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 الملخص 

تهدف الدراسة إلى التعرف على تأثير " تأثير تدريبات الرشاقة الخاصة على مستوى األداء الخططى لالعبى التنس 

ة في القيــا  األرضى مما أثار لدى الباحثة افتراض وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والضابط

البعدي لصالح المجموعة التجريبية، وقد استخدمت الباحثة المــنها التجريبــي باســتخدام التصــميب التجريبــي لمجمــوعتين 

ســنة  17إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة، وأجرت الباحثــة الدراســة علــى العبــى التــنس األرضــى بنــادى النيــل  تحــت 

ناشئين مــنهب لعــدم اإلنت ــام  4ناشئ تب إستبعاد  18ألرضى و البالغ عددهب والمسجلين بسجالت اإلتحاد المصرى للتنس ا

العبين  كعينة اســتطالعية  مــن نــادى اســتاد المنصــور  مــن نفــس  6فى التدريب وتب إجراء المعامالت العلمية على عدد 

 ، 2هــو موضــح بجــدول     توصيف تلك العينة ، ثب تب إجراء التجانس لعينة البحث كما1المرحلة السنية ويوضح جدول  

 -ناشئين كما يلى : 7وتب تقسيب العينة لمجموعتين متساويتان قوام كل منها 

 المجموعة األولى : ويتب تطبيق تدريبات الرشاقة عليها.   -

 المجموعة الثانية : تدرب بأسلوب المتبع. -

يــة والضــابطة فــي القيــا  وقد أظهرت نتائا الدراسة وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين المجمــوعتين التجريب

 البعدي في المتغيرات البدنية قيد البحث، والمتغيرات الخططية  قيد البحث  لصالح المجموعة التجريبية
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تأثير تدريبات الرشاقة الخاصة على 

 ..................  مستوى األداء

 المقدمة ومشكلة البحث:

ــب  تزايــد اإلهتمــام العــالمي فــي ادونــة الحديثــة بعل

ــمي يهــتب بتحســين وتطــوير األداء  ــدريب الرياضــي ال الت

ات الرياضـــية فـــي مختلـــف الرياضـــي لتحقيـــق اإلنجـــا 

 المراحل السنية.

فالتدريب الرياضي الحديث يعتمــد علــى العديــد مــن 

العلوم ألنة عملية تربوية هدفها الوصــول بــالالعبين إلــى 

أرقى المستويات باألداء المتكامل، والتطور السريع المى 

تســعى إليــه دول العــالب، وارتفــاا مســتوى األداء يعكــس 

ســاليب الحديثــة خــالل عمليــة بوضوح حتميــة اإلتجــا  لأ

 التدريب.

رياضة التنس من الرياضات التــى تســاهب فــى رفــع 

مستوى اللياقة البدنية لممارســيها كمــا ترقــى بســلوكهب، 

والتقل شأناً عن أى رياضــة تنافســية أخــرى لمــا تحتاجــة 

 من متطلبات بدنية ومهارية وخططية وإنفعالية.

 م ، محمـــد 2000يتفـــق كـــل مـــن إلـــين فـــر   

م ، أن المهــارات األساســية فــي لعبــة 2000ر الدين  نص

التنس هي أســا  االعــداد البــدني والمهــاري والخططــي 

الــمي تعتمــد عليــه للوصــول بالناشــئ للمســتويات العليــا، 

وتتكــون المهــارات األساســية فــي لعبــة التــنس مــن كــل 

الحركات الضرورية والهادفة التي يتدرب عليهــا الناشــئ 

 نون الـــدولي لرياضـــة التـــنس، ويتقنهـــا فـــي اقـــار القـــا

ــدونها، وتعتمــد  ــالكر  او ب ــت هــم  الحركــات ب ســواء كان

ــي الضــربات  ــة فــي رياضــة التــنس عل المهــارات الحركي

ســواء كانــت ضــربات أساســية أو متقدمــة، وتــرتب  كــل 

ضربة بمجموعة من القواعــد الحركيــة التــي تخضــع لهــا 

 حركة الجسب بطريقة مالئمة تؤدي ألداء المهارات بشــكل

   18: 7   15: 1أفضل. 

م , أن الصــفات 1990ويرى محمد حسن عــالوى  

البدنية هى المكون األساســى التــى تبنــى عليــة المكونــات 

الال مة للوصــول إلــى المســتويات العليــا وأن تنميــة هــم  

ــة تنميــة المهــارات  الصــفات تــرتب  إرتباقــا وثيقــا بعملي

هــارات الحركية حيث ال يستطيع الفرد الرياضى إتقــان الم

الحركية األساسية لنوا النشاق الرياضى المى يتخصــ  

فية وذلك فــى حالــة إفتقــار  للصــفات البدنيــة الضــرورية 

ــدريب  ــاء التـ ــب علمـ ــيف أن مع ـ ــاق.كما يضـ ــما النشـ لهـ

ــات  ــى أن لكــل نشــاق رياضــى متطلب الرياضــى إتفقــوا عل

وقدرات خاصة تســاهب فــى إمـكــانية وصــول الــــفرد إلــى 

ــلى مســتوى ممكــن  ـفــى نــــوا النشــاق التخصصــى، أعــ

فالنـاشئ المى يمـتلك درجـة عـالية مـن الصـفات البدنـية 

ــة  ــة المختلف ــارات الريـاضــي ــم المـهـــ ــن تنفـي ــكن ـم يتـم

      38:  5بدرجة عالية من الكفاء . 

وتحتل الرشاقة مكانا بار ا بين الصفات البدنية وال 

ــل ــ  ب ــو  والســرعة فق ــى الق ــا عل ــد  تقتصــر عالقته تزاي

عالقتها بالمهارات الحركية فهــى تمكــن الناشــئ مــن أداء 

ــى األرض أو  ــة بنجــاح وهــو يتحــر  عل مهاراتــة الحركي

الهواء وتعتبر مــن أهــب الصــفات البدنيــة إرتباقــا بــاألداء 

ــة  ــاب وبصــفة عامــة ولعب الرياضــى فــى األنشــطة واأللع

  130: 4التنس بصفة خاصة. 

ي أربع أهداف ويعتمد األداء الخططي في التنس عل

اساسية وهي تجنب حدوث أخطاء، واجبار المنافس علي 

عمل أخطاء، وعدم اعطاء الفرصــة للمنــافس للتقــدم فــي 

النتيجة ومحاولة أخم هم  الفرصة، وبالتالي فان التدريب 

الخططي يجب أن يشمل علي االداء المهاري، والتوافــق، 

الالعب والقدرات العقلية، الن هم  العوامل تزيد من قدر  

  145:  14علي المالح ة والنجاح في المنافسة. 

 مواقف اللعب الفردى:  -

 Migule يــمكر مايجويــل كريســبو, داف ميلــى 

Crespo,Dave Miley 2002 م  أن هنا  فى كل مــن

المواقف الخمسة عدد من األفكار الخططية لالعــب, ومــن 
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األهميــة أن يــدر  الالعــب اإلمكانــات الخططيــة المختلفــة 

ى يجب أن يضعها المدربون موضــع التــدريب, ولكــى والت

يكــون الالعبــون قــادرين علــى تطبيــق مناســب لأهــداف 

الخططية يمكن اإلستعانة بنمــاذ  متعــدد  لهــم  المواقــف 

 الخمسة وهى:

 اإلرسال.                               -1

 رد اإلرسال.               -2

 الالعب والمنافس على خ  القاعد . -3

 واللعب من على الشبكة. اإلقتراب  -4

   39: 10  التمرير. -5

 أهم األساليب الخططية الفردية المستخدمة لالعبى التنس: 

م  أن 2001يوضح أمين الخولى, جمــال الشــافعى  

التخطــي   لوضــع إســتراتيجات اللعــب الخاصــة بالالعــب 

والخاصــة بمواجهــة المنــافس مـــن حيــث نقــاق القـــو  

إلتحاد األمريكى للتنس والضعف وأسلوب اللعب ,لقد قام ا

بتصنيف إستراتيجات اللعب تعبر عن الخصائ  المميز  

 لالعبين من خالل األنماق األربعة التالية:

 Counter Puncher  العب الضرب المضاد 1 

   الالعــــــــب المكــــــــافح مــــــــن علــــــــى خــــــــ 2 

   Aggressive baselinerالقاعد 

 All court player  العب كل الملعب 3 

 Serve andرسال والتقــدم إلــى الشــبكة   العب اإل4 

volleyer/The net rusher    2 :261  

ــى  ــل كريســبو, داف ميل ــين مايجوي  Miguleويب

Crespo, Dave Miley  2002 م  أن األساســـيات

الخططية التى يمكن إستخدامها ضد األنواا المختلفة مــن 

 المنافسين

 

 ردهااألنماط واألساليب الخططية لالعبى التنس وكيفية 

 كيفية الرد من المنافس  الخصائص  األسلوب 

العب  

اإلرسال  

والتقدم إلى  

 الشبكة 

 يتوقع كثير من الكرات السهلة. -

ــف  - ــى موق ــافس ف ــع المن ــد أن يض يري

ضــغ  أثنــاء رد اإلرســال مــن خــالل 

 لعب إرسال قوى.

عندما يعلب اإلرسال بشكل جيـد يشـعر  -

 بأنة اليهزم.

 يضغ  فى جميع األوقات. -

ريد أن يجعل المنافس يسرا فى لعب  ي -

 . PassingShotكر  ممرر  

 محاولة التعامل بشكل جيد مع اإلرسال األول. -

 عمل هجوم على اإلرسال الثانى تحت الخ . -

يحاول الالعـب أن يـؤدى ضـرباتة كمـا معتـاد أى ال يـدا المنـافس  -

 تحت الضغ .

 جعل المنافس يلعب كثير من الضربات الطائر . -

 هتمام بأى فرصة يمكن أن تفيد الالعب.اإل -

إذا كانت مهار  التمرير تبدو صعبة يضرب الالعب كر  بطيئة   -

ومنخفضة تحت منتصف الملعب وبعدها يحاول إستخدام مهار   

 التمرير أو لعب كر  دفاعية لوب فى الضربة التى تليها الهجوم. 

  10  :38  
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تأثير تدريبات الرشاقة الخاصة على 

 ..................  مستوى األداء

ريــة ومــن خــالل متابعــة الباحثــة لبطــوالت الجمهو

ــة,  ــة الجمهوري ــات بطول ــي مباري ــل بع للناشــئين وتحلي

وجــدت مع ــب الالعبــين المصــريين يجيــدون اللعــب علــي 

الخ  الخلفي حيث التحر  جانبى فق  لتغطية الملعب مــن 

الخار  وبمتابعة المباريات العالمية والالعبين المصنفين 

األوائــل وجــد أن التــنس الحــديث تطــور وأصــبح الالعــب 

الضغ  على منافسة عن قريق الدخول على يحاول دائما 

الشبكة بعد الكرات القوية والعميقــة لوضــعة تحــت ضــغ  

ليرد الكر  بصعوبة فيقوم الالعب بإنهــاء الكــر  بســهولة 

دون التبادل الطويل للكرات التى تســتهلك الوقــت والجهــد 

من الالعبين وألن الدخول إلى الملعب يحتا  إلى التحــر  

يس فقــ  تحــر  جــانبى لــملك تحــاول فى أكثر من إتجا  لــ 

الباحثة وضع تدريبات رشاقة لتطــوير الموقــف الخططــى 

الهجومى لتساعد الالعبين على الدخول إلى الملعــب بــدال 

من البقاء خلــف خــ  القاعــد  وذلــك تســاعد علــى تطــوير 

ــدخول  ــال والـ االداء الخططـــى الهجـــومى لالعـــب اإلرسـ

الخططــى للشــبكة فتــدريبات الرشــاقة الخاصــة بــاألداء 

الهجومى فــي رياضــة التــنس األرضــي هــى التــي تســاعد 

الالعبين علي الدخول الي الملعــب بــدال مــن البقــاء خلــف 

 خ  القاعد .

ــأثير  وهــما مــا دفــع الباحثــة إلــى التعــرف علــى" ت

تدريبات الرشاقة الخاصــة علــى مســتوى األداء الخططــى 

 لالعبى التنس األرضى ".

 هدف البحث: 

التعرف على" تــأثير تــدريبات يهدف هما البحث إلى 

الرشــاقة الخاصــة علــى مســتوى األداء الخططــى لالعبــى 

 التنس األرضى". وذلك من خالل : 

التعرف علــى الفــروق بــين القياســين القبلــى والبعــدى  -

 للمجموعة الضابطة في مستوى األداء الخططى.

التعــرف عــل الفــروق بــين القياســين القبلــى والبعــدى  -

 مستوى األداء الخططى. للمجموعة التجريبية في

التعـــرف علـــى الفـــروق بـــين القياســـين البعـــديين  -

للمجموعتين التجرييــة والضــابطة فــي مســتوى األداء 

 الخططى. فروض البحث:

توجد فروق دالــة احصــائيا بــين القياســين القبلــى  -

والبعدى للمجموعة الضابطة فــي مســتوى األداء 

 الخططى لصالح القيا  البعدى.

صــائيا بــين القياســين القبلــى توجد فروق دالــة اح -

والبعدى للمجموعة التجريبية في مســتوى األداء 

 الخططى لصالح القيا  البعدى.

توجد فروق دالة احصائيا بين القياسين البعــديين  -

ــة والضــابطة فــي مســتوى  للمجمــوعتين التجريي

األداء الخططى لصالح القيا  البعدى للمجموعــة 

 التجريبية.  

 مصطلحات البحث:

 ة الخاصة:الرشاق -

"هى القدر  على سرعة الــتحكب فــى أداء حركــة     

جديــد  والتعــديل الســريع والصــحيح للعمــل الحركــى فــى 

       130: 3التنس.  

 األداء الخططي فى التنس:  -

"يعني الحفاظ علي الكر  في اللعب من خالل تبــادل 

قوي وثبــات للكــرات، وجعــل المنــافس يتحــر  مــن خــالل 

تســاا والعمــق واالرتفــاا بهــدف تنويع الضــربات فــي اال

اجبار هما المنافس علــي عمــل اخطــاء نتيجــة اجهــاد  او 

عدم امتالكه الثبات الكافي، أو القــدر  علــي فــتح الملعــب 

ــو  أو بضــربة ال يســتطيع  ــا بضــربة ف ــر  ام ــاء الك وانه

  5: 14 الالعب الوصول اليها". 
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 الدراسات السابقة: 

 أوالً: الدراسات العربية: -

م  بدراســة بعنــوان " 2005موســى   محمد عوض -1

تأثير تحركات القدمين على مســتوى دقــة الضــربات 

المستقيمة فى التنس"، بهــدف التعــرف علــى تــأثير 

تحركــات القـــدمين علـــى مســـتوى دقـــة الضـــربات 

المستقيمة فى التنس قيــد البحــث وتــأثير ذلــك علــى 

ــث  ــد اســتخدم الباح ــة الضــربات المســتقيمة، وق دق

جريبــى علــى تصــميب البرنــاما المنها الوصفى والت

ــل  ــا لتحلي ــة وفق ــة التدريبي ــين أحمال ــدريبى وتقن الت

  مــن 2004األداء فى مباريات بطولة الويمبلــدون  

حيث إتجا  التحر  والمسافة المقطوعة، ومــن أهــب 

 -النتائا التى توصل إليها الباحث:

جود  التحر  وســرعة اإلنتقــال كضــرور  فنيــة 

ضــع المتــزن خاصــة تعتمد علــى حســن إســتعاد  الو

عند تغيير اإلتجا  ممــا أثــر إيجابيــا فــى دقــة توجيــة 

ــى  ــة المســتقيمة أســفل الخــ  لالعب الضــربات الفني

  6التنس. 

  بدراســــة 2001مــــنعب أحمــــد  وائــــل عبــــد ال -2

ــى بعنوان" ــى الشــبكة ف ــة الهجــوم عل دراســة فعالي

لدى العبى التنس المصنفين المواقف األكثر شيوعا 

علــى فعاليــة الهجــوم علــى  "، بهدف التعرفعالميا

ــى  ــدى العب ــر شــيوعا ل ــى المواقــف األكث الشــبكة ف

ــث  ــتخدم الباح ــد إس ــا، وق ــنفين عالمي ــنس المص الت

مبارا  من مباريات أحســن 32المنها الوصفى على 

ــن أهــب  35 ــالب، وم ــى مســتوى الع ــنس عل العــب ت

ــة  ــع فعالي ــا الباحــث ترتف ــى توصــل إليه ــائا الت النت

قــة األماميــة لوســ  الهجوم علــى الشــبكة مــن المنط

الملعب، ترتفع درجــة فعاليــة الهجــوم علــى الشــبكة 

  9من المنطقة الخلفية ليمين الملعب. 

ــد   -3 ــد أبوالمجـ ــد أحمـ ــدوح محمـ ــام ممـ م ، 2007قـ

بدراســة بعنوان"تــأثير برنــاما تــدريبى لتحســين 

بعي القــدرات الحركيــة الخاصــة بحركــات القــدمين 

برنــاما لناشئى التنس "، بهدف التعرف على تأثير 

تـــأثير برنـــاما تـــدريبى لتحســـين بعـــي القـــدرات 

الحركية الخاصة بحركات القــدمين لناشــئى التــنس، 

وقد إســتخدم الباحــث المــنها التجريبــى علــى عينــة 

ســنةمن المشــاركين  16ناشئ تحت   22مكونة من 

فى بطوالت منطقة الوجة البحرى للتنس والمقيــدين 

النتــائا بسجالت اإلتحاد المصرى للتنس، ومن أهــب 

   -التى توصل إليها الباحث:

ــارات  • ــؤدى لتحســين المه ــدنى ي ــب الب تحســن الجان

  10األساسية الخاصة بكل رياضة على حد . 

 ثانياً: الدراسات األجنبية: -

 -Wenوين هو تســاى  Wei-TaChuوى تاشيو  -1

Ho Tsai  2010 م بدراسة بعنــوان "تحليــل األداء

لــى الخططــى فــى التــنس، بهــدف التعــرف التعــرف ع

قبيعة األداء الخططــى لــدى مجموعــة مــن المــدربين 

فــى جنــوب إفريقيــا. والتعــرف علــى مصــدر إكتســاب 

األداءات الخططيـــة لـــدى المـــدربين، وقـــد اســـتخدم  

مــدرب مختلفــين   37الباحث المــنها  الوصــفى علــى 

المســتويات مــن جنــوب  إفريقيــا، ومــن أهــب النتــائا 

تويات تختلف قبيعة  التفكير الخططى بــإختالف  مســ 

ــر  ــة التفكي المدربين.إكتســاب مع ــب المــدربين  قبيع

ــل  ــى  ح ــأ  ف ــة  والخط ــالل المحاول ــن خ ــى م الخطط

  12المشكالت  فى التنس. 

 Linولــين شــيان -TozZhi Xiangتــاو ى يــنا  -2

Jain 2008" ــوان ــة بعنـ ــارن    بدراسـ ــل مقـ تحليـ

لــــبعي النــــواحى المهاريــــة والخططيــــة لــــبعي 

بهدف التعــرف علــى  المباريات بين فيدريل وندال "،

مميــزات وعيــوب بطلــى العــالب فيــدريل ونــدال، وقــد 
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استخدم الباحث المــنها الوصــفى علــى عينــة تمثلــت 

البحــث فــى فيــدريل ونــدال، ومــن أهــب النتــائا التــى 

 -توصل إليها الباحث:

تميز ندال على فيدريل  فى اإلرســال وتنــوا توجيــة 

و  الضرب باألقراف والعمــق بينمــا تفــوق فيــدريل فــى قــ 

  11الضرب. 

 مدى اإلستفادة من الدراسات السابقة:

في ضوء مــا أشــارت إليــة الدارســات الســابقة إســتطاعت 

 الباحثة التوصل إلى األتى:

تحديد المنها المستخدم في البحــث وتحديــد اإلقــار  -

 العام للدراسة وكملك إجراءات البحث.

اإلستفاد  من نتائا الدراسات الســابقة فــي مناقشــة  -

 حث.نتائا الب

ــات  - ــاليب والمعالجــ ــب األســ ــى أنســ ــرف علــ التعــ

 اإلحصائية لإلستفاد  منها في الدراسة الحالية.  

اإلعتماد على المراجع العلمية والدراســات الســابقة  -

 في بناء اإلقار الن ري وصياغة مشكلة البحث.

ــائا  - ــي ضــوء نت ــروض البحــث ف ــة لف ــد الباحث تحدي

 وإستنتاجات الدراسات السابقة. 

نتــائا لبحــوث الســابقة فــة مناقشــة  اإلعتمــاد علــى -

 نتائا البحث.

 إجراءات البحث:

 منهج البحث:

إستخدمت الباحثة المنها التجريبي لتحقيق أهــداف 

 وفروض الدراسة.

 عينة البحث:

تب إختيار عينة البحث بالطريقة العمدية مــن العبــى 

سنة  والمسجلين بســجالت 17التنس بنادى النيل   تحت 

 2014،2013نس للموســب الرياضــى اإلتحاد المصرى للت

ناشئين منهب لعدم  4ناشئ تب إستبعاد  18، البالغ عددهب 

اإلنت ام فى التدريب وتب إجــراء المعــامالت العلميــة علــى 

ــز شــباب  6عــدد  ــة اســتطالعية  مــن مرك ــين  كعين العب

المنصور  من نفس المرحلة السنية وخار  عينة البحــت 

 األساســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية ، 

ف عينــة، تــب إجــراء التجــانس   توصــي1ويوضح جدول  

 ، وتــب تقســيب 2لعينــة البحــث كمــا هــو موضــح بجــدول  

ناشــئين  7العينة لمجموعتين متســاويتان قــوام كــل منهــا 

 -كما يلى:

المجموعــة األولــى: ويــتب تطبيــق تــدريبات تحركــات  -

المجموعة الثانية: تدرب باألســلوب  -القدمين عليها. 

 التقليدى.  

 (1جدول )

 ة البحــثتـوصيــف عينــ

 المرحلة السنية  العدد النادى العينة م

 عينة الدراسة األساسية  1

 سنة  17تحت 14 نادى النيل 

 سنة  17تحت 6 مركز شباب المنصور  

 سنة   17تحت  6 نادى جزير  الورد 

  ناشئ  26               اإلجمــــــــــالى
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 شروط إختيار العينة:

 لشروق التالية:لقد روعى فى اختيار العينة ا

أن يكون الناشئ مسجل باالتحــاد المصــرى للتــنس  -

 م.2014م /2013موسب 

أن يكون الناشئ قد مار  اللعبــة مــد  ال تقــل عــن  -

سنتين على االقل.ويشار  فــى البطــوالت المن مــة 

 لإلتحاد.  

وقد روعى ذلــك فــى عمــل التكــافؤ والتجــانس بــين  -

 العينتين.

 تجانس عينة البحث:

إجراء التجــانس علــى أفــراد عينــة قامــت الباحثــة ـبـ 

البحث في المتغيــرات األساســية وفــى المتغيــرات البدنيــة 

وفى المتغيرات الخططية التي قد تؤثر على نتــائا البحــث 

 كما هو موضح بالجداول التالية:

 (2جدول )

 14تجانس افراد عينة البحث في المتغيرات األساسية                 ن=

 التواء انحراف وسيط  متوسط  اسوحدة القي المتغيرات 

 0.989 6.066 155 157 سب الطول

 0.624- 7.810 55 53.375 كجب الو ن

 1.098- 0.342 16 15.875 سنه السن

 0.424 0.885 3.500 3.625 سنه العمر التدريبى

  المتوســ  والوســي  واالنحــراف 2يوضح جــدول  

ساســية المعيــارى ومعامــل االلتــواء لمتغيــرات البحــث اال

والتى يتضح منها ان جميع قيب معامل االلتواء انحصــرت 

مما يدل على تجــانس افــراد عينــة البحــث فــى  3مابين + 

 المتغيرات األساسية قيد البحث.

 (3جدول )

 14تجانس افراد عينة البحث في المتغيرات البدنية                       ن=

 معامل االلتواء حرافاالن الوسيط المتوسط وحدة القياس المتغيرات

 0.319- 0.905 22.705 22.607 ث اإلختبار العنكبوتى 

 0.007 0.772 16.150 15.976 ث  semoإختبار الرشاقة لسيمو 

 0.170- 0.973 21.170 21.120 ث  Quinnإختبار الرشاقة كوين 

  المتوســ  والوســي  واالنحــراف 3يوضح جــدول  

 ات البحــث البدنيــة المعيــارى ومعامــل االلتــواء لمتغيــر

والتى يتضح منها ان جميع قيب معامل االلتواء انحصــرت 

مما يدل على تجــانس افــراد عينــة البحــث فــى  3مابين + 

 المتغيرات البدنية قيد البحث.
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 (4جدول )

 14تجانس أفراد عينة البحث في المتغيرات الخططية               ن=

 معامل االلتواء  االنحراف  الوسيط  المتوسط  وحدة القياس  المتغيرات

 0.264- 0.770 7.000 7.143 نقطة عمق الضربة الطائر  األمامية 

 0.264- 0.770 6.000 6.143 نقطة عمق الضربة الطائر  الخلفية

 األداء الخططى األول 

 0.028- 0.579 2.000 1.786 درجة  مهارى ضربات اإلرسال 

 0.670- 0.497 2.000 1.643 درجة  دقة اإلرسال 

 0.325- 0.514 2.000 1.571 درجة  مهارى الضربة الطائر  

 0.264 0.770 2.000 1.857 درجة  دقة الضربة الطائر  

 0.113 0.730 1.000 0.929 درجة  تحركات القدمين 

 0.122- 1.424 8.000 7.786 درجة  مجموا 

  المتوســ  والوســي  واالنحــراف 4يوضح جــدول  

تغيــرات البحــث الخططيــة المعيــارى ومعامــل االلتــواء لم

والتى يتضح منها ان جميع قيب معامل االلتواء انحصــرت 

مما يدل على تجــانس افــراد عينــة البحــث فــى  3مابين + 

 المتغيرات الخططية قيد البحث.

 تكافؤ عينة البحث: -

قامت الباحثة بإجراء التكافؤ بين مجموعتي البحــث 

ــرات األساســية ــة والضــابطة  فــي المتغي ــى   التجريبي وف

ــو  ــا ه ــة كم ــرات الخططي ــى المتغي ــة وف ــرات البدني المتغي

 موضح بالجداول التالية:  

 (5جدول )

 7=  2= ن1تكافؤ مجموعتى البحث في المتغيرات األساسية               ن

 وحدة القياس  المتغيرات
 المجموعة لتجريبية  المجموعة الضابطة 

 Z مان وتنى
 مجموع الرتب  رتب متوسط ال مجموع الرتب  متوسط الرتب 

 0.831- 18.000 46.000 6.571 59.000 8.429 سب الطول 

 1.111- 16.500 60.500 8.643 44.500 6.357 كجب الو ن 

 0.066- 24.000 52.000 7.429 53.000 7.571 سنة السن 

 1.041- 17.500 45.500 6.500 59.500 8.500 سنة العمر التدريبى 

 12=0.05مستوى معنوية  قيمة مان وتنى الجدولية عند

 1.96=0.05الجدولية عند مستوى معنوية  Zقيمة 

  وجود فروق غيــر دالــة إحصــائيا 5يوضح جدول  

بين المجموعتين التجريبية والضابطة فى القيا  القبلــى 

للمتغيــرات األساســية قيــد البحــث حيــث كانــت قيمــة مــان 

وتنى المحسوبة اعلى من قيمتها الجدوليــة عنــد مســتوى 

مما يشير الى تكافؤ مجموعتى البحــث فــى  0.05وية معن

المتغيرات األساسية قيد البحث ومما يؤكــد ذلــك ان قيمــة 

Z .المحسوبة اقل من قيمتها الجدولية 
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 (6جدول )

 7=2=ن1تكافؤ مجموعتى البحث في المتغيرات البدنية             ن

 وحدة القياس  المتغيرات
 ية المجموعة لتجريب  المجموعة الضابطة 

 Z مان وتنى
 مجموع الرتب  متوسط الرتب  مجموع الرتب  متوسط الرتب 

 0.192- 23.000 51.000 7.286 54.000 7.714 ث اإلختبار العنكبوتى 

 0.768- 18.500 58.500 8.357 46.500 6.643 ث   semoإختبار الرشاقة لسيمو 

 0.831- 18.000 46.000 6.571 59.000 8.429 ث   Quinnإختبار الرشاقة كوين 

 12=0.05قيمة مان وتنى الجدولية عند مستوى معنوية 

 1.96=0.05الجدولية عند مستوى معنوية  Zقيمة 

  وجود فروق غيــر دالــة إحصــائيا 6يوضح جدول  

بين المجموعتين التجريبية والضابطة فى القيا  القبلــى 

للمتغيرات البدنية قيد البحث حيث كانت قيمــة مــان وتنــى 

ــوب ــتوى المحس ــد مس ــة عن ــا الجدولي ــن قيمته ــى م ة اعل

مما يشير الى تكافؤ مجموعتى البحــث فــى  0.05معنوية 

 Zالمتغيرات البدنية قيد البحث ومما يؤكــد ذلــك ان قيمــة 

 المحسوبة اقل من قيمتها الجدولية.

 (7جدول )

 14تكافؤ مجموعتى البحث في المتغيرات الخططية                 ن=

 القياس وحدة  المتغيرات
 المجموعة لتجريبية  المجموعة الضابطة 

 Z مان وتنى
 مجموع الرتب  متوسط الرتب  مجموع الرتب  متوسط الرتب 

 0.685- 19.500 47.500 6.786 57.500 8.214 نقطة عمق الضربة الطائر  األمامية 

 0.685- 19.500 57.500 8.214 47.500 6.786 نقطة عمق الضربة الطائر  الخلفية

 داء الخططى  األ

 األول 

 1.361- 15.500 61.500 8.786 43.500 6.214 درجة  مهارى اإلرسال 

 0.537- 21.000 56.000 8.000 49.000 7.000 درجة  دقة اإلرسال 

 1.041- 17.500 45.500 6.500 59.500 8.500 درجة  مهارى الطائر  

 0.685- 19.500 57.500 8.214 47.500 6.786 درجة  دقة الطائر  

 0.347- 22.000 55.000 7.857 50.000 7.143 درجة  تحركات القدمين 

 0.917- 17.500 59.500 8.500 45.500 6.500 درجة  مجموا 

 12=0.05قيمة مان وتنى الجدولية عند مستوى معنوية 

 1.96=0.05الجدولية عند مستوى معنوية  Zقيمة 
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تأثير تدريبات الرشاقة الخاصة على 

 ..................  مستوى األداء

  وجود فروق غيــر دالــة إحصــائيا 7يوضح جدول  

 مجمـــوعتين التجريبيـــة والضـــابطة فـــى القيـــا  بـــين ال

 القبلـــى للمتغيـــرات الخططيـــة قيـــد البحـــث حيـــث كانـــت 

 قيمة مــان وتنــى المحســوبة اعلــى مــن قيمتهــا الجدوليــة 

ــة  ــتوى معنويـ ــد مسـ ــافؤ  0.05عنـ ــى تكـ ــير الـ ــا يشـ ممـ

مجمــوعتى البحــث فــى المتغيــرات الخططيــة قيــد البحــث 

ن قيمتهــا المحســوبة اقــل مــ  Zومما يؤكــد ذلــك ان قيمــة 

 الجدولية.

 متغيرات البحث:

تب تحديد متغيــرات البحــث وفقــاً للقــراءات الن ريــة 

   والدراسات المرجعية إلى:

* تدريبات الرشاقة الخاصة  باألداء الخططــى لالعبــى 

       1التنس. مرفق  

* األداء الخططى الخاص بالالعب اإلرسال والشــبكة. 

  3مرفق  

 :وسائل وأدوات جمع البيانات

فى ضوء ما أسفرت عنه الدراسات الن ريــة وقبقــاً 

لمتطلبات البحــث فقــد إســتخدمت الباحثــة لجمــع البيانــات 

 المتعلقة بالبحث مايلى:

 أدوات البحث: 

 * كرات تنس.

 * مضارب تنس.     

 .casio* ساعة ايقاف رقمية ماركة 

 * أحبال وكراسى.                   

 * قباشير ملون.    * تراجت.

 * أقماا.  * شري  قيا .

 اإلستمارات:

  قامت الباحثة بتصميم:

ــب  -1 ــد أه ــى تحدي ــراء ف ــتطالا رأى الخب ــتمار  إس إس

ــب  ــبة لالعـ ــة المناسـ ــارات ألداءات الخططيـ اإلختبـ

  2اإلرسال والشبكة. مرفق  

ــد  -2 ــى تحديــ ــراء فــ ــتطالا رأى الخبــ ــتمار  إســ إســ

ــى.  ــأداء الخططـ ــبة لـ ــة المناسـ ــارات البدنيـ  اإلختبـ

  4مرفق  

 الدراسات اإلستطالعية:

o :الدراسة اإلستطالعية األولى 

ــق ــين الموافـ ــن األثنـ ــر  مـ ــي الفتـ ــا فـ ــب إجرائهـ  تـ

 م.2014/ 10/9م إلى األربعاء الموافق 2014/ 1/9

تحديد المعامالت العلمية الختبارات مكونــات اللياقــة  -

البدنيــة التــى تســاعد وتفيــد األداءات الخططيــة قيــد 

 البحث.

المعــامالت العلميــة  صــدق قامــت الباحثــة بحســاب  -

وثبات  إلختبارات مكونات اللياقة البدنية قيد البحث 

 test & re-test لحساب الثبات، كما يتضح مــن  

 الجداول التالي
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 (8جدول رقم )

 5=2=ن1معامل صدق المتغيرات البدنية قيد البحث          ن

 التمييز المتغيرات

 المجموعة لتجريبية  المجموعة الضابطة 

 Z ن وتنىما

 مجموع الرتب  متوسط الرتب  مجموع الرتب  متوسط الرتب 

 2.611 0.000 15 3 40 8 ث   semoإختبار الرشاقة لسيمو 

 2.611 0.000 15 3 40 8 ث   Quinanإختبار الرشاقة كوين 

 2.611 0.000 15 3 40 8 ث اإلختبار العنكبوتى 

 5=0.05قيمة مان وتنى الجدولية عند مستوى معنوية 

 1.96=0.05الجدولية عند مستوى معنوية  Zقيمة 

  وجود فروق دالــة إحصــائيا بــين 8يوضح جدول  

ــرات  ــى المتغي ــز   ف ــر الممي ــز  وغي ــوعتين الممي المجم

البدنية قيد البحث حيث كانت قيمة مــان وتنــى المحســوبة 

ممــا  0.05اقل من قيمتها الجدولية عند مســتوى معنويــة 

المميز  على المجموعة الغير يشير الى تفوق المجموعة 

المميز  في المتغيرات البدنية قيد البحث ومما يؤكــد ذلــك 

المحسوبة اعلى من قيمتها الجدولية ولصالح  Zان قيمة 

المجموعة المميز  وهما يدل على صــدق االختبــارات قيــد 

 البحث.

 (9جدول رقم )

 5معامل الثبات للمتغيرات البدنية                  ن= 

 معامل ارتباط سبيرمان التمييز تغيـــــــــرات الم

 0.951 ث اإلختبار العنكبوتى

 0.940 ث  semoإختبار الرشاقة لسيمو 

 0.927 ث  Quinanإختبار الرشاقة كوين 

 0.900=0.05قيمة ر الجدولية عند مستوى معنوية 

ــدول   ــح جـ ــردى دال 9يوضـ ــاق قـ ــود ارتبـ    وجـ

 طبيــــق حيــــث كانــــت بــــين التطبيــــق األول وإعــــاد  الت

قيمة ر المحسوبة اعلى من قيمتهــا الجدوليــة للمتغيــرات 

البدنية قيــد البحــث ممــا يشــير الــى ثبــات االختبــارات قيــد 

 .البحث

 الدراسة االستطالعية الثانية:

/ 11وقد تب إجرائها في الفتر  من الخميس الموافق

 م إلـــــــــــــــى الســـــــــــــــبت الموافـــــــــــــــق9/2014

 م9/2014/ 20 
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تأثير تدريبات الرشاقة الخاصة على 

 ..................  مستوى األداء

 ستطالعية الثانية:أهداف الدراسة اإل

التأكد من صــالحية المكــان الــمي ســيتب فيــه تطبيــق  -1

البرناما وصــالحية األدوات واألجهــز  المســتخدمة 

 في القيا .

تدريب المساعدين علــى إجــراء االختبــارات وكيفيــة  -2

القيا  والتسجيل وذلك للتعرف على األخطــاء التــي 

يمكن الوقــوا فيهــا أثنــاء القياســات لضــمان صــحة 

 بيانات.تسجيل ال

لتصميب اختبارات األداءات الخططية قامــت الباحثــة  -3

بتحديــد المســافات المناســبة للدقــة اإلرســال ، كــملك 

المســافات المناســبة للضــربة األماميــة القطريــة، 

ــة المســتقيمة  والمســافة المناســبة للضــربة األمامي

ــائر   ــة الضــربة الط ــافة المناســبة لدق وأيضــا المس

ربة الخلفيــة القطريــة وكملك المساحة المناسبة للض

 وكملك تحديد وضع العالمات والمسافة بينهما.

 اإلستفادة من الدراسة اإلستطالعية الثانية:

تب التأكد من صالحية المكان المي سيتب فيه تطبيــق  -1

 البرناما حيث تب ذلك بالملعب التنس بنادي النيل.

تب التأكد من صالحية األدوات واألجهز  المستخدمة  -2

 .في القياسات

تــب التأكــد مــن تفهــب المســاعدين إلجــراءات قيــا   -3

االختبارات وكملك التأكد مــن كيفيــة تســجيل النتــائا 

 في االستمارات المخصصة لملك بدقة.

تب تحديد المسافات المناسبة لدقــة اإلرســال بمســافة  -4

 م.5.5من عند الشبكة حتى مكان العالمات هى 

حيث تب وضع العالمات من عند الخ  الفردى وعلى  -5

عالمــات بــين كــل عالمــة وعالمــة 5م بوضــع 1بعــد 

 سب.20

 الدراسة االستطالعية الثالثة:   -

/ 21/9وقد تب إجرائها في الفتر  من األحد الموافق 

 م   2014/ 26/9م إلى الجمعة الموافق2014

قامــت الباحثــة بــإجراء المعــامالت العلميــة  صــدق 

وثبــات  لالختبــارات التــي قــام بتصــميمها علــى عينــة 

 ناشئين كما يلي: 6تطالعية قوامها اس

ــة: تحديــد المعــامالت   هــدف الدراســة اإلســتطالعية الثالث

 العلمية الختبارات األداءات الخططية قيد البحث.

ــة  يــر  ــزة ومجموع ــين مجموعــة ممي ــدق : ب أوال: الص

 مميزة.

 ثانيا: الثبات وذلك بطبيق اإلختبار وإعادة اإلختبار.

 إجراءات الدراسة:

قامــت الباحثــة بحســاب المعــامالت العلميــة  صــدق 

ــد  ــك بع ــت بتصــميمها وذل ــي قام ــارات الت ــات  لالختب وثب

وضعها فــي صــورتها النهائيــة كمــا يتضــح مــن الجــداول 

 التالية:
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 (10جدول )

 5=2=ن1ن             صدق المتغيرات الخططية

 التمييز المتغيرات
 المجموعة لتجريبية  المجموعة الضابطة 

 Z نىمان وت 
 الرتب  مجموع الرتب  متوسط الرتب  مجموع الرتب  متوسط

 2.652 0.000 40 8 15 3 نقطة عمق الضربة الطائر  األمامية 

 2.635 0.000 40 8 15 3 نقطة عمق الضربة الطائر  الخلفية

 األداء الخططى 

 األول 

 2.668 0.000 40 8 15 3 درجة  مهارى اإلرسال 

 2.694 0.000 40 8 15 3 درجة  دقة اإلرسال 

 2.835 0.000 40 8 15 3 درجة  مهارى الطائر  

 2.805 0.000 40 8 15 3 درجة  دقة الطائر  

 2.685 0.000 40 8 15 3 درجة  تحركات القدمين 

 2.643 0.000 40 8 15 3 درجة  مجموا 

 5=0.05قيمة مان وتنى الجدولية عند مستوى معنوية 

 1.96=0.05وية الجدولية عند مستوى معن Zقيمة 

  وجود فروق دالة إحصائيا بــين 10يوضح جدول  

ــرات  ــى المتغي ــز   ف ــر الممي ــز  وغي ــوعتين الممي المجم

الخططيـــة قيـــد البحـــث حيـــث كانـــت قيمـــة مـــان وتنـــى 

المحسوبة اقل من قيمتها الجدولية عند مســتوى معنويــة 

ــى  0.05 ــز  عل ــوق المجموعــة الممي ــى تف ــا يشــير ال مم

يــز  فــي المتغيــرات الخططيــة قيــد المجموعــة الغيــر المم

المحســوبة اعلــى مــن  Zالبحث ومما يؤكد ذلــك ان قيمــة 

قيمتها الجدولية ولصــالح المجموعــة المميــز  وهــما يــدل 

 على صدق االختبارات قيد البحث. 

 (11جدول )

 5معامالت ثبات اإلختبارات الخططية قيد البحث                        ن =

 عامل ارتباط سبيرمانم التمييز المتغيرات

 0.929 نقطة عمق الضربة الطائر  األمامية 

 0.921 نقطة عمق الضربة الطائر  الخلفية

 األداء الخططى

 األول

 0.941 درجة مهارى اإلرسال

 0.959 درجة دقة اإلرسال

 0.950 درجة مهارى الطائر 

 0.901 درجة دقة الطائر 

 0.929 درجة تحركات القدمين

 0.968 درجة امجمو

 0.900=0.05قيمة ر الجدولية عند مستوى معنوية 
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تأثير تدريبات الرشاقة الخاصة على 

 ..................  مستوى األداء

  وجــود ارتبــاق قــردى دال بــين 11يوضح جدول  

التطبيـــق األول وإعـــاد  التطبيـــق حيـــث كانـــت قيمـــة ر 

ــا الجدوليـــة للمتغيـــرات  المحســـوبة اعلـــى ممـــن قيمتهـ

الخططية قيد البحث مما يشير الــى ثبــات االختبــارات قيــد 

 البحث.

 ء البحث:خطوات إجرا

 القياسات القبلية: -

ــث  ــة البح ــى عين ــة عل ــات القبلي ــراء القياس ــب إج ت

المكونة من  مجموعتين فى الفتر  من األربعــاء الموافــق 

بنادى النيــل واشــتملت   10/10إلى الجمعة الموافق 8/10

علــى قياســات  الطــول، الــو ن، الســن، العمــر التــدريبى، 

  .اإلختبارات البدنية و اإلختبارات الخططية

 تطبيق التجربة األساسية: -

ــل   ــادى الني ــة األساســية للبحــث بن ــم التجرب ــب تنفي ت

ــق ــبت المواف ــن الس ــر  م ــالل الفت ــبت  11/10خ ــى الس إل

بواقــع وحــدتين أســبوعياً وذلــك لكــل مــن  6/12الموافــق 

المجمــوعتين التجريبيــة و الضــابطة حيــث تــب تطبيــق 

البرنـــاما المقتـــرح علـــى المجموعـــة التجريبيـــة بينمـــا 

ت المجموعة الضــابطة للبرنــاما التقليــدى المتبــع. خضع

  6مرفق  

 القياسات البعدية: -

أجريت الباحثة القياسات البعدية فى الفتر  مــن يــوم 

يوم لجميــع 6/12إلى السبت الموافق 7/12األحد الموافق 

 متغيرات البحث.

 المعالجات اإلحصائية: -

تمت المعالجة اإلحصائية، وتحقيقاً ألهداف البحــث  

ــات واخ ــة المعالجــ ــتخدمت الباحثــ ــروض اســ ــار الفــ تبــ

 اإلحصائية التالية:  

 االنحراف المعياري. -المتوس  الحسابي.      -

 معامل االرتباق. -.      zاختبار  -

 مان وتنى.  –معامل االلتواء.         -

 نسبة التحسن. -ولككسون.       -

 عرض ومناقشة النتائج:

               أوال: عرض النتائج:                  

 (12جدول )

 7داللة الفروق بين القياسين القبلى والبعدى للمجموعة الضابطة في المتغيرات البدنية        ن=

 المتغيرات
 وحدة  

 القياس

 الرتب الموجبة  الرتب السالبة 
 Z ولككسون 

 مجموع الرتب  متوسط الرتب  مجموع الرتب  متوسط الرتب 

 2.366 0.000 0.000 0.000 28 4 ث اإلختبار العنكبوتى 

 2.371 0.000 0.000 0.000 28 4 ث   semoإختبار الرشاقة لسيمو 

 2.197 0.000 0.000 0.000 28 4 ث   Quinnإختبار الرشاقة كوين 

 1.96=0.05الجدولية عند مستوى معنوية  Zقيمة 

  وجود فروق غير دالة إحصــائيا 12يوضح جدول  

جموعة الضــابطة للمتغيــرات القياسين القبلى والبعدى للم

المحســوبة اعلــى  Zالبدنية قيد البحث حيــث كانــت قيمــة 

مما يشــير 0.05من قيمتها الجدولية عند مستوى معنوية 

الى تحسن المجموعة الضابطة فى هما المتغيرات بدرجــة 

 دالة احصائيا



 
   –العدد الخامس والعشرون 

 م 2015سبتمبر 
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 (13جدول )

 7لمتغيرات الخططية     ن=داللة الفروق بين القياسين القبلى والبعدى للمجموعة الضابطة في ا

 وحدة القياس  المتغيرات
 الرتب الموجبة  الرتب السالبة 

 Z ولككسون 
 مجموع الرتب  متوسط الرتب  مجموع الرتب  متوسط الرتب 

 2.388 0.000 28 4 0.000 0.000 نقطة عمق الضربة الطائر  األمامية 

 2.414 0.000 28 4 0.000 0.000 نقطة عمق الضربة الطائر  الخلفية

 األداء الخططى 

 األول 

 2.271 0.000 21 4 0.000 0.000 درجة  مهارى اإلرسال 

 2.232 0.000 21 4 0.000 0.000 درجة  دقة اإلرسال 

 2.060 0.000 15 3 0.000 0.000 درجة  مهارى الطائر  

 2.232 0.000 21 4 0.000 0.000 درجة  دقة الطائر  

 2.251 0.000 21 4 0.000 0.000 درجة  تحركات القدمين 

 2.371 0.000 28 4 0.000 0.000 درجة  مجموا 

 1.96=0.05الجدولية عند مستوى معنوية  Zقيمة 

ــدول   ــة 13يوضـــح جـ ــر دالـ ــود فـــروق غيـ   وجـ

إحصائيا القياسين القبلى والبعــدى للمجموعــة الضــابطة 

ــة  ــت قيم ــث كان ــد البحــث حي ــة قي ــرات الخططي  Zللمتغي

لجدولية عند مستوى معنويــة المحسوبة اعلى من قيمتها ا

مما يشير الى تحســن المجموعــة الضــابطة فــى هــما 0.05

 المتغيرات بدرجة دالة احصائياً.

 ( 14جدول )

 7داللة الفروق بين القياسين القبلى والبعدى للمجموعة التجريبية في المتغيرات البدنية     ن= 

 المتغيرات
 وحدة  

 القياس

 الرتب الموجبة  الرتب السالبة 
لككسو و

 ن
Z   متوسط

 الرتب

مجموع  

 الرتب

متوسط  

 الرتب

مجموع  

 الرتب

 2.366 0.000 0.000 0.000 28 4 ث اإلختبار العنكبوتى 

 2.371 0.000 0.000 0.000 28 4 ث   semoإختبار الرشاقة لسيمو 

 2.197 0.000 0.000 0.000 28 4 ث   Quinnإختبار الرشاقة كوين 

 1.96=0.05ى معنوية الجدولية عند مستو Zقيمة 

  وجود فروق دالة إحصــائيا بــين 14يوضح جدول  

القياسين القبلى والبعدى للمجموعة التجريبية للمتغيــرات 

المحســوبة اعلــى  Zالبدنية قيد البحث حيــث كانــت قيمــة 

مما يشــير 0.05من قيمتها الجدولية عند مستوى معنوية 

ــرات ــم  المتغي ــى ه ــة ف ــى تحســن المجموعــة التجريبي  ال

 بدرجة دالة احصائيا.
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تأثير تدريبات الرشاقة الخاصة على 

 ..................  مستوى األداء

 (15جدول )

 7داللة الفروق بين القياسين القبلى والبعدى للمجموعة التجريبية في المتغيرات الخططية  ن=

 وحدة القياس  المتغيرات
 الرتب الموجبة  الرتب السالبة 

 Z ولككسون 
 مجموع الرتب  لرتب متوسط ا مجموع الرتب  متوسط الرتب 

 2.384 0.000 28 4 0.000 0.000 نقطة عمق الضربة الطائر  األمامية 

 2.371 0.000 28 4 0.000 0.000 نقطة عمق الضربة الطائر  الخلفية

 األداء الخططى 

 األول 

 2.271 0.000 21 3.5 0.000 0.000 درجة  مهارى اإلرسال 

 2.456 0.000 21 4 0.000 0.000 درجة  دقة اإلرسال 

 2.392 0.000 21 4 0.000 0.000 درجة  مهارى الطائر  

 2.401 0.000 21 4 0.000 0.000 درجة  دقة الطائر  

 2.379 0.000 21 4 0.000 0.000 درجة  تحركات القدمين 

 2.388 0.000 28 4 0.000 0.000 درجة  مجموا 

 1.96=0.05الجدولية عند مستوى معنوية  Zقيمة 

ــة إحصــائيا 15يوضــح جــدول   ــروق دال   وجــود ف

القياسين القبلى والبعدى للمجموعة التجريبية للمتغيــرات 

المحســوبة اعلــى  Zالخططية قيد البحث حيث كانت قيمة 

مما يشــير 0.05من قيمتها الجدولية عند مستوى معنوية 

ــرات  ــم  المتغي ــى ه ــة ف ــى تحســن المجموعــة التجريبي ال

 بدرجة دالة احصائيا.

 (16جدول )

 الفروق بين القياسين البعديين للمجموعتين التجريبية  داللة

 7=2=ن1والضابطة في المتغيرات البدنية   ن

 وحدة القياس  المتغيرات
 المجموعة لتجريبية  المجموعة الضابطة 

 Z مان وتنى
 مجموع الرتب  متوسط الرتب  مجموع الرتب  متوسط الرتب 

 2.366 0.000 28.00 4.00 77.00 11.00 ث اإلختبار العنكبوتى 

 2.366 0.000 28.00 4.00 77.00 11.00 ث   semoإختبار الرشاقة لسيمو 

 2.366 0.000 28.00 4.00 77.00 11.00 ث   Quinanإختبار الرشاقة كوين 

 12=0.05قيمة مان وتنى الجدولية عند مستوى معنوية 

 1.96=0.05الجدولية عند مستوى معنوية  Zقيمة 

د فروق دالة إحصــائيا بــين   وجو16يوضح جدول  

المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة فــى القيــا  البعــدى 

للمتغيرات البدنية قيد البحث حيث كانت قيمــة مــان وتنــى 

المحسوبة اقل من قيمتها الجدولية عند مســتوى معنويــة 

ولصالح المجموعة التجريبية مما يشير الى تفــوق  0.05

بطة فــي المجموعــة التجريبيــة علــى المجموعــة الضــا

القيا  البعدى للمتغيرات البدنية قيــد البحــث وممــا يؤكــد 

المحســوبة اعلــى مــن قيمتهــا الجدوليــة  Zذلــك ان قيمــة 

  ولصالح المجموعة التجريبية.



 
   –العدد الخامس والعشرون 

 م 2015سبتمبر 

 

 

191 

 (17جدول )

 داللة الفروق بين القياسين البعديين للمجموعتين التجريبية 

 7=2=ن1والضابطة في المتغيرات الخططية    ن

 اس ي ة القوحد المتغيرات
 المجموعة لتجريبية  المجموعة الضابطة 

 Z مان وتنى
 مجموع الرتب  متوسط الرتب  مجموع الرتب  متوسط الرتب 

 2.384 0.000 77.00 11.00 28.00 4.00 نقطة عمق الضربة الطائر  األمامية 

 2.371 0.000 77.00 11.00 28.00 4.00 نقطة عمق الضربة الطائر  الخلفية

 ططى األداء الخ

 األول 

 2.271 2.500 74.50 10.64 30.50 4.36 درجة  مهارى اإلرسال 

 2.456 1.000 76.00 10.86 29.00 4.14 درجة  دقة اإلرسال 

 2.392 1.500 75.50 10.79 29.50 4.21 درجة  مهارى الطائر  

 2.401 3.000 74.00 10.57 31.00 4.43 درجة  دقة الطائر  

 2.379 0.000 77.00 11.00 28.00 4.00 درجة  تحركات القدمين 

 2.388 0.000 77.00 11.00 28.00 4.00 درجة  مجموا 

 12=0.05قيمة مان وتنى الجدولية عند مستوى معنوية 

 1.96=0.05الجدولية عند مستوى معنوية  Zقيمة 

  وجود فروق دالة إحصائيا بــين 17يوضح جدول  

دى المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة فــى القيــا  البـعـ 

للمتغيــرات الخططيــة قيــد البحــث حيــث كانــت قيمــة مــان 

وتنى المحسوبة اقل مــن قيمتهــا الجدوليــة عنــد مســتوى 

ولصــالح المجموعــة التجريبيــة ممــا يشــير  0.05معنوية 

الى تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضــابطة 

في القيا  البعدى للمتغيرات الخططية قيــد البحــث وممــا 

المحســوبة اعلـــى مــن قيمتهـــا  Zمـــة يؤكــد ذلــك ان قي

 الجدولية ولصالح المجموعة التجريبية.

 (18جدول )

 مقارنة نسب التحسن بين المجموعتين التجريبية والضابطة في المتغيرات البدنية

 المتغيرات
وحدة  
 القياس

 المجموعة التجريبية  المجموعة الضابطة 
فرق نسب  
 بعدى قبلى التحسن

نسبة 
 تحسن

 سبة تحسنن  بعدى قبلى

 % 6.13 % 15.81 19.037 22.613 % 9.68 20.413 22.601 ث اإلختبار العنكبوتى 

إختبار الرشاقة  
   semoلسيمو 

 % 8.94 % 18.40 13.169 16.139 % 9.47 14.317 15.814 ث

إختبار الرشاقة  
   Quinanكوين 

 % 7.01 % 14.96 17.794 20.926 % 7.96 19.619 21.314 ث

ــدول   ــح جـ ــ 18يوضـ ــى    متوسـ ــين القبلـ القياسـ

والبعدى للمجموعتين التجريبيــة والضــابطة كمــا يوضــح 

نسب التحسن لكال المجموعتين في المتغيرات البدنية قيد 

ــين  ــي نســب التحســن ب ــرق ف البحــث ويوضــح أيضــا الف

ــرات  المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة فــي تلــك المتغي
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تأثير تدريبات الرشاقة الخاصة على 

 ..................  مستوى األداء

 بية.التجريوالتي يتضح ان جميع الفــروق كانــت لصــالح المجموعــة 

 (19جدول )

 مقارنة نسب التحسن بين المجموعتين التجريبية والضابطة في المتغيرات الخططية

 وحدة القياس  المتغيرات
 المجموعة التجريبية  المجموعة الضابطة 

 فرق نسب التحسن
 نسبة تحسن بعدى قبلى نسبة تحسن بعدى قبلى

 % 84.91 % 165.31 18.571 7 % 80.39 13.143 7.286 نقطة عمق الضربة الطائر  األمامية 

 % 82.03 % 227.27 20.571 6.286 % 145.24 14.714 6 نقطة عمق الضربة الطائر  الخلفية

 األداء الخططى األول 

 % 41.56 % 114.29 4.286 2 % 72.73 2.714 1.571 درجة  مهارى اإلرسال 

 % 84.09 % 175 4.714 1.714 % 90.91 3 1.571 درجة  دقة اإلرسال 

 % 153.33 % 220 4.571 1.429 % 66.67 2.857 1.714 درجة  طائر  مهارى ال

 % 44.05 % 135.71 4.714 2 % 91.67 3.286 1.714 درجة  دقة الطائر  

 % 178.57 % 328.57 4.286 1 % 150 2.143 0.857 درجة  تحركات القدمين 

 % 88.73 % 177.19 22.571 8.143 % 88.46 14 7.429 درجة  مجموا 

ــدول   ــح جـ ــى   متو19يوضـ ــين القبلـ ــ  القياسـ سـ

والبعدى للمجموعتين التجريبيــة والضــابطة كمــا يوضــح 

نسب التحسن لكال المجموعتين فــي المتغيــرات الخططيــة 

قيد البحث ويوضح أيضــا الفــرق فــي نســب التحســن بــين 

ــرات  المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة فــي تلــك المتغي

والتي يتضح ان جميع الفــروق كانــت لصــالح المجموعــة 

 ريبية.التج

 ثانيا:مناقشة النتائج:

مناقشة داللــة الفــروق بــين القياســين القبلــي والبعــدي  -

للمجموعـــة الضـــابطة فـــي المتغيـــرات البدنيـــة  قيـــد 

 البحث  والمتغيرات الخططية  قيد البحث :

 ، 13 ، 12أظهــرت نتــائا الدراســة فــي الجــداول  

الخاصــة بمقارنــة القياســين القبلــي والبعــدي للمجموعــة 

ــد الضــاب ــة إحصــائية عن ــروق ذات دالل ــود ف طة عــن وج

  في جميع المتغيرات البدنية  قيد البحث  0.05مستوي  

ــث يتضــح مــن  ــد البحــث ، حي ــة  قي ــرات الخططي والمتغي

 ، الخاصـــين بداللـــة الفـــروق بـــين 13 ، 12جـــدول  

القياسين القبلى والبعدى للمجموعة الضــابطة للمتغيــرات 

 المحسوبة أعلى من Z البدنية والمتغيرات الخططية أن 

Z الجدولية مما يشير الى تحسن المجموعة الضابطة فــى

هما المتغيرات البدنية والمتغيرات الخططية  قيــد البحــث  

 بدرجة دالة احصائيا لصالح القيا  البعدي.

وتعزي الباحثة سبب تقدم المجموعــة الضــابطة فــي 

ــرات  ــع المتغي ــي لجمي ــا  القبل ــا  البعــدي عــن القي القي

ية  قيد البحث ، والمتغيرات الخططيــة  قيــد البحــث  البدن

ويرجــع ذلــك إلــى البرنــاما المتبــع  التقليــدي  مســتخدما 

قرق وخطــوات التــدريب علــى تــدريبات الرشــاقة لتنميــة 

األداءات المنفرد ، ومما الشك فيه أن أي برناما تدريبي 

البد وأن يــؤدي إلــى تحســن مســتوى األداء إال أن مقــدار 

فيصــل بــين تقــدم البرنــامجين. حيــث حــدد التحســن هــو ال

اإلتحاد األمريكى لتنس المحترفين أنة البد من الرب  بــين 

ــية ألداء الضــربة  ــل األساس ــدمين  والمراح ــات الق تحرك

  لملك البــد مــن تنميــة تحركــات 16وألداء خططى سليب  

  8القدمين والتى ترتب  إرتباقا وثيقا بالوضع الخططى  



 
   –العدد الخامس والعشرون 

 م 2015سبتمبر 
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ض األول للبحث والمي ين  ومما تقدم نجد أن الفر

على "وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين القياســين 

القبلــي والبعــدي للمجموعــة الضــابطة فــي المتغيــرات 

ــا   ــة الخاصــة لصــالح القي ــرات الخططي ــة والمتغي البدني

 البعدي.

مناقشة داللــة الفــروق بــين القياســين القبلــي والبعــدي  -

ــة التجريبيــة فــي المتغيــرات البد نيــة  قيــد للمجموع

 الخططية  قيد البحث :   البحث  والمتغيرات

ــي الجــداول   ــائا الدراســة ف   15 ، 14أظهــرت نت

الخاصــة بمقارنــة القياســين القبلــي والبعــدي للمجموعــة 

ــد  ــة إحصــائية عن ــة عــن وجــود فــروق ذات دالل التجريبي

  فــي جميــع اختبــارات البدنيــة مــن حيــث 0.05مستوي  

ءات الخططية  قيد البحث .  قيد البحث ، واختبارات األدا

 ، الخاصــين بداللــة 15 ، 14حيــث يتضــح مــن جــداول  

ــة  ــدى للمجموعـ ــى والبعـ ــين القبلـ ــين القياسـ ــروق بـ الفـ

 Zالتجريبية للمتغيرات البدنية والمتغيــرات الخططيــة أن 

الجدولية  ممــا يشــير الــى تحســن  Zالمحسوبة أعلى من 

ــة  ــرات البدنيـ ــم  المتغيـ ــى هـ ــة فـ ــة التجريبيـ المجموعـ

والمتغيرات الخططية  قيد البحــث  بدرجــة دالــة احصــائيا 

ــة إحصــائياً بــين القيــا  القبلــي  وعــن وجــود فــروق دال

والقيــا  البعــدي فــي جميــع االختبــارات لصــالح القيــا  

 البعدي.

وتعــزي الباحثــة وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية 

بــين القياســين القبلــي والبعــدي للمجموعــة التجريبيــة 

ة والمتغيــرات الخططيــة لصــالح القيــا  للمتغيرات البدني

البعدي إلى البرناما التــدريبي المقتــرح وتحســنت نــواتا 

المتغيـــرات البدنيـــة والمتغيـــرات الخططيـــة للمجموعـــة 

التجريبيــة قيــد البحــث بصــور  جيــد  تعــزى الباحثــة هــما 

التحسن فى المتغيرات الخططية قيد البحث يرجع ذلك إلى 

ـ  ــاقة المناســبة لـك ــدريبات الرش ــى وأيضــا ت ل أداء الخطط

 تقنين هم  التدريبات داخل البرناما.

ــى ــوض  موسـ ــد عـ ــة محمـ ــائا دراسـ ــير نتـ  وتشـ

ــة 6  م 2005  ــى دقـ ــأثير علـ ــدمين تـ ــات القـ   أن تحركـ

الضــــربات, ودراســــة ممــــدوح محمــــد أحمــــد أبــــو 

ــد  ــة 2007المجـ ــدرات الحركيـ ــاما للقـ ــتخدام برنـ م  إسـ

ن لتحســين تحركــات القــدمين ومــع الــرب  بــين الدراســتي

  أن البرنــاما التــدريبى لتحركــات القــدمين يــؤثر 8 ، 6 

 على مجموعة الضربات فى التنس.

وممــا تقــدم نجــد أن الفــرض الثــانى للبحــث والــمي 

يــن  علــى "توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين 

القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية للمتغيرات 

البعـدي" قــد  البدنية والمتغيرات الخططية لصالح القيا 

 تحقق.

مناقشـــة داللـــة الفـــروق بـــين القياســـين البعـــديين   -

للمجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة فــي المتغيــرات 

 البدنية والمتغيرات الخططية قيد البحث :

ــداول   ــي ج ــة ف ــائا الدراس ــرت نت  ، 17 ، 16أظه

الخاصة بداللة الفروق بين متوســطي القياســين البعــديين 

والضابطة بأنه توجــد فــروق ذات  للمجموعتين التجريبية

  في جميع المتغيرات 0.05داللة إحصائية عند مستوي  

البدنيـــة، والمتغيـــرات الخططيـــة  قيـــد البحـــث  لصـــالح 

القيــا  البعــدي للمجموعــة التجريبيــة حيــث يتضــح مــن 

  وجــود فــروق دالــة إحصــائيا بــين 17 ، 16جــداول  

دى المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة فــى القيــا  البـعـ 

للمتغيرات البدنية قيــد البحــث والمتغيــرات الخططيــة قيــد 

البحث حيــث كانــت قيمــة مــان وتنــى المحســوبة اقــل مــن 

ــة  ــد مســتوى معنوي ــة عن ولصــالح  0.05قيمتهــا الجدولي

المجموعــة التجريبيــة ممــا يشــير الــى تفــوق المجموعــة 

التجريبية على المجموعة الضــابطة فــي القيــا  البعــدى 

قيــد البحــث والمتغيــرات الخططيــة قيــد للمتغيرات البدنية 

المحســوبة اعلــى مــن  Zالبحث ومما يؤكد ذلــك ان قيمــة 

 قيمتها الجدولية ولصالح المجموعة التجريبية.
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 ..................  مستوى األداء

وتعـــزي الباحثـــة هـــما التقـــدم للبرنـــاما التـــدريبي 

المقترح والمي كان له تأثير إيجابي للمجموعة التجريبية 

مي تب تنفيــم  علــى أكثر من البرناما المتبع  التقليدي  ال

المجموعة الضابطة، حيث أن البرنــاما التــدريبي المتبــع 

اشتمل على تــدريبات الرشــاقة الخاصــة لتنميــة األداء ات 

ــى  ــأثر  اإليجــابى عل ــى ت ــدور  إل ــمي أدي ب ــة وال الخططي

األداءات الخططية قيد البحث، كما كان للبرناما المقتــرح 

رح لتحركــات أثر إتبــاا الخطــوات المقننــة لبرنــاما المقتــ 

 القدمين بما يناسب كل أداء خططى على حد .

ــر    ــع فـ ــين وديـ ــرى إلـ ــث تـ   أن 1م   2000حيـ

تحركات القدمين هى العامــل الــمى يحــدد نجــاح الالعبــين 

هــو التحــر  واإلنتقــال فــى الملعــب وان األخطــاء تحــدث 

بسبب عدم سرعة الحركة والتوقيت الغير الســليب ومكــان 

اسب وهمامايؤكد األداء الخططــى مالمسة الكر  الغير المن

 الجيد اليتب بدون تحر  سليب وسريع للقدمين.

  في تأثير القــدرات الحركيــة 8توضح الدراسة رقب 

والبدنية على تحركات القدمين وبالتــالى لتحقيــق الغــرض 

المطلوب تأثير  على األداءات الخططية .وممــا تقــدم نجــد 

وق ذات أن الفرض الثالث والمي ين  علــى " توجــد فــر

داللــة إحصـــائية بـــين القياســـين البعـــدين للمجمـــوعتين 

التجريبية والضابطة فــي المتغيــرات البدنيــة والمتغيــرات 

ــة  ـــدي للمجموعــ ـ ــا  البعــ ـــالح القيــ ـ ــة لصــ الخططيــ

 التجريبية" قد تحقق.  

مناقشة نسبة التحسن بين القياسين القبلي والبعدي 

ــدي للمجموـعــ  ــي والبعـ ــة والقبلـ ــة التجريبيـ ة للمجموعـ

ــوعتين  ــن للمجمـ ــبة التحسـ ــي نسـ ــرق فـ ــابطة والفـ الضـ

 التجريبية والضابطة:

  19 ، 18أظهــرت نتــائا الدراســة فــي جــداول  

وجــود فــروق فــي نســبة التحســن بــين القياســين القبلــي 

والبعدي للمجموعة التجريبية في المتغيرات البدنية وفــى 

المتغيــرات الخططيــة لصــالح القيــا  البعــدي للمجموعــة 

 التجريبية.

ــن   ــمي ي ــع وال ــرض الراب ــدم نجــد أن الف ــا تق  ومم

على "توجد فروق في نســبة التحســن بــين المجمــوعتين 

ــة  ــرات البدنيـــ ــي المتغيـــ ــابطة فـــ ــة والضـــ  التجريبيـــ

ــة التجريبيــة"  ــرات الخططيــة لصــالح المجموع  والمتغي

 قد تحقق.  

 اإلستنتاجات:

في ضوء أهداف وفروض البحث واإلجراءات التــي 

ة توصــل الباحــث إلــى أهــب النتــائا إتبعــت وعينــة الدراســ 

 -التالية:

أظهر البرناما التدريبي المقترح تأثيراً إيجابياً على  -

 األداءات الخططية  قيد البحث 

تفوقــت المجموعــة التجريبيــة التــي قبــق عليهــا  -

ــرح علـــى المجموعـــة  ــاما التـــدريبي المقتـ البرنـ

الضـــابطة التـــي اســـتخدمت البرنـــاما التـــدريبي 

 التقليدى.

ألداءات الخططية من خالل تدريبات الرشاقة تنمية ا -

الخاصــة ممــا يــؤدي إلــى تطــور كــل مــن المســتوي 

المهــاري والبــدني ومــن ثــب اختصــار الــزمن الكلــي 

ألحجـــام التـــدريب المـــؤثر  واســـتغالله االســـتغالل 

 األمثل في تطوير التدريب.  

توصـــلت الباحثـــة إلـــى تصـــميب مجموعـــة مـــن  -

خططية  اإلختبــار االختبارات التي تقيس األداءات ال

سنة ، وتب 17الخططى األول  للناشئ التنس  تحت 

تحديد المعــامالت العلميــة لهــا، وقــد تــب اســتخدامها 

لتحديــد مســـتوي الالعبـــين فـــي القياســـين القبلـــي 

 والبعدي.



 
   –العدد الخامس والعشرون 

 م 2015سبتمبر 
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وجـــود فـــروق فـــي نســـبة التحســـن فـــي األداءات  -

الخططية والمتغيــرات البدنيــة  قيــد البحــث  لصــالح 

 .المجموعة التجريبية

 

 التوصيات:

في ضوء النتائا والتوصيات التي تب التوصل إليهــا 

 -توصى الباحثة باألتي:

تطبيق البرناما المقترح لتنميــة األداءات الخططيــة   .1

 على ناشئ التنس على مرحلة سنية أخرى.

تطبيــق االختبــار التــي قامــت الباحثــة بتصــميمها  .2

لتحديد األداءات الخططيــة علــى ناشــئ التــنس علــى 

 سنية أخرى.مرحلة 

االسترشــاد باألســس العلميــة فــي بنــاء وتصــميب  .3

البرناما التدريبيــة واإلختبــارات الخاصــة باالرتقــاء 

بالمستويات البدنية والمهارية والخططيــة للناشــئين 

 في التنس.

ضرور  اهتمام المدربين بنوعية األداءات الخططية  .4

ووضعها في تدريبات متدرجــة الصــعوبة مــن حيــث 

علها أكثر تشويقاً وتشابهاً لما يحــدث التركيب بما يج

في المباريات، وتحقيقاً لمبدأي الخصوصية والتنوا 

 واالختالف.

 أوالً: المراجع العربية:

 –تدريب  -م : التنس، تعليب2000إلين وديع فر     -1

 تحكيب، منشأ  المعارف ،اإلسكندرية.   -تقييب 

ــدين الشـــافعى   -2 ــال الـ ــور الخـــولى و جمـ ــين أنـ امـ

ــ ، م : 2001  ــارات والخط ــاريل، المه ــنس، الت الت

 وقواعد اللعب، دار الفكر العربى، القاهر .

التــدريب الرياضــى :  م 1992عصام عبد الخالق   -3

ن ريات وتطبيقات، الطبعة الســابعة، دار المعــارف، 

 اإلسكندرية.

 –التدريب الرياضــى:  م 2005  عصام عبد الخالق -4

شــأ  ن ريــات، وتطبيقــات، الطبعــة الثانيــة عشر،من

 المعارف اإلسكندرية. 

ــن عـــالوى -5 ــد حسـ ــدريب م : 1990  محمـ ــب التـ علـ

 الرياضـــــى، الطبعـــــة العاشـــــر ، دار المعـــــارف، 

 القاهر .

ــاما  : م 2005محمد عوض موسى   -6 ــأثير برن "ت

ــة  ــتوى دقـ ــى مسـ ــدمين علـ ــات القـ ــدريبى لتحركـ تـ

الضربات المستقيمة فى التنس"، رســالة ماجســتير 

  ة المنيا.، كلية التربية الرياضية، جامع

ــدين رضــوان  -7  : القيــا  فــى 2000محمــد نصــر ال

 التربية الرياضية, دار الفكر العربى، القاهر .

ــد -8 ــو المجــ ــد أبــ ــد أحمــ ــدوح محمــ  م : 2007 ممــ

ــدرات  ــي الق ــدريبى لتحســين بع ــاما ت ــأثير برن "ت

الحركية الخاصة بحركات القدمين لناشئى التــنس", 

ة رســالة ماجســتير, كليــة التربيــة الرياضــية، جامـعـ 

 قنطا.

م : "دراســة 2001وائــل عبــد المــنعب أحمــد ســالب  -9

فعاليــة الهجــوم علــى الشــبكة فــى المواقــف األكثــر  

ــاً"،  ــنس المصــنفين عالمي ــى الت ــدى العب شــيوعاً ل

ــين،  ــة الرياضــية بن ــة التربي رســالة ماجســتير ، كلي

 جامعة اإلسكندرية.

 ثانياً: المراجع االجنبية:
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The study aims to identify the impact the effect of agility drills on the level of 

tactical performance for tennis player sparking when the researcher assuming there are 

statistically significant differences between the experimental and control groups in the 

telemetric differences in favor of the experimental group, and the researcher used the 

experimental method using the experimental design of the two groups, one experimental 

and other officer, And conducted a researcher study on tennis players Ground Club Nile 

(under 17 years) and Registered Egyptian Federation Ground tennis records and the 18 

emerging been excluded 4 junior them to the lack of systematic training was conducted 

scientific transactions on the number of 6 players (sample reconnaissance) from 

Mansoura Stadium Club the same age group and table (1) characterization of those 

sample, then was conducted homogeneity of Research sample as shown schedule (2), the 

sample was split into two groups each of which are equal strength of 7 juniors as 

follows:  

- Group1:Is applied by the agility drills.- 

- The second group was traind practice style  

- The study results showed a statistically significant difference between the 

experimental and control groups in the dimensional measurement in the physical 

variables under consideration, and tactical variables (under discussion) for the 

experimental group.  


