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 ملخص البحث 

هدفت الدراسة للتعرف على تأثير أسلوب التنافس الذاتي في تطوير التعلم واالحتفاظ بمهارة 
اإلرسال األمامي بوجه المضرب لالعبي تنس الطاولة, وتم استخدام المنهج التجريبي بأسلوب 
المجموعتين المتكافئتين ذات االختبار القبلي والبعدي والذي يطلق عليه التصميم التجريبي ذو 
الضبط المحكم وتم اختيار مجموعة البحث من شباب منتدى هيت لتنس الطاولة للعام )0060-
0060( والبالغ عددهم )61( متعلم ، حيث بلغ حجم العينة للمجموعة التجريبية )0( متعلمين و 
حجم العينة للمجموعة الضابطة )0( متعلمين وعينة التجربة االستطالعية )0( متعلم ولم يتم 
استبعادهم من عينة البحث الرئيسية. وبعد تطبيق االختبار القبلي لمهارة اإلرسال األمامي بوجه 
المضرب تم تطبيق الوحدات التعليمية على المجموعة التجريبية والبالغ عددها )02( وحدة 

تعليمية وقد طبقت بواقع ثالث وحدات تعليمية في األسبوع. وبعد االنتهاء من التجربة الرئيسية تم 
إجراء االختبار ألبعدي وقد تمت معالجة النتائج بالوسائل اإلحصائية المناسبة . وبعد مرور 

)00( يوم عن االختبار ألبعدي قام الباحث بلجراء اختبار االحتفاظ . واستنتج الباحث إن أسلوب 
التنافس الذاتي هو أسلوب جديد على المتعلمين وأنه اثبت أهميته وأثره الفعال بالنسبة للمتعلمين 

 في تطوير تعلم  واالحتفاظ بمهارة اإلرسال األمامي بوجه المضرب لالعبي تنس الطاولة2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

تأثير أسلوب التنافس الذاتي في تطوير تعلم واالحتفاظ بمهارة اإلرسال األمامي بوجه 
 المضرب لالعبي تنس الطاولة

 د حسين حبيب مصلح.م
 جامعة االنبار -كلية التربية الرياضية 
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Abstract 
The study aimed to identify the impact of style rivalry self in the 

development of learning and retention skillfully transmission front 
generally tennis for players of table tennis, was used experimental 
method style groups Almtkavitin with pretest and posttest and call it 
experimental design is setting the arbitrator was chosen as the research 
group of the youth forum Heat for table tennis for the year (2012-2013) 
and numbered (16) learner, where the sample size of the experimental 
group (8) learners and the sample size of the control group (8) and 
sample learners exploratory experiment (2) learner is not excluded from 
the main research sample. After the application of pre-test the skill 
transmission front Racquet general educational units has been applied 
to the experimental group of (24) and has applied educational unit by 
three modules per week. After the completion of the main experiment 
was conducted post-test results have been treated by appropriate 
statistical means. And after (30) days from the post-test the researchers 
test retention. The researchers concluded that the method of competition 
is a new method of self-learners and it has proved its importance and 
its impact effective for learners in the development of learning and 
skillfully kept the front transmission generally racket for table tennis 
players 
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 الباب األول

  التعريف بالبحث  -1
 مقدمة البحث وأهميته  1-1  
يعد مجال التعلم الحركي من المجاالت التي شهدت تطورًا كبيرًا وهذا ما أدى إلى اكتشاف    

العديد من المواهب والخامات التي حققت فيما بعد أرقاما قياسية عالمية والبد من اإلشارة إلى أن 
ضح في مجال التعلم الحركي بعد تفاعله ودمجه مع طرائق التدريس أصبح علمًا فعااًل له اثر وا

التطور والتقدم الن المجالين أي التعلم والتدريس هدفها واحد وهو أن نصل بالمتعلم الذي نريد 
تعليمه المهارات ألي فعالية كانت إلى التوافق الثابت وبنفس الوقت مراعاة الفروق الفردية التي ال 

 .تخلو المجموعة المتعلمة منها

يمارسها الكثير من الناس لما لها من وتعد لعبة تنس الطاولة من األلعاب التي 
خصوصيات ومتطلبات بسيطة يستطيع أي فرد من ممارستها ، وتمثل مكانه مهمة في فعاليات 
الدورات االولمبية والبطوالت العالمية ، إذ تحتوي لعبة تنس الطاولة على العديد من المهارات 

ريات وخصوصا مهارة اإلرسال األساسية التي من خاللها يحصل الالعب على الفوز في المبا
تعتبر بمثابة مفتاأ اللعب ويمكن لالعب المتميز كسب النقاط من خاللها وأيضا حسب "ألنها 

نوع اإلرسال تحدد طريقة رد المنافس للكرة وبالتالي طريقة لعب الالعب للكرة بعد اإلرسال ، 
ن بناء إي خطة لعب تعتمد وا  ,ويشكل اإلرسال أهم نقاط التخطيط الفردي في لعبة كرة الطاولة 

 ( .0007،  10زيدان وسالمة ،")أساسا على نوع اإلرسال المستخدم من قبل الالعب ذاته

وألهمية هذه المهارة لتحقيق الالعب ما يطمح إليه من نتائج ايجابية لذلك اختار 
لى التفاعل الباحث أسلوب التنافس الذاتي الذي هو أحد األساليب الفعالة التي قد تدفع المتعلم إ

مع التعلم  ألنه يتنافس مع ذاته أي يحدث تحديًا داخل نفس المتعلم وهذا قد يقوي ويشجع المتعلم 
على التقدم في المهارة ولكن الفروق الفردية موجودة بين المتعلمين لذلك حاول الباحثان تفعيل 

هارة اإلرسال األمامي واالحتفاظ بمأسلوب التنافس الذاتي وجعله أكثر فاعلية لتعلم المتعلمين 
أثناء تأديتهم ألسلوب التنافس الذاتي وهذا ما دفع الباحثان  بوجه المضرب لالعبي تنس الطاولة

تأثير أسلوب التنافس الذاتي في تطوير تعلم واالحتفاظ بمهارة اإلرسال األمامي بوجه إلى دراسة 
ة يؤدي إلى زيادة وتنوع أساليب ألن االهتمام بتحسين هذه المهار .  المضرب لالعبي كرة الطاولة

رسال الكرة إلى الفراغ المناسب الذي يربك الالعب المنافس مما يزيد من احتمالية  الهجوم وا 
 .وهنا تكمن أهمية البحثالحصول على نقطة وتحقيق النتائج المطلوبة 
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 مشكلة البحث  3-2     

ومن خالل خبرة الباحث كونه العب سابق ومدرب حاليا الحظ أن المستوى العام للعبة 
لم يرتقي إلى المستويات المناسبة خالل مشاركات فريق منتدى شباب هيت في البطوالت 

عدم االندفاع من قبل العبي الفريق لتأدية التمارين لذلك استخدم المعتمدة، وحسب رئي الباحث 
نافس الذاتي كونه يدفع المتعلم إلى الجدية في األداء وتحفيز الرغبة لديه من الباحث أسلوب الت

خالل تحديه مع نفسه وهذا ما دفع الباحث إلى إدخال هذا األسلوب على مجموعة من مجتمع 
األصل والتي تمثل المجموعة التجريبية وذلك للتعرف على مدى مالئمة هذا األسلوب مع عينة 

ومعرفة هل أن أسلوب التنافس الذاتي هو أكثر ( التقليدي)سلوب المتبعالبحث ومقارنته مع األ
فاعلية من األسلوب المتبع وهل يمكن لهذا األسلوب أن يخرج المتعلمين من الخمول والملل وعدم 

المكتبة االفتراضية العلمية ) "ويتيح التعرف على مستوى األداء العام لكل العب" الرغبة باألداء
لهذه األسباب كلها ارتأى الباحث دراسة هذه المشكلة ومحاولة (  ivsl,org.www. 1العراقية 

 .وضع الحلول المناسبة لها

  هدف البحث 3-1
تعلم واالحتفاظ بمهارة التأثير أسلوب التنافس الذاتي في تطوير التعرف على   -

 .اإلرسال األمامي بوجه المضرب لالعبي تنس الطاولة
 

 فرضا البحث 3-1
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعتين الضابطة  -1

التعلم واالحتفاظ بمهارة اإلرسال األمامي بوجه المضرب لالعبي والتجريبية في تطوير 
 . ولصالح نتائج االختبارات البعدية تنس الطاولة

البعدية للمجموعتين الضابطة توجد فروق ذات داللة إحصائية بين نتائج االختبارات   -2
واالحتفاظ بمهارة اإلرسال األمامي بوجه المضرب لالعبي تنس والتجريبية في تطوير تعلم 

 .    ولصالح نتائج االختبارات للمجموعة التجريبية الطاولة
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 مجاالت البحث  3-1

 .متعلمو منتدى شباب هيت ب مديرية الشباب والرياضة في االنبار:  المجال البشري 3-1-3

 .  1/2113/ 22ولغاية   21/11/2112للمدة من :  المجال ألزماني2 -3-1

القاعببة المغلقببة فببي منتببدى شببباب هيببت ب مديريببة شببباب ورياضببة :  المجــال المكــاني 3-1-1
 .االنبار

 الباب الثاني
 الدراسات النظرية -7
 مفهوم أسلوب المنافسات  7-0

عمل "تعد المنافسة من العوامل الهامة والضرورية ألي نشاط، فالمنافسة عبارة عن 
رياضي أو سياسي أو اجتماعي أو علمي يقوم به أشخاص ينتمون إلى فئة تختلف عن األخرى 

ة من أجل بذل قصارى جهودهم لتحقيق أغراض معينة يتفوقون من خالل تنفيذها على الفئ
" كما أنها (. 2115, 521جرجس ،" ) المقابلة التي تسعى هي األخرى لمنافستهم والتفوق عليهم

 ( 0000،  15، يوسف وعلي) "تعتبر بمثابة موقف تقويمي لقدرات الفرد 

أحد األساليب األكثر استخداما الستثارة دافعية الشباب على الممارسة بحماس "كما أنه 
 . (1021، 111عبد الفتاأ ، )"أكبر

ويعمل أسلوب المنافسات على زيادة دافعية المتعلم نحو التعليم والوصول به إلبى مسبتوى 
تعليمي أفضل وذلك من خالل معرفة المتعلم بمستوى أدائه ، ومن المهم إن نؤكد إن معرفة نتائج 

 (6972،  676, محمد)التعلم يمكن إن تتم بطريقتين هما

 قياس مدى تقدم المتعلم نسبة لنفسه . 
  قياس مدى تقدم المتعلم مقارنة بزمالئه . 

 مهارة اإلرسال بتنس الطاولة  2-2 

يعد اإلرسال احد المهبارات األساسبية فبي تبنس الطاولبة إذ تببدأ المبباراة باإلرسبال والبرد مبن قببل    
المنافس ، إذ يجب أن تكون الكرة في ملعب المرسبل ومبن ثبم عبورهبا الشببكة إلبى سباحة المنبافس 

مببن تبببدأ مببباراة  تببنس الطاولببة باإلرسببال ثببم بببالرد "أو بببالعكس حتببى يكببون اإلرسببال صببحيح ، إذ 
المنببافس، وحتببى يكببون اإلرسببال صببحيحا ينبغببي أن تضببرب بالطريقببة الصببحيحة فتسببقط أوال فببي 
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أمبين ")ملعب المرسل لمرة واحدة ثم تعبر فوق الشببكة دون أن تلمسبها لتسبقط فبي ملعبب المسبتقبل
 ،60  ،0007.) 

لنقطبة بضبربة الفرصة األولبى لتحقيبق النقطبة فبلذا لبم يسبتطيع الالعبب الفبوز با"ويعد اإلرسال     
، 255وليببببد وسبببببهان ،)"اإلرسببببال فيجببببب أن يهيبببب  اإلرسببببال إذا كببببان جيببببدا فرصببببة جيببببدة للهجببببوم

إذ إن العب تنس الطاولة إذا أتقن عمليبة اإلرسبال يمكنبه الحصبول علبى نقطبة سبريعة .  (2111
وسببهلة لصببالحه ، فضببال عببن إن عمليببة إتقببان اإلرسببال يمكببن تصببعيب اسببتقبال الالعببب المنببافس 

ة وبالتبالي يببوثر علبى دقبة رد الكببرة ممبا يسبهل علببى الالعبب المرسبل مببن تشبكيل هجبوم نبباجح للكبر 
حراز نقطة ، لبذا تعبد ضبربة اإلرسبال  أهبم ضبربة فبي لعببة تبنس الطاولبة "على الالعب المنافس وا 

حيث يمكن عن طريقها التحكم في سير المباراة كما تعد مفتاأ النصر لالعبي فرق القمة العالمية 
ز هذه الضربة دون بقية الضربات الهجومية والدفاعية بأنهبا الوحيبدة التبي يمكبن لالعبب مبن وتتمي

 . (  fmuskerjDmood and ,113، 1111)"أن يتدرب عليها بمفردة

ويرى الباحث أن العب تنس الطاولة يجب عليه أن يتقن أداء ضربة اإلرسال وان ينوع فيها      
وسرعتها ومكان سقوطها في ملعب المنافس ليزيبد مبن صبعوبة عن طريق التغيير في دوران الكرة 

ردها من قببل المنبافس ممبا يسبمح لبه بالحصبول علبى نقطبة أو السبيطرة علبى المنبافس مبن خاللبه 
 على اقل تقدير

  (2112، 120أيلين و سلوى ، ) شروط اإلرسال حسب القانون الدولي

 :ضربة اإلرسال وهي هناك شروط أساسية يجب على الالعب االلتزام بها عند 

 .وضع الكرة على كف اليد وهو مفرود وثابت وتكون األصابع ممدودة واإلبهام ُحر .1
 .يجب أن يكون المضرب واليد الحرة فوق مستوى سطح الطاولة وخلف الحد النهائي لها  .3
 .سم وال تؤدي الكرة بدوران عند قذفها  (61)قذف الكرة لألعلى لمسافة ال تقل عن  .2

 .الكرة مرئية للخصم والحكم لحظة مالمستها للمضرب  يجب أن تكون .1
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 :أنواع اإلرسال 

لتنفيذ اإلرسال الجيد على الالعب أن يعرف ويتقن أنبواع متعبددة مبن اإلرسبال ، ويمكبن تقسبيم    
  (1111، 03بيتر ، ) أنواعه حسب منطقة سقوط الكرة في ملعب المنافس إلى

الذي إذا تركت له الفرصة فبان الكبرة ترتبد مبرتين أو أكثبر هو اإلرسال : اإلرسال القصير  .1
 .في جانب طاولة الخصم 

هببو اإلرسببال الببذي إذا تركببت لببه فرصببة فببان الكببرة ترتببد مببرة واحببدة فببي : اإلرسببال الطويببل  .3
 .جانب طاولة الخصم ثم تخرج خارجا 

العكسبي هو اإلرسال الذي يعببر الطاولبة مبن ركبن الالعبب إلبى البركن : اإلرسال القطري  .2
 .له في جانب طاولة المنافس 

هو اإلرسال الذي يعبر الطاولة من ركبن الالعبب إلبى البركن المواجبه : اإلرسال المستقيم  .1
 .له في جانب طاولة المنافس 

 : كيفية أداء اإلرسال   

يببرى الباحببث أن جميببع اإلرسبباالت فببي لعبببة تببنس الطاولببة سببواء كانببت ذات دوران علببوي أم      
سببفلي أم جببانبي علببوي فببي رن واحببد يعتمببد بالدرجببة األسبباس علببى حركببة الرسببغ لحظببة جببانبي أم 

ضرب الكرة بالمضرب ، فضال عن إن حركة المرفق والكتف يجب أن تكون انسيابية ببين الكتبف 
 .والمرفق والرسغ

،  120أيلبببين وسبببلوى ، ) ولكبببي يكبببون اإلرسبببال مبببؤثرا علبببى المنبببافس يجبببب أن يمتببباز بمبببا يبببأتي
2112)  

 .ب أن تمر الكرة بارتفاع منخفض جدا من فوق الشبكة عند أداء اإلرسال يج .1
يفضل أن يؤدى اإلرسال بشكل قصير لمنع الخصم من الهجوم المباغت ويوجه اإلرسبال  .3

 .إلى مناطق مختلفة في ملعب المنافس 
 . يجب على الالعب المرسل التغير في نوعية دوران الكرة   .2

 .رسال التغير في سرعة أداء ضربة اإل .1

 .التمويه في اإلرسال من اجل خداع الخصم ومنعة من معرفة نوعية دوران الكرة  .4

 .يمكن أداء إرسال طويل عندما يكون وقفة استعداد المنافس قريب جدا من الطاولة  .6
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 الباب الثالث
جراءاته الميدانية -1  منهجية البحث وا 
 منهج البحث 1-3

بأسلوب المجموعتين المتكافئتين التجريبية والضابطة استخدم الباحث المنهج التجريبي  
وقد تم تصميم المجموعتين المتكافئتين ذات االختبار القبلي والبعدي والذي يطلق عليه التصميم 

 (.1111،  113عبد الجليل ،) التجريبي ذو الضبط المحكم

 مجتمع البحث وعينته 1-2

متعلمي منتدى شباب هيت في لعبة تنس من تم اختيار مجتمع البحث بالطريقة العمدية  
متعلمًا، حيث بلغ حجم العينة للمجموعة ( 61)والبالغ عددهم ( 0060-0060)الطاولة للعام 

متعلمين وعينة التجربة ( 0)متعلمين و حجم العينة للمجموعة الضابطة ( 0)التجريبية 
 .شاب ولم يتم استبعادهم من عينة البحث الرئيسية( 0)االستطالعية 

 األجهزة وأدوات ووسائل جمع الجمع المعلومات 1-1

 األجهزة   1-1-3

  حاسوب(dell ) (.1)عدد 
  حاسبة الكترونية(sony ) (.1)عدد 

 األدوات  1-1-2

  ( .2)طاولة تنس قانونية عدد 
 (.31)كرات تنس طاولة عدد 
 (21)مضرب عدد 
 (2)شبكة قانونية عدد 
  (.2)صافرة عدد 
 شريط الصق ملون. 

 :ئل جمع المعلوماتوسا 1-1-1

  المصادر العربية واألجنبية. 
  فريق عمل المساعد. 
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  شبكة المعلومات الدولية نت. 
  (.تشجيعية)استمارة تقويم األداء 
 استمارة تسجيل درجات االختبار الخام . 

 االختبار المستخدم
 ( :0006،  00زكي ، ) اختبار اإلرسال بتنس الطاولة

 .اختبار مهارة اإلرسال األمامي بوجه المضرب :  اسم االختبار

 .قياس القدرة المهارية لضربة اإلرسال بوجه المضرب :  الغرض من االختبار

 : األدوات المستعملة

 .سم  (14×  14)طاولة تنس الطاولة قانونية مرسوم عليها مربعات بطول ضلع 
 .مضرب وشبكة . كرات طاولة قانونية عدد  (10)

 : ألداءتعليمات ا

  سم من نهاية الطاولة وال يخرج عن ( 00)يبتعد الالعب عن الطاولة مسافة ال تقل عن
 .الحد النهائي للطاولة 

  يبدأ الالعب اإلرسال بالطريقة الصحيحة وذلك برفع الكرة إلى األعلى قبل مالمستها
 .للمضرب ثم ضرب الكرة بوجه المضرب 

ثم ( 0)ثم المربع ( 6)الموضحة بالرسم إذ يبدأ بالمربع يرسل الالعب الكرة داخل المربعات 
على التوالي ، ولالعب الحق في أداء إرسالين لكل ( 5)ثم المربع ( 2)ثم المربع ( 0)المربع 

   .درجة( 21)والدرجة العظمى لالختبار هي  مربع واحتساب أحسن محاولة
 :التجربة االستطالعية 1-1

ستطالعية على مجموعة من عينة البحث الرئيسية قام الباحث بلجراء التجربة اال 
شاب تم اختيارهم عشوائيًا وبطريقة القرعة وتم إجراؤها يوم االثنين ( 2)والمتكونة من 

 :وقد هدفت إلى ما يأتي 22/11/2112

 تجاوز الصعوبات واألخطاء التي تظهر عند أداء التجربة الرئيسية. 
 كفاءة فريق العمل المساعد. 
  كفاءة أدوات التعليم المقترحة المستخدمةالتعرف على. 
 التعرف على مدى استجابة إفراد العينة وتفاعلهم مع االختبار ومالئمته لهم. 
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 :إجراءات البحث الميدانية 1-1

 :االختبارات القبلية 1-1-3

تم إجراء االختبارات القبلية على المجموعتين الضابطة والتجريبية يوم الثالثاء المصادف 
مهارة )الساعة الرابعة عصرًا في القاعة المغلقة لمنتدى شباب هيت وذلك في  23/11/1122

وأعطيت المجموعتان محاولة تعريفية قبل إجراء االختبار ( اإلرسال األمامي بوجه المضرب
 .القبلي لغرض تعريف المتعلمين باالختبار المطلوب وطريقة تنفيذه

 تجربة البحث الرئيسة 1-1-2

ولغاية يوم االثنين  22/11/2112التجربة يوم األربعاء الموافق بدأ تنفيذ هذه 
وبتنفيذ مباشر من قبل فريق العمل المساعد، اذ بلغ عدد الوحدات التعليمية  10/12/2112
وحدة تعليمية وقد طبقت بواقع ثالث وحدات تعليمية في األسبوع إذ اتفقت المجموعتان ( 22)

يري والذي يتضمن اإلحماء العام والخاص وكذلك اتفقوا في الضابطة والتجريبية في القسم التحض
الجزء النهائي أما وجه االختالف بين المجموعتين الضابطة والتجريبية فهو يكمن في القسم 

دقيقة إذ كانت المجموعة التجريبية تطبق أسلوب ( 01)الرئيسي من الوحدة التعليمية وزمنه 
ن التنافس الذاتي والتي يقوم بها المتعلم بأداء التمرين التنافس الذاتي والذي تضمن تطبيق تماري
بطريقة تنافسية في خالل حساب نقاط أو درجات فضاًل  اً حيث يكون أسلوب أداء التمرين مصمم

عن مقارنة نتيجة اليوم بنتيجة في األمس حيث يجبر المتعلم على التركيز في أداء التمرين 
 .تمرين وهذا هو فكرة التنافس الذاتي في البحثومحاولة الحصول على الدرجة المخصصة لل

 االختبارات البعدية 1-1-1

بعد االنتهاء من التجربة الرئيسة تم إجراء االختبار البعدي للمجموعتين التجريبية 
الساعة الرابعة عصرا حيث جرت جميع  22/12/2112والضابطة في يوم االثنين المصادف 
حيث تم مراعاة عامل الزمان , لمغلقة لمنتدى شباب هيتاالختبارات للمجموعتين في القاعة ا

والمكان وبما يشابه ظروف االختبارات القبلية من اجل إن يكون إفراد عينة البحث تحت نفس 
 .الظروف لمعرفة تأثير المتغير المستقل
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 :اختبار االحتفاظ 3-1-4

االحتفببببببببباظ وان . إن القبببببببببدرة علبببببببببى التبببببببببذكر واسبببببببببترجاع المعلومبببببببببات تعنبببببببببي االحتفببببببببباظ 
ومببببببن اجببببببل هببببببذا فقببببببد لجببببببأ الباحببببببث إلببببببى إجببببببراء اختبببببببار (. 0000، 20يعببببببرب ،  )يعكببببببس الببببببتعلم

لقيبببببباس االحتفبببببباظ بالمببببببادة المتعلمببببببة وان اضببببببمن قيبببببباس للببببببتعلم الحركببببببي هببببببو إعطبببببباء المببببببتعلم 
مببببدة أيببببام ثببببم يعببببد القيبببباس مببببرة أخببببرى ولببببذا فقببببد تببببم إعطبببباء مببببدة شببببهر بعببببد االختبببببار البعببببدي 

 .سة للمهارة قيد الدرا

 الوسائل اإلحصائية 1-1

 (S.P.S.S)استخدم الباحثان الحقيبة اإلحصائية 

 الباب الرابع

 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها  -1

 عرض النتائج وتحليلها  3 -1

 عرض نتائج االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة وتحليلها 1-3-3

واالنحرافات المعيارية وفروق األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية يبين قيم األوساط الحسابية ( 1)جدول
 المحسوبة وداللة الفروق بين نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة في متغيرات البحث ( T)وقيمة

 المعالم اإلحصائية           

 

 المتغيرات

 االختبار ألبعدي االختبار القبلي

 ع ف َس ف
 (T)قيمة

 المحسوبة
 الداللة

 ع َس  ع َس 

 دالة 3,11 11,11 1,11 11,51 33,2 12,51 25,1 إلرسال األمامي بوجه المضربمهارة ا

 ( 0=1-1)وبدرجة حرية ( 1,15)عند مستوى داللة ( 2.315)الجدولية (T)قيمة 

المحسوبة بين االختبار القبلي والبعدي للمجموعة  (T)أن قيمة ( 1)تبين من الجدول    
الجدولية التي  (T)وعند مقارنتها بقيمة ( 3.11)الضابطة في متغيرات البحث الرئيسية كانت 

وجد إنها اكبر مما يدل على ( 0)وبدرجة حرية ( 1,15)تحت مستوى داللة ( 2.315)كانت 
 عدي داللة الفروق بين االختبارين ولصالح االختبار الب
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 عرض نتائج االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية وتحليلها 1-3-2

يبين قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وفروق األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ( 2)جدول 
 المحسوبة وداللة الفروق بين نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في متغيرات البحث (T)وقيمة 

 المعالم اإلحصائية      

 

 المتغيرات

 االختبار ألبعدي االختبار القبلي

 ع ف َس ف
 (T)قيمة

 المحسوبة
 الداللة

 ع َس  ع َس 

 دالة 11,1 0,01 23,1 13,21 21,12 1,31 21,2 مهارة اإلرسال األمامي بوجه المضرب

 (0=1-1)وبدرجة حرية ( 1,15)عند مستوى داللة ( 2.315)الجدولية  (T)قيمة 

المحسوبة بين االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية  (T)أن قيمة ( 2)تبين من الجدول 
الجدولية  (T)وعند مقارنتها بقيمة ( 11.1)كانت ( مهارة اإلرسال األمامي بوجه المضرب)في 

وجد أنها اكبر مما يدل ( 0)وبدرجة حرية ( 1,15)تحت مستوى داللة ( 2.315)التي كانت 
 على داللة الفروق بين االختبارين ولصالح االختبار ألبعدي 

 عرض نتائج االختبارات البعدية للمجموعتين الضابطة والتجريبية وتحليلها 1-3-1

المحسوبة وداللة الفروق بين نتائج   (T)يبين قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية  وقيمة ( 3)جدول
 االختبارات البعدية  للمجموعتين الضابطة والتجريبية في متغيرات البحث 

 المعالم اإلحصائية          

 

 المتغيرات   

 المجموعة

 الضابطة  

 المجموعة

( T)قيمة التجريبية 
 المحسوبة

 الداللة

 ع َس  ع َس 

 دالة 3,31 13,21 21,12 11,51 33,2 مهارة اإلرسال األمامي بوجه المضرب

 (12=2-1+1)وبدرجة حرية( 1,15)عند مستوى داللة ( 2.125)الجدولية  (T)قيمة 

المحسوبة بين المجموعة الضابطة والمجموعة  (T)أن قيمة ( 3)يتبين من الجدول 
 (T)وعند مقارنتها بقيمة ( 3,31)كانت ( مهارة اإلرسال األمامي بوجه المضرب)التجريبية في  
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وجد أنها اكبر ( 12)وبدرجة حرية ( 1,15)تحت مستوى داللة ( 2.125)الجدولية التي كانت 
 اختبار المجموعة التجريبية مما يدل على الفروق بين المجموعتين والصالح نتائج 

 عرض نتائج مقدار التطور للمجموعتين الضابطة والتجريبية وتحليلها 1-3-1

يبين قيم األوساط الحسابية والنسبة المئوية لمقدار التطور لكل من االختبارات القبلية والبعدية ( 2)جدول
 وللمجموعتين الضابطة والتجريبية في متغيرات البحث 

 المعالم  اإلحصائية  

 

 المتغيرات

 المجموعة التجريبية  المجموعة الضابطة

س  
 قبلي

س  
 بعدي

 مقدار التطور
 س  

 قبلي 

 س  

 بعدي
 مقدار التطور

 28,11% 18,11 21,1 %32,81 11,1 21,8 مهارة اإلرسال األمامي بوجه المضرب

االختبار البعدي عن نتائج زيادة لمعدالت التطور في نتائج ( 2)يتبين من خالل جدول 
االختبار القبلي حيث كانت الزيادة في نسبة التطور ولصالح المجموعتين الضابطة والتجريبية مع 

 ب:تفوق المجموعة التجريبية على الضابطة في متغيرات البحث وكما يأتي 

  للمجموعة الضابطة  (مهارة اإلرسال األمامي بوجه المضرب)نسبة تطور في
%( 21,13)في حين بلغت نسبة التطور بهذه المهارة للمجموعة التجريبية %( 12,13)
. 

ـــ4 ـــ0ـ عـــرض نتـــائج االختبـــارات البعديـــة للمجمـــوعتين الضـــابطة والتجريبيـــة ونتـــائج اختبـــار  1ـ
 .االحتفاظ في المهارة قيد البحث وتحليلها 

نحرافات المعيارية واختبار االحتفاظ والنسبة المئوية لالحتفاظ يوضح نتائج االختبارات البعدية واال( 5)جدول 
 للمجموعتين التجريبية والضابطة في المهارات قيد الدراسة

 المهارات المجموعات

 اختبار االحتفاظ االختبار البعدي

 نسبة االحتفاظ

 ع َس  ع َس 

 المجموعة التجريبية 
اإلرسال األمامي بوجه 

 المضرب 
20.12 60.00 25.90 66.01 92.20% 
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 المجموعة الضابطة
اإلرسال األمامي بوجه 

 المضرب 
00.2 60.51 02.95 9.10 72.70 % 

 

الببذي يوضببح االختبببارات البعديببة واالنحرافببات المعياريببة ونتببائج ( 5)ومببن خببالل  الجببدول  
مهببارة )اختببار االحتفبباظ والنسببة المئويببة لالحتفباظ نجببد ان الوسبط الحسببابي لالختببار البعببدي فبي 

وببببببانحراف معيببببباري ( 20.12)للمجموعبببببة التجريبيبببببة بلبببببغ   (اإلرسبببببال األمبببببامي بوجبببببه المضبببببرب
( 66.01)وببانحراف معيباري ( 25.90)اختبار االحتفباظ فقبد كبان الوسبط الحسبابي أما ( 60.00)

أما المجموعة الضابطة فقد بلغ %( 92.20)أما نسبة احتفاظ افراد المجموعة التجريبية فقد كانت 
وببببانحراف ( 00.2)بلبببغ  (مهبببارة اإلرسبببال األمبببامي بوجبببه المضبببرب)الوسبببط الحسبببابي البعبببدي فبببي 

( 02.95)حين بلغ الوسط الحسابي للمجموعة نفسبها فبي اختببار االحتفباظ في ( 60.51)معياري 
 %( 72.70)أما نسبة االحتفاظ للمجموعة الضابطة فقد كانت ( 9.10)وبانحراف معياري 

 :مناقشة النتائج 1-2
 :مناقشة نتائج االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة 1-2-3

دالة إحصائيا بين االختبارات القبلية والبعدية  اً إن هناك فروق(1)يبين الجدول  
ولصالح نتائج االختبار ( مهارة اإلرسال األمامي بوجه المضرب)للمجموعة الضابطة في 

البعدي، ويعزو الباحث هذه الفروق الدالة إحصائيا إلى نوعية التمارين المستخدمة في المنهج 
ذي أدى إلى تطور هذه المهارة األساسية التعليمي المعد والمتبع للمجموعة الضابطة وهو ال

للمتعلمين ويتطلب هذا التطور التعلم لساعات طويلة وتكرار الحركات وااللتزام بأداء تطبيق 
إن تكرار أشكال الحركات "المنهج التعليمي المعد وهذا ما حدث فعال ويؤكد كورت ماينل 
يكون االتجاه واضحًا وهدفًا الرياضية هو ألجل  تثبيت المجال رلية سيرها وبصورة عامة 

 ( .6907، 13كورت ،") ولتحسين قابلية القيادة الحركية

 :مناقشة نتائج االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية 1-2-2

دالة إحصائيًا بين االختبارات القبلية والبعدية للمجموعة  اً إن هناك فروق( 2)يبين الجدول 
ولصالح نتائج االختبار البعدي، ويعزو ( األمامي بوجه المضرب مهارة اإلرسال)التجريبية في 

الباحثان هذه الفروق الدالة إحصائيًا إلى أسلوب التنافس الذاتي وفاعليته ويظهر من خالل 
النتائج حيث إن أسلوب التنافس الذاتي من أهم خصائصه أنه يبين للمتعلم مدى تعلمه ومدى 

فسة نفسه لغرض الوصول إلى الغرض النهائي من عملية تقدمه بالمهارة مما يجعله على منا
التعلم وهو تطور تعلم المهارة حيث إننا نجد بأن أسلوب التنافس الذاتي كان له األثر الفعال في 
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إحداث تطور التعلم بالنسبة للمهارة قيد الدراسة ومن ثم ساعد على إظهار تقدم واضح في 
جريبية وهذا يدل على أن المنهج التعليمي بأسلوب مستوى األداء المهاري لدى المجموعة الت

التنافس الذاتي كان مالئمًا لمستوى العينة وهذا يدل على انه بني على أسس علمية صحيحة 
من الظواهر الطبيعية لعملية التعلم هو البد أن "لذلك حصل التطور وهذا ما يؤكده ظافر في أن 
ظافر )بع الخطوات واألسس العلمية بالتعلم والتعليميكون هناك تطور في التعلم ما دام المدرس يت

 ،112 ،2112.) 

 
 مناقشة نتائج االختبارات البعدية للمجموعتين الضابطة والتجريبية 1-2-1
دالة إحصائيًا لالختبارات البعدية بين المجموعتين  اً أن هناك فروق( 3)يبين الجدول 

ولصالح نتائج المجموعة ( وجه المضربمهارة اإلرسال األمامي ب)الضابطة والتجريبية في 
التجريبية ويعزو الباحثان ذلك إلى أسلوب التنافس الذاتي الذي تفوق على المنهج التقليدي المعد 
من قبل المدرس وهذا ما أظهرته النتائج والوصول إلى مستوى تعليمي أفضل من خالل معرفة 

التي تظهر مدى تقدمه في التعلم أو  المتعلم لمستوى أدائه من خالل عملية التقييم المستمرة
تراجعه وبالتالي فلنها تعد من أقوى دوافع التعلم وكذلك ما يمتاز به أسلوب التنافسي الذاتي من 
سرعة في التعلم أثناء أداء المهارات مما ينعكس على نتائج أفراد هذه المجموعة وهذا يتفق مع 

فه من العملية التعليمية ومدى تقدمه فيها إن المتعلم أن يعرف موق"رأي احمد عزت الذي يرى 
") ألن أي تأخر في معرفة مستواه من شأنه أن يؤدي بالمتعلم إلى الملل والتراخي وبطىء التعلم

 (.1101، 215احمد ،
وان األسلوب بالتنافس الذاتي من وجه نظر الباحث يلبي حاجة المتعلم لذلك ظهر مقدار  

ية التي تعلمت بأسلوب التنافس الذاتي أعلى من المجموعة التطور بالنسبة للمجموعة التجريب
اكبر للمتعلم لتقييم نتائجه  اً الضابطة التي اتبعت المنهج التقليدي فالتنافس الذاتي يعطي دور 

أن استخدام المدرس لعملية التنافس الذاتي "بنفسه وهذا ما يؤكده محمود الربيعي حيث يشير إلى 
ئج الطلبة إذا ما قورنت بالتنافس الجماعي ويعد هذا األسلوب يكون لها تأثير دال على نتا

، 150وسعيد ، محمود ")مناسبًا جدا لطرق التعلم الذاتي واالنفرادي وذا تأثر ايجابي في األداء النسبي

2111.) 

مناقشــة نتــائج االختبــارات البعديـــة للمجمــوعتين الضــابطة والتجريبيــة ونتــائج اختبـــار  4ـــ0ـــ4
 .هارة قيد البحث االحتفاظ في الم
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وعند مقارنة نسبة االحتفاظ بين المجموعتين الضابطة و ( 5)ومن خالل الجدول 
التجريبية نجد ان نسبة االحتفاظ عند المجموعة التجريبية كانت اكبر من نسبة االحتفاظ لدى 
المجموعة الضابطة في المهارات قيد الدراسة وهذا يدل على نجاأ منهج التعلم بأسلوب التنافس 

 حتفاظ المتعلمين بالمادة المتعلمة الذاتي في تطوير تعلم وزيادة نسبة ا

 الباب الخامس

 االستنتاجات والتوصيات  -1

 االستنتاجات  1-0
  إن أسلوب التنافس الذاتي واألسلوب التقليدي المتبع هما أسلوبان فعاالن في تطوير تعلم

 .األداء المهاري قيد البحث
  ّانه اثبت أهميته  على الرغم من أن أسلوب التنافس هو أسلوب جديد على المتعلمين إال

وأثره الفعال بالنسبة للمتعلمين في تطوير تعلم مهارة اإلرسال األمامي بوجه المضرب 
 .وبشكل اكبر من األسلوب المتبع 

  هناك تفاوت في نسب التطور بالنسبة للمتعلمين سواء كان للمجموعة التجريبية أو
حدات التعليمية  التي خضع الضابطة للمهارة قيد البحث وحسب قابليتهم وتفاعلهم مع الو 

لها أثناء مدة البحث ولكن هذا التفاوت بالنسبة للمجموعة التجريبية كان أفضل إذ ما 
 .  قورن بالمنهج المتبع وهذا يؤكد فاعلية أسلوب التنافس الذاتي

  التوصيات 1-7
  استخدام أسلوب التنافس الذاتي في تعلم جميع الفعاليات الفردية في منتديات الشباب في

 .العراق  لما له من دور في تطوير التعلم األداء المهاري للمتعلمين 

  عدم التقيد باألسلوب المتبع عند تعلم المهارات األساسية في االلعاب الفردية والجامعية
نما البحث عن الجديد والمتنوع من األساليب مما  في منتديات الشباب في العراق وا 

 يتناسب والمراحل العمرية المختلفة 
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