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 امللخص
 :يهدف البحث  الكشف عن

 .تة للبناكلية التربي \قسم التربية البدنية وعلوم الرياضةلاستخدام االسلوب الفردي في االتجاه النفسي  اثر-1
ية ية البدنالعالي الطويل لقسم الترب و القصير الواطئاالرسال  تياستخدام االسلوب الفردي في تعلم مهار  اثر- 2 

 .كلية التربية للبنات \وعلوم الرياضة
 (24مته وطبيعة البحث ، واشتملت عينة البحث على )ءوقد استخدم الباحثان المنهج التجريبي لمال

البة ( ط12وفق األسلوب الفردي و )على التي درست ،( طالبة للمجموعة التجريبية األولى 12طالبة ، وبواقع )
 .اسلوب المتبع من قبل المدرسوفق  على للمجموعة الضابطة التي درست

اقة بعض عناصر الليو  الكتلة والعمر  و لمتغيرات )الطولوتم اجراء التكافؤ بين مجموعتي البحث في عدد من ا
دة لطائرة لماالعالي الطويل بالريشة القصير و  الواطئتعليمية لمهارة االرسال  برنامجوتم وضع  ( البدنية والحركية

لفردي ( وبواقع وحدة تعليمية اسبوعيا لكال المجموعتين التجريبية المستخدمة )االسلوب ا، اسبوعين لكل مهارة 
هاء من ( دقيقة ، وبعد االنت90وزمن كل وحدة تعليمية ) (المتبع من قبل المدرسوالضابطة المستخدمة )االسلوب 

 ، البرنامج اجري االختبار البعدي   لمقياس االتجاه النفسي
 : الوسائل اإلحصائية اآلتيةاستخدم الباحثان و 

 ( spss)وتم معالجة البيانات باستخدام برنامج ، ( ( T.testاختبار ) واالنحراف المعياري  و) الوسط الحسابي 
 : وفي ضوء نتائج البحث وضمن حدوده توصل الباحثان إلى االستنتاجات اآلتية

 . االختبارات القبلية في مقياس االتجاه النفسيتفوق المجموعة التجريبية في االختبارات البعدية على -1
 اطئالو ال تفوق المجموعة التجريبية في االختبارات البعدية على االختبارات القبلية في اختبار مهارتي االرس -2

 القصير و العالي الطويل بالريشة الطائرة.
 في مقياس االتجاه النفسي.تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في االختبار البعدي  -3
 ئالواطتفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في االختبار البعدي الختبار مهارتي االرسال  -4

 .القصير و العالي الطويل بالريشة الطائرة
 أما التوصيات فتمثلت بما يأتي:

 ..استخدام مقياس االتجاه النفسي لفعاليته في مادة الريشة الطائرة  -1
يل لي الطو القصير والعا الواطئسلوب الفردي لفعاليته في عملية تعلم مهارة االرسال التأكيد على استخدام األ -2

 بالريشة الطائرة.
يشة الر  ،طويلالي الاالرسال الع ،االرسال الواطئ القصير ،االتجاه النفسي ،االسلوب الفردي) :تاحيةمفالكلمات ال

 (.الطائرة
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"The impact of the use of individual style in the psychological direction and 

learn the skills of transmission short and long-high badminton" 

Prof. Dr. Sobhan Mahmoud Al-Zuhairi              samazu65@gmail.com 

    Nono34413@gmail.co                                                               Noor Faris Ahmed 

The research aims to detect: 
1-The impact of using individual style in the psychological direction of the Department 

of Physical Education and Sports Sciences \ Faculty of Education for Girls. 

2-The use of the individual style in learning the skills of short and long transmitter 

transmission of the Department of Physical Education and Sports Sciences \ Faculty of 

Education for Girls. 

 

The researcher used the experimental method for its suitability and the nature 

of the research. The sample included (24) students, 12 students for the first 

experimental group, which studied according to the individual method, and 12 students 

for the control group studied according to the method followed by the teacher. 

Parity between the two groups was determined in a number of variables (length, age, 

weight,and certain elements of fitness and motor)). 

 

An educational curriculum was developed for the short and long-distance 

transmission skills of the plane feather for two weeks for each skill and by a weekly 

learning unit for both the experimental groups used (the individual style) and the 

control used (the method followed by the eacher). )The duration of each educational 

unit was 90 minutes. After the completion of the program, the post-test was conducted 

for the psychological direction scale. 

 

     The researchers used the following statistical means: 

Arithmetic mean, standard deviation and T.test). The data was processed using a (spss) 

program,In light of the results of the research and within its limits. 

the researchers reached the following conclusions: 

1-The experimental group in the post tests over the pre- tests in the measure of 

psychological direction. 

2-The experimental group in the post tests over the pre- tests in the test of the skills of 

short-legged transmission and long-distance transmission of feather. 

3-The experimental group exceeds the control group in the post-test in the 

psychological trend scale. 

4-The experimental group is superior to the control group in the post-test for the test of 

the short-legged transmission and long-distance transmission of feather . 

 

The recommendations were as follows: 

1-use the measure of the psychological direction scale of its effectiveness in badminton  

2-Emphasize the use of the individual method of effectiveness in the process of 

learning the skill of transmission short and long legs with a feather. 

Key words :( Individual style.   Psychological direction   .Short Low 

Transmitter.   Long high transmitter. The flying Feather(. 
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التعريف بالبحـــــــــــــــــــــث : -1  
 المقدمة واهمية البحث :1-1

بطة المرت في الكثير من البحوث والدراسات لمعالجة مشكلة العملية التعليمية المتخصصون يهتم الباحثون والخبراء 
 ،عليمية تحقيق اهداف العملية الت ومتطلباتها للتوصل الى التدريس المؤثر في، بالطرائق واالساليب التدريسية 

 التيو  ، ثناء الدرسوتشكل االساليب التدريسية عنصرا مهما تحمل في طياتها معالجة متغيرات رئيسة تحدث في ا
يا ب بدنترتبط بالمدرس والطالب والهدف وكيفية استثمار الدرس في السلوكيات التربوية الهادفة في تطوير الطال

ة وغير ويعد االسلوب الفردي من االساليب الحديث (22، 2004)عبد المجيد ،  ونفسيا ومعرفيا ومعنوي واجتماعيا 
عية جتمااستقاللية المتعلم ، ويعمل على تطوير المهارات االكاديمية واال المباشرة فهو يضيف خطوات متقدمة نحو

ا وتحرر الطالب من قيود الوقت كم، ويعمل على تحفيز وتشجيع الطالب بالبحث من مصادر متعددة ، للمتعلم 
ب سلو مما يتضح ان استخدام األ (5، 2011)محمد ،  تي تعلمهايساعد على التقويم الذاتي لطالب للمهارات ال

لميول في ا الفردي يراعى الفروق الفردية بين الطالب كالذكاء والقدرة على التحصيل والفهم واإلدراك واالختالفات
 لم.واالتجاهات واالهتمامات وإن أفراد النوع الواحد يختلفون فيما بينهم مما يتيح الفرصة لكل طالب للتع

 واطئالاالرسال  تيوتعلم مهار  ،االسلوب الفردي في االتجاه النفسي اثرومن هنا تجلت اهمية البحث في معرفة 
 .اتة للبنكلية التربيب قسم التربية البدنية وعلوم الرياضةلالقصير واالرسال العالي الطويل في الريشة الطائرة 

 مشكلة البحث:1-2
ام يتوجب على المدرس استخدمما ،لقد تنوعت اساليب التربية البدنية وعلوم الرياضة وتطورت لتطور االبحاث

وقة ة ومشادة التعليمية حياساليب جديدة في العملية التعليمية كي يستجيب الطالب لعملية التعليم مما يجعل الم
 الى  مما يؤدي،، وان استخدام االساليب الحديثة تركز على المتعلم كمحور اساس في العملية التعليمية للطالب

دة حو المانوهذا بالتالي يولد اتجاهات ايجابية ،النشاطات واشباع ميولهم ورغباتهم رفع مشاركة الطلبة في تنفيذ 
 من مشكلة البحث في هذا التساؤل :وتك،لى فهمهم للمادة ومستوى تحصليهمالتعليمية مما ينعكس ايضا ع

يشة الطويل بالر  القصير والعالي الواطئاالرسال  تيهل االسلوب الفردي يؤثر في االتجاه النفسي وتعلم مهار 
 ؟ الطائرة

 يهدف البحث الى الكشف عن : هدفا البحث: 1-3
 التربية للبنات. \قسم التربية البدنية وعلوم الرياضةلاالسلوب الفردي في االتجاه النفسي  ثرأ1-3-1
نية البدم التربية القصير و العالي الطويل لقس الواطئاالرسال  تياالسلوب الفردي في تعلم مهار  ثرأ1-3-2

 التربية للبنات. \وعلوم الرياضة
 البحث :يات فرض1-4
 يتوجد فروق ذات داللة احصائية بين االختبار القبلي واالختبار البعدي في مقياس االتجاه النفس 1-4-1

 .لمجموعتي البحث ولصالح االختبار البعدي
 طئلوااالرسال ا تيفي تعلم مهار  (القبلي و البعدي ين)توجد فروق ذات داللة احصائية بين االختبار  1-4-2

 .ولصالح االختبار البعدي القصير و العالي الطويل



2019 –( 70العدد ) –( 22اجمللد ) –جملة الرافدين للعلوم الرياضية   

الطائرة ي بالريشةثر استخدام االسلوب الفردي في االتجاه النفسي وتعلم مهارتي االرسال الواطئ القصير والعالأ  

248 

 

ث توجد فروق ذات داللة احصائية في مقياس االتجاه النفسي في االختبار البعدي بين مجموعتي البح 1-4-3
 المجموعة التجريبية. مصلحةول
في  القصير واالرسال العالي الطويل الواطئال توجد فروق ذات داللة احصائية في تعلم مهارتي االرس 1-4-4

 المجموعة التجريبية.مصلحة االختبار البعدي بين مجموعتي البحث ول
 مجاالت البحث : 1-5
 -م الرياضة قسم التربية البدنية وعلو  –كلية التربية للبنات  -الثالثة سنة طالبات ال المجال البشري : 1-5-1

 جامعة الموصل.
 .2018 /2/4ولغاية  19/2المدة من  الزماني :المجال 1-5-2
 موصل.جامعة ال\كلية التربية للبنات/ قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة  عةقا المجال المكاني : 1-5-3
 مصطلحات البحث: 1-6
 در منقوهادئة ومقصودة يحاول المتعلم أن يكتسب بنفسه أكبر  ةعملية إجرائية منظم وب الفردي:االسل 1-6-1

 مأ ت برامجمستخدما التقنيات الحديث التكنولوجية سواء كان،والقيم  ،والمهارات،واالتجاهات  ،والمبادئ ،المعرفة
 (2، 1999)محمد ، أجهزة تعليم موسائل أ

معين  الشي لمنبه معين ، كموقف المرء من رأياالستجابة المكتسبة واالنفعالية بعض نفسي:االتجاه ال1-6-2
 (9، 2006 ،)عواد او مذهب معين ........الخ

 اجراءات البحث: -3
 مة وطبيعة البحث .ءئاستخدم الباحثان المنهج التجريبي لمال منهج البحث : 3-1
سم ق \لبنات تمثل مجتمع البحث من طالبات السنة الدراسية الثالثة في كلية التربية ل :وعينته بحثمجتمع ال 3-2

 بة، ( طال24( والبالغة عددهن )2018-2017جامعة الموصل للعام الدراسي ) \التربية البدنية وعلوم الرياضة 
 لكل مجموعة.طالبة  (12) بواقعو عن طريق القرعة  تجريبية وضابطة الى مجموعتينفقسمت  عينةال اما
م وهو اختار الباحثان النموذج األول من التصميم التجريبي ذو الضبط المحك التصميم التجريبي للبحث: 3-3

 .يوضح ذلك( 1والشكل ) (248، 2004،تصميم المجموعتين الضابطة والتجريبية)عبيدات 
 االختبارات

 االختبار القبلي
 المتغير المستقل

 ) األسلوب التدريسي(

 التابع المتغير

 المجموعات االختبار البعدي

التجريبية 

 األولى

 القصير الواطئ اختبار االرسال

 اختبار االرسال العالي الطويل

 االتجاه النفسي

 االسلوب الفردي
 القصيرالواطئ اختبار االرسال 

 الطويل اختبار االرسال العالي

 الضابطة االتجاه النفسي
المتبع من قبل االسلوب 

 المدرس

 التصميم التجريبي المستخدم في البحث (1الشكل )
من متطلبات التصميم التجريبي هو مكافئة مجموعتي البحث لغرض الحد من  تكافؤ مجموعات البحث: 3-4

، العمر الزمني )باألشهرالعوامل الدخيلة وعليه أجريت عملية التكافؤ في عدد من المتغيرات اآلتية
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استخدم الباحثان أسلوب تحليل ( وبعض عناصر اللياقة البدنية والحركية، و  )كغم(الوزن ، و  الطول)سم(و 
واختبارات هذه العناصر المؤثرة ، المحتوى للمصادر العلمية التي تناولت أهم عناصر اللياقة البدنية والحركية 

( ، 2002،)كماشو (،1982) عالوي ورضوان، في تعليم المهارات األساسية في لعبة الريشة الطائرة ومنها
و تم عرض جميع هذه المتغيرات على ، ( 2004 ) الحكيم، و(، 2004)حسانين، و( ، 2003) حسانين، و

ولعبة الريشة الطائرة  ، ( في علم التدريب الرياضي والقياس والتقويم1الملحق ) المتخصصينعدد من الخبراء 
حركية الخاصة والمؤثرة في تعلم المهارات إلى تحديد أهم عناصر اللياقة البدنية وال التي تهدف)المتغيرات(
 : اآلتيوكما موضح بالجدول ،( يبين ذلك2والملحق ) األساسية بالريشة الطائرة

 (1) الجدول
 حثوعتي البوالذكاء واختبارات عناصر اللياقة البدنية والحركية لمجملكتلة متغيرات العمر والطول واب التكافؤ 

 المتغيرات العينة مجموعتي البحث
وحدة 

 القياس

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة ت 

 المحتسبة

  2 25 شهر العمر 12 المجموعة التجريبية

 1.240 24.416 شهر العمر 12 المجموعة الضابطة 0.921

  3.977 156 سم الطول 12 المجموعة التجريبية

 5.966 158.583 سم الطول 12 المجموعة الضابطة 1.308

  5.736 55 كغم لكتلةا 12 التجريبيةالمجموعة 

 4.621 57.916 كغم كتلةال 12 المجموعة الضابطة 1.468

  5.567 34.916 درجة الذكاء 12 المجموعة التجريبية

 7.621 36.500 درجة الذكاء 12 المجموعة الضابطة 0.576

  0.752 1.104 م رمي كرة طبية 12 المجموعة التجريبية

 0.052 1.100 م رمي كرة طبية 12 الضابطةالمجموعة  0.192

  0.134 1.300 سم الوثب العريض 12 المجموعة التجريبية

 0.116 1.241 سم الوثب العريض 12 المجموعة الضابطة 1.292

  2.124 42.166 تكرار ثني ومد الركبتين 12 المجموعة التجريبية

 3.679 41.416 تكرار ثني ومد الركبتين 12 المجموعة الضابطة 1.028

  1.505 13.416 سم الى االمامثني  الجذع  12 المجموعة التجريبية

 1.240 14.083 سم الى االمامثني الجذع  12 المجموعة الضابطة 1.055

 1.356 13.750 تكرار رمي ولقف الكرة 12 المجموعة التجريبية
1.192 

 1.167 14.500 تكرار رمي ولقف الكرة 12 المجموعة الضابطة

 و( ان االوساط الحسابية للمجموعة التجريبية في كل من متغيرات ) العمر 1تبين من الجدول رقم ) 
مي ر  و ثني الجذع و ثني ومد الركبتين والوثب العريض  و ورمي كرة طبية والذكاء  كتلة وال و الطول

( 13.750، 13.416، 42.166، 1.300، 1.104، 34.916،   55، 156، 25ولقف الكرة (كانت )
،  2.124،  0.134،  0.752، 5.567،   5.736،  3.977، 2على التوالي وبانحراف معياري ) ،

 .( على التوالي 1.356،  1.505
 الطول وكل من متغيرات ) العمر ان االوساط الحسابية للمجموعة الضابطة في  (1)وتبين من الجدول  
رمي ولقف و  ثني الجذع و ثني ومد الركبتين والوثب العريض  و ورمي كرة طبية والذكاء  كتلة وال و

،  41.416،  1.24،  1.100،  36.500،  57.916،  158.583،  24.416الكرة (كانت )
،  7.621،  4.621،  5.966،  1.240على التوالي وبانحراف معياري )،( 14.500،  14.083
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(المحسوبة ) Tعلى التوالي وظهرت قيمة )،(  1.167،  1.240،  3.679،  0.116،  0.522
( على التوالي وهي 1.192،  1.055،  1.028،  0.192،  0.576،  1.468،  1.308، 0.921

( وهذا يدل على ان الفروق كانت  غير 05,0) ≥بة خطأ ( عند نس2.07( الجدولية)Tاصغر من قيمة  )
 معنوية  بين المجموعتين، مما  يدل على تكافؤ مجموعتين البحث في هذه المتغيرات.

 -متغيرات البحث: 3-5
 -األدوات المستخدمة ووسائل جمع البيانات: 3-5-1

 ساعدةكثيرة ومختلفة ووسائل م لغرض تحقيق إجراءات البحث الميدانية ، استعان الباحثان بأدوات بحثية
 لضمان الحصول على بيانات دقيقة وكما يأتي:

 (.كرة طبية،  شريط الصق، ةريش،  ملعب ريشة، مضارب):األدوات المستخدمة 3-5-1-1
 .(االختبارات، و  المصادر العربية واألجنبية: كانت )وسائل جمع البيانات3-5-1-2
استتتتخدم الباحثتتتان أستتتلوب تحليتتتل المصتتتادر العلميتتتة التتتتي تناولتتتت مقيتتتاس  -مقيـــاس االتجـــاه النفســـي: -

االتجتتتتتاه النفستتتتتي لطتتتتتالب الجامعتتتتتة نحتتتتتو التتتتتدروس التتتتتذي يدرستتتتتونها وبضتتتتتمنها دروس التربيتتتتتة الرياضتتتتتية 
( وبعتتتتد 2011)الطتتتتائي،  و(2000)اإلمتتتتام، ( و 1999)محمتتتتد،  و(1998، األطتتتتوي ) و (1997)ستتتتعيد،

، باستتخدام مقيتاس االتجتاه النفستي متن رستالة ماجستتير ) الطتائي اناالطالع على تلك المصادر قتام الباحثت
( منهتا فقترة 13( فقترة، )27( كون المقيتاس يختدم موضتوع البحتث الحتالي، اذ تضتمن هتذا المقيتاس )2011

 و )موافتتقاآلتيتمثلتتت بتتدائل المقيتتاس بالترتيتتب ( فقتترة ستتلبية، ولكتتل فقتترة درجتتة معينتتة، وقتتد 14ايجابيتتة و)
 ( درجتة،135(درجتات ،أمتا بالنستبة للمجمتوع الكلتي للفقترات فهتي)5غير موافق( ومجمتوع كتل فقترة) و أحيانا

( فتتتي 1الملحتتتق ) المتخصصتتتين( يبتتتين ذلتتتك. وتتتتم  عتتترض االستتتتبيان علتتتى عتتتدد متتتن الخبتتتراء 4والملحتتتق )
 .%100وتم االتفاق على الفقرات وبنسبة  ، لفقراتاختصاص علم النفس  لبيان مدى صالحية ا

 :التجربة -
ارج خعلى طالبتين من  2018\2\18تم اجراء التجربة االستطالعية بتاريخ  :التجربة االستطالعية3-6

 عينة البحث  وذلك بهدف:
اكن والتعرف على أم ، و دراسة صالحية اإلمكانيات المتاحة من أجهزة، تطبيق البرنامج  وقتتحديد  -

 ق تجهيزها.ائإجراء االختبارات وطر 
تجابة و التأكد من مدى فهم واس، وكذلك التأكد من مدى مناسبة األسلوب الفردي المقترح لعينة البحث -

لعالي ر و االقصي الواطئلمهارة االرسال  هالطالبات للمهارات ومدى مناسبة التقسيم الزمني للوحدة التعليمي
 حقيقتوالتأكد من  ،ستخدمة بالبحث والتأكد من صالحية ومناسبة االختبارات التي تم تحديدهاالطويل الم

 المعامالت العلمية لالختبارات المستخدمة في البحث.
 -اجراءات البحث الميدانية:3-7
واعطاء ، 2/2018 /19جراء االختبار القبلي لالختبارات البدنية بتاريخ  اتم  االختبار القبلي: 3-7-1

واالختبارات المهارية  لمهارة االرسال 2018\2\25محاضرة تعريفية عن كيفية اداء كل مهارة بتاريخ 
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  كرة قدم خماسي. \طرائق تدريس \*م.م رفقة مؤيد سعيد
 قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة.\كلية التربية للبنات\العاب مضرب \طرائق تدريس \فارس احمد*م.م نور 

 

ومقياس االتجاه النفسي  بتاريخ ، 2018/ 2/ 26القصير والعالي الطويل بالريشة الطائرة بتاريخواطئ ال
 بارات محكا لالختبارات البعدية.وقد تم االعتماد على االخت، قبل تنفيذ البرنامج التعليمي 2018\2\27
عالي القصير و ال لواطئتعليمي لمهارة االرسال ا برنامجتم وضع  تنفيذ البرنامج التعليمي: 3-7-2

سبوعيا لكال ( يبين ذلك لمدة اسبوعين لكل مهارة وبواقع وحدة تعليمية ا2الطويل بالريشة الطائرة والملحق )
بزمن و سلوب الفردي ( والضابطة المستخدمة )االسلوب االعتيادي( المجموعتين التجريبية المستخدمة )اال

الملحق  والمتخصصينعلى الخبراء  برنامج*وتم عرض الوبمساعد فريق العمل( دقيقة لكل وحدة 90)
 ( في طرائق التدريس والعاب المضرب.1)

 *دةالما تامدرس تلصياغة فقرات البرنامج، قام والمتخصصينوعلى ضوء المالحظات التي أبداها الخبراء 
 :وفق االسلوبينعلى بتنفيذ البرنامج التعليمي 

 (. 3وفق االسلوب الفردي ملحق )على نموذج لوحدة تعليمية  -
 (.3ملحق ) المتبع من قبل المدرسوفق األسلوب على  نموذج لوحدة تعليمية  -

دي على تم تنفيذ البرنامج االسلوب الفر  :الفردي(المجموعة التجريبية )مجموعة االسلوب  3-7-2-1
 ل مهارةالمادة بعد المقدمة واإلحماء بإعطاء الجزء التعليمي لك تامدرس تقام، اذ المجموعة التجريبية 

ع لت وضالتي شم،بشرح األجزاء التعليمية ألجراء المهارة  ةاذ تقوم المدرس،وذلك حسب الخطة المعدة سلفا
 األخطاء ومعالجة،ونهاية الحركة ،والمرجحة الخلفية ،وكذلك األمر بالنسبة للمرجحة األمامية ،االستعداد 

أخذ بالبة طالسابقة وبعد االنتهاء من الجزء التعليمي يبدأ الطالبات بتنفيذ الجزء التطبيقي حيث تقوم كل 
 تؤدي ثمانية تمارين، اذ وقد احتوت كل وحدة في جزئها التطبيقي على ،المكان المناسب لتأدية المهارة

 تقويم عن ةهي المسؤول ةكون المدرستللتقويم ف أما بالنسبة أدائهن، ةالطالبات التمارين وتالحظ المدرس
 أداء الطالبات للمهارة التي تم تنفيذها في الوحدة التعليمية.

 :(المتبع من قبل المدرسالمجموعة الضابطة )مجموعة األسلوب  3-7-2-2
 ةدرسللمجموعة لضابطة فقد تم تنفيذ البرنامج الخاص به باستخدام األسلوب االعتيادي لمأما بالنسبة 

 فضال عن مجموعة من ،المادة، فتضمنت الخطة مجموعة من التمارين البدنية واإلحماء العام والخاص
امر أو  التمارين الخاصة بالمهارات األساسية، فتنفذ الطالبات الخطة عمليا وبصورة جماعية بناءا على

 تعليميوقد تم تنفيذ البرنامج البعد االنتهاء من الدرس  ةتق المدرسأما التقويم فيقع على عا ةالمدرس
 . 26/3/2018ولغاية 5/3/2018ما بين  المادة للمدة الواقعة ةلمجموعتي البحث من قبل مدرس

مهارة ارات لاالختبار البعدي لالختببعد االنتهاء من التجربة الرئيسة تم أجراء : االختبار البعدي 3-6-3
وتم  ، 2018 /2/4االرسال الواطئ القصير والعالي الطويل بالريشة الطائرة  في يوم االثنين الموافق 

 .3/4/2018أجراء مقياس االتجاه النفسي لمجموعتي البحث في يوم الموافق 
( spssالبيانات باالستعانة بنظام التحليل اإلحصائي )تم تحليل اغلب الوسائل اإلحصائية :  3-7

( للعينات المرتبطة.     T.tsetاختبار )،االنحراف المعياري ،و الوسط الحسابي )لمعالجة البيانات : 
 (310-101، 1999)التكريتي والعبيدي، 
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 عرض النتائج ومناقشتها -4
 ومقياس القصير والعالي الطويل الواطئ لإلرسالعرض نتائج االختبارات القبلية والبعدية  4-1-1

 االتجاه النفسي للمجموعة التجريبية :                                          
 لإلرسالاألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبارات القبلية والبعدية  (2الجدول )

 فردي(لوب الموعة التجريبية المستخدمة )االسالقصير والعالي الطويل ومقياس االتجاه النفسي للمج الواطئ 

  الوسائل اإلحصائية
وحدة 
 القياس

 االختبار البعدي االختبار القبلي
قيمة)ت( 
 المحسوبة

الداللة 
 ع±  _س ع±  _س اإلحصائية

 االختبارات المهارية
 *معنوي  14.071 1.029 42.83 1.337 36.833 درجة واطئاالرسال ال
 *معنوي  8.025 1.356 38.25 0.904 33.500 درجة العالياالرسال 

 *معنوي  25.241 2.819 74.41 1.959 56.750 درجة االتجاه النفسي
 القصير للمجموعة التجريبية ظهر  الواطئ لإلرسال( ان االوساط الحسابية 2تبين من الجدول رقم )

( على التوالي 1.029(والبعدي)1.337( وبانحراف معياري للقبلي)42.833( والبعدي )36.833للقبلي)
 ≥عند نسبة خطأ  (2.07(الجدولية )T( وهي اكبر من قيمة )14.071(المحسوبة )Tوظهرت قيمة )

 .مجموعتي البحث(  وهذا يدل على معنوية الفروق بين 0.05)
ر العالي الطويل  للمجموعة التجريبية ظه لإلرسال( ان االوساط الحسابية 2كذلك تبين من الجدول )

( على التوالي 1.356(والبعدي)0.904( وبانحراف معياري للقبلي)38.250( والبعدي )33.500للقبلي)
 ≥طأ ( عند نسبة خ2.07(الجدولية )Tوهي اكبر من قيمة ) (8.025(المحسوبة )Tوظهرت قيمة )

  .مجموعتي البحث(  وهذا يدل على معنوية الفروق بين 0.05)
ر ( ان االوساط الحسابية لمقياس االتجاه النفسي  للمجموعة التجريبية ظه2كذلك تبين من الجدول )

( على التوالي 2.819(والبعدي)1.959( وبانحراف معياري للقبلي)74.416( والبعدي )56.750للقبلي)
 ≥( عند نسبة خطأ 2.07(الجدولية )T( وهي اكبر من قيمة )25.241(المحسوبة )Tوظهرت قيمة )

 .االختبارين(  وهذا يدل على معنوية الفروق بين 0.05)
ي ه النفسوالعالي ومقياس االتجا الواطئ لإلرسالعرض نتائج االختبارات القبلية والبعدية  4-1-2

 للمجموعة الضابطة:
      صيرالق لواطئا لإلرسالاألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبارات القبلية و البعدية  (3الجدول)

 (سالمدر  المتبع من قبلالعالي الطويل ومقياس االتجاه النفسي للمجموعة الضابطة المستخدمة )االسلوب و 
وحدة  الوسائل اإلحصائية

 القياس
)ت(  قيمة االختبار البعدي االختبار القبلي

 المحسوبة
الداللة 
 ع±  _س ع±  _س االختبارات المهارية اإلحصائية

 *معنوي  3.079 3.357 33.00 2.605 31.333 درجة الواطئاالرسال 
 *معنوي  5.933 1.992 28.833 1.337 26.166 درجة االرسال العالي
 *معنوي  7.962 5.540 61.833 1.154 50.666 درجة االتجاه النفسي



2019 –( 70العدد ) –( 22اجمللد ) –جملة الرافدين للعلوم الرياضية   

الطائرة ي بالريشةثر استخدام االسلوب الفردي في االتجاه النفسي وتعلم مهارتي االرسال الواطئ القصير والعالأ  

253 

 

القصير للمجموعة الضابطة ظهر  الواطئ لإلرسال( ان االوساط الحسابية 3تبين من الجدول رقم )
( على التوالي 3.357(والبعدي)2.605( وبانحراف معياري للقبلي)33.00( والبعدي )31.333للقبلي)

 ≥( عند نسبة خطأ 2.07(الجدولية )T( وهي اكبر من قيمة )3.079(المحسوبة )Tوظهرت قيمة )
 .مجموعتي البحث(  وهذا يدل على معنوية الفروق بين 0.05)

العالي الطويل للمجموعة الضابطة ظهر  لإلرسال( ان االوساط الحسابية 3كذلك تبين من الجدول )
على  ،(1.992والبعدي)، (1.337( وبانحراف معياري للقبلي)28.833والبعدي ) ،(26.166للقبلي)

( عند نسبة خطأ 2.07(الجدولية )T( وهي اكبر من قيمة )5.933)(المحسوبة Tالتوالي وظهرت قيمة )
 .مجموعتي البحث(  وهذا يدل على معنوية الفروق بين 0.05) ≥

( ان االوساط الحسابية لمقياس االتجاه النفسي للمجموعة الضابطة ظهر 3كذلك تبين من الجدول )
ي ( على التوال5.540(والبعدي)61.833وبانحراف معياري للقبلي) ،(1.154والبعدي )،( 50.666للقبلي)

 ≥( عند نسبة خطأ 2.07(الجدولية )T( وهي اكبر من قيمة )7.962(المحسوبة )Tوظهرت قيمة )
 .االختبارين(  وهذا يدل على معنوية الفروق بين 0.05)
وعة للمجم  والعالي ومقياس االتجاه النفسي الواطئ لإلرسالعرض نتائج االختبارات البعدية  4-1-3 

 التجريبية والضابطة:                                           
 (4الجدول )

مقياس و عالي وال واطئال لإلرساليبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبارات البعدية 
  االتجاه النفسي  للمجموعتين التجريبية والضابطة:  

                              
وحدة  الوسائل اإلحصائية

 القياس
قيمة )ت(  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية 

 المحسوبة
الداللة 

 ع±  _س ع±  _س االختبارات المهارية اإلحصائية

 *معنوي  9.560 3.357 33.00 1.029 42.833 درجة الواطئاختبار االرسال 

 

 *معنوي  17.806 1.992 28.833 1.356 38.250 درجة العالياختبار االرسال 

 *معنوي  7.167 5.540 61.833 2.819 74.416 درجة االتجاه النفسي

ي ظهر للمجموعة التجريبية لالختبار البعد الواطئ لإلرسال( ان الوسط الحسابي 4تبين من الجدول رقم )
( 33.00البعدي) للمجموعة الضابطة لالختباروالوسط الحسابي  (1.029(وبانحراف معياري )42.833)

 (2.07)الجدولية (T( وهي اكبر من قيمة)9.560(المحسوبة)T(وظهرت قيمة)3.357وبانحراف معياري)
 .مجموعتي البحث(  وهذا يدل على معنوية الفروق بين 0.05) ≥عند نسبة خطأ 



2019 –( 70العدد ) –( 22اجمللد ) –جملة الرافدين للعلوم الرياضية   

الطائرة ي بالريشةثر استخدام االسلوب الفردي في االتجاه النفسي وتعلم مهارتي االرسال الواطئ القصير والعالأ  

254 

 

دي ( ان الوسط الحسابي لألرسال العالي للمجموعة التجريبية لالختبار البع4كذلك تبين من الجدول )
والوسط الحسابي للمجموعة الضابطة لالختبار ، (1.356وبانحراف معياري )،( 38.250ظهر )
وهي اكبر من  (17.806(المحسوبة )Tوظهرت قيمة )، (1.992وبانحراف معياري )،( 28.833البعدي)
مجموعتي (  وهذا يدل على معنوية الفروق بين 0.05) ≥عند نسبة خطأ ،( 2.07(الجدولية )Tقيمة )
 .البحث

ار ( ان الوسط الحسابي لمقياس االتجاه النفسي للمجموعة التجريبية لالختب4كذلك تبين من الجدول )
لضابطة لالختبار والوسط الحسابي للمجموعة ا، (2.819وبانحراف معياري )،( 74.416البعدي ظهر )

( وهي اكبر من 7.167(المحسوبة )Tوظهرت قيمة )، (5.540وبانحراف معياري )،( 61.833البعدي)
بين مجموعتي (  وهذا يدل على معنوية الفروق 0.05) ≥عند نسبة خطأ ،( 2.07(الجدولية )Tقيمة )
 .البحث

 مناقشة النتائج 4-2
ياس ومق يلالطو  والعالي القصير الواطئ لإلرسالمناقشة نتائج االختبارات القبلية والبعدية  4-2-1

 االتجاه النفسي للمجموعة التجريبية
البعدي يتضح وجود فروقا معنوية بين االختبارين القبلي و (2)من خالل النتائج التي تم عرضها في الجدول

ن أحثان يعزو الباو للمجموعة التجريبية ولصالح االختبار البعدي، الطويل والعالي القصير الواطئ لإلرسال
تعلم للم مما يعطي،أسباب هذه الفروقات يعود إلى"ان االسلوب الفردي يراعى الفروق الفردية بين المتعلمين

اته ويعمل على اظهار قدر ،اتاحة الفرصة لوضع برنامج خاص لنفسه يتمشى مع قدراته الفكرية والبدنية 
، 2011ي، ")الكاتب والزهير ى تنمية قدرة المتعلم االنفعاليةويعمل عل،لبدنية وخبراته في عملية االبداعا

عليم ي التساليب الذي يهتم بالفرد المتعلم والتركيز عليه  في عمليتاالسلوب الفردي من األ عد(لهذا ي188
 .هنية ضمن موضوع معينلبدنية والذخاص للمتعلم اعتمادا على قدراته ا ووضع منهاجوالتعلم 

 
مقياس و  يلالطو  والعالي القصير مناقشة نتائج االختبارات القبلية والبعدية لألرسال الؤاطى 4-2-2

 االتجاه النفسي للمجموعة الضابطة
و  ( يتضح وجود فروقا معنوية بين االختبارين القبلي2من خالل النتائج التي تم عرضها في الجدول )

م ويعزو الباحثان سبب ذلك إلى فعالية استخدا ولصالح االختبار البعدي،للمجموعة الضابطة  البعدي
ة من لطائر القصير والعالي  الطويل بالريشة ا ئأسلوب االعتيادي المتبع في تعليم الطالبات االرسال الواط

د أن المهارات ، بع تمارين في الجزء التطبيقي ساعد في تعلم وإتقان هذه إعدادفي  ةحيث نجاح المدرس
ات فضال عن تقويم أداء الطالب،ا بالشكل المطلوب أمام الطالبات مقامت بشرح تلك المهارتين وأدائه

وتصحيح األخطاء بشكل جماعي من خالل أداء الطالبات لهذه التمارين وإتباع التسلسل المنطقي في 
 تعليم المهارتين بالريشة الطائرة.
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جاه االت ومقياس الطويل والعالي القصير واطئال لإلرسالبارات البعدية مناقشة نتائج االخت 4-2-3
 النفسي للمجموعتين التجريبية و الضابطة

( يتضتتتح وجتتتود فروقتتتا معنويتتتة بتتتين االختبتتتارين 3متتتن ختتتالل النتتتتائج التتتتي تتتتم عرضتتتها فتتتي الجتتتدول )
أثرن ويعتزو الباحثتان ذلتك ان طالبتات قتد تت ،للمجموعة التجريبية ولصتالح االختبتار البعتدي القبلي و البعدي

رة ميتول واتجاهتتات ايجابيتة نحتتو متادة الريشتتة الطتتائ نلتتذا اصتبح لتتديه نبالبرنتامج التعليمتتي التذي طبتتق علتيه
ايجابيتا  ، اذ يشير ) زيدان ( " إلى انه كلمتا كتان اتجتاه المتتعلميمارسهنوقناعات كبيرة نحو المهارات التي ،

وستتبب حتتدوث ذلتتك إلتتى  ،(20،1989الدراستتية كتتان دافتتع االنجتتاز لديتته قويتتا "  )زيتتدان ، نحتتو تعلتتم المتتادة 
التتتتأثير االيجتتتابي لألستتتلوب الفتتتردي المستتتتخدم فتتتي البحتتتث فتتتي االتجتتتاه نحتتتو المتتتادة ، حيتتتث متتتا يميتتتز هتتتذا 

 إلتىفيعطتي الحريتة المنظمتة للطالتب فتي كيفيتة الوصتول  مراعاة الفروق الفرديتة بتين الطالبتاتاألسلوب هو 
ه بصتورة ايجابيتة نحتو متادة الريشتة الطتائرة ، وهتتذ الطالبتاتتحقيتق الهتدف متن التدرس وهتذا ممتا غيتر اتجتاه 

لوب ( "ان االتجتتاه االيجتتابي نحتتو المتتادة يتتتأثر بنتتوع األستت1984النتيجتتة تتفتتق متتع متتا اشتتار اليتته ) نشتتوان ، 
 ( .7،1984المستخدم في التدريس ويؤثر في مستوى التحصيل ايضا ") نشوان ،

 االستنتاجات والتوصيات  -5
 : توصل  الباحثان إلى االستنتاجات اآلتية : االستنتاجات5-1
 ي .النفس تفوق المجموعة التجريبية في االختبارات البعدية على االختبارات القبلية في مقياس االتجاه -1
ل الرسااتي القبلية في اختبار مهار تفوق المجموعة التجريبية في االختبارات البعدية على االختبارات  -2

 العالي الطويل بالريشة الطائرة. والقصير  الواطئ
 سي.تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في االختبار البعدي في مقياس االتجاه النف -3
 رسالتفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في االختبار البعدي الختبار مهارتي اال -4

 العالي الطويل بالريشة الطائرة. والقصير  الواطئ
 : توصل الباحثان بما يأتي : التوصيات 5-2
 مادة الريشة الطائرة .لفعاليته في  استخدام مقياس االتجاه النفسي  -1
 اليوالع التأكيد على استخدام االسلوب الفردي لفعاليته في عملية تعلم مهارة االرسال الواطئ القصير -2

  الطويل بالريشة الطائرة.
 المصادر : -
ية التنس (: اثر التعلم التعاوني في تحقيق االهداف التعليمية لفعال1998األطوي، وليد وعد هللا ) -1

 االرضي، اطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية الرياضية، جامعة الموصل.
 د.الحكمة للطباعة والنشر، بغدا(: التقويم والقياس، دار 2000االمام، مصطفى محمود واخرون) -2
(: التطبيقات االحصائية في بحوث 1999التكريتي، وديع ياسين والعبيدي ، حسن محمد ) -3

 التربية الرياضية ، جامعة الموصل ، دار الكتب والطباعة والنشر .
 رالعربي،مصالفكر القياس والتقويم في التربية البدنية والرياضية،دار (:2003)حسانين،محمد صبحي -4
 صر(:القياس والتقويم في التربية البدنية والرياضية،دار الفكرالعربي،م2004حسانين،محمد صبحي) -5
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(: االختبارات والقياس واالحصاء في المجال الرياضي، مطبعة 2004الحكيم، علي سلوم جواد ) -6
 الطيف العراق.

نحتتتتتتو متتتتتتتادة  ( : العالقتتتتتتات بتتتتتتين واقعيتتتتتتة االنجتتتتتتتاز واالتجتتتتتتاه1989زيتتتتتتدان ، عبتتتتتتد المتتتتتتنعم شتتتتتتتناوي ) -7
 .29الرياضيات ، رسالة الخليج العربي، العدد 

، دار الحكمة للطباعة 1(: علم مناهج البحث )االسس العامة(، ج1990سعيد ، ابو طالب محمد ) -8
 والنشر، الموصل، العراق.

( : اثر استخدام أسلوب التدريس الذاتي في تحصيل مهارة 2011الطائي ، عالء عبد الستار ) -9
 لتربيةاالمستقيم والمقاطع بالتنس واالتجاه نحو مادة ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية اإلرسال 

 الرياضية ، جامعة الموصل .
( :استتتتتلوب التضتتتتتمين واثتتتتتره فتتتتتي احتفتتتتتا  التتتتتتعلم والنقتتتتتل متتتتتن مهتتتتتارة 2004عبتتتتتد المجيتتتتتد ، رنتتتتتا ) -10

ة بدنيتتتتتة معلتتتتتوم البدايتتتتتة فتتتتتي الستتتتتباحة التتتتتى مهتتتتتارة الغطتتتتتس فتتتتتي الجمناستتتتتتك، رستتتتتالة ماجستتتتتتير تربيتتتتت
 الرياضة ، جامعة الموصل.

أستتتتتتتتاليبه ( –أدواتتتتتتتتته  –( : البحتتتتتتتتث العلمتتتتتتتتي ) مفهومتتتتتتتته 2004عبيتتتتتتتتدات ، ذوقتتتتتتتتان واختتتتتتتترون ) -11
 ، دار الفكر للنشر والتوزيع ، عمان ، االردن . 8ط
 .، القاهرة، دار الثقافة (:تفريد العليم والتعلم المستمر 2006العبيدي ،محمد جاسم محمد) -12
، دار الفكر 3(: اختبارات االداء الحركي، ط1982سن ورضوان، نصر الدين )عالوي، محمد ح -13

 العربي، القاهرة.
 ، دار اسامة للنشر والتوزيع ،عمان ، 1ط(:معجم الطب النفسي والعقلي ، 2006عواد، محمود) -14

 االردن .
ق طرائ(: استراتيجيات ونماذج فاعلة في 2011الكاتب، عفاف عبد هللا والزهيري، نجالء عباس ) -15

 تدريس التربية الرياضية للبنات، جامعة بغداد، دار الكتب والوثائق ببغداد ، العراق.
لطباعة (: اللياقة البدنية لالعبين في كرة القدم ، دار الفكر العربي ل2002كماش ، يوسف الزم ) -16

 والنشر والتوزيع ، عمان ، األردن.
دريس العامة ، مطبعة جامعة (:طراىق ت1999محمد ،داؤد ماهر و محمد ،مجيد مهدي ) -17

 الموصل .
(: بحث عن التعلم الفر دي ، جامعة بنها كلية 2011محمد ، نورا عبد العزيز عبد الفتاح ) -18

 دبلوم مهني تكنولوجيا التعليم .–التربية 
( : اتجاهتتتتتتات معاصتتتتتترة فتتتتتتي متتتتتتنهج واستتتتتتاليب طتتتتتترق تتتتتتتدريس العلتتتتتتوم 1984نشتتتتتتوان ، يعقتتتتتتوب ) -19

 .ردن، دار الفرقان ، عمان ، األ1،ط
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 (1الملحق )
 أسماء السادة الخبراء واالستشاريين الذين تمت االستعانة بخبراتهم

 ت
 أسماء الخبراء

 العلمي ولقبهم
االختصاص 

 4 3 2 1 العنوان الوظيفي الدقيق

1 
أ.د طالل نجم عبد هللا 

 طرائق تدريس النعيمي
جامعة الموصل / كلية التربية 

  *   البدنية وعلوم الرياضة

أ.د أياد محمد شيت  2
 الزبيدي

التربية جامعة الموصل / كلية  طرائق تدريس
 البدنية وعلوم الرياضة

  *  

3 
أ.د إيثار عبد الكريم 

 قياس وتقويم المعماري 
التربية جامعة الموصل / كلية 

   * * البدنية وعلوم الرياضة

 طرائق تدريس .د أفراح ذنون يونسأ 4
 التربيةجامعة الموصل / كلية 

 البدنية وعلوم الرياضة
  *  

التربية جامعة الموصل / كلية  علم النفس .د ناظم شاكر الوتارأ 5
 البدنية وعلوم الرياضة

    

 علم النفس .د نغم محمود العبيديأ 6
التربية جامعة الموصل / كلية 

 *    البدنية وعلوم الرياضة

 تدريب رياضي أ.م.د موفق سعيد الدباغ 7
التربية جامعة الموصل / كلية 

 البدنية وعلوم الرياضة
*    

التربية جامعة الموصل / كلية  تدريب رياضي أ.م.د غيداء سالم ذنون  8
 البدنية وعلوم الرياضة

*    

 علم النفس أ.م.د نبراس يونس محمد 9
جامعة الموصل / كلية التربية 

 *    للبنات

10 
أ.م.د مؤيد عبد الرزاق 

 الحسو
 علم النفس

التربية جامعة الموصل / كلية 
 البدنية وعلوم الرياضة

   * 

التربية جامعة الموصل / كلية  قياس وتقويم م .د أياد علي محمود 11
 البدنية وعلوم الرياضة

 *   

 تدريب رياضي م. عمار محمد خليل 13
التربية جامعة الموصل / كلية 

  * * * البدنية وعلوم الرياضة

 استبيان اختبارات عناصر اللياقة البدنية-1نوع االستشارة * 
 استبيان االختبارات المهارية للمهارات األساسية بالريشة الطائرة-2
 استبيان لخطة الدرس       -3
 استبيان مقياس االتجاه النفسي -4 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 جامعة الموصل
 البدنية وعلوم الرياضةقسم التربية \ كلية التربية للبنات

 
رسال رتي اإل حول تحديد أهم عناصر اللياقة البدنية والحركية عند أداء مها المتخصصيناستبيان لجنة 

 الواطئ و العالي بالريشة الطائرة.
 .المحترماألستاذ الفاضل..................................................................

هارتي متعلم و البحث الموسوم" اثر استخدام األسلوب الفردي في االتجاه النفسي  إجراء انروم الباحثي
 اإلرسال الواطئ واإلرسال العالي بالريشة الطائرة".

ارات ونظرا لما تتمتعون به من خبرة ودراية في مجال تخصصكم يرجى تفضلكم بتحديد أهم االختب
ج لمنهاابالبحث علما أن المهارات من ضمن  لعناصر اللياقة البدنية والحركية التي يمكن شمولها

ة/جامعة لرياضالمقرر لطالبات السنة الثالثة في كلية التربية للبنات/ قسم التربية البدنية وعلوم ا
 الموصل .

 مع إضافة أي اختبار ترونه مناسبا ولم يتم ذكره.  
 
 
 ...................شاكرين تعاونكم معنا خدمة للبحث العلمي.......................... 
 
 

                        االسم الثالثي:
                           اللقب العلمي: 

 االختصاص:
 التاريخ:                                 

 التوقيع: 
 
 
 
 
 

 الباحثان
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 ال يصلح يصلح عناصر اللياقة البدنية والحركية ت
   القوة أوال
   القوة القصوى  1
   القوة االنفجارية 2
   القوة المميزة بالسرعة 3
   مطاولة القوة 4

   السرعة ثانيا
   السرعة االنتقالية 1
   السرعة الحركية 2
   سرعة رد الفعل 3

   المطاولة ثالثا
   مطاولة عامة 1
   مطاولة خاصة 2

   المرونة رابعا
   مرونة عامة 1
   مرونة خاصة 2

   الرشاقة خامسا
   رشاقة عامة 1
   رشاقة خاصة 2

   التوافق سادسا
   توافق عام 1
   توافق خاص 2

   التوازن  سابعا
 

 أية إضافات أخرى 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (3الملحق )

 جامعة الموصل       
 قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة\كلية التربية للبنات    
 

رة االسلوب الفردي في االتجاه النفسي وتعلم مهاحول صالحية خطة  المتخصصيناستبيان لجنة 
 القصير والعالي الطويل في لعبة الريشة الطائرة لواطئاالرسال ا

 
 محترماألستاذ الفاضل................................................................ال

 
 الرسالاالسلوب الفردي في االتجاه النفسي وتعلم مهارة ا اثريروم الباحثان إجراء البحث الموسوم"    
ل ي مجاف"ونظرا لما تتمتعون به من خبرة ودراية القصير والعالي الطويل في لعبة الريشة الطائرة لواطئا

في االتجاه النفسي وتعلم البحث العلمي وطرائق التدريس يرجى بيان صالحية خطة االسلوب الفردي 
 ة للبناتالتربي الثالثة كلية السنةلطالبات  القصير و العالي الطويل بالريشة الطائرة الواطئمهارة االرسال 

 جامعة الموصل.\قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة \
 

 ولكم منا فائق الشكر والتقدير.............................             
 

 االسم الثالثي :
 اللقب العلمي:
 االختصاص:

 التاريخ:
 التوقيع:

 
 
 
 
 
 
 

 الباحثان
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 (4الملحق )
 جامعة الموصل            

 كلية التربية للبنات          
 قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة

 
 حول صالحية مقياس االتجاه النفسي نحو مادة الريشة الطائرة المتخصصيناستبيان لجنة 

 
 محترمالفاضل................................................................الاألستاذ 

 
 الرسالاالسلوب الفردي في االتجاه النفسي وتعلم مهارة ا اثريروم الباحثان إجراء البحث الموسوم"    
ل ي مجافودراية " ونظرا لما تتمتعون به من خبرة القصير والعالي الطويل في لعبة الريشة الطائرة واطئال

 رةعلم النفس الرياضي يرجى بيان مدى  صالحية فقرات مقياس االتجاه النفسي نحو مادة الريشة الطائ
 صل.عة المو جام\قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة \الثالثة كلية التربية للبنات  السنةلطالبات 

 
 .............ولكم منا فائق الشكر والتقدير................             

 
 االسم الثالثي :
 اللقب العلمي:
 االختصاص:

 التاريخ:
 التوقيع:

 
 
 
 
 
 
 

 الباحثان
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 :عزيزي الطالب
 لديك )مقياس االتجاه النفسي( 
 ( أمام الفقرة التي تراها مناسبةيرجى اإلجابة على جميع الفقرات بدقة وذلك بوضع إشارة)  

 غير موافق أحيانا موافق الفقرات ت

أرى أن في مادة الريشة الطائرة مجال أوسع لعرض المواضيع بمرونة  1

 وحرية.

   

    إن مادة الريشة الطائرة هي من المواد الهامة بالنسبة لي. 2

    اشعر بالضيق عندما أكلف بأي نشاط يتصل بمادة الريشة الطائرة. 3

     لدي ميل نحو تدريبي مادة الريشة الطائرة. 4

لذي أن هناك ضرورة لوضع مادة الريشة الطائرة ضمن المنهاج اال أعتقد  5

 ندرسه.

   

    .وميةاشعر بعدم االستفادة من دراسة مادة الريشة الطائرة في حياتي الي 6

    مادة الريشة الطائرة هي من المواد المعوقة لنجاحي في الدراسة. 7

    أخشى الرسوب في مادة الريشة الطائرة. 8

    مادة الريشة الطائرة جوا من المتعة والخيال لي.تنمي  9

    ى.ألخرأرى إعطاء أهمية اكبر لدروس الريشة الطائرة مقارنة بالفعاليات ا 10

 

11 

في  أميل إلى المناقشة مع زمالئي من اجل التفوق والحصول على الدرجات

 مادة الريشة الطائرة.

   

    المتخصصين بالريشة الطائرة.أتجنب االختالط مع األشخاص  12

    لدي شعور بالملل وشرود الذهن في حصص مادة الريشة الطائرة. 13

    اشعر أن مادة الوقت يمر ببطئ في درس الريشة الطائرة. 14

    تؤثر مادة الريشة الطائرة سلبا على معدلي الدراسي العام. 15

    الريشة الطائرة.أكثر مادة تقلقني في االمتحان هي مادة  16

    اشعر بالراحة النفسية في دروس الريشة الطائرة. 17

    أتمنى أن تزداد حصص مادة الريشة الطائرة. 18

    تتسم مادة الريشة الطائرة بالمرونة والجمالية أثناء األداء. 19

ال ارغب في قراءة المقاالت المنشورة في الصحف والمجالت الخاصة  20

 الطائرة.بالريشة 

   

    أفضل قراءة أي كتاب خارجي فيما عدا مادة الريشة الطائرة. 21

    اشعر بانزعاج عندما يحين موعد امتحان الريشة الطائرة. 22

أتمنى أن تدرس مواد الريشة الطائرة بوصفها مادة دراسية في جميع  23

 المراحل الدراسية

   

    لو كنت مريضا.احضر دروس مادة الريشة الطائرة حتى  24

    .تتيح لي دراسة مادة الريشة الطائرة فرصة لتعلم القيادة والتوجيه 25

أرى أن للريشة الطائرة موضوعات مهمة تجعله موضع إعجاب لكثير من  26

 الطالب.

   

    رة.لطائاأسعى دائما القتناء المطبوعات والكتب ذات العالقة بمادة الريشة  27

 وجدت:المالحظات إن 
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 مواصفات االختبارات المهارية
 القصير   واطئاختبار اإلرسال ال-االختبار االول:

 القصير. الواطئقياس الدقة لمهارة اإلرسال  هدف االختبار :-
ما مضارب ريشة، ريشة الطائرة، حبل مطاطي، ملعب مخطط بتصميم االختبار ، ك األدوات المطلوبة :-

 في الشكل.
 

 

 

 

 

 

 
 القصير الواطئالشكل يوضح ملعب الريشة الطائرة مخطط بتصميم اختبار اإلرسال 

 طريقة تنفيذ االختبار: - 
(سم من المركز ومنطقة 55.8درجات( نصف قطرها )5يبلغ قياس كل نقطة كما يأتي : منطقة )

درجة( 2(سم. ومنطقة)96.5درجات( نصف قطرها )3( سم، ومنطقة )76درجات( نصف قطرها )4)
 درجة( باقي منطقة اإلرسال.1(سم. ومنطقة )117صف قطرها )ن
(محاولة على مجموعتين 20( ويرسل )  xطريقة تنفيذ االختبار : يقف المرسل في مكان اإلرسال ) -

نطقة سم( محاوال إسقاط  الريشة على الم51بحيث تمر الريشة من بين الشبكة والحبل الذي يرتفع عنها )
 ذات الدرجة األعلى.

حساب النقاط: تعطى الدرجة على وفق مكان سقوط الريشة ،الريشة التي تقع على خط بين منطقتين  -
تعطى الدرجة األعلى ،اإلرسال الذي ال يمر من  بين الحبل والشبكة وال يسقط على احدى المناطق 

الت  يعطى صفرا، اإلرسال الذي ال يصطدم بالحبل يعاد مرة أخرى ، الدرجة النهائية هي مجموع
 محاولة(.                                20)
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 اختبار اإلرسال العالي الطويل -االختبار الثاني:
 قياس دقة مهارة اإلرسال العالي الطويل. هدف االختبار:-
مضارب ريشة ، ريشة الطائرة ، مساعد ، ملعب مخطط بتصميم االختبار، كما في  األدوات المطلوبة :-

 الشكل.

 

 

 

 

 

 

 الشكل يوضح ملعب الريشة الطائرة مخطط بتصميم اختبار اإلرسال العالي الطويل

 طريقة تنفيذ االختبار: -

ق ( ويقوم باإلرسال بشكل عالي وطويل بحيث تعبر الريشة من فو  x يقف الالعب المرسل في المنطقة )
اط ( محاوال إسق0المنطقة )الشبكة ومن ثم من فوق الالعب الذي يحمل مضربه ويده ممدودة لألعلى في 

 ( محاولة.12الريشة في المنطقة ذات الدرجة األعلى ، ويقوم بإرسال )

 حساب النقاط:-

 تعطى الدرجة على وفق مكان سقوط الريشة.-

 الريشة التي تقع على خط بين منطقتين تعطى الدرجة األعلى.-

 (12من أصل ) إرساالت( 10النتيجة النهائية هي مجموع أفضل )-

 (1،2،3،4،5النقاط مقسمة من)-
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 نموذج لوحدة تعليمية باستخدام االسلوب الفردي
                                                                         2018\3\5   -األولى                                                        التاريخ:-الوحدة التعليمية :

 طالبة                                                              12  الطالبات:دقيقة                                                                عدد 90-الزمن:
 تعليم مهارة االرسال الواطئ بالريشة الطائرة.-الهدف التعليمي:

 المالحظات الجانب التنظيمي شرح المحتوى  األهداف السلوكية الزمن األجزاء
     د15 الجزء اإلعدادي

الطالبات إلى أن تحضر  د2 المقدمة
 القاعة الرياضية.

اخذ الغيابات وتهيئة 
األدوات والبدء بالدرس 

والوقوف على شكل نسق 
 وترديد شعار الرياضة .

  
 
 
 
 

إن تؤدي الطالبات اإلحماء  د5 اإلحماء العام
 بصورة جيدة.

تهيئة عامة لجسم تتضمن 
السير والهرولة وإعطاء 

 تمارين مختلفة .

 اإلحماء.التأكيد على عملية  
 
 
 
 

أن تؤدي الطالبات اإلحماء  د8 اإلحماء الخاص
الخاص بالمهارة بصورة 

 جيدة.

تهيئة المجاميع العضلية 
المشتركة في األداء 

المهاري للمهارة المتعلمة 
)للذراعين والجذع 

 والرجلين(.

 التأكيد على أداء التمارين بصورة صحيحة. 
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     د65 الجزء الرئيسي
إن تفهم الطالبة ما شرحه  د15 التعليميالجزء 

المدرس عن أداء مهارة 
 االرسال الواطئ القصير.

شرح مهارة االرسال الواطئ 
من قبل المدرس مع إخراج 

 نموذج .

 االنتباه إلى شرح المدرس. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الجزء التطبيقي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 د50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 د5

 

إن يؤدي الطالبة  مهارة 
االرسال الواطئ القصير 

 بصورة صحيحة .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يحدد مكان  -1
مناسب لكل طالبة 

 لتادية المهارة.
يكون استالم  -2

التعليمات 
واالوامر والتغذية 

الراجعة من 
 المدرس فقط.

كيفية اداء مسك -
 المضرب والريشة

اداء مهارة االرسال  -
الؤاطى بدون مضرب 

 وبدون ريشة
اداء مهارة االرسال -

الواطئ بالمضرب وبدون 

التأكيد على أداء تمارين المهارة بصورة  
 صحيحة.
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 د5  
 
 د5

 
 د5

 
 د5

 
 د5

 
 د5

 
 د5

 
 د10

 
 
 

 ريشة 
اداء مهارة االرسال -

 الواطئ القصير بشكل كامل
ربط األجزاء مع بعضها -

من خالل األداء الكامل 
 للمهارة .

-3أداء المهارة بمسافة -
 م.5
-5اداء المهارة بمسافة -
 م باستخدام الشبكة .7
التمرين السابق نفسه -

يؤدي من الملعب على إن 
 بشكل كامل .

 
 
 
 

     د10 الجزء الختامي
أن تقف الطالبة بصفوف  د7 لعبة صغيرة

 منتظمة
تمارين –لعبة صغيرة 

 تهدئة وهرولة خفيفة
االنتباه إلى الزميل عند أداء اللعبة وااللتزام  

 بالهدوء والنظام 
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أن يؤدي الطالبات تحية  د3 االنصراف
 االنصراف بصوت عالي

االنصراف واالنتهاء من 
 الدرس

 االلتزام بالهدوء والنظام. 
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 نموذج لوحدة تعليمية باستخدام األسلوب المتبع من قبل المدرس

 3/2018 /5 -األولى                                                                                     التاريخ: -الوحدة التعليمية:   
 دقيقة                                                                                      90-الزمن:  

 تعليم الطالبات االرسال الواطئ بالريشة الطائرة.-التعليمي:الهدف 
 المالحظات الجانب التنظيمي شرح المحتوى  األهداف السلوكية الزمن األجزاء
الجزء 

     د5 اإلعدادي

 المقدمة
 أن تحضر الطالبات إلى القاعة الرياضية. د 2 

اخذ الغيابات وتهيئة األدوات والبدء 
شكل نسق وترديد شعار بالدرس والوقوف على 

 الدرس.
  

اإلحماء 
 العام

 
تهيئة عامة للجسم تتضمن السير  أن تؤدي الطالبات اإلحماء بصورة جيدة. د 5

 والهرولة وإعطاء تمارين مختلفة.
 

التأكيد على عملية 
 اإلحماء
 

اإلحماء 
 الخاص

 
أن تؤدي الطالبات اإلحماء الخاص بالمهارة  د 8

 بصورة جيدة.

المجاميع العضلية المشتركة في تهيئة 
األداء المهاري للمهارة المتعلمة )للذراعين 

 والجذع والرجلين(

التأكيد على أداء  
التمارين بصورة 

 صحيحة.
الجزء 

     د 56 الرئيسي

 الجزء
 التعليمي

 
أن تفهم الطالبات مهارة االرسال الواطئ التي تم  د15

 شرحها من قبل المدرس
االرسال الواطئ في الريشة شرح مهارة 

 الطائرة من قبل المدرس مع اخراج نموذج.
االنتباه إلى شرح  

 المدرس.
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الجزء 
 د 50 التطبيقي

إن تؤدي الطالبات مهارة االرسال الواطئ بصورة 
 صحيحة .
 

 أداء المهارة بدون ريشة من الثبات.-
أداء المهارة بالريشة من  -

 (مرات.5الثبات)
بالريشة من أداء المهارة  -

 (مرات.10الثبات)
أداء الجزء الرئيسي والختامي -

 (مرات.5للمهارة)
أداء الجزء الرئيسي والختامي -

أداء المهارة مع الزميل -(مرات 10للمهارة)
 م.5-3والمسافة بينهما 

م 7-5التمرين السابق نفسه والمسافة -
 باستخدام الشبكة .

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الجزء 
     د 10 الختامي

تمارين تهدئة وهرولة  -لعبة صغيرة أن تقف الطالبات بصفوف منتظمة. د 7 لعبة صغيرة
 خفيفة.

االنتباه إلى الزميل  
عند أداء اللعبة وااللتزام 

 بالهدوء والنظام.

االنصراف واالنتهاء من الدرس بالتحية  أن تؤدي الطالبات تحية االنصراف بصوت عالي د 3 االنصراف
 الرياضية.

االلتزام بالهدوء  
 والنظام.

  


