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 لكرتونيةاإل األلعاب) منوذجني  استخدام ثرأ
 التنس مهارات اكتساب يف( التعليمية واألدوات

 سنة 12 – 10 بعمر األطفال لدى األساسية
 عبدهللا جالل الدين مصطفى***    **             جاجان جمعة محمد         *   احمد قاسم محمد 

 

  

واألدوات التعليمية( في اكتساب مهارات التنس  لكترونيةهدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن أثر استخدام نموذجين )األلعاب اإل _امللخص

 وطفلة تم 20سنة، وتكونت العينة من ) 12 – 10)الضربة األرضية األمامية والخلفية وضربة اإلرسال( لدى األطفال بعمر  األساسية
ً
( طفال

( أطفال للمجموعة 10(، وقسموا إلى مجموعتين تجريبيتين بواقع ) 2018اختيارهم من األطفال املسجلين في اكاديمية دهوك للتنس للعام )

( أطفال للمجموعة التجريبية الثانية التي استخدمت نموذج األدوات التعليمية 10، و)لكترونيةالتجريبية األولى التي استخدمت نموذج األلعاب اإل

(  9تعليمي )ي تعليم مهارات التنس، وتم التحقق من تكافؤ املجموعتين في املتغيرات األساسية )العمر, والطول, والوزن(. واستغرق تنفيذ البرنامج الف

إجراء اختبار ( دقيقة، وبعد تنفيذ البرنامج التعليمي تم 90أسابيع، وبواقع ثالث وحدات تعليمية أسبوعيا لكل مجموعة، وزمن الوحدة التعليمية )

على   لكترونيةللمجموعتين لقياس املهارات األساسية. فأشارت النتائج إلى تفوق املجموعة التجريبية االولى التي استخدمت نموذج األلعاب اإل

 املجموعة التجريبية الثانية التي استخدمت نموذج األدوات التعليمية في اكتساب مهارات التنس األساسية.  
 ، األدوات التعليمية، املهارات األساسية، التنس.لكترونيةاأللعاب اإل :ةفتاحياملالكلمات 
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 اكتساب في ( التعليمية واألدوات  لكترونيةال  األلعاب) نموذجين استخدام ثر أ

 سنة 12 – 10 بعمر  األطفال لدى األساسية التنس مهارات
 املقدمة  .1

 من املظاهر املختلفة للتربية، والتي تعمل على       
ً
تعد التربية الرياضية مظهرا

تحقيق أغراضها من خالل النشاط الحركي املختار، وتهدف إلى تحقيق النمو 

الشامل املتزن للنواحي البدنية، والعقلية، والنفسية، واالجتماعية للفرد؛ 

. لتمكينه من تحقيق التوافق مع ذاته ومع مجتمعه، ول
ً
 سعيدة

ً
 يحيا حياة

والشك في أن التحديات التي يواجهها العالم اليوم، والثورة التكنولوجية      

التي سيطرت على كل مجاالت حياتنا االجتماعية، واالقتصادية، والثقافية، 

والعلمية تدفعنا إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة في جميع املجاالت، بما في 

ريب الرياض ي. فال يقتصر مجال البحث والتطوير ذلك مجال التعليم والتد

على مسألة تدريب الالعبين فقط، بل يتعدى ذلك الى املستوى التعليمي. اذ 

يعمل املتعلم على استقبال ما ترده من معلومات وتطبيقها بحسب قدراته 

 
ً
وقابليته، لذا اصبح استعمال الوسائل التعليمية والتقنيات الحديثة جزءا

 للعم
ً
لية التعليمية والتدريسية، وتهيئة الخبرة املباشرة للمتعلم؛ ألن مكمال

التعلم بواسطة الوسائل التعليمية ليس كما يتوهم البعض في انه ش يء 

اضافي يساعد على الشرح والتوضيح فقط، بل هو جزء ال يتجزأ من عملية 

من التعليم التي يجب ان تشترك فيها األيدي والحواس، وخير الوسائل ما كان 

   .[1] البيئة نفسها

 ولم يعد غر     
ً
أن ينجذب أطفال الجيل الجديد نحو األلعاب اإللكترونية يبا

على حساب األلعاب التقليدية األخرى. فقد أدى انتشار الكمبيوتر، وألعاب 

الفيديو، واإلنترنت في السنوات األخيرة إلى بروز دورها بوضوح في حياة 

ا ممارستها، لتفرض نفسها عليهم، األطفال، حتى باتوا يفضلونها واعتادو 

 من نمط حياتهم اليومية. ويذكر 
ً
بحيث أننا نستطيع القول: أنها أصبحت جزءا

[ أن نجاح التعليم في القرن الحادي والعشرين يعتمد على املهارات 2الزيودي ]

العقلية بشكل أكبر، والتي تتمثل في مهارة القدرة على التفكير، وحل املشكالت 

التفاعل من خالل اللغة واإلعالم، وكذلك استخدام األلعاب املعقدة، و 

 .لكترونيةاإل

ومع تسارع التطوارت التكنولوجية وما رافقها من تغيرات اجتماعية وثقافية،      

تنمو نموا واسعا ملحوظا فأصبحت األسواق تعج  لكترونيةبدأت األلعاب اإل

ان هذه األلعاب بمختلف أنواع هذه األلعاب، وتشير بعض الدراسات الى 

انتشرت بسرعة هائلة في املجتمع، فال يكاد بيت يخلو منها حتى  لكترونيةاإل

اصبح جزء من غرفة الطفل، بل وتعدى ذلك حتى اصبح اآلباء واألمهات 

 على ممارستها، 
ً
يصطحبونها معهم أينما ذهبوا ليزيدوا أطفالهم ادمانا

ذت على عقولهم تحو وأصبحت الشغل الشاغل ألطفالهم اليوم حتى اس

مل في يح لكترونيةذا كان اندفاع الطفل نحو األلعاب اإلإواهتماماتهم. و 

يخلو من املخاطر الصحية  يجابية، فاألمر الطياته الكثير من األمور اإل 

 [.2والسلوكية الثقافية التي ينبغي االلتفات اليها ]

 دراسة ال. مشكلة 2

ان تعليم املهارات األساسية في التنس لألفراد في مرحلة الطفولة يحتاج إلى       

جهد كبير من القائمين عليها من مدرسين ومدربين، ألن هذه املرحلة التعليمية 

تعد الحجر األساس لبلوغ املتعلمين الى املستوى العالي. ومما الشك فيه أن 

داة تتمثل في املضرب، والذي اكتساب املهارات األساسية بالتنس يحتاج الى أ

ُيعد املعوق األول في تعليم مهارات التنس؛ ذلك ألن األطفال بهذه االعمار ممن 

ال يجيدون لعبة التنس، يحتاجون الى وقت كبير من أجل السيطرة على 

، ومن ثم تعلم تكنيك املهارات األساسية. في حين ال
ً
نجد  مضرب التنس أوال

ذلك في تعليم مهارات كرة القدم او السلة ألن االحساس بالكرة يكون في هذه 

مشكلة البحث، في ايجاد طريقة او الفعاليات بصورة مباشرة ومن هنا تتجلى 

سلوب او نموذج تعليمي مناسب يسيطر على هذه املعوقات، ويكون أكثر أ

الضربة األرضية  فاعلية في اكتساب املهارات األساسية املتمثلة في أداء

األمامية، والخلفية، وضربة اإلرسال بالتنس وقد الحظ الباحثون بأنه رغم 

إال أنه ال توجد دراسة محلية تتناول  لكترونيةانتشار التقنيات واأللعاب اإل

في اكتساب املهارات األساسية  لكترونيةأثر استخدام هذه األلعاب اإل

 إلجراء هذا ا
ً
 لبحث.بالتنس، وكان ذلك حافزا

 ومن هنا برزت مشكلة البحث في الحاجة إلى اإلجابة عن التساؤالت اآلتية: 

 أسئلة الدراسة  أ.

واألدوات التعليمية( يؤثر في  لكترونيةهل أن استخدام نموذّجي )األلعاب اإل-

( سنة ملهارة الضربة األرضية األمامية بلعبة 12 –10اكتساب األطفال بعمر )

 التنس األرض ي؟

دوات التعليمية( يؤثر في واأل  لكترونيةهل أن استخدام نموذّجي )األلعاب اإل -

( سنة ملهارة الضربة الخلفية بلعبة التنس 12 –10اكتساب األطفال بعمر )

 رض ي؟األ 

واألدوات التعليمية( يؤثر في  لكترونيةهل أن استخدام نموذّجي )األلعاب اإل -

( سنة ملهارة ضربة االرسال بلعبة التنس 12 –10اكتساب األطفال بعمر )

 األرض ي؟ 

 أهداف الدراسة  ب.

تهدف الدراسة إلى الكشف عن داللة الفروق بين أثر استخدام نموذجي      

واألدوات التعليمية في اكتساب األطفال للمهارات  لكترونيةاأللعاب اإل

األساسية املتمثلة في: الضربة األرضية األمامية، والضربة األرضية الخلفية، 

 وضربة اإلرسال في التنس.

 دراسةالفرضيات  جـ.

 بين درجات املجموعة التجريبية االولى ودرجات  -1
ً
ال يوجد فرق دال إحصائيا

يبية الثانية في االختبار البعدي ملهارة الضربة األمامية في املجموعة التجر 

 التنس.

 بين درجات املجموعة التجريبية االولى ودرجات  -2
ً
ال يوجد فرق دال إحصائيا

املجموعة التجريبية الثانية في االختبار البعدي ملهارة الضربة الخلفية في 

 التنس.

 بين درجات املج -3
ً
موعة التجريبية االولى ودرجات ال يوجد فرق دال إحصائيا

 املجموعة التجريبية الثانية في االختبار البعدي ملهارة ضربة اإلرسال.

 دراسة الأهمية  د.

يجمع املتخصصون على أنه ال توجد طريقة او اسلوب او نموذج تدريس ي        

 طريقة 
ً
في التربية الرياضية، يمكن أن نعدها طريقة مثالية في التعليم. فمثال



 

3 

التدريس التي تكون ناجحة في فعالية معينة ربما ال تصلح إن طبقناها 

سلوب أو بحذافيرها في فعالية اخرى وهكذا , فهناك أكثر من طريقة أو أ

نموذج لتدريس املهارات األساسية للتنس االرض ي، وللمدرس أو املعلم حرية 

االختيار التي تعتمد بحكم الضرورة على خبراته. فبإمكانه االعتماد على 

 في 
ً
 أساسيا

ً
نموذج األدوات التعليمية املتوفرة، تلك األدوات التي تؤدي دورا

، وم
ً
، ونفسيا

ً
، وعقليا

ً
؛ من خالل تنمية إعداد الفرد بدنيا

ً
، واجتماعيا

ً
هاريا

قدراته وإمكانياته للمشاركة اإليجابية في خدمة املجتمع، السيما وأن لعبة 

التنس أصبحت تستأثر اهتمام اآلخرين؛ مما جعلها من األلعاب ذات 

الشعبية في دول عديدة من العالم، وهي كغيرها من األلعاب التي تحتاج إلى  

تسهم في تحسين مهاراتها األساسية لذا اهتم الخبراء املعلومات الحديثة التي 

واملتخصصون في مجال اللعبة في إيجاد وسائل وأدوات تعليمية خاصة بلعبة 

التنس، والتي يمكن أن تسهم في صقل تكنيك املهارات األساسية )الضربة 

األمامية والخلفية وضربة اإلرسال(، والتي تعد الحجر االساس لتعلم لعبة 

 .[3] التنس

ومعلوم أن جميع ممارس ي رياضة التنس سواء أكانوا من الهواة أو       

واملحترفون بدأوا من طريق واحد أال وهو تعلم املهارات األساسية للتنس ومن 

هنا تتجلى أهمية البحث الحالي الذي يسعى إلى مقارنة أثر نموذجين في تعليم 

ن األخرى في تعليم تلك املهارات األساسية بالتنس؛ ملعرفة أيهما أفضل م

املهارات، وعليه يمثل محاولة علمية تجريبية جديدة للكشف عن أثر 

واألدوات التعليمية( في  لكترونيةاستخدام نموذجين هما: )األلعاب اإل

 ( سنة.12 –10اكتساب مهارات التنس األساسية لدى األطفال بعمر)

 تحديد املصطلحات هـ.

 :لكترونيةاأللعاب اإل

[ هي نوع من األلعاب التي تعرض على شاشة 4يعرفها الشحروري ]      

الفيديو( التي  ألعابالحاسوب )ألعاب الحاسوب(، أو على شاشة التلفاز )

تزود الفرد باملتعة من خالل استخدام تحد لإلمكانات العقلية، آو تحد 

الستخدام اليد مع العين )التآزر البصري/الحركي( ويكون من خالل تطوير 

 .لكترونيةبرامج اإللل

وتعرف اللعبة: بأنها نشاط ينخرط فيها الالعبون في نزاع مفتعل، محكوم 

بقواعد معينة، بشكل يؤدي إلى نتائج قابلة للقياس الكمي. ويطلق على لعبة 

(، ويتم تشغيلها Digitalفي حال توفرها على هيئة رقمية ) إلكترونيةما بأنها 

ز والفيديو والهواتف النقالة الحديثة، عادة على اجهزة الحاسوب والتلفا

 الكفية )املحمولة بالكف(.  واألجرة

ويعرفها الباحثون: هي جميع األلعاب املتوفرة على شكل الكترونيات رقمية، 

-10العاب الفيديو والحاسوب التي يـستعملها مجموعة من األطفال بعمر )

كتساب مهارات ( سنة فـي الـمواقف التعليمية لتسهيل عملية تعلم وا12

 التنس األساسية.

 :األدوات التعليمية

دية من حيث [ هي كل ما يجعل عملية التعلم سهلة واقتصا5يعرفها الطائي ]

؛ من خالل استخدام األدوات والطرق والوسائل التي الجهد والزمن واملادة

 تجعل املتعلم اكثر 
ً
 أو اثارة لتحسين عملية التعلم. استعدادا

[ هي وسائل تعليمية تؤثر في السلوك الحركي 6ويعرفها أيضا الخولي والعزب]

للمتعلم والتي يمكن استخدامها أثتاء أداء املتعلم، ويجب أن تستخدم بحذر، 

حيث الهدف النهائي منها هو جعل املتعلم يؤدي بشكل جيد خالل الظروف 

 الواقعية.

ات التعليميـة التي يـستعملها ويعرفها الباحثون: بانها مجموعـة األدو       

الـمواقف التعليمية لتسهيل ( سنة فـي 12-10ن األطفال بعمر )مجموعة م

 عملية تعلم واكتساب مهارات التنس األساسية. 

 دراسة المجاالت  و.

   2018كاديمية دهوك للتنس عام أاملجال البشري: أطفال  -1

 (. 2018/  8/ 31ولغاية  2018/ 6/ 30املجال الزماني: ابتداء من ) -2

 املجال املكاني: مالعب والقاعة الداخلية لنادي دهوك الرياض ي للتنس. -3

 الطار النظري  .3

 :لكترونيةاأللعاب اإل أ.

هي نوع من األلعاب التي تعرض على شاشة الحاسوب )ألعاب الحاسوب(، أو 

الفيديو( التي تزود الفرد باملتعة من خالل  ألعابالتلفاز )على شاشة 

استخدام تحد لإلمكانات العقلية، آو تحد الستخدام اليد مع العين )التآزر 

[. إن األجهزة 4] لكترونيةالبصري/الحركي(، ويكون من خالل تطوير للبرامج اإل

ة لألغراض واألدوات التعليمية املساعدة تستعمل في تعليم املهارات الحركي

 اآلتية:

 املتعلم. استجابةتقييد وحصر مجال  -1

 إعطاء التغذية الراجعة. -2

زيادة عدد مرات املحاوالت أو التكرارات التي يقوم بها املتعلم خالل  -3

 التمرين.

زيادة تحقيق القدرة الذاتية للمتعلم , األمر الذي تجعله يرض ى بأقل من  -4

 أقص ى مجهود يبذله.

إدخال عنصر التشويق في نفس املتعلم وتنويعه, وتجاوز امللل في تعلم  -5

 املهارات الجديدة والصعبة.

 التدرج في تعليم املهارات الحركية الصعبة والجديدة. -6

ويرى الباحثون أن الهدف من استخدام هذه الوسائل، واألجهزة، واألدوات      

هذه األجهزة أصبحت املساعدة هو تبسيط عملية االكتساب. فقسم من 

للتقليل من القوة املطلوبة أثناء أداء الحركة، وقسم آخر لغرض توجيه 

الجسم للمسارات الحركية املطلوبة, والقسم األخير منها ألجل أن تتدخل في 

األقسام الحركية الثالثة )القسم التحضيري أو القسم الرئيس ي والقسم 

 للقسم النهائي(. إن أكثر األجهزة واألدوات املسا
ً
عدة في هذا املجال تكون بديال

التحضيري، إذ تعطي للقسم الرئيس ي الوضع الصحيح واملناسب لضمان أداء 

 األقسام الرئيسية للحركة ونجاحها.

 األدوات التعليمية بالتنس:  ب.

لكل فعالية رياضية خصوصية من حيث أسلوب التدريس والتدريب لتعلم      

ات األساسية للعبة، ويمتد كذلك حتى إلى السمات فن األداء )التكنيك( للمهار 

النفسية، كما يأتي دور األدوات أو األجهزة التعليمية املساعدة الخاصة 

بطبيعة كل فعالية رياضية من خالل تقديم خبرات ال تقل أهمية من الناحية 

العلمية والتربوية عن الخبرات الواقعية، إذا أحسن استخدامها كما يشير إلى 

ملتخصصون في هذا املجال." إن الوظيفة األساسية لألجهزة واألدوات ذلك ا

املساعدة هي تهيئة الخبرات املباشرة، والتي يستطيع الالعب عن طريقها أن 

  .[1]"يطور وينمي قدراته الحركية أو مهاراته الرياضية
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 في تقليص زم    
ً
 ايجابيا

ً
ن كما تؤدي األدوات التعليمية املساعدة بالتنس دورا

كل مرحلة تعليمية يمر بها املتعلم، وبنفس الوقت يمكن استخدامها في 

التمرينات التمهيدية التي تعمل على تسهيل تعلم الحركات الصعبة في بعض 

 املواقف التعليمية.

 في إيجاد الوسائل      
ً
 كبيرا

ً
ولقد اهتم الخبراء في مجال لعبة التنس اهتماما

ألداء الفني)التكنيك( للمبتدئين، وذلك من والطرق الكفيلة بتطوير مستوى ا

خالل ابتكار أدوات للتعليم والتدريب التي تساعد في تعلم املهارات األساسية 

بأسرع وقت ممكن، وبشكل يسهل مهمة املدرب في االستثمار الجيد للوقت 

 املخصص للتدريب وبكفاءة عالية. 

ير من األدوات التعليمية [ أنه في اآلونة األخيرة ظهرت الكث7] ويذكر الكاظمي 

التي تستخدم من قبل العبي والعبات التنس، والسيما املبتدئين منهم أو 

بمستوى الوسط، إذ تعمل على تنمية قدرات الالعب وإمكانياته الفنية، ومن 

 هذه األدوات التعليمية هي:

كرات التنس التعليمية: هناك كرات تعليمية للتنس مختلفة الضغط،  -

ها تستخدم ملساعدة املبتدئين في غرس الثقة، وتعليم التكنيك وحسب الوان 

الصحيح للضربات األساسية بالتنس، وهذه مصنفة من قبل االتحاد الدولي  

 للتنس.

وسيلة حامل الكرة: وهي عبارة عن ذراع ملتٍو فيه ماسك للكرة مرتبط  -

ضربة بقاعدة توضع على االرض، الهدف منها هو االحساس بالكرة في حالة ال

 األمامية أو الخلفية بالتنس.

املضارب قصيرة الذراع : توجد أنواع وأحجام مختلفة من املضارب, منها  -

تعليمية للمبتدئين الصغار, وأنواع أخرى تستخدم من قبل النساء، تتميز 

بخفة وزنها, وأنواع أخرى تستخدم من قبل الرجال, لها مميزات خاصة من 

 حيث القوة والوزن. 

[ أن لألدوات املساعدة الدور البارز في استثارة دوافع املتعلم 8] شرفويذكر 

نحو التعلم، والتشويق واإلثارة، واختصار الوقت ودقة التنفيذ، ومساعدة 

 املتعلم على التركيز واالداء الجيد.

ومن خالل ما تقدم، يتضح لنا دور األدوات التعليمية املساعدة في تعلم لعبة 

التنس، وأهميتها في اكتساب املهارات األساسية لهذه اللعبة في األعمار 

 املختلفة، ولكال الجنسين. 

 الدراسات السابقة  .4

باستعراض األدب التربوي السابق وجد الباحثون العديد من الدراسات       

[  9]  واألدوات التعليمية. فقد أجرى الهدلق لكترونيةالصلة باأللعاب اإلذات 

 لكترونيةدراسة هدفت إلى التعرف على إيجابيات وسلبيات األلعاب اإل

ودوافع ممارستها من وجهة نظر طالب التعليم العام، وهذه الدراسة طبقت 

العربية ( طالًبا تم اختيارهم من مدارس مدينة الرياض باململكة 359على )

استغلت حيًزا  لكترونيةالسعودية. وقد بينت نتائج الدراسة أن األلعاب اإل

كبيًرا من وقت فراغ الطالب في الدول العربية، وصارت بمثابة آلة التهام 

حقيقية لوقت الطالب، بل وربما توغلت وامتدت إلى أوقات املذاكرة أو أوقات 

ب. كما أشارت نتائج الدراسة النوم بشكل يؤثر على التحصيل الدراس ي للطال

إلى الجوانب اإليجابية في ممارسة تلك األلعاب، واملتمثلة بقدرتها على توسيع 

مدارك الطفل وتنشيط ذاكرته، إلى جانب أن لها دور في تحسين بعض 

املهارات االجتماعية واالكاديمية لدى الالعبين مثل: مهارة البحث عن 

رة الكتابة، ومهارة اكتساب اللغات األجنبية، املعلومات، ومهارة الطباعة، ومها

 ومهارات التفكير الناقد، ومهارات حل املشكالت. 

[ الى التعرف على اثر برنامج تعليمي 10وهدفت دراسة مساملة وخليل ]      

مقترح باستخدام الوسائط املتعددة على تعلم مهارة الضربة األمامية في 

الب السنة الرابعة بكلية التربية التنس االرض ي. وتكونت العينة من ط

الرياضية بجامعة تشرين، إذ قسمت العينة الى مجموعتين االولى تجريبية 

والثانية ضابطة، ومن اهم النتائج التي توصل اليها الباحثان هو وجود تاثير 

ايجابي واضح للبرنامج التعليمي باستخدام الوسائط املتعددة، ولصالح 

 املجموعة التجريبية.

إلى التعرف على أثر استخدام كرات  [11وهدفت دراسة هاموند وسميث ]      

(، وتكونت عينة البحث من األوالد والبنات بسن LBCsالضغط املنخفض )

( سنة ممن هم أعضاء في نادي كوين الند االسترالي، حيث استخدمت 5-11)

( واملجموعة األخرى LBCsاملجموعة األولى كرات الضغط املنخفض )

دمت كرات قياسية أثناء وحدات تدريبية. وأظهرت نتائج اختبار األداء استخ

بالتصوير أنها لم تشر إلى أي اختالف باملهارة لدى الالعبين املبتدئين لكال 

( لها تأثير إيجابي في LBCsاملجموعتين، إال أن الباحثين وجدوا أن كرات )

 تطوير التكنيك.

[ إلى معرفة أثر استخدام بعض الوسائل 12] وهدفت دراسة رشيد      

املساعدة والتعليمية في التعلم، واالحتفاظ بمهارتي التمريرة والتهديف في 

لعبة كرة القدم. إذ تكونت عينة البحث من طالب املرحلة األولى في كلية 

(، والبالغ 2010/ 2009التربية الرياضية بجامعة املوصل للعام الدراس ي )

 تم تقسيمهم على ثالثة مجموعات، وبواقع )طالب 54عددهم 
ً
 لكل  18ا

ً
( طالبا

مجموعة. استخدمت املجموعة األولى األدوات )أهداف مختلفة األحجام، 

وكرات مختلفة األوزان مع القيام بالتهديف من مختلف املسافات والزوايا(. 

أما املجموعة الثانية فقد استخدمت عرض الصور الثابتة واملتحركة، 

وعة الثالثة استخدمت كرات متساوية األوزان بدون وسائل مساعدة واملجم

وتعليمية. واسفرت النتائج عن تفوق املجموعة التجريبية األولى التي 

استخدمت الوسائل املساعدة في تعلم مهارتي التمرير والتهديف واالحتفاظ 

 بهذه املهارات مقارنة بالتجريبية الثانية والضابطة. 

[ إلى الكشف عن أثر استخدام بعض الوسائل 13وهدفت دراسة النجاري ]

املساعدة في اكتساب فن األداء ودقة اإلنجاز للضربتين األرضیتين األمامیة 

والخلفیة، وضربة اإلرسال بالتنس األرض ي. استخدمت الدراسة املنهج 

 موزعين الى ثالث 30، وتكونت عینة البحث من )التجريبي 
ً
( متطوعا

موعات، ونفذت كل مجموعة من املجامیع الثالث برنامجها الخاص به مج

 وفق األسالیب اآلتیة: 

 األول أسلوب تنفیذ التمارین التطبیقیة على الحائط. التعليمي . البرنامج ١

الثاني أسلوب تنفیذ التمارین التطبیقیة في امللعب  التعليمي. البرنامج ٢

 النظامي.

ث دمج أسلوب تنفیذ التمارین التطبیقیة على . البرنامج التعلیمي الثال٣

الحائط وفي امللعب النظامي واستغرق تنفیذ البرامج التعلیمیة عشرة أسابیع 

وبواقع ثالث وحدات تعلیمیة في األسبوع الواحد، وزمن الوحدة التعليمية 

( دقیقة. فأظهرت النتائج أن استخدام البرنامج التعلیمي األول الذي 90)

سلوب تنفیذ التمارین التطبیقیة على الحائط له فاعلیة أكثر في يعتمد على أ
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تطویر فن األداء ودقة االنجاز للضربتين االرضیتين االمامیة والخلفیة، 

 وضربة اإلرسال.

 تعقيب على الدراسات السابقة:

 الختالف املتغيرات التي تناولتها،      
ً
تباينت الدراسات السابقة في أهدافها تبعا

 تسير في اتجاه واحد أال وهو معرفة أثر استخدام أساليب لكنها جم
ً
يعا

[ التي ركزت 9] مختلفة في التعليم والتدريب الرياض ي، باستثناء دراسة الهدلق

، ودوافع ممارستها. لكترونيةعلى الجوانب اإليجابية والسلبية لأللعاب اإل

ى جنس وجاءت العينات متباينة في أحجامها وأعمارها، واقتصر البعض عل

واحد، بينما ضمت دراسات أخرى كال الجنسين. وتتميز الدراسة الحالية عن 

تلك الدراسات في أنها تركز على اكتساب املهارات األساسية في لعبة التنس 

( سنة أي املبتدئين في تعلم 12-10لدى األطفال من كال الجنسين وبعمر )

لسابقة في استخدامها التنس. كما أن الدراسة الحالية تتفق مع الدراسات ا

 للمنهج التجريبي القائم على استخدام املجموعات التجريبية. 

 .الطريقة والجراءات 5

 التصميم التجريبي للبحث أ.

اعتمدت الدراسة الحالية على املنهج التجريبي، واستخدم الباحثون 

االختيار التصميم التجريبي الذي يعرف بتصميم املجموعات املتكافئة ذات 

 ( يوضح ذلك.1العشوائي وذات االختبار البعدي. واملخطط )

 1جدول 

 ومتغيراتها  للبحث التجريبي التصميم يوضح

 االختبار البعدي املتغير املستقل  متغيرات التكافؤ مجموعات البحث 

 اختبار الضربة األمامية لكترونيةنموذج العاب اإل والوزن العمر والطول  املجموعة التجريبية االولى 

 اختبار الضربة الخلفية

 اختبار ضربة اإلرسال

 نموذج األدوات التعليمية  املجموعة التجريبية الثانية

 وعينته  الدراسةمجتمع  ب.

املسجلين في اكاديمية التنس في نادي تكون مجتمع البحث من األطفال      

( 60(، والبالغ عددهم )2018دهوك الرياض ي خالل فصل الصيف من عام )

 وطفلة. أما عينة البحث فتكونت من )
ً
 وطفلة تم اختيارهم 20طفال

ً
( طفال

بصورة قصدية من أطفال االكاديمية، نصفهم من الذكور والنصف اآلخر 

عشوائية الى مجموعتين تجريبيتين: االولى  من اإلناث، وتم توزيعهم بطريقة 

( في تعليم مهارات التنس وعددهم لكترونيةاستخدمت نموذج )األلعاب اإل

( أطفال واملجموعة التجريبية الثانية استخدمت نموذج )األدوات 10)

( أطفال، وتم اختيار األفراد 10التعليمية( في تعليم مهارات التنس وعددهم )

 ط وهي:في ضوء عدد من الشرو 

 ( سنة.12-10أن يكون الطفل أو الطفلة ضمن الفئة العمرية ) .1

 أن يكون عدد الذكور واإلناث متساوي في كلتا املجموعتين. .2

أن يتعهد ولي األمر بمواظبة الطفل أو الطفلة على الحضور في الجلسات  .3

 التدريبية.

، وكما مبين في أن ال يكون الطفل قد تعرض لحاالت االصابة قبل املشاركة .4

 ( 2) الجدول 

 2 جدول 

 يبين توزيع أفراد العينة بحسب املجموعات والجنس 

 املجموع  الجنس نموذج التعليم املجموعة 

 ذكور  اناث

 10 5 5 لكترونيةاأللعاب اإل التجريبية األولى 

 10 5 5 األدوات التعليمية التجريبية الثانية

 20 10 10 املجموع 

تم تكافؤ مجموعتي البحث في متغيرات العمر، والطول، والوزن، والجدول   :جـ. تكافؤ مجموعتي البحث

( يبين ذلك3)

 3 جدول 

 )العمر والطول والوزن(يبين نتائج اختبار مان ويتني للمقارنة بين مجموعتي البحث في 

 مان ويتنى متوسط الرتب  مجموع الرتب  العدد  املجموعة  املتغير 

U 

 مستوى الداللة 

 0,622 43,500 11,15 111,50 10 تجريبية أولى العمر

 9,85 98,50 10 تجريبية ثانية

 0,761 46,000 10,90 109,00 10 تجريبية أولى الوزن

 10,10 101,00 10 تجريبية ثانية

 0,471 40,500 11,45 114,50 10 تجريبية أولى الطول 

 9,55 95,50 10 تجريبية ثانية

( انه ال توجد فروق ذات داللة 2أظهرت النتائج املعروضة في الجدول )     

)العمر، الطول،  معنوية بين مجموعتي البحث في املتغيرات التي تم قياسها

الوزن( لغرض التكافؤ قبل البدء بالتجربة، وهذا يدل على تماثل مجموعتي 

 البحث في هذه املتغيرات وتكافؤهما

 االجهزة واألدوات املستخدمة في البحث: د.
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استخدم الباحثون في الدراسة مجموعة من األجهزة وهي: )ميزان لقياس      

ن، وكاميرة صور نوع كانون، وجهاز كتلة الجسم، وكامرة فيديو نوع كانو 

، وساعة توقيت(. أما األدوات املستخدمة في الدراسة 3تابليت سامسونج تاب 

فتتمثل في: )كرات تنس مختلفة االرتدادات، ومضارب ذات اذرع قصيرة، وكرة 

 ثابتة على نابض، وحبل وشواخص، واقالم واوراق وصافرة(.

ويم االداء الفني ملهارات التنس واعتمدت الدراسة على استمارة تق     

األساسية. فمن الطرق املهمة واملعتمدة في التربية الرياضية لتقييم املهارات 

هي حساب النقاط، إذ تم استخدام املالحظة التقنية بواسطة جهاز 

الحاسوب )فيدويا(، ومعلوم أن دقة الدرجات تعتمد على خبرة املقوم العلمي 

ء الفني للمهارة، لهذا تم تقييم أداء املهارات ومدى معرفته بطريقة األدا

)الضربة األمامية والخلفية وضربة اإلرسال( بالتنس، من خالل إعداد 

استمارة استبيان تم تقسيم كل مهارة قيد البحث إلى ثالثة أجزاء وبعد وضع 

املواصفات الخاصة والصور التوضيحية لكل جزء من أجزاء املهارة, تم 

 لكل جزء 10لية بـ)تحديد الدرجة الك 
ً
( درجات إذ أخذت الدرجة األكثر تكرارا

بحسب اتفاق آراء املختصين، وعلى وفق أهمية كل جزء من أجزاء املهارة 

 (. 4والنقاط املمنوحة له وكما مبينة في الجدول)

 4 جدول 

 وباالعتماد على آراء املختصين يبين توزيع الدرجات حسب أجزاء كل مهارة 

 مجموع الدرجة النهائية الجزء الختامي  الجزء الرئيس ي  الجزء التحضيري  نوع املهارة

 10 2 5 3 الضربة األرضية األمامية

 10 2 4 4 الضربة األرضية الخلفية

 10 2 5 3 ضربة اإلرسال 

ولغرض التأكد من موضوعية التقييم ألداء كل العب بين املقومين، تم       

اختيار عدد من املقيمين، وتم اختيار الضربة األرضية الخلفية بالتنس 

 وتحويلها إلى 
ً
بصورة عشوائية خالل القيام باختبارات معامل الثبات فيديويا

يم ( لغرض عرضها بواسطة جهاز الحاسوب على املقيمين لتقيCDقرص )

-97املهارة، إذ تم حساب نسبة االتفاق بين املقيمين الثالثة وتراوحت بين )

 %( مما يدل على موضوعية التقييم. 99

 البرنامج التعليمي:  هـ.

( وحدات تعليمية في 3( وحدة وبواقع )27تضمن البرنامج التعليمي )      

ذج األلعاب االسبوع الواحد للمجموعة التجريبية االولى التي استخدمت نمو 

في تعليم مهارات الضربة األرضية األمامية والخلفية وضربة  لكترونيةاإل

اإلرسال بالتنس، كما بلغت عدد الوحدات التعليمية للمجموعة التجريبية 

( وحدات تعليمية في االسبوع الواحد للمجموعة 3( وحدة وبواقع )27الثانية )

ات التعليمية في تعليم مهارة التجريبية الثانية التي استخدمت نموذج األدو 

الضربة األرضية األمامية والخلفية وضربة اإلرسال، وزمن الوحدة التعليمية 

( دقيقة وتم عرضها على مجموعة من ذوي االختصاص في مجال 90الواحدة )

طرائق التدريس ولعبة التنس، إلبداء مالحظاتهم وآرائهم، وجاءت آراء 

على املنهاج التعليمي مع تعديل بسيط في  %(100املختصين باالتفاق بنسبة )

 الوحدات التعليمية. 

 تجربة البحث الرئيسة: و.

بعد ان استكمال متطلبات إجراء التجربة من تحديد املجموعتين       

التجريبيتين وتحديد املادة التعليمية التي سبق اإلشارة اليها، شرع الباحثون 

دة تسعة اسابيع وبواقع ثالث مل 2018/ 30/6بتطبيق تجربة البحث بتاريخ 

وحدات تعليمية في كل أسبوع ملجموعتي البحث التجريبيتين علما ان في بداية 

كل وحدة تعليمية يتم تحديد الهدف التعليمي للوحدة التعليمية، ومن ثم 

تبدأ الوحدة التعليمية بالجزء االعدادي ويشمل )املقدمة واالحماء العام 

 موعتي البحث.والخاص( ويكون موحد في مج

 :وفيما يلي توضيح عمل كل منهما في الجزء الرئيس من الوحدة التعليمية

 : لكترونيةاملجموعة التجريبية األولى األلعاب اإل

 :(الجزء الرئيس ي يتضمن )نشاط تعليمي وتطبيقي -

/ النشاط التعليمي: يتضمن شرح كيفية توظيف اسلوب اجهزة األلعاب 
ً
اوال

في تعلم مهارات التنس، اذ يتم احضار التالميذ الى امللعب وبدء  لكترونيةاإل

)رياضة نشاط(، ثم يقوم املدرس 
ً
  بأخذ الوحدة التعليمية بشعارات البدء مثال

( امتار عن 10والتي تبعد بمسافة ) لكترونيةالتالميذ الى قاعة األلعاب اإل

ملقرر في الوحدة الحركية، امللعب، ويقوم مدرس املادة بشرح الواجب الحركي ا

التي  لكترونيةومن ثم يبدء التالميذ في ممارسة النشاط املقرر عبر األلعاب اإل

تم تهيئتها باستخدام اجهزة تابليت سامسونك على عدد التالميذ، للممارسة 

وتكوين فكرة ذهنية تعوض عن شرح وعرض املهارة كما هو في اسلوب 

 األدوات التعليمية.

اء من تنفيذ النشاط التعليمي ينتقل التالميذ الى ملعب التنس وبعد االنته

ملمارسة التمارين التطبيقية في امللعب وعدد التمارين املخصصة لكل مهارة ال 

 ( تمارين 5يتجاوز عن )

/ الجزء التطبيقي: بعد االنتهاء من النشاط التعليمي يغادر التالميذ قاعة 
ً
ثانيا

ملعب التنس الجراء االحماء العام والخاص،  ، وحضورهملكترونيةاأللعاب اإل

اذ يقوم املتعلم بممارسة الواجبات  ومن ثم البدء بالجزء التطبيقي،

( تمارين في الوحدة 5الخاصة بلعبة التنس واملقررة ) والتمارين املهارية

التعليمية، مستعينا بما تم تصوره ذهنيا عند ممارسة لعبة التنس بواسطة 

، علما ان التالميذ يستخدمون مضارب التنس الحقيقية  ًلكترونيةاأللعاب اإل

 ت القانونية، وملعب قانوني طيلة فترة تطبيق البرنامجاوكرات ذات االرتداد

وبعد االنتهاء من تنفيذ كافة الواجبات الحركية ينتقل التالميذ الى الجزء 

 الختامي واالنصراف من الوحدة التعليمية.

 املجموعة التجريبية الثانية )مجموعة األدوات التعليمية(: 

/ النشاط التعليمي: يقوم املدرس بتقديم شرح تفصيلي للواجب الحركي 
ً
اوال

ثم عرض املهارة بصورة تفصيلية، ثم يقوم بتوضيح  في كل وحدة تعليمية ومن

استخدام الكرات او املضارب التعليمية في الوحدة، وتقوم مجموعة من 

التالميذ بعرض املهارة باستخدام هذه األدوات التعليمية كي يكون التالميذ 

كافة باطمئنان على كيفية ممارسة املهارات في النشاط التطبيقي، ويقوم 

 االخطاء الشائعة عند املدرس في ت
ً
قديم التغذية الراجعة املناسبة، مراعيا

 تنفيذ كل مهارة.
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/النشاط التطبيقي : بعد شرح وعرض املهارة بصورة تفصيلية وقيام عدد 
ً
ثانيا

من التالميذ بعرض املهارة، امام زمالئهم، يتم تنفيذ التمارين املهارية في 

 باألدوات التعلي
ً
مية واملساعدة على نجاح اداء النشاط التطبيقي مستعينا

الواجب الحركي بصورة جيدة، واألدوات املستخدمة في البحث الحالي هي 

)الكرات ذات ارتداد متعددة االرتفاع، ومضارب مختلفة االذرع، وكرة مثبتة 

على ذراع نابض حديدي لتنفيذ الضربة األمامية والخلفية(، علما ان املدرس 

األجهزة الخاصة بكل وحدة من خالل تسلسل يقوم بتوضيح كيفية استخدام 

منطقي الستخدامها خالل التمارين، وبعد االنتهاء من تنفيذ كافة الواجبات 

 الحركية ينتقل التالميذ الى الجزء الختامي واالنصراف من الوحدة التعليمية. 

 :االختبارات البعدية ز.

( اسابيع، اجريت 9بعد االنتهاء من تنفيذ البرنامج التعليمي ومدته )     

اختبارات )الضربة األمامية والخلفية وضربة اإلرسال( في يوم السبت واالحد 

في ملعب نادي دهوك الرياض ي للتنس، وقد تم تسجيل  2018/ 9/ 2و1بتاريخ 

 (  3االداء الفني للمهارات األساسية الثالث بالتنس فيديويا وبواقع )

 محاوالت لكل متعلم. 

تم تحليل البيانات باالستعانة بحزمة البرنامج ح. الوسائل اإلحصائية: 

( Statistical package for Social Sciencesاإلحصائي للعلوم االجتماعية )

 [14].(spssوالذي يعرف باختصار بــ) 

 االنتائج ومناقشته. 5

 :سيتم عرض نتائج البحث على وفق األهداف وعلى النحو اآلتي

األول: الكشف عن داللة الفرق بين أثر استخدام النتائج املتعلقة بالهدف  -1

واألدوات التعليمية في اكتساب األطفال ملهارة  لكترونيةنموذجي األلعاب اإل

 الضربة األرضية األمامية في التنس 

وألجل تحقيق هذا الهدف تمت معالجة البيانات التي تم الحصول عليها من 

األرضية األمامية بالتنس ألفراد االختبار البعدي لألداء املهاري في الضربة 

؛ وذلك باستخدام اختبار مان ويتني. فأظهرت النتائج 
ً
املجموعتين إحصائيا

 عند مستوى داللة )
ً
( بين درجات املجموعتين، 0.01وجود فرق دال إحصائيا

وكان الفرق لصالح املجموعة التجريبية األولى التي استخدمت األلعاب 

 بين ذلك.( ي5، والجدول )لكترونيةاإل

 5 جدول 

 اآلمامية  الضربة مهارة في  البحث مجموعتي بين للمقارنة ويتني مان اختبار  نتائج

 مان ويتنى متوسط الرتب  مجموع الرتب  العدد  املجموعة  املتغير 

U 

 مستوى الداللة 

 0,002 9,000 14,60 146,00 10 تجريبية أولى الضربة األمامية

 6,40 64,00 10 تجريبية ثانية

النتائج املتعلقة بالهدف الثاني: الكشف عن داللة الفرق بين أثر استخدام  -2

واألدوات التعليمية في اكتساب األطفال ملهارة  لكترونيةنموذجي األلعاب اإل

  .الضربة األرضية الخلفية في التنس

ولغرض تحقيق هذا الهدف تمت معالجة البيانات الواردة في البحث والتي      

تم الحصول عليها من االختبار البعدي لألداء املهاري في الضربة األرضية 

الخلفية بالتنس ألفراد املجموعتين ؛ وذلك باستخدام اختبار مان ويتني 

 عند وسيلة إحصائية في املعالجة. فأظهرت النتائج وجود فرق دال إح
ً
صائيا

( بين درجات املجموعتين، وكان الفرق لصالح املجموعة 0.05مستوى داللة )

( يبين 6، والجدول )لكترونيةالتجريبية األولى التي استخدمت األلعاب اإل

 ذلك.

 6 جدول 

 الضربة الخلفية بالتنسنتائج اختبار مان ويتني للمقارنة بين مجموعتي البحث في مهارة 

 مان ويتنى متوسط الرتب  مجموع الرتب  العدد  املجموعة  املتغير 

U 

 مستوى الداللة 

 0,014 17,500 13,75 137,50 10 تجريبية أولى الضربة الخلفية

 7,25 72,50 10 تجريبية ثانية

الثالث: الكشف عن داللة الفرق بين أثر النتائج املتعلقة بالهدف  -3

واألدوات التعليمية في اكتساب  لكترونيةاستخدام نموذجي األلعاب اإل

 األطفال ملهارة ضربة اإلرسال في التنس.

وألجل تحقيق هذا الهدف تمت معالجة البيانات املتعلقة باألداء املهاري       

ا من االختبار البعدي لألداء لضربة االرسال في التنس، والتي تم الحصول عليه

املهاري في ضربة اإلرسال بالتنس ألفراد املجموعتين ؛ وذلك باستخدام اختبار 

مان ويتني وسيلة إحصائية في املعالجة. فأظهرت النتائج وجود فرق دال 

 عند مستوى داللة )
ً
( بين درجات املجموعتين، وكان الفرق 0.01إحصائيا

، لكترونيةألولى التي استخدمت األلعاب اإللصالح املجموعة التجريبية ا

 ( يبين ذلك.7والجدول )

 7 جدول 

 نتائج اختبار مان ويتني للمقارنة بين مجموعتي البحث في مهارة ضربة الرسال 

 مان ويتنى متوسط الرتب  مجموع الرتب  العدد  املجموعة  املتغير 

U 

 مستوى الداللة 

 0,009 15,500 13,95 139,50 10 تجريبية أولى ضربة اإلرسال 

 7,05 70,50 10 تجريبية ثانية

 مناقشة النتائج. 6

 بين 5أظهرت النتائج املعروضة في الجدول )        
ً
 ( وجود فرق دال معنويا

ألفراد مجموعتي البحث في الضربة األرضية األمامية  درجات األداء املهاري 

بالتنس، وكان الفرق لصالح املجموعة التجريبية األولى التي استخدمت معها 



892019 

8 

في التعليم وعليه نرفض الفرضية الصفرية األولى في  لكترونيةاأللعاب اإل

 بين درجات املجموعة 
ً
البحث القائلة بأنه : )ال يوجد فرق دال إحصائيا

ريبية االولى ودرجات املجموعة التجريبية الثانية في االختبار البعدي التج

 ملهارة الضربة األمامية في التنس(.

التي  لكترونيةويمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء مميزات األلعاب اإل      

تقدم نماذج لألداء املهاري في الضربة األمامية بالتنس، مما يساعد األطفال 

ولون اكتساب املهارات األساسية في التنس، السيما وأن الناشئين ممن يحا

[ يرون بأن الضربة األرضية 15بعض الباحثين ومنهم االطوي والزهيري ]

األمامية تعد من الضربات األساسية بالتنس والحجر األساس في اللعبة، 

 في أثناء اللعب، وتعد من أسهل 
ً
واهم أنواع الضربات وأكثرها استعماال

ى اإلطالق عند تعلمها ؛ لهذا يجب تعلمها جيدا والتحكم فيها قبل الضربات عل

البدء في تعلم أي من الضربات االخرى، ألنها تتميز بسهولة أدائها مقارنة 

 هجوميا لالعبين في املستويات العليا 
ً
بالضربات األخرى، كما أنها تعد سالحا

تحسم الكرة عند استخدامها بهدف تفوقها على الضربات الخلفية، وعندها 

في اللعب وأن إتقانها يكسب أهمية كبيرة وخصوصا لالعبين الناشئين 

، والتحكم فيها قبل البدء في تعلم 
ً
واملبتدئين، فمن الضروري تعلمها جيدا

   .[15] الضربات األخرى 

 بين 6وأشارت النتائج املعروضة في الجدول )      
ً
( إلى وجود فرق دال معنويا

ي ألفراد مجموعتي البحث في الضربة األرضية الخلفية درجات األداء املهار 

( نجد أن مجموعة البحث التجريبية االولى 6بالتنس، وبالرجوع إلى الجدول )

حققت متوسطا للرتب أعلى من  لكترونيةالتي استخدمت نموذج األلعاب اإل

متوسط رتب املجموعة التجريبية الثانية التي استخدمت نموذج األدوات 

في اكتساب مهارة أداء الضربة األرضية الخلفية وعليه نرفض  التعليمية

 
ً
الفرضية الصفرية الثانية في البحث القائلة بأنه: )ال يوجد فرق دال إحصائيا

بين درجات املجموعة التجريبية االولى ودرجات املجموعة التجريبية الثانية في 

 االختبار البعدي ملهارة الضربة الخلفية في التنس(.

وامكاناتها في  لكترونيةويعزو الباحثون هذه النتيجة إلى فاعلية األلعاب اإل     

تزويد األطفال الذي يستخدمون هذه األلعاب بتصورات ذهنية إلى جانب 

عناصر التشويق فيها، وكل ذلك من شأنها تسهيل مهمة أداء الضربة الخلفية 

جذب االنتباه ألنها  تمتاز بعناصر لكترونيةبالتنس لدى األطفال. فاأللعاب اإل

 يجذب اهتمام املستخدم من حيث الرسوم 
ً
 مشوقا

ً
 افتراضيا

ً
تقدم واقعا

واأللوان والصور والخيال واملغامرة، بحيث يجعله يمارس اللعبة لفترات 

(. السيما وأن هناك 16طويلة، وهي مصدر لالثارة واملتعة املوجودة في الواقع )

ربة الخلفية تعد من الضربات من الباحثين ممن يؤكدون على أن الض

األساسية لكثرة استعمالها، وأهميتها وال تقل عن أهمية الضربة األرضية 

األمامية، ولكنها صعبة األداء مقارنة بالضربة األرضية األمامية وتحتاج من 

   .[15] املبتدئين إلى بذل جهد كبير في إتقانها

 بين درجات  ( وجود7وبينت النتائج املعروضة في الجدول )     
ً
فرق دال معنويا

األداء املهاري ألفراد مجموعتي البحث في ضربة اإلرسال بالتنس، وكان الفرق 

 لكترونيةلصالح املجموعة التجريبية األولى التي استخدمت معها األلعاب اإل

في التعليم وعليه نرفض الفرضية الصفرية الثالثة في البحث القائلة بأنه: )ال 

 بين درجات املجموعة التجريبية االولى ودرجات يوجد فرق دال إح
ً
صائيا

 املجموعة التجريبية الثانية في االختبار البعدي ملهارة ضربة اإلرسال(.

 لكترونيةويمكن تفسير هذه النتيجة بالقول أن استخدام األلعاب اإل     

إلى   يسهم في تطوير القدرات العقلية املتمثلة في التركيز واالنتباه والتخيل وما

ذلك، والتي بدورها تيسر عملية األداء املهاري في ضربة اإلرسال بالتنس لدى 

سنة، خاصة وأن األدبيات تشير إلى أن مهارة اإلرسال  12-10األطفال بعمر 

[ ان مهارة اإلرسال 16] من املهارات الصعبة واملركبة، إذ يرى سابط واخرون 

بد للمختصين من إدخال تعد مهارة مركبة وصعبة التعلم بوقت قصير وال 

[ إن 17] مختلف الوسائل املساعدة لتعلم هذه املهارة ويضيف لزام واخرون 

األجهزة والتقنيات املساعدة تساعد على تبسيط املهارات، وكذلك تساعد 

على انتقال املعرفة واملعلومات واملهارات املختلفة واملتعددة، وترفع القدرة 

أسرع لذلك لها تأثير ايجابي في سرعة التعلم على تعلم وتطوير املهارات بشكل 

 للمهارات الحركية وتحسين أداء التكنيك والتكتيك.

 التوصيات. 6

 :االستنتاجات .1

له تأثير ايجابي في اكتساب مهارات التنس  لكترونيةأن نموذج األلعاب اإل -

 ( سنة. 12-10األساسية لدى األطفال بعمر )

له فاعلية أكثر في اكتساب األطفال ملهارات  لكترونيةأن نموذج األلعاب اإل -

التنس األساسية )الضربة األرضية األمامية والخلفية وضربة اإلرسال( مقارنة 

 بنموذج األدوات التعليمية. 

الشائعة باستخدام التقنيات  لكترونيةاالستفادة من األلعاب اإل يمكن -

 الحديثة في تعليم األطفال املهارات األساسية بالتنس.

 التوصيات .2

حث معلمي ومعلمات الرياضة من قبل اإلشراف التربوي على ضرورة  -

في تعليم األطفال املهارات األساسية  لكترونيةاستخدام نموذج األلعاب اإل

 ربة األرضية األمامية والخلفية وضربة اإلرسال( بالتنس.)الض

قيام مديريات التربية بفتح دورات تدريبية ملعلمي ومعلمات الرياضة حول  -

في تدريس مادة  لكترونيةكيفية استخدام التقنيات الحديثة واأللعاب اإل

 الرياضة. 

اإليجابي تشجيع منظمات املجتمع املدني لآلباء واألمهات على التوظيف  -

التي من شأنها تنمية قدرات أبنائهم ومهاراتهم  لكترونيةللتقنيات واأللعاب اإل

 السيما في مجال الرياضة. 

تقديم التلفزيون لبرامج إعالمية حول كيفية االستفادة من األلعاب  -

 للحد من بعض السلبيات الناجمة عن انتشار التقنيات الحديثة.  لكترونيةاإل

مشابهة على مهارات أخرى في التنس مثل الضربات الطائرة إجراء دراسة  -

 والساحقة أو في رياضات أخرى.

 املراجع 

 املراجع العربية  أ.

: اثر استخدام بعض األدوات (1997) االركي، عبد املعين صبحي خالد [1]

املساعدة في تعليم بعض املهارات األساسية بكرة القدم، رسالة 

 ماجستير غير منشورة، كلية التربية الرياضية، جامعة املوصل، العراق. 

(: االنعكاسات التربوية الستخدام األطفال 2015[ الزيودي، ماجد محمد )2]

كما يراها معلموا واولياء امور طلبة مدارس  لكترونيةاأللعاب اإل

، 10االبتدائية باملدينة املنورة، مجلة طيبة للعلوم التربوية، مجلد 

 0،املدينة املنورة، السعودية1العدد



 

9 

: ألعاب الكرة واملضرب التنس األرض ي، مطبعة (2002) ] جواد، علي سلوم3[

 0الطيف، العراق

لعاب االلكترونیة في عصر العوملة (: األ2008[ الشحروري، مها حسني )4]

 0مالها و ما عليها، دار املسيرة، عمان،االدرن 

(: تأثير ارتفاعات مختلفة للشبكة في 2003[ الطائي، ماجد خليل خميس )5]

تطوير اكتساب تعلم بعض املهارات األساسية في التنس األرض ي، 

 رسالة ماجستير، غير منشورة، ديالى، العراق.

(: تكنولوجيا 2009مين أنور والعزب، ضياء الدين محمد )[ الخولي، أ6]

 ، دار الفكر العربي، مصر.1التعليم والتدريب الرياض ي، ط

، 2(: اإلعداد الفني والخططي بالتنس، ط2000[ الكاظمي، ظافر هاشم )7]

 الدار الجامعية للطباعة والنشر والترجمة، بغداد.

تعليم في التربية الرياضية، : تكنولوجيا ال(2000) [ شرف، عبد الحميد8]

 ، مركز الكتاب للنشر، القاهرة. 1ط

ودوافع   لكترونية: األلعاب اإل(2018) [ الهدلق، عبدهللا بن عبدالعزيز 9]

ممارستها من وجهة نظر طالب التعليم العام بمدينة الرياض، مجلة، 

 الرياض، السعودية.

(: اثر برنامج تعليمي مقترح 2014[ مساملة، احمد وخليل، قاسم ابراهيم )10]

باستخدام الوسائط املتعددة على تعلم مهارة الضربة األمامية في 

ن للبحوث والدراسات التنس االرض ي" بحث منشور مجلة جامعة تشري

 . 43-26،ص2، العدد 36العلمية، املجلد 

(: اثر استخدام الوسائل املساعدة 2010[ رشيد، نوفل فاضل )12]

والتعليمية في التعلم واالحتفاظ بمهارتي التمريرة والتهديف في لعبة كرة 

القدم، بحث منشور، مجلة الرافدين للعلوم الرياضية، املوصل، 

 (، جامعة املوصل، العراق.54) ( العدد16املجلد ) 

(: اثر استخدام ثالثة برامج 2004[ النجاري، إحسان قدوري أمين )13]

تعليمية في اكتساب فن األداء ودقة االنجاز لبعض املهارات األساسية 

للعبة التنس األرض ي، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية 

 العراق. الرياضية، جامعة املوصل،

(: البحث العلمي واستخدام مصادر املعلومات 2008جي، عامر )[ قندل14]

)اسسه، أساليبه، مفاهيمه، أدواته(، دار لكترونيةالتقليدية واإل

 املسيرة للنشر والتوزيع، عمان، األردن.

: ألعاب كرة (2009) [ االطوي، وليد وعبدهللا والزهيري، سبهان محمود15]

الطاولة(، دار ابن األثير  تنس –الريشة الطائرة  –املضرب )التنس 

 للطباعة والنشر، جامعة املوصل.

ـــد واخرون )16] (: أثر تمرينات بوسائل مساعدة 2016[ سابط، مسلـــــــم محمــ

في تعلم مهارة اإلرسال املستقيم بالتنس، بحث منشور، مجلة علوم 

، كلية التربية البدنية وعلوم 4العدد  9التربية الرياضية املجلد 

 اضة، جامعة بابل.الري

: أسس التعلم والتعليم وتطبيقاته في كرة (2005) [ لزام، قاسم وآخرون17]

 القدم , عمان.

 املراجع األجنبية ب.

[11]  Hammond ،John &Smith, Christina (2006) : Low Compression 

Tennis Balls and Skill Development, Journal of sports science 

and medicine USA. p575-581 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



International Interdisciplinary Journal of Education, Volume 8, Issue 9, September 2019 

10 

 

 

 

THE EFFECT OF USING TWO MODELS (VIDEO 
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ABSTRACT_The present study aimed to detect the effect of using two models (video games and educational 

tools) in the acquisition of basic tennis skills (forehand, backhand, and serve) in children aged 10-12 years. 

The study sample consisted of (20) boys and girls selected from children who are enrolled in Duhok Tennis 

Academy for the year (2018). The children were divided into two experimental groups. (10) children for the 

first experimental group that used the video games model, and (10) children for the second experimental 

group that used the model of educational tools in teaching of tennis skills. The equilibrium of the two 

experimental groups in regards to the key variables of (age, height, weight) was confirmed The 

implementation of the educational program took (9) weeks, in the form of (3) units of instruction per week for 

each group, and the time of each instruction unit was (90) minutes. After the implementation of the 

educational program, a test was given to the two groups to measure their basic skills. The results indicated 

that the first experimental group that used the video games model was superior to the second experimental 

group which used the educational tools model to acquire basic tennis skills.  

KEYWORDS: video games, educational tools, basic skills, tennis. 

 

 

 

 

 

 

 


