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ABSTRACT  
This paper aims at ecaluating skill ability in tennis for the sopho more in the college of 
physical education and setting standards level for skills of forehand drive, backhand one 
and service.Both researchers utilized the descriptive approach and adapting the survey 
style. The sample consists of (166) students represented (%97,4) students of the total. Also 
Hewit test for measuring skills of forehand and backhand drive and Coban test for service 
are utilized, after carrying out the tests and processing data statiscally, the following 
conclusions have been reached.The success rates for skill abilities for research sample 
pertain to forhand drive, service and backand drive.The sample gained success rates for 
different levels of skills. Furthermore, the tables for the standards levels of skills abilities 
under study were reached mumbers of recommendations were proposed by both 
researchers. 

 

  
  
  
  

                                           
  .العراق/جامعة الموصل /كلیة التربیة الریاضیة/ ةفرع األلعاب الفردی ١
  .العراق/جامعة الموصل /كلیة التربیة الریاضیة/  فرع األلعاب الفردیة٢
  

–––– 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  .....................ية لبعض املهارات األساسية يف لعبة التنستقويم القدرة املهار

 ٢٠٦

  :التعریف بالبحث-١
  :المقدمة وأهمیة البحث١-١

 على األسالیب الكمیة في قیاس هذا السلوك أساسیاتتمیز الدراسة العلمیة الموضوعیة للسلوك باعتمادها اعتمادًا 
  . تقتصر دراسة السلوك على الوصف اللفظي والمالحظة الذاتیة والتأمالت الفردیةاألسالیبلمختلف جوانبه فبدون هذه 

)١٩، ٢٠٠٦ ،عالم(  
 العلمي المبني على األسلوب أشكال والمقاییس احد وسائل التقویم والتشخیص والتوجیه وهي احد وتعد االختبارات

 )مجي  ووبار (والمراحل السنیة، ویؤكد أسس سلیمة فهو وسیلة التقویم في البرامج والمناهج والخطط المختلفة لجمیع المستویات 
التربیة الریاضیة للطلبة یعد مؤشرًا للتعرف على التقدم واالنجاز في عدة مجاالت منها وضع بان استخدام االختبارات في 

الدرجات، التقییم، التوجیه، الدافعیة، البحث، فضًال عن مساهمة القیاس واالختبار في تقویم واختیار البرنامج والطرائق 
  ).١٩٨٧،٣٥عبد الجبار واحمد،  (.والمدرس

االهتمام الكبیر في دول العالم إذ نالحظ منافسة الدول على إقامة بطوالت التنس وقد شمل هذا ولقد القت لعبة التنس 
، ویمثل الجانب  األعماراالهتمام التطور واالرتقاء بكل مستلزمات اللعبة المالعب والتجهیزات والالعبین بمختلف المستویات و

 یعالج ضعف أنهارات یسهم في االرتقاء بالمستوى الفني لالعب ویمكن  المإتقانالمهاري المكانة الكبیرة في لعبة التنس إذ إن 
 في اللعبة یعمل على األساسیة المهارات إتقان، كما أن )الدفاعیة والهجومیة(اللیاقة البدنیة فضًال عن تطویر الناحیة الخططیة 

  .امتالك الحالة النفسیة الجیدة والثقة في المباراة
عبة التنس وتقویمه لدى طالب التربیة الریاضیة لمهارات القدرة المهاریة في لناول إن أهمیة البحث تتجلى في ت

 إذ یسهم هذا التقویم في التعرف على المستوى التعلیمي للطالب ونواحي الضعف واإلرسال والخلفیة األمامیة األرضیةالضربة 
 لدى الطالب وهذا التقویم داءاألزیادة دافعیة وفاعلیة  تسهم في  اختبارات مقننةاستخدامد لجأ الباحثان إلى لقوالقوة لدیهم و 

  . الفني للعبةداءباأل یسهم في االرتقاء أیضاالشك 
  :مشكلة البحث ٢-١

إن معرفة المستویات المهاریة لدى المتعلمین تساعد الباحثین والمدربین في تحدید مستوى التطور التعلیمي والتدریبي 
 یحصل على مستویات قدراتهم المهاریة والتي أن درسموضوعیة یستطیع المدرب أو الملالعبین، ومن خالل االختبارات ال

إلى أننا نرى الممارس للنشاط الریاضي یتطور ) ١٩٨٨(تقویم المنهاج التعلیمي والتدریبي ویشیر عالوي ورضوان في تساعد 
تتعدل كما أنه یكتسب العدید من السمات   وفي النمو البدني والحركي والمهاري، كما أن دوافعه واتجاهاته ومیولُه تتغیر

والقدرات لذا فإن الحكم على كل حصائل العملیة التربویة الریاضیة من الناحیتین الكمیة والنوعیة هي الجوهر الحقیقي لعملیة 
  ).٢٧، ١٩٨٨عالوي، رضوان، (التقویم في المجال الریاضي 

 والخلفیة وضربة األمامیة األرضیةالضربة (األساسیةلمهارات ل ة القدرة المهاریفي التعرف علىإن مشكلة البحث تكمن 
  .هامن ثم تقویم )االرسال 

  :هدف البحث ٣-١
 األمامیة لمهارات الضربة  الثانیة لكلیة التربیة الریاضیة السنة الدراسیةفي لعبة التنس لطالبالقدرة المهاریة تقویم  ١- ٣- ١

  .والخلفیة وضربة اإلرسال
  .الثانیة لكلیة التربیة الریاضیةالسنة الدراسیة  في لعبة التنس لطالب األساسیةات معیاریة للمهارات  وضع مستوی٢- ٣- ١
  :فرض البحث ٤-١
  .الثانیة كلیة التربیة الریاضیةالسنة الدراسیة  في لعبة التنس لدى طالب األساسیة بعض المهارات أداءتتباین مستویات  ١- ٤- ١
  

  :مجاالت البحث ٥-١
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 ٢٠٧

  .٢٠٠٩ -٢٠٠٨ للعام الدراسي  كلیة التربیة الریاضیة- الثانیةالسنة الدراسیة طالب :ال البشريالمج١- ٥-١
  .٢٠/١/٢٠٠٩ ولغایة ٢٠٠٨/ ١/١٢ من ابتدأ :المجال الزماني ٢- ٥-١
  . مالعب التنس في كلیة التربیة الریاضیة:المجال المكاني ٣- ٥-١
  : المشابهةدراساتالنظري وال االطار -٢
  : النظرياإلطار - ١-٢
  : التقویم١- ١-٢

روث ( قرارات خاصة بدقة البیانات وجودتها وصالحیتها أما اتخاذالتوصل إلى "بأن التقویم عبارة عن ) جابر(یرى 
 فیرى أن التقویم عبارة عن عملیة تربویة یستخدم فیها طرق القیاس وصوًال بالمعطیات بنتائج موضوعیة متقدمة والتي )ابرناني

 حول نتائج أحكام إصدارعملیة من شأنها " التقویم عبارة عن أنوترى مارجریت  . وتصور جدیدینبأفكارت تنتج عن مقارنا
 في تعریفهم للتقویم )كركندال وكاربر وجونسون(ویتفق كل من " قیاسات واختبارات موضوعیة وذلك باالستناد على معاییر معینة

ویشیر ،)٢٩ ،١٩٨٤ عبد الجبار وبسطوسي،( "بذلك القیاس واالختبار عملیة تحدید قیمة او قدر للمعلومات ویتضمن بأنها"
 البیانات وفي عملیة التقویم تفسر هذه جمع التقویم هو العملیة التي تستخدم المقاییس وغرض المقاییس أن إلى )بومجارتز(

 مباشرة على قیمة البیانات البیانات لتحدید مستویات حتى یمكن اتخاذ قرار ویبدو واضحًا ان نجاح التقویم یعتمد بصورة
ولما كان ).٢٧، ١٩٨٨عالوي، رضوان، (المتجمعة، فإذا كانت المقاییس غیر دقیقة او غیر صادقة فإن التقویم یبدو مستحیًال 

من  (اتكالمح المواقف فأنه البد وأن یعتمد في ذلك على أو والموضوعان األشیاءالتقویم عملیة تستهدف الحكم على قیمة 
 تعتمد أیضا للتقویم من داخل الظاهرة المعنیة كذلك على المعاییر وهي أساسااو على المستویات والتي تعد ) هرةخارج الظا

على التقویم من داخل الظاهرة وهي في شكل جداول تتضمن الدرجات الخام ویقابلها الدرجات المعیاریة المحولة 
 )٢٤، ٢٠٠٦رضوان،.(للعینة

  : التقویم في لعبة التنس٢- ١-٢
 األساسي التربویة الموضوعیة والمحددة سابقًا ومحتوى الوحدة التعلیمیة والهدف األهدافیؤدي التقویم في ضوء 

للتقویم في التنس هو تیسیر عملیة التعلم لكل فرد وكذا تقدیر المتعلمین إذا كان ذلك مطلوبًا ویمكن تحدید أهداف التقویم بدقة 
  :أكثر في

تشخیص صعوبات التعلم لدى الطالب ، قیاس مدى التحسن، تصنیف الطالب ،قیاس مدى تحصیل المتعلمین
طالعو  ، المعلمكفایة بیان مدى ، إثارة الدوافع لدى الطالب،  كل طالب على حده لمعرفة نتائجه لتحسین فاعلیة التغذیة المرتدةٕا

  .)١٤٧ ،١٩٨٦فرج، ( . في التنسلألبحاث إعداد بیانات وأخیرا،  لتطویر البرنامجأساسإعداد 
  :نستلعبة الل األساسیةالمهارات  ٣- ١-٢

كل الدعامة القویة التي تستند علیها وان تقویم مستوى ش التي تاألساسیةإن لعبة التنس كأي لعبة أخرى لها مبادئها 
 أداءد  وان الالعب الجید هو الذي یجیاألساسیة المبادئ إتقانهأي العب ومدى نجاحه یعتمد إلى حد كبیر على مدى او درجة 

واتفقت العدید من )٥٣، ٢٠٠٠الكاظمي، ( .الضربات بأنواعها ودرجة إتقانه لها یتوقف على مثابرته واستمراره بالتدریب
  : اآلتیة في لعبة التنساألساسیةالمصادر في تحدید المهارات 

بة النصف طائرة، الضربة  الخلفیة، الضربات الطائرة، الضر األرضیة، الضربات األمامیة و األرضیة االرسال، الضربات -
 )١٩٨٧، الجلبي(، )١٩٨٦فرج، () ١٥٣، ١٩٧٧عالوي، ( ).ةالمرفوع(، والكرات العالیة ، الكرات الساقطة)الكبسة(الساحقة 

  ).٥٣، ٢٠٠٠الكاظمي، ) (١٩٩١آن بتمان،  () ١٩٨٨الجمال، (
  
  
  :المشابهة دراساتال ٢-٢
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 ٢٠٨

  " العبي التنس المتقدمین من خالل استخدام نظام مالحظة مقترحأداءتحلیل وتقویم ") ١٩٩٧(دراسة الزهاوي  ١-٢-٢
 العبي التنس ومن خالله التعرف على الحاالت الناجحة أداء نظام تحلیل وتشخیص حاالت إعداد البحث هدف

 تحلیل وأسلوب الالعبین المتقدمین للتنس في العراق وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي داء تقویم ألوالفاشلة للمهارات وبعدها
 العبین متقدمین وكان من )٨(دیوي وشملت عینة البحث فثمانیة مباریات كاملة وقد اقترح نظام مالحظة من خالل التصویر ال

 الخاصة بالدفاع األخطاءن  للمهارات الخاصة بالالعبین فضًال عاألخطاءنتائج نظام المالحظة المقترح التوصل إلى نسب 
  . وأوصى عدة توصیات بناء على نتائج التحلیل قرب الشبكةاللعب وأخطاء

  " المهاري لالعبي التنسداءتقویم مستوى األ") ١٩٩٧(دراسة المعماري  ٢- ٢-٢
 كذلك التعرف على النسب المئویة لتكرار األساسیةالمهارات  هدف البحث التعرف على النسب المئویة لتكرار

  .المهارات الناجحة والفاشلة لالعبي التنس
 المالحظة العلمیة الدقیقة وكان مجتمع البحث العبو التنس المشاركین بأسلوب الوصفيخدم الباحث المنهج وقد است

 مباریات شاهدةم العبًا حیث قام الباحث ویساعده فریق عمل ب)١٤(في بطولة محافظة نینوى المفتوحة وقد شملت عینة البحث 
لعبة وتم استخدام ) ١٨(تم تحلیل اذ ي تحدث الناجحة والفاشلة  كل المهارات التوخصر وتسجیلالتنس الخاصة بالبطولة 

النسبة المئویة الحتساب نسب النجاح والفشل للمهارات وقد كان من نتائج البحث ان ترتیب تكرار المهارات كاآلتي الضربة 
لعالیة والضربات النصف طائرة  ثم الضربات الطائرة ثم الضربات الساحقة والضربات ااإلرسال ثم الخلفیة ثم األمامیة األرضیة

 وتلیها األمامیة الضربات الساقطة اما أكثر المهارات الفاشلة فقد كانت على الترتیب اآلتي، الضربات الساقطة الخلفیة و وأخیرا
  .األمامیة تلیها الضربات الطائرة الخلفیة و اإلرسال ثم األمامیةالضربات نصف الطائرة الخلفیة و 
  . النسب في المناهج التدریبیة والتعلیمیة واالرتقاء بمستوى المهارات الفاشلة وتطویرهاوأوصى الباحث باعتماد

  "العبات التنس األرضيلدى   المهارات الهجومیة أداءتقویم مستوى  ") ١٩٩٨(دراسة علي والزهیري  ٣- ٢-٢
العبة واستخدم الباحثان ) ١٦( القطر للدرجة األولى بالتنس والبالغ عددهن أندیة هذه الدراسة على العبات أجریت

 نسب محاوالت للمهارات الهجومیة حصلت علیه مهارة أعلى أنیة وتسجیل البیانات وقد استنتجا ماستمارة المالحظة العل
 األمامیة األرضیة نسبة نجاح للمهارات الهجومیة كانت لصالح الضربة أعلىاالرسال وجاءت مهارة الكبسة على اقل نسبة وان 

  . الكبسة الخلفیة المستقیمة یلیها األرضیةان أعلى نسبة فشل للضربة والخلفیة وك
  )٢٠٠٦ (وآخرون دراسة عباس ٤- ٢-٢

 لطلبة السنة الثالثة بكلیة التربیة األرضيتحدید مستویات معیاریة لبعض االختبارات البدنیة والمهاریة في التنس "
  "البدنیة بالزاویة

 االختبارات البدنیة والمهاریة وتحدید مستویات معیاریة لعینة البحث وقد هدف الدراسة اختبار وتقنین مجموعة من
الثالثة تربیة بدنیة وتم اختیار االختبارات البدنیة السنة الدراسیة طالبًا في ) ٥٢(استخدم الباحثون المنهج الوصفي وتم اختیار 

 الدرجات المعیاریة لالختبارات البدنیة والمهاریة وكانت والمهاریة وتطبیق االختبارات ومعالجتها احصائیًا ثم التوصل إلى جداول
  . والمهاریة هناك ضعف في االختبارات البدنیةإن االستنتاجات أهم
  : البحثإجراءات -٣
  .وأهدافه لطبیعة البحث تهتم استخدام المنهج الوصفي لمالئم :منهج البحث١-٣
  : مجتمع البحث وعینته٢-٣

 - ٢٠٠٨جامعة الموصل للعام الدراسي / لمرحلة الثانیة كلیة التربیة الریاضیةاشتمل مجتمع البحث على طالب ا
طالبًا وهي تمثل ) ١٦٦(أما عینة البحث فقد اشتملت على %) ١٠٠(وهو یمثل ) طالباً )(٢١٠( والبالغ عددهم ٢٠٠٩

  ).عن اجراء االختباراتالطالبات والعبي التنس المتقدمین والمتخلفین (طالبًا وهم ) ٤٤(وقد تم استبعاد ) %٧٩.٠٤(
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 اختبارات لقیاس )ثالثة(استخدم الباحثان االختبارات كوسائل لجمع البیانات حیث تم اختیار: وسائل جمع البیانات٣-٣
  :المهارات قید الدراسة وهي كاآلتي

 حیث . الخلفیةاألرضیة، الضربة األمامیة األرضیة لقیاس مهارتي الضربة :اختبار هوایت للتحصیل في التنس- ١
  :یتم تخطیط االختبارات كاآلتي

 خلفیة أرضیة محاوالت ثم بضربة )١٠( أمامیة أرضیة یقوم المدرب برمي الكرة إلى المختبر الذي یعیدها بضربة اذ
 والدرجة الكلیة لكل )١(الشكل رقم سقوط الكرة في المناطق الخمسة الموضحة في أماكن محاوالت وتحتسب درجته على )١٠(

  .درجة ٥٠اختبار 
  
  
  
  
  

  
  )٢٥٦، ١٩٨٩مجید،  (یوضح اختبار الضربتین األمامیة والخلفیة )١(مخطط رقمال

  :لإلرسال اختبار كوبان -٢
محاوالت ارسال لمنطقة االرسال الیسرى وتحتسب )٥(محاوالت االرسال لمنطقة االرسال الیمنى)٥(محاوالت)١٠(یمنح المختبر

 ترتد فیها الكرة، الدرجة الكلیة ي یضاف إلیها درجة المنطقة الت٢رسال درجة كل محاولة بسقوط الكرة في منقطة اال
  )٢(الشكل رقم وتفاصیل االختبار موضحة في  درجة)١٠٠(لالختبار

  
  
  
  
  
  
  

  
  )١٦٥، ١٩٨٩فرج،  ( لكوباناختبارا إلرسالیوضح  )٢(مخطط رقمال

  :المعامالت العلمیة لالختبار١- ٣-٣
تتمتع االختبارات المستخدمة في هذه الدراسة بالشروط العلمیة لالختبار حیث تم استخدامها في الكثیر من الدراسات ومنها 

  :حیث حصلت االختبارات على المعامالت العلمیة اآلتیة) ٢٠٠١(دراسة المعماري 
  .)٠.٩٨٨(الموضوعیة)٠.٩٦٤( الثبات)٠.٩٨٢( ق الصداألمامیة األرضیةالضربة 

  .) ١.٠٠(ة ی والموضوع)٠.٩٢٢( الثبات)٠.٩٦٠(ق الخلفیة الصداألرضیةضربة وال
  : فقد كانت معامالته العلمیة كاآلتيلإلرسالأما اختبار كوبان 

 علمًا أن االختبارات الثالثة قد حصلت على الصدق العاملي وعلى )٠.٩٦٦( الموضوعیة)٠.٨٦٠( الثبات )٠.٩٢٧( قالصد
 )٤٥، ٢٠٠١المعماري،  (.جامعة الموصل/ریاضیةالة تربی كلیة ال طالب منعینة

  

 
 

١ 
٥ ٤ ٣ ٢ 

* 
 المختبر

 
 

٢ 
٨ ٤ ٦ ٢ 

* 
 المختبر

٢ 
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  .....................ية لبعض املهارات األساسية يف لعبة التنستقويم القدرة املهار

 ٢١٠

   : التطبیق النهائي لالختبارات- ٤-٣
  :وقد راعى الباحثان النقاط اآلتیة أسبوعینوالتي استغرقت تم تطبیق االختبارات النهائیة على عینة البحث 

  . موحد للعینة عند تطبیق االختباراتإحماء إجراء -
 . احتساب الدرجة الكلیة للمختبر االختبار وكیفیةأداءشرح طریقة  -
 . محاوالت تجریبیة للمختبرینإعطاء -

لإلرسال في  )كوبان( ثم اختباراألول األسبوع في ا والخلفیة كل على حداألمامیة األرضیة اختبار هوایت للضربة إجراءوقد تم 
   . الثانياألسبوع

  :اإلحصائیة الوسائل - ٥-٣
  : اآلتیةاإلحصائیة للوصول إلى المعالجات )spss(نامج باستخدام بر تم استخدام الحاسوب اآللي

  .، النسبة المئویةمعامل االلتواءوسط حسابي، انحراف معیاري،  -
 المستویات المعیاریة -

 :عرض النتائج ومناقشتها -٤
  . الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والتوزیع الطبیعي لالختبارات المهاریة لعینة البحث)١ ( رقمجدولال

  معامل االلتواء  االنحراف المعیاري  الوسط الحسابي  الدرجة الكلیة لالختبار  راتاالختبا
  ٠.٣٢١  ٤.٧٦٢  ٢٧.٣٢٥   درجة٥٠  األمامیة األرضیةالضربة 
  ٠.٢٢٧  ٧.١٣٩  ٢٥.٢٥   درجة٥٠   الخلفیةاألرضیةالضربة 

  -٠.٢٧٤  ١٣.٥٣٦  ٤٨.٣٩   درجة١٠٠  االرسالضربة 
  -٠.٣١٢  ١٨.٤٨٦  ١١٥.٢٢   درجة٢٠٠  الدرجة الكلیة لالختبارات

  :لنا أن عینة البحثبین تی) ١(من الجدول رقم      
 معیاري قدره وبانحراف ٢٧.٣٢٥ على وسط حسابي قدره األمامیة األرضیة اختبار هوایت للضربة ت فيحصل

وسط حسابي  على ت فقد حصل الخلفیةاألرضیةهوایت للضربة  اختبار في  اأم ).٠.٣٢١(معامل االلتواء كان أما) ٤.٧٦٢(
  .)٠.٢٢٧( معامل االلتواء وكان )٧.١٣٩(وبانحراف معیاري قدره ) ٢٥.٢٥(قدره 

 )٠.٢٤٧(وبانحراف معیاري قدره ) ٤٨.٣٩( على وسط حسابي قدره ت فقد حصللإلرسالاختبار كوبان في  أما
  .)- ٠.٢٧٤(  التواء قدرهومعامل

وبانحراف معیاري ) ١١٥.٢٢٥( على وسط حسابي قدره ث  عینة البححصلتاالختبارات المهاریة الثالثة فقد في  اأم
  ).٠.٣١٢ (تواءومعامل ال )١٨.٤٨٦(قدره 

 المتوسط إذ یظهر ذلك داء عینة البحث یقع في حدود األأفراد أداء أن تتضح اإلحصائیةومن خالل هذه المعالجات 
ختبارات مجتمعة ویالحظ كذلك تقارب وتجانس في  الحسابیة مع قیمة الدرجة الكلیة لكل اختبار ولالاألوساطمن خالل مقارنة 

 الحسابیة قد جاوزت قیم االنحرافات األوساط على االختبارات إذ إن قیم االنحرافات المعیاریة منخفضة وان جمیع قیم داءاأل
  .المعیاریة وهذا یعد احد مؤشرات انتظام العینة

ومناسبة مما یؤكد تحقیق مالئمة ) ١±(واقعة ما بین  من الجدول ذاته ان جمیع قیم معامل االلتواء كانت بینویت
  .سهولتها وصعوبتها لعینة البحثمن حیث االختبارات 

وللوصول على مستویات عینة البحث في االختبارات المهاریة الثالثة فقد لجأ الباحثان إلى تقسیمات منحنى كاوس 
 األفرادمات والصفات والقدرات المختلفة تتوزع بین مجموع حیث یقوم هذا التقسیم على افتراض ان الس"للتوزیعات الطبیعیة 

 أالعتداليیر بالذكر ان الحصول على منحنى التوزیع دبشكل اعتدالي وغالبًا ما یظهر هذا المنحنى على شكل جرس ومن الج
 ذلك إلى أدى كلما عتداليأالكلما اقتربنا عند توزیع البیانات من شكل المنحنى و للبیانات یعتمد على طبیعة العینة ) الطبیعي(
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  .....................ية لبعض املهارات األساسية يف لعبة التنستقويم القدرة املهار

 ٢١١

، ٣، ٢ ( المرقمة في الجداولحوهذا موض )١٨٤، ١٩٨٨عالوي ورضوان، .( للبیاناتأالعتداليالحصول على شكل المنحنى 
٥، ٤(.  

  
  .* لعینة البحثاألمامیة األرضیةالمستویات المعیاریة للضربة ) ٢ ( رقمجدولال

  ة المئویةسبالن  العدد  المستویات  الدرجات الخام
  ٦.٦٢  ١١  ضعیف جداً    فما دون١٧.٨
  ١٠.٨٤  ١٨  ضعیف  ٢٢.٥٦٢ -١٧.٨٠١
  ٣٠.١٢  ٥٠  مقبول  ٢٧.٣٢٤ -٢٢.٥٦٣
  ٢٤.١١  ٤٠  متوسط  ٣٢.٠٨٦ -٢٧.٣٢٥
  ١٦.٢٧  ٢٧  جید  ٣٦.٨٤٨-٣٢.٠٨٧

  ١٢.٠٥  ٢٠  جید جداً    فأعلى٣٦.٨٤٩
  %١٠٠  ١٦٦    المجموع والنسبة المئویة

  :أآلتي لنا بینیت) ٢(من النظر في الجدول 
 مختلفـة ولكـن یمكـن مالحظـة وأعـداد بنـسب األمامیـة األرضـیةتوزعت عینة البحث على المـستویات المعیاریـة للـضربة 

مـــن النـــسبة  %) ٨٢.٥٣(اجتـــازوا هـــذا االختبـــار بنجـــاح ومـــستویات مختلفـــة وهـــي تمثـــل ) ١٦٦(طالبـــًا مـــن مجمـــوع ) ١٣٧(أن 
  .المئویة الكلیة

   الخلفیة لعینة البحثاألرضیة للضربة المستویات المعیاریة) ٣ ( رقمجدولال
  النسبة المئویة  العدد  المستویات  الدرجات الخام

  ٤.٢٢  ٧  ضعیف جداً    فما دون١٠.٩٧١ 
  ٢١.٦٩  ٣٦  ضعیف  ١٨.١١٠ -١٠.٩٧٢
  ٤٠.٣٦  ٦٧  مقبول  ٢٥.٢٤٩ -١٨.١١١
  ١٧.٤٧  ٢٩  متوسط  ٣٢.٣٨٨ -٢٥.٢٥٠
  ١١.٤  ١٩  جید  ٣٩.٥٢٧ -٣٢.٣٨٩

  ٤  ٨  جید جداً    فأعلى٣٩.٥٢٨
  %١٠٠  ١٦٦    المجموع والنسبة المئویة

  :لنا اآلتيیتبین ) ٣(ومن النظر في الجدول 
 أن مختلفة ولكن یمكن مالحظة وأعداد الخلفیة بنسب األرضیةتوزعت عینة البحث على المستویات المعیاریة للضربة 

مـن النـسبة المئویـة  %) ٧٤.٠٩(ة وهـي تمثـل اجتازوا هذا االختبار بنجـاح وبمـستویات مختلفـ) ١٦٦(طالبًا من مجموع ) ١٢٣(
  .الكلیة

  
  
  
  

                                           
 .یمكن االستفادة من هذه المستویات في تقویم الطالب بتقریب الدرجات الخام والتخلص من الكسور العشریة *
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  .....................ية لبعض املهارات األساسية يف لعبة التنستقويم القدرة املهار

 ٢١٢

  
  المستویات المعیاریة لضربة االرسال لعینة البحث) ٤ ( رقمجدولال                

  النسبة المئویة  العدد  المستویات  الدرجات الخام
  ٦.٠٢  ١٠  ضعیف جداً    فما دون ٢١.٣١٧ 

  ١٥.٠٦  ٢٥  ضعیف  ٣٤.٨٥٣ -٢١.٣١٨
  ٢٨.٣١  ٤٨  قبولم  ٤٨.٣٨٩ -٣٤.٨٥٤
  ٢٣.٥٠  ٣٩  متوسط  ٦١.٩٢٥-٤٨.٣٩
  ٢٠.٤٨  ٣٤  جید  ٧٥.٤٦١ -٦١.٩٢٦

  ٦.٦٣  ١١  جید جداً    فأعلى-٧٥.٤٦٢
  %١٠٠  ١٦٦    المجموع والنسبة المئویة

  :یتضح لنا اآلتي) ٤(من النظر في الجدول      
) ١٣٢ (أنة ولكـن یمكـن مالحظـة  مختلفوأعدادتوزعت عینة البحث على المستویات المعیاریة لضربة االرسال بنسب 

مــن النــسبة المئویــة  %) ٧٩.٥١(طالبــًا اجتــازوا هــذا االختبــار بنجــاح وبمــستویات مختلفــة وهــي تمثــل ) ١٦٦(طالبــًا مــن مجمــوع 
  .الكلیة

   المعیاریة للمجموع الكلي للمهارات لعینة البحثالمستویات) ٥ ( رقمجدولال             
  ة المئویةالنسب  ددالع  المستویات  الدرجات الخام

  ٤.٨٢  ٨٠  ضعیف جداً    فما دون٧٨.٢٥٢ 
  ١٨.٦٧  ٣١  ضعیف  ٩٦.٧٣٨ -٢٨.٢٥٣
  ٣٥.٥٤  ٥٩  مقبول  ١١٥.٢٢٤ -٩٦.٧٣٩
  ٢٣.٥٠  ٣٩  متوسط  ١٣٣.٧١١ -١١٥.٢٢٥
  ١٣.٨٦  ٢٣  جید  ١٥٢.١٩٧-١٣٣.٧١٢

  ٣.٦١  ٦  جید جداً    فأعلى-١٥٢.١٩٨
  %١٠٠  ١٦٦    المجموع والنسبة المئویة

  :لنا اآلتيیتبین ) ٥(في الجدول ومن النظر 
 أن مختلفة حیث یمكـن مالحظـة وٕاعدادتوزعت عینة البحث على المستویات المعیاریة للمجموع الكلي للمهارات بنسب 

 %) ٧٦.٥١(طالبًا قد اجتازوا هذه االختبارات مجتمعة بنجاح وبمستویات مختلفة وهـي تمثـل ) ١٦٦(طالبًا من مجموع ) ١٢٧(
 األرضـیة الثانیـة فـي مهـارات الـضربة الـسنة الدراسـیة وقد یعني نجاح مستوى القدرات المهاریة لطـالب .ئویة الكلیةمن النسبة الم

  . والخلفیة وضربة اإلرسالاألمامیة
 قد حصلت علـى نـسب األمامیة األرضیةیمكن مالحظة ان الضربة  ) ٤، ٣ ، ٢ ( المرقمةومن خالل تحلیل الجداول

 األرضـیة تعلـیم وتـدریب الـضربة أنسبة المئویة الكلیة وهذه النتیجة تتفق مع كثیر مـن المـصادر فـي من الن %) ٨٢.٥٣(نجاح 
  .األخرى نجاحًا من بقیة المهارات وأكثر أسهل األمامیة

 مــن النــسبة المئویــة الكلیــة ویمكــن ان یعــزو الباحثــان  %)٧٨.٩١(أمــا ضــربة االرســال فقــد حــصلت علــى نــسب نجــاح 
 یتعــزز هــذا النجــاح بدافعیــة االختبــار أنن لالعــب الفتــرة الكافیــة للتركیــز لنجــاح االرســال ویمكــن أإلــى هــارة نــسبة نجــاح هــذه الم

  ).االمتحان العملي(
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 ٢١٣

وهي نسبة نجـاح جیـدة وان كـان مـستوى  %) ٧٤.٠٩( الخلفیة بالترتیب الثالث وبنسبة نجاح األرضیةوجاءت الضربة 
  الخلفیـة إلـى صـعوبة التعـود األرضـیةمستویات ویعزو الباحثـان هـذا الترتیـب للـضربة طالبًا هو الغالب على بقیة ال) ٦٧(مقبول 

 وفي هذا الـصدد األمامیة األرضیة مقارنة بالضربة أدائهاهذه الضربة فضًال عن صعوبة مراحل الخاصة لعلى مسكة المضرب 
 مقارنـة بالـضربة داء ولكنها صعبة األاألمامیة األرضیة عن مهارة الضربة أهمیةتقل   الأنها) ٢٠٠٩االطوى، والزهیري، (یشیر 

   ).٧٤، ٢٠٠٩االطوى والزهیري، ( من المبتدئین والناشئین بذل جهد كبیر في إتقانها  وتحتاجاألمامیة األرضیة
ویرى الباحثان أن إعطاء مزیًد من الوحدات التعلیمیة لهذه المهارة یمكن أن یعمل على االرتقاء بمستوى أداءها ویعـزز 

  ثقة بالنفس للمتعلمین الستخدامها على حد سواء مع مهارة الضربة األرضیة األمامیةال
  : االستنتاجات والتوصیات-٥
  :االستنتاجات١-٥

  :من خالل ما تم عرضه ومناقشته توصل الباحثان إلى االستنتاجات اآلتیة
 اوًال ثـــم ضـــربة االرســـال ثـــم الـــضربة األمامیـــة األرضـــیة نـــسب النجـــاح للقـــدرات المهاریـــة لعینـــة البحـــث كانـــت للـــضربة إن - ١

  . الخلفیةاألرضیة
  للمهـــارات كـــل علـــى حـــده والمهـــاراتحـــصول عینـــة البحـــث علـــى نـــسب نجـــاح وبمـــستویات مختلفـــة فـــي القـــدرات المهاریـــة - ٢

 .مجتمعة
ثـــة  وللمهـــارات الثالااول المـــستویات المعیاریـــة للقـــدرات المهاریـــة لعینـــة البحـــث لكـــل مهـــارة علـــى حـــدتـــم التوصـــل إلـــى جـــد - ٣

 .مجتمعة
  : التوصیات-٢-٥

  :انبناء على االستنتاجات یوصي الباحث
فــي الكــشف والتقــدیر لمــستوى القــدرة المهاریــة لعینــة البحــث یم بــشكل مــستمر موضــوعیة والتقــو االعتمــاد علــى االختبــارات ال - ١

  . في التعرف على مستوى الفرد ولزیادة فاعلیة التعلم والتحضیر للتطورألهمیتها
الوحــدات التعلیمیــة ضــمن مقــرر مــادة ألعــاب المــضرب للمرحلــة الثانیــة  الخلفیــة مزیــدًا مــن األرضــیةلــضربة  تعلــیم اإعطــاء - ٢

 . بهدف تطویرها
 . في لعبة التنسالمتقدمة  األخرى تعتمد في تقویمها على جمیع القدرات المهاریة أخرى بحوث إجراء - ٣

  : العربیةالمصادر
 للطباعـة والنـشر، األثیـرالعاب كرة المـضرب، دار ابـن ): ٢٠٠٩(ن محمود، ابهاالطوى، ولید وعد اهللا علي والزهیري، س •

  .العراق.جامعة الموصل
  .العراق.التنس، ترجمة قاسم لزام، دار الحكمة، بغداد): ١٩٩٠(آن بتمان،  •
  .العراق.، العاب الكرة والمضرب، مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل)١٩٨٧(الجلبي، طارق حمودي،  •
 ، .٢ ط،١، ط١، ج) لالعبـي المـسابقات-للمبتدئین والمتقـدمین(الموسوعة العربیة للتنس ): ١٩٨٨(الجمال، عبد النبي،  •

  .مصرطنطا، 
، مركـز الكتـاب للنـشر، ١المـدخل إلـى القیـاس فـي التربیـة البدنیـة والریاضـیة، ط): ٢٠٠٦(رضوان، محمـد نـصر  الـدین،  •

  .مصر.القاهرة
 العبـــي التـــنس المتقـــدمین مـــن خـــالل اســـتخدام نظـــام مالحظـــة أداءتحلیـــل و تقـــویم ): ١٩٧٧ (الزهـــاوي، هفـــال خورشـــید، •

  .العراق.مقترح، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة  الریاضیة، جامعة بغداد
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  .....................ية لبعض املهارات األساسية يف لعبة التنستقويم القدرة املهار

 ٢١٤

، تحدیـــد مـــستویات معیاریــــة لـــبعض االختبـــارات البدنیــــة والمهاریـــة فـــي التــــنس )٢٠٠٦(عبـــاس، باســـم فاضـــل واخــــرون،  •
ضـــي لطلبـــة الـــسنة الثالثـــة بكلیـــة التربیـــة البدنیـــة بالزاویـــة، بحـــث منـــشور فـــي جامعـــة الـــسابع مـــن ابریـــل، كلیـــة التربیـــة األر 

 .الریاضیة، الجماهیریة العربیة اللیبیة
 في المجال الریاضـي، مطـابع التعلـیم اإلحصاءاالختبارات ومبادئ ): ١٩٨٧(عبد الجبار، قیس ناجي واحمد بسطوسي،  •

  .العراق.ة بغدادالعالي، جامع
  .، دار الفكر، عمان، االردن١االختبارات والمقاییس التربویة والنفسیة، ط): ٢٠٠٦(عالم، صالح الدین محمود،  •
 .مصر. الریاضیة، دار المعارف، القاهرةاأللعابموسوعة ): ١٩٧٧(عالوي، محمد حسن،  •
، ٢ة الریاضـیة وعلـم الـنفس الریاضـي، طالقیـاس فـي التربیـ): ١٩٨٨(عالوي، محمد حسن ورضـوان محمـد نـصر الـدین،  •

  .مصر.دار الفكر العربي، القاهرة
، األرضـي المهارات الهجومیة لالعبـات التـنس أداءتقویم مستوى ): ١٩٩٨( محمود، سبهانعلي، ولید وعد اهللا والزهیري  •

  .اقالعر ،الموصل،جامعة الموصل.مجلة الرافدین، للعلوم الریاضیة، المجلد الرابع، العدد الثامن
  .مصر.اإلسكندریة، منشأة المعارف، ) تحكیم- تقییم- تدریب-تعلم(التنس ): ٢٠٠٢(فرج، أیلین ودیع  •
 الفنــي والخططــي بــالتنس، الــدار الجامعیــة للطباعــة والنــشر والترجمــة، جامعــة اإلعــداد): ٢٠٠٠(م، هاشــالكــاظمي، ظــافر  •

  .العراق.بغداد
، مطـــابع التعلـــیم ٢االختبـــارات فـــي التربیـــة البدنیـــة والریاضـــیة، جموســـوعة القیاســـات و ): ١٩٨٩(مجیـــد، ریـــسان خـــربیط،  •

  .العراق.العالي، جامعة البصرة
 المهــاري لالعبــي التــنس، بحــث منــشور فــي المــؤتمر العلمــي الثالــث داءتقــویم األ): ١٩٩٧( عبــد الكــریم، إیثــارالمعمــاري،  •

  .العراق،الموصل.٢٠٠٢مجلد الثالث، عشر لكلیات التربیة الریاضیة في العراق، مجلة دیالى الریاضیة، ال
 للعبـــة التــــنس لطـــالب كلیـــة التربیــــة األساســـیةبنـــاء بطاریـــة اختبــــار المهـــارات ): ٢٠٠١(المعمـــاري، ایثـــار عبـــد الكــــریم،  •

 .العراق. دكتوراه غیر منشورة، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة الموصلأطروحةالریاضیة، جامعة الموصل، 
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