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 املهخص

 إلى  البحث ييدف
 المتغيرات بعض قيم التعرف عمى – الطائرة الريشة كرة في الطويل العالي لإلرسال المياري األداء دقةقيم  الى  التعرف –
   األداء ودقة ماتيكيةينالك المتغيرات بعض بين ايجاد العالقة – اإلرسال ألداء ماتيكيةينالك
 جامعة منتخب العبات من عينة اختيار وتم ، البحث وطبيعة لمالءمتو الوصفي المنيج استخدم وقد       

 6الفديويو إذ وضعت عمى مسافة ) استخدم الباحث الة التصوير،  العبات (4) نعددى والبالغ الطائرة لمريشة الموصل
متر( عن مستوىأرضيو الممعب وكانت سرعو الة  2.1متر( من الجية اليمنى لمممعب وكان ارتفاع عدسو  الو التصوير )

البسيط  االرتباط معامل، و  المعياري واالنحراف الحسابي، الوسط الباحث واستخدم( صوره /ثانية15التصوير الفديويو )
 األفقية السرعةو ، التحضيرية لممرحمة األفقية المسافة( بين ايجابي ارتباط وجدي انو الباحث صائيةواستنتجاإلح لممعالجات

 لممرحمة المضرب لوسط المسار سرعة و، الرئيسة لممرحمة والمضرب لمذراع المحيطية السرعةو ، التحضيرية لممرحمة
 األفقية المسافة) بين سمبي ارتباط وجديو /  الطويل عاليال اإلرسال أداء ودقة ) الختامية لممرحمة الزمنو ، الرئيسة

 . الطويل العالي اإلرسال أداء ودقة (الختامية لممرحمة األفقية السرعة ، الختامية لممرحمة جك..ث.م
 زيادة اجل من التحضيرية المرحمة في االعمى الخمف الى الذراع ارجاع عمى التأكيد: أتيواوصى الباحث ماي

 المدى زيادة اجل من لممضرب إرجاع أقصى لوضع الخمف الى الجذع ارجاع عمى التأكيد ،.االفقية والسرعة قيةاالف المسافة
 لرأس حركي مسار سرعة عمى الالعبة تحصل لكي الذراع امتداد مع السريعة البندولية الحركة عمى التأكيد . الحركي

 عمى نوكد الريشة كرة ضرب مرحمة بعد ،.االداء دقة عمى الكبيرين لتأثيرىما كبيره محيطية سرعة عمى وكذلك المضرب
 المسافة في قمة طريق عنو  االداء بدقة الرتباطو الزمن زيادة طريق عن المضرب يتوقف ان الى لمذراع الصحيحة المتابعة
 .االداء بدقة عكسيا الرتباطيما االفقية والسرعة االفقية

 كرة الريشت -سراا  الاال إلا -الدقت-تماتيكينالكي :*الكلماث المفتاحيت
 

The relationship between some kinematical variable and the accuracy of the Pool Long Serve 

in badminton. 

 Dr.Alaa Al-Deen F.                                               Miss. Hiba Adnan M. 

 

Abstract 

The aim of the research is identifying the accuracy values of skilful movement of the 

Pool Long Serve  ,and also some kinematical  variables for the serve, and the relationship 

between some kinematics variables and the accurate movement  / The researcher followed 

a descriptive methodology for its suitability to the nature of the research, the sample of the 

research is consists of four players -,the camera is on (6) meter distant to player right side 

and its (1.2) meters high above surface of the court with speed of (25) frame per second 

.The data are handled statistically by using mean ,standard deviation ,and correlation / The 

researcher concluded that there was significant correlation between (the vertical distance 

for primary stage ,vertical  speed for primary stage , The velocity  of the hand and racket 
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for the main stage ,linear speed to middle of racket for the main stage ,and the corner of 

the body to get the racket towards the back of the body for the main stage, time for final 

stage) and accuracy of the long high serve . and there is negative  correlation between (the 

vertical distance for the center of gravity  for the correlation stage , the vertical speed for 

the final stage) and accuracy of the long high serve  .                           

    The researcher recommended the following :T0 insure  getting the hand back and 

up  in primary stage so as to increase the vertical distance and vertical speed . t0 insure 

getting the drank  back and up so that the racket be towards the back to increase distance 

movement . to insure the speed up and down movement with the extending of arm to make 

the player gain on the speed of distance movement of the head of the racket in addition to 

high speed for their high effect on performance accuracy . after the stage of hit the 

badminton we assure the corset following of arm till the stopping of the racket by the 

increasing of time because of their coorelation with the performance accuracy in lessening 

of horizontal distance and horizontal speed for the correlating negative  in performance 

accuracy.  

*Keywords: kinematical- the accuracy- Pool Long- badminton 

 :التعريف بالبحث-2
             المقدمة وأىمية البحث: 2-2

 ومنيا كافة المجاالت تطور في كبير تأثيرا اثر العالم شيده الذي المستمر العممي والنيوض لمتطور ان
 كافة الرياضية والفعاليات األلعاب في المتجددة العالمية ألرقاموا االنجازات لكذ عمى دليل وخير الرياضي المجال
 في البايوميكانيك عمم ومنيا المتنوعة الرياضية العموم لتأثير ونتيجة .العالمية والبطوالت االولمبية الدورات خالل
 التي العموم احد كانيكالبايومي عمم يعد إذ ,الممارسة لمفعالية الرقمي والمستوى الفني األداء مستوى وتطوير تحسين
يجاد تالفروقا وتوضيح , البايوميكانيكي والتقويم والتحميل الدراسة خالل من الرياضية الحركات بتطوير تعنى  وا 

 االنجاز تحقيق إلى الوصول من ثمو  لمميارة المثالي الفني األداء إلى لموصول الدقيق التحميل طريق عن العالقات
 عمى القوانين تطبيق في البحث ىو لمبايوميكانيك األساسي اليدف وأن(.1، 2006)شاني واخرون، الجيد الرياضي
 تسييل فضال عن النتائج تقدير ويمكن الحركة قوانين معرفة خالل من وفعالية بكفاءة األداء النجاز الحية األجسام
يجاد صحيحة بصورة الحركة فاعمية وضبط الحركي المسار في األخطاء عن الكشف عممية  التي قائالطر  فضلأ وا 
 أن كما(،15-1، 2008)جابر، ممكنة صورة بأفضل المقصود واليدف الحركي المسار مع النيائية النتائج توافق

)جواد دقيق بشكل الميارة عن لمكشفو  األداء طبيعة عنموضوعية  صورة تعطي والتحميمية المختبرية التجارب
 قائطر  معرفة إلى توصمنا وسيمة ىي بل ذاتيا حد في غاية ليس الميارة أو الحركة تحميل أن. (1، 2000،وعمر
 عمى والعمل األداء في األخطاء اكتشاف عمى تساعد كما ,المختمفة بالحركات قيامو عند لمفرد الصحيحة األداء

 ألفضل المناسبة والشروط والقواعد األسس إيجاد في تسيم الحركية لمميارة الموضوعية الدراسة أن كما ،إصالحيا
 التدريب في النظريات واعتماد التحميل نتائج إتباع وان (91، 2008.)السعيد، ممكن مياري أداء وأجمل نسبوا

 الطائرة الريشة لعبة وتعد (.1، 2005)الفضمي،  األداءفن  تحسين إلى مباشر بشكل يؤدي سوف ميداني بشكل
 وكون، دقيق فني وأداء خاصة مواصفات ذات ميارات أداء ممارستيا تتطمب والتي ،اولمبيا المعتمدة األلعاب إحدى

 من اإلرسال ضربة وتعد ,نقطة تسجيل أعقاب في مأ المباراة أول في سواء المعب بيا يبدأ التي الضربة ىو اإلرسال
 من كبير قدر إلى تحتاج لكونيا والصعبة الميمة الضربات من نفسو بالوقت وىي الريشة لعبة في االساسية الضربات
 فعمى .اإلرسال أدائو خالل نسبيا يسترخي وان العصبي والتوتر الشد يتجنب أن الالعب وعمى والدقة لثباتوا التركيز

 واالتجاه المسارمثل   الحركية مواصفاتياحسب   المختمفة لمضربات الصحيح الفني باألداء يمتزم أن عباللا
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 لممعب الخمفية الحدود إلى الريشة إرسال ىإل ييدف الطويل العالي اإلرسال وان (.2، 2004،  )العمواني.والجيد
 مما تقريبا المستقبل أالعب فوق ببطء عمودية تيبط أن لمريشة يمكن حتى كاف بقدر عالي مسار ذات وىي ,المنافس
  وفي المعب لقاعدة المرسل لعودة الوقت من فسحة يتيح الذي واألمر ,اإلرسال صد توقيت تقدير سوء الى يؤدي
 تتناول الباحثين من عدد قبل من والبحوث الدراسات من العديد اجريت ولقد .(109، 2001ولي، )الخنفسو  الوقت
 تكمن الحالية الدراسة ان اال نماتيكيةيالك المتغيرات بعض وعمى منفرد بشكل الطائرة الريشة بكرة االرساالت انواع

 لموصول وذلك ،و الطويل العالي لالرسال داءاال ودقة نماتيكيةيكال المتغيرات بعض بين العالقة دراسة في اىميتيا
 .والدقيق الجيد االنجاز إلى

  :البحث مشكمة 1-2 
 والتحميل الرياضي االنجاز مستوى رفع خالليا من يمكن التي العممية الوسائل احد الحركي التحميل يعد

 دقائق نستوعب أن يمكننا ن ثممو  الرياضية الميارات تفيم إلى الوصول خالليا من يمكن عممية حقائق عمى المستند
 وما الحركي األداء مسار عن مؤشر يعطينا والذي األداء ىذا لتطوير المناسبة األساليب ووضع الرياضية الحركة
 كونو كبيرة أىمية العالي الطويل ولإلرسال(.7،  2004)االحمد،بالتمرين عمييا التغمب يمكن التي أخطاء من يصاحبو

 ضياع إلى يؤدي وصحيحة دقيقة بصورة اإلرسال أداء في القصور وان نقطة لكسب محاولة وأول ىجومية ميارة أول
 في البحث مشكمة نحدد أن نستطيع ماتقدم خالل ومن.النقطة خسارة من ثمو  اليجوم عمى لمحصول األولى الفرصة
 ميارة عمى تؤثر التي كيةماتينيالك المتغيرات ىي ما -  :المشكمة طبيعة تفرضو الذي التساؤل عن العممية اإلجابة
 .األداء دقة عمى مباشر تأثير ليا التي ماتيكيةينالك المتغيرات ىي ما  -الطويل العالي اإلرسال

 :البحث أىداف 2-3
 .الطائرة الريشة كرة في الطويل العالي لإلرسال المياري األداء دقة قيم الى التعرف 2-3-2 
 .الريشة كرة في الطويل العالي اإلرسال لميارة ماتيكيةنيالك الخصائص بعض قيم الى التعرف  2-3-1
 الريشة كرة في الطويل العالي لإلرسال المياري األداء ودقة ماتيكيةنيالك المتغيرات بعض بين العالقة ايجاد  2-3-3

 .الطائرة
 :البحث مجاالت 2-4
 .الطائرة الريشة لعبة في الموصل جامعة منتخب العبات :البشري المجال 2-4-2
  الموصل جامعة / لمبنات التربية لكمية الرياضية القاعة :  المكاني المجال 2-4-1
  12/2010/ 25ولغاية 2010/ 10/ 2ابتداء من  : الزماني المجال  2-4-3
 :البحث في الواردة المصطمحات  2-5
 المختمفرة الفعاليرات أسررار للحر الواعيرة والمراقبرة المتبصررة والرؤيرة الدراسرة بأنرو ويعررف  :الحركلي التحميلل 2-5-2

 ثرم االستكشراف ىمرا أساسريتين مررحمتين عمرى التحميرل عمميرة ،وترتم فييا والضعف القوة نقاط لمعرفة والجماعية الفردية
 (.20، 2004،  )عودة معمومات من استكشافو تم ما وتعميل توضيح

 الحركرة يترابع الرذي المخطرط أو شركلال دراسرة إلرى يتطررق الرذي Dynamic عمم فروع احد ىو :ماتيكنيالك 2-5-1
 .     (Hall,1995,269) لمحركة الناتجة أو المسببة القوة إلى اإلشارة دون من معين زمن خالل

 المسرتمم راس فروق عاليرا اإلرسرال ويكرون النيايرة خرط قررب الريشرة سرقوط ىرو :البعيلد الطويلل العلالي اإلرسلال 2-5-3

 (.211 ،2001،الخولي) خمفو وبعيدا
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               :والبحوث المشابية النظرية لدراساتا-1
 الدراسات النظرية1-2
 :الحركي التحميل2- 2- 1

 إحصائيا أو منطقيا معالجتيا ثم ةالرئيس لعناصرىا الكثيرة البيانات وتبويب فرز ىو الحركي التحميل إن
 من لمتحويل ومحدد مناسب معيار مع بالمقارنة تفسيرىا عند قابمة محددة رقمية نتيجة في تمخيصيا عمى لمعمل

 ىي التحميل عممية إن .الباحثون يتناوليا التي المشكمة لحل مفيدة معاني ذات أخرى إلى الصماء الكمية صياغتيا
 االعتماد لغرض الصحيح أو الخاطئ األداء مستويات وتحديد تشخيص عمى لموقوف جدا وضرورية إلزامية عممية
 وتقويم وتحميل تشخيص عمى الوقوف الى الطائرة الريشة لعبة وتحتاج ، لألداء مناسبة ةتقويمي قرارات اتخاذ في عميو
 (.2 ،  2005 ،  جالل)المعب وظروف والخططي الفني األداء مستجدات ضمن لالعبين األداء

 :منيا نذكر الرياضي المجال في كبيرة أىمية الحركي لمتحميل أن :الحركي التحميل أىمية 1-2-1
 غير جديدة قائطر  اكتشاف، وتطويرىا الرياضية الحركات وشروط القوانين بحث، وتوضيحيا الرياضية ركةالح تعميل

 المشاكل لحل يستخدم الحركي التحميل أن، ).التكنيك) الرياضية الحركات أداء تحسين،  معقدة غير أو معروفة
 المحممة األجزاء ىذه ومقارنة وأجزائيا اتالحرك بتشخيص يقوم العالي الرياضي واالنجاز الحركي بالتعمم المتعمقة
    (14، 1987)محجوب ، .أخر حركي بإنجاز

 تجزئتيا يتم التي األجزاء وصف ،أي وصفيا خالل من الظاىرية الناحية يعني : ماتيكينيالبايوك التحميل 1-2-3
 الطريق وفتح الوصف اولتتن البحوث من ،فكثيرا الكمي القياس في التحميل خطوات أولى ىو ،والوصف بمفردىا كل
 البعد( مثل والحساب لمقياس وخضوعيا الحركة أجزاء محتويات كمية تحديد يعني الذي الكم دراسة بحوث أمام
 ( . 32، 2005،الخفاجي)( الزاوية السرعةو ، السرعةو ، المسافةو ،
 قيامو عند لمفرد الصحيحة داءاأل طرائق معرفة إلى توصمنا وسيمة ىو بل ذاتيا حد في بغاية ليس الحركي التحميل إن

 كافة الحركات  عمى ،والحكم صالحو عمى والعمل األداء فن في الخطأ اكتشاف عمى تساعد ،كما المختمفة بالحركات
 تفسر وصفية معمومات عمى الحصول تحقق وأدوات وسائل عمى يعتمد والتحميل (.111، 2007، بدوي و اهلل عبد)

 (135، 1995 ، حسانين)  (.17، 2008،  عالوي) الحركي األداء
 تسجيل إعقاب في او المباراة أول في سواء المعب بيا يبدأ التي الضربة ىو اإلرسال :اإلرسال مفيوم 1-2-4

 التي األلعاب إحدى ىي الطائرة الريشة اإلرسال،ولعل  وأساليب طرائق من عديدة أنواع الطائرة الريشة وفي,نقطة
 بضرباتو اإلرسال إتقان أىمية عمى المعبة خبراء ويؤكد ، ذاتيا حد في اإلرسال ةضرب من نقاط إحراز فييا يمكن

 أن ألالعب فعمى المعب بقواعد خاصة وأخرى والحركية الميارية االشتراطات بعض تتطمب اإلرسال وضربة المختمفة
 المفتاح اإلرسال ويشكل اهواالتج كالمسار الحركة مواصفات حيث من المختمفة لمضربات الصحيح الفني باألداء يمتزم
 إلى الريشة ترسل بحيث لمضربات تبادل كل بداية في المعب في الريشة لوضع تستخدم المعب،كضربة لبداية األول
 التي المغمقة الميارات من اإلرسال مباشرة،ويعد نقطة إحراز أو بقوة ارجاعيا الخصم عمى الصعب من الذي المكان
 اإلرسال أنواع أكثر من األمامي اإلرسال دويع (45، 2001، الخمف). وسيطرتو تحكمو بكامل الالعب فييا يكون

 المسافة عمى يتعرف وأن ,المرسل الالعب أمام الخيارات من العديد لوجود نظرا دائما نو الالعب يفضمواستعماال إذ 
 واتجاه معينة قوة ذو لإرسا أداء عمى يتعود حتى لكوذ .أيضا الشبكة ارتفاع عمى يتعرف ،كما الشبكة وبين بينو
 محددة وسرعة معين
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 نقاط عمى لمحصول المعب في ميمة عممية اإلرسال أداء في التحكم عمى القدرة وتعد  (. 165، 2009، الحكيم)
 (.173، 2004،  وآخرون رزوقي) المباراة في كثيرة

 الفردي المعب في كبير بشكل مويستخد لممضرب األمامي بالوجو الغالب في وينفذ :الطويل العالي اإلرسال 1-2-5
جباره المنافس لممعب الخمفية لمحدود ممكن مستوى وأعمق أعمى إلى لتطير الريشة ترسل بحيث  لموراء الرجوع عمى وا 

ضعاف  من وقريبا األمامي اإلرسال خط من أقدام ثالثة بعد عمى بوقوفو اإلرسال وضعية المرسل يتخذ ،إذ ىجومو وا 
 المستقبل الالعب فوق ببطء اليبوط من الريشة تمكن كاف وبقدر عالي بمسار لتطير الريشة ،ويضرب الوسط خط

تاحة   الضرب لتوقيت تقدير سوء لممستقبل تسبب قد أنيا كما( الممعب مركز) المعب لقاعدة لمعودة لممرسل المجال وا 
               (     1)رقم  الشكل في وكما

 
 في المعب الفردي والزوجي  الطويل العالي اإلرسال أداء أثناء في لمريشة الحركي المسار يوضح (2)مرق الشكل

 (191-190، 2009، االطويو  الزىيري) الطويل العالي اإلرسال ميارة أداء وفن أقسام 1-2-6
  الرئيسة مرحمةلم اإلعداد إلى األجزاء،وييدف الثالثية الحركة من جزء يمثل وى التمييدي القسم 1-2-6-2
 بالذراع الضربة كانت إذا قميال والجانب خمف ال الى اليمنى والقدم األمام الى اليسرى القدم تكون بحيث الالعب يقف-

 .اليسرى بالذراع الضربة كانت إذا صحيح والعكس اليمنى
 عمى الالعب يقبض -.اليمنى الخمفية القدم عمى الالعب جسم ثقل ومركز ,الركبتين في بسيط انثناء ىناك يكون-

 دوران مع قميال لألمام بالجذع الالعب يميل  .المرفق في بسيط انثناء ىناك ويكون ,األمامية بالقبضة المضرب
 الوسط أصابع بين الريشة الالعب يمسك- لمشبكة األيسر الكتف مواجية مع ، أيضا قميال اليمين ناحية الجذع
  .الداخل من والسبابة والوسط الخارج نم اإلبيام يكون ،بحيث واإلبيام والسبابة

 لألعمى يشير بحيث الرسخ ودوران المرفق بانثناء االحتفاظ مع لمخمف المضرب بتحريك الالعب يقوم
 اليدف خاللو من يتحقق إذ األجزاء الثالثية الحركة أقسام أىم من ىو (الضرب مرحمة)الرئيس القسم 1-6-2-1

  .الحركة من األساسي الميكانيكي
 من الريشة لضرب مامالى اال الخمف من الذراع بتحريك الالعب يقوم-.األسفل إلى لتيبط الريشة الالعب يترك-

 األمامية إلى الخمفية القدم من الالعب كتمة ثقل مركز نقل يتم-.الداخمي المضرب وبوجو اأسفمي
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 اإلرسال ألداء الفنية والمراحل الريشة مسار مخطط يوضح (1)رقم الشكل

 انسيابية في ويأتي األجزاء الثالثية الحركة أداء من األخير القسم وىو :(المتابعة)الختامي القسم  6-3 -2 -1
 الالعب يقوم.لمحركة الرئيس الواجب أداء من االنتياء بعد المفاجئ التوقف حدوث لمنع الرئيس القسم مع كاممة

 المعب مركز مكان إلى الالعب يرجع- األيسر الكتف إلى المضرب يصل حتى الضرب بعد الذراع حركة باستمرار
  (131-130، 1998، وآخرون الدين حسام()167، 2009، الحكيم) تيةاال الضربة لتمقي استعدادا مباشرة

 في المرسل عبالأل يقف ، ضروري غير لسبب اإلرسال أداء تأخير عدمالصحيح لإلرسال القانونية الشروط 1-2-7
 الممعب لسطح مالمسة المرسل قدمي من جزء يبقى أن يجب،.الممعب حدود من خط أي يممس أن دونمن   ممعبو
 الريشة تمعب أن يجب،.اإلرسال أداء أثناء في أوال الريشة قاعدة تضرب أن يجب،.اإلرسال أداء يتم حتى ثابت بصورة
 الريشة ضرب عند المرسل الالعب مضرب رأس يتجو أن يجبو  .األداء أثناءفي   الالعب خصر مستوى دون من
 تحمل التي المرسل الالعب يد كل تحت تمييزىا يمكن وبصورة المضرب رأس كل فيو يكون حد إلى األسفل نحو

ذا الشبكة فوق من لتمر األعمى إلى ضربيا بعد الريشة انطالق يكون،.المضرب  المستقبل قبل من إرجاعيا يتم لم وا 
 نحو المرسل الالعب مضرب لرأس حركة أول فأن مواقعيم الالعبون اتخاذ بعد،.حةالصحي االستقبال منطقة في تسقط
 المستقبل الالعب يكون أن قبل بأالرسال المرسل الالعب يقوم ال،.المعب وبداية اإلرسال لعب بداية تكون األمام
                                                                                                                                                        (12-11، 2000، السعيد).مستعدا

    :السابقة الدراسات  1-1
 نماتيكيةيالبايوك المتغيرات لبعض تحميمية دراسة)  :(1007)وآخرون رشيد عباس اهلل سعد دراسة 1-1-2

 (الطائرة الريشة بكرة القصير والمنخفض البعيد العالي لإلرسال
 وقد.القصير والمنخفض البعيد العالي لإلرسال نماتيكيةيالبايوك المتغيرات بعضالى  التعرف البحث ىدف 
 وكان العينة باختيار الدراسة ىذه إجراء الباحثون وارتأى البحث، وطبيعة لمالءمتو الوصفي المنيج الباحثون استخدم
جراء المدرب رأى عمى باالعتماد الطائرة بالريشة نينوى محافظة في العب أفضل  الالعب فييا أحرز تصفيات وا 
 الرياضية التربية كمية في الداخمية القاعة في التصوير إجراء وتم الفديوي التصوير استخدام طريق عن التقنية العممية

 النتائج ومناقشة عرض وتم البحث ومنيجية المالئمة اإلحصائية الوسائل الدراسة استخدمت وقد.الموصل جامعة في
 نماتيكيةيالك المتغيرات النتائج ومناقشة تحميل بعد الباحثون استنتج وقد المستخرجة نماتيكيةيالك المتغيرات وفق عمى
 القصير المنخفض لإلرسال االستعداد وقفة في نماتيكيةيالك المتغيرات وكذلك البعيد العالي لإلرسال االستعداد وقفة في

  .القصير المنخفض لإلرسال الكرة ضرب لحظة والمتغيرات
    إجراءات البحث -3
 . وطثيعح انثحث نًالءيتهانًُهج انىصفي  ثاحاستخذو انث منهج البحث: 3-1
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  تانريشح   3333 - 3333نسُح  تى اختيار عيُه انثحث يٍ العثاخ يُتخة جايعه انًىصم : عينت البحثمجتمع و 3-2

  ( العثاخ4) ٍعذده غانانطائرج  تانطريقح انعًذيح  وانث

 البحث (مواصفات عينة2) رقم الجدول                                         
 كغم الكتمة / الطول / سم العمر/ سنة افراد العينة ت

 56 262 11  اهللفاتن وعد 2

 58 256 11 ضياء مسار 1

 62 270 12 احسان منى 3

 65 268 29 محمد مروة 4

 60 263.75 12 الوسط الحسابي

 3.91 6.45 2.42 االنحراف المعياري

 مبيانات:لدقة  أفضلمن اجل الحصول عمى  تيةاألجيزة واألدوات اآل الباحث استخدم األجيزة واألدوات: 3-3
 1) بطرررول مقيررراس رسرررم و . (DVD)قررررص ليرررزري نررروعو (. DVD. Sony ( نررروع ) 1عررردد ) فيدويرررة  آلرررة تصررروير

ممعب كرررررة الريشررررة و ميزان لقيرررراس كتمررررة الجسررررم.و شررررريط الصررررق.و شررررريط  قياس.و .تصررررويرآلررررة اللتثبيررررت  حامررررلو .متررررر(
 الحاسوب و وممحقاتو.

وانقيتا  واالختثتار وانًالح تح انعهًيتح واالستتثياٌ تحهيم يحتىي انًصادر انعهًيح   استخذو انثاحث واائل جمع البياناث: 3-4

      انتقُيح و وانتحهيم  وسائم نهحصىل عهً تياَاخ انثحث.
 

 

 

 

 

 

غى ،وقيا   53يقيس ألقرب  ( يىضح يىضع انح انتصىير انفيذيىيح واختثار دقح يهارج االرسال انعاني انطىيم3انشكم رقى )

 أطىال انالعثيٍ تاستخذاو انرستاييتر.

 قياس كتل الالعبين بميزان :القياس

 ( ( Pool Long Serve Testاختبار اإلرسال العالي الطويل   3-4-1
 قياس االنجاز لميارة اإلرسال العالي الطويل. ختبار:غرض اال 
  (، وبمغت درجة 0.87بمغت درجة مصداقية االختبار )ان اختبار االرسال ىو اختبار مقنن اذ : تقويم االختبار

 (.0.78موضوعية االختبار )

  طبق عمى عينة من العبي اندية الدوري الممتاز لمريشة الطائرة.تطبيق االختبار : 

  ممعب مخطط بتصميم االختبارو مساعد ،و ريشة طائرة ،و وات المطموبة: مضارب الريشة ،االد 
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  (ويقوم باإلرسال بشكل عالي وطويل بحيث تعبر ×: يقف الالعب المرسل في المنطقة )طريقة تنفيذ االختبار
 محاولة. (12بإرسال ) مالريشة من فوق الشبكة ومحاولة إسقاطيا في المنطقة ذات الدرجة األعمى، ويقو 

 :الريشة التي تقع عمى الخط بين منطقتين تعطى  -تعطى الدرجة حسب مكان سقوط الريشة.  حساب النقاط
النقاط مقسمة من  -(12من أصل ) أرساالت( 10النتيجة النيائية ىي مجموع أفضل ) -الدرجة األعمى.

 (2001()الخمف، 2007)محمود، (4( و)3( كما في شكل )5،4،3،2،1)

 

 

 

 

 

 

 ضرب اإلرسال العالي الطويل اختبار دقة ميارةيوضح موضع آلة التصوير الفيديوية و  (4)رقمالشكل                
 تم إعداد استبيان بالمتغيرات الخاصة لميارة ضرب اإلرسال العالي الطويل ممحق اختيار متغيرات البحث:   3-5
 آرائيم حول أىم المتغيرات فضال عن االطالع ، وذلك من أجل بيان (، وتم عرضو عمى السادة المختصين1)
 مالحظاتيم وتعديالتيم ليذه المتغيرات ومالءمتيا لعينة البحث لغرض تحميميا ودراستيا.عمى  
 لة التصوير الفديويو إذ أ لتحقيق المالحظة العممية التقنية استخدم الباحثالمالحظة العممية التقنية:  3-6

متر( من الجية اليمنى لمممعب وكان وضع الة التصوير بشكل مواجو لمالعبة تماما  6وضعت عمى مسافة )         
   متر( عن مستوى أرضيو الممعب وكانت سرعو الة 1.2لو التصوير )وكان ارتفاع عدسو  ا )امام الالعبة(

 ( يوضح ذلك3)رقم ( صوره /ثانية والشكل 25التصوير الفديويو )
 في القاعة المغمقة لكمية التربية (7/11/2010االستطالعية بتاريخ ) راء التجربةتم إج التجربة االستطالعية: 3-7

بشكميا  االرسال لمبنات جامعو الموصل عمى العبات منتخب الجامعة في الريشة الطائرة وقد تم تصوير أداء ميارة
  ية آللة التصويرن المواقع النيائالتأكد م -الكامل حيث كان اليدف من إجراء التجربة االستطالعية ىو:

                                                 

 ااتماسرة أاماء الخبراء المختصين 

 جامعة الموصل –كمية التربية الرياضية  عمم الحركة التكريتي محمد أ.د وديع ياسين 2

 جامعة الموصل –كمية التربية الرياضية  بايوميكانيك أ.د لؤي غانم الصميدعي 1

 جامعة الموصل –كمية التربية الرياضية  ايوميكانيكب أ.م.د عمار عمي إحسان 3

 جامعة الموصل –كمية التربية األساسية  بايوميكانيك أ.م.د ثائر غانم مال عمو 4

 جامعة الموصل –كمية التربية الرياضية  بايوميكانيك أ.م.د ليث اسماعيل صبري 5

 جامعة الموصل – كمية التربية الرياضية بايوميكانيك أ.م.د محمد خميل محمد 6
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التأكد من زاوية آلة التصوير وبعدىا  - التأكد من صالحية القرص الميزري -التصوير آلةالتأكد من صالحية  -
 التأكد من وجود اإلضاءة الضرورية لمتصوير. -األرضعن أالعب المرسل وارتفاعيا عن 

 ( في القاعة المغمقة لكمية التربية لمبنات 2/12/2010تم تصوير التجربة النيائية بتاريخ )تجربة النيائية:  3-8
 ( متر.1.20( متر بارتفاع ) 6جامعة الموصل وكان بعد الكاميرا)

 :كل حسب وظيفتو اآلتيةالبرامج  تم استخدامعممية التصوير  إجراءبعد  البرامج المستخدمة في التحميل: 3-9
صررغيرة وحسررب الرغبررة  أجررزاءالفمررم إلررى  جررزاءأتقطيررع يمكررن مررن خررالل ىررذا البرنررامج : iFilmEdit1.3برنررامج   .2

 .           MPEGإلى  DAtوكذلك تحويل نوعية الفمم من 
 تقطيع الحركة إلى صور منفردة متسمسمة. يمكن من خالل ىذا البرنامج : Adobe Premiere 6.5برنامج   .1
ن الصررور عرررض كررل صررورة مرريمكررن مررن خررالل ىررذا البرنررامج : ACD See 10 Photo Managerبرنررامج   .3

 الميمة التي يراد تحميميا.  األجزاءمن تحديد بداية ونياية  لنتمكنالمقطعة 
مرن  ترم االسرتفادةاليندسرية  : وىو برنامج عالمي يستخدم في التطبيقرات والتصرحيحاتAutoCAD 2011برنامج  . 4

 .  بمفردىال صورة كل واالرتفاعات واإلبعادىذا البرنامج في استخراج البيانات الخام لكل من المسافات 
معالجررة  واسررتفاد الباحررث مررن ىررذا البرنررامج فرري Office: وىررو احررد برررامج Microsoft Excel 2010برنررامج  . 5

 .حسابياً  البيانات الخام
 حسب أىميتيا بوصفياعمى عدد من المتغيرات البايوكنيماتيكية وذلك  اعتمد الباحث:بحثمتغيرات  3-20
 ية، وقد شممت ما يأتي:        متغيرات رئيسة في ىذه الفعال 
وىرررو الخرررط الشررراقولي النرررازل مرررن م.ث.ك الرررى االرض ويقررراس فررري االوضررراع )نيايرررة : المتغيلللرات المقاسلللة3-20-2

         الحركة(. المرجحة الخمفية، الضرب، نياية

 

 ( ارتفاع مركز ثقل كتمة الجسم في مراحل الضربة الثالثة5شكل )

 )نياية المرجحة الخمفية، الضرب، نياية الحركة(.من م.ث.ك الى االرض ويقاس في االوضاع وىو الخط الشاقولي النازل 
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 ( اإلزاحة األفقية والعمودية و المحصمة6شكل )
وىي االزاحة التي يقطعيا م.ث.ج من وضع البدء إلى نياية المرجحة الخمفية، ومن نياية المرجحة الخمفية إلى لحظة 

 ب إلى نياية المرحمة الختامية.الضرب، ومن لحظة الضر 

 
 ( بعد الريشة عن مركز ثقل الجسم7شكل )

 وىي المسافة األفقية بين خط مركز الثقل وموقع ضرب الريشة عمى وجو المضرب وتقاس لحظة ضرب الريشة

 ( ارتفاع الريشة لحظة الضرب عن االرض8الشكل رقم)
 قبل المضرب إلى األرض ويقاس لحظة الضرب.وىو الخط الشاقولي النازل من لحظة ضرب الريشة من 
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 مسار وسط وجو المضرب (9شكل )

 وىي المسافة الحقيقية التي يقطعيا وجو المضرب من بداية الحركة الى نيايتيا
 
 

 ةيوضح االداء المياري ومراحل واوضاع الحرك (20) رقم  الشكل

 المتغيرات المستخرجة: 20-1-
  :الصور خالل األداء. دآلة التصوير وعدتنادَا إلى سرعة اس الزمن حساب تمالزمن 

   آلة التصوير./ سرعة  1الواحدة = زمن الصورة إذ أن 
 (85، 1999)عبد الوىاب،  .(1 - عدد الصورة خالل األداء)× الصورة الواحدة  األداء = زمنزمن 

  األتيسرعة من خالل القانون الب متوسط ااحتس: تم سرعةالمتوسط  : 
 ( 32، 2001السرعة = المسافة المقطوعة/ الزمن)بوش وجيرد، متوسط 

 مررن خررالل اسررتخدام القررانون اآلترري: والمحيطيررة احتسررب مقرردار السرررعة الزاويررة والسرررعة المحيطيررة:  السرررعة الزاويررة  
 = درجة / ثانية التغير الزاوي / الزمنالسرعة الزاوية = 

 (Hall, 1995, 349) .ثا نصف القطر/ قطاع × السرعة المحيطية = السرعة الزاوية 

م. م / فاروقم.م عمر /م.م ثابت إحسان /م.د عالء الدين فيصل   /د ثائر غانم مال عموأ.م.:فريق العمل  3-22
 منى إحسان  / اريج عمي / فاتن وعد اهلل /ىبو عدنان  / محمود أياد عمي
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 :اإلحصائيةالمعالجات  انالباحث استخدم:اإلحصائية المعالجات 21- 3
 (.SPSS)اإلحصائية  زمةالحباستخدام  إحصائيالغرض معالجة البيانات  أآللياستخدام الحاسوب ب

في  لالمياري لإلرسال العالي الطوي األداء( الذي يوضح 10تم عرض الشكل ):عرض ومناقشة نتائج البحث -4
 ربعة الرئيسة التي تم تحميل الحركة عن طريقيا اال األوضاعوكذلك يوضح  الثالثة لمحركة والمراحل كرة الريشة الطائرة

 ( التي تبين المتغيرات الكينماتيكية لمراحل االرسال4، 2،3وكذلك تم عرض الجداول )      

 ماتيكية لممرحمة التحضيرية لإلرسال العالي الطويلنيبين المتغيرات الكي (1)رقم الجدول

 1الالعبة وحدة القياس يراتالمتغ ت
 

 2الالعبة
 

 3الالعبة
 

 4الالعبة
 

 38 35 25 44 رجةد االداء المهاري دقة 1

 7.872 7.879 7.792 7.797 ترم لحظة البداية جم.ث. ارتفاع 2

 7.746 7.727 7.773 7.771 ترم فقية للمرحلة التحضيريةاال االزاحة 3

 7.753 7.735 7.719 717.- ترم التحضيرية لمرحلةعمودية لال االزاحة 4

 7.777 7.745 7.719 7.772 ترم المسافة للمرحلة التحضيرية محصلة 5

 7.847 1.747 7.567 7.567 نيةثا للمرحلة التحضيرية الزمن 6

 7.755 7.726 775.- 7.127 ثا/م أفقية للمرحلة التحضيرية سرعة 7

 7.763 7.734 7.734 7.717 ثا/م عمودية للمرحلة التحضيرية سرعة 8

 7.783 7.743 7.735 7.128 ثا/م محصلة للمرحلة التحضيريةال سرعةال 9

   :مايأتي يتبين (2) رقم من الجدول
 -0.010والعموديرررة والمحصرررمة مرررابين ) األفقيرررة(م، وبمغرررت المسررافات 0.872-0.792مرررابين ) بمررا ارتفررراع م.ث.ج  

والعموديررة والمحصررمة مررابين  األفقيررة ةالسرررعثررا،في حررين بمغررت ( 17040-07560(م، أمررا الررزمن فكرران مررابين )07072
 ( م/ثا 07128 - 07017)

 ماتيكية لممرحمة الرئيسة لإلرسال العالي الطويلكينيبين المتغيرات ال  (3)رقمالجدول 

 1الالعبة القياس وحدة ادلتغريات ت
  

 2الالعبة
 

 3الالعبة
 

 4الالعبة
 

 53 52 52 44 د ادلهاري األداء دقة 1

 7.954 7.342 7.300 7.030 م إرجاع للمضرب أقصى حلظة م .ث ارتفاع 5

 7.395 7.355 7.003 7.304 م م .ث حلظة ضرب الريشة ارتفاع 5

 7.077 7.045 7.009 7.794 م فقية للمرحلة الرئيسةاال االزاحة 4

 755. 705. 755. 7.750 م عمودية للمرحلة الرئيسةال االزاحة 2

 7.072 7.045 7.054 7.793 م الرئيسة للمرحلةسافة ادلحمصلة  6

 7.477 7.557 7.547 7.547 ثا للمرحلة الرئيسة الزمن 0
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 7.527 7.446 7.493 7.595 ثا/  م فقية للمرحلة الرئيسةاال سرعةال 3

 7.737 7.747 7.054 7.002 ثا/  م عمودية للمرحلة الرئيسةال سرعةال 9

 7.565 7.443 7.206 7.479 ثا/  م لرئيسةللمرحلة االسرعة حمصلة  07

 7.462 7.462 7.500 7.495 م حلظة الضرب الريشة ارتفاع 00

 7.900 0.023 7.900 7.959 م الضرب حلظةالريشة عن م. ث  بعد 05

 205.2 465.2 457.35 673.55 ثا /د الزاوية للمرحلة الرئيسة )الضرب( السرعة 05

 6.532 2.060 4.432 6.006 ثا/ قطاع الذراعاحمليطية للمضرب و  السرعة 04

 5.559 0.000 0.029 0.267 م احلقيقي للمضرب للمرحلة الرئيسة ادلسار 02

 2.293 2.566 4.357 6.493 ثا/ م للمضرب للمرحلة الرئيسة ادلسار سرعة 06

 ( يتبين مايأتي:3)رقم من الجدول  
(م، 07924- 07778رب الريشررررررررة مررررررررابين )لحظررررررررة أقصررررررررى إرجرررررررراع وضرررررررر،ك الجسررررررررم بمررررررررا ارتفرررررررراع م، ث   

 0.32والعموديررررررة والمحصرررررررمة مرررررررابين ) األفقيرررررررة( ثرررررررا، وكانرررررررت المسررررررافات 07400- 07240وكرررررران الرررررررزمن مررررررابين )
( م/ثرررررررا، وبمرررررررا 07516- 07040والعموديرررررررة والمحصرررررررمة مرررررررابين ) األفقيرررررررة السررررررررع( فررررررري حرررررررين بمغرررررررت  0.143 –

( م، بينمرررررررررا بمغرررررررررت السررررررررررعة الزاويرررررررررة لمرررررررررذراع 17158- 07377ارتفررررررررراع الريشرررررررررة وبعررررررررردىا عرررررررررن م. ث مرررررررررابين ) 
( د/ثررررررا، حررررررين بمغررررررت السرررررررعة المحيطيررررررة لمررررررذراع والمضرررررررب مررررررا بررررررين ) 608733- 420783والمضرررررررب مررررررابين )

( م وسرررررررررعة 27239-1759وقررررررررد بمررررررررا المسررررررررار الحقيقرررررررري لوسررررررررط المضرررررررررب مررررررررابين ) ( م/ثررررررررا6.776 – 4.485
 /ثا(م67498-47830المسار الحقيقي لوسط المضرب مابين )

 ماتيكية لممرحمة الختامية لإلرسال العالي الطويلينيبين المتغيرات الك (4)رقم الجدول 

 وحدة المتغيرات الكينماتيكية ت
 القياس

0الالعبة  
  

 5الالعبة
  

 5الالعبة
  

 4الالعبة
 

 53 52 52 44 د ادلهاري دقة األداء 1

 7.925 7.365 7.300 7.305 م حلظة هناية احلركة .ك.جم .ث ارتفاع 5

 7.750 7.756 7.766 700.- م للمرحلة اخلتامية االزاحة االفقية 5

 7.760 7.750 7.795 7.723 م عمودية للمرحلة اخلتامية االزاحة 4

 7.763 7.747 7.005 7.767 م للمرحلة اخلتامية ادلسافةحمصلة  2

 7.537 7.547 7.577 7.557 ثا للمرحلة اخلتامية الزمن 6

 7.079 7.070 7.557 725.- ثا/م ية للمرحلة اخلتاميةأفق سرعة 0

 7.500 7.059 7.465 7.030 ثا/م عمودية للمرحلة اخلتامية سرعة 3

 7.545 7.063 7.260 7.033 ثا/م للمرحلة اخلتامية السرعة حمصلة 9

 

 وحدة المتغيرات الكينماتيكية ت
 القياس

1الالعبة  
  

 2الالعبة
  

 3الالعبة
  

 4الالعبة
 



 انعالقة بني بعض املتغريات انكينيماتيكية واندقة.................

  353 

 يتبين ما يأتي : (4)رقم من الجدول 
والعموديرررررة  األفقيرررررة، وبمغرررررت المسرررررافات م( 07953-07863برررررين) مرررررا لحركرررررةنيايرررررة ا ارتفررررراع م. ث .ج بمرررررا

والعموديرة  األفقيرة، وبمغرت السررع ثرا( 0.320-07200، وكان الرزمن مرا برين )م( 07113- 0717-والمحصمة ما بين)
 .ثا/م( 07567- 07052-والمحصمة ما بين )

 ماتيكية لممرحمة التحضيرية وعالقتيا مع دقة األداءينيبين بعض المتغيرات الك (5)رقمالجدول 

 المتغيرات ت
وحدة 
 القياس

 المعنوية ر ع ± ¯س

 ـ 1 7.94 35.5 د األداء المهاري دقة 1

 7.68 7.32 7.74 7.82 م ج لحظة البدايةك.ارتفاع م .ث .  2

 7.71* 7.99 7.73 7.74 م ة التحضيريةفقية للمرحلاال االزاحة 3

 7.7 7.3- 7.73 7.73 م عمودية للمرحلة التحضيريةال االزاحة 4

 7.77 7.93 7.72 7.75 م للمرحلة التحضيرية محصلة االزاحة 5

 7.92 7.78 7.23 7.75 ثا الزمن للمرحلة التحضيرية 6

 7.74* 7.96 7.76 7.752 م / ثا سرعة أفقية للمرحلة التحضيرية 7

 7.56 7.44- 7.73 7.725 م / ثا سرعة عمودية للمرحلة التحضيرية 8

 7.1 7.9 7.75 7.77 م / ثا سرعة للمرحلة التحضيريةمحصلة ال 9

 ( يتبين ما يأتي:5)رقممن خالل الجدول 
  لمعنويرررة كانرررت القيمرررة ا اذودقرررة األداء،  (1،2،4،5،6،8،9)عررردم وجرررود ارتبررراط ذو داللرررة معنويرررة برررين المتغيررررات

 (.0.05أكبر من ) وىي( 0.92-0.07المحسوبة لر)ر( تراوحت بين )

  متغيررر السرررعة االفقيررة لممرحمررة األفقيررة لممرحمررة التحضرريرية االزاحررةمتغيررر )وجررود ارتبرراط ذو داللررة معنويررة بررين ،
ل مررن قيمررة أقرر وىرري (0704)( 0.01دقررة األداء، حيررث كانررت القيمررة المعنويررة المحسرروبة لررر)ر( ىرري )التحضرريرية( و 

المسافة األفقيرة لممرحمرة التحضريرية الطويمرة التري يقطعيرا المضررب قبرل التصرادم تولرد  عزو الباحث إني(.و 0.05)
أترت فضرال عرن ان العالقرة المعنويرة برين السررعة االفقيرة لممرحمرة التحضريرية  ،تعجيال كبيرا لحركة الذراع الضاربة

ير مباشررر عمررى السرررعة كررون متغيررر المسررافة ىررو احررد مكونررات قررانون مررن الزيررادة فرري المسررافة األفقيررة لمررا ليررا تررأث
 length/ time  =Speed(Hall ,1999 ,  330)السرعة 

 ماتيكية لممرحمة الرئيسة وعالقتيا مع دقة األداءينيبين بعض المتغيرات الك (6) رقمجدول ال

 38 35 25 44 د المهاري دقة األداء 1

 7.953 7.863 7.871 7.872 م لحظة نهاية الحركة .ك.جم .ث ارتفاع 2

 7.731 7.726 7.766 717.- م للمرحلة الختامية االزاحة االفقية 3

 7.761 7.731 7.792 7.758 م عمودية للمرحلة الختامية االزاحة 4

 7.768 7.747 7.113 7.767 م للمرحلة الختامية المسافةمحصلة  5

 7.287 7.247 7.277 7.327 ثا للمرحلة الختامية الزمن 6

 7.179 7.177 7.337 752.- ثا/م أفقية للمرحلة الختامية سرعة 7

 7.217 7.129 7.462 7.181 ثا/م عمودية للمرحلة الختامية سرعة 8

 7.243 7.168 7.567 7.188 ثا/م للمرحلة الختامية السرعة محصلة 9
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 وحدة ادلتغريات ت
 ادلعنوية ر ع ± ¯س القياس

ادلهاري األداء دقة 0  ـ 0 0.94 52.2 د 
للمضرب جاعم .ث . ج حلظة أقصى إر  ارتفاع 5  7.95 7.70 7.76 7.34 م 
م .ث . ج حلظة ضرب الريشة ارتفاع 5  7.24 7.46 7.72 7.35 م 
فقية للمرحلة الرئيسةاال االزاحة 4  7.4 7.6- 7.75 7.0052 م 
عمودية للمرحلة الرئيسةال االزاحة 2  7.56 7.04 7.75 7.70 م 
للمرحلة الرئيسة سافةادل صلةحم 6  7.2 7.2- 7.75 7.0002 م 
للمرحلة الرئيسة الزمن 0  7.3 7.5 7.73 7.5 ثا 
أفقية للمرحلة الرئيسة سرعة 3 ثا/  م   7.5902 7.00 -7.6 7.4 
عمودية للمرحلة الرئيسة سرعة 9 ثا/  م   7.752 7.0 7.36 7.04 
حمصلة للمرحلة الرئيسة سرعة 07 ثا/  م   7.40 7.00 -7.29 7.40 
الريشة حلظة الضرب ارتفاع 00  7.72 7.92 7.72 7.42 م 
الريشة عن مركز ثقل اجلسم حلظة الضرب بعد 05  7.09 7.50 7.00 7.995 م 
الزاوية للمرحلة الرئيسة )الضرب( السرعة 05 ثا/  د   270.74 37.02 7.94 7.76 
احمليطية للمضرب والذراع السرعة 04 ثا/  م   2.3202 0 7.99 *7.70 
احلقيقي لوسط ادلضرب للمرحلة الرئيسة ادلسار 02  7.42 7.22 7.42 0.6693 م 
ادلسار لوسط ادلضرب للمرحلة الرئيسة سرعة 06 ثا/  م   2.202 7.0 7.96 *7.74 

 ( يتبين ما يأتي:6)رقم من خالل الجدول 
ة األداء، حيرررث كانرررت القيمرررة المعنويرررة ودقررر (13،15-1عررردم وجرررود ارتبررراط ذو داللرررة معنويرررة برررين المتغيررررات ) -

 (.0.05أكبر من ) ( وىي0.93-0.05المحسوبة لر)ر( تراوحت بين )

  وجررود ارتبرراط ذو داللررة معنويررة بررين متغيررر السرررعة المحيطيررة لممضرررب والررذراع ودقررة األداء، حيررث كانررت القيمررة
السرررررعة المحيطيررررة  لباحررررث أنعررررزو اي(.و 0.05( وىرررري أقررررل مررررن قيمررررة ) 0.02المعنويررررة المحسرررروبة لررررر)ر( ىرررري )

ىي سرعة حركرة وجرو المضررب عمرى شركل منحنري وكممرا كانرت ىرذه الحركرة سرريعة عرن طريرق  لممضرب والذراع
إذ يررذكر الحكرريم و يقرروم الالعررب بتحريررك الررذراع مررن الخمررف  مسررافة إرجرراع الررذراع عمررى شرركل حركررة بندوليررو ةلررااط

،فضررال عررن اطالررة الررذراع كبيرررة ( 171، 2009ا و )الحكرريم، لإلمررام بمررا يشرربو البنرردول لضرررب الريشررة مررن أسررفمي
الحصول عمى سرعة محيطية كذلك مرد الرذراع ادى الرى كبرر نصرف  ىا ادت الى فرق زاوي جيد ومن ثموالتي بدور 

 نصررف القطررر× القطررر والترري ليررا دور كبيررر فرري السرررعة المحيطيررة حيررث ان  السرررعة المحيطيررة= السرررعة الزاويررة 
(Hall , 1999 , 349)                                                               

 سرعة المسار لوسط وجو المضرب لممرحمة الرئيسة، ودقة األداء، حيث  وجود ارتباط ذو داللة معنوية بين متغير

أن الى ذلك عزو الباحث ي(. و 0.05أقل من قيمة )( وىي  0.04كانت القيمة المعنوية المحسوبة لر)ر( ىي )

 أكدهالمسار وقمة زمن المسار وىذا ما سرعة المسار لوسط وجو المضرب لممرحمة أتت من زيادة في طول

( و طول المسار الحركي يحقق تعجيال وزخما عاليا لممضرب مما يقمل من زمن األداء، لذا فان 2008 ، )عالوي
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إلى زيادة سرعة راس المضرب )عالوي، طول المسار الحركي لرأس المضرب وقمة الفرق في زمن األداء يودي 

2008 ،95) 

وعالقتيا مع دقة األداء الختاميةماتيكية لممرحمة ين( بعض المتغيرات الك7) رقمجدول ال  
القياسوحدة  المتغيرات ت  المعنوية ر ع ± ¯س 
 ـ 1 7.94 35.5 د المهاري األداءدقة  1

 7.79 7.21 7.74 7.89 م ج لحظة نهاية الحركة ك.ارتفاع م .ث . 2

 7.74* 7.96- 7.74 7.7275 م للمرحلة الختامية أفقيةمسافة  3

 7.49 7.51- 7.72 7.76 م مسافة عمودية للمرحلة الختامية 4

 7.3 7.7- 7.73 7.77 م مسافة محصلة للمرحلة الختامية 5

 7.72* 7.98 7.75 7.26 ثا الزمن للمرحلة الختامية 6

 7.71* 7.99- 7.16 7.125 م / ثا يةسرعة أفقية للمرحلة الختام 7

 7.19 7.81- 7.15 7.2475 م / ثا سرعة عمودية للمرحلة الختامية 8

 7.14 7.86- 7.19 7.2925 م / ثا سرعة محصلة للمرحلة الختامية 9

 ( يتبين ما يأتي:7من خالل الجدول )
  ألداء، حيث كانت القيمة المعنوية ( ودقة ا1،2،4،5،8،9ات)عدم وجود ارتباط ذو داللة معنوية بين المتغير

 (.0.05أكبر من ) وىي( 0.79-0.14المحسوبة لر)ر( تراوحت بين )

  وجود ارتباط عكسي ذو داللة معنوية بين متغير مسافة أفقية لممرحمة الختامية ودقة األداء، حيث كانت
لباحث انو كمما قمت المسافة األفقية عزو ايو  (0.05( وىي أقل من قيمة ) 0.04القيمة المعنوية المحسوبة لر)ر( ىي )

لممرحمة الختامية كانت أفضل باإلنجاز الن الدقة أللعبو بعد أن تضرب الريشة تتجو الذراع والمضرب إلى األعمى 
من اجل وصول المضرب فوق تكون الدقة اكبر  ومن ثمأكثر منو إلى األمام وبالتالي سوف تقل المسافة األفقية 

 زيادة المسافة العمودية أكثر من المسافة األفقيةالكتف مما يؤدي إلى 

  ودقررة األداء، حيررث كانررت القيمررة المعنويررة  الررزمن لممرحمررة الختاميررةوجررود ارتبرراط ذو داللررة معنويررة بررين متغيررر
عرزو الباحرث أن الرزمن لرو ارتبراط موجرب مرع الدقرة وذلرك ي( و 0.05( وىري أقرل مرن قيمرة ) 0.02المحسوبة لر)ر( ىري )

ة السرركون تكررون أسرررع لحظررة عنررد التصررادم ومررا بعرردىا سرريتجو الجسررم والررذراع الحاممررة لممضرررب إلررى مرحمرر الن الحركررة
ي وىرذا يتطمرب زيرادة فري سيضطر الجسم إلى أن يقمل مرن السررعة عرن طريرق التعجيرل التناقصر من ثم)نياية الحركة( و 

)  واأليسرررالكتررف  إلررىيصررل المضرررب ث يررذكر و يقرروم الالعررب باسررتكمال حركررة الررذراع بعررد الضرررب حتررى الررزمن، حيرر
 (168، 2009الحكيم، 

 كانررت  اذ ممرحمررة الختاميررة ودقررة األداء، األفقيررة ل وجررود ارتبرراط عكسرري ذو داللررة معنويررة بررين متغيررر السرررعة
عزو الباحرث أن االرتبراط المعنروي العكسري ي( و 0.05( وىي أقل من قيمة ) 0.01القيمة المعنوية المحسوبة لر)ر( ىي )

فررري ىرررذه المرحمرررة أثررررت باالرتبررراط العكسررري لمسررررعة مرررع الدقرررة وبمرررا أن المسرررافة األفقيرررة ىررري جرررزء مرررن  األفقيرررةافة لممسررر
والسررعة  األفقيرة متغيرات السرعة األفقية والتي تساوي)السرعة األفقيرة = المسرافة األفقيرة /الرزمن( لرذا كران ترأثير المسرافة

   .األفقية(كما ذكرنا في المسافة 156، 1998آخرون، األفقية مع الدقة تأثيرا عكسيا )حسام الدين و 
           :التوصيات و االستنتاجات   -5
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 :االستنتاجات  5-2

 .األداء دقةمع  لإلرسال التحضيرية لممرحمة االفقية والسرعة المسافة بين موجب معنوي  ارتباط وجود •
 .األداء ودقة الرئيسة لممرحمة والذراع لممضرب المحيطية السرعة بين موجب معنوي ارتباط وجود •
 األداء ودقة الرئيسة لممرحمة المضرب لوسط المسار سرعة بين موجبمعنوي   ارتباط وجود •
 .األداء ودقة الختامية لممرحمة الجسم كتمة ثقل لمركز االفقية المسافة بين سالبمعنوي  ارتباط وجود •
 .األداء قةود الختامية لممرحمة الزمن بين موجب معنوي ارتباط وجود •
  .االداء ودقة الختامية لممرحمة االفقية السرعة بين سالبمعنوي  ارتباط وجود •
 : التوصيات 5-1

 والسرعة االفقية المسافة زيادة اجل من التحضيرية المرحمة في االعمى الخمف الى الذراع ارجاع عمى التأكيد •
 .عالية ةدق اداء اجل من الرئيسة المرحمة في منيا يستفاد لكي االفقية

 أجل من الحركي المدى زيادة اجل من لممضرب إرجاع أقصى لوضع الخمف الى الجذع ارجاع عمى التأكيد •
 .عالية دقة الداء الرئيسة المرحمة في منيا االستفادة

 لراس حركي مسار سرعة عمى الالعبة تحصل لكي الذراع امتداد مع السريعة البندولية الحركة عمى التأكيد •
 .االداء دقة عمى الكبيرين لتأثيرىما كبيره محيطية سرعة عمى كوكذل المضرب

 زيادة طريق عن المضرب يتوقف ان الى لمذراع الصحيحة المتابعة عمى نوكد الريشة ضرب مرحمة بعد •
 .االداء بدقة الرتباطو الزمن

 في قمة طريق عن المضرب يتوقف ان الى لمذراع الصحيحة المتابعة عمى نوكد الريشة ضرب مرحمة بعد •
 .االداء بدقة عكسيا الرتباطيما االفقية والسرعة االفقية المسافة

 مباشر ارتباط ليا التي المتغيرات عمى والتأكيد, تدريبية برامج باستخدام مشابية دراسة إجراء •
 .االنجاز عمى تأثيرىا وبيان  بالدقة 

 العربية واالجنبية المصادر
 دراسلللة تحميميلللة مقارنلللة للللبعض المتغيلللرات البايوميكانيكيلللة ( : 2004) األحمرررد ،عبرررد الممرررك سرررميمان محمرررد

 للدى العبلي كلرة القلدم وعالقتيا بميلارة دقلة التيلديف البعيلد بوجلو القلدم ملن اللداخل وملن منلاطق مختمفلة
 .، العراق جامعة الموصل كمية التربية الرياضية ، اطروحة دكتوراه غير منشورة،،

 ( 2001بوش، فريردريك و جيررد، دافيرد : )ترجمرة سرعيد الجزيرري وآخرران، الردار الدوليرة  أساسليات الفيزيلاء ،
 .، مصرلالستثمارات الثقافية ش.م.م ، القاىرة

 4- نماتيكيلة يدراسة مقارنة في بعض المتغيلرات الك(:  2009)عالوي ،عمر فاروق التكريتي ،وديع ياسين ،و

المرؤتمر العممري  بحرث منشرور فري مجمرةين ،لإلرسلال القلاطع لمتلنس بلين الوضلعين المواجلو والملوازي لمقلدم

 ، العراق.القادسية،كمية التربية الرياضية ،جامعة القادسية  االول لمبايوميكانيك، 

 5-الطبعرة األولرى ،دار  مبادئ الميكانيكا الحيويلة وتطبيقاتيلا فلي المجلال الرياضلي(: 2008) جابر ،آمال،

 .  ، مصرالوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،اإلسكندرية 
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 6-( ، 2000جواد،عمي سموم وعمر ،حسين مردان :) دراسة تحميمية لمقوانين االفقية والعمودية فلي ميلارتي

بحررث منشررور فرري مجمررة القادسررية لعمرروم ، اإلرسللال والضللرب السللاحق وعالقتيمللا بالسللرعة اآلنيللة بكللرة التللنس

 ، العراق.العدد الثاني ،جامعة القادسية التربية الرياضية، 

 7-القرراىرة ، 1،طمركررز الكترراب لمنشررر  ، عمللم الحركللة التطبيقللي:  ( 1998)ين ،طمحررة ،وآخرررون حسررام الررد

 ،مصر

 8-(، 1995حسانين ،محمد صبحي :) الجرزء األول ،الطبعرة القياس والتقويم في التربية البدنية والرياضلية،

 ، مصر.الثانية ،دار الفكر العربي ،القاىرة

 9-( 2009الحكرريم ،كرررريم محمرررد ) دار الرروافي لررردنيا  لمطباعرررة  ة الطلللائرة بلللين النظريلللة والتطبيلللق: الريشللل ،

 لنشر  ،الطبعة األولى،اإلسكندرية، مصر.وا

 10-(، 2005الخفررراجي ،عررردي ميررردي ىرررادي : ) تحميلللل بعلللض المتغيلللرات الكنماتيكيلللة فلللي ميلللارة اإلرسلللال

، رسرررالة  األرضللي نسألقوسللي العللالي لالعبلللي المنتخللب اللللوطني العراقللي واحلللد المصللنفين العللالميين بلللالت

 ،العراق.ماجستير غير منشورة ،كمية التربية الرياضية ،جامعة بابل 

 11-( ترأثير 2001الخمف معرن محمرد طرو : ) برنلامج تلدريبي بلريش مختمفلة السلرعات فلي تطلوير ميلارات

 .، العراقجامعة بغدادكمية التربية الرياضية، ، غير منشورة رسالة ماجستيرلعبة الريشة الطائرة ،

 12-( ، 2001الخولي  : )دار الفكر العربي لمطباعة والنشر ،الطبعة الثالثة ،القاىرة . الريشة الطائرة، 

 13-(، 2004رزوقرري ،طررارق حسررن ،وآخرررون : )مجمررة التربيررة  أىميللة اإلرسللال فللي لعبللة الريشللة الطللائرة،

 ، العراق.الرياضية ،العدد األول ،جامعة بغداد

 14-ماتيكي لبعض المتغيرات وعالقتيا بأداء ميارة ينالتحميل الك(: 2000بار)الزىيري ، حسناء ستار ج
كمية التربية ،غير منشورة ، رسالة ماجستير  اإلرسال بنوعية ) المستقيم والقاطع( في التنس األرضي

  الرياضية، جامعة بغداد ،العراق.

 15- دار ابررن  اب الكللرة والمضللربألعلل(:  2009الزىيررري ،سرربيان محمررود ) االطرروي ،وليررد وعررد اهلل عمرري و،

 .، العراقاألثير لمطباعة والنشر ،جامعة الموصل 
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 16-(، 2000السعيد ،محمد عمي:)جامعة بغداد، مطبعة التعميم العالي ،، القانون الدولي لمريشة الطائرة
 كمية التربية الرياضية لمبنات ، العراق .مطبعة التعميم العالي

 17- ( 2007سعداهلل ، عباس رشيد)  دراسة تحميمية لبعض المتغيرات البايوكينماتيكية لالرسال العالي
 ، جامعة الموصل. البعيد والمنخفض القصير بكرة الريشة الطائرة

 18- نماتيكي ألداء ميلارة الوثلب ملع اللدوران فلي اليلواء ألداء يالتحميل الك(: 2008إبراىيم احمد )، السعيد

بحررث منشررور فرري مجمررة القادسررية لعمرروم التربيررة الرياضررية ،المجمررد  ، الللدفع بسلليف اليللد فللي رياضللة الكاراتيللو 

 ، العراق.(،كمية التربية الرياضية ،جامعة القادسية 2(،العدد)8)

 19- العراق،دار الكتب لمطباعة والنشر ، جامعة بغداد البايوميكانيك(: 1988فؤاد توفيق ) ،السامرائي ،. 

 20-(، 2006شاني ،جاسم وآخرون): الحلرة للبعض  رنلة للبعض المتغيلرات البايوميكانيكيلة لمرميلةدراسة مقا

،بحررث منشررور فرري مجمررة دراسررات وبحرروث التربيررة  الفللرق المشللاركة فللي بطولللة دول غللرب أسلليا بكللرة السللمة

 ، العراق.(،جامعة بغداد 19الرياضية ،العدد )

 21-عمان ،األردن .  الفيزياء الجامعية (: 2004معن صفاء )ارف ، الع، 

 22- والميكانيكللا الحيويللة  عمللم الحركللة( :2007برردوي عبررد العررال ،) ، اهلل ،عصررام الرردين متررولي  وبرردويعبررد

   لدنيا الطباعة والنشر ،االسكندرية ، مصر.،الطبعة األولى دار الوفاء  بين النظرية والتطبيق

 23-( 1999عبد الوىاب، بسمان :)الكينماتيكيلة  عالقة القوة الخاصة بالذراعين والكتفلين بلبعض المتغيلرات

، كميررة التربيررة الرياضررية ، غيررر منشررورة  ، أطروحررة دكترروراهأثنللاء أداء بعللض الميللارات عمللى جيللاز المتللوازي

 .، العراقجامعة بغداد 

 24-( 2008عالوي، عمر فاروق يونس :) دراسة مقارنة في بعض المتغيرات الكنيماتيكية لإلرسال القاطع
جامعة الموصل ، كمية التربية  ، غير منشورة رسالة ماجستيرالتنس، بوضعي القدمين المواجو والموازي في 

 .، جامعة الموصل، العراقالرياضية

 25-الكنماتيكيلة لمسلار  عالقة المدى الحركي لمفاصل الجسلم بلبعض المتغيلرات(:2008)عالوي ،معد نافع

الرياضرررية ،جامعرررة  ،رسرررالة ماجسرررتير غيرررر منشرررورة ،كميرررة التربيرررة قضللليب الثقلللل لمجلللانبين فلللي رفلللع الخطلللف

 ،العراقالموصل 
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 26-(، 2004العمواني ،ماىر عبد الحمرزة حرردان:) بنلاء مقيلاس التصلرف الخططلي لالعبلين المتقلدمين فلي

،كميررة  غيررر منشررورة ،رسررالة ماجسررتيربعللض الميللارات األساسللية بالريشللة الطللائرة فللي المعللب الفللردي  أداء

 .، العراقالتربية الرياضية ، بغداد 

 27-فلي التللدريب  أساسليات ميكانيكيلة الحركلات وتطبيقللات القلوانين الميكانيكيلة(: 2005،صرريح ،)ألفضمي

 www.iragacad.orgمنشررورة فرري األكاديميررة الرياضررية العراقيررة االلكترونيررة ، ،محاضرررة دكترروراه الرياضللي

 .جامعة بغداد،العراق

 28-(، 1987محجوب ،وجيو )العراق،بغداد ،مطبعة التعميم العالي : التحميل الحركي ، 

 29-(، 1999الياشررمي ،سررمير مسررمط )(، دار الكتررب لمطباعررة والنشررر 2،الطبعررة ) : البايوميكانيللك الرياضللي

 .، العراق، جامعة الموصل 

   Hall J. Susan (1999), Basic Biomechanics , 3ed , Mc GRAW-HILL international 

editions, edition Boston,?California state university, USA.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2الممحق )
 استمارة استبيان اختيار متغيرات البحث 

 بسم اهلل الرحمن الرحيمجامعة الموصل                                   
 كمية التربية لمبنات

 قسم التربية الرياضية
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 ...............  المحترمالسيد الخبير المختص............................................
 تحية طيبة : 
 

لميلارة اإلرسلال   ماتيكيلةينكبايو النظرًا لما تتمتعون بلو ملن خبلرة عمميلة نرجلو المسلاعدة فلي تحديلد أىلم المتغيلرات  

)العالقللة بللين بعللض المتغيللرات العللالي الطويللل، إذ سللتتم دراسللة المتغيللرات التللي  سلليقع عمييللا اختيللاركم فللي البحللث الموسللوم 

(  أملام المتغيلرات الميملة،  √يرجلى وضلع عالملة )  (لإلرسال العالي الطويلل فلي كلرة الريشلة الطلائرة ة والدقةماتيكينكيبايو ال

 فضاًل عن اقتراح ما ترونو مناسبًا من متغيرات أخرى .شاكرين تعاونكم معنا ، مع التقدير

                                                               
 

                               
 الباحث                                                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    
                                              

 

 تصمح بعد التعديل التصمح تصمح المتغيرات

    إرجاع لممضرب أقصى لحظة م .ث ارتفاع
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    م .ث لحظة ضرب الريشة ارتفاع
    مرحمة لكل فقية اال االزاحة
    عمودية لممرحمةال االزاحة

     لممرحمةلكل  المسافةمحصمة 
    مرحمة كل ل الزمن
    مرحمة كل أفقية ل سرعة
    مرحمة كل عمودية ل سرعة

    مرحمة كل ل السرعة محصمة
    لحظة الضربعن االرض  ارتفاع الريشة

    الضرب لحظةالريشة عن م. ث .ج  بعد
    الزاوية لممرحمة الرئيسة )الضرب( السرعة
    المحيطية لممضرب والذراع السرعة
    الحقيقي لممضرب لممرحمة الرئيسة المسار
    لممضرب لممرحمة الرئيسة المسار سرعة

 


