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  امللخص
هــدف البحــث إلــى التعــرف علــى بعــض األطــوال للقیاســات الجــسمیة  لالعبــات الریــشة الطــائرة فــي جامعــة الموصــل 

اإلرسـال العـالي ( ف على العالقة بین بعض األطوال للقیاسات الجسمیة واهم المهـارات األساسـیة للعبـة الریـشة الطـائرة والتعر
العبـات الممارسـات للعبـة الریـشة الطـائرة التكون مجتمـع البحـث مـن ، لالعبات الریشة الطائرة في جامعة الموصل ) الطویل 

مـن مجتمـع  %) ٨٥(أي بنـسبة )  العبة ١٧( بلغت عینة البحث النهائیة إذ)ة  العب٢٠(في جامعة الموصل والبالغ عددهم 
واسـتمارة لتـسجیل نتـائج ،اسـتمارة تـسجیل القیاسـات الجـسمیة ، وهي لجمع البیانات اآلتیةالبحث واستخدم الباحثون الوسائل 

ومعامـل   ، واالنحـراف المعیـاري،الحـسابيالوسط (   بالوسائل اإلحصائیة اآلتیة  اختبارات المهارات األساسیة وتمت معالجتها
و اإلرسـال العـالي ) الطـول الكلـي و طـول الـذراع (وأظهـرت النتـائج عـن وجـود ارتبـاط معنـوي بـین كـل مـن ). االرتباط البسیط

طـول الجـذع  و،طـول الرجـل  و،طـول الكـف  و،طـول الـساعدو، وزن الجـسم (وجود ارتباط غیر معنوي بین كل من ، الطویل 
ویوصي الباحثون بضرورة التأكید على األداء الصحیح لإلرسـال العـالي الطویـل خـالل ،واإلرسال العالي الطویل ) وس من الجل

التدریب وأهمیته في الحصول على نقطة مباشرة منه وأجراء بحوث ودراسات مشابهة تتناول بقیة المهارات األساسیة األخـرى 
  .م الالعبین والالعباتوحسب أهمیتها للعبة مع القیاسات الجسمیة لجس

The Relationship of Certain Physical Height Measurements with the Most Important 
 Basic Skills of Some Badminton's Female Players in Mosul University 

Asst.Prof.Dr. Eathar A.Ghazal                           Asst.Lecturer Ayad A.Mahmood 
Hiba A.Mahmood 

bstractA  
The research aimed at recognizing certain physical height measurements of 

badminton's female players in Mosul University as well as the relationship between some of 
the physical height measurements and the most basic skills of badminton (long high serve) 
of female players in Mosul University. The research population has consisted of (20) female 
badminton practitioners in Mosul University and the final sample of the research has 
reached (17) female players i.e. (85%) of the research population. The researchers have 
used the following tools for data collection: physical measurements registration form, a 
registration form of basic skills tests' scores which were handled by the following statistical 
means: (arithmetic mean, standard deviation, simple correlation coefficient). The rustle 
Findings have shown a significant correlation between (the total height and the length of 
the arm) and the long high serve. Results have also shown no significant correlation 
between (the body weight, the arm, the hand, the leg and the trunk length from sitting 
position) and the long high serve.  

Researchers recommended the necessity of taking into account the right 
performance of the long high serve during training as well as its importance in obtaining a 
direct score out of it and performing similar studies in the future that deal with basic skills 
according to their importance to the game along with physical measurements of male and 
female players.  
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  :التعریف بالبحث  – ١
  :المقدمة وأهمیة البحث  -١-١

         أصبحت مزاولة األلعاب الریاضیة تحظى باهتمام واسع من شعوب العالم قاطبـة لمـا لهـا مـن أهمیـة بالغـة فـي 
 ســلیما مــن اإلعــراض البدنیــة والنفــسیة فاالهتمــام الواســع الــذي تــشهده األلعــاب هبنــاء الــصحة العامــة للفــرد والحفــاظ علیــ

الریاضــیة دفــع المختــصین فــي مجــال الریاضــة إلــى التفكیــر الجــدي والعلمــي لتهیئــة مختلــف الجوانــب التــي مــن خاللهــا 
تعــد لعبــة الریــشة الطــائرة مــن األلعــاب التــي حظیــت باهتمــام كبیــر علــى الــصعید العــالمي فــي و،یمكــن تطــویر الریاضــة 

دولـــة فـــي العـــالم ومـــا دخولهـــا للـــدورات  ) ١٣٠(مـــن وأصـــبحت لهـــا شـــهرة واســـعة وتـــزاول فـــي أكثـــر ، الـــسنوات األخیـــرة 
    ، )٢ ،٢٠٠٠،البكـري (في اسبانیا إال دلیل أكید على مدى أهمیة وسعة قاعدة اللعبة عالمیـا )  ١٩٩٢ (االولمبیة عام

علــى إن القیاســات الجــسمیة  ) ١٩٧٥مــاس ( والكبیــر فــي النــشاط الریاضــي فقــد أكــد دورهــا المهــموللقیاســات الجــسمیة 
 كمـا إن  ، ) mass ,1975 ,314. (نا بأسس ومفـاهیم معینـة تـستخدم فـي الموازنـة بـین األداء الریاضـي لالعبـین تمد

.  إثنـاء األداء  فـيالقیاسات الجسمیة تعد مـن المتطلبـات األساسـیة التـي تلعـب الـدور البـارز فـي تحقیـق مـستوى متمیـز
مهـــارة الریاضــیة ویتأســـس علیهــا الوصـــول إلــى المـــستویات وتعــد القیاســات الجـــسمیة مــن العوامـــل المهمــة التـــي تحــدد ال

ــة  ـــدالریاضــــیة العالیــ ـــفها احـ ـــي بوصـ ـــواء فـ ـــب سـ ـــوین الالعـ ــي تكـ ـــیة فــ ــان األساسـ ـــة م الفردیــــة أاأللعــــاب األركــ                                                                  . الجماعیـ
ما في تحقیق االنجاز لمختلـف األلعـاب واألنـشطة الریاضـیة ،كمـا ولإلعداد المهاري دورا مه ، )٢٨٢ ،١٩٧٩،عالوي(

الخططـي ، ، المهـاري،إن هناك عالقة ارتباط قویة بین عناصر اإلعداد الریاضـي جمیعهـا التـي تـشمل اإلعـداد البـدني 
لــن النفــسي ،الــذهني ،النظــري ،إذ تــؤثر كــل منهــا فــي األخــرى ،فمهمــا یــصل مــستوى الــصفات الجــسمیة للریاضــي فإنــه 

یــستطیع تحقیــق النتــائج المطلوبــة ،مــا لــم یــرتبط ذلــك بإتقــان المهــارة الریاضــیة ،والوصــول لــألداء الــسلیم للحركــات التــي 
تتــضمن عملیــة االقتــصاد فــي الجهــد المبــذول الــذي یمكننــا مــن اســتغالل إمكانیــات الفــرد المتاحــة ألقــصى درجــة ممكنــة 

   ). ٢٢٣ ،١٩٩٤محمد عثمان ،(
ــالنفس عنـــد األداء وخاصـــة خـــالل أن األداء المهـــاري  ــة بـ ــي الالعـــب ثقـــة عالیـ ــالي لـــه، یعطـ الجیـــد واإلعـــداد العـ

الریاضــة الرســمیة كمــا تــساعده علــى التــأقلم الــسریع مــع ظــروف المنافــسة الجدیــدة ،كتغیــر األدوات المــستخدمة ومكــان 
 المنافــسة بدرجــة عالیــة مــن اللعــب والظــروف المحیطــة بــه ،كمــا تعــد عــامال أساســیا فــي تنفیــذ الواجبــات الخططیــة خــالل

ولعبـــة الریـــشة الطـــائرة واحـــدة مـــن األلعـــاب الریاضـــیة الممیـــزة بعـــدد كبیـــر مـــن ، ) ١٦ ،٢٠٠١الخلـــف ،.(الثقـــة واألمـــان
وتقــدم مـستوى الالعبــین ومـستواهم بهــا یعتمـد وبدرجــة كبیـرة علــى ،المهـارات الرئیـسة والثانویــة الدفاعیـة منهــا والهجومیـة 

لمهــاري والتــدریب علیــه ،وبالمقابــل فــان اإلنــسان ال یكفیــه إن یعمــل علــى تطــویر طاقاتــه فقــط ،بــل مــدى إتقــانهم لــألداء ا
 یــتعلم كیفیــه اســتخدام قدراتــه البدنیــة بأقــل قــدر ممكــن مــن الطاقــة ، الــذي یتطلــب تطــویر مهــارات الفــرد الحركیــة انالبــد 

   ).١١٧ ،١٩٩٣ألدیري،  ومحمد ،(لتحریك جسمه بكل حیویة ورشاقة وفعالیة 
مــن هنــا تولــدت الرغبــة لــدى البــاحثون فــي دراســة هــذه العالقــة بغیــة تــوفیر المزیــد مــن المعلومــات الـــضروریة     

ــس ـــى تزویــــد المــ ــا یــــؤدي إلـ ـــائرة ممــ ــب الریــــشة الطـ ــالطرؤولالعــ ـــة بــ ــدربین باللعبـ ـــة ائلین والمــ ــالیب العلمیـ ــسلیمة واألســ ق الــ
.                                             تطویرهم ورفع مستواهم من ثم الصحیحة الختیار المؤهلین للعبة ضمن منتخبات الجامعة و

  :مشكلة البحث  -٢-١
في القطر بشكل عام یفرض علینا واقعا معینا وهو مجتمـع ) النسویة (إن ممارسة لعبة الریشة الطائرة لالعبات        

وهـذا یجعــل الواقــع یتقبــل األداء ،لــة قاعــدة الممارســة بمعنـى ق، محــدود جــدا ویمــارس اللعبـة فــي حــدود ضــیقة ) النـساء (
قد ال یمتلكن المواصفات المطلوبة من حیث القیاسات الجسمیة أو مستوى المهارات األساسیة وهـذا مـا ، من الالعبات 

ة  لعبــة الریــشة الطــائرة النــسویة وبطولــة جامعــة الموصــل للعبــة الریــشة الطــائرممــن خــالل متــابعته ) ونالبــاحث(الحظــه 
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إذ یمكــن إن نالحــظ علــى ســبیل المثــال االرتفــاع فــي وزن الجــسم لالعبــة أو قــصر القامــة أو ضــعف القــوة ) للطالبــات (
العالقـة بـین متطلبـات یفـرض وبمـا إن األداء الجیـد . العضلیة أو عـدم قـدرتها علـى إكمـال المبـاراة بالمـستوى المطلـوب 

بیعـــة العالقــة بـــین بعـــض القیاســات الجـــسمیة مــن جهـــة واهـــم لـــذلك تبــرز مـــشكلة البحــث فـــي التـــساؤل حــول ط، اللعبــة 
  .المهارات األساسیة للعبة الریشة الطائرة لالعبات جامعة الموصل بالریشة الطائرة من جهة أخرى 

  :هدفا البحث  -٣-١
  .بعض األطوال للقیاسات الجسمیة  لالعبات الریشة الطائرة في جامعة الموصل التعرف على ١-٣-١
األساســیة للعبــة الریــشة الطــائرة لقیاســات الجــسمیة واهــم المهــارات ل  األطــوال علــى العالقــة بــین بعــضالتعــرف٢-٣-١

 .لالعبات الریشة الطائرة في جامعة الموصل 
 : فرض البحث  -٤-١
 لالعبــات اهــم المهــارات األساســیة لقیاســات الجــسمیة و األطــوال لوجــود عالقــة ذات داللــة معنویــة بــین بعــض١-٤-١

  .طائرة في جامعة الموصل الریشة ال
  :مجاالت البحث  -٥-١
  .العبات الریشة الطائرة في كلیات فرق جامعة الموصل : المجال البشري ١-٥-١
  .٢٠١١  /٣ / ١٨  ولغایة  ٢٠١٠ /١٢ /١٥ابتداء من  : المجال ألزماني ٢-٥-١
یـة الریاضـیة والقاعـة الریاضـیة المغلقـة لكلیـة أللعاب الفردیـة لكلیـة التربلفرع االقاعة الداخلیة : المجال المكاني ٣-٥-١

  .التربیة بنات جامعة الموصل 
 
  : النظري والدراسات المشابهة اإلطار –٢
  : النظرياإلطار ١ – ٢
   : ) االنثروبومتریة( الجسمیة القیاسات١-١-٢
. "ة المختلفــة وهــذا یــشمل قیاســات الطــول والــوزن و محــیط الجــسم واجزائــاإلنــسانبأنهــا مقــاییس جــسم "تعــرف    
ــال  ) ٢٣٦ ، ١٩٨١الطالــــب، ( ــسمیة فــــي المجــ ــا اســــتثنائیا بالقیاســــات الجــ ــر مــــن المختــــصین اهتمامــ ــد أعطــــى الكثیــ وقــ

علـم جدیـد یبحـث فـي القیاسـات الجـسمیة الدقیقـة ، ) عـصر انفجـار المعرفـة (الریاضي فقد ولد في بدایة القرن العـشرین 
ــسام الر ــــة ألجـــ ـــصائص البنیویـ ــــة الخــ ــع لدراسـ ــ ـــسیة والتوسـ ـــسیولوجیة والنفــ ــ ـــشریحیة والف ــ ـــواحي الت ــع النــ ـــ ــن جمی ــ ـــیین مـ یاضــ

واالجتماعیــة وســاعد فــي ذلــك التطــور التقنــي الهائــل فــي مجــال تــصنیع األجهــزة العلمیــة ألغــراض القیــاس ذات التقنیــة 
مــن وان تحدیــد الخــصائص والقیاســات الجــسمیة المثالیــة الممیــزة لنــشاط ریاضــي معــین مــا زال یتطلــب مزیــدا . العالیــة 

 أن القیاســات الجــسمیة تعــد  مــن العوامــل المــؤثرة إلــى: ویــضیف شــحاتة ).٢٢ ، ١٩٩٣المــشرفاوي ، (البحــث والدراســة 
 وجــود عالقــة قویــة إلــى األهمیــة للقیاســات الجــسمیة هــذهوترجــع .  المهــاري واألعــداد جنــب مــع اللیاقــة البدنیــة إلــىجنبــا 

إلــى كـــون   ) ٢٠٠٥( یــذكر أبــو زیــد ،و)٢٣٠ ،١٩٨٠،شــحاتة .(علیـــا المهــارات الحركیــة الأداءبینهــا وبــین القــدرة علــى 
ألن كـل ،القیاسات الجسمیة تعـد مـن الخـصائص الفردیـة التـي تـرتبط بدرجـة كبیـرة بتحقیـق المـستویات الریاضـیة العالیـة 

ي مجـال وتأخـذ القیاسـات الجـسمیة فـ،لعبة من األلعاب لها متطلبات خاصة بها تمیزها عـن غیرهـا مـن األلعـاب األخـرى
قـد ،ل )٧٥ ،٢٠٠٥،أبـو زیـد (  أهمیة خاصة لداللتها الكبیرة في التنبؤ بما یمكن إن یحققه الناشـئ مـن نتـائج –االنتقاء 

لهذا فـان الوصـول إلـى المـستویات الریاضـیة ،أصبح لكل نشاط ریاضي في الوقت الحاضر متطلباته الجسمیة الخاصة 
كبیر على وجود هذه المواصفات التي تساعده على التقدم في ذلـك النـوع العالیة في نشاط ریاضي معین یعتمد إلى حد 

وتعد دراسة الجسم اإلنساني من ناحیة شكله وحجمـه مـن المـؤثرات التـي یـتم االسترشـاد بهـا للتنبـؤ بالحالـة . من النشاط 
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اختیـار الریاضـیین المبتـدئین وعادة یؤكـد العلمـاء علـى مراعـاة القیاسـات الجـسمیة عنـد ، البدنیة والصحیة والنفسیة للفرد 
   ). ١١ ،١٩٩٧،سلیمان (

مـن الجــدیر بالــذكر أن القیاســات الجــسمیة مــن العوامــل المهمــة والمــؤثرة فــي األداء البــدني واالنجــاز الریاضــي و  
ویختلـف الجـسم اإلنـساني مـن شـخص إلـى آخـر مـن ،لما لها من تأثیرات ترتبط بالنواحي البدنیة والمهاریة والمیكانیكیـة 

أن لیاقــة الفـرد لألنــشطة ) ١٩٧٠(فیـذكر مورهــاوس ومیللـر ،یـث الـشكل والحجــم وكـذلك القــدرات الحركیـة الخاصــة بـه ح
   )١٥٧ ، ١٩٩٥،أبو الذهب .( الریاضیة المختلفة تتحدد بمدى مالئمة تركیب الجسم لألداء الریاضي المطلوب

  :المستخدمة بالبحث ات الجسمیة االنثروبومتریة القیاس:) االنثروبومتریة (  أبعاد القیاسات الجسمیة  ١- ١-١-٢
  .  الطول من الوقوف - ١  
 .  وزن الجسم - ٢
 طول الذراع -٣
 )من المرفق إلى الرسغ (طول الساعد  -٤
 طول الكف -٥
 طول الرجل -٦
  طول الجذع من الجلوس  -٧
  : روط اآلتیة عند إجراء القیاسات الجسمیة یجب مراعاة الش : القیاسات الجسمیة إجراءشروط  ٢-١ – ١-٢
  .  استخدام أدوات القیاس نفسها -
  .  إجراء القیاس في توقیت یومي موحد -
   ).  ٨١ ،١٩٨٤ ،ألبیكخاطر ، . ( إجراء القیاس بطریقة موحدة من حیث تسلسل القیاس -
   ). ٤٠، ١٩٩٧رضوان ، (  للقیاسات التي تتطلب ذلك جهة الیمین إجراء القیاس من -
 وحــسب التسلــسل فــي اســتمارة یــأتي القیاســات الجــسمیة كمــا أجریــت:راء القیاســات الجــسمیة  طرائــق إجــ٣-١-١ – ٢

  : القیاس 
  :  قیاس الطول والوزن -
 یــتم قیــاس وزن الجــسم بواســطة المیــزان الطبــي ألقــرب نــصف كغــم ، إذ یقــف المختبــر فــي منتــصف : وزن الجــسم -

  .المیزان ووزن الجسم موزع على القدمین
 یؤخــذ القیـــاس مــن وضــع الوقـــوف القیاســي ، إذ یكـــون العقبــان متالصــقین والـــذراعان معلقــان علـــى : طــول الجـــسم – 

   ).٩١ - ٤٠ ،١٩٩٧رضوان ، .(جانب الجسم
  :  قیاس األطوال لبعض أجزاء الجسم -
لقیـــاس طـــول الـــذراع وذلـــك مـــن الحافـــة الوحـــشیة للنتـــوء ) بالـــسنتمتر (  یـــستخدم شـــریط قیـــاس : طـــول الـــذراع الكلـــي -

  .وهو منفرد األوسط اإلصبعخرومي حتى نهایة اال
 لعظـم الزنـد وحتـى النتـوء ألمرفقـيیقاس طول الساعد باسـتخدام شـریط قیـاس إمـا مـن النتـوء االخرومـي : طول الساعد-

  ٕ للعظم نفسه واما من أعلى نقطة في رأس عظم الكعبرة حتى النتوء االبري للعظم نفسهألمرفقي
   ).٦٢ ،١٩٨٧حسانین،(                                                                                         

  .قیس طول الكف من الرسغ حتى نهایة السالمیة األخیرة لإلصبع الوسط : طول الكف-
یــتم قیــاس الطــول مــن الجلــوس مــن حافــة )بــدون ظهــر (مــن وضــع الجلــوس علــى المقعــد  :  طــول الجــذع مــع الــرأس-

 لقیـاس الطـول الكلـي علـى أن  نفـسهوحتى أعلى نقطة فـي الجمجمـة ، یمكـن اسـتخدام نفـس الجهـاز المـستخدمالمقعد 
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كما یالحظ ان یلمس المختبر القائم بالمنطقة التي بین اللوحین مع استقامة الجـذع وشـده .یكون الصفر موازیا للمقعد
  .والنظر لألمامألعلى 

باستخدام شریط قیـاس مـن المـدور الكبیـر للـرأس ) الرجل ( لطرف السفلي  یتم قیاس ا):الطرف السفلي( طول الرجل -
  . للكعب اإلنسيالعلیا لمفصل الفخذ حتى البروز 

ولتحدیـــد أهـــم المهـــارات األساســـیة للعبـــة الریـــشة الطـــائرة قـــام  : المهـــارات األساســـیة للعبـــة الریـــشة الطـــائرة ٢-١-٢
رســـال العـــالي الطویـــل، واإلرســـال القـــصیر، والـــضربة األمامیـــة اإل( البـــاحثون بمـــسح لمحتـــوى المـــصادر العلمیـــة وهـــي 

فــضال عـن االختبــارات المهاریـة المعتمــدة عالمیـا لقیــاس األداء )  الدفاعیـة، والــضربة الـساحقة اإلبعــادوالخلفیـة، وضـربة 
ــــار  ــ ــ ـــ ــ ــ ــم اختیــــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــد تـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــاري، وقــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــارات الالمهـ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــیةمهـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــائرةأساســـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــشة الطـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــراء  للریــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــددها الخبــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــي حــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ  التــ

فر معــامالت الــصدق والثبــات والموضــوعیة لالختبــارات اوعلــى الــرغم مــن تــو).١٩٨٨،٤١١،وي،رضــوانعال)(١ملحــق(
 بعرضـها علـى مجموعـة مـن الخبـراء فـي ونالمهاریة، وهي اختبارات مستخدمة في العدید من الدراسات ،فقـد قـام البـاحث

 یـــأتيوفیمـــا .عینـــة البحـــث  للتطبیـــق علـــى ومالمتهـــا جمـــیعهم صـــالحیتها وأكـــدوا  )١ملحـــق رقـــم (لعبـــة الریـــشة الطـــائرة 
   : ات المستخدمة في البحث لمهارا ألهم وصف

   ) serve: (اإلرسال   ١-٢-١-٢
اإلرســال مهــم فــي لعبــة الریــشة الطــائرة إذ ال یمكــن تــسجیل النقــاط إال بعــد نجــاح عملیــة اإلرســال كمــا هــو الحــال 

 یكـون فـي حالـة دفـاع ضـد المرسـل إنمل له سوى  المستلم ال عإنبكرة الطائرة وللمرسل األولویة في تسجیل النقاط إذ 
ــشة ، یقـــوم الالعـــب  ــاة الریـ ــال اســـتعداد لمالقـ ــستلم أن یكـــون فـــي حـ ،وألداء اإلرســـال الـــصحیح یجـــب علـــى الالعـــب المـ
  المرسل بضرب الریشة على علو اقل من وسط الجسم بالنسبة له وتكون الید الماسكة للمضرب أعلى من یـد المـضرب 

ویــشكل اإلرســال المفتــاح األول لبدایــة اللعــب ،كــضربة تــستخدم لوضــع الریــشة فــي اللعــب ، ) ٢١٩ ،١٩٨٧الــصراف،(
 إحـراز أو المكان الذي من الصعب علـى الخـصم إرجاعهـا بقـوة إلىبحیث ترسل الریشة ،في بدایة كل تبادل للضربات 

ــال مـــن المهـــارات المغلقـــة التـــي یكـــون فیهـــا الالعـــب بكامـــل ت ــى األداء نقطـــة مباشـــرة ،ویعـــد اإلرسـ   حكمـــه وســـیطرته علـ
 فـي أعقـاب تـسجیل نقطـة أو اإلرسال هو الرمیة التي یبدأ بها اللعب سواء في أول المباراة ،و )٤٥ ،٢٠٠١الخلف ،( 
وفي الریشة الطائرة أنواع عدیدة من طرائق وأسالیب  اإلرسال ، ولعـل الریـشة الطـائرة هـي إحـدى األلعـاب التـي یمكـن ،

بة اإلرسال في حد ذاتها ،  ویؤكـد خبـراء اللعبـة علـى أهمیـة إتقـان اإلرسـال بـضرباته المختلفـة فیها إحراز نقاط من ضر
، كما تتمیز ضربة اإلرسال دون بقیة الضربات بأنها الوحیدة التي یمكن للفرد من ان یتدرب علیها بمفرده ، وضـربات 

 یلتــزم بــاألداء إناللعــب ،فعلــى الالعــب اإلرســال تتطلــب بعــض االشــتراطات النفــسیة والحركیــة وأخــرى خاصــة بقواعــد 
الفنـي الــصحیح للــضربات المختلفــة مــن حیـث مواصــفاتها الحركیــة كالمــسار واالتجــاه والجهـد ،كمــا ینبغــي علــى الالعــب 

 التــوتر العــصبي وان أو یــؤدي ضــربات اإلرســال بقــدر كبیــر مــن التركیــز والثبــات واالتــزان والدقــة وان یتجنــب الــشد إن
  ).١(  یقف في وضع سهل ومریح ، كما في الصورة رقم إنل أدائه ضربة اإلرسال كما یجب یسترخي نسبیا خال

  ) ١١١ ،٢٠٠١الخولي ،( 
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ................مية بأهم املهارات األساسية لبعضعالقة بعض األطوال للقياسات اجلس

 ٧٠

  
  
  
  ا
  
  
  
  
  
  

توضح أنواع اإلرسال العالي الطویل واإلرسال القصیر في  )١(الصورة رقم 
  لعبة الریشة الطائرة 

  :نوعان أساسیان لإلرسال هما
  .ل اإلرسال العالي الطوی -
  . الواطئ القصیر  اإلرسال -

  . فقط األولوسنستخدم في دراستنا النوع 
   ) : The Long High serve(   اإلرسال العالي الطویل - النوع األول -

ویستخدم بشكل كبیر في اللعب الفـردي بحیـث ترسـل الریـشة لتطیـر ،وینفذ في الغالب بالوجه األمامي للمضرب 
ٕلحدود الخلفیـة لملعـب الخـصم إلجبـار المنـافس علـى الرجـوع للـوراء واضـعاف هجومـه  أعلى وأعمق مستوى ممكن لإلى

، إذ یتخــذ المرســل وضــعیة اإلرســال بوقوفــه علــى بعــد ثالثــة أقــدام مــن خــط اإلرســال األمــامي وقریبــا مــن خــط الوســط 
تاحــة المجــال ٕویــضرب الریــشة لتطیــر بمــسار عــال وبقــدر كــاف یمكــن للریــشة مــن الهبــوط بــبط فــوق ملعــب المــستقبل وا

 رقـموالـشكل . كما إنها قد تسبب للمستقبل سوء تقدیر توقیت المضرب )مركز اللعب ( قاعدة اللعب إلىللمرسل للعودة 
   ).١١٨ ، ١٩٩٤، الخولي (یوضح مخطط مسار الریشة والمراحل الفنیة ألداء اإلرسال العالي الطویل ) ١(

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

       
    

 یوضح مخطط مسار الریشة والمراحل الفنیة ألداء اإلرسال العالي الطویل)١(الشكل رقم 
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   :)Fore hand shot: ( ة    الضربة األمامی٢-٢-١-٢
 اســتعماال فــي اللعــب والتــدریب وتــؤدى وأكثرهــا،وهــي المهــارة األساســیة ألیــة لعبــة مــن ألعــاب المــضرب المختلفــة 

 هــي التــي تــؤدى بالوجــه األمــامي للمــضرب األمامیــةوالــضربة ) مــستقیمة ،متقاطعــة ،منخفــضة ،عالیــة (بطرائــق عدیــدة 
ویكــون هـدفها علـى وفـق شــكل  ) األعـسرغیـر  (األغلـبن مـن جـسم الالعـب علــى  الیمــیباتجـاهردا علـى الریـشة اآلتیـة 

ــة مـــن الخـــصم  ــون منخفـــضة تكـــون ردا علـــى ضـــربات الـــشبكة القادمـ ــاالـــضربة األمامیـــة ، فعنـــدما تكـ ــون إمـ  عنـــدما تكـ
لعـــب متوســـطة االرتفـــاع او بالوضـــع الطبیعـــي للجـــسم فإنهـــا تكـــون ردا علـــى الـــضربات العائـــدة للـــساحة الخلفیـــة مـــن الم

 جوانــب الملعـب وبارتفــاع كـاف بحیــث تبتعـد عــن إلـىوتـضرب مـن أعلــى نقطـة ممكنــة وهـي بعیــدة عـن الجــسم وتوجـه ،
یوضــح مخطــط مــسار الــضربة األمامیــة والمراحــل الفنیــة ألداء ) ٢ (رقــموالــشكل . الــشبكة الــى الــساحة الخلفیــة للملعــب 

  .)  ، ترجمة قاسم لزام٤٧ ، ١٩٩١، بتمانان(ألمامیة  الضربة
  
  
  
  
  
  

  یوضح مخطط مسار الریشة والمراحل الفنیة ألداء الضربة األمامیة )٢( الشكل رقم 
  

  ).Back hand shot:( الضربة الخلفیة٣-٢-١-٢
هــي مــن الــضربات األساســیة ألیــة لعبــة مــن ألعــاب المــضرب المختلفــة كــذلك ، وكمــا فــي الــضربة األمامیــة فهــي 

ویجـب ) عالیـة ومنخفـضة ،ومتقاطعـة ،ومـستقیمة ، (  قـف اللعـب المطلوبـة عدیـدة علـى وفـق موإواشـكالتؤدى بطرائـق 
ــا  ــى كلتـــا الـــضربتین معـ ــة(التـــدریب علـ ــةاألمامیـ ــان ،(لألهمیـــة المتـــساویة لهمـــا )  والخلفیـ وتـــؤدى ، )٤٧ ،١٩٩١أن بتمـ

 األغلــب  الیــسار مــن جــسم الالعــب علــىاتجــاهالــضربة الخلفیــة بالوجــه الخلفــي للمــضرب ردا علــى الریــشة القادمــة فــي 
ویكون هدفها على وفق شكل الضربة الخلفیة ،فعندما تكون منخفضة تكون ردا على ضـربات الـشبكة  ) األعسرغیر (

 الطبیعــي للجــسم فإنهــا تكــون ردا علــى الــضربات او بالوضــع عنــدما تكــون متوســطة االرتفــاع إمــاالقادمــة مــن الخــصم ،
 جوانـــب إلـــىنقطـــة ممكنـــة وهـــي بعیـــدة عـــن الجـــسم وتوجـــه العائـــدة للـــساحة الخلفیـــة مـــن الملعـــب ، وتـــضرب مـــن أعلـــى 

ــــشبكة  ــ ـــ ــ ــ ــن ال ـــ ــ ـــ ــ ــد عــ ـــ ــ ــ ـــ ـــث تبتعــ ــ ـــ ــ ـــ ــــاف بحی ــ ــ ـــ ـــاع كـــ ـــ ــ ـــ ـــب وبارتفـــ ــ ـــ ــ ــىالملعـــ ــ ـــ ــ ــ ــــةإلـــ ــ ــ ـــ ــــب الخلفیـــ ــ ـــ ــ ــاحة الملعــ ــ ــ ـــ ــ      ســـ
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 ٧٢

ــم  ) ٧٣ ، ١٩٩٤الخـــولي ،( ــة ألداء ) ٣(، والـــشكل رقـ ــط مـــسار الریـــشة للـــضربة الخلفیـــة والمراحـــل الفنیـ یوضـــح مخطـ
  . الضربة الخلفیة 

  

  
   مسار الریشة والمراحل الفنیة ألداء الضربة الخلفیةیوضح مخطط )٣( الشكل رقم 

  : الدراسات المشابهة ٢ – ٢

  : ) ١٩٩٩: (دراسة الزهیري  ١-٢-٢
   "األرضي بالتنس األساسیةعالقة بعض القیاسات الجسمیة ببعض المهارات " 

   : إلىهدفت الدراسة 
   .األرضي القیاسات الجسمیة لدى العبي التنس إلى التعرف -
   .األرضي بالتنس األساسیةالعالقة بین القیاسات الجسمیة ودقة بعض المهارات   علىعرف الت-

  :یأتيوافترض الباحث ما 
   .األرضي بالتنس األساسیة وجود عالقة ذات داللة معنویة بین بعض القیاسات الجسمیة ودقة بعض المهارات -

منتخـب و،نـادي الـشهید سـیروب و،الفتـوة و،الموصـل ( یمثلـون أندیـة محافظـة نینـوى )  العبـا ١٥(وشملت عینة البحث 
  ) .الجامعة 
   :اآلتیة االستنتاجات إلىبحث الوتوصل 

 ،مــدى الــذراعین  و،طــول الــساعد  و،طــول العــضد  و،طــول الــذراع و، العمــر (  وجــود ارتبــاط معنــوي بــین كــل مــن -
  . والخلفیة األمامیةودقة مهارة الضربة ) محیط العضد  و،مدى الكف و
طــول و، طــول الجــذع و، الیــد محــیط رســغو، الطــول الكلــي و، وزن الجــسم (  عــدم وجــود ارتبــاط معنــوي بــین كــل مــن -

   . والخلفیة األمامیةودقة مهارة الضربة ) عرض الكتفین و، الرجل 
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  : إجراءات البحث – ٣
  .البحث استخدم الباحثون المنهج الوصفي بأسلوب المسح لمالئمته طبیعة : منهج البحث ١ – ٣
تكون مجتمع البحث من الالعبات الممارسات للعبة الریـشة الطـائرة فـي كلیـات جامعـة  : مجتمع البحث وعینته ٢ -٣

مـــن  % ) ٨٥( العبـــة  أي بنـــسبة )١٧ ( العبـــة  بینمـــا بلغـــت عینـــة البحـــث النهائیـــة )٢٠(الموصـــل والبـــالغ عـــددهم 
  .ت وتكملتها مجتمع البحث وذلك لعدم حضور بقیة الالعبات االختبارا

  لبیانات الخاصة بالبحث فقد تم استخدام لللوصول  : وسائل جمع البیانات ٣ – ٣
  . القیاسات الجسمیة -
  . االختبارات المهاریة -
 تحلیــل البــاحثونبعــد االطــالع علــى المــصادر العلمیــة اســتخدم :القیاســات الجــسمیة المــستخدمة فــي البحــث  - ٤-٣

ــسب ــار انـ ــوالالمحتـــوى الختیـ ـــم  فـــي األطــ ـــد ت ــسمیة وق ــ القیاســـات الجــ ــسمیة ب ها عرضـ ــتمارة االســـتبیان للقیاســـات الجــ اســ
 الریــشة اتلالعبــ الجــسم  فــياألطــوالأهــم المختــصین لتحدیــد بعــض ) ١ملحــق رقــم(وعرضــها علــى مجموعــة مــن الخبــراء

طول الـذراع  و،وزن الجسم ، الطول من الوقوف (قیاسات وهي )٧( وتم اختیار الطائرة التي تتالءم مع موضوع البحث
  )طول الجذع من الجلوس  و،طول الرجل  و،طول الكف  و،طول الساعد و،
  : المهارات األساسیة المستخدمة في البحث ٥-٣

ٕیعد اإلعداد المهاري من اإلجراءات المتخذة بهدف الوصول إلـى تأدیـة المهـارات الحركیـة واتقانهـا بدقـة وتكاملهـا 
ــى وفــــق المهــــارة ــق تدریبیــــة مختلفــــة علــ ــل الظــــروف باســــتخدام طرائــ ــد الحمیــــد ،. (تحــــت كــ أن األداء ، )٨٢ ،١٩٩٦عبــ

لنفس عنـد األداء وخاصـة خـالل الریاضـة الرسـمیة كمـا المهاري الجید واإلعداد العـالي لـه، یعطـي الالعـب ثقـة عالیـة بـا
تساعده على التأقلم السریع مع ظروف المنافسة الجدیدة ،كتغیر األدوات المستخدمة ومكان اللعـب والظـروف المحیطـة 

الخلـــف .(بـــه ،كمـــا تعـــد عـــامال أساســـیا فـــي تنفیـــذ الواجبـــات الخططیـــة خـــالل المنافـــسة بدرجـــة عالیـــة مـــن الثقـــة واألمـــان
لعبة الریشة الطائرة واحـدة مـن األلعـاب الریاضـیة الممیـزة بعـدد كبیـر مـن المهـارات الرئیـسة والثانویـة ،و ) ١٦ ،٢٠٠١،

وتقدم مستوى الالعبین ومستواهم بها یعتمد وبدرجـة كبیـرة علـى مـدى إتقـانهم لـألداء المهـاري ،الدفاعیة منها والهجومیة 
یــه إن یعمـل علــى تطـویر طاقاتـه فقــط ،بـل البـد إن یــتعلم كیفیـه اســتخدام والتـدریب علیـه ،وبالمقابــل فـان اإلنـسان ال یكف

قدراتــه البدنیــة بأقــل قــدر ممكــن مــن الطاقــة ، الــذي یتطلــب تطــویر مهــارات الفــرد الحركیــة لتحریــك جــسمه بكــل حیویــة 
   ).١١٧ ،١٩٩٣ألدیري،  ومحمد ،(ورشاقة وفعالیة 

الریـشة الطـائرة تـم تحدیـد أهـم المهـارات األساسـیة وعرضـها  ومن خالل مراجعة المصادر العلمیة الخاصة بلعبة 
لتحدیـــد أهــم المهــارات التــي تــستخدم مـــن قبــل الالعبــات بــشكل خــاص خـــالل  ) ٢ملحــق (علــى مجموعــة مــن الخبــراء 

   :االختبارات المهاریة وفیما یأتي وصف لهذه .المباریات 
   Poole Long Serve Test) :   ( اإلرسال العالي الطویل   اختبار ١-٥-٣
  .  قیاس دقة مهارة اإلرسال العالي الطویل : هدف  االختبار -
  .  طبق على عینة من طالب المعاهد والكلیات وللجنسین : تطبیق االختبار -
   ) . ٠,٧٨(والموضوعیة  ) ٠,٨٧( بلغت درجة المصداقیة :  تقویم االختبار -
ملعـب مخطـط بتـصمیم االختبـار كمـا فـي  ومـساعد ، وطـائرة ،كـرات ریـشة الو مـضارب ریـشة ، : األدوات المطلوبة -

  ).  ٤  (الشكل رقم 
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  یوضح ملعب الریشة الطائرة مخطط بتصمیم اختبار اإلرسال العالي الطویل)٤(الشكل رقم 

  :  طریقة تنفیذ االختبار -
وطویل بحیث تعبر الریشة من فوق الشبكة ومن ثم ویقوم باإلرسال بشكل عال ) ×(یقف الالعب المرسل في المنطقة 

محاوال إسقاط الریشة في المنطقة ذات  ) ٠(من فوق الالعب الذي یحمل مضربه ویده ممدودة لألعلى في المنطقة 
  . محاولة  ) ١٢( الدرجة األعلى ، ویقوم بإرسال 

  :  حساب النقاط -
 .  تعطى الدرجة على وفق مكان سقوط الریشة -
 . ة التي تقع على خط بین منطقتین تعطى الدرجة األعلى  الریش-
  ). ١٢( أرساالت من أصل  ) ١٠(  النتیجة النهائیة هي مجموع أفضل -
   ) Ray Collins & Patrick Hadges :1978 .Op.cit. P. 48-51( )٥ ،٤ ، ٣، ١،٢( النقاط مقسمة من -
   Poole Forehand and Backhand Tests):(  والخلفیةاألمامیة الضربتین اختبار   ٢-٥-٣
  .  قیاس الدقة في مهارة الضربة األمامیة والضربة الخلفیة : هدف  االختبار -
  .  طبق على عینة من طالب المعاهد والكلیات للجنسین : تطبیق االختبار -
   ) . ٠,٧٨( والموضوعیة  ) ٠,٨٧(  بلغت درجة مصداقیته : تقویم االختبار -
ــة  األدوات المط- مــساعد إلرســال الــریش ، فــضال عــن  ملعــب ریــشة وكــرات ریــشة الطــائرة ، و مــضارب ریــشة ، :لوب

  ). ٥(الشكل رقمفي مخطط بتصمیم االختباركما 

  
  یوضح ملعب الریشة الطائرة مخطط بتصمیم اختبار الضربتین األمامیة والخلفیة)٥(الشكل رقم 
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  : طریقة تنفیذ االختبار 
ومـضربه بوضـع الـضربة األمامیـة ، ویقـوم ) A(في الضربة األمامیة یقف الالعب وقدمه الیمنـى علـى المربـع   

بقــوس عــال لتــسقط قبــل حــدود الملعــب الفــردي بقلیــل وبــشكل  ) B( بــضرب الریــشة المرســلة إلیــه مــن الملعــب المقابــل 
، ٣، ٢، ١( علــى التــي هــي مدرجــة مــن    عمــودي علــى ســطح الملعــب محــاوال إســقاطها فــي المنطقــة ذات الدرجــة األ

ویكــون المــضرب بوضــع الــضربة ) A(، أمــا فــي الــضربة الخلفیــة فیراعــى أن یــضع قدمــه الیــسرى علــى المربــع ) ٢، ٤
  . الخلفیة ویتم إجراء االختبار كما في الضربة األمامیة 

   . محاوالت) ١٠(محاولة وتحسب أفضل ) ١٢(  یقوم الالعب بأداء :  حساب النقاط -
 .  تعطى الدرجة على وفق سقوط الریشة -
   ).٦١ ، ٢٠٠١الخلف ،( الریشة التي تقع على خط بین منطقتین تعطى الدرجة األعلى -
  :     األجهزة واألدوات المستخدمة في البحث ٦ – ٣
  . غم ١٠٠ میزان دقیق یقیس ألقرب -
  .لوس  جهاز رستامیتر لقیاس الطول الكلي للجسم وطول الجذع من الج-
  .  شریط قیاس لقیاس أطوال الجسم وأجزائه -
  . ساعة توقیت - 
  . الصق ورقي - -
   ) .٤( مضارب الریشة الطائرة عدد - -
  .ریشة  ) ١٢( عدد ) كرات الریشة الطائرة (  ریش طائرة -
   .١عدد ) شبكة +قوائم (  ملعب ریشة طائرة وملحقاته -

  : الوسائل اإلحصائیة - ٧-٣
  .سابي الوسط الح-
  . االنحراف المعیاري -
   )٢٠٩ -١٠١ ،١٩٩٦،التكریتي والعبیدي (  معامل االرتباط البسیط-
  : عرض النتائج ومناقشتها – ٤
  : عرض النتائج ١ – ٤

   لمتغیرات البحثاألوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریةیبین   )١(  جدول رقم ال  
  االنحراف المعیاري   الوسط الحسابي  وحدة القیاس  المتغیرات      ت
  ٥,٤١٩  ١٦٠,٦٤٧ سنتمتر  الطول من الوقوف  ١
  ٧,٢٤٩  ٥٧,٩٤٢ كیلو غرام  الوزن  ٢
  ٣,٧٠٤  ٧٠,٧٠٦ سنتمتر  طول الذراع  ٣
  ١,٨٣٧  ٢٧ سنتمتر  طول الساعد  ٤
  ٠,٩٨٥  ١٨,٧٠٤ سنتمتر  طول الكف  ٥
  ٣,٨٧٥  ٨٨,٤٧٠ سنتمتر  طول الرجل  ٦
  ٦,٥٠١  ٧٩,٥٨٨ سنتمتر  طول الجذع من الجلوس  ٧
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 ٧٦

    ألهم المهارات األساسیةیبین الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري   )٢(جدول رقم ال
   البحثات                           متغیر  ت

  
  المعالجات اإلحصائیة       

اإلرسال العالي 
  الطویل

  الضربة الخلفیة  الضربة األمامیة

  ٢٧,٢٩٤  ٢٨,٧٠٦  ٢٩,٥٤٩  الوسط الحسابي  ١
  ٥,٧٩٨  ٣,٢٤٩  ٥,٨٩٩  النحراف المعیاريا  ٢

ودرجة الجدولیة و  المحتسبة مع متغیرات البحث العالي الطویلإلرساللالبسیط یبین قیمة معامل االرتباط  )٣( جدول رقم ال
  المعنویة

                المعالجة اإلحصائیة  ت
  المتغیرات

  المعنویة    الجدولیةr  قیمة معامل االرتباط المحتسبة

  معنوي  ٠,٧٢١  )سمالجسم ول ط  ١
  غیر معنوي  ٠,١٦٤  )كغم (الوزن  ٢
  معنوي  ٠,٦١٢  )سم (طول الذراع      ٣
  غیر معنوي  ٠,٢٢٥  )سم (طول الساعد      ٤
  غیر معنوي  ٠,٠٩٩-  )سم (طول الكف        ٥
  غیر معنوي  ٠,٠٥١  )سم (طول الرجل       ٦
  ٠,٣٣٩  )سم (الرأس   طول الجذع مع   ٧

      
      

  
         
٠,٤٨٢  

  غیر معنوي
   )٠,٤٨٢ = ١٥(ودرجة حریة  ) ٠,٠٥(معنویة عند نسبة خطا *      

                                                  
 مع متغیرات البحث المحتسبة والجدولیة ودرجة األمامیةیبین قیمة معامل االرتباط البسیط للضربة   )٤( جدول رقم ال

  المعنویة

   )٠,٤٨٢ = ١٥(ودرجة حریة  ) ٠,٠٥(معنویة عند نسبة خطا *       
  
  
  
  

                المعالجة اإلحصائیة  ت
  المتغیرات

قیمة معامل االرتباط                
  المحتسبة

قیمة معامل االرتباط 
  الجدولیة

  درجة المعنویة 

  غیر معنوي  ٠,٠٧٥  )سم(طول الجسم  ١
  غیر معنوي  ٠,٠٥٨  )كغم(الوزن   ٢
  *عنويم  ٠,٨٩٢  )سم (طول الذراع      ٣
  غیر معنوي  ٠,١١٢  )سم (طول الساعد      ٤
  غیر معنوي  ٠,١٩٨  )سم (طول الكف        ٥
  غیر معنوي   ٠,٠١٦  )سم (طول الرجل       ٦
  ٠,٠٨١  )سم (طول الجذع مع الرأس     ٧

      
      

  
         ٠,٤٨٢  

  غیر معنوي
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 ٧٧

  مع متغیرات البحث المحتسبة والجدولیة ودرجة المعنویةلضربة الخلفیة بین قیمة معامل االرتباط البسیط لی )٥( رقم الجدول

      )    ٠,٤٨٢ = ١٥(ودرجة حریة  ) ٠,٠٥(معنویة عند نسبة خطا *      
  : مناقشة النتائج ٢-٤
 ) ١٥ = ٢ -١٧(ودرجـة حریـة ) ٠,٠٥(عـن وجـود ارتبـاط معنـوي عنـد نـسبة خطـا دلـت النتـائج ) ٣(من الجدول رقم  

ر (اكبـر مـن قیمـة ) المحتـسبة ر (حیـث كانـت قیمـة ، ودقـة اإلرسـال العـالي)  و طـول الـذراعالجـسمطـول (بین كل من 
   .وهذا یعبر عن وجود ارتباط معنوي) الجدولیة 
  وطــول الــساعد و الــوزن( عــن وجــود ارتبــاط غیــر معنــوي  بــین كــل مــن أیــضایتــضح ) ٣(ومــن الجــدول رقــم  

    .ودقة اإلرسال العالي الطویل ) طول الجذع مع الرأس وطول الكف 
ى الـسیطرة علـى الملعـب والقـدرة علـ) وطـول الـذراعالجـسم  طـول( ط المعنـوي بـین ویعزو الباحثون وجود االرتبا        

وذلــك الن طــول الالعــب یزیــد مــن ارتفــاع موقــع .للخلــف أو لإلمــام  وضــرب الریــشة باألســلوب الجیــد والمكــان الــصحیح 
ویـساعد  الـشبكة علـىأ قـوس طیـران یؤهلهـا عـدم لمـس ٕواعطائهاالریشة والذراع الضاربة مما یتیح ضرب الریشة الطائرة 

 طــول إمــا.  العــالي الطویــل اإلرســال ابعــد مكــان وهــذا مــا یتطلبــه إلــى منحهــا القــوة وزیــادة طیــران الریــشة أیــضاالالعــب 
 لحركــة ضــربة لمثلــىاوالمرونــة الكــافي الــذراع فهــذا یعنــي زیــادة المرجحــة الخاصــة بالــذراع الــضاربة ممــا یعطیهــا المــدى 

 إرسـالاربة كلمـا زادت القـوة ومنحـت ضحیث كلما زادت مرجحـة الـذراع الـ.الي الطویل  العاإلرسال وخاصة في اإلرسال
إلـى ) أبو العال وسـلیمان روبـي ( یشیر  إذ، اإلرسالالالعب مسافة تتناسب مع المرجحة والقوة الخاصة بهذا النوع من 

ا الریـشة الطـائرة إذ أن لكـل نـشاط أن طول الجسم یعد من القیاسـات المهمـة لالعبـي اغلـب الفعالیـات الریاضـیة وال سـیم
 العــب الریــشة الطــائرة أنًفــضال عــن  ، )٢١٣ ،١٩٨٦،أبــو العــال وروبــي .( ریاضــي مــا یمیــزه وحــسب الخــصوصیة 

 والخلفیــة األمامیــةالــضربة  ( األخــرى وبقیــة المهــارات اإلرســالیــستخدم الــذراع بالدرجــة األولــى وبــشكل كبیــر ســواء فــي 
 ، الــضربات فــي لعبــة الریــشة الطــائرة أو وغیرهــا مــن المهــارات )لهجومیــة والــضربة الــساحقة الدفاعیــة وااإلبعــادوضــربة 
 المكان المناسب والتي تمكن الالعـب مـن الحـصول علـى نقطـة إلى  الریشةتوجیهالدور الكبیر في  لطول الذراعوكذلك 

 الكـرة إسـقاط بعملیـة القیـامادة من  الساحة الخلفیة وخلق فراغات في ملعب الخصم وكذلك االستفإلى الخصم إرجاع أو،
 إلـى إرجاعـه نتیجـة إلیهـاوهـذا ممـا یـسبب مـن عـدم سـیطرة الالعـب مـن الوصـول ) خلف الشبكة  ( األمامیةفي الساحة 

طـــول و، وزن الجــسم ( وجــود ارتبــاط غیــر معنــوي بــین إلــىومــن الجــدول نفــسه دلــت النتـــائج ،الــساحة الخلفیــة للملعــب 
ــساعد ــول الكــــف  و،الــ ــو و،طــ ــوس  و،ل الرجــــل طــ ــن الجلــ ــول الجــــذع مــ ــالي الطویــــل ویعــــزو البــــاحثواإلرســــال) طــ    ون العــ

  

                المعالجة اإلحصائیة  ت
  المتغیرات

قیمة معامل االرتباط                
  المحتسبة

قیمة معامل االرتباط 
  الجدولیة

  درجة المعنویة 

  غیر معنوي  ٠,٠٢٥  )سم(طول الجسم   ١
  غیر معنوي  ٠,٢٢٥  )كغم(الوزن   ٢
  غیر معنوي  ٠,٠٧٥  )سم (طول الذراع      ٣
  غیر معنوي  ٠,١٨٢  )سم (طول الساعد      ٤
  غیر معنوي  ٠,٠٤٧  )سم (طول الكف        ٥
  غیر معنوي  ٠,١٠٧  )سم (طول الرجل       ٦
  ٠,١٦٢  )سم (طول الجذع مع الرأس     ٧

٠,٤٨٢  

  غیر معنوي
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 ٧٨

 ان قیاسـات طـول الـساعد وطــول الكـف تـدخل فـي قیاســات الـذراع كمـا ان طـول الجــذع إلــىهـذا االرتبـاط غیـر المعنـوي 
ــي لالعـــب  ــى أن كـــذلك. مـــن الجلـــوس یـــدخل فـــي الطـــول الكلـ ــال الالعـــب أداء هـــذه المتغیـــرات ال تـــؤثر علـ  الن لإلرسـ

 أخطـاء هذا خطا من إذ یعد األرض یؤدى من الوقوف ولیس من الحركة او الیسمح بتحریك القدم ورفعها عن اإلرسال
ولیس هناك تأثیر فعال من قبل هذه القیاسـات مـن تـأثیر او  بالذراع اإلرسال الالعب یؤدي إن فضال عن اإلرسال أداء

  .دور عند أداء اإلرسال 
 حیــث یعــزو األمامیــةیتبــین لنــا عــن وجــود ارتبــاط معنــوي بــین طــول الــذراع والــضربة ) ٤(الجــدول رقــم ومــن            

 یلجـا الالعبـون إذ والمهمة في لعبة الریشة الطـائرة األساسیة من الضربات األمامیة الضربة إن إلىالباحثون سبب ذلك 
 إرجـاعهـارة تعطـي الالعـب القـوة والدقـة المناسـبة فـي  المهـذه إن إذ .األمامیـة تبـادل اللعـب بیـنهم باسـتخدام الـضربة إلى

ــذا نجـــد هـــذهونظـــرا لتكــرار ، الریــشة   كثــرة تكرارهـــا وســـرعة إنغیـــر ، غالبیـــة الالعبــین یتقنونهـــا بــشكل جیـــد إن المهـــارة ل
 فـي أالخطـوتكثر نسبة  الریشة إرجاع تتطلب مطاولة في إذ أحیانا اللعب تجعلها من المهارات الصعبة إثناءالریشة في 

  . من المباراة بسبب ضعف اللیاقة البدنیة والخبرة في اللعب األخیرةالمراحل 
 وأكثرهـــا المهمـــة فـــي لعبـــة الریـــشة الطـــائرة األساســـیة المهـــارات إحـــدى هـــي األمامیـــة الـــضربة إنویـــذكر العلـــواني        

كتف وهي بعیدة عـن الجـسم وتوجـه  ومن الجانب بمستوى الالرأس فوق األعلىوتنفذ من ،استعماال في اللعب والتدریب 
 ١٤ ،٢٠٠٤،العلـواني ( الـساحة الخلفیـة والجانبیـة إلـى جوانب الملعب وعلى ارتفـاع كـاف بحیـث تبتعـد عـن الـشبكة إلى

 هـذا النـوع مـن الـضربات الكثیـرة االسـتخدام  فـيعـدت، المـؤثرة األمامیة الضربات إن إلى ) ٢٠٠٠(كما یشیر البكري  ،)
 بـشكل عمـودي قـرب الخـط الخلفـي لتلـزم األرض نهایة ساحة المنافس لتسقط نحو باتجاهة عالیا وتؤدى بضرب الریش، 

  .من اللعب الزوجي  أكثر وتستخدم في اللعب الفردي، المنافس من لعبها من المنطقة الخلفیة لساحته 
   )٣٤ ،٢٠٠٠،البكري (

متغیــرات البحــث الــضربة األمامیــة و عــن عــدم وجــود ارتبــاط معنــوي بــین بقیــة) ٤(كمــا تبــین مــن الجــدول نفــسه 
  .) الوزن وطول الساعد و طول الكف وطول الجذع مع الرأس (بین كل من 

 . الخلفیــة ةتبــین عــن عــدم وجــود ارتبــاط معنــوي بــین متغیــرات البحــث والــضرب) ٥(          وكــذلك مــن الجــدول رقــم 
  .لعینة البحث لخلفیة قد یعود للمستوى المتواضع  وااألمامیةان عدم وجود ارتباطات معنویة للضربة ویرى الباحثون 

  :االستنتاجات والتوصیات -٥
  : االستنتاجات ١-٥
  .و اإلرسال العالي الطویل ) الطول الكلي و طول الذراع ( بین كل من ة معنوی ذو داللة وجود ارتباط-١
  .و الضربة األمامیة  ) طول الذراع (   وجود ارتباط ذو داللة معنویة بین -٢
طـول الجـذع  و،طول الرجـل  و،طول الكف  و،طول الساعدو، وزن الجسم ( وجود ارتباط غیر معنوي بین كل من -٣

  .واإلرسال العالي الطویل) من الجلوس 
 ،طــول الكــف  و،طــول الــساعدو، والطــول الكلــي ،وزن الجــسم ( وجــود ارتبــاط ذو داللــة غیــر معنــوي بــین كــل مــن -٤
  .والضربة األمامیة)  الجلوس طول الجذع من و،طول الرجل و
  . وجود ارتباط ذو داللة غیر معنوي بین كل متغیرات البحث والضربة الخلفیة -٥
  : التوصیات ٢-٥
 أداءلــدور هـــذه القیاســات فـــي ، ضــرورة اختیـــار الالعبــین ذو القیاســـات الجــسمیة الجیـــدة مــن طـــول للقامــة والـــذراع  -١

  .ة  للریشة الطائراألساسیةوتطویر المهارات 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ................مية بأهم املهارات األساسية لبعضعالقة بعض األطوال للقياسات اجلس

 ٧٩

،  الكبیــرة فــي المباریــات ألهمیــتهم والخلفیــة األمامیــة والــضربة لإلرســال المهــاري األداءالعمــل علــى تطــویر مــستوى  -٢
  .وبسبب التكرار الكبیر لهم في لعبة الریشة الطائرة 

ــراء-٣ ــارات  إجـ ــاول بقیــــة المهـ ــوث ودراســـات مــــشابهة تتنـ ــرى األساســــیة بحــ ــاتأهمیتهـــا وحــــسب األخـ   للعبــــة مـــع القیاســ
  .الجسمیة لجسم الالعبین والالعبات

  :واألجنبیة العربیة المصادر
األهمیة النـسبیة لمكونـات الجـسم وأوزان اجزائـة المختلفـة المرتبطـة بمـستوى  ): ١٩٩٥(أبو الذهب ، أیمان سلیمان  •

اسـع عـشر، كلیـة األداء المهاري في الجمباز، بحث منشور في المجلة العلمیة للتربیة البد نیة والریاضـة ، العـدد الت
  .التربیة البد نیة للبنات ، جامعة اإلسكندریة

ٕالتخطـــیط واألســـس العلمیـــة لبنـــاء واعـــداد الفریـــق فـــي األلعـــاب الجماعیـــة ): ٢٠٠٥(أبـــو زیـــد ، عمـــاد الـــدین عبـــاس  •
  ،منشاة المعارف ،اإلسكندریة)  تطبیقات –نظریات (

انتقــاء الموهــوبین فــي المجــال الریاضــي،عالم ): ١٩٨٦(أبــو العــال ،احمــد عبــد الفتــاح ورویــي احمــد عمــر إســماعیل  •
  .الكتب ، القاهرة 

  .التنس ،ترجمة قاسم لزام،دار الحكمة ،بغداد):١٩٩١(أن،بتمان •
تــأثیر اســتخدام جدولــة التمـرین العــشوائي والمجتمــع فــي تعلــم بعــض المهــارات  ): ٢٠٠٠(البكـري، لــؤي حــسین شــكر •

  . یر منشورة ،كلیة التربیة الریاضیة ،جامعة بغداداألساسیة بالریشة الطائرة ،رسالة ماجستیر غ
التطبیقــات اإلحــصائیة واســتخدامات الحاســوب فــي  ): ١٩٩٩( حــسن محمــد ، والعبیــدي ، ودیــع یاســین ،التكریتــي  •

  .جامعة الموصل ، دار الكتب للطباعة والنشر ، بحوث التربیة الریاضیة 
ـــبحي • ــسانین،محمد صـ ـــي التر): ١٩٨٧(حــ ــاس فــ ــ ــویم والقی ـــیة،جزء التقــ ــة والریاضـ ـــة البدنیــ ـــة ١بیـ  ،دار الفكـــــر ٢،طبعـ

  .العربي،القاهرة 
  . القیاس في المجال الریاضي، دار المعارف ،القاهرة): ١٩٨٤(،احمد محمد،ألبیك علي فهميخاطر •
تأثیر برنامج تدریبي بریش مختلفة السرعات في تطـویر مهـارات لعبـة الریـشة ): ٢٠٠١(الخلف ،معین محمد طه ، •

  . طروحة دكتوراه غیر منشورة ،كلیة التربیة الریاضیة ،جامعة بغداد الطائرة ،أ
  .، دار الفكر العربي ، القاهرة ٢الریشة الطائرة ،ط ): ١٩٩٤(الخولي، أمین أنور •
 ، دار الفكــر ٣الریــشة الطــائرة ، التــاریخ ،المهــارات والخطــط ، قواعــد اللعــب ، ط) : ٢٠٠١(الخــولي أمــین أنــور ، •

  . العربي ، القاهرة 
منــاهج التربیــة الریاضــیة بــین النظریــة والتطبیــق ، دار الفرقــان ، ) : ١٩٩٣( ألــدیري ، علــي ،ومحمــد علــي محمــد،  •

  .اربد األردن 
  .  ،دار الفكر العربي ، القاهرة ١المرجع في القیاسات الجسمیة ،ط ) : ١٩٩٧(رضوان ، محمد نصر الدین ، •
اســـات الجـــسمیة بدقـــة اإلرســـال ا لعـــا لـــي الطویـــل والـــواطئ عالقـــة بعـــض القی): ٢٠٠٣(الزهیـــري ،ســـبهان محمـــود، •

  العدد الثالث والثالثون -المجلد التاسع–القصیر بالریشة الطائرة، بحث منشور بمجلة الرافدین للعلوم الریاضیة 
 التنبـؤ بمـستوى األداء المهـاري بداللـة األداء البـدني والقیاسـات الجـسمیة لالعبـي): ١٩٩٧(سلیمان ، هاشـم احمـد ، •

ســـنة ، أطروحـــة دكتـــوراه غیـــر منـــشورة ، كلیـــة التربیـــة الریاضـــیة ، جامعـــة  )١٦-١٤(كـــرة الـــسلة الناشـــئین بأعمـــار 
  بغداد

 ١٠عالقـة القـدرات الحركیـة األساسـیة بـاألداء الحركـي لالعبـي إ لجمبـاز تحـت ) : ١٩٨٠(شحاتة ،محمد إبـراهیم ، •
  ربیة الریاضیة ، جامعة حلوان سنوات ،بحث منشور ، المؤتمر العلمي للدراسات وبحوث الت
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  . الریشة،مطبعة التعلیم العالي، بغداد–المنضدة–التنس-العاب مضرب ):١٩٨٧(صراف ،عبد الستار حسن،ال •
مبادئ اإلحصاء واالختبارات البدنیة والریاضة ، دار الكتـب للطباعـة والنـشر ، جامعـة ) : ١٩٨١( نزار الطالب ،  •

  .الموصل 
ـــد الحمیــــد  • ــرف ،عب ــنفس الریاضـــي :  )١٩٩٦(شــ ــم الــ ــي التربیــــة والریاضـــة وعلــ ــرامج فــ ــي  ،١ط،البـ دار الفكــــر العربــ

  .القاهرة ،
، دار الفكـر العربـي ، ٢القیاس في التربیـة والریاضـة وعلـم الـنفس الریاضـي، طبعـة ): ١٩٨٨(عالوي، محمد حسن •

  .القاهرة 
العبـــین المتقـــدمین فـــي بعـــض بنـــاء مقیـــاس التـــصرف الخططـــي ل ): ٢٠٠٤(العلـــواني ،مـــاهر عبـــد الحمـــزة حـــردان  •

المهــارات األساســیة بالریــشة الطــائرة فــي اللعــب الفــردي ، رســالة ماجــستیر غیــر منــشورة ، كلیــة التربیــة الریاضــیة ، 
  .   جامعة بابل 

  .الكویت ،دار القلم ،٢ط،التعلم الحركي والتدریب الریاضي  ): ١٩٩٤(عثمان ،محمد  •
ا لعالقــة بــین بعــض القیاســات الجــسمیة والقــوة الممیــزة بالــسرعة لــدى ):١٩٩٣(المــشرفاوي، احمــد عبــد العزیــز عبیــد، •

  .حراس مرمى كرة القدم ،رسالة ماجستیر ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة البصرة 
• Ray Collins & Patrick Hodges ( 1978) : A Comprehensive Guide to Sports Skills 

Tests and Measurement. Charles Thomas Publishers.USA.             
• Mass .G.D:The shope of pectoral is major muscleir swimming ,un .Parly 

Press,London ,1975.                                                              
  )١(رقمملحق ال

  الخبراء السادة أسماء 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

              مكان العمل  االختصاص     االسم  ت
مدرب / علم النفس الریاضي   ولید ذنون یونس  ١

  الریشة الطائرة 
  جامعة الموصل/ مدیریة التربیة الریاضیة والفنیة 

مدرس العاب / بایومیكانیك  عمر فاروق یونس  ٢
  مضرب

  جامعة الموصل/ مدیریة التربیة الریاضیة والفنیة 

مدرب / قیاس وتقویم   بسام محمد علي   ٣
  ومدرس العاب المضرب

  جامعة الموصل / كلیة التربیة األساسیة 
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  )٢(رقمملحق           ال  

  ستمارة استبیانا
  :المحترم ................................... أستاذي الفاضل 

  :تحیة طیبة 
 المهـارات األساسـیة لـبعض عالقة بعض األطوال للقیاسات الجـسمیة بـأهم" في النیة إجراء البحث الموسوم   

ًونظـرا لمـا تتمتعـون بـه مـن خبـرة تدریبیـة  فـي مجـال اللعبـة  " )البـادمنتون (العبات جامعة الموصـل بالریـشة الطـائرة 
 بعـــض األطـــوال للقیاســـات الجـــسمیة والتـــي تحتاجهـــا ومدرســـي لمـــادة  العـــاب المـــضرب یرجـــى بیـــان رأیكـــم حـــول تحدیـــد

 ،ا مــن قبــل الطالبــات فــي اللعبــة اســتخدمواألكثــر   للعبــة الریــشة الطــائرة األساســیةات  المهــارأهــم الالعبــة فــي اللعبــة و
  لكم منا فائق االحترام والتقدیر                                 .المناسب اإلجابة  أمام ) صح(وذلك بوضع إشارة 

  :االسم الكامل
  :اللقب العلمي

  :التاریخ
  :التوقیع

  
                         الباحثون                       

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  االختیار              المهارات   ت
    اإلرسال العالي الطویل   ١
    اإلرسال الواطئ القصیر   ٢
    اإلرسال المستقیم السریع  ٣
    الضربة األمامیة   ٤
    الضربة الخلفیة   ٥
    ضربة اإلبعاد الدفاعیة   ٦
    الضربة الساحقة   ٧
    انبياإلسقاط القریب الج  ٨
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  االختیار              القیاسات الجسمیة  ت

    قیاس الطول والوزن ویشمل/ المحور األول  

    الطول من الوقوف  ١

    الطول من الرقود   ٢

    وزن الجسم  ٣

    قیاس أطوال بعض أجزاء الجسم ویشمل /المحور الثاني   

    طول الجذع من الجلوس   ١

     طول الجذع من الرقود  ٢

    طول العضد   ٣

    )من المرفق إلى الرسغ(طول الساعد  ٤

    طول الید  ٥

    )الید+ الساعد (طول الجزء السفلي من الذراع  ٦

    )من نهایة الحدبة الوركیة (طول الطرف السفلي   ٧

    طول الفخذ  ٨

    )قصبة الرجل ( طول الساق   ٩

١٠      
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