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 امللخص

 ىدف البحث الى :
 التعرف عمى قيم بعض المتغيرات الكينماتيكية لمرحمتي االقتراب والنيوض لمضرب الساحق في الكرة الطائرة .

 ة الطائرةالتعرف عمى قيم الدقة لمضرب الساحق في الكر  -
التعرف عمى العال قو بين بعض المتغيرات الكينماتيكيو لمرحمتي االقتراب والنيوض وسرعة الضرب الساحق العالي في الكرة  - 

 الطائرة

التعرف عمى العال قو بين بعض المتغيرات الكينماتيكيو لمرحمتي االقتراب والنيوض ودقة الضرب الساحق العالي في الكرة  -
 الطائرة. 

 االت البحث :مج
  0200-0202المجال البشري :  العبي منتخب محافظة نينوى لمكرة الطائرة   
 0200/  0/  5ولغاية 0200/ 00/ 02المجال الزماني : من  

 جامعة الموصل  ممعب الكرة الطائرة في قاعة االلعاب الفرقية المغمقة  في كمية التربية الرياضية  :المجال المكاني
المنيج الوصفي لمالئمتو وطبيعة البحث اما عينة البحث  تم اختيارىا  بالطريقة العمدية والمتمثمة بخمسة   أستخدم الباحث

( سنة بانحراف معياري 00.222الوسط الحسابي ألعمارىم ) العبين يمثمون منتخب محافظة نينوى بالكره الطائرة ، إذ بمغ
 ( وممن سبق ليم التدريب والممارسة0.92)

 الستخراج المعالجات اإلحصائية التي ليا عالقة بالعمل وكالتالي : SPSS م البرنامج اإلحصائي وتم استخدا
 . الوسط الحسابي . 0
 . االنحراف المعياري . 0
 . معامل االختالف  2
 معامل االرتباط البسيط )بيرسون(  -2

 وكانت االستنتاجات 
 ة انطالق الكرةتؤثر زاوية انطالق الكرة عند الضرب الساحق  في سرع -
 يؤثر ايجابيا عمى سرعة الكرة  عند الضرب الساحق في الكرة الطائرة  دوران الذراع بسرعة زاوية كبيرة  -
 تؤثر زاوية الجذع ايجابيا في سرعة  الضرب الساحق في الكرة الطائرة   -

 ئرةكرة الطا -الضرب الساحق العالي  -الكممات المفتاحية : المتغيرات الكينماتيكية 
 
 

  2014 –( 64) –العدد  –( 20) –اجملؾد  –جمؾة الرافدين لؾعؾوم الرياضقة )نصف سـوية(
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The relationship of some kinematic variables of approach and takeoff phases with 

accuracy and velocity of high spike in volleyball 

Prof. Dr. Mohammed Khaleel Mohammed   

Abstract 

Research aims to: 

- Identify the values of some kinematics variables for two   phases approaching and the takeoff of 

high spike in volleyball. 

- Identify the accuracy values of the spike in volleyball 

 - Identify the relationship between some kinematic variables for both phases of the approach and 

take-off in volleyball 

- Identify the relationship between some kinematic variables for both phases of the approach and  

accuracy of high spike in volleyball. 

Scopes of research: 

 The human scope: a sample of the players Nineveh province's volleyball  

Place scope: volleyball court in the indoor games hall in the sport Education College Mosul 

University  

The researcher used a descriptive method for it suitability for the nature of the research The 

research sample was selected and intentional which consisted of five players team representing 

the province of Nineveh volleyball, reaching mean age (21.333) years with a standard deviation 

(2.94) and who had previously training and practice . SPSS statistical software to extract 

statistical variables which were as follow:  

1. The mean. 

2. Standard deviation. 

3. Coefficient of variation 

4 - Simple correlation coefficient (Pearson) 

The conclusions 

The ball throwing angle effect  in the ball speed in spike 

- Arm rotation in a big angular velocity effect positively on the speed of the ball in smash beating 

in volleyball 

effect positive the angle of trunk in speed of spike in volleyball 

Keywords: Kinematic Variables - Velocity of High spike - Volleyball 

 : التعريف بالبحث  -0
 :  المقدمة وأىمية البحث 0 – 0

مرتنا تياراتيا اسيمت في تطوير   المجاالت المختمفة ومنيا المجال ان النيضة الكبيرة في المعرفة العممية التي غ
الرياضي  بنشاطاتو المتنوعة والمتعددة كافة ومن ىذه النشاطات لعبة الكرة الطائرة اذ خطت خطوات واسعة الى االمام 

يرىا من العموم االخرى والتي بفضل العموم النظرية والتطبيقية مثل الفسمجة والتشريح والميكانيكا الحيوية وعمم النفس وغ
ويعد عمم البايوميكانيك  في مقدمة العموم التي  تبمورت مفاىيميا في ادخال ماىو جديد واساس في العممية التدريبية 

اسيمت بشكل كبير في االرتقاء بمستوى االداء الرياضي لالعب الكرة الطائرة باستخدام التحميل الحركي ودراسة الحركة 
قائمة عمى القوانين الفيزيائية التي تحكم الحركة ومحاولة استثمار  الظروف المحيطة بالالداء الرياضي دراسة عممية 

والبايوميكانيك  يمكن أن يؤدي واجبات متعددة مثل )التحميل و التوضيح ، و التعميل و تحسين وتطوير األداء( "   
 (           66، 8998)حسين ومحمود ، 

ائرة من الفعاليات التي تحتاج الى ميارة ورشاقة وأداء فني عالي فصال عن انيا تعتمد عمى الكثير تعد لعبة الكرة الطو 
من المتغيرات الكينماتيكية والبدنية  والتي تحتم عمينا البحث فييا بشكل مستمر لتشخيصيا وتطويرىا من خالل التدريب 
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في تقديم أنسب الحمول الحركية باستخدام التحميل الحركي الذي البايوميكانيك أحد  العموم التي تسيم  الميداني ، ويعد عمم
يشكل الفروض والمقدمات األولية ذات العالقة باألسس العممية  لترشيد التدريب الرياضي لمختمف األلعاب الرياضية 

رات األكثر بصورة عامة والكرة الطائرة بصورة خاصة ، وتعد ميارة الضرب الساحق العالي بالكرة الطائرة من الميا
صعوبة من ناحية األداء والتدريب والتي تعتمد عمى الكثير من المتغيرات الكينماتيكية التي تستوجب الدراسة  والتقصي 

 لموصول الى نتائج تتعمق باألداء واألنجازومن خالل البحث 
يمة القياس من القوة والضعف في األداء من خالل المعمومات التي تزودنا بيا وس سيتم التعرف عمى مواطن

لتحميل ىذه  أستخدمو الباحثون من األجيزة اآللية متعددة األغراض والتي تعتمد عمى التصوير الفيديوي خالل ما
المتغيرات الخاصة باألداء الحركي والكشف عنيا بشكل مالئم وسريع ، ومن ىذا يتبين لنا بأن أىمية البحث تكمن في 

داء ليذه الميارة ومن ثم تطوير األداء وتعد النتائج التي سيتم التوصل إلييا بمثابة أستخدام التحميل الحركي لمتغيرات األ
  أسس يتم االعتماد عمييا من المدربين عند أختيار وتدريب الالعبين الممارسين لمكرة الطائرة . 

 : مشكمة البحث 0 – 0
الميمة مثل قوة االرتقاء والقفز في تبرز مشكمة البحث من خالل التساؤل حول الدور الذي تمعبو بعض العوامل 

واإلزاحة االفقية والسرعة  النيوض أو االىتمام بخطوات االرتقاء والتـي تعد المفتاح األساس لعممية النيوض ميكانيكية
لتأثير األداء الصحيح والتشخيص الدقيق لنقاط الخمل  ..... الخ كل ىذه العوامل يعتمد عمييا بالحكم القاطع الجدي

 التي قد توجد عند بعض المدربين لممارستيم التدريب لفترة طويمة والتي التوجد عند نظر عن الخبرة في التدريببغض ال
مباشر عمى األجيزة الحديثة لمساعدتيم  البعض اآلخر لحداثتيم في التدريب ىذا ومن جية أخرى عدم االستعانة بشكل

تدريب ميدانياً  ومن ثم تقميل الوقت والجيد لتصحيح األداء ، عممية ال في التشخيص والحكم عمى نتائج األداء وتقويم
ونظراً لقمة وجود دراسات قد تناولت بالبحث والتفسير عالقة  النواحي الكينماتيكية في ميارة الضرب الساحق العالي ، لذا 

االقتراب والنيوض وسرعة  قام الباحث بإجراء ىذه الدراسة لمكشف عن العالقة بين بعض المتغيرات الكينماتيكية لمرحمتي
 ودقة الضرب الساحق العالي في الكرة الطائرة

 : البحث اىداف  2 – 0 
 التعرف الى قيم بعض المتغيرات الكينماتيكية لمرحمتي االقتراب والنيوض لمضرب الساحق في الكرة الطائرة . 8-6-8
 التعرف الى قيم الدقة لمضرب الساحق في الكرة الطائرة  8-6-2
التعرف الى العال قو بين بعض المتغيرات الكينماتيكيو لمرحمتي االقتراب والنيوض وسرعة الضرب الساحق   8-6-6

 العالي في الكرة الطائرة. 
التعرف عمى العال قو بين بعض المتغيرات الكينماتيكيو لمرحمتي االقتراب والنيوض ودقة الضرب الساحق  8-6-4

 العالي في الكرة الطائرة. 
 
  فرضا البحث   0-2
وجود عالقة معنوية بين بعض المتغيرات الكينماتيكية لمرحمتي االقتراب والنيوض وسرعة الضرب الساحق  8-4-8

 العالي بالكرة الطائرة 
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وجود عالقة معنوية بين بعض المتغيرات الكينماتيكية لمرحمتي االقتراب والنيوض ودقة الضرب الساحق العالي  8-4-2
 بالكرة الطائرة 

 : مجاالت البحث  5 – 0
 2182-2188: عينة من العبي منتخب محافظة نينوى لمكرة الطائرة   المجال البشري 0 – 5 – 0 
 2182/  7/  2ولغاية  2182/ 6/ 24: ابتداء" من  المجال الزماني  0 –5–0
جامعة  كمية التربية الرياضيةممعب الكرة الطائرة في قاعة االلعاب الفرقية المغمقة  في   :المجال المكاني  2 –5 – 0

 الموصل
 المصطمحات 0-6

  الكينماتك:
"ىو أحد فروع عمم البايوميكانيك والذي يعنى بدراسة الحركة دراسة وصفية من حيث زمانيا ومكانيا بغض النظر عن 

جسام ( ،"ويتضمن الكينماتيك الوصف التحميمي لحركة األ77، 8999القوى التي تسبب حدوث الحركة" )الياشمي ،
وسرعتيا وكيفية تكوينيا وال يتعمق بمسببات حركة األجسام أي أنو يبحث عن الحركة المجردة دون أن يراعي فيو القوة 

 المحركة" 
 ( .86، 8998)العبيدي ،                                                                                     

 ةوث المشابيالدراسات النظرية والبح – 0
 الدراسات النظرية 0-0
  :  ميارة الضرب الساحق 0-0-0

بالكامل من فوق الشبكة وتوجييا إلى ممعب  الضرب الساحق عبارة عن ضرب الكرة بإحدى اليدين بقوة لتعدييا
في  اىدين ولكنوىو أكثر الميارات ظيوراً  في الكرة الطائرة الذي يجمب انتباه المش الفريق المنافس بطريقة قانونية ، 

والقوة العضمية وسرعة  الوقت نفسو يعد الضرب الساحق ميارة يصعب إتقانيا و تتطمب مركب من التوقيت والتوازن
 (818، 8996الحركة وبدون استثمارالقوانين الميكانيكية الصحيحة فأن كل ىذا يعد جيداً  ضائعا . )الحطامي ،

 : خمس مراحل متتالية   ويمكن تقسيم طريقة أداء الضربة الساحقة إلى
 : مرحمة التييؤ واالستعداد . أ

أمتار( من  4 -6أن يكون عمى بعد )  يجب 2والمركز  4ان وضع االستعداد بالنسبة لالعب الضارب من المركز 
( 8الخمفي الذي يقوم بالضرب الساحق من الخط الخمفي وفي المركز ) الشبكة ، وبذلك يكون أستعداد العب الصف

 (6( أمتار من خط اليجوم أما وضع االستعداد وبالنسبة لالعب الضارب من مركز )4-6عمى بعد ) (5والمركز )
يقوم بالضرب الساحق من  ( أمتار من الشبكة ، وبذلك يكون استعداد الالعب الصف الخمفي الذي6-2فيكون عمى بعد )

بو موقع الضرب من الشبكة ولكن نسبة لتشا ( أمتار من خط اليجوم6-2( عمى بعد )6الخط الخمفي وفي مركز )
  باختالف أبعادىا عنيا . 

 : مرحمة االقتراب ب.
المناسبة التي سيؤدي فييا القفز ومن  أن االقتراب يجب أن يوصل الالعب الضارب لمضربة الساحقة إلى البقعة

اب بحيث يتم أقصى أرتفاع بحيث تسمح ببعض التعديالت ويحدد وقت االقتر  الميم أن يكون االقتراب مرناً  بدرجة كافية
الكرة  خطوات تقريبية تجاه 4-6الوقت نفسو الذي يحدث فيو ضرب الكرة ، ومعظم الالعبين يتخذون  لمقفز بالضبط في

الطرائق لمتعمم فبالنسبة لمضارب الذي يستخدم الذراع  أن أتخاذ الخطوات األربع ىي الطريقة األساس لمتقدم وىي أسيل .
بقدمو اليمنى وتعد ىذه الخطوة األولى ، إذ من خالليا تبدأ السرعة وىذه الخطوة تبدأ  طوه إلى األماماليمنى فعميو أخذ خ
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من الخطوة  االتجاه الصحيح بعدىا يتم أخذ الخطوة الثانية بالقدم اليسرى والتي تتميز بأنيا أطول بتحريك الجسم وتوجييو
وتدفع القدمين األرض بقوة لمحصول عمى قوة رد  باالنسياب إلى األمام األولى والتي تبدأ ببناء السرعة . إذ أن الجسم يبدأ

يخطوىا  بتحريك القدم اليمنى مرة أخرى وىـي أطول خطوة بين الخطوات التــي  فعل األرض بعدىا تبدأ الخطوة الثالثة
انفجارية من خالل دفع  وبقوة وفييا يتم إيقاف الزخم المندفع إلى األمام ويتييأ الجسم لمقفز إلى األعمى الالعب الضارب

يحول الزخم األفقي إلى عمودي وفي ىذه الحالة يكون  القدم اليسرى لمحصول عمى قدر أكثر من الكبح أو التوقف الذي
يحول إلى تماس القدمين كاممة مع األرض أما الخطوة الرابعة فتكون بالقدم اليسرى إذ  التوقف عمى كعب القدمين وبعدىا

تقريباً  . وتجدر اإلشارة ىنا إلى  عة إلى األمام وتوضع أمام القدم اليمنى قميالً  وبمسافة عرض الكتفينتجمب القدم بسر 
 واحد وبذلك فأن ىذا الوضع ىو األخير الذي تبدأ من خاللو القفز . أن الخطوتين ينبغي أن تحدثا وكأنيا في وقت

 : جـ. مرحمة االرتقاء ) القفز (
القدمين إلى باطن القدمين ثم األمشاط  قتراب وانتقال ثقل جسم الالعب من خمفيتم القفز بعد خطوتي اال

( درجة 91-81( درجة و)881-811( درجة و )91و) الكاحل( ىي ) وتكون زوايا مفاصل الجسم )الورك( ) والركبة(
قوة عند مرورىا  قصىعمى التوالي وأثناء حركة الجسم لمالمام  تبدأ الذراعين في المرجحة من الخمف إلى األمام بأ

فرد القدمين والركبتين لمحصول عمى قوة دفع الوثب .  بمحاذاة الفخذين وتكون القدمان مثبتين كامالً  وفي ىذه المحظة يتم
  

 : د. مرحمة الضرب
الذراع الضاربة ألعمى حيث ثني مفصل  عند وصول الالعب إلى أقصى ارتفاع ممكن في أثناء عممية الوثب تتحرك

ومتجو لألمام ويكون الجذع في حالة تقوس خفيف لمخمف مع دوران  المرفق أعمى من مستوى الكتف وبينما يكونالمرفق 
 وكمما زاد التقوس زادت قوة الضرب أما الذراع غير الضاربة فتكون مفرودة أمام الجسم جذع الالعب اتجاه الذراع

ب برفع اليد الضاربة لألعمى وتضرب الكرة في أقصى بمستوى أفقي لممحافظة عمى توازن الجسم في اليواء ويتم الضر 
، 8999اليد وتتخذ الضربة شكل ضربة السوط ) طو ، نقطة ارتفاع يصل إلييا الالعب وتضرب الكرة بالجزء العموي من

884) 
 : ىـ. مرحمة اليبوط

لشبكة وذلك بدوران المرفق إلى األسفل مع تجنب لمس ا بعد متابعة اليد الضاربة لمكرة يتم مباشرة يتم سحب الذراعين إلى
يتجاوز  ( ويجب أن يكون اليبوط بشكل مرن وبتوازن دون أن887، 8999الخارج وضميا إلى الصدر)الوشاحي،

بحيث تكون القدمين متباعدتين  الساحقة خط المنتصف إذ يتم اليبوط عمى مشطي القدمين الالعب الضارب الضربة 
والورك( لتساعد عمى امتصاص صدمة اليبوط ثم يتخذ بعد  ل )الكاحل والركبةبأتساع الحوض ومتوازيتين وبثني مفاص

 المعب بسرعة .  ذلك وضع االستعداد لممشاركة في
 : اجراءات البحث - 2
 : منيج البحث 0 – 2

 أستخدم الباحث المنيج الوصفي لمالئمتو وطبيعة البحث
 عينة البحث  0 – 2

ة والمتمثمة بخمسة  العبين يمثمون منتخب محافظة نينوى بالكره الطائرة ، تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدي
( وممن سبق ليم التدريب والممارسة ، وتعد 2.94( سنة بانحراف معياري )28.666الوسط الحسابي ألعمارىم ) إذ بمغ

 ( يبين مواصفات عينة البحث8والجدول رقم )عينة البحث متجانسة.
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 (0الجدول رقم )

 صفات عينة البحثيبين موا

 اسم الالعب
 عمر الالعب

 سنة
 كتمة الالعب

 كغم
 طول الالعب

 سم
 طول الذراع

 سم

 87 088 82 06 عمي ابراىيم

 80 082 90 00 عثمان ابراىيم

 78 082 70 00 ريان خالد

 80 088 80 09 عراق محمد

 80 085 89 09 محمد فيد

 80 085.6 80.6 00.0 الوسط الحسابي

 2.02 0.2 7.95 0.86 لمعيارياالنحراف ا

 : أدوات البحث 2– 2 
 تم استخدام األدوات اآلتية 

 : تم استخدام جياز ريستاميتر لقياس أطوال الالعبين واستخدام شريط لقياس أجزاء أطوال الالعبينالقياس-2-2-0
 اختبار دقة الضرب الساحق 2-2-0

م( بوساطة شريط 6لمثمث الداخمي الى ثالت مناطق كل منطقة )يقسم نصف ممعب الكرة الطائرة الى مثمثين ثم تقسيم ا
 الصق يقوم الالعب باداء خمس محاوالت من الضرب الساحق وتعطى الدرجات كما يأتي 

 ثالث درجات لممنطقة القريبة من الشبكة  -
 درجة واحدة لممنطقة الوسطى -
 خمس درجات لممنطقة الخمفية  -
 صفر لمكرات التي تكون خارج الممعب -
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( يوضح ذلك  8( والشكل رقم )  25الدرجة القصوى ) 

 
 ( 0الشكل رقم ) 

 يوضح اختبار دقة الضرب الساحق
المالحظة العممية التقنية  / تم استخدام آلتي تصوير فديويو لتصوير عينة البحث حيث وضعت آلة التصوير -6-6-6

م وذلك الستخراج المتغيرات الكينماتيكية لالعب 8.5سة  م الى يمين الالعب وكان ارتفاع بؤرة العد7األولى عمى بعد 
م( وذلك الستخراج متغيرات الكرة )السرعة 8181م( وكان ارتفاع بؤرة العدسة )82) ووضعت الة التصوير الثانية عمى بعد

 والدقة (
 : االستبيان  -2-2-2

 قام الباحث بعرض استبيان عمى السادة الخبراء  كاآلتي :
( وتم عرضو عمى السادة المختصين* ، 8بيان الختيار المتغيرات الكينماتيكية الخاصة بالبحث ، الممحق )تم إعداد االست

وذلك لبيان آرائيم حول أىم المتغيرات فضاًل عن اإلطالع عمى مالحظاتيم وتعديالتيم ليذه المتغيرات ومدى مالءمتيا 
االستبيان وتفريغ اإلجابات أظيرت استمارات االستبيان لعينة البحث لغرض تحميميا ودراستيا ، وبعد جمع استمارات 

موافقة جميع  المختصين عمى ىذه المتغيرات ولكن بنسب اتفاق مختمفة تختمف من متغير إلى آخر ، عممًا أن أعمى 
%( أي باتفاق جميع المختصين عمييا في حين 811نسبة اتفاق حصمت عمييا بعض المتغيرات البايوميكانيكية  ىي )

( مختصين ، وىذه النسبة تتيح لمباحث  81( مختصين من أصل ) 8%( ، أي بموافقة   )81ت اقل نسبة اتفاق )بمغ
لقد تم عرض ( . 826، 8986اعتماد ىذه المتغيرات ضمن المتغيرات الكينماتيكية )موضوع الدراسة(.  )بموم وآخرون ،

 المتغيرات اآلتية 
السرعة العمودية واألفقية ، أعمى ارتفاع لحظة ضرب الكرة ، زاوية أنطالق الكرة  ) اإلزاحة األفقية و اإلزاحة العمودية و

 باليد و السرعة الزاوية لمذراع و زاوية الطيران لمالعب و زاوية الكاحل والركبة والمرفق و سرعة الكرة و زمن مالمسة الكرة
جمعيا من المصادر العممية ، وبعد جمع البيانات والكتف والرسغ وارتفاع الكرة لحظة الضرب  ( عمى الخبراء بعد أن تم 

 وتفريغيا أستقر العمل عمى المتغيرات التي تم عرضيا عمى الخبراء 
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 :البرامج المستخدمة في التحميل 2- 2

إن التحميل بشكل عام ىو وسيمة لتجزئة الحركة الكمية إلى أجزاء ودراسة ىذه األجزاء بعمق لكشف  

 حسب وظيفتو :( ، وقد تم استخدام البرامج اآلتية كل  98، 8987دقائقيا ) الصميدعي ، 

  برنامج I Film Edit 1.3: 

 تم من خالل ىذا البرنامج تقطيع أجزاء الفمم إلى أجزاء صغيرة وحسب الرغبة . 

  برنامجAdobe Premier 6.5 

 تم من خالل ىذا البرنامج تقطيع الحركة إلى صور منفردة متسمسمة 

  برنامجACD See 10 Photo Manager  

تم من خالل ىذا البرنامج عرض كل صورة من الصور المقطعة ليتمكن الباحث من تحديد بداية ونياية األجزاء الميمة 

 التي يراد تحميميا . 

   برنامجAuto CAD 2009 

في استخراج الزوايا وىو برنامج عالمي يستخدم في التطبيقات والتصحيحات اليندسية واستفاد الباحث من ىذا البرنامج  

 والمسافات واالرتفاعات . 

 
* 

   بايوميكانيك    كمية التربية الرياضية    جامعة الموصل  ديع ياسين محمد التكريتي       أ.د و  -            
 بايوميكانيك     كمية التربية الرياضية    جامعة الموصل  أ.د لؤي غانم سعيد الصميدعي       -            

 بايوميكانيك     كمية التربية الرياضية    جامعة الموصل        أ.د سعد نافع الدليمي          -
 أ.م.د عمار عمي احسان              بايوميكانيك     كمية التربية الرياضية    جامعة الموصل -
 جامعة الموصل   أ.م.د ليث اسماعيل صبري            بايوميكانيك    كمية التربية الرياضية  -
 بايوميكانيك    كمية التربية الرياضية    جامعة الموصل        أ.م.د وليد غانم                -
 بايوميكانيك    كمية التربية الرياضية    جامعة الموصل أ.م.د فالح طو حمو                   -
 بايوميكانيك    كمية التربية الرياضية    جامعة الموصل        م.د نشأت بشير               -
 بايوميكانيك    كمية التربية الرياضية    جامعة الموصل   حمد سعد حنتوش                 م -
 م.د يحي محمد عمي                  بايوميكانيك    كمية التربية الرياضية    جامعة الموصل -
 بايوميكانيك    كمية التربية الرياضية     جامعة الموصل             م.د نواف عويد          - 
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 خطوات تنفيذ البحث  5 – 2    

تم تصوير تجربة البحث  باستخدام التي تصوير فديوية نوع سوني وقد وضعت الة التصوير االولى عمى بعد 
وذالك الستخراج المتغيرات الكينماتيكية لالعب. م( عن سطح االرض 8.81م( عن الالعب وكان ارتفاع بورة العدسة )7)

م( وذلك الستخراج متغيرات الكرة  والدقة 8.81م( وكان ارتفاع بورة العدسة )82ووضعت الة التصوير الثانية عمى بعد )
 ( يوضح ذلك2والشكل رقم )

 ( يوضح موقع آالت التصوير0الشكل رقم ) 

 
بعد أجراء عممية األحماء حيث  6.61الساعة  حتى 2.61اعة من الس 2182/   6/ 24تم التصوير بتاريخ  

عند   محاوالت لمضرب الساحق لكل العب ، مع االحتفاظ ببعد الكاميرا وارتفاعيا عن الالعب 81قام الالعبين بتنفيذ 
  الميارة.  اداء

 : التجربة االستطالعية 6 – 2 
عمييا قياسات  كانت العينة ذاتيا التي أجريت إذ 22/6/2182الباحث تجربة أستطالعية أولية بتاريخ أجرى

خالل إجراء عممية التصوير تم تعديل  نالبحث وقد تم التصوير في قاعة كمية التربية الرياضية بجامعة الموصل وم
  في التجربة الميدانية ، لذا فإن غرض التجربة األستطالعية ىو : الكثير من الخطوات التي سيتم تنفيذىا

  .  واالبعاد المثالية لمتصوير  معرفة الزوايا -
  مالئمة الوقت لمعينة ألجراء التجربة .  -
  معرفة األضاءة والتعرف الى توزيع فريق العمل  .  -
  تجاوز األخطاء التي تواجو الباحث في األختبار الميداني .  -
 :  التجربة الرئيسة 7 – 2

الثانية ظيراً  وعمى قاعةااللعاب الفرقية.  الساعة24/6/2182أجريت التجربة الرئيسة في يوم الثالثاء الموافق 
الالعبين المشاركين في التجربة وابالغيم باألداء المطموب وبعد أجراء اإلحماء  تم أخذ قياسات أوزان وأطوال وفي البداية

وقد تم تحميل المحاوالت الصحيحة  تم اعطاء كل العب )عشر( محاوالت من الضرب الساحق العالي  . الكافي
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 عالمات عاكسة في كل نقطة جانبية عمى مفصل الورك والكتف والركبة والقدم والمرفق والناجحة فقط ووضع الباحث
 مراحل تنفيذ الميارة .  األيمن القريب من الكاميرا ىذه العالمات استخدمت لحساب المعمومات عمى كل مرحمة من

 : الوسائل اإلحصائية 8 – 2 
 الستخراج المعالجات اإلحصائية االتية : SPSS ئي تم استخدام البرنامج اإلحصا

 . الوسط الحسابي . 8
 . االنحراف المعياري . 2
 معامل االرتباط البسيط )بيرسون( -6

 .عرض وتحميل ومناقشة نتائج البحث -2   
يا بصورة فيما يأتي عرض لما توصل إليو الباحث من نتائج في ضوء أىدافِو وفروضو مع ذكر  تمك النتائج ومناقشت

 عممية وفي ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة
 .لعينة البحثالقفز العمودي عرض ومناقشة نتائج  2-0

 (0الجدول رقم )
  البحث يبين بعض المتغيرات الكينماتيكية وأوساطيا الحسابية وانحرافاتيا المعيارية الفراد عينة

                     
 عينة البحث

               تالمتغيرا
      

الالعـــــــــــــــــب 
 األول

الالعـــــــــــــــــب 
 الثاني

 
الالعـــــــــــــــــب 

 الثالث

 
الالعـــــــــــــــــب 

 الرابع

 
الالعـــــــــــــــــب 

 الخامس

 
الوســــــــــــــــــــــط 

 الحسابي
االنحــــــــــراف 

 المعياري

 8.279 41.792 41 68.95 48.64 42 48.67 المسافة العمودية)سم(
 1.1887 1.2476 1.2247 1.2726 1.2666 1.2592 1.2464 زمن النيوض )ثا(

 48.89 841.26 824.68 848.85 91.61 868.88 215.64 وض )سم/ثا(سرعة الني

( أن ىناك تقاربا في طول المسافة العمودية لدى عينة البحث إذ كان الوسط الحسابي 2يتبين من الجدول رقم )
وسط ( وكذلك   في زمن النيوض  إذ كان ال 8.279( سنتمتر وبانحراف معياري بمغ ) 41.792لممسافة العمودية ىو )

( أما نتائج سرعة النيوض فكان الوسط  1.1887( ثانية واالنحراف المعياري ) 1.2476الحسابي لزمن النيوض ىو)
(  ويعزو الباحث ىذا التقارب في طول  48.89سم/ثا( وبانحراف معياري بمغ ) 841.26الحسابي لسرعة النيوض ىو )

جسمية لمالعبين كطول الرجمين ومدى حركة مفصل الورك ووضع الخطوة ما بين الالعبين إلى تشابو الصفات البدنية وال
 ( وكذلك في زمن وسرعة النيوض .64،  8998الجسم في ىذه المرحمة )حسين وآخرون ، 
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 عرض ومناقشة نتائج المتغيرات الكينماتيكية لمرحمة االقتراب. 2-0
 ( 2الجدول رقم )   

 البحثيبين قيم سرعة ودقة الضرب الساحق لدى عينة 

 الالعب األول الالعب الثاني الالعب الثالث الالعب الرابع الالعب اخلامس
 الالعبون

 ادلتغريات

 سرعة الضرب  م / ثا 22.13 22.06 22.65 20.47 23.71

 دقة الضرب  درجة 17 13 16 15 14

سرعة الضرب الساحق ( قيم متغيرات سرعة ودقة الضرب  لدى عينة البحث وكانت نتائج  6يتبين من الجدول )  
متقاربة وىذ يدل عمى تقارب عينة البحث في اداء ىذه الميارة اما نتائج دقة الضرب الساحق  فكانت متباينة الن ىذا 

 المتغير يعتمد عمى الجياز العصبي المركزي وعمى التوافق بين االجزاء المشاركة في اداء العمل 
 (2الجدول رقم )

جسم والمسافة األفقية والعمودية ومحصمتيا والسرعة األفقية والعمودية ومحصمتيا يبين قيم ارتفاع مركز ثقل ال
 االقترابواألوساط الحسابية واالنحراف المعياري لمرحمة 

 ارتػاع م.ث.ج ادلتغريات

 )سم(

 ادلسافة األفؼقة

 )سم(

 ادلسافة العؿودية

 )سم(

حمصؾة ادلسافة 

األفؼقة 

 والعؿودية

 )سم(

 الزمن

 )ثانقة(

ة السرع

 األفؼقة

 )سم/ثا(

السرعة 

 العؿودية

 )سم/ثا(

حمصؾة السرعة 

األفؼقة 

 والعؿودية

 )سم/ثا(

 الالعب األول
86.67 32.31 -2.66 32.41 0.1027 314.60 -25.90 315.57 

 الالعب الثاني
90.67 41.55 -4 41.74 0.1269 327.42 -31.52 328.92 

 الالعب الثالث
89.5 32.31 -2.5 32.40 0.1013 318.95 -24.67 319.84 

 الالعب الرابع
86.67 41.54 -2.66 41.62 0.1363 304.76 -19.51 305.35 

 الالعب اخلامس
79.33 27.69 -3.34 27.89 0.1123 246.57 -29.74 248.35 

 الوسط احلسابي
86.56 35.08 -3.03 35.21 0.1159 302.46 -26.27 303.7 

 االحنراف ادلعقاري
4.41 6.19 0.63 6.18 0.0153 32.29 4.69 32.07 

( سم وكان متوسط المسافة  86.56( أن متوسط ارتفاع مركز ثقل الجسم  بمغ )4يتبين من الجدول رقم  )
سم وكانت محصمة المسافة األفقية والعمودية لمركز ثقل 6.16( -سم( والعمودية  ) 65.18األفقية لمركز ثقل الجسم  )
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( ثانية وكان الوسط الحسابي لمسرعة  1.8859كان الوسط الحسابي لمزمن )( سم و 65.28الجسم  بوسط حسابي )
 ( سم/ثا والعمودية 612.46األفقية )

سم / ثا  ومن اجل التعرف ( 616.7سم/ثا ( وكان متوسط المحصمة لمسرعة األفقية والعمودية  )26.27 -)
 ( يبين ذلك  5ات البحث قيد الدراسة والجدول رقم ) الى العالقة بين متغيرات البحث تم ايجاد معامل االرتباط بين متغير 

 ( 5الجدول رقم ) 
 يبين قيم معامل االرتباط بين المتغيرات الكينماتيكية لمرحمة االقتراب ودقة الضرب الساحق 

 ادلتغريات

 

 

ارتػاع 

 م.ث.ج

 )سم(

ادلسافة 

 األفؼقة

 )سم(

ادلسافة 

 العؿودية

 )سم(

حمصؾة 

ادلسافة األفؼقة 

 ةوالعؿودي

 )سم(

 الزمن

 )ثانقة(

السرعة 

 األفؼقة

 )سم/ثا(

السرعة 

 العؿودية

 )سم/ثا(

حمصؾة 

السرعة األفؼقة 

 والعؿودية

 )سم/ثا(

 دقة الضرب الساحق
0.078 0.354 

0.882* 

0.048 
0.659 0.108 0.229 0.550 0.221 

 0.243 0.707 0.251 0.798 0.749 0.197 0.752 0.196 سرعة الضرب الساحق

 ( 1.878( ىي )  6ودرجة حرية )  1.15( الجدولية  عند نسبة خطأَ< *قيمة )ت
( وجود عالقة ارتباط معنوية بين االزاحة العمودية ودقة الضرب الساحق اذ بمغت  5يتبين من الجدول رقم )

عمودية ( ويعزو الباحث ذلك الى ان االزاحة ال 1.15( وىي اصغر من مستوى الداللة )  1.148قيمتة االحتمالية  ) 
المكان الذي يرغب تؤدي دورا كبيرا وميما في التحكم بالضرب الساحق النو يتيح لمالعب الرؤية الجيدة لتوجيو الكرة الى 

 .فيو 
 عرض ومناقشة المتغيرات الكينماتيكة لمرحمة النيوض 2-2

 (6الجدول رقم )
ا والسرعة األفقية والعمودية ومحصمتيا يبين قيم ارتفاع مركز ثقل الجسم والمسافة األفقية والعمودية ومحصمتي

 واألوساط الحسابية واالنحراف المعياري لمرحمة النيوض

 ادلتغريات

 

 العقـة

ارتػاع 

 م.ث.ج

 )سم(

ادلسافة 

 األفؼقة

 )سم(

ادلسافة 

 العؿودية

 )سم(

حمصؾة 

ادلسافة 

األفؼقة 

 والعؿودية

 )سم(

 الزمن

 )ثانقة(

السرعة 

 األفؼقة

 )سم/ثا(

السرعة 

 ةالعؿودي

 )سم/ثا(

حمصؾة السرعة األفؼقة 

 والعؿودية

 )سم/ثا(

 الالعب األول
129.33 53.85 42.66 68.70 0.1643 327.75 259.64 418.13 

 الالعب الثاني
128 44.62 37.33 58.17 0.1634 273.07 228.45 355.99 
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 الالعب الثالث
145.33 55.38 55.63 78.49 0.1857 298.22 299.56 422.67 

 الرابع الالعب
125.33 40 38.66 55.62 0.1514 264.20 255.35 367.37 

 الالعب اخلامس
116 38.46 36.67 53.14 0.1348 285.31 272.03 394.21 

 الوسط احلسابي
128.79 46.46 42.23 62.82 0.1599 289.71 263.01 391.69 

 االحنراف ادلعقاري
10.60 7.79 7.95 10.57 0.0187 24.83 25.89 29.69 

( سم والمسافة األفقية 828.79( أن الوسط الحسابي الرتفاع مركز ثقل الجسم  لمرحمة الدفع )6يتبين من الجدول رقم )
( سم وبمغ الوسط الحسابي لمحصمة المسافة األفقية والعمودية لمركز ثقل الجسم ) 42.26( سم والعمودية )46.46)

سم/ثا(  289.78( وكان متوسط السرعة األفقية  ) 1.1887)1( سم في حين بمغ الوسط الحسابي لمزمن 62.82
.  ومن اجل التعرف الى العالقة بين متغيرات مرحمة  ( سم/ثا698.69( سم/ثا والمحصمة  ليما )266.18والعمودية )

 ( يبين ذلك 7النيوض والدقة والسرعة  تم ايجاد معامل االرتباط بين متغيرات البحث قيد الدراسة والجدول رقم ) 
 

 يبين قيم معامل االرتباط بين المتغيرات الكينماتيكية لمرحمة النيوض ودقة الضرب الساحق ( 7لجدول رقم ) ا

 ادلتغريات

 

 

ارتػاع 

 م.ث.ج

 )سم(

ادلسافة 

 األفؼقة

 )سم(

ادلسافة 

 العؿودية

 )سم(

حمصؾة 

ادلسافة األفؼقة 

 والعؿودية

 )سم(

 الزمن
 )ثانقة(

السرعة 

 األفؼقة

 )سم/ثا(

السرعة 

 العؿودية

 )سم/ثا(

حمصؾة 

السرعة األفؼقة 

 والعؿودية

 )سم/ثا(

 دقة الضرب الساحق
0.477 0.717 0.595 0.694 0.445 0.779 0.549 0.893* 

 0.561 0.419 0.504 0.188 0.386 0.350 0.384 0.182 سرعة الضرب الساحق

 ( 1.878( ىي )  6ودرجة حرية )  1.15*قيمة )ت( الجدولية  عند نسبة خطأَ< 
والعمودية  ودقة الضرب   ( وجود عالقة ارتباط معنوية بين محصمة  السرعة االفقية7يتبين من الجدول رقم ) 

( ويعزو الباحث ذلك ان  1.15( وىي اصغر من قيمة مستوى الداللة )   1.147الساحق اذ بمغت قيمتة االحتمالية ) 
ب من االرتقاء الى االعمى وىذا يمكن الالعب من التصرف محصمة السرعة االفقية والعمودية الكبيرة تمكن الالع

 الصحيح في توجيو  الكرة الى المكان الذي يريده
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 يبين قيم معامل االرتباط بين المتغيرات الخاصة بالكرة ودقة الضرب الساحق (8الجدول رقم )

 مسافة الضرب ادلتغريات
زمن وصول الؽرة 

 االرضإىل 

ارتػاع الؽرة 

 حلظة الضرب

زاوية انطالق 

 الؽرة
 دقة التصويب سرعة الؽرة

       مسافة الضرب

 زمن وصول الؽرة إىل االرض
0.748 

0.163 
     

 ارتػاع الؽرة حلظة االنطالق
-0.805 

0.101 

-0.718 

0.172 
    

 زاوية انطالق الؽرة
0.886 * 

0.045 

0.901* 
0.37 

0.937* 
0.019 

   

 سرعة الؽرة
-0.445 

0.451 

-0.900 * 
0.37 

0.309 

0.546 

-0.625 

0.26 
  

 دقة الضرب
-0.149 

0.811 

0.280 

0.648 

-0.332 

0.585 

0.289 

0.638 

-0.234 

0.705 
 

 ( 1.878( ىي )  6ودرجة حرية )  1.15*قيمة )ت( الجدولية  عند نسبة خطأَ< 
ق الكرة حيث بمغت قيمة ( وجود عالقة ارتباط معنوية بين مسافة الضرب وزاوية انطال8يتبين من الجدول رقم )

( ويعزو الباحث ذلك إلى أنو كمما زادت زاوية انطالق الكرة زادت المسافة التي تقطعيا الكرة 1.886معامل االرتباط )
أما زمن وصول الكرة إلى االرض فقد  وحسب نظرية فيثاغورس )مربع الوتر يساوي مجموع مربعي الضمعين اآلخرين(

( وىذا يرجع إلى أنو كمما زادت 1.918وية انطالق الكرة حيث بمغت قيمة معامل االرتباط )كان لو عالقة معنوية مع زا
زاوية االنطالق تزيد مسافة الرمي وبذلك تحتاج إلى زمن أكبر لقطع ىذه المسافة أو كمما زاد الفرق بين مستويات 

وجود عالقة ارتباط عكسية معنوية مع  (  وكذلك618،  8996االنطالق واليبوط زاد زمن طيران األداة )حسام الدين ، 
وكانت عالقة  ( ويرجع إلى عالقة الزمن مع السرعة المذكورة انفا1.911-سرعة الكرة حيث بمغت قيمة معامل االرتباط )

( والسبب أنو عند 1.967ارتفاع الكرة لحظة االنطالق مع زاوية االنطالق معنوية حيث بمغت قيمة معامل االرتباط )
 ة االنطالق عمى ىدف ثابت يؤدي بالنتيجة إلى تغير في ارتفاع االنطالق لألداة . تغير زاوي
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  (9الجدول رقم )
  قيم السرعة الزاوية لمفصل الكتف في مرحمتي االقتراب والنيوضيبين 

 وأوساطيا الحسابية وانحرافيا المعياري

 ادلراحل

 الالعبني
 االقرتاب

 درجة

 الـفوض

 درجة

 االول
411.35 200.45 

 الثاني
408.95 232.61 

 الثالث
448.19 220.3 

 الرابع
371.99 190.53 

 اخلامس
370.17 235.95 

 الوسط احلسابي
402.13 195.96 

 االحنراف ادلعقاري
32.33 37.37 

 ( أن الوسط الحسابي لمسرعة الزاوية لمفصل الكتف ألفراد العينة كان في مرحمة االقتراب9يتبين من الجدول )
( وفي  62.66سم/ ثا ( وبانحراف معياري لمرحمة االقتراب ) 895.96سم/ثا  ( وفي مرحمة  النيوض ) 412.86)

  ( 67.67) مرحمة النيوض 
 (02) رقم الجدول

 يبين قيم معامل االرتباط بين المتغيرات الكينماتيكية لمرحمة النيوض وسرعة ودقة الضرب الساحق

 قة الضرب الساحقد سرعة الضرب الساحق ادلتغريات

 السرعة الزاوية لؾؽتف يف مرحؾة الـفوض
0.986 * 

0.002 

-0.106 

0.805 

 السرعة الزاوية لؾؽتف يف مرحؾة الـفوض
0.217 

0.725 

0.655 

0.23 

 زاوية اجلذع
0.925 * 

0.024 

0.832 

0.081 

 سرعة الـفوض
0.925  * 

0224 

0.562 

0.324 

 ارتػاع م ث ج
0.898 * 

0.038 

0.05 

0.994 

 ( 1.878( ىي )  6ودرجة حرية )  1.15*قيمة )ت( الجدولية  عند نسبة خطأَ< 
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( وجود عالقة ارتباط معنوية بين السرعة الزاوية لمكتف الضاربة وسرعة 81يتبين من الجدول رقم )
( وىي اصغر من  1.112)  ( وقيمة االحتمالية 1.986الضرب الساحق حيث بمغت قيمة معامل االرتباط )

ة مستوى الداللة وكذلك وجود عالقة ارتباط معنوية بين زاوية الجذع وسرعة الصرب الساحق حيث بمغت قيم
ىي اصغر من قيمة مستوى الداللة  وكذلك وجود عالقة  االحتمالية( وقيمة  1.925قيمة معامل االرتباط ) 

يمة معامل االرتباط ) ارتباط معنوية بين ارتفاع مركز ثقل الجسم  وسرعة الضرب الساحق حيث بمغت ق
    ىي اصغر من قيمة مستوى الداللة االحتمالية( وقيمة  1.898

بينما لم تظير عالقة ارتباط معنوية بين المتغيرات الكينتماتيكية ودقة الضرب الساحق ويعزو الباحث 
 ذلك الى 

 القوة المتحركة الناتجة من المجاميع العضمية الخاصة بالعمل . .0
 الترابط الحركي . .0
 لزوجة العضمة . .2
 خصائص وعالمات المقاييس الجسمية . .2
 المرونة العضمية . .5

 (888،  8981)حسين ، ونصيف ، 
أما دقة التصويب فيي تعتمد عمى الجياز العصبي المركزي وتتطمب دقة التصويب في الكرة الطائرة 

يًا مع عدد المفاصل المشاركة كفاية عالية من الجياز العصبي المركزي لكون قابمية الدقة تتناسب تناسبًا عكس
 في الحركة وطول مسار الحركة وكمما زاد عدد المفاصل المشاركة في التصويب أضعف ذلك الدقة . 

والدقة من أكثر العناصر التي تتطمب قدرًا عاليًا في التحكم والسرعة في الحركات التوافقية . )حسانين ، 
8995  ،87) 

 االستنتاجات والتوصيات -5
 :  الستنتاجاتا 0 – 5
 . تؤثر زاوية انطالق الكرة عند الضرب الساحق  في سرعة انطالق الكرة -
 تتأثر الدقة عند الضرب الساحق بمحصمة السرعة االفقية والعمودية ايجابيا  -
 يؤثر ايجابيا في سرعة الكرة  عند الضرب الساحق . دوران الذراع بسرعة زاوية كبيرة  -
 ابيا في سرعة  الضرب الساحق العالي في الكرة الطائرة  .تؤثر زاوية الجذع ايج -
 تؤثر سرعة النيوض ايجابيا في سرعة الضرب الساحق العالي في الكرة الطائرة  . -
  :  التوصيات 0 – 5
 التركيز عمى زاوية انطالق الكرة عند الضرب الساحق لما ليا من اىمية كبيرة في سرعة انطالق الكرة -
 اداء الضرب الساحق في اعمى نقطة تصمو الكرةالتزكيز عمى  -
 لمحصول عمى سرعة كبيرة لمكرة عند الضرب الساحق ضرورة دوران الذراع بسرعة زاوية كبيرة  -
 التركيز عمى زاوبة الجذع وذلك لموصول الى القوس المشدود قبل الضرب الساحق   -
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 ادرــــــالمص
 لمطباعة والنشر. عمان دار الفكر 8الطائرة ، ط ( موسوعة الكرة 8996أكرم زكي حطامي ) -  8

 ( : تقييم تعمم الطالب التجميعي والتكويني ، ترجمة عادل عبدالبصير ، دار الفوز لمطباعة ، مصر8986بموم واخرون ) -2

 بي .( : الميكانيكا الحيوية ، األسس النظرية والتطبيقية ، القاىرة ، دار الفكر العر 8996حسام الدين ، طمحة )-6

 6، ط 8( : القياس والتقويم في التربية البدنية والرياضية ، دار الفكر العربي ، مصر ، ج8995حسانين ، محمد صبحي ) -  4

( : تحميل الميكانيكية الحيوية في فعاليات ألعاب الساحة والميدان ، دار الحكمة ، البصرة 8998حسين ، قاسم حسن وآخرون )-5

. 

( : عمم التدريب الرياضي لممراحل الرابعة ، وزارة التعميم العالي والبحث العممي ، 8981د عمي نصيف )حسين ، قاسم ، وعب --6

 دار الكتب لمطباعة والنشر ، جامعة الموصل

( : مبادئ االسس الميكانيكية لمحركات الرياضية ، دار الفكر 8998حسين ، قاسم حسن ومحمود، ايمان شاكر )  -7     

 ، عمان . االردن لمطباعة والنشر 

 ( : البايوميكانيك والرياضة ، دار الكتب لمطباعة والنشر ، جامعة الموصل .8987الصميدعي ، لؤي غانم ) -8

البايوميكانيكية لألرسالين المتموج األمامي والساحق بالكرة الطائرة  (: دراسة مقارنة بين المتغيرات8998عامر جبار السعدي )-9

 ة بغدادجامع ، أطروحة دكتوراه

 ( : الميكانيكا الحيوية التطبيقية ، دار الكتب لمطباعة والنشر ، الموصل .8998العبيدي ، صائب عطية وآخرون ) -81

 . (: الكرة الطائرة ، القاىرة ، دار الفكر العربي  8999)1عمي مصطفى طو  -88

  8996لمخدمات الجامعية ، لعمومعمان ، دار ا 8(: الحديث في الكرة الطائرة، ط 8996محمد الحوراني ) - 82

 الحديثة. (: البحث العممي كنظام ، عمان ، دار التربية 8989محمد زياد حمدان ) -86

 ( : البايوميكانيك الرياضي ، دار الكتب لمطباعة والنشر ، الموصل .8999الياشمي ، سمير مسمط )- -84

 دار الفكر العربي   القاىرة: 1لطائرة( المبادئ التعميمية في الكرة ا8998. الوشاحي عصام ،)-85

  
 


