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 ممخص البحث

أشتمل البحث عمى خمسة أبواب،حيث تضمن الباب األول التعريف بالبحث وأىميتة وتم      
التطرق فيو الى مشكمة البحث وأىدافو وفروضو وأخيرا مجاالت البحث،المجال البشري والمجال 

 المكاني والمجال الزماني.
التوافق الحركي   د تم التعرف عمىأما الباب الثاني فأشتمل عمى الدراسات النظرية، فق

والى المبادئ االساسية والضربات والميارات والضربة االرضية االمامية والضربة االرضية 
 الخمفية وأسموب التدريب عمييا. 

أما الباب الثالث فتم التطرق الى منيج البحث وأجرآتو الميدانية، فقد تعرفنا عمى عينة 
ا وتكافؤىا والى التجربة األستطالعية ومن ثم تطرق الباحث الى البحث المستخدمة وكيفية تقسيمي

األختبار القبمي وكيفيتو والى التجربة الرئيسية ثم الى األختبار البعدي ومعرفة الوسائل األحصائية 
 المستخدمة في البحث.

أما الباب الرابع فتم التطرق فيو الى عرض وتحميل ومناقشة نتائج البحث والتي توصل 
الباحث ومعرفة تطور الميارات األساسية بشكل أسرع.أما الباب الخامس فقد أحتوى عمى  الييا

 .تي توصل الييا الباحثاألستنتاجات والتوصيات ال
 

                                      ABSTRUCT 

The Effect Transmission of Learning In The Education of Some 

Basic Skills In Tennis and Badminton For Students 

The study aims to know the differences in transmission of learning 

between some basic skills in tennis and badminton add to that know the 

type of transmission in some basic skills in tennis and badminton and to 

achieve this aims the researcher use experimental method to solve his 

problem and he chose sample of (40) students divided to 2 groups one of 

them for tennis and the other for badminton , the researcher use 

instruments and tests one of the important thing is the learning 

programmed that was used for 8 weeks with 3 learning sessions per week 

and the time for each session (45) minutes after we got the results we 

treat it statically and we reach some conclusions: 

 (2015-12-30)  العدد الحادي عشر – الثالثالمجمد  –ة يمجمة جامعة االنبار لمعموم البدنية والرياض

  أثر نقل التعمم في تعميم بعض الميارات األساسية في التنس والريشة لمطالبات

 بو  تقدمبحث 
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1- the repeat method effect positively to get good learning. 

And recommendations: 

1- to improve forward and backward its necessary to have enough time of 

repeat in on exercise.            
 الباب االول

 التعريف بالبحث: -1
 مقدمة البحث وأىميتو: 1-1

لم يعد التعمم مقتصرا عمى عممية استقبال المتعمم لممعمومات من المعمم بل أصبح يعتمد 
عمى الوسائل الحديثة في عممية إيصال المعمومات عمى شكل يذلل الصعوبات كافة التي تواجو 

 المعمم والمتعمم في الوقت نفسو.
لبداىة ان تكون العالقة واردة مابين التعمم بشكمو العام والتعمم الحركي بخصوصيتو المعينة ومن ا

في األداء المياري لأللعاب الرياضية كافة حيث أن التعمم الحركي ىو فرع ميم من التعمم 
و العام،ويعد نقل اثر التعمم من األسس والمبادئ الميمة في التعمم والذي بدأ البحث والدراسة في

منذ زمن مبكر ذلك لما لو من الجوانب االيجابية مما يسترعي انتباه العاممين واىتماميم في 
العديد من مجاالت الحياة المختمفة وال سيما مجال العممية التعميمية والتدريبية بما يذلل كثيرا من 

تعمم  العقبات ،فيظير ذلك جميا في اختصار الوقت الالزم في عممية التعمم وسرعة وسيولة
 الميارات الجديدة والمتشابية منيا أذا ما استثمرت الخبرات السابقة عمى خير وجو.

وقد فسر ذلك )موريس("بان نقل التعمم يظير عندما يكون التعمم في مجال معين يؤثر 
في األداء في مجال آخر ومن الجية النظرية فان نقل التعمم يظير عندما يستخدم تعمم سابق 

 (1)في أداء واجبات أو ميارات جديدة" ومعمومات سابقة
وتعد لعبة التنس والريشة من األلعاب الفردية التي انتشرت في أنحاء العالم جميعا وأخذت 

 بالتطور المستمر لالرتقاء بمستوى األداء الفني والبدني والخططي
ر انتقال وتكمن أىمية البحث في تسميط الضوء عمى ىذا الجانب الميم من التعمم الحركي في اث

التعمم في أظيار ماىو ايجابي في مجال تطور األداء وعمى أساس عممي مدروس واختزال الزمن 
                                                          .                                                                        في التنس والريشة والجيد في تعمم الميارات األساسية 

 مشكمة البحث: 1-2
ان عممية اثر نقل التعمم ىي عممية ميمة وذات فاعمية سواء في العممية التربوية او 

اضية لكي تيسر انتقال التعميمية او الرياضية ، مما يتحتم عمينا تنظيم الفعاليات والنشاطات الري
أفضل تكون بداية  وأتقانيا بشكلولغرض سد متطمبات تعمم ميارة التنس والريشة .اثر التعمم

                                                 

1 Maurice tylor: transfer of Learning,Planing work place Education 

programs,witiativesG publications,1997, p.1. 
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عمى مرحمة عمرية مناسبة ليا االستعداد والنضج المالئم الى ميارات   التمرينات االساسية
  المعبة.

وبما إن لعبتي التنس والريشة من األلعاب التي انتشرت بشكل كبير في كثير من بمدان 
والبطوالت الدولية المختمفة ، بعد أن  العالم وأصبحت ىذه المعبتين تحتل مكانا متميزا في المقاءات

استقرت برامج لعبيا وتنظيم قوانينيا مع تطور الحركة الرياضية عموما،ومن خالل تدريس 
الباحثان ليذه المعبتين الحظا انو يترتب عمى جميع التدريسين ان يراعون نوع ومستوى انتقال اثر 

ظيم استيعاب تعمم الميارات األساسية الن نقل التعمم بين ىاتين المعبتين ، والذي من خاللو يتم تن
في الخوض في  لذا لجأ الباحث التعمم لو تأثير كبير في تحديد جدولة وتنظيم عمميات التعمم ،

 المجال .  ىذا المجال إلضافة جيد وقيمة عممية تعزز النتائج والبحوث التي أجريت في ىذا 
 اىداف البحث: 1-3

 ثر التعمم بين بعض الميارات االساسية لمتنس والريشة.التعرف عمى الفروق في نقل ا .1
تحديد نوع انتقال اثر التعمم في بعض الميارات االساسية في لعبة التنس والريشة  .2

 .)ايجابي ،سمبي ،محايد(
 البحث: افرض 1-4
وجود فروق ذات داللة احصائية في نقل اثر التعمم بين بعض الميارات االساسية في كال  .1

 .تنس والريشة(المعبتين )ال
 .وجود انتقال ايجابي بين الميارات المتشابيو بين لعبتي التنس والريشة .2
 مجاالت البحث: 1-5
في كمية التربية  مة االولى لفرع األلعاب الفرديةعينة من طالبات المرح:المجال البشري .1

 .2215-2214اضية/جامعة بغداد، لمعام الدراسيالري
 . 2215/     5/ 13ولغاية  2215/ 2/  17لمفترة من    :مجال الزمانيال .2
 ساحات ومالعب كمية التربية الرياضية)المالعب الخارجية(/جامعة بغداد.  المجال المكاني: .3

 الباب الثاني 
 الدراسات النظرية: -2
 نقل التعمم 2-1

عندما يتعمم الفرد ميارة حركية ، فان التغيرات التي تحدث في سموك المتعمم لما يتركو 
تعمم من اثار ممكن االستفادة منيا في تعمم ميارات اخرى ، وعمى ىذا االساس فان التعمم ىذا ال

 السابق سينتقل الى التعمم الجديد، وىذا مايسمى بأنتقال التعمم .
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نقل التعمم عمى انو الربح او الخسارة في القدرة عمى االستجابة لميمة معينة كنتيجة ( 1)لذا يعرف
 ميمة سابقة(لمتدريب او الخبرة في 

ان فكرة النقل اخذت من عمم النفس ، فقد وضحت النظريات ىذا المفيوم ،ومن ىذه 
وىي دراسة االدراك والسموك من زاوية   (gestalt psychologyالنظريات نظرية الجشتالت)

استجابة الكائن الحي بوحدات او صور متكاممة مع التاكيد عمى تطابق االحداث السايكولوجية 
لوجية ورفض تحميل المنبيات والمدركات واالستجابات الى عناصر متناثرة ، فاصحاب والفسيو 

ىذه النظرية اكدوا عمى ان النقل يحدث قميال في المواقف المدرك باجممو وان الفرد يتعمم نماذج 
 ( Hull عامة ويؤشر اييم تنسب لنماذج االشكال السابقة وىذا سيساعد في نقل التعمم لقد اشار )

ان الخبرة السابقة توجد تنظيما ىرميا لالستجابات تحدد تبعا لقوة التعزيز وىذا التنظيم اليرمي الى 
 .(2)ىو الذي يحدد ترتيبا ظيور االستجابات (

( فيو من الذين افترضوا نظرية العناصر المتطابقة ، حيث اعتقد ان النقل ياخذ thorndikاما )
  3)المواقف المتعممة متطابقةموقعة عندما تكون العناصر الموجودة بين 

1949)osgood) االستجابة يعد ولقد اكد لنا وعمى ان التشابية في عناصر الحوافز وعناصر
مفصال رئيسيا لكمية النقل في التعمم ،اذ توصل الى احتماالت يمكن ان نتعرف من خالليا عمى 

 .نقل بين الميمتين( يوضح ىذه االحتماالت في مدى ال1نوعية النقل الحادث والشكل رقم )
 (1الشكل )

 (Retroactive transferيوضح نقل التعمم الرجعي )
                                                                     

 اختبار االحتفاظ  التدريب االولي  المجموعة
 
1 

 Bميمة  Qميمة   Bميمة  

 Bميمة  ---------ميمة  Bميمة  2

 
يمثل نقل التعمم باثر رجعي ،فتعطى الميمة االصمية ( 1كما موضح بالشكل )صميم ان ىذا الت

(B لمتعمم االولي ليا ،ثم تترك لفترة بعد التدريب عمييا من قبل المجموعتين وىذه الفترة تسمى)

                                                 
1
 Schmidt A.R:motor control and learning, abehavoiral Emphasis – human kinetics 

publisher.1982.   

 .171ص، 1994:دار الكتب لمطباعة والنشر  ، التعمم الحركينجاح ميدي شمش ؛اكرم محمد صبحي : 2
 115،ص1977بيروت ، لممالين، دار العمم لبنان ،،  التعمم ونظرياتوفاخر عاقل؛  3
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(والتي من المفروض Qب)فترة االحتفاظ( وفي فترة االحتفاظ ىذه تتعمم المجموعة االولى ميمة )
( وتحسين االنجاز فييا،بعد فترة االحتفاظ تختبر Bاثر تعمميا لتطوير الميمة السابقة )  ان ينتقل

(االصمية لمعرفة تاثير فترة االحتفاظ عمى ىذه الميمة ومحاولة Bالمجموعتان في ميمة )
(بعد Bالوصول الى مدى احتفاظ المجموعة االولى في قدرتيا عمى استرجاع الميمة االصمية )

 مةاثر تعمم مي
Q):ومثل كل نتائج النقل فيناك عدة احتماالت) 
  االحتمال االول: ان يكون اختبار اختبار االحتفاظ ايجابي بالنسبة لمجموعة النقل

 (B( قد رفعت من مستوى تعمم ميمة )Q)االولى(وان ميمة)
 بيا االحتمال الثاني : ان يكون اختبار االحتفاظ سمبيا لمجموعة النقل فيدل عمى ان تداخال سم

،مثل التدريب عمى التنس ثم Q)قد حدث بين الميمتين او نسبيا قد حدث بسبب تعمم ميمة )
تركو لمتدريب عمى كرة الطاولة ثم العودة لمتدريب عمى التنس،لذا عمى المدرب او المعمم ان 

 يكون دقيقا في اختيار الميمات المنقولة.
  ايجابيا فيدل عمى ان الميمتين لم تتأثرا االحتمال الثالث:ىو عدم وجود أي نقل سمبيا كان او

 الواحدة باالخرى.
 

  1.الميارات االساسية في لعبة التنس
 االرسال.-1
 الضربة االرضية االمامية.-2
 الضربة االرضية الخمفية.-3
 الضربة الطائرة االمامية.-4
 الضربة الطائرة الخمفية. -5
 الضربة النصف طائرة.-6
 الكبس من فوق الرأس.-7
 الكرة الساقطة.-8
 الكرات العالية.-9
 
 

                                                 

،دار الكتب لمطباعة األعداد الفني والخططي في التنسىالل عبد الرزاق)وآخرون(؛  1
 .45،ص1993والنشر،بغداد،
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 الميارات االساسية في لعبة الريشة الطائرة:
ان من الواجبات الكبرى لممدرب ىو تعميم الميارات االساسية لمعبة حيث        

 (الى ان تعميم المبتدئين يصمم لتزويدىم بالمعموماتRALPHB.BALLOU 1988)يشير
ومن المتفق عميو ان ( 2) لقابمية عمى انجازىا بافضل صورةواستيعاب ميارات المعبة االساسية وا

نجاح اي العب يتوقف عمى مدى اجادتو لممبادئ االساسية وكمما تمكن من اداء الميمات 
 المعقدة منيا والبسيطة بدقة وسيولة وكان العبا ذا ميارة عالية

 الباب الثالث
 منيج البحث واجراءاتو الميدانية: -3

 منيج البحث:3-1
 المنيج التجريبي ألنو اكثر مالئمة لحل المشكمة المراد حميا. ستخدم الباحثا

 عينة البحث : 3-2
من الفروع النظرية تم أختيار عينة البحث بالطريقة العمدية حيث تم اختيار طالبات 

مجموعة التنس  الى مجموعتين طالبة وتم تقسيميم (42،وقد بمغ مجموع العينة ) والفرقية والفردية
 لمعام الدراسي (165)طالبة لكل مجموعة من اصل  (22وبواقع ) ألخرى مجموعة الريشةوا
وقد تم استبعاد الطالبات الراسبات والمؤجالت والممارسات لأللعاب المضرب  (،2214-2215)

)تنس ، ريشة ، منضدة ،سكواش(وذلك لمنع حدوث انتقال اثر التعمم من الميارات المتعممة سابقا 
 مامية والخمفية في الريشة والتنس.ت الجديدة المراد تعمميا الضربتين االالى الميارا

 األجيزة واألدوات المستخدمة: 3-3
أن أجيزة وأدوات البحث ىي وسائل جمع البيانات التي تساعد الباحث في حل مشكمة البحث 

 ولتحقيق أىداف البحث وىي كما يمي :
  مضارب تنس 
 مضارب ريشة 
 مالعب ريشة 
 (ريشة12سعة ) عمب ريشة 
 أعمدة ألغراض التثبيت 
 ساحات التنس 
 أشرطة السقة 

                                                 

لؤي حسين البكري؛ تاثير استخدام جدولة التمرين العشوائي والمتجمع في تعمم بعض الميارات االساسية   2
 .32،ص2222ية التربية الرياضية،جامعة بغداد،بالريشة الطائرة،رسالة الماجستير،كم
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 استمارات لتسجيل درجات النتائج 
 شريط قياس معدني 
 1)*(طاقم مساعد 
 (2(واعمدة شبكة عدد)2شبكة ريشة عدد) 
 .صافرة واحدة 

 األختبارات المستخدمة بالبحث: 3-4
 األختبار األول:3-4-1

 ة والخمفية بالتنس:أختبار الضربتين األرضيتين األمامي 
من خالل أطالع الباحث عمى الصادر العربية واألجنبية واألطالع عمى بحوث ودراسات 
الماجستير والدكتوراه أعتمد الباحث األختبارات في تحديد دقة الضربتين األمامية والخمفية في 

ضربتين التنس وذلك بأختبار مفنن شائع األستعمال ىو أختبار ىوايت لدقة األنجاز في ال
 :والذي أجريت بموجبو من دراسات الماجستير والدكتوراه في ىذا المجال.(2)األمامية والخمفية

 االختبار الثاني: 3-4-2
 (3)اختبار الضربتين االمامية والخمفية بالريشة الطائرة

 قياس االنجاز في ميارة الضربة االمامية والضربة الخمفية. الغرض من االختبار:
 ر:تطبيق االختبا

 كمية التربية الرياضية/جامعة بغداد. طالب طبق عمى عينة من
 االدوات المطموبة:

وط مضارب ريشة،ريشة طائرة،مساعد الرسال الريشة،فضال عن ممعب مخطط بخط
 االختبار.

 طريقة تنفيذ االختبار:
في الضربة االمامية يقف الالعب وقدمو اليمنى عمى الموقع المخصص ومضربو بوضع 

وبالمكان المخصص فع االمامية،ويقوم بضرب الريشة المرسمة اليو من الممعب المقابل ضربة الد

                                                 

 تكون فريق العمل المساعد من الذوات: *
 /االتحاد العراقي المركزي لمريشة مدرب منتخب وطني ريشة/ م. د.لؤي حسين 
 / الريشة الطائرة صالح ميدي /العب منتخب وطني 

2
،مطابع التعميم العالي،جامعة 1،جرياضيةموسوعة األختبارات والقياسات في التربية البدنية والريسان خريبط ؛ 

 .376،ص1989البصرة،
3

معين محمد طو؛تاثير برنامج تدريبي بريش مختمفة السرعات في تطوير ميارات لعبة الريشة الطائرة،اطروحة  
 .61، ص2221دكتوراه،كمية التربية الرياضية/ جامعة بغداد، 
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ايضا لتعبر من فوق الشبكة محاوال اسقاطيا في المنطقة ذات الدرجة االعمى،والدرجة من 
(1،2،3،4،5.) 

 :ب النقاطاحس
 (محاوالت.12(محاولة ويحسب مجموع افضل)12*يقوم الالعب باداء)
 ب مكان سقوط الريشة.*تعطى الدرجة حس

 *الريشة التي تقع عمى خط بين منطقتين تعطى الدرجة االعمى.
 البرنامج التعميمي:3-5

تم تطبيق البرنامج المتبع نفسو في كمية التربية الرياضية من قبل المدرسين المعتمدين 
 في الكمية

 ت البحث:اءااجر   3-6
لتي يعتقد بانيا ضرورية التمام قبل البدء باالختبارات،قام الباحث ببعض االمور وا

 طالبة (16بحثو.فقد قام الباحث بتقسيم عينة البحث عشوائيا الى مجموعتين متساويتين وبمعدل )
لكل مجموعة سميت المجموعة االولى بمجموعة التنس،وسميت المجموعة الثانية بمجموعة 

 مجموعتين)أ،ب(،ثم قام الباحث بتقسيم مجموعة التنس الى طالبة (16الريشة وعددىا)
طالب لكل مجموعة،وقد تم تعميم المجموعة)أ(عمى ميارة الريشة،الضربة االمامية  (12وبواقع)

وحدات تعميمية لغرض حصوليم عمى خبرة بالريشة لم تعطى في  (3والخمفية وبواقع)
وسميت تمك المجموعة بالمجموعة  في مجموعة التنس اي خبرة بالريشة مجموعة)ب(

تخدم االجراء نفسو مع مجموعة الريشة حيث يعد تقسيميا عشوائيا الى الضابطة،وقد أس
طالب لكل مجموعة أعطيت مجموعة)أ(المجموعة  (12مجموعتين متساويتين وبواقع)

 وحدات تعميمية في التنس. (3التجريبية)
لمحصول عمى الخبرة في فعالية التنس)ميارتي الضربة االمامية والخمفية(بينما لم تعطى او 

 الضابطة في الريشة اي خبرة ولم تمارس اي نشاط. رس المجموعة الثانية)ب(تما
بعد ذلك اخضعت العينة)مجموعتي البحث(التنس والريشة الى البرنامج التعميمي المتبع 
والمستخدم في كمية التربية الرياضية ولميارتي التنس والريشة.وقد نفذ ىذا البرنامج بطريقة التعميم 

يقة التي ينفذ بيا البرنامج التعميمي في الكمية،حيث تم استغالل الوحدتين الجزئية وىي الطر 
االوليتين في توضيح المسكة،وحركة الرجمين،وميكانيكية الحركة)التكنيك(ثم نفذت  التعميميتين

الوحدات التعميمية الالحقة بأستخدام أسموب التكرارات بما يتالئم مع زمن الوحدة التعميمية ايمانا 
حث في ايجاد فرص متساوية في العممية التعميمية ألفراد العينة جميعيم،اذا كان لزاما من البا

(تكرار في الوحدة التعميمية الواحدة وبذلك يكون ما ينجزه كل فرد من 32عمى افراد العينة اتمام)
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(تكرار 322تعميمية) (عشرة وحدات12افراد العينة من تكرارات في مدة البرنامج التي تالفت من)
 (تكرار.6222وان عدد التكرارات لكل مجموعة ىي)

 التجربة االستطالعية:3-7
احداىما في ميارات التنس  24/2/2215بتاريخ  لقد تم اجراء تجربتين استطالعيتين

االمامية والخمفمية،عمى عينة عشوائية من كمية التربية الرياضية،وممن لم  االرضيتين تينالضرب
(طالبا،وتجربة ثانية في ميارة الريشة)الضربتين االرضيتين 12يشتركوا في العينة وعددىم)

االمامية والخمفية(وعمى عينة عشوائية من طالب كمية التربية الرياضية/جامعة بغداد.وكان 
 (طالبا وكانت التجارب تيدف الى:14عددىم)
 التأكد من سالمة األجيزة واألدوات المستخدمة. -1
 ة ومدى أمكانية تنفيذىا.لمعرفة أوقات أجراء الوحدة التعميمي -2
 توجيو مدرس المادة الى الطريقة التي يتم فييا تعميم ميارات التنس. -3
 معرفة الصعوبات والمشكالت التي تواجو الباحث. -4
 مراعات الوقت عند تنفيذ األختبار. -5
 مدى تفيم فرق المساعدة لمفردات االختبار،باالضافة الى كيفية تدوين النتائج. -6

 بمية:االختبارات الق 3-8
تم اجراء االختبارات القبمية لمميارات االساسية في التنس والريشة  28/2/2215يوم  في

وىي الضربتين االرضيتين االمامية والخمفية بالتنس والريشة عمى مالعب كمية التربية 
(محاوالت لمضربة الخمفية وقد تم احتساب 12الرياضية)المالعب الخارجية(واعطي لكل مختبر)

سابي لنقاط التقويم ألفراد العينة ولكل مجموعة.وقد تم اجراء االختبارات باشراف الوسط الح
.وقد كانت ار ىوايت،واختبار الريشةوالتنس وباستخدام اختب *الريشةاشخاص متخصصين بمعبة 

ولكون العينة من المبتدئين جزء من اجراءات التجانس وتم االستفادة منيا في  ىذه االختبارات
 ممية التعمم عند مقارنتيا مع االختبارات البعدية.معرفة حصول ع

 االختبارات البعدية: 3-9
وحدات تعميمية  (12بعد االنتياء من)و  13/5/2215تمت األختبارات البعدية بتاريخ 

تكرار لكل فرد من  (322وخالل عشرة اسابيع والتي تمثل مدة البرنامج التعميمي،حيث تم انجاز)
جربتين تجربة الميارات التساسية في التنس وتجربة الميارات االساسية في افراد العينة في كال الت

عمى ان تكون الظروف في االختبار  الريشة اجريت االختبارات البعدية وقد حرص الباحث
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البعدي نفسيا في االختبار القبمي من حيث المكان والمالعب واالدوات،وزمن اجراء االختبارات 
 في االختبار القبمي لتقويم االداء. وبمساعدة المدرسين انفسيم

 (2,3, 1)الوسائل األحصائية3-11
 الوسط الحسابي.-1 
 األنحراف المعياري.-2 
 معامل االرتباط البسيط.-3         
 .(لمعينات المستقمةTأختبار)-3 
 .لمعينات المتناظرة (Tأختبار)-4 
                                       صوى.قانون نسبة انتقال اثر التعمم لالحتمالية الق -5         

 المجموعة التجريبيةـــ المجموعة الضابطة                       
 122*  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنسبة انتقال اثر التعمم= 
 اقصى احتمال ـ المجموعة اضابطة                        

 الباب الرابع 
 عرض وتحميل النتائج وومناقشتيا: -4
 عرض وتحميل نتائج األختبار القبمي لميارتي الضربتين األمامية والخمفية بالتنس.4-1

 (1جدول)                                        
(المحتسبة tيوضح نتائج االختبار القبمي لميارة الضربة االرضية االمامية والخمفية وقيمة)

 لممجموعتين الضابطة والتجريبة بالتنس.
 

 الفعالية   
 
 الميارة  

 
 المجموعة

( Tقيمة)   االختبار القبمي
 المحتسبة

                (                    Tقيمة)  
 الجدولية

 النتيجة  
 ع س

 
 التنس   

   
 االمامية

  0,652 0,47 0,75 الضابطة
      
2,12 

 عشوائي
 0,20 0,64 التجريبية

   
 الخمفية

 عشوائي 1,164 0,27 0,56 الضابطة
 0,31 0,40 التجريبية

                                          (.18ة)(ودرجة حري0,05(الجدولية تحت مستوى داللة)Tقيمة)

                                                 
-249،ص1988،مطبعة التعميم العالي،بغداد،البدنية مبادىء األحصاء في التربيةقيس ناجي،شامل كامل؛  1

288. 
،دار الكتب التطبيقات األحصائية في بحوث التربية الرياضيةوديع ياسين التكريتي،حسن محمد العبيدي؛ 2

 .272-218-189،ص1996الموصل،
طروحة دكتوراه دراسة انتقال اثر التعمم في بعض الحركات التمييدية عمى اجيزة الجمنناستك ا عامر سعودي؛ 3

 .58، ص1996غير منشورة،كمية التربية الرياضية،
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(المحتسبة ألختبار T(الوسط الحسابي واألنحراف المعياري وقيمة )1يوضح الجدول)
الضربة األمامية والخمفية في التنس،أذ أظيرت نتائج األختبار القبمي عدم وجود فروق معنوية 

نس العينة من ناحية مستوى أداء بين المجموعتين الضابطة والتجريبية مما يدل عمى تجا
(وىي أقل من 25652(المحتسبة)tالضربتين األمامية والخمفية في التنس،أذا كانت قيمة)

(t(الجدولية تحت مستوى داللو)مما يدل عمى عدم وجود 2512(وكانت)18(ودرجة حرية)2525)
 ية في التنس.فروق معنوية بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في أختبار الضربة األمام

والتجريبية في الضربة الخمفية  (المحتسبة لممجموعة الضابطةtكذلك كانت قيمة) 
(مما يدل عمى وجود فروق غير 18(ودرجة حرية)2525(تحت مستوى داللة)15164بالتنس)

معنوية بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في أختبار الضربة الخمفية في التنس مما يدل عمى 
 تجانس عينة البحث في مستوى أداء الضربتين األمامية والخمفية.

 (2جدول رقم)                                    
(المحتسبة لممجموعتين tيوضح نتائج االختبار القبمي لميارة الضربة االمامية والخمفية وقيمة )

 الضابطة والتجريبية بالريشة.
 (Tقيمة)       القبمي  االختبار المجموعة  الميارة الفعالية

 المحتسبة
(Tقيمة)

 الجدولية
 النتيجة

 ع س
 

 الريشة
 

 االمامية
    1,19 1,71 الضابطة

1,114 
     

     
2,12    

 
 1,23 1,71 التجريبية عشوائية

 
 الخمفية

    1,41 1,74 الضابطة
1,354   

 
 2،38 2،52 التجريبية عشوائية

 (.18(ودرجة حرية)1015(الجدولية تحت مستوى داللو)Tقيمة)
(المحتسية tلحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة)(االوساط ا2يوضح الجدول)

لممجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبار القبمي في اختبار الضربتين االمامية 
( t(وىي اقل من)2،124(المحتسبة)tوالخمفية في الريشة،اذ كانت قيمة)

 (مما يدل عمى عدم وجود فروق معنوية بين المجموعتين الضابطة2،12الجدولية)
نت قيمة اوالتجريبية في اختبار الضربة االمامية في الريشة.كما ك

(t(المحتسبة)(وىي اقل من قيمة)1،354t(الجدولية)تحت مستوى 2،12)
في اختبار الضربة الخمفية في الريشة،مما يدل عمى وجود (18ودرجة حرية)(2،25داللو)

اختبار الضربة الخمفية فروق عشوائية بين المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في 
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في الريشة،مما يدل عمى تجانس عينة البحث في مستوى اداء الضربة االمامية والخمفية 
 في الريشة.

 (3جدول)                                      
(المحتسبة والجدولية بين األختبارين القبمي والبعدي لممجموعتين الضابطة tيبين قيمة)

 والتجريبية بالتنس.
 
 الفعالية  

 
 المجموعة 

 
 الميارة  

 االختبا ر   
 القبمي    

 االختبا ر   
 البعدي           

 (Tقيمة)  
 المحتسبة 

  
 (Tقيمة)

 الجدولية 

 
 النتيجة

 ع س ع س
 
 التنس  

 
 الضابطة

      2,766 0,67 2,33 0,47 0,75 االمامية 
     
2,36 

 معنوي
 معنوي 3,147 0,38 2,72 0,27 0,56 الخمفية 

 
 التجريبية

 معنوي 3,157 0,30 3,15 0,20 0,64 االمامية 
 معنوي 3,133 0,40 3,10 0,31 0,40 الخمفية 

  (.9(ودرجة حرية)0,05(الجدولية تحت مستوى داللو)Tقيمة)
(الوسط الحسابي واألنحراف المعياري لممجموعتين الضابطة والتجريبية 3من الجدول) 
(المحتسبة لألختبارين القبمي والبعدي في ميارتي الضربتين األرضيتين األمامية والخمفية tوقيمة)

(وىي 25766(المحتسبة لميارة الضربة األمامية لممجموعةالضابطة)tفي التنس،أذا أظيرت قيمة)
(وبما أن 18( ودرجة حرية)2525(وتحت مستوى داللة )2536( الجدولية والبالغة)tأكبر من قيمة)

 (المحتسبة أكبر من الجدولية فأن ىذا يدل عمى وجود فرق معنوي لصالح األختبار البعدي.t)قيمة
أما في ميارة الضربة الخمفية لممجموعة الضابطة اذا كان وسطيا الحسابي  
(بينما كان وسطيا الحسابي في األختبار 2527(وأنحرافيا المعياري )2558القبمي)
(المحتسبة لمعرفة معنوية الفروق بين t(أما قيمة أختبار)2538(وأنحرافيا المعياري)2571البعدي)

(المحتسبة لميارة الضربة الخمفية لممجموعة الضابطة tاألختبارين القبمي والبعدي فقد كانت)
(المحتسبة أكبر من t(وبما أن قيمة)2525(وتحت مستوى داللو)18(وبدرجة حرية)35147بالتنس)

 ي عمى وجود فرق معنوي لصالح األختبارات البعدية.(فأن ذلك يؤد2536(الجدولية )tقيمة)
اما في ميارة الضربة األمامية لممجموعة التجريبية في التنس فقد كان وسطيا الحسابي  

(بينما كان الوسط الحسابي 2521()2525وأنحرافيا المعياري لألختبار القبمي عمى التوالي)
(المحتسبة t( فقد كانت قيمة)2531()3516واألنحراف المعياري لألختبار البعدي عمى التوالي)

(تحت مستوى 18(وبدرجة حرية)35158لميارة الضربة األمامية لممجموعة التجريبية في التنس)
(فان ذلك يدل عمى وجود فرق 2536(المحتسبة أكبر من الجدولية)t(وبما ان قيمة)2525داللو)

 معنوي لصالح األختبار البعدي.
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سابي القبمي لممجموعة لممجموعة التجريبية لمضربة الخمفية كذلك كانت نتائج الوسط الح 
(وأنحرافيا 3512(بينما كان وسطيا الحسابي البعدي)2531(وأنحرافيا المعياري )2542في التنس)
(المحتسبة t(ولتحديد معنوية الفروق بين األختبارين القبمي والبعدي فقد كان قيمة)2542المعياري)

(وتحت مستوى 18(وبدرجة حرية)35133تجريبية في التنس ىي)لمضربة الخمفية لممجموعة ال
(فان ذلك يدل وجود فرق معنوي 2536(المحتسبة أكبر من الجدولية)t(وبما ان قيمة)2525داللة)

 بين األختبارين القبمي والبعدي ولصالح األختبار البعدي.
 (4جدول)                                           

بين االختبارين القبمي والبعدي لممجموعتين الضابطة  حتسبة والجدولية(المtيبين قيمة)
 والتجريبية في الريشة.

  المجموعة الفعالية
 الميارة

قيمة)(  االختبار البعدي  االختبار القبمي  
 المحتسبة

قيمة)( 
 الجدولية

 
 ع   س   ع   س   النتيجة

 
 الريشة 

 
 الضابطة 

  2,36 3,197 41,1 2,77 1,11 1,72 االمامية
 
 

 معنوي
 معنوي 3,175 1,38 2,74 1,42 1,75 الخمفية

 
 التجريبية 

 معنوي 3,121 1,55 3,87 1,24 1,71 االمامية
 معنوي 3,165 1,21 3,17 1,39 1,51 الخمفية

 (.9(ودرجة حرية)1,15(الجدولية تحت مستوى داللة)tقيمة)
النحرافات المعيارية لممجموعتين الضابطة (االوساط الحسابية وا4يوضح الجدول)

(المحتسبة لالختبارين القبمي والبعدي في ميارة الضربتين االرضيتين االمامية tوالتجريبية وقيمة)
(بينما كان 2،12(وانحرافيا المعياري)2،72والخمفية بالريشة،اذ كانت قيمة الوسط الحسابي القبمي)

(ولتحديد معنوية الفروق بين االوساط 2،41)المعياري(وانحرافيا 2،77الوسط الحسابي البعدي)
الحسابية لالختبارين القبمي والبعدي لممجموعة الضابطة لميارة الضربة االمامية فقد ظيرت 

(وبدرجة 3،297(المحتسبة لميارة الضربة االمامية في الريشة لممجموعة الضابطة)tقيمة)
محتسبة اكبر من (الt(وبما ان قيمة)2،25(تحت مستوى داللة)9حرية)
 (فان ذلك يدل عمى وجود فرق معنوي ولصالح االختبار البعدي.2،36)(الجدوليةtقيمة)

بينما في ميارة الضربة الخمفية لممجموعة الضابطة فقد كان وسطيا الحسابي 
(وانحرافيا 2،74(وكان الوسط الحسابي البعدي)2،42)(وانحرافيا المعياري2،75القبمي)

(المحتسبة لمعرفة الفروق المعنوية بين االختبارين القبمي tي اختبار)(اما ف2،38المعياري)
(تحت 3،149(المحتسبة لميارة الضربة الخمفية لممجموعة الضابطة)tوالبعدي فقد كانت قيمة)
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اكبر من القيمة الجدولية فان ذلك  (المحتسبةt(وبما ان قيمة)2،25(ومستوى داللة)9درجة حرية)
 ة لصالح االختبار البعدي.يدل عمى وجود فروق معنوي

اما في المجموعة التجريبية لميارة الضربة االمامية في الريشة فقد كان الوسط الحسابي 
(وانحرافيا 3،87(وبينما كان الوسط الحسابي القبمي)2،24(وانحرافيا المعياري)2،71القبمي)

ي والبعدي فقد كانت (المحتسبة لمعرفةالفروق بين االختبارين القبمt(اما قيمة)2،55المعياري)
(تحت درجة 2،122(المحتسبة لميارة الضربة االمامية لمريشة لممجموعة التجريبية)tقيمة)
(فان ذلك يدل 2،36(وبما ان القيمة المحتسبة اكبر من الجدولية)2،25(ومستوىداللة)9حرية)

 عمى وجود فروق معنوية لصالح االختبار البعدي.
ة الضربة الخمفية في الريشة فقد كان الوسط اما في المجموعة التجريبية لميار 

(وانحرافيا 26)3(بينما كان الوسط الحسابي البعدي)2،38(وانحرافيا المعياري)2،52الحسابي)
(لمعرفة الفروق بين االختبارين القبمي والبعدي فقد كنت t(اما اختبار)2،29المعياري)

(بدرجة 3،134عة التجريبية)بالريشة لممجمو  (المحتسبة لميارة الضربة االماميةtقيمة)
معنوية بين االختبارين القبمي  (وىذا يدل عمى وجود فروق2،25(وتحت مستوى داللة)9حرية)

 لصالح االختبار البعدي. والبعدي 
 (5جدول)                                    

لألختبار  (المحتسبة ألختبار الضربة األمامية والخمفية في التنسtيوضح المقارنة في قيمة)
 البعدي.
   

 الفعالية
   

 الميارة
 
 المجموعة  

( Tقيمة)              البعدي  االختبار
 المحتسبة

( Tقيمة)  
 الجدولية

  
 ع س النتيجة

 
 التنس   

   
 االمامية 

      0,67 2,33 الضابطة  
3,427 

      
       
2,12 

 معنوي  
 0,30 3,15 التجريبية  

    
 لخمفيةا

     0,38 2,71 الضابطة  
2,162 

 معنوي  
 0,40 3,10 التجريبية  

 (.18(ودرجة حرية)0,05(الجدولية تحت مستوى داللو)Tقيمة)
(األوساط الحسابية واألنحرافات المعيارية لممجموعتين الضابطة 5يوضح الجدول)

خمفية في التنس اذا كانت والتجريبية في األختبار البعدي لميارة الضربة األمامية وال
(لمضربة األمامية لممجموعة الضابطة والتجريبية،وكانت 35427(المحتسبة)tقيمة)
(مما يدل عمى وجود فروق معنوية بين المجموعتين الضابطة والتجريبية 2512(الجدولية)tقيمة)

نتائج لصالح المجموعة التجريبية في أختبار الضربة األمامية في التنس،كذالك كانت قيمة 
(ومستوى 2512(تحت درجة حرية)25162الضربة الخمفية بالتنس لممجموعة الضابطة والتجريبية)



 

391 
 

 (394) ( الى377) لصفحات منا عمي جالل عبيدبحث م. 
 (2015-12-30)  العدد الحادي عشر – الثالثالمجمد  –ة يمجمة جامعة االنبار لمعموم البدنية والرياض 

 الرياضة وعلوم البدنية التربية كلية  

فيما يدل عمى وجود فروق معنوية بين المجموعتين الضابطة والتجريبية ولصالح  (2525داللة)
 المجموعة التجريبية.

 (6جدول)                                        
(المحتسبة الختبار الضربة االمامية والخمفية في الريشة الطائرة في tقيمة)يوضح المقارنة في 

 االختبار البعدي.
 

 الفعالية
 

 المياره
 

 المجموعة
 (tقيمة) االختبار البعدي

 المحتسبة
 (tقيمة)

 الجدولية
 

 ع س النتيجة
 

 الريشة
 الطائرة

 
 االمامية

  2,12 5,137 1,41 2,77 الضابطة
 1,55 3,87 ريبيةالتج معنوي

 
 الخمفية

  2,179 1,38 2,74 الضابطة
 1,31 3,17 التجريبية معنوي

 .(18(ودرجة حرية)1,15(الجدولية تحتمستوى داللة)tقيمة)
المحتسبة  (t) االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة (6) يوضح الجدول رقم

الضربتين االمامية والخمفية في الريشة الطائرة اذ ظيرت والجدولية في االختبار البعدي الختبار 
مما يدل عمى وجود  (2،12) الجدولية (t) بينما اظيرت قيمة (5،137) المحتسبة (t) قيمة

فروق معنوية بين المجموعتين الضابطة والتجريبية ولصالح المجموعة التجريبية في اختبار 
 الضربة االمامية في الريشة الطائرة.

 الجدولية (t) وىي اكبر من قيمة (2،179) المحتسبة (t) ت نتائج قيمةظير كذلك ا
مما يدل عمى وجود فروق معنوية بين  (18) ودرجة حرية (2،25) تحت مستوى داللة (2،12)

المجموعتين الضابطة والتجريبية ولصالح المجموعة التجريبية في نقل التعمم في الضربتين 
  الطائرة.االمامية والخمفية في الريشة 

 

 مناقشة نتائج البحث:4-2
من خالل أستعراض وتحميل النتائج الخاصة بالبحث والتي تم الحصول عمييا في تجربة  

أن العينة متجانسة من حيث المستوى فقد كان  (1البحث فقد تبين وكمما ظير في الجدل رقم)
 والتجريبية في التنس. الفروق عشوائية وىذا يدل عمى أن العينة متجانسة لممجموعتن الضابطة

والتي ظير بيا نسبة التطور  (2كما أتضح من خالل نتائج البحث المعروضة في الجدول رقم)
الحا صمة بين األختبارين القبمي والبعدي لميارتي الضربتين األرضيتين األمامية والخمفية فقد 

ية التمارين أظيرت النتائج كانت أفضل ولصالح األختبار البعدي. وىذا يدل عمى فاعم
المستخدمة في البحث ما جعل الباحث يرجع ىذا الفارق المعنوي الكبير لصالح األختبار 
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البعدي.أما بخصوص نتائج األختبارات البعدية لممجموعتين الضابطة والتجريبية التي تم شرحيا 
حققت ( فقد أظيرت النتائج أن المجموعة التجريبية في الضربة األمامية 3وعرضيا في الجدول)

أفضل من المجموعة الضابطة في الضربة األمامية.ويعزو الباحث سبب ذلك الى أن التمارين 
الموضوعة والمستخدمة لتطوير القوة بالنسبة لمذراعين والرجمين كانت جيدة وأعطت فاعمية كبيرة 

 مما أدى الى تطوير الضربة األمامية األرضية.
(فقد تبن من النتائج 3األشارة الييا في الجدول) اما في الضربة األرضية الخمفية والتي تم 

أن المجموعة التجريبية فقد حققت نتائج أفضل في المجموعة الضابطة في األختبارات 
البعدية،ويعزو الباحث سبب ذلك أيضا الى أن التمارين الموضوعة والمستخدمة في تطوير القوة 

كبيرة، وىذا ما اكده نزار الطالب "من ان ين كانت جيدة وأعطت فاعمية بالنسبة لمذراعين والرجم
قابمياتنا اذا ساعدتنا في لعبة معينة وفي تعمم لعبة جديدة فأن عممية النقل سوف تكون ايجابية" 

 ، وىذا تأكيد لمعنوية الفروق من خالل اداء الالعبين بتكرارات عالية ولمدة ثمانية اسابيع.(1)
 الباب الخامس

 االستنتاجات والتوصيات:-5
 االستنتاجات:5-1

بناء عمى اىداف البحث وفروضو،وعمى ضوء نتائج البحث،وطبيعة الوسائل والمعالجات 
 االحصائية لمبيانات التي تم الحصول عمييا،يمكن استنتاج مايمي:

ان الستخدام اسموب التكرار كوسيمة تعميمية اثر فعال وايجابي في حصول التعمم وتطور  -1
 مستوى االداء.

روق معنوية ذات داللة احصائية عالية بين نتائج االختبارات القبمية والبعدية في تعمم وجود ف -2
 الميارات االساسية في التنس والريشة الطائرة.

اتضح بان لمبرنامج التعميمي المستخدم اثر كبير في اكتساب الميارات االساسية في التنس  -3
 والريشة الطائرة.

ني يحتاج الطالب الى زيادة في المحاوالت التكرارية والتحكم في أن تطوير وتحسين األداء الف -4
  األداء ألن فترة الدرس التكفي لتطوير المستوى المطموب.

 التوصيات:5-2
من الضروري أجراء بحوث مشابية تشمل مراحل عمرية ولكال الجنسين وبألعاب  -1

 أخرى رياضية مختمفة.

                                                 
 .27، ص 1993بغداد ، دار الكتب لمطباعة والنشر ،  ، عمم النفس الرياضينزار مجيد الطالب ؛  1
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ية،من الضروري تخصيص الوقت لتحسين قوة الضربة األرضية األمامية والخمف -2
 الكافي من التكرارات في التمرين الواحد.

 فتح المالعب أمام الطمبة ألجراء التمارين بعد أنتياء المحاضرة. -3
 

 المصادر
 

 1ج، والرياضية ات والقياسات في التربية البدنيةاألختبار موسوعة ؛ ريسان خريبط، 
 .1989،جامعة البصرة،مطابع التعميم العالي

  سعودي؛دراسة انتقال اثر التعمم في بعض الحركات التمييدية عمى اجيزة عامر
 .1996الجمنناستك اطروحة دكتوراه غير منشورة،كمية التربية الرياضية،

  (1977:)لبنان ،دار العمم لممالين،بيروت ، التعمم ونظرياتوفاخر عاقل؛. 
 التعميم  ،مطبعةمبادىء األحصاء في التربية البدنيةقيس ناجي،شامل كامل؛

 .1988العالي،بغداد،
  لؤي حسين البكري؛ تاثير استخدام جدولة التمرين العشوائي والمتجمع في تعمم بعض

الميارات االساسية بالريشة الطائرة،رسالة الماجستير،كمية التربية الرياضية،جامعة 
 .2222بغداد،

 ارات لعبة معين محمدطو؛تاثير برنامج تدريبي بريش مختمفة السرعات في تطوير مي
  .2221الريشة الطائرة،اطروحة دكتوراه،كمية التربية الرياضية/جامعة بغداد،

 : دار الكتب لمطباعة والنشر   التعمم الحركينجاح ميدي شمش ؛اكرم محمد صبحي:
،1994). 
 دار الكتب لمطباعة األعداد الفني والخططي في التنسىالل عبد الرزاق)وآخرون(؛،

 .1993والنشر،بغداد،
 التطبيقات األحصائية في بحوث التربية ع ياسين التكريتي،حسن محمد العبيدي؛ودي

 .1996،دار الكتب الموصل،الرياضية
 Maurice tylor: transfer of Learning,Planing work place Education 

programs,witiativesg    publications, 1997. 
 Schmidt A.R:motor control and learning, abehavoiral Emphasis – 

human kinetics publisher.1982. 
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 SafrittK, J Marare&Henry Bascom Introductian to Measurement in 
Physicd education and exercise time mirror mosby College 
Publishing st. Louis,Toronto,1986.                                                                                                                                                                                                                                    

 
 (1الممحق رقم)

االشكال لمضربتين وتضمن البرنامج بعض  ( بدء البرنامج التعميمي في) البرنامج التعميمي:
 االمامية

والخمفية بالتنس)االرضية،الطائرة،الضربة الساحقة(.بأجراء وحدتين تعميميتين تعريفيتين 
وبعد تمك الوحدتين تم اخضاع المجموعات االربع الى برنامج تعميمي لممجموعات االربع.

ة وبقيادة الفريق موحد.حيث تبدا الوحدة التعميمية باجراء االحماء العام لكل افراد المجموع
فكرة نظرية عن االشكال الميارية التي سوف يتم التمرن عمييا  المساعد،ثم يتم بعد ذلك اعطاء

وفي الجزء في تمك الوحدة،ثم يقوم احد اعضاء الفريق المساعد بعرض النموذج عمييا لعدة مرات.
ل الميارية،ويكون التطبيقي يتم توزيع المتعممين عمى المالعب ويتم التمرن عمى تمك االشكا

-12-12-8التمرين مع الجدار التعميمي او مع الزميل او مع الفريق المساعد وعمى المسافات)
كل التفاصيل الرئيسية التي يجب ان تحتوييا الوحدة  (ولقد تضمن البرنامج التعميمي14

تمرين ذىني،تغذية راجعة،زيادة تدريجية بعدد التكرارات مصاحبة لتحسين التعميمية)
ثم تنتيي الوحدة  (الخ ------،تمرينات حركية،تدريبات بدنية،لعب حر مع الزميلالداءا

 التعميمية بتمارين التيدئة واالسترخاء وتقويم االداء ومعمومات عن الوحدة التعميمية التالية.


