
  
دراسة تحلیلیة لبعض المتغیرات الكینماتیكیة للضرب الساحق المستقیم 

   بالدقة في الكرة الطائرةامن المنطقة الخلفیة وعالقته) القطري(
  د ولید غانم ذنون.م

  جامعة الموصل/كلیة التربیة الریاضیة
 

  
  الملخص

  :ف البحث الى هد
  .من المنطقة الخلفیة ) القطري(تصمیم اختبار لمهارة الضرب الساحق المستقیم  -
مـن ) القطـري( التعرف على قیم بعض المتغیرات الكینماتیكیة لمهارة الـضرب الـساحق المـستقیم -

  .المنطقة الخلفیة 
ضرب الــساحق المــستقیم  التعــرف علــى العالقــة بــین قــیم بعــض المتغیــرات الكینماتیكیــة لمهــارة الــ-

  .من المنطقة الخلفیة وعالقتها بالدقة ) القطري(
ًالعبــا مثلــو منتخبــي محافظــة نینــوى وجامعــة الموصــل ، وتــم ) ١٨(وتكونــت عینــة البحــث منــت 

العبین من أفـضلهم فـي اختبـار الدقـة لغـرض التحلیـل ، ) ٨(تصمیم االختبار علیهم ، وقد اختیر 
في لمالءمته وطبیعة البحث ، وتـم اسـتخدام المعالجـات اإلحـصائیة واستخدم الباحث المنهج الوص

ـــاط البـــسیط )t(الوســـط الحـــسابي،االنحراف المعیاري،واختبـــار( واســـتنتج ))بیرســـون(،ومعامـــل االرتب
  :الباحث ما یأتي

  .وجود ارتباط معنوي موجب بین الدقة وبین سرعة الخطوة األخیرة  - 
فقیــة للنهـــوض وبـــین كــل مـــن المـــسافة االفقیـــة وجــود ارتبـــاط معنـــوي موجــب بـــین الـــسرعة اال - 

 .للنهوض والمسافة المحصلة للنهوض

وجــود ارتبــاط معنــوي ســالب بــین الــسرعة العمودیــة للنهــوض وبــین كــل مــن زاویــة االرتكــاز  - 
 .والمسافة العمودیة 

وجود ارتباط معنوي موجب بین الدقة وبین كل من المسافة االفقیة للنهوض والسرعة االفقیـة  - 
 . والمسافة المحصلة للنهوضللنهوض

  :وأوصى الباحث بما یأتي
 كانـت دقـة  إذ كلما كانت الخطوة األخیرة سـریعة وعمیقـةالتأكید على الخطوة االخیرة لحد معین -

  .الضرب الساحق أفضل 

 ٢٠٠٨ )٤٩( العدد –) ١٤( المجلد –مجلة الرافدین للعلوم الریاضیة 
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التأكیــد علــى زیــادة المــسافة االفقیــة للنهــوض مــن خــالل زیــادة ســرعة االرتقــاء وطــول الخطــوة  -
  .یؤدي الى زیادة في دقة األداء للضرب الساحقاالخیرة فان ذلك 

  . اختیار الزاویة المناسبة لكل العب في االرتكاز واالهتمام بها من خالل التدریب-
 

Abstract 
Analytical Study of some Kinematics Variables of Straight 

(Radial) Spike from Rare Region and its Relation with 
Accuracy 

in Volleyball 

                                  Dr. Waleed Ghanim Thunoon 
     University of Mosul/College of physical education 
The study aims at:  

- Identifying values of some kinematics variables of straight (radial) 
crushing beat from the rare region.  

- Finding the relation among values of some kinematics variables of 
straight (radial) crushing beat from the rare region.  

- Designing a test for straight (radial) crushing beat skill from the 
rare region.       
The study sample consists of (18) players of Nineveh Governorate 

Team and Mosul University Team. Eight of the best players in accuracy 
test were selected for analysis. The descriptive approach is used for its 
suitability with the study. Statistical means, mean, standard deviation,  
t test and Pearson simple correlation were used. The researcher concluded 
the following:  

- There is a positive significant correlation between accuracy and 
last step speed.  

- There is a positive significant correlation among horizontal speed 
of rising and both horizontal speed of rising and resultant distance 
of rising. 

- There is a negative significant correlation between vertical speed of 
rising and both support angle and vertical distance. 

- There is a positive significant correlation among accuracy and 
horizontal speed of rising and both horizontal speed of rising and 
resultant distance of rising. 
The researcher recommends the following:  

- Emphasizing the last step which is fast and deep and crushing beat 
accuracy is better.  
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- Emphasizing the increase of horizontal speed of rising through 
rising the speed of rising and length of the last step. This will 
increase the accuracy of crushing beat performance.  

- Selecting the suitable angle for each player in support through 
training.     

  
   التعریف بالبحث-١ 
  : البحث وأهمیة المقدمة ١-١

 التطــورات العلمیــة والتقنیــة التــي شــهدها العــالم فــي الوقــت الحاضــر كــان لهــا الــدور الشــك فــي ان
 الحدیثــة والتــي ســاهمت فــي رفــع المــستوى العلمــي ةوالتكنلوجیــ العلمیــة األســسالكبیــر فــي تطبیــق 

 األلعـاب الكـرة الطـائرة هـي احـد أنبشكل عام والمستوى الریاضي بشكل خاص ، ومما الشك فیه 
 العلمیـة الحدیثـة فـي التـدریب األسـس التطور نتیجـة تنـافس دول العـالم فـي ابتكـار التي شملها هذا

ــــك مــــن خــــالل  ــــة ومنهــــا البحــــوث أجــــراءوذل  الدراســــات والبحــــوث فــــي مختلــــف المجــــاالت العلمی
 الفنــي والبــدني والنفــسي والــوظیفي ، األداءیمكــن تطــویر مــستوى البایومیكانیكیــة التــي مــن خاللهــا 

 العلـوم الریاضـیة التـي تعمـل علـى تحقیـق نتـائج متقدمـة فـي كأحـدیكا الحیویـة وأن استخدام المیكان
 المهــارات الریاضــیة المختلفــة وكــذلك دراســة القــوى المــؤثرة علیهــا مــن خــالل اســتخدام الطرائــق أداء

 خطـوات المهـارة او أهـم الفنیة المختلفة التـي تمكـن الدارسـین مـن التعـرف علـى واألجهزة واألدوات
   .إلیهتي لم تكن في السابق بهذا المستوى الذي وصلت الفعالیة ال

مما یفرض أكثر مـن وسـیلة لعـب حتـى  في الكرة الطائرة بشكل كبیر لقد تعددت المهارات الحركیة
الـــضرب (مـــل یـــستثمر كـــل فـــرص المبـــاراة ومنهـــاأصـــبح األســـاس أالن هـــو كیفیـــة بنـــاء فریـــق متكا

مواجهـــا أو جانبیـــا أو (ذلـــك ب ســـواء كـــان الـــذي یعـــد األســـاس لتحقیـــق متطلبـــات اللعـــ )الـــساحق
ـــساحق مـــن  ،وبأشـــكال مختلفـــة حـــسب مواقـــف ومتطلبـــات اللعـــب  )مخادعـــا ان مهـــارة الـــضرب ال
 وتــشویق فــي إثــارة أكثــر أجــواء او المنطقــة الخلفیــة لــه الــدور الكبیــر فــي خلــق األمامیــةالمنطقــة 
كـل فریـق مـن خاللـه حـسم المبـاراة  یـستطیع تـي الوسـیلةعـد الی إن هـذه المهـارة الهجومیـة المباراة ،

 إلــــى أدائهــــا وســــرعة الكــــرة لــــدى انطالقهــــا لتــــصل ن خــــالل دقــــةوقــــد تطــــورت هــــذه المهــــارة مــــ
  ).األكادیمیة الریاضیة العراقیة (،في اولمبیاد أثینا األخیرة،ساعة /كم)١٧٠(

 لملعب ة من المنطقة الخلفیب الساحق المواجهتحلیل الحركي للضرال في  البحثأهمیةوهنا تكمن 
وان تحلیــل حركــة الــضرب الــساحق فــي مختلــف حاالتــه   األكثــر اســتخداما واشــد قــوةلكونــهالخــصم 

یـــشكل أساســـا فـــي اســـتیعاب دقـــائق الحركـــة وبالتـــالي تحـــسین انجـــاز هـــذه الحركـــة وتقویتهـــا والتـــي 
ط ومـن هنـا تكمـن أهمیـة البحـث فـي راز النقـاإلى تعزیز نتائج الفریق من خـالل إحـستؤدي بدورها 

  والتــي لهــا دور فــي أداء مهــارة الــضرب الــساحق المواجــهتیكیــةكینمادراســة بعــض المتغیــرات البایو
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 والتـي مـن خاللهـا نـسعى للحـصول علـى مواصـفات بایومیكانیكیـة تمكننـا مـن من المنطقة الخلفیـة
 ناالعتماد علیها في التدریب على الضرب الساحق وبالتالي االرتقاء بمـستوى األداء الفنـي لالعبـی

مهــارة الـضرب الــساحق مـن المنطقــة الخلفیــة بخـاص الختبــار ال تـصمیم اًفـضال عــن االسـتفادة مــن
  . كبیرة في الهجومأهمیةلما لهذه المهارة من 

  : مشكلة البحث ٢-١
 مـن رفعـة وجـودة ودرجـة عالیـة إلیـهالذي شهدته لعبة الكرة الطـائرة ومـا وصـلت ان التطور الكبیر 

  الهجومیــةالمهــاراتفــضال عــن تقــارب مــستوى الفــرق وخاصــة فــي ت  البطــوالأثنــاء  فــيمــن الدقــة
 الالعبـین لهـذه بإعـدادالهتمـام ل المختـصین دفـعومنها الـضرب الـساحق مـن المنطقـة الخلفیـة ممـا 

المهـــارة مـــن اجـــل تحـــسین مـــستوى الفریـــق والتغلـــب علـــى الفریـــق المنـــافس ، ومـــن خـــالل مـــشاهدة 
 فــي حــسم كثیــر مــن أساســیة اعتمــاد هــذه المهــارة كمهــارة الحــظالباحــث الكثیــر مــن الفــرق العالمیــة 

 ،ممــا دفــع الباحــث لدراســة وتحلیــل هــذه المهــارة میكانیكیــا للتعــرف علــى النقــاط الهامــة فــي المبــاراة
 هـو مـشكلة البحـث یعـززالتـصویب ، وممـا المتغیرات الكینماتیكیة لهذه المهارة وتأثیرهـا علـى دقـة 

 علم الباحث للضرب الساحق من المنطقة الخلفیة لهذه المهارة  اختبارات سابقة على حدتوفرعدم 
     .األفضل هذه المهارة بالشكل أداء نقاط القوة التي یعتمد علیها في أو دراسة تطرقت الى

  : البحث أهداف ٣ -١
  .من المنطقة الخلفیة ) القطري( تصمیم اختبار لمهارة الضرب الساحق المستقیم -١
من ) القطري(ض المتغیرات الكینماتیكیة لمهارة الضرب الساحق المستقیم  التعرف على قیم بع-٢

  .المنطقة الخلفیة 
 العالقة بین قیم بعـض المتغیـرات الكینماتیكیـة لمهـارة الـضرب الـساحق المـستقیم التعرف على -٣

  . بالدقة امن المنطقة الخلفیة وعالقته) القطري(
  : مجاالت البحث ٤-١
  .عبو منتخب محافظة نینوى ومنتخب جامعة الموصل بالكرة الطائرة ال:  المجال البشري -١
   .كلیة التربیة الریاضیة –الفرقیة  األلعاب فرع –ة الریاضیة المغلقةالقاع: المجال المكاني -٢
   .٩/٣/٢٠٠٨-٢:  المجال الزماني -٣
  : المصطلحات المستخدمة في البحث٥-١
 دراسة الـشكل أو المخطـط إلى الذي یتطرق Dynamicهو احد فروع علم  :كینماتیكال ١-٥-١

ــــابع الحركــــة خــــالل زمــــن معــــین دون اإلشــــارة  ــــذي یت .  القــــوة المــــسببة أو الناتجــــة للحركــــةإلــــىال
)296.1995.Hall (  
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هــــتم بدراســــة وصــــف الحركــــة باســــتخدام مفــــاهیم اإلزاحــــة ی  احــــد قــــسمي الــــدینامیكا وهــــوأو هــــو
Displacement)  الــــسرعة ،)التغیــــر فــــي الوضــــع velocity العجلــــة ،Acceleration  بــــدون

  ).٤٩، ٢٠٠٧، علي (النظر في مسببات الحركة
هــي األداء الحركــي اإلرادي الثابــت المتمیـــز بــالتحكم والدقــة واالقتــصاد فـــي  : " المهــارة٢-٥-١

  ).١٧-١٦ ، ١٩٩٨ ،حسن( "وسرعة االستجابة للمواقف المتغیرة النجاز أفضل النتائج الجهد
الكـرة بإحـدى الـذراعین بقـوة مـن فـوق الـشبكة   عبـارة عـن ضـربووه: حق  الضرب السا٣-٥-١

  . لمحاولة الحصول على نقطةنحو ملعب فریق الخصم
قابلیة التوافق الحركي التي تساعد على الحل الـسریع للواجبـات الحركیـة وبـصور  : الدقة٤-٥-١

   ).٩٣ ،١٩٩٨حماد، (.ةهادئ
   النظري اإلطار -٢
  :التحلیل الحركي  ١-٢

 بالنــسبة للبــاحثین وذلــك بــسبب عــدم تــوفر كانــت عملیــة التحلیــل الحركــي عملیــة صــعبة   
 نتـــائج دقیقـــة ، وقـــد مـــر التحلیـــل الحركـــي كغیـــره مـــن العلـــوم إلظهـــار المناســـبة واألدوات األجهـــزة

 العلمیـة الـذي األجهـزةالمرتبطة بالحركة الریاضیة بمراحل متعددة من التطور وذلك نتیجـة لتطـور 
  ) ١٧٢ ،٢٠٠٧عبد اهللا ، بدوي ،.(لیهایعتمد ع

وبعد ظهور الحاسـوب وظهـور العدیـد مـن البـرامج الخدمیـة والهندسـیة والتـي هـي بالحقیقـة لـم تكـن 
 توظیـف على اعملو التحلیل الحركي ولكن الباحثین في المجال الریاضي ألجل إنشائهاالغایة من 

) Adobe Primer( مثل برنـامج المونتـاج هذه البرامج لالستفادة منها في عملیة التحلیل الحركي
  .وغیرها من البرامج) AOTO KAD(والبرامج الهندسیة مثل برنامج 

 الحركـة بـدقائقها ومكوناتهـا أجـزاء ان التحلیل الحركي هو وسیلة معرفیة یمكننا من خاللها دراسـة 
 األمثـلكنیـك  الخطأ والصواب في االداء ومن ثم تصحیح الخطـأ للوصـول الـى التأماكنواكتشاف 

 الحركــة ٕوادراكق المنهجیــة لفهــم ائــ الیقــصد بــه احــد الوســائل او الطر بــشكل عــامللمهارة،والتحلیــل
  )٥٥ ،٢٠٠٨جابر،.(الریاضیة فحسب بل دراسة هذه الحركة كوحدة كلیة متكاملة 

الـذاتي  یجب ان النعتمد على التقدیر بأنهویرى الخبراء والعلماء المهتمون بعلم المیكانیكا الحیویة 
 موضوعیة وهو التحلیـل أسسفي تقویم الحركات بل یجب ان یكون التقویم موضوعي مبني على 

 نـــستدل علـــى العدیـــد مـــن المتغیـــرات مـــن خـــالل التحلیـــل مثـــل أن یمكـــن إذ األجهـــزةعـــن طریـــق 
 فــــان دراســــة الجوانــــب األســــاسوغیرهــــا مــــن المتغیرات،وعلــــى هــــذا ) المسافة،الزمن،الــــسرعة،القوة(

یة للحركة تعد ضروریة مـن الناحیـة العملیـة ومعرفـة مـسببات الحركـة وتـشخیص النـواحي المیكانیك
، ٢٠٠٠عبـــد الـــرحمن،(                . القـــوى الداخلیـــة والخارجیـــة وحـــسبالمهمـــة مـــن الحركـــة 

  )٢٧ ،١٩٩٨حسن، شاكر،) (٣٧
  :ق تجمیع بیانات الحركة ائ طر٢-١-٢
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انات الحركة هي استخدام نظام الصور او تجزئـة الحركـة  انتشارا لجمع بیاألكثرالطریقة          
عن طریق التـسجیل ومتابعـة حركـة العالمـات الثابتـة للفـرد المتحـرك عـن طریـق التـرقیم الیـدوي او 

 فــــي عملیــــة اإلحــــداثیات العالمــــات ، وبعــــد ذلــــك تــــستخدم هــــذه إحــــداثیاتللحــــصول علــــى اآللــــي 
التــصویر   نظــمأكثــركــات للمفــصل وتــستخدم الحــصول علــى المتغیــرات الكینماتیكیــة لوصــف الحر

  )٢٨ ،٢٠٠٧علي ،) .(Digital Video(،الفیدیو الرقمي ) Video(الفیدیو 
  :اتیكيم التحلیل الكین٣-١-٢

 الحركي لهـذه األداءیتطلب دراسة الخصائص البایوكینماتیكیة ألي مهارة ریاضیة تحلیل          
  : اآلتیةة المهارة لتحدید المدلوالت البایوكینماتیكی

  ) التي یحركهاواألجسام اإلنسانخواص جسم (الخصائص والمؤشرات القصوریة  -١
 )األخرى واألجسامالتأثیر المتبادل بین وصالت الجسم (خصائص ومؤشرات القوى  -٢

 )٦٣، ٢٠٠٨جابر ،)( البایومیكانیكیة األنظمةقدرة عمل (خصائص ومؤشرات الطاقة  -٣

   : الدقة ٤-١-٢
" عد الدقة من العناصر المهمة لنجاح أداء الحركات في الفعالیات الریاضیة فهي تعني ت         

ــــه وارتباطهــــا بهــــدف مــــا  ــــي حركات ــــتحكم ف ــــى ال ــــرد عل ــــدرة الف   ) ٤٢، ١٩٩٨حــــسین وشــــاكر ، ( ق
أن الدقـــة الحركیـــة تعنـــي القابلیـــة علـــى التوافـــق الحركـــي المعقـــد والتطبیـــق المناســـب ) هـــارة(ویـــرى 

كما وجد كـل مـن حـسین ) ٢١٥ ، ١٩٧٥هارة ، (ات والقدرة على التغیر السریع والمجدي للمتطلب
 الدقة تتطلب كفایة عالیة في عمل الجهازین العضلي والعصبي بحیـث یـتمكن الالعـب أنوشاكر 

) ٤٠، ١٩٩٨حـسین وشـاكر ، (     من السیطرة على العـضالت العاملـة والموجهـة نحـو الهـدف 
تطلب إصابة هدف معین ولكنها تختلف من فعالیة إلـى أخـرى إذ أن وللدقة أهمیة في كل فعالیة ت

الدقة هي صفة خصوصیة والدقة في فعالیة معینة ال تعني الدقة في فعالیة أخـرى و مهـارة أخـرى 
 ) ١٩٨١،٢٢٣،الطالب والسامرائي( ولو كانت متشابهة

  :كرة الطائرة الالضرب الساحق في   ٥-١-٢
هــو عبــارة عــن ضــرب الالعــب للكــرة بإحــدى ): لــضرب الهجــومي أو ا(الــضرب الــساحق          

"    الیــدین بقــوة لعبورهــا الكامــل فــوق المــستوى الرأســي للــشبكة وتوجیههــا ألســفل نحــو ملعــب الخــصم 
  ) ١١٧,١٩٩٠،فرج(
ا في اللعـب ألهمیتـه  وضعا رئیسلویحت،  الضرب الساحق هو سالح الهجوم في الكرة الطائرةیعد"

ولـذلك تـصمم هــذه ،وهـو اللمــسة األخیـرة فـي لعـب الفریــق . ق الفـرق المتنافـسةفـي العمـل علـى تفــو
ســاعة ممــا ال / كــم١٧٠ ســرعة قــد تــصل ىوأقــص، ویتمیــز مــسار الكــرة بقــوة.الــضربة للفــوز بنقطــة

  ) ١١٧,١٩٩٠،فرج  ( " یسمح لالعبي الخط الخلفي للفریق المنافس برد فعل بمجرد ضرب الكرة 
  :ب الساحق في كرة الطائرة األداء الحركي للضر ٦-١-٢
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،  تقریبـا) %٧٩( الضرب الساحق في لعبة الكرة الطـائرة هـي أكثـر مـن خدامإن نسبة است   
 أربعـة إلـى فهو أكثر المهارات استخداما وینقسم األداء الحركي في الضرب الساحق عمومـا كولذل

  :مراحل متتالیة وهي
  . واالقترابمرحلة. ١
  .االرتقاء أو الوثب. ٢
  .ضربال.٣
                                              .الهبوط. ٤
   :مرحلة االقتراب -١

وعنــد تكــرار عملیــة ،تــشتمل مرحلــة االقتــراب خطــوتین علــى األكثــر لهــا إیقــاع معــین "           
 الـــضارب مـــن الوقـــوف عنـــد خـــط الهجـــوم وتكـــون ســـرعة دأیبـــو، الهجـــوم تقـــل أحیانـــا خطـــوة منهـــا 

 أثنـاء مرحلـة  فـي في الجري حتى یـتمكن مـن االسـتخدام األمثـل لقـوة الـدفع األمامیـةاالقتراب كبیرة
وهــذا یعنــي أن تكــون ،  األســفل إلــىثنــاء الجــري یحــول الالعــب مركــز ثقــل جــسمه أفــي و، الوثــب 

للضارب بالید الیمنى واسعة وتحدد اتجـاه الالعـب بالنـسبة  (ىالخطوة األولى لالعب بالرجل الیسر
فهــي ســریعة وعمیقــة وواســعة جــدا ، والخطــوة الثانیــة لهــا طــابع معــین ) ســم تقریبــا ٨٠( الكــرة إلــى

 الجسم خلف عقـب القـدمین بالتـساوي ویقابـل الالعـب الكـرة  مركزبحیث یقع ثقل) سم تقریبا١٧٠(
وتتحـرك الیـدان بـشكل مـن األسـفل .األیمـنمن الشبكة وأمـام الكتـف )سم تقریبا ٥٠(وهي على بعد 

ودتین فـي مـستوى عمـودي مـدلى بقدر اإلمكان فـي الخطـوة األولـى حتـى تـصل مألعا الخلف وإلى
لخلف بالتساوي في النهایة في مرحلة ا  إلىوتكون الذراعان مائلتین.على الجسم في الخطوة الثانیة

  .)١١٨,١٩٩٠،فرج( ". الوثب 
  : مرحلة الوثب -٢

 الكتفـین  بینمسافةال  بقدرعدتینیقوم الالعب بوضع القدمین متبا، بعد خطوتي االقتراب"        
وهذا الوضع یسمح لالعب بان یكـون أكثـر اتـزان عنـدما ، ما متوازیین أو خلف بعضهماإویكونان 

الجـــسم قریبـــا مـــن األرض لحظـــة االرتقـــاء  مركـــز ثقـــل كتلـــة وینبغـــي أن یكـــون. یكـــون فـــي الهـــواء
وتتمـرجح ،  خلـف الكتفـین نممـدوداوتالمس القدمان األرض بسرعة والـذراعان ،والرجالن مثنیتین 

 بأقصى قوة ممكنة كما تتمدد مفاصل الركبتین ألعلىلو أماما األعلى ثم إلىالذراعان من األسفل 
  ). ١٢١,١٩٩٠،فرج".( بقوة حتى یتمكن من إحداث أقصى دفع عند الوثب الوركینو
  
  
  
   : مرحلة الضرب -٣
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وتـــتم حركـــة الـــذراعین ،  مباشـــرة  أثنـــاء الوثـــب فـــيتكـــون حركـــة التأهـــب للـــضرب الـــساحق"       
،  خلف األذن الذراع ممدودةتثنى من مفصل المرفق و و أعلى إلىبانسیاب ومتواصلة من اإلمام 

  . األمامإلى یكون المرفق أعلى مستوى الكتف ویشیر في حین
   :مرحلة الهبوط -٤

لــشبكة وینحنــي ألســفل بعــد ضــرب الكــرة مباشــرة مــع مراعــاة عــدم لمــس اا  الــىلیــدا تــسحب        
 الهبـوط علـى كـال القـدمین معــا كونوی،تبـع ذلـك الهبـوط علـى القـدمینوی،  األمـام إلـىالجـذع قلـیال 

) ١( والـشكل  اإلصـاباتإلـىبقدر اإلمكان بعمـق بـسیط ومرونـة إذ النـزول علـى قـدم واحـدة یـؤدي 
  ).  ١٢٢,١٩٩٠،فرج (  .مهارة الضرب الساحق المواجه یوضح

  ه مهارة الضرب الساحق المواجأداء  طریقةیوضح )١(الشكل 
       : الضرب الساحق داءأل التحلیل الحركي ٧-١-٢
  .ألمامالى اودة ومدتكون الید الضاربة م -١
مـن الكتـف تجـاه الـذراع  كبیر إلىیكون الجذع في حالة تقوس خفیف للخلف مع لف متوسط  -٢

 ).حسب أي اتجاه (الضاربة 

لعضالت الكتف والبطن والذراع ویلف الجـذع أمامـا تجـاه یحدث لحظة الضرب انقباض سریع -٣
 .الكرة

 .تضرب الكرة الید المفتوحة واألصابع المضمومة حتى نحصل على أقصى تحكم بالكرة -٤

 .لید حتى أخر مرحلة الضرب إلكساب الكرة حركة الدوراناتغطي الكرة  -٥

 أثنـاء عبورهـا الـشبكة  فـيألسـفلاو لحظة ضرب الكرة التي توجه أماما ً ویكون مرناغلرساد می -٦
 .ویكون الضرب بحده،

 . الذراع بأكمله في أثناء أداء الضربةةمرجح -٧

  . مرحلة الضرب نفسهاإلىاالنسیاب واالنتقال السریع من مرحلة التأهب للضرب  -٨
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 .مقابلة الكرة في أعلى نقطة للوثب مع مراعاة فرد الذراع كامال -٩

.                                                      أثنـــــــاء خفـــــــض الـــــــذراع الـــــــضاربة أمامـــــــا بـــــــسرعة فـــــــيربةضاالـــــــخفـــــــض الـــــــذراع غیـــــــر  -١٠
  )١٢٢,١٩٩٠،فرج(

  : إجراءات البحث-٣
  : منهج البحث١-٣
  . ة وطبیعة البحثتمءاستخدم الباحث المنهج الوصفي لمال 
  : عینة البحث٢-٣

 محافظة نینوى ومنتخب جامعه الموصـل للكـره خبتم اختیار عینه البحث من العبي منت        
 أفـضل اختبار الدقـة علـیهم وتـم اختیـار إلجراءًالعبا )١٨( عددهم غوالبالالطائرة بالطریقة العمدیه 

  :یوضح مواصفات العینة) ١(لغرض التحلیل والجدول  في اختبار الدقة العبین )٨(
  یوضح القیاسات الجسمیة لعینة البحث ) ١(الجدول  

  القیاسات  ت
  اسم أالعبین

  الطول
  )سم(

  العمر
  )سنة(

  الكتلة
  )كغم(

  العمر التدریبي
  )سنة(

  ٨  ٧٧  ٢٣  ١٨٧  علي ابراهیم صالح   ١
  ١٠  ٩٨  ٢٩  ١٩٣  عالء عباس عنتر  ٢
  ٨  ٨٢  ٢١  ١٩٢  رامي خالد عبد المجید  ٣
  ٩  ٨٤  ٣١  ١٨٣  عمر ابراهیم صالح  ٤
  ٤  ٧٧  ١٧  ١٨٧  یاسر ذنون  ٥
  ٧  ٧١  ٢٣  ١٨٦  یاسر نجم  ٦
  ٩  ٧٩  ٢٥  ١٨٤  عمر خالد   ٧
  ٤  ٧٨  ٢٣  ١٨٥  ثائر مانع  ٨

  ٧.٦٢  ٨٠.٧٥  ٢٤  ١٨٧.١٢  ¯س
  ٢.٦٦  ٧.٩٥  ٤.٤  ٣.٦  ع±

  : األجهزة واألدوات٣-٣
  : دقة البیاناتأفضل من اجل الحصول على تیةاستخدم الباحث األجهزة واألدوات اآل  
  ). DVD. Sony (نوع  ) ١( عدد فیدویة  آلة تصویر -١
  . (DVD)لیزري نوعقرص  -٢
  . ) متر١بطول ( مقیاس رسم  -٣
  . آلة التصویر لتثبیت حامل -٤
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 .شریط قیاس  -٥

 .شریط الصق -٦

 .میزان لقیاس كتلة الجسم -٧

 .) ٥ (كرة طائرة عدد -٨

  . بوجهاز حاس -٩
  .طابعة لیزریة -١٠
  :وسائل جمع البیانات ٤-٣

ـــار اســـتخدم الباحـــث         ســـائل لجمـــع حظـــة العلمیـــة التقنیـــة والتحلیـــل كوالمالوالقیـــاس واالختب
  .ل على بیانات البحث للحصوبیانات ال
   االختبار١-٤-٣
   :حالختبار المقترا ١-١-٤-٣

من هدف البحث الخـاص باختبـار الدقـة قـام الباحـث بتـصمیم اختبـار للدقـة لغرض التحقق        
  .وفیما یأتي مراحل تصمیم االختبار

   : رمرحلة تصمیم االختبا -١
 بوضع االختبار المقترح تصمیمه بصیغته األولیة على شـكل اسـتبیان مبینـا فیـه قام الباحث      

ء وطریقـة التـسجیل  االسم والهدف المطلوب تحقیقه والوصف الكامـل لـألدا،االختبار بكافة أبعاده 
 ل اإلجــراءات بالرســوم التوضــیحیة التــي توضــح األداء الفنــي للمهــارة وبعــد اســتكماًللنقــاط مــستعینا

 إلبــداء أرائهــم ∗ذوي الخبــرة واالختــصاص بعرضــه علــى مجموعــة مــن الخاصــة بــذلك قــام الباحــث
 )١( والتعـــدیالت المزمـــع إجرائهـــا علیـــه والملحـــق تهحـــول االختبـــار المقتـــرح وبیـــان مـــدى صـــالحی

  •یوضح تفاصیل ذلك 
                                         

  ذوي الخبرة واالختصاص  •
  جامعة الموصل     / كلیة التربیة الریاضیة /      تعلم حركيد ودیع یاسین التكریتي        . ا-
        جامعة الموصل  / كلیة التربیة الریاضیة /  قیاس وتقویم  د هاشم احمد سلیمان         . ا-
  جامعة الموصل/ یة الریاضیة كلیة الترب/  قیاس وتقویم      عبد الكریم قاسم غزالد .م. ا-
  جامعة الموصل/ التربیة الریاضیة كلیة /             طرائق تدریس لیث محمد داودد.م.ا -
  جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة /  خالد عبد المجید              تعلم حركي د.م.ا -
  جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة /  قیاس وتقویم م      د أیثار عبد الكریم قاس.م. ا-
  جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة /        تعلم حركي     ألبناد خالد محمد داود . م-
  جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة /         تعلم حركي  د احمد حامد السویدي  . م-
  جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة / قیاس وتقویم د ولید خالد رجب              . م-
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  : مرحلة قبول االختبار بشكله النهائي  -٢
ـــام الباحـــث       ـــ بعـــرض االق ـــة عل ـــار بـــشكله النهـــائي للمـــرة الثانی ـــسادة مـــن ىختب ذوي الخبـــرة  ال

 وقـــد تـــم اعتمـــاد  فیـــه مـــن تعـــدیالت وقبولـــه بـــشكله النهـــائيءذین اقـــروا مـــا جـــااللـــ *واالختـــصاص
حیـث یـشیر بلـوم الـى %) ٧٥(خبراء فأكثر ألنها تمثـل أكثـر مـن ) ٧(التعدیالت التي اتفق علیها 

   )٨٨ ،١٩٨٣بلوم ،(.من الصدق الظاهري%) ٧٥(عن ان نسبة االتفاق ینبغي أن التقل 
  : التجربة االستطالعیة -٣

 مــن خــالل العمــل  تــصادف الباحــثلغـرض التعــرف علــى الــصعوبات التــي مــن الممكـن أن       
) ٦(مــن  ه إلــى القیــام بتجربــة اســتطالعیة علــى مجموعــلالختبــار ســعى الباحــثوالتطبیــق الفعلــي 

 مــن اجــل ضــمان التعــرف  الــذین یجیــدون أداء الــضرب الــساحق الرابعــةالــسنة  طــالبالعبــین مــن
  :على

  . إمكانیة تطبیق االختبار -
  . كفاءة وسالمة األجهزة واألدوات المستخدمة -
  . كفاءة عمل الفریق المساعد -

  وأتضح أن جمیع اإلجراءات سلیمة للتنفیذ النهائي
  :مواصفات االختبار النهائیة  ٢-١-٤-٣

  رب الساحق من المنطقة الخلفیة الض :اسم االختبار 
  دقة الضرب الساحق من المنطقة الخلفیة  قیاس :الهدف من االختبار 
  الخلفــيتقـسیم نــصف الملعـب ملعـب كــرة طـائرة ، خمـس كــرات طـائرة ، :األدوات المـستخدمة 

 ٢(إلـى ثـالث منـاطق عـرض كـل منطقـة ) جهـة الـشبكة (لثین ، ثم تقـسیم المثلـث الـداخلي إلى مث
  . استمارة تسجیل -وساطة شریط الصق وطباشیر ب) م

  :وصف االختبار
نحــو المثلــث ) القطــري(قــوم المختبــر بالــضرب الــساحق المــستقیم ی الكــرة ، بإعــداد المعــدبعــد قیــام 

   . في الملعب الخلفيالداخلي لجهة الشبكة
  : األداء شروط

  . محاوالت ) ٥ (لكل مختبر -١
  .كل محاولة ً یكون األعداد جیدا في أنیلزم  -٢
  
   :یأتيتحتسب الدرجات على وفق مكان سقوط الكرة وكما  -٣

   .ةدرج) ١(في المنطقة األولى     
   .اتدرج) ٣(في المنطقة الثانیة     
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  .درجات ) ٥( في المنطقة الثالثة    
  ) .صفر(حصل المختبر على ی  خارج هذه المناطق - ٤

  :التسجیل 
 الدرجـة النهائیـة لهـذا االختبـار أنمن المحاوالت الخمـس أي حصل علیها ی تسجل الدرجات التي 

  .یوضح ذلك )٢ (والشكل. درجة ) ٢٥(هي 
  

  
   االختبارمخططیوضح ) ٢(الشكل 

  : المعامالت العلمیة لالختبار٣-١-٤-٣
  :االختبار  صدق ١-٣-١-٤-٣

ــار احــد المعــاییر المهمــة التــي یجــب أن تتــوفر فــي االختبــار ســوا       ء المقــنن أو صــدق االختب
المهـارة  الذي نرغب في تصمیمه وتقنینـه وهـو یعبـر عـن مـدى قـدرة االختبـار فـي قیـاس الـصفة أو

) ٢٢، ١٩٩٦خاطر،ألبیـك،.(اجلهـا باإلضـافة إلـى قدرتـه علـى التمییـز بـین األفـراد التي وضـع مـن
  :تي وألجل الوصول إلى صدق االختبار قام الباحثان باستخدام عدة أنواع من الصدق وكما یأ

  : الصدق الظاهري-١
المـدى الـذي یقـیس بموجبـه االختبـار مـا "  الصدق الظاهري الذي یشیر إلىاناستخدم الباحث      

 مجموعـة مـن ى حیـث تـم عـرض االختبـار علـ)Montnys , J , 1978, 26" . (وضـع لقیاسـه
 عـینبوسبق ذكـر أسـمائهم وتـم األخـذ % ١٠٠وحصل على نسبة اتفاق ) ٩( المختصین وعددهم 

  .االعتبار التعدیالت التي اقروها 
  
  
   :الصدق الذاتي -٢

 إلـــى أن الـــصدق الـــذاتي  تـــشیر المـــصادر العلمیـــةإذالـــصدق الـــذاتي  باســـتخراج قـــام الباحـــث     
وبلـــغ معامـــل الثبـــات ) ١٩٢ ، ١٩٩٥حـــسانین ، (یـــستخرج مـــن الجـــذر ألتربیعـــي لمعامـــل الثبـــات 
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(  كـان معامـل الـصدق إذا االختبـار یكـون صـادقا  یـدل علـى صـدق االختبـار اذ انوهذا )٠.٩٢(
   )٢٣٨، ١٩٩٩ ، ألعبیديالتكریتي ،  ( فأكثر) ٠.٧٠

  : الصدق التمییزي -٣
 وهـو یمثـل قـدرة االختبـار علـى مییـزهو احد األنواع المستخدمة فـي اسـتخراج صـدق ألت          

ینــة مــن الــسمات موضــوع التمییــز بــین أصــحاب القــدرات المنخفــضة والقــدرات العالیــة فــي ســمة مع
قــدرة االختبــار المقتــرح علــى التفریــق بــین " القیــاس ویمكــن تعریــف القــدرة علــى التمییــز علــى أنهــا 

األشـخاص الـذین یتمتعـون بدرجـة مرتفعــة بالـصفة أو الـسمة مـن ناحیــة وبـین مـن یتمتعـون بدرجــة 
  تـمإذ   )٢٦٥ ، ٢٠٠٠، عـالوي ، رضـوان " ( منخفضة من الصفة أو السمة من ناحیـة أخـرى 

بـــین ) t( قیمـــة ٕوایجـــاد وأدنـــى أعلـــىترتیـــب درجـــات العینـــة تنازلیـــا ثـــم تقـــسیم العینـــة الـــى نـــصفین 
الجدولیة البالغة ) t(  وهي اكبر من) ٩.٣٣٥(سبة المحت) t(بلغت قیمة و المجموعتین المتطرفتین

ــة ) ٠.٠٥ ≤(وعنــد نــسبة خطــأ  ) ٢-١٦( درجــة حریــة أمــام) ٢.١٤( اذ ظهــرت فــروق ذات دالل
  . وهذا یعني صدق االختبار وقدرته على التمیز بین العینتین  الممیزةمجموعةال ةصلحممعنویة ل

  :االختبار  ثبات ٢-٣-١-٤-٣ 
 تـم هاذ انـ) Test - Retest( االختبـار إعـادةتـم اسـتخراج معامـل الثبـات عـن طریـق            

 علـى العینـة نفـسها وتحـت نفـس ظـروف التجربـة أسـبوعمدتـه تطبیق االختبار مـرتین بفـارق زمنـي 
وهذا یدل ) ٠.٩٢( إذ  بلغ والثاني األولوتم حساب معامل االرتباط بین نتائج االختبار  . األولى

 فمـا فـوق) ٠.٧٠(وقد تم اعتمـاد درجـة ارتبـاط . على ان االختبار یتمتع بدرجة عالیه من الثبات 
  ) .٧  ،١٩٩٩ناجي ، (. لمعامل الثبات

  :االختبار  موضوعیة ٣-٣-١-٤-٣
 مــن موضــوعیة االختبــار فقــد تــم حــساب معامــل االرتبــاط بــین نتــائج حكمــین التأكــدلغــرض       

  یقومـــــــــان بتـــــــــسجیل نتـــــــــائج االختبـــــــــار لكـــــــــل مختبـــــــــر فـــــــــي الوقـــــــــت نفـــــــــسه كـــــــــل علـــــــــى حـــــــــد 
 وهـذا ةلمنطقـة الخلفیـللضرب الـساحق مـن ا) ١(وقد بلغ معامل االرتباط ) ٦٤ ، ١٩٩٩ناجي ، (

درجة االتفاق بین ممتحنـین قامـا  (بأنهاعرف موضوعیة االختبار تیدل على موضوعیة االختبار و
  ).١٥٥ ، ٢٠٠٢ابراهیم ، ).        ( مهارة معینة أداءباختبار العینة نفسها في 

  
  
  :المالحظة العلمیة التقنیة ٢-٤-٣

 إذ وضــعت علــى ه التــصویر الفدیویــه العلمیــة التقنیــة اســتخدم الباحــث الــلتحقیــق المالحظــة       
عـــن ) ١،٦٠(مـــن الجهـــة الیمنـــى للملعـــب وكـــان ارتفـــاع عدســـه  الـــه التـــصویر ) ١١،٦٠(مـــسافة 
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) ٣( والـــشكل ،ثانیـــا/صـــوره ) ٢٥(مـــستوى أرضـــیه الملعـــب وكانـــت ســـرعه الـــه التـــصویر الفدیویـــه 
  یوضح ذلك

  یوضح موضع آلة التصویر الفیدیویة )٣(الشكل رقم 
   :ر متغیرات البحثاختیا ٣-٤-٣

نماتیكیــة قیــد یاعتمــد الباحــث علــى تحلیــل محتــوى المــصادر العلمیــة فــي اختیــار المتغیــرات البایوك
  . الدراسة

  :التجربة االستطالعیة ٥-٣
ــاریخ  فــي قاعــه األلعــاب ألفرقیــه لكلیــة التربیــة ) ٢٨/٢/٢٠٠٨(تــم إجــراء التجربــة االســتطالعیة بت
 منتخــب ألجامعــه  فــي الكــره الطــائرة وقــد تــم تــصویر أداء الریاضــیة جامعــه الموصــل علــى العبــي

  : الهدف من إجراء التجربة االستطالعیة هونكاوالمهارة بشكلها الكامل 
   . التأكد من المواقع النهائیة آلله التصویر-١
  . التأكد من صالحیة اله التصویر-٢
  .التأكد من زاویة اله التصویر من خالل مشاهده تسجیل المتغیرات -٣
  . الضروریة للتصویرالتأكد من وجود اإلضاءة -٤
   :التجربة النهائیة ٦-٣

العبـین تـم اختیـارهم ) ٨ (أفـضل  التجربة الرئیسة للبحث على عینـة مكونـة مـنبإجراءقام الباحث 
فــي قاعــة األلعــاب الفرقیــه لكلیــة التربیــة الریاضــیة جامعــة ) ٣/٣/٢٠٠٨(بتــاریخ مــن عینــة البحــث 

  مت) ١.٦٠( متر بارتفاع ) ١١.٦(آلة التصویروكان بعد  الموصل
  : البرامج المستخدمة في التحلیل ٧-٣

بعمق   األجزاء ودراسة هذه أجزاء إلىالكلیة الحركة  التحلیل بشكل عام هو وسیلة لتجزئة إن"    
  ). ٩١، ١٩٨٧الصمیدعي،  (".لكشف دقائقها
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  : كل حسب وظیفتهاآلتیة البرامج  قام الباحث باستخداملیزري  عملیة التصویر الإجراءبعد 
                صــغیرة أجــزاء إلــى الفلــم أجــزاءتقطیــع یمكــن مــن خــالل هــذا البرنــامج : I film ج برنــام -١

  .           MPEG إلى Dataوحسب الرغبة وكذلك تحویل نوعیة الفلم من 
  . منفردة متسلسلة صور إلىتقطیع الحركة یمكن من خالل هذا البرنامج : Premierبرنامج  -٢
عـرض كــل صـورة مـن الـصور المقطعــة یمكـن مـن خــالل هـذا البرنـامج : see ACDبرنـامج  -٣

  .  المهمة التي یراد تحلیلهااألجزاءلیتمكن الباحث من تحدید بدایة ونهایة 
وهـو برنـامج عـالمي یـستخدم فـي التطبیقـات والتـصحیحات : AUTO CAD 2007برنـامج  -٤

الهندســیة واســتفاد الباحــث مــن هــذا البرنــامج فــي اســتخراج البیانــات الخــام لكــل مــن المــسافات 
  . بمفردهاكل صورة  ل والزوایا واالرتفاعاتواإلبعاد

لجـــة  واســـتفاد الباحـــث مـــن هـــذا البرنـــامج فـــي معاOfficeوهـــو احـــد بـــرامج : Excelبرنـــامج  -٥
 .اإحصائی البیانات الخام

  : المتغیرات المستخرجة٨-٣
ماتیكیـــة وذلـــك حـــسب أهمیتهـــا بوصـــفها ینأعتمـــد الباحـــث علـــى عـــدد مـــن المتغیـــرات البایوك      

  :متغیرات رئیسیة في هذه الفعالیة، وقد شملت ما یأتي 
 :  المتغیرات المقاسة ١-٨-٣
المحــصورة بــین مقدمــة القــدم فــي بدایــة الخطــوة  وهــو المــسافة األفقیــة  :طــول الخطــوة األخیــرة -١

 .في نهایة الخطوة مقدمة القدم األخرى إلىاألخیرة 

 وهـي زاویـة الركبـة المحـصورة بـین عظـم :زاویة اكبر ثني في أثناء النهوض لمفـصل الركبـة -٢
لرجـل التـي تلمـس األرض أوال لالفخذ من جهة وعظم الساق من جهة أخرى لحظـة اكبـر ثنـي 

 . النهوضفي أثناء

 قاعـدة إلـىج .ك.ث. وهـي الزاویـة المحـصورة بـین الخـط الواصـل مـن م:زاویة ارتكـاز الجـسم -٣
االرتكـاز مــن جهــة ومـستوى األرض  مــن جهــة أخـرى وتقــاس هــذه الزاویـة فــي بدایــة النهــوض 

 ).أول لمس لألرض(

 قاعـدة ىإلـج .ك.ث.وهي الزاویة المحصورة بین الخط الواصل من م: زاویة النهوض للجسم -٤
االرتكــاز مــن جهــة ومــستوى األرض  مــن جهــة أخــرى وتقــاس هــذه الزاویــة فــي اللحظــة التــي 

 .یترك بها الالعب األرض

ج لحظة الترك األخیر .ك.ث.وهي الزاویة المحصورة بین الخط الواصل من م: زاویة الطیران -٥
در مــن ج بعــد صــورتین مــن جهــة ومــستوى الخــط الــوهمي األفقــي الــصا.ك.ث. مإلــىلــألرض 

 . لحظة الترك األخیرج.ك.ث.م
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 وهي الزاویة المحصورة بین خط سیر الكرة بعد ضربها من قبـل الالعـب :زاویة انطالق الكرة -٦
یوضــح ) ٤( والــشكل  مــن لحظــة تــرك الكــرةجهــة ومــستوى الخــط الــوهمي األفقــي الــصادرمــن 

  طریقة قیاس بعض متغیرات البحث

  
  البحثیوضح طریقة قیاس متغیرات) ٤(الشكل 

  : المتغیرات المستخرجة طریقة حساب٢-٨-٣
  . الصور خالل األداءدآلة التصویر وعد سرعة إلىَ استنادا الزمن  حسابتم: الزمن
   .آلة التصویرسرعة  / ١= الواحدة زمن الصورة إذ أن 
  .)١ - عدد الصورة خالل األداء(×  الصورة الواحدة زمن= األداء زمن 

  )٨٥ ،١٩٩٩ ،عبد الوهاب (
   : األتيسرعة من خالل القانون الب متوسط ااحتس تم : سرعةالمتوسط 

  )٢٠٠١،٣٢بوش وجیرد، (الزمن       / المسافة المقطوعة= متوسط السرعة 
مـن خـالل اسـتخدام والمحیطیـة احتسب مقدار الـسرعة الزاویـة  : والسرعة المحیطیة السرعة الزاویة
  : القانون اآلتي

  ثانیة/ درجة  =  الزمن/ ر الزاوي التغی= السرعة الزاویة 
  )Hall , 1995, 349(القطاع  / نصف القطر× السرعة الزاویة = السرعة المحیطیة 

  
  
  :اإلحصائیة المعالجات  ٩-٣

  :اآلتیة اإلحصائیةاستخدم الباحث المعالجات 
   .الوسط الحسابي -
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      .االنحراف المعیاري -
               ) t( اختبار -
  )١٥٤، ١٠١ ،١٩٩٩التكریتي والعبیدي، (.            رتباط البسیط معامل اال-

  ).SPSS( باستخدام برنامج إحصائیا لغرض معالجة البیانات أآلليوقد تم استخدام الحاسوب 
   عرض النتائج ومناقشتها- ٤
  : عرض النتائج ١- ٤

  یة واختبار الدقة لعینة البحثیبین الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري للمتغیرات الكینماتیك) ٢(الجدول 
  ع±  ¯س  وحدة القیاس  المعالم اإلحصائیة المتغیرات  ت

  مرحلة الخطوة الخیرة
  ٠.٢٥  ١.٦٧  متر  طول الخطوة  ١
  ٤.٥  ٠.٣٢  ثانیة  زمن الخطوة  ٢
  ٠.٨١  ٥.١٨  ثانیة/متر  سرعة الخطوة  ٣

  مرحلة النهوض والطیران
  ٢.٩٤  ٦٥.٨٧  درجة  زاویة االرتكاز  ٤
  ٢.٥٦  ٨٢.٥  =  النهوضزاویة   ٥
  ٥.٩  ٣٢.٣٧  =  زاویة الطیران  ٦
  ٦.٨١  ٨٠.٢٥  =  زاویة الجذع في االرتكاز  ٧
  ١٤.٦٩  ١١٢.٣٧  =  زاویة أقصى انثناء للركبة  ٨
  ٤.٢٧  ٠.٤٤  ثانیة  زمن النهوض  ٩
  ٠.٢٤  ١.٢٨  متر  مسافة أفقیة للنهوض  ١٠
  ٠.١٢  ٠.٤٦  =  مسافة عمودیة للنهوض  ١١
  ٠.٢٥  ١.٣٨  =  وضمسافة المحصلة للنه  ١٢
  ٠.٦٢  ٢.٩٥  ثانیة/متر  سرعة أفقیة للنهوض  ١٣
  ٠.٣٢  ١.٠٦  =  سرعة عمودیة للنهوض  ١٤
  ٠.٦٦  ٣.١٦  =  سرعة المحصلة للنهوض  ١٥
  ٩.٦٥  ١.٠٦  متر  ج في االرتكاز.ك.ث.ارتفاع م  ١٦
  ٨.٣٢  ١.٥٣  =  ج في الترك.ك.ث.ارتفاع م  ١٧

  مرحلة ضرب الكرة
  ١.٤١  ٩.٥  ةدرج  زاویة انطالق الكرة  ١٨
  ٥.٢٨  ٢٩.٧٩  ثانیة/متر  السرعة اللحظیة للكرة  ١٩
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  ٤٨٤.٧٢  ١٤١٨.٧٥  ثانیة / درجة  السرعة الزاویة للكف الضاربة  ٢٠
  ١.٨  ١٨.٨٧  درجة  اختبار الدقة  ٢١
  
   :أتيیتضح ما ی) ٢(من الجدول  -
  معیــاريوبـانحراف) م /١.٦٧( فـي مرحلـة الخطـوة االخیـرة بلـغ الوســط الحـسابي لطـول الخطـوة -
أمـا سـرعة الخطـوة فقـد بلـغ ) ٤.٥± (معیـاري وانحـراف) ثـا /٠.٣٢(وكان زمن الخطوة ) ٠.٢٥±(

  ) .٠.١٨± (معیاري وبانحراف) ثا/ م٥.١٨(متوسطها 
 المتغیــرات فــي المــسافة االفقیــة للنهــوض حیــث بلــغ أفــضل فــي مرحلــة النهــوض والطیــران كانــت -

وبلـــغ متوســـط المـــسافة العمودیـــة للنهـــوض ) ٠.٢٤± (معیـــاري وبـــانحراف) م /١.٢٨(متوســـطها 
،امـــا الـــسرعة االفقیـــة للنهـــوض فقـــد بلـــغ متوســـطها ) ٠.١٢±( بلـــغ معیـــاري وبـــانحراف) م/٠.٤٦(
) ثـا/م١.٠٦(والسرعة العمودیة للنهوض بلـغ متوسـطها ) ٠.٦٢± (معیاري وبانحراف) ثا/م٢.٩٥(

 وبــانحراف) ثــا/م٣.١٦(وكــان متوســط الــسرعة المحــصلة للنهــوض ) ٠.٣٢± (معیــاري وبــانحراف
  ).٠.٦٦± (معیاري

 وبانحراف) درجة/٩.٥( في مرحلة ضرب الكرة واختبار الدقة فقد كانت متوسط زاویة االنطالق -
 معیـــاري وكـــان االنحـــراف) درجـــة/١٨.٨٧(امـــا اختبـــار الدقـــة فكـــان المتوســـط ) ١.٤١± (معیـــاري

)±١.٨(  
  
  : مناقشة النتائج ٢-٤

  فة االرتباط لمتغیرات مرحلة الخطوة األخیرة وعالقتها بالدقةعرض ومناقشة مصفو) ٣(الجدول 
  الدقة  سرعة الخطوة  زمن الخطوة  طول الخطوة  المتغیرات  
        -----  طول الخطوة  ١
      -----  ٠.٣٠  زمن الخطوة  ٢
    -----  ٠.٦٣-   ٠.٥٣  سرعة الخطوة  ٣
  -----  *٠.٨٠  ٠.٤١-   ٠.٥٦  الدقة  ٤
  ٠.٧٠الجدولیة تساوي )ر(قیمة) ٦ = ٢ – ٨( درجة حریةأمام ٠.٠٥ ≤عند نسبة خطأ معنویة*
 الخاصة بمتغیرات مرحلة الخطوة الخیرة وعالقتها بالدقةاالرتباطات  عرض مصفوفة١-٢-٤

 دلـت  وعالقتهـا بالدقـةمرحلـة الخطـوة االخیـرةالذي یمثل بعـض قـیم ارتباطـات ) ٣ (من الجدول -
  :نتائج البحث على ما یأتي 

ویعـــزو ) ٠.٨٠(وي موجـــب بـــین الدقـــة وبـــین ســـرعة الخطـــوة االخیـــرة بلـــغ  وجـــود ارتبـــاط معنـــ-١
الباحــث ذلــك الــى انــه كلمــا زادت ســرعة الخطــوة األخیــرة ســوف یــؤدي ذلــك الــى النهــوض الجیــد 
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 ،وكمـا األداءلالعب وبالتـالي حـصوله علـى أقـصى ارتفـاع للجـسم وبالتـالي تحقیـق دقـة عالیـة فـي 
) ســم/١٧٠(ًون واســعة جــدا وســریعة وعمیقــة تــصل الــى شیر فــرج ان طــول الخطــوة األخیــرة تكــتــ
  )١١٨ ،١٩٩٠فرج ،.(
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  مصفوفة االرتباط لمتغیرات مرحلة النهوض والطیران وعالقتها بالدقة)  ٤(الجدول 

زاویة   المتغیرات  ت
  االرتكاز

زاویة 
  النهوض

زاویة 
  الطیران

زاویة 
الجذع في 

  االرتكاز

زاویة 
أقصى 
انثناء 
  للركبة

زمن 
  النهوض

سافة مال
أفقیة اال

  للنهوض

مسافة ال
عمودیة ال

  للنهوض

مسافة ال
المحصلة 
  للنهوض

سرعة ال
أفقیة اال

  للنهوض

سرعة ال
عمودیة ال

  للنهوض

سرعة ال
المحصلة 
  للنهوض

ارتفاع 
ج .ك.ث.م

في 
  االرتكاز

ارتفاع 
ج .ك.ث.م

في الترك

                              زاویة االرتكاز  ١
                            ٢٧-  زاویة النهوض  ٢
                          ٠.٤٤-  ٠.٣٢  اویة الطیرانز  ٣
                        ٠.٤٥  ٠.٧٤-  ٠.٠٨-  زاویة الجذع في االرتكاز  ٤
                      ٠.٢٢-  ٠.١٤-  ٠.٣٧-  ٠.٢٠  زاویة أقصى انثناء للركبة  ٥
                    ٠.٦٠  ٠.٥٠-  ٠.٣٨  ٠.٤٦-  ٠.٢٢  زمن النهوض  ٦
                  ٠.١٢-  ٠.٤٠-  ٠.٣٩-  ٠.٥٤-  ٠.٥٨  ٠.٢٨-  فقیة للنهوضاالمسافة ال  ٧
                ٠.٣٨  ٠.٤٤-  ٠.١٢  ٠.١٠-  ٠.٦٩-  ٠.٣٤  ٠.٨٤-  عمودیة للنهوضالمسافة ال  ٨
              ٠.٤٦  ٠.٩٨  ٠.٣١-  ٠.١١-  ٠.٣٢-  ٠.٦٠-  ٠.٥٧  ٠.٣٤-  مسافة المحصلة للنهوضال  ٩
            ٠.٩٧  ٠.٤٨  ٠.٩١  ٠.٥٨-  ٠.٣٤-  ٠.٢٩-  ٠.٥٩-  ٠.٧٠  ٠.٣٤-  فقیة للنهوضاالسرعة ال  ١٠
          ٠.٥٣  ٠.٤٤  ٠.٩٧  ٠.٣٥  ٠.٦٣-  ٠.١٧-  ٠.٠٨-  ٠.٦٨-  ٠.٤٣  ٠.٨٠-  عمودیة للنهوضال سرعةال  ١١
        ٠.٦٣  ٠.٩٩  ٠.٩٢  ٠.٥٧  ٠.٨٧  ٠.٦٤-  ٠.٣٦-  ٠.٢٤-  ٠.٦٤-  ٠.٦٧  ٠.٤١-  سرعة المحصلة للنهوضال  ١٢
      ٠.٤٠-  ٠.٧٦-  ٠.٣٠-  ٠.٢٨-  ٠.٧٧-  ٠.١٦-  ٠.٤٧  ٠.٠٩-  ٠.٣٧-  ٠.٥٨  ٠.١٦  ٠.٥٢  ج في االرتكاز.ك.ث.ارتفاع م  ١٣
    ٠.٤٠  ٠.٤٣  ٠.٤٩  ٠.٤٤  ٠.٥٠  ٠.٥٦  ٠.٥٤  ٠.٢٠  ٠.١١  ٠.٧٣-  ٠.٤٦-  ٠.٧٤  ٠.٥٧-  ج في الترك.ك.ث.ارتفاع م  ١٤
  ٠.٣٩  ٠.٢٣-  ٠.٧٦  ٠.٣٠  ٠.٧٩  ٠.٨٦  ٠.٣٥  ٠.٨٧  ٠.٢٢-  ٠.٣٤  ٠.١٢-  ٠.٢٦-  ٠.٣٨  ٠.٢٩-  الدقة  ١٥

  ٠.٧٠الجدولیة تساوي ) ر  ( قیمة  ) ٦ = ٢ – ٨(   أمام درجة حریة ٠.٠٥ ≤معنویة عند نسبة خطأ* 
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  مرحلة النهوض والطیران وعالقتها بالدقةالخاصة بمتغیرات عرض مصفوفة االرتباطات ٢-٢-٤
  مرحلة النهوض والطیران وعالقتها بالدقةالذي یمثل بعض قیم ارتباطات ) ٤ (من الجدول -

  :دلت نتائج البحث على ما یأتي 
-(الجــذع فــي االرتكــاز وبــین زاویــة النهــوض بلــغ      وجــود ارتبــاط معنــوي ســالب بــین زاویــة -١

ویعزو الباحث ذلك الى ان زاویة الجذع في االرتكاز كلما قلت سوف یؤدي ذلك الى ) ٠.٧٤
وسـوف یـؤدي الـى زیـادة مـسافة النهـوض وبالتـالي ) القـدم الناهـضة(زیادة في قاعـدة االرتكـاز 

  .ى ویسیطر على عملیة ضرب الكرة زیادة في زاویة النهوض الذي یرفع الالعب مسافة اعل
-( وجـود ارتبـاط معنـوي سـالب بـین المـسافة العمودیـة للنهـوض وبـین زاویـة االرتكـاز بلـغ     -٢

ویعزو الباحث ذلك انه كلمـا قلـت زاویـة االرتكـاز كلمـا اقتـرب مركـز ثقـل كتلـة الجـسم ) ٠.٨٤
ً سـوف یكـون الـدفع عمودیـا من الخط الوهمي الناشئ من قاعدة االرتكاز الى االعلى وبالتالي

  .الى األعلى وبدوره سوف یزید من المسافة العمودیة للنهوض 
 وجـود ارتبـاط معنــوي موجـب بــین المـسافة المحـصلة للنهــوض وبـین المــسافة االفقیـة للنهــوض -٣

ویعزو الباحث ذلك ان محصلة النهوض هي ناتج من المسافة االفقیة والمـسافة ) ٠.٩٨(بلغ 
ــة للنهــوض یزیــد بالمقابــل العمودیــة وحــسب قــ انون فیثــاغورس وعلیــه كلمــا زادة المــسافة االفقی

  .مسافة المحصلة للنهوض
 وجود ارتباط معنوي موجب بـین الـسرعة االفقیـة للنهـوض وبـین المـسافة االفقیـة للنهـوض بلـغ -٤

ویعــزو الباحــث ذلــك ان الــسرعة هــي نــاتج مــن المــسافة االفقیــة وذلــك بثبــات الــزمن ) ٠.٩١(
  قانون السرعة وحسب 

  -------= السرعة                    المسافة 
                    الزمن

ــة للنهــوض بثبــات  ــه فكلمــا زادت المــسافة االفقیــة للنهــوض تــزداد بالمقابــل الــسرعة االفقی وعلی
  )٦٧، ١٩٩٣حسام الدین،(الزمن 

 المحــصلة للنهــوض  وجــود ارتبــاط معنــوي موجــب بــین الــسرعة االفقیــة للنهــوض وبــین المــسافة-٥
ویعزو الباحث ذلك الى ان المحصلة كلما زادت تعني زیادة في المـسافة االفقیـة ) ٠.٩٧(بلغ 

  وبزیادة هذه المسافة تزداد السرعة االفقیة للنهوض بثبات الزمن وحسب قانون السرعة 
  )٦٧، ١٩٩٣حسام الدین،(       الزمن                                              -----= السرعة                    المسافة 

ــــغ -٦ ــــین زاویــــة االرتكــــاز بل ــــین الــــسرعة العمودیــــة للنهــــوض وب    وجــــود ارتبــــاط معنــــوي ســــالب ب
ویعزو الباحث ذلـك انـه كلمـا قلـت زاویـة االرتكـاز انخفـض مركـز ثقـل كتلـة الجـسم ) ٠.٨٠-(

فة العمودیـة للنهـوض ،بثبـات باتجاه قاعدة االرتكاز وبالتالي سوف یؤدي الى زیـادة فـي المـسا
  .الزمن كلما قلت زاویة االرتكاز تزداد بالمقابل السرعة العمودیة للنهوض 
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 وجود ارتباط معنوي موجـب بـین الـسرعة العمودیـة للنهـوض وبـین المـسافة العمودیـة للنهـوض -٧
ـــغ  ـــة للنهـــوض ناتجـــة مـــن المـــسافة ) ٠.٩٧(بل ـــسرعة العمودی ـــى ان ال ـــك ال ویعـــزو الباحـــث ذل
مودیـــة للنهـــوض مقـــسمة علـــى الـــزمن وحـــس قـــانون الـــسرعة الـــسالف الـــذكر ، فكلمـــا زادت الع

  .المسافة العمودیة للنهوض وبثبات الزمن زاد بالمقابل السرعة العمودیة للنهوض 
 وجــود ارتبــاط معنــوي موجــب بــین الــسرعة المحــصلة للنهــوض وبــین المــسافة االفقیــة للنهــوض -٨

نــه كلمــا زادت المـسافة االفقیــة للنهــوض سـوف یــؤدي ذلــك ویعــزو الباحــث ذلـك ا) ٠.٨٧(بلـغ 
الــى زیــادة فــي المــسافة االفقیــة للمحــصلة وبالتــالي تــزداد الــسرعة المحــصلة للنهــوض ،بثبــات 

  .الزمن وحسب قانون السرعة السابق الذكر
 وجود ارتباط معنوي موجب بین السرعة المحصلة للنهوض وبین المسافة المحـصلة للنهـوض -٩

ویعزو الباحث ذلك ان السرعة المحصلة هـي نـاتج مـن المـسافة المحـصلة علـى ) ٠.٩٢(بلغ 
الـــــزمن وبالتـــــالي كلمـــــا زادت المـــــسافة المحـــــصلة للنهـــــوض زاد بالمقابـــــل الـــــسرعة المحـــــصلة 

  .للنهوض
 وجود ارتباط معنوي موجب بـین الـسرعة المحـصلة للنهـوض وبـین الـسرعة االفقیـة للنهـوض -١٠

 ذلك ان السرعة المحصلة هي ناتج مـن الـسرعة االفقیـة والـسرعة ویعزو الباحث) ٠.٩٩(بلغ 
العمودیة وحسب نظریـة فیثـاغورس ،كلمـا زادت سـرعة المحـصلة فـي النهـوض تـزداد بالمقابـل 

  .السرعة االفقیة للنهوض 
 وجــود ارتبــاط معنــوي ســالب بــین ارتفــاع مركــز ثقــل كتلــة الجــسم فــي االرتكــاز وبــین المــسافة -١١

ویعزو الباحث ذلك انه فـي مرحلـة االرتكـاز یـنخفض مركـز ) ٠.٧٧-(ض بلغ العمودیة للنهو
ثقل كتلة الجسم بسبب زیادة فـي طـول الخطـوة األخیـرة وكـذلك ثنـي ركبـة االرتكـاز ممـا یـؤدي 

 كمـا ان زیـادة االنثنـاء فـي الـركبتین بالمقابل الى زیادة في المـسافة العمودیـة فـي هـذه المرحلـة
   . تعمل على رفع الجسم الى مسافة اكبرتعمل على انتاج قوة اكبر

 وجــود ارتبــاط معنــوي ســالب بــین ارتفــاع مركــز ثقــل كتلــة الجــسم فــي االرتكــاز وبــین الــسرعة -١٢
ویعزو الباحث ذلك ان السرعة العمودیة للنهوض هـي نـاتج ) ٠.٧٦-(العمودیة للنهوض بلغ 

ثقـل كتلـة الجـسم نتیجـة ثنـي من المسافة العمودیة بثبـات الـزمن وعلیـه كلمـا قـل ارتفـاع مركـز 
الركبتین زاد بالمقابل المسافة العمودیة الذي بدوره یزید من السرعة العمودیة للنهوض وحـسب 

  .قانون السرعة السابق الذكر 
 وجـــود ارتبـــاط معنـــوي موجـــب بـــین ارتفـــاع مركـــز ثقـــل كتلـــة الجـــسم فـــي التـــرك وبـــین زاویـــة -١٣

كلمـا زادت زاویـة النهـوض زاد بالمقابـل ارتفـاع ویعزو الباحـث ذلـك انـه ) ٠.٧٤(النهوض بلغ 
مركز ثقـل كتلـة الجـسم فـي التـرك الن قیـاس هـذه المتغیـرات یكـون فـي نفـس الوضـع وبالتـالي 

ارتفع بالمقابل مركز ثقـل كتلـة الجـسم اعلـى مـا یمكـن ) °٩٠(كلما اقتربت زاویة النهوض من 
.  
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ة الجـسم فـي التـرك وبـین زاویـة الجـذع  وجود ارتباط معنوي سالب بین ارتفاع مركـز ثقـل كتلـ-١٤
 زاویـة الجـذع فـي االرتكـاز تـؤدي ویعزو الباحث ذلك انه كلما قلة) ٠.٧٣-(في االرتكاز بلغ 

الى اقتراب الجسم من الخط الوهمي العمودي من قاعدة االرتكـاز وبالتـالي سـوف یـزداد الـدفع 
ع مركــز ثقــل كتلــة الجــسم فــي للجــسم والــذي یــؤدي بــدوره الــى ارتفــا) الــدفع المركــزي(العمــودي 

  .مرحلة الترك 
ویعــزو ) ٠.٨٧( بلـغ  وجـود ارتبـاط معنـوي موجـب بـین الدقــة وبـین المـسافة االفقیـة للنهـوض-١٥

زیــادة المــسافة االفقیــة یعنــي اقتــراب الالعــب مــن الــشبكة وهــذا یــسهل لــه اداء  الباحـث ذلــك ان
اء الطیــران النــه یمكنــه مــن الــضرب الــساحق بــسهولة خاصــة اذا حــافظ علــى ارتفاعــه فــي اثنــ

  .الضرب الساحق بزاویة اكبر وعلیه تزداد دقة االداء
ویعـزو ) ٠.٨٦( وجود ارتباط معنوي موجب بین الدقة وبین المسافة المحصلة للنهوض بلغ -١٦

ان زیــادة المــسافة المحــصلة للنهــوض یعنــي اقتــراب الالعــب مــن الــشبكة وهــذا الباحــث ذلــك 
 ألنـه الطیـران أثنـاء حافظ على ارتفاعه في إذاحق بسهولة خاصة  الضرب الساأداءیسهل له 

  .یمكنه من الضرب الساحق بزاویة اكبر وعلیه تزداد دقة االداء
ویعــزو ) ٠.٧٩( وجــود ارتبــاط معنــوي موجــب بــین الدقــة وبــین الــسرعة االفقیــة للنهــوض بلــغ -١٧

 أداءشبكة وهــذا یــسهل لــه ان زیــادة الــسرعة االفقیــة یعنــي اقتــراب الالعــب مــن الــالباحــث ذلــك 
 یمكنــه مــن ألنــه الطیــران أثنــاء حــافظ علــى ارتفاعــه فــي إذاالــضرب الــساحق بــسهولة خاصــة 

 وكما یشیر كـل مـن حـسین ومحمـود عنـد الضرب الساحق بزاویة اكبر وعلیه تزداد دقة االداء
+ ني قــانون نیــوتن الثــا(التعجیــل والقفــز یحقــق الالعــب القــوة لیحــصل علــى رد الفعــل بــالقفز 

 العلیــا والــرجالن مرتكزتــان األطــرافبحركــة تــتم بأخــذ خطــوة او خطــوتین مــع مرجحــة ) الثالــث
ــــى رد فعــــل جیــــد وســــرعة عالیــــة بــــالقفزاألرضعلــــى   ١٩٩٨حــــسین،محمود،(. للحــــصول عل

،٣١٨(  
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  مرحلة ضرب الكرة وعالقتها بالدقةالخاصة بمتغیرات عرض مصفوفة االرتباطات ٣-٢-٤
  ة مصفوفة االرتباط لمتغیرات مرحلة ضرب الكرة بالدقةعرض ومناقش) ٥(الجدول 

  
  ت

زاویة انطالق   المتغیرات
  الكرة

السرعة اللحظیة 
  للكرة

السرعة الزاویة 
  للكف الضاربة

  الدقة

          زاویة انطالق الكرة  ١
        ٠.٤٨  السرعة اللحظیة للكرة  ٢
      ٠.٢٦-  ٠.١٣-  السرعة الزاویة للكف الضاربة  ٣
    ٠.١٤  ٠.١٩  ٠.٢٠-  اختبار الدقة  ٤

  ٠.٧٠الجدولیة تساوي ) ر ( قیمة   ) ٦ = ٢ – ٨(   أمام درجة حریة ٠.٠٥ ≤معنویة عند نسبة خطأ* 
  
  
نالحــظ عــدم وجــود ارتبــاط معنــوي بــین متغیــرات مرحلــة ضــرب الكــرة والدقــة ) ٥( مــن الجــدول - 

،أما ) ٠.٤٨(كرة بلغ ،حیث بلغ اعلى ارتباط بین السرعة اللحظیة للكرة وبین زاویة انطالق ال
وهـو ارتبـاط ضـعیف ) ٠.٢٠-(ارتباط الدقة مع زاویة انطالق الكرة فقد كان سلبي حیـث بلـغ 

.  
   االستنتاجات والتوصیات-٥
  : االستنتاجات ١-٥
  . وجود ارتباط معنوي موجب بین الدقة وبین سرعة الخطوة االخیرة -١
 . رتكاز وبین زاویة النهوض وجود ارتباط معنوي سالب بین زاویة الجذع في اال-٢

 .  وجود ارتباط معنوي سالب بین المسافة العمودیة للنهوض وبین زاویة االرتكاز-٣

  وجود ارتباط معنوي موجب بین المسافة المحصلة للنهوض وبین المسافة االفقیة للنهوض -٤

الفقیـــة  وجـــود ارتبـــاط معنـــوي موجـــب بـــین الـــسرعة االفقیـــة للنهـــوض وبـــین كـــل مـــن المـــسافة ا-٥
 .للنهوض وبین المسافة المحصلة للنهوض

وبـین   وجود ارتباط معنوي سالب بین السرعة العمودیة للنهوض وبین كـل مـن زاویـة االرتكـاز-٦
  .المسافة العمودیة

 وجــود ارتبــاط معنــوي موجــب بــین الــسرعة المحــصلة للنهــوض وبــین كــل مــن المــسافة االفقیــة -٧
  . السرعة االفقیةوبین وبین المسافة المحصلة للنهوض

 وجــود ارتبــاط معنــوي ســالب بــین ارتفــاع مركــز ثقــل كتلــة الجــسم فــي االرتكــاز وبــین كــل مــن -٨
 .وبین السرعة العمودیة للنهوض المسافة العمودیة للنهوض

 وجود ارتباط معنوي موجب بین ارتفاع مركز ثقل كتلة الجسم في الترك وبین زاویـة النهـوض -٩
  . الجذع في االرتكازوارتباط سالب بین زاویة
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 وجود ارتباط معنوي موجب بین الدقة وبین كـل مـن المـسافة االفقیـة للنهـوض وبـین الـسرعة -١٠
  .وبین المسافة المحصلة للنهوض االفقیة للنهوض

  : التوصیات ٢-٥
 كانـت  إذ كلمـا كانـت الخطـوة األخیـرة سـریعة وعمیقـةالتأكید على الخطوة األخیـرة لحـد معـین  -١

  .ب الساحق أفضل دقة الضر
  . زاویة االرتكاززیادة التأكید على زیادة المسافة العمودیة في النهوض من خالل -٢
 التأكیــد علــى زیــادة المــسافة االفقیــة للنهــوض مــن خــالل زیــادة ســرعة االرتقــاء وطــول الخطــوة -٣

  .االخیرة فان ذلك یؤدي الى زیادة في دقة األداء للضرب الساحق
  .لمناسبة لكل العب في االرتكاز واالهتمام بها من خالل التدریب اختیار الزاویة ا-٤
  .التدریب على الضرب الساحق من خطوة ومن خطوتین ومن ثالث خطوات -٥

  صادر مال                                     
طرق ومنـاهج البحـث العلمـي فـي التربیـة البدنیـة ) : ٢٠٠٢ (دالمجی إبراهیم ، مروان عبد .١

  . ، الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع ، عمانوالریاضة
ــــد  .٢ ــــرد، دافی ــــدریك و جی ــــاء) ٢٠٠١(بــــوش، فری ــــرى ،أساســــیات الفیزی  ترجمــــة ســــعید الجزی

  . القاهرة،م.م.وآخران، الدار الدولیة لالستثمارات الثقافیة ش
تقیـــیم الطالـــب : )١٩٨٣(ترجمـــة محمـــد أمـــین المفتـــي وآخـــرون ، بنیـــامین وآخـــرون، بلـــوم .٣

  مصر،القاهرة.  مطابع المكتب المصري الحدیث،والتكویني  یعيالتجم
تطبیقـــــات اإلحـــــصائیة ) : ١٩٩٩(التكریتـــــي ، ودیـــــع یاســـــین والعبیـــــدي ، حـــــسن محمـــــد  .٤

واستخدام الحاسوب في بحوث التربیـة الریاضـیة ،دار الكتـب للطباعـة والنـشر ، الموصـل 
.  

هـا فـي المجـال الریاضـي ، دار مبادئ المیكانیكا الحیویـة وتطبیقات): ٢٠٠٨ (آمالجابر ، .٥
  .الوفاء للطباعة والنشر ،االسكندریة

منــشأة ،)بنــاء المهــارات الفنیــة والخططیــة (الكــرة الطــائرة ) : ١٩٩٨(حــسن ، زكــي محمــد  .٦
  .االسنكدریة ، المعارف

التـدریب الریاضـي الحـدیث تخطـیط وتطبیـق وقیـادة ،دار ): ١٩٩٨. (حماد ،مفتي إبراهیم .٧
  .رة الفكر العربي ،القاه

 مبـادئ األسـس المیكانیكیـة للحركـات):١٩٩٨(حسین ،قاسم حسن والـشیخلي،إیمان شـاكر .٨
  . الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، عمانرالریاضیة، دا

القیــاس والتقـــویم فــي التربیــة البـــد نیــة الریاضـــیة ، ) : ١٩٩٥(حــسانین ، محمــد صـــبحي  .٩
  .  ، دار الفكر العربي ،القاهرة ٣، ط١ج
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المیكانیكا الحیویة األسس النظریة والتطبیقیـة ،دار الفكـر ): ١٩٩٣. (حةحسام الدین ،طل .١٠
  .رالعربي، مص

 ، ٤القیاس في المجال الریاضـي ، ط) : ١٩٩٦(علي فهمي خاطر،احمد محمد وألبیك ، .١١
  .دار الكتاب الحدیث ، مصر

 البایومیكانیك والریاضة ، مدیریة دار الكتب للطباعة) : ١٩٨٧(الصمیدعي ، لؤي غانم  .١٢
  .والنشر ، جامعة الموصل

مبـــادئ اإلحـــصاء واالختبـــارات البدنیـــة ) : ١٩٨١(الطالـــب ، نـــزار والـــسامرائي ، محمـــود  .١٣
  .والریاضیة ، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل 

 أســـسه(التحلیـــل البیومیكـــانیكي لحركـــات االنـــسان ) :٢٠٠٤(علـــي ،عـــادل عبـــد البـــصیر  .١٤
 .طباعة والنشر ،االسكندریة، المكتبة المصریة لل)وتطبیقاته

المیكانیكــا الحیویــة والتقیــیم والقیــاس التحلیلــي فـــي ): ٢٠٠٧(علــي ،عــادل عبــد البــصیر  .١٥
  .األداء البدني،المكتبة المصریة للطباعة والنشر،االسكندریة

علـم الحركـة والمیكانیكـا ):٢٠٠٧(عبد اهللا ،عصام الدین متولي وبدوي ،بدوي عبـد العـال  .١٦
  .یة والتطبیق ،دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر،االسكندریةالحیویة بین النظر

للبدایـة مـن الجلـوس وعالقتـه )  الـزمن–القوة (منحنى ): ٢٠٠٠(عبد الرحمن ،احمد ولید  .١٧
ببعض المتغیرات البایومیكانیكیـة ،رسـالة ماجـستیر ،غیـر منـشورة ،كلیـة التربیـة الریاضـیة 

  .،جامعة بابل
 القیـــاس فـــي التربیـــة ): ٢٠٠٠( د نـــصر الـــدین  محمـــورضـــوان، محمـــد حـــسن عـــالوي، .١٨

  .العربي ، القاهرة دار الفكر الریاضي،الریاضیة وعلم النفس 
عالقـــــة القـــــوة الخاصـــــة بالـــــذراعین والكتفـــــین بـــــبعض : )١٩٩٩ (بـــــسمان، الوهـــــاب عبـــــد .١٩

  أداء بعض المهـارات علـى جهـاز المتـوازي، أطروحـة دكتـوراهأثناءالمتغیرات الكینماتیكیة 
 . جامعة بغداد،، كلیة التربیة الریاضیةةغیر منشور

 منشأة المعرف اإلسكندریة، دلیل المعلم والمدرب والالعب):١٩٩٠(الین ودیع،، فرج .٢٠

المعـامالت العلمیـة والعملیـة بـین النظریـة والتطبیـق ، ): ١٩٩٩(الناجي ، مصطفى حسن .٢١
  .الكتاب للنشر،مصر مركز

 ، مطبعــة أوفــسیت ١نــصیف ، طعبــد علــي ) ترجمــة(أصــول التــدریب ) : ١٩٧٥(هــارة  .٢٢
  . التحریر ، بغداد

23- Hall , Susan S (1995) : Basic Biomechanics , 2nd edition Boston . 
24- Montys. J. Henry (1978): An Introduction to measurement in physical                                               
education, By Allyn and Bacon., Inc., Boston, London, Sydney, Torento. 
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  )١(الملحق 
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  
  استبیان
  

  المحترم ........................ األستاذ
  

للــــضرب تحلیــــل بعــــض المتغیــــرات الكینماتیكیــــة  ((إجــــراء البحــــث الموســــومفــــي النیــــة 
 ))بالدقـــة بـــالكرة الطـــائرة مـــن المنطقـــة الخلفیـــة وعالقتـــه ) القطـــري(الـــساحق المـــستقیم 

مهارة الضرب (یرجى بیان رأیكم حول تعدیل اختبار  ولكونكم من ذوي الخبرة والدرایة 
( والمرفق طیا وتعدیله الى االختبار ) الساحق المسیقیم القطري من المنطقة األمامیة 

والمرفــق طیــا یرجــى ) مهــارة الــضرب الــساحق المــستقیم القطــري مــن المنطقــة الخلفیــة 
   االختبار بعد بیان رأیكم حول أمكانیة إجراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   الباحث                                                            
  د ولید غانم ذنون.م

  
  

  )القطري(اختبار دقة مهارة الضرب الساحق المستقیم 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   :الغرض من االختبار
  .ث الداخلي من ملعب المنافس  قیاس دقة مهارة الضرب الساحق المستقیم في المثل

  :األدوات 
ـــث الـــداخلي  ـــم تقـــسیم المثل ـــین ، ث ـــى مثلث ـــسیم نـــصف الملعـــب إل   خمـــس كـــرات طـــائرة ، تق

  .بوساطة شریط الصق وطباشیر )  م٣(إلى ثالث مناطق عرض كل منطقة ) جهة الشبكة (
  مواصفات أالداء 

نحـو المثلــث ) القطـري(حق المـستقیم قـوم المختبـر بالـضرب الـسای الكـرة ، بإعـدادبعـد قیـام المـدرب 
  .الداخلي لجهة الشبكة 

    :الشروط
  . محاوالت ) ٥(لكل مختبر  -١
  .ً یكون األعداد جیدا في كل محاولة أنیلزم  -٢
   :یأتيتحتسب الدرجات على وفق مكان سقوط الكرة وكما  -٣

  .درجات ) ٣(في المنطقة األولى     
  .درجة ) ١(في المنطقة الثانیة     
  .درجات ) ٥( في المنطقة الثالثة    
  ) .صفر (ىالمختبر علحصل ی  خارج هذه المناطق - ٤

  :التسجیل 
 الدرجـة النهائیـة لهـذا أنحـصل علیهـا مـن المحـاوالت الخمـس أي ی تسجل الدرجات التـي 

  .  یوضح ذلكأدناهوالشكل . درجة ) ٢٥(االختبار هي 
  
  
  
  

  
  

  )١٦(الشكل المرقم 
 )القطري(دقة مهارة الضرب الساحق المستقیم  یوضح اختبار 

  
  
  
  

  االختبار المعدل
    المستقیم القطري من المنطقة الخلفیة اختبار مهارة الضرب الساحق

  :الغرض من االختبار 
 فــي المثلــث الـداخلي مــن ملعــب  مــن المنطقــة الخلفیـة قیـاس دقــة مهـارة الــضرب الــساحق المـستقیم

  .المنافس 
  :األدوات 
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لثین ، ثم تقسیم المثلث الداخلي  إلى مث الخلفيطائرة ، تقسیم نصف الملعبخمس كرات 
  .بوساطة شریط الصق وطباشیر )  م٢(إلى ثالث مناطق عرض كل منطقة ) جهة الشبكة (

  مواصفات أالداء 
نحـو المثلــث ) القطـري(قـوم المختبـر بالـضرب الـساحق المـستقیم ی الكـرة ، بإعـدادبعـد قیـام المـدرب 

   . في الملعب الخلفيجهة الشبكةالداخلي ل
  :الشروط 

  . محاوالت ) ٥ (لكل مختبر -١
  .ًیلزم ان یكون األعداد جیدا في كل محاولة  -٢
   :یأتيتحتسب الدرجات على وفق مكان سقوط الكرة وكما  -٣

  .درجات ) ٣(في المنطقة األولى     
  .درجة ) ١(في المنطقة الثانیة     
  .درجات ) ٥( في المنطقة الثالثة    
  ) .صفر(حصل المختبر على ی  خارج هذه المناطق - ٤

  :التسجیل 
 الدرجـة النهائیـة لهـذا أنحـصل علیهـا مـن المحـاوالت الخمـس أي ی تسجل الدرجات التـي 

   یوضح ذلكأدناهوالشكل . درجة ) ٢٥(االختبار هي 
  

  
  
  
  
  
 

ا
بكة

لش
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 ١م 

 ٢م 

 ٣م 
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