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ممخص البحث بالمغة العربية
لعبة التنس من األلعاب التي تتطمب جيد كبير من الناحية البدنية والميارية وىي معركة ذىنية بقدر ماىية
معركة الستعراض القدرات والميارات البدنية ,وأحد ىذه المظاىر الساحرة في المعبة ىو محاولة ايجاد نقطة

الضعف عند منافسك وكشفيا والتغمب عميو .ولكون الباحثون من الميتمين بيذه المعبة الحظ ان اغمب

الالعبين بأعمار ( )15 – 13سنو ييدرون عددا كبي ار من الضربات الطائرة بأشكاليا خالل المباريات ويرجع

مشكمة ذلك الى ان التعمم ليذه الفئة تفتقر لقمة االىتمام ليذه الميارة وكذلك عدم اعطاء وقت كافي لمتعميم

لالعبين ل تحسين تمك الميارة الى ان ىذه الفئة العمرية وليذه الميارة يكون فييا التعمم صعبا نوعا ما وكذلك
عدم اعطاء وقت كافي لتطوير سرعة االستجابة وتنفيذ االداء لمضربة الطائرة بدقة وباقل زمن ممكن وىدف

البحث الى:

-1

اعداد منيج تعميمي بالتنس االرضي لتطوير المستوى الميارى لمضربة الطائرة االمامية والخمفية .

 -2معرفة تأثير تمرينات خاصة بالتنس االرضي في تطوير المستوى الميارى لمضربة الطائرة االمامية
والخمفية .

قام الباحثون باستخدام المنيج التجريبي بنظام المجموعتين التجريبيتين المتكافئتين( التجريبية والضابطة )

ذات االختبارات القبمية والبعدية واشتمل مجتمع عينة البحث عمى العبي منتخب محافظة كربالء بالتنس
بأعمار ( )15-13سنة والبالغ عددىم (  )18العبا من الذين شاركوا رسميا في البطوالت التي يقيميا

االتحاد الفرعي في كربالء  .واختار الباحثون عينة بحثو وبواقع ( 12العبا)  ,وتحقق من بياناتو االحصائية

باستخدام الحقيبة االحصائية  spssوظير تطور في الميارات المدروسة ولممجموعتين الضابطة والتجريبية
وكانت استنتاجات البحث تبين:

.1

تمرينات خاصة المعد كان لو اثر واضح وفعال في تطوير المستوى المياري لمضربة الطائرة االمامية

والخمفية لالعبي منتخب محافظة كربالء بالتنس .
وتحددت اىم التوصيات لمباحثين بـ:

 -1االىتمام بتطوير ميارة الضربة الطائرة االمامية و الخمفية بالتنس .
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Abstract
Tennis games that require a great effort from the physical and skill, a mental battle
as much as what the battle to review capacity and physical skills, and one of these
charming appearances in the game is to try to find a weak point when your
competitor, detect and overcome it. And the fact that researchers who are
interested in this game noted that most of the players aged (13-15 years) are
wasting a large number of aircraft strikes forms during the games because the
problem so that the learning of this group lacks of attention to this skill as well as not
giving enough time to teach the players to improve that skill to that this age group,
but this skill is the somewhat as well as not giving enough time to develop a
response and implementation of performance strike aircraft speed and accuracy
with
minimal
time
and
target
research
to
learn
difficult:
1. Prepare curriculum tennis Ground to develop the skill to blow the plane front and
rear
level.
2. The effect of a private tennis Ground exercises to develop the skill to blow the
plane
front
and
rear
level.
Researchers using the experimental method two experimental groups system
(experimental and control) of tribal tests and a posteriori and included a sample
search on the squad province of Karbala tennis aged society (13-15 years) totaling 18
players who officially participated in tournaments hosted by the sub-Union in
Karbala. The researchers examined a sample picked by (12 players), check out the
statistical data using statistical SPSS bag and appeared in the development of skills
and studied experimental and control groups were research findings:
1. exercises prepared especially had an impact clearly and effectively to the
development of the skill level of the plane hit the front and rear squad province of
Karbala
in
tennis.
And identified the most important recommendations of the community by:
1. Developing the skill of the plane for backhand and forehand hit in tennis.

التعريف بالبحث
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 مقدمة البحث واىميتو1-1

ان تقدم الحياة وازدىارىا وتطور العموم اخذ ينعكس عمى جميع المجاالت ومن ىذه المجاالت ىو المجال

الرياضي والذي اخذ تقدما" كبيرا" نتيجة أتباع األساليب العممية الحديثة والتخطيط الجيد عن طريق البحوث
العممية والتي تحاول االبتعاد عن المألوف وايجاد طرق جديدة في عموم الرياضة ومن ىذه العموم عمم التعمم

الحركي .

ففي التعمم الحركي دائما" ما يسعى المعمم الى تعميم العبيو من خالل استخدام مناىج تعميمية تيدف الى

تطوير و تعديل سموك االداء لمميارات خالل مراحل التعمم من اجل التعرف عمى تقويم االداء الحركي قبل واثناء
وبعد االداء وكذلك تصحيح األخطاء .

وتعد رياضة التنس االرضي من الرياضات الجماىيرية المميزة والممتعة بالنسبة لالعبين والمشاىدين ,وكذلك

تعتبر المعبة الشع بية الثانية عالميا بعد كرة القدم وقد أخذت دول العالم تيتم اىتماما خاصا بيذه المعبة مما
أدى الى تطورىا بسرعة فائقة فيي من األلعاب التي تتطمب جيد كبير من الناحية البدنية والميارية  ,والتنس

ىي معركة ذىنية بقدر ماىية معركة الستعراض القدرات والميارات البدنية  ,وأحد ىذه المظاىر الساحرة في

المعبة ىو محاولتك ايجاد نقطة الضعف عند منافسك وكشفيا والتغمب عميو

لذا يجب مراعاة حركة الالعب اثناء االداء ,وتعد ميارتي الضربة الطائرة االمامية والخمفية من الضربات
الحاسمة في لعبة التنس من خالل استخداميا بأداء حركي امثل مع سرعة لمضربة  ,وتساىم االدوات

المساعدة واالجيزة الحديثة في تطوير قابمية المتعممين وخصوصا اذا وظفت لخدمة الميارة المدروسة

وبأسموب عممي وخبرة المدرب والقائمين بعممية التعميم ستعطي نتائج ايجابية في تسريع عممية التعميم.

تتميز الضربة الطائرة عن سائر الضربات االخرى في ان عممية ضرب الكرة تتم قبل مالمستيا لألرض إما

بالضربة االمامية او الضربة الخمفية  ,وتعد الضربة الطائرة من الضربات الميمة التي تساعد وتساىم بفوز

الالعب بالمباراة  ,وتكمن اىمية اداء ىذه الضربة انيا تعطي خيارات عديدة ألدائيا بسبب تمركز الالعب

بالقرب من الشبكة بمسافة 1.5م الى 2.5م او منتصف منطقة االرسال مما يتيح رؤيا لالعب بفتح زوايا
ممعب المنافس .

ومن ىنا تكمن اىمية البحث عن طريق تطوير المستوى المياري لميارة الضربة الطائرة االمامية والخمفية

لالعبي محافظة كربالء بأعمار ( ) 15 – 13سنو .

 2-1مشكمة البحث

من خالل متابعة الباحثون لمعديد من البطوالت الداخمية والخارجية بمعبة التنس االرضي وكوني احد القائمين

بالعممية التعميمية لمعبة في المجال التربوي والمدارس التخصصية لممنتخب الوطني لمفئات العمرية ومدرب

دولي لغاية االن الحظ ان اغمب الالعبين بأعمار ( )15 – 13سنو ييدرون عددا كبي ار من الضربات الطائرة
بأشكاليا خالل المباريات ويرجع مشكمة ذلك الى ان التعمم ليذه الفئة تفتقر لقمة االىتمام ليذه الميارة وكذلك

عدم اعطاء وقت كافي لمتعميم لالعبين لتحسين تمك الميارة الى ان ىذه الفئة العمرية وليذه الميارة يكون

فييا التعمم صعبا نوعا ما وكذلك عدم اعطاء وقت كافي لتطوير سرعة االستجابة وتنفيذ االداء لمضربة الطائرة
بدقة وباقل زمن ممكن لذلك ارتى الباحثون العمل عمى تطوير اداء الضربة الطائرة االمامية والخمفية بالتنس

لالعبين من خالل اعداد تمرينات خاصة مما يتيح لالعب عدم اعطاء الفرصة لممنافس بالتمركز واخذ المبادرة
لمفوز بالنقطة لسرعة تحركو وتأدية الواجب الحركي لمميارة وتمركزه قرب الشبكة مما يتيح لو رؤية جيدة

لجميع زوايا ممعب المنافس وبنفس الوقت تعتبر مصدر ضغط عمى المنافس

 3-1اىداف البحث.
اعداد تمرينات خاصة بالتنس االرضي لتطوير المستوى الميارى لمضربة الطائرة االمامية والخمفية
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معرفة تأثير تمرينات خاصة بالتنس االرضي في تطوير المستوى الميارى لمضربة الطائرة االمامية

-2
والخمفية .

معرفة افضمية المجموعتين في تطوير المستوى الميارى .

-3

 4-1فروض البحث
 – 1ىناك تأثير ايجابي لمتمرينات خاصة في تطوير والمستوى المياري لميارة الضربة الطائرة االمامية
والخمفية

 – 2توجد فروق ذات داللة احصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة ولصالح التجريبية

 -3توجد فروق ذات داللة احصائية بين الضربتين الطائرة االمامية والخمفية ولصالح االمامية.

 5 – 1مجاالت البحث
1- 5-1

المجال البشري  :-العبو التنس لمنتخب محافظة كربالء بأعمار ( )15 -13

 2 - 5-1المجال الزماني  :-من  2015 / 9 / 19والى 2016 / 8 / 1

 3 -5 -1المجال المكاني  :-مالعب التنس بأرضية التارتان في منتدى شباب الوحدة /كربالء المقدسة /
حي الحسين .

 6 – 1تحديد المصطمحات

 1 – 6 – 1المستوى المياري -:
"أن المبدأ الذي وضعو ) (Fitts 1954ىـو العالقـة العكـس بـين السـرعة – والدقـة  ,بـين صـعوبة الحركـة
وسرعتيا عند أدائيا  .فزيادة الصعوبة يقمل من السرعة ويزيد من زمن الحركة  .وعند تقميل زمن الحركة تـزداد

الســــرعة وتقــــل الدقــــة  .فميــــذا أطمــــق عميــــو ) ( (Fittsتبــــادل الســــرعة والدقــــة )

speed

–

(

) . accurascytraade – offوىذا يعني عندما نتدرب عمـى الدقـة نقمـل مـن سـرعة الحركـة .وعنـدما نتـدرب
عمـى الســرعة نقمــل اىتمامنــا بالدقــة ويضــيف ( شــمت ) عنــدما نطمــح لقيــاس الســرعة  ,فــأن درجــة الدقــة لتمــك

الواجـب ال تؤخـذ بالحســبان  .وذلـك بنـاء عمــى مبـدا (تبـادل الســرعة والدقـة ) وعمـى عكــس ذلـك عنـدما تتطمـب

الميــارة محاولــة ســريعة تــؤدي بأقــل دقــة وبــالعكس  ,أن الحــل الــذي منحــو  Wickens1992يعــد ىــو الحــل
الوحيد لمعالجة مشكمة تدريبات السرعة والدقة وعندما نريد أن نقيم السرعة نمسك بأحكام الدقة بثبات والتركيز

عمى متغير السرعة وتأشيراتيا .أو نمسك السرعة بأحكام ثابت والتركيز عمى الدقة لقياسيا"

()1

.

 - 3منيجية البحث واجراءاتو الميدانية-:
 1-3منيج البحث :

 - 1مازن هادي كزار  :أثر التدريب العقمي والبدني المهاري في دقة وسرعة االستجابة الحركية لالعبي الريشة الطائرة  ,رسالة
ماجستير ,جامعة بابل  ,كمية التربية الرياضية  , 2002 ,ص . 25 – 24

تعد المنيجية ذات أىمية في البحوث العممية ,ذلك أن قيمة البحث ونتائجو ترتبط ارتباطا وثيقا

بالمنيج الذي يتبعو الباحثون .ولما كانت مشكمة البحث ذات طبيعية تجريبية والتي تتطمب تطبيق منياج
تعميمي  ,لذا يعد المنيج التجريبي اقرب مناىج البحث العممي وأكثرىا صالحية لحل المشكمة التي بصددىا

الباحثون منطمقاً من أن البحوث التجريبية " تيدف إلى أحداث تغيير عمدي ومضبوط لمشروط المحددة لحدث

ما  ,مع مالحظة التغيرات الواقعية في ذلك الحدث وتفسيرىا"( .)2وبذلك يعد المنيج التجريبي باستخدام نظام

المجموعتين التجريبيتين المتكافئتين( التجريبية والضابطة ) ذات االختبارات القبمية والبعدية أكثر مالئمة
ألىداف وطبيعة البحث واختباراتو وفرضياتو  ,وأدناه التصميم التجريبي المستخدم .
جدول ()1يبين التصميم التجريبي المعتمد في البحث

المجموعة

االختبارات القبمية

التعامل التجريبي

الضابطة

اختبارات

منيج مستخدم او معد

المستوى المياريالتجريبية

االختبارات البعدية
المستوى المياري

من قبل مدرب الذي

يعمل في االتحاد الفرعي

اختبارات

المستوى المياري

منيج تعميمي معد من
قبل الباحثون

المستوى المياري

 2 - 3مجتمع البحث وعينتو - :
المجتمع في التجارب التربوية والرياضية "جميع األفراد أو األحداث أو األشياء الذين تجمعيم صفة مشتركة

يكونون موضوع مشكمة البحث " ( ,)3واشتمل مجتمع عينة البحث عمى العبي منتخب محافظة كربالء بالتنس

بأعمار ( )15-13سنة والبالغ عددىم (  )18العبا من الذين شاركوا رسميا في البطوالت التي يقيميا

االتحاد الفرعي في كربالء  .واختار الباحثون عينة بحثو وبواقع (  12العبا ) بأسموب العشوائي البسيط

والتي مثمت نسبة قدرىا ( )%6666من مجتمع البحث  ,وقسموا إلى مجموعتين تجريبية وضابطة  ,وتم

استبعاد (  6العبين ) افراد التجربة االستطالعية لعدة أسباب منيا البعد عن مكان التدريب وصعوبة االلتزام
بمكان ووقت التدريب والغياب المتكرر عن التدريب .

جدول ()2يبين توزيع أفراد مجتمع وعينة البحث

مجتمع وعينة البحث

مجتمع البحث

عينة البحث

عينة التجربة االستطالعية

 -2سامي محمد ممحم  .مناهج البحث في التربية وعمم النفس  .ط  , 1عمان  ,دار المسرة لمنشر والتوزيع , 2000,ص .353
 -2محمد عبد الفتاح الصيرفي  :البحث العممي الدليل التطبيقي لمباحثين  ,ط , 1عمان  ,وائل لمنشر والتوزيع , 2002,
ص.185

منتخب محافظة كربالء
بأعمار()15- 13

(  )18العب

(  )12العب

(  )6العبين مستبعدين

 3 – 3وسائل جمع المعمومات واالجيزة واالدوات المستخدمة في البحث -:
1–3–3

وسائل جمع المعمومات -:استعان الباحثون بالوسائل البحثية آالتية -:

 -المراجع و المصادر العربية واألجنبية .

 المالحظة المقياس والقياس  -االستبيان . -المقابمة الشخصية .

 -اختبارالمستوى المياري لميارة الضربة الطائرة .

 2 – 3 – 3األجيزة واألدوات المستخدمة -:استعان الباحثون باألجيزة واألدوات آالتية-:
 -قاذف كرات (.)2

 ساعة توقيت يدوية عدد ( )3نوع (. )Casio -حاسبة يدوية عممية نوع (. )hb

 كامي ار تحميمية نوع ( كاسيو ) ذات سرعة( )1600ت/ثا. -البتوب نوع (. )hb

 ممعب تنس قانوني (كاربت). سمة كرات عدد (.)2-مضارب عدد (.)12

 كرات تنس قانونية نوع ( )heedعدد ( . )50 -جدار (خشب)

 شريط قياس معدني . -شريط الصق ممون.

 -شواخص مطاطية ممونة خاصة بالتنس .

3

–  4اجراءات البحث الميدانية (اجراءات تحديد المتغيرات التابعة).

 1 – 4 –3اجراءات تحديد المستوى المياري -:

لغرض قياس وتحديد المستوى المياري لمضربة الطائرة االمامية والخمفية لالعبي محافظة كربالء بالتنس
قام بتصميم اختبار المستوى المياري لمضربة الطائرة االمامية والخمفية وعرضيا عمى ( )12من الخبراء
والمختصين بالتنس لبيان صالحية االختبار لقياس المستوى المياري لالعبين وبعد جمع االستمارات وتحميل
اراء الخبراء والمختصين ومعالجتيا احصائيا باستخدام اختبار مربع كاي والتي اظيرت ان قيمة (كا)2

المحسوبة البالغة ( )12وىي اكبر من قيمتيا الجدولية البالغة ( )3684عند درجة حرية ( )1ومستوى داللة

( , )0605وىذا ما يشير الى ان جميع الخبراء أبدو موافقتيم عمى صالحية االختبار واالستمارة المعنية
بقياس المستوى المياري لمضربة الطائرة االمامية والخمفية .



التجييزات واالدوات -:

.1

ممعب تنس قانوني .

.3

كرات تنس نوع ( )heedعدد( .)50

.5

شريط الصق لون (ازرق).

.2
.4
.6
.7

.8

.9

مضارب تنس قانونية عدد (. )12

قاذف كرات نوع ( ويمسون ) عدد ( . )2
اداة قياس (شريط قياس طول 20م).
استمارة تسجيل الدرجات

مقص .

اقالم خط عريض .

 .10اقالم رصاص وجاف .
 .11كامي ار تصوير حديثة نوع ( كاسيو ) تردد (.)1600
 .12حاسبة عممية عدد (.)1
 .13شواخص ممونو .

 اجراءات االختبار-:
.1

يتم شرح االختبار لممختبرين بعد ذلك يعطى المختبرون وقتا مناسبا لإلحماء ثم يعطي كل مختبر

.2

يقف المختبر في المنطقة المحددة (

) وعمى مسافة من ( ) 3 – 2,50متر عن الشبكة وعمى

.3

في المحظة التي يرسل بيا قاذف الكرات يستطيع الالعب التحرك ان كان ىذا التحرك ضروريا إلنجاح

.4

عند ضرب الكرة من قبل الالعب المختبر بحيث يقوم بأرسال الكرة من فوق الشبكة باتجاه المناطق

.5

وكذلك ()4

( )4محاوالت تجريبية .

الخط الفاصل لمنطقتي االرسال اليمنى واليسرى .
المحاولة بصورة صحيحة قدر االمكان .
المحددة بالدرجات

عمى الالعب المختبر اداء الضربة الطائرة ( )8مرات ( )4منيا ضربات طائرة امامية

ضربات طائرة خمفية .

 كيفية احتساب الدرجة وتقويم االداء -:
.1

يعطى لممختبر ( )1نقطة في حالة سقوط الكرة في المنطقة ( )1المحددة بمسافة العرض

(4م)والطول (763865م).
.2

يعطى لممختبر ( )2نقطة في حالة سقوط الكرة في المنطقة ( )2المحددة بمسافة العرض ( 4م)

.3

يعطى لممختبر ( )3نقاط في حالة سقوط الكرة في المنطقة ( )3المحددة بمسافة العرض (

والطول (4650م) .

261165م) والطول (168865م) .
.4

يعطى لممختبر ( )4نقاط في حالة سقوط الكرة في المنطقة ( )4المحددة بمسافة العرض

(261165م) والطول (5650م) .

.5

يعطى لممختبر ( )5نقاط في حالة سقوط الكرة في المنطقة ( )5المحددة بمسافة العرض

.6

الكرة التي تعمق بالشبكة او تخرج خارج حدود الممعب (عدا المنطقة المحددة) ال تعطى أية نقطة

(261165م) والطول (4650م) .

وتمنح (صفرا) كما موضح في الشكل ( )13ادناه .

صفر

4

3

واحد

2

قاذف كرات

واحد

3

صفر

5

4

5

شكل ( )13يوضح عدم احتساب أي نقطة ومنح (صفر)
.7

يتم احتساب زمن االداء من لحظة خروج الكرة من القاذف حتى ان يمس الالعب الكرة بالمضرب ,

وتم تحديد الزمن لكل ضربة ونقوم بجمع االزمان ونأخذ الوسط الحسابي لمزمن  .مثال  /الالعب الذي يقوم

بضرب الكرات بزمن ( )15ثا ومجموع ( )30درجة = ( )2درجة والعب يقوم بضرب الكرات بزمن ( )20ثا

ومجموع ( )30درجة = ( )1.5درجة فان الالعب الذي حصل عمى ( )2درجة المستوى المياري افضل من
الالعب الذي حصل عمى ( )1.5درجة .

.8

مجموع اعمى درجة يحصل عمييا الالعب المختبر ىي ( )40درجة .

.9

.10

تعطى الدرجة حسب مكان سقوط الكرة .

الكرة التي تقع عمى الخط بين منطقتين تعطى الدرجة لممنطقة االعمى درجة .

 5 – 3التجربة االستطالعية-:

 1 - 5 -3التجربة االستطالعية األولى :
تــم إج ـراء التجربــة االســتطالعية األولــى عمــى مــدار يــومين ( الجمعــة ) الموافــق (  )2016/ 3/ 8فــي تمــام
السـاعة الثالثــة عص ـ ار عمــى (  ) 6العبــين مــن مجتمــع البحــث ومــن خــارج عينــة البحــث عمــى مالعــب التــنس
منتــدى شــباب الوحــدة  ,وتــم تطبيــق اختبــار المســتوى الميــاري فــي يــوم الجمعــة لمتأكــد مــن مالئمــة الوحــدات
التعميمية و معرفة مدى صالحية االختبارات لعينة البحث ومعرفة مدى استعداد عينة البحث ألداء االختبارات و

معرفة الوقت المستغرق ألجراء االختبارات وتنفيذىا.

 2 – 5 – 3التجربة االستطالعية الثانية -:
تــم إج ـراء التجربــة االســتطالعية الثانيــة عمــى مــدار يــومين ( الجمعــة) الموافــق (  )2016/ 3/ 15فــي تمــام

الســاعة الثالثــة عص ـ ار عمــى (  ) 6العبــين مــن مجتمــع البحــث ومــن خــارج عينــة البحــث عمــى مالعــب التــنس
منتــدى شــباب الوحــدة  ,وتــم اختيــار المكــان المناســب لقــاذف الكـرات وتحديــد مكــان الكــامي ار وقــوف الالعبــين

داخــل منطقــة االرســال وكــذلك مكــان وقــوف فريــق العمــل لتســجيل وتفريــغ البيانــات فــي امــاكن تتــيح ليــم رؤيــا

واضحة الختبار المستوى المياري في يوم الجمعة .

 6 – 3اعداد تمرينات خاصة -:

بعد االطالع عمى المراجع والمصادر العممية عد الباحثون مفردات التمرينات الخاصة في مجال التعمم الحركي

وذلك لغرض أعداد وتييئة مفردات المنيج بالصورة النيائية  .اذ تضمن مفردات الوحدة التعميمية والذي مدتو
شيرين ونصف أي بمغ العددالكمي لموحدات(  )30وحدة تعميمية وعدد وحداتو التعميمية في األسبوع ىي ()3

وحدات وزمن الوحدة التعميمية الواحدة ىو ( )90دقيقة فضال عن مدى مالمتو لمفئة العمرية لعينة البحث و

كما موضح في الممحق() حيث بدا بعرض افالم توضيحية عن طريق العرض البطيء لنماذج من الالعبين
المحترفين الذين يمتازون بأداء حركي خاص بيذه الضربة  ,اذ تم مشاىدة حركة القدمين والجذع والذراعين

وتوافقيما مع العين بما يتناسب و مسار الكرة من حيث ارتفاعيا او انخفاضيا من مستوى الجذع ,

الستقباليا بصورة صحيحة وبما يخدم المسار الحركي وتنفيذ الواجب الحركي بأداء ومستوى مياري عالي
وسريع .اذ عد الباحثون تمارين متنوعة لمضربة الطائرة االمامية والخمفية لممجموعة التجريبية مستعينا بكراس
االتحاد الدولي (تطبيقات وتمارين التنس) وتمارين معدة من قبل الباحثون (تمارين عمى الجدار وتمارين

لمضربة الطائرة تخدم الواجب الحركي وبما يالئم الفئة العمرية) وكل ذلك يصب في خدمة الضربة الطائرة
االمامية والخمفية بالشكل االمثل  .اما ما يخص المجموعة الضابطة فقد تدربت عمى منيج معد من قبل

مدرب االتحاد الفرعي في كربالء وعمى مالعب منتدى شباب الوحدة وبنفس مدة الوحدة التعميمية البالغة

( )90د.

 7 – 3التجربة االساسية -:

 1 – 7 – 3القياس القبمي -:

قام الباحثون بتنفيذ االختبارات القبمية عمى افراد عينة بحثة من المجموعتين في يوم السبت الموافق

( )2016/4/2وعمى مالعب منتدى شباب الوحدة  /حي الحسين  /محافظة كربالء  ,والتي تضمنت تطبيق

اختبار المستوى المياري لمضربة الطائرة االمامية والخمفية عمى أفراد المجموعة التجريبية بعدىا قام بايجاد

التكافؤ بين افراد المجموعتين (الضابطة والتجريبية) وكما مبين ضمن الجدول (.)4

جدول ()4يبين تكافؤ المجموعتين التجريبيتين بالقياسات والمتغيرات قيد الدراسة

القياسات والمتغيرات قيد الدراسة

المجموعة الثانية التجريبية

المجموعة
الضابطة

المستوى المياري لمضربة الطائرة

الوسيط

االنحراف

الوسيط

االنحراف

الربيعي

قيمة مان

الداللة

وتني

اإلحصائية

المحسوبة

الربيعي

0.610

0.110

0.555

0.069

14.500

غير معنوي

المستوى المياري لمضربة الطائرة

0.610

0.138

0.555

0.097

17.150

غير معنوي

المستوى المياري لمضربة الطائرة

0.610

0.083

0.555

0.069

15.500

غير معنوي

االمامية والخمفية
االمامية
الخمفية

 2 – 7 – 3تنفيذ تمرينات خاصة -:
عمل الباحثون عمى إعداد تمرينات تعميمية لتطوير متغيرات البحث ( قيد الدراسة) لممجموعة التجريبية كما
موضح في الممحق (. )1

بما يناسب الفئة العمرية قيد الدراسة و طبيعة الميارة المدروسة معتمدا في ذلك عمى تحميل ومراجعة عدد

كبير من المصادر والمراجع العممية المتخصصة وبمساعدة المشرفين واستشاراتيم العممية إضافة إلى خبرة
الباحثون التي اكتسبيا من خالل ممارستو لمعبة التنس كونو مدرب حاصل عمى شيادة دولية وكذلك من

دراستو وقد امتاز تمرينات خاصة باالتي-:

-1

تم البدء بتنفيذ التمرينات المدرجة ضمن تمرينات خاصة يوم االحد الموافق .2016/4/3

-3

عدد الوحدات التعميمية ( 3وحدات تعميمية) أسبوعياً .

-2
-4
-5
-6



استمر تنفيذ التمرينات المدرجة ضمن تمرينات خاصة لمدة ( 10أسبوع) .
العدد الكمي لموحدات التعميمية ( 30وحدة تعميمية) .

أيام تنفيذ تمرينات خاصة  :االحد  ,الثالثاء  ,الخميس .

زمن الوحدات التعميمية بأقساميا الثالثة بحسب أىداف ومتطمبات كل منيا ,كانت (90د) .

ممحق (. )1

-7

كان تمرينات خاصة متساويا لكال المجموعتين الضابطة والتجريبية حيث استخدمت المجموعة

-8

تابع الباحثون تنفيذ التمرينات المعدة ضمن تمرينات خاصة عمى المجموعتين الضابطة والتجريبية

-9

انتيى تطبيق تنفيذ التمرينات المعدة في تمرينات خاصة بتاريخ .2016/6/9

الضابطة منياج االتحاد الفرعي اما المجموعة التجريبية استخدمت تمرينات خاصة المعد من قبل الباحثون .

بنفس الوقت .

 3 – 7 – 3القياس البعدي -:

بعد اكمال مفردات تمرينات خاصة والتي اشتممت ( )30وحدة تعميمية التي تضمنت عمى تمرينات لممستوى
المياري لمضربة الطائرة االمامية و الخمفية بالتنس لالعبي منتخب كربالء ( ) 15 – 13سنو  ,اجرى

الباحثون االختبارات البعدية في يوم الجمعة الموافق ( )20169/6/10عمى مالعب منتدى شباب الوحدة /
حي الحسين  /محافظة كربالء وبنفس الظروف واالمكانيات المستخدمة في االختبارات القبمية .

 8 – 3الوسائل االحصائية -:

لجأ الباحثون إلى اختيار الوسائل اإلحصائية ذات العالقة بمقارنة نتائج االختبارات القبمية و البعدية ,

واستعان بنظام المعالجة اإلحصائية ( , )spssوبما يأتي:




الوسط الحسابي

الوسيط



االنحراف الربيعي



معامل ارتباط الرتب ( سبيرمان )




اختبار ولكوكسن لعينتين متناظرتين متساويتين بالعدد

اختبار مان وتني لمعينات المستقمة

 - 4عرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا -:
تضمن ىذا الباب عرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا والتي توصل ليا الباحثون من خالل إجراء االختبارات
القبمية وتنفيذ التمرينات المعدة في تمرينات خاصة واجراء االختبارات البعدية لعينة البحث ( المجموعتين

التجريبية والضابطة)  ,وقد تم جمع البيانات وتنظيميا وتبويبيا في جداول توضيحية ثم معالجتيا إحصائيا

لموصول إلى النتائج النيائية لتحقيق أىداف وفروض البحث.

 1 - 4عرض وتحميل نتائج االختبارات لممتغيرات المدروسة لمجموعتي البحث الضابطة

والتجريبية ومناقشتيا -:

 1 – 1 - 4عرض وتحميل نتائج فرق االختبارات القبمية والبعدية لممتغيرات المحسوبة ال فراد المجموعة
الضابطة ومناقشتيا -:

بغية التعرف عمى داللة الفرق بين االختبارات القبمية والبعدية في متغيري سرعة االستجابة الحركية

والمستوى المياري لمضربة الطائرة االمامية والخمفية ألفراد المجموعة الضابطة قام الباحثون باستخدام اختبار

ولكوكسن لعينة واحدة كوسيمة احصائية لتحقيق ىذا الغرض والوقوف عمى حقيقة الفرق في المتغيرات البحثية
في نتائج االختبارات القبمية والبعدية والجدول (. )5

جدول ()5

يبين قيم الوسيط واالنحراف الربيعي ولكوكسن المحسوبة وداللتيا اإلحصائية لالختبارات القبمية والبعدية
لممتغيرات المدروسة لممجموعة (الضابطة)

المتغيرات

وحدة

البدنية

االختبار القبمي

االختبار ألبعدي

القياس

الوسيط

االنحراف

الوسيط

االنحراف

الربيعي

قيمة z

المحسوبة

مستوى
الداللة

نوع

الداللة

الربيعي

المستوى المياري لمضربة

د

0.610

0.110

0.860

0.083

2.207-

0.027

معنوي

المستوى المياري لمضربة

د

0.610

0.138

0.888

0.111

2.207-

0.027

معنوي

الطائرة االمامية والخمفية
الطائرة االمامية

المستوى المياري لمضربة

د

0.610

0.083

0.888

0.097

2.207-

0.027

معنوي

الطائرة الخمفية

تحت مستوى داللة ( )0605وحجم عينة()6
يبين الجدول (  ) 5قيم الوسيط واالنحراف الربيعي لالختبارين القبمي والبعدي لممجموعة ( الضابطة)اذ

بمغ الوسيط لممستوى المياري لمضربة الطائرة االمامية والخمفية لالختبار القبمي ( )0.610وبانحراف ربيعي

( )0.110وبمغ الوسيط لممستوى المياري لمضربة الطائرة االمامية والخمفية لالختبار البعدي ()0.860

وبانحراف ربيعي ( )0.083وبمغت قيمة ( )Zالمحسوبة ( , )2.207-وبمغ الوسيط لممستوى المياري لمضربة
الطائرة االمامية لالختبار القبمي ( )0.610وبانحراف ربيعي ( )0.138وبمغ الوسيط لممستوى المياري

لمضربة الطائرة االمامية لالختبار البعدي ( )0.888وبانحراف ربيعي ( )0.111وبمغت قيمة ( )Zالمحسوبة

( , ) 2.207-وبمغ الوسيط لممستوى المياري لمضربة الطائرة الخمفية لالختبار القبمي ( )0.610وبانحراف
ربيعي ( )0.083وبمغ الوسيط لممستوى المياري لمضربة الطائرة الخمفية لالختبار البعدي ()0.888
وبانحراف معياري ( )0.097وبمغت قيمة ( )Zالمحسوبة ( , )2.207-وعند مقارنة قيم ( )Zالمحسوبة

لجميع المتغيرات المدروسة مع قيمة (  ) Zالجدولية عند مستوى داللة ( )0.05ودرجة حرية ( )11والبالغة

( )10وىي اقل من القيم المحسوبة الختبار ( )Zوىذا يعني وجود فروق معنوية بين القياسين القبمي والبعدي
ولصالح االختبار البعدي في اختبارات (

والمستوى المياري لمضربة االمامية والخمفية  /والمستوى المياري

لمضربة الطائرة االمامية  /والمستوى المياري لمضربة الطائرة الخمفية ) ....

اذ اظيرت النتائج بان قيم الوسيط لمتغيرات المستوى المياري لمضربة الطائرة االمامية والخمفية وكذلك
المستوى المياري لمضربة الطائرة االمامية والمستوى المياري لمضربة الطائرة الخمفية كانت اكبر في االختبار

البعدي عن القبمي  ,وحدوث تغير معنوي بين االختبارين ولصالح البعدي  ,وىذا ما اشارت الية مستويات

الداللة اذ كانت لجميع المتغيرات اقل من مستوى الداللة ( )0.05مما يدل عمى وجود فروق معنوية بين

االختبارين.

_ المناقشة -:
-

المستوى المياري-:

من خالل العرض والتحميل لمنتائج التي حصل عمييا الباحثون لممستوى المياري ظير أن ىناك فروق معنوية
بين االختبارين القبمي و البعدي ولصالح االختبار البعدي لممجموعة الضابطة  ,مما يدل عمى حدوث تطور

ليذا المتغير بعد التجربة الرئيسية ويعود سبب ذلك الى فاعمية التمرينات التي وضعيا المدرب لميارة الضربة

الطائرة االمامية والخمفية والذي حقق ىدفو في التأثير المعنوي والتي تم استخداميا بشكل متدرج من السيل

الى االصعب وكذلك قام بشرح وعرض الميارة بصورة مبسطة امام الالعبين بالمضرب بدون كرة ومن ثم
عرض التسمسل الحركي لمميارة مع الكرة و التأكيد عمى مد الذراع بحيث تكون رسخ اليد ثابتة وقام المدرب
بشرح وعرض المسكة الخاصة بميارة الضربة الطائرة وافساح المجال لالعبين بتطبيق التمارين مع تصحيح
االخطاء واعطاء تغذية راجعو متزامنة بدون كرات ومن ثم تطبيق التمارين مع الكرة بحيث يقوم المدرب بتغذية
الالعبين بكرات بطيئة ومن ثم يقوم بزيادة سرعة الكرات تدريجيا وبما يناسب قابمية الالعبين وىذا ما اكد

عميو (ايمين وديع فرج)" ان عممية التدريب المتقن في قذف الكرات يجب ان تكون عامال ميما لمنجاح في اي
تمرين ويجب ان يراعي المدرب ليس فقط سرعة الكرة المقذوفة  ,وارتفاعيا  ,وبعدىا  ,واتجاىيا  ,ولكن أيضا

الفترة الزمنية لمكرة المقذوفة ومناسبتيا لعمر الالعب ومستوى قدرتو عند التخطيط لممران وكذلك فان الوصف

الدقيق لكل ميارة يعطي لممتعمم فكرة عن المبادئ الخاصة بالحركة او الضربة "( .)4وىدف ىذه الخطوات
التعميمية كميا ىو محاولة توصيل المتعمم إلى حالة مشابية لحالة المعب الحقيقة قدر اإلمكان وىذا ما ييدف

أليو المدرس والمدرب لغرض توصيل المتعمم إلى السيطرة الحركية ورسم البرنامج الحركي في مخيمتو قبل

حدوثو  .وىذا بدوره سوف يساعد المتعمم في اتخاذ قرار تنفيذ الحركة بدقة وسرعة .وىذا ما أكده (
()5

)Magill1998

حين قال أن تنويع خبرات التمرين وتنظيميا والتنوع في الحركة سوف يزيد من الخبرة

التعميمية ويزيد من مقدرة المتعمم عمى أداء الميارة بشكل افضل  ,مما ادى الى االكتساب الجيد لمميارة

وبالتالي تطور المس توى المياري والتحكم لدى المتعمم وبالتالي فان تنويع التمارين جاء ايجابيا اذ زاد واعطى

المتعمم خبرة وتحكم وسيطرة وىذا ىدف يرغب فيو كل مدرب ومدرس .

 2 – 1 – 4عرض وتحميل نتائج فرق االختبارات القبمية والبعدية لممتغيرات المدروسة ألفراد

المجموعة التجريبية ومناقشتيا -:

بغية التعرف عمى داللة الفرق بين االختبارات القبمية والبعدية في متغيري سرعة االستجابة الحركية

والمستوى المياري لمضربة الطائرة االمامية والخمفية ألفراد المجموعة التجريبية قام الباحثون باستخدام اختبار

ولكوكسن لعينة واحدة كوسيمة احصائية لتحقيق ىذا الغرض والوقوف عمى حقيقة الفرق في المتغيرات البحثية

في نتائج االختبارات القبمية والبعدية والجدول ( . ) 6

جدول ()6

يبين قيم الوسيط واالنحراف الربيعي ولكوكسن المحسوبة وداللتيا اإلحصائية لالختبارات القبمية والبعدية
لممتغيرات المدروسة لممجموعة (التجريبية)

المتغيرات
البدنية

4

وحدة

القياس

االختبار القبمي
الوسيط

االنحراف
الربيعي

االختبار ألبعدي
الوسيط

االنحراف

قيمة z

المحسوبة

نوع

مستوى

الداللة

الداللة

الربيعي

 ايمين وديع فرج  :مصدر سبق ذكرة  , 2002 ,ص . 223Magill , A . Richard :Motor Learning and Applications , Mc Graw –Hill, Boston, 1998,p262.

-

5

المستوى المياري لمضربة

درجة

0.555

0.069

1.333

0.097

2.214-

0.027

معنوي

الطائرة االمامية والخمفية
المستوى المياري لمضربة
الطائرة االمامية

0.555
درجة

المستوى المياري لمضربة
الطائرة الخمفية

0.097

1.499

0.180

2.201-

0.028

معنوي

0.555

0.069

1.277

0.166

2.271-

0.023

معنوي

درجة

تحت مستوى داللة ( )0605وحجم عينة()6

يبين الجدول (  ) 6قيم الوسيط واالنحراف الربيعي لالختبارين القبمي والبعدي لممجموعة ( التجريبية )

المستوى الميارة لمضربة الطائرة االمامية والخمفية  ,وبمغ الوسيط لممستوى المياري لمضربة الطائرة االمامية

والخمفية لالختبار القبمي ( )0.555وبانحراف ربيعي ( )0.069وبمغ الوسيط لممستوى المياري لمضربة
الطائرة االمامية والخمفية لالختبار البعدي ( )1.333وبانحراف ربيعي ( )0.097وبمغت قيمة ( )Zالمحسوبة

( , ) 2.214-وبمغ الوسيط لممستوى المياري لمضربة الطائرة االمامية لالختبار القبمي ( )0.555وبانحراف
ربيعي ( )0.097وبمغ الوسيط لممستوى المياري لمضربة الطائرة االمامية لالختبار البعدي ()1.499

وبانحراف ربيعي ( )0.180وبمغت قيمة ( )Zالمحسوبة ( , )2.201-وبمغ الوسيط لممستوى المياري لمضربة
الطائرة الخمفية لالختبار القبمي ( )0.555وبانحراف ربيعي ( )0.069وبمغ الوسيط لممستوى المياري لمضربة

الطائرة الخمفية لالختبار البعدي ( )1.277وبانحراف معياري ( )0.166وبمغت قيمة ( )Zالمحسوبة (-

 , )2.271وعند مقارنة قيم ( )Zالمحسوبة لجميع المتغيرات المدروسة مع قيمة (  ) Zالجدولية عند مستوى

داللة ( )0.05ودرجة حرية ( )11والبالغة (  )10وىي اقل من القيم المحسوبة الختبار ( )Zوىذا يعني وجود
فروق معنوية بين القياسين القبمي والبعدي ولصالح االختبار البعدي في اختبارات (المستوى المياري لمضربة
االمامية والخمفية  /والمستوى المياري لمضربة الطائرة االمامية  /والمستوى المياري لمضربة الطائرة الخمفية )

....

وكذلك اظيرت النتائج بان قيم الوسيط لمتغيرات المستوى المياري لمضربة الطائرة االمامية والخمفية وكذلك

المستوى المياري لمضربة الطائرة االمامية والمستوى المياري لمضربة الطائرة الخمفية كانت اكبر في االختبار
البعدي عن القبمي  ,وحدث تغير معنوي بين االختبارين ولصالح البعدي  ,وىذا ما اشارت الية مستويات
الداللة اذ كانت لجميع المتغيرات اقل من مستوى الداللة ( )0.05مما يدل عمى وجود فروق معنوية بين

االختبارين.

المناقشة -:

المستوى المياري -:
يعزو الباحثون معنوية الفروق بين االختبار القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية الى استخدام التمارين
المساعدة التي من شأنيا تحسين االداء الفني الن التمارين المستخدمة التي قام بأعدادىا الباحثون تعد

وسيمة تعميمية ميمة وذات تأثير فعال في اكتساب عمميو تعمم الميارات االساس ومنيا ميارة الضربة الطائرة

االمامية والخمفية في التنس الستخدامو -:

اوال  /جدار الصد (الحائط) -:

لمحائط الخشبي والتمارين التي طبقيا عمى ىذه الحائط ساىمت بشكل ايجابي الن عممية التكرار والممارسة
عمى تبادل الكرات مع الالعب نفسة او مع الزميل اعطتو ثقة كافية لموصول الى الثقة بالنفس والنجاح

واالتقان ألداء ىذه الميارة مع مراعاة تصحيح االخطاء لممسارات الحركية ألداء الضربة الطائرة سواء االمامية

او الخمفية الن التكرار الخاطئ يؤدي الى نتائج سمبية وىنا تأتي خبرة المدرب في التدرج في شرح التفاصيل

الدقيقة ألجزاء الميارة بشكل مبسط عن طريق الصور او الرجوع الى جياز الحاسوب لعرض الميارة بشكل

ب طيء ورفع اليمم لعدم الشعور بالممل عن طريق االلعاب الترويحية بين الالعبين وفيم كيفية تأدية
التمارين الخاصة بالميارة تحت مختمف الظروف المختمفة وىذا يتفق مع راي (محمد حسن عالوي) " ترتبط

عممية التكرار ظيور بعض االخطاء في المادة المتعممة مما يجدر بنا سرعة إصالح تمك االخطاء الحادثة

لضمان سرعة التعمم واالكتساب ويعزى في كثير من االحيان ظيور االخطاء في عممية تكرار اداء الميارات

الحركية الى سوء فيم الفرد ليدف الحركة او التصور الخاطئ او الى الخوف وعدم الثقة  .او التعب والممل ,

ولذا يجب عمى المربي االسراع في إصالح االخطاء اول بأول بإيضاح الخطأ وتوجيو االنتباه إليو عقب االداء

مباشرة  ,والبدء بإصالح االخطاء االساسية والتركيز عمييا ثم االنتقال بعد ذلك لألخطاء الفرعية او الجزئية .

ويجب ان تتميز عمميات التكرار بالنسبة لمميارات الحركية التي تيدف لمحاولة إتقان الفرد لما تعممو واكتسبو

عمى الخطوات التالية لتكرار الميارة الحركية ( تحت الظروف المبسطة الثابتة  /مع الزيادة التدريجية في

السرعة  /تحت ظرف تتميز بالصعوبة  /وضع المنافسات  /تغيير العوامل الخارجية ) "

لتمارين تتناسب مع نوع الميارة وىي الضربة الطائرة االمامية والخمفية

()6

 ,واستخدامو

ثانيا  /قاذف الكرات -:

لقاذف الكرات دور كبير في عممية التحسن في المستوى المياري لمضربة الطائرة االمامية والخمفية لكون

الجياز اعطى تكرارات ثابتو نسبيا مما ادى الى ترسيخ وفيم وادراك مسبق لممسار الحركي لمكرة من خالل
تحديد زاوية ثابتة النطالق الكرة من القاذف وكذلك سرعة الكرة ثابتو ومن ثم التدريج في السرعة لمكرة شيا"

فشيء وان التنويع في السرع والمسارات لمكرة والتحرك والثبات لالعبين يعطي صورة وانطباعات كثيرة تسيم

في اتقان الالعب لمميارة الحركية وكذلك وضع الالعب في مواقف تتدرج في الصعوبة ادى كل ذلك الى تطور
في المستوى المياري لمضربة الطائرة االمامية والخمفية .

ثالثا  /اجيزت العرض البصرية االلكترونية والمعمومات المفظية -:
ان ألجيزة العرض المرئية وطريقة الشرح بالحركات الجسمية والتي تكون لجميع االتجاىات االمامية والخمفية
والجانبية وتحريك الالعبين الى اماكن مختمفة حولك لمشاىدة التقنيات المستخدمة لألداء لتكون لدييم تشكيمة
واسعة من الضربات عند عرض الميارة ودمجيا مع العرض االلكتروني وكذلك الى المعمومات المفظية

المتزامنة قبل واثناء وبعد تنفيذ الميارة اعطى لالعب افاق واسعة اذ ان اقتران المعمومات المفظية مع عرض
الحركات الجسمية وعمميات العرض االلكترونية ساعدة في ترجمة ىذه المعمومات الى صورة مرئية وان يتذكر

المسار الصحيح لمميارة اثناء التمرين عمييا مما ادى الى تطور كبير و االرتقاء بالمستوى المياري لمضربة
الطائرة االمامية والخمفية وىذا يتفق مع راي (ايمين وديع فرج) " من الميم اضافة عرض الى الشرح التقني

لمميارة حتى يكون اكثر فعالية في احداث صورة مرئية مباشرة لممتعمم تكون منظمة لعدد كبير من الحركات
6

 -محمد حسن عالوي  :مصدر سبق ذكرة  ,ط ,1991 , 1ص. 203 – 202

المتتالية او المسمسمة التي تشمل عمييا الميارة الفنية لممتعمم  .وبذلك يشعر الالعب براحة بالنسبة لمميمة
العقمية الصعبة في ترجمة الكممات المفظية المشروحة لو الى صورة مرئية "(. )7

كما ان الباحثون قام بأخذ تمرينات معدة من قبل االتحاد الدولي وتعديميا لكي تضاف الى الوحدات

التعميمية ونظمت وبوبت تمك الوحدات من حيث الزمن المخصص ليا من خالل استمرارية ادائيا ونوعية

الميام والواجبات المتنوعة المصاحبة لألداء كما ان الستراتيجية التعمم بيذه الطريقة جاء منسجماً والزيادة
التدريجية لمجموع المحاوالت واستخدام المواقف المتغيرة.

 3 - 1 - 4عرض وتحميل نتائج فرق االختبارات البعدية لممتغيرات المدروسة لمجموعتي

البحث (التجريبية والضابطة ) ومناقشتيا .

جدول ()7
يبين أقيام الوسيط واالنحراف الربيعي و مان وتني المحسوبة وداللتيا اإلحصائية لالختبارات البعدية لممتغيرات
قيد الدراسة لمجموعتي البحث

ت

المتغيرات البدنية

1

المستوى المياري لمضربة الطائرة

المجموعة الوسيط

االنحراف

قيمة مان

مستوى

الداللة

الربيعي

وتني

الداللة

اإلحصائية

0.005

معنوية

االمامية والخمفية

ض

0.860

0.083

ت

1.333

0.097

2

المستوى المياري لمضربة الطائرة
االمامية

ض

0.888

0.111

ت

1.499

0.180

3

المستوى المياري لمضربة الطائرة

ض

0.888

0.097

الخمفية

ت

1.277

0.166

المحسوبة
0.500
5.000
1.000

0.34
0.006

معنوية
معنوية

تحت مستوى داللة ( )0605ودرجة حرية ()11
يبين الجدول (  ) 7المؤشرات اإلحصائية لنتائج االختبارات البعدية لممتغيرات المدروسة لمجموعتي

البحث الضابطة والتجريبية والتي تمثل طبيعة أداء المجموعتين بعد االنتياء من تنفيذ التجربة الرئيسية ,

وبمغ الوسيط لممستوى المياري لمضربة الطائرة االمامية والخمفية لممجموعة الضابطة ( )0.860وبانحراف

ربيعي ( ) 0.083وبمغ الوسيط لممستوى المياري لمضربة الطائرة االمامية والخمفية لممجموعة التجريبية
( )1.333وبانحراف ربيعي ( )0.097وبمغت قيمة مان وتني المحسوبة لممجموعتين ( , )0.500وبمغ
الوسيط لممستوى المياري لمضربة الطائرة االمامية لممجموع الضابطة ( )0.888وبانحراف ربيعي ()0.111

وبمغ الوسيط لممستوى المياري لمضربة الطائرة االمامية لممجموع التجريبية ( )1.499وبانحراف ربيعي

( )0.180وبمغت قيمة مان وتني لممجموعتين ( , )5.000وبمغ الوسيط لممستوى المياري لمضربة الطائرة

الخمفية لممجموعة الضابطة ( )0.888وبانحراف ربيعي ( )0.097وبمغ الوسيط لممستوى المياري لممجموعة

التجريبية ( )1.277وبانحراف ربيعي ( )0.166وبمغت قيمة مان وتني لممجموعتين (, )1.000

في حين أظيرت النتائج بان قيم الوسيط لمتغير المستوى المياري لمضربة الطائرة االمامية والخمفية كانت

اكبر في االختبارات البعدية لممجموعة التجريبية عن المجموعة الضابطة  ,وحدث تغير معنوي بين

7

 -ايمين وديع فرج  :مصدر سبق ذكرة  ,2002 ,ص.181

المجموعتين ولصالح المجموعة التجريبية  ,وىذا ما أشارت إليو مستويات الداللة إذ كانت لجميع المتغيرات

اقل من مستوى داللة ( )0605مما يدل عمى وجود فروق معنوية بين المجموعتين .

 المناقشة -:-

المستوى المياري -:

يعزو الباحثون الفروق المعنوية من ميارة الضربة الطائرة االمامية والخمفية ولصالح المجموعة التجريبية
الى فاعمية الجياز المعد من قبل الباحثون وكذلك قاذف الكرات

والتمارين التي اعدت ليذا الغرض ,

والتمارين التي اعدىا الباحثون والوسائل المساعدة المتمثمة بالموح الخشبي والتي بدورىا تزيد من تمكن افراد
العينة من تطوير المستوى المياري فضال الى المنيج الذي اتبعتو المجموعة التجريبية والذي احتوى عمى

تمرينات معدة من قبل الباحثون وىي تمارين تم تنظيميا بما يخدم الفئة العمرية والعمر التدريبي لالعبين
عمما انيا تمارين كراس االتحاد الدولي بالتنس ولما تمتاز من التدرج في الخطوات التعميمية التي تعد

االساسية بمعبة التنس .

وان ىذا التطوير لممجموعة التجريبية بفعل تطبيق تمرينات منسجمة ومتدرجة في الصعوبة تعطى لممتعممين ال

دائيا ومن خالل نتائج الجدول ()7نجد ان المجموعة التجريبية قد حققت فروقا معنويا في تطوير المستوى
المياري لمضربة الطائرة اكثر من المجموعة الضابطة  ,فضال عن التنوع في حاالت االداء وتك ارراتو فقد زاد من

خبرة المتعممين او الالعبين واثارة ميوليم عمى اداء الميارة المطموبة لتطوير مستوى ادائيا وىذا ما أكد

عميو( ) Magill1998عمى ان "تنويع خبرات التمرين وتنظيميا والتنوع في الحركة سوف تزيد من اكتساب
()8

المتعمم وقدرتو عمى اداء الميارة بشكل افضل" .

 – 5االستنتاجات والتوصيات -:
 1 – 5االستنتاجات -:

بناء عمى نتائج البحث التي تم التوصل ليا تمكن الباحثون من تحديد

االستنتاجات االتية -:

.1

تمرينات خاصة المعد كان لو اثر واضح وفعال في تطوير المستوى المياري لمضربة الطائرة االمامية

.2

الجياز المصمم كان لو االثر الكبير في تطوير المستوى المياري لمضربة الطائرة االمامية والخمفية

.3

تمرينات خاصة لو االثر الواضح والكبير في كيفية التقدم الالعب نحو الشبكة لتأدية ميارة الضربة

.4

الجياز المصمم اضافة نوع من االثارة والتشويق وساىم في تعمم ميارة الضربة الطائرة .

والخمفية لالعبي منتخب محافظة كربالء بالتنس .

لالعبي منتخب محافظة كربالء بالتنس .
الطائرة االمامية والخمفية.

.5

ان تمرينات خاصة ساعد عمى اتقان كل جزء من اجزاء ميارة الضربة الطائرة االمامية والخمفية

المدروسة .

.6

الوسائل المساعدة (جياز قاذف الكرات  /حائط الصد  /الوسائل المرئية وااللكترونية ) التي

استخدميا الباحثون ساىمت في تسريع عممية التعمم

.7

ظيور تطور لممستوى الميارى لممجموعة التجريبية لميارة الضربة الطائرة االمامية والخمفية

1- Magill.A.R.M.Motor learning concept and application reed, W,M,M,C Brown publishers, USA, P90.

 2 –5التوصيات -:
-1

االىتمام بتطوير ميارة الضربة الطائرة االمامية و الخمفية بالتنس .

 -2ضرورة التنويع في استخدام الوسائل المساعدة وبما يخدم سرعة التطور في التعمم او التدريب .

المصادرالعربية واالجنبية


إيمين وديع فرج  :الجديد في التنس الطريق الى البطولة  ,االسكندرية  ,منشأة المعارف .2007 ,



سامي محمد ممحم  :مناىج البحث في التربية وعمم النفس .



مازن ىادي كزار  :أثر التدريب العقمي والبدني المياري في دقة وسرعة االستجابة الحركية لالعبي الريشة



محمد عبد الفتاح الصيرفي  :البحث العممي الدليل التطبيقي لمباحثين  ,ط , 1عمان  ,وائل لمنشر

والتوزيع.2000,

ط 1

 ,عمان  ,دار المسرة لمنشر

الطائرة  ,رسالة ماجستير ,جامعة بابل  ,كمية التربية الرياضية . 2002 ,

والتوزيع .2002,

Magill . A . Richard :Motor Learning and Applications , Mc Graw –Hill, Boston,

Magill.A.R.M :Motor learning concept and application reed,W,M,M,C Brown

1998.


publishers, USA,1998.

الوحدة التعميمية  /الثالثون

)

زمن الوحدة التعميمية  90 ( /د

الوقت  /الرابعة عص ار

اليدف  /تمارين مشابية لمعب لتطوير ميارة الضربة الطائرة .

اقسام الوحدة
القسم التحضيري (

15د)

االدوات

الميارات والتمرينات والرسوم التوضيحية
_ ىرولة

_ تمرينات سويدية

_ تمرينات احماء خاصة بالتنس

( 5د)

( 5د)

( 5د)

ممعب تنس  ,اجيزة من صنع الباحث  ,كرات عدد  , 45سمة كرات ,قاذف كرات  ,مضارب تنس عدد ( . )6

القسم الرئيسي
 .1تمرين اداء ضربة االرسال والتقدم نحو الشبكة .
(  60د)

 .2تمرين اداء ضربة االرسال واداء الضربة االمامية والتقدم نحو الشبكة .
 .3تمرين اداء ضربة االرسال واداء الضربة الخمفية والتقدم نحو الشبكة .

 .4تمرين اداء ضربة االرسال واداء الضربة االمامية والخمفية والتقدم نحو الشبكة .
 .5تمرين العبين عمى العب ألجل الضغط عمى الالعب الفردي ويبقى المعب عمى نفس مساحة الممعب
الفردي .



القسم الختامي
لعبة ترويحية
( 15د)

(10د)

لعب مباراة عمى ممعب كامل والالعب الذي يحرز نقطة من لعبة الضربة الطائرة تحتسب نقطة مضاعفة من

( )7نقاط .

اداء تمارين تيدئة( )cool down

( 5د)

