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ممخص البحث بالمغة العربية
تتطمب عممية التعمم استخدام أفضل البرامج التعميمية المتبعة وتنفيذىا بالشكل الصحيح لتضن الوصول إلى
اليدف من العممية التعميمية بأقل جيد وأسرع وقت  ،وأصبحت لعبة الريشة الطائرة من المواد األساسية التي

تدرس في كميات التربية لذا وجب عمينا إيجاد أفضل الطرق والوسائل التي تيدف الى االسراع من عمميو

التعمم والوصول الى اعمى درجو من إتقان الميارات الرياضية .وىدف البحث الى التعرف عمى تأثير تمرينات
المقتربات الخططية في تعمم الضربة المسقطة األمامية والضربة الساحقة األمامية لمطالب بالريشة الطائرة .

والتعرف عمى تأثير انتقال اثر التعمم العمودي والعمودي المعكوس باستخدام تمرينات المقتربات الخططية في

تعمم ميارة الضربة المسقطة والساحقة األمامية لمطالب بالريشة الطائرة والتعرف عمى افضميو الفروق بالتأثير
بين مجموعتي البحث التي اعتمدت انتقال اثر التعمم العمودي والعمودي المعكوس باستخدام تمرينات

المقتربات الخططية في تعمم ميارتي الضربة المسقطة والساحقة األمامية لمطالب بالريشة الطائرة  .استخدم

الباحث المنيج التجريبي بتصميم المجموعتان المتكافئتان ذات االختبار القبمي والبعدي لمالئمتو طبيعة

المشكمة وتحقيق أىداف البحث  ،وتمثل مجتمع البحث بطالب المرحمة الثالثة شعبو (ج) في كمية التربيـة
الرياضية – جامعة كربالء لمعام الدراسـي (2014 – 2013م) والبالغ عددىم ( )30طالبـاً  ،وتمثمت عينو
البحث بجميع افراد المجتمع  ،وىذا يعني استخدام طريقو الحصر الشامل لجميع أفراد المجتمع  ،وتم تقسيم

عينو البحث الى مجموعتين تجريبيتين األولى يتم التعمم بيا بأسموب انتقال اثر التعمم العمودي (انتقال اثر

التعمم من الضربة المسقطة الى الضربة الساحقة األمامية ) والمجموعة الثانية يتم التعمم بأسموب انتقال اثر
التعمم العمودي المعكوس (انتقال اثر التعمم من الضربة الساحقة إلى الضربة المسقطة األمامية ) .وكانت اىم

االستنتاجات ىي ان لتمرينات المقتربات الخططية تأثي ار ايجابياً في تعمم ميارتي الضربة المسقطة والضربة
الساحقة األمامية لمطالب بالريشة الطائرة  .و إن النتقال اثر التعمم من ميارة الضربة المسقطة إلى ميارة

الضربة الساحقة األمامية (العمودي) تأثي ارً أفضل في التعمم وأكثر مما ىو عميو من ميارة الضربة الساحقة

إلى الضربة المسقطة األمامية (العمودي المعكوس)  .اما اىم التوصيات ىي ضرورة االعتماد عمى تمرينات
المقتربات الخططية في تعمم الميارات األساسية بالريشة الطائرة  ،وضرورة تقديم تعمم ميارة الضربة المسقطة

األمامية عمى تعمم ميارة الضربة الساحقة األمامية في الريشة الطائرة.

The effect of the impact of vertical transmission and vertical inverted learning
exercises using tactical approaches in learning the skills of the projected strike
the front and overwhelming for students badminton
Research Summary
The learning process requires the use of the best educational programs in place
and implemented properly to Tdhan reach the goal of the educational process
with minimal effort and faster time, and became the game badminton basic
subjects taught in the colleges of education, so we had to find the best ways and
means, which aims to speed up the process of learning and access to the highest
degree of mastery of mathematical skills .uhedv search to identify the impact of
exercise tactical approaches in learning strike the front and the projected strike
overwhelming front of students plane paintbrush. And to identify the transition
effect after a vertical learning and vertical inverted using exercises approaches
tactically in learning the skill strike projected and the overwhelming front of
students badminton and identify the preference differences influence between
the two sets of research that have been adopted transmission after a vertical
learning and vertical inverted using exercises approaches tactically to learn the
skills of a strike projected front and overwhelming students badminton. The
researcher used the experimental approach to design groups Almtkavitan of
pretest and posttest for suitability nature of the problem and achieve the
objectives of the research, and population comprised students of the third phase
of his people (c) in the Faculty of Physical Education - University of Karbala for
the academic year (2013-2014 AD) and totaling 30 students, and they were The
research sample of all members of society, and this means the use of his way
comprehensive inventory of all members of society, were divided the sample into
two experimental first is learning the way the transmission after a vertical
learning (transmission effect of learning from the blow projected to the front
crushing blow) and the second group is learning style transmission the impact of
the vertical reverse learning (transmission effect of learning from crushing blow
to
strike
the
front
projected)
. The most important conclusions are that the tactical approaches to exercise a
positive influence on learning the skills of the projected strike and strike the
overwhelming front of students plane paintbrush. And the effect of the transition
from learning the skill to skill projected strike the front crushing blow (vertical)
better impact in learning and more than it is of skill crushing blow to strike the
front projected (vertical inverted). The most important recommendations is the
need to rely on tactical approaches exercises to learn the basic skills badminton,
and the need to provide learning skill strike the front projected to learn the skill
of the front crushing blow in badminton.

1-1ألمقدمو وأىميو البحث
يشــكل التقــدم العممــي الكبيــر ثمــرة كبيــرة لمعممــاء والمختصــين فــي مجــاالت العمــوم المختمفــة ،وييمنــا فــي ىــذا
المقــام أن نســجل مجــاالت التربيــة الرياضــية تحتــاج إلــى الكثيــر مــن المراجــع والمؤلفــات العمميــة لمالحقــة ىــذا

التطور العممي السريع في مجاالت التربية الرياضية والعموم المرتبطة بيا.

وقد انعكس ذلك بوضوح عمى اإلنجازات الرياضية التي ظيرت في البطوالت والمسابقات الدولية واالولمبية

في المستوى الرياضي العالي لالعبين سواء في األلعاب الجماعية والفردية وفي تحطيم األرقام بصورة مستمرة
وخاصة في األلعاب الفردية .ىذا فباإلضافة إلى خصائص المتعمم عمينا استغالل خصائص التعمم في العممية

التعميمية  ،ومنيا انتقال اثر التعمم الذي يعد من الظواىر الميمة في التعمم بصورة عامة والتعمم الحركي عمى

وجو الخصوص والذي يتم بو انتقال أثر تعمم ميارة حركية إلى ميارة حركية أخرى  ،والذي يمكن من خاللو

استثمار الوقت والجيد المبذولين من قبل القائم عمى العممية التعميمية وخاصة في حالة تشابو األداء الحركي
لمميارات الخاصة بالمعبة أو بأشكال األداء الحركي لنفس الميارة  ،وكما ىو الحال في الضربة المسقطة

والساحقة األمامية بالريشة الطائرة  ،ولكي تكون الفائدة من انتقال اثر التعمم بصورة ايجابية يتطمب الوصول

بتعمم أداء الميارة األولى إلى مستوى جيد حتى ينتقل اثر تعمميا إلى الميارة األخرى .

وتعد لعبة الريشة الطائرة واحدة من األلعاب الرياضية التي شيدت تطو ار ممحوظا باستخدام التطبيق العممي

الصحيح وخاصة في عممية التعمم الخاص بالميارات األساسية  ،ومن ىذه الميارات ىي (الضربة المسقطة
األمامية والضربة الساحقة األمامية ) وىن من اىم الميارات واكثرىما استخداما في المعب  ،وعمى الرغم من

وجود تشابو كبير في المسار الحركي لألداء لكن ىنالك اختالف كبير في مكان وقوع الريشة وقوه الضربة

واليدف من اداء ىذه الضربة  ،ومن ىنا تأتي اىميو البحث في معرفو تأثير التعمم العمودي والعمودي
المعكوس باستخدام تمرينات المقتربات الخططية في تعمم الضربة المسقطة والساحقة األمامية لمطالبات

بالريشة الطائرة.

 2-1مشكمو البحث :
تتطمب عممية التعمم استخدام أفضل البرامج التعميمية المتبعة وتنفيذىا بالشكل الصحيح لتضمن الوصول إلى
اليدف من العممية التعميمية بأقل جيد وأسرع وقت  ،وأصبحت لعبة الريشة الطائرة من المواد األساسية التي

تدرس في كميات التربية لذا وجب عمينا إيجاد أفضل الطرق والوسائل التي تيدف إلى اإلسراع من عمميو

التعمم والوصول إلى أعمى درجو من إتقان الميارات الرياضية ،وبما أن التعميم بالجامعة بنظام الفصول ويعتمد
عمى عدد الساعات فأن ىناك وقت محدد لموصول الى درجو اإلتقان في الميارة او الفعالية المتعممة او

تجاوزىا من دون اتقان  ،اذ يتم بعدىا االنتقال الى الميارة األخرى وذلك لوجود عدد معين من الميارات
المقرر تعمميا خالل الفترة الزمنية المحددة لكل فصل ،وبما ان انتقال اثر التعمم احد الشروط األساسية في

العممية التعميمية  ،من ىنا نشأت مشكمو اقصر وقت لمتعمم  ،حيث ال يستطيع المدرس التوقف او أضافو

الكثير من الدروس اإلضافية وذلك لضيق الوقت  ،ولذلك كان البد من استخدام اساليب تعميميو تسارع من
عمميو التعمم من خالل مساعده المتعمم عمى ربط أفكاره وخبراتو السابقة بالحاضرة مسيمو ومسرعة لعمميو

التعمم  ،كذلك استخدام تمارين مشابيو لحالو المعب الحقيقي والتي تساعد عمى معرفو المتعمم بكل متغيرات

االداء التي يواجييا المتعمم اثناء المنافسة  ،ونظ ارً لقمو االبحاث التي اتجيت الى مجال ترتيب البدء بتعمم

الميارات األساسيةبالريشة الطائرة من السيل الى الصعب وبالعكس وباالعتماد عمى استخدام تمرينات بأسموب

المعب (تمرينات المقتربات الخططية )  ،لذا ارتى الباحث البدء بيذه الخطوةلدراسةانتقال اثر التعمم العمودي
والعمودي المعكوس باستخدام تمرينات المقتربات الخططية في تعمم الضربة المسقطة والساحقة األمامية

لمطالب بالريشة الطائرة .

 3-1اىداف البحث :
-1التعرف عمى تأثير تمرينات المقتربات الخططية في تعمم الضربة المسقطة األمامية والضربة الساحقة
األمامية لمطالب بالريشة الطائرة .

-2التعرف عمى تأثير انتقال اثر التعمم العمودي والعمودي المعكوس باستخدام تمرينات المقتربات الخططية
في تعمم ميارة الضربة المسقطة والساحقة األمامية لمطالب بالريشة الطائرة

-3التعرف عمى أفضميو الفروق بالتأثير بين مجموعتي البحث التي اعتمدت انتقال اثر التعمم العمودي
والعمودي المعكوس باستخدام تمرينات المقتربات الخططية في تعمم ميارتي الضربة المسقطة والساحقة

األمامية لمطالب بالريشة الطائرة.

 4-1فروض البحث :

-1ىناك تأثير ايجابي لتمرينات المقتربات الخططية فيتعمم الضربة المسقطة األمامية والضربة الساحقة
األمامية لمطالب بالريشة الطائرة .

-2ىناك تأثير ايجابي النتقال اثر التعمم العمودي والعمودي المعكوس باستخدام تمرينات المقتربات الخططية
في تعمم ميارة الضربة المسقطة والساحقة األمامية لمطالب بالريشة الطائرة .

-3ىناك فروق معنويو لممجموعة التي اعتمدت انتقال اثر التعمم العمودي باستخدام تمرينات المقتربات
الخططية عمى المجموعة التي اعتمدت انتقال اثر التعمم العمودي المعكوس في االختبارات البعدية .

 5-1مجاالت البحث :

-1المجال البشري  :طالب المرحمة الثالثة في كميو التربية الرياضية – جامعو كربالء
-2المجال الزماني  3-1 :الى 2014-5-1م

-3المجال المكاني  :القاعة المغمقة في كميو التربية الرياضية – جامعو كربالء .

 -2الدراسات النظرية

 1-2انتقال اثر التعمم
التعمم ىو التغير في السموك وىذا يحدث نتيجة الخبرة والممارسة  ،فالخبرة ىو التعمم السابق الذي يؤثر في

التعمم الحالي وىذا ما نطمق عميو انتقال أثر التعمم .

ومفيوم انتقال اثر التعمم الحركي يمثل جانبين  ،األول  :ىو مدى مساىمة ميارة سبق تعمميا في تعمم ميارة

أخرى جديدة  ،فتعمم قيادة الدراجة اليوائية يساعد في سرعة تعمم قيادة الدراجة البخارية .والجانب الثاني ىو

مدى تأثير بيئة التدريب عمى األداء في بيئة المنافسة  ،بمعنى الخبرة التي نكتسبيا من خالل ممارسة ميارة
ما والتي تؤثر بعد ذلك في مواقف جديدة أثناء المنافسة .

()1

لقد عرف ) (Drowatzkyانتقال اثر التعمم " العممية التي يستخدم فييا المرء التعمم الذي اكتسبو في إحدى
الحاالت وتطبيقو في حاالت جديدة أو مختمفة "(.)2

وعرفو) " (Schmidtانو الربح أو الخسارة في القدرة عمى االستجابة لميمة معينة كنتيجة لمتدريب أو الخبرة
في ميمة سابقة "(.)3

ويعرف أيضاً " ىو استخدام تعمم سابق أو معمومات سابقة في أداء واجبات أو ميارات جديدة "(. )4

وانتقال أثر التعمم قد يكون ايجابي أو سمبي  ( ،فعندما يساعد التعمم عمى ميارة معينة تعمم ميارة جديدة

يكون انتقال اثر التعمم ايجابي  ،بمعنى ىو التأثير االيجابي لخبرات سابقة في سرعة تعمم وادراك ميارات
حركية جديدة وىو يحدث عن طريق تعميم المثير )

()5

وىذا النوع يحدث عندما يكون ىناك تشابو بين

الميارتين وتعمم الميارة السابقة بصورة صحيحة وليس حالة التشابو بين الميارتين ىي الوحيدة بل لمبيئة
تأثير أيضا إذا كانت متقاربة وىذا ما سمي بالتعميم أي إمكانية استخدام الخبرات في مواقف مختمفة( .

وعندما تصبح الخبرات السابقة عائق أمام عمميو التعمم الجديد فيكون أنتقال أثر التعمم سمبي.

ومثال ذلك العب كرة اليد الذي يتعمم التيديف السممي بكرة السمة سوف يقوم بأخطاء متكررة بسبب اخذ عدد

أكثر من الخطوات ويعمل مخالفة المشي )

()6

وىنا يحدث نتيجة عدم وجود التشابو بين الميارتين وبيئة

األداء أو عدم تعمم واتقان الميارات السابقة بشكل صحيح .

مما تقدم تبرز أىمية انتقال أثر التعمم إذا ما أستغل بصورة صحيحة باالستفادة من التعمم السابق في التعمم

الجديد وبالتالي االقتصاد بالوقت والجيد المبذولين إلحداث التعمم  .باإلضافة إلى ما ذكره ( طمحة حسين )
األىمية التطبيقية النتقال اثر التعمم وىي ( توضيح التسمسل المياري لتعمم الميارات  ،المساعدة في انتقاء

أساليب التدريس  ،تحديد ظروف الممارسة األكثر فاعمية  ،المساىمة في ترتيب خطوات التعمم )

()7

 2-1-2العوامل المؤثرة في انتقال اثر التعمم
توجد عدة عوامل تؤثر في انتقال اثر التعمم وىي :

()8

-1العوامل التي تتعمق بمفيوم التعمم  ،وتشمل:
أ -

التشابو في المكونات.

ب -التشابو في االستجابة.
ج -التشابو في المثير.
()1طلذةةحسدنةةساسدنةةينسوآةةونا(
يص 96س
()2نع رس سو س؛سوآتعلمسوآذ اسبساسوآم,وأس وآت ,سقسيسبغووظس:سئ تبسوآصخ ,سآل ,يعحسيس2002سيسص108س س
)( 3
Shmidt A.R: Motor Control and Learning , Behavioral Emphasis . Human Kinetisc Publisher ,1982,
 p 466 .س
()4نجاح مهدي شلش ومازن عبد الهادي .مبادئ التعلم الحركي ,ط,1بغداد,مطبعة دارألوان ,2006,ص .105س
()5رجيءسئذموظسأبوسعالن س؛سوآتعلمسأسنهس ت ,س يتهيط 2س:سعمي سيظورسوآمنس ,سآل س وآتوزنعسي2010سيص 210س
6س-ساجيحسئهويسشلشس ئيز سع,وسوآهيظي سوآمصورسوآنيبقسيص 105س
) وآمصورسوآنيبق يص 111-110س
7س-طلذحسدنساسدنينسوآونا(
8س-سايةو,سع,وسزنوسوآوآسما سأسيسسييسفاسوآتعلمسوآذ اسيط1سياجفسيظورسوآضسيءسآل ,يعحسي2008سيسص153س س

) وآتعلمس وآةةتذ مسوآذ ةةاسئ,يظريات نةةييسيت ,س ةةيي سط1سيوآ ةةية ,سيئ ةةكسوآ تةةيرسآل ة سي2006س

-2عوامل متعمقة بطريقة التعمم  ،وتشمل :
أ -

المدة الزمنية التي تفصل بين التعمم السابق والتعمم الجديد إذ كمما زادت المدة الزمنية قمت احتمالية

حدوث اثر التعمم.

ب -درجة اإلتقان لمتعمم السابق إذ كمما كانت درجة اإلتقان عالية زادت إمكانية االنتقال.
ج -فاعمية طريقة التعمم في تحفيز الفرد نحو تحقيق األىداف المطموبة.
د -

التنوع في الميام المطموب حدوث االنتقال ألييا إذ كمما زادت عدد الميام قمت عممية االنتقال.

 .1العوامل التي تتعمق بالالعب أو المتعمم  ،وتشمل :
أ -

مستوى الذكاء.

ب -درجة الدافعية.

ج -القابمية الفردية.
د -

فيم المبادئ والقوانين والقدرة عمى التعميم

 3-1-2انتقال اثر التعمم العمودي والعمودي المعكوس



انتقال اثر التعمم العمودي :

()9

يحدث انتقال اثر التعمم العمودي عندما يحدث النقل من تعمم سابق إلى تعمم جديد أرقى منو وأعمى مستوى
في النسق اليرمي لمموضوع المتعمم  .اذ أن االنتقال ىنا يحدث من تعمم بسيط إلى تعمم آخر أكثر تعقيدا أو

من الميام البسيطة إلى الميام األصعب منيا  .ومثال ذلك في كرة اليد تعمم ميارة المناولة ثم تعمم ميارة
التصويب .



انتقال اثر التعمم العمودي المعكوس :

()10

يحدث انتقال اثر التعمم العمودي المعكوس عند تعمم الميارات الصعبة أوالً ثم تعمم الميارات السيمة  ،حيث
توجد فائدة كبيرة من ذلك من حيث الوقت والجيد خصوصاً اذا كانت الميمة المطموبة تعمميا ذات بيئة غنية

بالمثيرات لذلك عند تعمميا سوف تُسيل كثي ارً تعمم الميارة األقل صعوبة  .ويمكن ان يحدث ىذا النوع من النقل
بين تعمم أقسام الميارة الواحدة أو بين ميارة وأخرى أو بين فعالية وأخرى  .ومثال ذلك في كرة اليد تعمم ميارة
التصويب ثم تعمم ميارة المناولة .

 4-1-2التعمم بأسموب تمرينات المقتربات الخططية:
إن ىدف المدرس أو المدرب ىو توصيل طالبو أو العبيو إلى تعمم واتقان الميارات الحركية واسـتخداميا أثنـاء
المعب  ،فقد ظيرت مفاىيم وأفكار جديدة خاضعة لمتجربة عمـى معظـم األلعـاب التـي تعتمـد األداء الخططـي فـي
المعب ،وىذه األبعاد الجديدة تصميم تمرينات لمقتربات خططية مشابية لحالة المعب وبشكل واجبات أو ميمات

خططية ينبغي منيا تعمم الميارات الحركية من خالل المعـب ،ويطمـق عمـى ىـذه الفكـرة التوجـو بـالتعميم بأسـموب

المعــب ،وىــو تعمــيم الميــارات الحركيــة لمعبــة واســتيعابيا وادراك أيــن تســتخدم فــي المعــب ومجــال ومكــان ووقــت
استخداميا.

فبدأ مؤخ ارً التوجو إلى ىذه األفكار الجديدة إليجاد بدائل تعميمية ربما توفر بيئة تعميمية أفضل
9س-سصيآخسئذموسعلاسأبوسجيظ س سعلمسوآ فسسوآت بويسيسظورسوآمنس ,سآل
ص 210س
10س-سسيئ سنوسفسئتعبس سينسصالحسع,وسوآذنساس سوآتعلمسوآذ اس ت ,س يتهسفاسوآت بسحسوآ,واسحس وآ نيضسحسيسط1سيسآ ,ي س:سظورسوآ تبس
وآعلمسحس–سبس يسيس2014سيسص170س س
س وآتوزنعس وآ ,يعحسيسط2سيسعمي س:سوالرظ سيس2000سيس

من السابق ،ألن معظم البرامج التعميمية والتدريبية تيدف إلى تعميم الميارات الحركية لمعبة

وكيفيــة تطبيقيــا فــي المعــب " ،وبيــذا نســاعد المــتعمم عمــى التوقيــت الصــحيح فــي المكــان والزمــان المحــددين
وامكانية السيطرة والـتحكم بالريشـة ألن المـتعمم سـبق وان قـام بتنفيـذ ىـذه الحـاالت أثنـاء التمرينـات الخططيـة،

وان ىذه الطريقة التعميمية سوف تعطي إثارة وشوق لممتعمم عن طريق تعمم المعب مباشرة ،وبنفس الوقـت ليـا

وظيفة دافعية  ،وأضاف ( )Redfern, Mauldon 1991إن ىذه الحالة تزيد من تعمم المبتدئ (إسـتراتيجية
المعب) التي ىي جزء من األلعاب وخاصة ألعاب الشبكة وألعاب اليدف وكافة األلعاب التي تشتمل عمى حاالت
()11

دفاعية وىجومية"

وىــذا ال يعنــي إننــا نقــوم بتعمــيم الميــارة قبــل تعريفيــا لممبتــدئ واعطــاء اإلرشــادات والتعميمــات لرمــوز الميــارة

ودالئميــا وعرضــيا لــو قبــل الــدخول مباشــرة لممارســتيا فــي المعــب .وىــذا مــا يؤكــد عميــو الخب ـراء والمعنيــون

والباحثون في دراساتيم.

وأضــاف ( )Throp 1994أيضـاً إن كــل زيــادة فــي تكتيكــات المعــب مــن خــالل اســتيعاب واســتخدام المقتربــات
الخططية التعميميـة يعطـي دافعـاً قويـاً لحـل ميمـات ومشـاكل المعـب بصـورة سـيمة وبميـارة عاليـة ...وبعـد فتـرة

ممارسة ىذا األسموب سـوف يسـاعد المـدرس فـي التعـرف عمـى الفروقـات الفرديـة بـين المتعممـين ذوي القابميـة

الجيدة والواطئة ،وبيذا يجد المدرس أو المدرب إن

المتعممين يصبحون أكثر كفاءة في تنفيذ الميارات وبنفس الوقت نالحظ إن أداء بعضيم يكون في المعـب أكثـر

كفاءة في اتخاذ القرار واختيار الميارة المناسبة في االستجابات لمواقع محددة وىذه تعكس معرفة أكثر(.)12

وأضــاف ( )Rinkلــدعم ىــذه الفكــرة بــان مقت ـرب تعمــيم الميــارات الحركيــة عــن طريــق التمرينــات الخططيــة ىــو
التعميم المباشر وينص ىذا المبـدأ (التعمـيم عـن طريـق المعـب) .ووجـد "إن تطـور اداء المعـب باسـتخدام نمـوذج

تعميم الميارة عن طريـق المعـب والتـي تشـكل سمسـمة مـن تمـارين تطبيقيـة خططيةمشـابية لمعـب و ربمـا ألعـاب
محورة لتعميم كيفية تعمم الميارات والمعب بنفس الوقت(.)13

5-1-2خطوات التعمم بأسموب تمرينات المقتربات الخططية
إن ىــدف األســموب التعميمــي مــن خــالل المقتربــات الخططيــة ىــو لتطــوير قابميــة المــتعمم لحــل مشــاكل المعــب

الخططية التي تظير أثناء المعب وتعمم اختيار االستجابات المالئمة كميا والتـي مـن المتوقـع أنتحـدث.وذلك الن
اغمب ميارات الريشة الطائرة تقع ضمن نظام الدوائر المفتوحة والتي تكون بيئة أدائيا غير متوقعـو لـذا يتطمـب
من المتعمم تييئة برامج حركية متعددة ،وتكـون االسـتجابات باسـتخدام الميـارات أو التحركـات الصـحيحة بـدون

ريشة أو مع الريشة  ،وىذه جميعيا تيدف إلى وضع المتعمم في موقع مشابية لحالة المعب

إن األفكـار والتخطيطـات التـي وضـعتيا ( )Lindaتـدعم موضــوع الـتعمم عـن طريـق المعـب وتقـول "إذا كنــت

تكافح باتجاه االنتقال من تعميم طالبك الميـارات أوالً إلـى تعمـيم طالبـك كيـف تسـتخدم ىـذه الميـارات فـي المعـب

11س-سئ تت سئجسوسيس"تأثس سوستخوونستم ن ييسوآم ت بييسوآخ سحسفاسوآتعلمس والدتفيظسآ,عضسئهيرويسوآت سس ت ون سأظوءسوآلعبيس
أط دحسظ توروهسيسجيئعهسبغووظسيس لسحسوآت بسحسوآ نيضسحسيس2006يسصس 46-44س
Throp, Bunker, and Al mond, A change in focus for teaching of games, sport pedagogy, 1994, p.p 1631- 169
2-Buck (1995) Quoted by Harrison, precce, blackmore, Effect of two instruction al models, on skill
 development game play Jou.of ph. Ed. 1999, p.p 34-57س

من خالل المقتربات الخططية والتي تزيد من خبرة طالبـك واثـارتيم فـي المعـب قبـل التمـرين عمـى إجـراء تكـ اررات
()14

محددة منفصمة عن حالة المعب المباشر

وقــد ســاىم ( )Rinkفــي التخطــيط ليــذه المقتربــات الخططيــة وطرحيــا مســبقاً ،فقــد وضــع أربعــة مراحــل مقترحــة
()15

لتييئة المعممين لممشاركة في التعميم عن طريق المعب

 -1المرحمــة األولــى :القابميــة فــي الســيطرة ،وتتضــمن الثبــات فــي المكــان المعــين ،امــتالك الشــيء ،المســتوى،
السرعة والمحافظة عمى الشيء في حالة التحرك بطرق مختمفة وبسرع مختمفة.

 -2المرحمــة الثانيــة :توحيــد األداء الميــاري مــع شــروطو وقوانينــو  ،ومحاولــة التركيــز عمــى الســيطرة بطريقــة
مبسطة أثناء المعب.

 -3المرحمة الثالثة :استخدام الميارات بشكل مبسط عن خطط الحاالت الدفاعية واليجومية ،الحجـز ،التيـديف
والقوانين التي تتماشى مع حالة المعب وزيادة الصعوبة تدريجيا كما في حاالت المعب.

 -4المرحمة الرابعة :تتضمن التحوي ارت في المعبة  ،محاولة االستمرار في المعـب ،التيـديف مـن مواقـع مختمفـة
وبأشكال متنوعة.

 6-1-2الميارات األساسية بالريشة الطائرة :

الواجب الرئيس الذي يقع عمى عاتق المدرب ىو تعمـم العبيـو أداء الميـارات األساسـية لمعبـة مـن اسـتيعابيم

وادراكيم لمميارات والوصول بيم إلى أفضل أداء فني  .وفيما يأتي الميارات األساسية في لعبة الريشة الطائرة:

 -1اإلرسال : serve
يشكل اإلرسال المفتاح األول لبداية المعب أو في أعقاب تسجيل النقطة وىو ضربة تستخدم لوضع الريشة في
المعب  ،بحيث ترسـل الريشـة إلـى المكـان الـذي مـن الصـعب عمـى المنـافس إرجاعيـا بقـوة أو إحـراز نقطـة منـو

مباشرة وتتميـز ضـربة اإلرسـال دون بقيـة الضـربات بأنيـا الوحيـدة التـي يمكـن لالعـب أن يتـدرب عمييـا بمفـرده

وينبغي عمى الالعب أن يؤدي ضربات

اإلرسال بقدر كبير من التركيز والثبات واالتزان والدقة ولذا فـان

أن
عمى الالعب أن يتجنب الشد والتوتر العصبي وان يسـترخي نسـبيا ألدائيـا.ويرى( ّ (1995 Peter Roper
ىناك نوعين رئيسين لإلرسال ىما(اإلرسال العالي الطويل واإلرسال القصير)(.)1

-2الضربة األمامية : Forehand stroke

وىي الميارة األساسية ألية لعبو من العاب المضرب المختمفة وأكثرىا استعماال في التدريب وتـؤدى بطرائـق

عديدة  ،والضربة األمامية ىي التي تؤدى بالوجو األمـامي لممضـرب ردا عمـى الريشـة ا تيـة فـي اتجـاه اليمـين

من جسم الالعب عمى األغمب (غيـر األعسـر) ويكـون ىـدفيا حسـب شـكل الضـربة األماميـة(.)2وذكـر (1997

) Edwardsأن الضربات األمامية تقسم إلى ثالثة أنواع(:)3

3-Linda L. griffin and other Teaching sport concepts and skill, Atactical games A pprouch,il Human
 kentics, u.s.a, 1997. p.239س
15س Rink, E.Judith, Tactical and skill Approachesto teaching sport and game, Journal of teaching phy Ed.
1996, P. 409
-1أمينالخولي،الريشةالطائرة،ط،3القاىرة:مكتبةالطالبالجامعي،2001،ص 112.1
-2إنبتمان،التنس،ترجمةقاسملزام،بغداد،دارالحكم،1991،ص .44
 3 - John Edwards. Badminton(Technique ,Tactics ,Training)Garwood press. 1997 p.45.س

-1ضربات فوق الرأس األمامية وتشمل (ضربة اإلبعاد والمسقطة الضربة الساحقة).
 -2الضربة المدفوعة األمامية  -3ضربات المعب عمى الشبكة األمامية
 -3الضربة الخمفية : backhand stroke

وىــي مــن الميــارات األساســية أليــة لعبــة مــن العــاب المضــرب ،كمــا فــي الضــربة األماميــة ف نيــا تــؤدى بطرائــق

وأشــكال عديــدة بحســب مواقــف المعبــة ،ويعرفيــا(أمين الخــولي  )2001بأنيــا مجموعــة الضــربات التــي تــؤدى

بالمضرب من الجية المعاكسة لمذراع الضاربة  ،ف ذا كان الالعب أيمن فان الريش ا تية عمـى يسـاره يجـب أن
تمعـب بظيــر المضرب(السـطح الخــارجي) ومـن جيــة اليســار وتعـد مــن الضـربات الميمــة والصـعبة فيــي تتطمــب
بعض الوقت إلجادتيا

وتقسم الضربة الخمفية عمى عدة أنواع منيا(:)16

أ -ضربة اإلبعاد الخمفية ب -الضربة المدفوعة الخمفية
ج -ضربات المعب عمى الشبكة الخمفي د-الضربة المسقطة الخمفية

4س-سأئساسوآخوآاسيسسوآمصورسوآنيبقي2001يسص 106-99س

 -3منيج البحث واجراءاتو الميدانية

 1-3منيج البحث :استخدم الباحث المنيج التجريبي بتصميم المجموعتان المتكافئتان ذات االختبار
القبمي والبعدي لمالئمتو طبيعة المشكمة وتحقيق اىداف البحث

 2-3مجتمع البحث وعينتو -:تمثل مجتمع البحث بطالب المرحمة الثالثة شعبو (ج) في كمية التربيـة
الرياضية – جامعة كربالء لمعام الدراسـي (2014 – 2013م) والبالغ عددىم ( )30طالبـاً  ،وتمثمت عينو
البحث بجميع افراد المجتمع  ،وىذا يعني استخدام طريقو الحصر الشامل لجميع افراد المجتمع  ،وتم تقسيم

عينو البحث الى مجموعتين تجريبيتين االولى يتم التعمم بيا بأسموب انتقال اثر التعمم العمودي (انتقال اثر
التعمم من الضربة المسقطة الى الضربة الساحقة األمامية ) والمجموعة الثانية يتم التعمم بأسموب انتقال اثر

التعمم العمودي المعكوس (انتقال اثر التعمم من الضربة الساحقة الى الضربة المسقطة األمامية).

ولغرض التأكد من تجانس عينة البحث قام الباحث بمعالجة النتـائج القبميـة إلفـراد العينـة فـي اختبـار الضـربة

المسقطة والساحقة األمامية من خالل استخدام معامل االلتواء .كما مبين في الجدول (-: )1
جدول ()1يبين تجانس أفراد عينة البحث

االختبار

ن

س

ع

من

معامل االلتواء

الضربة المسقطة

30

14,35

8,17

11

3±<0.94

الضربة الساحقة

30

13,75

1,63

9,5

3±<0.98

ولمتأكــد مــن تكــافؤ مجمــوعتي البحــث قــام الباحــث بترتيــب نتــائج عينــو البحــث فــي اختبــارات الضــربة المســقطة

األمامية والضربة الساحقة األمامية ترتيباً تصاعديا ومن ثم تم تـوزيعين الـى مجمـوعتين وبالتعاقـب وبعـدىا تـم
استخدام اختبار ( )Tلمعينات المستقمة وذلك لمتأكد من تكافؤ مجموعتي البحث وحسب الجدول ()2
جدول ()2يبين تكافؤ مجموعتي البحث
وحدة

المؤشرات اإلحصائية

قيمو T

القياس

المتغيرات البحثية

مستوى

نوع الداللة

الداللة

ميارة الضربة المسقطة األمامية

درجو

1,07

0,39

غير معنوي

ميارة الضربة الساحقة األمامية

درجة

1,04

0,15

غير معنوي

ن 15 =1ن15=2

مستوى الداللة ()0,05

 3-3األدوات واألجيزة المستخدمة بالبحث :
 -1مالعب ريشة متكاممة نوع ( )yonexعدد ()2
 -2مضارب ريشة نوع ) )yonexعدد ()16

 -3كرات ريشة نوع ) )yonexعدد ( 10عمبة)

 -4مضارب ريشة مثقمو بوزن (140غم – 160غم ) نوع ) )yonexعدد ()10
 -6أقالم ماجيك ممونو عدد ( -7 )5أشرطو الصقو ممونو عدد( )10رولو
 -8شريط قياس كتان ذات طول 20م  -9ساعة توقيت صينية عدد()2

 -10االختبارات  -11االستبيان  -12استمارة تفريغ البيانات

 4-3الميارات موضوع الدراسة :

قام الباحث بدراسة الميارات ا تية وىي (الضربة المسقطة األمامية– الضربة الساحقة األمامية)

 5-3االختبارات المياريو :

)(1

 -اختبار الضربة المسقطة األمامية

:

غرض االختبار :قياس ميارة الضربة المسقطة األمامية .
األدوات المطموبة :مضارب ريشة ،ريش  ،ممعب مخطط بتصميم االختبار وكما في الشكل.

وصف األداء  :بعد أن يتم شـرح االختبـار لممختبـرين يعطـى كـل مختبـر( )5محـاوالت تجريبيـة لإلحمـاء وبعـدىا
يقــف الالعــب فــي المكــان المحــدد لــو ( )xوعمــى بعــد 5م مــن الشــبكة ويكــون ماســكا مضــربو بمســكو أماميــة
الســتقبال الريشــة المرســمة إليــو مــن الممعــب المقابــل(

الدرجة األعمى والمدرجة(.)1 ،2 ،3

) لتعبــر الشــبكة محــاوال إســقاطيا ف ـي المنطقــة ذات

-1وسامصالحعبدالحسين،الريشةالطائرةبينالممارسةوالمنافسة،عمان،داررضوان،2013،ص44

تقويم األداء  - :يقوم الالعب بأداء( )12محاولة ويحسب لو أفضل( )10محاوالت.
 -تعطى الدرجة حسب مكان سقوط الريشة.

 الريشة التي تقع عمى خط بين منطقتين تعطى الدرجة األعمى. أعمى نقاط يمكن أن يحصل عمييا الالعب ىي( )30نقطة.1م

X

3

5م

2

1م1م

1

مدرب

العب

الشكل يوضح تخطيط ممعب الريشة الطائرة الختبار الضربة المسقطة
– اختبار ميارة الضربة الساحقة األمامية

()2

:

غرض االختبار :قياس دقة ميارة الضرب الساحق األمامي

األدوات المطموبة :مضارب ريشة  ،ريش طبيعي  ،قوائم إضافية بارتفاع (213سـم)  ،حبـل مطـاطي  ،اسـتمارة

تسجيل البيانات ،ممعب ريشة مخطط بتصميم االختبار .كما في الشكل وصف األداء:
(

يقف الالعب في المكان المخصص لو(  ) xويقوم برد الريشة المرسمة لو من منطقو مقابمة

) بضربو ساحقو قوية محاوال إسقاطيا فـي المنطقـة ذات الدرجـة األعمـى بشـرط أن تمـر الريشـة مـن فـوق

الشبكة ومـن تحـت الحبـل المثبـت خمـف الشـبكة عمـى بعـد (60سـم) وبارتفـاع (213سـم) ويقـوم الالعـب بـأداء

( )10محاوالت مع مالحظة قوة الضربة الساحقة .
تقويم األداء :

 -1تعطى الدرجة بحسب مكان سقوط الريشة

 -2إذا لم تعبر الريشة من فوق الشبكة ومن تحت الحبل أو سقطت خارج المناطق المحددة تعطى صف ار
 -3الريشة التي تقع عمى خط بين منطقتين تعطى الدرجة األعمى
 -4الدرجات مقسمو حسب المناطق ()5-4-3-2-1

 -5الدرجة النيائية ىي مجموع درجات المحاوالت ( )10وىي ( )50درجو
5

4

3

2

-2مازنىاديكزار،تأثيرالعرضوالتنفيذالمباشروالمؤجلفيتعممبعضمياراتالريشةالطائرةوانتقالأثرهإلىبعضميارات
التنساألرضي،أطروحةدكتوراه،جامعةبابل،كميةالتربيةالرياضية،2008،ص.74

1

132سم

76سم
X

60سم
132سم

213سم

132سم

الشكل يوضح تخطيط ممعب الريشة الطائرة الختبار الضربة الساحقة األمامية

 6-3التجربة االستطالعية  :تاريخ التجربة  :يوم 2014/3 / 1صباحا .

 -مكان التجربة  :القاعة الرياضية في كمية التربية الرياضية – جامعة كربالء.

 العينة  :تكونت عينة االستطالع من ( )8طالب ونفس عينو التجربة الرئيسية -أىداف التجربة :

 -1تعريف فريق العمل المساعد بطبيعة االختبارات ومعرفة مدى كفاءتو .
 -2تالفي المعوقات التي تواجو الباحث أثناء تنفيذ االختبارات .

 -3معرفة الزمن التقريبي الذي يستغرقو كل اختبار والوقت المستغرق لالختبارات .

 -4التأكد من المعامالت العممية لالختبارات  -5التعرف عمى الوقت المالئم لمتمارين المستخدمة
-6التعرف عمى مالئمة التمرينات ألفرد العينة.

 7-3األسس العممية لالختبارات :

 -1الصدق :تم اعتماد الصدق الظـاىري مـن عـرض االختبـارات المياريـة واختبـار اإلدراك وسـرعة االسـتجابة

عمى السادة الخبراء والمختصين*  ،إذ تم اتفاق جميع الخبراء والمختصين عمييا .وكما مبين في الجدول (.)3

 -2الثبــات  :تــم حســاب معامــل الثبــات لجميــع االختبــارات المياريــة واختبــار اإلدراك واتخــاذ القـرار بطريقــة
طبق الباحث االختبارات في التجربة االستطالعية عمى عينو البحـث بتـاريخ /1
(االختبار واعادة االختبار)  ،إذ ّ
 2014/ 3وبعــد مــرور( )7أيــام تــم إعــادة االختبــار عمــى نفــس العينــة وتحــت نفــس الظــروف بتــاريخ 3/7
 ، 2014/ولمتأكــد مــن ثبــات االختبــارات اســتخدم الباحــث معامــل ارتبــاط ســبيرمان بــين نتــائج االختبــار األول

واالختبــار الثــاني ،وقــد أظيــرت النتــائج وجــود ارتباطــا" معنويــا" بينيمــا وىــذا مؤشــر بــان معامــل الثبــات ليــذه

االختبارات عال أيضا  .وكما مبين في الجدول (.)4

* الخبراء والمختصين  -1 :ا.م.د مازن ىادي  -2م.د.حذيفة إبراىيم  -3م.د ماىر عبد الحمزة  -4ا.م.د سيير إبراىيم

-5ا.م.صاحب عبد الحسين -6م.م جبار عمي -7م.م عمي عطية
** المحكمان ىما  -1:حسنين صالح
 -2سامر صالح

حكم االتحاد العراقي لمريشة الطائرة

العب منتخب االتحاد العراقي لمريشة الطائرة 

-3الموضــوعية :لغـرض التأكــد مــن موضــوعية االختبــارات اســتعان الباحــث بــدرجات محكمــين **ســجمت فــي
أثناء إعادة االختبارات في  2014/3 /7وبعد معالجة نتائجيما إحصائيا باستخدام معامـل االرتبـاط سـبيرمان ،
تم التأكد من معنوية الموضوعية لجميع الميارية  .كما مبين بالجدول (.)4

2

وحدة

القياس

االختبارات

الموافقين

الجدول ()3يبين عدد الخبراء الموافقين وغير الموافقين والنسبة المئوية وقيمة كا لالختبارات المبحوثة
%

غير

الموافقين

2

قيمة كا

%

نوع

المحسوبة

الجدولية

الداللة

ضربة المسقطة األمامية

(درجو)

7

%100

صفر

صفر

9

3,84

معنوي

الضربة الساحقة األمامية

(درجو)

7

%100

صفر

صفر

9

3,84

معنوي

%
%

عند درجة حرية =  1ومستوى داللو =0,05
جدول ()4يبين معامالت الثبات والموضوعية

8-3االختبارات القبمية :
طبــق الباحــث االختبــارات القبميــة فــي 2014/3 /8فــي قاعــة كميــة التربيــة الرياضــية –جامعــة كــربالء فــي

الساعة العاشرة صباحاً  ،حيث تم إجراء االختبارات الميارية .

 9-3التمارين المستخدمة بالبحث :
االختبارات

معامل الثبات

معامل الموضوعية

ضربة اإلبعاد األمامية

*0,88

*0,92

الضربة المسقطة األمامية

*0,87

*0,90

من خالل خبرة الباحث الميدانية في مجال المعبة وباالعتماد عمى المصادر العربية واألجنبية اعتمد الباحث

تمارين (ممحق  )1متنوعة  ،وتم تنظيم ىذه التمارين بحيث تتالءم مـع أفـراد العينـة والمسـتوى التـدريبي ليـم ،
وتــدخل الباحــث فــي القســم الــرئيس مــن الوحــدة التعميميــة الخاصــة وبواقــع ( 30دقيقــو) حيــث تــم البــدء بــالتعمم

بالضربة المسقطة األمامية ومن ثم الضربة الساحقة األمامية ىذا ما يخص المجموعة التجريبيـة األولـى  ،أمـا
المجموعة التجريبية الثانية فتم البدء بالضربة الساحقة األمامية ومن ثم الضربة المسقطة ،واستمرت التمـارين

التعميميــة بأســموب المقتربــات الخططيــة لمــدة ( )45يــوم  ،وبواقــع وحــدتين تعميميتــين فــي األســبوع وتــم البــدء

بالبرنامج بتاريخ 2014/ 3/10

 10-3االختبارات البعدية :أجرى الباحثان االختبارات البعدية فـي 2014/4 /27فـي القاعـة المغمقـة فـي
كميو التربية الرياضية – جامعو كربالء في الساعة العاشرة صباحاً .

 11-3الوسائل اإلحصائية

تم استخدام الحقيبة اإلحصائية ( )spssفي تحميل بيانات البحث وكما يأتي :

 -الوسط الحسابي

 -االنحراف المعياري  -النسبة المئوية  -اختبار كا2

 -اختبار ) (Tلمعينات المستقمة والعينات المترابطة–معادلو انتقال اثر التعمم

 -4عرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا

 1-4عرض وتحميل نتائج االختبار القبمي والبعدي لمجموعتي البحـث ( التجـريبيتين) فـي االختبـارات المياريـة
.

بعــد جمــع البيانــات القبميــة والبعديــة لالختبــارات المياريــة و لمجمــوعتي البحــث  ،ولغــرض وصــف نتــائج أف ـراد
العينة قام الباحث بمعالجة البيانات إحصائيا باسـتخدام مقـاييس النزعـة المركزيـة ومقـاييس التشـتت  ،ولغـرض

معرفة معنوية الفـروق بـين االختبـارين القبمـي والبعـدي ولمجمـوعتي البحـث اسـتخدم الباحـث اختبـار ) )Tوكمـا

مبين في الجدولين ( )5و (.)6

جدول ()5يبن قيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيم ( )Tالمحسوبة لالختبارات
القبمية والبعدية ولممجموعة التجريبية االولى
الميارة

االختبار القبمي

االختبار البعدي

ع

س-

ع

س-

قيمة ()T

مستوى
الداللة

الضربة المسقطة

14.35

8.17

19

1.51

4,21

0,03

الضربة الساحقة األمامية

13.75

1.63

17.57

1.47

3.34

0,03

األمامية

ن=15

نوع الداللة

معنوي
معنوي

تحت مستوى داللة ()0,05

وفيمــا يخــص نتــائج المجموعــة التجريبيــة  ،يبـ ّـين الجــدول ( )6وصــفا لنتــائج المجموعــة وكــذلك نتــائج االختبــار
اإلحصائي ( )Tلمعرفة معنوية الفروق بين االختبارين القبمي و البعدي .

جدول ()6يبن قيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيم ) (Tالمحسوبة لالختبارات
القبمية والبعدية ولممجموعة التجريبية الثانية

الميارة

االختبار القبمي

االختبار البعدي

ع

س-

ع

س-

قيمة ()T

مستولى
الداللة

نوع الداللة

الضربة الساحقة

13.91

1.85

17.00

1.44

2,32

0,02

معنوي

الضربة المسقطة

14

0.165

18.33

1.11

2,042

0,03

معنوي

ن=15

تحت مستوى داللة ()0,05

 2-4مناقشة نتائج االختبار القبمي والبعدي لمجموعتي البحث في االختبارات الميارية.
يعزو الباحث معنوية الفرق بين االختبار القبمي واالختبار البعدي لممجموعة التجريبية األولى والثانية ،إلـى

التمــارين المســتخدمة فــي الوحــدات التعميميــة واســتخدام طرائــق تعمــم وأســاليب تمــرين تتناســب مــع نــوع الميــارة

المتعممــة ،كمــا ان تمرينــات المقتربــات الخططيــة فــي نمــوذج الوحــدات التعميميــة وتنظيميــا وطريقــة تبويــب تمــك
الوحــدات التعميميــة مــن حيــث الــزمن المخصــص ليــا مــن خــالل اســتمرارية أدائيــا ونوعيــة الميــام والواجبــات

المتنوعة المصاحبة لألداء كما أن إلستراتيجية الـتعمم بيـذه الطريقـة جـاء منسـجماً والزيـادة التدريجيـة لمجمـوع

المحاوالت واستخدام المواقف المتغيرة بالكرة أو بدون كرة ومن مواقـع ثابتـة ومتغيـرة وبوسـائل تنافسـية متنوعـة

وضمن إمكانية وقدرات الالعبين ،وقد أكدت ( )Linda , 1997ذلك ( إن أسموب استخدام تمرينات المقتربات
الخططيــة لأللعــاب ىــو اقت ـراب مشــجع لممبتــدئين لحــل الميمــات الخططيــة وربــط متماســك بــين تعم ـم الميــارات

تعممـو كيـف
والخطط وىذا االقتراب لتعميم وتطوير الميارات ىـو تحـرك المبتـدئ ضـمن خطـوات خططيـة متدرجـة
ُ
يمــارس المعــب ،وان الغايــة مــن اســتخدام ىــذا األســموب ىــو تطــوير أداء المبتــدئين فــي المعــب والتفاعــل لتوحيــد
اإلدراك الخططـي وتنفيـذ الميـارة)(.)1وىـذا مــا سـاعد الالعـب عمـى تطـور األداء الميــاري مـن خـالل زيـادة نســب
نجاح المحاوالت خالل المعب  ،ممـا أدى إلـى االكتسـاب الجيـد لمميـارة وبالتـالي تطـور القـدرة المياريـة والـتحكم

ودقــة األداء لــدى المــتعمم وبالتــالي فــان تنويــع التمــارين وحركاتيــا ومياميــا جــاء ايجابيـاً إذ زاد مــن قــدرة األداء

وأعطت المتعمم خبرة وتحكماً وسيطرة مشابية لواقع المعب الحقيقي وىـذا ىـدف يرغـب فيـو كـل مـدرب و مـدرس
في أن االنتقال من مرحمة الممارسة إلى مرحمة المنافسة بأقل عدد من األخطاء .

 3-4عرض نتائج انتقال اثر التعمم وتحميميا

 1-3-4عرض نتائج انتقال اثر التعمم العمودي من الضربة المسقطة األمامية الى الضربة الساحقة
لممجموعة التجريبية االولى

جدول ()7يبين اقيام وسط االوساط الحسابية لنتائج اختبارات المياراتمممجموعة التجريبية ونسبة انتقال اثر
التعمم

انتقال اثر التعمم

المعالم اإلحصائية

الميارات

الضربة المسقطة

الضربة الساحقة

االختبارات

19

17،57

نسبة االنتقال
%12

 2-3-4عرض نتائج انتقال اثر التعمم العمودي المعكوس من الضربة الساحقة األمامية الى الضربة
المسقطة لممجموعة التجريبية الثانية

جدول ()8يبين أقيام وسط األوساط الحسابية لنتائج اختبارات الميارات لممجموعة التجريبية ونسبة انتقال اثر
التعمم

انتقال اثر التعمم

المعالم اإلحصائية

الميارات

الضربة الساحقة

الضربة المسقطة

االختبارات

17

18,33
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نسبة االنتقال
%10

 3-3-4مناقشة نتائج انتقال اثر التعمم

يتبين من الجدولين ( )8()7حدوث انتقال ألثر التعمم من ميارة الضربة المسقطة األمامية الى الضربة
الساحقة األمامية (النقل العمودي) وكذلك انتقال اثر التعمم من ميارة الضربة الساحقة األمامية إلى ميارة

الضربة المسقطة األمامية (النقل العمودي المعكوس)  ،ولكن أفضمية االنتقال من ميارة الضربة المسقطة

األمامية الى الضربة الساحقة األمامية.

ويعزو الباحث حدوث انتقال اثر التعمم إلى :
أوالً  :التشابو الكبير في األداء الفني لمضربتين من ناحية المكونات حيث "انو كمما كانت ىناك عوامل مشتركة

بين مادة وأخرى  ،اثر التمرين أو التدريب في أحداىما عمى سرعة التعمم األخرى"()1وكذلك المثير واالستجابة

وىذا ما يوفر شرطاً ميماً من شروط انتقال أثر التعمم .فبالنسبة لمتشابو بالمثير فيمكن إيضاحو من خالل

نظرية التشابو حيث" دلت التجارب عمى أن اإلنسان حيث يتعمم القيام باستجابة معينو بالنسبة لوضع مثيرىا
()2

فأنو يميل إلى القيام باالستجابة نفسيا بالنسبة لمثير مشابيو"

.

ثانياً  :المدة الزمنية التي تفصل بين التعمم السابق والتعمم الجديد  ،اذ كانت الفترة الزمنية قصيرة بين تعمم
ميارتي الضربة المسقطة والضربة الساحقة  ،فالبرنامج التعميمي تضمن الميارتين (الضربة المسقطة

والساحقة) فبمجرد إكمال تعمم ميارة الضربة المسقطة تم االنتقال إلى تعمم ميارة الضربة الساحقة ىذا بالنسبة
لمجاميع انتقال اثر التعمم العمودي .

ثالثاً  :فاعمية أسموب او طريقة التعمم في تحفيز الطالب نحو تحقيق المطموب  ،وىذا ما تضمنو البرنامج
التعميمي من خالل استخدام تمرينات المقتربات الخططية .

أما بالنسبة ألفضمية مجموعة انتقال اثر التعمم من ميارة الضربة المسقطة الى الضربة الساحقة فيعزو
الباحث سبب ذلك الوجود بيئة أوسع في األداء من ناحية عرض حاالت متغيرة وحرجة وفي استخدامات قوة
مختمفة ولمسافات واتجاىات مختمفة باإلضافة إلى ان ميارة الضربة المسقطة ميارة مشوقة وحالة معززة

لمنجاح وتمتمك دافعيو أكثر لألداء من ميارة الضربة الساحقة .

 -5االستنتاجات والتوصيات
 1-5االستنتاجات :

-1ان لتمرينــات المقتربـــات الخططيـــة تـــأثي ار ايجابيـــاً فـــي تعمــم ميـــارتي الضـــربة المســـقطة والضـــربة الســـاحقة
األمامية لمطالب بالريشة الطائرة

-2وجود انتقال ألثر التعمم وباألسموبين العمودي والعمودي المعكوس.

-3إن النتقال اثر التعمم من ميارة الضربة المسقطة إلى ميارة الضربة الساحقة األمامية (العمودي) تأثي ارً
أفضل في التعمم وأكثر مما ىو عميو من ميارة الضربة الساحقة إلى الضربة المسقطة األمامية (العمودي

المعكوس) .

 2-5التوصيات :
 -1ضرورة االعتماد عمى تمرينات المقتربات الخططية في تعمم الميارات األساسية بالريشة الطائرة.
س

 -1مصطفىفيمي،سيكولوجيةالتعمم،القاىرة:دارمصرلمطباعة،٨٩١4،ص 101
 -2عاقل،التعممونظرياتو،ط٦بيروت:دارالعمملممالين،٨٩١٦،ص.115

 -2ضــرورة تقــديم تعمــم ميــارة الضــربة المســقطة األماميــة عمــى تعمــم ميــارة الضــربة الســاحقة األماميــة فــي
الريشة الطائرة.

 -3اجراء بحوث مشابيو وعمى ميارات وعينات مختمفة
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ممحق ()1

تمرين  /يقف مدرب وسط الممعب ويرسل ريشاً إلى الممعب المقابل ويؤدي الالعب الضربة المسقطة االماميـو

 )8( ،محاوالت في التكرار الواحد  C .مدرب  p ،العب.
P
C

تمرين  /يقف المدرب مقابل العب في جية يمين الممعب وتؤدى ضربة الساحقو األمامية  )8( ،محاوالت في

التكرار الواحد  C .مدرب  p ،العب.

C

P

تمرين  /يقف المدرب قرب الشبكة ويمسك بيده ( )8ريش يرسل ريشة إلى جيتي اليمين ثـم اليسـار والالعـب
يقــف فــي وضــع االســتعداد ليــؤدي الضــربة المســقطة األماميــة ثــم الرجــوع لممنتصــف وأداء الضــربة الســاحقو

والرجوع إلى المنتصف  C .مدرب  p ،العب.

C
P

تمـرين  /يقـف المـدرب وسـط الممعـب ويمسـك بيـده ( )8ريــش والعـب يقـف فـي الجيـة اليسـرى مـن الممعــب ،
يرســل المــدرب ريشـاً إلــى منطقــة وقــوف الالعــب ومــن ثــم يــؤدي الالعــب ضــربة مســقطة اماميــو عمــى جيتــي
الممعب .

P
C

تمرين  /يقف المدرب وسط الممعب ويمسـك بيـده ( )8ريـش و يقـف العـب فـي الجيـة اليسـرى مـن الممعـب ،
يرســل المــدرب ريش ـاً إلــى منطقــة وقــوف الالعــب ومــن ثــم يــؤدي الالعــب ضــربة ســاحقو اماميــو عمــى جيتــي
الممعب  C.مدرب  p ،العب
P
C

تمرين  /يقف المدرب وسط الممعب ويمسك بيده( )8ريش والعب يقف في الجية اليمنى من الممعـب  ،يرسـل

المدرب ريشاً إلى منطقة وقوف الالعب ومن ثم يؤدي الالعب ضربة مسقطة أمامية عمـى جيتـي الممعـب .

 Cمدرب  p ،العب

C

P

تمرين  /العب قريب مـن الشـبكة يمعـب ضـربة مرفوعـة قطريـة والعـب آخـر فـي الممعـب المقابـل يمعـب ضـربو
مسقطة أمامية مستقيمة فقط والرجوع إلى المنتصف لالعبين كمييما  C.مدرب  p،العب .

p

p

تمرين  /العب قريب من الشبكة يمعب ضربة مرفوعة مستقيمة والعب أخـر فـي الممعـب المقابـل يمعـب ضـربو
مسقطة قطرية فقط والرجوع إلى المنتصف لالعبين كمييما  C.مدرب  p،العب .

p

p

