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 فوق الرأس األمامية واتخاذ القرار للشباب بالريشة الطائرة

 بحث تقدم به  
 م.م حسين مناتي            م.د وسام صالح           علي  منتظر مجيد أ.م.د

 م 2011 ملخص البحث
اكككر يت  ض  حثالعبين حثشككك يع نوي ضن اكككو يد      ح  اب حغ  إنتمركزت مشككك ال حث في         

حألمكيمةكل شكالكككككككككككككك كيثلكي حثملىا كل اعكال حثركاال عاو ح ىةكيا حثملكيال حثم اض كل شمكي  ى كي ككككككككككككككب م   حثر س
مضحقف حثاوب حثفقةقةل ، ا مي إن حغاب حثملياحت حأل ككككككككي ككككككككةل تفىضي عاو  لكككككككك ي  مليا ل عا ال 

 اح ككككككككل فذة حثمشكككككككك ال من  ال    ثضن ، ثذح حاتئ حث يح  اتؤ ى شسككككككككرع احات يعيت احتتيفيت ملىا ل
من حثبرحمج حثفركةل   زن حكبر عا  ثكال حثذاحعين ثامسكيعال    حالعىمي  عاو حثىاا  يت حثمى يظرل  

يشل )حتليذ ثامليال حثضححال ات ويالي  ال  مضحقف حثاوب حثفقةقةل ، كذثك حثراال عاو ح ىةيا حال ىت
إعاح  تمر  يت شي ككككككككككككىلاحل    * البحث  أهدافا  حثم ياحل.  ال حثمضقف    قرحا( حثم ي كككككككككككك ل ثمي  ى ا  

حثىاا  يت حثمى يظرل ثىومةم حثبر يمج حثفرك  ثضككككككككككككر يت  ض  حثر س حألميمةل ثاشكككككككككككك يع شيثر شككككككككككككل  
  اكككر يت ض ر  قل  حثىاا  يت حثمى يظرل ثىومةم حثبر يمج حثفرك     ت   حثىورف عاو تاثير  *حث يئرل.

حثىاا  يت حثمى يظرل ثىومةم    حثىورف عاو تاثير  *شيثر شككككككككككككل حث يئرل. يع  ثاشكككككككككككك   ض  حثر س حألميمةل
  *ثاشكك يع شيثر شككل حث يئرل.    ض  حثر س حألميمةل ثضككر يت  حتليذ حثررحاحثبر يمج حثفرك     ت ض ر  

حثىورف عاو تاثير حثىاا  يت حثمى يظرل عاو  سكككككب حثىومةم ثابر يمج حثفرك  ثضكككككر يت  ض  حثر س 
ثاىكاا  كيت حثمى كيظرل ثىومةم حثبر كيمج حثفرك  تكاثير    *وفروض البحثثل حث كيئرل. حألمكيمةكل شكيثر شكككككككككككككك

ثاىاا  يت   *  حث يئرل.ثاشكككككككككككك يع شيثر شككككككككككككل     ض  حثر س حألميمةل  اككككككككككككر يت حنتيب     ت ض ر  قل  
 ض  حثر س   ثضككككككككككككككر ككيت   حتلككيذ حثررحامى ككيظرل ثىومةم حثبر ككيمج حثفرك  تككاثير حنتككيب     ت ض ر  حث

تاثير حنتيب     ت ض ر  سككككككب حثىومةم  ثاىاا  يت حثمى يظرل    *  حث يئرل.يثر شككككككل  ثاشكككككك يع ش  حألميمةل
 ثابر يمج حثفرك  ثضر يت  ض  حثر س حألميمةل شيثر شل حث يئرل.

 كىوم  حث يحي حثم لج حثىتر ب   اح تةل حث في اإجرح حت  حثمياح ةل ،لاحلكىم  حث يع حثثيثي عاو م 
حال ى يا حثربا  احث واي ( اذثك ثمال مى  طبةول حثمشككك ال بىصكككمةم )حثمتمضعىين حثمىكي نىين ذحت  

متىم  حث فكي شكاكماك  افم العبضح حثم ىلكب حثضط     مثاك  عي كل حث فكي ا   ،حف حث فكي  اتفريق  فكا 
*  االسثثثثثثثثتنتا ات اجي ت  فم   ،( العبين  8ل احث يثغ عا فم )  2011ثامض كككككككككككككم حثورحق  ثاشككككككككككككك يع 

ألميمةل ثاشككككككك يع شيثر شككككككل  اكككككككر يت  ض  حثر س ح قل    ت ض رثاىاا  يت حثمى يظرل تاثير إنتيب      
* اككككراال حالفىميل شيثىاا  يت حثمى يظرل من  ال  ح ككككىلاحل حث رف التوصثثثيات   مي  فم  حث يئرل ، 

 حثر شل حث يئرلحثم ض  اغير حثم ض     ت ض ر  قل حثملياحت حأل ي ةل    
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Research Summary 2011  

 

The research problem centered on the fact that most of the young players suffer 

weak in the performance of strikes over the front head in its various forms and 

the inability to choose the required skill in proportion to the real play situations, 

and since most of the basic skills contain many skill forms and lead at different 

speeds, heights and directions, so researchers sought Study this problem by 

relying on the symmetrical exercises of both arms to help store the largest 

number of motor programs for one skill and activate them during real playing 

situations, as well as the ability to choose the response (make a decision) 

appropriate to what the situation requires during the game. The objectives of the 

research * Preparation of exercises using the symmetrical exercises to generalize 

the motor program for strikes over the front head of youth in badminton. * 

Identify the effect of symmetrical exercises to generalize the motor program in 

developing the accuracy of strikes over the front head of young people with 

badminton. * Identify the effect of symmetrical exercises to generalize the motor 

program in developing Decision making for blows over the front head of the 

youth in badminton. * Identify the effect of symmetrical exercises on the 

generalizations of the dynamic program of strikes over the front head of the 

badminton. Research hypotheses * The symmetrical exercises to generalize the 

motor program have a positive effect in developing the accuracy of strikes over 

the front head of the youth by badminton. * The symmetrical exercises to 

generalize the motor program have a positive effect in developing decision-

making strikes over the front head of the youth with a badminton. * Asymmetric 

exercises have a positive effect in developing the generalization ratios of the 

motor program of blows over the front head of the badminton . 

The third chapter included the research methodology and its field procedures, 

and the researcher used the experimental approach to design (the two equivalent 

groups with pre and post testing) to suit the nature of the problem and achieve 

the goals of the research, and the research sample represented the entire 

research community and they were the Iraqi national youth team for the 2011 

season and the number (8) players The most important conclusions * of the 

corresponding exercises came a positive effect in developing the accuracy of 

strikes over the front head of the youth in the badminton, and the most 

important recommendations * the need to pay attention to the corresponding 

exercises through the use of the preferred and not preferred party in developing 

the accuracy of basic skills in the badminton. 
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 التعريف بالبحث -1
 :المقدمة وأهمية البحث 1-1

نوا حثىوام حثفرك  من حثواضل حثململ احثرئةسككككككككككككككل ذحت حثوالقل حثم يلككككككككككككككرل شي  تي     حثىر ةل      
ممي   ى ذثك إثو حفىميل حثوا ا من حثوامي  احثملىصكككككككككككين بىرانم حثااح كككككككككككيت حثوامةل   حثر ياكككككككككككةل،

 جمة  حألثويع حثر ياةل.    حثمىواماحث فضث حثى  تلاف إثو ت ضا   ح  
يد ملمكيد نسككككككككككككككى ة  من  الثك  حثمىوامضن ت  ةم  م ض كحثفرك  بضصكككككككككككككك ك   حثبر كيمج    ا كات  م لضل   

حرككيتلم تفك    كيل حثكاحئرل حثم ىضحكل ع كامكي ال نمىاكك حثمىوامضن حثضقك  حثككي   ثموكيثتكل حثمواضمكيت 
حثرئةس من توام حثملككيال فض  آالتةككل من حثىيككذنككل حثرحجوككل  جرح  حثىصككككككككككككككفةفككيت ا مككي  ن حثلككاف  

مين إثو حيثل مشكككيبلل ثفيثل حثاوب حثفقةقةل ثذثك تفىيم عماةل حثىوام  ن تا ذ اصكككض    ح  حثمىوا
،احن حثبر يمج حثفرك  حثويل )1(بضاكككككككككاةيت ا لككككككككك ي  ملىا ل موممل  شيثفسككككككككك ين ب ي  برحمج حركةل

 ي  ل ثمضقف حثاوب. ضف  ز ا من  رعل ا قل حتليذ حثررحا ثال ىتيشل حثصفةفل احثم 
احث رك  بين حألطرحف   حثىوام،امن حثفركيئق حثملمكل    عماةكل توام حثملكياحت حثفرك  م لضل  رك      
 كيعا عاو ت ض ر  كرل تومةم حثبر يمج حثفرك ، احن مو م حثمصكي ا   حثرئةسكل حثذيحثمصكي ا   حا 

س     ر  بين  جزح  حت ر  عاو حقةرل ح ىري  حثمواضمل بين  صككككككككككككك   حثاميأل حثذي نمث  حأل كككككككككككككي
 حثضححا.ثتسم ح

ا مي  ن ثا ل حثر شل حث يئرل من حألثويع حث ر نل حثى  نميا لي كال حثت سين احن حغاب ملياحتلي     
 ىةتكل ثىييير حكيالت حثاوكب   عكي     تر  تفك    كيل حثكاحئرل حثم ىضحكل ثكذح  ل  تفىكيم إثو   ح  ملكياي 

 ضكككككك  حأل ككككككس حثوامةل حثفا ثل  س حثاا     حبىكيا  ممي   ى ذثك إثو ت ي   ،حثضححال ال  حث ر ل  
 ثامىوام. حثملياى حأل ح   ى حثى  نم ن من  الثلي ت ض ر مسىض 

ثذح تكمن  فمةل حث في    حال كككككككككى ي ل من حثىاا  يت حثمى يظرل ثىومةم حثبر يمج حثفركةل اتاثيرفي     
 حث يئرل.ل شيثر ش احتليذ حثررحا ثاش يع   قل شوض حثملياحت حأل ي ةل    ت ض ر

 مشكلة البحث   2-1
   متككي  ثا ككل حثر شكككككككككككككككل حث ككيئرل ،  ن حغاككب حثالعبين    ممن  ال  تضحجككاف  الحظ حث ككيحثضن      

حثملىا ل اعال حثراال عاو    شالككك يثلي  اكككر يت  ض  حثر س حألميمةلحثشككك يع نوي ضن اكككو يد      ح  
حثملككياحت    ، ا مككي إن حغاككب شمككي  ى ككي كككككككككككككككب م  مضحقف حثاوككب حثفقةقةككل  ح ىةككيا حثملككيال حثم اض ككل  

عا ال اتؤ ى شسكرع احات يعيت احتتيفيت ملىا ل ، ثذح حاتئ   مليا لحأل كي كةل تفىضي عاو  لك ي  
 اح كل فذة حثمشك ال من  ال  حالعىمي  عاو حثىاا  يت حثمى يظرل ثكال حثذاحعين ثامسكيعال   ضن حث يحث

 

1 – Schmidt A.R: motor learning and performance from principles to practice-human 

kinetics book, 1991, p, 81. 
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،  حقف حثاوكب حثفقةقةكل ويالكي  ال  مض    تض ير عكا  كبير من حثبرحمج حثفركةكل ثاملكيال حثضححكال ات
 .كذثك حثراال عاو ح ىةيا حال ىتيشل )حتليذ قرحا( حثم ي  ل ثمي  ى ا   حثمضقف  ح   حثم ياحل 

 أهداف البحث   3-1
إعاح  تمر  يت شي كككككككككىلاحل حثىاا  يت حثمى يظرل ثىومةم حثبر يمج حثفرك  ثضكككككككككر يت  ض  حثر س   -1

 ل.حألميمةل ثاش يع شيثر شل حث يئر 
 ض   اككر يت حثىاا  يت حثمى يظرل ثىومةم حثبر يمج حثفرك     ت ض ر  قل   حثىورف عاو تاثير  -2 

 ثاش يع شيثر شل حث يئرل. حثر س حألميمةل
 حتلكككيذ حثررحاحثىكككاا  كككيت حثمى كككيظرل ثىومةم حثبر كككيمج حثفرك     ت ض ر    حثىورف عاو تكككاثير  -3

 ث يئرل.ثاش يع شيثر شل ح  ض  حثر س حألميمةل ثضر يت 
حثىورف عاو تاثير حثىاا  يت حثمى يظرل عاو  سكككككككككب حثىومةم ثابر يمج حثفرك  ثضكككككككككر يت  ض    -4

 حثر س حألميمةل شيثر شل حث يئرل.
 فروض البحث   4-1
 ض  حثر س  اكككر يت ثاىاا  يت حثمى يظرل ثىومةم حثبر يمج حثفرك  تاثير حنتيب     ت ض ر  قل   -1

 رل.ثاش يع شيثر شل حث يئ حألميمةل
 ثضككككككككككككككر كيت   حتلكيذ حثررحاثاىكاا  كيت حثمى كيظرل ثىومةم حثبر كيمج حثفرك  تكاثير حنتكيب     ت ض ر -2

 ثاش يع شيثر شل حث يئرل.  ض  حثر س حألميمةل
حنتيب     ت ض ر  سكككككككككب حثىومةم ثابر يمج حثفرك  ثضكككككككككر يت  ض    حثمى يظرل تاثيرثاىاا  يت    -3

 يثر شل حث يئرل.حثر س حألميمةل ش
 ت البحث  االمج 5-1
 .ل2011العبض حثم ىلب حثضط   ثاش يع ثامض م حثىاا ب  حث شري:حثمتي   -1
 حثمركز حثىلصص  ثالتفي  حثورحق     حث ي ي حالثضاي. حثم ي  :حثمتي   -2
 ل.15/8/2011 – 1/7حثمتي  حثزمي   : -3
 الدراسات النظرية   -2
 (: النقل بين األطراف )التدريبات المتناظرة 1-2
حأل مكي  حثملمكل حثى    كذت حيزح ال شكاس شك      حكا حثىوام بين  جزح  حثتسككككككككككككككم  إثرنوكا  م   رك      

حيي إن حثىوام نفاث  ح   حثتلي  حثوصكب  حثمركزي  حثمتي ،ع ا حث يحثين احثملىصكين    فذح 
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  افذح نو   إن حثىوام نم ن  حثوصكب ،( فض من    ذ ح نوي   )حثوضكالإال إن حث رف  ا جز  حثتسكم  
 . (1)ة مسىربال شاي طرف اعاو ا ق ح ليال من حثاميأل يذ ت 

إن حثساضك حثفرك  ثإل سين نوىما عاو حثوماةيت حث ي ضمة ي ة ةل احث سيضثضجةل ثاتلي  حثوصب     
توم  عاو ح كككككككىالل حثمثيرحت اإنصكككككككي   حثى  حثفسكككككككةل احثفركةل  ع احثمىكضن من حثاميأل احألعصكككككككي
اإن حثضظة كل حثكاةكل ثاتلكي  حثوصككككككككككككككب  حثىوكيم    ، ألطرحف  احثوصبحألاحمر حثوصبةل بين حثمركز ح

كمي  حثفي ز،احثسكة رل عاو حث شكيطيت حثتسكمةل، اثيرل حثقةيل بذثك   نأل حألعصكيع تسكىام ات ر   
 .  لي ت ر  ح لياحت من عصب آل ر

 المركزي:الجهاز العصبي   2-2
احثومض   حثتمتمل،ك  اترضل احثفب  حثشككككككككككض  حثاميأل، ىكضن حثتلي  حثوصككككككككككب  حثمركزي من        

اتضجكا    قكيعكال حثتمتمكل حث ىفكل حثو مو حثى  من    حثمركزي،حث رري شفمكينكل حثتلكي  حثوصككككككككككككككب   
 الثلي  ىصك  حثاميأل م  حثفب  حثشكضك  ام   تى رع حألعصكيع حثشكضكةل احألعصكيع حثرفهةل افذة 

حألعصكككككيع  ىى رألع من   في تى رع إثو حثتلي  حثوصكككككب  حثذحت  احثتلي  حثوصكككككب  حثفسكككككأل ،  ميبااا 
 (. 2)(، 1حثتسم اكمي    حثش اين )حثاميأل اترت   شوضالت حثتسم ثاىف م شفركل 

 :(2)إن ترحكيب حثتلي  حثوصب  حثمركزي توم  من  ج  إ تي  ملمىين
ثاميأل حثم ين حثذي نسكككككت  ا لزن ا ىوياف   ر  حثمثيرحت حثمىوارل شيثمفة  احثتسكككككم إثو ح •

   رى.م  مواضميت 
من حثاميأل إثو حثوضككككككككالت احثيا  مضثاحد حركل  ا تكةل جسككككككككم  ثامى ا يت  نوي    ر  ح  •

 حثمفة ةل.
عصكبةيد ف يك قب    اتىشكيشكإنأل ك  ح نوي حت حثفسكةل )مي عاح حي كل حثشكم( تمر  ال  حثملي       

كا   كرتي   الكك ا حثملي  نم ن  ن نسككمو م يا حثا ض  ثرشككرل حثاميأل ا  ن تصككوا إثو قشككرل حثاميأل 
 .(3)م يلرلد  ض  حثاميأل حثمىض      ك  من  ص  حثاميأل " ل صييرتين تر قا 
 
 
 
 

 

 

حثىاا  يت حثمى يظرل عاو ا ق جم  حركةل ثىومةم حثبرحمج حثفركةل اتاثيرفي     رع     حثرحاي،عال  عبا هللا  -1
 . 28,ص 2008  حثر ياةل،كاةل حثىر ةل  –جيمول شياح    كىضاحة، طراحل  ا قى ،تصرف العب حثم يا ل 

 . 81ص  ل،2002  شر،احث  حا حث كر ثا  يعل   عمين، ،1،  يضثضجةي حثىوام ساجة  مفتضع:  -2
 . 142ص ،حثسيبقحثمصاا مفتضع:  اجة  -3
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 ( يبين مخطط أقسام الجهاز العصبي 1شكل )
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلنسانقسام الجهاز العصبي المختلفة في أرسم تخطيطي يبين ( 2شكل )

 الجهاز العصبي المركزي 

 النخاع الشوكي  الدماغ

 

 األعصاب القحفية 
 

 األعصاب الشوكية

 الجهاز العصبي الجسمي
 )للعضالت الهيكلية( 

 ز العصبي الذاتيالجها
 )للعضالت الملساء(      

 

 الجهاز السمبتاوي 
 الجهاز 

 نظير السمبتاوي  
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 ماغ انتقال المعلومات بين فصي الد 3-2
 ن  صككككككككككككك   حثما من  فم حألجزح  حثمرت  ل شيثىاا  يت حثمى يظرل ، إذ  لكككككككككككككيات متمضعل من      

حث فضث إثو  فمةل حثوم  عاو ت ض ر ملياحت  صككككك   حثما  ثىفريق حثىكيم  ، ا   حثضق    سككككك   
 ن حثىورف عاو  صكككك   حثما نما  كميف حثضحاككككن بين ك   صككككف عاو حال ،  ااككككف  حال ىال

حثى   ؤثر بلكككي حثورككك  عاو حأل ح    ااع شكككيثمواضمكككيت حث كككي وكككل عن حث ر  حثملىا كككلحثالعكككب احثمككك
،  ن حثما ب صككككهة  مىسككككيا      صككككيئصكككك  حثضظةهةل ع ا حثضال ل ، امي  ن   با   حا   (1)  حثر ياكككك 

حث صكككككف حآل ر    حثقةيل شيث ويثةيت  ىةتل ثاى بيليت حثضحا ل إثة  من  حث صككككك ين شيث شكككككي   كثر من 
ا  كثر من حثتلل حأل رى  جلل حثتسم  .(2)حثم ضال ؛ ثذح  ى ضأل

ّ   ن     حث صكككككف حألنسكككككر   حيي ن اق عاواظيئف عم   صككككك   حثما    حثمتي  حثر ياككككك ،    أّل
  ح ككىرحتةتةل( ا سككىلال    توام حثملياحت حثتا ال اتصككفةن حأل  ي  ات ض ر  Analyzer)حثمفا /

تسكككككككيعا عاو تضجة  جسكككككككم ا ل شل ضل  حثم ي سكككككككل ، افض نوم  عاو إماح  حثالعب شيثمواضميت   ض 
ح  سين إثو  ضع اتساس  حثفركيت حثم اضع   حؤفي ، ا  اق عاو حث صف حآل ر )حثم م ( ا رضل  

 ؤ ي بلكي حثالعكب حثىرحش  بين حثم ر حت حثم ض كل ثاملكيال    إطكيا كاأل    شكيثىف م    حث ر ركل حثى 
 ، االد من  كككككككاسكككككككال مرك ل من حثوماةيت مركألب ، ا   فذة حثمرحال نفىيم حثما إثو عماةل اححال ب

) حثسيئا ( احث صف ض ا مىككككككككي   ص   حثما بى ككككككككض ر  صف عاو آ ر إذ نسككككككككمو حث صف حثم 
٪( من حأللكككليص ، 95ا مىي  حث صكككف حألنسكككر شا    كككيئا ثاى )غير حثم ضككك  ) غير حثسكككيئا ( 

من  صككككككف حثكرل   كبر  ٪(50))*(بي مي تمىي  شيحل حثرشككككككرل حثملةل حثى   ككككككىىفض  إثو شيحل  ر كةل
حألنسككككككر من حث صككككككف حألنمن ، ا ضككككككةل )غي ىضن(     نم   ي حآلن  ن   لم ثميذح تصكككككك ن حثتلل 

 .(3) وحثةسرى من حثاميأل  يئال عاو حثتلل حثةم
 

 

، عمكين،  حا حث كر ثا  كيعكل  1،   سككككككككككككككيضثضجةكي حثوماةكيت حثوراةكل    حثر كياكككككككككككككككل  ،عبكا حثسككككككككككككككىكيا حثضككككككككككككككمكا  -1
 .142ص، 2000احث شر،

 .618، ص1972، شياح ، م  ول حأل  ب حث ياح نل،2، م1حثوصب ،  صي   حثلالث ،  ساتل حثتلي   -2
 ثر حثىاا  يت حثمى يظرل ثىومةم حثبر يمج حثفرك  ثام ياثل ا يعاةل   حئلي ثاى حثالعبين حث يلنين    شين،عححما    -3

 .29، ص2010 حثر ياةل،كاةل حثىر ةل  –جيمول شيثب   حثيا،ش رل  
ال كككككم تلاياحد ث بيب حألعصكككككيع حثذي كين  ا  من اصكككككف حثاالثل حثليصكككككل بلذة  كككككمألي  فذة حث يحل بلذح ح -*  
 حثما.حل احثى  ثلي  فمةل ليمال    حثاميأل إذ ترضل شاكبر  اا  ر ي بين  جزح  قشرل حث ي
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  التدريبات المتناظرة ونصفي الدماغ في الرياضة  4-2

  حثملىصكككككين ثمي ث  من  ح ذ مضاكككككضع حثىوام بين  صككككك   حثاميأل حفىميل اح ككككك  اكبير من قب     
ا وا حثتسككككككم حثث    حثمفضا حثملم    عماةل حثر   بين  صكككككك    حثىوام، اا  يع  املم    عماةل  

( مايضن ثةل ث    تر   بين  ري  حثما حثمى يظر ن  200 فىضي  ميأل ح  سكككككككككين شفاا  )ا  حثاميأل،
شوضككككلمي حث وض       حث صكككك ين، ا نأل فذح حثى  ةم  ككككيعا كال حث صككككين ثي قةي عاو حتصككككي  م   

 ضككالد عن ذثك   نأل  ي  ككةي  عصككب  مر كك  من  حا حث صككين إثو حثوضككالت   حثضحا ل،حثمواضميت  
  .(1)و حث ص حآل ر ا  رو حث صين مويد عاو عام بذثك  ا حثيا    ىر  إث

جز  من حثتسكككككككككم اتواةم  أل ح  حرك  موين  كككككككككضف  ز ا من قيباةل حأل ح      ي  ن تاا ب     
يشل شيثيا  ر من حثتسكم ، مثالد توام حثكىيشل شيثيا حثةم و  كضف  ز ا قيباةل حأل ح  عاو حثكىحثتز  حآل 

حيي تسكككمو فذة حث يفرل )حثىر ةل حثمىريطول(،   ي تاا ب مسكككبق، حثةسكككرى حىو اإن ثم ن ن ف يك  
 نأل حثىاا ب احثىمر ن عاو   ح  حركل موي ل نفسككككككككككن   ح  حثفركل ش    جزح  حثتسككككككككككم ، حيي كمي 

ىيشل  ىوم  حثمىوام حث م  حثفرك    سك   ا حثشك   حثفرك  ، ا   مفياثل ثىواةم شوض حأل رح  حثكنسك
      ىكةل   لحثم ضككا  غيرشان حث يثغ ع امي ن ىب شيثيا    )ثضا احنك( شيثيا غير حثم ضككال  را  ااككن

كىيشل  شيثك ي ل   سككلي حثى  ن ىب بلي ط   عمرة ثمين  كك ضحت  اقا  مضككو  كك ىين شيثىاا ب عاو حث
إنأل حثىمر ن حثمفصكككضا شمتمضعل عضكككاةل اححال نفسكككن   ح   ، اقا  كات حغاب حثمصكككي ا عاو  (2)

، اذثك نرىرع ممي  لككيا إثة  )  ككىياا ككىي( "    (3)حثتلل حثمريبال ثاتسككم "حثمتيمة  حثوضككاةل    
طرف   ن حركيت ح  سكككككككككين م ة ل م  حثيا حثم ضكككككككككال اإنأل حث يعاةل    حأل ح  ت ىر   ا تىفض  من

إن حغاب حثااح ككيت حثى   كات عاو  اا  صكك   حثاميأل    عماةل حثىوام ح ككى ات    .(4)إثو طرف "
 :  (5)ةلعاو حثفريئق حآلت

حثذي با  ح ككىلاحل حثيا   كك ل(  15)العب كرل حثيا حألعسككر    حثاااي حثسككض اي   ككىرا ار، ❖
ن إذ كين   حؤة عاو حثت  مالئ ،حثةم و ثيىميلكككككككككككو م    ي بين مىسكككككككككككيا يد  ثك   ترال اتفسكككككككككككأل

 

  .90ص ل،2002 ،حثسيبقحثمصاا  مفتضع،اجة   -1
 . 241ص، 2001 حا حث كر ثا  يعل احث شر  شياح ،، 1،  حثىوام اجااثل حثىاا ب حثر يا مفتضع:  اجة  -2
،  2002م ىككب حثصككككككككككككككلرل ثا  ككيعككل،  شيككاح ،، حثورح ،  1،    احثى بيقحثىوام حثفرك  بين حثمبككانورع  يضن:    -3

 .107ص

 . 33ححما ع شين ، حثمصاا حثسيبق ، ص -4
5- Wlodzimierz Starosta, Types and Effects of Motor Adaptation Left-handed Persons 

in Daily Life and Contemporary, The Sport Journal, Published by the United States 

Sports Academy, Volume 7. Number 1, Kwinter 2004.  
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حىو   حثتكي بين،إن فكذة حثفكيثكل  ع ىك   رصكككككككككككككككل    حر كل حثفرككل احثرم  عاو    شكيثك كي ل،
 العب.ر  ص ن    

حثى  حاكككككككك رألت إثو حثىاا ب شي ككككككككىلاحل حثيا غير حثم ضككككككككال   حثةيشي ةل،الع ل حثى س    حتي، ❖
ل توض  اثك لي    شوض حألاقيت حثفرجل ا ال  حثم ي سكك  احثمتىم ، ىةتل اككيض  حثويئال 

ممي  كككككيعافي عاو تفريق حث تيب  اصككككك ف  من   ضككككك   ككككك   حثم ضكككككال،ال كككككىلاحل حثيا 
 حثويثم.الع يت    

 لض من  حسكن حثالعبين   حثم ضكال،العب  عسكر  ظلر تكةف يد موراحد     يعاةل كرل   كرا ي، ❖
   فذح حث م  من حألثويع مسككككككككككككتالد  ع م إ تي حت  ع امي ح ككككككككككككىلال حثيا حثةم و،  لض ثم 

غب    تييير اح كككىلاحل حثيا حثم ضكككال اثكن  ىةتل حثمصكككي  ل حثى   اغمى  عاو حثوم   ر 
 حثواةي.افذح حثىكةل  ثر اعز   ىيئت  حثى   اصاى  إثو حثمسىض يت  حث  ضثل،حثو س  ع ا  

ا  يرحد  ضاككككككن حثر   بين حث رف حثواضي احثسكككككك ا  ث  ال  اا ي شيثرقص عاو حثتايا، حثى   ❖
اثكن ش ضككك  ماا لي   مىكرال،عال حثراال عاو حثاااحن احثىضح ق ثمرحت تضقف ت ضافي  ىةتل  

و حثاااحن إثو حثتلل حثيير م ضككككال )حثمويكسككككل( شيث سكككك ل ثفركىلي حثتا ا حثذي  اغملي عا
 حثتي بين.حىو تم أل   من ت ض ر قااتلي عاو حثاااحن إثو 

 تعميم البرنامج الحركي 5-2 
قككااتلككي عاو حثىوككيمكك  م  ل جككي ت ثى ىرككا   ر ككل )  ل( ثوككال   ن   ر ككل حثىومةم ثابرحمج حثفركةكك  

ي ثكذح جكي ت   ر كل حثىومةم  نتكي  حثفاض  ثامشككككككككككككككيكك  حثى  ككي ك   حثفرككيت حثتكا كال حثى   ىم تواملك
"إن  كرل عمضمةككل حثبر ككيمج حثفرك  ف  إن حثبر ككيمج حثفرك  ث ضع موين    ،تضحجكك  حثبر ككيمج حثفرك 

اع كا تف يز حثبر كيمج  كين  م كي حركةكي  كيصكككككككككككككككي بكذثكك حثبر كيمج  من حثمواضمكيت نلزن    حثكذحكرل  
ب تض ير مؤلككككككككككرحت موي ل ثابر يمج تفا  شيثضكككككككككك   كةهةل   ككككككككككضف  ؤ ى اثكن ثيرل حثىف يز نت

 .(21)تف يز حثبر يمج حثفرك  ثورل حثفركل حثم اض ل"
مرك كلد "إن م لضل حثبر كيمج حثفرك  حثمومم    ر إثو حثبر كيمج عاو   كككككككككككككككيس كض ك   لكككككككككككككك كيالد     

نم ن  ن نوا  ششككككككك   طهةل ع ا ت  يذة ا سكككككككمن    لككككككك احثبر يمج حثفرك  حثمومم فض   ملزا لد،
 .(2)ثامؤ ي توا   حثفركل ألج   ن تىميلو م  حثمى ا يت حثبينةل حثمىييرل"

حثبر ككككيمج حثوككككيل    (Schmidt 1982) ككككككككككككككم   "اقككككا      احثبر ككككيمج    (Schema theory)فككككذح 
Schema    تشككككككككك   قي ض يد  ا تواةميت تفا    ىةتل  حاحث موي ل شفيي نو   مواضميت مالصكككككككككل

حثبر يمج حثفرك  ن ضن عيميد ع امي  ض ر ح ككككككككككىتيشيت مشككككككككككيبلل   ن حتتيفيت موي ل ثفركل موي ل،  
 

 . 40، ص2002، حثسيبق احثمصا مفتضع.اجة   -1 
2- Rchard A. Schmidt,Craig A. Wrisberg. Motor Learning and Performance, Second 

edition, Human Kinetics, 2000., P136. 
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حثمليال اتييير    لككك ي اثذثك ع ا حثمفياثل ثىومةم بر يمج حرك  ثمليال موي ل نرضل حثمااع بى ض    
 .(1) حثمليالىكضن ع ا حثمىوام بر يمج حرك  عيل ثىاك ظراف   حئلي اكمي ترال    ذثك  

حثفركةل ثامليال حثضححال تفىيم من حثمىوام إثو عا  غير مفاا  من   حأللكك ي   نإا رى حث يحي    
حال ككككككىتيشيت حثفركةل افذح كا   ىم من  ال  تومةم حثبر يمج حثفرك ،  مثالد توام ملياحت حثر شككككككل 

حثم ىضحل   الحظ حثر شككككككككككككل حثى  تات   فض حثمىوام شيات يع ا ككككككككككككرع  حث يئرل حثى  توا من حثملياحت 
احالات كيع    حثسككككككككككككككرعكل  ثملكيال من حيكي  ملىا كل امن  ال  حثى ضع    حثممكيا ككككككككككككككل عاو حاحتتكيفكيت 

احالتتية امميا كككككككككل حأللككككككككك ي  حثمليا ل قا  ىضصككككككككك  حثمىوام إثو تض ير ح كككككككككىتيشيت م ي ككككككككك ل ثىاك 
عن تاك حثفركيت حىو نسككككككى ة   ن  ؤ  لي  كيفةل  ك مواضميت  حثمىييرحت، ثذح عاو حثمىوام  ن نمىا

 ثمىييرل ثأل ح  حثملياي.   جمة  حث راف ح
 اتخاذ القرار في المجال الرياضي  6-2

بكا  حالفىمكيل شوماةكل حتلكيذ حثررحا    حآلا كل حأل يرل اذثكك ثكض ك  ححكا حثم كيتةن حثملمكل      ح     
،  ي مل حثى   ىم من  الثلي ح ىةيا حال ىتيشل حثم ي  ل ثامثير حثملياحت حثر ياةل اكض   حثوماةل حثف

حتليذ حثررحا ف  حثمرحال حثى   ىم  يلي حثىل ة  ثال ككككككككككىتيشل حثفركةل احثى  تى ي ككككككككككب م  حثمثير  ا 
ا ىم ذثكك شتماكل من حثوماةكيت ، ام لكي حثمركيا كل بين مكي ملزان    حثكذحكرل حثفركةكل م  حثمثيرحت  

ى  من  الثلككي  ىم ح ىةككيا بر ككيمج حرك  م ككي كككككككككككككككب ملزان    حثككذحكرل حثككاح اككل إثو حثككامككيأل احث
حثفركةل ثال ككككككككككىتيشل ثذثك حثمثير افذح نوىما عاو حثلبرحت حثسككككككككككيشرل احثىفا ا حثاقيق عاو حثمثير  

 .(2)حثم اضع حال ىتيشل ث  ثىفريق فاف حثفركل 
ملزان    حثذحكرل نوىرا  ا ورف حتليذ حثررحا عاو     قاال حثالعب عاو ح ىةيا بر يمج حرك      

 نأل  ق  حتليذ حثررحا توىما عاو عيماين   ككككككككي ككككككككيين فمي  ا   موين،شا   م ي ككككككككب ثال ككككككككىتيشل ثمثير  
 .(3)حثاقيق ثامثير احثمواضميت حثملزا ل    حثذحكرل احثى  تمث  حثلبرل حثسيشرل ثالعب  ا حثىفا 

ملزا كل    حثكذحكرل احثى  نتكب تى اكب عماةكل حتلكيذ حثررحا حثوكا كا من حثمواضمكيت )حثلبرحت( حث   
ع امي ن ضن تف  اكي     حثصكفةن ا يصكلة عاو ح ىةيا حثررحا  تضح رفي ثاى حثالعب حىو تسكيعا 

ا حتليذ حثررحا ال  ىضقف عاو ت ضاة تف  اكككككككي  حثم ي سكككككككل  ر  اإ مي نوىما   حثم ي سكككككككل، إن ت ضأل

 

 . 65، ص 2002، حثمصاا حثسيبقنورع  يضن.  -1
 . 4ص، 2005 شياح ،  ،حثفرك مضاضعيت    حثىوام  صبر،قي م ثزحل   -2

 . 54ص ، 2002،حثمصاا حثسيبق  يضن،نورع  -3
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، ا م ن قةيس  ككككرعل حتليذ (1)(احثمتي  ل  احثىكىةك  احثىك ةكت ضا عا  من حثوضحم  م لي )ح  احك  
 :(2) حآلت ( 2حث و  اثىضاةن ذثك  ضا  حثش   )حثررحا من  ال   رعل ا أل 

  من حال ىتيشل =  من ا  حث و  +  من حثفركل
 
 

  من ح ىق ي          من حثىورف         من حتليذ        من حث ر  حثوصب   
 ررحا             إثو حثوضالت حثمثير              عاو حثمثير           حث

 (3حثش   )
 حثوضحم  حثى   ىضقف عايلي طض   من حال ىتيشل 

(   الحظ  نأل  من ا أل حث و   ىكألضن من ) من ح كككىق ي  حثمثير ا  من 3امن حث  ر إثو حثشككك   )  
حثىورف عاو حثمثير ا  من حتليذ حثررحا ا  من حث ر  حثوصكككككب  إثو حثوضكككككالت ( ، ا مي  ن  من 

 ككككككل إثو مركز حثوماةيت حثوراةل احثوصككككككبةل    ق ي  حثمثير ) من  ر  حثمثير من عضككككككض حثفيح ككككككى
حثاميأل ثى سككيرة اإ احك  ( ثيب  )إذ إن  ق يا حألعصككيع حثفسككةل    حثمسككىربالت حالبىاحئةل حضحث  

مة را كككي"( تكضن ثلكككي حثركككاال عاو  رككك  حثمثيرحت إثو حث لكككيع حثشككككككككككككككضك  احثكككامكككيأل شسككككككككككككككرعكككل  17
 من حث ر  حثوصب  إثو حثوضالت  لض  ثي( اف  جز  من   يل )كيمي( حثفرك ،  مي/ل100حضحث )

مة را ي"(   8ثيب   نضكككككككي )حيي إن حث لينيت ثا يق     حثمسكككككككىربالت حثثي ض ل ن ضن ق رفي حضحث  
ل/ثي( اف  تشكككككككككككك   مو م  ثةيف حثيما حث ضاي حث يق  50اثلي حثراال عاو  ر  حثمثيرحت شسككككككككككككرعل )

  اكمن  ثةيف حثوضكالت حثلة اةل ، اتكضن اكمن   يل ) ث ي( حثفركةل احثى  تر ) عصكيع حركةل(
اثم  بق  ككككككككككككككضى  من حثىورف عاو حثمثير )ح  احك( ، ا من حتليذ حثررحا، اع ا قةيس  من حتليذ 

مسككككككك ري ثذح ال  ؤثر عاو  من ا أل حث و  ع ا حال ى يا امن ثمأل    امااكي" حثررحا ن ضن حثمثير مورا ي"
 من حتليذ حثررحا، ثذح نم ن قةيس  من حتليذ حثزمن حثذي  ىم قةي كككككك  ثر أل حث و  نوىما   سككككككى ىج  ن

 .(3)حثررحا من  من ا أل حث و   مي صفل حتليذ حثررحا فةم ن مالح ىلي من حأل ح  حثملياي 
 
 

 

33.-301994, p,, octu.s.a, game sport coach R, designerworth, Charles -1 

 زحثريفرل: مرك،1،  حثىوام احثىف م حثفرك طاف  حسكككككككككككيل حثا ن)اآ ران( ،،    اآ ران()طافل حسكككككككككككيل حثا ن    -2
 .64، ص2006حثكىيع ثا شر،

حرك  احتلككيذ حثررحا شككا ح  ملككيات    –عزت ، حثر تمر  ككيت مرىرحكك  ثى ض ر ح  احك حثفس     ككيج  م شككككككككككككككر  -3
،   2008حثم ياثل احثىصككككككض ب ثالعب  كرل حثيا ثاشكككككك يع ، ا ككككككيثل ميجسككككككىير ، جيمول شيب  ، حثىر ةل حثر ياككككككةل ، 

 .35ص
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 المهارات األساسية بالريشة الطائرة   7-2
عبة    ح  حثملياحت حأل ككي ككةل ثاا ل من  حثضحجب حثرئةس حثذي نر  عاو عيتق حثمااع فض توام ال  

افةمي نات  حثملياحت حأل كككي كككةل       .حكلم ثاملياحت احثضصكككض  بلم إثو   ضككك    ح   ح كككىةويبلم اإ ا 
    ثا ل حثر شل حث يئرل: 

 :serveاإلرسال  -1
افض اكككككر ل تسكككككىلال      عريع تسكككككتي  حث ر ل    نشككككك   ح ا كككككي  حثم ىيب حألا  ثباحنل حثاوب  ا 

حثم ين حثذي من حثصكككككككوب عاو حثم ي س ر ككككككك  حثر شكككككككل إثو شفيي ت  حثاوب،ثر شكككككككل    ثضاككككككك  ح
 يت شا لي حثضحيال م يلكرل اتىميز اكر ل ح ا كي   ان شقةل حثضكر رضل  ا إحرح   ر ل م    إاجيعلي ش

اككككككككككككككر ككككككيت          نم حثى    حثالعككككككب  ن  ؤ ي  عاو  ا   ي   شم ر ة  عايلككككككي  ثالعككككككب  ن  ىككككككااع  ن 
حثالعب  ن  ىت ب حثشككككككككككا حن احثاقل اثذح  ين عاو من حثىركيز احثث يت احالتز ح ا ككككككككككي  شراا كبير  

ف يك  ضعين    نأل  Peter Roper 1995))ا رى  أل حئلي.  احثىضتر حثوصكككككب  احن نسكككككىر    سكككككبةي  
 .(1)(واإلرسال القصير اإلرسال العالي الطويل) ائةسين ثإلا ي  فمي

 :Forehand strokeاألمامية الضربة -2
ا كثرفي ح كككىوميال    حثىاا ب  ويع حثمضكككرع حثملىا لحأل كككي كككةل ألنل ثا   من حث  ثمليالاف  ح    

مضككككككككككككككرع ا ح عاو  حألميمةل ف  حثى  تؤ ى شيثضج  حألميم  ثااحثضككككككككككككككر ل   عا ال،حئق  اتؤ ى ش ر 
ا  ضن فا لي حسب حألغاب )غير حألعسر(    حآلتةل    حتتية حثةمين من جسم حثالعب عاوحثر شل  

 ن حثضككككككر يت حألميمةل ترسككككككم إثو ثالثل    )Edwards 1997(.اذكر    (2)ميمةللكككككك   حثضككككككر ل حأل
 :(3)  ضحع

 .حثسيحرل(اتشم  )ار ل ح شوي  احثمسر ل حثضر ل ار يت  ض  حثر س حألميمةل -1
 ار يت حثاوب عاو حثش  ل حألميمةل  -3   حثضر ل حثما ضعل حألميمةل -2
 :backhand strokeالضربة الخلفية  -3
حثضككككككر ل حألميمةل    لي  حثمضككككككرع، كمي    احت حأل ككككككي ككككككةل ألنل ثا ل من حثويع حثملي  اف  من 

تؤ ى  متمضعل حثضككككر يت حثى  شا لي   اتورف  ،حثاا لي  عا ال شفسككككب مضحقف  تؤ ى ش رحئق ا لكككك 
 نمن  ين حثر ش حآلتةل عاو    ذح كين حثالعب   ل،حثضككككككيا شيثمضككككككرع من حثتلل حثمويكسككككككل ثاذاحع 

 من حثضكككر يت حثسككك ن حثلياج ( امن جلل حثةسكككيا اتواف )  حثمضكككرع   ب ش لر ن تاونسكككياة نتب  

 

 112، ص2001م ى ل حث يثب حثتيمو ،  حثريفرل:، 3  حث يئرل،  حثر شل مين حثلضث ،  -1
 . 47، ص1991 حا حثف م،    شياح ، ثزحل،ترجمل قي م  ،حثى س بىمين،إن  -2

3 - John Edwards. Badminton (Technique, Tactics, Training) Garwood press. 1997 

p.45. 
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او عال   ضحع  اترسكككككككككم حثضكككككككككر ل حثلاهةل ع   جي تلي،احثصكككككككككا ل  ل  تى اب شوض حثضق   حثململ 
 : (1)م لي

 حثضر ل حثما ضعل حثلاهةل -ع                    ار ل ح شوي  حثلاهةل  - 
 حثضر ل حثمسر ل حثلاهةل                  -       ار يت حثاوب عاو حثش  ل حثلا    -م
 الميدانية:ج البحث وإ راءاته همن -3
 البحث:منهج   1-3
ح ككككككككككككككىومك  حث كيحكي حثم لج حثىتر ب  بىصككككككككككككككمةم )حثمتمضعىكين حثمىككي نىكين ذحت حال ى كيا حثربا     

 حث في.اذثك ثمال مى  طبةول حثمش ال اتفريق  فاحف   احث واي(
 عينته:  مجتمع البحث و  2-3

ثامض م   متىم  حث في شاكما  افم العبضح حثم ىلب حثضط   حثورحق  ثاش يع   مثا  عي ل حث في         
( العبين افذح نو   ح ككككككىوم  حث يحي طر رل حثفصككككككر حثشككككككيم  ثتمة   8ل احث يثغ عا فم )2011

شككيثككذاحع    اتم ترسككككككككككككككةملم عن طر ق حثررعككل إثو متمضعىين تتر بيىين حألاثو تىوام  حثمتىم ،    رح  
اثاىاكا من تكي ؤ حثمتمضعىين    ر ،احثثي ةل تىوام شيثذاحع حثم ضكككككككككككال  حثم ضكككككككككككال اغير حثم ضكككككككككككال  

ح ىلال حث يحي ح ى يا مين ات   احثى   ظلرت حث ىيئج شوال اجض   را  مو ض ل بين حثمتمضعىين  
 (.1اكمي    حثتاا  )

 (1جاا  ) 
  بين تكي ؤ متمضعى  حث في 

 المؤشرات اإلحصائية
 

 المتغيرات البحثية            

وحدة  
 القياس 

قيمه مان 
 وتني 

مستوى 
 الداللة  

 نوع الداللة 
 

 غير معنوي  0,39 11 در ه ضربة اإلبعاد األمامية 
 غير معنوي  0,15 9 در ة الضربة المسقطة األمامية  

 غير معنوي  0,61 14 در ة الضربة الساحقة 
 ي معنو غير  0,76 13 زمن   اتخاذ القرار 

 (0,05مستوى الداللة )      4=2ن    4= 1ن
 بالبحث:األدوات واأل هزة المستخدمة  3-3
 .(16( عا  )(yonexمضياع ا شل  ضع  - 2 .(2مالعب ا شل مىكيمال  ضع عا  ) -1
 (  5 قالل ميجةك ماض   عا  ) -4 .عا ل( 10( عا  )(yonexكرحت ا شل  ضع  -3

 

 . 106- 99، ص 2001،حثسيبق حثلضث ، حثمصاا  مين   -1
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 ل  20لر   قةيس كىين ذحت طض   - 6 ( ااث 10)عا   لرط  الصر  ماض    -5
 مص يحين ماض ين ام ىيب كلر يئ  ا اك()كلر يئةل  حئرل   -8.(2)عا   يعل تضقي  صي ةل    -7
 ل(.3ع ) عمال اح ي  ذحت حات ي -11ح ىميال ت ر غ حثبةي يت  -10حال ىبةين -9حال ى ياحت  -8
 المهارات موضوع الدراسة   4-3

ح شوي  حألميمةل    )اككر لت  ض  حثر س حألميمةل احثى  حلككىما  عاو ت اككر يملياح   اس حث يحثضن 
 حثم ياحل.اذثك ألفميىلي ا اافي حث يع      حألميمةل(حثمسر ل حألميمةل احثضر ل حثسيحرل  احثضر ل

 االختبارات المستخدمة في البحث   5-3
 :  (1)اختبار ضربة اإلبعاد األمامية -1

 يمةل.  حألمح شوي ار ل :حال ى ياح م 
 قةيس  قل   ح  ار ل ح شوي  حألميمةل. :غرل حال ى يا

مواضميت،  ل ككككم(، ح ككككىميا 244إاككككيفةل شيات يع ) م، قضحئ حب ا شككككل،مضككككياع  :حأل احت حثم اض ل
 (.4ماوب مل   بىصمةم حال ى يا كمي    حثش   )

  حأل ح :اصف 
و و ك  قىي م ي كككككككككك ي ثإلحمي  ثم نىبر ن ُنو و حثملىبران ا شوا  ن  ىم لككككككككككرب حال ى يا ثامل  -1

 ( مفياالت تتر بةل. 5)ملىبر 
 (.x)نرف حثملىبر    حثم  رل حثمفا ل ع  -2
   حثاف ل حثى   ر ككككككك  حثمااع ث  حثر شكككككككل نسكككككككى ة  حثىفرك إن كين فذح حثىفرك اكككككككراا ي    -3

 ض     تيب حثمفياثل، اعاة  اكككككرع حثر شكككككل شضكككككر ل إشوي   ميمةل )من  ض  حثر س( ثير كككككالي من
 حثش  ل ثم حثفب  شيتتية حثم  رل حثمفا ل شيثااجيت. 

 ياالت  ر . ( مف10( مفياثل تفسب ث    ض  )12)حثملىبر نو و  -4
 ترض م حأل ح : 

 ككم( شوا   50(  ري     حيثل  ككرض  حثر شككل    حثم  رل حثمفا ل شمسككي ل )3)حثملىبر  نو و    -1
 حثل  حثلا   ثاماوب.

 ككم( بين    76يثل  ككرض  حثر شككل    حثم  رل حثمفا ل شمسككي ل )     ح(  ري5)حثملىبر  نو و    -2
 ث ويا.حثل  حثلا   ثاماوب ا احنل    ح ا ي  حثزاج  ح

 

 

محمد طه، تأثير برنامج تدريبي بريش مختلفة السرعات في تطوير مهارات لعبة الريشة الطائرة. أطروحة دكتوراه،  امعة   معين -1
 .64، ص2001كلية التربية الرياضية،  بغداد،
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 كككم( شوا   70)شمسكككي ل  (  ري     حيثل  كككرض  حثر شكككل    حثم  رل حثمفا ل  4)حثملىبر  نو و  -3
    ح ا ي  حثزاج  حث ويا.

 ككم( حثى    124)شمسككي ل  حثر شككل    حثم  رل حثمفا ل  نو و حثملىبر  ر ىين    حيثل  ككرض     -4
 .( ات ىل  شيثل  حثضفم  حثممىا      حثفب 4)حث ر ل تبا  من  لينل 

 نل  ر ل    وتو و حثااجل حألعاو    حيثل  كككككككككككككرض  حثر شكككككككككككككل عاو    بين  ر ىين اال تو   -5
 ثار شل حثى  تسر   يام حاا  حثماوب  ا تواق شيثش  ل.

فض  ( مفياالت  10)  ضككككككككك   ى  نسكككككككككى ة  حثملىبر تسكككككككككتيالي    عاو ثا ري  حثن ضن حثفا حأل  -6
 (  ر ل.50)

 سم  124سم 70سم  76سم  50
       

 سم  220      2       4     5     3        
 ارتفاع الحبل                                        

        
           xسم        335                المدرب                                     

  
  

 

 (4الشكل )
   اإلبعاد األماميةيوضح تخطيط ملعب الريشة الطائرة الختبار ضربة   

 : )1(اختبار الضربة المسقطة األمامية -2
 .احثلاهةلقةيس مليال حثضر ل حثمسر ل حألميمةل  غرل حال ى يا:

 (.5) حثش  ى يا اكمي    مل   بىصمةم حال وب ما ا ش،حأل احت حثم اض ل: مضياع ا شل، 
( مفياالت تتر بةل  5)ملىبر  شوا  ن  ىم لككككككككككككرب حال ى يا ثاملىبر ن نو و ك   :حأل ح اصككككككككككككف 

ل من حثشكككك  ل ا  ضن مي كككك ي 5( اعاو شوا xثإلحمي  ا وافي نرف حثالعب    حثم ين حثمفا  ث  )
ثىوبر    (       )حثمريب   إثة  من حثماوب   ال ككىق ي  حثر شككل حثمر ككال  ا اهةلمضككر   شمسكك    ميمةل 

 (.1, 2, 3)احثمااجل  ريطلي    حثم  رل ذحت حثااجل حألعاو حثش  ل مفياال إ
 ( مفياالت.10)  ض  ( مفياثل ا فسب ث  12)شا ح  نرضل حثالعب  - حأل ح :ترض م 

 تو و حثااجل حسب م ين  رض  حثر شل. -          
 ين تو و حثااجل حألعاو.عاو    بين م  رىحثر شل حثى  تر   -              
 (  ر ل. 30)ف   عاو  ري  نم ن  ن نفص  عايلي حثالعب  -          

 
 

1 – Venugopal mahalingan. The skills of the Badminton, Kuala Lumpur, 2007, P85. 
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                                              3       2    1 

 ل  5           
           X            

 مااع       ب                                      الع         
 

 (5شكل ) 
 ئرة الختبار الضربة المسقطة يوضح تخطيط ملعب الريشة الطا

 :  (1)االمامية اختبار مهارة الضربة الساحقة –3
 قةيس  قل مليال حثضرع حثسيحق حال ى يا:غرل 

  م يط ،حب     (، م213قضحئم إايفةل شيات يع )  طبةو ،ا ش    ا شل،حأل احت حثم اض ل: مضياع  
 (6)حثش       كمي .حال ى يا ح ىميال تستي  حثبةي يت، ماوب ا شل مل   بىصمةم

  اصف حأل ح :
 ( ا رضل بر  حثر شل حثمر ال ث  من م  ر  مريبال xث )نرف حثالعب    حثم ين حثملصص   
إ كككككريطلي    حثم  رل ذحت حثااجل حألعاو ششكككككر   ن تمر شضكككككر    كككككيحر  قض ل مفياال    (       )

  يات يع كككككككم( ا   60حثر شكككككككل من  ض  حثشككككككك  ل امن تف  حثفب  حثمثب   اف حثشككككككك  ل عاو شوا )
 حثسيحرل.( مفياالت م  مالح ل قضل حثضر ل 10 م( ا رضل حثالعب شا ح  )213)

 حأل ح :ترض م 
 تو و حثااجل شفسب م ين  رض  حثر شل  -1
وبر حثر شكككل من  ض  حثشككك  ل امن تف  حثفب   ا  كككر    يام حثم يطق حثمفا ل إذح ثم ت -2

 تو و ص رح
 جل حألعاو حثر شل حثى  تر  عاو    بين م  رىين تو و حثاا  -3
 ( 5-4-3-2-1حثااجيت مرسم  حسب حثم يطق ) -4
 (  اج 50( اف  )10حثااجل حث ليئةل ف  متمضع  اجيت حثمفياالت ) -5

 

 

ثير حثورل احثى  يذ حثم يلر احثمؤج     توام شوض ملياحت حثر شل حث يئرل اح ىري   ثرة  تا كزحا،مي ن في ي  -1
 . 74ص،  2008كاةل حثىر ةل حثر ياةل،  شيب ،جيمول   كىضاحة، حألاا ،  طراحلإثو شوض ملياحت حثى س 
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 5 4 3 2 1 

سم 76  سم 132                 
  

 
                  X                                                 

 سم 60                                     
 سم132         سم  132 م                  213                                        

 (6)الشكل 
 حألميمةل  يوضح تخطيط ملعب الريشة الطائرة الختبار )الضربة الساحقة(

 ( 1) اختبار اتخاذ القرار في الريشة الطائرة-4
 فل حتليذ حثررحا    ثا ل حثر شل حث يئرل من اصقةيس  :حال ى ياحثيرل من 

 عا ل( 10( * ا ش طبةو  عا  )10مضياع ا شل طيئرل عا  )*  حثمسىلامل:حأل احت  
* لكككر   قةيس مىري *  حئرل كلر يئةل مىكيمال ) كككاك +مصككك يب ماضن +م ىيب كلر يئ ( *مسككك ا  

امسكككك ا ا  الل    ر  يا ضميرل تصككككض لككككر   الصككككق ماضن*كي ( *2)عا  ل(  2,5 شككككب  ذا حات يع )
 (.7ماوب مل   بىصمةم حال ى يا كمي    حثش   )تستي  *تصض ر* ح ىميال 

 :حأل ح مضحص يت 
ل( حبىاح  من حثشكككككككككك  ل احثو حثاح   1 ىم ترسككككككككككةم حثماوب إثو م  رل  ميمةل مسككككككككككيحىلي ) -1

 .ل( حبىاح  من حثل  حثلا   احثو حثاح  1ام  رل  اهةل مسيحىلي )
 .ل2,5عاو حات يع  ل مص يب كلر يئ  ضا     ك  م  ر -2
حثمصكككككك يب حألميم  نمث  ح نوي  شا ح  حثضككككككر ل حثمسككككككر ل حألميمةل عاو حثشكككككك  ل اتكضن   -3

احثمصكككككككككك يب حثلا   نمث    حثر شككككككككككل.ل( ف  حثم  رل حثمثاو ثسككككككككككرض  1حثم  رل حألميمةل )
ف     ل(1 رككل حثلاهةككل )ح نوككي  شككا ح  اككككككككككككككر ككل حثىلاةص )ح شوككي ( حألمككيمةككل اتكضن حثم 

 .او ثسرض  حثر شلحثم  رل حثمث
ع ا إاكي ل حثمصك يب حألميم   ىضجب عاو حثملىبر   ح  حثضكر ل حثمسكر ل حألميمةل اع ا  -4

 إاي ل حثمص يب حثلا    ىضجب عاو حثملىبر   ح  ار ل حثىلاةص )ح شوي ( حألميمةل.
 ع ا باحنل حال ى يا حثكيميرل ىم تشيي   -5

 

ثالعبين    ي ةلحألحث  ةل ات ض ر حثملياحت  حأل  ي      تصفةن بتاثير م لج تواةم  تاا  صالب،ا يل   -1
 . 73، ص 2011 حثر ياةل،كاةل حثىر ةل  –جيمو  شيب    كىضاحة،  طراحل  حث يئرل،حثش يع شيثر شل 
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 ر شل إثو حثالعب  يب ع ا إا ي  حث ىم إ يال حثمص -6
 ترض م حأل ح :

(  5( مفكياالت ثاضككككككككككككككر كل حثمسككككككككككككككر كل حألمكيمةكل ا)5)مفكياالت،  (  10نو و ثكك  العكب ) -1
 مفياالت ثضر ل حثىلاةص )ح شوي ( حألميمةل 

توألا مفياثل  يجفل ع ا  كككككرض  حثر شكككككل    حثم  رل حثم اض ل اتوىبر مفياثل  يلكككككال  ان  -2
 ذثك.

إثو  ا  م لر من م يفر    ياثل من ظلضا حثمثيرحتليذ حثررحا ثك  مف ىم حسككككككككككيع  من  -3
 حثفركل.

 حثررحا. ىم حعىمي    ض  مفياثل  يجفل اصيح ل حق   من ثىمث   من حتليذ  -4
   
 

                                                                                   
     

                     
 ل 1 ل 1     

             X                                                       
                                                                                                     

            
    
 ( 7)الشكل 

 راريوضح تخطيط ملعب الريشة الطائرة الختبار اتخاذ الق
 ص يحي.ل  7/2011 /1 ضل  حثىتر ل:تيا ا  االستطالعية:التجربة  6-3
 .حثر يا  حالثضاي مالعب  ي ي  حثىتر ل:م ين  -
( 8احث كيثغ عكا فم )حثضط   ثاشكككككككككككككك كيع م ىلكب حثتكض ك  عي كل حال ككككككككككككككى الع من العبض    حثوي كل:  -

 العبين.
 حثىتر ل: فاحف  -
 ك ي ت .حت امور ل ماى تور ل  ر ق حثوم  حثمسيعا ش بةول حال ى يا  -1
 حال ى ياحت.  يذ تال   حثموضقيت حثى  تضحج  حث يحي  ث ي  ت -2
 .ثال ى ياحت  مور ل حثزمن حثىرر ب  حثذي نسىيرق  ك  ح ى يا احثضق  حثمسىير   -3
 حثىورف عاو حثضق  حثمالئم ثاىميا ن حثمسىلامل    -5  حثىاكا من حثمويمالت حثوامةل ثال ى ياحت  -4

 مفتاح كهربائي 
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  ر  حثوي ل.مل حثىمر  يت ألحثىورف عاو مالئ-6
 لالختبارات:األسس العلمية  7-3
 الصدق  -1 
عاو حثسكككككككككككككي ل حتليذ قرحا   اح ى يا  حثمليا ل  تم حعىمي  حثصكككككككككككككا  حث يفري من عرل حال ى ياحت  

 (. 2، إذ تم حت ي  جمة  حثلبرح  احثملىصين عايلي. اكمي مبين    حثتاا  )  *حثلبرح  احثملىصين
ش ر ركل    اح ى كيا حتلكيذ حثررحا  حثث كيت ثتمة  حال ى كياحت حثملكيا كلموكيمك     تم حسككككككككككككككيع   الثبثات: -2

إذ طبألق حث كيحكي حال ى كياحت    حثىتر كل حال ككككككككككككككى العةكل عاو عي ك     حال ى كيا(،  اإعكي ل)حال ى كيا  
(  نيل تم إعي ل حال ى يا عاو   س حثوي ل اتف    س  7)مراا    ا وا   2011/  7  /1بىيا ا  حث في  

اثاىككاكككا من ث ككيت حال ى ككياحت ح ككككككككككككككىلككال حث ككيحككي موككيمكك  حات ككي     ،2011/  7/7حث راف بىككيا ا  
بين  ىيئج حال ى يا حألا  احال ى يا حثثي  ، اقا  ظلرت حث ىيئج اجض  حات يطي" مو ض ي"     ككككككككككككككيبرمين

   (.3اكمي مبين    حثتاا  )  نضي.بي لمي افذح مؤلر شين مويم  حثث يت ثلذة حال ى ياحت عي  
  حثىاكا من مضاككككككككضعةل حال ى ياحت ح ككككككككىوين حث يحي بااجيت مف مين  رل ثي  الموضثثثثثوعية:  -3

حصكيئةي شي كىلاحل   ىيئتلمي إ  لا وا مويثت  7/2011 /7    ث ي  إعي ل حال ى ياحت        كتا  **
 .حثمليا لا حثبا ةل    ، تم حثىاكا من مو ض ل حثمضاكككككضعةل ثتمة  حال ى ياحت  كككككيبرمينمويم  حالات ي   

 .(3كمي مبين شيثتاا  )
 ( 2تاا  )حث

 ثال ى ياحت حثم فضثل  2كي بين عا  حثلبرح  حثمضح رين اغير حثمضح رين احث س ل حثمنض ل اقةمل 
وحدة   االختبارات
س 
القيا

الموافقي 
غير  % ن

 الموافقين 
نوع  2كا قيمة %

 الجدولية  المحسوبة  الداللة 
 معنوي  3,84 9 صفر%  صفر  %100 7 )در ه( ضربة اإلبعاد األمامية 

 معنوي  3,84 9 صفر%  صفر  %100 7 )در ه( الضربة المسقطة األمامية 
 معنوي  3,84 9 صفر%  صفر  %100 7 )در ه( األمامية  الضربة الساحقة

 معنوي  3,84 9 صفر%  صفر  %100 7 زمن  اتخاذ القرار 
 0,05ومستوى دالله = 1عند در ة حرية = 

 
 

 
 

سهير   دم. -4إبراهيم  م.د حذيفة  -3 ماهر عبد الحمزة دم. -2  م.د مازن هادي كزار -1 والمختصين:الخبراء * 
 يوسف أبو منذر  -7  م  بار علي كاظمم. - 6م. صاحب عبد الحسن    -5إبراهيم 

 االتحاد العراقي للريشة الطائرة                 حكم         مرتضى حسام -1هما :المحكمان   **
 االتحاد العراقي للريشة الطائرة                سامر صالح       العب منتخب -2                     
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 (3جاا  )
 احثمضاضعةل  بين مويمالت حثث يت 

 * للداللة على معنوية االختبار
 القبلية:االختبارات  8-3

قيعل  ي ي حثثضاي    حثسككككككيعل حثويلككككككرل      7/2011  /8   رباةل  حث يحي حال ى ياحت حث  طبق   
حيي تم ح ى يا اكر يت  ض  حثر س حألميمةل شيثر شكل حث يئرل حثى  كي   مضاكضع حثااح كل   صك يحيد،

 حثررحا.اح ى يا حتليذ 
 :التمارين المستخدمة في البحث 9-3
يعاةكل حثبر كيمج حثفرك  من  ح ككككككككككككككىلكال حث كيحكي متمضعك  من حثىمكيا ن حثى  تلكاف إثو   كي ل  ك   

 ال    ح  حثملياحت شمانيت )شياحميىرحت( ملىا ل ا سككككككرع احات يعيت احتتيفيت مى ضعل ثامسككككككيعال  
كمكي حعىمكا حث كيحكي عاو حثىكاا  كيت   حثكامكيأل،عكا  من حثبرحمج حثفركةكل حثملز كل        كبرتض ير      
غير حثم ضال احال ى ي ل من ظيفرل  مى يظرل من  ال  ت بيق فذة حثىميا ن عاو حثذاحع حثم ضال ا حث

 .حثررحاات ض ر حتليذ   ر  حثىوام كض يال ثىومةم حثبر يمج حثفرك 
 الرئيسية:التجربة  10-3
مفكي  كل قكيعكل حث كي ي حالثضاي  عاو    9/8/2011إثو    9/7    تم ت بيق حثىتر كل حثرئةسككككككككككككككةكل     

ي إثو حثمتمضعككل حثىتر بةككل  حثى   عككافككي حث ككيحكك  (1   ر مافق )  حيككي تم إع ككي  حثىمككيا ن  ،شيككاح  
(  قةر  من حثتز  حثرئةس ثاضحال حثىاا بةل  25 ضحق  )حألاثو )حثذاحع حثم ضكككككككككال اغير حثم ضكككككككككال( ا 

لكي ط رك    س   مكي حثمتمضعكل حثىتر بةكل حثثكي ةكل )حثكذاحع حثم ضككككككككككككككاكل(  كا   حأل ككككككككككككككبضع،اثثالثكل  نكيل    
 حثىميا ن حثى   عافي حث يحي اثكن ثاذاحع حثم ضال  ر 

 البعدية:االختبارات  3- 11
ثضككككككككككككككر كيت  ض  حثر س حألمكيمةكل شكيثر شككككككككككككككل حث كيئرل احتلكيذ حثررحا  تم ت بيق حال ى كياحت حث وكانكل   

عاو قكككيعكككل حث كككي ي حالثضاي    مفكككي  كككل شيكككاح  ا     2011/  8/  11    حث فكككي    اثمتمضعى 
  ص يحيد.حثسيعل حثويلرل 

 

 معامل الموضوعية معامل الثبات االختبارات

 *0,92 *0,88 ضربة اإلبعاد األمامية 
 *0,90 *0,87 الضربة المسقطة األمامية 
 *0,88 *0,94 الضربة الساحقة األمامية 

 *0,89 *0,91 اتخاذ القرار 
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 اإلحصائية:الوسائل  12-3
 نات :(    تفاي  بةي يت حث في اكمي (spssحصيئةل تم ح ىلاحل حثفري ل ح   
 2ح ى يا كي -حثمنض ل   حث س ل  -حال فرحف حثماةياي  -حثض   حثفسيب      -
    يبرمينح ى يا    -ح ى يا اثكضكسن    -ح ى يا مين ات     -
 :ومناقشتهاالنتائج وتحليلها  عرض   -4
نتثثثائج االختبثثثار القبلي والبعثثثدي لمجمو   1-4 في    ()التجريبيتينعتي البحثثثث  عرض وتحليثثثل 

 .واختبار اتخاذ القرار االختبارات المهارية
حث فكككي   اثمتمضعى   ثال ى كككياحت حثملكككيا كككل احتلكككيذ حثررحاشوكككا جم  حثبةكككي كككيت حثرباةكككل احث وكككانكككل      
اثيرل اصككف  ىيئج   رح  حثوي ل قيل حث يحي شمويثتل حثبةي يت إحصككيئةي شي ككىلاحل    ،(ىينحثىتر بي)

حثىشكككككككككى ، اثيرل مور ل مو ض ل حث را  بين حال ى يا ن حثربا   مري ةس  عل حثمركز ل ا مري ةس حث ز 
و   (4) يناثكضكسككككككككن اكمي مبين    حثتااث  احث واي اثمتمضعى  حث في ح ككككككككىلال حث يحي ح ى يا

(5). 
 ( 4 دول )

 يبن قيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيم ولكوكسن المحسوبة لالختبارات  
 األولى )الذراع المفضلة وغير المفضلة(  البعدية وللمجموعة التجريبيةالقبلية و  

 (0,05ومستوى دالله )   4ن= 
ن لر قةم حثض كككككككك  حثفسككككككككيب  احال فرحف حثماةياي اقةم    ( حثذي4من حالطالع عاو جاا  )      

حألاثو )حثذاحع حثم ضكككككككككال اغير    اثامتمضعل حثىتر بةل حثمليا ل  حثمفسكككككككككض ل ثال ى ياحت اثكضكسكككككككككن 
  .حثم ضال(

(  36,33حثض ككككككككككككك  حثفسكككككككككككككيب     ح ى يا اكككككككككككككر ل ح شوي  حألميمةل    حال ى يا حثربا  )باغ      
(  45,3إجرح  حال ى ككيا حث وككاي باغ حثض كككككككككككككك  حثفسكككككككككككككككيب  )  ا وككا   (،2,47احال فرحف حثماةككياي )
امن مالح ى كي ثلكذة حثمؤلككككككككككككككرحت  تكافكي ملىا كل    قةملكي افكذح  كا   (،2,9احال فرحف حثماةكياي )

قيمة   االختبار البعدي  االختبار القبلي االختبارات
ولكوكسن 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة  

نوع 
 ع -س ع -س الداللة 

36,3 اختبار ضربة اإلبعاد األمامية /در ه
3 

 معنوي  0,02 2,203 2,9 45,3 2,47

19,3 ربة المسقطة األمامية /در ةاختبار الض
3 

 معنوي  0,02 2,211 1,43 27,5 1,39

 معنوي  0,02 2,212 1,41 44,3 2,11 29,6 در ه الساحقة /اختبار الضربة 

 معنوي  0,02 2,226 0,12 1,06 0,01 1,69 اختبار اتخاذ القرار/ زمن 
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اثبةين حقةرل فذة حث را  ح ككككككككككىلال حث يحي ح ى يا اثكضكسككككككككككن   حال ى يا ن،عاو اجض   را  بين  
( افذح نشككككككككير إثو اجض   ر  0,02ى  الث  )( ع ا مسككككككككىض 2,203حثذي كي   قةمى  حثمفسككككككككض ل )

 .حث وايمو ضي بين حال ى يا ن اثصيثن حال ى يا 
(  19,33 ى يا حثربا  )باغ حثض ككك  حثفسكككيب     حالحثمسكككر ل حألميمةل  ضكككر ل  حث مي    ح ى يا     

(  27,5ا وككا إجرح  حال ى ككيا حث وككاي باغ حثض كككككككككككككك  حثفسكككككككككككككككيب  )  (،1,39احال فرحف حثماةككياي )
امن مالح ى ي ثلذة حثمؤلككككككككككرحت  تافي ملىا ل    قةملي افذح  ا    (،1,43ف حثماةياي )احال فرح

ح ى يا اثكضكسككككككككككن اثبةين حقةرل فذة حث را  ح ككككككككككىلال حث يحي    حال ى يا ن،عاو اجض   را  بين  
( افذح نشككككككككير إثو اجض   ر  0,02( ع ا مسككككككككىضى  الث  )2,211حثذي كي   قةمى  حثمفسككككككككض ل )

  ا ن اثصيثن حال ى يا حث وايمو ضي بين حال ى ي
( احال فرحف  29,6 مي    ح ى يا حثضككككر ل حثسككككيحرل باغ حثض كككك  حثفسككككيب     حال ى يا حثربا  )   

( احال فرحف حثماةياي  44,3 ى يا حث واي باغ حثض   حثفسيب  )ا وا إجرح  حال  (،2,11حثماةياي )
لي افذح  ا  عاو اجض   را  بين  امن مالح ى ي ثلذة حثمؤلككككرحت  تافي ملىا ل    قةم  (،1,41)

اثبةكين حقةركل فكذة حث را  ح ككككككككككككككىلكال حث كيحكي ح ى كيا اثكضكسككككككككككككككن حثكذي ككي ك  قةمىك     حال ى كيا ن،
( افذح نشكير إثو اجض   ر  مو ضي بين حال ى يا ن  0,02 الث  )( ع ا مسكىضى  2,212حثمفسكض ل )

 .حث واياثصيثن حال ى يا 
( احال فرحف  1,96 كككككككككككككك  حثفسككككككككككككككيب     حال ى كيا حثربا  ) مكي    ح ى كيا حتلكيذ حثررحا باغ حثض    

( احال فرحف حثماةياي  1,06ا وا إجرح  حال ى يا حث واي باغ حثض   حثفسيب  )  (،0,01حثماةياي )
امن مالح ى ي ثلذة حثمؤلككككرحت  تافي ملىا ل    قةملي افذح  ا  عاو اجض   را  بين    (،0,12)

 ككككككككككككككىلكال حث كيحكي ح ى كيا اثكضكسككككككككككككككن حثكذي ككي ك  قةمىك   اثبةكين حقةركل فكذة حث را  ح  حال ى كيا ن،
( افذح نشكير إثو اجض   ر  مو ضي بين حال ى يا ن  0,02( ع ا مسكىضى  الث  )2,226حثمفسكض ل )

 .حث وايحال ى يا  اثصيثن
 احث واي   حال ى يا حثربا   ىتر بةل حثثي ةل )حثذاحع حثم ضككككككككككككككال(افةمي نلص  ىيئج حثمتمضعل حث   

 حثم ضككال( )حثذاحعحثىتر بةل حثثي ةل  ( اصكك ي ث ىيئج حثمتمضعل 5ليا ل،  بيألن حثتاا  )ثال ى ياحت حثم
 .احث وايل حث را  بين حال ى يا ن حثربا   اكذثك  ىيئج حال ى يا ح حصيئ  اثكضكسن ثمور ل مو ض 
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 (5 دول )                                                  
 ي واالنحراف المعياري وقيم ولكوكسن المحسوبة لالختبارات  يبن قيم الوسط الحساب

 الذراع المفضلة( )الثانية  القبلية والبعدية وللمجموعة التجريبية 

 (0,05توى دالله )ومس   4ن= 
حثذي ن لر قةم حثض كككككككك  حثفسككككككككيب  احال فرحف حثماةياي اقةم   (5من حالطالع عاو جاا  )      

  .)حثذاحع حثم ضال( حثثي ةل اثامتمضعل حثىتر بةل حثمليا ل حثمفسض ل ثال ى ياحت اثكضكسن 
( احال فرحف  36)باغ حثض ككك  حثفسكككيب     ح ى يا اكككر ل ح شوي  حألميمةل    حال ى يا حثربا       

( احال فرحف حثماةياي  41,1إجرح  حال ى يا حث واي باغ حثض   حثفسيب  )ا وا    (،2,48حثماةياي )
امن مالح ى ي ثلذة حثمؤلككككرحت  تافي ملىا ل    قةملي افذح  ا  عاو اجض   را  بين    (،2,25)

ككي ك  قةمىك     اثبةكين حقةركل فكذة حث را  ح ككككككككككككككىلكال حث كيحكي ح ى كيا اثكضكسككككككككككككككن حثكذي  حال ى كيا ن،
( افذح نشكير إثو اجض   ر  مو ضي بين حال ى يا ن  0,02ىضى  الث  )( ع ا مسك2,220حثمفسكض ل )

 .حث واياثصيثن حال ى يا 
(  18,28باغ حثض ككك  حثفسكككيب     حال ى يا حثربا  )حثمسكككر ل حألميمةل  ضكككر ل  حث مي    ح ى يا     

(  22,4وككاي باغ حثض كككككككككككككك  حثفسكككككككككككككككيب  )ا وككا إجرح  حال ى ككيا حث   (،1,35احال فرحف حثماةككياي )
امن مالح ى ي ثلذة حثمؤلككككككككككرحت  تافي ملىا ل    قةملي افذح  ا    (،1,71 فرحف حثماةياي )احال

اثبةين حقةرل فذة حث را  ح ككككككككككىلال حث يحي ح ى يا اثكضكسككككككككككن   حال ى يا ن،عاو اجض   را  بين  
ح نشككككككككير إثو اجض   ر  ( افذ 0,03( ع ا مسككككككككىضى  الث  )2,213حثذي كي   قةمى  حثمفسككككككككض ل )

 .حث وايال ى يا ن اثصيثن حال ى يا مو ضي بين ح
( احال فرحف  29,3 مي    ح ى يا حثضككككر ل حثسككككيحرل باغ حثض كككك  حثفسككككيب     حال ى يا حثربا  )   

( احال فرحف حثماةياي  38,9ا وا إجرح  حال ى يا حث واي باغ حثض   حثفسيب  )  (،2,12حثماةياي )
ى ي ثلذة حثمؤلككككرحت  تافي ملىا ل    قةملي افذح  ا  عاو اجض   را  بين  امن مالح   (،1,78)

اثبةكين حقةركل فكذة حث را  ح ككككككككككككككىلكال حث كيحكي ح ى كيا اثكضكسككككككككككككككن حثكذي ككي ك  قةمىك     حال ى كيا ن،

قيمة   االختبار البعدي  االختبار القبلي االختبارات
ولكوكسن 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة  

نوع 
 ع -س ع -س الداللة 

 معنوي  0,02 2,220 2,25 41,1 2,48 36 در هاختبار ضربة اإلبعاد األمامية /

18,2 الضربة المسقطة األمامية /در ةاختبار 
8 

 معنوي  0,03 2,213 1,71 22,4 1,35

 معنوي  0,02 2,232 1,78 38,9 2,12 29,3 در ه الساحقة /اختبار الضربة 

 معنوي  0,02 2,220 0,13 1,35 0,09 1,72 اختبار اتخاذ القرار/ زمن 
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( افذح نشكير إثو اجض   ر  مو ضي بين حال ى يا ن  0,02( ع ا مسكىضى  الث  )2,232حثمفسكض ل )
 .حث وايا اثصيثن حال ى ي

( احال فرحف  1,72 مكي    ح ى كيا حتلكيذ حثررحا باغ حثض كككككككككككككك  حثفسككككككككككككككيب     حال ى كيا حثربا  )   
( احال فرحف حثماةياي  1,35ا وا إجرح  حال ى يا حث واي باغ حثض   حثفسيب  )  (،0,09حثماةياي )

جض   را  بين  امن مالح ى ي ثلذة حثمؤلككككرحت  تافي ملىا ل    قةملي افذح  ا  عاو ا   (،0,13)
اثبةكين حقةركل فكذة حث را  ح ككككككككككككككىلكال حث كيحكي ح ى كيا اثكضكسككككككككككككككن حثكذي ككي ك  قةمىك     حال ى كيا ن،
( افذح نشكير إثو اجض   ر  مو ضي بين حال ى يا ن  0,02( ع ا مسكىضى  الث  )2,220حثمفسكض ل )

 .حث واياثصيثن حال ى يا 
( في  االولى والثانية  )التجريبيةمناقشثثثة نتائج االختبار القبلي والبعدي لمجموعتي البحث   2-4

 .المهارية واتخاذ القراراالختبارات 
من عرل  ىكيئج حال ى كياحت حثملكيا كل اتفايالكي    حال ى كيا حثربا  احث وكاي اثمتمضعى  حث فكي    

( تبين  ن ف يك  راقي" مو ض ل"  5( ا)4ين )( احثى  ااكككككككككف     حثتااثحألاثو احثثي ةل)حثىتر بةل  
 واي اثصكككككككككيثن حال ى يا حث واي افذح مي  باا احاكككككككككفي عاو متمضعى   بين حال ى يا ن حثربا  احث

 ح كككىلام  حثذاحع حثم ضكككال اغير حثم ضكككالحثى   حألاثو   حث في ا يصكككل عاو حثمتمضعل حثىتر بةل
 إثو:ا وزا حث يحي فذح حث ر  

عككا  من حثبرحمج حثفركةككل    كبررل  ككككككككككككككككيعككات   رح  حثوي ككل عاو تض ير  إن حثىككاا  ككيت حثمى ككيظ ❖
تراي  حثزمن  حت حثمااا ككل ممي  ككيعا     ككرعل ا قل حتليذ حثررحا افذح باااة  ككيعا   ثامليا 

 حال ىتيشل حثم اض ل.حثمسىير  ال ىةيا 

شمي  ى ي كككب  إن حال كككىلاحل حألمث  أللككك ي  حثمليال حثضححال من  ال  ت بيق حثىميا ن حثمالئمل   ❖
ر بةل حألاثو )حثذاحع حثم ضككككككككككال عل حثىتحيي مياس   رح  حثمتمض م  حثمضحقف حثفقةقةل ثاوب ، 

اكر يت  ض  حثر س حألميمةل شيثر شكل حث يئرل )اكر ل ح شوي   تكرحاحت أللك ي   اغير حثم ضكال(
ححال، شي كككىثيال  صككك  حثاميأل    حثضحال حثىواةمةل حثض  احثضكككر ل حثمسكككر ل احثضكككر ل حثسكككيحرل( 

تيير مضحقف حثاوب حيي افذح نتو  حثمىوام نرضل بىلينل برحمج حركةل  ككككر ول ثيرل مضحجلل 
ن  برحت  كككيشرل ثأل ح  ش ىرل قصكككيرل  ىةتل حثىاا ب حثمسكككىمر حثمؤثر، اكذثك تم ن حثمىوام   ن ضأل

 ثا ل تىميألز شيثىوريا احثسرعل . من مضحجلل حث راف حثصا ل احثمورال   
يز عاو مبا  حثى ض      حثمسككككي يت احثسككككرع احأل مين احثىركحثىاا  يت حثمى يظرل ح ككككىلام  إن  ❖

نتو  حثمىوام نفصكككككككك  عاو مسككككككككىضى   ب    حأل ح  ا ن   ي ل مراحا حثىمر ن اح ثيال    حثىاا 
عي   من إ ىيم   وي   اتضميتة ةل ا  ي ل عيثةل    حال ككككىواح  حث  سكككك   ضككككالد عاو حثىف م    

ن افذح  كككككيعا    ت ضا حتليذ حثررحا )تراي   م مليال شمانيتلي حثمى ضعل ا لككككك يثلي كي ل،  ح  حث
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افذح نتو  حثمىوام قي احد عاو حثىف م احأل ح  حأل ضكككككك     حثمليال احسككككككب حثمضقف  ا  حث و (
 حثمى اب افذح مي حاث    متمضعى  حث في حثىتر بيىين.

و  ماحا  ❖ ك اح ككككىةويع حثالعبين ا  ي ل قااحتلم ال ككككىومي   إن حثىاا  يت حثمى يظرل كي   قا ا ككككأل
ف، ا يثىيث  قا  تر ضح   ح  حثملياحت ا ش    وي  حث رف حثم ض  احثيير م ض  احسب حثمضق

 . (1)امؤثر، امن فذح  الحظ حث يا  ثامتمضعىين بين حثقةيس حثربا  احث واي

مىشككككككيبلل  فمي تمر  يت     حثمتمضعىين حثىتر بيىين احثى  ميا كككككك  كال  من ت ضا  إن مي تفرق ❖
حثم ضككككككككككككككاكل احثكذاحع غير    إال إن حال ىالف    ح ككككككككككككككىلكاحل حثمتمضعكل حثىتر بةكل حألاثو ثاكذاحع

حثم ضكال احثمتمضعل حثىتر بةل حثثي ةل حثى  ح كىلام  حثذاحع حثم ضكال  ر  جي   ىةتل ح كىلاحل  
ل حثىتر بةككل حثثككي ةككل  حثمتمضعككل حثىتر بةككل حألاثو ثاىككاا  ككيت حثمى ككيظرل اثكال حثككذاحعين احثمتمضعكك

  حثمليا ل. ىةتل حثىكرحا حثمسىمر احثى ضع ثألل ي  
االختبثثار البعثثدي لمجموعتي البحثثث )التجريبيثثة األولى والتجريبيثثة    ليثثل نتثثائجعرض وتح  3-4

 القرار.في االختبارات المهارية واتخاذ  الثانية(
  ،ىين حثىتر بيحث فكي    اثمتمضعى   احتلكيذ حثررحاثال ى كياحت حثملكيا كل    حث وكانكلشوكا جم  حثبةكي كيت     

حثبةي يت إحصكيئةي شي كىلاحل مري ةس حث زعل  اثيرل اصكف  ىيئج   رح  حثوي ل قيل حث يحي شمويثتل  
 حثمتمضعىين    حال ى يا حث وايحثىشكككككككككى ، اثيرل مور ل مو ض ل حث را  بين  مري ةس  حثمركز ل ا 

 (.6حثتاا  )ن    اكمي مبيمين ات    ح ىلال حث يحي ح ى يا
 ( 6 دول )

 ختبارات  المحسوبة لال  مان وتنييبن قيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيم 
 التجريبيتين األولى والثانية  للمجموعتينو  البعدية 

 ( 0,05مستوى دالله )         4=2ن     4=1ن 

( حثذي ن لر قةم حثض كككككككككك  حثفسككككككككككيب  احال فرحف حثماةياي اقةم  6حالطالع عاو جاا  ) من     
      (،احثثي ةلحألاثو مين ات   حثمفسض ل ا الثىلي حثمو ض ل ثمتمضعى  حث في )حثىتر بةل 

 

 . 87حثمصاا حثسيبق، ص  ع شين،ححما   -1

التجريبية  المجموعة  االختبارات
 األولى

المجموعة التجريبية  
 الثانية 

قيمة مان 
 وتني

 المحسوبة

مستوى 
 الداللة  

نوع 
 الداللة 

 ع -س ع -س
 وي معن 0,00 0,00 2,25 41,1 2,9 45,3 اختبار ضربة اإلبعاد األمامية /در ه 

 معنوي  0,00 0,00 1,71 22,4 1,43 27,5 اختبار الضربة المسقطة األمامية/ در ة 
 معنوي  0,00 0,00 1,78 38,9 1,41 44,3 اختبار الضربة الساحقة / در ه
 معنوي  0,00 0,00 0,13 1,35 0,12 1,06 اختبار اتخاذ القرار / زمن 
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( 45,3) حألاثو  باغ حثض ك  حثفسكيب  ثامتمضعل حثىتر بةلاكر ل ح شوي  حألميمةل       ح ى يا  مي   
(  41,1)  حثىتر بةكككل حثثكككي ةكككل( ، ا اغ حثض كككككككككككككك  حثفسككككككككككككككككيب  ثامتمضعكككل  2,9)  حف حثماةكككياي احال فر 

امن مالح ى ي ثلذة حثمؤلكككككككرحت  تافي ملىا ل    قةملي افذح  ا   ( ,2,25احال فرحف حثماةياي )
عاو اجض   را  بين حثمتمضعىين ، اثبةين حقةرل فذة حث را  ح ككككككىلال حث يحي ح ى يا مين ات    

( افذح نشير إثو اجض   ر  مو ضي 0,00( ع ا مسىضى  الث  )0,00مى  حثمفسض ل )كي   قةحثذي  
حألاثو حثى  ح كككككككككككىلام  حثذاحع حثم ضكككككككككككال اغير    بين حثمتمضعىين اثصكككككككككككيثن حثمتمضعل حثىتر بةل

 .حثم ضال
 حألاثو   باغ حثض كككككك  حثفسككككككيب  ثامتمضعل حثىتر بةلحثضككككككر ل حثمسككككككر ل حألميمةل       ح ى يا  مي   

(  22,4)  ىتر بةل حثثي ةل( ، ا اغ حثض ك  حثفسكيب  ثامتمضعل حث1,43)  حال فرحف حثماةياي ( ا 27,5)
امن مالح ى ي ثلذة حثمؤلكككككككرحت  تافي ملىا ل    قةملي افذح  ا   ( ,1,71احال فرحف حثماةياي )

   عاو اجض   را  بين حثمتمضعىين ، اثبةين حقةرل فذة حث را  ح ككككككىلال حث يحي ح ى يا مين ات  
( افذح نشير إثو اجض   ر  مو ضي 0,00( ع ا مسىضى  الث  )0,00كي   قةمى  حثمفسض ل )حثذي  

حألاثو حثى  ح كككككككككككىلام  حثذاحع حثم ضكككككككككككال اغير    بين حثمتمضعىين اثصكككككككككككيثن حثمتمضعل حثىتر بةل
 .حثم ضال

( 44,3) حألاثو  باغ حثض كككككككك  حثفسككككككككيب  ثامتمضعل حثىتر بةلحثضككككككككر ل حثسككككككككيحرل       ح ى يا  مي   
(  38,9)  حثىتر بةككل حثثككي ةككل( ، ا اغ حثض كككككككككككككك  حثفسكككككككككككككككيب  ثامتمضعككل  1,41)   فرحف حثماةككياي احال

امن مالح ى ي ثلذة حثمؤلكككككككرحت  تافي ملىا ل    قةملي افذح  ا   ( ,1,78احال فرحف حثماةياي )
ا مين ات    عاو اجض   را  بين حثمتمضعىين ، اثبةين حقةرل فذة حث را  ح ككككككىلال حث يحي ح ى ي

( افذح نشير إثو اجض   ر  مو ضي 0,00( ع ا مسىضى  الث  )0,00  قةمى  حثمفسض ل )حثذي كي 
حألاثو حثى  ح كككككككككككىلام  حثذاحع حثم ضكككككككككككال اغير    بين حثمتمضعىين اثصكككككككككككيثن حثمتمضعل حثىتر بةل

  .حثم ضال
ف  ( احال فرح 1,06)  حألاثو  حثىتر بةلباغ حثض ك  حثفسكيب  ثامتمضعل  حتليذ حثررحا      ح ى يا  مي   

( احال فرحف  1,35)  حثىتر بةككل حثثككي ةككل( ، ا اغ حثض كككككككككككككك  حثفسكككككككككككككككيب  ثامتمضعككل  0,12)  حثماةككياي 
امن مالح ى ي ثلذة حثمؤلكككككرحت  تافي ملىا ل    قةملي افذح  ا  عاو اجض   ( ,0,13حثماةياي )

يحي ح ى يا مين ات   حثذي كي    را  بين حثمتمضعىين ، اثبةين حقةرل فذة حث را  ح ككككىلال حث 
( افذح نشكككككككككككير إثو اجض   ر  مو ضي بين  0,00( ع ا مسكككككككككككىضى  الث  )0,00مى  حثمفسكككككككككككض ل )قة

 حألاثو حثى  ح ىلام  حثذاحع حثم ضال اغير حثم ضال حثمتمضعىين اثصيثن حثمتمضعل حثىتر بةل
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في    (والثثانيثةاألولى  منثاقشثثثثثثثثثثة نتثائج االختبثارات البعثديثة لمجموعتي البحثث )التجريبيثة    4-4
 المهارية واتخاذ القرار.االختبارات 

ااككف   حث واي احثى    حال ى يا    حثمليا ل احتليذ حثررحامن عرل اتفاي   ىيئج حال ى ياحت     
  ى  حث في اثصككيثن حثمتمضعل حثىتر بةل ن ف يك  را  مو ض ل بين متمضع  تبيألن، (6   حثتاا  )

حث يحي فذة حث را     زا  ا و حألاثو حثى  تاا   عاو حثذاحع حثم ضكككككككككككال احثذاحع غير حثم ضكككككككككككال
 نات :حثى ضا إثو مي 

إن ح كىلاحل حثىميا ن شيالعىمي  عاو ح كىثيال  صك  حثاميأل ا ا كاضع عام   سكات   كيعا     ❖
حثى  ح كككككىلام  حثذاحع حثم ضكككككال اغير حثم ضكككككال." إن   ت ضا   رح  حثمتمضعل حثىتر بةل حألاثو

اإن  حثاميأل،من حثلالني حثوصكككككككككككبةل    تواألم ك  لككككككككككك   جا ا ن ضن  ىةتل تييألر    حثمال ين  
 .  (1)حثىييير    حثساضك فض آ ر  ىةتل تفاياةل حثى  تفاث    حثتلي  حثوصب "

حثفقةرل فض حثذي نرا  من حثوب  احثتلا إن ح ككككككككككككىلاحل حثىاا  يت حثمى يظرل ش ال حث ر ين     ❖
ح ككككككىومي  كال حثوصككككككب  عاو حثاميأل  ىةتل تض    ذثك حثوب  عاو  صككككككأل  حثاميأل اكذثك إن  

حث ر ين نو   مال  م ةل من حثرححل  كبر شسكككبب ح كككىلاحل حث ر ين ب  س حث سككك ل، ا فن  وام  
احثىصكككككرف ششككككك      ،    ن حثرححل ململ جاحد ثالعب احثى  تسكككككيعاة    حثىركيز احال كككككىةويع 

حيي" إن ثاتلي  حثوصككككككب   ااحد ملميد     ث ي  حثوم  حثبا   من  ال  ح لككككككياحت حثوصككككككبةل  
احال كككككككىواح   ىةتل    صكككككككي ال من حثاميأل ، اكامي حمىي  فذح حثتلي  شمسكككككككىضى عي   من حثةر لحث

حثوضكالت   حثرححل حثم  مل تفرق اصكض  تاك ح لكياحت شيثسكرعل احثاقل حثم ي ك ل، امن ثم ترضل
 .  (2)بى  يذ حثوم  حثم اضع م لي ب تيب"

حثى  تاا   شيثذاحع حثم ضكككال اغير    إن حثىاا  يت حثمى يظرل  كككيعات   رح  حثمتمضعل حثىتر بةل  ❖
حثمضككككككككككككال عاو حثىورف عاو مثيرحت احيالت مى ضعل افذح  ككككككككككككيعا   رح  فذة حثمتمضعل عاو  

حثكبير     كككككككرعل ا قل حتليذ حثررحا ثضكككككككر يت تض كككككككة  قااحتلم ح  احكةل احثى  كين ثلي حثااا  
يت مى ضعل ثاملياحت،     حثملياحت حثم ىضحل    ي  عاو حثمااع  ن نرال مميا ككك حثر س، ض  

 يثى ضع احثىشوب    حث ميذم حثفركةل ارااي حىو نم ن مضحجلل حثفيجيت حثمىييرل ثاملياحت 
(3). 

 

 

   .18ص ثسيبق،ححثمصاا نورع  يضن:  -1
  .54، ح    اا ل، م شال حثموياف، ع س، صاححل حثر يا عا  حثبةك اآ ران:  -2
،  1990، ح  ككككككككككك  اا ل، م شكككككككككككال حثموياف، حثىاا س ثاىوام    حثىر ةل حثبا ةل احثر ياكككككككككككةلع يف عبا حثكر م:   -3

 .52ص
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 س للمجموعة الضابطة  –س للمجموعة التجريبية 
 

 س للمجموعة الضابطة   –اعلى درجة في االختبار 
 

  عرض نتائج تعميم البرنامج الحركي لضثثثثربات فوق الرأس االمامية بالريشثثثثة  5-4
 وتحليلها:الطائرة 

حألميمةل  يت  ض  حثر س شضكككككككككر تومةم حثبر يمج حثفرك  حثليص   عاو  سككككككككك ل حثىورفمن  ج       
  حثىتر بةل حألاثو حثى  تاا   عاو حثذاحع حثم ضكككال اغير حثم ضكككال احثمتمضعل حثىتر بةل ثامتمضعل

، قيل حث كيحي شتم  حثبةكي يت حثلكيصككككككككككككككل شي ى كياحت  حثثكي ةكل حثى  تاا   عاو حثذاحع حثم ضككككككككككككككاكل  ر 
 (:7بين    حثتاا  )ار يت  ض  حثر س حألميمةل احعىمي  ا   حألا ي  حثفسيبةل اكمي م

 (7جاا  )
 حث في  بين حألا ي  حثفسيبةل اا   حألا ي  ثال ى ياحت حثرباةل احث وانل اثمتمضعى  

 
 
 
 
  
 

( حثذي  بين حثض ككككك  حثفسكككككيب  حثربا  احث واي اا ككككك  حألا كككككي  7من حالطالع عاو جاا  )     
ت  ض  حثر س حثفسككككيبةل اثمتمضعى  حث في  را باغ ا كككك  حألا ككككي     حال ى ياحت حثرباةل ثضككككر ي

ا اغ ا كككك  حألا ككككي    (،39،03( ا اغ ا كككك  حألا ككككي     حال ى ياحت حث وانل )28,42حألميمةل )
ا اغ ا ككككك  حألا كككككي     حال ى ياحت    (،27,86حثىتر بةل حثثي ةل    حال ى ياحت حثرباةل ) ثامتمضعل
بق حثموككي ثككل  اثمور ككل  سكككككككككككككك ككل حثىومةم ثابر ككيمج حثفرك  اثكال حثمتمضعىين    (،34,13حث وككانككل )

   حآلتةل:
 100×                                          =     (1)التعلم إثرمعادلة انتقال          

ا وا ت بيق ا ككككككك  حألا كككككككي  حثفسكككككككيبةل ثمتمضعى  حث في  فصككككككك  عاو حث سكككككككب حثىيثةل ثىومةم  
 (.8حثبر يمج حثفرك  اكمي مبين    حثتاا  )

 
 
 

 

 . 42، صحثمصاا حثسيبق  يضن،نورع  -1

 تجريبية ثانية تجريبية أولى االختبارات

 س بعدي - س قبلي - س بعدي - س قبلي -
 41,1 36 45,3 36,33 ضربة اإلبعاد األمامية 

 22,4 18,28 27,5 19,33 الضربة المسقطة األمامية 
 38,9 29,3 44,3 29,6 الضربة الساحقة األمامية 

 34,13 27,86 39,03 28,42 وسط األوساط
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 ( 8 دول )
 البرامج الحركية لضربات فوق الرأس األمامية بالريشة الطائرة يبين نسب تعميم 

 نسبة التعميم  اتجاه النقل  عةالمجمو  ت
بين ضربات فوق الرأس األمامية بالريشة  التجريبية األولى 1

 الطائرة 
49% 

بين ضربات فوق الرأس األمامية بالريشة  التجريبية الثانية  2
 الطائرة 

28% 

( حثككذي  بين  سكككككككككككككككب حثىومةم  ح كك  حثمتمضعككل حثضححككال اثكال 8اا  )ا وككا حالطالع عاو جكك    
ا سكككككككككككككك كل حثىومةم   (،٪49حيكي بايك   سكككككككككككككك كل حثىومةم ثامتمضعكل حثىتر بةكل حألاثو ) حثمتمضعىين،

 .(٪28ثامتمضعل حثىتر بةل حثثي ةل )
مية بالريشثثثة  مناقشثثثة نتائج تعميم البرامج الحركية لضثثثربات فوق الرأس األما 6-4

 مجموعتي البحث.الطائرة ول
عاو تومةم    حثىككاا  ككيت حثمى ككيظرلتبين من  ال  حثورل احثىفايكك  ث ىككيئج   رح  حثوي ككل تككاثير       

حثبرحمج حثفركةل ثاملياحت احثى  ظلرت ب سككككككككككب جيال إذح مي قضا   شمسككككككككككىضى حثمى ا يت حثمليا ل 
 حثى  تفىيجلي ثا ل حثر شل حث يئرل

ى ض   احثىييير    ظراف   ح  حثملككيال م  ممككيا كككككككككككككككل ككك  حثإثو    فككذة حث ىككيئجا وزا حث ككيحككي     
  ت  ككككككككيعا كمي حن حثىاا  يت حثمى يظرل  ثفقةقةل،  حأللكككككككك ي  حثمليا ل ثمضحقف مشككككككككيبلل ثفيثل حثاوب ح

ملرجيت حركةل ملىا ل اثابر يمج حثفرك    سك  من  ال  ح كىلاحل مري ةس    تكض نعاو  حثالعبين  
  ثتمة  حثالعب فاث  ح   حثماوب ممي نفسككن من   ح   ملىا ل تى ي ككب امى ا يت حثمضحقف حثى  ت

 .بر يمج حثفرك  حثويلحثمليا ل ا يثىيث   ضف نوم  عاو ت ض ر حث ح ل ي 
وم  عاو  ت حثىاا  يت حثمى يظرل شي ككككىلاحل  صكككك  حثاميأل ن  إثو  (Wrisberg 2000) ا شككككير   

ن ح ىالف حثمركككي ةس  عاو حثرغم م  حثالعكككب   ت ض ر حثبر كككيمج حثفرك  حثمومم ا فسككككككككككككككن من   ح 
ول من  تييرحت اح كككككككككككككك حثالعب ، احن ت ضا حثبر يمج حثفرك   ىوز  ع كامي نمكياس ثابر يمج   سكككككككككككككك 

 .(31) حثفركلحثفركيت اث  س حثص ف من 
 
 
 
 

 

1-Rchard A. Schmidt, Craig A. Wrisberg. Motor Learning and Performance, Second 

edition, Human Kinetics, 2000.  P. 142 
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 االستنتا ات والتوصيات    -5
 االستنتا ات   1-5
ةل ثاش يع شيثر شل  ت ض ر  قل ار يت  ض  حثر س حألميمثاىاا  يت حثمى يظرل تاثير إنتيب       -1

  حث يئرل. 
ثابر يمج حثفرك  ثضكككككككككر يت  ض  ثاىاا  يت حثمى يظرل تاثير حنتيب     ت ض ر  سكككككككككب حثىومةم    -2

 حثر س حألميمةل ثش يع شيثر شل حث يئرل.
ثاىاا  يت حثمى يظرل تاثير حنتيب     ت ض ر حتليذ حثررحا ثضكر يت  ض  حثر س حألميمةل ثاشك يع  -3

 .شيثر شل حث يئرل

 التوصيات  2-5
ير حثم ضكك     اككراال حالفىميل شيثىاا  يت حثمى يظرل من  ال  ح ككىلاحل حث رف حثم ضكك  اغ  -1

 ت ض ر  قل حثملياحت حأل ي ةل    حثر شل حث يئرل.
اراال حالفىميل شيثىاا  يت حثمى يظرل ثز ي ل  يعاةل تومةم حثبر يمج حثفرك  ثاملياحت حأل ي ةل    -2

 حث يئرل.شيثر شل 
 ر  اككككراال حالفىميل شيثى ضع    ح ككككىلاحل حأل ككككيثيب احث ر  حثوامةل    حثىواةم احثىاا ب ثى ض   -3

 مرحال حتليذ حثررحا    حثر شل حث يئرل.
 إجرح  شفضث مشيبلل عاو ملياحت اعي يت ملىا ل. -5
 

 المصادر العربية واأل نبية 
  ثام ياثل ا يعاةل   حئلي ثاى   ثر حثىاا  يت حثمى يظرل ثىومةم حثبر يمج حثفرك ع شين،ححما  -

 .2010  حثر ياةل،كاةل حثىر ةل  –جيمول شيثب    حثيا،حثالعبين حث يلنين ش رل 
      .1988حثور  ،  حا حث كر ،، حثريفرل5   .حثىر ةل حثفركةل ثا    مين   ضا حثلضث  اآ ران.  -
 .2001، م ى ل حث يثب حثتيمو  حثريفرل:، 3   حث يئرل،حثر شل  مين حثلضث ،  -
 . 1991 حا حثف م،  شياح ،  ثزحل،ترجمل قي م  ،حثى س بىمين،إن   -
 . 1972، شياح ، م  ول حأل  ب حث ياح نل،2، م 1،    ساتل حثتلي  حثوصب صي   حثلالث ،  -
حثكىيع  زحثريفرل: مرك، 1،  احثىف م حثفرك  (، حثىوامحسيل حثا ن)اآ ران  طافل -

 .2006ثا شر،
 .ح    اا ل، م شال حثموياف، اححل حثر يا عا  حثبةك اآ ران:  -
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حثىاا  يت حثمى يظرل عاو ا ق جم  حركةل ثىومةم حثبرحمج حثفركةل   حثرحاي،عال  عبا هللا  -
كاةل حثىر ةل    –جيمول شياح    كىضاحة، طراحل  ا قى ،اتاثيرفي     رع  تصرف العب حثم يا ل 

 . 2008 حثر ياةل،
، عمين،  حا حث كر ثا  يعل  1،   حثوراةل    حثر يال ي حثوماةيت  سيضثضجة ،عبا حثسىيا حثضما  -

 . 2000احث شر،
 . 1990، ح    اا ل، م شال حثموياف، حثىاا س ثاىوام    حثىر ةل حثبا ةل احثر ياةلع يف عبا: -
 . 2005 شياح ، ،حثفرك مضاضعيت    حثىوام  صبر،قي م ثزحل  -
حثم يلر احثمؤج     توام شوض ملياحت حثر شل  احثى  يذ تاثير حثورل  كزحا،مي ن في ي  -1

كاةل   شيب ،جيمول   كىضاحة، حألاا ،  طراحلحث يئرل اح ىري   ثرة إثو شوض ملياحت حثى س 
 .2008حثىر ةل حثر ياةل، 

موين مفما ط ، تاثير بر يمج تاا ب  بر ش ملىا ل حثسرعيت    ت ض ر ملياحت ثا ل حثر شل   -
 . 2001كاةل حثىر ةل حثر ياةل،  شياح ،، جيمول حل  كىضاحة حث يئرل.  طرا 

حرك  احتليذ حثررحا شا ح    –تمر  يت مرىرح  ثى ض ر ح  احك حثفس   إثر عزت، يج  م شككككككككر   -
حثىر ةل    شيب ،جيمول    ميجسككككككككىير،ا ككككككككيثل   ثاشكككككككك يع،مليات  حثم ياثل احثىصككككككككض ب ثالعب  كرل حثيا 

 .2008 حثر ياةل،

حث  ةل ات ض ر حثملياحت   حأل  ي      تصكككككككككككفةن  ب  تاا تاثير م لج تواةم  صكككككككككككالب،ا كككككككككككيل   -
  حثر ياةل،كاةل حثىر ةل    –جيمو  شيب      كىضاحة،   طراحل  حث يئرل،ثالعبين حثش يع شيثر شل    حأل ي ةل

2011. 
  ل.2002 احث شر، حا حث كر ثا  يعل  عمين، ،1،   سيضثضجةي حثىوام مفتضع،اجة   -
 . 2001حث كر ثا  يعل  شياح ،  حا، 1،  ا ب حثر يا اجااثل حثىا  حثىوام ،مفتضع اجة   -
بين حثمبككككا  احثى بيق  ،نورع  يضن   - م ىككككب حثصككككككككككككككلرل   شيككككاح ،، حثورح ،  1،  حثىوام حثفرك  

 .2002ثا  يعل،
33.-301994, p,, octu.s.a, game sport coach R, designerworth, Charles - 

- John Edwards. Badminton (Technique, Tactics, Training)  Garwood 

press. 1997. 

–Schmidt A.R: motor learning and performance from principles to 

practice-human kinetics book, 1991. 

-Rchard A. Schmidt, Craig A. Wrisberg. Motor Learning and Performance, 

Second edition, Human Kinetics, 2000. 
– Venugopal mahalingan. The skills of the Badminton, Kuala Lumpur, 

2007. 
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Wlodzimierz Starosta, Types and Effects of Motor Adaptation Left-handed 

Persons in Daily Life and Contemporary, The Sport Journal, Published by 

the United States Sports Academy, Volume 7. Number 1, Kwinter 2004.  

 

 
 (1ملحق )

 ون بعض التمارين التي أعدها الباحث

 التمرين األول:

  pمدرب   ، C اإلرسال.مس خط   األمامية معالعب مقابل العب على  هة يمين الملعب ولعب ضربة اإلبعاد 
 .المفضلة(تكرارات للذراع غير  5تكرار للذراع المفضلة و 20) العب.

 التمرين الثاني:
  C اإلرسال.مس خط  األمامية معولعب ضربة اإلبعاد  السابق ابل العب على  هة يسار الملعبالعب مق
 .المفضلة(تكرارات للذراع غير  5تكرار للذراع المفضلة و 20). العب.  pمدرب   ،

 

   

   

     

                                             

      p p                                       

 التمرين الثالث
يرسثثثل المدرب   الملعب،الجهة اليمنى من ( ريش والعب يقف في 8)بيده يقف المدرب وسثثثط الملعب ويمسثثث   

، مدرب     C الملعب.ريشثا  إلى منطقة وقوف الالعب ومن ثم يؤدي الالعب ضثربة مسثقطة أمامية على  هتي 
p  المفضلة(رارات للذراع غير تك 5تكرار للذراع المفضلة و 20)العب. 

 

  

   

    

   P                                                                       

 

 :الرابعالتمرين 
والعب في المنتصثثثثف يلعب ضثثثثربة اإلبعاد األمامي    االماميالعب في  هة يسثثثثار الملعب يلعب ضثثثثربة اإلبعاد 

تكرارات للذراع   5تكرار للذراع المفضثثثثثلة و 20)  العب.  pمدرب ،C اإلرسثثثثثال.خط    إلى  هتين( مع مس ) هة
 .المفضلة(غير 
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      p 

p                                                  
   
  
 :خامسالتمرين ال

الملعب أحدهما يلعب ضثثثربة مسثثثقطة وضثثثربة إبعاد والالعب ا خر يلعب  العب مقابل العب وعلى  هة يمين  
عالي+ ضثربة مسثقطة +ضثربة مرفوعة +   ا تي: إرسثالالتسثلسثل  ضثربة مرفوعة وضثربة إبعاد أمامية وحسثب 

 إبعاد.ضربة إبعاد + ضربة 
 

                   

                                    

                                       

                                                

  

 

 التمرين السادس:
( ريشثثثة واقف في منتصثثثف الملعب يرسثثثل ريشثثثا  مختلفة االتجاهات واالرتفاعات إلى 12مدرب يمسثثث  بيده )

 الساحق.المناطق الخلفية إلى العب واقف أمامه ليؤدي مهارة الضرب 
 

                                     

   

       c                                    p        

                               

  
 

 

 


