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تأثير برنامج لمتدريب العقمي عمى سرعة ودقة أداء اإلرسال لناشئ التنس
* م.د /أحمد أنور السيد

ـ مشكمة البحث وأهميته
تساىم رياضة التنس في عمميات الدمج المتكامل مابين العقل واألداء البدني والميارى لموصول بالمتعمم
إلى أقصى ما يمكن من طاقتو الكامنة ألن من األشياء الضرورية المستخدمة في عممية تعميم أجزاء الميارة
وأدائيا بصورة كاممة خالل التمرين ىو الطمب من المتعمم أن يتدرب عمى معرفة كافة جوانب الميارة عقميا
ويتصورىا,ويتضح ذلك في ميارة اإلرسال بالتنس لمعرفة الربط بين أجزاء الميارة واستعادتيا عقميا أثناء
األداء البدني  ,ومن خالل عمل الباحث كمدرب لناشئ التنس الحظ وجود قصور في تعمم ضربة اإلرسال
وبالرغم من أنيا من الميارات األساسية اليامة,إال أن الناشئ يجد صعوبة في تعمم ىذه الضربة,كما انو يوجد
العديد من الناشئين ال يتقنون ىذه الضربة بالصورة الصحيحة نظ ار لوجود قصور في تعميميا.
لذا فان الحاجة لمثل ىذه الدراسة أصبحت ضرورية لزيادة توجيو نظر القائمين عمى العممية التدريبية و
الالعبين إلى التركيز عمى استخدام قدراتيم العقمية والنفسية بجانب قدراتيم البدنية الميارية والخططية أثناء
تعميم الميارات والتدريب عمييا,وىذا ما شجع الباحث لمقيام بيذه الدراسة بيدف التعرف عمى إمكانية استخدام
التدريب العقمي لتحسين مستوى أداء ضربة اإلرسال لناشئ التنس عمى أمل الوصول إلى نتائج قد تفيد
القائمين بالتدريب في رياضة التنس وكذلك الميتمين بشأنيا في إيجاد أفضل الطرق والوسائل لمقيام بالتدريب
المتكامل.
ـ أهداف البحث :
ييدف ىذا البحث إلى التعرف عمى تأثير برنامج التدريب العقمي المقترح عمى :
 -1تطوير سرعة أداء اإلرسال لناشئ التنس.
 -2تطوير دقة أداء اإلرسال لناشئ التنس.
 -3تطوير االسترخاء والتصور العقمي لناشئ التنس.
ـ فروض البحث:
 -1توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين القياسين القبمي والبعدى لممجموعة التجريبية في المتغيرات
العقمية والميارية قيد البحث لصالح القياس البعدى.
 -2توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين القياسين القبمي والبعدى لممجموعة الضابطة في المتغيرات
العقمية والميارية قيد البحث لصالح القياس البعدى.
 -3توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين القياسين البعديين لممجموعتين التجريبية والضابطة في
القياس في المتغيرات العقمية والميارية قيد البحث لصالح المجموعة التجريبية.
ـ إجراءات البحث :
ـ منهج البحث
استخدم الباحث المنيج التجريبي باستخدام التصميم التجريبي لمجموعتين أحداىما تجريبية واألخرى
ضابطة عن طريق القياسين القبمي والبعدى لكل منيما.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـ عينة البحث
تم اختيارىا بالطريقة العمدية من ناشئ التنس من(12ـ)14سنة,وقد بمغ قواميا()25ناشئ تم تقسيميم إلى
مجموعتين إحداىما تجريبية واألخرى ضابطة قوام كل منيما()11ناشئين.
ـ وسائل وأدوات جمع البيانات
قياس الوزن والطول واختبارات بدنية وميارية .
ـ الدراسة االستطالعية
قام الباحث بإج ارء الدراسة االستطالعية بيدف إيجاد المعامالت العممية(الثبات والصدق)لوحدات
االختبارات المستخدمة قيد البحث.
ـ الدراسة األساسية
ـ القياس القبمي
قام الباحث بإجراء القياسات القبمية لجميع أفراد عينة البحث وعددىم()21ناشئ واستغرق القياس يومان في
الفترة من 2110/2/11م إلى 2110/2/10م .
ـ تطبيق البرنامج المقترح لمتدريب العقمي
تم تنفيذ وحدات برنامج التدريبي العقمي عمى المجموعة التجريبية,كما تم تنفيذ البرنامج التقميدي عمى أفراد
المجموعة الضابطة,وذلك من يوم السبت الموافق2110/2/21م إلى يوم الخميس الموافق2110/4/31م.
ـ القياس البعدى
قام الباحث بإجراء القياسات البعدية لمناشئين عينة البحث في المتغيرات الميارية والعقمية قيد البحث بعد
االنتياء من تطبيق البرنامج يوم السبت الموافق2110/5/2م.
ـ المعالجات اإلحصائية
في ضوء أىداف وفروض البحث أجرى أسموب التحميل األحصائى لبيانات البحث باستخدام برنامج
التحميالت اإلحصائية  SPSS,WINحيث تضمنت التحميالت اإلحصائية ما يمي:المتوسط الحسابي(س,)/
االنحراف المعياري(±ع),الوسيط (ك,)2معامل االلتواء(ل),معامل االرتباط لسبيرمان,اختبار"ت",وقدتم تحديد
مستوى معنوية()1.15في عرض ومناقشة نتائج البحث.

ـ أهم النتائج
 -1توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين القياسين القبمي والبعدى لممجموعة التجريبية في المتغيرات
العقمية والميارية قيد البحث لصالح القياس البعدى.
 -2توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين القياسين القبمي والبعدى لممجموعة الضابطة في المتغيرات
العقمية والميارية قيد البحث لصالح القياس البعدى.
 -3توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين القياسين البعديين لممجموعتين التجريبية والضابطة في
المتغيرات العقمية والميارية القياس البعدى قيد البحث لصالح المجموعة التجريبية.
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