفاءة فريق  -2

 لعينة البحث  االختبارات المستخدمة ومالئمةية التعرف على مدى صالح -3

   والمهاريةاالختبارات البدنية  وتسلسلاختبار معرفة الوقت الالزم ألجراء كل  -4

   تجربة البحث الرئيسة  3-6 

  القبلية  االختبارات 3-6-1
 .2015/ 25/10على المجموعة بتاريخ    تم أجراء االختبارات القبلية

 

 

 المنهج التدريبي   3-6-2

أي بواقع ثمان   5201/ 12/ 27ولغاية   27/01/5201تم البدء بتطبيق المنهج التدريبي  
والمراجع والدراسات التطبيقية وتم مراعات ما يلي:  على المصادراسابيع معتمدًا   

( 3( وحدة تدريبية وبواقع )24تم تنفيذ المنهج في فترة االعداد الخاص واشتمل على ) .1
 ( دورات حمل اسبوعية.8حيث اشتمل المنهج على ) باألسبوع،وحدات تدريبية 

(  %100-80)من التدرج باألحمال التدريبية حيث تم تحديد الشدة المستخدمة تم مراعات  .2
 . وذلك النسجامها مع متطلبات التداخل التدريبي والقدرات الالهوائية

المرتفع   )الفتري  اعتماد التدريبات التالية السادة تممع  المقابالت الشخصيةبعد اجراء  .3
 ( للفتري %90-80التداخل التدريبي وتم اعتماد الشدة ) بأحداث  اللعب( التكراري، الشدة،

( للتكراري واللعب ايضًا. فضاًل عن ذلك قام الباحث  %100- 90و) -مرتفع الشدة واللعب 
 بالتداخل التدريبي للقدرات البدنية والمهارات الحركية في الوحدات التدريبية.
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ن المستخدمة بالمنهج خالل دورات الحمل التنوع والتغيير في التماري بأجراءقام الباحث  .4
 االسبوعية. 

 :(1)تم تحديد الشدة باستخدام المعادلة التالية .5

100 

( %90-08ض/د( للشدة ما بين ) 130-120بين )اما الراحة فقد تم اعتماد النبض اذ يتراوح ما  
اما بالنسبة للراحة ما بين المجموعات فقد اعتمد  (.%90ض/د( ألكثر من ) 120- 110و )

ض/د(  120- 110وهي كفيله لعودة النبض الى ) دقيقة، 3- 2الباحث على احتساب الزمن من 
 ما بعد انتهاء التكرارات الخاصة بالمجموعة. 

 ( بين الوحدات التدريبية. 1:2ل )تم استخدام التشكي .6
 ( دقيقة. 1553) قسم الرئيسي منها( وقد بلغ زمن ال2302بلغ مجموع زمن الوحدات التدريبية ) .7

  البعدية  االختبارات 3-6-3

  .2015/ 29/12يوم    على المجموعة في  البعدية االختبارات تم أجراء 

   اإلحصائيةالوسائل  3-7

 .(SPSS 17) اإلحصائية الحقيبة استخدامتم 

 النتائج: عرض ومناقشة -4

 المستخدمة  البدنية لالختبارات  والبعدية القبلية االختباراتنتائج   ومناقشةعرض   4-1
 
 
 

 
 

 .2014قار, الرياضي. ذيجبار علي جبار: التدريب  (1)

 القصوىالنبض الجزئية ×النسبة المئوية للشدة                                   

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  تمرين =معدل النبض لكل 
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 (2جدول )                                               

  البدنية االختبارات  ( في(Tوالخطأ المعياري وقيم  المعيارية واالنحرافات  الحسابيةيبين األوساط 
   متغيرات البحث والمهارية القبلية والبعدية ل

 متغيرات الدراسة
وحدة 
 القياس 

 tقيمة االختبار البعدي االختبار القبلي 
 المحتسبة 

 tقيمة 
 الجدولية

مستوى  
 ± ع  س   ± ع  س   الداللة

القوة المميزة بالسرعة 
 للذراعين 

 9,798 0,8165 15,00 1,414 11,00 تكرار 

3,182 

 معنوي 

 معنوي  7,697 0,473 9,60 0,514 10,57 زمن الرشاقة
الضربة االرضية  

 االمامية 
 معنوي  12,011 1,50 16,75 1.414 11.00 درجة

 معنوي   9,798 1,29 14,50 1,732 10,50 درجة الضربة االرضية الخلفية 
   3,182( تساوي 0,05احتمالية ) ومستوى  (3) الجدولية عند درجة حرية tعلما ان قيمة 

ولصالح   البعدية و   القبلية االختبارات ( تبين أن هناك فروق معنويه بين  2)  من خالل جدول
المتغيرات البحث   في , و يعزو الباحث هذه المعنوية البعدية في المتغيرات قيد الدراسة االختبارات 

تطور المجموعة الى ان التمارين المختارة التي استخدمها الباحث في المنهج  التي ادت الى  
التدريبي كانت لها االثر الكبير في حدوث هذا التطور حيث كانت التمارين متنوعة وبأشكال  

تدريبي كان مقنن وفق االسس العلمية للتدريب الرياضي مختلفة بالكرة وبدونها وكذلك ان المنهج ال
وقد راعى الباحث فيه مبدى التدرج بالشدة وكذلك التموج لألحمال التدريبية للدورات التدريبية  

والتدرج بها خالل الدورات االسبوعية ساهمت بتطوير   %100-85االسبوعية والتي تتراوح ما بين 
س الكراسي وهذا ما يؤكده ابو العال احمد عبد الفتاح) يؤدي القدرات البدنية الخاصة لالعبي تن

استخدام حمل التدريب بطريقة سليمة الى النجاح في عملية التدريب وبذلك يرتفع مستوى األداء 
.ويعضد ذلك ايضًا محمد عثمان )يجب ان يتمكن المدرب من النجاح في  (1)وتتحقق افضل النتائج(

 
 

 .55,ص 1996دار الفكر العربي,  القاهرة،  حمل التدريب وصحة الرياضي.  الفتاح:ابو العال احمد عبد   (1)
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التدريبي الذي يراعي فيه مكونات الحمل المستخدم ومدى مناسبته للهدف الموضوع وضعه للبرنامج 
 .(2)من اجله البرنامج(

كما يضيف الباحث ان الطرائق واالساليب التدريبية المستخدمة وفق القدرات الالهوائية كانت  
المجهود البدني في منسجمة مع االهداف البدنية التي تم تطويرها واالرتقاء بها اذ نالحظ االرتفاع ب

تدريبات السرعة والرشاقة نحو النظام الالهوائي زمن خالل التمارين ذات الطابع القصوى واالقل من  
القصوى وبفترة زمنية قليلة ومقننة ساهمت باالرتفاع بالقدرة الالهوائية لالعبين مما يعني تطوير  

ة والتنويع بالتدريبات للقدرات الالهوائية باإلضافة الى ذلك ان التدرج بالشد   .القدرات البدنية الخاصة
نظام الطاقة الذي يطور كل قدرة بدنية   مقننة وفقوان الراحة المستخدمة في المنهج التدريبي كانت 

حتى تتمكن االجهزة الوظيفية الداخلية لالعبين من التكيف مع االحمال البدنية   سلبًا،دون ان يؤثر 
ينبغي التركيز في البرنامج التدريبي على نظام  )) فوكسفق مع ويحدث تغيرات داخلية وهذا ما يت 

 .  (3)1((الطاقة الذي يراد تطويره أخذين بنظر االعتبار الزمن وأداء العمل بالطاقة

لتدريب التكراري و التدريب الفتري المرتفع الشدة و تدريب اللعب كانت جميعها  اوان استخدام 
في البحث وان لكل قدرة بدنية استخدمنا لها طريقة    المتغيرات البدنيةضمن الشدة التي تطور كل  

مع ثامر محسن  خاصة بها لتدريبها وبذلك تنوعت التدريبات  داخل الوحدة التدريبية وهذا ما يتفق 
ويحاول المدرب في أثناء التدريب خلق ظروف قريبة إلى ظروف التنافس الفعلي  ))وواثق ناجي 

هذا يستوجب أن يضع سلسلة تحتوي على تمرينات السيما التمرينات التي يشترك أثناء المباراة، و 
في أدائها العبان فأكثر يمكن اعتمادها بشكل جيد لتطوير النواحي البدنية والفنية والخططية  

والنفسية والتكنيكية كافة، وعندما يؤدي الالعب التمرين مع زميله فأن هذا يمثل فعالية متكررة من  
.وباإلضافة الى التنوع في التمارين التي تؤدى بها كل مهارة من حيث التغيير في  (1)((اللعب فعاليات 

المسافة والمساحة وتغيير المنافس الذي يؤدي فيه التمرين كل العبين على انفراد لها السبب 
  إن استخدام))وهذا ما يتفق مع اثير عبد الجبار فرحان المهاريةاالساسي في تطوير المتغيرات 

 
 

 .45, ص 1990دار التعلم ,  الكويت، تحكيم. -تعليم -تدريب -موسوعة اللعاب القوى تكنيك عثمان:محمد  (2)
 . )3( Fox, and Mathews: interval training conditioning for sport, and general fitness. W.b, sanders 
company, Philadelphia, 1974, p35. 

  .57، ص1975. بغداد، الشركة المركزية للطباعة واالعالم، األلعاب الخاصة في تدريب كرة القدم ثامر محسن وواثق ناجي:   (1)
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طريقة مواقف اللعب وتطبيقها للتفاعل والتنافس بين مجموع الحركات التي تشملها المهارة، كالسرعة  
في األداء والدقة والتوقيت المناسب على وفق سرعة إيقاع اللعب، فضاًل عن إمكانية أداء المهارة 

 .(2)((تحت حفظ التعب البدني والنفسي

ني لالعبين لها الدور في نجاح االداء المهاري رفع المستوى البد  ذلك انوباإلضافة الى 
ورشاقة عالية من  القوة السريعة لالعبين ممثاًل عند تأدية مهارة الضربة االرضية الخلفية تحتاج الى 

قبل الالعب لتغيير حركته ولتنفيذ االداء المهاري لها بكل سرعة ودقة مطلوبة وبالتالي فان للقدرات  
  عبين ساعدت على اكتسابهم ورفع االنجاز المهاري لهم وهذا ما يشير اليهالبدنية التي يمتلكها الال

ايجابيًا في تطوير مستوى   البدنية تسهمدرجة االستجابة االيجابية لتطوير الصفات  ان))مفتي ابراهيم 
 . (3)((االداء المهاري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .272، ص1997، القاهرة، دار المعارف، 6. طالتدريب الرياضيعلم محمد حسن عالوي:   (2)
 .174, ص 1976الفكر العربي,  ر القاهرة، دا  المراهقة. التدريب الرياضي للجنسين من الطفولة الى مفتي ابراهيم حماد:  (3)
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 االستنتاجات والتوصيات -5

 االستنتاجات   5-1

السرعة  )البدنية يجابي في تطوير القدرات التأثير ا ال لهالباحث  قبل منالمعد  ان المنهج -1
والمهارات االساسية في لعبة   للذراعين(القوة المميزة بالسرعة  الرشاقة، للذراعين،الحركية 

الضربة الطائرة  الخلفية،الضربة االرضية  االمامية،الضربة االرضية )الكراسي تنس 
 (. الضربة الطائرة الخلفية االمامية،

يبي في توفير الوقت والجهد على المدربين والالعبين في اكتساب أي يساهم التداخل التدر  -2
 هدف بدني او مهاري وهو بذلك ينسجم مع فترة االعداد الخاصة.

مباشرة في  إثران الطرق واالساليب التدريبية المستخدمة في التداخل التدريبي كان لها  -3
هارات االساسية في التنس  تطوير القدرات الالهوائية التي انعكست بدورها في تطوير الم

 الكراسي.

 التوصيات  5-2

استخدام المنهج التدريبي المعد من قبل الباحث بأسلوب التداخل التدريبي في تدريب العبي   -1
 المختلط(.  –الزوجي  –التنس الكراسي )للفردي 

القدرات البدنية والمهارات  الباحث لتطويراعتماد التمارين الالهوائية المعدة من قبل  -2
 االساسية لتنس الكراسي المبحوثة. 

اد اسلوب التدريب بالتداخل التدريبي لعينات اخرى تكون مقاربة الى عينة  التأكيد على اعتم  -3
البحث جماعية كانت ام فردية لما له من فائدة كبيرة في تطوير القدرات البدنية والمهارات 

 االساسية وكذلك يعمل على االختصار بالوقت والجهد اثناء التدريب.
داخل الوحدة التدريبية   واساليب كثيرةضرورة االستمرار بالتدريب الرياضي بطرائق تدريبية  -4

الواحدة وبضمنها اسلوب اللعب على شكل منافسة بين الالعبين حتى ال يصل فيها  
م ه عمرج تد الالعبين الى مرحلة االرهاق من التدريب واستخدام الحمل التدريبي الم
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