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املقدمة:
ملخص:
هدفت الدرا�سة التعرف �إىل الفروق بني دقة الإر�سال الق�صري
الأمامي ودقة الإر�سال الق�صري اخللفي لدى العبي الري�شة الطائرة
يف الأردن .وتتكون عينة الدرا�سة من ( )33العباً من العبي الري�شة
الطائرة يف الأردن .وقد ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي ملالءمته
لطبيعة الدرا�سة وذلك با�ستخدام اختبار حمكم لقيا�س دقة الإر�سال
الق�صري الأمامي واخللفي بواقع ( )10حماوالت لكل العب يف كل
نوع من �أنواع الإر�سال و�أعطي كل �إر�سال من ( )5-1درجات،
والعالمة الكلية لالختبار ( )50درجة .ولتحليل البيانات ا�ستخدم
الباحث اختبارات اختبار ( )Paired Samples Testللعينات
املزدوجة ،حتليل التباين الأحادي ( ، )One – Way Novaو اختبار
�شيفيه ( ، )Scheffe Testو�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن الإر�سال الق�صري
اخللفي �أكرث دقة من الإر�سال الق�صري الأمامي لدى العبي الري�شة
الطائرة يف الأردن ،و الإر�سال الق�صري اخللفي والأمامي لدى العبي
املنتخب الوطني �أكرث دقة من العبي الأندية ونا�شئي املنتخب
الوطني .وعليه يو�صي الباحث الالعبني الأردنيني ب�رضورة الرتكيز
على ا�ستخدام الإر�سال الق�صري اخللفي �أثناء املناف�سات ،واملدربني
الأردنيني بزيادة الرتكيز على الإر�سال الق�صري اخللفي �أثناء تدريب
العبيهم على الإر�سال الق�صرية يف الري�شة الطائرة.
الكلمات االفتتاحية :الري�شة الطائرة ،الإر�سال الق�صري
Comparison between forehand and backhand short
serve accuracy among badminton players in Jordan

Abstract:
This study aimed to identify the difference
between the forehand and back hand short serve
accuracy to the players badminton in Jordan. The
study sample of 33 players from badminton players
in Jordan, whereas researcher used the descriptive
approach that suits the nature of the study and used
a test to measure the forehand and backhand of the
short serve accuracy of 10 attempts for each player
in each type of serve , given serve of 1 - 5 degrees,
and the mark for the test 50 degrees for each serves
types. To analyze the data, the researcher used the
tests (Paired Samples Test) double samples, analysis
of variance (One – way anova) , and (scheffe test) ,
the study concluded that the backhand short serve
more accurate than the forehand short serve for
players badminton in Jordan and the backhand and
forehand short serve to the players in the national of
Jordan team with the most accurate players than the
clubs players. Researcher concluded that Jordanians
players definitely need to focus on using backhand
short serve during the competition and the emphasis
on Jordanians badminton coaches increased focus on
backhand short serve during training.
Key words: badminton, short serve

ي�شهد العامل الآن تطوراً مذهال يف جميع املجاالت ومنها
املجال الريا�ضي وذلك نتيجة تطور �سائر العلوم املرتبطة به،
مما حدا ب�أ�صحاب هذا االخت�صا�ص �إىل �إجراء املزيد من الدرا�سات
والأبحاث من �أجل االرتقاء مب�ستوى الأداء للفرق واملنتخبات
الريا�ضية يف ظل تقارب م�ستوى الأداء لهذه الفرق واملنتخبات.
لقد ارتفعت تكلفة �إعداد الفرق الريا�ضية اجلماعية ،ولذلك
اجتهت كثري من الدول �إىل الألعاب الفردية لتخفي�ض الفاتورة
الريا�ضية .ومن الألعاب الفردية التي زاد االهتمام بها م�ؤخرا العاب
امل�رضب (تن�س الطاولة ،اال�سكوا�ش ،التن�س الأر�ضي ،الري�شة الطائرة)
 ،و�أ�صبحت تقام لها بطوالت عاملية وقارية ت�شارك فيها معظم
الدول وت�سعى من خاللها �إىل حتقيق االجناز والتفوق الريا�ضي،
ويرى (� )shanti, 2013إن من � -ألعاب امل�رضب لعبة الري�شة الطائرة
التي �أ�صبحت اليوم من الريا�ضات التناف�سية احلديثة ،و�أ�صبح هناك
�سباق للتفوق يف هذه الريا�ضة ،و�أ�صبحت حتتل مكانة مرموقة
بني الألعاب التناف�سية ،ويرجع ذلك �إىل م�شاركة العديد من الدول
وتنظيمها ملختلف البطوالت املحلية والعاملية �أمثال ال�صني،
كوريا ،اليابان ،الدمنرك ،والهند.
وتعد لعبة الري�شة الطائرة من الألعاب ال�رسيعة جداً ،ويحتاج
ممار�سوها �إىل درجة عالية من الدقة يف الأداء باعتبار �إن حتقيق
االجناز يف هذه اللعبة يحتاج �إىل درجة عالية من الرتكيز واالنتباه
طوال املناف�سة( .اخللف. )2001 ،
حتتوي لعبة الري�شة الطائرة العديد من املهارات املتنوعة
والتي حتتاج �إىل تكرار كبري للو�صول �إىل مرحلة الإتقان ،خ�صو�صاً
على م�ستوى املناف�سة ،وتتطلب لعبة الري�شة الطائرة �صفات ج�سدية
وعقلية من �أجل مواجهة �سائر التحديات �أثناء املناف�سة حيث يتم
حتديد م�ستوى �أداء الالعبني من خالل م�ستوى اللياقة البدنية،
مهارات اللعبة ،واخلطط التكتيكية (. )shanti, 2013
ويعد الإر�سال يف الري�شة الطائرة مفتاح اللعب والأ�سا�س يف
حتقيق التفوق يف املناف�سات ،وي�ؤكد زروقي (� )2004أن الإر�سال
من املهارات الأ�سا�سية الهامة ،و�أن جناح الالعب يف املناف�سة
يعتمد بالدرجة الأوىل على دقة الإر�سال لديه ،و�أن �إخفاقه يف �أداء
هذه املهارة يكلفه نقاطاً جمانية ت�ؤخر و�صوله �إىل الإجناز يف
املناف�سات الريا�ضية.
ومن �أنواع الإر�سال يف الري�شة الطائرة الإر�سال الق�صري الذي
يعد من �أنواع الإر�سال الأكرث ا�ستخداماً يف املناف�سات ،وي�ؤدى هذا
الإر�سال �إما بالوجه الأمامي �أو بالوجه اخللفي للم�رضب ،بهدف
�إجبار املناف�س على رفع الري�شة للأعلى مما ي�ساعد الالعب املر�سل
في�أخذ املبادرة وخلق فر�صة للهجوم (جهاد.)2013 ،
وي�شري ( )Hussain et all, 2002بهذا ال�صدد �إىل �أن الالعبني
يلجئون �إىل ا�ستخدام الإر�سال الق�صري يف مناف�سات الري�شة الطائرة
عندما يكونون حتت ال�ضغط من املناف�س ولأخذ املبادرة خ�صو�صاً
عند مواجهة العبني �أقوياء يف مهارة ال�رضب ال�ساحق.
تعد الدقة من العنا�رص املهمة يف �أداء �إر�سال جيد يف لعبة
الري�شة الطائرة خ�صو�صاً يف الإر�سال الق�صري ،حيث يعد �إخفاق
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د .نضال مصطفى محمد بني سعيد

الالعب يف �رضب الري�شة ب�شكل جيد وبدرجة كبرية من الدقة يعطي
الالعب املناف�س فر�صة للهجوم على ال�شبكة وبالتايل �إحراز النقطة،
وحتى ي�صل الالعب �إىل درجة عالية من الدقة عند �أداء الإر�سال ف�إنه
يحتاج �إىل تدريب عايل امل�ستوى ،وهذا يحتاج �إىل مزيد من التدريب
والتكرار (.)Mazin, 2014

مشكلة الدراسة:
حتتوي لعبة الري�شة الطائرة العديد من املهارات املتنوعة
والتي حتتاج �إىل تكرار كبري للو�صول �إىل مرحلة الإتقان خ�صو�صاً
على م�ستوى املناف�سة ( ،)Tzetzis, 2006ويعد الأداء ال�صحيح يف
بداية تعلم املهارات مهم جدا لنجاح الالعبني يف مرحلة مبكرة
من التعلم يف هذه اللعبة� ،إذ يعد �إخفاق الالعب يف �أداء هذه
املهارة يكلفه نقاطاً جمانية ت�ؤخر و�صولة للإجناز الريا�ضي.
(.)shanti, 2013
ويعد الإر�سال الق�صري الأكرث ا�ستخداما يف مناف�سات الري�شة
الطائرة حيث �أ�شار (� )Huang, 2003إىل �أن الإر�سال الق�صري ي�شكل ما
ن�سبته  78%من جمموع �أنواع الإر�سال امل�ستخدمة �أثناء املباراة،
من هنا الحظ الباحث خالل م�سريته الريا�ضية بو�صفه العباً ومدرباً
للعبة الري�شة الطائرة �أهمية اختيار الالعبني للإر�سال الأكرث دقة يف
املناف�سات مبا يتنا�سب مع قدراتهم ومهاراتهم ،وقد الحظ الباحث
انه لي�س هناك �إ�سرتاتيجية وا�ضحة لدى العبي الري�شة الطائرة يف
الأردن يف ا�ستخدام الإر�سال الق�صري ،ف�أحياناً ي�ستخدمون الإر�سال
الق�صري الأمامي و�أحياناً �أخرى ي�ستخدمون الإر�سال الق�صري اخللفي،
مما دفع الباحث لإجراء درا�سته احلالية للمقارنة بني دقة الإر�سال
الق�صري الأمامي ودقة الإر�سال الق�صري اخللفي.

أهمية الدراسة:
ت�ستمد هذه الدرا�سة �أهميتها من جانبني اثنني� ،أولهما:
اجلانب النظري ،وثانيهما اجلانب العملي .وتكمن الأهمية النظرية
لهذه الدرا�سة يف حداثتها ،واحلاجة للبحث فيها ،والنتائج املعرفية
والعلمية املتوقع �إ�ضافتها يف هذا املجال؛ لذا ف�إن الأهمية النظرية
لهذه الدرا�سة تنبثق من �أنها حتاول �أن تك�شف الفرق بني دقة
الإر�سال الق�صري الأمامي واخللفي يف الري�شة الطائرة.
�أما الأهمية العملية لهذه الدرا�سة فتكمن يف النقاط التالية:
1 .1ت�ساعد هذه الدرا�سة يف حتديد الإر�سال الق�صري الأكرث لدى
الالعبني الأردنيني لي�صار �إىل الرتكيز عليه �سواء يف التدريب
�أو املناف�سات.
2 .2ت�ساعد هذه الدرا�سة مدربي الري�شة الطائرة يف حت�سني توظيف
الإر�سال الأكرث �أهمية يف املناف�سات من �أجل حت�سني م�ستوى
من الأداء.
3 .3ت�سهم هذه الدرا�سة يف فتح �أفاق عديدة �أمام الباحثني ،للبحث
يف موا�ضيع م�شابهه �سواء يف الألعاب الفردية �أم اجلماعية.

أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدرا�سة �إىل التعرف على:
1 .1الفرق بني دقة الإر�سال الق�صري الأمامي ودقة الإر�سال الق�صري
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اخللفي لدى العبي الري�شة الطائرة يف الأردن.
2 .2الفرق يف دقة الإر�سال الق�صري الأمامي و الق�صري اخللفي
بني العبي املنتخب الوطني الأردين والعبي الأندية ونا�شئي
املنتخب الوطني يف الري�شة الطائرة.

تساؤالت الدراسة:
1 .1هل يوجد فروق دالة �إح�صائياً عند م�ستوى الداللة الإح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )α≥0.05بني متو�سطات دقة الإر�سال
الق�صري الأمامي ودقة الإر�سال الق�صري اخللفي لدى العبي
الري�شة الطائرة يف الأردن؟
2 .2هل يوجد فروق دالة �إح�صائياً عند م�ستوى الداللة ()α≥0.05
بني الالعبني يف دقة الإر�سال الق�صري الأمامي واخللفي تعزى
ملتغري اجلهة التي يلعب لها (الأندية ,منتخب وطني ,نا�شئو
املنتخب) ؟

جماالت الدراسة:
1 .1املجال الب�رشي العبو الري�شة الطائرة يف الأردن 2016
2 .2املجال �ألزماين :الفرتة الزمنية املح�صورة 2016 /7/ 20
�إىل 2016 /8 /10
3 .3املجال املكاين� :صالة الري�شة الطائرة يف مدينة احل�سن
لل�شباب /اربد ،و�صالة الريموك للري�شة الطائرة يف مدينة
احل�سني لل�شباب /عمان.

التعريفات اإلجرائية:
◄◄الري�شة الطائرة ) البادمنتون ( :هي من الألعاب التي
ُتلعب بامل�رضب وي�شارك بها العبان متقابالن (فردي) �أو �أربعة
العبني م�شكلني فريقني (زوجي)  .يقف الالعبون على ن�صفني
متقابلني من ملعب م�ستطيل ين�صفه �شبك .ي�سجل الالعب نقطة
عن طريق �رضب الري�شة بامل�رضب لتطري فوق ال�شبكة وتهبط يف
الن�صف املخ�ص�ص لالعب اخل�صم.
◄◄الإر�سال الق�صري يف الري�شة الطائرة :هو املفتاح الأول
لبداية اللعب ،ك�رضبة ت�ستخدم لو�ضع الري�شة يف اللعب عند بداية كل
تبادل لل�رضبات ،ويكون �إما بالوجه الأمامي �أو اخللفي للم�رضب،
بحيث تر�سل �إىل املكان الذي من ال�صعب على اخل�صم �إرجاعه بقوة
�أو �إحراز نقطة منه مبا�رشة ،ويعد الإر�سال من املهارات املغلقة التي
يكون فيها الالعب بكامل حتكمه و�سيطرته على الأداء.

متغريات الدراسة:
Ú Úاملتغريات امل�ستقلة :نوع الإر�سال الق�صري (ق�صري �أمامي،
ق�صري خلفي (اجلهة التي يلعب لها الالعب (العبو منتخب وطني،
نا�شئو املنتخب الوطني ،العبو الأندية) .
Ú Úاملتغريات التابعة :دقة الإر�سال الق�صري الأمامي واخللفي
يف الري�شة الطائرة.
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الدراسات السابقة:
قام الباحث باالطالع على الدرا�سات ال�سابقة والأدب النظري
يف البيئتني العربية والأجنبية ،ومن املالحظ �أن الدرا�سات قليلة
ن�سبياً يف لعبة الري�شة الطائرة يف البيئة العربية وذلك ب�سبب حداثة
هذه اللعبة.ويرى الباحث �أن يقوم با�ستعرا�ض جمموعة من هذه
الدرا�سات وفقاً لت�سل�سلها الزمني:
قام ( )Hussain et al, 2002بدرا�سة هدفت �إىل حتليل
حركات الذراع يف الإر�سال الق�صري الأمامي والإر�سال الق�صري
اخللفي م�ستخدما املنهج الو�صفي على عينة تكونت من  8العبني
يف اجلامعات الهندية ،مت اختيارهم بالطريقة العمدية ،وكان
متو�سط �أطوالهم �173سم ،ومتو�سط �أعمارهم �18.8سنة ،ومتو�سط
�أوزانه م  66.9كغم وا�ستخدام الباحث كامريا نوع (�Canon Li
 )guria HF S10ك�أداة جلمع البيانات برتدد� 60صورة بالثانية
للمتغريات الكينيماتيكية (زاوية الكوع ،زاوية الر�سغ ،زاوية الكتف،
�رسعة الري�شة حلظة التالم�س ،ارتفاع الري�شة حلظة التالم�س� ،أق�صى
ارتفاع للري�شة) .ومت حتليل البيانات با�ستخدام برنامج (Silicon
 ، )coach Pro7و�أظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق دالة �إح�صائياً
للمتغريات الكينماتيكية بني الإر�سال الق�صري الأمامي والإر�سال
الق�صري اخللفي عند م�ستوى داللة α≥0.05على زاوية امل�رضب
وزاوية الكتف ،وهناك عالقة �سلبية بني زاوية الكتف و�رسعة الري�شة.
قام زروقي ،طارق ،و�آخرون ( )2004بدرا�سة هدفت التعرف
�إىل �أهمية الإر�سال يف لعبة الري�شة الطائرة م�ستخدماً املنهج
الو�صفي على ﻋﻴﻨﺔ ﺘﻜﻭﻨﺕ ﻤﻥ ( )6ﻻعبني ﻴﻤﺜﻠـﻭﻥ ﺍﻟﺘـ�ﺸﻜﻴﻠﺔ
الأ�سا�سية ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺏ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ العراقي للري�شة ﺍﻟﻁﺎﺌﺭﺓ ﻟﻌﺎﻡ 1995
م�ستخدماً اختباراً حمكماً يف دقة الإر�سال ك�أداة للدرا�سة.ﻭﻗﺩ
ﺍ�ﺴﺘﺨﺩﻡ الباحثون الو�سائل الإح�صائية ﺍﻤﻟﻨﺎ�ﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻘﻘﺕ ﻤﺎ
تهدف �إليه الدرا�سة ،ﺤﻴﺙ ﺍ�ﺴـﺘﻨﺘجت الدرا�سة �ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍ�ﻹﺭ�ﺴﺎل ﻲﻓ
ﻟﻌﺒﺔ ﺍﻟﺭﻴ�ﺸﺔ ﺍﻟﻁﺎﺌﺭﺓ فكانت ﻨ�ﺴﺒﺔ الإر�ساالت ﺍﻟﻔﺎ�ﺸﻠﺔ كثرية ﻤﻟﻌﻅﻡ
ﻻعبي ﺍﻤﻟﻨﺘﺨـﺏ ﺍﻟـﻭﻁﻨﻲ العراقي للري�شة ﺍﻟﻁﺎﺌﺭﺓ.و�أو�صى ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ
ﺒ�ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻁﻭﻴﺭ �إدراك الالعبني لأهمية ﺍ�ﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ �ﻀﺭﺒﺔ الإر�سال
ﻲﻓ ﺍﻤﻟﺒﺎﺭﻴﺎﺕ ،وﺘﺨ�ﺼﻴ�ﺹ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻜﺎﻲﻓ ﻟﻠﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠـﻑ
الإر�ساالت ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻴﻙ ﺍﻟ�ﺼﺤﻴﺢ ﺨﻼل ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ.
قام جيم بني ( )Jim Ben, 2005بدرا�سة هدفت التعرف �إىل
حتديد الوقت املنا�سب لنمطني من الإر�سال يف الري�شة الطائرة
الإر�سال الق�صري والإر�سال والطويل و�أثره على دقة الإر�سال على
عينة متجان�سة تكونت من ( )8العبني م�ستخدماً املنهج الو�صفي
حيث مت �إجراء ثالث اختبارات يف اليوم (االختبار الأول ال�ساعة 8
�صباحاً ،الثاين ال�ساعة  2بعد الظهر والثالث ال�ساعة الثامنة م�ساءً)
وقام الالعبون ب�إر�سال  10حماوالت يف كل اختبار وبعد �أن مت
جمع البيانات ا�ستخدم الباحث اختبار �أنوفا حل�ساب معدل الأخطاء.
وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن دقة الإر�سال الق�صري كانت �أف�ضل من
دقة الإر�سال الطويل لدى عينة الدرا�سة يف جميع الأوقات ،خ�صو�صاً
عند ال�ساعة الثانية بعد الظهر.ويعزو الباحث ذلك �إىل ارتفاع درجات
احلرارة الذي ي�ؤثر على قوة القب�ضة ،وي�ؤدي �إىل ت�شتيت الدقة يف
الإر�سال الطويل.
قام �سعد اهلل ( )2007بدرا�سة حتليلية هدفت �إىل التعرف على

بع�ض املتغريات الكينماتيكية للإر�سال العايل البعيد والإر�سال
املنخف�ض الق�صري يف الري�شة الطائرة على عينة تتكون من العب
واحد مت اختياره بالطريقة العمدية ك�أف�ضل العب يف حمافظة
نينوى العراقية ،وقد ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي ملالءمته
وطبيعة الدرا�سة ،و ا�ستخدم الباحث كامريا فيديو نوع �سوين ك�أداة
جلمع البيانات وقد ا�ستخدم الباحث برنامج ( )ifilmEdat1.3للتحليل
وا�ستخراج املتغريات ومن نتائج الدرا�سة مت التعرف على املتغريات
الكينماتيكية الإر�سال البعيد العايل واملنخف�ض الق�صري.
قام ( )shanti et al, 2013بدرا�سة هدفت �إىل مقارنة
�إح�صائية بني الفائزين واخلا�رسين يف بطولة انرت جلامعة بركة اهلل
يف بوبال يف الهند للري�شة الطائرة يف متغريات (الإر�سال العايل،
الإر�سال الق�صري ،الإبعاد من �أعلى ،ال�رضبة ال�ساحقة ،الإ�سقاط) على
عينة تكونت من  20العباً ( 10فائزون  10خا�رسون) تراوحت
�أعمارهم بني  20و � 25سنة.وقد ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي
ملالءمته لإجراءات الدرا�سة.وقام الباحث بجمع البيانات من خالل
خمت�صني يقومون بر�صد �إح�صائي ملتغريات الدرا�سة �أثناء �سري
املباريات وبعد جمع البيانات ا�ستخدم الباحث اختبار ( )t testعند
م�ستوى داللة ( )α≥0.05و�أظهرت نتائج الدرا�سة عدم وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية بني الالعبني الفائزين واخلا�رسين يف متغريات
(الإر�سال العايل ،الإر�سال الق�صري ،الإبعاد من �أعلى ،ال�رضبة
ال�ساحقة) و�أن هناك فروقاً دالة �إح�صائيا بني الفائزين واخلا�رسين
يف متغري �رضبة الإ�سقاط ول�صالح الالعبني الفائزين.
قام جالل ( )2014بدرا�سة هدفت �إىل تقومي دقة الإر�سال
الق�صري و�رضبة الإبعاد الأمامية وعالقتها يف نتائج الالعبني
النا�شئني يف بطولة �أندية العراق بالري�شة الطائرة ،وقد تكونت
عينة الدرا�سة من ( )10العبني ،وا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي
ملالءمته لطبيعة الدرا�سة م�ستخدماً اختباراً حمكماً لقيا�س دقة
املهارات قيد الدرا�سة.وبعد �إجراء املعاجلة الإح�صائية �أظهرت
نتائج الدرا�سة �أن هناك �ضعفاً لدى الالعبني يف دقة مهارة الإر�سال
الق�صري يف الري�شة الطائرة ،و�أن دقة مهارة الأبعاد الأمامية كانت
جيدة ،و�أو�صى الباحث با�ستخدام عملية التقومي ملهارات الري�شة
الطائرة من �أجل ت�صنيف الالعبني.
�أ�سهمت الدرا�سات ال�سابقة يف م�ساعدة الباحث بالآتي:
1 .1حتديد الإطار العام للدرا�سة احلالية وكذلك اخلطوات املتبعة
يف �إجراءات الدرا�سة من النواحي الفنية والإدارية.
�2 .2صياغة �أهداف الدرا�سة وت�سا�ؤالتها.
3 .3اختيار املنهج املنا�سب لطبيعة �إجراءات الدرا�سة.
4 .4حتديد الطريقة املثلى الختيار عينة الدرا�سة.
5 .5حتديد �أهم متغريات الدرا�سة.
6 .6حتديد و�سائل جمع البيانات و�أدواتها املنا�سبة لطبيعة
الدرا�سة.
7 .7حتديد الأ�سلوب الإح�صائي املنا�سب.
8 .8التعرف على طريقة عر�ض البيانات.
9 .9اال�ستفادة يف مناق�شة النتائج وتف�سريها.
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دراسة مقارنة بني دقة اإلرسال القصير األمامي والقصير اخللفي
لدى العبي الريشة الطائرة في األردن

د .نضال مصطفى محمد بني سعيد

وملحق رقم ( )2يبني �أ�سماء ال�سادة حمكمي االختبار.

إجراءات الدراسة:
منهج الدراسة:
ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي امل�سحي ملالءمته لطبيعة
الدرا�سة و�إجراءاتها.
جمتمع الدراسة:
تكون جمتمع الدرا�سة من العبي الري�شة الطائرة يف الأردن
وعددهم ( 100العب) ح�سب �سجالت االحتاد الأردين للري�شة
الطائرة.
عينة الدراسة:
تكونت عينة الدرا�سة من العبي الري�شة الطائرة يف الأردن
وعددهم ( )33العباً.
 منتخب وطني عدد ( )9العبني  -الأندية ( )9العبني -
نا�شئني املنتخب الوطني ( )15العباً.
أداة الدراسة:
من �أجل قيا�س دقة الإر�سال الق�صري الأمامي واخللفي يف
الري�شة الطائرة مت االطالع على البحوث و وامل�صادر العلمية واختار
الباحث االختبار الذي �صممه (اخللف ، )2001 ،لكونه مقنناً ،ولأنه
ا�ستخدم يف الكثري من الدرا�سات.وعلى الرغم من ثبات االختبار
و�صدقه ومو�ضوعيته �إال �أن الباحث قام بعر�ضه على جمموعة من
اخلرباء الذين �أكدوا �صالحيته ومالءمته للتطبيق على عينة البحث.

طريقة إجراء االختبار لقياس دقة اإلرسال
األسس العلمية لالختبار
Ú Úثبات االختبار :قام الباحث بتطبيق اختبار الإر�سال
الق�صري الأمامي واخللفي يف لعبة الري�شة الطائرة على ( )7العبني
من جمتمع البحث مت ا�ستبعادهم من عينة الدرا�سة ،ثم �أعيد االختبار
بعد مرور (� )10أيام ،حيث ا�ستخرج معامل االرتباط بري�سون
بني نتائج االختبارين وكان معامل الثبات عالياً �إذ بلغ ()0.81
للإر�سال الق�صري اخللفي و ( )0.75للإر�سال الق�صري الأمامي.
�Ú Úصدق االختبار :ا�ستخدم الباحث معامل ال�صدق الذاتي =
معامل الثبات ,والذي يدل على م�صداقية االختبار ودقته لقيا�س
دقة الإر�سال الق�صري حيث بلغ �صدق االختبار ( .)% 88للإر�سال
الق�صري اخللفي و ( )0.81للإر�سال الق�صري الأمامي.
Ú Úمو�ضوعية االختبار :كان اختبار مهارة الإر�سال الق�صري
يف الري�شة الطائرة وا�ضحاً ومفهوماً وله درجات حمددة لذلك فهو
اختبار ذو قيا�س مو�ضوعي.
Ú Úهدف االختبار :قيا�س دقة الإر�سال الق�صري يف الري�شة
الطائرة
�Ú Úأدوات االختبار :ا�ستمارة اختبار (ملحق رقم  )1م�ضارب
قانونية ،ري�ش قانونية ،ملعب خمطط بت�صميم االختبار ،حبل
مطاطي ،كما يف ال�شكل (:)1

شكل ()1
يوضح ملعب الريشة الطائرة بتصميم اختبار اإلرسال القصير.

يبلغ قيا�س كل منطقة كما ي�أتي :منطقة ( 5درجات) ن�صف قطرها (� )55.8سم من املركز ،منطقة ( 4درجات) ن�صف قطرها
(� )76سم ،منطقة ( 3درجات) ن�صف قطرها (� )96.5سم ،منطقة ( 2درجة) ن�صف قطرها (� )117سم ،ومنطقة ( 1درجة) باقي منطقة
الإر�سال.
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يظهر اجلدول ( )1ما يلي:
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α≤0.05بني (دقة الإر�سال الق�صري الأمامي ودقة الإر�سال
الق�صري اخللفي) يف لعبة الري�شة الطائرة ،وكانت الفروق ل�صالح دقة
الإر�سال الق�صري اخللفي مبتو�سط ح�سابي ( , )39.545بينما بلغ
املتو�سط احل�سابي لدقة الإر�سال الق�صري الأمامي ( )35.667لدى
العبي الري�شة الطائرة يف الأردن�.أي �أن الإر�سال الق�صري اخللفي �أكرث
دقة لدى العبي الري�شة الطائرة يف الأردن.ويعزو الباحث �سبب ذلك
�إىل �أن زاوية الكتف وزاوية امل�رضب لدى الالعبني تكون �أعلى عند
�أداء الإر�سال الق�صري اخللفي بعك�س الإر�سال الق�صري الأمامي التي
تكون فيه زاوية امل�رضب وزاوية الكتف منخف�ضة ،مما يعطي �رسعة
�أكرب للري�شة وبالتايل �سقوطها يف املنطقة اخللفية ملنطقة الإر�سال،
مما يعطي دقة �أقل وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة (Hussain, et
 )al, 2002يف �أن لزاوية الكتف وزاوية امل�رضب عالقة كبرية مع
�رسعة الري�شة ،وكذلك يعزي هذه النتيجة �إىل �أن هناك مرجحة يف
الذراع يف �أداء الإر�سال الق�صري الأمامي ،مما يعطي قوة و�رسعة �أكرب
للري�شة ،وهذا يودي �إىل ت�شتيت الدقة ،وهذا ما �أ�شار �إليه (JimBen,
 )2005يف �أن الإر�سال الق�صري وخ�صو�صا اخللفي ال يحتاج �إىل قوة
و�رسعة كبرية و�إمنا يعتمد على حركة الدفع ( )pushمعتمداً يف ذلك
على حركة الر�سغ فقط.كما �أن لق�رص م�سافة الإر�سال الق�صري اخللفي
بني الري�شة وامل�رضب يعطي حتكماً �أكرب وهذا ما �أ�شار �إليه اخلاطر
و�ألبيك )1996( ،يف �أن ق�رص امل�سافة يف الإر�سال يعطي حتكماً
ودقة�أكرب.
◄◄النتائج املتعلقة بالإجابة عن ال�س�ؤال الثاين :هل يوجد
فروق دالة �إح�صائيا بني الالعبني يف دقة الإر�سال الق�صري الأمامي
واخللفي تعزى ملتغري اجلهة التي يلعب لها (الأندية ,منتخب وطني,
نا�شئو املنتخب الوطني) ؟
للإجابة عن ال�س�ؤال الثاين ،ح�سبت املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية لكل من (دقة الإر�سال الق�صري الأمامي و
دقة الإر�سال الق�صري اخللفي) تبعاً ملتغري اجلهة التي يلعب لها
(الأندية ,منتخب وطني ,نا�شئو املنتخب)  ,وللك�شف عن الفروق
بني هذه املتو�سطات ا�ستخدم حتليل التباين الأحادي (– One
 )Way ANOVAتبعاً ملتغري اجلهة التي يلعب لها (العبو الأندية,
العبو املنتخب الوطني ,نا�شئو املنتخب الوطني)  ,واجلداول ()2
يو�ضح ذلك.

طريقة تنفيذ االختبار:
يقف الالعب املر�سل يف املنطقة (×) ويقوم ب�أداء ()10
�إر�ساالت ق�صرية �أمامية و ( )10ار�ساالت ق�صرية خلفية بحيث تعرب
الري�شة من فوق ال�شبكة وحتت احلبل املطاطي الذي يرتفع عن ال�شبكة
(�51سم) حماوالً �إ�سقاط الري�شة يف املنطقة ذات الدرجة العليا.
Ú Úح�ساب النقاط:
الدرجة حتت�سب بالنظر �إىل:
 تعطى الدرجة ح�سب مكان �سقوط الري�شة.
 الري�شة التي تقع على خط بني منطقتني تعطى الدرجة
العليا.
 الري�شة التي ت�سقط خارج �إحدى املناطق تعطى �صفراً
 النتيجة النهائية هي جمموع (� )10إر�ساالت�.أعلى نتيجة
لالختبار ( )50درجة النقاط مق�سمة من (. )1,2,3,4,5

التحليل اإلحصائي:
لتحليل البيانات وا�ستخراج النتائج ،قام الباحث با�ستخدام
�أنواع التحليالت الإح�صائية التالية:
 Paired Samples T-TestÚ Úللعينات املزدوجة.
Ú Úحتليل التباين الأحادي (.)One – Way ANOVA
Ú Úواختبار �شيفيه (.)Scheffe Test

عرض ومناقشة النتائج:
◄◄عر�ض ومناق�شة النتائج املتعلقة بالإجابة عن ال�س�ؤال
الأول :هل يوجد فروق دالة �إح�صائيا عند م�ستوى الداللة الإح�صائية
( )0.05بني دقة الإر�سال الق�صري الأمامي ودقة الإر�سال الق�صري
اخللفي لدى العبي الري�شة الطائرة يف الأردن؟
للإجابة عن ال�س�ؤال الأول ،ا�ستخدم اختبار (Paired Samples
 )T-Testللعينات املزدوجة بني دقة الإر�سال الق�صري الأمامي ودقة
الإر�سال الق�صري اخللفي لعبة الري�شة الطائرة ,واجلدول ( )1يو�ضح
ذلك.
الجدول (: )1
اختبار ( )Paired Samples T-Testللعينات المزدوجة بين (دقة اإلرسال القصير
األمامي ودقة اإلرسال القصير الخلفي لدى العبي الريشة الطائرة في األردن) .ن= ()33

الجدول (: )2
نتائج تحليل التباين ( )One - Way ANOVAللكشف عن الفروق في دقة اإلرسال القصير
األمامي تبعاً لمتغير الجهة التي يلعب لها (األندية ،منتخب وطني ،ناشئو المنتخب) .ن= ()33

دقة الإر�سال دقة الإر�سال
الق�صري
الق�صري
اخللفي
الأمامي
املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

d.f

T

Sig

35.667

6.669

39.545

4.777

32

3.876 -

0.000

دقة الإر�سال الق�صري الأمامي

اختبار (Paired Samples
) Testللعينات املزدوجة بني
(دقة الإر�سال الق�صري الأمامي
ودقة الإر�سال الق�صري اخللفي)
يف لعبة الري�شة الطائرة
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اجلهة التي
يلعب فيها

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الأندية

9

34.667

7.517

منتخب وطني

9

40.444

2.920

نا�شئو املنتخب
الوطني

15

33.400

6.610

قيمة
«”f

3.863

الداللة
الإح�صائية

0.032

دراسة مقارنة بني دقة اإلرسال القصير األمامي والقصير اخللفي
لدى العبي الريشة الطائرة في األردن

د .نضال مصطفى محمد بني سعيد

يظهر من اجلدول ( )2وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α≤0.05يف دقة الإر�سال الق�صري الأمامي تبعاً
ملتغري اجلهة التي يلعب فيها الالعب (الأندية ,منتخب وطني،
ونا�شئو املنتخب الوطني)  ,حيث بلغت قيمة ) “f” (3.863بداللة
�إح�صائية (. )0.032وملعرفة مواقع الفروق الإح�صائية ،مت تطبيق
اختبار �شيفيه ( )scheffeللمقارنات البعدية ,واجلدول ( )3يو�ضح
ذلك.
الجدول (: )3
نتائج اختبار شيفيه ( )scheffeللمقارنات البعدية للكشف عن مواقع الفروق
في دقة اإلرسال القصير األمامي تبعاً لمتغير الجهة .ن= ()33

اجلهة التي
يلعب فيها

املتو�سط
احل�سابي

الأندية

منتخب وطني

نا�شئني
املنتخب

الأندية

34.667

-

*5.777 -

1.267

منتخب وطني

40.444

-

*7.44

نا�شئو املنتخب

33.400

-

يظهر من اجلدول (� )3أن مواقع الفروق يف دقة الإر�سال
الق�صري الأمامي تبعاً ملتغري اجلهة التي يلعب فيها الالعب وكانت
بني (منتخب وطني) و (نا�شئي املنتخب الوطني) ,ول�صالح (منتخب
وطني) حيث بلغ متو�سطهم احل�سابي ( ,)40.444بينما بلغ
املتو�سط احل�سابي (نا�شئي املنتخب الوطني) ( ,)33.400وبني
(منتخب وطني) و (الأندية) ل�صالح املنتخب الوطني �أي�ضاً ،ومل
تظهر فروق بني العبي الأندية ونا�شئي املنتخب.ويعزو الباحث
ذلك �إىل �أن خربة العبي املنتخب الوطني كبرية مقارنة مع خربة
العبي الأندية ونا�شئي املنتخب الوطني ،كما �أن تدريباتهم منتظمة
ومكثفة ،ولذلك جاءت دقة الإر�سال لديهم �أكرب من العبي الأندية
ونا�شئي املنتخب الوطني وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة (Mazin,
 )2014يف �أن تكرار التدريب يزيد من دقة الإر�سال.
الجدول (: )4
نتائج تحليل التباين ( )One - Way ANOVAللكشف عن الفروق في دقة اإلرسال القصير
الخلفي تبعاً لمتغير الجهة التي يلعب لها (األندية ،منتخب وطني ،ناشئو المنتخب)

دقة الإر�سال الق�صري اخللفي

اجلهة

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الأندية

9

38.889

5.925

منتخب وطني

9

43.556

1.590

نا�شئو املنتخب

15

37.533

3.962

قيمة
«”f

6.029

الداللة
الإح�صائية

0.006

يظهر من اجلدول ( )4وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α≤0.05يف دقة الإر�سال الق�صري اخللفي تبعاً
ملتغري اجلهة التي يلعب فيها الأندية ،منتخب وطني ,نا�شئي
املنتخب الوطني)  ,حيث بلغت قيمة ) “f” (6.029بداللة �إح�صائية
( .)0.006وملعرفة مواقع الفروق الإح�صائية يف دقة الإر�سال
الق�صري اخللفي تبعاً ملتغري اجلهة التي يلعب لها (الأندية ,منتخب
وطني ,نا�شئو املنتخب الوطني) ،طبق اختبار �شيفيه ()Scheffe
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للمقارنات البعدية ,واجلدول ( )5يو�ضح ذلك.
الجدول (: )5
نتائج اختبار شيفيه ( )Scheffeللمقارنات البعدية للكشف عن مواقع الفروق
في دقة االرسال القصير الخلفي ً
تبعا لمتغير الجهة

اجلهة التي
يلعب فيها

املتو�سط
احل�سابي

الأندية

منتخب وطني

نا�شئو املنتخب
الوطني

الأندية

38.889

-

*4.667 -

1.356

منتخب وطني

43.556

نا�شئو املنتخب

37.533

-

*6.23
-

يظهر من اجلدول (� )5أن مواقع الفروق يف دقة الإر�سال
الق�صري اخللفي تبعاً ملتغري اجلهة التي يلعب فيها الالعب كانت
بني (منتخب وطني) و (نا�شئو املنتخب)  ,ول�صالح (منتخب وطني)
حيث بلغ متو�سطهم احل�سابي ( ،)43.556بينما بلغ املتو�سط
احل�سابي (لنا�شئي املنتخب) ( ,)37.533وبني (منتخب وطني)
و (الأندية) مبتو�سط ح�سابي ( )38.889ل�صالح املنتخب الوطني
�أي�ضاً ،ومل تظهر فروق بني العبي الأندية ونا�شئي املنتخب يف
دقة الإر�سال الق�صري اخللفي.ويعزو الباحث ال�سبب يف عدم وجود
فروق دالة �إح�صائيا بني العبي الأندية ونا�شئي املنتخب يف دقة
الإر�سال الق�صري اخللفي �إىل �أن ظروف التدريب واملناف�سة مت�ساوية
بني الالعبني وبالتايل جاءت دقة الإر�سال مت�ساوية بينهما وهذا
ما �أ�شار �إليه ( )Mazin, 2014يف �أن عدم انتظام وتكرار التدريب
واملناف�سة يقلل من دقة الإر�سال.كما �أن م�شاركة العبي املنتخب
الوطني يف البطوالت اخلارجية �أكرب مما جعلهم يكت�سبون خربة
يف ا�ستخدام الإر�سال الق�صري اخللفي من خالل م�شاهدة الالعبني
الدوليني ونقل تلك اخلربة با�ستخدام التكنيك ال�صحيح يف �أداء هذا
النوع من الإر�سال.

االستنتاجات والتوصيات
االستنتاجات:
1 .1الإر�سال الق�صري اخللفي �أكرث دقة من الإر�سال الق�صري الأمامي
لدى العبي الري�شة الطائرة يف الأردن.
2 .2الإر�سال الق�صري اخللفي والأمامي لدى العبي املنتخب الوطني
الأردين �أكرث دقة من العبي الأندية ونا�شئي املنتخب الوطني.
التوصيات:
1 .1الت�أكيد على الالعبني الأردنيني ب�رضورة الرتكيز با�ستخدام
الإر�سال الق�صري اخللفي �أثناء املناف�سات.
2 .2الت�أكيد على املدربني الأردنيني بزيادة الرتكيز على الإر�سال
الق�صري اخللفي اثناء التدريب على الإر�سال الق�صري يف الري�شة
الطائرة.
�3 .3إجراء درا�سات �أخرى م�شابهة للألعاب الفردية والألعاب
اجلماعية لدى املنتخبات الوطنية الأردنية وملختلف الألعاب
الريا�ضية.
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