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 بالتنس لمطالبات
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 الممخص 

 
المصاحب لتكنولوجيا الحاسوب باستخدام قاذف الكرات في تعمم الضربتين األرضيتين  ىدف البحث الى االتقاني

األمامية والخمفية بالتنس لمطالبات وقد استعمل الباحث المنيج التجريبي لمالءمتو مشكمة البحث . اختار الباحث عينة 
( من مجتمع البحث 6225مئوية مقدارىا ) ( طالبو من طالبات المرحمة الثالثة وبنسبة40بحثو بالطريقة العشوائية وىم )

 ( طالبو 64األصمي والبالغ عدده )
وبعد االنتياء من االختبارات تم استعمال المعالجات االحصائية المناسبة لموصول الى النتائج بعدىا تم عرض النتائج 

وتحميميا ومناقشتيا وقد توصل الباحث الى أىم االستنتاجات المذكورة ، اما أىم التوصيات فكانت ضرورة استخدام 
 تعمم الضربتين األرضيتين األمامية والخمفية بالتنس لمطالبات .  اسموب التعمم االتقاني باستخدام قاذف الكرات في

 
 
 

 بالتنس لمطالبات،  قاذف الكرات،  التعمم اإلتقانيالكممات المفتاحية : 
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The effect of the perfect learning through using ball launcher in learning the two  skills of ground 
forward and back strikes in Tennis among female students 
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Abstract 
The research objective is mastering accompanying with computers technology through using ball 

launcher in learning the ground  forward and back  strikes in tennis among female students .The 

researcher used the experimental approach for its suitability of the research problem .The researcher 

selected the research sample randomly which consisted of (40) female students in the third stage and the 

percentage is (62,5) out of the original community ,totaling (64) female students . After conducting the 

tests, the suitable statistical processing has been used to obtain the results ,then, the data have presented, 

analyzed and discussed. The researcher has come with the most important conclusions mentioned above. 

The most important recommendations was that the necessity of using the perfect learning method through 

using ball launchers in learning the ground forward and back strikes 
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 المقدمة :  -1
نما جاء نتيجة الجيود العممية الكبيرة يحصل ا  إن التقدم الحاصل في مجال الرياضة بشكل عام لم عتباطًا وا 

ساليب العممية الحديثة التي توفر مقومات نجاح العممية ختصين وبحثيم عن أىم الطرائق واألوالمستمرة لمم
 التعميمية في كافة عموم الرياضة . 

ن التعمم الحركي واحد من ىذه العموم الميمة التي يعتمد عمييا المدربون والمتعممون عمى حد سواء لموصول  وا 
 التطور والتقدم في الحركات والميارات الرياضية وصواًل الى االنجاز . ال وىوالى اليدف المنشود أ

بالدراسة والتحميل نسان عمومًا والحركة الرياضية بشكل خاص الحركي بصفة عامة يتناول حركة اإل"والتعمم 
   بعاد المختمفة التي يمكن أن نتناول بيا الحركة"لمتعرف عمى األ

 (62، ص 2000نجاح ميدي شمش ، أكرم دمحم صبحي ، )                                                          
ساسية وخاصًة تقاني ، أي إتقان الميارات األم الحركي ىو األسموب االساليب الميمة في التعمومن األ

ن ىذا األ .الية المراد تعمميالتييئة قاعدة واسعة وعريضة لمفع عممين المبتدئينلممت ساليب الميمة األسموب من وا 
لكونو يراعي الفروق الفردية بين المتعممين ويقمل التباين بينيم ويرفع من مستوى المتعمم أو المجموعة المتعممة 
الى مستوى أعمى في إتقان الحركات أو الميارات من خالل إعطاء الوقت الكافي ليم لزيادة التكرارات وا عطاء 

تقان ومن ثم االنتقال ت الضعيفة لموصول بالمجموعة ككل الى درجة االي المستوياو التغذية الراجعة لألفراد ذ
 خرى . الى ميارة أ

ومن الفعاليات الرياضية الذي شمميا التقدم نوعًا ما في قطرنا العزيز ىي فعالية التنس األرضي ، وبالرغم من 
ي لمتنس أصبحت لدينا قاعدة كبيرة إن ىذا التقدم بطيئًا  إال إنو وبفضل التخطيط السميم لالتحاد العراقي الحال

من الالعبين الذين يمارسون لعبة التنس وفي كافة محافظات القطر ، وبما إن الباحث ىو أحد الالعبين الرواد 
وقد مارس المعبة لسنوات طويمة وحاليًا مدرس لمادة التنس األرضي ، ارتأى أن يدخل في تدريبات الطالبات 

)قاذف الكرات( الذي يمكن استخدامو مع اسموب التعمم االتقاني المالئم ليذه  وسيمة تعميمية حديثة أال وىي
 الشريحة من المتعممين .

التعمم االتقاني وباستخدام قاذف الكرات ميارتي  بأسموبومن ىنا تكمن أىمية البحث في تعميم المبتدئين 
 ة الثالثة .الضربتين األرضيتين األمامية والخمفية في لعبة التنس لطالبات المرحم

جديدة ساليب دام أستخا ضرورةلعبة التنس في الكمية الحظ  مدرسيمن خالل إطالع الباحث كونو أحد و 
التي تعالج عمى الى مستوى أفضل في أداء الميارات  بيممن أجل الوصول مالئمة لممبتدئين ومتنوعة وحديثة 

  .لتعمم ميارات لعبة التنس الفردية بين المتعممين  قل الفروق األ
الفروق الفردية بين  التقاني لكونو مالئم جدًا لمراعاةالتعمم ا بأسموبرتأى الباحث ضرورة العمل امما تقدم 

لكل المتعممين وبكثرة الذي يعطي الممارسة والتكرار المناسبين  (قاذف الكرات)باستخدام و الطالبات المبتدئات 
ة لميارات التنس ريفي القدرة الميا جيدعمى الفروق الفردية والوصول بجميع المتعممين الى مستوى  ويقضي

 مامية والخمفية( .األ األرضيتين)ميارتي الضربتين  ةً األساسية وخاص
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 وييدف البحث الى :
األرضيتين في تعمم ميارتي )الضربتين قاذف الكرات التعرف عمى تأثير اسموب التعمم االتقاني باستخدام  -

 . لممبتدئيناألمامية والخمفية( في التنس 
 
 اجراءات البحث :  -2
 : منيج البحث 2-1

  لطبيعة مشكمة البحث .  استخدم الباحث المنيج التجريبي بأسموب نظام المجموعتين المتكافئتين لمالئمتو
   : عينة البحث 2-2

 ة يمثمن( طالب40المرحمة الثالثة )المبتدئين( وبطريقة عشوائية ، وتم اختيار) اتبتم اختيار عينة البحث من طال
وتم توزيعيا عشوائيا إلى مجموعتين  ة( طالب64%( من مجتمع البحث الكمي والبالغ عددىم )6225نسبة )

باستخدام  أسموب التعمم اإلتقاني، حيث طبقت المجموعة التجريبية  ( طالب لكل مجموعة20تجريبية وبواقع )
، وقد تم ، وطبقت المجموعة الضابطة المنيج المتبع في الكمية وىو األسموب التقميدي )األمري( قاذف الكرات

 منتخب الكمية بالتنس والمنضدة . استبعاد العبات
 وفق المعادلة اآلتية : ة( طالب40وتم إجراء التجانس لمعينة بأكمميا )

 ع                             
           100×  ـــــــ   معامل االختالف = 

 س                        
 خل المجموعة الواحدة . حيث ذكر حيث يعتبر معامل االختالف مقياس تشتت نسبي لمعرفة التشتت دا"

ذا زادت عن 1( إن نتيجة معامل االختالف كمما اقتربت من ))وديع ياسين دمحم %( يعد التجانس عاليًا وا 
  (160، ص  1999وديع ياسين دمحم عبد ، )                               " %(  يعني إن العينة غير متجانسة 30)

                     
 (1جدول )

 لمطول والعمر والكتمة  لعينة البحث يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية
 صفة التجانس عينة البحث معامل االختالف

 ع -س

 %3271 5291 165 الطول )سم(
 %14239 2231 21 العمر)سنو(
 %6222 0228 58 الكتمة )كمغم(

 

 : األدوات واألجيزة ووسائل جمع المعمومات 2-3
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 : األدوات المستخدمة في البحث 2-3-1

 نظامي  .ممعب تنس  -

 ( .مضارب تنس نوع ويمسن )فرنسي -

 ( فرنسي .Babelotكرات تنس تعميمية صفراء   نوع ) -

 ( متر .20ل )حبل نايمون بطو  -

 ( م  .3خشاب بطول )أ -

 سمة كرات  . -

  .   والصقةأشرطة ممونة  -

 شريط قياس . -

 صافرة .  -

 .ج االختبارات القبمية والبعدية استمارة تسجيل نتائ -

 األجيزة التي تم استخداميا في تجربة البحث  : 2-3-2

 ( .المدفع االلكتروني )قاذف الكرات -

 (  .DELLحاسوب شخصي نوع ) -

 ( كغم .120ن الكتروني ارضي يزن إلى حد )ميزا -

 وأجزاءىا . /( ثا sonnyساعة توقيت الكترونية  نوع )  -

 

 

 وسائل جمع المعمومات  : 2-3-3
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 استمارة االستبيان .  -

 المصادر العربية واألجنبية  . -

 المقابالت الشخصية مع األساتذة والمتخصصين  . -

 المالحظة الذاتية  . -

  : البحث اختيار اختبارات 2-4

الضربة األرضية األمامية والضربة األرضية الخمفية وضربة اإلرسال( ) إن من أىم ميارات لعبة التنس ىي
الميارات األساسية التي يجب تعمميا أثناء البدء في عممية تعمم لعبة التنس وخاصًة الالعبين وتعتبر ىذه 

)الضربة الطائرة األمامية ، الضربة الطائرة الخمفية ، الضربة  المبتدئين ، أما الميارات األخرى والتي تشمل
فيي ميارات يتم تعميميا بعد  (الكرات الساقطة ، الكرات العاليةالنصف طائرة ، الكبس من فوق الرأس ، 

ث ، وقد تم اختيار الميارتين األولى وصول الالعب إلى مستوى متقدم من التعمم في الميارات األساسية الثال
جراء االختبارات عمييا وقياس مسمن الميارات األ توى التعمم ساسية الثالثة المذكورة أعاله لتعميم الطالب وا 

 لجياز.  سموب واوالتي تناسب كل من األ

   "ومن االختبارات المستخدمة لقياس مستوى التعمم لمضربتين األرضيتين األمامية والخمفية ىو اختبار

             (Safrit J . Magare and Jenry Bascom .1986 . p224)( Jack  E   Hewittىوايت المعدل )

 (252، ص1989ريسان خريبط مجيد ، )                                                                             
وبذلك قام الباحث باستخدام اختبارات)ىوايت( المعدلة لقياس القدرة المياريـة لميارتـي )الضربة األرضية 

 األمامية والضربة األرضية الخمفية( . 
االختبارات مقننة ومصممة لطمبة الجامعات من كال الجنسين ولممبتدئين والمتقدمين وان ىذه إن ىذه 

 ( المعدلة . )ىوايت االختبارات ىي اختبارات مقننة وشائعة االستخدام  ويطمق عمييا اختبارات
 
 
 
 
 
 االختبار األول : اختبار الضربة األرضية األمامية : 2-4-1
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 ميارة الضربة األرضية األمامية في التنس .  الغرض من االختبار: لقياس
 مستوى العمر والجنس : مناسب لطمبة المدارس اإلعدادية وطمبة الجامعات .

  اإلجراءات :
 ( .1يخطط ممعب التنس من إحدى جيتيو كما ىو مبين في الصورة ) -
( قدم من 4و) ( قدم من األرض7وعمى ارتفاع ) يثبت حبل من طرفيو في قائمي الشبكة وموازيًا ليا -

 الشبكة .
  4و2/1( خطوط متوازية بين خط اإلرسال وخط القاعدة بحيث تكون المسافة بين الخطوط  3ترسم ) -

 قدم  .
 ( تشير إلى الدرجات المخصصة لكل منطقة من المناطق التي تسقط فييا الكرة .5و4و3و2و1األرقام ) -
 التي تقع عمى منتصف خط القاعدة عند النقطة  (Center  Markعالمة الوسط )يقف المختبر عمى  -

التي تقع قرب خط المنتصف ومعو سمة  )أ( بينما يقف المدرس في نصف الممعب المواجو عند النقطة )ب(
 ممموءة بكرات التنس ومضرب لمتنس . 

الذي يقوم بالتحرك من مكانو التخاذ يقوم المدرس بضرب الكرة  بالمضرب إلى المختبر خمف خط اإلرسال و  -
الوضع المناسب لضرب الكرة بطريقة الضربات األرضية األمامية لتمر فوق الشبكة وأسفل الحبل لتسقط في 
المناطق المبينة باألرقام في نصف الممعب المواجو محاواًل تحقيق أعمى درجة في كل مرة في المنطقة رقم 

(5. ) 
 ( محاوالت متتالية لمتدريب عمى االختبار. 5ق ذكره)يكرر لمختبر األداء الساب -
 ( كرات بنفس الطريقة .10( مرات أي )10يبدأ االختبار بأن يقوم المختبر بتنفيذ األداء ) -
في جميع المحاوالت يقوم المدرس بضرب الكرة بطريقة موحدة وقانونية بحيث تكون مماثمة بقدر اإلمكان  -

 ية .لمكرات في مواقف المعب الفعم
 حساب الدرجات :

من شروط االختبار إن تعبر الكرة الشبكة من تحت الحبل وتسقط عمى األرض داخل الممعب في مناطق  -
ة مختمفة تتراوح قيمتيا من ( وتعطى ليا درجات تقويم تصاعدي1محددة عمى التوالي والموضحة في الصورة )

 ( درجات .5 -1)
محاوالت يستخرج الوسط الحسابي ليا ولكل العب عمى حده ، وبعدىا وبعد إحصاء المجموع الكمي لعشرة  -

 جمع كافة األوساط واستخراج وسط حسابي واحد لممجموعة .
 
 
 
 االختبار الثاني : اختبار الضربة األرضية الخمفية : 2-4-2
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 الغرض من االختبار: لقياس القدرة الميارية لمضربة األرضية الخمفية في التنس. 
 العمر والجنس : مناسب لطمبة المدارس اإلعدادية وطمبة الجامعات .مستوى 

 اإلجراءات : تطبق نفس اإلجراءات المتبعة في االختبار األول فيما عدا الطريقة المستخدمة لضرب الكرة .
 تحتسب الدرجات في ىذا االختبار بنفس طريقة حسابيا في االختبار األول.   حساب الدرجات :

 

 
 (1صورة )

 األمامية والخمفيةاألرضيتين لضربتين ( المعدل لقياس ميارتي اتوضح اختبار )ىوايت

 : التجربة االستطالعية 2-5

قبل القيام ببحثو بيدف قوم بيا الباحث عمى عينة صغيرة إن التجربة االستطالعية ىي دراسة تجريبية أولية ي
( طالب من خارج عينة 3تجربة استطالعية عمى ) وعميو قام الباحث بأجراء اختيار أساليب البحث وأدواتو .

  8/11/2012لتاسعة من يوم الخميس المصادف  البحث ، وذلك في الساعة ا

 والغرض من ىذه التجربة االستطالعية ىو:* 

 التعرف عمى إمكانية تطبيق االختبارات عمى عينة البحث  . -

 االختبارات ليم  .أخذ فكرة عن مستوى ىذه العينة ومدى مالئمة  -

 التأكد من كفاءة فريق العمل وضمان اطالعيم عمى كيفية وطريقة العمل . -

 تالفي األخطاء التي قد تحدث عند تنفيذ االختبارات خالل التجربة الرئيسية . -
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 االختبارات القبمية : 2-6

بالدراسة يوم االثنين قام الباحث بأجراء االختبارات القبمية لتقويم األداء الفني لعينة البحث لمميارات المشمولة 
)في الساعة التاسعة صباحًا الثالث شعبة أ المجموعة التجريبية وفي  وكما يمي 19/11/2012المصادف 

والمدرس وفريق العمل إشراف الباحث الساعة الحادية عشرة الثالث شعبة ب المجموعة الضابطة( وتحت 
تم إعطاء وحدتين تعريفيتين قبل االختبار من أجل تعريف المتعممين المبتدئين بالميارات المطموبة المساعد ، و 

قيد البحث . وقد راعى الباحث قدر اإلمكان ضبط المتغيرات من حيث الوقت والمكان وفريق العمل المساعد 
ختبارات البعدية ، وتم إجراء عممية التكافؤ بين المجموعتين الضابطة والتجريبية من أجل بقائيا نفسيا في اال

في االختبارات القبمية من أجل أن يعزو الباحث الفرق في مستوى التعمم الى المتغيرين المستقمين االسموب 
 والوسيمة التعميمية. 

 (6)ممحق  :الوحدات التعميمية  2-7

سبوعيا بزمن قدره ابيع وبواقع وحدة تعميمية واحدة أ( أس9تعميمية وعمى مدى )( وحدات 9قام الباحث بتنفيذ )
ث استخدمت المجموعة التجريبية حيلضابطة. ( دقيقة لموحدة الواحدة ولكال المجموعتين التجريبية وا90)
المتبع في سموب التقميدي حين استخدمت المجموعة الضابطة األفي قاذف الكرات سموب االتقاني باستخدام األ

 الكمية ولنفس مفردات المجموعة التجريبية .
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  : منيج التعمم اإلتقاني 2-8

عند البدء في تنفيذ الوحدة التعميمية لمنيج التعمم االتقاني تم تقسيم أفراد العينة إلى مجاميع تعميمية صغيرة ، 
و)الجزء الرئيسي  دقيقة( 20جزء التحضيري أقسام )ال( دقيقة موزعة إلى ثالثة 90وكان زمن الوحدة التعميمية)

. وبعد االنتياء ( 6)ممحق ( ، وكان ىذا التقسيم لمميارات  قيد البحث قائقد 5)الجزء الختامي ( ودقيقة 65
من الجزء التعميمي وىو شرح تكنيك الميارة لممتعممين ، تم إعطاء التمارين الالزمة والتغذية الراجعة من قبل 

وقد يتم توزيع افراد المجموعة التجريبية الى مجاميع صغيرة  كاًل حسب مستواه وىذا يساعد مدرس المادة . 
لمنيوض بمستوى أدائيم حتى يصموا  المعمم في إعطاء عدد تكرارات وتغذية راجعة أكثر لممجموعة الضعيفة .

ة راجعة أكثر من إلى مرحمة إتقان الميارة المطموبة ، وتعطى لممجموعة المتوسطة عدد تكرارات وتغذي
المجموعة الجيدة واقل من المجموعة الضعيفة ، وحسب تقسيم ىذه المجاميع يتم استخدام مساعدين لمسيطرة 
يصاليم إلى المستوى المطموب ، ويبقى  عمى ىذه المجاميع في عممية التعمم وتصحيح األخطاء ومعالجتيا وا 

يضًا ىي استثمار الميمة في منيج التعمم االتقاني أىذا اإلجراء إلى نياية المنيج التعميمي. ومن األمور 
الجيدين في األداء لغرض مساعدة الضعفاء ، وىذا العامل يساعد في تحفيز وتشجيع الضعفاء لموصول إلى 
مستوى الجيدين من زمالئيم وكذلك يعطي لمجيدين الثقة العالية في أنفسيم والعمل بجدية أكثر، وىكذا تمت 

يمية إلى أن وصمت المجموعة المتعممة كميا إلى مستوى اإلتقان بنجاح وبيذا تم االنتقال بقية الوحدات التعم
 تقاني الذي ذكرناه أعاله .عمييا نفس خطوات منيج التعمم اإل إلى الميارة الثانية قيد البحث والتي اجري 

  : االختبارات البعـدية 2-9

يوم االثنين المصادف اعة التاسعة صباحًا من في السة البحث تم إجراء االختبارات البعدية عمى عين
وقام الباحث بتييئة الظروف المشابية نفسيا لظروف االختبار القبمي ومن النواحي كافة . من  28/1/2012

 حصل عمى الميارات قيد الدراسة . أجل التعرف عمى مدى التطور الذي 

  : الوسائل اإلحصائية 2-10

ط اسواألو  ومقدار التعمم ،، ، الستخراج النسب المئوية  (spssاإلحصائية )استخدم الباحث نظام الحقيبة 
 ، ومعامل االلتواء ، واختبار )ت( لمعينات المتناظرة وغير المتناظرة .  ةالمعياري ات، واالنحراف ةالحسابي

 

 

 : عرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا -3
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( ، ويتناول )الضابطة والتجريبية مجموعتي البحثعرض نتائج االختبارات التي خضعت ليا يتناول البحث 
أيضًا تحميل ومناقشة النتائج التي تم التوصل إلييا لتحقيق ىدف وفرضية البحث . ويمكن القول بان مجموعتي 

 البحث متكافئة في المستوى من خالل ما يبينو الجدول أدناه :
 (2جدول )

 القبميةيبين تكافؤ مجموعتي البحث في نتائج االختبارات 
 

 النتيجة قيمة )ت( الجدولية قيمة )ت( المحسوبة المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة االختبارات
 ع -س ع -س

 غير معنوي  2202 0229 0212 0231 0211 0228 الضربة االرضية األمامية 
 غير معنوي  2202 0214 0212 0217 0222 0224 لخمفيةالضربة االرضية ا

 % ( . 95( وحدود ثقة ) 38الحرية )درجة * 
 

  : ةبتين األرضيتين األمامية والخمفيعرض وتحميل نتائج اختبارات الضر  3-1
( النتائج االحصائية لتقويم مستوى التعمم لممجموعتين الضابطة والتجريبية في 4و) (3يبين الجدولين )

 رضية الخمفية .  األمامية والضربة األبمية والبعدية لميارتي الضربة األرضية االختبارات الق
 (3جدول )
 ميارتيل وعتين الضابطة والتجريبيةيبين نتائج االختبارات القبمية والبعدية لممجم

 الضربتين األرضيتين األمامية والخمفية 
 النتيجة قيمة )ت( الجدولية قيمة )ت( المحسوبة االختبار البعدي االختبار القبمي المجموعة الميارة

 ع -س ع -س

 معنوي  1273 39256 0230 3232 0211 0228 الضابطة  الضربة االرضية األمامية 
 معنوي  1273 54277 0224 4208 0212 0231 التجريبية 

 معنوي  1273 4234 0219 2291 0222 0224 الضابطة لخمفيةالضربة االرضية ا
 معنوي  1273 4233 0237 4237 0219 0217 التجريبية
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مامية ميارتي الضربتين األرضيتين األ تعمماكتساب و نتائج االختبارات القبمية والبعدية لمدى  (3ل)و الجد بيني
 فقد كانت نتائج الوسط الحسابي واالنحراف المعياري  .ةالضابطة والتجريبيوالخمفية ولكال مجموعتي البحث 

( ولالختبار 0211( و)0228)الختبار القبمي لميارة الضربة األرضيــــــة األماميـــــــــة لممجموعة الضابطة في ا
( وبمغت قيمة اختبار)ت( المحسوبة لمعرفة معنوية الفروق في األوساط الحسابية بين 0230( و)3232البعدي)

( 19( وبدرجة حرية )1273( وىي اكبر من القيمة الجدولية البالغة )37214االختبارين القبمي والبعدي )
 ( مما يدل عمى وجود فروق ذات معنوية لصالح االختبار البعدي . 0295وبحدود ثقة )

 باألسموبأما نتائج الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لممجموعة التجريبية التي مارست مفردات التعمم 
( 0212( و)0231ماميــة )ألرضيـة األالختبار القبمي لميارة الضربة افي ا قاذف الكراتباستخدام  االتقاني

( وبمغت قيمة اختبار)ت( المحسوبة لمعرفة معنوية الفروق في األوساط 0224( و)4208ولالختبار البعدي)
( وبدرجة حرية 1273( وىي اكبر من القيمة الجدولية البالغة )51227الحسابية بين االختبارين القبمي والبعدي )

 ( مما يدل عمى وجود فروق ذات معنوية لصالح االختبار البعدي .  0259( وبحدود ثقة )19)
الختبار القبمي لميارة الضربة نتائج الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لممجموعة الضابطة في ا وكانت

( وبمغت قيمة اختبار)ت( المحسوبة 0219( و)2291( ولالختبار البعدي)0222( و)0224رضيـة الخمفية )األ
( وىي اكبر من القيمة 3217معنوية الفروق في األوساط الحسابية بين االختبارين القبمي والبعدي )لمعرفة 

( مما يدل عمى وجود فروق ذات معنوية 0295( وبحدود ثقة )19( وبدرجة حرية )1273الجدولية البالغة )
 لصالح االختبار البعدي .       

سموب ية التي مارست مفردات التعمم باأللممجموعة التجريبأما نتائج الوسط الحسابي واالنحراف المعياري 
( 0219( و)0217رضيـة الخمفية )الختبار القبمي لميارة الضربة األفي اباستخدام المدفع االلكتروني  االتقاني

( وبمغت قيمة اختبار)ت( المحسوبة لمعرفة معنوية الفروق في األوساط 0237( و)4273ولالختبار البعدي)
( وبدرجة حرية 1273( وىي اكبر من القيمة الجدولية البالغة )4213بين االختبارين القبمي والبعدي )الحسابية 

 ( مما يدل عمى وجود فروق ذات معنوية لصالح االختبار البعدي . 0295( وبحدود ثقة )19)
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 (4جدول )
 ية لممجموعتين الضابطة والتجريبية في أداء ميارتييبين نتائج االختبارات البعد

 الضربتين األرضيتين األمامية والخمفية  
 النتيجة قيمة )ت( الجدولية قيمة )ت( المحسوبة التجريبية الضابطة المجموعة
 االختبار البعدي االختبار القبمي الميارة

 ع -س ع -س

 معنوي  2202 11215 0224 4208 0230 3232 الضربة االرضية األمامية 
 

 معنوي  2202 5233 0237 4237 0219 2291 لخمفيةالضربة االرضية ا
 

ولمعرفة أفضل المجموعتين الضابطة والتجريبية في اكتساب تعمم ميارتي الضربتين األرضيتين األمامية 
 لمعرفة معنوية الفروق بينيما .عاله فقد استخدم الباحث اختبار )ت( أ  (4والخمفية والتي يبينيا الجدول )

فقد بينت النتائج إن قيمة اختبار )ت( المحسوبة بين المجموعتين في االختبارات البعدية ليما في ميارة 
( وبدرجة حرية 2202( وىي أكبر من القيمة الجدولية البالغة )11215الضربة األرضية األمامية بمغت )

د فروق معنوية بينيما ولصالح االختبار البعدي ولممجموعة ( مما يدل عمى وجو 0295( وبحدود ثقة )38)
 التجريبية . 

أما نتائج قيمة )ت( المحسوبة بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبارات البعدية بينيما وفي ميارة  
وبدرجة حرية ( 2202( وىي أكبر من القيمة الجدولية البالغة )5233رضية الخمفية فقد بمغت )األالضربة 

( مما يدل عمى وجود فروق معنوية بينيما ولصالح االختبار البعدي ولممجموعة 0295( وبحدود ثقة )38)
 التجريبية . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :مناقشة نتائج اختبارات الضربتين األرضيتين األمامية والخمفية  3-2
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( لالختبارات القبمية والبعدية لممجموعتين 4( و)3عند مناقشة النتائج التي تم عرضيا وتحميميا في الجدولين )
الضابطة والتجريبية تبين إن ىناك تأثير معنوي في اكتساب وتعمم ميارتي الضربتين األرضيتين األمامية 

بع والمقترح قد أدى كالىما إلى حصول تطور والخمفية ولممجموعتين ، وىذا يوضح إن المنيجين  التعميمي المت
في مستوى أداء المجموعتين ، ويعزو الباحث ذلك إلى كفاية الوحدات التعميمية وتنفيذ مفرداتيا باستثمار وقت 
التعمم والمحاوالت التكرارية والتغذية الراجعة المنسجمة واإليجابية إلى جانب الشرح والعرض المالئم لطبيعة 

قد نفذت  قاذف الكراتوأوضحت النتائج إن المجموعة التي مارست التعمم االتقاني باستخدام عينة البحث . 
مفردات المنيج التعميمي بتمارين تطبيقية تنافسية وعمى حاالت متنوعة ولكن بمحيط ثابت نسبيًا وقبل االنتقال 

عممية بمحيط متغير . ففي  بيم إلى محيط متغير كالمعب مع زميل مثاًل حيث تمر عمى المتعمم ىنا تطبيقات
الحالة األولى تعتبر الميارة )مغمقة( وفي الحالة الثانية تصبح الميارة )مفتوحة( . والبد من اإلشارة ىنا إلى إن 
اكتساب تعمم ىاتيـن الميارتين كان بشكل متدرج وبصورة أسيل من تعمم الميارات األخرى في التنس مثل 

( . عمما" إن صعوبة تمك الميارة ومحيط أدائيا درجةيارة يعتمد عمى )تطور تعمم كل م اإلرسال ، حيث إن
. وقد كانت النتائج  نوعًا ما رسال ىي ميارة مغمقةخمفية ىي ميارات مفتوحة وضربة االالضربات األمامية وال

مى ذات داللة إحصائية ولصالح المجموعة التجريبية في ميارتي الضربتين األرضيتين األمامية والخمفية ع
أثناء تنفيذ مفردات الوحدات  قاذف الكراتالسواء وذلك يعود إلى فاعمية تأثير اسموب التعمم االتقاني باستخدام 

ثارة والدافعية وتوفير جو المتعة وتفعيل العممية اإل التعميمية والتمارين التطبيقية والتي أدت بالمتعممين إلى
وىما التركيز عمى أداء ن بدقة عالية من ناحيتين ميمتين التعميمية وتم تعمم ىاتين الميارتين المذكورتي

) بدقة سقوط الكرات في الميدان الخمفي قدر اإلمكان وفي أماكن متنوعة من ممعب المنافس( والتركيز الميارتين
 عمى التصحيح عن طريق التغذية الراجعة .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : االستنتاجات والتوصيات -4
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من خالل عرض نتـائج االختبـارات وتحميميـا ومناقشـتيا ، تمكـن الباحـث مـن التوصـل إلـى  : االستنتاجات 4-1
 االستنتاجات اآلتية :

 ساسيتينريبيتين والضابطة(  لمميارتين األظيور تحسن واضح في تعمم مجموعتي البحث )التج -1
 )الضربة األرضية األمامية والضربة األرضية الخمفية( .

التعمم عمى المجموعة الضـابطة  مقدار ريبية التي استخدمت اسموب التعمم االتقاني فيتفوق المجموعة التج -2
ساسيتين)الضـربة األرضـية األماميـة والضـربة تقميـدي )االمـري( فـي الميـارتين األالتي استخدمت أسموب الـتعمم ال

 األرضية الخمفية( . 
فــي الــتعمم عمــى  الكــرات قــاذفاالتقــاني باســتخدام تفــوق المجموعــة التجريبيــة التــي اســتخدمت اســموب الــتعمم  -3

الكــرات لمميــارتين  قــاذفمــري( بــدون اســتخدام تخدمت أســموب الــتعمم التقميــدي )األالضــابطة التــي اســ المجموعــة
 ساسيتين)الضربة األرضية األمامية والضربة األرضية الخمفية( . األ
 
 لباحث يمكننا وضع التوصيات اآلتية :من خالل االستنتاجات التي توصل إلييا ا : التوصيات 4-2
رضي وخاصًة ميارتي التأكيد عمى استخدام أسموب التعمم اإلتقاني في تعمم الميارات األساسية بالتنس األ -1

 مامية والخمفية( لتأثيره االيجابي في عممية التعمم والسيما مع المبتدئين .ن األيرضيت)الضربتين األ
في تعمم الميارات األساسية بالتنس  قاذف الكراتالتأكيد عمى استخدام أسموب التعمم اإلتقاني باستخدام  -2
وسيمة تعميمية إيجابية قاذف الكرات مامية والخمفية( لكون ن األيرضيترضي وخاصًة ميارتي )الضربتين األاأل

                                      لممبتدئين .                                                  
في تعمم الميارات األساسية بالتنس قاذف الكرات التأكيد عمى استخدام أسموب التعمم اإلتقاني باستخدام  -3

تقان الميارات الحركية إلى وتعمم اكتساب ارس والكميات ألىميتيما في تعمم األرضي في المراكز واألندية والمد وا 
 خدم جميع األعمار من المبتدئين .درجة كبيرة ، وي

إجراء بحوث مشابية باستخدام أساليب اخرى في التعمم وكذلك باستخدام وسائل تعميمية متنوعة عمى  -4
 ميارات أخرى في التنس األرضي تخدم العممية التعميمية . 

 
 
 
 
 
 
 

 المصادر 
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 ، مطابع التعميم العالي ،1، ج الرياضيةموسوعة القياسات واالختبارات في التربية ريسان خريبط مجيد .  -
 1989جامعة البصرة ، 

، دار الكتب لمطباعة والنشر ، جامعة  2، ط التعمم الحركينجاح ميدي شمش ، أكرم دمحم صبحي ،  -
  2000الموصل ، 

ة ، جامع التطبيقات اإلحصائية واستخدامات الحاسوب في بحوث التربية الرياضيةوديع ياسين دمحم عبد .  -
  1999الموصل ، 

 2010، بغداد ، مطبعة الكممة الطيبة ،2يعرب خيون. التعمم الحركي بين المبدأ والتطبيق ، ط -
Introduction to measurement in Safrit J . Magare and Jenry Bascom ,  -

mirror college publishers  Temmsphysical  Education  and  Exercise Science . 
Toronto . 1986  
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 (2ممحق )
 جامعة ديالى  

 كمية التربية الرياضية
 

 السيد................................................................... المحترم
 رضي والمالئمة للمبتدئينبالتنس األ ساسية والمختصين في تحديد المهارات األ ستبانة أراء الخبراءا  ستمارةام / 

 تحية طيبة :
     ( إجراء بحثو الموسوم  :                              قدوري رافد ميدي  يروم الباحث )    
قاذف الكرات في تعميم ميارتي الضربتين األرضيتين األمامية والخمفية ستخدام تأثير التدريب االتقاني با)

 لممبتدئين(  .رضي بالتنس األ
 )   ( أمام أىم  عالمةوبما إنكم من ذوي االختصاص والخبرة في ىذا المجال يرجى تكرمكم بالتأشير ب    
           رضي والمالئمة لالعبين المبتدئين . شاكرين تعاونكم معنا خدمًة لمبحث الميارات األساسية بالتنس األ    

 العممي ....
 مع التقدير .

 
 

 
 الباحث                                                                            

 رافد ميدي. أ.م.د                                                                             
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 المالئمة لممبتدئينأىم الميارات األساسية بالتنس 
 

 
    
 ت 
 

 
 رضيالميارات األساسية بالتنس األ

 
 
 

 

 التأشير

 ( )       بعالمة  

ماميةرضية األالضربة األ  -1   

رضية الخمفيةالضربة األ -2   

رسالاإل  -3   

ماميةالضربة الطائرة األ  -4   

  الضربة الطائرة الخمفية  -5

  الضربة النصف طائر  -6

الساقطة(الضربة القصيرة )   -7   

  الموب(الضربة العالية )  -8

  الضربة الساحقة )الكبس من فوق الرأس(  -9

  

 الباحث                                                                              
 رافد ميدي. أ.م.د                                                                             
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 (3ممحق )
 جامعة ديالى   

 كمية التربية الرياضية
 

 السيد  ................................................................. المحترم
ميارة من الميارات مالئمة لكل أراء الخبراء والمختصين في تحديد أحد االختبارات ال استبانةستمارة م / ا

 رضي لممبتدئين والمرفقة طيًا األساسية بالتنس األ
 

 تحية طيبة :
 

 ( إجراء بحثو الموسوم  :    قدوري  يروم الباحث )رافد ميدي
يم ميارتي الضربتين األرضيتين األمامية والخمفية في تعم قاذف الكراتستخدام تأثير التدريب اإلتقاني با)

 رضي لممبتدئين(  .بالتنس األ
 

أمام  أحد )    (  والخبرة في ىذا المجال يرجى تكرمكم بالتأشير بعالمة وبما إنكم من ذوي االختصاص
 االختبارات المالئمة لكل ميارة من الميارات المرفقة  . شاكرين تعاونكم معنا خدمًة لمبحث العممي ....

 
 مع التقدير .

 
 
 

            
 الباحث                                                                                  

 رافد ميدي. أ.م.د                                                              
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 ستمارة تحديد االختبارات المالئمة لكل ميارة أساسية من مياراتا
 لممبتدئينرضي التنس األ

 
  

 (       (التأشير )      االختبارات المرشحة                ساسية             الميارات األ
 يصمح  
 
 

 يصمحال 
 

 
 ختبار ىوايت لقياس القدرة                                          ا -1 مامية الضربة األرضية األ -1

 مامية .األ  الميارية لمضربة األرضية 
 لقياس القدرةختبار ىوايت المعدل ا -2

 رضية الخمفية .الميارية لمضربة األ

  

             ختبار ىوايت لقياس القدرة                              ا -1 رضية الخمفية          الضربة األ  -2 
 الخمفية . رضيةالميارية لمضربة األ

 ةالقدر لقياس ختبار ىوايت المعدل ا -2
 رضية الخمفية .الميارية لمضربة األ

  

 
                                                                      

 الباحث                                                                      
 رافد ميدي. أ.م.د                                                                     
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 يبين مقدار التعمم لميارتي الضربتين األمامية والخمفية (4ممحق)
 

 (1شكلانظر ) لميارة الضربة األرضية األمامية مقدار التعمم 
  

 االختبــار القبمي  -االختبـــار البعــدي                               
 (53، ص 2010، يعرب خيون )   100×                                                              =مقدار التعمم  

 االختبــار القبمي  -أعمى رقم ممكن لالختبار                              
 

3232  - 0228 
 100×                                                           الضابطــة  =       المجموعة 

5 – 0228       
                                            

                             =                         3204                           ×100  
                                                        4272                                    

                              =  64241 % 
 
 

4208   -  0231 
  100×                                                          التجريبيــة      =        المجموعة  

5 – 0231    
                                                

3277 
                                          =                             ×100  

                                                         4269 
                             =80238 % 
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  (2شكلانظر ) لميارة الضربة األرضية الخمفيةمقدار التعمم 
 

      
 االختبــار القبمي  -االختبـــار البعــدي                             

  100×                           =                                             مقدار التعمم    
 االختبــار القبمي  -أعمى رقم ممكن لالختبار                             

 
                                      2291 – 0224 

 100×                                                      المجموعة الضابطــة  =            
                                     5  -   0224 

 
                                           2267 

                               =                              ×100  
                                           4276 

                                     
                        =  56209  % 

 
                                     4237 –  0217  

  100×                              المجموعة التجريبيــة  =                                    
                                     5  -   0217 

 
                                     422         

                      =                              ×100  
                                    4283 

 
                        =86296 % 
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                          80238                                                                             80 % 
70 % 

                                                  60  % 
50% 
40% 

                                                                         64241                                 30 % 
20% 
10% 

 صفر                                                                                                                
 
 

 العينة الضابطة              العينة التجريبية                                         
 

 لممجموعتين الضابطة والتجريبية لمقدار التعمم لمضربة األرضية األمامية يوضح النسبة المئوية (1شكل )
 
 
 
 

 
                                   86296                                                                               80% 

70% 
60% 

                                                                          56209                                        50% 
40% 
30 % 
20% 
10% 

 صفر
 

 العينة الضابطة                        العينة التجريبية           
 

 لممجموعتين الضابطة والتجريبي لمضربة األرضية الخمفيةيوضح النسبة المئوية لمقدار التعمم  (2شكل )
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 صور متنوعة لقاذف الكرات (5ممحق )

 
 (1صورة )

 
 (2صورة )
 

 
 (3صورة )

 

 
 (4صورة )
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 ( نموذج لوحدة تدريبية6ممحق )

 


