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szjÛa@˜ƒÜßZ@ @
 يعانون من ضعف فـي كربالء جامعة تمركزت مشكلة البحث في إن اغلب طالبات منتخب 

البـاحثون   بصورة صحيحة ، لذا ارتـئ بالريشة الطائرة ) القصير والبعيد(مهارة اإلرسال أداء  دقه

غيـر  الممارسـة و  الـذراع تدريبات محاولة تفعيل البرنامج الحركي للمهارة المدروسة من خالل 

لتكوين عدد مـن االسـتجابات    مارسةالم الذراعنقل اثر التعلم إلى الممارسة واالستفادة من ظاهرة 

للـذراع غيـر    إلى التعرف على تأثير التمرينـات   البحث هدفوالمطلوبة خالل متغيرات اللعب، 

ات بالريشـة  للطالب الممارسةذراع لل) القصير والبعيد(مهارة اإلرسال  أداء في تطوير دقة مارسةالم

الطائرة، والتعرف على أفضلية التمرينات بذراع واحدة أو كلتا الذراعين في تطوير دقة أداء مهارة 

لـذراع  إن للتمرينات با فهما البحثضا فرللطالبات بالريشة الطائرة، أما ) القصير والبعيد(اإلرسال 

) القصير والبعيد(لمهارة اإلرسال الممارسة الذراع  أداء في تطوير دقة الممارسة تأثيرا ايجابياغير 

للطالبات بالريشة الطائرة ، وان للتمرينات بكلتا الذراعين تأثيرا ايجابيا في تطوير دقة أداء الـذراع  

  .للطالبات بالريشة الطائرة ) القصير والبعيد(الممارسة لمهارة اإلرسال 

افئتان ذات االختبار القبلي المجموعتان المتك(المنهج التجريبي بتصميم  وناستعمل الباحث    

مجتمع البحث  مثلت عينة البحثو  يعة المشكلة وتحقيق أهداف البحث،وذلك لمالءمته طب) والبعدي 

وهذا  طالبات) ٨(م والبالغ عددهم  ٢٠١٢ الدراسي عاملل جامعة كربالءمنتخب بأكمله وهم طالبات 

لمجتمع ، وتم تقسيمهم عن طريق ا طريقة الحصر الشامل لجميع أفراد ونيعني استعمل الباحث

 ، طالبات) ٤(طالبات والتجريبية الثانية تضم ) ٤(القرعة إلى مجموعتين ، التجريبية األولى تضم 

  ،على مالعب كلية التربية الرياضية في جامعة كربالء  االختبارات القبلية في  ونأجرى الباحثو

@pbubnänüa@وجاءت أهم  @
) القصير والبعيد(دقه أداء مهارة اإلرسال  تطويرساعد على  مارسةر المبالذراع غي مريناتإن الت *

ساعد على تـوفير   مارسةالموغير مارسة المبالذراع  تمريناتإن الو  *. ئرةالطا للطالبات بالريشة

 ٢٣/١/٢٠١٤: ؛ تاريخ قبول النشر٢٧/١٠/٢٠١٣:تاريخ تسليم البحث
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 عايدة وآخرون

واهـم   .على مواجهة جميـع متغيـرات اللعـب    الطالبةمما يساعد متنوعة وبرامج حركية عديدة 

هتمام بتمرينات الذراع الممارسة غير الممارسة في الوحدات التدريبيـة  هي ضرورة االالتوصيات 

  .لمهارة اإلرسال والمهارات األخرى بالريشة الطائرة 

وضرورة استخدام التمرينات بالذراع الممارسة وغير الممارسة للمهارة الواحدة النه  

  .يساعد على توفير استجابات مشابهة لحاالت اللعب الحقيقي
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Abstract: 
Centered research problem in that most of the students elected the 

University of Karbala suffer from weakness in the accuracy of performance 
skill transmission ( short and long ) Badminton properly , so the researchers 
attempt to activate the motor skill studied through training arm practice and 
practice and take advantage of the phenomenon of the transfer of the impact 
of learning to arm practice to configure the number of responses required 
during variables play, 
 The goal of research is to identify the effect of exercise of the arm is the 
practice in the development of accurate performance skill transmission ( short 
and long ) arm of practice for students badminton , and to identify the priority 
exercises with one arm or both arms in the development of accurate 
performance skill transmission ( short and long term ) for students badminton 
 Hypothesis of the Research  is to understanding that the exercise arm is 
practice a positive impact on the development of accurate performance arm 
practice the skill of transmission ( short and long term ) for students of 
badminton , and the exercises with both arms a positive impact on the 
development of accurate performance arm of practice for skill transmission 
(short and long term ) for students badminton  .  

The researchers used the experimental approach to design (equal groups 
of pretest and posttest ) so as to suitability nature of the problem and achieve 
the objectives of the research , and represented a sample of the research 
community search the entire illusion students elected the University of 
Karbala for the academic year 2012 totaling (8) students and this means 



 
 

٨٣٩ 

 ....تمريناتتأثير 

researchers used method of comprehensive ,they are divided into two groups, 
the first pilot includes (4) students and the second pilot includes (4) students, 
and researchers conducted pre tests in the  Faculty of Physical Education at 
the University of Karbala . 
 Came the most important conclusions 
 *The arm is practice exercises helped to develop the accuracy of performance 
skill transmission ( short and long term ) for students badminton . * If the arm 
exercises and practice is practiced helped to provide mobility programs are 
many and varied , which helps the student to cope with all the variables play. 
Most important recommendations is the need to focus on arm exercises 
practice is practice in skill training modules for transmission and other skills 
badminton  .  

 And the need to use arm exercises and practice is the practice of a single 
skill because it helps to provide responses to similar situations play for real. 

@ @
Q@M@@@szjÛbi@Ñí‹ÈnÛaZ@ @
Q@MQ@@@énîàçcë@szjÛa@òß‡ÔßZ@ @

يعد التعلم الحركي من العلوم المهمة والرئيسة ذات العالقة المباشـرة بإنجـازات التربيـة      

مما أدى ذلك إلى اهتمام العديد من العلماء والمختصين بتقديم الدراسات العلمية والبحوث  ،الرياضية

التعلم الحركي هو أحد  إن ي في جميع األلعاب الرياضية ، وبماالتي تهدف إلى تطوير التعلم الحرك

العلوم التي لعبت دوراً كبيراً في تطوير المستويات و المهارات الرياضية لدى الالعبين، فعن طريق 

و  األبحـاث في تطوير القدرات المهارية وهـذا مـا أثبتتـه     االيجابية اآلثارتظهر   نقل أثر التعلم

الصحي فكانت هنالك دراسات في نقـل   أوالعالجي  أونت  في الحقل الرياضي الدراسات سواء أكا

 إلـى وكذلك في نقل التعلم من جزء فـي الجسـم   . فعالية أخرى  إلىاثر التعلم من فعالية رياضية 

  .)١() اإلطرافالنقل بين  إي( المقابل له  األخرالجزء 

ي تكون اغلـب مهاراتهـا ذات المحـيط    من العاب المضرب الت الريشه الطائرةوتعد لعبة        

حيث لكل مهارة برنامج حركي خاص بها، والبرنامج الحركي الرئيس لكل مهارة يحتـوي  المفتوح 

وهكذا يوجد العديـد  ) قوتها ، سرعتها ، اتجاهها(عدد من البرامج الحركية الفرعية التي تختلف في 

،  الريشـة الطـائرة  هارة من مهـارات  من االستجابات في البرنامج الحركي الواحد الخاص بكل م

البرنامج الحركي هدف مهم وأساسي في التعلم الحركي إلعداد الرياضي وتكوين مواقف مشـابهة  و

والمسافات، وهنا تكمن أهمية البحث فـي   لظروف المنافسة التي تمتاز بالتنوع في السرع واألزمان

رسال للذراع الممارسة من خالل زيـادة  تمرينات الذراع غير الممارسة لتطوير دقه أداء مهارة اإل

 . المثيرات الحركية للمتعلم واالستفادة من ظاهرة  نقل اثر التعلم

                                                 
  .١٠٧ص ،٢٠٠٢مكتب الصخرة للطباعة ، ، ، بغداد١، ط التعلم الحركي بين المبدأ والتطبيق. يعرب خيون -١
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Q@MR@@szjÛa@òÜØ“ßZ 
في مجال التدريس والتدريب ألغلب فعاليات العاب المضرب فـي   ينمن خالل تواجد الباحث      

دقـه  يعانون من ضعف في  كربالء جامعهمنتخب  طالباتإن اغلب ، وجد التربية الرياضية  اتكلي

 المدروسـة للمهـارة   على الرغم من بناء البرنامج الحركي ) القصير والبعيد(مهارة اإلرسال أداء 

وبما ان مهارة اإلرسال من المهارات المهمة والتي تلعب دور فاعل في عمليـه   بصورة صحيحة ،

لذا  شة الطائرة بصورة خاصة  ،الحصول على النقطة في العاب المضرب بصورة عامه ولعبه الري

الممارسـة   الذراع الباحثين محاولة تفعيل البرنامج الحركي لهذه المهارة  من خالل تمرينات ارتئ

لتكوين اكبر عـدد مـن    مارسةالم الذراعنقل اثر التعلم إلى واالستفادة من ظاهرة  الممارسهغير و

  . االستجابات المطلوبة خالل متغيرات اللعب الحقيقي

 
Q@MS@@szjÛa@bÏ‡çZ 
مهـارة اإلرسـال    أداء في تطـوير دقـة   مارسةللذراع غير الم التعرف على تأثير التمرينات -١

  . للطالبات بالريشة الطائرة  الممارسةذراع لل) القصير والبعيد(

التعرف على أفضلية التمرينات بذراع واحدة أو كلتا الذراعين في تطـوير دقـة أداء مهـارة     -٢

  .للطالبات بالريشة الطائرة) صير والبعيدالق(اإلرسال 

  
Q@MT@@szjÛa@bš‹ÏZ 
الممارسـة لمهـارة   الذراع  أداء في تطوير دقة الممارسة تأثيراً ايجابياًلذراع غير للتمرينات با -١

  .للطالبات بالريشة الطائرة ) القصير والبعيد(اإلرسال 

ر دقة أداء الذراع الممارسة لمهارة اإلرسال إن للتمرينات بكلتا الذراعين تأثيراً ايجابياً في تطوي -٢

  .للطالبات بالريشة الطائرة ) القصير والبعيد(

 
Q@MU@@szjÛa@pübªZ@ @
-٢٠١٢طالبات منتخب جامعة كربالء بالريشة الطـائرة  للعـام الدراسـي   : المجال البشري  -١

  .م٢٠١٣

  .م ٢٤/١٢/٢٠١٢إلى  ١٥/١١من : المجال الزماني  -٢

  .جامعة كربالء  –القاعة الداخلية لكلية التربية الرياضية : ي المجال المكان -٣
@ @
@ @
@ @
@ @
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RM@@òí‹ÄäÛa@pbaŠ‡ÛaZ 
RMQ@@ïšbí‹Ûa@Þba@À@„¾a@ïÐ—ãZ@ @

أن نصفي المخ من أهم األجزاء المرتبطة بالتدريبات المتناظرة ، إذ أشارت مجموعـة مـن         

لتحقيق التكامل ، وفي الوقـت نفسـه    البحوث إلى أهمية العمل على تطوير مهارات نصفي المخ ،

أوضحت االختالف الواضح بين كل نصف على حدة ، وأشار المصدر نفسه إلى أن التعرف علـى  

نصفي المخ يمد الالعب والمدرب بالمعلومات النافعة عن الطرق المختلفة التي يؤثر بها العقل على 

  .)١( األداء الرياضي

لوظيفية عند الوالدة ، وما أن يبـدأ أحـد النصـفين    أن المخ بنصفيه متساوٍ في خصائصه ا  

بالنشاط أكثر من النصف اآلخر في القيام بالفعاليات نتيجة للتنبيهات الواردة إليه من جهـة الجسـم   

  .)٢( المفضلة ؛ لذا يتطور أكثر من الجهة األخرى

، إلـى  وظائف عمل نصفي المخ في المجال الرياضي إلى أنMartens ((هذا وقد أشارت   

ويستخدم في تعلم المهارات الجديـدة  ) Analyzer/المحلل(أن النصف األيسر يمكن أن يطلق عليه 

وتصحيح األخطاء وتطوير إستراتيجية المنافسة ، وهو يعمل على إمداد الالعب بالمعلومات خطوة 

على  بخطوة تساعد على توجيه جسم اإلنسان إلى نوع وتسلسل الحركات المطلوب أداؤها ، ويطلق

ويقوم بالتحكم في الطريقة التي يؤدي بها الالعب الترابط بـين المفـردات   ) المكمل(النصف اآلخر 

المكونة للمهارة في إطار كلّي مركّب ، وفي هذه المرحلة يحتاج المخ إلى عملية واحدة بـدالً مـن   

  .)٣( سلسلة مركبة من العمليات 

 )السـائد ( ـمى النصف المفضـل  ويمتـاز نصفي المخ بتطـوير نصف على آخر إذ يس  

من األشخاص، ) ٪٩٥(ويمتاز النصف األيسر بأنه سائد لدى ) غير السائد ( والنصف غير المفضل 

أكبر من نصف الكرة األيسر ) ٪٥٠(بينما تمتاز باحة القشرة المخية التي ستتحول إلى باحة فرنكية 

هم لماذا تصبح الجهة اليسـرى مـن   أنه يمكننا اآلن أن نف) غايتون(من النصف األيمن ، ويضيف 

  )٣( الدماغ سائدة على الجهة اليمنى

  

  
                                                 

، عمـان، دار الفكـر للطباعـة    ١، طضـة فسـيولوجيا العمليـات العقليـة فـي الريـا     عبد الستار الضمد؛  -١

 .١٤٢،ص٢٠٠٠والنشر،

رة   لتعميم ال التدريبات المتناظرةأثر  ؛احمد عطشان  -٢ برنامج الحرآي للمناولة وفاعلية أدائها لدى الالعبين الناشئين بك
  .٢٧،ص ٢٠١٠جامعة بابل ، –لرياضية آلية التربية ا/ اليد، رسالة ماجستير 

  
3- Marin,G&Pear,J,(1992),Behavior modification: What it is and how to do it,Englewood 
cliffs,N,J, Prentice Hall, p.198 .                                                                                                

  .   ٢٨، ص مصدر سبق ذكره ؛احمد عطشان - ٣
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RMR@@áÜÈnÛa@‹qa@ÞbÔnãaZ 
ايجابي أو سـلبي أو   ريكون لها تأثي فقد، إن عملية انتقال اثر التعلم لها ثالثة تأثيرات مختلفة      

ارة جديـدة واالنتقـال   السابقة على تعلم مهعندما تساعد المهارة ويحدث االنتقال االيجابي . حيادي

 يأما االنتقال الحيادالمهارة السابقة تعلم مهارة جديدة بسبب التداخل  يحدث عندما يعوق تعلمالسلبي 

فيعني عدم حدوث نقل وتحدث هذه الحالة إذا كانت المهارة السابقة ليس لها أي تـأثير فـي تعلـم    

  . )١(المهارة الجديدة

. )٢("اثر أو تأثير الممارسة السابقة على التعلم أو األداء الالحـق ˝ويعرف انتقال اثر التعلم بأنه      

الربح أو الخسارة في القدرة على االستجابة لمهمة معينة كنتيجة للتـدريب  ˝انه) Schmidt( وعرفه

  : )٤(وهناك العديد من أشكال انتقال اثر التعلم ويمكن تلخيصها كما يأتي )٣("أو الخبرة في مهمة سابقة

هناك عالقة ايجابيـة  دراسات أن أظهرت ال): skill to skill( إلى مهارة من مهارة االنتقال .١

فمثال هناك انتقال بين مهارتي الريشة الطائرة والتنس أو بين البدء  تبين أنواع من المهارا

في العاب القوى وكرة القدم حيث يظهر بينهما مقدار من العمومية وذلك الستخدام الرجلين 

  .            ينفي كال اللعبت

وهي إمكانية انتقال القدرات ): Abilities to Skill(االنتقال من القدرات إلى المهارات .٢

               .                    الرياضيةإلى المهارات  ةالبد ني ةاإلدراكية والحركية والقابلي

قال يكون ايجابيا إن االنت):Concepts to performance(االنتقال من الممارسة إلى األداء .٣

وإذا كانت ظـروف الممارسـة    عندما تكون ظروف الممارسة متشابهة مع ظروف اللعبة

  .منوعة تتجه نحو ظروف البيئة المنوعة

تسلسـال وانتقـاال    تبـين   هناك آراء: Stage to stage)( االنتقال من مرحلة إلى مرحلة .٤

  .                       بعدوكيف يؤدونه فيما ايجابيا بين ما يتعلمه األطفال مبكرا 

وتعني أن انتقـال   (Performance Transfer Concepts to)نتقال المفاهيم إلى األداء ا .٥

ـ  وان هـذه المبـادئ    ةمبادئ التعلم الحركي أو المفاهيم الحركية إلى أداء المهارات البد ني

حات المسـتخدمة وإذا  والمفاهيم قابلة لالنتقال إلى مهارات إذا كان المتعلم قد اعتاد المصطل

 .أعطى للمتعلم أمثلة متنوعة للمبدأ والمفهوم بتسلسل منطقي

                                                 
تأثير منهج تعليمي لتعميم البرامج الحركية في تعلم مهارتي المناولة والتصـويب بكـرة اليـد     ؛ سامر يوسف -١

  .٢٢ص ، ٢٠٠٤جامعة بغداد،  ، كلية التربية الرياضية، أطروحة دكتوراه ، والتصرف الحركي لألشبال
   ٤٥ص،١٩٩٠، منشاة المعارف: اإلسكندرية.التدريس للتعلم في التربية البدنية والرياضية؛ عفاف عبد الكريم -٢
كليـة التربيـة    ، رسالة ماجسـتير  ،نقل اثر التعلم المنوع بين المهارات في الجمناستك اإليقاعي ؛أفاقت خيون  -٣

   .١٣ص ،١٩٩٧، جامعة بغداد ،الرياضية

  .٢٨٣-٢٨١ص ، ٢٠٠٥بغداد ،  ، موضوعات في التعلم الحركي ؛قاسم لزام صبر -٤
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 ....تمريناتتأثير 

 Limb – to – Limb bilateral)االنتقال من احد أطراف الجسم إلى الطـرف األخـر    .٦

transfer)   أظهرت نتائج األبحاث أن هناك انتقاالً ايجابياً عاماً من طرف إلى طرف أخـر

مر على الجانب المفضل أو كانت الممارسة تؤكد على الفهم إذا كانت الممارسة في بادئ األ

 .المعرفي في المهارة أو تتبع مبدأ تأكيد التعلم للمهارة
 
RMS@ñŠbèß@ÞbŠ⁄a@@ñ‹öbİÛa@ò“í‹Ûbi@I(serveIQH@                           :  

د بداية كل تبادل الريشة في اللعب عن ويشكل المفتاح األول لبداية اللعب ، كضربة تستخدم لوضع

على الخصم إرجاعه بقوة أو إحراز  للضربات، بحيث ترسل الريشة إلى المكان الذي من الصعب

التي يكون فيها الالعب بكامل تحكمه وسيطرته على  نقطة مباشرة ، ويعد اإلرسال من المهارات

عبة وخاصة إرسال متعددة وأشكال مختلفة لإلرسال تخضع جميعها لقانون الل األداء ، وهناك أنواع

فهناك اإلرسال العالي واإلرسال المنخفض واإلرسال ، الريشة وضربها من تحت مستوى الخصر

  .واإلرسال المستقيم  السريع

Q@M@@‡îÈjÛa@ïÛbÈÛa@ÞbŠ⁄aThe long high serveZ@ @
بشكل كبير في اللعب الفردي بحيث  وينفذ في الغالب بالوجه األمامي للمضرب ، ويستخدم       

ترسل الريشة لتطير إلى أعلى وأعمق مستوى ممكن للحدود الخلفية لملعب المنافس إلجباره على 

الرجوع للوراء وأضعاف هجومه ، إذ يتخذ المرسل وضعية اإلرسال بوقوفه على بعد ثالثة أقدام 

من خط الوسط ، ويضرب الريشة لتطير بمسارٍ عاٍل وبقدر كاف  من خط اإلرسال األمامي وقريبا

فوق الالعب المستقبل وإتاحة المجال للمرسل للعودة لقاعدة اللعب  مكن الريشة من الهبوط ببطءي

  .، كما إنها قد تسبب للمستقبل سوء تقدير في توقيت الضرب)مركز الملعب (

 الخطوات التعليمية ألداء مهارة اإلرسال العالي البعيد                 

 .                 ضرب أسفل الحوض استخدام القبضة األمامية والم - ١

 . الوقوف على بعد خطوة أو خطوتين من خط اإلرسال األمامي - ٢

 . استرخاء الجسم وانثناء خفيف في الركبتين - ٣

.                          يجب أن تكون القدم المعاكسة للذراع الماسكة للمضرب لألمام والقدم األخرى للخلف - ٤

ومن ثم ضرب ) مرجحة المضرب(الكتف  رجوع المضرب إلى الخلف حتى يصل إلى مستوى - ٥

                                                 
والنشر ،  للطباعة، عمان ، دار رضوان  والمنافسة الممارسةالطائرة بين  الريشة ؛وسام صالح عبد الحسين  -١

 . ٣٩-٣٥، ص ٢٠١٣



 

٨٤٤ 

 عايدة وآخرون

  .الريشة

 .مسك الريشة من الطرف ثم رميها بخفة أمام الالعب - ٦

يصل المضرب إلى الجهة األخرى من  ضرب الريشة بالجزء المسطح من المضرب حتى - ٧

  .الجسم 

  

  

    

 
  

  

  

  

  

  

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @

@ñŠì–IQH@m@|šìÝíìİÛa@ÞbŠ⁄a@ñŠbè¾@òîàîÜÈnÛa@Ýya‹¾a@ @
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 ....تمريناتتأثير 

RM@—ÔÛa@ÞbŠ⁄aShort serve) H@Z@ @
ويكون أما بالوجه األمامي للمضرب أو الخلفي منه وهو األساس واألكثر استعماال      

ي واألفضل في اللعب الزوجي ، ويتخذ المرسل وضعية اإلرسال بوقوفه خلف خط اإلرسال األمام

للمضرب ويتم التركيز على حافة  مباشرة وقريبا من الخط الوسطي مستخدما القبضة الخلفية

الشبكة العليا حتى يكون اإلرسال أوطأ ارتفاعا قدر اإلمكان ، ولتسقط الريشة في ساحة الخصم 

من الوقت % ٢٠عند خط اإلرسال األمامي وهذا النوع من اإلرسال يعطي الخصم اقل من 

  .جوم للتحرك واله

@—ÔÛa@ïßbßþa@ÞbŠ⁄a@ñŠbè¾@òîàîÜÈnÛa@paìİ©aZ@ @
 .األمامي الوقوف على بعد خطوتين أو ثالث خلف خط اإلرسال - ١

  .استرخاء الجسم وانثناء خفيف في الركبتين  - ٢

  .تقدم الرجل المعاكسة للذراع الماسكة للمضرب إلى األمام والقدم األخرى للخلف - ٣

 .بقبضة أمامية  يجب أن يمسك المضرب - ٤

 .إرجاع المضرب خلف الريشة  - ٥

 . تلقى المضرب مسك الريشة من أطرافها بحيث تكون قريبة من الالعب لكي - ٦

  )في اللحظة التي تصل الريشة منطقة الحوض(ضرب الريشة بعد تركها مباشرة  - ٧

@—ÔÛa@ïÐÜ©a@ÞbŠ⁄a@ñŠbè¾@òîàîÜÈnÛa@paìİ©aZ@ @
  .تكون الذراع التي تحمل المضرب في األمامبحيث  الوقوف باتزان - ١

  جهة المضرب إلى اإلمام والرجل األخرى إلى الخلف تقديم الرجل التي في نفس - ٢

  .مسك المضرب بقبضة خلفية  - ٣

  .مسك الريشة بأطراف األصابع وجعلها بمستوى الحوض - ٤

  .ضرب الريشة بحيث يكون التوجيه بالرسغ - ٥
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@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @

@ñŠì–IRHm@|šì—ÔÛa@ÞbŠ⁄a@ñŠbèß@õa†c@Ýya‹ß@ @
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 ....تمريناتتأثير 

SM@@òîãa‡î¾a@émaõa‹ugë@szjÛa@òîvèäßZ@ @
SMQ@@szjÛa@wèäß 
) المجموعتان المتكافئتان ذات االختبار القبلي والبعدي(المنهج التجريبي بتصميم  وناستعمل الباحث  

  .يعة المشكلة وتحقيق أهداف البحث وذلك لمالءمته طب

  
SMR@énäîÇë@szjÛa@Éànª@Z@ @

الدراسـي   لعام جامعة كربالءمنتخب مجتمع البحث بأكمله وهن طالبات  مثلت عينة البحث           

طريقة الحصر الشامل  ونوهذا يعني استعمل الباحث طالبات) ٨( نم والبالغ عدده ٢٠١٣ -٢٠١٢

) ٤(عتين التجريبية األولى وتضم المجتمع ، وتم تقسيمهم عن طريق القرعة إلى مجمو لجميع أفراد

طالبات ، وللتأكد من تكافؤ المجمـوعتين اسـتخدم البـاحثون    ) ٤(طالبات والتجريبية الثانية تضم 

اختبار مان وتني والتي أظهرت النتائج بعدم وجود فروق معنوية بين المجموعتين وكما في الجدول 

)١.(  
@Þë‡uIQH@szjÛa@Çìàª@ûÏbØm@µjí@ @

 إلحصائيةالمؤشرات ا

  

  المتغيرات البحثية

وحدة 

  القياس

قيمه مان 

  وتني

مستوى 

  الداللة
  نوع الداللة

  غير معنوي  ٠،٧٣  ٨  درجة  البعيد اإلرسال

  غير معنوي  ٠,٥٥  ٦  درجة  اإلرسال القصير

  )٠,٠٥(مستوى الداللة      ٤=٢ن    ٤= ١ن

  

SMS@@szjÛbi@òß‡ƒn¾a@ñèuþaë@paë†þaZ@ @
 ).٢(ملة عدد مالعب متكا -١

  .)١٠(عدد مضارب  -٢

  .علبه ) ١٠(ريش عدد  -٣

  روله) ٢(أشرطه الصقه ملونه عدد -٥)  ٥(أقالم ماجيك ملونه عدد  -٤

   )٢(ساعة توقيت صينية عدد -٦
SMS@MQ@pbãbîjÛa@É»@ÝöbëZ@ @

   استمارة تفريغ البيانات  -٣االستبيان  -٢. االختبارات -١
SMT@@òaŠ‡Ûa@Êìšìß@paŠbè¾aZ@ @

@ñ‹öbİÛa@ò“í‹Ûbi@—ÔÛaë@‡îÈjÛa@ÞbŠ⁄a@ñŠbèß@òaŠ‡i@æìrybjÛa@âbÓ@ @
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 عايدة وآخرون

SMU@szjÛa@À@òß‡ƒn¾a@paŠbjn‚üaIQH@@Z@ @
cM@—ÔÛa@ÞbŠ⁄a@Šbjn‚aZ@ @

Šbjn‚üa@‹ËZ قياس دقة مهارة اإلرسال القصير  

 مخطــط بتصــميم                بمطــاطي ، ملعــ ل، حبــ شمضــارب ريشــة، ريــ: األدوات المطلوبــة

  .،استمارة لتسجيل البيانات) ٣(االختبار كما في الشكل 
  عرض الملعب الفردي  ٥.١٨طول الملعب                      ١٣.٤٠          

  عرض الملعب الزوجي  ٦.١٠                                                      
  
 
 

                               ٣ ٢     ١  
                                         ٥ ٤  

                                                             X 
    

 
 
 

ÝØ“ÛaISH—ÔÛa@ÞbŠ⁄a@Šbjn‚ü@ò“í‹Ûa@kÈÜß@Áîİ¦@|šìí@ @
@õa†þa@Ñ–ëZ@ @

درجـات   ›٤‹(من المركز،) سم٥٥.٨نصف قطرها  ›٥‹(منطقة : يبلغ قياس كل منطقة كما يأتي   

وكما موضح في ). درجة باقي المنطقة ›١‹(، )سم١١٧درجة  ›٢‹(، )٩٦.٥درجات  ›٣‹(، )سم٦٧

  ).٩(شكل 
@õa†þa@áíìÔm@Z@ @

 ›٥‹لإلحماء ثم يعطـى كـل مختبـر   " مناسبا" يعطى للمختبرين وقتا ربعد أن يتم شرح االختبا -١

 . محاوالت تجريبية
محاوله بحيث تمر الريشة ما بـين الشـبكة   ) ١٢(ويرسل ) x(رسال يقف المرسل في مكان اإل -٢

محاوال إسقاط الريشة في المنطقـة ذات الدرجـة األعلـى    ) سم٥١(والحبل الذي يرتفع عن الشبكة 

 .محاوالت) ١٠(وتحسب له أفضل 
ÂbÔäÛa@lby@Z@ @

ن تعطـى  تعطى الدرجة بحسب مكان سقوط الريشة ، فالريشة التي تقع على خط بـين منطقتـي     

على احد المنـاطق يعطـى    طما بين الحبل والشبكة وال يسق رالدرجة األعلى واإلرسال الذي ال يم

ـ  الـدرجات   ةصفرا واإلرسال الذي يصطدم بالحبل يعاد مرة أخرى والدرجة النهائية هي مجموع

  .درجه) ٥٠(والبالغة ) ١٠(للمحاوالت

                                                 
 . ٦٤-٦٣، ص سبق ذكرهمصدر ؛وسام صالح  -١
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 ....تمريناتتأثير 

lM@Ûa@ÞbŠ⁄a@Šbjn‚a‡îÈj@Z@ @
Šbjn‚üa@‹ËZ بعيدة مهارة اإلرسال القياس دق  

 شـريط  ،شريط قيـاس  ،ريش ،مضارب ريشة ،) ٤(كما بالشكل  ملعب ريشة :األدوات المطلوبة

طاولـة لوضـع    ،عالمات للداللة على الدرجات حبل مثبت بأعمـدة  ،استمارة معلومات الصق ،

  .الريش
@õa†þa@Ñ–ëZ@ @

سبا لإلحماء ثم يعطـى كـل   ن تم شرح االختبار للمختبرين يعطى المختبرون وقتا مناأبعد  - ١

  . محاوالت تجريبية) ٥(مختبر

  ).X(بـ  يقف المختبر في المنطقة المحددة - ٢

من ثم مـن  ويقوم المختبر باإلرسال بشكل عال وطويل بحيث تعبر الريشة من فوق الشبكة  - ٣

  .فوق الحبل محاوال إسقاطها في المنطقة المحددة في النقاط

  . محاوالت فقط )١٠(فضلمحاولة وتحسب له أ )١٢(يعطى المختبر - ٤
@õa†þa@áíìÔmZ@ @

خارج  )سم ٤.٥(نقاط في حالة سقوط الريشة في المنطقة المحددة بمسافة )٥(يعطى المختبر - ١

داخل حدود الملعب بعد الخـط الخلفـي للسـاحة     )سم٤٠(حدود الملعب الخلفية زيادة على

  .مباشرة

 )سم٤٠(اطق المحددة بمسافةفي حالة سقوط الريشة في المن )٤,٣,٢( يعطى المختبر النقاط - ٢

  .نقاط )٥(على التوالي بعد المنطقة المحددة ب

 )سـم  ١٧٥( نقطة في حالة سقوط الريشة في المنطقة المحددة بمسـافة  )١(يعطى المختبر - ٣

  .والى الخط الوهمي أسفل الحبل )٢( والتي تبدأ من نهاية المنطقة

  .فوق الحبل ر فيها الريشة منال تعبتطرح نقطة واحدة عن كل محاولة  - ٤

  .في حالة سقوط الريشة على خط بين منطقتين تعطى الدرجة األعلى - ٥

أو تعلق بالشبكة ال تعطى أية ) عدا المنطقة المحددة(الريشة التي تخرج خارج حدود الملعب - ٦

  .نقطة

محاوالت هـي  ) ١٠(يكون الحد األعلى من النقاط التي يستطيع المختبر تسجيلها في أفضل  - ٧

 .نقطة) ٥٠(
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 عايدة وآخرون

  سم١٧٥سم   ٤٠سم  ٤٠سم  ٤٠سم  ٤٠       
    

  سم٤،٥            
 سم ٢٢٠                                  

       ارتفاع الحبل                                                                           
                   X 

                       ١     ٢    ٣    ٤   ٥ 
 
 

      
a@ÝØ“ÛITH@ÝíìİÛa@ÞbŠ⁄a@Šbjn‚ü@ò“í‹Ûa@kÈÜß@Áîİ¦@|šìí@ @

  

SMV@@òîÇýİnüa@òi‹vnÛa@Z صباحا  ١٥/١١/٢٠١٢يوم : تاريخ التجربة.  

  .القاعة الداخلية لكلية التربية الرياضية في جامعة كربالء : مكان التجربة  -

جامعـه   –كليه التربية الرياضية المرحلة الثانية في  طالباتتكونت عينة االستطالع من : العينة  -

  .العبات) ٤( والبالغ عددهم كربالء
M@@òi‹vnÛa@Òa‡çcZ@ @

  .تعريف فريق العمل المساعد بطبيعة االختبارات ومعرفة مدى كفاءته  - ١

  .تالفي المعوقات التي تواجه الباحث أثناء تنفيذ االختبارات  - ٢

  . ستغرق إلجراء االختباراتمعرفة الزمن التقريبي الذي يستغرقه كل اختبار والوقت الم -٣

 . التعرف على الوقت المالئم للتمارين المستخدمة  - ٤
 .التعرف على مالئمة التمرينات ألفرد العينة - ٥
SMW@@paŠbjn‚ýÛ@òîàÜÈÛa@þaZ@ @
@QM@Ö‡—Ûa:@@ @

،  *على السادة الخبراء والمختصين المهاريةتم اعتماد الصدق الظاهري من عرض االختبارات     

  ).٢(وكما مبين في الجدول . جميع الخبراء والمختصين عليها إذ تم اتفاق
@ @
@ @
@ @
@ @

                                                 
العاب  –تدريب د ماهر عبد الحمزة .م - ٢ العاب مضرب ، جامعة بابل–تعلم كزار د مازن هادي.م. ا - ١: الخبراء والمختصين  *

العاب مضرب، جامعة بابل  –م  ميثم فخري، تعلم .م-٤العاب مضرب،جامعة بابل  –د حذيفة إبراهيم تعلم .م - ٣ مضرب ،جامعة بابل

 –م جبار علي تعلم .م - ٧ العاب مضرب، جامعة بابل -م علي عطية تعلم .م -٦هند نزار تعلم العاب مضرب،جامعة بابل م م.م - ٥

 العاب مضرب ،جامعة بابل
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RM@@@@pbjrÛaZ@ @
، إذ ) االختبار و إعـادة  االختبـار  (تم حساب معامل الثبات لجميع االختبارات المهارية بطريقة   

    ٢٠١٢/ ١١/ ١٥ االختبارات في التجربة االستطالعية على عينه البحث بتاريخ ونطبق الباحث

/ ٢٢ أيام تم إعادة االختبار على نفس العينـة وتحـت نفـس الظـروف بتـاريخ     ) ٧(وبعد مرور 

معامل ارتباط سـبيرمان بـين نتـائج     ون، وللتأكد من ثبات االختبارات استخدم الباحث ١١/٢٠١٢

 بينهما وهذا مؤشر بان" معنويا" االختبار األول واالختبار الثاني، وقد أظهرت النتائج وجود ارتباطا

  ).٣(وكما مبين في الجدول . معامل الثبات لهذه االختبارات عال أيضا 
@ @

@Þë‡§aIRH@µjí b×@òàîÓë@òíì÷¾a@òjäÛaë@µÔÏaì¾a@Ëë@µÔÏaì¾a@õa©a@†‡ÇR@@paŠbjn‚ýÛ
òqìzj¾a@ @

  ٠,٠٥=ومستوى دالله  ١= عند درجة حرية 
SM@@@òîÇìšì¾aZ 

سجلت في أثناء *بدرجات محكمين ونلغرض التأكد من موضوعية االختبارات استعان الباحث       

حصائيا باستخدام معامل االرتبـاط  نتائجهما إ ةوبعد معالج ٢٠١١/ ١١ /٢٢إعادة االختبارات في 

  )٣(كما مبين بالجدول . ، تم التأكد من معنوية الموضوعية لجميع االختبارات المهارية سبيرمان
@Þë‡uISH@òß‡ƒn¾a@paŠbjn‚ýÛ@òîÇìšì¾aë@pbjrÛa@pýßbÈß@µjí@ @

   

  

  
                                                 

  حكم أسيوي                حكم          حسنين صالح      -١:المحكمان هما  

 حكم درجه اولى        ضياء هادي                حكم         -٢                 

  االختبارات

الموافقين
  

%  
غير 

  الموافقين
%  

  ٢قيمة كا
  نوع الداللة

  الجدولية  المحسوبة

  معنوي  ٣,٨٤  ٩  %صفر  صفر %١٠٠  ٧  سال القصيراإلر

  معنوي  ٣,٨٤  ٩  %صفر  صفر %١٠٠  ٧  اإلرسال البعيد

paŠbjn‚üa@ @pbjrÛa@ÝßbÈß@ @òîÇìšì¾a@ÝßbÈß@ @

—ÔÛa@ÞbŠ⁄a@ @P~XX*@ @P~YT*@ @

‡îÈjÛa@ÞbŠ⁄a@ @P~XY*@ @P~YR*@ @



 

٨٥٢ 

 عايدة وآخرون

SMX@@òîÜjÔÛa@paŠbjn‚üaZ@ @
على مالعب كلية التربية الرياضية  ٢٠١٢/ ١١/  ٢٣االختبارات القبلية في  ونأجرى الباحث      

  .جامعة كربالء في الساعة العاشرة صباحاً ، حيث تم اختبار مهارة اإلرسال بالريشة الطائرة  -
SMY@@òß‡ƒn¾a@åíŠbànÛa@@@ 

مجموعة من التمرينات باستخدام الذراع الممارسة و غير الممارسـة علـى    ثونطبق الباح      

المجموعة التجريبية األولى في حين تدربت المجموعة الثانية بالذراع الممارسة فقط وبواقع وحدتين 

زمـن الوحـدة   سم د وقُ ٩٠ يميةعلوكان زمن الوحدة التوحدات ، ) ٨(تعليميتين في األسبوع ول 

واستخدم  ،  )د ١٢(والقسم النهائي  )د ٦٠(والقسم الرئيسي  )د١٨(التعليمية إلى القسم التحضيري 

من حصة القسم الرئيسي من البرنامج التعليمي لمدرب منتخب الجامعـة ، حيـث   ) د٣٠(الباحثون 

مضـرب األمـامي والخلفـي    تضمن تمارين منوعة لإلرسال بنوعيه القصير والبعيـد وبوجـه ال  

، حيث كانت حصـة الـذراع غيـر     وباستخدام اتجاهات ومسافات وسرع مختلفة للتمرين الواحد

دقيقه ، في حين ) ٢٠(دقيقه والذراع الممارسة ) ١٠(الممارسة في المجموعة التجريبية األولى هي 

يقه ، وكانـت التمـارين   دق) ٣٠(كانت المجموعة التجريبية الثانية تمارس الذراع الممارسة بواقع 

تعتمد على استخدام الباراميترات للبرنامج الحركي من خالل استخدام األشكال المختلفـة للمهـارة   

  ).١(الواحدة وكما مبين في ملحق 

  
SMQP@@òí‡ÈjÛa@paŠbjn‚üa@ @

على مالعب كليـة التربيـة    ١٢/٢٠١٢/ ٢٤في  تم تطبيق االختبارات البعدية لعينه البحث        

  .جامعة كربالء وفي الساعة العاشرة صباحاً وتم إجراء االختبارات المهارية –اضية الري

  

SMQR@@òîöb—y⁄a@ÝöbìÛa:   ١(تم استخدام الحقيبة اإلحصائية()spss ( في تحليل بيانات البحث وكما

 –ولكوكسن  -٢اختبار  كا -النسبة المئوية   -االنحراف المعياري  -الوسط الحسابي     -:يأتي 

  اختبار سبيرمان - اختبار مان وتني

  

  

  

  

   
                                                 

دار :،القاهرة  ١، ط اإلحصاء االستداللي في علوم التربية البدنية والرياضية ؛محمد نصر الدين رضوان  -١

 .٣٠٣-٢٥٧ص ،٢٠٠٣الفكر العربي ، 



 
 

٨٥٣ 

 ....تمريناتتأثير 

TM@@bèn“Óbäßë@bèÜîÜ¥ë@wöbnäÛa@‹ÇZ@ @
TMQ@òíŠbè¾a@paŠbjn‚üa@À@szjÛa@Çìà@ð‡ÈjÛaë@ïÜjÔÛa@Šbjn‚üa@wöbnã@ÝîÜ¥ë@‹ÇN@ @

البحث ، ولغرض وصف  يلمجموعتو  لالختبارات المهاريةبعد جمع البيانات القبلية والبعدية      

بمعالجة البيانات إحصائيا باسـتخدام مقـاييس النزعـة المركزيـة      ونالعينة قام الباحثنتائج أفراد 

التشتت، ولغرض معرفة معنوية الفروق بين االختبارين القبلـي والبعـدي ولمجمـوعتي    مقاييس و

  .)٥(و  )٤( ينوكما مبين في الجدولولكوكسن  اختبار ونالبحث استخدم الباحث
@ @

 الذي يظهر قيم الوسط الحسابي واالنحراف المعيـاري وقـيم  ) ٤(من االطالع على جدول        

، حيث بلغ الوسط الحسابي لإلرسال  وللمجموعة التجريبية لالختبارات المهاريةالمحسوبة ولكوكسن 

، وبعد إجراء االختبار البعـدي  ) ٠,٥(واالنحراف المعياري ) ٢٢,٢٥(لقصير في االختبار القبلي ا

ومن مالحظتنـا لهـذه   ، ) ٢,٦٢(واالنحراف المعياري ) ٣٦(بلغ الوسط الحسابي لإلرسال القصير 

ـ  ذه المؤشرات نجدها مختلفة في قيمها وهذا يدل على وجود فروق بين االختبارين ، ولبيان حقيقة ه

عند مستوى داللـه  ) ٢,٢٢(الذي كانت قيمته المحسوبة ولكوكسن  اختبار ونالفروق استخدم الباحث

  .وهذا يشير إلى وجود فرق معنوي بين االختبارين ولصالح االختبار البعدي) ٠,٠٤(

واالنحـراف المعيـاري   ) ٢٧,٢٥(الوسط الحسابي لإلرسال البعيد في االختبـار القبلـي   وبلغ     

واالنحـراف  ) ٤٠,٢(وبعد إجراء االختبار البعدي بلغ الوسط الحسابي للضربة األمامية   ،) ٠,٩٥(

ومن مالحظتنا لهذه المؤشرات نجدها مختلفة في قيمها وهذا يدل علـى وجـود   ، ) ١,٥(المعياري 

الـذي كانـت   ولكوكسن  اختبار ونفروق بين االختبارين ، ولبيان حقيقة هذه الفروق استخدم الباحث

وهذا يشير إلى وجـود فـرق معنـوي بـين     ) ٠,٠٤(عند مستوى دالله ) ٢,٣٠(المحسوبة  قيمته

  .االختبارين ولصالح االختبار البعدي

في االختبار القبلي و البعدي لالختبارات المهارية، التجريبية الثانية وفيما يخص نتائج المجموعة   

وكـذلك نتـائج االختبـار اإلحصـائي     ة المجموعة التجريبية الثانيوصفا لنتائج ) ٥(يبين الجدول 

  .لمعرفة معنوية الفروق بين االختبارين القبلي و البعدي  ولكوكسن

@Þë‡uITH¨a@ÁìÛa@áîÓ@³ípaŠbjn‚ýÛ@òiìa@å×ìØÛë@áîÓë@ðŠbîÈ¾a@Òa‹®üaë@ïib@
¶ëþa@òîjí‹vnÛa@òÇìàvàÜÛë@òí‡ÈjÛaë@òîÜjÔÛa  

  االختبارات
قيمة ولكوكسن   االختبار البعدي  االختبار القبلي

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة
  نوع الداللة

  ع  -س  ع  -س

  ويمعن  ٠,٠٤  ٢,٢٣ ٢,٧٥ ٣٠,٢ ٠,٥٧  ٢٢,٥  القصير اإلرسال

  معنوي  ٠,٠٣  ٢,٠٣ ٠,٥٤ ٣٣,٦ ٢,٠٧  ٢٧,٦  اإلرسال البعيد

  )٠,٠٥(مستوى الداللة   ٤=ن



 

٨٥٤ 

 عايدة وآخرون

 حسابي واالنحراف المعيـاري وقـيم  الذي يظهر قيم الوسط ال) ٥(من االطالع على جدول        

، حيث بلغ الوسط الحسـابي   تجريبيه الثانيه وللمجموعة ال لالختبارات المهاريةالمحسوبة ولكوكسن 

 ، وبعد إجراء االختبار) ٠,٥٧(واالنحراف المعياري ) ٢٢,٥(لإلرسال  القصير في االختبار القبلي 

ومـن  ، ) ٢,٧٥(واالنحـراف المعيـاري    )٣٠,٢(البعدي بلغ الوسط الحسابي لإلرسال القصـير  

مالحظتنا لهذه المؤشرات نجدها مختلفة في قيمها وهذا يدل على وجود فروق بـين االختبـارين ،   

) ٢,٢٣(الذي كانت قيمته المحسـوبة  ولكوكسن  اختبار ونولبيان حقيقة هذه الفروق استخدم الباحث

بين االختبارين ولصـالح االختبـار    وهذا يشير إلى وجود فرق معنوي) ٠,٠٤(عند مستوى دالله 

  .البعدي

) ٢,٠٧(واالنحراف المعياري ) ٢٧,٦(الوسط الحسابي لإلرسال البعيد  في االختبار القبلي وبلغ     

واالنحراف المعياري ) ٣٣,٦(، وبعد إجراء االختبار البعدي بلغ الوسط الحسابي للضربة األمامية  

نجدها مختلفة في قيمها وهذا يدل على وجود فروق بـين   ومن مالحظتنا لهذه المؤشرات، ) ٠,٥٤(

الـذي كانـت قيمتـه    ولكوكسـن   اختبار وناالختبارين ، ولبيان حقيقة هذه الفروق استخدم الباحث

وهذا يشير إلى وجود فرق معنوي بين االختبـارين  ) ٠,٠٣(عند مستوى دالله ) ٢,٠٣(المحسوبة 

  .ولصالح االختبار البعدي
TMR@öbnã@ò“ÓbäßòíŠbè¾a@paŠbjn‚üa@À@szjÛa@Çìà@ð‡ÈjÛaë@ïÜjÔÛa@Šbjn‚üa@wN@ @

التجريبيـة  معنوية الفرق بين االختبار القبلي واالختبار البعـدي للمجموعـة    ونيعزو الباحث       

التنويع في أشكال المهـارة  ، وان  ممارسةالوغير  مارسةالمإلى التدريبات باستخدام الذراع األولى 

 لعبه الريشـة الطـائرة،   ستخدام طرائق التعلم التي تتناسب مع نوع المهارة المفتوحة في الواحدة با

تكرارات ألشكال المهارة الواحـدة باسـتثارة كلتـا     االولى حيث مارس أفراد المجموعة التجريبية

اييس وان التنوع في استخدام الممارسة لألشكال المهارية بمقالطرفين في الوحدة التعليمية الواحدة ، 

ساعد علـى تنفيـذ االسـتجابة بصـورة صـحيحة ، وذكـر       ) القوة والسرعة والمسافة ( مختلفة 

)Schmidt(   أن التعلم الحاصل لدى المتعلمين الذين يمارسون عدة تنويعات في التمرين لألشـكال

@Þë‡uIUH@paŠbjn‚ýÛ@òiìa@å×ìØÛë@áîÓë@ðŠbîÈ¾a@Òa‹®üaë@ïib¨a@ÁìÛa@áîÓ@³í@
éîãbrÛa@òîjí‹vnÛa@òÇìàvàÜÛë@òí‡ÈjÛaë@òîÜjÔÛa  

  االختبارات
قيمة ولكوكسن   ار البعدياالختب  االختبار القبلي

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة
  نوع الداللة

  ع  -س  ع  -س

  معنوي  ٠,٠٤  ٢,٢٢ ٢,٦٢  ٣٦  ٠,٥  ٢٢,٢٥  القصير اإلرسال

  معنوي  ٠,٠٣  ٢,٣٠  ١,٥ ٤٠,٢ ٠,٩٥  ٢٧,٢٥  اإلرسال البعيد

  )٠,٠٥(مستوى الداللة   ٤=ن



 
 

٨٥٥ 

 ....تمريناتتأثير 

علم المهارية سوف تصبح لديهم القدرة على إدراك المثيرات التي تواجههم وبالتالي تفعيل عملية الـت 

وهذا ما ساعد المتعلم بتهيئة برامج حركية سريعة لغرض مواجهة تغير مواقف  .  )١(لهذه المهارات

اللعب حيث يكون خبرات سابقة لألداء بفترة قصيرة نتيجة التدريب المستمر المؤثر، وكذلك تُمكـن  

أمـا التطـور    ،ي لعبة تتميز بالتعقيـد والسـرعة   المتعلم من مواجهة الظروف الصعبة والمعقدة ف

من قبل المـدرب والتـدريب    ةالمعد تمارينفكان نتيجة ممارسة ال تجريبيةالالحاصل في المجموعة 

  . المستمر والمنتظم

  
TMS@@òíŠbè¾a@paŠbjn‚üa@À@szjÛa@Çìà@ð‡ÈjÛa@Šbjn‚üa@wöbnã@ÝîÜ¥ë@‹ÇN@ @
البحث ، ولغرض وصف نتائج  يلمجموعتو  لالختبارات المهارية البعديةبعد جمع البيانات       

مقـاييس  بمعالجة البيانات إحصائيا باستخدام مقاييس النزعة المركزيـة و  ونأفراد العينة قام الباحث

 اسـتخدم الباحـث   المجموعتين في االختبار البعـدي التشتت، ولغرض معرفة معنوية الفروق بين 

  .) ٦(الجدول وكما مبين في اختبارمان وتني 

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
, Second Motor Learning and PerformanceRichard A. Schmidt Craig A. Weisberg.  -1

edition, Human Kinetics, 2000,p.267. 



 

٨٥٦ 

 عايدة وآخرون

  

  وقيمالذي يظهر قيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ) ٦(االطالع على جدول من       

بلـغ   اإلرسـال القصـير   ارموعتي البحث ، ففي اختبالمحسوبة وداللتها المعنوية لمج مان وتني  

، وبلـغ الوسـط   ) ٢,٦٢(واالنحراف المعياري ) ٣٦(االولى  الوسط الحسابي للمجموعة التجريبية

ومن مالحظتنا لهـذه   ،) ٢,٧٥(واالنحراف المعياري ) ٣٠,٢(التجريبية الثانيه الحسابي للمجموعة 

على وجود فروق بين المجموعتين ، ولبيان حقيقة هذه المؤشرات نجدها مختلفة في قيمها وهذا يدل 

عند مستوى داللـه  ) ٠,٠٠(الذي كانت قيمته المحسوبة مان وتني اختبار  ونالفروق استخدم الباحث

  .األولى  وهذا يشير إلى وجود فرق معنوي بين المجموعتين ولصالح المجموعة التجريبية) ٠,٠٠(

) ٤٠,٢(االولـى   الوسـط الحسـابي للمجموعـة التجريبيـة     بلغاإلرسال البعيد  اراختب وفي      

واالنحراف ) ٣٣,٦(التجريبية الثانيه ، وبلغ الوسط الحسابي للمجموعة ) ١,٥(واالنحراف المعياري 

ومن مالحظتنا لهذه المؤشرات نجدها مختلفة في قيمها وهذا يدل على وجـود   ،) ٠,٥٤(المعياري 

الذي كانـت قيمتـه   مان وتني  ونة هذه الفروق استخدم الباحثفروق بين المجموعتين ، ولبيان حقيق

وهذا يشير إلى وجود فرق معنوي بين المجمـوعتين  ) ٠,٠٠(عند مستوى دالله ) ٠,٠٠(المحسوبة 

  .األولى  ولصالح المجموعة التجريبية

  

@Þë‡uIVH@òí‡ÈjÛa@paŠbjn‚ýÛ@òiìa@më@æbß@áîÓë@ðŠbîÈ¾a@Òa‹®üaë@ïib¨a@ÁìÛa@áîÓ@³í@
òîãbrÛaë@¶ëþa@òîjí‹vnÛa@òÇìàvàÜÛë@ @

  

  االختبارات

المجموعة

التجريبية 

  األولى

المجموعة

ية التجريب

  الثانية

قيمة مان 

وتني 

  المحسوبة

مستو

ى 

 الداللة

نوع 

  الداللة

  ع  -س  ع  -س

  ٣٦  اإلرسال القصير
٢,٦

٢  

٣٠,

٢  

٢,٧

٥  
  معنوي ٠,٠٠  ٠,٠٠

 ١,٥ ٤٠,٢  اإلرسال البعيد
٣٣,

٦  

٠,٥

٤  
  معنوي ٠,٠٠  ٠,٠٠

   )٠,٠٥(مستوى الداللة   ٤=٢ن     ٤=١ن



 
 

٨٥٧ 

 ....تمريناتتأثير 

TMT@@òíŠbè¾a@paŠbjn‚üa@À@szjÛa@Çìà@ð‡ÈjÛa@Šbjn‚üa@wöbnã@ò“ÓbäßZ@ @
عرض وتحليل نتائج االختبارات المهارية في االختبار البعدي  والتـي وضـحت فـي    من        

األولى تبين أن هناك فروق معنوية بين مجموعتي البحث ولصالح المجموعة التجريبية ) ٦(الجدول 

  :ويعزو الباحث هذه الفروق في التطور إلى ما يأتي 

بالتعرف على حاالت المتعلم  يساعد الممارسة التمرينات باستخدام الذراع الممارسة وغير إن       

عال باإلضافة إلى في أداء المهارة وبشكل فتطبيقات التمرين وهذا يجعل المتعلم  يتفاعل  منمتنوعة 

تحوير األداء بما يالئـم   هلعب والمنافسة وتعليممبخبرات معرفية وبدنية عن محيط ال تزويد المتعلم

ويرى الباحثون إن التدريب بكلتا الذراعين ساعد المتعلم على . )١(محيط اللعب ومتغيراته ومجرياته

توفير برامج حركية متعددة  للمهارة الواحدة ، كما إن استثمار مبدأ انتقال اثر التعلم ساعد المـتعلم  

على نقل المعلومات من الذراع غير الممارسة إلى الذراع الممارسة وبالتالي ساهم على بناء برامج 

إن عملية التدريب باستخدام الذراع  الغير ممارسه سوف يزيد من  ،ية للعدد كبير من المثيراتحرك

كفاءة الطرف المفضل وهناك مفهوم عام هو إن تدريب جزء من الجسم وتعليمه ألداء حركي معين 

  .)٢(سوف يزيد من قابلية األداء في الجزء اآلخر من الجسم 
UM@@pbî–ìnÛaë@pbubnänüaZ@ @
UMQ@@pbubnänüaZ@ @
القصـير  (تطوير دقـه أداء مهـارة اإلرسـال    يساعد على مارسة بالذراع غير الم التمرينإن  -١

  .للذراع الممارسة للطالبات بالريشة الطائرة) والبعيد

 تنوعةمويساعد على توفير برامج حركية عديدة  مارسةالموغير  مارسةالمبالذراع  تمرينإن ال -٢

  .مواجهة جميع متغيرات اللعب مما يساعد المتعلم على

  لمهارة اإلرسالساعد على تفعيل البرنامج الحركي  مارسةوغير الم مارسةالتدريب بالذراع الم -٣
 UMR@@pbî–ìnÛaZ@ @
ضرورة االهتمام بتدريبات الذراع غير الممارسة في الوحدات التدريبيـة لمهـارة اإلرسـال     -١

  بالريشة الطائرة 

ات بالذراع الممارسة وغير الممارسة للمهارة الواحدة ألنه يساعد على ضرورة  استخدام التمرين-٢

  . تفعيل البرنامج الحركي لتلك المهارة

ضرورة  استخدام التمرينات بالذراع الممارسة وغير الممارسة للمهارة الواحدة يساعد المـتعلم   -٣

  .  على توفير استجابات مشابهة لحاالت اللعب الحقيقي

                                                 
 .١٠٠،ص مصدر سبق ذكرة؛احمد عطشان  -١

،  ٢٠٠١، بغداد ، دار الفكر للطباعة والنشر ، ١ط.  التعلم وجدولة التدريب الرياضي. وجيه محجوب  -٢

  .٢٤١ص
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لتعميم البرنامج الحركي للمناولة وفاعلية أدائهـا لـدى    التدريبات المتناظرةأثر  ؛احمد عطشان  -

 جامعـة بابـل،   –كلية التربية الرياضـية   -الالعبين الناشئين بكرة اليد، رسالة ماجستير 

٢٠١٠.  

كلية  ،رسالة ماجستير  ،عينقل اثر التعلم المنوع بين المهارات في الجمناستك اإليقا ،أفاقت خيون-

  .١٩٩٧، جامعة بغداد ، التربية الرياضية

تأثير منهج تعليمي لتعميم البرامج الحركية في تعلم مهارتي المناولة والتصـويب   ؛سامر يوسف -

جامعـة  ، كلية التربية الرياضية، بكرة اليد والتصرف الحركي لألشبال ، أطروحة دكتوراه

   .٢٠٠٤بغداد، 

، عمان، دار الفكـر للطباعـة   ١ط ،فسيولوجيا العمليات العقلية في الرياضة: الضمدعبد الستار -

  .٢٠٠٠والنشر،

، منشاة المعـارف : اإلسكندرية.التدريس للتعلم في التربية البدنية والرياضية؛ عفاف عبد الكريم -

١٩٩٠.   

  . ١٩٨٦، دار العلم للماليين ،بيروت ، ٦ط،  التعلم ونظرياته؛فاخر عاقل -

  .٢٠٠٥بغداد ،  ، موضوعات في التعلم الحركي ؛اسم لزام صبرق -

 ١، ط اإلحصاء االستداللي في علوم التربية البدنيـة والرياضـية   ؛محمد نصر الدين رضوان  -

  .٢٠٠٣دار الفكر العربي ، ، ،القاهرة 

، عمـان ، دار رضـوان    الريشة الطائرة بين الممارسة والمنافسة ؛وسام صالح عبد الحسين  -

  .٢٠١٣للطباعة والنشر ،

  .٢٠٠١، بغداد، دارالفكر للطباعة والنشر، ١ط. التعلم وجدولة التدريب الرياضي؛وجيه محجوب -

، بغداد، مكتـب الصـخرة للطباعـة،    ١، ط التعلم الحركي بين المبدأ والتطبيق؛  يعرب خيون -

٢٠٠٢.  
  ,ningMotor control and learSchmidt.A.Richard and Timothy Lee.  -

Human Kinetics, 1999. . 
Motor Learning and Richard A. Schmidt Craig A. Weisberg.  -

0.Second edition, Human Kinetics, 200, Performance  
- Marin,G&Pear,JBehavior modification: What it is and how to do 

it,Englewood cliffs,N,J, Prentice Hall, 1992 . 
  
@ @
@ @
@ @
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@ @
@ @
@ @

مـع  ) يمين( لعب أرساالت عالي بعيد -١

في منتصـف  ٢,٥وضع حبل على ارتفاع 

الملعب لتسقط الريشة فوق الحبل وداخـل  

  الملعب

مـع  ) يسار( لعب أرساالت عالي بعيد -٢

في منتصـف  ٢,٥وضع حبل على ارتفاع 

الملعب لتسقط الريشة فوق الحبل وداخـل  

  الملعب

    

   
                  ٢         ١  

لعب أرساالت قريبة على جهة اليمـين   -٣

 فوق) سم١,٨٥(مع وضع حبل على ارتفاع 

الشبكة لتسقط الريشة فوق الشبكة وتحـت  

  الحبل والى المنطقة المثالية لإلرسال

لعب أرساالت قريبة على جهة اليسار  -٤

 فوق) سم١,٨٥(ارتفاع مع وضع حبل على 

الشبكة لتسقط الريشة فوق الشبكة وتحـت  

  الحبل والى المنطقة المثالية لإلرسال

لعب أرساالت قصيرة علـى ارتفـاع    -٥

الشبكة القانوني ومن جهتي الملعب اليمـين  

  واليسار 

لعب أرساالت بعيده علـى ارتفـاع    - -٦

الشبكة القانوني ومن جهتي الملعب اليمـين  

  واليسار

 
 

                ٣       ٤ 
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أقسام الوحدة 

  التعليمية
  المالحظات  التكرار  التمرينات المستخدمة

  

القسم 

  التحضيري

  )دقيقة١٨(

  سير اعتيادي –عاقب هرولة مع تدوير الذراعين بالت –هرولة *

تمارين سويديه لجميع أجزاء الجسم من الوقوف والمشي وتهيئة العضالت *

  العاملة باستخدام المضارب

  )د٨(

  

  )د١٠(

  

  

  

  

  القسم الرئيسي

  )د ٦٠(

  

أداء مهارة اإلرسال القصير من جهة يمين الملعب بوضع حبل فوق الشبكة يكون * 

ق الشبكة وتحت الحبل بالذراع ويجب ان تمر الريشة فو. سم ٥٠ارتفاعه 

  الممارسة

اداء مهارة االرسال القصير من جهة يسار الملعب ويجب ان تمر الريشة فوق * 

  الشبكة وتحت الحبل بالذراع الممارسة

  اداء مهارة االرسال البعيد من جهة يمين الملعب بالذراع الممارسة* 

  مارسةاداء مهارة االرسال من جهة يسار الملعب بالذراع الم*

  اداء مهارة االرسال القصير من جهة يمين الملعب بالذراع غير الممارسة*

  اداء مهارة االرسال القصير من جهة يسار الملعب بالذراع غير الممارسة* 

  اداء مهارة االرسال البعيد من جهة يمين الملعب بالذراع غير الممارسة* 

  بالذراع غير الممارسةاداء مهارة االرسال القصير من جهة يسار الملعب * 

اداء مهارة الضربة األمامية *ضربه االبعاد (اداء مهارة الضربة األمامية * 

  )الضربة المسقطة(

  اداء ضربات الشبكة األمامية*

  

  د٥

  

  

  

  د٥

  

  د٥

  د٥

  

  د٢,٥

  

  د٢,٥

  د٢,٥

  د٢,٥

  

  د١٠

  د١٠

  د١٠

  

  

 القسم الختامي

  )د١٢(

  لعبة ترويحية -

  تمارين تهدئه لعضالت الجسم -
    

  

  
  


