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  الملخص

عـدد مـن المتغیـرات البدنیـة والمهاریـة والقیاسـات الجـسمیة هدف البحث التوصل إلى دالة التمـایز ل
الممیزة لدى العبي الریشة الطائرة فضال عن التوصل لمعادالت التنبؤ والتصنیف لعینة البحـث علـى وفـق 
دوال التمایز البدنیة والمهاریة والقیاسات الجسمیة وقد افترض الباحثان یوجد تمـایز بـین مجمـوعتي العبـي 

في عدد من المواصفات البدنیـة والمهاریـة والقیاسـات الجـسمیة ) الممیزین وغیر الممیزین ( ة الریشة الطائر 
 التمییزیــة لالنتقــاء والتنبــؤ والتــصنیف وقــد اســتخدم الباحثــان المــنهج الوصــفي ةكــذلك إمكانیــة اســتخدام الدالــ

عبـا لكـل مجموعــة ال ) ٢٤( العبـا تـم تقــسیمهم لمجمـوعتین  ) ٤٨( بأسـلوب المـسح وكانـت عینــة البحـث 
 ن، واسـتخدم الباحثـاا الالعـب فـي االختبـارات المهاریـةباالعتماد على مجمـوع الـدرجات التـي یحـصل علیهـ

 االختبــارات لاالختبــارات المهاریــة والبدنیــة والقیاســات الجــسمیة للوصــول إلــى بیانــات البحــث وبعــد اســتكما
  :تم التوصل إلى االستنتاجات آالتیةوالقیاسات تم إجراء المعالجة اإلحصائیة لمتغیرات البحث و 

 تم استخالص أربعة متغیرات مهاریـة كدالـة للتمـایز وهـي مهـارات الـضربة الـساحقة واإلرسـال الطویـل -١
  .واإلرسال القصیر والضربة األمامیة 

 تــم التوصــل إلــى التــصنیف النهــائي لالعبــي الریــشة الطــائرة علــى وفــق دوال التمــایز التــي تــم التوصــل -٢
 .إلیها

  .  تم التوصل إلى معادلة للتنبؤ على وفق دوال التمایز التي تم التوصل إلیها-٣
  

Distinctive Physical and skill properties and body measurement of 
badminton players  

  
Asst. Proff. Dr. Ethar .A. Ghazal                  ASSt..lecture. Ayad Ali Mahmood        

  
STRACTAB  

 
The research  aimed to determining to the differentiation function for 

some of the differentiated  physical and skill variables and physical measures  
for badminton players, in addition to determining the predicting and 
categorizing  formulas for the subject sample according to the function of 
differentiation in physical , skill and physical measures characteristics, the 

                                                 
  ٠العراق/جامعة الموصل/كلیة التربیة الریاضیة/ األلعاب الفردیةفرع ١
 ٠العراق/جامعة الموصل/ریاضیةكلیة التربیة ال/ مدیریة التربیة الریاضیة والفنیة ٢

––– 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  املواصفات البدنية واملهارية واجلسمية املميزة لالعبي الريشة الطائرة
 

 ٢٢٠

researchers hypothesized that the differentiation exists between players of 
badminton (discrimination and none discrimination) in some physical and skill 
characteristics and physical measures .also  using  discrimination function for 
selecting, predicting and categorizing the researchers used the descriptive 
method. The   population sample was (48) players divided into two groups,(24) 
players for each group Depending on the  player's results in skill tests, the 
researchers used the physical, skill tests and physical measures to reach the 
research data. After completion of  tests and measures the research variables 
were statistically analyzed. The conclusions of research  were as following. 
1- extraction four skill variables ( smashing hit , high long  serve  ,  low serve 
and frontal hit )  as a differentiation function. 
2- concluded the latest categorization for badminton players  according to the 
functions of discrimination concluded categorization. 
3- concluded the formula predicting according to the functions of 
discrimination concluded categorization. 

  

  
  : التعریف بالبحث-١
  : المقدمة وأهمیة البحث١-١
 الـشاملة ألیـة لعبـة ریاضـیة األساسـیة تعد لعبة الریشة الطائرة  لعبة متكاملة من حیـث اعتمادهـا علـى المتطلبـات   

فهـي تتمیـز بـاختالف الـشد والجهـد مـن لحظـة .وبنیـة الجـسم  العقلـي، النفـسي، الخططـي، البـدني،  المهـاري،كـاألداء ،أخرى
والرشــاقة الحركیــة  والــسرعة والتقــاطع والتنــاوب فــي الجهــد المبــذول ممــا جعــل العناصــر البدنیــة كــالتوافق والقــوة ،أخــرى ىإلــ

  . الرئیسة النجاز الواجبات الحركیة المطلوبةاألعمدة إحدى تشكل ةوالمرون
                                                                                 )Bo Omoes aard, 1996,34 (           

ـــة إن  احتمـــاالت الوصـــول للمـــستویات العالیـــة فـــي المجـــال الریاضـــي التخصـــصي تـــصبح ذات فعالیـــة إذ تمكننـــا مـــن البدای
 العلمیــة لألســسوفقــا   وقدراتــه المختلفــة،هاســتعدادات وتوجیهــه نحــو النــشاط الریاضــي الــذي یـتالءم مــع للناشــئاالنتقـاء الجیــد 

 األدبیـاتومـن خـالل مراجعـة  ).١٣ ،٢٠٠٠،إبـراهیم(مـستمر  فـي نـشاطه الریاضـي الكن الالعب من تحقیق التقـدم مما تم
 الكثیــر مــن الدراســات التــي إلــى مــا زالــت بحاجــة أنهــا الطــائرة نجــد ةلعبــة الریــش فــي يباالنتقــاء الریاضــالریاضــیة الخاصــة 

 الناشــئین فــي لعبــة الریــشة الطــائرة نانتقــاء الالعبــی العلمــي فــي بســلو األ اعتمــادإن  إذ ، تتنــاول االنتقــاء الریاضــي لالعبیهــا
 یتمیـــز بهـــا مجموعـــة الالعبـــین إن أهـــم المتغیـــرات التـــي یمكـــن إظهـــار نتمكننـــا مـــوباســـتخدام معالجـــات إحـــصائیة خاصـــة 

متعـــددة  الاإلحـــصائيبوصـــفة أحـــد أســـالیب التحلیـــل )Discriminat Analysis( اســـتخدام تحلیـــل التمـــایزإن.المتمیـــزین 
إذ یمكـــن االســـتفادة مـــن   التمـــایز بـــین المجموعـــات،إلـــى أنمـــوذج یـــؤدي أفـــضل إلـــى اكتـــشاف للوصـــول ةوالمتقدمـــة كوســـیل

إذ . المواصفات التي تم الحصول علیها مـن االنتقـاء فـي تـصنیف مجموعـة كبیـرة مـن الالعبـین علـى وفـق هـذه المواصـفات
 تـالءم ثـم التنبـؤ تتطلـب معالجـة إحـصائیة مناسـبة ودقیقـة ننتقاء ومواالبأن تحدید متطلبات االختیار  )١٩٩١(یذكر عمر 

 إن ).١٧ ،١٩٩١عمــر ،.( والمــؤثرة بــشكل مباشــر فــي مــستوى أداء النــشاط الریاضــيةالمتعــددة والمتداخلــطبیعــة المتغیــرات 
ریــشة الطـائرة بالطریقــة  تتجلـى فــي تحدیـد المواصـفات البدنیــة والمهاریـة والجــسمیة الممیـزة لالعبـي الإنأهمیـة البحـث یمكــن 

إذ إن دراسـة هـذه المواصـفات تعـد مؤشـرا ووسـیلة صـادقة تـسمح  العلمیة الصحیحة البعیدة عـن االنتقـاء العـشوائي لالعبـین،
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 یتــوفر لــدى الناشــئین مــن مواصــفات تعــد جیــدة ویعتمــد علیهــا عنــد إن والتنبــؤ مــن خاللهــا بمــا یجــب  ، نتــائجإلــىبالتوصــل 
  .  توجیه لممارسي لعبة الریشة الطائرةاالنتقاء والتصنیف وال

   : مشكلة البحث٢-١  
 لعبــة ریاضــیة متطلبــات ومواصــفات أنموذجیــة یجــب توافرهــا فــي الالعــب حتــى أو لكــل نــشاط ریاضــي إن فكــرة إن

ل نـوع  الحلـول المالئمـة لهـا تبعـا لكـإیجـادتمكنه بلوغ المستویات المتقدمة تعد غایة تسعى كـل الـدول والفـرق الریاضـیة إلـى 
 فإنــه علــى حــد األلعــاب الریاضــة، وعلــى الــرغم مــن تعــدد البحــوث والدراســات فــي االنتقــاء الریاضــي وفــي مختلــف أنــواعمــن 

 هنـاك قـصورا فـي إن وجـداعلم الباحثان ومن خالل عملهما في لعبة الریشة الطائرة ومراجعتهمـا لألدبیـات الخاصـة باللعبـة 
 الخبــرة الشخــصیة والعــشوائیة بیــد إن عملیــة االنتقــاء المبنیــة علــى أســاسء یــتم علــى انتقــاء الالعبــین فــي اللعبــة وان االنتقــا

 المواصــفات البدنیــة والمهاریــة والجــسمیة الممیــزة لالعبــي الریــشة الطــائرة وهــذا بحــد أهــم إلــى توصــلنا إن علمیــة یمكــن أســس
مــساهمة العلمیــة فــي اســتثمار قــدرات  تــوفیر الجهــد والوقــت والتكــالیف فــضال عــن الإلــىذاتــه یعــد عملیــة اقتــصادیة تهــدف 

   ).٧ ، ٢٠٠١الكرافي،( وتوجیهها نحو التطور في المستوى الریاضيالناشئ
 نتائج موضـوعیة ودقیقـة فـي إلىمن هنا جاءت مشكلة البحث إذ یأمل الباحثان من خالل دراستهما هذه الوصول 

  . اختیار وانتقاء العبي الریشة الطائرة
  : أهداف البحث٣-١
 دالة التمایز  لعدد من المتغیرات البدنیة والمهاریة والقیاسات الجسمیة الممیـزة لـدى العبـي الریـشة الطـائرة إلىوصل  الت-١

  ).الممیزین وغیر الممیزین(
لممیــزة لــدى العبــي الریــشة  معــادالت التنبــؤ لعــدد مــن المتغیــرات البدنیــة والمهاریــة والقیاســات الجــسمیة اإلــىالتوصــل  -٢

  .الطائرة
  والقیاسات الجسمیة    والمهاریةةالتمایز البدنیتوصل إلى تصنیف لعینة البحث على وفق دوال ال-٣
  : فرضاالبحث٤-١
فــي عــدد مــن المواصــفات البدنیــة ) الممیــزین وغیــر الممیــزین (یوجــد تمــایز بــین مجمــوعتي العبــي الریــشة الطــائرة ١-٤-١

 .والمهاریة والقیاسات الجسمیة 

لدالــة التمییزیــة لالنتقــاء والتنبــؤ والتــصنیف لــبعض المواصــفات البدنیــة والمهاریــة والجــسمیة لــدى  اســتخدام اإمكانیــة٢-٤-١
  .العبي الریشة الطائرة 

  : مجاالت البحث٥-١
نینـــوى، ودهـــوك (  والمؤســـسات فـــي المحافظـــات األندیـــةالعبـــو الریـــشة الطـــائرة الممثلـــین لفـــرق  : المجـــال البـــشري١-٥-١

   ).نادي عقرةو ،  ةوسلیمانی،واربیل ،وكركوك، 
ـــــارات والقیاســـــات الجـــــسمیة والتجـــــارب االســـــتطالعیة ضـــــمن المـــــدة مـــــن   : ألزمـــــاني المجـــــال ٢-٥-١  ـــــم إجـــــراء االختب ت
   .١٠/٢/٢٠٠٧ ولغایة ٨/١١/٢٠٠٦
  . والمؤسسات قید الدراسةاألندیةالقاعات الریاضیة الخاصة بتدریب الالعبین في  :  المجال المكاني٣-٥-١
  
  :ظري والدراسات المشابهة  الناإلطار  -٢
  :   النظرياإلطار١-٢
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  : وأهدافهاالنتقاء الریاضي ١-١-٢
 العناصــر التــي تتمتــع بمقومــات ومحــددات معینــة ســواء كانــت موروثــة أم أفــضلهــو اختیــار : االنتقــاء الریاضــي 

ویلــة مــستقبال علــى قـــدرات مكتــسبة لالنــضمام لممارســة لعبــة ریاضــیة معینــة مــع التنبــؤ بمــدى تــأثیر العملیــة التدریبیــة الط
، ٢٠٠٥ زیــد ،أبــو( . المــستویات الریاضــیة العالیــةأفــضلواســتعدادات هــذه العناصــر بطریقــة تمكــن مــن الوصــول بهــم إلــى 

 االنتقــاء الریاضــي هــو عملیــة اختیــار انــسب العناصــر مــن بــین الناشــئین الریاضــیین، إنإلــى  ) ٢٠٠٤(ویــشیر طــه ،)٦٣
خاصــــة تتفــــق مــــع متطلبــــات نــــوع النــــشاط الریاضــــي، أي اختیــــار مــــن تتــــوافر لــــدیهم ممــــن یتمتعــــون باســــتعدادات وقــــدرات 

عملیــة االنتقــاء فــي المجــال الریاضــي ل إن،  )١٣ ،٢٠٠٤طــه،( .الــصالحیة، ویمكــن التنبــؤ لهــم بــالتفوق فــي ذلــك النــشاط
   وهي أهداف

  . الناشئین والناشئات الموهوبین الواعدین في الریاضة مبكرا أفضل إلى  التوصل -١
 .  لقدراتهم ومیولهم واتجاهاتهمالمناسبة الریاضة ألنواع  توجیه الالعبین -٢

 .  الالعبین والالعبات الواعدین أفضل  تركیز الجهود والمیزانیات على -٣

 )                ٧٥ ، ٢٠٠١حماد، .(  تطویر مستوى الریاضة من خالل تحسین مستویات األداء ألفضل الالعبین والالعبات-٤
  :   والجسمیة في لعبة الریشة الطائرةةالبدنیة والمهاریالمواصفات ٢-١-٢

 إلــى كاالختالفــات فــي الــشد والجهــد مــن لحظــة واإلحــداثتتمیــز لعبــة الریــشة الطــائرة بأنهــا لعبــة متقلبــة الظــروف 
ر العناصــر المهاریــة والوثــب والــضرب، وهــذا یتطلــب وبــشكل كبیــ’أخــرى ،والتقــاطع والتنــاوب وعــدم االســتمراریة فــي اللعــب 

 نقـیس متطلبـات هـذه أنألنـه مـن المـستحیل  ،هـم منهـا بالنـسبة لالعـبوالبدنیة والخططیة والنفـسیة،ومن الـصعب معرفـة األ
  هـو المتطلـب األهـم بالنـسبة لالعبـین،األداء الفنـيواعتمادها على عمر الالعب ومـستواه البـدني ،ولكـن یبقـى  .اللعبة بدقة

ت البدنیة والنفـسیة باألهمیـة الثانیـة عنـدهم ،وقـد یغطـي األداء المهـاري الجیـد علـى ضـعف اللیاقـة في حین تحظى المتطلبا
 مـن األول بعـد الـشوط  والسـیما)األداء (ةالمهـارة الجیـدویعوضها جزئیا اوكلیا ،وبالمقابل فان اللیاقة الضعیفة قد تؤثر على 

 ویــشیر . بــشكل كبیــر ببعــضها عناصــر اللعبــة جمیعهــا تــرتبط نإوهــذا یعنــي  المبــاراة وعلــى التحمــل حتــى نهایــة المبــاراة،
 لعبــة الریــشة الطــائرة تتطلــب القــدرات البدنیــة والحركیــة ألداء مهــارات اللعبــة المتعــددة وحیــث تتطلــب الدقــة إن إلــىالخــولي 
عـــب الخلفیـــة  الریـــشة لحـــدود الملإلرســـال الریـــشة وضـــربها لالمـــاكن الـــصالحة للهجـــوم فـــي ملعـــب المنـــافس ،والقـــوة إلرســـال

ونظرا لخفة الریشة وسرعتها الفائقـة عنـد ضـربها فهـي تحتـاج  والتغلب على بطء الریشة في الهواء نظرا لطبیعتها التركیبیة،
 مرونـة إلـى تظهـر الحاجـة اإلصـابةوالختصار الوقـت وتعـویض المـسافة والوقایـة مـن  الستجابة سریعة وردود فعل خاطفة،

ولتعــدد احتمـــاالت الهجــوم فـــي اللعبــة مــن خـــالل الــضربات التـــي ســیؤدیها المنـــافس  ، الحركــي ومطاطیــة العـــضالتاألداء
 ١٦٧ ،١٩٨٦،الخـولي (والعـین والرجـل  ،لالیـد والرجـ  التوافق فلـه أهمیـة خاصـة بـین العـین والیـد،إماتظهر أهمیة التوقع ،

 المهارات الرئیـسة والثانویـة الدفاعیـة منهـا  لعبة الریشة الطائرة واحدة من األلعاب الریاضیة الممیزة بعدد كبیر منأنكما ).
   المهاري والتدریب علیهلألداءوتقدم مستوى الالعبین ومستواهم بها یعتمد وبدرجة كبیرة على مدى إتقانهم  والهجومیة،

    )١١٧ ،١٩٩٣،  ومحمد ،ألدیري(                                                                         
 یــذكر إذ المــؤثر الرتباطهــا بــالنواحي البدنیــة والمهاریــة والمیكانیكیــة األداء للقیاســات الجــسمیة إن فیــهمــا ال شــك وم

 الریاضـي المطلـوب لـألداء الریاضیة المختلفة تتحدد بمدى مالئمـة تركیـب الجـسم لألنشطةلیاقة الفرد  إن )مورهاوسومیللر(
  )١٥٧ ،١٩٩٥ الذهب ،أبو( .
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 ٢٢٣

  : شابهة الدراسات الم٢-٢
  : )١٩٩٨(دراسة فهمي ١-٢-٢

  “تحلیل التمایز لبعض الصفات البدنیة والمهاریة بین العبي كرة الماء الممیزین وغیر الممیزین "   
 تحلیل التمـایز لـبعض الـصفات البدنیـة والمهاریـة بـین الالعبـین الممیـزین وغیـر الممیـزین فـي إلىهدف الدراسة   

العبــا وقــد قــسم الباحــث  ) ٢٤( شــملت عمدیــهوصــفي بأســلوب المــسح وتــم اختیــار عینــة كــرة المــاء ، وأســتخدم المــنهج  ال
، واســـتخدم نلممیــزی اغیـــر الالعبــین الممیـــزین والمجموعــة الثانیـــة الالعبــین األولـــى مجمـــوعتین  المجموعــة إلــىالالعبــین  

یـة الخاصـة بتحدیـد المهـارات األساسـیة الباحث االختبارات وسیلة لجمع البیانات وقد شملت على االختبارات البدنیة والمهار 
 التوصــل إلــى النتــائج  وتــماآللــيبكــرة المــاء وبعــد إجــراء االختبــارات تــم معالجتهــا باســتخدام تحلیــل التمــایز علــى الحاســب 

  :اآلتیة
   إمكانیــة اســتخالص ســتة متغیــرات ممیــزة لالعبــي كــرة المــاء الممیــزین عــن غیــر الممیــزین وهــي قــوة القبــضة، وســباحة -١
  . حرة، وتحمل القوة )  م ٢٥( ، والطول، وسباحة ) م ٤( رجلین، والتصویب من مسافة )  م ٢٥( 
  . ر ممیزین  العبین ممیزین وغیإلى إمكانیة استخدام الدالة الممیزة للتنبؤ بتصنیف بعض العبي كرة الماء -٢

  )٦٧-٥٣ ، ١٩٩٨فهمي ، (
  : )٢٠٠٠(دراسة أبو یوسف٢-٢-٢

  "  سنة١٦زة لناشي كرة القدم تحت فیة والبدنیة والمهاریة الممیالمواصفات الموروظی" 
 تحدیــد القیاســات المورفولوجیــة والفــسیولوجیة والبدنیــة والمهاریــة الممیــزة بــین الناشــئین ذوي إلــىهــدفت الدراســة   

لتحقیـق هـدف  الباحـث المـنهج الوصـفي بأسـلوب المـسح ماسـتخد المستوى العالي وذوي المـستوى العـادي فـي كـرة القـدم وقـد
 إلـــىتـــم تقـــسیمهم )  العبـــا ٤٣( ســـنة قوامهـــا ١٦البحـــث، وتـــم اختیـــار عینـــة عمدیـــه مـــن الناشـــئین فـــي كـــرة القـــدم تحـــت 

و اسـتخدم الباحـث القیاسـات واالختبـارات  ، بارتفاع المستوى الفني والثانیـة اقـل فـي المـستوى الفنـياألولىمجموعتین تتمیز 
 متغیــرات مهاریــة ، ومتغیــر ٣ متغیــرات بدنیــة ، ٤ متغیــرات مورفولوجیــة ، ٤ ( وســیلة لجمــع البیانــات وتــضمنت مــا یــأتي

 الحاســوب ىالتمــایز علــ بتحلیــل اإلحــصائیة المعالجــات إجــراءوبعــد التطبیــق النهــائي  لمتغیــرات الدراســة تــم ) فــسیولوجي 
       ).                  Step Wise( المتغیرات على مراحلإدخال وقد استخدمت طریقة اآللي

ـــتحكم فـــي مراحـــل  ـــة إلـــى المتغیـــرات والتوصـــل إدخـــالمـــع تطبیـــق اختبـــار ویلكزلمبـــادا لل  أحـــسن تولیفـــة متغیـــرات ذات دالل
  :  النتائج اآلتیة إلىوتم التوصل  . إحصائیة

توجـــد فـــروق ذات داللـــة معنویـــة فـــي بعـــض المتغیـــرات بـــین كـــل مـــن الناشـــئین ذوي المـــستوى العـــالي وذوي المـــستوى  -١
 .العادي

د خمــسة قیاســات مورفولوجیــة وبدنیــة ومهاریــة لهــا القــدرة علــى التمییــز بــین الناشــئین ذوي المــستوى العــالي وذوي وجــو  -٢
م ، جــري ارتـــدادي / ثـــا ، تــصویب ألبعــد مــسافة بالقـــدم الیــسرى/ م ٣٠عــدو ( المــستوى العــادي فــي كـــرة القــدم وهــي 

 ). ثا ،كمیة العظام المطلقة ، كمیة العضالت النسبیة / م ١٠×٤

إمكانیـــة اســـتخدام الدالـــة الممیـــزة بتـــصنیف الالعبـــین مـــن خـــالل معـــادلتین إحـــداهما للـــدرجات الخـــام والثانیـــة للـــدرجات  -٣
  ) .٣٣٥-٢٢١ ، ١٩٩٨ یوسف ، أبو( المعیاریة للتنبؤ بمستوى الالعبین تبعا لقیاساتهم في متغیرات دالة التمییز

  
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  املواصفات البدنية واملهارية واجلسمية املميزة لالعبي الريشة الطائرة
 

 ٢٢٤

   : إجراءات البحث-٣
   : منهج البحث١-٣

   . وأهدافهحثان المنهج الوصفي بأسلوب المسح لمالءمتة طبیعة البحث استخدم البا
   :  مجتمع البحث وعینته٢-٣

 ، إذ ضــمت عمدیــهالعبــا مــن العبــي الریــشة الطــائرة واختــار الباحثــان عینــة  )٥٣(  مجتمــع البحــث علــى أشــتمل
نـادي  ، وك، اربیـل ، كركـوك، سـلیمانیةنینـوى، دهـ(  العبا من العبي الریشة الطائرة في المحافظـات  ) ٤٨(عینة البحث 

ومــن خــالل  ) %٩٢.٣١( العبــین لعــدم حــضورهم االختبــارات ومثلــت نــسبة العینــة مــن المجتمــع   )٥(تــم اســتبعاد   )عقــره
 إلـــى، ثـــم تقـــسیمهم أوطئهـــا إلـــى المهـــاري لالعبـــین وتـــرتیبهم تنازلیـــا مـــن أعلـــى الـــدرجات األداءاالعتمـــاد علـــى اختبـــارات 

  ) . عة الالعبین الممیزین ومجموعة الالعبین غیر الممیزینمجمو (مجموعتین 
  : وسائل جمع البیانات ٣-٣

لقــــد اســــتخدم الباحثــــان االختبــــارات البدنیــــة،االختبارات المهاریة،القیاســــات الجــــسمیة،استمارة االســــتبیان الخاصــــة  
  . المطلوبة للوصول إلى بیانات البحثبمتغیرات البحث 

  :  الخاصة بالعبي الریشة الطائرة واختباراتهاة البدنیاللیاقةتحدید عناصر ١-٣-٣
ـــار  ـــم اختی ـــة الریـــشة الطـــائرة ،ت ـــة بلعب ـــل المحتـــوى للمـــصادر العلمی ـــة خاصـــة )ســـت(مـــن خـــالل تحلی  صـــفات بدنی

فـق بـین الرشاقة،القوة الممیزة بالسرعة للـذراعین والـرجلین ، والمرونـة، التوا( باالختبارات البدنیة لالعبي الریشة الطائرة وهي 
وتــم اختیــار االختبــارات البدنیــة الخاصــة بهــذه الــصفات البدنیــة ولكــي یتأكــد الباحثــان مــن ) العــین والیــد ، ســرعة االســتجابة

 صــدق تمثیــل هــذه الــصفات البدنیــة واختباراتهــا لالعبــي الریــشة الطــائرة ثــم عرضــها باســتبیان علــى مجموعــة مــن  الخبــراء
  .مالئمتها لعینة البحث وهي صالحیتها و وأكدوا  )٢ ، ١ملحق رقم (
   مرات للرشاقة ٣×  م ٩اختبار الركض المرتد -١
 .للقوة الممیزة بالسرعة للذراعین )  ثا١٠( خالل الواطئاختبار ثني ومد الذراعین على جهاز المتوازي  -٢

 .للقوة الممیزة بالسرعة للرجلین)  ثا٥( مسافة خالل أقصى لإلماماختبار الوثب  -٣

 . االستجابةاختبار نیلسون لسرعة  -٤

 .للمرونة  من الوقوف على الصندوقواألسفل لإلماماختبار ثني الجذع  -٥

 . عارضة حوامل القفز العالي للتوافقأسفلومن  )8(اختبار الجري على شكل حرف  -٦

  :   تحدید المهارات األساسیة في لعبة الریشة الطائرة واختباراتها٢-٣-٣
 للریــشة الطــائرة وتــم إهمــال أساســیة مهــارات )ســت( اختیــار وتــم فــي اســتبیان مفتــوحاألساســیةالمهــارات  تــم عــرض

 أهمیــة ألتــشكل )%٢٥( أن نــسبة إلــىإذ یــشیر عــالوي ورضــوان % ٢٥ مــن أكثــرالمهــارات التــي لــم تحــصل علــى نــسبة 
 بهــذهم اختیــار االختبــارات الخاصــة وتــ ).٤١١ ، ١٩٨٨عالوي،رضــوان،(جوهریــة بالنــسبة للتبــاین الكلــي للظــاهرة المقیــسة 

لمهارات وعلى الرغم من توفر معامالت الصدق والثبات والموضوعیة لالختبارات المهاریة، وهـي اختبـارات مـستخدمة فـي ا
 وأكـدوا )٣ملحـق رقـم  (العدید من الدراسات ،فقد قام الباحثان بعرضـها علـى مجموعـة مـن الخبـراء فـي لعبـة الریـشة الطـائرة

  : عرض لالختبارات المهاریة یأتيوفیما . البحث  للتطبیق على عینةومالئمتهاجمیعهم صالحیتها 
   .  French Short Serve Test)( القصیرالواطيء اإلرسالختبار ا  -١
                                              Poole Long Serve Test)  العالي الطویللاختبارا إلرسا -٢
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   Poole Forehand and Backhand Tests):(  والخلفیةاألمامیة الضربتین اختبار  -٣
   French Clear Test)(  الدفاعیة  اإلبعاد ضربة اختبار  -٤
    French & Stalter Smash Test) ( الضربة الساحقة اختبار  - ٥
   :  القیاسات الجسمیة المستخدمة في البحثتحدید٣-٣-٣

 (  مجموعـــة مـــن الخبـــراء المختـــصینقـــام الباحثـــان بعـــرض اســـتمارة االســـتبیان للقیاســـات الجـــسمیة وعرضـــها علـــى
وقـد تـم اعتمـاد نـسبة . لتحدید أهم القیاسات الجسمیة لالعبي الریشة الطائرة التي تتالءم مع موضوع البحـث  )١ملحق رقم 

 واالتـــساع الجـــسم أجـــزاءلـــبعض  واألطـــوال المحكمـــین والتـــي شـــملت قیـــاس الطـــول والـــوزن أراء مـــن فـــأكثر )%٧٥ (اتفـــاق
  . عن قیاس سمك ثنایا الجلدومحیطات الجسم فضال

   : االستطالعیةالتجربة ٤-٣-٣
(  تم إجراء التجربة االستطالعیة على عینة عشوائیة من العبي الریشة الطائرة فـي محافظـة نینـوى والبـالغ عـددهم 

ریـق  تواجـه فإنالوقـوف علـى المعوقـات التـي یمكـن ،   وكان الهـدف مـن هـذه التجربـة٢٠٠٦ /١١ /٢٠بتاریخ )  العبین٥
وفي ضوء هذه التجربة تم التأكد من مقـدرة الباحثـان و فریـق العمـل . الجسمیة  تطبیق االختبارات والقیاساتإثناءالعمل في 

 االختبــارات مالئمــة والمعوقــات التــي قــد تــواجهم، كمــا تــم التأكــد مــن األخطــاءعلــى أداء االختبــارات لعینــة البحــث وتالفــي 
  . دائها،  وتوفیر األدوات الالزمة لتنفیذهاوصالحیتها لعینة البحث من ناحیة أ

   : التطبیق النهائي الختبارات وقیاسات البحث٥-٣
 طرائـق االختبـارات والقیاسـات الجـسمیة وكفـاءة فریـق العمـل تـم إجـراء االختبـارات  مالئمـة تـم التعـرف علـىإنبعد 

ـــد شـــروط  ـــان توحی ـــد راعـــى الباحث ـــة والقیاســـات الجـــسمیة وق ـــة والمهاری ـــة البحـــثداءاألالبدنی ـــاس لعین ـــم إجـــراء  والقی  حیـــث ت
  .القیاسات الجسمیة ثم االختبارات البدنیة ثم االختبارات المهاریة وكان هناك فترة كافیة بین االختبارات

    :اإلحصائیة الوسائل ٦-٣
اســـبة  فـــي مركـــز الحSPSS اإلحـــصائیة وباســـتخدام حزمـــة البـــرامج اآللـــي بالحاســـوب اإلحـــصائیةتمـــت معالجـــة البیانـــات 

ـــــــــل  ـــــــــضمن التحلی ـــــــــي جامعـــــــــة الموصـــــــــل  وت ـــــــــة ف ـــــــــأتي مـــــــــا اإلحـــــــــصائيااللكترونی االنحـــــــــراف .الوســـــــــط الحـــــــــسابي :ی
 بــین المتوســطات بــین تالفــرو قــاإلیجــاد ) F (اختبــار.فــي حالــه متعــدد المتغیــرات)   Hotelling T2(اختبــار.المعیــاري

  Discriminat Analysisل التمـایز تحلیـStepwise Regression.تحلیـل االنحـدار علـى شـكل خطـوات، المجمـوعتین
 وجــاءت اإلحــصائي مــن صــحة النتــائج والتحلیــل للتأكــدوتــم إعــادة معالجــة البیانــات مــرة ثانیــة فــي المعهــد التقنــي نینــوى .

   . األول اإلحصائيالنتائج مطابقة للتحلیل 
  
  
  
   :عرض النتائج ومناقشتها-٤
  :الوصف اإلحصائي لمتغیرات البحث ١-٤

الممیزین  الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمتغیرات البحث لمجموعتي الالعبین ط األوسایبین )١(جدول رقم ال
  وغیر الممیزین والعینة مجتمعة
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الوسط   متغیرات البحث  ت
  الحسابي

االنحراف 
االنحراف   الوسط الحسابي  المعیاري

االنحراف   الوسط الحسابي  المعیاري
  المعیاري

  العینة مجتمعة  غیر الممیزین  الممیزین  القیاسات الجسمیة  
X1 ١٢.١١٨  ٦٧.٠٠  ١١.٩٦  ٦٣.٢٠٨  ١١.٢٧  ٧٠.٧٩  الوزن  
X2 ١٠.٢٠٢  ١٧١.٤٥٨  ١٢.٨٧١  ١٦٨.٧٥  ٥.٦٣  ١٧٤.١٧  الطول  
X3 ٣.٣٢٧  ٧٦.٨٠٢  ٣.٣٦١  ٧٦.١٤٦  ٣.٢٣  ٧٧.٤٦  طول الذراع  
X4 ١.٩٨٩  ٣٢.٧٧٠  ١.٥١  ٣٢.٠٤٢  ٢.١٧  ٣٣.٥  طول العضد  
X5 ١.٨٠٤  ٢٧.٦١٤  ١.٣٠٢  ٢٦.٧٧١  ١.٨٦  ٢٨.٤٦  طول الساعد  
X6 ١.٦٢٥  ٢٢.١٩٨  ١.٧٢٦  ٢٢.٢٠٨  ١,٥٥٧  ٢٢.١٨٨  مدى الكف  
X7 ٥.٠٨٩  ١٠١.٦٢٥  ٥.٤١٨  ١٠٠.١٢٥  ٤.٣٦٣  ١٠٣.١٢٥  طول الرجل  
X8 ٦.٣٢١  ٨٩.٥٢٠  ٦.٨٨٦  ٨٧.٨٧٥  ٥.٣٥  ٩١.١٧  طول الجذع من الجلوس  
X9  ٨.٣٤٧  ٨٨.٣٤٥  ٨.٩٧٨  ٨٧.٢٠٨  ٧.٦٨  ٨٩.٥  محیط الصدر  

X`10 ٢.٩٥٩  ٢٦.٥١٠  ٢.٧٦٤  ٢٥.٦٤٦  ٢.٩٥  ٢٧.٣٧  لعضدمحیط ا  
X11 ٣.٣٦٩  ٢٤.٤٦٨  ٢.٨٣  ٢٤.٥٢١  ٣.٩  ٢٤.٤٢  محیط الساعد  
X12 ١.١٢٣  ١٦.٨١٢  ١.١٥٩  ١٦.٨١٣  ١.١١  ١٦.٨١  محیط رسغ الید  
X13 ٩.٦٦٣  ٨٠.٦٧٧  ٨.٨٦٢  ٧٧.٧٢٩  ٩.٧  ٨٣.٦٣  محیط الوسط  
X14 ٥.١٣٢  ٣١.٧٢٩  ٥.٦  ٣٣.٣٥٤  ٤.١٢  ٣٠.١  اتساع الصدر  
X15 ٦.٠٤٤  ٤١.٢١٨  ٧.٢٦٣  ٣٨.٦٤٦  ٢.٨٥  ٤٣.٧٩  اتساع الكتفین  
X16 ١.٩٠٩  ٨.١٦٦  ٠.٨٥  ٨.٣٧٥  ١.٤٤  ٧.٩٦  اتساع المرفق  
X17 ٦.٨٩٠  ١١.٥١٠  ٥.٢٧  ٩.٨٥٤  ٧.٩٧  ١٣.١٧  سمك ثنایا الجلد عند البطن  
X18 ٢.٩٢٠  ٦.٥١٠  ٢.٣٩٣  ٦.٨٥٤  ٣.٣٨  ٦.١٧  ذات الرأسین العضدیة  
X19 ٢.٠٠٧  ٥.١٩٧  ١.٣٥٩  ٤.٦٠٤  ٢.٣٨  ٥.٧٩  ذات الثالثة رؤوس  
X20 ١.٩١٦  ٤.٥٥٢  ١.٥٥٧  ٤.٣٥٤  ٢.٢٤  ٤.٧٥  عند أعلى الساق من الخلف  
              المهاریة  

X21 ٦.١٦٧  ٣٣.٥٨٣  ٦.٤٦٧  ٣٢.٤٥٨  ٥.٧٧  ٣٤.٧١  اإلرسال العالي الطویل  
X22 ١٧.٨٤٦  ٥٤.٤٣٧  ١٢.٩٧٥  ٤١.٥٨٣  ١١.٧٣  ٦٧.٢٩  اإلرسال القصیر  
X23 ٣.٧٢٧  ٣١.٩٧٩  ٣.٥٤٤  ٢٩.٩٥٨  ٢.٧  ٣٤  الضربة األمامیة  
X24 ٥.٥٣٧  ٣١.٢٥٠  ٥.٧١  ٢٨.٥  ٣.٧٨  ٣٤  الضربة الخلفیة  
X25 ١١.٩٣٧  ٦٥.٥٠٠  ١١.٣٥٦  ٥٨.٥٨٣  ٧.٩  ٧٢.٤٢  ضربة األبعاد الدفاعیة  
X26 ١٥.٧٣٩  ٣٩.٣٩٥  ٨.٧٩٦  ٢٧.٦٦٧  ١١.٩١  ٥١.١٢  الضربة الساحقة  
              ةالبد نی  

X27 ٠.٣٧٠  ٧.٤٥٥  ٠.٣٨٨  ٧.٤٧٨  ٠.٣٦  ٧.٤٣  الرشاقة  
X28 ٢.١٤٦  ١١.١٠٤  ٢.٣١٦  ١٠.٨٣٣  ١.٩٧  ١١.٣٨  القوة الممیزة بالسرعة للذراعین  
X29 ١.٩٨٥  ١٤.٧٢١  ٢.٠٤٨  ١٤.٣٠٤  ١.٨٧  ١٥.١٤  القوة الممیزة بالسرعة للرجلین  
X30 ٥.٣٣٩  ٨.٩٦٨  ٤.٧٣٤  ٩.٨١٣  ٥.٨٦  ٨.١٣  المرونة  
X31 ١.٧٧١  ٢١.٧٧١  ١.٦٧٩  ٢٢.٤٩٩  ١.٥٨  ٢١.٠٤  التوافق  
X32 ٠.١٧٩ ١.٩٥٢ ٠.١٩٨ ١.٩٩٢ ٠.١٥ ١.٩١  سرعة االستجابة 

البدنیـــة والمهاریـــة (  الحـــسابیة لكـــل المتغیـــرات األوســـاطأن معظـــم قـــیم : لنـــا اآلتـــي یتبـــین) ١(مـــن الجـــدول رقـــم 
یم  تفوق مجموعة الالعبین الممیـزین مقارنـة بمجموعـة الالعبـین غیـر الممیـزین كمـا نالحـظ انخفـاض قـأظهرت) والجسمیة 

   ) ٤٦٧ ، ١٩٨٩منسي ،  ( .االنحراف المعیاري لمجموعة الالعبین الممیزین

ــشة الطــائرة ٢-٤ ــي الری ــین مجمــوعتي العب ــزین( عــرض الفــروق ب ــر الممی ــزین وغی ــرات البحــث ) الممی ــد ( فــي متغی الب
  . و المتغیرات مجتمعة حداكل على ) ،المهاریة ،القیاسات الجسمیة ةنی
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ممیزین في متغیرات البحث ال بین مجموعة العبي الریشة الطائرة  الممیزین وغیر تفروقا الیبین )٢(جدول رقم ال
  . والمتغیرات مجتمعة كل على حدا) ة والقیاسات الجسمیة البدنیة والمهاری(

 مجمـوعتي من اجل االستمرار في المعالجـات اإلحـصائیة بتحلیـل التمـایز بـین: یتضح لنا اآلتي ) ٢(ن الجدول رقم      م
فقـد لجـأ الباحثـان إلـى ) ، المهاریـة، القیاسـات الجـسمیة ةالبـد نیـ( في متغیرات البحث ) الممیزین   وغیرالممیزین( الالعبین
 ومـن ) ممیـزین الالممیـزین وغیـر (  بـین المجمـوعتین تالذي یستخدم لمعرفة هل هناك فـرو قـا)   Hotelling T2(اختبار

كـل علـى ) ، والمهاریـة ،والقیاسـات الجـسمیة ةالبـد نیـ(المتغیـرات  اسـتخدامه للمقارنـة بـین مالجدیر بالذكر أن هذا االختبار ت
( حـدة وأسـتخدم أیــضا لكـل متغیــرات البحـث مجتمعــة ،ومـن الجـدول نالحــظ أن هنـاك فروقــا معنویـة بــین مجمـوعتي البحــث 

 الجـد F قیمـة وهي قیمة اكبـر مـن ) ٩.٥٨٠( المحتسبة F إذ كانت قیمة ةفي المتغیرات البد نی) الممیزین وغیر الممیزین 
، كذلك وجد أن هناك فروقـا معنویـة بـین مجمـوعتي البحـث فـي المتغیـرات المهاریـة  إذ كانـت قیمـة  ) ٤.٠٣(  البالغة ةولی
F(وهــي قیمــة اكبــر مــن قیمــة ) ٤٩.١٥٦٥(  المحتــسبة F( البالغــةةالجــد ولیــ   )كــذلك وجــود فــروق معنویــة بــین  )٢.٤٥،

  )F(وهي قیمـة معنویـة مقارنـة بقیمـة  )  ٧.٦١٦(  المحتسبة  )F(إذ كانت قیمة مجموعتي البحث في القیاسات الجسمیة 
فــي ) الممیــزین والغیـر الممیــزین  (  وهـذا یعنــي أن هنــاك فروقـا معنویــة بــین مجمـوعتي الالعبــین)٣.١٨( البالغــة ةالجـد ولیــ

جـــد أن هنـــاك فروقـــا معنویـــة بـــین  والمهاریـــة والقیاســـات الجـــسمیة كـــل علـــى حـــدة ومـــن الجـــدول نفـــسه نةالمتغیـــرات البـــد نیـــ
 )F(، وهـي قیمـة معنویـة مقارنـة بقیمـة  )٤٩.١٥٦( المحتـسبة  )F(مجموعتي البحث في المتغیرات مجتمعة إذ كانت قیمـة

وهــذه النتــائج تؤكــد وجــود فــروق بــین مجمــوعتي البحــث وهــذا مــا تــشترط علیــه معالجــات تحلیــل  ) ٢.٤٥(   البالغــةةالجدولیــ
  .التمایز 

  :  االنحدار لمتغیرات البحثتحلیل٣ –٤
هـي التعـرف ) الممیزین وغیـر الممیـزین ( إن الخطوة الثانیة للوصول إلى الدالة التمییزیة بین مجموعتي الالعبین   

مجتمعـة، فقـد لجـأ الباحثـان )  ، المهاریـة ، القیاسـات الجـسمیة ةالبد نیـ( على المتغیرات األكثر أهمیة بین متغیرات البحث 
  ) ٣( في جدول رقم مبین وكما  Stepwise Regression شكل خطواتى تحلیل االنحدار علإلى استخدام

  
  
  
  
  
  
  

   تحلیل االنحدار للمتغیرات مجتمعةیبین )٣(جدول رقم ال

  المعنویة  درجة الحریة  *ةالجدولی Fقیمة   المحتسبةFقیمة   متغیرات البحث
  *معنوي   ٤٦ – ١  ٤.٠٣  ٩.٥٨٠  ةالبد نی

  *معنوي   ٤٣ – ٤  ٢.٤٥  ٤٩.١٥٦  مهاریةال
  *معنوي   ٤٥ -٢  ٣.١٨  ٧.٦١٦  القیاسات  الجسمیة

  *معنوي   ٤٣  - ٤  ٢.٤٥  ٤٩. ١٥٦  المتغیرات     مجتمعة
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 ٢٢٨

المقدار   المتغیرات  الخطوة
  الثابت

  Fقیمة   Tقیمة   المعامل
  المحتسبة

 Fقیمة 
  ةالجد ولی

معامل   درجة الحریة
  Rالتحدید

١  X 26 ٠.٥٦٧١  ٤٦ – ١  ٤,٠٣  ٦٠,٢١  -٧,٧٦  -٠,٠٢٤  ٢,٤٥٢  

٢  X26 
X22  ٠,٠١٧  ٢,٩١٤-  

٠,٠١٣-  
٦,٣٠-  
٥,٧٤-  

٠.٧٥٠١  ٤٥ – ٢  ٣,١٨  ٣٩,٦٩  

٣  
X26 
X22       
X21  

٣,٥٦٦  
٠,٠١٧-  
٠,٠١٣-  
٠,٠١٨-  

٧,١٠-  
٦,٤٩  -  
٣,٤٣-  

٠.٨٠٢٩  ٤٤ – ٣  ٢.٨٣  ٥٠,٤١  

٤  
X26  
X22     

X21  
X23 

٤,٠٨٥  

٠,٠١٧ -  
٠,٠١٣-  
٠,٠١٨-  
٠,٠٢٢-  

٧,٢٥-  
٤,٨١-  
٣,٣٥-  
٢,٠٦-  

٠.٨٢٠٦  ٤٣ – ٤  ٢,٤٥  ٥٢,٥٦  

حصول المتغیرات المهاریة على أهمیة كبیرة من بـین جمیـع المتغیـرات التـي : لنا اآلتي یتبین) ٣ (رقم من الجدول
یـرة للمهـارات یجب مراعاتها في المواصفات الخاصة باختیار العبي الریـشة الطـائرة ، إذ تبـین الخطـوة الرابعـة المـساحة الكب

 ٠٦( R میـة حیـث كانـت قیمـة معامـل التحدیـد الطویل والـضربة األما العالي، الضربة الساحقة واإلرسال القصیر واإلرسال
  .وهي قیمة كبیرة تظهر أهمیة هذه المتغیرات في موضوع الدراسة %) ٨٢، 

  :لمتغیرات المهاریة في ا) الممیزین وغیر الممیزین (  تحلیل التمایز بین مجموعتي الالعبین ٤–٤
   الدالة التمییزیة األولى والثانیة والمشتركة وموسطاتها وفروقها ونقطة الفصل للمتغیرات المهاریةیبین)٤(جدول رقم 

  
  

  م
  
  
  
ن

 
جـــــدال
ل و 

(  إجـــراء التحلیـــل التمییـــزي للمتغیـــرات المهاریـــة بـــین مجمـــوعتي العبـــي الریـــشة الطـــائرةنتیجـــة: لنـــا اآلتـــيیتبـــین ) ٤( رقـــم 
مهــارات یمكــن أن تكــون ســببا للتمــایز بــین مجمــوعتي الالعبــین وهــي مهــارة  ) ٤(ظهــرت لنــا  )الممیــزین وغیــر الممیــزین 

ربة األمامیـة  ویـرى الباحثـان أن هـذه الضربة الساحقة ومهارة اإلرسال القصیر ومهارة اإلرسـال العـالي الطویـل ومهـارة الـض
 ٢٠٠٥( المهارات تمثل نسبة كبیرة من أداء العب الریشة الطائرة ویستخدمها كثیرا، وتتفق هذه األهمیة مع دراسـة  جـالل 

والتي أظهرت  أن هـذه المهـارات حـصلت علـى نـسبة عالیـة مـن التكـرار مـن خـالل تحلیـل لمجموعـة مباریـات علـى عینـة ) 
أن ظهــور الــضربة ، )٦٦ ، ٢٠٠٥جــالل ، .( لریــشة الطــائرة المتقــدمین والمرشــحین لتمثیــل المنتخــب الــوطني مــن العبــي ا

دالة التمییز   المتغیرات
  األولى

دالة التمییز 
  الثانیة

دالة التمییز 
  المشتركة

الفروق بین   المتوسطات
  المتوسطات

نقطة 
  الفصل

X26 ٥٥.٠٣٩  ١٤.٨٢  ٣٩.٣٩٦  -٥٥.٢٣  -٥٥.٢٣  -٩٦.٠٣  الساحقةالضربة  
X22 ١٣.٠٦٥  ٥٤.٤٣٨  ٠.٣٦  ٠.٨٣  ١.١٩  اإلرسال القصیر  =  
X21 اإلرسال العالي

 الطویل 
١٢.٧٦١  ٣٣.٥٨٣  ٠.٢٤  ٠.٣٨  ٠.٦٢  =  

X23١٥.٠٣٠  ٣١.٩٧٩  ٠.٤٧  ٣.٤٢  ٣.٨٩ الضربة األمامیة  =  
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 ٢٢٩

منطقـي إذ یتـسم اللعـب الحـدیث ) الممیـزین وغیـر الممیـزین ( الساحقة كدالـة للتمـایز بـین مجمـوعتي العبـي الریـشة الطـائرة 
 بلنقطـة فـضال عـن حـال الثقـة بـالنفس التـي سیكـسبها الالعـباستخدام هذه الـضربة كثیـرا إذ تعطـي الالعـب فرصـة الفـوز با

عند أدائها ، إن الضربة الساحقة من الضربات الهجومیة التي یعمل الالعب للتخطیط والتحضیر المبكـر لهـا بأسـلوب فنـي 
هــارة یجبــر الالعــب المنــافس علــى إعطائــه فرصــة مناســبة ألداء الــضربة الــساحقة ، لــذا فــإن الالعــب الــذي یــتقن هــذه الم

 من النقـاط خـالل المبـاراة ، وتظهـر إمكانیـات الالعبـین المتقـدمین فـي الحـصول علـى دبصورة جیدة یتمكن من الفوز بالعدی
الضربات الساحقة من المنافس بصور وأشكال متعددة ومن أماكن مختلفة فـي الملعـب سـواء فـي اللعـب الفـردي ام الزوجـي 

ى خلــق فــرص جیــدة بــین الــزمیلین مــن اجــل الحــصول علــى ضــربات ســاحقة وكثیــرا مــا یعمــل فــي اللعــب الزوجــي الجیــد علــ
أن الــضربة الــساحقة هــي مــن أمتــع  ) ٢٠٠١(ویــذكر الخــولي  . ) ٨٩-٨٨ ،٢٠٠٥جــالل ، ( تمكــنهم مــن الفــوز بالنقطــة 

شاهد وهــي الــضربات فــي الریــشة الطــائرة وأكثرهــا إثــارة ومتعــة للــسرعة الــشدیدة الخاطفــة للریــشة المــضروبة التــي تكــاد ال تــ
أما ظهور اإلرسال بنوعیه القصیر والعالي الطویل فیرى الباحثان أن اإلرسـال مـن المهـارات ).٢٠٠١،٨١الخولي،( تلعب، 

 الوحیــدة التــي یــستطیع فیهــا العــب الریــشة ةاألساســیة فــي لعبــة الریــشة الطــائرة وقــد اكتــسب هــذه  األهمیــة  لكونهــا ا لمهــار 
 المنــافس إذ یكــون للمرســل المــدة الكافیــة ألدائــه فــضال عــن الــتحكم فــي منــاطق ســقوط الطــائرة مــن ربــح النقطــة بــدون تــدخل

الریشة في ملعب الخصم ، كذلك اكتسب أهمیته على وفق التعدیالت الحدیثة التـي طـرأت علـى القـانون ،إذ إن عـدم إتقانـه 
ن ظهـور اإلرسـال بغـض النظـر عـن بصورة صحیحة یعني فقدان لإلرسال وخسارة نقطـة وانتقـال اإلرسـال للمنـافس ، لـذا فـإ

 إرسـاال جیـدا وصـحیحا ومتقنـا ال كنوعه  كصفة ممیزة بین العبي الریشة الطائرة جـاءت ضـرورة ألن الالعـب الـذي ال یملـ
یمكــن أن یرتقــي بــاألداء الفنــي للعبــة وتكــون فرصــته فــي التقــدم قلیلــة ألنــه فاقــد ألهــم مهــارات لعبــة الریــشة الطــائرة ،كمــا إن 

 بین القصیر والعالي الطویل له أهمیة كبیرة تبعا إلمكانیـات الالعـب المنـافس فـضال عـن عـدم اإلرسال استخدام التنویع في
إعطاء المنافس فكرة عن  طبیعة استخدام اإلرسال لذا فإن أسلوب اللعب الحـدیث فـي الریـشة الطـائرة یتطلـب إجـادة العـب 

 للمنافس التصور الصحیح عـن اإلرسـال ، ویتبـاین يه وبصورة ال تعطالریشة الطائرة من استخدام اإلرسال وتنویع  أرساالت
استخدام اإلرسال القصیر والعـالي الطویـل لـدى الالعبـین إذ یلجـٍأ كثیـر مـن الالعبـین السـتخدام اإلرسـال القـصیر كثیـرا ممـا 

إذ أن اســـتخدام هـــذا ) الممیـــزین وغیـــر الممیـــزین (  ظهـــر لـــدینا مـــن تحلیـــل التمـــایز بـــین مجمـــوعتي العبـــي الریـــشة الطـــائرة
اإلرســال یعمــل علــى إســقاط الریــشة فــي بدایــة منطقــة اإلرســال مــع تحكــم المرســل فــي توجیــه الریــشة إلــى الیمــین أو الیــسار 
لالعب المنافس  إلجباره على طریقة إرجاع الریشة إلیه وهذا ما یجبره  أیضا على لعـب الكـرة مـن األسـفل وبوضـع دفـاعي 

منیــة لطیــران الریــشة واتجاههــا إلــى األرض وقــصر المــسافة إذ یكــون أســرع مــن اإلرســال العــالي وذلــك نظــرا لقــصر المــدة الز 
الطویــل البعیــد  والــذي تكــون فیــه مــدة طیــران الریــشة أطــول كــذلك إن اســتخدام هــذا اإلرســال یكــون أصــعب علــى المــستقبل 

د الوحـدات التدریبیـة لالعبـي الریـشة الطـائرة لكونه سریعا ویتطلب استجابة حركیة سریعة ودقیقة من المنافس ، لـذا فإننـا نجـ
 وخططیـا  وال غرابـة إن نجـد العبـین ذوا مـستوى فنـي اتحرص على االستمرار بتعلم هذا اإلرسال وتطویر أدائه فنیا ومهاریـ

ي أمـا ظهـور اإلرسـال العـال. رفیع یتمكن من الفـوز بعـدة نقـاط مـن جـراء األداء األمثـل لإلرسـال وخاصـة اإلرسـال القـصیر 
الطویــل كــصفة ممیــزة بــین العبــي الریــشة الطــائرة كــذلك  لــه أهمیتــه إذ یلجــأ إلیــه فــي المباریــات مــن اجــل إبعــاد الالعــب 

 وبذلك یكون لالعب المرسل المدة الكافیة من التهیـؤ السـتقبال بالمنافس إلى الساحة الخلفیة وكذلك إبعاده عن مركزا لملع
تفقـد خطورتهـا كلمـا اسـتطاع الالعـب المرسـل مـن إبعـاد المنـافس إلـى الـساحة الریشة من المنـافس فـضال عـن كـون الریـشة 

الخلفیة ،وكذلك إمكانیة التحكم في اإلرسـال العـالي الطویـل وللجهـة الملعوبـة علیهـا الریـشة تعطـي الالعـب المرسـل إمكانیـة 
  ویــــــــــــــذكر الخــــــــــــــولي  الخطــــــــــــــة المناســــــــــــــبة للــــــــــــــرد الحاســــــــــــــم لهــــــــــــــا، الــــــــــــــتحكم بطریقــــــــــــــة لعــــــــــــــب الخــــــــــــــصم ووضــــــــــــــع
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 ٢٣٠

إلى انه  ینبغي على الالعب أن یـؤدي ضـربات اإلرسـال بقـدر كبیـر مـن التركیـز والثبـات واالتـزان والدقـة ، ولـذا ) ٢٠٠١( 
فــإن علــى الالعــب أن یتجنــب الــشد أو التــوتر العــصبي وأن یــسترخي نــسبیا خــالل أدائهــا ، كمــا یجــب أن یقــف فــي وضــع 

مامیة كدالة للتمایز بین مجمـوعتي العبـي الریـشة الطـائرة الضربة األ أما ظهور مهارة،)٢٠٠١،١١١الخولي،( سهل ومریح
فیرى الباحثـان أن الـضربة األمامیـة مـن الـضربات األساسـیة والمهمـة فـي لعبـة الریـشة الطـائرة ) الممیزین وغیر الممیزین ( 

العـــب القـــوة والدقـــة إذ یلجـــأ الالعبـــون إلـــى تبـــادل اللعـــب بیـــنهم باســـتخدام الـــضربة األمامیـــة ، إذ إن هـــذه المهـــارة تعطـــي ال
المناسبة في إرجاع الریشة ، ونظرا لكثرة تكرار هذه المهارة لذا نجد أن غالبیة الالعبین یتقنونها بشكل جیـد ، غیـر أن كثـرة 
تكرارهــا وســرعة الریــشة فــي إثنــاء اللعــب تجعلهــا مــن المهــارات الــصعبة أحیانــا إذ تتطلــب مطاولــة فــي إرجــاع الریــشة وتكثــر 

 فـضال عـن سـرعة االسـتجابة التـي تتطلبهـا مـن ةلمراحـل األخیـرة مـن المبـاراة بـسبب ضـعف اللیاقـة البـد نیـنسبة الخطأ في ا
الالعــب ،إن أســلوب اللعــب الحــدیث فــي الریــشة الطــائرة یعتمــد اآلن علــى كثــرة اســتخدام هــذه المهــارة غیــر أن طریقــة أداء 

تقــدمین إلــى وضــع أجــسامهم بطریقــة تمكنــه مــن إرجــاع الــضربة األمامیــة اختلفــت عمــا كــان یــستخدم إذ یلجــأ الالعبــین الم
الریــشة إلــى المنــافس بطریقــة هجومیــة وبارتفــاع قلیــل فــوق الــشبكة ، أن إتقــان هــذا األســلوب فــي الــضربة األمامیــة تعطــي 

 إلـى أهمیـة  (Bo omosc Gaard 1996)ویـشیر .الالعب تفوقا على خصمه وتسهم في الفوز بالعدید مـن نقـاط المبـاراة 
ارات في لعبة الریشة الطائرة بقولة یبقى التكنیك هو المتطلـب األهـم بالنـسبة لالعبـین وقـد یغطـي األداء المهـاري الجیـد المه

) األداء (علـــى ضـــعف اللیاقـــة ویعوضـــها جزئیـــا أو كلیـــا وبالمقابـــل فـــان اللیاقـــة الـــضعیفة قـــد تـــؤثر علـــى المهـــارة الجیـــدة 
ایـة المبـاراة وهـذا یعنـي تـرابط عناصـر اللعبـة جمیعهـا ولكـن تبقـى لعبـة وخصوصا بعـد الـشوط األول وعلـى التحمـل حتـى نه

  .الریشة الطائرة وبشكل أساس لعبة مهاریة بالدرجة األولى 
                                                                        omosc Gaard.1996 .9_10)  (  

  :على وفق دوال التمایز للمتغیرات المهاریة ) وغیر الممیزین الممیزین (  تصنیف مجموعة الالعبین ٥-٤
  في المتغیرات المهاریة) الممیزین وغیر الممیزین (  تصنیف مجموعة الالعبین یبین)٥(جدول رقم ال

مجموعة الالعبین   العینات
  ٢٤الممیزین 

مجموعة الالعبین   النسبة المئویة
  ٢٤غیر الممیزین

  النسبة المئویة

   %٠  صفر   %١٠٠  ٢٤  عبین الممیزینمجموعة الال
   %١٠٠  ٢٤   %٠  ٠  مجموعة الالعبین غیر الممیزین

   %١٠٠  ٢٤  %١٠٠  ٢٤  ٤٨العینة مجتمعة 

أنــه عنــد اســتخدام دالــة التمییــز التــي حــصلنا علیهــا مــن تحلیــل التمــایز بــین مجموعــة ) ٥( مــن الجــدول رقــم یتبــین  
اإلرسـال القــصیر ،   الــضربة الـساحقة ،  شـملت المهـاراتيالمهاریــة التـت الالعبـین الممیـزین وغیـر الممیــزین فـي المتغیـرا

إذ ظهــر مــن ) الممیــزة وغیــر الممیــزة ( اإلرســال الطویــل ، الــضربة األمامیــة، تمكنــا مــن الحــصول علــى مجموعــة الالعبــین 
یــزین وهــذا یعنــي أن العبــا هــم فعــال مــن ضــمن مجموعــة الالعبــین المم) ٢٤(الجــدول ذاتــه أن عینــة الالعبــین المتمیــزین  

 مـن التحلیـل التمیـزي وكانـت النـسبة علیـهنسبة نجاح التصنیف األولي لالعبین جاءت مطابقـة مـع التـصنیف الـذي حـصلنا 
 ) ٢٤( ، كــذلك ظهــر مــن الجــدول ذاتــه أن عینــة الالعبــین غیــر الممیــزین أظهــرت أن %)١٠٠(المئویــة لنجــاح التــصنیف 

ین غیر الممیزین وهذا أیضا یعني نجاح وتطابق التـصنیف األولـي مـع التـصنیف العبا هم فعال من ضمن مجموعة الالعب
ــــــصنیف ــــــة لنجــــــاح الت ــــــسبة المئوی ــــــت الن ــــــل اإلحــــــصائي وكان ــــــصنیف األول  % ) ١٠٠( النهــــــائي للتحلی ، وٕاذا أخــــــذنا  الت

 (بة نجـاح التـصنیف العبا فقد كانت نـس )٤٨(  التحلیل اإلحصائي وللعینة مجتمعة )نالممیزین وغیر الممیزی(للمجموعتین
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 ٢٣١

مجموعـة الالعبـین الممیـزین ومجموعـة ( لالعبین إلى مجموعتیناوهذا یعني أنه ال توجد أخطاء في تصنیف  % ) . ١٠٠
 ) ١( عند اعتماد المهارات األساسـیة كمتغیـرات جوهریـة للتفریـق بـین المجمـوعتین ، الـشكل رقـم ) الالعبین غیر الممیزین 

  .الفصلحول نقطة )نالممیزی  غیرن الممیزین ومجموعة الالعبینمجموعة الالعبی(بحثینتي العیوضح توزیع أفراد 

  
   ) ١( لشكل رقم ا

  حول نقطة الفصل)ن غیر الممیزین الممیزین ومجموعة الالعبینمجموعة الالعبی(یوضح توزیع أفراد عینتي البحث
ینتمـي علـى وفـق ) الممیـزین وغیـر الممیـزین ( ویمكننا التنبؤ بمدى انتماء أحد الالعبین إلى أي مـن المجمـوعتین 

بــدال مــن اختبــار ) اإلرســال الطویــل ، الــضربة األمامیــة     الــضربة الــساحقة ، اإلرســال القــصیر ،  (المتغیــرات المهاریــة 
  :  والقیاسات الجسمیة وعلى وفق المعادلة اآلتیة ةالالعب في كل المتغیرات المهاریة والبدنی

+B22(X22)+B21(X21)+B23(X23) =B0+ B26 ( X26)  Y  
 ، وهـذه الـدرجات مــضروبة X26 ، X22 ، X21 ،X23وعنـد تعـویض قـیم المعادلــة بالمقـدار الثابـت للمتغیــرات 

 خاصــة بــالمختبر الجدیــد ةفإننــا نحــصل علـى نتیجــ ) X26 ، X22، X21،X23(فـي درجــة االختبــار لالعــب الجدیـد فــي 
فــإن الالعــب  ) ٥٥.٠٣٩( صــة بــالمتغیرات المهاریــة والبالغــةنقطــة الفــصل الخافــإذا تــساوى هــذا المقــدار أو تجــاوز نتیجــة 

یكـون ضــمن الالعبــین للمجموعــة الممیـزة ، وٕاذا كانــت درجــة الالعــب فـي المعادلــة أقــل مــن قیمـة نقطــة الفــصل فأنــة ســوف 
  .ینتمي إلى مجموعة الالعبین غیر الممیزین

  : الستنتاجات والتوصیاتا-٥

  :ي حدود أهداف الدراسة وعینة البحث والمعالجات اإلحصائیة  استنتج الباحثان ما یأتيف : الستنتاجاتا١-٥
فـي المتغیـرات ) الممیزین وغیر الممیـزین ( توجد فروق ذات داللة معنویة بین مجموعتي العبي الریشة الطائرة  -١

  . مجتمعة
تخالص أربعـة متغیـرات مهاریـة وهـي  من خالل استخدام تحلیل التمایز لمتغیرات البحث مجتمعـة تمكننـا مـن اسـ-٢

مهــارة الــضربة الــساحقة ومهــارة اإلرســال العــالي الطویــل ومهــارة اإلرســال القــصیر ومهــارة الــضربة األمامیــة بوصــفها 
 ).الممیزین وغیر الممیزین ( دوال مسببة للتمایز بین مجموعتي العبي الریشة الطائرة 
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 ٢٣٢

عبـــي الریـــشة الطـــائرة علـــى وفـــق دوال التمـــایز فـــي المتغیـــرات تمكننـــا مـــن التوصـــل إلـــى  التـــصنیف النهـــائي  لال-٣
 المهاریة

تمكننا من التوصل إلى معادلة للتنبؤ بوضع العـب الریـشة الطـائرة فـي المجموعـة الممیـزة أو غیـر الممیـزة علـى  -٤
 :وفق دوال التمایز في المتغیرات مجتمعة كما موضح في ادناة 

Y = Bo + B26(X26) +B22 (X22) +B21 (X21) + B23(X23) 
  : التوصیات والمقترحات ٢-٥
استخدام دوال التمایز للمتغیرات المهاریة التـي أسـفرت عنهـا هـذه الدراسـة فـي تمییـز أو تـصنیف وتنبـؤ العبـي الریـشة  -١ 

  .الطائرة إلى مجموعة العبین ممیزین أو غیر ممیزین 
  .ته الكبیرة في االنتقاء والتصنیف والتنبؤ االهتمام بتطویر الجانب المهاري لالعبین بشكل خاص ألهمی-٢
 

  :   واألجنبیةةالمصادر العربی
 والمهاریـة لالعبـي ةالتمایز النسبي لبعض الـدالالت البیولوجیـة والبـد نیـ ): ٢٠٠٠( إبراهیم، احمد محمود محمد  •

ة الكاراتیـــه، بحـــث الممیـــزین وغیـــر الممیــزین كمحـــدد لالنتقـــاء والتـــصنیف بریاضـــ) الكاتـــا(مــسابقة القتـــال الـــوهمي 
جامعــة ،كلیة التربیــة الریاضــیة للبنات،العدد الثــامن عــشر، والریاضــةةمنــشور فــي المجلــة العلمیــة للتربیــة البــد نیــ

  .  اإلسكندریة 
األهمیــــة النــــسبیة لمكونــــات الجـــسم وأوزان اجزائــــة المختلفــــة المرتبطــــة  ): ١٩٩٥( أیمــــان ســـلیمان ، أبـــو الــــذهب •

 العـدد التاســع ، والریاضـةةلجمبـاز، بحـث منــشور فـي المجلـة العلمیــة للتربیـة البـد نیــبمـستوى األداء المهـاري فــي ا
  . جامعة اإلسكندریة، للبناتةعشر، كلیة التربیة البد نی

التخطــیط واألســس العلمیــة لبنــاء وٕاعــداد الفریــق فــي األلعــاب الجماعیــة ): ٢٠٠٥( عمــاد الــدین عبــاس ،أبــو زیــد •
  اإلسكندریة،رفمنشاة المعا،) تطبیقات –نظریات (

 والمهاریــة الممیــزة لناشــي كــرة القــدم تحــت ةالمواصــفات الموروظیفیــة والبدنیــ ): ٢٠٠٠(محمد حــازم ،أبــو یوســف •
 ، كلیـة التربیـة الریاضـیة للبنـات، العـدد التاسـع عـشر، والریاضـةة بحث منشور في مجلة التربیـة البـد نیـ، سنة١٦

  .    جامعة اإلسكندریة 
رسـالة ،تحلیل مستوى أداء اللعب وعالقتـه باإلنجـاز لالعبـي الریـشة الطـائرة الفردي: )٢٠٠٥(،جالل، محمد علي •

  . جامعة دیالى ،كلیة التربیة الریاضیة،ماجستیر غیر منشورة
، دار الفكــر العربــي، ٢طبعــة ،تخطیط وتطبیــق وقیادة،التــدریب الریاضــي الحــدیث): ٢٠٠١(حمــاد،مفتي إبــراهیم  •

  . القاهرة
  . مكة المكرمة ، مكتبة الطالب الجامعي،١ط،الریشة الطائرة) :١٩٨٦( أمین أنور ،الخولي •
 دار الفكــــر ،٣ ط، قواعــــد اللعــــب،المهــــارات والخطــــط، التاریخ،الریــــشة الطــــائرة) : ٢٠٠١(،الخــــولي أمــــین أنــــور •

  .  القاهرة،العربي
 ، دار الفرقـان،یـقمنـاهج التربیـة الریاضـیة بـین النظریـة والتطب) : ١٩٩٣( ومحمد علي محمد،، علي، ألدیري-٩ •

  . اربد األردن 
  .  اإلسكندریة ،منشاة المعارف،األسس العلمیة النتقاء الریاضیین ) : ٢٠٠٤(،طه، محمد لطفي •
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 ٢٣٣

 الــنفس مالقیــاس فــي التربیــة والریاضــة وعلــ): ١٩٨٨(محمــد نــصر اهللا ، رضــوان  ،  عــالوي، محمــد حــسن-١١ •
  . القاهرة ،، دار الفكر العربي٢الریاضي، طبعة 

تحلیــل المــستوى العــالي عــن العــادي فــي القیاســات الجــسمیة فــي ســباحة الزحــف ): ١٩٩١( محمــد صــبريعمــر، •
 جامعــة ،بابي قیـر، كلیــة التربیـة الریاضـیة، العـدد الحـادي عـشر،)نظریــات وتطبیقـات(علـى الـبطن، مجلـة علمیـة 

  .اإلسكندریة 
نتقـــاء الناشـــئین بالمــــصارعة دراســـة بعـــض المحـــددات التخصـــصیة ال): ٢٠٠١(  الكرافـــي، علـــي ســـلیمان -١٣ •

  . كلیة التربیة الریاضیة، جامعة بغداد، أطروحة دكتوراه غیر منشورة،الرومانیة
ــیم -١٤ • ــنفساإلحــصاء ): ١٩٨٩(منــسي،محمود عبــد الحل  ،دار المعرفــة الجامعیــة، والقیــاس فــي التربیــة وعلــم ال

   . اإلسكندریة
• Bo omose Gaard :Phvsical Training for Badminton .In ternationl  Badminton 

Federation . England-1996.       
                                 .                            

   والقیاسات الجسمیة في لعبة الریشة الطائرةةنی الخبراء لتحدید أهم الصفات البدقائمة أسماء )١(ملحق رقم 
، د مكي محمود حسین .م.أ، د سعد فاضل عبد القادر .م.أ، د  عبد الكریم قاسم غزال .م.أ،  سلیمان د هاشم احمد.أ، ولید وعد اهللا . د.أ
، ولید غانم . د.م، د غیداء سالم عزیز .م.أ، د قصي حازم محمد .م.أ، د سبهان محمود الزهیري .م.أ، د صفاء ذنون إسماعیل األمام .م.أ
  .مصطفى حسن . م.م، م عمار محمد خلیل .م، ولید ذنون یونس . م

  قائمة أسماء الخبراء لتحدید اختیار االختبارات الالزمة لكل صفة بدنیة )٢(ملحق رقم 
ثیالم یونس . د.م.أ،  قاسم غزال معبد الكری. د.م.أ، طارق حمودي ألجلبي .د.م.أ، هاشم احمد سلیمان . د.أ، ودیع یاسین التكریتي . د.أ

سبهان محمود الزهیري .د.م.أ، صفاء ذنون إسماعیل األمام  . د.م.أ، سعد فاضل عبد القادر .د.م.أ،  مكي محمود حسین . د.م.، عالوي 
  . عمار محمد خلیل . م.م،  مكي محمد عبد الجبار حمودات د .م.ا، د غیداء سالم عزیز .م.أ، قصي حازم محمد . د.م.أ، 

   في لعبة الریشة الطائرةقائمة أسماء الخبراء لتحدید أهم المهارات األساسیة )٣(ملحق رقم 
  . السید بشتوان مجید نادر ، م محمد علي جالل .م،  م عمار محمد خلیل .م، ولید ذنون یونس . م ، د سبهان محمود الزهیري .م.ا
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