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القدرات الخططیة لضربة اإلرسال واالستقبال لدى العبي التنس

أ.م.د ایثار عبد الكریم المعماري
الریاضیةالتربیةكلیة /جامعة الموصل 

  ٢٧/٧/٢٠٠٤تاریخ قبول النشر :   ؛    ٥/٧/٢٠٠٤تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :

الحالي الى : البحثیهدف 

اجحة والفاشلة ونسبها المئویة.التعرف على االرساالت الن.١

التعرف على مناطق سقوط كرات اإلرسال في منطقة اإلرسال ونسبها المئویة..٢

التعــرف علــى طریقــة رد اإلرســال (االســتقبال) ونســبها المئویــة تبعــًا لمنــاطق ســقوط الكــرة فــي .٣

منطقة اإلرسال.

وتكون مجتمع البحث من واستخدم الباحث المنهج الوصفي بأسلوب المالحظة العلمیة الدقیقة،

العبي التنس المشاركین في بطولة محافظة نینوى المفتوحة بالتنس والتي یقیمها اتحاد التنس 

العبًا، وقد تم وضع تقسیم لمنطقة اإلرسال یتم فیه تقویم  ١٢عینة البحث تضمنت الفرعي وقد 

بعد جمع استمارات صعوبة اإلرسال على المستقبل ولكال جهتي اإلرسال (الیمنى والیسرى) و 

مالحظة المباریات تم التوصل إلى النتائج اآلتیة:

تمتع عینة البحث بمستوى عالي من نجاح االرساالت مقارنة باالرساالت الفاشلة..١

تمتــع عینــة البحــث بمســتوى جیــد فــي توجیــه االرســاالت إلــى المنــاطق األكثــر صــعوبة بالنســبة .٢

لالعب المستقبل.

الالعـب لدى مسة والرابعة هي افضل المناطق التي تشكل صعوبة ان المناطق السادسة والخا.٣

المستقبل من خالل كثرة أخطائه.

والخلفیـة) بالترتیـب األول وبعـدها الضـربات ، األمامیة ،و جاءت الضربات الوسطیة (األرضیة .٤

اً قــدرات خططیــة فــي رد اإلرســال وهــذا یمثــل ضــعفبوصــفها القطریــة ثــم الضــربات المســتقیمة 

الضربات الوسطیة.قیاسا بألهمیة الضربات القطریة والمستقیمة نظرا حث لعینة الب

األكثر استخدامًا لعینة البحث.هي ان القدرات الخططیة بالضربات األرضیة األمامیة .٥
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Evaluation of Planned Capabilities of Service and
Reception Drive among Tennis Players

Dr. Ithar Abdul-Karim Al-Mi’amari
University of Mosul - College of Physical Education

Abstract:
This papers aims at the following:

1. Finding out the successful and failed drives with their percentages.

2. Finding out where do service balls fall in the service area with their

percentages.

3. Finding out method of replying service (reception) with its percentage

according to areas of ball falling in the service area.

4. Evaluation of planned capabilities of service and reception of the

research specimen.

The author applied a descriptive methodology using delicate

scientific observation. The research population consisted of 12 tennis

players participated in Nineveh Open Tournament for tennis held by local

tennis federation. Service area where evaluation of difficulty in making

the service over to the receiver for both sides (left & right) was divided,

then forms (questionnaires) of matches observations were collected

leading to the following conclusions:

1. Research specimen showed a high level of service success in

comparison with failure cases.

2. Good level of directing the services to more difficult areas for the

receiving player.

3. Areas (6, 5, & 4) represent the most difficult areas for the receiving

player due to his repeated faults.

4. Centre (forehand and backhand) drives ranked first, followed by cross

drives, and straight drives as planned capabilities in replying the

service. This represents a weak point of the research specimen due to

importance of cross and straight drives over the centre ones.

5. The planned capabilities using forehand drives were the most popular

in this study.
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:. التعریف بالبحث١
:المقدمة وأھمیة البحث١-١

فجــأة وخــالل أعــوام قلیلــة أصــبحت لعبــة التــنس تحتــل مكانــة إعالمیــة كبیــرة فــي العــالم فقــد 

ت فــي عرفهــا النــاس واحبوهــا وتتبعــوا أخبــار أبطالهــا حتــى فــي المجــالت األجنبیــة التــي تخصصــ

التنس فقط وهذه اللعبة الجمیلة تستحق كـل هـذا كونهـا لعبـة تعطـي الشـباب الحیویـة وتحـافظ علـى 

من الجنسین كما انها تمارس في جو صحي وتستطیع االعمار جمیعها ان تمارسها اللیاقة البدنیة 

سـاعد علـى خلـق عقـول متزنـة واجسـام خالیـة مـن المـرض ثـم انهـا أصـبحت یمفتوح وذلك بال شك 

  ).١٠ ،١٩٨٨سیلة سریعة للثراء لمن یستعملها ویكشف أسرارها (الجمال، و 

تســاهم فــي رفــع مســتوى اللیاقــة البدنیــة لممارســیها كمــا ترقــي ، وریاضــة التــنس نشــاط قــوي 

ســـلوكهم وال تقـــل شـــأنًا عـــن ایـــة ریاضـــة ثنائیـــة اخـــرى لمـــا تحتاجـــه مـــن متطلبـــات بدنیـــة ومهاریـــة 

القــدرة علــى فضــال عــن جاعة وقــوة المالحظــة وشــدة االنتبــاه وخططیــة كمــا یلــزم الالعــب قــدرة الشــ

ضبط النفس في جمیع الظروف المحیطة به وهي لعبة ذات أداة وتقالید معینـة واي تصـرف غیـر 

  ).٩ ،١٩٨٦الئق یعد شیئًا غیر مستحب (فرج، 

وتعــد الناحیــة الخططیــة إحــدى الركــائز التــي یتأســس علیهــا االرتقــاء بالمســتوى الفنــي لكــل 

من وضع خطط اللعب في جمیع األلعاب هو الفوز  ية ومنها لعبة التنس وان الغرض األساسلعب

ان كل مبـاراة تحتـاج إلـى خطـة ال بـل كـل اذ بالمباراة (ولعبة التنس تحتاج إلى العدید من الخطط 

ضربة من الضربات المعروفة لها خططها الخاصة بها ولكل منطقة خطة خاصة للعب فیها وفي 

دفاعیــة  أم كانــت خطــة هجومیــة أس یخطــط الالعــب الــذي یخــوض المبــاراة للفــوز ســواء لعبــة التــن

لعب منافسه واختیار اسهل السبل في وضع الخطة المعینة للفوز علیه لویتوقف ذلك على معرفته 

  ).٨١ – ٨٠، ١٩٨٧(الجلبي، 

والمهمـــة جـــدًا فـــي لعبـــة التـــنس وهـــي مـــن یةاإلرســـال مـــن المهـــارات األساســـوتعـــد ضـــربة 

صــعب الضــربات ألنهــا تحتــاج إلــى ســیطرة كبیــرة ویمكــن تســجیل النقــاط مــن خــالل هــذه الضــربة ا

مباشــرة اذ ان لصــاحب اإلرســال األولویــة فــي تســجیل النقــاط حیــث یكــون المســتلم فــي وضــع دفــاع 

ضــــــد المرســــــل كمــــــا یجــــــب ان یكــــــون اإلرســــــال قویــــــًا وســــــریعًا خاصــــــة فــــــي المحاولــــــة األولــــــى 

اذ یتطلـب مـن أهمیـة كبیـرة خطط استالم اإلرسال (االسـتقبال) مـن ل)، ان ٦٩، ١٩٨٦(الصراف، 

ــــــــــه امــــــــــا داخــــــــــل الملعــــــــــب او خارجــــــــــه وهــــــــــذا  الالعــــــــــب المســــــــــتقبل ان یختــــــــــار المكــــــــــان لوقوف

ـــــــوع اإلرســـــــال  ـــــــوة وضـــــــعف الكـــــــرات المرســـــــلة ون ـــــــافس ودرجـــــــة وق یحـــــــدده مكـــــــان الالعـــــــب المن

  ).٨٥، ١٩٨٦(فرج،المؤدى

طق األكثــر نجاحــًا فــي اإلرســال بالنســبة لالعــب ان أهمیــة البحــث تكمــن فــي معرفــة المنــا

المرسل وكذلك المناطق األكثر صعوبة في رد اإلرسال بالنسبة للمنـافس ومـن خـالل هـذه األهمیـة 
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ولتحقیق أهداف البحث سیتم اتباع أسلوب دراسة اإلرسال والقدرة الخططیة لـرده مـن خـالل تحلیـل 

ن تسـهم فـي االرتقـاء بالقـدرة الخططیـة لإلرسـال مجموعة من المباریات للوصول إلى نتائج یمكن ا

واالستقبال لدي العبي التنس.

:مشكلة البحث٢-١
فــي لعبــة التــنس وهــو مفتــاح اللعــب الهجــومي اذ ان یةیعــد اإلرســال مــن المهــارات األساســ

عــدم امــتالك الالعــب إلرســال دقیــق وســریع یعــد ضــعفًا مهمــا كــان مســتوى المهــارات األخــرى التــي 

هــــا الالعــــب، ونجــــاح اإلرســــال ال یقتصــــر علــــى األداء المهــــاري فقــــط إنمــــا علــــى القــــدرة یتحلــــى ب

الخططیة في تنفیذه وهذا یعني قدرة المرسـل علـى إسـقاط كراتـه فـي منطقـة إرسـال الخصـم بطریقـة 

فاعلیة رد اإلرسـال (االسـتقبال) وتجبـره علـى خسـارة النقطـة او رد اإلرسـال بطریقـة سـهلة في تؤثر 

فـي الهجـوم لالعـب المرسـل ومـن جهـة اخـرى فـان التصـرف الخططـي لـرد اإلرسـال ادرة المبوابقاء 

(االســـتقبال) ال یقـــل أهمیـــة عـــن اإلرســـال اذ ان الالعـــب المرســـل فـــي الشـــوط التـــالي ســـیكون هـــو 

المســتقبل لالرســاالت وهــذا یفــرض علیــه قــدرة التعامــل مــع ارســاالت الخصــم، اذ یوجــد العدیــد مــن 

لمتغیــرة مــن المرســل تتطلــب مــن الالعــب المســتقبل قــدرة التصــرف الســریع المواقــف واالحتمــاالت ا

والـــدقیق فـــي اختیـــار طریقـــة رد اإلرســـال المالئمـــة والمـــؤثرة  والـــذي یجبـــر الالعـــب علـــى ان یكـــون 

بوضــع دفــاعي مــع اســتمرار الضــغط علــى الخصــم ووضــعه فــي مواقــف صــعبة هــذا االمــر الــذي 

  ة.یؤدي إلى زیادة الفرصة في الفوز بالنقط

ان مشكلة البحث تكمن في تقویم القدرة الخططیة لإلرسال واالسـتقبال لـدى العبـي التـنس 

اذ یأمـــل الباحـــث التوصـــل إلـــى نتـــائج یمكـــن ان تســـهم فـــي االرتقـــاء بالمســـتوى الفنـــي لـــدى العبـــي 

التنس.

:أھداف البحث٣-١
التعرف على االرساالت الناجحة والفاشلة ونسبها المئویة..١

ناطق سقوط كرات اإلرسال في منطقة اإلرسال ونسبها المئویة.التعرف على م.٢

التعــرف علــى طریقــة رد اإلرســال (االســتقبال) ونســبها المئویــة تبعــًا لمنــاطق ســقوط الكــرة فــي .٣

منطقة اإلرسال.

:مجاالت البحث ٤-١
في بطولة محافظة نینوى المفتوحة بالتنس.المشتركون العبو التنس المجال البشري:

ملعب التنس لكلیة التربیة الریاضیة جامعة الموصل.المكاني:المجال 

  .١٠/١/٢٠٠٣ولغایة  ١٠/١٢الفترة من المجال الزماني:
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:. الدراسات النظریة والبحوث المشابھة٢
:الدراسات النظریة١-٢
:في لعبة التنسیةالمھارات األساس١-١-٢

لفـوز بالمبـاراة وان عملیـة لمفتـاح الـرئیس فـي لعبـة التـنس بمثابـة الیةتعد المهارات األساسـ

اإلرسال او إعادة الكرة إلى ملعب الخصم ال تكتمل اال باستخدام واحدة من هذه المهارات ویتباین 

الفـوز بالمباریـات نتیجـة لتبـاین مقـدرتهم فـي السـیطرة والـتمكن مـن على مستوى الالعبین ومقدرتهم 

هــذه المهــارات ســیترجم إلــى فشــل الالعــب فــي هــذه المهــارات اذ ان أي نقــاط ضــعف فــي أي مــن

) ٧٥، ١٩٨٦خســارة تلــك النقطــة (فــرج، ومــن ثــم إرســال الكــرة او إعــادة الكــرة إلــى ملعــب الخصــم 

ویعد اإلرسال وطریقة رده (االستقبال) من المهـارات المهمـة فضـًال عـن مهـارات الضـربة األرضـیة 

لیة والساقطة.األمامیة والخلفیة والضربات الطائرة والساحقة والعا

:القدرة الخططیة لإلرسال واالستقبال٢-١-٢
تلـــــك الفعالیـــــات او التصـــــرفات التـــــي  اتعـــــرف القـــــدرة الخططیـــــة (األداء الخططـــــي) بانهـــــ

یستخدمها الالعب في اثناء المباراة والتي تم التخطیط لها بشكل مـدروس سـواء فـي حـالتي الـدفاع 

حركي معین یؤدي إلى تحقیـق الهـدف المطلـوب وبمـا والهجوم وذلك من اجل تنفیذ او أداء واجب 

  ).٢١٧، ١٩٩١یؤمن الوصول إلى الفوز (شوكت واخران،

وتشمل خطط اللعب بالتنس بــ خطـط اإلرسـال وخطـط االسـتالم (االسـتقبال) وخطـط لعـب 

  ).١٦ – ١٥، ٢٠٠١الضربات األمامیة والخلفیة (الزهیري، 

ذكرهــا عنــد أداء ضــربة اإلرســال هــي: ویشــیر الجمــال إلــى ان هنــاك مجموعــة نقــاط یجــب

تعیــین (تحدیــد) موضــع الكــرة، ان العــب الدرجــة ، تغییــر اتجاههــا ، الطــول، القــوة، ضــربة الكــرة 

%) مــن النقــاط مــن ضــربات اإلرســال، وضــربة اإلرســال الجیــدة تتكــون ٤٠ – ٣٥األولــى یكســب (

تجاههـا (الجمـال، % ضـرب الكـرة وتغییـر ا٢٠% قـوة و٣٠% تعیـین موضـع الكـرة و٥٠عادة من 

١٣٠، ١٩٨٨.(  

ویشـیر شــوكت واخـران إلــى ان أهمیــة األداء الخططـي لإلرســال یكــون لغـرض عرقلــة قــدرة 

تصـویب الكـرة إلـى الجانـب وذلـك مـن اجـل بالالعب المستلم في صد كرة اإلرسال اذ یقوم المرسل 

ط اإلرسـال سحب الالعـب المسـتلم عـن موقعـه، كمـا یمكـن تصـویب كـرة اإلرسـال باتجـاه تقـاطع خـ

الضـربة الخلفیـة والتـي ) وذلك الجبار الالعب المستلم مـن أداء Tبخط اإلرسال المنصف (المنطقة 

  ).٢٢٠ ،١٩٩١تكون عادة اضعف من الضربة األمامیة (شوكت واخران، 

امـــا اســـتقبال كـــرة اإلرســـال فیشـــیر عـــالوي إلـــى ان أهـــم نقطـــة فـــي عملیـــة اســـتقبال ضـــربة 

الكرة صحیحة في حدود ملعب المنافس ویجب على المستقبل اتخـاذ االستقبال هي محاولة إرجاع



بد الكریم المعماريایثار ع

١٥١

من خط النهایة لداخل تقریبا الوقفة الصحیحة  الستقبال الكرة ویعد وقوف المستقبل على بعد متر 

الملعــب وقریبــًا مــن خــط الجانــب مــن انســب األمــاكن التــي یجــب علــى المســتقبل احتاللهــا المكــان 

یمیـل بعـض الالعبـین ان یحتمـل التوجیـه إلیـه وكثیـرًا مـا نجـد ان سرعة إرجاع اإلرسال مـن أي مكـ

لوقوف والحكمـة فـي ذلـك محاولـة تغطیـة جـانبهم األیسـر (أي اتجـاه الكـرة في الناحیة الیسرى إلى ا

إلى الضربة األرضیة الخلفیة)، ویتوقـف توجیـه المسـتقبل لضـرباته طبقـًا لحركـات وموقـف المرسـل 

هایة ولم یتقدم فمن المستحسن توجیه الضربات تجـاه احـد الجـانبین فاذا وقف المرسل على خط الن

(كـــرات قطریـــة) اذ ان الكـــرات الطویلـــة (الوســـطیة) التـــي تســـقط قریبـــًا امـــام خـــط القاعـــدة ال تمـــنح 

للمســتقبل فرصــُا جیــدة للهجــوم امــا اذا تقــدم المرســل مباشــرة عقــب ضــربة اإلرســال إلــى االمــام نحــو 

ومرتفعـة قلـیًال عـن الشـبكة ضرب الكرة بقوة بحیث تتجه بشكل مستقیم الشبكة فیجب على المستقبل 

  ).١٨٨- ١٩٧٧،١٨٧ل الخصم في احد الجانبین (عالوي،وبعیدًا على متناو 

:البحوث المشابھة٢-٢
:بعنوان١٩٩٠دراسة جواد وعمر 

"تقویم درجة الصعوبة لمناطق استقبال اإلرسال في لعبة اإلرسال"

ـــد افتـــرض ان هـــدف البحـــث هـــو تحد ـــاطق اســـتقبال اإلرســـال وق یـــد درجـــات الصـــعوبة لمن

الباحثان بان المنطقة المجاورة للخـط الجـانبي للملعـب تكـون اكثـر المنـاطق صـعوبة علـى الالعـب 

كسـب اكثـر نقاطـه ثـم هذه المنطقة من إلى ارساالته ان یوجه المستقبل ویستطیع الالعب المرسل 

یمثلــون أندیــة الدرجــة األولــى المصــنفین وتــم مســح مــا ) العبــًا ١٦وقــد تكونــت عینــة البحــث مــن (

) نقطة بعد شطب االرساالت التـي نتجـت عـن اسـتمرار اللعـب وقـد قسـمت منطقـة ٦٥٨مجموعه (

االســتقبال إلــى أربــع منــاطق حســب الصــعوبة باتفــاق المصــادر وآراء الخبــراء وهــذه المنــاطق هــي 

جـــاورة لخـــط منتصــــف الملعـــب، المنطقــــة المنطقـــة المجـــاورة للخــــط الجـــانبي للملعـــب، المنطقــــة الم

المجاورة لخط النهایة منطقة اإلرسال، المنطقة المحصـورة بخطـوط المنـاطق السـابقة وبعـد مناقشـة 

نتــائج البحــث تبــین بــان المنطقــة المجــاورة للخــط الجــانبي للملعــب هــي اصــعب منــاطق االســتقبال 

% مـن الحـاالت مقابـل ٦٣ستقبل بــ األربعة كما تبین بان الالعب المرسل یتفوق على الالعب الم

  ).٥٥، ١٩٩٠% حالة لالعب المستقبل (جواد وعمر، ٣٧
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. إجراءات البحث٣

منھج البحث:١-٣

استخدم الباحث المنهج الوصـفي بأسـلوب المالحظـة العلمیـة الدقیقـة لمالئمتهـا فـي تحقیـق 

أهداف البحث.

عینة البحث: ٢-٣

العبــي التــنس المشــاركین فــي بطولــة محافظــة اســتخدم الباحــث عینــة عمدیــة تكونــت مــن

العبًا. ١٢نینوى المفتوحة بالتنس وقد ضمت 

وسائل جمع البیانات: ٣-٣

اســـتخدم الباحــــث المالحظــــة العلمیــــة الدقیقــــة واســــتمارات التســــجیل للوصــــول إلــــى بیانــــات 

منطقـة البحث وقد اعتمد الباحث تحلیل المباریات وحصر ضربات اإلرسال ومناطق سـقوطها فـي 

اإلرســـال وطریقـــة رد اإلرســـال (االســـتقبال) مـــن قبـــل الالعـــب المســـتقبل، ومـــن اجـــل الوصـــول إلـــى 

أهداف البحث فقد استلزم االمر وضع تقسیم لمنطقة اإلرسال یتم فیه تقویم صعوبة اإلرسـال علـى 

المستقبل ولكال جهتي اإلرسال (الیمنى والیسرى) وكآالتي:

ت مناطق متساویة وذلك برسم خطـین عمـودیین مـن خـط تم تقسیم منطقة اإلرسال إلى س

متـد بـین خـط اإلرسـال المنصـف یاإلرسال باتجاه الشبكة ورسـم خـط أفقـي ینصـف منطقـة اإلرسـال 

والخــط الجــانبي الفــردي ویتبــع هــذا التقســیم لمنطقتــي اإلرســال ولجهتــي الملعــب ولكــي یــتم تحدیــد 

*ض هذا التقسیم على مجموعة مـن المـدربینصعوبة اإلرسال بالنسبة لالعب المستقبل فقد تم عر 

درجـات) وذلـك علـى المنـاطق السـتة التـي تـم  ٦وطلب منهم إعطاء درجة صعوبة لالستقبال من (

درجـــات)  ٦تحدیــدها فـــي منطقـــة اإلرســـال بحیـــث تأخـــذ المنطقـــة األكثـــر صـــعوبة علـــى المســـتقبل (

وبة حیــث تأخــذ درجــة واحــدة وبعــد جمــع آراء المــدربین أصــبحت وهكــذا حتــى المنطقــة األقــل صــع

منطقــة اإلرســال مقســمة إلــى ســت منــاطق تختلــف فــي صــعوبتها بالنســبة لالعــب المســتقبل وكمــا 

موضح في الشكل اآلتي:

السید قیس محمود.–السید ایاد عبد الرزاق –ن   د. ولید وعد اهللا المدربی*
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:وصف عملیة المالحظة١-٣-٣
ك بتحلیـل یتكـون مـن العبـین وذلـ*عملیـة المالحظـة وبمسـاعدة فریـق عمـلأجرى الباحـث 

مباریـات البطولــة حیـث تــم حصـر ضــربات اإلرسـال الناجحــة والفاشـلة وأمــاكن سـقوط كــرة اإلرســال 

ضــمن المنــاطق الســتة المؤشــرة فــي منطقتــي اإلرســال ولكــال الالعبــین فــي المبــاراة الواحــدة ولعشــر 

ء مباریــات (لعبــات فردیــة) وتــم تســجیل نوعیــة رد اإلرســال (ضــربات أرضــیة أمامیــة وخلفیــة) ســوا

مستقیمة من قبل الالعب المستقبل.أم وسطیة أم كانت ضربات قطریة 

:المعالجة اإلحصائیة ٤-٣
للوصول إلى نتائج البحث فقد استخدم الباحث قانون النسبة المئویة:

  )٧١، ١٩٩٦(التكریتي والعبیدي،    ١٠٠×        

تربیة ریاضیة.–طالب مرحلة رابعة –شامــل الزم فریق العمل المساعد *

تربیة ریاضیة.–طالب مرحلة رابعة -شعالن عبد االله 

الجزء

الكل

الخط الخارجي 

الزوجي

خط اإلرسال

٦٤٥٦٥٤

٣١٢١٢٣

٣٢١٢١٣

٤٥٦٥٤٦

الخط الجانبي

  الفردي

خط القاعدة
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:. عرض النتائج ومناقشتھا٤
  )١جدول (

رساالت الناجحة والفاشلة ونسبها المئویةیوضح العدد الكلي لال 

النسبة المئویةالعدداالرساالت

الناجحة

الفاشلة

٨٠٧

٩٧  

٨٩.٢٧%

١٠.٧٣%  

%٩٠٤١٠٠المجموع الكلي

) یتضح ما یلي:١من الجدول (

% وقــد بلــغ ١٠٠) إرســال وتمثــل نســبة ٩٠٤ان عــدد االرســاالت التــي تــم حصــرها بلغــت (

) ٧٣٢% ومـــن الجـــدیر بالـــذكر ان (٨٩.٢٧) وهـــي تمثـــل نســـبة ٨٠٧عـــدد االرســـاالت الناجحـــة (

) ارســاًال ناجحــًا للكــرة الثانیــة فــي حــین بلغــت عــدد االرســاالت ٧٥للكــرة األولــى و ( اً ارســاًال ناجحــ

% وهذا یعني ان عینة البحث تتمتع بمستوى ١٠.٧٣) ارساًال فاشًال وتمثل ما نسبته ٩٧الفاشلة (

ال وأنهــا تحــرص علــى عــدم ضــیاع النقطــة باإلرســال الفاشــل، وهــذه عــالي مــن األداء لمهــارة اإلرســ

النتیجة تحقق الهدف األول من الدراسة.

  )٢جدول (

یوضح عدد كرات اإلرسال الساقطة في المناطق الستة المؤثرة لمنطقة اإلرسال 

ونسبها المئویة

النسبة المئویةالعددمناطق اإلرسال الستة

األولى

الثانیة

الثالثة

ابعةالر 

الخامسة

السادسة

٣

٢  

١٢  

٢٧١  

٢٧٥  

٢٤٤  

٠.٣٧

٠.٢٥  

١.٤٨  

٣٣.٥٨  

٣٤.٠٨  

٣٠.٢٤  

%٨٠٧١٠٠المجموع الكلي

:یأتي ) یتضح ما ٢من الجدول (

) ٢٧٥جــاءت المنطقــة الخامســة بالترتیــب األول لعــدد الكــرات الســاقطة فیهــا حیــث بلغــت (

لثانیة لالعب المستقبل.% وهذه المنطقة تمثل الصعوبة ا٣٤.٠٨كرة ومثلت ما نسبته 
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) كــرة وتمثــل مــا نســبته ٢٧١امــا المنطقــة الرابعــة فقــد كانــت عــدد الكــرات الســاقطة فیهــا (

% وهذه المنطقة تمثل الصعوبة الثالثة لالعب المستقبل اما المنطقة السادسة والتي تمثـل ٣٣.٥٨

) كــرة وتمثــل مــا ٢٤٤الصــعوبة األولــى لالعــب المســتقبل فقــد كانــت عــدد الكــرات الســاقطة فیهــا (

% فــي حــین جــاءت المنــاطق األولــى والثانیــة والثالثــة بترتیــب متــأخر وبتكــرار قلیــل ٣٠.٢٤نســبته 

لكــرات الســاقطة فیهــا ویعــزو الباحــث ســبب ذلــك إلــى ان هــذه المنــاطق تقــع خلــف الشــبكة مباشــرة ل

ذا النـوع مـن وهـیأخـذ شـكال قوسـیا ولسقوط الكرات المرسلة فیهـا یجـب ان یكـون اإلرسـال بطیئـًا او 

والمالحظ من هـذا العـرض ان عینـة البحـث المتقدمون اإلرسال یعد ضعیفًا وال یلجأ إلیه الالعبون 

تتمتع بمستوى جید الن اغلب ارساالتها كانت متوجهة للمناطق األكثر صعوبة (الرابعة والخامسة 

للمنطقــة والســیما قــة والسادســة) ولكنهــا بحاجــة للمزیــد مــن التــدریب علــى االرســاالت الســریعة والدقی

(إلــى ان افضـل مكـان لتوجیـه الكـرة امــا  ١٩٨٦السادسـة ویتفـق هـذا الكـالم مــع مـا اشـار إلیـه فـرج 

بجوار خط المنتصف او في الركن البعید بجوار خط الجانب فاذا كان الالعب المرسل یرغب فـي 

كـان یرغـب فـي التقدم على الشبكة فیجب علیه ان یوجه ضربة اإلرسال تجـاه خـط المنتصـف واذا

البقاء عند خط القاعدة فیجب علیه توجیه ضربته إلى أركان منطقة اإلرسال وذلك لصعوبته علـى 

المســتلم فــي رد الكــرة المســتقیمة خوفــًا مــن إعادتهــا لــه بالضــربة الطــائرة فــي حالــة وقــوف الخصــم 

)، وهذه النتیجة تحقق الهدف الثاني من الدراسة.٨٥، ١٩٨٦بجوار الشبكة) (فرج، 

  )٣جدول (

یوضح عدد االرساالت الساقطة في المناطق الستة والقدرات الخططیة في رد اإلرسال ونسبها 
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) یتضح ما یأتي:٣من الجدول (

ان المنطقــــة السادســــة والتــــي تمثــــل الصــــعوبة األولــــى لالعــــب المســــتقبل جــــاءت القــــدرات 

األمامیـة الخططیة الخاطئة التي یرتكبها الالعب المسـتقبل بتكـرار كبیـر سـواء للضـربات األرضـیة 

) خطأ اما المنطقة الخامسة والتـي تمثـل الصـعوبة ٥٧) و (٦٤والخلفیة حیث بلغت على التوالي (

) ٢٠الثانیة لالعـب المسـتقبل جـاءت القـدرات الخططیـة الخاطئـة التـي یرتكبهـا الالعـب المسـتقبل (

) خطأ للضربات األرضیة الخلفیة.١٣خطأ للضربات األرضیة األمامیة و(

ــــة ــــة لالعــــب المســــتقبل جــــاءت القــــدرات امــــا المنطق ــــل الصــــعوبة الثالث ــــي تمث الرابعــــة والت

) ٢١) خطأ للضربات األرضیة األمامیة و(١٥الخططیة الخاطئة التي یرتكبها الالعب المستقبل (

خطأ للضربات األرضیة الخلفیة.

) وتظهــر األهمیــة الخاصــة بمنــاطق اإلرســال والتــي ٢وهــذه النتیجــة تعــزز نتــائج الجــدول (

) ٦تمثل صعوبة على المستقبل اذ ان المرسل كلما اكثر من إسقاط كرات اإلرسـال فـي المنـاطق (

) كلما ازدادت أخطاء المستقبل في رد اإلرسال وخسارته للنقاط، وتظهر هذه النتیجـة ٤) و (٥و (

ایضا صدق الخبراء في تحدیدهم لمناطق صعوبة اإلرسال على الالعب المستقبل.

ل ذاتــه ان ترتیــب القــدرات الخططیــة التــي اســتخدمها الالعــب المســتقبل ویظهــر مــن الجــدو 

في رد اإلرسال جاءت على النحو اآلتي:

(الكـرات المعـادة مـن اإلرسـال إلـى وسـط ملعـب الالعـب المرسـل) جـاءت الضربات الوسـطیة.اوالً 

ة و ) كـر ٢٢٧بالترتیب األول حیـث كـان عـدد الكـرات الوسـطیة بالضـربة األرضـیة األمامیـة (

) كرة وسطیة بالضربة األرضـیة الخلفیـة وهـذا یعنـي ضـعف عینـة البحـث فـي القـدرات ١٢٦(

إلــى ان مــن الوســائل الخططیــة التــي تســاعد فــي  ١٩٩٩الخططیــة اذ یشــیر شــوكت واخــران 

التـأثیر علـى قــدرة الالعـب الخصـم فــي إرجـاع الكـرة هــي محاولـة تصـویب الكــرة باتجـاه زوایــا 

او وشـماال بكة وذلـك الجبـار الالعـب الخصـم علـى التحـرك یمینـًا الملعب او بالقرب من الشـ

عنـدما یشـكو مـن ضـعف السـیما االمر الذي یؤثر علـى حالتـه البدنیـة و ، االمام والخلف إلى 

  ).٢٢٦، ١٩٩٩في مستوى اللیاقة البدنیة مما ینعكس على أدائه (شوكت واخران، 

ال بشـكل قطـري إلـى ملعـب الالعـب المرسـل) (الكـرات المعـادة مـن اإلرسـالضربات القطریة.ثانیاً 

) كرة ٩٨جاءت بالترتیب الثاني حیث كان عدد الكرات القطریة بالضربة األرضیة األمامیة (

) كرة بالضربة األرضیة األمامیة.٧٣و(
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(الكرات المعادة من اإلرسال بشكل مستقیم لمنطقة اإلرسال إلى ملعب الضربات المستقیمة.ثالثاً 

ل) جــــاءت بالترتیــــب الثالــــث حیــــث كــــان عــــدد الكــــرات المســــتقیمة بالضــــربة الالعــــب المرســــ

) كرة بالضربة األرضیة الخلفیة.٤٢) كرة و(٤٩األرضیة األمامیة (

في هذا الصـدد (إلـى ان علـى الالعـب دائمـًا إیجـاد الوسـیلة التـي  ٢٠٠٠ویشیر الكاظمي 

ان التغطیــة الجیــدة مــن تجعــل الخصــم یتحــرك مــن جانــب إلــى اخــر وذلــك مــن اجــل إبعــاده عــن مكــ

خــالل توجیــه الكــرات المســتقیمة والقطریــة إلــى ســاحة الخصــم حیــث ان لكــل مــن هــاتین الضــربتین 

ممیزاتها وفوائدها في الناحیة الخططیة وتؤدي إلى زیادة قدرة الالعب بالمناورة فالضربة المستقیمة 

هـــا حیـــث ءســـن أداتعـــد إحـــدى الوســـائل التـــي تضـــع الالعـــب فـــي وضـــع هجـــومي جیـــد فیمـــا اذا اح

یتوجـب علیـه ان یســمح لمسـافة اكبــر عنـد ضــرب الكـرة وذلــك مـن اجــل تقلیـل احتمــال خـروج الكــرة 

للخارج، اما الضربة القطریة فإنها من الضربات التي تجعل الالعب اكثر اطمأنًا عند أدائها وذلك 

الملعـب تكـون الن الكرة تعبر الشبكة من الوسط أي من اوطأ ارتفـاع لهـا كـذلك فـان مسـاحة قطـر

، ٢٠٠٠مما توفر مساحة اكبر عند ضرب الكرة (الكاظمي، تقریبا ) اقدام ٥(ـ اكثر من الجانبین ب

٢٢٦-٢٢٥.(  

ان القــدرات الخططیــة المســتخدمة فــي رد اإلرســال بالضــربات ویالحــظ مــن الجــدول ایضــاً 

% ٥٨.٦١ته ) ضـربة وتمثـل مـا نسـب٤٧٣األرضیة األمامیة كانت هي األقـل تكـرارًا حیـث بلغـت (

مــن المجمــوع الكلــي وجــاءت القــدرات الخططیــة المســتخدمة فــي رد اإلرســال بالضــربات األرضــیة 

% من المجموع الكلي.٤١.٣٩) كرة ومثلت ما نسبته ٣٣٤الخلفیة بالترتیب الثاني حیث بلغت (

یلجـاؤن إلـى اسـتخدام الضـربات وا یلجـؤون وتعني هذه النتیجة ان العبي عینة البحث كـان

یة األمامیــة بصــورة اكثــر مــن الضــربات األرضــیة الخلفیــة وفــي هــذا المعنــى یؤكــد (عــالوي األرضــ

ان الالعبین یمیلوا للناحیة الیسرى أي االبتعاد عن خط الجانب والحكمـة مـن ذلـك تكمـن  )١٩٧٧

في محاولة تغطیـة جـانبهم األیسـر وٕارجـاع ضـربة اإلرسـال باسـتخدام الضـربات األرضـیة األمامیـة 

لـــــــــــــــــــــــــة تمیزهـــــــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــــــى الضـــــــــــــــــــــــــربات األرضـــــــــــــــــــــــــیة الخلفیـــــــــــــــــــــــــة وذلـــــــــــــــــــــــــك فـــــــــــــــــــــــــي حا

)، وبهذه النتیجة تحقق الهدف الثالث من الدراسة.١٨٨، ١٩٧٧(عالوي، 
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:. االستنتاجات والتوصیات٥
:االستنتاجات١-٥

تم التوصل إلى االستنتاجات اآلتیة:

.تمتع عینة البحث بمستوى عالي من نجاح االرساالت مقارنة باالرساالت الفاشلةت.١

متـع عینـة البحـث بمسـتوى جیـد فـي توجیــه االرسـاالت إلـى المنـاطق األكثـر صـعوبة بالنســبة تت.٢

لالعب المستقبل.

ان المناطق السادسة والخامسة والرابعة هي افضل المناطق التي تشكل صعوبة على الالعب .٣

المستقبل من خالل كثرة أخطائه.

لفیة) بالترتیب األول وبعدها الضربات والخ، األمامیة ، و جاءت الضربات الوسطیة (األرضیة .٤

اً قــدرات خططیــة فــي رد اإلرســال وهــذا یمثــل ضــعفبوصــفها القطریــة ثــم الضــربات المســتقیمة 

الضربات الوسطیة.قیاسا بألهمیة الضربات القطریة والمستقیمة نظرا لعینة البحث 

ینة البحث.األكثر استخدامًا لعهي ان القدرات الخططیة بالضربات األرضیة األمامیة .٥

:التوصیات٢-٥
یوصى ما یأتي:فإنه الباحث  همن خالل ما استنتج

االهتمــام بتطـــویر القـــدرات الخططیـــة لإلرســـال مـــن خـــالل تخصـــیص جـــزء مـــن وقـــت التـــدریب .١

لتطویر الدقة في اإلرسال وعلى المناطق األكثر صعوبة على المستقبل.

الضــربات القطریــة والمســتقیمة والســیما االهتمــام بتطــویر القــدرات الخططیــة لالعــب المســتقبل.٢

بما یتناسب مع نوع اإلرسال ومكان سقوط الكرة.
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