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هدف البحث إلى التعرف على ما يأتي:

امللخص

 -1قيم بعض المتغيرات البايوميكانيكية لمهارة حائط الصد من الثبات والحركة في الكرة الطائرة.

 -2الفررروف فرري بعررض المتغي ررات البايوميكانيكيررة بررين مهررارة حررائط الصررد مررن الثبررات والحركررة فرري الك ررة الطررائرة .وافترررر

الباحث وجود فروف ذات داللة احصائية في قيم بعض المتغيررات البايوميكانيكيرة برين مهرارة حرائط الصرد مرن الثبرات والحركرة
في الكرة الطائرة.

اسررتمدا الباحررم المرروهف الوسررفي بتسررلوو التحليررل والمهارنررة لم

متر

يعررة البحررم .وقرراا الباحررم برراج ار التلريررة الميدانيررة

الوهائية على عيوة من( )5الع ين متهدمين يمثلون موتمب جامعة الموسل بالكرة الطائرة ،وقد تم اختيرارمم بالطرقهرة العمديرة.

واسررتمدا الباحررم الم حلررة العلميررة التهويررة واالسررت يان والليرراخ والتحليررل واالختبررار ،كوسررائل للم ر ال يانررات للحصررو علررى
متغيرات البحم قيد الدراسة الحالية.
كما استخدم الباحث البرامج االتية في التحليل ACD See -2 MAX TRAQ – 1:

الوسائل اإلحصائية :الوسط الحسابي ،واالنحراف المعياري و اختبار (ت) للعيوات المرتبطة.
وتوصل الباحث الى ما يأتي :

 -1وجررود فررروف ذات داللررة معووقررة فرري متغيررر السرررعة الزاوقرة لللسررم مررن أقصررى انثوررا حتررى لحلررة تررر األرض بررين حررائط
الصد من الثبات والحركة ولصالح حائط الصد من الحركة.

 -2وجود فروف ذات داللة معووقة في متغير الطاقة الحركية العمودية ل ر ر ر ر (ا.ث. .ج) من أقصرى انثورا حترى الوسرو الرى
أعلى ارتفاع بين حائط الصد من الثبات والحركة ولصالح حائط الصد من الحركة.

 -3وجررود فررروف ميررر معووقررة فرري متغي ررات (الررزمن الكلرري و اال ازحررة ،والسرررعة العموديررة ل ر ر ر ر (ا.ث. .ج) و السرررعة الزاوق رة
لمفصل الركبة ،والسرعة الزاوقة لللذع  ،والزخم العمودي ،والسرعة الزاوقة لمفصل الور ) لصالح حائط الصد من الحركة.

وأوصى الباحث .

 -1التتكيد على الهسم الرئيس للحركة ،أي وض االستعداد والتهيؤ وال د ألدا حائط الصد بالشكل الصحيح.
 -2التتكيررد علررى المطرروة اللان يررة للتهيررؤ للوهرروض لمررا لهررا مررن دور ك يررر فرري حصررو ال عررب علررى ا ازحررة عموديررة ،ويالتررالي

الحصو على سرعة عمودية تمكو من الوسو الى أعلى ارتفاع.
الكلمات المفتاحية :حائط الصد من الثبات والحركة ،المتغيرات البايوميكانيكية ،الكرة الطائرة
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Comparative analytical study of Some Biomechanical
Variables of the Wall barrier of Stability and Motion in Volleyball
Researcher
Dr. Mohamed Saad Hantoush www.spntron67@gmail.com
The goal of the research is to identify the following:
1-Evaluate some of the biomechanical variables of the wall barrier skill of stability and motion
in volleyball.
2-Differences in some biomechanical variables between the barrier wall skill of stability and
motion in volleyball. The researcher hypothesized that there are differences of statistical
significance in the values of some biomechanical variables between the barrier wall skill of
stability and motion in volleyball.
The researcher used the descriptive approach in the method of analysis and comparison to the
relevance of the nature of the research. The researcher conducted the final field experiment on
،a sample of (5) advanced players representing the team of the University of Mosul volleyball
،and were chosen in a deliberate way. The researcher used the technical scientific observation
as a means of collecting data to ، the analysis and the test، the measurement،the questionnaire
obtain the research variables under study.
The researcher also used the following programs in the analysis: 1 - MAX TRAQ 2 - ACD See
T test of associated samples.، standard deviation،Statistical methods: arithmetic mean
The researcher reached the following:
1-There are significant differences in the variable velocity of the corner of the body from the
maximum flexion until the moment left the ground between the barrier wall of stability and
motion and in favor of the barrier wall of the resistance of the motion.
2-There are significant differences in the variable motor kinetic motion of Mtcj maximum of
flexion until reaching the highest rise between the wall of the resistance of stability and motion
and in favor of the wall of the resistance of the motion.
displacement and vertical speed ،3-There are significant differences in the variables (total time
، vertical momentum، angular velocity of the trunk، angular velocity of the knee joint،of Mtkj
corner velocity of the hip joint in favor of the wall of the motion.
The researcher recommended.
1- Emphasis on the main section of the motion, ie, the state of readiness and readiness and start
to perform the wall of the correct form.
2 - Emphasis on the side step to prepare for the advancement because of the role of large in the
player to get a vertical shift and thus get a vertical speed to enable it to reach the highest
altitude.
Keywords: Static and Motion Wall, Biomechanical Variables, Volleyball
)Research Summary(:
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 -1التعريف بالبحث:
 1-1مقدمة البحث وأهميته:

تعد لعبة الكرة الطائرة واحدة من األلعاو اللماعية الممتعة والمثيرة ،التي حههت شع ية ك يرة وانتشا ار واسعا على

المستوى اللماميري في العالم ،السيما في السووات األخيرة ،وقعود س ب مذا األنتشار الى سهولة ممارستها في كل
اللروف واأل ماكن والى التطور الك ير والمتسارع الذي حدث وما از يحدث لهذه اللعبة ،إذ شهدت تغييرات

وتعدي ت كثيرة اسهمت في تطور اللعبة نحو األ فضل .ومن موا جا ت االستفادة من العلوا الممتلفة التي تمدا
الرقاضة بصورة عامة التي من ضموها لعبة الكرة الطائرة إذ " ان الهدف من األستعانة بالعلوا سوا أكان موها

تط يليا أا اساسيا في الملاالت كافة ،وفي الملا الرقاضي على وج المصوص مو الطرقق الوحيد ل رتها

بمستوى األدا وتحهيق األنلاز األفضل( .الهاشمي .)233،1999،والتحليل البايوميكانيكي بهسمي البايوكيوماتيكي

(اللامري) والبايوكيويتكي (الس ي) مو احد األساليب العلمية المهمة التي تسهم في االرتها بمستوى ادا المهارات

إذ ان " يسهم في اختيار الحركات الصحيحة والم ئمة لللروف المحيطة باألنلاز وقساعد على المعرفة التامة
بالمهارات المراد تعليمها أو التدرقب عليها من الواحية العلمية"(حسين ومحمود ..)44،1999،ان لعبة الكرة الطائرة

مي موح األلعاو ذات المهارات المفتوحة التي تتطلب من المتعلم تركيز عالي من أجل تعلمها ،ومن مذه المهارات

حائط الصد  ،إذ تعد من المهارات المهمة في الكرة الطائرة ألنها من المهارات الدفاعية الهلومية في آن واحد لها
خصوسيتها وشع يتها ،والتي تتضمن العديد من المهارات التي تعمل على رف مستوى ال عب ،ويالتالي توعكس

على ادا الفرقق بشكل عاا وموها مهارة حائط الصد من الثبات والحركة ،والتي تعد احدى المهارات األساسية لما
لها من تتثير في عملية الهلوا والحد من خطورت ولها اممية ك يرة خاسة في الشوط الحاسم.

ان اممية حائط الصد ترتبط بمستوى الفرقق ،فكلما تهدا المستوى زادت امميت وقعود ذلك الى أن تهدا المستوى

سيؤدي الى ملوا قوي ،وقحتاج الى دفاع قوي ،وأو خطوة من الدفاع ضد الضرو الساحق مو حائط الصد سوا
كان من الثبات أا الحركة  ،فاما أن يحبط مذا الهلوا أو يمفف من شدت

الفرقق(.ال وا)147. 2008،

أو يمطئ فيريك دفاع

ومن موا تكمن اممية البحم في دراسة بعض المتغيرات البايوميكانيكية التي لها دور في ادا مهارة حائط الصد من
الثبات والحركة ،و من خ لها نسعى للحصو على مواسفات بايوميكانيكية تمكووا من االعتماد عليها في التدرقب

لهذه المهارة المهمة ويالتالي االرتها بمستوى األدا الفوي ل ع ين.
 2-1مشكلة البحث:

تتوزع وتتفاعل المؤثرات في األدا الحركي ألي مهارة رقاضية مابين مهارقة ويدنية ،والتي تصب في انلازما

وتلهر بتفضل ادا لها عن رقق تحليل ودراسة المتغيرات البايوميكانيكية للمهارة.
ان ترابط المهارات المتسلسلة والمتعددة في لعبة الكرة الطائرة واعتماد كل مهارة على التي تسبهها جعل من

مهارة حائط الصد ذات اثر واضح في التصدي لعملية الهلوا من ق ل الفرقق الموافس والذي ل دور ك ير في
افشا مذا الهلوا والحصو على نهطة لصالح الفرقق .
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ومن خ

مشامدة الباحم العديد من المبارقات الحظ وجود ضعف في دقة ادا مذه المهارة ،التي تعد

من المهارات األساسية في حسم الكثير من الوهاط الهامة في المباراة ،مما دف الباحم لدراستها وتحليلها للتعرف
الى المتغيرات البايوميكانيكية لها وتتثيرما على حسم العديد من الوهاط خ

اللعب .وقعزو الباحم الس ب في ذلك

الضعف الى عدا تط يق الشروط البايوكيوماتيكية التي لها ع قة باألدا الفوي الصحيح الواجب على ال عب

اتباع  ،مما يؤثر سلبا في دقة األدا في أثوا اللياا بواجب حائط الصد.

مررن موررا تكمررن مشرركلة البحررم فرري د ارسررة الفررروف فرري بعررض المتغي ررات البايوميكانيكيررة بررين مهررارة حررائط الصررد مررن

الثبات والحركة ومعرفة قيم الهوى المحركة والليم الواتلة لتوظيفها في التعليم والتدرقب.
 3-1اهداف البحث:

يهدف البحم التعرف الى ما يتتي:

 -1قيم بعض المتغيرات البايوميكانيكية لمهارة حائط الصد من الثبات والحركة في الكرة الطائرة.

 -2الفروف في بعض المتغيرات البايوميكانيكية بين مهارة حائط الصد من الثبات والحركة في الكرة الطائرة.
 4-1فر

البحث:

 -1وجود فروف ذات داللة احصائية في قيم بعض المتغيرات البايوميكانيكية بين مهارة حائط الصد من الثبات
والحركة في الكرة الطائرة.

 5-1مجاالت البحث:

 1-5-1الملا البشري :الع و الكرة الطائرة لموتمب جامعة الموسل.
 2-5-1الملا الزماني :ابتدا من 2019/3/6

الى

2019 /5/ 4

 3-5-1الملا المكاني :قاعة األلعاو الفرقية لكلية التريية ال دنية وعلوا الرقاضة  /جامعة الموسل.
 6-1تحديد المصطلحات:
 1-6-1البايوميكانيك:

البايوميكانيك في الملا الرقاضي مو العلم الذي يهتم بتحليل الحركة وفها للوض التشرقحي للعض ت

العاملة ،وقعمل على تشميص نهاط الهوة والضعف بغرض تهوقمها ووض الهوانين المواسبة لتحديد مدف الحركة
وتطوقرما(مردان ورحمن.)10،2011،

 2-6-1مركز ثقل كتلة الجسم:

وقعرف ر الباحررم إجرائيررا بتن ر نهطررة ومميررة يتمركررز وقت روازن فيهررا وزن جسررم ال عررب وقتغيررر موقع ر خ ر

مراحل األدا .
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 -2الدراسات النظرية:
 1-2البايوميكانيك والتحليل الحركي:

درسررة
يعتمررد مررذا العلررم بالدرجررة األسرراخ علررى اسررتمداا الهروانين الميكانيكيررة والفيزقائيررة والرقاضرريات بغرررض ا

الحركررة وتحليلهررا تش ررقحيا وميكانيكيررا ،ومررو نيعوررى بد ارسررة اللررامرة الحركيررة د ارسررة موضرروعية علررى أسرراخ اسررتمداا
الهوانين واألسس والمدلوالت الميكانيكية في التحليل الحركي ( مليد وشلش.)28 ،1992 ،
ان علررم البايوميكانيررك نيعوررى بتحليررل الحركررات وتوضرريح وتحسررين فررن األدا الرقاضرري وقهررتم بد ارسررة وتحليررل حركررات
األنسان تحلي كميا ونوعيا بغرض زقادة كفا ة الحركة األنسانية(ع د الموعم وآخرون.)12 ،1977 ،
ِم ّم ررا ته رردا يمك ررن ان نفه ررم ان التحلي ررل الحرك رري م ررو تحلي ررل تشر ررقحي وميك ررانيكي للمه ررارة المر رراد د ارس ررتها ،والتحلي ررل
التشررقحي يعتمرد علرى أساسرين :األو مرو تحليرل الفعرل الحركرري للمفاسرل والزوايرا التري تتكرون نتيلرة لحركرة العلرراا

وتمفصررلها م ر بعضررها ،والثرراني مررو تحليررل الهرروة العضررلية الترري توتلهررا العضر ت بس ر ب األنلباضررات ممتلفررة الشرردة

(مليد و شلش.) 32 ،1992 ،
 2-2أهمية التحليل الحركي:

يسرراعد التحليررل الحركرري العرراملين فرري ملررا الترييررة الرقاضررية علررى اختيررار الحركررات الصررحيحة والم ئمررة لللررروف
المحيطررة باألنلرراز الرقاضرري ،إذ ان جمي ر العرراملين فرري الملررا الرقاضرري مررن مدرسررين ومرردريين ومتمصصررين فرري
العلرروا الرقاضررية الممتلفررة يحت رراجون الررى حهررائق ثابت ررة لرردعم ق ر ارراتهم بمصرروص التكوي ررك الصررحيح ل رألدا الحركرري

(جاسم والطالب.)14 ،1987 ،
 3-2الصد :Blocking

مررو عمليررة يهرروا بهررا العررب أو الع ررين أو ث ثررة الع ررين معررا مررن الموطهررة األماميررة مواجهررا للشرربكة أو قرقبرا

موها و ذلك بالوثب ألعلى مر مرد الرذراع أو الرذراعين العترراض الكررة سراحها مرن ملعرب الفرقرق المورافس فروف الحافرة

العليا للشبكة .وقعد الصد من المهرارات األساسرية و المهمرة فري عمليرة الردفاع عرن الملعرب أمراا الضرريات الهلوميرة
الممتلفة على الشبكة.
 1-3-2أنواع الصد:
 -1الصد الهجومي:

في مذا الووع تكون األيدي المكونة لحائط الصد متوازقة وقرقبة من الشبكة وفيها انثوا نحو ملعرب المورافس

فتتحر الذراعان واليدان في أثوا الصد لمحاولة ضرو الكرة في ملعب المصم.
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 -2الصد الدفاعي:

وفي يتم سهوط الكرة بعد عملية الصد في ملعب الفرقرق المرداف نفسر بعرد أن قلرت قوتهرا وفهردت خطورتهرا

بحيم يمكرن للفرقرق أن يسرتغلها فري ادعرداد للضرريات السراحهة ،وترتم مرذه الطرقهرة برتن تث رت الرذراعان واليردان وثوري
مفصل الرسغ بحيم تميل األيدي الى الملف في اتلاه ملعب الفرقق نفس عود مهابلتهما للكرة في أثوا الصد.
 2-3-2فن األداء الحركي لمهارة حائط الصد:

يوهسم األدا الحركي لمهارة حائط الصد إلى خمس مراحل و كما يتتي:
( -1التهيؤ (االستعداد) -2حركة الهدمين -3الهفز  -4فن التوفيذ (األدا ) -5اله وط والتغطية.
 3-3-2أقسام الصد :ينقسم الصد إلى ثالثة أقسام هي:

-1الصد ب عب واحد
-2الصد ب ع ين

-3الصد بث ثة الع ين
4-3-2انواع الخطوات في حائط الصد:

 -1المطوات اللان ية:
 -2سحب الهدا:
 -3الحركة بتها

الهدمين:

 5-3-2حائط الصد المثالي:

حتررى يكررون حررائط الصررد مثاليررا (تاما)،يلررب عليوررا أن نتحهررق مررن م ارعرراة العواسررر السررتة األساسررية كافررة ،

وكما يتتي:

 -1ان تتوق ملوا المصم.

 -2ان يكون وضعك (وض اللسم) مثاليا خاسة ذلك الوض الماص بالصد في الهوا .

 -3الهدرة على الوثب ألقصى ارتفاع قدر المستطاع ،واعمل على ان تلل في الهوا أل و وقت ممكن.
 -4احصل على توقيت جيد في الوثب ،م استهرار اليدين )  (STICKفوف الشبكة.
 -5كن مرنا ومام انر ) (SKILL FULLبارعا في الهوا .

 -6خذ وض االستعداد للوزو ويعد انلاز حائط الصد،لللياا بمهمة التغطية في الحا .
(محمد حسن(2006،23،
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 -3اجراءات البحث:
 1-3منهج البحث:

استمدا الباحم الموهف الوسفي بتسلوو التحليل والمهارنة لم

مت

يعة البحم.

 2-3عينة البحث:
قرراا الباحررم برراج ار التلريررة الميدانيررة الوهائيررة علررى عيوررة مررن( )5الع ررين متهرردمين مررن كليررة الترييررة ال دنيررة

وعلوا الرقاضة يمثلون موتمب جامعة الموسل بالكرة الطائرة ،وقد تم اختيارمم بالطرقهة العمديرة ،واللردو ( )1ي رين
مواسفات عيوة البحم.
الجدول ()1
مواصفات عينة البحث
المتوسط الحسابي

األنحراف المعياري

معامل االختالف
C.V

الكتلة (كغم)

80,20

5,678

7,07

الطول (سم)

188,00

4,716

2,49

العمر(سنة)

21,60

1,290

6

العمر التدريبي(سنة)

7.00

1,258

18,63

80.00

3,366

4,26

المتغيرات

س-

القفز العمودي من
الثبات (سم)

±ع

مررن اللرردو اع ر ه ت ررين ان قرريم معامررل اخررت ف بلغررت (، )4,26-18,63-6-2,49-7,07علررى التروالي ومررذا يررد

علررى تلررانس وتكررافؤ عيوررة البحررم  ،حيررم انر كلمررا كرران معامررل االخررت ف أقررل مررن ( )%30د ذلررك علررى تلررانس

العيوة (التكرقتي والع يدي.)161 ،1999،
 3-3وسائل جمع البيانات:
 1-3-3القياس :تم قياخ الطو بالسوتيمتر بلهاز (الرستاميتر) ،والكتلة بالكيلو مراا بميزان

ي وألقرو (50

)مم.

 2-3-3االختبار :تم استمداا اختبار الوثب العمودي* على عيوة البحم ،ويمساعدة فرقق العمل المساعد)1(..
تعد حركة الوثب العمودي من الحركات الرقاضية الشائعة والضرورقة لكثير من الفعاليات والمهارات باأللعاو

الرقاضية الممتلفة  ،وقطلق على مذه الحركة تسميات ومصطلحات ممتلفة موها (الهفز العمودي  ،والوثب الى
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األعلى  ،والهفز عاليا )  ،بيوما نطلق عليها باتفاف أعضا األكاديمية الرقاضية العراقية مصطلح ( الوثب العمودي

) .)Vertical Jump

 3-3-3المالحظة العلمية التقنية:

اسررتمدا الباحررم التصرروقر الفيررديوي لتحهيررق الم حلررة العلميررة التهويررة ،وذلررك باسررتمداا آلررة تصرروقر فيديوق رة

نرروع( )Sony Digitalيابانيررة الصررو وضررعت علررى بعررد(  )9ا عررن ال عررب وعلررى يميو ر وكانررت العدسررة بارتفرراع
( )1,60ا عررن سررطح األرض ،للتعرررف الررى قرريم المتغي ررات البايوميكانيكيررة الماسررة بمهررارة حررائط الصررد مررن الثبررات
والحركة .وكانت سرعة آلة التصوقر الفيديوقة ( )25سورة/ثانية.

وقررد روعرري عوررد اختيررار مرروقعي آلررة التصرروقر الفيديوقررة ان يكررون محررور العدسررة فرري مركررز ملررا الحركررة وأن يكررون

محور العدسة عموديا على المستوى الذي تتم في الحركة (ع

الدين.)117 ،1985،

 4-3-3البرامج المستخدمة في التحليل:

ان التحليل بشكل عاا مو وسيلة لتلزئة الحركة الكلية الى أج از ودراسة مذه األج از بعمق لكشف دقائهها

(الصميدعي. )91 ،1987،

بعد إج ار عملية التصوقر الفيديوي قاا الباحم بتحوقل األف ا الفيديوقة الى قرص ليزري ).(CDبعدما قاا الباحم

باستمداا ال رامف اآلتية كل حسب وظيفت :

 -1برنرامف )  :(Max TraQيمكرن مررن خر

.ومن خ

مرذا ال رنررامف تهطير أجر از الفلررم الرى أجر از سررغيرة وحسرب الر بررة

مذا ال رنامف تم تحليل واستمراج المتغيرات ل ع ين الممسة كافة .

 -2برنامف  :(ACD) Seeيمكن من خ

مذا ال رنامف عرض كرل سرورة مرن الصرور التري ترم تحليلهرا ل سرتفادة

موها بعد ان تم تث يت المتغيرات وقيم الزوايا من ق ل ال رنامف على الصور مباشرة .

 -3برنرامف

) : (Excelومرو احرد بررامف ) (Officeواسرتفاد الباحرم مرن مرذا ال رنرامف فري معاللرة ال يانرات المراا

احصائيا.

________________________________
( )1فريق العمل المساعد
د .عبد حسن علي

د .احمد اسماعيل عبد هللا
* تم استخدام اختبار القفز العمودي على عينة البحرث لمعرفرة مردج تجرانر افرراد العينرة باعتبرار حركرة مهرارة حرائط الصرد بنو يره تكرو مشرابهه

لهذا النوع من االختبار  .والعالقة لالختبار بعملية التصوير والتحليل .
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واتبعت الخطوات اآلتية في استخراج متغيرات البحث:
 -تحديد واختيار الصورة المطلوو قياخ متغيراتها.

 -تحديررد الوهرراط التش ررقحية علررى الصررورة ثررم بعرردما يررتم إيصررا الوهرراط م ر بعضررها مررن خ ر

ايعرراز يررتم اختيرراره

بوسا ة ال رنامف ،وفي الوقت نفس نحصل على مركز ثهل كتلة اللسم ل عب ايضا.
 -تررم قيرراخ كافررة الزوايررا بعررد تحديررد كررل زاوقررة مررن خر

تتشررير ضررلعي الزاوقرة  ،ويايعرراز يررتم اختيرراره مررن ال رنرامف

نحصل على قيمة الزاوقة .
 -قياخ األبعاد يتم من خ

تحديد بداية ونهاية ادزاحة المراد قياسرها  ،ويايعراز يرتم اختيراره مرن ال رنرامف نحصرل

على قياخ ادزاحة الحليلية المحددة بعد تث يت قيمة ملياخ الرسم على ال رنامف بر ر ر ر ر (سم) .

 4-3األجهزة واألدوات المستخدمة في البحث:
 1-4-3األجهزة المستخدمة:

 -آلررة تص رروقر فيديوق ررة ن رروع ( )SONYياباني ررة الص ررو

ع رردد( )1مر ر ملحهاته ررا -اقر رراص ليزرق ررة  -جهرراز حاسرروو

(البت رروو) ن رروع  -AZUZابع ررة ليزرق ررة ن رروع ) ، (CANONمر ر أقر رراص ليزرق ررة -.مير رزان الكترون رري للي رراخ الكتل ررة
وألقرو ) (50مم.
 2-4-3األدوات المستخدمة:

 -ملياخ رسم ( )1متر .واستمارات لتسليل تسلسل ونوع األدا ل ع ين ،و ملعب الكرة الطائرة  ،وكرات

 3-5التجربررة االسررتطال ية :تررم إج ر ار التلريررة االسررتط عية بتررارق  2019 / 3 / 10فرري قاعررة األلعرراو الفرقيررة
التابعة لكلية التريية ال دنية وعلوا الرقاضة  /جامعرة الموسرل علرى عيورة البحرم ،وقرد ترم تصروقر ادا عيورة البحرم
لمهرارة حرائط الصرد بشركلها الكامرل مرن الثبرات والحركرة (األدا مر الكررة) ليكرون مشراب مر األدا الفعلري فري أثورا

اللعررب ،وتررم اختيررار المحاولررة الصررحيحة والواجحررة لكر الورروعين مررن حررائط الصررد العتمادمررا فرري التحليررل وكرران ادا
المهررارة مررن الثبررات مررن أمرراا الشرربكة ،وي عررب واحررد أمررا ادا المهررارة مررن الحركررة فكانررت بطرقهررة المطروات اللان يررة،

وايضا ب عب واحد .،وكان الهدف من اج ار التلرية االستط عية ما يتتي:
 -1تحديد الموق الصحيح آللة التصوقر الفيديوقة.
 -2التتكد من س حية آالة التصوقر ومساندما.
 -3التتكد من زاوقة آالة التصوقر من خ

مشامدة تسليل المتغيرات.

 -4التتكد من وجود االضا ة الضرورقة آللة التصوقر الفيديوقة.
 -5تحديد مسافة وارتفاع آلة التصوقر الفيديوقة ضمن الملا الحركي ألدا المهارة.
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 3-6التجربة الرئيسة:

قر رراا الباحر ررم بر رراج ار التلرير ررة الرئيسر ررة للبحر ررم علر ررى العيور ررة الممتر ررارة والبر ررالغ عر ررددمم ()5الع ر ررين بتر ررارق

 2019 /3/ 13بهاعة األلعاو الفرقية التابعة لكلية التريية ال دنية وعلوا الرقاضة  /جامعة الموسل
3-7

متغيرات البحث:

تم اعتمادما من خ

شملت ما يتتي:

تحليل محتوى المصرادر العلميرة فري اختيرار المتغيررات البايوميكانيكيرة قيرد الد ارسرة  ،وقرد

 -1ازوقتي مفصلي ( الركبة ،الور ) من الثبات .
 -2زاوقة ارتكاز اللسم (أقصى انثوا  -لحلة التر ) من الثبات والحركة*.
 -3زاوقة اللذع (أقصى انثوا  -الوسو الى أعلى ارتفاع) من الثبات والحركة.
 -4السرعة الزاوقة لمفاسل اللسم (الركبة ،الور )،من أقصى انثوا حتى الوسو الى أعلى ارتفاع(.من الثبات
والحركة).

 -5السرررعة الزاوق رة (لللررذع واللسررم) مررن أقصررى انثوررا حتررى الوسررو الررى أعلررى ارتفرراع (درجة/ثانيررة) مررن الثبررات
والحركة.
 1-7-3متغيرات مركز ثقل كتلة الجسم:

 استمراج (ا.ث. .ج) من أقصى انثوا حتى الوسو الى أعلى ارتفاع (من الثبات والحركة). -االزاحة العمودية والسرعة العمودية لمركز ثهل كتلة اللسم ( من أقصى انثوا حتى الوسو الى أعلى

ارتفاع).من الثبات والحركة.

 -الزخم العمودي والطاقة الحركية لمركز ثهل كتلة اللسم من أقصى انثوا حتى الوسو الى أعلى ارتفاع(.من

الثبات والحركة)
 2-7-3الزمن( :من الثبات والحركة):
 من أقصى انثوا الى لحلة تر األرض (ثانية) من لحلة تر األرض حتى الوسو الى أعلى ارتفاع (ثانية) الزمن الكلي للحركة (ثانية) من الثبات والحركة 3-8طريقة استخالص البيانات:
يهصد بها التسليل الدقيق للوهاط المادية ،وتحديد المسار الهودسي والزموي لها ومعاللتها مكانيرا وزمانيرا ،وذلرك
ألن التحليل الحركي يعد من أكثر الموازقن سدقا في التهوقم والتوجي (الشيملي.)200 ،30 ،1992،
___________________________________
*

تكو حركة الالعب الى الجانب (خطوات جانبية) في أثناء اداء مهارة حائط الصد من الحركة (وبالعب واحد) .
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تررم نهررل الش ررقط الفيررديوي الررى قرررص ليررزري ( )CDوذلررك عررن رقررق جهرراز( )Aver Mediaوذلررك لتسررهيل إج ر ار
عمليررة التحليررل. ،وتررم اسررتمداا برنررامف ( )Max TraQلغرررض اسررتمراج متغيررات البحررم .كررذلك تررم تحديررد الم ارحررل
وتهسيمها كما يتتي:
 من أقصى انثوا حتى لحلة تر األرض ،ومن لحلة تر األرض حتى الوسو الى أعلى ارتفاع ،ومنأقصى انثوا حتى الوسو الى أعلى ارتفاع.
تررم تعيررين نهرراط مفاسررل اللسررم بحسررب تسلسررلها الموطهرري فرري كررل سررورة و ألف ر ارد عيوررة البحررم كافررة وحسررب نلرراا
ال رنامف ومي:
 نهطررة نهايررة الهرردا (يمررين ،يسررار) نهطررة مفصررل كاحررل (يمررين ،يسررار) ،نهطررة مفصررل ركبررة (يمين،يسررار).،ونهطةمفصل الور (يمين ،يسرار).ونهطة مفصرل كترف (يمرين ،يسرار).ونهطة مفصرل مرفرق (يمرين ،يسرار) ونهطرة مفصرل
رسغ (يمين ،يسار).ونهطة نهاية الكف (يمين ،يسار) ونهطة الرأخ(الصدغ).
تررم اسررتمداا ال رنررامف نفسر للحصررو علررى قرريم زوايررا مفاسررل ( الركبررة ،الررور ) وللم ارحررل كافررة مررن الثبررات والحركررة،

فضر عررن الحصرو علرى قرريم مركرز ثهررل كتلرة اللسررم واد ازحررة العموديرة لمركررز ثهرل كتلررة اللسررم ولكافرة افرراد عيوررة
البحم و لمراحل الحركة كافة.
ولغرض الحصو على السلسلة الحركية الصرورقة ل ع رين ترم اسرتمداا برنرامف( )Word 2003للحصرو علرى مرذه

السلسلة.

أما مركز ثقل كتلة الجسم فتم حسابه كما يأتي:

تمت جمي إج ار ات تحديد مركز ثهل كتلرة اللسرم لكرل العرب و لم ارحرل الحركرة كافرة وأج از مرا باسرتمداا ال رنرامف

نفس .
 9-3طريقة حساب المتغيرات (المتغيرات المقاسة):
زوايا مفاصل (الركبة ،الورك) ،والجذع  ،وزوايا ارتكاز الجسم.
 1-9-3زاوية ارتكاز الجسم في مرحلة أقصى انثناء:

تم قياخ مذه الزاوقة عودما تكون مفاسل اللسم بتقصى انثوا لها ،قيست باتلاه الحركة.

وذلك عن رقق المط الواسل بين مركز ثهل كتلة اللسم ونهطة ارتكاز الهدا م األفق.
 2-9-3زاوية ارتكاز الجسم لحظة ترك األر :

تم قياخ مذه الزاوقة في اللحلة التي يتر بها ال عب األرض  ،قيست باتلاه الحركة .

وذلك عن رقق المط الواسل بين مركز ثهل كتلة اللسم ونهطة ارتكاز الهدا م األفق لحلة تر األرض.
 3-9-3ارتفاع (م.ث.ك.ج) في مرحلة أقصى انثناء:

تم قياخ مذا االرتفاع من لحلة الوزو الى أن تصل ركبة رجل االرتكاز أقصى انثوا لها.
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 4-9-3ارتفاع (م.ث.ك.ج) من أقصى انثناء حتى الوصول الى أعلى ارتفاع:
ت ررم قي رراخ ارتف رراع (م.ث.ك.ج) ف رري اللحل ررة الت رري تص ررل فيه ررا ركب ررة ق رردا االرتك رراز أقص ررى انثو ررا له ررا حت ررى وس ررو
(م.ث.ك.ج) الررى أعلررى ارتفرراع ،ومرري المسررافة الترري يهطعهررا (ا.ث. .ج) مررن أعلررى نهطررة يصررلها اللسررم فرري الهروا
الررى مسررتوى سررطح األرض ،أي المررط الشرراقولي الورراز مررن أعلررى نهطررة يصررلها (ا.ث. .ج) فرري اله روا فرري أثوررا
الوسو الى أعلى ارتفاع من األرض.
اال زاحات:
 5-9-3اإل زاحة العمودية لمركز ثقل كتلة الجسم لمراحل الحركة:

التغيير الحاسل في ادزاحة العمودية بين مركز ثهل كتلة اللسم من أقصرى انثورا حترى الوسرو الرى أعلرى ارتفراع.

والشكل ( )1يوضح رقهة قياخ متغيرات البحم.
 10-3المتغيرات المستخرجة:
 1-10-3الزمن:



 :1-1-10-3زمن مراحل الحركة الثالث (ثانية)

تم استمراج عن رقق معرفة زمن الصورة الواحدة وكما يتتي:

زمن الصورة الواحدة = /1سرعة تردد آلة التصوقر =  0,04= 25/1ثا زمن كل سورة.
(عر

الرردين ،)28 ،1985،ويعررد التعرررف علررى زمررن الصررورة الواحرردة ومعرفررة عرردد الصررور لكررل مرحلررة تررم اسررتمراج

الزمن الماص بها وألفراد عيوة البحم كافة وكما يتتي .عدد سور لكل مرحلة × زمن الصورة = زمن تلك المرحلة.
 2-10-3السرعة العمودية لمركز ثقل كتلة الجسم من أقصى انثناء حتى الوصول الى أعلى ارتفاع :

بعررد التعرررف علررى اد ازحررة العموديررة بررين مركررز ثهررل كتلررة اللسررم مررن أقصررى انثوررا حتررى الوسررو الررى أعلررى ارتفرراع

ومعرفررة ال ررزمن وذلررك باس ررتمداا اله ررانون اآلترري( :الس رررعة = اد ازح ررة /الررزمن  .متر/ثاني ررة) (ش ررلش)119 ،1988،
ويهذه الطرقهة تم الحصو على السرعة العمودية لمركز ثهل كتلة اللسم.
 3-10-3السرعة الزاوية للجسم من مرحلة أقصى انثناء حتى لحظة ترك األر :

وذلك عن رقرق الفررف الرزاوي مهسروما علرى زمرن المرحلرة  ،مرابين أقصرى انثورا مرن جهرة الرى لحلرة ترر

األرض( ،السرعة الزاوقة= الفرف الزاوي/الزمن)

 4-10-3السرعة الزاوية لمفاصل (الركبة ،الورك) من أقصى انثناء حتى الوصول الى أعلى ارتفاع:
بالطرقهة نفسها أع ه.

 مت طرح صورة واحدة من عدد الصور الكلي حلساب الزمن الكلي للحركة.
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2

4

يوضح الشكل( )1طريقة قياس متغيرات البحث
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 5-10-3الطاقة الحركية العمودية لمركز ثقل كتلة الجسم:

بعد استمراج السرعة العمودية لمركز ثهل كتلة اللسرم ومعرفرة كتلرة ال عرب وياسرتمداا الهرانون اآلتري :الطاقرة الحركيرة
العمودية =  2/1الكتلة×(السرعة)( 2شلش( )171 ،1988،العرابي.)287 ،2001،
 6-10-3الزخم العمودي لمركز ثقل كتلة الجسم:

بعد استمراج السرعة العمودية لمركز ثهل كتلة اللسم ومعرفة كتلة ال عب وياستمداا الهانون اآلتي:
الزخم العمودي = الكتلة × السرعة  .كغم.متر/ثانية(.جو )
 11-3الوسائل اإلحصائية:

بعد جم المعلومات وال يانات قاا الباحم بتحليلها إحصائيا إذ استمدا المعاللات اآلتية:
 -الوسط الحسابي.

 االنحراف المعياري. -اختبار (ت) للعيوات المرتبطة (التكرقتي والع يدي.)306-102 ،1999 ،

(الحكيم)301-269 ،2004 ،

 معامل االخت ف C.V .وقد قاا الباحم باستمداا الحاسوو اآللي لغرض معاللة ال يانات إحصائيا باستمداا برنامف (.) 11.5،SPSS
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 -4تحليل النتائج ومناقشتها:
 1-4عر

الفروق في بعض المتغيرات (البايوميكانيكية) بين حائط الصد من الثبات والحركة جدول()2

يبين المواصفات االحصائية والفروق في بعض المتغيرات البايوميكانيكية بين حائط الصد من(الثبات لحركة)
حائط الصد من الثبات

المتغيرات
 -1الزمن الكلي للحركة (ثانية)
-2اإل زاحة العمودية لرررررر م.ث.ك.ج من
أقصى انثناء حتى الوصول الى أعلى

حائط الصد من الحركة

س-

ع±

س-

ع±

0,50

0,023

0,48

0,032

0,892

0,98

1,033

0,057

قيمة (ت)

االحتمالية

1,732

0,182

2,174

0,118

ارتفاع( 1متر)
-3السرعة العمودية لرررررر م.ث.ك.ج من
أقصى انثناء حتى الوصول الى أعلى

ارتفاع

2

1,78

0,178

2,16

0,261

2,057

0,132

(م/ثا)

-4السرعة الزاوية لمفصل الركبة من

أقصى انثناء حتى الوصول الى أعلى

125,70

15,41

143,19

8,252

2,465

0,090

ارتفاع( 3درجة /ثا)
 -5السرعة الزاوية لمفصل الورك من
أقصى انثناء حتى الوصول الى أعلى

97,85

17,65

79,98

6,140

1,910

0,152

ارتفاع (درجة /ثا)
 -6السرعة الزاوية للجذع من أقصى

انثناء حتى الوصول الى أعلى ارتفاع

 -7السرعة الزاوية للجسم من أقصى
انثناء حتى لحظة ترك األر

/ثا)

(درجة

 -8الزخم العمودي لررر م.ث.ك.ج (جول)
 -9الطاقة الحركية العمودية

لرررم.ث.ك.ج (جول)

32,22

8,937

40,86

8,484

1,657

0,196

39,72

7,670

55,15

3,241

6,506

0,007

143,55

30,50

186,00

16,647

2,541

0,085

129,22

33,18

215,48

37,771

3,489

0,040

 -1مت قياس االزاحة ابملرت

 -2مت قياس السرعة العمودية م/اث
 -3مت قياس السرعة الزاوية درجة  /اث

168

جملة الرافدين للعلوم الرياضية – اجمللد ( – )23العدد (2020 – )71

دراسة تحليلية مقارنة لبعض المتغيرات البايوميكانيكية لحائط الصد من الثبات والحركة في الكرة الطائرة

 2-4مناقشة نتائج البحث:
يتبين من الجدول( )2لنا ما يأتي:
 -1وجود فروف ذات داللة معووقة في متغير السررعة الزاوقرة لللسرم مرن أقصرى انثورا حترى لحلرة ترر األرض،
ولمصلحة حائط الصد مرن الحركرة ،إذ بلرغ الوسرط الحسرابي للسررعة الزاوقرة لللسرم مرن أقصرى انثورا حترى لحلرة

تررر األرض ( ،)15،55والوسررط الحسررابي لحررائط الصررد مررن الثبررات ( ،)72،39و كانررت قيمررة (ت) المحسرروية
( ،)506،6وم رري دال ررة معووق ررا عو ررد نس رربة خط ررت ( )007،0أم رراا درج ررة حرق ررة (،)4وقع ررزو الباح ررم ذل ررك ال ررى أن

ال عب في أثوا ادا حائط الصد من الحركة يتحر الرى اللانرب ممرا يرؤدي الرى مري ن اللرذع الرى األمراا أكثرر
م ررن م رري ن الل ررذع ف رري ادا الحركر رة م ررن الثب ررات ويالت ررالي يتح ررر (ا.ث. .ج) ال ررى األم رراا وت ررزداد زاوقررة ارتك رراز
اللسررم ،وعوررد مررد ال عررب الرررك تين مبعررد أقصررى انثوررا ألدا عمليررة الرردف الررى األعلررى سرروف يعررود اللررذع الررى
الوض ر العمررودي ويررذلك يتحهررق فرررف زاوي اكثررر مررن وض ر الثبررات وعلي ر سرروف تررزداد السرررعة الزاوق رة لللسررم.
وقذكر(المالرردي والعررامري )2010،ان اللسررم يرردور حررو بعررض المحرراور وتكررون ل ر سرررعة زاوقررة ت ررين كررم كانررت
سرعة اللسم من خ

تغيير الوض الزاوي ،ونستطي ان نلريس المسرافة الزاوقرة التري دار حولهرا اللسرم وقيمتهرا

بواسطة المدة الزموية للحركة.

السرعة الزاوقة= الفرف الزاوي /الزمن (المالدي والعامري.)51 ،2010،

وقررذكر (الهاشررمي )118 ،1999،عوررد انتهررا اللسررم مررن نهطررة الررى أخرررى يهط ر زاوقررة معيوررة وان انتهال ر بزاوقررة

معيوة ،ويزمن معرين يطلرق علرى سررعت السررعة الزاوقرة  ،مرن خر

ذلرك فران عردد الردرجات األكثرر التري قطعهرا

اللسم في حائط الصد من الحركة أدت الى زقادة سرعت الزاوقة مهارنة بحائط الصد من الثبات.
 -2وجررود فررروف ذات داللررة معووقررة فرري متغيررر الطاقررة الحركيررة العموديررة لر ر ر ر (ا.ث. .ج) بررين حررائط الصررد مررن
الثبات والحركة ولصالح األخير ،إذ بلرغ الوسرط الحسرابي للطاقرة الحركيرة العموديرة مرن الحركرة ( )48،215جرو

ومو أك رر مرن الوسرط الحسرابي للطاقرة الحركيرة العموديرة مرن الثبرات البرالغ ( )22،129جرو  ،وكانرت قيمرة (ت)
المحسوية ( )489،3ومي دالة معووقا عود نسبة خطت ( )040،0أماا درجة حرقرة ( ،)4وقعرزو الباحرم ذلرك الرى
ان اال ازحرة العموديرة لر ر ر ر (ا.ث. .ج) فرري حرائط الصرد مررن الحركرة ( )033،1ا ومري أك ررر مرن اال ازحرة العموديررة

ل ر ر ر (ا.ث. .ج) في حائط الصد من الثبات ()892،0ا ويزمن أقل مما أدى الى أن تكون السررعة العموديرة أك رر
في حائط الصد من الحركة ،ويمرا ان السررع مري احرد رفري معادلرة الطاقرة الحركيرة فعلير كانرت الطاقرة الحركيرة
العموديررة ل ر ر ر ر (ا.ث. .ج) مررن الحركررة أك ررر مررن الثبررات .ويمررا أن الررزمن مررو مهرراا معادلررة السرررعة والسرررعة مرري

احدى رفي معادلة الطاقة الحركية فكلما قل الزمن زادت الطاقة الحركية والعكس سحيحMc Ginnis1999 (.
.)117
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 -3وجود فروف لرم تصرل الرى درجرة المعووقرة لألوسراط الحسرابية لمتغيررات البايوميكانيرك (الرزمن الكلري للحركرة،
اال ازحررة العموديررة ل ر ر ر (ا.ث. .ج) ،السرررعة العموديررة ل ر ر ر ر (ا.ث. .ج) ،الررزخم العمررودي لللسررم) بررين حرائط الصررد

من الثبرات والحركرة ولصرالح األخيرر .وقعرزو الباحرم الفررف لصرالح حرائط الصرد مرن الحركرة الرى ان ال عرب فري

أثوررا ادا الحركررة اللان يررة سرروف يكتسررب سرررعة خطيررة ويالتررالي زخررم خطرري يسررتفاد مو ر فرري تحوقل ر الررى ا ازحررة

عموديررة أك ررر مررن الثبررات ويررزمن أقررل ،ويالتررالي سرروف تررزداد السرررعة العموديررة وعلير سرروف يررزداد الررزخم العمررودي
ايضا.
 -4وجررود فررروف لررم تصررل الررى درجررة المعووقررة لألوسرراط الحسررابية لمتغيررر السرررعة الزاوقرة لللررذع ولصررالح حررائط

الصد من الحركة ،وقعزو الباحم ذلك الرى أن مري ن اللرذع الرى األمراا يكرون أكثرر فري حرائط الصرد مرن الحركرة
عو ر فرري الثبررات ويالتررالي زقررادة الفرررف ال رزاوي نتيلررة تحررر اللررذع الررى جهررة سررحب المطرروة ثررم التوقررف لغرررض

الوهوض الى أعلى نهطة لصد الكرة ويالتالي الحصو على فرف ازوي لللذع يستفاد مو في السرعة الزاوقة.
 -5االستنتاجات والتوصيات:
 1-5االستنتاجات:

 -1وجود فروف ذات داللة معووقة في متغير السرعة الزاوقة لللسم من أقصى انثوا حتى لحلة تر األرض
بين حائط الصد من الثبات والحركة ولصالح حائط الصد من الحركة.

 -2وجود فروف ذات داللة معووقة في متغير الطاقة الحركية العمودية ل ر ر ر ر (ا.ث. .ج) من أقصى انثوا حتى

الوسو الى أعلى ارتفاع بين حائط الصد من الثبات والحركة ولصالح حائط الصد من الحركة.

 -3وجود فروف لم تصل الى درجة المعووقة في متغيرات (الزمن الكلي ،واالزاحة والسرعة العمودية ل ر ر ر
(ا.ث. .ج) ،والسرعة الزاوقة لمفصل الركبة ،والسرعة الزاوقة لللذع  ،والزخم العمودي) لصالح حائط الصد من
الحركة ،وفي متغير (السرعة الزاوقة لمفصل الور ) لصالح حائط الصد من الثبات.
 2-5التوصيات:

 -1التتكيد على الهسم الرئيس للحركة ،أي وض االستعداد والتهيؤ وال د ألدا حائط الصد بالشكل الصحيح.

 -2التتكيد على المطوة اللان ية للتهيؤ للوهوض لما لها من دور ك ير في حصو ال عب على ازاحة عمودية،
ويالتالي الحصو على سرعة عمودية تمكو من الوسو الى أعلى ارتفاع.

 -3اج ار دراسة مشابه تتخذ خطوات تهرق ية أخرى للهدمين اضافة للمطوة ،ومي تها
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 -المصادر العربية واالجنبية:

 -1ال وا ،ليم محمد داؤود (" :)2008الكرة الطائرة " ،دار ابن االثير للطباعة والوشر ،جامعة الموسل.
 -2التكرقتري ،ودير ياسررين والع يردي ،حسررن محمررد (" :)1999التط يهررات ادحصرائية واسررتمدامات الحاسرروو فرري

بحوث التريية الرقاضية ،دار الكتب للطباعة والوشر.

 -3التكرقتي ،ودي ياسين والهاشمي سمير مسلط (" :)2000وض مؤشر لتهوقم دالرة الهروة-الرزمن فري الفعاليرات
الرقاضية الممتلفة ،التريية والعلم ،المللد السادخ ،عدد .20

 -4ج ررابر ،آم ررا (" :)2008مب ررادم الميكانيك ررا الحيوق ررة وتط يهاته ررا ف رري المل ررا الرقاض رري"  ،دار الوف ررا ل رردنيا
الطباعة والوشر ط ، 1ادسكودرقة .

 -5حس ر ر ررانين ،محم ر ر ررد س ر ر رربحي (" : )1995اللي ر ر رراخ والته ر ر رروقم ف ر ر رري التريي ر ر ررة ال دني ر ر ررة والرقاض ر ر ررية ،دار الفك ر ر ررر

العريي،مصر،ج،1ط.3
 -6حسن ،عدي جاسب (" :)2006التحليل البايوميكانيكي للمهارات الرقاضية" ،األكاديمية الرقاضية العراقية .
 -7حسين ،قاسم حسن ومحمود  ،ايمان شاكر(:)1999مبادي األسس الميكانيكية للحركات الرقاضية  ،دار
الفكر للوشر ،عمان .

 -8الحكرريم ،عل رري سررلوا جر رواد (" :)2004االختبررارات واللي رراخ وادحصررا ف رري الملررا الرقاض رري" ،و ازرة التعل رريم
العالي والبحم العلمي ،جامعة الهادسية.
 -9المالدي ،محمد جاسم والعامري ،حيدر فاضل( :)2010اساسريات البايوميكانيرك ،دار االحمردي ط ،1جامعرة

الكوفة .

 -10خيون ،يعرو (" :)2002التعلم الحركي بين الم دأ والتط يق" ،مكتب الصمرة للطباعة،بغداد.

 -11ش ررلش ،نل رراد مه رردي (" :)1988مب ررادم الميكانيك ررا الحيوق ررة ف رري تحلي ررل الحرك ررات الرقاض ررية ،دار الكت ررب
للطباعة والوشر ،جامعة الموسل.

 -12الشرريملي ،أيمرران شرراكر(" :)1992تحليررل الع قررة بررين خصررائص موحورري "الهرروة-الررزمن" ويعررض المتغي ررات
ال يوميكانيكيررة لمرحلررة الوهرروض بفعاليررة الوثررب الطوقررل" ،أ روحررة دكترروراه ميررر موشررورة ،كليررة الترييررة الرقاض رية،
جامعة بغداد.

 -13السامرائي ،فؤاد توفيق(" :)1988البايوميكانيك" ،دار الكتب للطباعة والوشر ،جامعة الموسل.

 -14ع ر ر ررد المر ر رروعم ،سوسر ر ررن وآخر ر رررون (" :)1977البايوميكانير ر ررك فر ر رري الملر ر ررا الرقاضر ر رري" ،ج،1دار المعر ر ررارف

بمصر،الهامرة.

 -15الصميدعي ،لؤي مانم(" :)1987البايوميكانيك والرقاضة" ،دار الكتب للطباعة والوشر،الموسل.
 -16الع ارب رري ،إبر ر ار يم( ": )2001أساس رريات الفيزق ررا " ،ال رردار الدولي ررة ل س ررتثمارات الدولي ررة ،الوزم ررة اللدي رردة،ط1
مصر اللديدة،الهامرة .
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دراسة تحليلية مقارنة لبعض المتغيرات البايوميكانيكية لحائط الصد من الثبات والحركة في الكرة الطائرة

 -17ع

الدين ،جما محمد (" :)1985دراسة معملية في بايوميكانيكا الحركات الرقاضية ،دار

المعارف،الهامرة،مصر..

 -18ع وي  ،عمر فاروف(" :)2007دراسة مهارنة في بعض المتغيرات البايوميكانيكية لإلرسا بوضر الهردمين

المواج والموازي في التوس" ،رسالة ماجستير مير موشورة ،كلية التريية الرقاضية ،جامعة الموسل.

 -19مليد ،رقسان خرقبط ،وشلش ،نلاد مهدي (" :)1992التحليل الحركي" ،دار الحكمة ،جامعة البصرة.
 -20محلوو ،وجي وآخرون(" :)2000نلرقات التعلم والتطور الحركي" ،مطبعة و ازرة التريية،بغداد.

 -21محمررد حسررن ،زكرري محمررد( ":)2006قر ار ات موجهر فرري الكررة الطررائرة" ،المكتبررة المصررقة للطباعررة والوشررر
والتوزق  ،كلية التريية الرقاضية ،جامعة االسكودرقة .
 -22مردان ،حسين عمر ورحمن ،اياد علي( :)2011البايوميكانيك في الحركات الرقاضية ،دار الكترب والوثرائق
 ،مطبعة الولف األشرف ،العراف.

 -23الهاشمي ،سمير مسلط" :البايوميكانيك الرقاضي" ،دار الكتب للطباعة والوشر ،الموسل.1999،
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Peter،M:
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Kinetics،1999.
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