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تأثري مترينات خاصة جبهاز مقرتح يف تعلم مهارة ضربة األبعاد 
 اهلجومية بالريشة الطائرة

 

 drfurat74@gmail.com فرات جبار سعدهللا أ.د.

  Laith.master@yahoo.com ليث عامر عبدالجبار

 كلية التربية االساسية / جامعة ديالى

 Keyword: Badmintonالكلمة المفتاحية: الريشة الطائرة  

 9/5/6102تاريخ استالم البحث :

 

 المستخلص

 اشتمل البحث على خمسة أبواب 

 الباب األول 

 التعريف بالبحث  – 0

 المقدمة واهمية البحث  0-0

المقدمة واهمية البحث اذ تطرق الباحث الى لمحة يتضمن هذا الباب على 

تعريفية عن أهمية الرياضة التربوية وكذلك عن لعبة الريشة الطائرة وكذلك عن 

الوسائل التعليمية ودورها في التعلم وكذلك تم التطرق الى المهارتين موضوع 

 البحث .

العام  تكمن مشكلة البحث في ضعف القدرة على األداء مشكلة البحث :  6ـ0

للمتعلمين في مهارات الريشة الطائرة وبالخصوص مهارتي الضرب الساحق 

 وضربة االبعاد الهجومية . 

 اهداف البحث :  3ـ0

اد الهجومية بالريشة اعداد تمرينات خاصة لتعلم مهارة ضربة االبع  –0

 .الطائرة

ة تعديل جهاز الكتروني لغرض تعلم أداء مهارة ضربة االبعاد الهجومي  –6 

 بالريشة الطائرة للعب على المناطق اطراف الساحة .

التعرف على تأثير التمرينات والجهاز في تعلم دقة أداء مهارة ضربة   – 3 

 االبعاد الهجومية بالريشة الطائرة  

الكشف عن افضليه المجموعتين التجريبية الضابطة في تعلم دقة أداء   – 4

 مهارة ضربة االبعاد الهجومية بالريشة الطائرة . 

 فروض البحث :  4ـ 0

التمرينات الخاصة بالجهاز المقترح تأثير إيجابي في تعلم دقة اداء مهارة   -0

 ضربة االبعاد الهجومية بالريشة الطائرة 

mailto:drfurat74@gmail.com
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ة المجموعتين التجريبية والضابطة في تعلم دقة أداء الكشف عن افضلي -6

 مهارة ضربة االبعاد الهجومية بالريشة الطائرة . 

 مجاالت البحث :   5ـ0

طالب المرحلة الثانية كلية التربية األساسية جامعة  المجال البشري : 0-5-0

 ديالى . 

ريخ تسليم الى تا 0/9/6102من تاريخ إقرار البحث المجال الزماني :  0-5-6

    62/4/6102الرسالة  

 المجال المكاني  0-5-3

 ساحة كلية التربية األساسية جامعة ديالى .    0-2-3-0

 قاعة نادي ديالى الرياضي .  0-2-3-6

اشتمل هذا الباب على دراسات نظرية ومنها التمرينات وما هيتها الباب الثاني : 

داة من أدوات المعلم والمدرب وتوضيح لدور التمرينات في الرياضة كونهما أ

في بناء صفات مرغوب فيها لدى المتعلم والالعب على حد سواء وكذلك تطرق 

الباحث الى األجهزة والوسائل التعليمية المستخدمة في المجال الرياضي 

والتعليمي واهميتها في المجال الرياضي وكذلك تطرق الباحث لتوضيح 

 ته ومميزاته . الصورة العامة للتعلم الحركي وماهي

واشتمل كذلك هذا الباب على الدراسات السابقة والمشابهة ذات الصلة بدراسة 

 موضوع البحث . 

استخدم الباحث المنهج التجريبي ذو التصميم المجموعتين ذات  الباب الثالث :

االختبارات القبلية والبعدية والتي كانت مالئمة لموضوع الدراسة وكذلك قام 

الباحث باختيار عينتين من طالب التربية األساسية قسم التربية البدنية والعلوم 

وعة بطريقة القرعة طالباً تم شطر المجم 61الرياضية المرحلة الثانية بواقع 

العبين لكل مجموعة وكذلك قام  01لتكون مجموعتين تجريبية وضابطة بواقع 

الباحث بأجراء االختبار القبلي للمجموعتين وبعدها اجرى تطبيق التجربة 

الرئيسة المتضمنة التمرينات الخاصة بالجهاز في الجزء الرئيس من الوحدة 

ا قام الباحث بأجراء االختبارات البعدية التعليمية على المجموعة الضابطة وبعده

 للمجموعتين ومعالجة النتائج اإلحصائية . 

 الباب الرابع 

تضمن هذا الباب عرض نتائج البحث التي تم الحصول عليها من خالل استخدام 

االختبارات ومعالجتها احصائياً وقد تم عرض تلك النتائج على شكل جداول 

 كل علمي دقيق ودعمت بالمصادر . واشكال بنائية ثم مناقشتها بش

 الباب الخامس 

 االستنتاجات والتوصيات  -5

 االستنتاجات  5-0

 في ضوء نتائج البحث والحقائق العلمية توصل الباحث الى االستنتاجات التالية : 
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ان التمرينات الخاصة بالجهاز المقترح اثر فاعل في تعلم مهارتي  -0

لريشة الطائرة وذات مردود اعلى من الضرب الساحق واالبعاد الهجومية با

 التمرينات االعتيادية . 

ان التعلم من خالل التمرينات الخاصة بالجهاز المقترح كان لها اثر فاعل  -6

 في تعلم اللعب الى جوانب الساحة بشكل افضل من عملية التعلم االعتيادية . 

 التوصيات  5-6

 في ضوء االستنتاجات التي توصل اليها الباحث يوصي الباحث بما يأتي : 

تضمين الوحدات التعليمية والتدريبية التمرينات الخاصة بالجهاز المقترح  -0

 بفعالية الريشة الطائرة . 

 

The Effect of Special Exercises via A Suggested 

Apparatus on Learning the Precision of Performance in 

the Skills of Smash Shot and Attack Clear Shot in 

Badminton 

 

Prof.Furat Jabbar Saadallah (PhD) 

Laith Amer Abdul-Jabbar 

Abstract : 

Chapter One: Introduction 

1.1 Introduction and Significance of the Study: 

This chapter includes the introduction and significance of 

the study as the researcher afforded an introductory glimpse 

regarding the importance of educational sports as well as 

concerning badminton in addition to the educational tools 

and their role in learning. A mention is also made regarding 

the two skills under study. 

1.2 Problem of the Study: 

The problem of the study is in the weakness in the ability of 

the general performance of learners of badminton skills, 

especially those of smash and attack clear shots. 

1.3 Aims of the Study: 

1. setting special exercises to learn the skills of smash and 

attack clear shots in badminton. 
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2. adjusting an electronic apparatus so as to learn the skills 

of smash and attack clear shots in badminton to play on the 

sides of the field. 

3. figuring out the effect of the exercises and the apparatus 

on the precision of performing the skills of smash and attack 

clear shots in badminton. 

4. exposing the supremacy of the experimental and control 

groups in learning the precision in the performance of smash 

and attack clear shots in badminton. 

1.4 The Hypotheses of the Study: 

1. The special exercises via the suggested apparatus are of 

positive impact on learning the skills of smash and attack 

clear shots in badminton. 

2. Exposing the supremacy of the experimental and 

control groups in learning the precision in the performance 

of smash and attack clear shots in badminton. 

1.5 Scopes of the Study: 

1.5.1 The Human Scope: Second year students in the 

College of Basic Education/ University of Diyala. 

1.5.2 The Periodic Scope: The period of time from 

1/9/2015 to 25/4/2016. 

1.5.3 The Spatial Scope:  

1.5.3.1 The playing field of the College of Basic Education/ 

University of Diyala. 

1.5.3.2 Diyala Sports Club Hall. 

The researcher adopted the experimental design of two 

groups which contains pre and post tests that is suitable to 

the topic of the study. Moreover, the researcher selected two 

samples of 20 second year students in the Department of 

Physical Education and Sports Sciences/ College of Basic 

Education. The sample was then divided by means of lot 

into two groups; experimental and control with 10 students 

each. Next to that, the researcher embarked on the basic 

study procedures to achieve the required results. 
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Conclusions 

In the light of the study results and scientific facts, the 

researcher found out the following conclusions: 

1. The special exercises via the suggested apparatus were 

of focal impact on learning the skills of smash and attack 

clear shots in badminton and were of higher results than 

traditional exercises. 

2. Learning through the special exercises via the 

suggested apparatus had influential impact on learning to 

play on the sides of the field better than when following the 

traditional learning process.  

Recommendations 

In the light of the conclusions found out by the researcher, 

he recommends the following: 

1. Including the special exercises via the suggested 

apparatus in the educational and training units in badminton. 

2. Using the exercises via the suggested apparatus in 

learning and training of other skills in badminton. 

 

 

 الباب االول

 التعريف بالبحث -0

 مقدمة البحث وأهميته 0-0

بدأ االنسان عند بزوغ الحضارة القديمة بممارسة شتى أنواع وضروب  

سبيل األلعاب والتي كانت لعدة اغراض بداية فرضتها حاجات الحياة عليه في 

البقاء ومنها القتال والمصارعة والرماية ألغراض الصيد وديمومة الحياة وبعد 

مرور حقبة من الزمن تحولت هذه النشاطات الى ممارسات رياضية حتى جاء 

عهد اإلسالم والذي حث على الرياضة وممارستها )) فيشير االمام الغزالي وهو 

ان يأخذ المتعلم قسطاً وافراً من احد رواد التربية في العالم اإلسالمي بضرورة 

 (. 626الرياضة البدنية واللعب حتى ال يموت قلبه(( )خالد  ، ب ت: 

ويعد جهاز موضوع البحث من الوسائل التعليمية والتدريبية ، حيث يوفر للمتعلم 

تغذية راجعة فورية يستطيع الالعب من خاللها تقييم مستوى اداءه وتعديل 

ي دون الرجوع الى إرشادات وتوجيهات خارجية من اخطاءه بشكل سريع وذات

لمهارة ضربة االبعاد الهجومية  قبل المعلم والمدرب وتعلم االداء المهاري

التخليص ( باتجاه الخطوط الجانبية للساحة والتي تشكل صعوبة على المنافس )
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في حال الدفاع ، ومن الجهات المستفيدة من استخدام الجهاز موضوع الدراسة 

التربية البدنية وعلوم الرياضة ممن يدرسون هذه الفعالية في المناهج  طلبة

المقررة وكذلك الالعبين المبتدئين في االندية واالتحادات الخاصة بهذه الفعالية 

كما ومن الممكن ان يستفيد من الجهاز العبي الريشة المتقدمين واصحاب 

وسائد من خالل انقاص المستوى العالي بعد ان يتم اجراء تعديل بسيط على ال

 عرض الوسادة لتكون اكثر دقة باتجاه الخطوط .

 

 مشكلة البحث  0-6

من خالل متابعة الباحثان ومشاهداتهما للبطوالت والوحدات التعليمية والوحدات 

التدريبية الحظا وجود ضعف في أداء بعض المهارات األساسية بلعبة الريشة 

الطائرة على المستويين التعليمي والتدريبي واهم هذه المهارات هي المهارات 

ت والتي تمارس بشكل اعلى من الهجومية والتي تعد مفتاحاً للفوز في المنافسا

 المهارات الدفاعية . 

 

 اهداف البحث  0-3

التعرف على تأثير التمرينات الخاصة بجهاز مقترح في تعلم دقة أداء  -0

 مهارة ضربة االبعاد الهجومية بالريشة الطائرة . 

الكشف عن افضلية المجموعتين التجريبية والضابطة في تعلم دقة اداء  -6

 د الهجومية بالريشة الطائرة .مهارة ضربة االبعا

 

 فرض البحث  0-4

التمرينات الخاصة بالجهاز المقترح لها تأثير ايجابي في تعلم مهارة  -0

 ضربة االبعاد الهجومية بالريشة الطائرة.

 

 مجاالت البحث  0-5

 طالب المرحلة الثانية كلية التربية األساسية جامعةالمجال البشري :  0-5-0

 ديالى . 

/  62الى  0/9/6102من تاريخ اقرار البحث   جال الزماني : الم 0-5-6

4/6102. 

 المجال المكاني : 0-5-3

 ساحة كلية التربية األساسية جامعة ديالى . 0-2-3-0

 القاعة الداخلية لنادي ديالى الرياضي .  0-2-3-6
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 تحديد المصطلحات  0-2

الريشة الطائرة ضربة االبعاد : وهي من اكثر الضربات استعماالً في  -0

 . Ibid)) وتكون على شكلين ضربة االبعاد الموجهة وضربة االبعاد الدفاعية

 

 الباب الثاني

 الدراسات النظرية والمشابهة -2

 الدراسات النظرية 1-2

 التمرينات  6-0-0

تعددددد التمرينددددات سددددواًء البدنيددددة او العقليددددة او النفسددددية مددددن ادوات المدددددرب او 

المعلدددم للوصدددول الدددى تحقيدددق االهدددداف المرجدددوة والمخطدددط لهدددا مسدددبقاً وفدددق 

 خطة معينة للوصول الى نتائج ما وضعت ألجله تلك الخطوات . 

بأندده كددل تعلددم مددنظم يكددون هدفدده  -إذ يصددف )عبدداس احمددد صددالح( التمددرين :

م السدددريع كدددالً مدددن الناحيدددة الجسدددمية والتعليميدددة وزيدددادة الدددتعلم الحركدددي التقدددد

 ( .  69:  6111لألنسان )عباس، 

 

 االجهزة والوسائل التعليمية  -6-6

" تعدددد اليدددوم االجهدددزة والوسدددائل موضدددوعاً اساسدددياً وال يمكدددن ان يوصدددف     

بأندددده هامشددددي فددددي موضددددوعات الددددتعلم والتدددددريب بددددل اصددددبح جددددزء مددددن 

االساسددددددية فددددددي المجددددددال الرياضددددددي إذ ان اسددددددتخدام الوسددددددائل  المقومددددددات

التعليميددة المختلفددة يجعددل مددن عمليددة الددتعلم فاعلددة وايجابيددة ممددا لهددا مددن اثددر 

مدددن بنددداء تصدددورات لددددى الالعبدددين او المتعلمدددين وتطدددور هدددذه التصدددورات 

فيمدددا يخدددص المهدددارة واالداء وحتدددى الجاندددب الخططدددي ، وهدددي بدددذلك تحقدددق 

: 6112الكفايدددددة التعليميدددددة والتدريبيدددددة ") ناهددددددة ،  اكبدددددر قددددددر ممكدددددن مدددددن

029 .) 

 

 المهارات االساسية بلعبة الريشة الطائرة  -6-4-3

ان مدددن اهدددم واجبدددات المددددرب هدددو تعلددديم مهدددارة اللعبدددة وخصوصددداً للمبتددددئين 

إذ ان العمليدددة التعليميدددة او التدريبيدددة تصدددمم بشدددكلها االجمدددالي لتزويدددد هددد الء 

المعلومددددات والسددددتيعاب المهددددارات االساسددددية للفعاليددددة الفئددددة مددددن الالعبددددين ب

 ( . Ralphb, 1998 :26وتطوير قابليتهم على انجازها بأفضل صورة)

" وان مددددن اساسدددديات النجدددداح ومتطلباتدددده لكددددي يكددددون الالعددددب ذا مسددددتوى 

عددددالي وندددداجح عنددددد المنافسددددة هددددو اتقددددان الالعددددب لدددددقائق الفعاليددددة، فلعبددددة 

ساسدددية ومتفرعدددة يتوقدددف نجددداح الالعدددب علدددى الريشدددة الطدددائرة لهدددا مهدددارات ا

اتقانهددا وإجادتهددا ومددن خاللهمددا يددتمكن مددن انجدداز المهددام الملقدداة علددى عاتقدده 

( ويتفدددددددددق معظدددددددددم الخبدددددددددراء  62: 6112)محمدددددددددد،  اثنددددددددداء المنافسدددددددددة "
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( PETER ROPERوالمختصددددين فددددي لعبددددة الريشددددة الطددددائرة ومددددنهم )

(Joho , 1991 : 38  ( )JOHN EDWARDS( )peter , 1995 

( علدددى ان لهدددذه الفعاليدددة مهدددارات اساسدددية سدددنأتي علدددى ذكرهدددا كمدددا   29 :

 يلي :

 

 الضربة االبعاد الهجومية)االمامية(  -6-3-6

الدددى ان هنالدددك مهدددارتين اساسددديتين تتميدددزان فدددي  -تشدددير )عفددداف عثمدددان( :

االلعدددددداب الفرديددددددة والجماعيددددددة اهمهددددددا مهددددددارة الضددددددربة االماميددددددة)عفاف، 

( ، كمدددددا ي كدددددد )بتمدددددان( بأنددددده الضدددددربة االماميدددددة هدددددي مدددددن  66: 6112

المهدددارات االساسدددية فدددي اي لعبدددة مدددن العددداب المضدددرب المختلفدددة واكثرهدددا 

اسدددتعماالً وشددديوعاً فدددي اللعدددب والتددددريب ، وتددد دى بعددددة طدددرق )مسدددتقيمة ، 

 .  ( 44: 0990متقاطعة ، عالية ، منخفضة( )ان بتمان ، 

ي تلعددددب مددددن امددددام او يمددددين الجسددددم والضددددربة االماميددددة هددددي الضددددربة التدددد

وتددد دي مدددن فدددوق الدددرأس او الكتدددف ومسدددتوى الكتدددف او مدددن االسدددفل بالنسدددبة 

 لالعبددددي االيمددددن ، ويمكددددن ان ي ديهددددا الالعددددب االيسددددر باالتجدددداه المعدددداكس .

(peter, 1995 : 9 )  

 

 الدراسات السابقة والمشابهة  -6-6

 دراسة )جبار علي كاظم(  -6-6-0

بعنددددوان )تددددأثير تمرينددددات بأسددددتخدام اجهددددزة مسدددداعدة فددددي تطددددوير سددددرعة 

الحركدددي للضدددربة السددداحقة لناشدددئي  –االسدددتجابة الحركيدددة والدددذكاء الجسدددمي 

 (  . 6101الريشة الطائرة( )جبار، 

 اجراءات البحث :

اعتمدددددد الباحدددددث فدددددي دراسدددددة موضدددددوع البحدددددث مدددددنهج البحدددددث التجريبدددددي 

ة اشدددتملت انديدددة محافظدددة بابدددل المتمثلدددة للمجمدددوعتين المتكدددافئتين وعلدددى عينددد

( ناشدددددئاً بالطريقدددددة 02( ناشدددددئاً إذ تدددددم اختيدددددار )22( انديدددددة بدددددواق )2بددددد  )

العشدددددوائية ومدددددن ثدددددم قسدددددمت عيندددددة البحدددددث علدددددى مجمدددددوعتين متسددددداويتين 

ضددددابطة وتجريبيددددة ثددددم قددددام الباحددددث بتطبيددددق تجربتدددده باسددددتعمال اجهزتدددده 

 المقترحة في الدراسة .

 اهداف الدراسة :

 اد تمرينددددددات متنوعددددددة باسددددددتعمال بعددددددض االجهددددددزة المسدددددداعدة اعددددددد

الحركدددي للضدددربة  –لتطدددوير سدددرعة االسدددتجابة الحركيدددة والدددذكاء الجسدددمي 

 الساحقة لناشئي الريشة الطائرة . 
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  معرفددددددة تددددددأثير التمرينددددددات المتنوعددددددة باسددددددتعمال بعددددددض االجهددددددزة

 –المسددددداعدة فدددددي تطدددددوير سدددددرعة االسدددددتجابة الحركيدددددة والدددددذكاء الجسدددددمي 

 كي للضربة الساحقة لناشئي الريشة الطائرة . الحر

 اهم االستنتاجات التي توصل اليها الباحث :

  كدددان للجهددداز المقتدددرح كوسددديلة مسددداعدة دور فعدددال فدددي تطدددوير سدددرعة

االسددددددتجابة الحركيددددددة )اللحظيددددددة واالنتقاليددددددة( للضددددددربة السدددددداحقة بالريشددددددة 

 الطائرة للناشئين . 

  والوقدددت للمددددرب والمدددتعلم فدددي اسدددتعمال الجهددداز المقتدددرح وفدددر الجهدددد

تطدددوير مهدددارة الضدددربة السددداحقة بالريشدددة الطدددائرة بشدددكل جيدددد وهدددو مناسدددب 

 لتعليم هذه الفئة من االعمار . 

   استعمال الجهاز المقترح له اثر ايجابي في تفاعل المتعلمين في اثناء

 التمرين وحضورهم  

 

 الباب الثالث

 منهج البحث واجراءاته الميدانية: -3

 منهج البحث   3-0

إذ تم استخدام منهج البحث التجريبي للمجموعتين المتكافئتين التجريبية 

 والضابطة لمالءمته لطبيعة المشكلة لتحقيق اهدافها .  

 ( يوضح التصميم التجريبي للبحث0جدول )

االختبار  المتغيرات

 القبلي

المتغير 

 المستقل

االختبار 

 البعدي

مقارنة 

 النتائج

 تائجمقارنة الن

المجموعة 

 التجريبية

 

اختبار 

ضربة 

االبعاد 

 الهجومية

تمرينات 

 خاصة

بجهاز 

 مقترح

 

اختبار 

ضربة 

االبعاد 

 الهجومية

مقارنة بين 

االختبارين 

القبلي 

والبعدي 

للمجموعتين 

التجريبية 

 والضابطة 

مقارنة بين 

للمجموعتين 

التجريبية 

والضابطة في 

 االختبار البعدي
المجموعة 

 الضابطة

المنهج 

 المتبع

 

 مجتمع البحث وعينته :  3-6

( طالباً 61إذ تم اختيار عينة عشوائية عن طريق القرعة لعينة البحث وعددها )

( طالب من طالب 20%( من مجموع ) 3624والذين يمثلون ما نسبته )

المرحلة الثانية من كلية التربية االساسية والذين يمثلون مجتمع البحث ، إذ قام 

يمثلون العينة  (01الباحثان بشطر العينة باسلوب القرعة الى شطرين )

 ( االخرى العينة الضابطة . 01التجريبية و)
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 وسائل جمع المعلومات وأدوات واجهزة البحث  3-3

من األمور المهمة النجاز واتمام التجربة هي االجهزة واالدوات ووسائل  جمع 

المعلومات ، إذ يستطيع الباحث من خاللها جمع البيانات وحل مشكلته لتحقيق 

 اهداف البحث .

 

 وسائل جمع المعلومات  3-3-0

 . المصادر العربية واالجنبية 

 .المقابالت الشخصية 

 . استمارات االستبانة 

 

 أدوات البحث  3-3-6

مجموعة من األدوات والتي كانت من المستلزمات  باستعمالقام الباحثان 

 األساسية في إجراءات البحث والتي كما يأتي : 

 شريط الصق ملون .  -0

 ملعب ريشة فردي مميز عدد واحد .  -6

(  2( سعة الواحدة )  2علبة ريش نوع ) يونكس نايلون دولي ( عدد )  -3

 ريش. 

 ( .  61مضارب ريشة طائرة عدد )  -4

 شريط الصق ذو وجهين .  -2

 

 اجهزة البحث  3-3-3

قام الباحثان بتعديل جهاز الكتروني الغرض منه تأشير المناطق المهمة في 

 د على مكان سقوط الريشة من عدمه .الساحة والتأكي

 صور توضح شكل الجهاز
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 تحديد متغيرات البحث  3-4

 تحديد التمرينات : 3-4-0

بعدددددد االطددددددالع علددددددى الدراسددددددات والمصدددددادر قددددددام الباحثددددددان باعددددددداد       

مجموعدددددة مدددددن التمريندددددات الخاصدددددة بالمهدددددارة ضدددددربة االبعددددداد الهجوميدددددة 

* فدددي 0بالريشدددة الطدددائرة معتمددددا فدددي ذلدددك علدددى مددددربي المنتخبدددات الوطنيدددة

 مختلف الفئات لالستفادة منها في تطبيق اجراءات ومنهج البحث الحالي.

 

 يد مهارة البحثتحد 3-4-6

من خالل اطالع الباحثان على المصادر العلمية تم تحديد مهارة )ضربة االبعاد 

 الهجومية( لهذه الدراسة في مجال لعبة الريشة الطائرة.

 

تحديد اختبار مهارة ضربة االبعاد الهجومية استنادا الى آراء 3-4-6-0

 الخبراء والمختصون :

 (  6جدول)

 الخبراء والمختصون حول اختبار )ضربة االبعاد الهجومية (يبين نسبة اتفاق 

بحاجة الى  العدد

 تعديل

ال  النسبة

 يصلح

 النسبة يصلح النسبة

 %49202 09 %1 صفر 61224% 2 64

 

 مواصفات االختبارات المستعملة في البحث 3-5

 اختبار ضربة االبعاد الهجومية 3-5-0

 الهجومية )الضربة االمامية(* اسم االختبار : اختبار ضربة االبعاد 

 *الغرض من االختبار : قياس دقة األداء المهاري لضربة االبعاد الهجومية . 

*عينة البحث : يطبق االختبار على عينة من طلبة كلية التربية األساسية 

 المرحلة الثانية في جامعة ديالى . 

عمدة *أدوات االختبار : مضارب ريشة ، ريشة طائرة ، حبل مطاطي ، أ

( متر ، مساعدين وملعب مخطط لتنفيذ االختبار كما 6261إضافية بارتفاع )

 موضح في الشكل التالي . 

 

 إجراءات البحث  3-2

مدددن خدددالل اطدددالع الباحثدددان علدددى الدراسدددات واالدبيدددات السدددابقة قدددام الباحثدددان 

بتعدددديل جهددداز تحكيمدددي الكتروندددي ليكدددون جهددداز تعليمدددي اسدددتعمل فدددي اجدددراء 

 البحث.

                                                           

 ( جدول بأسماء مدربي المنتخبات الوطنية.3*ينظر ملحق )
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الباحثدددان بدددتجراء تعدددديل علدددى جهددداز مراقدددب خطدددوط الكتروندددي والدددذي  وقدددام

ي شددر اذا مددا كانددت الريشددة قددد المسددت الخطددوط مددن عدمدده إذ عدددل الباحثددان 

علدددى الجهددداز ليدددتم اسدددتعماله الغدددراض تعليميدددة وتدريبيدددة مدددن خدددالل وضدددع 

وسددددائد خارجيددددة علددددى المندددداطق المحاديددددة للخطددددوط الجانبيددددة للسدددداحة علددددى 

مدددن شدددأنها توضددديح منطقدددة سدددقوط الريشدددة لالعدددب وتدددوفر جهتدددي الملعدددب 

تغذيدددة راجعدددة مباشدددرة إذ تمثدددل هدددذه المنددداطق حيويدددة فدددي حددداالت المنافسدددة 

والتددي تشددكل صددعوبة الدددفاع عنهددا مددن قبددل المنددافس ، ويدد تألف هددذا الجهدداز 

مددددن مجموعددددة مددددن األجددددزاء االلكترونيددددة المربوطددددة حسددددب خارطددددة معينددددة 

، موزعدددددة عليهدددددا اقطددددداب  )شدددددكل وسدددددائدومدددددن األجدددددزاء الخارجيدددددة علدددددى 

كهربائيدددة م لفدددة مدددن اشدددرطة معدنيدددة رقيقدددة موجبدددة وسدددالبة ت شدددر اذا مدددا 

سدددقطت الريشدددة عليهدددا مهمدددا كاندددت سدددرعتها موزعدددة فدددي المنددداطق المحدددددة 

 عنده اطراف الساحة . 

 

 التجربة االستطالعية  3-7

لبحث للوقوف قام الباحثان بتجراء التجربة االستطالعية على جهاز موضوع ا

على المعوقات واالشكاالت التي يمكن حدوثها عند تطبيق التجربة الرئيسة 

وكيفية معالجتها ، واجرى الباحثان تجربة استطالعية للوقوف على مدى 

صالحية وعمل الجهاز في واقع الساحة من حيث المدى ودقة عمل االجزاء 

 االساسية والملحقات .

 

 االختبار القبلي  3-8

وبمسداعدة  62/6/6102باحثان باجراء االختبار القبلدي يدوم االحدد بتداريخ قام ال

الكادر المساعد، إذ قدام الباحثدان بتدوفير تجهيدزات متشدابها لجميدع الالعبدين مدن 

حيث المالبس والمضارب واالدوات المستعملة والساحات في نفدس القاعدة وفدي 

لى حدة وذلك لكثدرة عددد الوقت نفسه تم اجراء االختبار للعينتين كل في ساحة ع

 العينتين لكسب الوقت.

 

 تكافؤ العينتين   3-9

لغرض التأكد من تكاف  مستوى اداء العينتين التجريبية والضابطة والوقوف 

على خط شروع واحد ينطلق منه افراد العينتين ، اجرى الباحثان المقارنة بين 

( الذي 0920)الزوبعي  اداء المجموعتين في االختبار القبلي وهذا ما يشير اليه

ذكر انه اذا امكن اختيار مجموعتين متكافئتين وتحقق هذا التكاف  عن طريق 

موازنة درجات االختبار القبلي فان التصميم التجريبي يكون مستوفيا للكثر من 

( وكما هو مبين في 062: 0920شروط السالمة الداخلية للبحث )الزوبعي ، 

 الجدول ادناه .
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 (3جدول )

االوساط الحسابية لالختبارات القبلية لمهارتي الضرب الساحق وضربة  يبين

االبعاد الهجومية للمجموعتين التجريبية والضابطة وقيمة )ي( المحتسبة 

 والجدولية وداللتهما االحصائية 

 المهارة
وحدة 

 القياس

س 

للمجموعة 

 الضابطة

عدد 

 العينة

س 

للمجموعة 

نة تجريبية
عي
 ال
دد
ع

 

 )
ي
( 
مة
قي

بة
سو
ح
لم
ا

 

ية
ول
جد
 ال
ي(
( 
مة
قي

 
الداللة 

االحصائية 

عند 

مستوى 

داللة 

1212 

ضربة 

االبعاد 

 الهجومية

0 0220 01 0224 الدرجة
1

 4
6
22

 

6
4

 

غير 

 معنوية

من بيانات الجدول اعاله يتضح تقارب كبير في درجة الوسط الحسابي وكذلك 

بالنسبة الى قيمة )ي( المحسوبة اعلى من القيمة الجدولية وهي غير دالة 

االحصاء الالمعلمي فيما يخص المهارتين معا وهي م شرات واضحة على 

 تكاف  مستوى افراد العينة .

 

 التجربة الرئيسة   3-01

قام الباحثان بتجراء التجربة الرئيسة بعدما قاما بتجراء التجربة االستطالعية 

وحدة  02واالختبار القبلي وبعد االنتهاء من البرنامج التعليمي والم لف من 

 تعليمية لغرض الحصول على نتائج االختبارات وتفريغها بشكل نهائي بتاريخ . 

لعينتين ومن ثم بتطبيق التمرينات ثم قام الباحثان باجراء االختبار القبلي ل

( 02المستعملة على العينة التجريبية خالل المدة الدراسية للفصل الثاني بواقع )

تضمنت التدريب على  69/6/6102وحدة تعليمية ولوحدتين لكل اسبوع بتاريخ 

تعلم المهارات االساسية بالريشة الطائرة وخصوصا مهارة موضوع الدراسة 

ت خاصة لهذه المهارة المقتبسة من مناهج التدريب للمدربين بعد اعداد تمرينا

بمساعدة عمل الجهاز ، وانهى الباحثان التجربة في يوم االثنين المصادف 

62/4/6102 . 

 

 االختبار البعدي  3-00

بعد االنتهاء من التجربة الرئيسة قام الباحثان باجراء االختبار البعدي للعينتين 

للوقوف على مدى التعلم الحاصل  64/4/6102 في يوم االربعاء بتاريخ

ومعرفة اذا ما كان هنالك تطور في مستوى التعلم وكذلك معرفة تأثير الجهاز 
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في مستوى اداء العينة التجريبية عن اداء الضابطة في اداء مهارة ضربة االبعاد 

 الهجومية.

 الوسائل االحصائية  3-06

 ية اآلتية :الوسائل اإلحصائ باستعمالقام  الباحثان 

 مج س                                        

 ، (016: 0999الوسط الحساب ي)َس( =                .......... )وديع 

 ن                                                                                                             

 الجزء                             

              = (622: 0991........) قيس ،         011×النسبة المئوية 

 الكل                            

 

  ، اختبار ولكوكسن )اختبار اشارة الرتب( لعينين مترابطتين...) ف اد

0944  :662) 

  

  وتني )ي( لعينتين مستقلتين  ..........) عبد الجبار  –اختبار مان ،

0923 :012) 

 

                   6(  0+   0)ن 0ن                          

     0ر -ي =                                              

 ح                               

 

 الباب الرابع

 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها  -4

تضمن هذا الباب على عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها ، اذ عرض الباحثان 

النتائج على شكل جداول لكي تكسب درجة جيدة من الوضوح كما أشار ) رودي 

شتملر ( إذ انها تقلل من احتمالية الخطأ أشار في المراحل الالحقة من البحث 

 ( . 32: 0944وتعزز الداللة العلمية وتمنحه القوة )رودي ، 

عرض نتائج االختبار القبلي والبعدي لمهارة ضربة االبعاد الهجومية  4-0

 للمجموعة الضابطة وتحليلها ومناقشتها . 
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 (4جدول )

يبين األوساط الحسابية لالختبارين القبلي والبعدي وقيمة ) و ( المحسوبة 

 والجدولية والداللة اإلحصائية للمجموعة الضابطة .

في ( من النتائج تشير البيانات الى أن هنالك فروقاً 4وكما يتضح في الجدول )

الوسط الحسابي ولصالح االختبار البعدي إذ ان الوسط الحسابي لالختبار القبلي 

( من النتائج تشير 4لمهارة ضربة االبعاد الهجومية إذ يتضح في الجدول )

البيانات الى ان هنالك فروقاً في الوسط الحسابي ولصالح االختبار البعدي إذ ان 

( لمهارة 0224جل درجة بلغت حينها )الوسط الحسابي لالختبار القبلي كان قد س

( ، وكذلك تشير قيمة )و( 6026ضربة االبعاد الهجومية وارتفعت لتصل الى )

( درجة وعند مقارنتها بالجدولية والتي بلغت 222المحسوبة الى قيمة بلغت )

( درجة يظهر ان قيمة )و( المحسوبة اقل من القيمة الجدولية وهو 2قيمتها )

ة إذ ان في االحصاء الالمعلمي الختبار االشارة تكون م شر لداللة معنوي

الدرجة دالة اذا ما كانت قيمة )و( المحسوبة اقل من الجدولية هذا بالنسبة لمهارة 

 ضربة االبعاد الهجومية .

 

عرض نتائج االختبارين القبلي والبعدي لمهارة ضربة االبعاد الهجومية  4-6

 للمجموعة التجريبية وتحليلها ومناقشتها . 

لغرض معرفة معنوية الفروق بين االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة 

التجريبية فيما يخص المهارة موضوع الدراسة بالريشة الطائرة يعرض 

 في الجدول اآلتي : الباحثان هذه النتائج

 (5جدول )

يبين األوساط الحسابية لالختبارين القبلي والبعدي وقيمة )و( المحسوبة 

 ة اإلحصائية للمجموعة التجريبية والجدولية والدالل

وحدة  المهارة

 القياس

عدد 

 العينة

قيمة )و(  الوسط الحسابي

 المحسوبة

قيمة )و( 

 الجدولية

الداللة 

اإلحصائية عنده 

مستوى داللة 

1212 

 البعدي  القبلي

االبعاد 

 الهجومية

 معنوية 2 222 6026 0224 01 الدرجة

وحدة  المهارة

 القياس

عدد 

 العينة

قيمة )و(  الوسط الحسابي

 المحسوبة

قيمة )و( 

 الجدولية

الداللة 

اإلحصائية عنده 

داللة مستوى 

1212 

 البعدي القبلي

 معنوية 2 3 6229 0220 01 الدرجةاالبعاد 
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وكما مبين في الجدول أعاله فروق األوساط الحسابية ولصالح االختبار البعدي 

كما تشير قيمة )و( المحسوبة الى قيمة اصغر من الجدولية وهذان م شران 

لداللة الفروق في األداء ما بين االختبار القبلي والبعدي إذ كانت قيمة الوسط 

قة دالة كونها اقل من القيمة الحسابي لمهارة االبعاد وبهذا الشكل يعبر عن عال

 الجدولية . 

 

عرض نتائج االختبارات البعدية لمهارة ضربة االبعاد الهجومية بالريشة  4-3

 الطائرة للمجموعتين التجريبية والضابطة وتحليلها ومناقشتها. 

لغرض مقارنة النتائج ما بين االختبارين البعديين للمجموعتين التجريبية 

ما اذا كان هنالك تأثير للتمرينات الخاصة بالجهاز والضابطة والكشف ع

المقترح على مستوى أداء المجموعة التجريبية اذا ما كانت لها افضلية على 

المجموعة الضابطة قام الباحثان بعرض النتائج في جدول واجراء المقارنة 

وتني ( للمجموعات المستقلة وهو من اختبارات  –بواسطة اختبار ) مان 

 الالمعلمي توافقاً مع حجم العينة وكما مبين ادناه . اإلحصاء 

 (2جدول )

يبين األوساط الحسابية لالختبارات البعدية لمهارة ضربة االبعاد الهجومية 

للمجموعتين التجريبية والضابطة وقيمة )ي( المحتسبة والجدولية وداللتهما 

 اإلحصائية .

وكما تشير البيانات في الجدول أعاله والتي بلغت فيها الوسط الحسابي 

للمجموعة الضابطة لمهارة ضربة االبعاد الهجومية فكان الوسط الحسابي 

( ، ومنه يتضح 6229( وللمجموعة التجريبية )6026للمجموعة الضابطة )

قاط تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة فيما يخص تسجيل الن

( وهي قيمة اقل من القيمة 66في االختبار اما قيمة )ي( المحتسبة فكانت )

( وهي م شر لمعنوية العالقة فعندما تكون قيمة )ي( 64الجدولية والبالغة )

المحسوبة اقل من الجدولية تعد العالقة معنوية وذلك فيما يخص اإلحصاء 

 الالمعلمي . 

 الهجومية

 المهارة
وحدة 

 القياس

 س

للمجموعة 

 الضابطة

عدد 

 العينة

 س

للمجموعة 

 التجريبية

عدد 

 العينة

قيمة )ي( 

 المحسوبة

قيمة 

)ي( 

 الجدولية

الداللة 

اإلحصائية 

عنده 

مستوى 

داللة 

1212 

االبعاد 

 الهجومية
 معنوية 64 66 01 6229 01 6026 الدرجة
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 االستنتاجات و التوصيات: -5

 ستنتاجات:اال 5-0

وفي ضوء نتائج والحقائق العلمية، توصل الباحثان إلى االستنتاجات  

 اآلتية:

إِنَّ الجهاز المقترح كان له أَثر في كشف نقاط الشك ودقة اصدار القرار  .0

 للحكم.

اظهرت النتائج ان هناك فرقاً في ترتيب الالعبين بين الجهاز و حكم  .6

 الساحة .

 

 التوصيات: 5-6

 االستنتاجات التي توصل إليها الباحثان يوصيان بما يأتي:في ضوء  

 اعتماد جهاز المراقبة االلكتروني في المباريات الرسمية في العراق. .0

 تدريب الكوادر التحكيمية على استعمال الجهاز المذكور. .6

 

 : المصادر

الدددددددورة التحكيميددددددة االتحدددددداد العراقددددددي المركددددددزي للريشددددددة الطددددددائرة    -0
 .6100، بغداد، المركزية

تحليدددددل مسدددددتوى التحصددددديل المعرفدددددي وعالقتددددده اضدددددواء ورور نعمدددددة ،  -6
)رسدددددالة  بدددددأداء بعدددددض المهدددددارات االساسدددددية فدددددي لعبدددددة الريشدددددة الطدددددائرة

 ( .6112ماجستير ، جامعة ديالى ، كلية التربية الرياضية ، 

، ترجمددددددة قاسددددددم لددددددزام : )بغددددددداد ، دار الحكمددددددة ،  التددددددنسان بتمددددددان ،  -3

0990. ) 

تددددأثير تمرينددددات بأسددددتخدام اجهددددزة مسدددداعدة فددددي جبددددار علددددي كدددداظم ،   -4
الحركددددي للضددددربة  –تطددددوير سددددرعة االسددددتجابة الحركيددددة والددددذكاء الجسددددمي 

: )رسدددددالة ماجسددددديتر منشدددددورة ، كليدددددة السددددداحقة لناشدددددئي الريشدددددة الطدددددائرة 

 (. 6101التربية الرياضية ، جامعة بابل ، 

، ) دار اليدددددازودي  والتعلددددديمالمددددددخل الدددددى التربيدددددة خالدددددد ، القضددددداة ،   -2

 العليمة  ، ب ت( .

، ترجمددددة عبددددد  طددددرق اإلحصدددداء فددددي التربيددددة الرياضدددديةرودي شددددتلمر    -2

علدددي نصددديف ومحمدددود السدددامرائي : )بغدددداد ، دار الحريدددة للطباعدددة والنشدددر 

 ،0944 ) 

: ) وزارة  التمددددارين الفرديددددة بكددددرة السددددلةريسددددان خددددريبط واخددددرون     -4

 ( . 0929لعلمي ، جامعة البصرة ، التعليم العالي والبحث ا
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،  6، ط طددددرق التدددددريس فددددي التربيددددة الرياضدددديةعبدددداس احمددددد صددددالح ،  -2

 . 6111جامعة الموصل ، دار الكتب للطباعة والنشر ، 

حليددددل االحصددددائي فددددي البحددددو  التربويددددة عبددددد الجبددددار البيدددداتي   الددددت -9
 : ) الكويدددددت ، م سسدددددة 0، ط والنفسدددددية واالجتماعيدددددة والطدددددرق الالمعلميدددددة

 ( . 0923الكويت لتقدم العلمي ، 

عبددددد الجليددددل الزوبعددددي ومحمددددد علددددي الغنددددام   مندددداهج البحددددث فددددي  -01

 (0920: ) مطبعة جامعة بغداد ،  0التربية ، ج

، ) جامعددددة بغددددداد كليددددة  اللعدددداب المضددددربعبددددد السددددتار الصددددراف    -00

 ( . 0923التربية الرياضية ، 

: )دار  0، ط االتجاهددددددات فددددددي التربيددددددة الحركيددددددةعفدددددداف عثمددددددان ،  -06

 ( .6112الوفاء للطباعة والنشر ، االسكندرية ، 

االتجاهددددات الحديثددددة فددددي غسددددان محمددددد صددددادق ، فاطمددددة الهاشددددمي ،  -03
 ( .0922، )دار الكتب ،   تدريس التربية الرياضية

: )دار الفكددددر  االحصدددداء وقيدددداس العقددددل البشددددريفدددد اد البهددددي السدددديد    -04

 ( .0944للطباعة والنشر ، القاهرة ، 

 : طرائدددددددق األسددددددداليب اإلحصدددددددائيةي عبدددددددد الجبدددددددار  قددددددديس نددددددداج -02

 ( .0991الموصل،دار الحكمة للطباعة والنشر،)

: ) بيدددروت ،  التربيدددة الرياضدددية الحديثدددةمحمدددد جميدددل عبدددد القدددادر ،   -02

 (.  0993دار الجيل ، 

  فيسددددولوجيا  أبددددو العددددال احمددددد عبددددد الفتدددداحمحمددددد حسددددن عددددالوي ،   -04

 ( .  0924التدريب الرياضي : )القاهرة دار الفكر العربي ، 

محمددددد علددددي جددددالل ، تحليددددل مسددددتوى اداء اللعددددب وعالقتدددده باالنجدددداز  -02

لالعبدددي الريشدددة الطدددائرة الفدددردي ، )رسدددالة ماجسدددتير ، جامعدددة ديدددالى ، كليدددة 

 ( 6112التربية الرياضية ، 

:  لفنيددددة والرياضدددديةطرائددددق تدددددريس التريبددددة امنددددذر سددددامح عتددددوم    -09

 ( .6114)االردن ، عمان ، دار الميسرة للتوزيع والنشر ، 

: ) االردن ،  الدددتعلم والتعلددديم الصدددفيندددادر فهمدددي التربدددود واخدددرون ،  -61

 ( 0999دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، 

 –، العددددراق  0، ط اساسدددديات فددددي الددددتعلم الحركدددديناهدددددة عبددددد زيددددد ،  -60

 .  6112ياء للطباعة والتصميم ، النجف االشرف ، دار الض

 . 6102، جامعة ديالى ،  علم الحركةنبيل محمود شاكر ،   -66

التطبيقدددددات اإلحصدددددائية وديدددددع ياسدددددين التكريتدددددي ، حسدددددن محمدددددد     -63
التربيددددددة الرياضددددددية :) دار الكتددددددب واسددددددتخدامات الحاسددددددوب فددددددي بحددددددو  

 ( .0999للطباعة والنشر،الموصل ،
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24- Joho Edwards . Badminton (Technique , Tactics , 

Training) . Growood sport British Library , 1991 . 

25- peter Rofer . Badminton (The skills of the Game) 

. Growood sport Guides , British Library , 1995  
26- Ralphb . Billou Teaching Badminton . Surjeet 

publication , 1998 . p26.    

27- Schmidt, Richard ; Motor control and control 

and learning : ( Herman kinetics , Publisher , chapion 

. III 1982 ) , P481  
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 (0الملحق )

 ملعب ريشة طائرة فردي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 سم  124

 سم  3.6

 الجهاز

ضربة 

االبعاد 

 الهجومية

 سم  80

 سم  80

 سم  80

 سم  430

 سم  120

2 

4 

5 

3 

 خطوط التوصيل

 سم  220
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 اختبار ضربة االبعاد الهجومية

 ( الوحدة التعليمية األولى6ملحق)

 اليوم:                                (. 61عدد الالعبين )

 التاريخ :          االساسية المرحلة الثانية     طالب التربية

 اسم الفعالية: الريشة الطائرة.

 د(  21الوقت : )

     األهداف التربوية:      األهداف التعليمية: 

 

 

 

 
 

  

 ت

دة
ح
و
 ال

ء
زا

ج
أ

 

ت 
وق
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 المفردات

ار
كر

لت
 ا
ن
زم

 

حة
را

 ال
ن
زم

 

د 
عد

ت
عا

و
جم

لم
ا

 

 المالحظات التنظيم 

0 

ي
ير

ض
ح
لت
 ا
ء
جز

ال
 

ء
ما

ح
ال
ا

 

0
5

د
 

الهرولةةةة حةةةول السةةةاحة  السةةةير 

الجري الجانبي  الهرولة البطيء 

ومس األرض باليةدين بالتعاقةب  

تمةةةةةارين لنةةةةةي الرقبةةةةةة  تةةةةةدوير 

الذراعين  تمرينات فتح الصدر   

تمرينةةات فتةةل الجةةذر   تمرينةةات 

لنةةي الةةورل والحةةوض تمرينةةات 

سحب الساقين   تمرينةات تةدوير 

 الساقين   انطالقات قصيرة.

 

 

 

   

***** 

O 

 

 

***** 

O 

 

 

 
 

 

 

التأكيةةةةد علةةةةى االنضةةةةباط 

واالحمةةةةاء الجيةةةةد لمنةةةةع 

 االصابة.

* * * 
* * O

 

 سم  40

 مهارة الضرب الساحق من الثبات والحركة .تعلم اداء -1

 تعلم اداء مهارة ضربة االبعاد الهجومية من -2

 الثبات والحركة .-3

 التعود على الضبط والنظام.-1

 تنمية روح المنافسة-2
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( )الضةةةةةةةرب 0تمةةةةةةةرين رقةةةةةةةم)

 الساحق(

 

 

 

 

( )الضةةةةةةةرب 6تمةةةةةةةرين رقةةةةةةةم)

 الساحق(

 

 

 

 

 

 

 

( )الضةةةةةةةرب 3تمةةةةةةةرين رقةةةةةةةم)

 الساحق(

 

 

 

 

 ( )الضرب االبعاد(0تمرين رقم)

 

 

 

 

 

 

 ( )الضرب االبعاد(6تمرين رقم)

 

 

 

 

 

 ( )الضرب االبعاد(3تمرين رقم)
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 تمرينات تهدئة واسترخاء

 

    جمع االدوات واالنصراف

***** 

O 

 

 

التأكيةةةةةةد علةةةةةةى حسةةةةةةن 

السةةلول واالنضةةباط عنةةد 

 االنصراف.
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 (3ملحق )

قام الباحثان باجراء المقابالت الشخصية مع كل من السادة المدربين المدرجة 

 اسمائهم ادناه 

 جدول يوضح اسم وصفة المدرب

 الصفة االسم 

 مدرب منتخب وطني لفئة الناشئين )البصرة( حسام حامد 

 مدرب منتخب وطني ناشئين وشباب )بغداد( صالح مهدي 

 منتخب وطني سابقا )بابل(مدرب  حذيفة ابراهيم الحربي

 مدير فني للمنتخبات الوطنية )بابل( مهند هادي اكزار

 

 

 

 
 


