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ملخص البحث باللغة العربية
يهدددا البحددث ملددة معرفددة تددأثير تمرينددات المقتربددات الخططيددة فددي تعلددم بعددض المهددارات ا ساسددية لالعبددين

الناشئين بالريشة الطائرة ،وأيضا معرفة تأثيرها فدي تطدوير الدقدة لدبعض المهدارات ا ساسدية لالعبدين الناشدئين

بالريشة الطائرة.

اسددتخدم الباحثدان المددنها التجريبددي لمالءمتددة طبيعددة البحددث ،وشددملت عينددة البحددث علددة الالعبددين الناشددئين

تحت أعمار ()21سنة في المركز التدريبي في محافظدة بابدب بالريشدة الطدائرة والبدالد عدددهم ( )12العبدا وقدد

شملت العينة جميع مفراد مجتمع البحث .واستخدم الباحثان مجموعة من االختبارات لألشكاب المهارية للمهارات
التددي كانددت محددور الدراسددة وهددي اختبددارات( ضددربة ا بعدداد ا ماميددة ،ضددربة ا بعدداد الخل يددة ،الضددربة المسددقطة

ا ماميددة ،الضددربة المسددقطة الخل يددة) وبعددد أج دراء التجددان

والتكددافف تددم تقسدديم أف دراد العينددة علددة مجمددوعتين

متساوية العدد واحدة تجريبيدة والثانيدة ضدابطة ،وتدم معالجدة البياندات التدي تدم الحادوب عليهدا مدن االختبدارات

باستخدام وسائب محاائية مناسبة.

وقددد أسد رت نتددائا هد ا البحددث علددة أن أسددلو تمرينددات المقتربددات الخططيددة كددان أكثددر تددأثي ار فددي تطددوير دقددة

المهارت ا ساسية بالريشة الطائرة من ا سدلو التقليدد ( االعتيداد ) المتبدع ممدا يددب علدة فاعليتدة
ا
بعض

وتأثيره ،وفة ضوء النتائا يواي الباحثان ضرورة استخدام تمريندات المقتربدات الخططيدة فدي تطدوير دقدة أداء

المهدارت ا ساسدية بالريشدة الطددائرة خاادة ومهدارات بدداقي ا لعدا عامة،فضدال عددن ضدرورة تطبيدخ اسددتخدام

أسلو تمرينات المقتربات الخططية بدرو التربية الرياضية.
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The effect of exercise tactical approaches in the development of the skills
of some accuracy Badminton
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The research aims to determine the effect of exercise tactical approaches in
learning some basic skills for junior badminton players, and also see the impact
in the development of accuracy for some of the basic skills of junior badminton
players.
The researcher used the experimental method to the nature of the relevance of
the research, and included a sample of the research on young players under the
age of 12 years at the training center in the province of Babylon, and badminton
's 20 -man squad has sample included all members of the research community .
The researcher used a set of tests for the forms of footwork skills that were the
focus of the study which tests ( blow deportation front , blow deportation
background, strike the projected front , strike the projected background) After
conducting homogeneity and parity of the sample was divided into two groups of
equal number one experimental and a second control group was processing the
data obtained from the tests using appropriate statistical methods.

The results of this research on the method exercises approaches tactically was
more influential in the development of the accuracy of some of the basic skills of
badminton from the traditional method (normal) followed demonstrating the
effectiveness and impact, and in the view of the results researcher recommends
the need to use exercises approaches tactically in the development of accurate
performance Almhart basic badminton skills and especially the rest of the
gaming public, as well as "the need to apply for use of the approaches tactical
exercises lessons of Physical Education.

 -2التعريا بالبحث

2-2المقدمة وأهمية البحث
تناوب كثير من الدارسين في مجاب التربية الرياضية ،دراسة العوامب والعناار التدي لهدا دور فعداب فدي العمليدة
التعليمية التي من مهامها الرئيسية تمكين المتعلم من الحاوب علة االستجابات المناسبة والمواقا المالئمة.

والتعلم الحركي باد ة عامدة يتنداوب حركدة ا نسدان عمومدا والحركدة الرياضدية بشدكب خداص بالدراسدة والتحليدب
للتعرا علة ا بعاد المختل ة التي يمكن أن نتناوب بها الحركة(.)1

وهناك الكثير من ا سالي التعليمية التي استخدمت في تعلم المهارات الرياضية وما زالت تستخدم  ،م تبايندت

فيها نس النجاح في ا داء المهار والبددني  ،لد ا سدعة الخبدراء والبداحثون ملدة ميجداد أسدالي تخددم ا لعدا

وال عاليات الرياضية كافة  ،بما يتالءم مع قابليات ا فراد المتعلمين وامكانياتهم .

من تمرينات المقتربات الخططية هي اقت ار مشجع للمبتدئين لحب المهمدات الخططيدة وربدط متماسدك بدين تعلدم

المهارات والخطط وه ا االقترا لتعليم المهارات هو تحرك المبتدئ ضدمن خطدوات خططيدة متدرجدة تعلمدة كيدا
يمار

المهارة في مثناء اللع والمنافسة وان الغاية من استخدام هدا ا سلو هو تطوير أداء المبتددئين فدي

اللع والت اعب لتوحيد ا دراك الخططي وتن ي المهارة“2”.

ولعبددة الريشددة الطددائرة يتطل د ممارسددتها أداء مهددارات ات مواا د ات خااددة وأداء فنددي دقيددخ ،واتبددا السددبب
الخططية المعقدة ،وللجان الخططي دور بارز ومهم في العديد من المباريات ،وخاادة عنددما يكدون المسدتو

متقاربددا بددين الالعبددين فددي الجواند البدنيددة والمهاريددة مددن خددالب التدددري المسددتمر علددة التمرينددات الخااددة
والتي هي مشابهة لحاالت اللع  ،مع مراعاة التدرج بها من أجب ضمان اسدتيعا الالعبدين لهدا بادوره جيددة،
والتأكد من انسجام مسدتو ا عدداد البددني والمهدار والتددري الخططدي مدع ممكانيدات الالعبدين وقدابليتهم مدن

النواحي ال هنية وقدراتهم علة االستيعا .

ومددن هنددا جدداءت أهميددة البحددث فددي اسددتخدام أسددلو تمرينددات المقتربددات الخططيددة والتددي تسددتخدم المهددارات
ا ساسددية بالريشددة الطددائرة مددن خددالب ه د ه المقتربددات وباتجاهددان أولهمددا متقددان المهددارات ا ساسددية وتطويرهددا
وثانيهما استخدام ه ه المهارات في االستراتيجيات الخططية مثنداء اللعد والمنافسدة  ،أ منندا نهددا ملدة تعلدم
المهارات ا ساسية في الريشة الطائرة عن طريخ اللعد المباشدر و لدك مدن ربدط ا داء المهدار والخططدي فدي

مثناء ا داء.

 -1نجاح مهدي شلش ,أكرم محمد صبحي ,التعلم الحركي ,ط ,2دار الكتب للطباعة والنشر ,جامعة الموصل,2222 ,ص.22
2-Linda .L.griffinandother. Teaching sport concePts and skill ,A tactical games Approuch.il Human
KENTICS, U.S.A,1997,P6.

 1-2مشكلة البحث:
أن من ا همية اختيار أفضب الوسائب التعليمية للمهارات الحركية وتطويرها وعلية ال بد من توفير بيئة تعليميدة

لتعلم المهارات ا ساسية وبن

الوقت تطبيقها في حاالت لع واقعية واالبتعاد عن ا سالي التقليدية.

ومددن خددالب خبددرة الباحث دان ومتابعتهم دا غلد البدراما التعليميددة والتدريبيددة واطالعهددا علددة الماددادر العلميددة
الحديثددة والتددي أكدددت علددة ظهددور أفكددار جديدددة ات بدددائب تعليميددة يمكددن من تعطددي ظددروا مشددابهة لظددروا

المنافسة بشكب أكثر دقة.

ل ا ارتأ الباحثدان ملدة دراسدة هد ا الموضدو مدن خدالب معدداد تمريندات المقتربدات الخططيدة والتدي تهددا ملدة
الجمددع بددين تعلددم أداء اللع د الخططددي وتطددوير المهددارات مددن خددالب تطددوير القدددرة علددة اسددتخدام المهددارات

ا ساسددية وممارسددتها فددي حدداالت مشددابهة لحدداالت اللع د والتددي مددن شددأنها تطددوير المسددتو المهددار لالعبددي

الريشة الطائرة.

 3-2أهداا البحث
-2أعداد تمرينات المقتربات الخططية في تطوير دقة بعض مهارات الريشة الطائرة.

-1التعرا علة تأثير تمرينات المقتربات الخططية في تطوير دقة بعض مهارات الريشة الطائرة.

4-2فروض البحث

-2لتمرينات المقتربات الخططية تأثي ار ايجابيا في تطوير دقة بعض مهارات الريشة الطائرة.
-1هندداك أفضددلية فددي التددأثير مددابين المجمددوعتين فددي تطددوير دقددة بعددض مهددارات الريشددة الطددائرة ولاددال
المجموعة التجريبية.

 5– 2مجاالت البحث
 2-5-2المجدداب البشددر  :العبددي منتخ د الجامعددة فددي كليددة التربيددة الرياضددية  -جامعددة كددربالء ،للموسددم
الرياضي .1224 - 1223

 1-5-2المجاب ألزماني  :لل ترة من 1223-21-2م ولغاية 1224-4-2م.

 3-5-2المجاب المكاني  :قاعة ناد المحاويب الرياضدي فدي محافظدة بابدب ،و القاعدة المغلقدة بكليدة التربيدة
الرياضية – جامعة كربالء.

 -2الدراسات النظرية والسابقة
 1 -2الدراسات النظرية
 2-2-1التعلّم الحركي

من من بداهة ا مر أن تكون العالقة واردة ما بين التعلّم بشكلة العام والدتعلم الحركدي بخاواديتة المعيندة فدي
ا داء المهددار لأللعددا الرياضددية  ،م من الددتعلّم الحركددي هددو فددر مهددم مددن الددتعلّم الد
الحركية والمهارية والبدنية  ،وكما تعامب الباحثون والمهتمون في التربية وعلم الن

فقد أهتم المعنيون بالجوان الحركية مع م هوم التعلّم الحركي .

يتعامددب مددع الجواند

مع التعلّم بإطاره العدام ،

من ما يميز التعلّم الحركي عن التعلّم هو من االستجابة في مجاب التعلّم الحركي تكون علدة شدكب سدلوك حركدي

لمجاميع عضلية كبيرة للواوب ملة الهدا

()2

.

من الددددددددددددددتعلّم الحركددددددددددددددي هدددددددددددددددو عمليددددددددددددددة تحادددددددددددددددب فددددددددددددددي الجهددددددددددددددداز العاددددددددددددددبي المركدددددددددددددددز ،

وال يمكددن قيددا

الددتعلّم باددورة مباشددرة وانمددا باددورة غيددر مباشددرة مددن هنددا يددأتي تعلّددم المهددارة الحركيددة  ،ومددن

ولمدا كدان
ضمن ه ا السياخ  ،فالمتعلم يتم قيا مد تعلمة عن طريخ قيا نسبة النجاح لدألداء المهدار ّ ،
التعلّم يحادب فدي الجهداز العادبي المركدز  ،لد لك فدإن تعلّدم المهدارة الحركيدة يكدون عدن طريدخ خدزن برنداما
حركي يتم تش يبة بواسطة التك اررات والتغ ية الراجعة

()1

ومن خالب ما تقدم نجد أن التعلّم الحركي علة ارتباط وثيخ بالجهاز العابي المركز المحيطي  ،والد

يكدون

المسفو ب عن التحكم بالمجاميع العضلية  ،وكي ية عمب ا عاا المحيطية ب اعلية عالية جب تحريك أجدزاء
الجسم  ،وه ا يعني حدوث عملية داخلية  ،وان نتائا ه ه العملية هدو التغييدر الحاادب فدي السدلوك الحركدي .

من التغيير ال يمكن معرفتة باورة مباشرة  ،وانمدا بادورة غيدر مباشدره عدن طريدخ السدلوك الحركدي  ،وبمدا أن
التعلّم الحركي عملية داخلية وغير ملموسة  ،فإن ا داء الحركي هو نتيجة التغيير النهائية .

 1-2-1التعلم عن طريخ اللع

من الم اهيم الحديثة التي تعتمد علة ا داء الخططي في اللع هو م هدوم تمريندات المقتربدات الخططيدة وهدي

حاالت في التعليم الخططي تهدا ملة الجمع بين تعلم أداء اللع الخططي وتطوير المهارات مدن خدالب تطدوير
القدرة علة استخدام المهارات ا ساسية وممارستها في حاالت مشابهة لحاالت اللع .

لقددد تطددرخ العديددد مددن الخب دراء والعلمدداء ملددة م هددوم سددابخ وواسددع االنتشددار ،تددم اسددتخدامة فددي العديددد مددن

الدراسدات والبحددوث وهددو م هددوم التعلديم بأسددلو اللعد  ،وهددو تعلديم المهددارات الحركيددة للعبددة واسددتيعابها وادراك
كي يدددة اسدددتخدامها ووقدددت اسدددتخدامها خدددالب اللعددد  ،أ تعلددديم واتقدددان المهدددارات ا ساسدددية مدددن خدددالب اللعددد

المباشر.

ومدن اجدب تالفدي نقداط الضدعا التددي يمكدن ان تظهدر فدي هد ا ا سددلو (الدتعلم بأسدلو اللعد ) ظهدرت مددفخ ار
أفكار جديدة ات بددائب تعليميدة يمكدن ان تدوفر بيئدة تعليميدة تعطدي ظدروا مشدابهة لظدروا المنافسدة بشدكب
أكثر دقة ،الن أكثر المشاكب التدي تواجدة المدتعلم والمددر هدي كي يدة اسدتخدام المهدارات ا ساسدية وتطبيقاتهدا

خالب المنافسة.

لد لك البددد مددن تددوفير بيئددة تعليميددة لددتعلم المهددارات ا ساسددية وبددن

الوقددت تطبيقهددا فددي حدداالت لعد واقعيددة،

واالبتعاد عن بعض ا سالي القديمة التي تعتمد علة تعلديم المهدارات واتقانهدا ثدم تعلدم خطدط اللعد بالتعاقد ،
ه د ه ا سددالي قددد ال تنسددجم مددع الوقددت المخاددص للتعلدديم المهددار والخططددي ونقاددد هنددا وقدت درو

لعبددة

الريشددة الطددائرة ،الن ه د ا ا سددلو يلتددزم بتعلدديم المهددارات ا ساسددية الواحدددة بعددد ا خددر  ،مددثال ا رسدداب ثددم
استقباب الريشة بالضربات ا مامية والخل ية ،الضر الساحخ ،الدفا عن الملعد ...ال ،,بعددها يتجدة المددر

او المدر

الة تعليم الطال او الالعبين كي ية اسدتخدام تلدك المهدارات فدي مثنداء اللعد مدن خدالب تن يد هد ه

المهددارات ضددمن واجبددات خططيددة ،ونحددن هنددا ال نسددتطيع ان نجددزم بددان هد ا ا سددلو هددو أسددلو غيددر ندداج ،
ولكن نقوب أسلو تمرينات المقتربدات الخططيدة ،يسدتطيع من يسدتثمر الوقدت المخادص للدتعلم بشدكب ادحي

 -1يعرب خيون :التعلّم الحركي بين المبدأ والتطبيق  ،بغداد  :مكتب الصخرة للطباعة  ، 2222 ،ص. 02
Schmidt A. Richard: Motor Learning and Performance, Human Kinetics11, 2000, P. 84.
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مددن خددالب اسددتخدام تمرينددات خططيددة مهاريددة معددا ،ممددا يعطددي للمددتعلم ال راددة لبندداء برندداما حركددي متكامددب

للمهددارات فددي مثندداء اللعد واسددتيعا كي يددة اسددتخدامها ضددمن البدراما الخططيددة وضددبط توقيتاتهددا وأوضدداعها،
وه ا سيساعد المتعلم علة تعلدم وضدبط التوقيدت الادحي والسديطرة والدتحكم بدا داء فدي مثنداء اللعد الحقيقدي
وه ا ال يمكن الواوب ملية مال من خالب الحاالت التي مرت علة المدتعلم فدي مثنداء أدائدة التمريندات الخططيدة.

ويددر ( )Throp-1994من كددب زيددادة فددي تكتيكددات اللعد مددن خددالب اسددتيعا واسددتخدام تمرينددات المقتربددات
الخططية يعطي دفعا قويا لحب مهمات ومشاكب اللع باورة سهلة ومهدارة عاليدة ،وعندد تطبيدخ هد ا ا سدلو

سوا نستطيع ان نميز ال روخ ال ردية بين المتعلمين با ضافة ملة مننا سنشاهد تطدور أداء العديدد مدنهم فدي

مثناء اللع بشكب أكثر ك اءة من حيث السرعة في اتخا القرار واختيار المهارة المناسبة وتحديدد موقعدة داخدب

الملع .

3-1-2م هوم التعلم بأسلو تمرينات المقتربات الخططية:
من هددددا المددددر

أو المددددر هدددو تواددديب طالبدددة أو العبيدددة ملدددة تعلددديم وتطدددوير واتقدددان المهدددارات الحركيدددة

واستخدامها مثناء اللع كناتا نهائي للتعليم أو التدري  ،والتواب ملة تحقيخ ا داء ا فضب في اللع .

فقد ظهرت م داهيم وأفكدار جديددة خاضدعة للتجربدة علدة معظدم ا لعدا التدي تعتمدد ا داء الخططدي فدي اللعد ،
وه ه ا بعاد الجديدة تاميم تمرينات لمقتربات خططية مشابهة لحالة اللع وبشكب واجبات أو مهمات خططيدة

ينبغي منها تعلم المهدارات الحركيدة مدن خدالب اللعد  ،ويطلدخ علدة هد ه ال كدرة التوجدة بدالتعليم بأسدلو اللعد .
()3

وهو تعليم المهارات الحركية للعبة واستيعابها وادراك أين تستخدم في اللع ومجاب ومكان ووقت استخدامها.
وبه ا نجد أن المدرسين يقومون بتعليم المهارات ثم خطط اللع بالتعاق  ،فمثال مدر

الريشة الطائرة يمضدي

فددي تطبيددخ تمرينددات مهاريددة الواحدددة بعددد ا خددر كالضددربة ا ماميددة ثددم الخل يددة ثددم ا رسدداب...وهك ا .وبعددد

اكتسا المهارة بادورة ادحيحة يتجهدون فدي تعلديمهم ملدة كي يدة اسدتخدام تلدك المهدارات مثنداء اللعد لغدرض
اكتماب الاورة عند المتعلم بان اللع يكون به ا الشكب ،ويحاولون تن ي ه ه المهارات في مهمات أو واجبدات

خططية ،وه ا التعليم يشكب فاال بين تعليم المهارات واللع  ،وبه ا ربما تحدث فجوة فدي تن يد ها أثنداء اللعد

أو يتأخر المتعلم في كي ية استخدامها بواقع اللع الحقيقي ومن هنا جاءت فكرة استثمار التعليم فدي اسدتخدام

تمريندات خططيدة مهاريدة سددوية وتوجيدة المدتعلم ملددة توحيدد أداء المهدارة أثنداء لعبهددا مباشدرة واسدتيعا كي يددة
استخدامها أثناء اللع ومواقعة وتوقيتاتة وأوضاعة .وبه ا نساعد المتعلم علدة التوقيدت الادحي فدي المكدان

والزمددان المحدددددين وامكانيدددة السددديطرة والدددتحكم بدددالكرة ن المدددتعلم سدددبخ وان قدددام بتن يددد هددد ه الحددداالت أثنددداء
التمرينددات الخططيددة ،وان ه د ه الطريقددة التعليميددة سددوا تعطددي مثددارة وشددوخ للمددتعلم عددن طريددخ تعلددم اللع د
مباشرة ،وبن

(.)4

الوقت لها وظي ة دافعية

 4-1-2أهمية تمرينات المقتربات الخططية

من من الدراسات والبحوث ا وليدة التدي اهتمدت باسدتخدام أسدالي تعليميدة بهد ا الشدكب هدي دراسدة ( Throp

 )and Bunker 1986التددي اسددتخدمت أسددلوبا تعليميددا خططيددا غرضددها اسددتيعا كي يددة اللعد  ،واسددتخدمت
لتعليم بعض أنوا الرياضات في المدار

المتوسطة وهو أسلو معاك

في م هومة سدلو اسدتخدام تعلديم
3

- Mosston and Ashworth, teaching physical Education, Macmillan publishing com. Newyork, 1994,

p.41
1- Burrows, An Introduction to netball, bulletin of physical education, 1993, 19 (1), P.P.27-31.

ا داء ال نددي (التكنيددك) للمهددارات الحركيددة مباشددرة مددن خددالب المحدداوالت التكراريددة فقددط .وه د ا ا سددلو يبدددأ
بمشاركة الطال في الدخوب لتعليم نشاطات ا لعا والبداية من الشرح والعرض والتمرين وقدد ادممت سلسدلة
من التمرينات التطبيقية والتدرج بها من السهب ملة الاع هدفها تطوير وتحسدين اكتسدا المهدارة .فدي حدين

من ا سلو المقترح يساعد علة اكتسا ا داء ال ني للمهارات من خالب اللع

.

وان ( )Throp 1986وآخرين يعتبرون من المهتمين ا وائب في البحوث المنشورة عن االهتمام ببدائب مضافية
للتعليم والتعلم واعدادة الت كيدر بتعلديم المهدارات الحركيدة لأللعدا  ،وقدد رفعدوا شدعار مرشداد وتوجيدة المدتعلم ملدة
معرفة واستيعا ما ا سوا يعمب قبب تعليمة كيدا سدوا يعمدب ( What to do should proceed how

 )to doوربطوا ه ا الم هوم باللع المباشر أوال هو ال

يعلم المبتدئ كي ية أداء المهارات واتقانهدا ن هد ا

االستخدام سدوا يدفد ب ائددة للمدتعلم بدأداء المهدارات ومجداالت واقعيدة مشدابهة للعد والتعدرا علدة متغيدرات
وأشددكاب وأندوا أداء المهددارات وفددي بيئددة تعليميددة متغيددرة وهد ا ممددا يزيددد السدديطرة والددتحكم والقدددرة والبراعددة فددي
ا داء والتواب بالمتعلمين ملة حالة اللع العشوائي المتغير وال

يشابة حالة اللع (.)5

وه د ا ال يعنددي مننددا نقددوم بتعلدديم المهددارة قبددب تعري هددا للمبتدددئ واعطدداء ا رشددادات والتعليمددات لرمددوز المهددارة

ودالئلهددا وعرضددها لددة قبددب الدددخوب مباشددرة لممارسددتها فددي اللع د  .وه د ا مددا يفكددد عليددة الخب دراء والمعنيددون

والباحثون في دراساتهم.

 5-1-2بعض المهارات ا ساسية للعبة الريشة الطائرة :
من من أهم واجبدات المددر فدي لعبدة الريشدة الطدائرة هدو تعلديم المهدارات ا ساسدية للعبدة مدن خدالب اسدتيعا

وفهم وادراك ا شباب للمهارات ا ساسية للواوب بهم ملة أداء أفضب ننا ال نستطيع الواوب ملة المسدتويات

العليا مال من خالب متقان أداء المهارات ا ساسية من اجب أداء التكنيك العالي بكب سدهولة ودقدة .وفيمدا يدأتي

بعض المهارات ا ساسية للعبة الريشة الطائرة-:

 1-5-1-2الضربة ا مامية :

وهي المهارة ا ساسية ية لعبدة مدن العدا المضدر المختل دة وأكثرهدا اسدتعماال فدي التددري وتدفد بطرائدخ

عديدة ،والضربة ا مامية هي التي تفد بالوجة ا مامي للمضر ردا علة الريشة اآلتية في اتجاه اليمين من
جسم الالع علة ا غل (غير ا عسر) .ويكون هدفها حس شكب الضربة ا مامية(.)6

و كر ) (1997 Edwardsأن من أهم أنوا الضربات ا مامية :
أ -ضربات فوخ ال أر

()7

ا مامية

:

وهي من الضربات ا ساسية والمهمة في لعبة الريشة الطائرة والتدي تدفد بوجدة المضدر ا مدامي ومدن فدوخ

الد أر  .وهددي الضددربات التددي يعتمدد عليهددا الالعد لتحريددك الالعد مددن مركددزه ملددة أبعداد الملعد  ،وتددفد هد ه
2-Throp, and Bunker, Al mond for the teaching of games in secondary school, Bulletin of ph. Ed. 1986,
p.p 5-8
 -1أمين أنور الخولي ,الريشة الطائرة ,ط ,2القاهرة ,دار الفكر العربي,2221 ,ص.08
2- John Edwards. Badminton(Technique Tactics Training )Growood press.97 p.45.

الضربة من الجزء الخل ي للملع  ،بحيث يقدا الالعد وقدمدة اليسدر نحدو ا مدام وقدمدة اليمندة نحدو الخلدا

ويضر الريشة بقو

ٍ
عاب أو متوسط حتة تسقط الريشة قبب حدود الملع ال رد بقليب أو قر الشبكة.

د -الضربة المسقطة ا مامية (:)8

تددفد الضددربة المسددقطة فددي الريشددة الطددائرة بشددكب أساسددي مددن فددوخ الد أر

ومددن منطقددة الملعد الخل يددة أو

منطقة المنتاا ملة منطقة الملع ا مامية للمناف  ،أ مرسداب الريشدة مدن ا علدة ملدة ا سد ب فدي طريدخ
سددير نزولهددا ملددة منطقددة الملعد ا ماميددة وتكددون قريبددة مددن الشددبكة لزيددادة الاددعوبة علددة الالعد المندداف ،
والهدا هو من يكون المناف

اقر ملة منطقدة الملعد ا ماميدة وهكد ا يمكدن لالعد المهداجم من يدتمكن مدن

فت فضاء أوسع داخب الملع رغم انة موجود في منطقة الملع الخل ية وفي ه ه الحالدة يدتمكن الالعد مدن
مجبار المناف

الريشة.

علة رفع الريشة ملة ا علة وبالنتيجة الحاوب علة ممكانية للهجوم او محراجة في اعوبة رد

وهناك نوعان من الضربة المسقطة ا مامية هما:

.1

الضربة المسقطة ا مامية البطيء:

من طريقددة أداء الضددربة المسددقطة ا ماميددة مشددابهة لطريقددة أداء ضددربة ا بعدداد ا ماميددة ولكددن االخددتالا فددي

مكددان سددقوط الريشددة وفددي المسددار الحركددي للريشددة ،من مكددان سددقوط الريشددة فددي الضددربة المسددقطة ا ماميددة
البطيئة يكون في المنطقة القريبة من الشبكة ،ولحظة ضر الريشة يكون من أعلة نقطة مما يجبدر المنداف

علة التحرك لألمام وبالتالي رفع الريشة ملة ا علة مما يسهب كس النقطة.

.2

الضربة المسقطة ا مامية السريعة:

من طريقة أداء الضربة المسقطة ا مامية مشابهة لطريقة أداء ضربة ا بعاد ا مامية ولكن االختالا في مكان
سقوط الريشة وفي المسار الحركي للريشة ،وان مكان سقوط الريشدة يكدون قدر خدط ا رسداب ا مدامي لملعد

المناف

وي ضب أن تكون ملة جوان الملع  ،ويج أدائها بسرعة لتجبر المناف

علة فقدان االتزان.

 2-5-1-2الضربة الخل ية:

وهي من المهارات ا ساسية ية لعبة من العا المضر  ،كما في الضربة ا مامية فإنها تفد بطرائخ وأشكاب

عديدة حس مواقا اللعبة(.)9

ويعرفهددا(أمين الخددولي  )1222بأنهددا مجموعددة الضددربات التددي تددفد بالمضددر مددن الجهددة المعاكسددة لل د ار

الضاربة ،فان كان الالع أيمن فان الريش اآلتية علة يساره يج أن تلع بظهر المضر (السط الخارجي)

ومن جهة اليسار وتعتبر من الضربات المهمة والاعبة فهي تتطل بعض الوقت جادتها(.)10
أن المتطلبات الرئيسية التي يحتاجها الالع

-مسك المضر بطريقة القبضة الخل ية.

داء الضربة الخل ية هي(:)11

-متابعة مسار الريشة القادمة بالنظر.

-وضع الجسم في ضوء لك للتمهيد دائها.

 -3وسام صالح عبد الحسين :الريشة الطائرة بين الممارسة والمنافسة ,ط ,1عمان ,دار الرضوان للنشر والتوزيع ,2212 ,ص.33
 -3آن بتمان :التنس ,ترجمة قاسم لزام .بغداد :ج دار الحكمة ,1991 ,ص.39
 -2أمين الخولي .المادر السابخ،1222،ص.99

 -2أمين الخولي .الريشة الطائرة.ط . 1القاهرة:ن دار ال كر العربي ،2994 ،ص.99

-عدم التوتر في أثناء أداء الضربة.

وتقسم الضربة الخل ية علة عدة أنوا منها(:)12

أ -ضربة التخليص الخل ية :

وهي ضربة خل ية سدهلة تعتمدد أساسدا علدة التوقيدت المالئدم ،وفكدرة ا داء الحركدي فيهدا تعتمدد علدة ثندي ومدد

ال ار الضاربة لمقابلة الريشة.

 -الضربة المدفوعة الخل ية:

وهددي ضددربة تشددبة ضددربة التخلدديص الخل يددة مددن حيددث فكددرة الحركددة وان اختل ددت ن الد ار ال تمتددد مددن فددوخ

ال د أر

كمددا فددي التخلدديص وانمددا فددي مسددتو الكتددا تقريبددا ،وهددي ضددربة تسددتخدم كثي د ار فددي الزوجددي والزوجددي

المختلط.

جد -الضربة المقوسة الخل ية :
وهي ضربة ات مسار من أس ب ملة أعلة و ات قو

د -ضربات الاد والدفع الخل ية :

عاب وتلع في الغال بالقر من الشبكة.

تدفد هد ه الضددربات فدي وضددع القبضدة الخل يدة للمضددر وهدي تشددبة مدن حيدث الوظددائا وا داء مثيالتهدا فددي
الضربات ا مامية مع مالحظة أنها تفد من الجهة عك
ه – الضربة المسقطة الخل ية:

ال ار الضاربة أ بالسط الخارجي للمضر .

تددفد الضددربة المسددقطة الخل يددة فددي الريشددة بشددكب أساسددي مددن فددوخ الد أر

ومددن منطقددة الملعد الخل يددة أو

منطقة المنتاا ملة منطقة الملعد ا ماميدة للمنداف  ،أ مرسداب الريشدة مدن ا علدة ملدة ا سد ب فدي طريدخ

نزولها ملة منطقة الملع ا مامية وتكون قريبة من الشبكة لزيادة الاعوبة علة الالع المنداف  ،من الهددا
هو من يكون المناف

اقر ملة منطقة الملع ا مامية وهك ا يمكن لالع المهاجم من يتمكن مدن فدت فضداء

أوسع داخب الملع رغم انة موجدود فدي منطقدة الملعد الخل يدة وفدي هد ه الحالدة يدتمكن الالعد مدن من يجبدر

المندداف

الريشة.

علددة رفددع الريشددة ملددة ا علددة وبالنتيجددة الحاددوب علددة ممكانيددة للهجددوم أو محراجددة فددي اددعوبة رد

وهناك نوعان من الضربة المسقطة الخل ية هما:

-2الضربة المسقطة الخل ية البطيئة:

من طريقة أداء الضربة المسقطة الخل ية البطيئة مشابهة لطريقة أداء الضربة المسقطة ا مامية البطيئة ولكدن

االختالا في طريقة التن ي ومسكة المضر  ،وان مكان سقوط الريشة في الضربة المسقطة الخل ية يكون قر
الشبكة.

-1الضربة المسقطة الخل ية السريعة:

من طريقددة أداء الضددربة المسددقطة الخل يددة السددريعة مشددابهة لطريقددة أداء الضددربة المسددقطة ا ماميددة السددريعة

ولكن االختالا في طريقة التن ي ومسكة المضر  ،وان مكدان سدقوط الريشدة يكدون فدي الثلدث ا ماميدة لملعد

المناف

وي ضب من تكون ملة جوان الملع .

 -3أمين الخولي .المادر السابخ،1222،ص.221-99

 -3منهجية البحث واجراءاتة الميدانية :
 2-3منها البحث :

نظ ار لما تتطلبة طبيعة البحدث وأهدافدة الموضدوعة فضدال عدن المشدكلة المطروحدة اسدتخدمت الباحثدة المدنها
التجريبددي بأسددلو المجموعددات المتكافئددة ات ا خبددار (القبلددي والبعددد ) وه د ا مددا ت دراه مناسددبا ومنسددجما مددع
مواا ات البحث وحب المشكلة وتحقيخ أهدافها.

 1-3مجتمع البحث وعينتة :

تم تحديد مجتمع البحث لالعبين الناشئين تحت أعمار 21سنة في المركز التددريبي فدي محافظدة بابدب للموسدم

 1224 - 1223والبددالد عددددهم ( )12الع د  ،وتددم تقسدديمهم ملددة مجمددوعتين تجريبيددة وضددابطة بالطريقددة
العشوائية ا بلد عدد كب مجموعة ( )22العبين وال ين يمثلون عينة البحث.

 3-3وسائب جمع المعلومات وا دوات المستخدمة :
 2-3-3أدوات البحث:



االختبارات والقيا

المالحظة



االستبيان



مالع ريشة طائرة عدد ()1

 1-3-3ا جهزة والوسائب المستخدمة بالبحث :


مضار ريشة طائرة عدد ( )12مضر نو yonex



شبكات ريشة نو  yonexعدد()1



أعمدة ريشة عدد ()4




ريش بالستك بعدد ( )12علبة سعة الواحدة ( )1ريشة نو yonex
أعمدة بارت اعات مختل ة (3-2م) عدد ()4



شريط قيا



أاباغ وطباشير




شريط الاخ ملون

حباب مطاطية



ٍ
مستو
حائط



مااط خشبية علة ارت ا (2م) عدد()3



ساعة توقيت عدد ()3

 4-3تحديد المهارات واختباراتها
مددن خددالب اطددال الباحثددة علددة الماددادر والمراجددع والعديددد مددن الدراسددات والبحددوث العلميددة واالسددتقامة ب د راء
الخبراء والمختاين تم تحديد ودراسة المهارات التالية لتكون موضو الدراسة -:
 -2مهارة ضربة ا بعاد ا مامية.

 -1مهارة الضربة المسقطة ا مامية.
 -3مهارة ضربة ا بعاد الخل ية.

 -4مهارة الضربة المسقطة ا مامية.

وبعد من قامت الباحثة باعتماد بعض المهارات ا ساسدية بالريشدة الطدائرة سدعت ملدة مسد المادادر والمراجدع
ومن ثم تحديد مجموعة من االختبارات المعينة بتلك المهارات وعرضها علة الخبراء والمختاين*13

أ -اختبار ضربة ا بعاد ا مامية(-:)142

اسم االختبار :ضربة التخليص(ا بعاد)ا مامية.

غرض االختبار :قيا

دقة أداء ضربة التخليص(ا بعاد)ا مامية.

ا دوات :مضددار ريشددة ،حبددب ،ق دوائم مضددافية بارت ددا (144سددم) ،اسددتمارة معلومددات ،ملع د مخطددط بتاددميم

االختبار.

واا ا داء -:


بعدددد أن يدددتم شدددرح االختبدددار للمختبدددرين يعطدددة المختبدددرون وقتدددا مناسدددبا ل حمددداء ثدددم يعطدددة كدددب

مختبر()5محاوالت تجريبية.



يقا المختبر في المنطقة المحددة

( .) x

فددي اللحظددة التددي يرسددب المدددر لددة الريشددة يسددتطيع التحددرك من كددان ه د ا التحددرك ضددروريا نجدداح
المحاولة .وعلية ضدر الريشدة بضدربة مبعداد أماميدة(من فدوخ الد أر ) ليرسدلها مدن فدوخ الشدبكة ثدم

الحبب باتجاه المنطقة المحددة بالدرجات.



يعطة المختبر()21محاولة تحس لة أفضب ( )22محاوالت فقط.



يعطددة المختبددر()3نقدداط فددي حالددة سددقوط الريشددة فددي المنطقددة المحددددة بمسددافة( 52سددم)بعد الخددط

تقويم ا داء:

الخل ي للساحة.



يعطددة المختبددر()5نقدداط فددي حالددة سددقوط الريشددة فددي المنطقددة المحددددة بمسددافة( 91سددم)بين الخددط



يعطددة المختبددر()4نقدداط فددي حالددة سددقوط الريشددة فددي المنطقددة المحددددة بمسددافة( 92سددم)بعد خددط

الخل ي للساحة وبداية خط ا رساب الزوجي البعيد.
ا رساب الزوجي البعيد.



يعطة المختبر نقطتين في حالة سقوط الريشة في المنطقة المحددة بمسافة( 214سم) التي تبدأ من



تعطة الدرجة ا علة في حالة سقوط الريشة علة خط بين نقطتين وال تعطة أيدة نقطدة للريشدة التدي

نهاية النقطة()4وتنتهي بالخط الوهمي الممتد أس ب الحبب.
تسقط خارج حدود الملع أو تعلخ بالشبكة.


يكون الحد ا علة للنقاط التي يستطيع المختبر تسجيلها في أفضب( )22محاوالت هو( )52نقطة.

 *1313ينظر ملحخ ()3

 ) Don.R.&Joseph.G.&R.J.1987 ( -1اقتبس ه (معدددين محمددد طدددة) ،تدددأثير برندداما تددددريبي بدددريش مختل ددة السدددرعات فدددي
تطوير مهارات لعبة الريشة الطائرة .أطروحة دكتوراه ،جامعة بغداد ،كلية التربية الرياضية ،1222 ،ص.14

52سم 91سم 92سم 214سم

5 3

4

 112سم

1

ارت ا الحبب
33سم

المدر

x

شكب ()2يوض تخطيط ملع الريشة الطائرة الختبار ضربة التخليص ا مامية

ج -اختبار الضربة المسقطة ا مامية :

مهارة الضربة المسقطة ا مامية.

غرض االختبار :قيا

ا دوات المطلوبة :مضار ريشة ،ريش ،ملع مخطط بتاميم االختبار.

وادا ا داء:بعددد من يددتم شدرح االختبددار للمختبددرين يعطدة كددب مختبددر ( )5محداوالت تجريبيددة ل حمدداء وبعدددها

يقددا الالعد فددي المكددان المحدددد لددة ( )xوعلددة بعددد (5م) مددن الشددبكة ويكددون ماسددكا مضددربة بمسددكة أماميددة

الستقباب الريشة ال مرسلة ملية من الملع المقابب وعلة جهدة يمدين الالعد (الالعد ا يمدن) وبدالعك

لتعبدر

الشبكة محاوال مسقاطها في المنطقة ات الدرجة ا علة والمدرجة ( )1,2,3والبالد مساحة كب منطقة (1م).

تقويم ا داء:


يقوم الالع بأداء ( )12محاولة وتحس لة أفضب ( )10محاوالت.



تعطة الدرجة حس مكان سقوط الريشة.



الريشة التي تقع علة خط بين منطقتين تعطة الدرجة ا علة.




أعلة نقاط يمكن من يحاب عليها الالع هي ( )30نقطة.

يمكن تن ي ه ا االختبار (ضر الريشة) باورة أمامية أو قطرية.

1م

1م

1م

مدرب
1

2

3

شكب (5 )1م العب

شكب()1يوض تخطيط الملع باختبار الضربة المسقطة ا مامية

د -اختبار الضربة المسقطة الخل ية:
غرض االختبار :قيا

مهارة الضربة المسقطة الخل ية.

ا دوات المطلوبة :مضار ريشة ،ريش ،ملع مخطط بتاميم االختبار.

واا ا داء:

بعد من يتم شرح االختبار للمختبرين يعطة كب مختبر ( )5محاوالت تجريبية ل حماء وبعدها يقدا الالعد فدي

المكددان المحدددد لددة ( )xوعلددة بعددد (5م) مددن الشددبكة ويكددون ماسددكا مضددربة بمسددكة خل يددة السددتقباب الريشددة
المرسلة ملية مدن الملعد المقابدب وعلدة جهدة يسدار الالعد (الالعد ا يمدن) وبدالعك

لتعبدر الشدبكة محداوال

مسقاطها في المنطقة ات الدرجة ا علة والمدرجة ( )1,2,3والبالد مساحة كب منطقة (1م).

تقويم ا داء:


يقوم الالع بأداء ( )12محاولة وتحس لة أفضب ( )10محاوالت.



تعطة الدرجة حس مكان سقوط الريشة.



الريشة التي تقع علة خط بين منطقتين تعطة الدرجة ا علة.




أعلة نقاط يمكن من يحاب عليها الالع هي ( )30نقطة.

يمكن تن ي ه ا االختبار (ضر الريشة) باورة أمامية أو قطرية.

 5-3التجربة االستطالعية

تعد التجربة االستطالعية تدري عملدي للباحدث للوقدوا علدة السدلبيات وااليجابيدات التدي تقابلدة مثنداء مجدراء
االختبارات لت اديها مستقبال(.)15بتدأري ،1223/21/12 ,أجدر الباحثدان تجربدة اسدتطالعية علدة ( )4العبدين

من ن

عينة البحث علة قاعدة نداد المحاويدب الرياضدي بهددا الوقدوا علدة الادعوبات والعقبدات التدي قدد

تواجة الباحثان ومن خاللها تم التحقخ من عدة أغراض منها
 -2التأكد من ك اية فريخ العمب المساعد.
 -1جاهزية ا دوات وا جهزة المستخدمة.
 -3التعرا علة الوقت ال

يستغرقة كب اختبار.

 -4تحديد مكان آلة التاوير واالحيتها.

 -5التعرا علة مد ت هم واستيعا المتعلمين لم ردات االختبارات والتمرينات.

 6-3االختبار القبلي :

لقددد قددام الباحثددان بددأجراء وحدددة تعري يددة لجميددع أف دراد عينددة البحددث ،تضددمنت شددرحا وعرضددا وافيددا للمهددارات

المدروسة وأداء بعض التك اررات للواوب ملة فهم واستيعا جميع أشكاب المهارات وحس المجموعات.

وبعد لك قام الباحثان بأجراء االختبدارات القبليدة بتداري )2113/12/15( ,وعلدة أفدراد عيندة البحدث فدي قاعدة

ناد المحاويب الرياضي.

 7-3المنها التعليمي :
15

 -قاسم المندالوي (وآخرون) :االختبارات والقياس والتقويم في التربية الرياضية ,بغداد ,دار الحكمة ,1900 ,ص.121

قددام الباحث دان با ش دراا علددة تن ي د المددنها التعليمددي وال د
والمعدة من قبب الباحثدان علدة أسد

يتضددمن تمرينددات المقتربددات الخططيددة المقتربددة

علميدة باالسدتعانة بالمادادر والمراجدع والخبدراء والمختادين (فدي القسدم

الرئيسي من المنها) علة عينة البحث.

اسددتخدمت المجموعددة التجريبيددة المددنها المعددد مددن قبددب الباحث دان (تمرينددات المقتربددات الخططيددة) فددي حددين
استخدمت المجموعة الضابطة المنها المعد من قبب المدر .

وهنا تكمن جودة تمرينات المقتربات الخططية حيث تم تاميمها بادورة مشدابهة لحالدة اللعد وبشدكب واجبدات
أو مهمات خططية ينبغي منها تعلم المهارات الحركية من خالب اللع ويطلخ علة هد ه ال كدرة التوجدة بدالتعليم

بتمريندات اللعد وهدو تعلدديم المهدارات الحركيددة للعبدة واسددتيعابها وادراك أيدن تسددتخدم فدي اللعد ومجداب ومكددان

ووقت استخدامها(.)162

 8-3االختبار ألبعد :
تددم مج دراء االختبددارات البعديددة يددوم ( )2112/2/1فددي قاعددة ندداد المحاويددب الرياضددي علددة المجمددوعتين وكددال
حس منهجة التجريبي مع مراعاة التنظيم ن سة وشروط تن ي االختبدارات وتحدت ن د

في االختبارات القبلية لغرض الحاوب علة نتائا دقيقة.

ا مكانيدات المسدتخدمة

 9-3الوسائب ا حاائية :

استخدم الباحثان النظام ا حاائي  Spssوبأحدث نسخة:

معامب االلتواء ،الوسط الحسابي ،االنحراا المعيار  ،المنواب ،اختبار ( )tللمجاميع المترابطدة ،معامدب االرتبداط

بيرسون .

 -4النتائا عرضها وتحليلها ومناقشتها
2-4عرض فرخ القياسات القبلية والبعدية فراد عينة البحث

لغدرض تحقيددخ هدددا الدراسدة الثدداني (التعددرا علددة تدأثير تمرينددات المقتربددات الخططيددة فدي تطددوير دقددة بعددض
مهارات الريشة الطائرة)  ،وبعد االنتهاء من تن يد مجدراءات البحدث الميدانيدة والتدي اشدتملت االختبدارات القبليدة
وك د لك تطبيددخ البرندداما التعليمددي ،وتن ي د االختبددارات البعديددة للمتغي درات المبحوثددة علددة العبددي العينددة ،وبعددد

الحاددوب علددة البيانددات وت ريغهددا ومعالجتهددا محاددائيا للتأكددد مددن تحديددد أهددداا البحددث واختبددار فروضددة ،تددم

أجراء ،وتحليب النتائا ومناقشتها لكافة الزوايدا التدي تنداوال البحدث ،حيدث سدعة الباحثدان ملدة اعتمداد السدياقات

اآلتية:

 1-1-4عرض وتحليب مستو ا داء المهار لالختبارات القبلية والبعدية للمجموعة الضابطة :
الجدوب ()1قيم الوسط الحسابي واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت) المحسوبة الختبارات البحث بين القياسين
القبلي والبعد للمجموعة الضابطة

المعالم ا حاائية
االختبا ارت
ضربة ا بعاد ا مامية

االختبار القبلي
-

2,2

االختبار البعد
-

1,010

2,3

1,823

قيمة T

قيمة T

المحسوبة

الجدولية

1,577

الداللة

معنو

1- Burrows Quoted by Booth, K., (1993), Opacity, P. 27 – 31.

الضربة المسقطة ا مامية

2,1

1,738

3,3

1,823

6,862

ضربة ا بعاد الخل ية

2,4

1,066

2,5

1,851

1,361

الضربة المسقطة الخل ية

1,0

1,738

2,4

1,843

1,627

* تحت درجة حرية ( )0ومستو داللة 1,15

يبين الجدوب ( ) 1قيم متوسط ال روخ وانحرافها لالختبارين القبلي والبعد

غير معنو
2,262

معنو
معنو

للمجموعة الضابطة في المهارات

ا ساسية بالريشة الطائرة ،ا بلد متوسط ال روخ لمهارة ضربة ا بعاد ا مامية ( )2,2وبانحراا معيار

( )1,010وبلغت قيمة (ت) المحسوبة ( ،)1,577وبلد متوسط ال روخ لمهارة الضربة المسقطة ا مامية

( )2,1وبانحراا معيار ( )1,738وبلغت قيمة (ت) المحسوبة ( ،)6,862بينما بلد متوسط ال روخ لمهارة

ضربة ا بعاد الخل ية ( )2,4وبانحراا معيار ( )1,066وبلغت قيمة (ت) المحسوبة ( ،)1,361وقد بلد
متوسط ال روخ لمهارة الضربة المسقطة الخل ية ( )1,0وبانحراا معيار ( )1,738وبلغت قيمة (ت)

المحسوبة ( ،) 1,627وعند مقارنة قيم (ت) المحسوبة مع قيمة (ت) الجدولية عند مستو داللة ()1,15

ودرجة حرية ( )0والبالغة ( )2,262كانت القيم المحسوبة الختبار (ت) اكبر من القيم الجدولية وه ا يعني
وجود فروخ غير معنوية بين القياسين القبلي والبعد

ولاال

االختبار البعد

في االختبارات ( ا بعاد

ا مامية ،المسقطة ا مامية ،االبعاد الخل ية ،المسقطة الخل ية ) وهو ما يحقخ فرضية البحث أ يعود لك

الة فاعلية المنها التعليمي ال

اتبعة المدر وال

حقخ هدفة في التأثير المعنو  ،ويعزو الباحثان ه ا

التطور الة ما تضمنة المنها من تمرينات متنوعة وبطريقة مثلة ساعدت مفراد المجموعة الضابطة علة

تطوير المهارات ا ساسية قيد البحث.

 2-4عرض وتحليب مستو ا داء المهار لالختبارات القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية :

الجدوب () 2قيم الوسط الحسابي واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت) المحسوبة الختبارات البحث بين القياسين
القبلي والبعد للمجموعة التجريبية
المعالم ا حاائية

االختبا ارت

االختبار القبلي

االختبار البعد

-

قيمة T

المحسوبة

-

قيمة T

الجدولية

الداللة

ضربة ا بعاد ا مامية

2,4

1,066

4,2

1,780

1,375

معنو

الضربة المسقطة ا مامية

2,3

1,040

3,6

1,066

1,444

معنو

ضربة ا بعاد الخل ية

2,5

1,851

4

1,816

2,111

الضربة المسقطة الخل ية

2,1

1,738

3,8

1,133

1,342

2,262

معنو
معنو

* تحت درجة حرية ( )0ومستو داللة 1,15

يبين الجدوب ( ) 2قيم متوسط ال روخ وانحرافها لالختبارين القبلي والبعد

للمجموعة التجريبية في المهارات

ا ساسية بالريشة الطائرة ،ا بلد متوسط ال روخ لمهارة ضربة ا بعاد ا مامية ( )2,4وبانحراا معيار

( )1,066وبلغت قيمة (ت) المحسوبة ( ،)1,375وبلد متوسط ال روخ لمهارة الضربة المسقطة ا مامية

( )2,3وبانحراا معيار ( )1,040وبلغت قيمة (ت) المحسوبة ( ،)1,444بينما بلد متوسط ال روخ لمهارة
ضربة ا بعاد الخل ية ( )2,5وبانحراا معيار ( )1,851وبلغت قيمة (ت) المحسوبة ( ،)2,111وقد بلد

متوسط ال روخ لمهارة الضربة المسقطة الخل ية ( )2,1وبانحراا معيار ( )1,738وبلغت قيمة (ت)

المحسوبة ( ،) 1,342وعند مقارنة قيم (ت) المحسوبة مع قيمة (ت) الجدولية عند مستو داللة ()1,15

ودرجة حرية ( )0والبالغة ( )2,262كانت القيم المحسوبة الختبار (ت) اكبر من القيم الجدولية وه ا يعني
وجود فروخ معنوية بين االختبارين القبلي والبعد

ولاال االختبار البعد

وهو ما يحقخ فرضية البحث ،

ويعزو الباحثان ه ه ال روخ المعنوية ملة فاعلية تأثير المقتربات الخططية التي أسهمت في تطوير المهارات
ا ساسية بالريشة الطائرة لد مفراد المجموعة التجريبية ،م كانت تتسم بالتنويع والتشويخ ومقاربة أدائها ملة

طبيعة اللع .

3-4عددددرض وتحليددددب مسددددتو ا داء المهددددار لالختبددددارات البعديددددة للمجمددددوعتين التجريبيددددة
والضابطة:

الجدوب () 3قيم الوسط الحسابي واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت) المحسوبة الختبارات البحث البعدية
للمجموعتين التجريبية والضابطة
المعالم ا حاائية

المجموعة الضابطة

االختبا ارت

االختبارات التجريبية
-

-

قيمة T

قيمة T

المحسوبة

الجدولية

الداللة

ضربة ا بعاد ا مامية

2,3

1,823

4,2

1,780

1,456

معنو

الضربة المسقطة ا مامية

3,3

1,823

3,6

1,066

1,234

معنو

ضربة ا بعاد الخل ية

2,5

1,851

4

1,816

1,342

الضربة المسقطة الخل ية

2,4

1,843

3,8

1,133

2,123

2,111

معنو
معنو

* تحت درجة حرية ( )0ومستو داللة 1,15

يبين الجدوب ( ) 3قيم متوسط ال روخ وانحرافها لالختبارات البعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة في
المهارات ا ساسية بالريشة الطائرة ،ا بلد متوسط ال روخ لمهارة ضربة ا بعاد ا مامية ( )2,3وبانحراا

معيار ( )1,823وبلغت قيمة (ت) المحسوبة (

 ،)1,456بينما بلد متوسط ال روخ لمهارة الضربة

المسقطة ا مامية ( )3,3وبانحراا معيار ( )1,823وبلغت قيمة (ت) المحسوبة ( ،)1,234وقد بلد متوسط
ال روخ لمهارة ضربة ا بعاد الخل ية ( )2,5وبانحراا معيار ( )1,851وبلغت قيمة (ت) المحسوبة (

 ،)1,342و بلد متوسط ال روخ لمهارة الضربة المسقطة الخل ية ( )2,4وبانحراا معيار ( )1,843وبلغت
قيمة (ت) المحسوبة ( ،)2,123وعند مقارنة قيم (ت) المحسوبة مع قيمة (ت) الجدولية عند مستو داللة

( )1,15ودرجة حرية ( )0والبالغة ( )2,111كانت القيم المحسوبة الختبار (ت) اكبر من القيم الجدولية وه ا
يعني وجود فروخ معنوية بين االختبارات البعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة ولاال

المجموعة

الضابطة ،ويعزو الباحثان ال روخ المعنوية في المهارات قيد البحث ولاال المجموعة التجريبية ملة فاعلية
المقتربات الخططية التي حملت في طياتها الكثير من المواقا المشابهة لحاالت اللع

والتي بدورها تزيد من

تمكن مفراد العينة من تطوير المهارات ا ساسية بشكب أكثر سهولة لما تحملة من مثارة ورفع روح التناف
وزيادة الدافعية بين المتعلمين.

 -5االستنتاجات والتوايات
 2-5االستنتاجات

مهدارت الريشدة الطدائرة مدن
ا
 -1أسلو تمريندات المقتربدات الخططيدة كدان أكثدر تدأثي ار فدي تطدوير دقدة بعدض
ا سلو االعتياد ( أسلو المدر ) مما يدب علة فاعليتة وتأثيره .

 -2تمرينات المقتربات الخططية ساعدت مفراد المجموعة التجريبية في السيطرة واالستعداد للمنافسدة واختيدار
موقع اللع الاحي .

 1-5التوايات

-2ضرورة استخدام تمرينات المقتربات الخططية في تطوير دقة بعض مهارات الريشة الطائرة خاادة ومهدارات
باقي ا لعا عامة.

-1ضرورة تطبيخ استخدام أسلو تمرينات المقتربات الخططية بدرو

التربية الرياضية بجميع مراحب التعلديم

الجامعي ولجميع المهارات.
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