اثر استخدام وسيمة مساعدة في تعمم وتطوير بعض المهارات
الفنية في لعبة التنس
م  .سنان هشام رشيد المدرس

أ  .م سجى شكر ياس الجبوري

كمية التربية البدنية وعموم الرياضة
جامعة كركوك
ممخص البحث العربي:
يكمن ىدف ىذه الدراسة في تصميم وتصنيع وسيمة تعميمية تساىم في تعمم ميارتي الضربتين األرضيتين
األمامية والخمفية وميارة اإلرسال والضربة الطائرة األمامية والخمفية في لعبة التنس األرضي من خالل ضرب
الكرة بتكرار عمى سطح جمدي مائل وبنفس ارتفاع الشبكة ومصمم بطريقة تجعل فيو الكرة تقفز عند تدحرجيا
وترتد بارتفاع يتناسب مع مستوى الممارس ليسيل من عممية التوافق األدائي لمميارات الثالث ،تكونت

المجموعة التجريبية من (  )10طالب خام وكذلك الضابطة  ،أظيرت نتائج البحث عمى استفادة المجموعة

التجريبية من الجياز المقترح في تعمم ميارتي الضربة األمامية والخمفية والضربة الطائرة  ،أما ميارة اإلرسال
فظيرت نتائج اختبارىا عمى الجياز داللة غير معنوية لدى المجموعة التجريبية وىذا يعكس مستوى تعمم

ضعيف لدى العينة  ،تم التوصية بفائدة استخدام ىذه الوسيمة في تعمم وتطوير الضربات األرضية والضربات

الطائرة األمامية والخمفية لدى المبتدئين وكذلك ذوي المستوى المتقدم لما حققو من نتائج طيبة تخدم محبي لعبة

التنس في كمية التربية البدنية وعموم الرياضة  /جامعة كركوك .

The ımpact of an ınnotvatıve means to learn the performance of some tennıs skılls
Presente by
L . Sınan Hısham Rasheed
A.Prof saga shukur yass
The aım of thıs study ıs to desıgn manufacture a devıce that contrıbutes to learnıng the
forehand and backhand stroke. The serve and forehand and backhand volley ın tennıs
game by mutıplyıng on a slopıng skın surface wıth same hıeght of the net . thıs ıs
desıgned ın such a way that the ball jumps when ıt falls . the level of practıce makes ıt
easıer to process the performance of the three ımportant skılls . the resultes showes that
the group who practıce on the devıce the level of ıts learnıng developed ın grouned stroks
and volley whıch the study recommend to use and emphasıs the devıce to learn and
devılope tennıs skılls not only to the bıggeners but to the profs too .

 – 1التعريف بالبحث

 1 – 1المقدمة وأهمية البحث
إن التنافس الرياضي عمى المراكز المتقدمة جعل المدربين والباحثين يضعون جل اىتماميم في إيجاد السبل
في ابتكار األدوات واألجيزة والوسائل التي أخذت والزالت تأخذ حي از ودو ار في الحياة التدريبية لمرياضي حيث

سيمت ىذه الوسائل واختصرت الوقت والجيد أمام أخصائي األنشطة الرياضية المختمفة في توظيف قدرات
الالعب وتمكينو من اجتياز مراحل عممية التعمم الميارى بصورة سيمة وواضحة لتحقيق األىداف المرجوة

لالرتقاء بالمتعممين نحو قاعدة صمبة لتثبيت الميارة وىذا األمر مكن من تحقيق أفضل اإلنجازات في مجال

المعبة الممارسة.

ولعبة التنس األرضي من الرياضات عالية المتطمبات عند تعمميا وممارستيا تنافسيا وتتطمب قد ار كبي ار من

التحكم والتركيز والدقة  ،إذ يعمد المدربين إلى جعل الالعب المبتدئ في بداية تعممو لمضربة األرضية

األمامية والخمفية أن يحافظ عمى كرتو داخل ساحة الالعب المنافس مع أن بداية عممية التعمم ستكون مميئة
باألخطاء ومن خالل عممية التصحيح ومع التكرار المستمر لمضرب سيؤدي ذلك إلى تطور التعمم الميارى

لمعبة التنس  ،واستخدام مثل ىذه الوسائل المساعدة يجعل من عممية التعميم أكثر سالسة وفاعمية ألنيا تطور
خيال المتعمم وتحسن قدرتو في تحديد مسار ضرب الكرة والتحكم بيا فضال عن االبتعاد عن الجو التقميدي

لمدروس التعميمية في الكمية من خالل تمرن الطالب مع الحائط أو مع الزميل في ممعب التنس  ،لدا ارتأت

الباحثتان في تصميم ىذه الوسيمة محاولة منيما في توسيع نطاق تعمم الطالب ألغمب ميارات لعبة التنس وىي
اإلرسال والضربة األرضية األمامية والخمفية والضربة الطائرة  ،وتعزيز أىمية ىذه الدراسة في تصميم وسيمة

تساعد في تعميم الطالب المبتدئين مبادئ لعبة التنس خدمة لمحبي ىذه الرياضة الحيوية في كمية التربية البدنية

وعموم الرياضة في جامعة كركوك .

 2– 1مشكمة البحث

من خالل متابعة الدروس التعميمية لمادة التنس األرضي عمى مدى سنوات عدة  ،واإلطالع عمى المستوى

األدائي لمطالب ولميارات المعبة  ،فقد تكونت فكرة عن مدى تذبذب أداء اغمب الطالب من خالل استيعابيم

الضعيف لمخطوات التعميمية لمميارة وبالتالي فأن حركاتيم وضرباتيم تميزت بالعشوائية وكثرة األخطاء  ،حيث

أرجح السبب إلى كون ىناك ممعب واحد فقط متوفر لمعبة في الكمية  ،فضال عن العدد الكبير لمطالب في
الشعبة الواحدة قد تصل الى (  )50طالب ىذا األمر كون افتقار زمني لحصة الطالب لعممية االكتفاء

األدائي والذاتي ألداء تمرين الميارة في الدرس  ،ومحاولة لتجاوز ىذه المشكمة وحصرىا وايجاد حل حثيث ليا

من خالل تصميم وسيمة تعميمية لميارات لعبة التنس تحل محل ساحة التنس ويقوم بتعويض الطالب من ناحية

تكرار ضرب الكرة مما يعزز من عممية تعمم ميارات لعبة التنس األرضي ،واذا اثبت فاعميتو في ىذا المجال ،
يمكن صنع نماذج عديدة منو يستفاد منيا الطالب و محبي ىذه المعبة .

 3-1أهداف البحث

تصميم وتصنيع وسيمة مساعدة لتعمم وتطوير ميارة اإلرسال والضربة األرضية األمامية والخمفية

-

والضربة الطائرة لطالب كمية التربية البدنية وعموم الرياضة – جامعة كركوك.
-

التعرف عمى إثر استخدام الوسيمة في تعمم وتطوير ميارة اإلرسال والضربة األرضية األمامية

-

أي طريقة أفضل في تعمم ميارات لعبة التنس (باستعمال الوسيمة المساعدة أم الدرس التقميدي).

-

ىنالك فروق ذات داللة احصائية لموسيمة المساعدة في تعمم وتطوير بعض ميارات الفنية لمعبة التنس

والخمفية والضربة الطائرة.
 4-1فرضا البحث

ولصالح المجموعة التجريبية قيد الدراسة .

إن التعمم باستخدام الوسيمة المساعدة أفضل من دونو.

-

 5-1مجاالت البحث

 1-5-1المجال البشري :عينة من طمبة المرحمة الثالثة  /كمية التربية البدنية وعموم الرياضة  /جامعة
كركوك.

 2-5-1المجال المكاني :مركز فعاليات الشبيبة  /كركوك.
 3-5-1المجال ألزماني :المدة من 2016/10/23
 -2الدراسات النظرية والمشابهة

لغاية . 2017/2/15

 1-2الدراسات النظرية

 1-1-2أهمية األجهزة الحديثة في اكتساب المهارات
إذا عزم المدرب أو األستاذ الجامعي عمى االرتقاء بالقدرات الميارية لالعبين أو الطمبة وجب عمية اإلفادة

من التقنيات الحديثة والمتطورة في أجيزة التدريب والتعمم كما وعميو أن يكون عمى اطالع مستمر لكل

مستجدات العصر وان يطور من قدراتو المعرفية ويشترك في دورات عممية ذات صمة  ،لذا فأن فوائد األجيزة
1

الرياضية المصنعة ىي -:
- 1

التدريب عمى األجيزة يضيف عنصر التشويق لمتدريب بعيدا عن الممل واإلجياد.

- 2

األجيزة تساعد عمى اكتساب الصفات البدنية والحركية المتشابية لطبيعة األداء بطريقة أسيل ومؤقتة

ذاتيا.
- 3

التدريب عمى ىذه األجيزة تحدث التطورات المرغوبة عمى الالعبين وضمان الوصول إلى أىداف

التدريب المطموبة وتساعد في تنمية وتطوير القوة العضمية وغيرىا من الصفات البدنية األساسية في اقل جيد

وأقصر وقت.

 1صالح حسنني؛ أحدث االبتكارات واالخرتاعات لألجهزة الرياضية املتعددة ( ،األغراض شبكة األنرتنت مجهورية مصر العربية).

- 4

إن ىذه األجيزة تؤمن فعالية التدريب وتزيد من اإلدراك واالستيعاب الشامل في األداء الحركي مما

ينعكس إيجابيا عمى التتابع المرجوة من التدريب.

- 5
- 6

األجيزة تعد مقياسا حقيقيا ليدف التدريب ومؤثر لتحقيق األغراض المرجوة في الجيد والوقت.

األجيزة تعطي ناتج حركي أفضل الستغالل جميع إضالع الجياز وزواياه.

 3-1-2الضربة األرضية األمامية المستقيمة في لعبة التنس األرضي )forehand stroke( 1
تعتبر ىذه الضربة من أىم الضربات وأكثرىا استعماال نظ ار لسرعتيا سواء في اليجوم أو الدفاع ويجب

عمى الالعب إتقانيا والتدريب عمييا قبل االنتقال أو تعمم الضربات األخرى .يقوم الالعب بنقل جسمو عمى
القدم األمامية (اليسرى) وفي نفس الوقت مرجحة الذراع لألمام لكي يقابل المضرب وىو مسطح والكرة في نقطة
ما بين أعمى الركبة والوسط تقريبا ويراعى تركيز الالعب لبصره عمى الكرة في أثناء ضربيا وتكممة حركة

المرجحة إلى أعمى بعد ضرب الكرة.

 4-1-2الضربة األرضية الخمفية

2

) backhand stroke

تأتي أىمية ىذه الضربة بالدرجة الثانية وتستعمل عندما تأتي الكرة إلى جية اليسار من الالعب واذا نفذت

ىذه الضربة بصورة صحيحة يمكن اعتبارىا كضربة ىجومية كما ىو الحال بالضربة األمامية ومسك المضرب
يكون بنفس طريقة الضربة األمامية باختالف بسيط وىي فتل اليد إلى جية اليسار قميال ،نقل القدم األيسر

جانبا مع اخذ خطوة لمالقاة الكرة عند القدم اليمنى وعند نقل القدم اليمنى يستدير الالعب بحيث يصبح نصف

الظير في اتجاه الشبكة ،إرجاع المضرب لمخمف ثم ضرب الكرة بحركة واحدة.

 5-1-2اإلرسال ) the serve (3

ىناك أربع مراحل رئيسة يجب إتباعيا عند تدريس أو تعميم ضربة اإلرسال:
-

الوقوف (مسك المضرب ومسك الكرات).

-

األرجحة (أرجحو الذراع الضاربة).

-

الرمي (لرمي الكرة لألعمى وتييئتيا لمضرب).

-

الضرب (ضرب الكرة).

 6-1-2الضربة الطائرة ( )volley
" يقوم الالعب بتدوير الكتفين إلى اليمين ثم يدفع الجسم باتجاه الكرة عن طريق الدفع بالقدم اليسرى ويضربيا
قبل أن تيبط  ،إن تكنيك ضرب الكرة الطائرة يكون مشابو لضربة المالكم حيث يقوم الالعب بحركة سريعة

 1عبد الستار حسن الصراف؛ العاب املضرب التنس – املنضدة -الريشة ،مطبعة التعليم العايل ،1987 ،ص.60
 2عبد الستار حسن الصراف؛ املصدر السابق  ،ص.64
 3طارق محودي امني اجلليب؛ العاب الكرة واملضرب  ،دار الكتب للطباعة ،جامعة املوصل ،1987 ،ص.33

باتجاه الكرة بحيث تكون المرجحة الخمفية قصيرة أو معدومة ثم يتم ( لكم ) الكرة أو ضربيا من أمام الجسم
1

وقبل ىبوطيا" .

 - 3منهج البحث واجراءاته الميدانية
 1– 3منهج البحث

تم اعتماد المنيج التجريبي وذلك لمالءمتو وطبيعة البحث  ،باستخدام تصميم المجموعتين الضابطة

والتجريبية.

 2 – 3عينة البحث

اختيرت العينة من المرحمة الثالثة – كمية التربية البدنية وعموم الرياضة  /جامعة كركوك والبالغ عددىم الكمي

( )150طالب  ،وىم مقسمين الى  3شعب ( شعبة أ وب و ج) ،وتم استبعاد شعبة ج ألنيم كانوا شعبة

استضافة من جامعة تكريت  ،تم اختيار احدى الشعبتين ( أ  ،ب) بأسموب القرعة  ،ووقع األختيار عمى

شعبة ( ب ) لتكون الشعبة التي سيتم اختيار عينة المجموعتين الضابطة والتجريبية  ،فتم اختيار ( ) 10
طالب كعينة المجموعة التجريبية بشكل عشوائي بأسموب القرعة من شعبة ( ب )  ،اما المجموعة الضابطة

ايضا تم منيا اختيار (  ) 10طالب بطريقة عشوائية وبأسموب القرعة  ،والجدول (

المجموعتين .

 )2يبين تفاصيل

جدول ( ) 1
يبين تفاصيل مجموعتي البحث
المجموعة

المتغيرات

الوحدة

الضابطة

طول

سم

التجريبية

الوسط
174,5

االنحراف
2,91

كتمة

كغم

69,7

2,89

عمر زمني

سنة

22,6

0,69

طول

سم

171,4

3,77

كتمة

كغم

68,8

2,70

عمر زمني

سنة

21,9

0,65

 3– 3وسائل جمع المعمومات واألجهزة واألدوات المستخدمة في البحث
ىي " الوسائل التي من خالليا يستطيع الباحث جمع البيانات وحل المشكمة لتحقيق أىداف البحث ميما

كانت تمك األدوات من بيانات وعينة وأجيزة " .1تم استخدام األتي - :
 1ظافر هاشم ألكاظمي؛ األعداد الفين واخلططي يف التنس  ،ط ،2الدار اجلامعية للطباعة  ،2000 ،ص.86
 1حممد صبحي حسانني ؛ القياس والتقومي يف الرتبية الرياضية  ،ج ،1ط ،3القاهرة ،دار الفكر العريب.273 ،1995 ،

-

المصادر والمراجع العربية واألجنبية.

-

االختبارات والقياس.

-

شبكة المعمومات الدولية (اإلنترنت).

-

جياز مقترح مصمم.

-

أدوات مكتبية.

-

أشرطة الصقة ممونة.

-

جياز قياس الطول والوزن.

-

ساعة توقيت  +شريط قياس .

-

ممعب قانوني لمتنس األرضي.

-

مضارب عدد (.)20

-

كرات تنس نوع ( )Pennعدد (.)20

استمارة استبيان آراء الخبراء حول االختبارات الميارية موضوع البحث *2 .

كامي ار تصوير نوع (. )canon

-

سمة لحفظ الكرات .

-

صفارة .

-

طباشير لمتأشير .

 4 – 3االختبارات المستخدمة في البحث
تم استطالع اراء الخبراء

3

* من خالل عرض األختبارات الميارية لمعبة التنس األرضي عمييم بواسطة

استمارة األستبيان لتحديد األختبارات األكثر مالئمة لقياس مايتطمب قياسو بما يخدم البحث وتفريغيا  ،حصمت

األختبارات الميارية األتية عمى اجماع السادة الخبراء.

 1 – 4- 3اختبار داير  Dyerلضربات التنس

4

اليدف  :يقيس سرعة وقوة ضربات التنس عمى الحائط في خالل  30ثانية

التجييزات :لوحة أو حائط ارتفاعو  10قدم تقريبا وعرضو حوالي  15قدم  ،خط مرسوم عمى األرض يبعد 5
قدم من قاعدة الحائط يسمى خط الضبط  ،لكل مختبر مضرب واحد وكرتان .

اإلجراءات  :يقف المختبر خمف خط الضبط ويسقط الكرة لنفسو وبعد ارتدادىا من األرض يقوم بضربيا عمى

الحائط .

 2ملحق ()1

 3ملحق ( .) 2
 4الني وديع فرج ؛ التنس تعليم -تدريب -تقييم -حتكيم  ،منشأة املعارف للنشر  ،ط،2007 ،2ص.247

-

تمعب جميع الكرات من خمف خط الضبط  ،ويجوز لالعب تعدية الخط إلعادة الكرة ولكنيا التحتسب

في ىذه الحالة .

التسجيل  :تحتسب نقطة لكل كرة صحيحة تضرب في الحائط عمى خط الشبكة او فوقو ومن خمف خط
الضبط في خالل  30ثانية .

1

 2 – 4 – 3اختبار داير (  )dyerلموحة الخمفية والمعدل لهيويت ( لإلرسال)
اليدف  :ييدف إلى ترتيب الطالب في قدرة اإلرسال

التجييزات  :تتكون منطقة االختبار من سطح حائط ناعم عمى ارتفاع

 20قدم وعرضيا  20قدم وعمى بعد

مساحة قدرىا  20×20قدم في األرض تمثل ارض الممعب  ،.مضرب تنس  24 ،كرة  ،ساعة توقيت  ،شريط
قياس لألرض والحائط  ،أوراق تسجيل .

اإلجراءات  :باستخدام كرتين في البد  ،يؤدي المختبر إرسال الكرة في مواجية الحائط من عند خط محدد
لوقوف الالعب عمى بعد  20قدم من الحائط .
-

يبدأ تشغيل ساعة التوقيت عندما تضرب الكرة الحائط.

-

عند ارتداد الكرة من الحائط يبدأ الالعب لعب الدور عن طريق ضرب الكرة باستمرار في مواجية

الحائط بحيث تضرب الكرة الخط المرسوم عمى الحائط أو فوقو والموضوع عمى ارتفاع

األرض .

 3قدم فوق سطح

-

يتم أداء ثالث محاوالت تستغرق كل منيا  30ثانية .

-

إذا لمس المختبر الخط المحدد لموقوف أو عبره  ،فأنو يستمر الدور ولكن التحتسب نقطة  ،كما يجب

-

يكون حاصل جمع ثالث محاوالت ىو الدرجة الكمية المسجمة لممختبر .

التسجيل  :تسجيل درجة واحدة في كل مرة تضرب الكرة عمى خط الحائط أو فوقو .
تحذير الالعب فو ار.

 1- 4 – 3اختبار هنسمي لمضربة الطائرة

2

اليدف  :يقيس دقة الضربة الطائرة .

التجييزات  :ممعب تنس قانوني مع وضع عالمات مرسومة .كما في الشكل ()1
-

مضرب تنس  ،كرات تنس  ،طباشير لوضع العالمات عمى ارض الممعب .

اإلجراءات  :يقف المعمم عند حرف (  ، )Tويقوم بضرب (  )10كرات لجانب الضرب األمامي لممختبر الذي
يقف عند حرف ( )Sوضرب ( )10كرات لجانب الضرب الخمفي .
-

تحتسب الست كرات األخيرة لكل جانب فقط .

 1الني وديع فرج ؛ املصدر السابق  ،ص .261
 ملحق (.)1
 2الني وديع فرج ؛ الصدر السابق  ،ص.257

التسجيل  :تسجل كل محاولة وفقا لسقوط الكرة في المنطقة اليادفة .
-

يكون حاصل جمع درجات المحاوالت ىو التسجيل النيائي لدرجة المختبر في ىذا االختبار .
T

4
4
1

1
3

3

S

 5 – 3الوسيمة المساعدة

شكل ()1

مواصفاتها  :الوسيمة عبارة عن ىيكل مصنوع من مادة األلمنيوم عمى شكل أعمدة مثبتة مع بعض ،عمود

خمفي ارتفاعو ( 2م ) مربوط مع عمود أمامي آخر بشكل مائل بحيث يكون شكل مثمث بزاوية ( )45درجة
وىذا العمود المائل طولو (  147سم )

مرتبط بعمود آخر عمودي عمى األرض يبمغ طولو (

93سم )

وتمثل الشبكة  ،مرتبط من األسفل مع العمود الخمفي ويكون قاعدة عمى األرض والقماش مثبت في األعمدة

األمامية وبشكل مائل من أعمى الجياز وحتى األسفل منو  .ويوجد في أعمى الوسيمة المساعدة قطعة مصد
لمكرات صمبة مستطيمة الشكل مثبتو عمى عرض الجياز وبشكل أفقي لمنع عبور الكرة وخروجيا من مسارىا

بارتدادىا نحو األسفل يبمغ عرضيا (  37سم ) .والوسيمة المساعدة بشكل عام خفيفة الوزن ويمكن تغيير
مكانيا ونقميا من موقع الى اخر بسيولة .

غرض الوسيمة المساعدة  :تعتبر ىذه الوسيمة المساعدة من وجية نظر الباحثتان وسيمة تعميمية جديدة لكسر
الرتابة والروتين ،وتضفي نوع من النشاط والتغيير عند التطبيق عمييا فضال انيا تستطيع ان تطور من تكنيك
مياراتو ودقتيا وخطوات أقدامو.

آلية عمل الوسيمة المساعدة  :تعمل الوسيمة المساعدة من خالل ضرب الكرة فوق الشبكة لمجياز ونحو
الجزء العموي الحاوي عمى السطح الجمدي المائل الذي سيمتص زخم الكرة عند اصطداميا مما يبطيء من

سرعتيا ويسيل من عممية ارتفاعيا بشكل الي وسمس نحو قطعة المصد العموية الصمبة وعند اصطداميا بيا
تنزل متدحرجة لتصل نحو قطعة الصد السفمى التي ستجعل الكرة تقفز مباشرة نحو الالعب بوضع بطيء

ومريح ليتم ضربيا مرة أخرى من فوق شبكة الوسيمة  ،ويمكن الوقوف بعيدا عن الوسيمة بمسافة خمسة او ستة

امتار واداء الضربات األرضية األمامية والخمفية واألرسال وكذلك الوقوف قريبا منيا ألداء الضربة الطائرة

األمامية والخمفية  .والصور ادناه توضح شكل الوسيمة وكيفية األداء عمييا.

 5 – 3التجربة االستطالعية
تم إجراء التجربة االستطالعية في يوم األحد المصادف

 2016/10/23وذلك تمام الساعة العاشرة

صباحا وفي ممعب التنس الواقع في مركز فعاليات الشبيبة  /كركوك ،حيث تم تييأة كل المستمزمات واألدوات
من اجل إجراء التجربة وبجو مناسب عمى عينة خارج عينة البحث األساسية ومكونة من خمسة (

أجريت عمييم االختبارات الميارية واليدف األساسي منيا ىو :

- 1

تييئة المستمزمات الخاصة باالختبار القبمي وتدريب فريق العمل المساعد **1عمى مياميم .

 ** 1فريق العمل املساعد
-

 )5طالب

حممد رفيق حممد زمان  -طالب ماجستري – كلية الرتبية الرياضية – جامعة السليمانية .
 مركز فعاليات الشبيبة  -كركوك . مدرب مقيمبه لني حممد

- 2

معرفة الوقت الالزم لتطبيق مفردات المنيج التعميمي من خالل تطبيق وحدة تعميمية عمى افراد التجربة

االستطالعية .
- 3

معرفة الوقت الالزم لمتمرين عمى الجياز المقترح والصعوبات التي تواجو كل طالب اثناء التطبيق .

 6 – 3إجراءات البحث الميدانية

طبقت المجموعة الضابطة والبالغ عددىم (

 )10طالب المنيج التعميمي التقميدي مع استاذ المادة

 ،أما المجموعة التجريبية فطبقت عمى الوسيمة المساعدة ولسنة دراسية كاممة (  ) 2017-2016بأعتبار ان
حصة التنس كانت في يومي الثالثاء والخميس ولكال المجموعتين حيث تم األتفاق مع افراد عينة المجموعتين

بالتطبيق بوقت واحد مع المحاضرة ولكن كال عمى حدة .

 1 – 6 – 3االختبارات القبمية

أجريت االختبارات القبمية في يوم األحد المصادف  2016/10/30عمى المجموعتين التجريبية والضابطة
في مايتعمق بمتغيرات البحث .

 2 – 6 – 3تنفيذ المنهج التعميمي عمى الجهاز المقترح :
-

عدد الوحدات التعميمية الكمية ( )30وحدة تعميمية .

عدد الوحدات في األسبوع ( اثنين ) في يومي الثالثاءوالخميس .

-

زمن الوحدة التعميمية الكمي (  )90دقيقة .

-

زمن القسم التطبيقي في القسم الرئيسي (  ) 60دقيقة .

-

بعد إجراء وحدتين تعريفيتين لممجموعة التجريبية وىذا يقع ضمن المنيج الدراسي المتبع في المحاضرة

تم استخدام المنيج التعميمي الذي يتضمن مايأتي :

 – 1أجريت الوحدة التعميمية األولى في يومي الثالثاء والخميس المصادف

2016/11

والتي طبق فييا الطالب عمى الوسيمة المساعدة ميارة الضربة األرضية األمامية والخمفية

ولخمسة وحدات تعميمية .

 – 2أجريت الوحدة التعميمية السادسة في يومي الثالثاء والخميس المصادف
2016/12/8

/3 ، 2016 /11 / 1

، 2016/12/6

والتي طبق فييا الطالب ميارة اإلرسال عمى الوسيمة المساعدة ولخمسة وحدات تعميمية

 – 3أجريت الوحدة التعميمية الحادية عشرة في يومي الثالثاء والخميس المصادف

، 2017/1/10

 2017/1/12والتي طبق فييا الطالب ميارة الضربة الطائرة عمى الوسيمة المساعدة ولخمسة وحدات تعميمية
 – 4أجريت الوحدات التعميمية بعد انتياء العطمة الربيعية في يوم الثالثاء والخميس المصادف

/2/21

 2017/2/23 ، 2017والتي طبق فييا الطالب عمى الوسيمة المساعدة ولجميع الميارات وىي اإلرسال
والضربة األرضية األمامية والخمفية والضربة الطائرة ولثالث وحدات تعميمية .

 3 – 6 – 3االختبارات البعدية

تم إجراء االختبارات البعدية لمجموعتي البحث التجريبية والضابطة لألختبارت الميارية في يوم األربعاء
المصادف 2017 / 3 /14

 7 – 3الوسائل اإلحصائية

تم استخدام البرنامج اإلحصائي (  )SPSSلمعالجة البيانات الخاصة بالبحث .

 - 4عرض ومناقشة نتائج البحث

 1 – 4عرض نتائج اختبار داير (
التجريبية قيد الدراسة

 )dyerلضربات التنس األرضية لممجموعة الضابطة والمجموعة

يبين الجدول رقم (  ) 2أن الوسط الحسابي لممجموعة الضابطة بمغ ( )13,40واالنحراف المعياري ()2,87
والوسط الحسابي لممجموعة التجريبية (  )19,30واالنحراف المعياري (  )2,98وظيرت قيمة (ت) المحسوبة

( )4,50وبنسبة احتمالية ( )0,000مما يدل عمى معنوية الداللة ولصالح المجموعة التجريبية .
جدول ( ) 2

المجموعة

الوسط

االنحراف

الضابطة

13,40

2,87

التجريبية

19,30

2,98

ت
4,50

احتمالية
0,000

الداللة
معنوي

 2 – 4عرض نتائج اختبار الضربة الطائرة ( اختبار هنسمي ) لمجموعتي البحث الضابطة والتجريبية قيد
الدراسة

من خالل جدول رقم (

 ) 3يظير لنا إن قيمة الوسط الحسابي لممجموعة الضابطة بمغت (

)25,90

واألنحراف المعياري (  )2,33أما الوسط الحسابي لممجموعة التجريبية قد بمغ (  )30,000واالنحراف المعياري
( )2,66وقيمة (ت) المحسوبة ظيرت (  )-0,366ونسبة احتمالية (  )0,02مما يدل عمى معنوية الداللة
ولصالح المجموعة التجريبية .

جدول رقم ( ) 3
المجموعة

الوسط الحسابي

الضابطة

25,90

األنحراف
المعياري
2,33

قيمة (ت)

احتمالية

الداللة

-0,366

2,02

معنوي

التجريبية

30,000

2,66

 3 – 4اختبار قدرة اإلرسال لمجموعتي البحث الضابطة والتجريبية قيد الدراسة
جدول رقم ( ) 4
االنحراف

المجموعة

الوسط الحسابي

الضابطة

37,40

7,29

التجريبية

43,70

9,58

المعياري

قيمة (ت)

1,65

احتمالية

0,11

الداللة

غير معنوي

نالحظ أن الوسط الحسابي في جدول رقم (  ) 4ولممجموعة الضابطة قد بمغ (  )37,40واالنحراف المعياري

لو (  ، )7,29اما الوسط الحسابي لممجموعة الضابطة قد بمغ (

 )43,70واالنحراف المعياري ( ، )9,58

وقيمة (ت) المحسوبة بمغت (  )1,65وبنسبة احتمالية (  )0,11مما يحقق داللة غير معنوية .

 3 – 4مناقشة نتائج البحث

من خالل العرض السابق لنتائج البحث تبين ان اختبار داير لمضربات األرضية واختبار ىنسمي لمضربة
الطائرة قد اظي ار داللة معنوية إحصائيا  ،مما يدل عمى استفادة المجموعة التجريبية من التطبيق عمى

الجياز المقترح وحقق مبتغاة في عممية التعمم لمضربتين األرضيتين األمامية والخمفية والضربات الطائرة وذلك

بسبب تكرار ضرب الطالب عمى لوح الجياز بشكل مستمر وسمس مما يترك لممتعمم الفرصة ألخذ الوضع

الجيد والصحيح الستقبال الكرة بعد تدحرجيا أسفل السطح الجمدي وقفزىا وارتدادىا عن األرض أمام الالعب

ليتسنى لو القيام بالمرجحة الخمفية لممضرب لالستعداد لضرب الكرة وبارتفاع مسيطر عميو وىذا األمر جعل من
عممية تصحيح األخطاء جدا سيمة بسبب المسار الفني الصحيح لمراحل أداء الميارة وأجزاءىا  ،كما إن المتعمم
في بداية عممية التعمم سيعاني من عممية التشويش وعدم االستقرار والعشوائية عند األداء ،والتكرار ىو الحل

األمثل لصقل الميارة وعزل األخطاء األدائية وىذا مااكده ( ظافر ىاشم ) " إن التكرار المستمر في أداء الميارة
إثناء التدريب وبدون الضغط الناتج عن المباراة والتردد والخوف من خسارة النقطة الذي كثي ار مايحدث أثناء

المنافسات يؤدي بالالعب إلى انتقال الميارة وتثبيت أداءىا  ،األمر الذي يؤدي إلى زيادة ثقة الالعب بنفسو

1

ذلك الن حالة الالعب إثناء المباريات التوفر إمكانية القيام بالتكرار الالزم لتعمم الميارة بالمستوى المطموب "
أما اختبار قدرة اإلرسال فمم تستفاد المجموعة التجريبية من التطبيق عمى الجياز ولميارة اإلرسال بالتحديد
وىذا مااظيرتو نتائج البحث من خالل الداللة الالمعنوية إحصائيا  ،وتعزو الباحثتان ىذا إلى أن " عادة

مايبدو اإلرسال سيل األداء ولكنو في الحقيقة يمزم الالعب ساعات طويمة من المران حتى يصل إلى مستوى

 1ظافر هاشم الكاظمي ؛ األعداد الفين واخلططي بالتنس  ،ط ،1الدار اجلامعية للطباعة  ،1991 ،ص.93

جيد في األداء  ،ويحتاج اإلرسال الى توافق عصب عضمي باإلضافة إلى سرعة الحركة حتى يكون إرساال

ناجحا ".2

 – 5االستنتاجات والتوصيات
 1 – 5االستنتاجات

 – 1ىناك داللة معنوية إحصائيا في اختبارات داير لمضربتين األرضيتين األمامية والخمفية والضربة الطائرة
األمامية والخمفية ولصالح المجموعة التجريبية مما حقق الجياز المقترح ىدفو في تعمم الميارتين في لعبة التنس

األرضي .

 – 2اظير اختبار القدرة في تنفيذ اإلرسال داللة غير معنوية مما يؤكد أن الجياز لم يترك اثر في عممية التعمم
لدى المجموعة التجريبية .

 – 3إن الضرب المتكرر عمى الجياز قد ىذب المسار الحركي لمضربة األرضية األمامية والخمفية وكذلك
الضربة الطائرة األمامية والخمفية وبمختمف الوضعيات واالرتفاعات لمكرة المرتدة .

 2 – 5التوصيات

 – 1ضرورة االستفادة من ىكذا أجيزة مقترحة ألنيا أثبتت فاعميتيا لدى المبتدئ والمحترف أيضا في تحقيق

التعمم والتطور ألغمب ميارات لعبة التنس األرضي .

 – 2يمكن التمرن عمى الجياز المقترح في داخل القاعة المغمقة وخاصة عندما يكون الجو ممطر واستغاللو
في تحقيق درس عممي متكامل .

المصادر العربية

 الين وديع فرج ؛ التنس تعميم – تدريب – تقييم – تحكيم  ،ط ، 2منشأة المعارف لمنشر .2007 ، -صالح حسنين ؛ احدث األبتكارات واألختراعات لألجيزة الرياضية المتعددة ( ،األغراض شبكة األنترنت

جميورية مصر العربية ).

 ظافر ىاشم الكاظمي ؛ األعداد الفني والخططي في التنس  ،ط ،1الدار الجامعية لمطباعة .1991 ، -ظافر ىاشم الكاظمي ؛ األعداد الفني والخططي في التنس  ،ط ،2الدار الجامعية لمطباعة .2000 ،

 طارق حمودي امين الجمبي ؛ العاب الكرة والمضرب  ،دار الكتب لمطباعة  ،جامعة الموصل .1987 ، -عبد الستار حسن الصراف ؛ العاب المضرب التنس – المنضدة – الريشة  ،مطبعة التعميم العالي ،

.1987

ممحق ( ) 1
ت

األختبارات

 2الني وديع فرج ؛ التنس تعليم -تدريب -تقييم -حتكيم  ،ط ،1منشأة املعارف للنشر  ،2007 ، ،ص.67
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اختبار (شافيز ونايدر) لمضربات األرضية  ،يقيس قوة ودقة
الضربات األرضية األمامية والخمفية
اختبار بروار وميمر لمضربات األرضية  ،يقيس قوة ودقة
الضربات األرضية األمامية والخمفية .

اختبار (دابر) لضربات التنس  ،يقيس سرعة وقوة ضربات
التنس عمى الحائط في خالل  30ثانية .

اختبار (هنسمي) لمضربات األرضية  ،يقيس الدقة والقدرة عمى
اداء الضربات األرضية األمامية والخمفية .
اختبار هيويت لمضربات األمامية والخمفية  ،يقيس قدرة
الضربات القوية والطويمة .

اختبار (هوايت) لقياس القدرة المهارية لسرعة انجاز األرسال
( يقيس سرعة األرسال ).

2

اختبار شافيز ونايدر لألرسال (يقيس قوة ضربات األرسال ).

3

اختبار (كوبان) لألرسال (يقيس قوة ضربات األرسال).

4

اختبار هنسمي لألرسال يقيس ( الدقة والمكان في األرسال .

5

اختبار هيويت لألرسال الموجه لممكان.

1

اختبار شافيز ونايدر ( يقيس قوة الضربات الطائرة )

2

اختبار هنسمي لمضربة الطائرة ( يقيس دقة الضربة الطائرة .

