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ملخص البحث:

إِ َّن دراسةةةة وااةةةع التةةةال التت يمةةةل ييمةةةا يخةةةل الجي ةةةة ال ةةةا ج لةةة و ةةة
الخصوص ومختلف األلعاب ل مستوى العموم من الدراسات الوا ب التو ة إلياةا
بقصد ت ويج العملية التت يمية وريع مستوى األداء للت ام والال بين لة دةد سةواء
من خالل ت بيق القانون واسةتخالص دةق الال بةين ب ة ي سةلين يقةمن دقةواان دون
تدخي للتقديج الذاتل للت ام من اة ،وتقليي دد األخ اء التت يمية التةل اةد يقةع يياةا
الت ن من اة أُخجى.
وت مةةن م ة لة البتةةو يةةل ةةون أع َّن اارتفةةاا التاىةةي يةةل المسةةتوى الماةةاري
لال بةةين اسةةتو ب اللعةةب ب ة ي بيةةج إلة الخ ةةوع المتي ةةة للملعةةب و ةةذا بتةةد اتة
م ةة لة توا ةة ال ُت ةةام لةةة المسةةتوى الت بيقةةل يةةل ادتسةةةاب النقةةاع وبخاىةةة يةةةل
القجبات السادقة التل ت ون يياا الجي ة ال ا ج سجيعة دًا وا يم ن إدراك من قةة
سةةقوع الجي ةةة ب ة ي دايةةق ،و ةةدي الدراسةةة إلة مقارنةةة أداء ال ُت ةةام العةةاملين لة
الجااز بأداء ال ُت ام العاملين من دون الجااز ،لذلك ايتجض البادو بعةدم و ةود يةج
معنويةةةة ات دالةةةة إدصةةةا ية بةةةين أداء التةةةا ن العةةةاملين لةةة الجاةةةاز وأداء ال ُت ةةةام
العاملين من دون الجااز ،واستخدم البادةو المةنا الوىةفل لمال متة عبيعةة البتةو،
واةةد تةةم ينةةة البتةةو مجمو ةةة مةةن ُد ةةام الجي ةةة ال ةةا ج مةةن الةةدوري العجااةةل
الدر ةةة األول ة و ةةان ةةدد ن أربعةةة ُد ةةام اهنةةان للجاةةاز واهنةةان يت مةةان مةةن دون
الجااز ،ش ل ينة البتو ( )%01من مجتمع البتو األىلل وتن اسةتخجا معامةي
اارتبةةاع (سةةبيجمان) ل ون ة يتناسةةب ودجةةن العينةةة و ةةو معامةةي رتبةةل للبيانةةات يةةج
م ةةجوعة التوزيةةع ا تيادليًةةا وأ ةةن ااسةةتنتا ات التةةل توىةةي إلياةةا البادةةو ةةل أع َّن
للجااز أعهج واتح ل تفاوت مستوى أداء ال ُت ام مةا بةين الجاةاز والعمةي مةن دونة ،
و ةةةذلك أسةةةان الجاةةةاز يةةةل سةةةج ة وداةةةة إىةةةدار القةةةجار لل ُت ةةةام ،ومةةةن خةةةالل ةةةذ ِ
ااسةةتنتا ات يوىةةل البادةةو با تمةةاد الجاةةاز يةةل المباريةةات الجسةةمية ل ة مسةةتوى
العجا و ذلك استخدام الجااز للغجض نفس يل يعاليات رياتية أُخجى.
الكلمات المفتاحية /الجي

ال ا ج
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A comparative study of the performance award for
the rulers of the first-class badminton
Abstract
The study of the reality of the situation arbitration
regarding badminton in particular, and various games at the
level of general studies should go to them with a view to
develop the arbitration process and raise the level of
performance of the referees and players alike through the
application of the law and draw the right players to properly
ensure their rights without the intervention of the selfassessment for referees on the one hand , and reduce the number
of refereeing errors that may be located where the judgment of
the other.
The problem with search in the fact that the rise in skill level of
the players necessitated play heavily into the contours of the
stadium , and this in itself is a problem for the rulers to the
normal level in calculating the points , especially in the strikes
overwhelming where badminton is very fast and can not
recognize the area of the fall of badminton in accurate . The aim
of this study is to compare the performance of the referees
working on the device performance of the referees working
without the device , so I suppose the researcher that there is no
difference moral statistically significant differences between the
performance of the ruling workers on the device and the
performance of the referees working without the device, and the
researcher used the quasi- experimental suitability nature of
search , has included a sample group of governors badminton
from the Iraqi League first class and the number was four
governors , two of the device and the two govern without the
device, formed a research sample (10 %) of the original research
was to extract the correlation coefficient ( Spearman ) for being
commensurate with the size of the sample , which coefficient
Arrange data unconditional distribution of natural and the most
important conclusions of the researcher are: that the device had
a clear impact on the uneven performance of the referees
between the device and work without , as well as the shares of
-4-

العدد التاسع والخمسون  .ايلول لسنة 4102

مجلة الفتح

the device in the speed and accuracy of the decision of the
governors , and through these conclusions, the researcher
recommends the adoption of the device in official matches the
level of Iraq as well as the use of the device for the same
purpose in other sporting events.

التعريف بالبحث:
مقدمة البحث وأهميته:
يظاج ال ي التديو للجي ة ال ا ج أع َّن أىلاا و الاند ،إ استوعن القوات
البجي انية ناك أواخج القجن التاسع ج ،وأىبت ذ ِ اللعبة معجية بلعبة (بونا)
هن أ ُخذت ذ ِ اللعبة إل إن لتجا ،إ وتع اوا د لعبة الجي ة ال ا ج  ،واد سجي
الظاور المب ج للعبة يل ام  ،0581وبعد إستا سيدات و و تا ج لعب أعفال يل
نوان ) (Badmintion Battleام
لندن ،و و أول من ن ج تابًا باسم تت
 ( .0581بدالتسين)01 4103 ،
وبدأت تُدار مباريات الجي ة ال ا ج من ابي د ن أول وهانل وهمانية مجاابل
خ وع ،ل ي سادة أربعة مجاابين وسجي ود ن ام ،وتت ون المبارا من هالث
أشواع يلعب الجانبان للفوز ب وعل من هالث أشواع ما لن يتفق ل خالف لك
ويفوز بال وع الجانب الذي يتصي ل نق ة ( )40أواً( .ااتتاد المج زي،
)2 4111
إِ َّن الزياد الواتتة يل دد ُد ام أو مجاابل الخ وع لاا دوا ل أ ماا
سج ة الجي ة التل تبلغ  341ن يل السا ة ،والتل أشار إلياا الخبيج ال ندي (دو ان)
( الل )40 4111 ،لتوييج أ ل داة يل مجاابة الخ وع ،وبالتالل إىدار اجارات
ل أاجب إل الوااعية ،و ذلك من األسباب المامة و ىغج دجن الجي ة أعيقًا،
والتل ت ي م لة أعيقًا يل متابعة دج تاا بصور واتتة.
ذا إل انب الت ور التاىي يل المستوى الفنل لال بين يل مستوى األداء،
إ انصب اا تمام يل الوا التاتج يل ت ور مستوى أداء الال بين يل اللعب ل
وانب السادة ،واجب الخ وع با تبار ا النقاع البعيد ن متناول المنايس والتل
يالال المنايس ىعوبة بيج يل إر اا القجبات التل تسقط ل الخ وع
وىعوبة التصدي لاا ،يقالً ن لك يإ ِ َّن ذ ِ المناعق ت جس امي ال ك لدى
الال ب المنايس يل ون أع َّن الجي ة خار ة ن ددود السا ة ،وبالتالل يتج اا مما
يؤشج نق ة مباشج لال ب.
إِ َّن بعض ذ ِ األسباب متعلقة بجوانب تخل الجؤيا لإلنسان ،وما يامنا نا
و المن قة الثانوية يل اإلنسان السلين بصجيًا ل و الخصوص ،والتل تقع أع ّما
المن قة األولية مباشج  ،و ل تجورية لإلدراك التس بصجي ،والتل ت سب الجؤيا
معنا ا ،يعل الج ن من أع َّن ال خل اد يجى األ سام والتج ات يل المن قة األولية
ل ناا اد ا تعنل شيئًا ما لن تصي تنبااتاا إل المن قة الثانوية ( .ازي ،ومتمد،
.)41 4118
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إِ َّن السج ة العالية للجي ة وخصوىًا ند القجب السادق ل الخ وع
ا تم ن الت ن من تتديد من قة السقوع ب ي دايق من و اة نظج البادو ،وبالتالل
يلجأ الال ب إل لعب الجي ة إل المن قة الداخلية من السادة ،والتل يعتقد أعنَّ أ ثج
أمانًا بما يخل مالدظة ال ُت ام ،ويؤدي ذا بدور إل تعف يل المستوى الفنل يل
األداء النات من دم اللعب ل الخ وع الجانبية للسادة.
لذلك ان من الوا ب التف يج يل آلية لتجاوز تلك الم الت لمسا د ال ُت ام
يل إىدار اجارات ىتيتة ند التت ين وإلنصاف الال بين الذين ربما يخسجوا
همار اد ن بسبب فوات تت يمية بسي ة يلجأ البادو لتصمين ااز يعين ال ُت ام
ل داة إىدار القجار بالنسبة للجيش الساا ة ل الخ وع.
مما تقدم يإ ِ َّن الجااز موتوا البتو و وسيلة لتجاوز الم الت التل توا
ي من الت ن والال ب ل دد سواء ند اللعب ل الخ وع.

مشكلة البحث:

من خالل متابعة البادو للب وات الجسمية والودية ادظ أع َّن المستوى
التت يمل يتأهج بنقاع ال ك ،والتل تسان يل تغييج النتا ب ي واتح ونقاع ال ك
يل ا لب األديان ل النقاع التل تسقط ل الخ وع من دون ادر الت ن ل
تعيين مواع سقوع ذ ِ الجي ة ،وبالتالل تتتسب ب ي يج ىتيح لال ب ا
يستتقاا ،ويؤدي لك بالقجور إل تغييج نتيجة المبارا  ،خصوىًا ند تقارب
المستوى الفنل لال بين.
وتبجز م لة البتو بأ ع َّن السج ة العالية للجي ة تتول من دون تعيين مواع
سقوعاا ب ي دايق ،ودجب الجي ة من ابي الال بين ،وتعف اإلنار  ،و ذلك
زدف الجي ة ل الخ وع ب ي سجيع من داخي السادة إل خار اا ،وتعف
اإلنار داخي السادة ،و وامي التقجيج الذاتل من ابي ال ُت ام أو مجاابل الخ وع
و يج ا من العوامي.
تُع ُّد ذ الم ا ي من ا بج الم ا ي التل توا ال ُت ام يل لعبة الجي ة
ال ا ج و ذلك يل ألعاب أُخجى م اباة ،لذلك ارتأى البادو ْ
أن يقوم بتصنيع ذا
الجااز يل متاولة لتجاوز ذ الم الت والمعواات وبالتالل الوىول إل مستوى
أ ثج داة يل إىدار القجار من ابي ال ُت ام.

هدف البحث:
مقارنة أداء ال ُت ام العاملين ل الجااز مع ال ُت ام العاملين من دون الجااز.

فرضية البحث:
ا تو د يجو معنوية ات دالة إدصا ية بين مستوى أداء ال ُت ام ل
الجااز وأداء التا ن من دون الجااز ند مستوى دالة (.)1،18
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مجاالت البحث:
.0
.4
.3

المجال الب جي ُد ام الجي ة ال ا ج يل العجا للدوري الممتاز.
المجال الزمانل  4103/7/4ولغاية .4103/1/45
المجال الم انل القا ة المغلقة لنادي ديال الجياتل.

الباب الثاني
الدراسات النظرية والسابقة:
 .0األجهزة والوسائل المساعدة:
إِ َّن األدا أو الجااز ل آلة أو وسيلة يستعان باا لتأدية مي ما.
(السامجا ل ،ومتمد )88 0110 ،يم ن ربط ذا المفاوم بالعملية التت يمية ،والتل
تُع ُّد ر نًا مؤهجًا يل المجال الجياتل ،ياألدوات واأل از ل مجمو ة من
اإلم انات المادية التل تأخذ أش ااً د وأدجا ًما مختلفة و ل تخدم أ داف مختلفة
ومتعدد تعبًا للغجض التل ىمم لاا وتتجاوح نسبة مسا متاا يل التعلن ويل
ت ويج المستويات سواء التج ية أو الماارية أو دت التت يمية من البسيط إل
المعقد يل أ زاء الماارات وداا ق تفصيالتاا ش الً ومقمونًا( .ال يخلل4111 ،
)08
أهمية الوسائل التعليمية في مجال التربية الرياضية:
"يقوم معلن التجبية الجياتية والمدرب باستخدام الوسا ي التعليمية ب اية
ىور ا وأش الاا ،يجبما يستخدم أيال ًما تعليمية أو ىور لعجض وتوتيح بعض
الماارات الجياتية ،واسيما يل الماد العملية أو اد يعجض ىورًا يوتح من
خاللاا مفاو ًما معين أو اد يستخدم ال جح لعجض ماارات أو خ ط تدريبية و يج
لك من مت لبات التدريب" ،وإِ َّن أ ن ما تمتاز ِب ِ الوسا ي التعليمية يل مجال التجبية
الجياتية و توايج العامي المااري ند اإل داد.
واجبات حكم الريشة الطائرة أثناء اإلرسال واالستقبال( :الصجاف)441 0153 ،
يالدظ وتع القدم ي من المجسي والمستقبي وو وب واوياما داخي
.0
المن قة المخصصة لإلرسال وااستقبال.
يالدظ واوف المجسي يل المن قة الصتيتة ند اإلرسال.
.4
يالدظ ْ
أن يتن اإلرسال من تت الخصج.
.3
إ ا مس الجي ة زميي المستقبي يل اللعب الزو ل بعد اإلرسال الصتيح
.2
يإ ِ َّن المجسي يجبح نق ة.
واجبات الحكم في أثناء اللعب:
الخ أ الذي يتدث من ال جف المجسي ت ون نتيجت تياا اإلرسال من
.0
وخسار نق ة.
الخ أ الذي يتدث يل ال جف المستقبي ت ون نتيجة ادتساب نق ة للمجسي.
.4
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يعد الال ب مخ ًأ إ ا مس ال ب ة بمقجب أو سم أو بأي شلء يتمل
.3
عالما ان الجي ة يل الملعب.
ا يتق لال ب تجب الجي ة و ل يل اة الخصن.
.2
يعد تجب الجي ة مجتين متتاليتين من ابي الال ب نفس أو زميلين يل
.8
الفجيق نفس بالتتابع خ أً.
يعد خ أ ً جاي أدد الال بين ال جف اآلخج.
.8
الدراسات النظرية السابقة:
 .0دراسة جبار علي كاظم الجميلي 7101 ،بعنوان:
(تةةةأهيج تمجينةةةات بةةةأ از مسةةةا د يةةةل ت ةةةويج سةةةج ة ااسةةةتجابة التج يةةةة والةةةذ اء
الجسمل -التج ل للقجبة السادقة لناشئل الجي ة ال ا ج ).
هدفت الدراسة إِل
إ ةةداد تمجينةةات متنو ةةة باسةةتخدام بعةةض األ اةةز المسةةا د لت ةةويج سةةج ة
.0
ااسةةتجابة التج يةةة و الةةذ اء الجسةةمل – التج ةةل للقةةجبة السةةادقة بالجي ةةة ال ةةا ج
للناشئين.
معجية تأهيج ذ التمجينات المتنو ة باسةتخدام بعةض األ اةز المسةا د يةل
.4
ت ةةويج سةةج ة ااسةةتجابة التج يةةة والةةذ اء الجسةةمل – التج ةةل للقةةجبة السةةادقة
بالجي ة ال ا ج للناشئين.
ا تمد البادو منا البتو التججيبةل لمناسةبت إ ةجاءات البتةو وا تمةد لة
ينة من الال بين الناشئين للجي ة ال ا ج يل أندية متايظة بابي.
توىي البادو إِل ااستنتا ات اآلتية
ةةان للجاةةاز المقتةةجح بوىةةف وسةةيلة مسةةا د دور يعةةال يةةل ت ةةويج سةةج ة
.0
ااستجابة التج ية (اللتظية واانتقالية) للقجبة السادقة بالجي ة ال ا ج للناشئين.
اسةةتخدام الجاةةاز المقتةةجح ويةةج الجاةةد والواة للمةةدرب والمةةتعلن يةةل ت ةةويج
.4
ماار القجبة السادقة بالجي ة ال ا ج ب ي يد و ةو مناسةب لتعلةين ةذ ِ الفئةة مةن
األ مار 00سنة.
استخدام الجااز المقتجح ل اهج ايجابل يل تفا ي المتعلمين يل أهنةاء التمةجين
.3
ودقور ن ( .اظن)4101 ،
 .7دراسة ماهر عبدالحمزة حردان العلواني 7112 ،بعنوان:
(بناء مقياس التصجف الخ ةل لال بةين المتقةدمين يةل أداء بعةض الماةارات
األساسية بالجي ة ال ا ج يل اللعب الفجدي).
دف البتو إِل
بناء مقياس التصةجف الخ ةل لال بةين يةل أداء الماةارات األساسةية للجي ةة
.0
ال ا ج .
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ل يل أداء الماةارات األساسةية لال بةل الجي ةة

 .4تقوين مستوى التصجف الخ
ال ا ج .
ا تمد البادو منا البتو الوىفل لمال مت إ جاءات البتو و ل
ا بل أندية العجا .

ينةة مةن

االستنتاجات التي توصل إليها البحث :
ةةل لال بةةين يةةل أداء الماةةارات األساسةةية

بنةةاء مقيةةاس التصةةجف الخ
.0
بالجي ة ال ا ج .
تقوين مستوى أداء الال بين لمقياس التصجف الخ ةل لال بةين يةل أداء
.4
الماارات األساسية بالجي ة ال ا ج ديةو توز ة مسةتويات الموااةف الخ يةة بةين
مستوى ( يد ،ومتوسط ،ومقبول ،وتعيف) يةل ميةع ماةارات المقيةاس ،ولةن تظاةج
داات يل مستوى ( يد داً) يةل ميةع ماةارات المقيةاس ،بينمةا ظاةجت دةاات يةل
مسةةتوى ( تةةعيف ةةداً ) يةةل (ماةةار اإلرسةةال ال ويةةي ،واإلرسةةال القصةةيج وتةةجبة
اإلبعةةاد والقةةجبة السةةادقة) و ةةذ النتةةا للمسةةتويات تؤ ةةد تةةعف الجانةةب الخ ةةل
لدى ينة البتو مما يجب اا تمام ب ب ي يد( .دجدان)4112 ،

الباب الثالث
منهج البحث وإجراءاته الميدانية:
إِ َّن إتباا منا البتو المناسب والدايق يل دراسة الم لة موتوا البتو،
يم ن من الوىول إل دقيقة الم لة ويقع التلول المناسبة لاا ( ،ليان وآخجون،
 )83 4111وبناء ل ون موتوا الدراسة و "دراسة مقارنة لمستوى األداء
التت يمل ل ُت ام الدر ة األول بالجي ة ال ا ج " ،يقد ان المنا الوىفل بأسلوب
الدراسات المقارنة ،و و المنا المال ن واألمثي للوىول إل تتقيق األ داف
الخاىة بالبتو.
مجتمع البحث وعينته:
إِ َّن األ داف التل يقعاا البادو لبتث واإل جاءات التل يستخدماا تتدد
عبيعة العينة التل تختار ا( .بندر)3 0175 ،
إِ إِ َّن أي مجتمع من األيجاد الذين سوف تتن دراسة خصا صان ميعًا أو من
خالل ستب ينة ممثلة تمثيالً ىاداًا لان يقد ان لزا ًما ل البادو ْ
أن يستند إل
األسس العلمية السليمة اختيار العينة للوىول إل نتا مجتية( .إبجا ين4114 ،
)87
لذلك مي البادو اختيار مجمو ة من ال ُت ام المعتمدين من ابي لجنة
ال ُت ام المج زية العجااية والبالغ دد ن (ُ )2د ام ومن مجموا ( )41و ن يمثلون
نسبة  %41من أىي المجتمع.
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ز ل تججيبية وتاب ة تمثي ًال مناما
إ اام البادو ب ج العينة إل
 % 01من نسبة المجتمع األىلل ،د مان يت مان ل ويق مي الجااز ،واآلخجان
يت مان ل السادة من دون مسا د الجااز.
أدوات البحث وأجهزته:
اام البادو باستخدام مجمو ة من األدوات والتل ان من المستلزمات
األساسية يل اإل جاءات البتو و ل ما يأتل
 .0مقارب ري ة عا ج دد (.)8
 .4لب ري ة نوا (يون س نايلون دولل) دد ( )8لبة سعة الصلبة ( )8ريش.
 .3ملعب ري ة مجاز دد وادد (يجدي).
 .2شجيط اىق و و اين.
 .8شجيط اياس معدنل.
 .8استمار تسجيي ا تيادية.
 .7أشجعة ألمنيوم دايقة.
 .5نايلون مجن م لل بماد األلمنيوم (تتجاباك .)Tetarpak
 .1أسالك توىيي.

إجراءات البحث:

اام البادو بتصمين ااز من شأن ْ
أن يؤشج الجي ة التل ستسقط ل
الخ وع المتي ة بالسادة ،والتل ل تمن ددود الملعب واياسات .
اام البادو بإ جاء تجارب د بين دُا ن يعملون بال جيقة اا تيادية،
وآخجين يت مون ل الجااز للمقارنة بين أداء المجمو تين من خالل إ جاء
اإلدصاءات المال مة ،إ إِ َّن المبارا ا يم ن إ ادتاا يل ال ي العام والظجوف
ينة لأليجاد أنفسان يل أهناء
نفساا ،إ يقومان الت مان بوتع الدر ات يل الوا
المبارا  ( .الوي)241 0115 ،

التجربة االستطالعية:
اام البادو بإ جاء تجارب است ال ية د للمد من  4103/7/4ولغاية
 ،4103/1/05ي ان التججبة األول لقياس مدى مي الجااز ودات من ديو
المساية يظاجت معواات بقعف العمي بمساية تزيد ن  8.8متج لذلك مد البادو
إل ت ويج الجااز وتعديل مج هانية ،و ان التججبة ااست ال ية الثانية لقياس مدى
دساسية الجااز ،إ ظاج أع َّن نالك دساسية زا د يل ااست عار للجااز وبالتالل ان
وا بًا ْ
أن يُعدل الجااز من ديد ،للواوف ل مدى ىالدية الجااز ،وتقوين مل ،
وإ جاء التعديالت الالزمة للجااز ،للوىول بأداء و مي الجااز إل ااجب
مواىفات لل مال يل اياس ما وتع لقياس .
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التجربة الرئيسة:
اام البادو بإ جاء التججبة الج يسة يل اا ة لية التجبية الجياتية يل
امعة ديال يل يوم  4103/1/45يل أهناء ب ولة تصنيف ا بل المتايظة
للمتقدمين ،إ اام البادو بت بيق مي الجااز ،ويعمي الجااز بآلية التماس ما بين
الجي ة والخ وع ،والذي ينت من جاء إنار مصباح واتح يم ن للت ن ْ
أن يجا
ب ي لل ويستمج لمد ( 3ها) ومن خالل لك يم ن ْ
أن يُتدد أع َّن الجي ة ان اد
داخي ددود الملعب ،والتل تُع ُّد الخ وع من تمناا ،و من خالل أداء د مين
سق
ُ
يل السادة ود مين يعمالن ل تأشيج النقاع التل ادتسب خ أ من د مل السادة،
و لك لمعجية ما إ ا ان نالك تفاوت يل مستوى األداء للت ام ومدى داة إىدار ن
للقجارات المتعلقة بادتساب النقاع ،إ أشج ُد ام الجااز النقاع المتتسبة خ أ ً من ابي
ُد ام السادة بوتع المة دا ج دولاا.
الوسائل اإلحصائية( :الياسجي)445 4100 ،
معامي اارتباع سبيجمان.
 × 6مج ف2
ن(ن)1-2

ر= -0

الباب الرابع
عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها:
ل ش ي داول ،لت تسب در ة يد من
اام البادو بعجض النتا
الوتوح ويق رأي رودي شتملج ،إ إِنَّاا تقلي من ادتمالية الخ أ يل المجادي
الالدقة من البتو ،وتعزز الدالة العلمية وتمنتاا القو "( .شتملج)38 0173 ،
وحكام الجهاز:
لحكام الساحة ُ
عرض نتائج األداء ُ
ُد ام الجااز و ُد ام
لغجض معجية مدى الت ابق أو ااختالف بين نتا
السادة ومقارنة األداء ييما بيناما ،استخدام البادو معامي اارتباع (سبيجمان) و و
وادد من المعامالت اارتباعية الالمعلمية التل تستخدم لتقوين الاات ارتباعية يج
خ ية ،و و وسيلة مناسبة لتتليي البيانات الجتبية ،لذلك يُ عع ُّد (سبيجمان) من
المعامالت النا تة يل ااستخدام ند و ود مثي ذا بيانات يج م جوعة التوزيع
ا تيادليًا يل مجتمعاتاا األىلية( .الياسجي)072 4100 ،
الجدول ()0
يبين ترتيب الالعبين بحسب تقييم حكمي الساحة والجهاز وداللة الفروق
الالعبون
أ
ب
ج
د

ترتيب حكم
الساحة
0
7
3
2

ترتيب حكم
الجهاز
2
0
7
3
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1
6

ه
و

صفر
صفر

1
6

صفر
صفر
مج ف07=7

ر=  1.885ند مستوى دالة ( )1.18ودر ة دجية=(.)2
1
0
-1
-2
-3
-4

ترتيب حكم الساحة

-5

ترتيب حكم الجهاز

-6
-7
-8
-9
-10
الالعب (و)

الالعب (هـ)

الالعب (د)

الالعب (ج)

الالعب (ب)

الالعب (أ)

ال ي ()0
يوتح تجتيب الال بين بتسب تقيين د مل السادة والجااز
يبين الجدول ( )0وال ي ( )0أع َّن ناك يجواًا يل أداء ُد ام الجااز و ُد ام
السادة من ديو يقين إنجاز الال بين ،إ ظاجت ايمة (ر) المتسوبة ( )3.00-و ل
ااي من الجدولية ،التل ان ( ،)1.558و ل بذلك يج دالة ل الج ن من
ااختالف الواتع يل التجتيب ،وو ود بعض النقاع المؤشج من ابي ُد ام الجااز
ان اد ادتسب خ أ ً لال بين ،والتل تغيج مججى المباريات واألشواع (الياسجي
وآخجون)417 4100 ،
و نةةةا يةةةجى البادةةةو أع َّن الفةةةجو مو ةةةود لةةة الةةةج ن مةةةن نتةةةا العمليةةةات
.0
اإلدصا ية يلو ر عنا إل مقدار معامةي ارتبةاع الجتةب نةدما ي ةون تا ًمةا يبلةغ ( ،)0
وأع َّن مجموا الفجو يسةاوي (ىةفجًا) و ةذا ينةت مةن ت ةاب رتبةل ةي يةجد مةن أيةجاد
الال بين ،وبما أع َّن معامي اارتباع يل دراستنا ايد البتو لن يبلغ (  )0و ان مجمةوا
الفةةجو يسةةاوي ( )04ولةةيس (ىةةفجًا) (توييةةق ، )447 0153 ،ياةةذا بج ةةان ةةايل
ل و ود الفجو .
إِ َّن الفج بين الجتب يل النظام الجتبل يج معجوف ب ي دايق ،و نا نجةد أع َّن
.4
ع
العمليات التسابية ا معن لاا ل الج ن من ادرتنا ل إ جاء ةا ،و لةك أل َّن نتةا
ذ ِ العمليات ا تع س دقيقة ال ن للصفة المجاد اياساا (الياسجي ، )41 4101 ،أي
يةج دايقةة و يةج وااعيةة ،ياةل تنفةل دقيقةة من قيةة واتةتة ب ة ي
بمعن أع َّن النتةا
لل لدى القارئ.
"إِ َّن اإلدصاء يتعامي مع أراام لذلك يإِنَّ يم ن من خالل ذ ِ األراام وبةإ جاء
.3
مليات إدصا ية معينة للوىةول إلة نتةا ات دالةة إدصةا ية ،ول ناةا ليسة ات
-01-
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دالة دقيقية ( ملية) بمعن أعنَّاا ا تتفق مع المن ةق "...أي أعنَّة إ ا انة نةاك دالةة
إدصا ية باستخدام اختيار ما ياذا ا يعنل بالقجور أع َّن ناك أعهج دقيقةل لمةل لاةذ
الدالة اإلدصا ية"( .وآخجون.)417 4100 ،

االستنتاجات:
يل توء النتا العلمية توىي البادو إل ااستنتا ات اآلتية
إِ َّن لجااز مجاابة الخ وع اال تجونية أعهج واتح ل تفاوت أداء ُد ام
.0
السادة والجااز.
ظاور اختالف واتح يل األداء ما بين ال ُت ام بالنسبة للجااز وما بين ُد ام
.4
السادة.
يسان ااز مجاابة الخ وع اال تجونل يل سج ة وداة إىدار القجار
.3
لل ُت ام.
لن تظاج النتا اإلدصا ية يجو يل األداء ل الج ن من و ود ا مليًا.
.2

التوصيات:
.0
.4
.3
.2

يل توء ااستنتا ات التل توىي باا يوىل بما يأتل
ا تماد الجااز اإلل تجونل يل المباريات الجسمية ل مستوى العجا .
تدريب ال وادر التت يمية ل العمي بالجااز.
التو ي بتصنيع الجااز ب ي إنتا ل.
استخدام الجااز يل يعاليات أُخجى للغجض نفس .

المصادر:

 oأعد عمد بندر ،أىول البتو العلمل أىول البتةو العلمةل ومنا جة  ،ع ،2ال وية ،
و الة الم بو ات.0175 ،
 oااتتاد المج زي ،اانون الجي ةة ال ةا ج  ،تج مةة أعد عمةد آزاد بدالتميةد ،بغةداد،
.4111
 oبةةار لةةل ةةاظن ،تةةأهيج تمجينةةات بةةأ از مسةةا د يةةل ت ةةويج سةةج ة ااسةةتجابة
التج يةة والةةذ اء الجسةةمل التج ةةل للقةةجبة السةادقة لناشةةئل الجي ةةة ال ةةا ج ( ليةةة
التجبية الجياتية ,امعة بابي.)4101,
 oرودي شتملج ،عج اإلدصاء يةل التجبيةة الجياتةية ،تج مةة بةد لةل نصةيف
ومتمود السامجا ل ،بغداد ،دار التجية لل با ة والن ج.0173 ،
 oباس أعد عمةد السةامجا ل و بةدال جين متمةد ،فايةات تدريسةية يةل عجا ةق تةدريس
التجبية الجياتية ،م بعة دار الت مة.0110 ،
بةةدالجبار توييةةقت التتليةةي اإلدصةةا ل يةةل البتةةوث التجبويةةة والنفسةةية واا تما يةةة
ال ج الالمعلمية ،ع( 0مؤسسة ال وي للتقدم العلمل ،ع ،0ال وي .)0153 ،
 oبدالسةةتار الصةةجاف ،ألعةةاب المقةةجب ،امعةةة بغةةداد ،ليةةة التجبيةةة الجياتةةية،
.0153
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 oبدالو اب ازي ،نصيج ىفاء متمد ،العمليات العقلية بناء ا إبدا اا.4118 ،
 oلم سميج ال يخلل ،استخدام األدوات المسا د يل سةج ة تعلةن وداةة أداء بعةض
الماارات األساسية بال ج ال ا ج  ،رسالة ما سةتيج ،ليةة التجبيةة الجياتةية ،امعةة
ديال .4111 ،
 oما ج بد التمز دجدانت بناء مقياس التصجف ,الخ ل لال بةين المتقةدمين يةل
أداء بعض الماارات األساسية بالجي ة ال ا ج يل اللعب الفجدي ( امعة بابةي ،ليةة
التجبية الجياتية.)4112,
 oمتمد اسن الياسجي وآخجون ،اإلدصاء التتليلل بين النظجيةة والت بيةق ،وزار
التعلين العالل والبتو العلمل ،امعة القادسية ،لية التجبية الجياتية.4100 ،
 oمتمد اسن الياسجي ،األساليب الالمعلمية يل تتليةي البيانةات اإلدصةا ية ،وزار
التعلين العلل والبتو العلمل ،امعة بابي ،لية التجبية الجياتية.4100 ،
 oمتمةد اسةن الياسةجي ،مبةادئ اإلدصةاء التجبةوي ،وزار التعلةين العةالل والبتةةو
العلمل ،امعة بابي ،لية التجبية الجياتية.4100 ،
ُ oم عت َّمد اسن الياسجيت األسس النظجية اختبارات التجبية الجياتية (وزار
التعلين العالل والبتو العلمل ،امعة بابي ،لية التجبية الجياتية.)4101 ،
ُ oم عت َّمد اسةن وآخةجونت اإلدصةاء التتليةي بةين النظجيةة والت بيةق (وزار التعلةين
العالل والبتو العلمل ،امعة القادسية ،لية التجبية الجياتية.)4100 ،
 oمتمةةد دسةةن ةةالوي ،القيةةاس يةةل التجبيةةة الجياتةةية و لةةن الةةنفس ،القةةا ج  ،دار
الف ج العجبل.0115 ،
 oمتمد لل الل ،تتليةي مسةتوى أداء و الاتة باانجةاز لال بةل الجي ةة ال ةا ج
الفجدي ،رسالة ما ستيج ،امعة ديال  ،لية التجبية الجياتية.4111 ،
 oمةةجوان بدالمجيةةد إبةةجا ين ،عةةج منةةا البتةةو العلمةةل يةةل التجبيةةة الجياتةةية،
ع ،0مان ،دار الثقاية للن ج والتوزيع.4114 ،
 oمنذر سامح توم ،عجا ق تدريس التجبيةة الفنيةة والجياتةية ،األردن ،مةان ،دار
المسيج  ،للتوزيع والن ج.4117 ،
 oوسةةام ىةةالح بدالتسةةين ،الجي ةةة ال ةةا ج بةةين الممارسةةة والمنايسةةة ،ع ،0دار
الصاد الثقايية ،دار رتوان للن ج والتوزيع ،مان ،األردن ،4103 ،ص.01
 oيتي مص ف ليان وآخجون ،منا وأساليب البتو العلمةل ،ع ،0مةان ،دار
ىفاء للن ج والتوزيع.4111 ،
o Peter Roper, Badminton; Ledingue tecties lraing, Growpped
sport Guide, British Library, 1997.
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ملحق ()0
صورة الجهاز المصنع

الجهاز المستخدم في البحث

المنظر الجانبي للجهاز
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عمل الجهاز عن التماس

عمل الجهاز على بُعد آخر
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