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 حركي في األداء المياري )لألرساؿ ، المدفوعة ، واالبعاد( -أثر تمرينات مقترحة لإلدراؾ الحس
 لدى العبي الناشئيف لمريشة الطائرة

 مخمد ضياء عبد الرسوؿ. ـ.ـ
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1983.mokhalad@gmail.com 
 الممخص

يحقق االنجاز المطموب واألداء الحركي الجيد، لذا ىدفت الدراسة إلى أعداد أف التدريب الصحيح وفق األسس العممية 
تمرينات مقترحة ألداء ميارات )الضربة لألرساؿ ، الضربة المدفوعة ، الضربة االبعاد( لدى العبي الناشئيف لمريشة 

 الطائرة مف أماكف مختمفة في الممعب لتطوير ادارؾ الحس الحركي لدى لالعبي الناشئيف.
أما مشكمة البحث بأف أغمب المناىج التدريبية وبعد االطالع عمييا تفتقر الى حد كبير لمتمرينات اإلدراكية لسقوط الريشة 
الطائرة ، لذلؾ أرتأى الباحث وضع مجموعة مف التمرينات المقترحة اليدؼ منيا تحسيف اإلدراؾ الحسي ػػػ الحركي وتطوير 

مستخدمة أثناء المعب مما يؤدي لزيادة قدراتيـ الحسية والحركية في أدراؾ وتوجيو األداء المياري في بعض الميارات ال
 الريشة الطائرة لألماكف الصالحة لمنزوؿ في ممعب المنافس مما يساعد الالعب عمى التغمب عمى المنافس .

( ست العبيف 6دىـ )( وكاف عد2105وقد حدد مجتمع البحث ىـ العبي المنتخب الوطني العراقي فئة الناشئيف لعاـ )
حيث قسمت الى مجموعتيف متساويتيف ضابطة والتجريبية بالطريقة العشوائية ، وتـ إجراء التمرينات المقترحة عمى 
مجموعة تجريبية التي أعدىا الباحث لمتطوير أدراؾ الحس ػػػ حركي لدييـ عمى اف تكوف مف ضمف وحداتيـ التدريبية ، أما 

المنيج المتبع مف قبل المدرب ، وبعد الحصوؿ عمى النتائج تـ معالجتيا احصائيًا ومف ثـ المجموعة الضابطة استخدمت 
تحميميا ومناقشتيا ووضع االستنتاجات وفق مع ظير مف النتائج ووصى الباحث ببعض التوصيات التي مف شأنيا تظير 

 أىمية البحث . 
 
 
 

 لمريشة الطائرة،  األداء المياري  ،حركي  -أدراؾ الحس  ،تمرينات مقترحة  : الكممات مفتاحيو
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Abstract 
The correct training ,according the scientific basics ,accomplishes the required result and the good motor 

performance .Thus, this study aimed to prepare suggested exercises for sensory-motor perception in skill 

performance (for service , driven, dimensions) of junior players in Badminton in various places in the court 

to develop sensory-motor perception among junior players. 

The research problem is that most of training program lack for sensory perception exercises of dropping 

shuttle . Therefore , the researcher aimed to put a group of suggested exercises which aim to improve 

sensory-motor perception as well as developing the skill performance in some used skills during playing 

,which lead to sensory-motor abilities  in perceiving and directing the shuttle for the proper places drop in 

the competitor court ,which might help to overcome the competitor .                          

The research community identified Iraqi national team players for the academic year (2015) and they were 

(6) players as they were randomly divided into two equal groups , experimental and control . The suggested 

exercises were conducted on the experimental group prepared by the researcher to develop sensory-motor 

perception on condition that they must be within training units  . As for the control group , the followed 

program used by the coach has been conducted . After obtaining data , they were statistically processed 

,analyzed and discussed . The conclusions were put according to the data . The researcher recommended 

some recommendations which demonstrate the research significance .                                                               

                                                          

Keyword: Suggested exercises , sensory-motor perception, skill performance , for Badminton  .                      
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 : المقدمة -0
وىي تعبػّر عف مدى التناسق التاـ بيف العقل والجسـ فالعالقة بيف الجانبيف أف ممارسة الرياضة مف أسس التفوؽ والتقدـ 

العقمي واألداء المياري أصبح مثار ألىتماـ المختصيف بالتدريب وذلؾ العتماد تطور الرياضييف عمى التوافق بيف النواحي 
 العقمية والنواحي الميارية .

الحركي التي تعتبر أساس األداء الجيد ، فيي تختمف مف ميارة إلى ومف متطمبات أي ميارة ىي قدرة اإلدراؾ الحس ػػػ 
ميارة أخرى وفقًا لمخصوصية الحركية واليدؼ المياري ، إذ إف لكل حركة استعدادًا خاصًا بيف القدرات العقمية مف جية 

 واالداء المياري مف جية أخرى .
عب الى اعداد)بدني ، ومياري ، وخططي ، ونفسي ، وذىني( وتعد لعبة الريشة الطائرة مف األلعاب التي يحتاج فييا الال

ونظرًا لما تتميز بو لعبة الريشة الطائرة مف االيقاع السريع واالنتقاؿ المستمر بيف اليجوـ والدفاع طوؿ المباراة يتطمب مف 
ات مواقف المعب ، الالعب اف يؤدي جميع الميارات االساسية عمى مستوى عالي حتى يتمكف مف تمبية متطمبات وأحتياج

يستطيع الالعب أف يربط بيف أداء الميارات ذىنيًا وبدنياً بحيث يكوف أكثر دقة في تقدير  اذوذلؾ مف خالؿ التمريف 
 الوقت الذي تستغرقو الحركة أو الميارة ضمف الوقت الحقيقي ليا.

األداء المياري ليذه الفئة العمرية  وتجمت أىمية البحث في وضع تمرينات مقترحة وفق أسس عممية ليذه المعبة لتطوير
التي تعتبر أساس لالنتقاؿ الى مراحل عمرية أخرى بأعمى مستوى مف األداء المياري بما يخدـ ىذه المعبة وكذلؾ وضعيا 

 بيد المدربيف والعامميف في ىذا المجاؿ لالستفادة منيا في تدريباتيـ لرفع مستوى العبييـ الناشئيف.
تفتقر الى حد كبير لمتمرينات اإلدراكية لسقوط الريشة الطائرة   ة الحظ انياأغمب المناىج التدريبي مىوبعد اطالع الباحث ع

وضع مجموعة مف التمرينات المقترحة اليدؼ منيا تحسيف اإلدراؾ الحسي ػػػ الحركي وتطوير األداء المياري  أرتأى لذلؾ
ة قدراتيـ الحسية والحركية في أدراؾ وتوجيو الريشة الطائرة في بعض الميارات المستخدمة أثناء المعب مما يؤدي لزياد

 لألماكف الصالحة لمنزوؿ في ممعب المنافس مما يساعد الالعب عمى التغمب عمى المنافس .
 وييدؼ البحث الى 

 الحس الحركي لالداء المياري )قيد الدراسة( لالعبيف الريشة الطائرة الناشئيف. باإلدراؾأعداد تمرينات  -0
لالعبيف الريشة الطائرة  التمرينات باالدراؾ الحس الحركي في تطوير األداء المياري )قيد الدراسة( تأثيرالتعرؼ عمى  -2

 الناشئيف.
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 : اجراءات البحث –2
  منيج البحث : 2-0

  مشكمتو .لتحقيق أىداؼ البحث وحل  استخدـ الباحث المنيج التجريبي باألسموب المجموعتيف المتكافئتيف
 مجتمع وعينة البحث : 2–2

( 6( ، والبالغ عددىـ )2105أشتمل مجتمع البحث عمى العبي المنتحب الوطني لمريشة الطائرة فئة الناشئيف لسنة )
العبيف ، وتـ اعتبارىـ عينة البحث ، وتـ تقسيميـ الى مجموعتيف )ضابطة ، وتجريبية( باستخداـ الطريقة العشوائية 

افؤ بيف المجموعتيف في ( العبيف وتـ إجراء التجانس في المجموعة الواحدة والتك3حيث لكل مجموعة ))القرعة( ، 
 الطوؿ، الوزف ، العمر، األداء المياري(.متغيرات )

 (0جدوؿ )
 يبيف التجانس بيف المجموعتيف )الضابطة ، التجريبية( ألفراد عينة البحث

 وحدة  المتغيرات ت
 القياس

 معامل االختالؼ النحراؼ المعياري ا الوسط الحسابي
 التجريبية الضابطة التجريبية الضابطة التجريبية الضابطة

 %3,622 %4,261 5,045 6,102 042,134 040,02 سـ الطوؿ -0
 %08,785 %20,343 7,162 8,46 37,593 39,637 كغـ الوزف  -2
 %7,895 %6,961 0,045 0,125 04,512 04,720 سنة العمر -3
 %8,555 %9,433 1,45 1,51 5,26 5,31 درجة االرساؿ القريب -4
 %9,734 %7,985 1,55 1,44 5,65 5,50 درجة االرساؿ البعيد -5
 %06,127 %06,432 1,827 1,82 5,06 4,99 درجة الضربة المدفوعة -6
 %04,913 %02,050 1,769 1,60 5,06 5,12 درجة االبعاد االمامي -7
 %01,472 %03,611 1,532 1,68 5,18 5,11 درجة االبعاد الخمفي -8

%( وىذا يدؿ عمى تجانس العينة في 31( إف قيـ معامل االختالؼ قد انحصرت تحت )0وكما مبيف في الجدوؿ )
ذا زاد عف)0المجموعة الواحدة " فكمما قرب معامل االختالؼ مف ) %( يعني أف العينة غير 31%( يعد تجانسًا عاليًا وا 

 (060، ص0999 )وديع وحسف ،                                                                                           متجانسة " 
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 (2جدوؿ )
 يبيف التكافؤ بيف المجموعتيف )الضابطة ، التجريبية( ألفراد عينة البحث

وحدات  المتغيرات ت
 القياس

 قيمة )ت(  التجريبيةالمجموعة  المجموعة الضابطة 
 المحسوبة*

 داللة
 ع ± َس  ع ± َس  الفروؽ 

 عشوائي 0,020 5,045 042,134 6,102 040,02 سـ الطوؿ -0
 عشوائي 0,015 7,162 37,593 8,46 39,637 كغـ الوزف  -2
 عشوائي 0,910 0,045 04,512 0,125 04,720 سنة العمر -3
 عشوائي 1,199 1,45 5,26 1,51 5,31 درجة االرساؿ القريب -4
 عشوائي 0,247 1,55 5,65 1,44 5,50 درجة االرساؿ البعيد -5
 عشوائي 0,123 1,827 5,06 1,82 4,99 درجة الضربة المدفوعة -6
 عشوائي 1,910 1,769 5,06 1,60 5,12 درجة االبعاد االمامي -7
 عشوائي 1,780 1,532 5,18 1,68 5,11 درجة االبعاد الخمفي -8

 2,776( = 4( ودرجة حرية )1,15* قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )     
 
 الوسائل واألدوات واألجيزة المستخدمة بالبحث : 2-3
 المصادر العربية واألجنبية.  -
 الخبراء والمختصوف   -
 المالحظة.  -
 فريق العمل المساعد. -
 . عمبة (6) عدد (Yonex)ريشة طائرة نوع ( و 6عدد ) (Yonex)مضرب ريشة نوع  -
 ممعب ريشة طائرة نظامي مع ممحقاتو. -
 ـ.01بطوؿ  (ومقياس طوؿ )شريط قياس 2سـ عدد 021سـ و221اعمده بارتفاع  -
 سـ وعصابة عينيف . 651وحبل بطوؿ  0سـ عدد055سـ وعرض 65)ستارة( طوؿ قطعة قماش -
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 التجربة االستطالعية : 2-4
( عمى العبيف مف مجتمع البحث األصمي لغرض التعرؼ 05/7/2105قاـ الباحث بإجراء تجربة استطالعية بتاريخ )

 عمى المعوقات والصعوبات التي مف المحتمل ظيورىا عند تنفيذ التجربة الرئيسة ، إذ كاف اليدؼ مف التجربة ما يأتي : 
 التمرينات. التعرؼ عمى مدى تفيـ الالعبيف واستيعابيـ لمفردات -
 التأكد مف صالحية األدوات واألجيزة التي سيتـ استعماليا في التجربة الرئيسة . -
 التعرؼ عمى الصعوبات والمشكالت التي قػد تواجو الباحث عند إجراء التمرينات واالختبارات لغرض تجاوزىا. -
 و لالختبارات .معرفة عػدد أفراد فريق العمل المساعد الذي سيحتاجو الباحث عند إجرائ -
 التعرؼ عمى الوقت المستغرؽ عند تنفيذ االختبارات . -
 
 تقييـ األداء المياري : 2-5

تـ تقييـ األداء المياري )لألرساؿ القريب والبعيد ، والضربة المدفوعة االمامية والخمفية ، وضربة االبعاد االمامية  
مدير المنتخبات /ميند كزاز. ـ.د،  مدرب منتخب وطني لمشباب/وساـ صالح. أ. ـ. د) ( محكميف3والخمفية( بواسطة )

 مدرب منتخب الوطني لمريشة الطائرة لمشباب(               /باسل جواد ، الوطنية لمريشة الطائرة
( لكل ميارة مف الميارات المحددة ويؤخذ الوسط الحسابي لدرجات الالعبيف ثـ ٌيقيـ األداء 01وذلؾ بوضع الدرجة مف)

 (.2ممحق) ذلؾتبارات القبمية والبعدية وتـ أعداد استمارة خاصة بلالخ
 
  إجراءات التجربة الرئيسة : 6–2
 االختبار القبمية : 2-6-0

( في الساعة العاشرة عمى قاعة نادي 4/8/2105أجرى الباحث تقييـ قبمي مف قبل المحكميف لألداء المياري في يوـ )
 االثوري الرياضي في محافظة بغداد .

 التجربة الرئيسة: 2-6-2
مقسمة الى ثالث  (0)ممحق  ( تمريف05في ضوء التجربة االستطالعية اعد الباحث مجموعة مف تمرينات مقترحة عددىا)

( وحدات اسبوعيًا )تدريبية( وبمعدؿ 3( أسبوع وبواقع )8مجاميع ُطبقت عمى عينة البحث المجموعة التجريبية عمى مدى)
ف التمرينات في الوحدة التدريبية الواحدة في فترة اإلعداد الخاص وفي بداية القسـ التطبيقي مف ( دقيقة لكل مجموعة م05)

( ، والمجموعة الضابطة تستخدـ المنيج المعد مف أياـ )األحد ، الثالثاء ، الخميسالوحدة التدريبية لممجموعة التجريبية في 
 قبل المدرب بدوف تدخل الباحث .
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 بعدية :االختبار ال 2-6-3
بعد االنتياء مف المنيج المعد مف قبل المدرب في فترة االعداد الخاص أجرى الباحث تقييـ بعدي مف قبل المحكميف  

( عمى قاعة نادي االثوري الرياضي في محافظة بغداد الساعة العاشرة صباحًا ، 31/9/2105لألداء المياري في يوـ )
 نفسيا التي كانت في التقييـ القبمي. وحرص الباحث عمى توفير اإلجراءات والشروط

 الوسائل اإلحصائية : 2-7
( لمعالجة النتائج التي حصمت عمييا مف التجربة SPSSاستخدـ الباحث الوسائل اإلحصائية في الحقيبة اإلحصائية )

 وىي كاآلتي:
 الوسط الحسابي  -
 االنحراؼ المعياري  -
 معامل االختالؼ  -
 ( لمعينات المترابطة T)اختبار -
 ( لمعينات المستقمة T)اختبار -
 نسبة التطور -
 عرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا : -3
عرض نتائج االختبارات القبمية والبعدية لمميارات )االرساؿ القريب والبعيد والضربة المدفوعة واالبعاد االمامي 3-0

 تجريبية :والخمفي( بالريشة الطائرة لممجموعتيف الضابطة وال
يبيف األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( المحسوبة بيف االختباريف القبمي والبعدي في متغيرات الدراسة بالريشة  (3جدوؿ )

 الطائرة لممجموعتيف الضابطة والتجريبية

 (.4,313( =)2( ودرجة حرية )1,15قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )      

 الميارات المجموعات
قيمة )ت(  االختبار البعدي االختبار القبمي

 المحسوبة*
داللة 
 الفروؽ 

 نسبة التطور
 ع± َس  ع± َس 

 
طة
ضاب

ة ال
موع

مج
ال

 
 

 %3,396 عشوائي 0,259 1,51 5,48 1,51 5,31 اإلرساؿ القريب
 %4,670 عشوائي 0,547 1,61 5,78 1,44 5,50 اإلرساؿ البعيد
 %9,108 عشوائي 0,279 1,97 5,44 1,82 4,99 ضربة المدفوعة
 %5,776 عشوائي 0,198 1,80 5,30 1,60 5,12 األبعاد األمامي

 %4,8 عشوائي 0,240 1,53 5,24 1,68 5,11 األبعاد الخمفي

 
بية
جري

 الت
وعة

جم
الم

 

 %43,055 معنوي  9,742 1,515 7,53 1,45 5,26 اإلرساؿ القريب
 %37,068 معنوي  8,946 1,482 7,75 1,55 5,65 اإلرساؿ البعيد
 %52,916 معنوي  01,540 1,480 7,89 1,827 5,06 ضربة المدفوعة 
 %56,589 معنوي  00,108 1,337 8,18 1,769 5,06 األبعاد األمامي 
 %53,346 معنوي  02,034 1,398 7,79 1,532 5,18 األبعاد الخمفي
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قيمة )ت( المحسوبة لمتغيرات المجموعة الضابطة باالختباريف القبمي والبعدي  ( أظيرت النتائج اف3مف خالؿ الجدوؿ )
( مما يدؿ عمى عدـ وجود فروؽ بيف ىذيف 2( ودرجة حرية )1,15ىي أقل مف القيمة الجدولية عند مستوى داللة )

مي والبعدي بأف القيمة المحسوبة االختباريف في ىذه المجموعة ، أما المجموعة التجريبية فقد أظيرت النتائج لالختباريف القب
( مما يدؿ عمى معنوية الفروؽ في ىذه 2( ودرجة حرية )1,15لػ)ت( أكبر مف قيمتيا الجدولية عند مستوى داللة )

المجموعة ولصالح االختبار البعدي ويفسر الباحث ذلؾ بأف لمتمرينات اإلدراكية أثر إيجابي عمى مستوى التدريب لميارات 
تقاف عاٍؿ المياري ي فاألداءوذلؾ لمعنوية الفروؽ بيف االختبار القبمي والبعدي ،  الريشة الطائرة أثناء حتاج إلى تركيز وا 

بأساليب مختمفة ومتنوعة لذلؾ تدخل في مفردات الخطط الدفاعية واليجومية كعامل أساسي في السيطرة عمى المعب 
االيجابي إلى مدى فاعمية التمرينات اإلدراكية التي ُطبقت بشكل مجريات المباراة بيف الالعبيف ويعزو الباحث ىذا األثر 

عممي مدروس مف حيث توفر األدوات واألجيزة ودور الباحث إذ أف ىذا يؤدي إلى زيادة أداء الالعب وتركيزه لمميارة 
لتفاعل بيف المدرب ، كما أف التمرينات إذا ما ُطبقت عمى أسس عممية في تنظيـ عممية التدريب وخمق عالقة مف اكيةالحر 

والمتدرب وُطبق بأساليب تعميمية مناسبة فأنيا تحقق أىدافيا الموضوعة مسبقًا " إذ إف  لكل أسموب مف أساليب التدريس 
                             عندما يتقدـ خالؿ مدة معينة مف الوقت فانو يؤدي إلى التوصل وبموغو مجموعة معينة مف األىداؼ التعميمية والتربوية " 

 ( 28، ص 0990 ،)موشف ، سارة أثدورت 
وخصوصًا  وبيذا نستطيع القوؿ أف التمرينات اإلدراكية المستخدمة تحقق التدريب وتزيد تركيز المتدرب عمى أداء الحركات

تقانيا  .حركات الميارة وا 
تي تحتاج لتركيز وانتباه عالييف وقد ساعدت ىذه التمرينات المتدربيف عمى زيادة درجة اكتساب المعمومات الحركية ال

ولغرض السيطرة عمى األداء والوصوؿ إلى الحالة المقبولة في أداء الميارات وتوحيد الحركات الخاصة بمسار الحركة 
المؤداة ومجاليا والوقوؼ عمى المعمومة الصحيحة وتجاوز األخطاء التي يقع فييا المتدرب والوصوؿ بو إلى وضعية 

وىذه واحدة مف نتائج التمريف ىو حدوث قابمية أداء ثابتة نسبيًا والذي يسمح لمفرد بأداء عمل ما في حركية مثالية بيا 
المستقبل والذي يبقى عبر أياـ وحتى سنوات وجوىريًا فأف العناية تنصب عمى اكتشاؼ حاالت التمريف ىذه والتي تصعد 

 ننسى المساىمة االيجابية لممتدربيف في تحقيق مف الظروؼ في مجاؿ تمريف متعدد لدفع عممية التدريب وكذلؾ ال
األىداؼ المحددة وتنفيذىا لعممية االكتساب واإلتقاف مف خالؿ اكتساب الخبرات التي تؤدي إلى تغيرات نسبية في قابميات 

ات تؤدي إلى األفراد لألداء المياري وقد أشار قاسـ " أف النمو بالقدرة عمى األداء الحركي مف خالؿ التمرينات أو الخبر 
 (205ص ، 2115 ،)قاسـ لزاـ حسيف                                       تغييرات نسبية في قابميات الفرد عمى األداء المياري " 
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 الطائرة .البعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة لمتغيرات الدراسة في الريشة  –عرض نتائج االختبار يبين االختبارات البعدي  3-2
يبيف األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( المحسوبة بيف االختبارات البعدي ػػػػػػ بعدي في متغيرات الدراسة بالريشة  (4جدوؿ )

 الطائرة لممجموعتيف الضابطة والتجريبية
 

       
 
 
 
 
 
 

 (2,776( =)4( ودرجة حرية)1,15قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )              
( نالحظ إف ىنالؾ فروقًا بيف المجموعتيف )الضابطة والتجريبية( 4) التي تـ التوصل إلييا مف الجدوؿ ومف خالؿ النتائج

مقارنة قيمة)ت( المحسوبة مع قيمتيا الجدولية والتي أظيرت القيمة المحسوبة أكبر مف القيمة في االختبارات البعدية مف 
( مما يدؿ عمى معنوية الفروؽ ولصالح المجموعة التجريبية التي 4( ودرجة حرية )1,15الجدولية عند مستوى داللة )

عممية التدريب والوصوؿ ريف اإلدراكية في تطوير استخدمت التماريف اإلدراكية ، ويعزو الباحث سبب ذلؾ إلى فاعمية التما
إلى درجة التدريب الخاصة بكل ميارة مف الميارات قيد الدراسة خالؿ مدة التدريب التي تـ التعامل معيا بأسموب  الالعب

بشكل منيجي وعممي مدروس وفق طبيعة األداء ىذه المعبة مما يجعل ىذه التمرينات قريبة باألداء لمجريات المباريات 
كبير جدًا مما يتيح ذلؾ لالرتقاء بالالعبيف لموصوؿ إلى المستوى المطموب إلى جانب ذلؾ إف ىذه التمرينات تنمي لدى 
الالعب اإلحساس بالمكاف مف خالؿ تكرار األداء في ظروؼ مختمفة ومتنوعة مما أدى إلى تطوير التدريب لدى أفراد 

واف الالعب قد تحسف أداؤه بشكل ممموس وبصورة واضحة وقد تخمص  ، بطةالعينة التجريبية مقارنة مع المجموعة الضا
 جوانب األداء الحركي مف خالؿ استخدامو لمتماريف اإلدراكية . خطاء ولديو القدرة عمى إتقافمف معظـ األ

تقانو"  الصفة التي تميز الوحدة التدريبيةمف خالؿ االعتماد عمى "                       وىي التمريف وعميو يبنى مقدار التدريب وتطوير األداء وا 
 (088، ص2115 ،)قاسـ لزاـ صبر 

إذ اف عممية بناء التمريف تحتاج إلى التحكـ بمقدار التدريب عف طريق إعطاء التماريف والسيطرة عمى طريقة إعطائيا 
رح ىذا التمريف وكذلؾ التوضيح والعرض الذي يعطي فكرة معرفية في بداية األمر نتيجة التعاطي مع نوع التمريف وكيفية ش

مياري مف خالؿ الأف ىدفنا تطوير األداء ( "0999ؿ التوضيح  وقد ذكر داف )وكذلؾ إعطاء فكرة معرفية وحسية مف خال
ألداء الصحيح الف معظـ التماريف عمى الميارات لمرات عديدة ولكف يجب أف تكوف البداية صحيحة لمتمريف عمى ا

 " مف اإلحساس والقياـ بعدة محاوالتالمبتدئيف يميموف إلى التمريف الكثير في البداية وىـ لدييـ مستوى واطئ 
 (091، ص2115 ،)قاسـ لزاـ صبر                                                                                                     

 الميارات
االختبار البعدي 

 لممجموعة الضابطة 
االختبار البعدي 
قيمة )ت(  يةلممجموعة التجريب

 المحسوبة*
 داللة الفروؽ 

 ع± َس  ع± َس 
  02,921 1,51 7,52 1,51 5,48 اإلرساؿ القريب 

ي  و
معن

 

 00,443 1,482 7,75 1,61 5,78 اإلرساؿ البعيد
 01,198 1,480 7,89 1,97 5,44 ضربة المدفوعة 
 9,166 1,337 8,18 1,80 5,30 األبعاد األمامية
 01,064 1,398 7,79 1,53 5,24 األبعاد الخمفي
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 االستنتاجات والتوصيات : -4
 استنتج الباحث بأف : االستنتاجات : 4-0
تمرينات االدراؾ الحسي ػػػػػػ الحركي ليا األثر اإليجابي في تنمية ميارات )االرساؿ القريب والبعيد وضربة والمدفوعة  -0

 واالبعاد االمامي والخمفي( لمريشة الطائرة .
 ممجموعة الضابطة ولكف األفضل لممجموعة التجريبية .ىناؾ تطور نسبي في األداء المياري ل -2
 
 ويوصي الباحث بػػػ : التوصيات : 4-2 
ضرورة التأكيد عمى استخداـ التمرينات المقترحة لتطوير الميارات )االرساؿ القريب والبعيد وضربة والمدفوعة واالبعاد  -0

 االمامي والخمفي( لمريشة الطائرة .
 بية لممنتخبات الوطنية لشموؿ كل الصفات االدراكية والحركية والميارية .تطوير المناىج التدري -2
 إجراء بحوث مشابيو عمى فئات عمرية أخرى . -3
 

 المصادر :
، ترجمة جماؿ صالح وآخروف ، الموصل : مطبعة جامعة الموصل .  تدريس التربية الرياضيةموشف ، سارة أثدورت :  -

0990 . 
 . 2115، بغداد ، العراؽ :  في التعمـ الحركيموضوعات قاسـ لزاـ حسيف :  -
،  التطبيقات اإلحصائية واستخدامات الحاسوب في بحوث التربية الرياضيةوديع ياسيف وحسف دمحم عبد العبيدي :  -

 .0999الموصل ، دار الكتب لمطباعة والنشر ، 
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 (0ممحق)
 مجموعة األولى :ال

 )لألرساؿ القصير(: يقـو الالعب بأداء االرساؿ مف منطقة االرساؿ القانونية لو ويأتي بمواضع القريبة في منطقة المستقبل.( االحساس بالمسافة 0تمريف )
مستقبل ( االحساس بالمسافة )لألرساؿ القصير(: يقـو الالعب بأداء االرساؿ مف منطقة االرساؿ القانونية لو ويأتي بمواضع القريبة في منطقة ال2تمريف )

 (.0و معصوب العيف كما في الشكل )وى
 ستقبل.( االحساس بالمسافة)لألرساؿ الطويل( : يقـو الالعب بأداء االرساؿ مف منطقة االرساؿ القانونية لو ويأتي بمواضع البعيد في منطقة الم3تمريف )
ساؿ القانونية لو ويأتي بمواضع البعيد في منطقة المستقبل ( االحساس بالمسافة)لألرساؿ الطويل( : يقـو الالعب بأداء االرساؿ مف منطقة االر 4تمريف )

 (.0وىو معصوب العينيف كما موضح في الشكل )
 

                  
 سـ61                                                   سـ 61                       

                     
X                                                 

                                                                                                 
                                     

 
 (4,3,2,0يوضح تخطيط ممعب الريشة الطائرة لمتمريف رقـ ) (0الشكل)

الحساس بالقوى )لألرساؿ القصير( : يقـو الالعب بأداء االرساؿ مف منطقة االرساؿ القانونية لو ويأتي بمواضع القريبة في منطقة ( ا5تمريف )
 سـ موضوعة عمى خط االستقباؿ.  051المستقبل و عبور الريشة عمى الحبل ارتفاعو 

رساؿ مف منطقة االرساؿ القانونية لو ويأتي بمواضع القريبة في منطقة ( االحساس بالقوى)لألرساؿ القصير( : يقـو الالعب بأداء اال6تمريف )
 (  .2سـ موضوعة عمى خط االستقباؿ كما موضح في الشكل)051المستقبل وىو معصوب العينيف و عبور الريشة عمى الحبل ارتفاعو 

ة االرساؿ القانونية لو ويأتي بمواضع البعيدة في منطقة ( االحساس بالقوى )لألرساؿ الطويل( : يقـو الالعب بأداء االرساؿ مف منطق7تمريف )
 سـ موضوعة عمى خط االستقباؿ.  221المستقبل وعبور الريشة عمى الحبل ارتفاعو 

)لألرساؿ الطويل( : يقـو الالعب بأداء االرساؿ مف منطقة االرساؿ القانونية لو ويأتي بمواضع البعيدة في منطقة  ( اإلحساس بالقوى 8تمريف )
 (  .2سـ موضوعة عمى خط االستقباؿ كما موضح في الشكل )221المستقبل وىو معصوب العينيف و عبور الريشة عمى الحبل ارتفاعو 

 
 
 
 

                                                    X  
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 (8,7,6,5يوضح تخطيط ممعب الريشة الطائرة لمتمريف رقـ ) (2الشكل )
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 مجموعة الثانية :ال
يستقبل الالعب الريشة بأداء الضربة الخمفي مف المعد وابعاد الريشة إلى الممعب الخصـ وىو ( ابعاد الخمفي مف الثبات )احساس باألداة( : حيث 9تمريف )

 في حالة ثبات القدميف.
شة إلى ( ابعاد الخمفي مف الثبات باستخداـ الستارة)احساس باألداة( : حيث يستقبل الالعب الريشة بأداء الضربة الخمفي مف المعد و أبعاد الري01تمريف )

 (.3صـ وىو في حالة ثبات القدميف باستخداـ الستارة عمى الشبكة كما في الشكل )ممعب الخ
الخصـ ( ابعاد االمامي مف الثبات )احساس باألداة( : حيث يستقبل الالعب الريشة بأداء الضربة االمامية مف المعد وابعاد الريشة إلى الممعب 00تمريف )

 وىو في حالة ثبات القدميف.
ى االمامي مف الثبات باستخداـ الستارة)احساس باألداة( : حيث يستقبل الالعب الريشة بأداء الضربة االمامية مف المعد و أبعاد الريشة إل ( ابعاد02تمريف )

 (3الشكل ) ممعب الخصـ وىو في حالة ثبات القدميف باستخداـ الستارة عمى الشبكة كما موضح في
                                                  

 
                      

                                X 3                                      المعد                     ـ 
                            في حالة ثبات                                                             

 
 
 

              (02,00,01,9يوضح تخطيط ممعب الريشة الطائرة لمتمريف رقـ ) (3الشكل )
 : مجموعة الثالثةال

 (4-3-2-0المعينة)إلى النقاط )( ضربة المدفوعة متحرؾ في الفراغ )احساس بالمكاف(: حيث يقـو االعب بحركات مع االداة )المضرب03تمريف )
 حسب تبميغ المعد لو وباستخداـ الضربة المدفوعة وىو في حالة حركة.

( ضربة المدفوعة متحرؾ)احساس بالمكاف( : حيث يستقبل الالعب الريشة بأداء الضربة المدفوعة مف المعد )يطمب مف المعد تغير اماكف 04تمريف )
 ((  بحيث تعاد الريشة إلى ممعب الخصـ  وىو في حالة حركة .4-3-2-0في كل مرة ) السقوط الريشة حسب نقاط الموضوع في ممعب المتدرب

 ( ضربة المدفوعة متحرؾ باستخداـ الستارة)احساس بالمكاف(: حيث يستقبل الالعب الريشة بأداء الضربة المدفوعة  مف المعد)يطمب مف المعد05تمريف )
((  بحيث تعاد الريشة إلى ممعب الخصـ وىو في حالة حركة 4-3-2-0معب المتدرب في كل مرة)تغير اماكف السقوط الريشة حسب نقاط الموضوع في م

 (.4وباستخداـ الستارة عمى الشبكة كما في الشكل )
                                3                    0          

 
                               X 3           ـ                                                

 المعد           في حالة ثبات                                                                     
    

                           
                                 4                    2 

 
 (05,04,03تخطيط ممعب الريشة الطائرة لمتمريف رقـ )يوضح  (4الشكل )
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 (2ممحق )
 استمارة تقييـ مستوى األداء المياري في االرساؿ وضربة االبعاد لمريشة الطائرة

 أسـ الالعب :
 التاريخ :

 الميارات ت
 المالحظات المجموع مرحمة المتابعة مرحمة الضرب مرحمة االعداد

0 2 3 0 2 3 4 0 2 3   
             اإلرساؿ القريب -0
             اإلرساؿ البعيد -2
             ضربة المدفوعة -3
             األبعاد األمامية -4
             األبعاد الخمفي -5

 
 التوقيع :

 أسـ المقيـ :
 الدرجة العممية :
 مكاف العمل :

 التاريخ :
 

 الباحث                                                                                                                                                                                                  
 مخمد ضياء عبد الرسوؿ. ـ.ـ                                                                                   

 
 


