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 تقدير .. شكر و
 

الفهااممم ويسار لنااا خاازا.ن عمماا مم وافاات  لنااا  رأخرجنااا مان ظممااات الااوكممم وأكرمنااا بنااو  المهممم     
لوجهاا  الكااريممم وأنعمنااا بمااا عممتنااا اناا  عمااى كاال شاايء  اأبااوار رحمتاا مم واجعاال عممنااا خال اا

       قديرم
فان القوس قد ُجبمات عماى شاكر مان احسان أليهاا ف ومعرفاة الفضال لمان أسادا  لهاا … وبعد      

 مم م( اهلللم يشكر الناس لم يشكر من ( ) مم وفي حديث الرسول )
بعد أن أتم اهلل نعمته عمي في اتمام كتابة البحث ف فانني اجاد لزاماال عماير وعرفاناال بالجميال ان     

كشااام كنااداو  قاادير  وامتناااني لمشاارث البحااث مم أسااتاا  العزيااز الاادكتور اتقاادم بااوافر شااكر  وت
لي خير عون فاي تقاديم الن ا  العمماي وته.ياة الم اادر العممياة مم فجازا  اهلل  كان ا وال كويد 

 عني خير الجزاءمم
عهم القادساية جمايجامعاة  –وأتقدم بالشكر والتقدير لألساتاة الكرام في كمية التربياة الرياضاية      

لااين  اقموا خبرتاي العممياة وطوروكاا ا المراحال الدراسايةلاين ساندوني وكانوا لي خيار عاون فاي ا
 بالشكل الا  مكنني من أكمال دراستيممم

وياادعونني واجاار العرفااان وا عتااراث بالجمياال إن أقااث إجااب  واحترامااا معباارا عاان فضاامها        
ساتي داعياا الماولى عاز وجال إن يمكنناي وياوفقني عنااء درا ن تحمماويابي وامي الغالين الاالعظيم 

  …ا عني انه نعم المجيرما بعد اهلل عز وجل ورضاكمطاعته الى
وأتقدم متواضعال باوافر الشاكر والتقادير العااليين إلاى عاا.متي وأقرباا.ي لجهاودكم الكبيارة لاير 

زأكم اهلل عناي خيار وجا ا متناانوتقديمهم المساندة والمساعدة خبل مدة الدراسة فمهام مناي الشاكر 
 الجزاء مم

بالمشاااورة العممياااة أو المسااااعدة خااابل  اأ  اسااام أمااادك ا قاااد نساااتكونهااا عااان ةعتاااار الباح اااوت     
 الدراسة من دون ق د ويوجر عميه إن أتقدم بالشكر والتقدير لهمممممم

 

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين  .
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 مستخمص البحث
الزمن في بناء النماذج الحركية لمراحل مهارة -التركيب الديناميكي لخصائص منحنى سرعة

 الضرب الساحق بالكرة الطائرة
 انًشزفانطانثح                                                   

 ُْذأي ٌْٕذي أ.د. ْشاوادٌاٌ عهً عثذ عطٍح                                        

 
انشيٍ( ٔ  –ْذف انثذس عهى اٌجاد انعاللاخ االرذثاطٍح انثٍٍُح نخظائض يُذُى )انضغظ   

انشيٍ( ٔانًرغٍزاخ انثإٌكًٍُاذٍكٍح عُذ اداء يٓارج انضزب انسادك تانكزج انطائزج ،  –)انمٕج 

يٍ انالعثٍٍ  ذى اسرخذاو انًُٓج انٕطفً تأسهٕب انعاللاخ االرذثاطٍح ، ٔذكَٕد عٍُح انثذس

انًرخظظٌٕ فً اداء انًٓارج نهًُرخة انٕطًُ انعزالً ْٔى طادة افضم اداء ذخظظً 

نٓذِ انًٓارج ، ٔذى اعرًاد تعض يٍ انًرغٍزاخ انثٍٕكٍٍُركٍح  نالعثٍٍ انًسرخزجح يٍ جٓاس 

( ، ، ٔاسرُرج انثادصاٌ اٌ ُْان اخرالف فً خظائض Zebris) foot Scanياسخ انمذو

نًسجهح فً االداء ٔسيٍ ذأشٍزْا عهى طٕل يزادم انخطٕج نًٓارج انضزب انسادك انًُذٍُاخ ا

 تانكزج انطائزج عهى جٓاس ياسخ انمذو .

 
The dynamic structure of mechanical pressure and power distribution for the 

leap in the skill of Volleyball Spiking skill 

Summary 

The research aims to find a correlation interconnections to the 

characteristics curve (pressure - time) and (force - time) and variables 

Albaiukinmetekih when performing multiplication overwhelming skill of 

the plane of the ball, was used descriptive approach manner connectivity 

relationships, and sample search of players specializing in the performance 

of the skill of the national team of Iraq they are his best performance 

specialist for this skill, and some of Albiukinatkih variables players 

extracted adoption of a foot foot scanner scanning (Zebris) ,, and the 

researchers concluded that there is a difference in the curves of registered 

properties in the performance and the time of their impact on the length of 

the stages of the move to the skill of beating the overwhelming Volleyball 

on foot scanner. 
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 الباب االول
 :المقدمة واهمية البحث 1-

 المقدمة : 1-1
إن التطاااورات العممياااة والتقنياااة التاااي شاااهدكا العاااالم فاااي وقتناااا الحاضااار  كانااات بسااابر تطبياااق 

ة الحدي اة التاي سااكمت فااي تطاوير ورفاع المساتو  العمماي بشاكل عااام األساس العممياة والتكنولوجيا
والمساااتو  الرياضاااي بشاااكل خااااص ومماااا   شااا  فياااه أن المساااتو  العاااالي والمتطاااور ل نجاااازات 
الرياضااية فااي وقتنااا الحاضاار ماارتبط بشااكل كبياار مااع منجاازات العماام والتطااور التكنولااوجي الكبياارف 

مجاا ت الحيااة قاد خماق ممهاادات لتطاور ناوعي جدياد لحاال فادخول العماوم والتكنولوجياا إلاى جميااع 
 العديد من مسا.ل ومشكبت النشاط اإلنساني ومن ضمنها مجال التدرير الرياضيم

ان مسااااااتو  ا داء الفنااااااي لممهااااااارة دون المسااااااتو  المطمااااااور وكاااااااا مااااااا وضااااااحته المؤشاااااارات 
 اااااافا لممتغياااااارات البايوكينماتيكيااااااة ماااااان خاااااابل الدراسااااااات السااااااابقة والتااااااي حاولاااااات ان تعطااااااي و 

خابل كاا  الدراساة نحااول الو اول الاى البايوميكانيكية المدروسة دون البحث في اسبابها ف ومان 
معرفااة عبقااة خ ااا.ص المنحنيااات والمتغياارات البايوميكانيكيااة لتح اايل ا رتفاااع المناساار عنااد 

ء المهاااارة  اداء مهاااارة الضااارر السااااحق فاااي الكااارة الطاااا.رة لمعالجاااة ا خفااااق الاااا  يح ااال فاااي ادا
والتو ال الاى المعموماات الكافياة وتزويادكا لبعباين والمادربين فاي تما  المهاارة ألن الضاعث فيهاا 
ياؤد  الااى فقاادان الك ياار مان النقاااط وعاادم القيااام باان  عممياة كجااوم  ااحيحة خا ااة ااا عممنااا ان 

 فضلم الهدث من المهارات التي يكون القفز عامل اساسي فيها تسعى لمو ول الى ا داء ا 
 

 مشكمة البحث:  2-1
يجاد خ ا.ص منحنى )الان دراسة المتغيرات الميكان الزمن( او أكميه بالغة في كا   –قوة يكية وا 

المهارة ويتم من خبل تحقيق اكادافها الميكانيكياة فاي الو اول الاى ا داء ا فضالف فاان البعار 
فالمشاكمة ة تتطمار قاوة لتحقيقهاا األسرع في القفز كو ا فضل من ناحية ضرر الكارة وكاا  السارع

 –المعرفيااااااة كاااااااي محاااااااو البحاااااااث آا أن دراساااااااة التركيااااااار الاااااااديناميكي مااااااان حياااااااث منحنى)القاااااااوة 
 الزمن(والعبقات البينية مع متغيرات الضغط والقو  لمو بة في مهارات ضرر الساحق لكرة الطا.رة 
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 أهداف البحث: 3-1
لتوزيع ميكانيكية الضغط والقوة لمو بة ي يهدث البحث إلى التعرث عمى التركير الديناميك -

  بالكرة الطا.رة الضرر الساحقمهارة في 
 

 فروض البحث: 4-1
لتوزيع ميكانيكية الضغط والقوة لمو بة كنا  عبقات ارتباطية بينية لمتركير الديناميكي  -

 مبالكرة الطا.رة الضرر الساحقمهارة في 
 

 مجاالت البحث: 5-1
 عبوا منتخر جامعة القادسية بالكرة الطا.رةمالمجال البشر :   1-5-1
 م           19/3/2017ولغاية  4/12/2016المجال الزماني: من  2-5-1
 المجال المكاني: قاعة كمية التربية البدنية وعموم الرياضة / جامعة القادسية م3-5-1 
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 الباب الثاني
 الدراسة النظرية والسابقة : - 2
 اسة النظرية : الدر   1– 2
 البيوميكانيك :  1– 1 – 2

البيوميكانياا  كااو العماام الااا  يهااتم بتحمياال حركااات اإلنسااان تحماايب يعتمااد عمااى الو ااث         
الفيزيا.ي )الكينمات ( باإلضافة إلى التعرث عمى مسببات الحركة )الكينت ( الرياضية فوبما يكفال 

 م( 1)اقت اد وفعالية في الجهد
 ( كااي أ االBiomechanicsفااؤاد توفيااق السااامرا.ي إلااى إن ي كممااة بييوميكانياا  )يشااير         

( وتعناااي الواساااطة أو  mechanic( وتعناااي الحيااااة و ) Bioإغريقاااي وكاااي مكوناااة مااان كممتاااين )
األداة ف فااان تركياار الكممااة يعنااي اآللااة الحيويااة وكااو العماام الااا  يبحااث فااي حركااة األجسااام الحيااة 

 م   (2)نين المادية من دون است ناء يوالمادية من وجهة القوا
والبيوميكانيااا  كاااو عمااام يبحاااث فاااي حركاااة اإلنساااان أو الحياااوان أو بعاااض أجزا.اااه بطريقاااة        

موضاااوعية ممموساااة ساااواء عماااى مساااتو  ساااط  األرض أو فاااي المااااء أو الفضااااء لتحدياااد التكنيااا  
اا ما أجريناا مقارناة بسايطة لألرقاام القيا (3)الم الي لمحركة  ساية فاي الوقات الحاضار فننناا نجاد م وا 

تطوراي ممموساي في المستويات كافة ف وكاا التطور جاء نتيجة لألبحااث المساتمرة لمحركاة وظهاور 
المساااببة فاااي  القاااو  اآل ت التقنياااة ودراساااة الحركاااة دراساااة وافياااة مااان حياااث زمانهاااا ف إضاااافة إلاااى

ديم قدم الحركة ف فقد كانت الحركة حدوث الحركة ف ومما سبق دراسته نجد إن عمم البيوميكاني  ق
غياار مقننااة ف بمعنااى  يتااوفر فيهااا جاناار ا قت اااد بالجهااد لمتغماار عمااى المقاومااة المعينااة بمسااار 

 م(4)حركي وعمل عضمي بعدما نكون قد و منا إلى التوجيه الحركي األفضل

                                           
(

1
،تغذاد،يطثعررح تطثيماااخ ااثاييهيناًياا  لااي اااااداية ااألياءااي رايدا  اا أل ااي .(طررزٌخ عثررذ انكررزٌى انفضررهً  

 .17-16،ص2117عذي انعكٍهً،

 م   13( ص 1988)المو ل دار الكتر لمطباعة والنشرف  ف  ككيالبايوميكان م(فؤاد توفيق السامرا.ي 2)
نهطثاعرح  ز، عًراٌددارا نفكرهثادئ ايصاش ااويناًينياح ال أل ااخ ااألياءايح ( لاسى دسٍ دسٍٍ ٔإًٌاٌ شاكز.3) 

 . 26-25ص  1999ٔانُشز،

row hill ,1995 ,p 2G–: New York , Mc 2ed , Biomechanics)Susan.Hall; 4( 
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ى دراسااة حركااة حاادي اي فااي المجااال الرياضااي ظهاار نتيجااة الحاجااة إلاااييويعااد البيوميكانياا  عمم    
الكا.نااات الحياااة مااان الناحياااة الميكانيكيااةف وفاااي بداياااة السااابعينات تااولى المجماااس الااادولي م اااطم  

 م1البيوميكاني  لو ث الحقل الدراسي المتعمق بالتحميل الميكانيكي لألنظمة الحيويةي 
رجياة عماى ويعرث البيوميكاني  بننه ي عمم يختص أو يبحث فاي حقاا.ق القاو  الداخمياة والخا     

 م (2)األجسام الحية ي 
 م (3)ويعرث كال  ي كو تطبيق األسس الميكانيكية في دراسة الحركات البشرية ي 

إما المدرر اوالمدرس في التربية الرياضية فانه يهتم بالجانر البدني والحركي ف وما يسم         
اء وت ااال باااه الاااى أعماااى باااه الجهااااز الحركاااي مااان مميااازات وفوا.اااد ميكانيكياااة يمكااان إن توجاااه األد

 م  (4)درجات ا قت اد في الجهد والم الية المنشودة
 : (5)يقسم عمم البيوميكاني  إلى ما ينتي

 -البيوستات :  -أ
ويعني دراسة األنظمة ال ابتة سواء القو  ال ابتة أو السرعة ال ابتة وتوضاي  طارق األداء التاي يقاوم 

 بها الجسمم
   -البيوديناميك : -ب

ويعني بدراسة األجسام المتحركةف سواء القو  المتحركة أو السرعة المتحركة وتوضاي              
 طرق األداء التي يقوم بها الجسمم

 -ويقسم إلى قسمين :
عماام يعنااى بدراسااة أساابار الحركااة والقااو  الم اااحبة سااواء أكاناات ناتجااة -:لبيوكينتممك ا -1

.ج ا نقباااض العضاامي وعبقتااه عنهااا أو محد ااة لهااا ف ويبحااث فااي مسااببات الحركااة ونتااا
 بم الية األداء م

                                           
( Philadeiphia, lea and Biomechanics of sport Doris. Miller and Richard C . Nelson;  )1(

febigfr,1973)p.18 

(
2

، أطزٔدح ااا ليل ااويناًيني اثعض ااواغيألاخ لي ههااج اإلاصال تٌيعيح ااوضامين رااميس ااياطئعهً سهٕو جٕاد . (

 .  6،ص 1997ٕراِ غٍز يُشٕرج ، جايعح انثظزج د كهٍح انرزتٍح انزٌاضٍح ، دكر

 

ll , iw horG, Second edition (u.s.a)new York : (2) mc Basic biomechanics)Susani.Hall ; 3(

1995 ,p13).  

p1.,Op.Cit  ) Dorisl .Miller and Richard c. Nelson4(  

 . 9ص  1993، انماْزج  د دار انفكز نهطثاعح ،  ا اا يييحااويناًين( طهذح دساو انذٌٍ .5)
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وكااو دراسااة الحركااة دراسااة و اافية ماان حيااث الزمااان و المكااان دون   -البيوكينماتيممك : -2
التطاارق إلااى القااوة المسااببة لهااا م وان الخ ااا.ص الكينماتيكيااة لحركااة اإلنسااان تتحاادد ماان خاابل 

في الفضاء وتغيراته في الازمن ف  دراسة الشكل الخارجي الهندسي ورسم المسار الحركي ل نسان
أ  يهتم بالجانر المظهر  أو الشكمي لمحركة م ال )المساافة ف الازمن ف السارعة( ورسام مسااراتها 
ف وان اعتماد األسالير الدقيقة من التحميل بواسطة الكاميرات السريعة واستخدام أجهزة الكمبيوتر 

الااا  قاااد إلااى تماا  النتااا.ج ف إا أن  اات البرمجيااات الحدي ااة والمتخ  ااة فااي كاااا المجااال كااو
العين البشرية المجردة غيار قاادرة عماى متابعاة األداء الاا  يتمياز بالسارعة الكبيارة كاال   يمكان 

 قياس المتغيرات األخر  كالسرعة أو مقدار الزاوية عن طريق النظر فقط م
 
 
  -: (1)ط اآلتيةويمكننا إن نحدد الواجبات األساسية لمبيوميكانيك الرياضي بالنقا   

وضااااااع البحااااااوث الخا ااااااة باااااااألداء الرياضااااااي األم اااااال ف ووضااااااع انساااااار الحمااااااول  -1
 الميكانيكيةم

 تعميم المعمومات المكتسبة حول فن األداء األم ل ألنواع الرياضة كل عمى حدةم -2
 موا مة تطوير مناكج البحث الخا ة بالميكانيكية الحيويةم -3
فيمااااا يتعمااااق بعماااام البيوميكانياااا  وبخا ااااة إ ناااااء تطااااوير مناااااكج البحااااث النوعيااااة ف  -4

 عمميات التدرير م
 استاخدام البيوميكاني  في تطوير القدرات البدنياة والنفساية المطموباااة  -5

 ) القوةف والسرعةف الرشاقةف القدرة عمى رد الفعل وسرعته( 
ل يااادخل فاااي عااادة و  يقت ااار اساااتخدام عمااام البيوميكانيااا  عماااى المجاااال الرياضاااي فقاااط ف بااا      

وغيركا من العماوم التاي يادخل البيوميكانيا  كجازء ……مجا ت أخر  كالطر والقضاء والهندسة 
مهم يتطمر من أ حار كا  ا خت ا ات اإللمام بك ير مان المعموماات عان خ اا.ص الجسام 

 البشر  م 
 ااا ليل ااثييهيناًيني الوهاااخ اا أل يح:   0 – 4 – 0

                                           
ذزجًح ( كًال عثذ انذًٍذ ، انماْزج د ااويناًينا اا يييح رطألق ااث ث ااعلوي ال أل اخ ااألياءيح : )( جٍزد ْٕخًٕز . 1)

 . 24-23،ص  1999يزكش انكراب نهُشز ، 
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كة في جسم اإلنسان بخ اا.ص ميكانيكياة عدياد وعناد تطبياق القواعاد يت ث جهاز الحر         
الميكانيكية عماى حركاة الجسام  باد مان مراعااة كاا  الخ اا.ص ودراساة كال الظاروث والمتغيارات 
البيوميكانيكية وكاا يعني انه  بد من تحقيق خ اا.ص األداء الفناي الم االي آل  مهاارة أو حركاة 

ضاااوء ا ساااتعدادات والخاااواص  فااايلمناسااار لمقواعاااد الميكانيكياااة رياضاااية وأن يعكاااس ا ساااتخدام ا
 الميكانيكية الموجودة في عمل جهاز الحركي ل نسانم

مسااتويات عميااا ماان األمااور المهمااة التااي تتطماار معرفااة أكاام المتغياارات  إلااىويعااد الو ااول       
 اد  ويتطمر الو ول الميكانيكية التي تساكم في إتقان المهارة فضبل عن أداء المهارة بجهد اقت

لممستو  العالي معرفة التفا يل الدقيقة لمحركة ومعرفة مسبباتها والشكل الاا  تتمياز باه يلااا يعاد 
التحميل وسيمة منطقية التي يجر  بمقتضاكا تناول الظاكرة موضوع الدراسة كما لو كانات مقسامة 

راءات كبل عمى حدة تحقيقال لفهم إلى األجزاء أو العنا ر األساسية المؤلفة لهام إا بحث كا  اإلج
 م  (1)أعمق لمظاكرة ككل ي

ان دراسااة الحركااة ماان وجهااة النظاار البيوميكانيكيااة أسااهمت فااي حاادوث التقاادم المممااوس فااي      
اإلنجاااز الرياضااي ماان خاابل إيجاااد الحمااول الحركيااة الناتجااة عاان ا سااتغبل الجيااد لقااو  البعاار 

 م (2)جية تؤ ر وبشكل مباشر في الحركةيالااتية وما يرتبط بال  من قو  خار 
  م (3)ولهاا فان يالتحميل الحركي يعد من أك ر الموازين  دقال في التقويم والتوجيهي  

وماااان أكاااام المتطمبااااات األساسااااية لمعماااال التاااادريبي كااااو إجااااراء تحمياااال وتقااااويم األداء الفاااارد        
حاا ت وظاروث المعار المتنوعاة والجماعي لتشخيص ومعالجة األخطاء التي تحادث نتيجاة تعادد 

سااات يأن ال ااورة فأ ناااء األداء الفعمااي لممنا فااي والتعقياادات التااي ترافااق األداء نفسااه والتااي تظهاار
   وال   ن البعر خبل التمرين فالحقيقية ألداء البعبين تكون خبل المنافسات

لظروث القاسااية والحرجااة   تظهاار قابميتااه الحقيقيااة لااألداء الجااد  المتميااز بساابر عاادم شااعور  بااا 
 م(1)لممنافسة

                                           
(4)

 .28ص.1992جد دار انذكًح، انثظز .ااا ليل اا أل يرٌساٌ خزتٍظ َٔجاح يٓذي شهش . 
(0 )

ااعاللح تيي تعض ااواغيألاخ ااثاييهيناًينيح راااصيية ااو اضة تثالث ًماط هي اامفز خانذ َجى عثذ هللاد  

  2. ص 1997 ،كهٍح انرزتٍح انزٌاضٍح –جايعح تغذاد  –أطزٔدح دكرٕراِ غٍز يُشٕرج لي  ألج ااضلح. 
(

8
 )

 11، ص1982يطثعح جايعح تغذاد،  .تغذادد اا أل ي ااا ليلٔجٍّ يذجٕب َٔشار انطانة ،  
(1)

ت ليال رتمايين ادا  بعثاي ااااٌش ااوامادهيي هاي تاالل اصاامدام ًةاام هال ةاح ؛ّْ فال خٕرشٍذ انشْرزأي  

 . 3،ص1997، رسانح ياجسرٍز،غٍز يُشٕرج ،تغذاد، جايعح تغذاد ، كهٍح انرزتٍح انزٌاضٍح ، هماألح
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وفاااي الوقااات الحاضاااار اساااتخدمت األجهاااازة العممياااة الحدي ااااة لممسااااعدة عمااااى و اااث الحركااااة     
وتحميمهاااا تحمااايبل دقيقاااال والكشاااث عااان جمياااع العوامااال التاااي تااادخل فاااي الااا  التحااااميل ي أن أفضااال 

دمة فااي التحميااال الحركااي كاااو اسااتخدام لألجهاازة التاااي تعطااي تحمااايبل حركيااال دقيقاااال لمحركااة المساااتخ
  م(2)جهاز الكمبيوتر السريع وجهاز الكومبيوتر البياني الجبر ي

أيضاااا ي يعااارث التحميااال البيوميكاااانيكي يدراساااة أجااازاء الحركاااة ومعرفاااة تااان ير المتغيااارات الو ااافية 
 م(3)والسببية لبرتقاء بمستو  أداء الحركة وتحقيق الهدث منها ي

فاي مجاال التكنولوجياا المتعماق بالتحميال البيوميكاانيكي لحركاة اإلنساان لقد تحقق تقادم كبيار       
عموماي والبعر خا ة خبل السنوات األخيرة ف إا تام اساتخدام التقنياات المتطاورة التاي سااعدت 

  (1):في الح ول عمى المعمومات الدقيقة والتو ل إلى اكتشافات جديدة ومن كا  التقنيات كي 
 وير )الكاميرات( عالية السرعة مع أجهزة الحاسور الرقميةماستخدام آ ت الت  -أ

 استخدام من ات القوة مع أجهزة آلميني كمبيوتر المختبرية م  - ر
 ت وير الفياديو العالية السرعة مع برمجة ال ور عمى المايكرو كومبيوتر مأجهزة - ج

ل باساااتخدام إن أحسااان وساااا.ل التحميااال الحركاااي )الح اااول عماااى المعموماااات ( كاااي التحميااا       
الت وير المركر التاي ياتم مان خبلهاا دراساة الحركاة ومسااراتها والتغيارات البيوميكانيكياة ومان  ام 
تطبيق العموم الرياضية والفيزيا.ية لتزويدنا بالنتا.ج النها.ية كما تمدنا بمنحنيات الخ ا.ص المراد 

 م (2)دراستها لمقارنتها مع المنحنيات الم الية لتم  الخ ا.ص

 
 
 
 د اامصائص ااثييهيناًينيح األدا  ااوهااي االعثي اانألج ااطائألج 0-4-8

من الممكن أن نعَد التكني  الرياضي نظامال حركياال متكوناال مان تراكيار عديادة تعمال عماى  
تحقيق األكداث المركبةم والتكني  الجياد يمتااز باالتوافق الجياد م احوبال باا تزان وال باات فاي أداء 

                                           
(2)

 .34-،33ص ،هصدا صثك ذ ألٍ .شهش َٔجاح يٓذي  خزٌثظرٌساٌ  
(3)

 . 44-43ص1999، ز، انًٕطم د دار انذكًح نهطثاعح ٔانُشااثاييهيناًي  ااألياءي سًٍز يسهظ انٓاشًً . 
(1)
 miller ,d. l ; computer in biomechanics research : U.S.A ,human kinetics pubisher ,1986 

,p .63-65 .  
(2)

 256، ص 1998، هصدا صثك ذ ألٍ شاكز . لاسى دسٍ دسٍٍ ٔأًٌاٌ  
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ة مااااع ا قت اااااد بالجهاااادم وأن تكنياااا   عبااااي الكاااارة الطااااا.رة مهاااام جاااادال لدراسااااة الحركااااات الرياضااااي
التراكير الحركية المختمفة المكونة لهاا النظام و و ل إلى ال بات وعدم التغيير في الحركات وكااا 

 كما ينتي: (3)يعني أن نتطرق إلى الكينماتيكا والكينتيكا
 اااأل ية اانيٌواتيني ال أل ح: -4

لخا ااية المكانيااة والزمانيااة ماا بل فااي المسااار الحركااي لمركااز كتمااة الجساام العااام ويمتاااز با 
 وأجزا.ااه وتعتمااد عماااى التحمياال الكينمااااتيكي لمراحاال الفعااال الحركااي فكااال حركااة يقاااوم بهااا البعااار

 الااارجمين( وكاااال   -مركاااز كتماااة الجسااام العاااام أو أجزا.اااه )الااااراع -التعجيااال–تتكاااون مااان السااارعة  
 م(1)طيران الكرة

 التركيب الكينتيكي لمحركة: -2
وكاااا يوضاا  العبقااة الفعميااة بااين أجاازاء الجساام بعضااها مااع بعضااها اآلخاار وعبقتهااا مااع  

 القوة الخارجية)عمل القو فاإليجابي والسمبي( الفعل المتبادل بين الجسم وا رتكاز مع الكرةم
ن ال بااااات فااااي تنفيااااا التكنياااا  الرياضااااي يعااااد شاااارطال مهمااااال أ ناااااء المعاااا   ر لمو ااااول إلااااى وا 

 التفاااوق وتخطاااي العوا.اااق وال اااعوبات أ نااااء أداء العمااال الحركاااي و سااايما فاااي المرحماااة األساساااية
 م(2)في تكني  الكرة الطا.رة 

إن معرفة تم  القيم المحددة لألداء والتي يجر أن تكون واسعة ا نتشار وعمى قدر كبيار  
حتى لو لم تتاوفر عماى مساتو  عاالك ولكان  من اإلدرا  لمد  أكميتها من لدن المدربين والبعبين

 بد أن تتوفر عمى المستو  المحمي عمى األقل لكي يتسانى لناا التادرير لممراحال األساساية ووفقاال 
 لتم  القيم و و ل إلى أفضل أداءم

أن الممياااازات البيوميكانيكيااااة التااااي تتميااااز باااانداء البعاااار عنااااد تحقيقااااه الهاااادث الميكااااانيكي       
و ااول البعاار إلااى درجااة عاليااة ماان معرفااة المتغياارات البيوميكانيكيااة التااي تااؤ ر األساسااي وكااو 

بالحركااة ماان حيااث مسااافة ا قتاارار والتعجياال وزماان النهااوض وارتفاااع مركااز  قاال الجساام والساارعة 
… الزاوية لماراع الضااربة والجااع وبعاد مف ال المرفاق عان محاور الادوران والشاغل والقادرة والقاوة 

                                           
دراسة تحميمية مقارنة في بعمض المتغيمرات البايوميكانيكيمة بمين اسمتقبال االرسمال و المدفاع الغيث:  ييعرر عبد الباق  (3)

 م29فص2112فاطروحة دكتورا فجامعة الب رةفعن الممعب بالكرة الطائرة

ف مو اال: مطااابع جامعااة المو االف لطممائرة بممين النظريممة والتطبيممقالكممرة ا( سااعد محمااد قطاار ولااؤ  غااانم ال ااميدعي:  (1)
 م148-147ف ص1985

 م151-148ن ص1985سعد محمد قطر ولؤ  غانم ال ميدعي: م در سبق اكر ف  (2)
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رفااع المساتو  المهاار  لبعاار مان حياث التكنيا  وأداء كااا  المهاارة بشاكل ألااي وغيركاا تاؤد  إلاى 
 وسريع والتي تتطور لد  البعر من خبل التدرير المك ث والمتوا لم 

فماا بل لااو أخااانا مهااارة الضاارر الساااحق المواجااه لوجاادنا أداء كااا  المهااارة تااتم والجساام فااي       
جن البعر إلى تدوير الجاع وبالتالي زيادة سرعته ويمجان أعمى نقطة طيران ولزيادة قوة الضربة يم

البعر إلى وضع الرجمين بحيث يكونان عمى مسافة متساوية لغرض زيادة ن ث قطر الق اور 
الااااتي ألجزا.هااا حااول كاااا المحااور يإا يااتم دوران الاارجمين بساارعة اقاال ماان الساارعة التااي ياادور بهااا 

لبعر من الهبوط بسبمة وأمان وكو مواجه الشبكة الجاع فيحقق الهدث من الضرر إا يتمكن ا
              م( 1) مرة أخر ي
وفااي مرحمااة الضاارر يحاادث ت ااادم بااين كااث البعاار والكاارة بعااد إن تساابقه ساارعة كبياارة         

لماراع الضاربة في مف ل الكتثف ومف ل المرفقف ومف ل الرسغ وبعد كاا الت ادم تنتقل الكرة 
أ ناااء الت ااادم  فااي فريااق المنااافس بساارعة معينااة وبمساافة حساار القااوة المباولااةإلاى داخاال ممعاار ال

وتتم كا  العممية بشكل مرن ومتوافق من حيث زوايا الااراع الضااربة لحظاة الضارر إا ترجاع قاوة 
 ماااالضاارر الساااحق إلااى مااا تتميااز بااه الاااراع الضاااربة ماان قااوة عضاامية وساارعة حركيااة عاليااة وا  

ة به وشكل الضربة وقوتها فنما إن يكون مسار الكرة مستقيما وكااا يحادث المسار الا  تتميز الكر 
عناادما يااتم ضاارر الكاارة فااي مركزكااا وأمااا إن يكااون دا.ريااا وكاااا يحاادث عنااد ضاارر الكاارة أعمااى أو 
أسفل المركز وتنخاا الكارة بعاد عممياة الضارر شاكمها النهاا.ي ومكانهاا فاي ممعار المناافس ويعتماد 

 م(2)كمما أزداد تغير حجم الكرة وشكمها  كبيرة قوةالة فكمما كانت شكل الكرة عمى قوة الضرب
 (:1لعوامل آ تية)اجة بنتيإا إن القوة المؤ رة عمى الكرة تتعمق بشكل ر.يس 

 أم مرجحة الاراع الضاررم             رم وزن الكرة 
 جم الزخم الكمي لمجسم                   دم زاوية الطيران 

 وغيركامم… وض                     وم الجاابية األرضية كام زاوية النه
والتي تؤ ر وبشكل فعمي عماى مساار الطياران لمكارة وعماى أداء المعباةف وأن التحميال الحركاي       

كو احد العموم التي تساكم وبشكل دقيق لمعرفاة تفا ايل الجسام وحركاتاه وتطوركاا وبحاجاة أيضاا 
 كية لمحركات الرياضية المختمفةمإلى إيجاد الدراسات البيوميكاني

                                           
 .  358، ص هصدا صثك ذ ألٍ.طهذح دساو انذٌٍ ( 4)
(0)

  142. 1985.هصدا صثك ذ ألٍ .سعذ يذًذ لطة ٔنؤي غاَى سعٍذ  

 . 144ص   1985 ،هصدا صثك ذ ألٍ، لطة ٔنؤي غاَى سعٍذ سعذ يذًذ  (1)
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وان الدراسااات العمميااة لهااا تاان ير فعااال فااي األداء الحركااي ماان خاابل تحمياال الظااواكر المااؤ رة فااي 
 ممالحركة ودراستها

 
 ااضألب ااضا ك لي اعثح اانألج ااطائألج:  0-4-1

ُيعااد الضاارر الساااحق ماان الضااربات اات الطااابع الهجااومي المباشاار التااي لهااا تاان ير كبياار 
 م ( 1)في بولندا  1955ي لعبة الكرة الطا.رة ف ويرجع ظهور  إلى عام ف

مهااارة الضاارر الساااحق )ماان أكاام طاارق الهجااوم وأقواكااا التااي يسااتعممها الفريااق خاابل  دوتعاا      
المعاار ف وكااي ماان حيااث الفاعميااة تعااد األولااى فااي ترتياار المهااارات ماان حيااث تن يركااا عمااى سااير 

رر الكاااارة ب حااااد  الياااادين بقااااوة لتعااااديتها بالكاماااال فااااوق الشاااابكة كااااو عبااااارة عاااان ضاااا (2)المباااااراة ( 
وتوجيهها إلى ممعر الفريق المنافس بطريقة قانونية فوالهدث مان الضارر السااحق فاي لعباة الكارة 
الطاا.رة كااو الح ااول عمااى النقطاة واإلرسااال ففمااو ظماات لعبااة الكارة الطااا.رة تمعاار باادون الضااربات 

عماى مجارد إمارار الكارة ماا باين البعباين ووضاعها فاي المكاان الساحقة إلى أيامناا كاا  واقت ارت 
الخااالي ماان ارض ممعاار الفريااق األخاار  سااتمرت مباااراة الكاارة الطااا.رة يومااا كااامب بساابر ارتفاااع 
مستو  الفرق الرياضية في تكنيكات الدفاع الحدي ة فواتخاا المواقع المناسابة والساميمة يحاول دون 

نقاااط بطريقااة سااهمة فلهاااا ظهاارت مهااارة الضاارر الساااحق فااي إيجاااد  غاارات تتااي  الح ااول عمااى 
 م(3) الكرة الطا.رة والتي تعتبر المهارة الهجومية األساسية التي تعمل عمى تفوق الفريق المنافس

( إنهاا مهاارة تتطمار مركار مان  Sandorafiوكي مهارة ي اعر إتقانهاا ويار  ) سااندروفي      
رعة الحركاة وبادون الميكانيكياات ال احيحة فانن كال كااا يعاد التوقيت والتوازن والقوة العضامية وسا

   م (4)جهدال ضا.عال 
وتعااد مهااارة الضاارر الساااحق اات أكميااة كبااار  فااي نجاااح الفريااق واسااتمتاع الجمهاااور إا ان     

الضاربة السااحقة لهاا األ اار فاي إ اارة حماااس المشااكدين ألنهاا ممي.اة باإل ااارة وحاسامة فاي اكتسااار 
كان أدا.ها  حيحال ولكن في الوقت نفسه لهاا خطورتهاا إاا لام يساتطع البعار  نقاط مضمونة إاا

 م(5)إتقانها إا تكون نتا.جها عكسية في م ل كا  الحالة

                                           
(1)

   Aries slinger. Power Volleyball. The Serve, P. 31.  
(2)

 .   81، ص 2111،  هصدا صثك ذ ألٍيزٔاٌ عثذ انًجٍذ د  
(3)

 . 52ص، 2111،  هصدا صثك ذ ألٍ: (  ٔآخزٌٔعهً دسٍٍُ دسة هللا )  
(4)

 Sondora Fi . Hitting Volley ball , Voulrme , no mbenb cloredo , (2) a cam publishing 

juntun , 1996 .p 88 
(5)

 . 135، ص 1989، تٍزٔخ ، يذرسح دار انًعارف ،  اانألج ااطائألج اصيليخرار سانى د  
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 اًياع ااضألب ااضا ك تاانألج ااطائألج  : 0-4-5

كنا  ستة أنواع من الضرر الساحق المستخدمة في لعبة الكارة الطاا.رة الحدي اة جمعهاا الباحاث   
ساااعد محماااد قطااار( و)عماااي حسااانين حسااار اهلل ( و)عماااي خااابل ماااا تطااارق إلياااه كااال مااان )مااان 

م طفى طه( و)أكرم زكي خطابية( و)ساعد حمااد الجميماي( و)عقيال عباد اهلل الكاتار( و)محماود 
 :(2()1)خير الحوراني( وكي

 الضربة الساحقة المواجهةم  -1
 الضربة الساحقة المواجهة بالدورانم -2
 ة الجانبية ) الخطافية( مالضربة الساحق -3
 الضربة الساحقة السريعة )الخطث( م -4
 الضربة الساحقة الساقطة بالرسغم -5
 الضربة الساحقة بالخداع م -6
 
ااضألتح ااضا مح ااوياجهح  0-4-6

(1)
 

يؤد  البعر كااا الناوع مان الضارر السااحق فاي الساط  العماو  بحياث تغطاي الياد الكارة        
را نية ويعد كاا النوع من الضرر الساحق من أك ر األناواع تكارارال فاي الممعار لتكون في حركة دو 

( وبنتجاااا   2و  4ف وفاااي أغمااار األحياااان ياااؤد  كااااا الناااوع مااان الضااارر الساااااحق مااان مركاااااز  ) 
الخطوط الجانبية لممعر الفريق المنافس م يمر البعر الضارر لهااا الناوع مان الضارر السااحق 

مرحمااة األولااى وكااي المرحمااة التمهيديااة  بااد ماان أجااادة طريقااة األداء جياادال باا بث مراحاال م ففااي ال
حيث يجر أن تكون القدمان باتساع الحوض وتكونان متوازيتين مع مرجحة الاراعين من األسافل 
لمخمااااث وألعمااااى اسااااتعدادال لعمميااااة ا رتقاااااء ف أمااااا فااااي المرحمااااة الر.يسااااية فيجاااار إن تكااااون الاااااراع 

نااا  بااد ماان تنفيااا الضااربة الساااحقة بتغطيااة اليااد لمكاارة ماان أجاال إكسااابها الضاااربة خمااث الاارأس وك
حركااة دورانيااة وتضاارر بشاادة ف وفااي المرحمااة النها.يااة أ  بعااد انتهاااء الضااربة الساااحقة فاانن اليااد 

                                           
(1)

 .63، ص 1987 ، يطثعح انرعهٍى انعانً ، تغذاد ، اانألج ااطائألج ااانٌي  راااناي  اافألديعمٍم عثذ هللا انكاذة د  
(2)

 .91-87،ص1996ارتذ،دار االيم نهُشز ،تداية, ,ههاااخ, تاايخ اا ديث لي اانألج ااطائألجيذًٕد خٍز انذٕراًَد 
(1)

 . 83، ص2111عًاٌ ، يؤسسح انٕراق نهُشز ٔانرٕسٌع ،  ، ااويصيعح ااعلويح انألج ااطائألجيزٔاٌ عثذ انًجٍذ د  
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تسحر مباشرة لألسفل ويهبط البعر عمى القدمين بخفة بمواجهاة الشابكة ماع  ناي قميال لماركبتين 
 مبحظة النظر لألعمى  ستقبال الكرات المرتدة من حا.ط ال د م  مت اص شدة الهبوط مع

وتااتم كااا  الضااربة بانقباااض العضاامة المسااتقيمة البطنيااة وكااال  العضاابت العاممااة لتحرياا  الكتااث 
وعممية ضرر الكارة مان الساط  العماو  أو السافمي لهاا بحياث تغطاي الياد الكارة إلكساابها  والاراعف

 م(2)حركة ودوران
لقااد تطااور تنفيااا الضااربة الساااحقة ماان خاابل األداء الااا  يتااوافر فيااه عن اارا الساارعة            

كام فاي السااعة  171إلاى  فاي أولمبياات أ يناا فاي الضارر السااحق والقوة وقد و مت سارعة الكارة
فضاابل عاان عن اار الدقااة ف والضااربة الساااحقة كااي الوساايمة التااي تحتاال المرتبااة األولااى فااي إحااراز 

ا عمااى اإلرسااال مقارنااة بالمهااارات األخاار  إا يتميااز الفريااق الااا  يضاام  عبااين النقاااط وا سااتحوا
 مضاربين من الطراز الجيد ويتحدد في ضوء ال  مستو  الفريق 

أن مهارة الضرر الساحق تضع  الفريق في وضاع نفساي جياد وتتطمار نوعياة معيناة مان         
باااالنفس إضاااافة إلاااى اعتمادكاااا عماااى البعباااين يتميااازون بسااارعة البديهاااة وحسااان الت ااارث وال قاااة 

موا ااافات جسااامية كارتفااااع القاماااة وقاااوة عضااابت الااارجمين والسااارعة والرشااااقة والتوافاااق الحركاااي 
ف             (2)الع ااااااابي والقاااااااوة ا نفجارياااااااة العالياااااااة فاااااااي الو ااااااار والضااااااارر والدقاااااااة فاااااااي األداء الحركاااااااي

مباشارة أم غيار مباشارة ف وتشاير إن كا  المهارة تسهم في كسر النقااط لمفارق ساواء كانات ب اورة 
% عناااد 41% عناااد الرجاااال و 51الدراساااات إلاااى نجااااح الضااارر السااااحق بشاااكل مباشااار يشاااكل 

 م (3)النساء
 :(1)ويمكننا تقسيم طريقة أداء الضربة الساحقة المواجه إلى أربع مراحل متتالية وكي

 أو   :مرحمة ا قترار م 
 ( م النهوض انيا  :مرحمة ا رتقاء )

 ا  :مرحمة الضاررم  ال 
 رابعا :مرحمة الهبوط م 

                                           
(2)

 . 54ص  ،1985 ، ذ ألٍ كدا صثهصسعذ يذًذ لطة ٔنؤي غاَى سعٍذ ،  
(2)

 . 81، ص 2111،  هصدا صثك ذ ألٍيزٔاٌ عثذ انًجٍذ د  
(3)

 .  75، ص 1987،  هصدا صثك ذ ألٍعمٍم عثذ هللا انكاذة  
(1)

تأثيأل اصامدام توأليٌاخ ااثالييهاأل ش لي تطييأل ههااج ااضألب ااضا ك عٌد سٍهفا سٓان كاركٍٍ كٕنٍاٌد  

 .11،ص2111ح ياجسرٍز ،غٍز يُشٕرج ،جايعح تغذاد ،،رسان بعثي اانألج ااطائألج
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وتتشااابه طريقااة أداء األنااواع المختمفااة لمضااربات الهجوميااة فااي المراحاال جميعهااا عاادا مرحماااة     
 الضرر م 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الباب الثالث
جراءاته الميدانية. -3  منهج البحث وا 
 منهج البحث.  3-1

 لمموساااااااام ة القادساااااااايةجامعااااااااالمتخ  ااااااااون فااااااااي   حاااااااادد مجتمااااااااع البحااااااااث بااااااااالبعبين
العينة بالطريقة العمدية وكم  احر  ةالباح  ت(  عبا واختار 8( والبالغ عددكم )2116/2117)

ومان أجال تجنار الماؤ رات التاي قاد تاؤ ر فاي نتاا.ج البحاث ف افضل اداء تخ  اي لهااا المركاز 
د تااام تحدياااد لمفاااروق الفردياااة الموجاااودة لاااد  البعباااين والتو ااال إلاااى مساااتو  متقاااارر لمعيناااة ف فقااا

 بعض المتغيرات التي تم ل موا فات العينة لغرض التنكد من تجانسها كما في الجدول التالي م
 يبين مواصفات العينة( 3-1)
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تحدياااد بعااض المتغياارات البايوميكانيكيااة ألداء مهاااارة الضاارر الساااحق مااان  عمااى ةالباح اا توعمماا

والدراسااات السااابقة باإلضااافة الااى مااا تقدمااة منظومااة ماساا  القاادم در خاابل ا طاابع عمااى م ااا
عمى تحديد اكم المتغيارات البايوميكانيكياة ألداء الزمن في بناء النمااج -خ ا.ص منحنى سرعةو 

 مهارة الضرر الساحق بالكرة الطا.رةم
 : المتغيرات البايوكينماتيكية 

ن الخطااوة ف طااول خااط المشااية ف دوران القاادم ف عاارض الخطااوة ف طااول الخطااوة  ف زماا) 
مرحمة التوقث ف اساتجابة الحمال ف الادعم ف التانرج  ف مرحماة التانرج  ف الادعم المازدوج ف 

 طول الو بة ف زمن الو بة ف ايقاع الخطوة ف السرعة ف تباين السرعة (
 ( : خط الدعم المفرد ف اخر موضع ف اخر المتغيرات البيوكينيتيكية

ي ف التباين الجانبي  ف القو  لمرجل اليسار ف تباين ف التما ل الجانب
القو  لمرجل اليمين ف نسبة دورة المشية لميسار ف نسبة دورة المشية 

 ( لميمين ف أق ى ضغط 
عادد مان ماع   المااني ال انع foot Scan  ( Zebris )ماسا  القادم جهااز   اةالباح تواساتخدم

د فرياق العماال المسااعد اا يتاانلث الجهاااز الخباراء المسااؤولين عان كيفيااة عمال كاااا الجهااز و بوجااو 
ياارتبط  USBسام( ويمتااد مناه سامكان احاادكما لمكهربااء واخاار لال  X 151 51مان من اة بنبعاااد )

بجهااااز الببتاااور مااازود ببرناااامج خااااص لغااارض تشاااغيل الجهااااز عماااى الببتاااور ألجااال اساااتخراج 
نجراء التجربااة الميدانيااة عمااى باا ةالباح اا تقامااوكااال   البيانااات ) الرقميااة ف ال ااورية ف الفيديويااه ( 

 وحدة القياس القياسات وا ختبارات ت
الوسط 
 الحسابي

 الوسيط
ا نحراث 
 المعيار 

معامل 
 ا لتواء

 3م1 56م2 29 7م29 سنة العمر الزمني 1
 1ف1 755ف1 15 16 سنة العمر التدريبي 2
 1ف1 6ف1 83 82 كغم الكتمة 3
 74ف1 15ف2 189 25ف189 سم الطول الكمي 4
 631ف1 828ف2 246 5ف247 سم الطول مع مد الاراعين  5
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 28جامعاااة القاساااية ياااوم  الم اااادث -القاعاااة المغمقاااة فاااي كمياااة التربياااة البدنياااة وعماااوم الرياضاااة 
 Footحياث تاام تطبيااق ا ختباار الميكااانيكي الخاااص عان طريااق جهاااز ماساا  القادم  2117\2\

Scan ( نوعZebris حيث تم ن ر الجهاز عمى ا رض وبشكل مواز  مع الشبكة ) ا ناء حركه
 اداء  لمهار  الضرر الساحق م

 
 اختبار األداء الفني )التكنيكي( لمهارة الضممرب السممماحق الممواجه بالكرة الطائرة :  3-2

يتم اااال اختبااااار األداء الفنااااي )التكنيكااااي( لمهااااارة الضاااارر الساااااحق المواجااااه بااااالكرة 
عماى أفراد العينة بنداء المهاارة  الطا.رة بنداء المهارةف وحسر الشروط القانونية لمعبةف ويقوم

الظااااكر  لممهاااارة بمراحمهاااا األرباااع ) ا قتااارارف ا رتقااااءف الضااارر ف الهباااوط (  وفاااق البنااااء
 بخمس محاو تم

 :الهدث من ا ختبار
   اسااتخراج المتغياارات البيوميكانيكيااة ماان خاابل ت ااوير خمااس محاااو ت ألداء مهااارة

كااال  عااار بمراحمهاااا األرباااع ) ا قتااارارف الضااارر السااااحق المواجاااه باااالكرة الطاااا.رة ل
 ا رتقاءف الضرر ف الهبوط ( وتحميمها حركيام

 األدوات المستخدمة:
  ممعر قانوني لمكرة الطا.رةف كرات طا.رة قانونيةف كاميرات ت وير فديو  نوعSony 

  ورة / انيةف  فارةف مقياس رسمم 300 يابانية ال نع اات سرعة  
 و ث األداء:
 ر المختباار باانداء مهااارة الضاارر الساااحق المواجااه ماان المنطقااة األماميااة يقااوم البعاا

لى الممعر المقابل عمى أن تعبر الكرة الشبكة بسرعة عالية ودقة   ممناسبةالمحددة وا 
 طريقة التسجيل:

  تسااااجيل خمااااس محاااااو ت ناجحااااة بغااااض النظاااار عاااان أماااااكن سااااقوط الكاااارة لممنطقااااة
 األماميةم

 
 التجربة االستطالعية : 3- 3
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إن التجربااة ا سااتطبعية عبااارة عاان ي دراسااة تجريبيااة أوليااة يقااوم بهااا الباحااث عمااى         
 م  (1)كمية  غيرة قبل قيامه ببح ه ف بهدث اختيار أسالير البحث وأدواتهي

غيارات ولغرض الوقوث عمى أداء األجهزة المستخدمة واختباركا ومعرفة الجوانر السامبية والمت
تجربة استطبعية في القاعة المغمقة لأللعار الرياضية في  ةالباح  تأجر  التي ستواجه العمل فقد

(  عبين مان خابل تطبياق اختباار 5بمغت ) منتخر الكميةالقادسية عمى عينة من  عبي  جامعة
 األداء الفني لمهارة الضاارر السااااحق الماواجه بالكرة الطا.رة يهدث من وراء ال  إلى :

  لعينة البحث ممد  مب.مة ا ختبار 
 معرفة الوقت المستغرق إلجراء ا ختبار وتنفيا  م 
 المراحل األربع ) ا قترارف ا رتقاءف  التنكد من تقارر المتغيرات البيوميكانيكية ألداء

 في الضرر الساحق المواجهبالكرة الطا.رة ولممحاو ت الخمسم الضرر ف الهبوط (
 مد  استعداد المختبرين ألجراء ا ختبارم 
 التنكد من كفاية الكادر المساعد م 
 الح ول عمى ما يؤكد نتا.ج الم ادر المتعمقة ب بات اآللية لألداء الفني م 
  تم التعارث عماى المساافات وا رتفاعاات التاي يجار ان توضاع وفقهاا آ ت الت اوير

 ومقياس الرسم فضب عن تحديد اإلنارة المناسبة م
 
 

 النتائج التي تم التوصل إليها:
 ت كنا  إمكانياة إلجاراء ا ختباارات مان حياث قادرة ألبعباين عماى التنفياا وكاال  كان

 الوقت المستخدم ومب.مة ا ختبار م
 ممراحال إن جميع المتغيرات البيوميكانيكية قيد الدراسة كانات  ابتاة نسابيال عناد األداء ل

ه باالكرة في الضارر السااحق المواجا األربع ) ا قترارف ا رتقاءف الضرر ف الهبوط (
 الطا.رة ولممحاو ت الخمسم

                                           
(1)

، رسانح ياجسرٍز ، جايعح تغذاد ،  ههاا ج اصامثال اباصال راثألها لي ااٌهج ااهجيهيعايز جثار انسعذي د  

 .  63،ص 1988كهٍح انرزتٍح انزٌاضٍح ، 
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  ظهر مجال الحركة بالنسبة لمكاميرات بشكل واضا  مان بداياة الحركاة وحتاى نهايتهاا
 وكال  بالنسبة لممسافات )البعد( وارتفاعات الكاميراتم

 كانت اإلنارة كافية بدرجة وضوح الحركة في الت وير بشكل جيدم 
 

 الوسائل اإلحصائية  3-4
 الوسائل اإلحصائية اآلتية :  استخدم الباحث 

 ملمعالجة البيانات SPSSالحقيبة اإلح ا.ية  ةالباح  توقد استخدم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ااثاب ااألاتع

      .وتحميمها ومناقشتها البحث عرض نتائج -4
 –)الضغط منحنى لممتغيرات البايوميكانيكية لخصائص  Butterfly Parametersعرض نتائج قيم  1م  4

 وتحميمها ومناقشتها:عند اداء مهارة الضرب الساحق بالكرة الطائرة   (الزمن –القوة ) ( والزمن
  (4) جدرلاا 

 ( الواغيألاخ ااثايي يٌانيح ااودارصح(Butterfly Parametersرصف  يثيي

وة 
 الق

نى
منح

ص 
صائ

خ – 
ت 

غيرا
لمت
 وا
زمن

ال
ند 

 ع
كية

ماتي
كين
ايو

الب
صد

ط ال
حائ

رة 
مها

اء 
اد

 

 ةيكانيكيالمتغيرات البيوم ت
 المعممات

Butterfly 
Parameters 

 المعالم االحصائية
 الوسط
 الحسابي

 االنحراف
اعمى  االختالف االلتواء الوسيط المعياري

 ادنى قيمة قيمة

 التباين الجانبي 6
Lateral variability, 

Right/ Left 14.7 4.6 14.0 1.4 31.4 28.0 7.0 
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mm 

 القوى للرجل اليسار 7
left force/N 

  1اقصى قوة
Max force 1 

1117 605.8 1006 2.2 54.2 2817 455.5 

  2اقصى قوة
Max force 2 1557 397.8 1530 2.2 25.5 2944 1050 

 القوى للرجل اليمين 8
right force/N 

 اقصى قوة
Max force 1 

1136 494.6 898 0.7 43.5 2033 584.9 

 اقصى قوة
Max force 2 1347 453.6 1216 2.2 33.7 2762 926.0 

 نسبة دورة المشية لليسار 9
 %left gait cycle 

 1دورة 
gait cycle1 

13.3 7.9 14.0 0.6 59.6 31.0 3.0 

 2دورة 
gait cycle1 39.7 8.9 39.0 0.6 22.4 62.0 22.0 

 نسبة دورة المشية لليمين 10
 %right gait cycle 

 1دورة 
gait cycle1 

12.5 6.1 12.5 0.2 49.0 26.0 2.0 

 2دورة 
gait cycle1 

33.7 7.5 33.0 1.7 22.3 58.0 21.0 

11 
 اقصى ضغط

max pressure 
N/cm^2 

Left 28.3 5.6 26.5 1.8 19.8 45.0 22.0 

Right 32.3 10.5 30.5 0.9 32.5 55.0 18.0 

 

 
 الجهازفي (الزمن –القوة ( و )الزمن –)الضغط منحنى ( يبين 1شكل )

لممتغيرات  Butterfly Parametersقيم ( 1في ضوء البيانات المستخرجة اعب  يبين الجدول)
البايوميكانيكية لخ ا.ص منحنى لمهارة الضرر الساحق بالكرة الطا.رة من خبل الح ول عمى 

راد نتا.ج ا وساط الحسابية وا نحرافات المعيارية ومعالم اح ا.ية اخر  والتي تم ل طبيعة اف
 العينة في انجاز الواجر الحركي حيث تم تحقيق قيم المتغيرات البيوميكانيكية الم مىم

                                           

 Max force 1 )ذعًُ الظى لٕج لثم انخطٕج( 

 Max force 2  تعذ انخطٕج()ذعًُ الظى لٕج 
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حيث أظهرت اغمر المنحنيات تشابها في شكمها من خبل احتوا.ها عمى قمتين ف القمة األولى 
عمى المن ة  دوران القدمينوالتي تم ل منطقة  ماس  القدملمس من ة  بداية الخطوة عندظهرت 
في بداية الحركة وترتبط بالجزء التحضير  لها ف أما القمة ال انية فظهرت بعد مد الركبتين وتعد 

وكي مرتبطة بالجزء الر.يسي لمحركة وكي األكبر مساحة في المنحنى والتي تبدأ نهاية الخطوة 
 ازالجهمن لحظة البدء بالدفع وتتم بوقت واحد وميكانيكية متناسقة حيث ت بت القدم الدافعة عمى 

بعد ا رتكاز الجيد لبنتقال الى مرحمة الدفع نتيجة لطول مسافة التعجيل عمى مد  لحظة 
ا رتكاز الكمية ف وتف ل بين تم  القمتين أوطن نقطة من مسار المنحنى بعد القمة األولى وكي 

  م ا مت اصالحد الفا ل الا  يقسم المنحنى إلى منطقتين وتسمى بمرحمة 
نتا.ج كمحاولة لتفسير  Butterfly Parameterالمتغيرات البيوميكانيكية حيث تحققت في قيم 

تقميل ارتفاع مركز كتمة الجسم وزيادة الخطوة وبالتالي زيادة السرعة اا يان درجة نقل الجسم 
تتوقث عمى ارتفاع مركز ال قل فتكون السرعة اكبر عندما تكون كا  النقطة في وضع منخفض ف 

زم الق ور الااتي اا ان سرعة أ  جسم كو مقدار ق ور  الااتي إزاء ا مر الا  يقمل من ع
ف اما من خبل الهدث الر.يسي في كا  المرحمة وكو )تحقيق سرعة مناسبة  (1)القو  المؤ رة ي 

لمو ول الى ارتفاع مناسر أ  بمعنى التوازن في قيم النقل الحركي لتكون القوة موجهة لممراحل 
وقد تحقق ال  من خبل محاولة بناء زخم وسرعة أفقية تحول إلى الاراعين التالية لها  المرحمة 

 في المهارة مما يسم  ويساعد عمى اكتسار سرعة محيطية لماراعين بنعمى ما يمكن م
وكنا تجدر اإلشارة إلى إن إيقاع حركة ا داء الجيد ينبغي ان يبدأ من البطيء الى ا يقاع السريع 

بطاء في بدايتها ومن  م تزداد سرعها وكاا ما يدل عمى اكمية الخطوة وال  بان تكون الخطوة ا
ا خيرة في تحقيق كدث المرحمة في اداء الضرر الساحق التي ساكمت في تحقيق القيم الم الية 
بما يخدم القوانين البيوكينماتيكية حتى يتم تحقيق الهدث بمستو  عالي من ا نجاز وا قت اد 

اءات لمف ل الجسم يدل عمى ان ناءات مناسبة وباألخص في مف ل بالجهد حيث ان ا ن ن
الركبة لكن ليس ان ناء يكون بشكل سمبي عمى البعر ويعود كاا ا ن ناء في كا  المرحمة الى 
اسبار عديدة اكمها مسافة الخطوة ا خيرة والزمن القميل لها  الخطوة مما يدل عمى وجود سرعة 

سابقا فيما يخص تحقيق الهدث المطمور وكو بناء زخم وسرعة  مناسبة في الخطوة وقد اكرنا
افقية تحول الى الاراعين مما يسم  ويساعد عمى انتاج القوة اعمى ما يمكن يفنجد إن مقدار القوة 

                                           
(4)

 . 042-021, ص4111, هصدا صثك ذ ألٍصويأل هضلظ ااهاشوي :  
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المستخدمة  كتسار جسم سرعة معينة تختمث باختبث وضع الجسم قبل استخدام القوة وكاا ما 
م وكاا يعني ان العينة قد (1)يدية في ك ير من الفعاليات الرياضيةييفسر لنا أكمية الحركات التمه

حققت ان ناءات مناسر مع متطمبات المرحمة في انتاج قدرة مناسبة اا ان كاا ا ن ناء ناتج من 
زيادة المسافة ا فقية لمخطوة وبالتالي زيادة الفعل التن ير  ي م تحقيق اسرع أنواع الحركات اا 

 م (2)تعجيل متزايد وفي خط منحنييتسير الاراعين ب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Butterflyمصممفوفة االرتباطممات البينيممة تقممويم التحصمميل الحركممي عممرض نتممائج  2م  4

Parameters  الممزمن عنممد اداء  –لقمميم المتغيممرات البايوكينماتيكيممة  لخصممائص منحنممى القمموة
 ا:مهارة حائط الصد من الحركة بالكرة الطائرة وتحميمها ومناقشته

 (2جدول )
الزمن عند اداء مهارة حا.ط ال د  –لقيم المتغيرات البايوكينماتيكية  لخ ا.ص منحنى القوة  يبين

 من الحركة بالكرة الطا.رة وتحميمها ومناقشتها:

                                           
(1)

 .131، صهصدا صثك ذ ألٍ سًٍز يسهظ انٓاشًً د  
(2)

تميين تعض ااواغيألاخ اانيٌواتينيح لي ادا  ااضألب ااضا ك ااعااي اامطألي  سًاعٍمدطثاح يذًذ ٌاسٍٍ أ 

 .81، ص2115ُشٕرج، جايعح انثظزج. ، رسانح ياجسرٍز غٍز يرااوضامين تاانألج ااطائألج
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 ( يوض  بيانات لبعض المتغيرات البيوميكانيكية 2شكل )

مصفوفة 
 االرتباطات

 القوى للرجل اليسار
Left force\ N 

 القوى للرجل اليمين
Right force\ N 

 نسبة دورة المشية لليسار
 %left gait cycle 

 

 نسبة دورة المشية لليمين
 %right gait cycle 

 اقصى ضغط
Max pressure 

N\cm^2 

 1اقصى قوة
Max 

force1 

 2اقصى قوة
Max 

force2 

 1اقصى قوة
Max 

force1 

 2اقصى قوة
max 

force2 

 1دورة
gait 

cycle1 

 2دورة
Gait 

cycle2 

 1دورة
Gait 

cycle1 

 2دورة
Gait 

cycle2 
left right 

القوى للرجل 
 اليسار
Left 

force\N 

1 0.25- 0.67- 0.56 0.37  - 0.45- 0.06- 0.65 0.03 0.46 

 1 0.26 0.02 0.04 0.01 0.44- 0.15- 0.44 0.10 

القوى للرجل 
 اليمين

Right 
force\N 

  1 0.27 - 0.51 0.55 0.08- 0.54- 0.03 0.01 

   1 0.21- 0.18   - 0.08 0.55 0.20 0.77 

نسبة دورة 
المشية 
 لليسار

Left gait 
cycle% 

 

    1 0.74 0.44 0.07- 0.45- 0.67 

     1 0.65 0.15- 0.06- 0.35 

نسبة دورة 
المشية 
 لليمين

Right 
gait 

cycle % 

      1 0.37 0.02 0.69 

       1 0.67 0.13- 

 اقصى ضغط
Max 

pressure 
N\cm^2 

        1 0.44 

         1 
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 Butterflyالاااا  يباااين نتاااا.ج م ااافوفة ا رتباطاااات البينياااة  اعاااب مااان خااابل الجااادول 
Parameters  الازمن عناد  –لقيم المتغيرات البايوكينماتيكية  فيماا بينهاا لخ اا.ص منحناى القاوة

رةم ولمتعارث عماى العبقاات ا رتباطياة البينياة باين اداء مهارة حا.ط ال د من الحركة بالكرة الطاا.
متغيرات منحنى اق ى قوة لمدفع األول وال اني مع المتغيرات البايوكينماتيكية المقاسة فيماا بينهماا 
ف فقااد اتضاا  أن قاايم )ر( المحتساابة لاازمن و ااول تاان ير أدنااى قااوة لبمت اااص وأق ااى قااوة لماادفع 

عض المتغيرات كي اكبر مان القيماة الجدولياة مماا يادل عماى النها.ي وجد أن القيم المحتسبة في ب
( ومساااتو  معنوياااة 18وجاااود عبقاااات معنوياااة باااين المتغيااارات ماااع بغضاااها ف تحااات درجاااة حرياااة )

 (م444م1( والبالغة )15م1)
ساابر كااا  العبقااات أن زماان التماااس المتحقااق مااع المن ااة يعطااي مؤشاارال عاان  عاازو الباحااثيو   

عة التقربية لمركز  قل الجسم( ويطيل كاا الزمن أو يق ر تبعال إلعاقاة مد  اندفاع البعر )السر 
السااارعة األفقياااة ف الااا  أن البعااار يحااااول عناااد اق اااى ان نااااء تحويااال السااارعة األفقياااة الاااى شااابه 
عمودياة ف وعمااى كاااا األساااس فااان الساارعة التقربيااة الكبيارة تحتاااج الااى زماان تماااس كبياار لكااي يااتم 

حويمهاا الاى شابه عمودياة ولاال  فاان العبقاات ساتكون معنوياة باين اغمار إعاقة السرعة األفقية وت
المتغياارات فاازمن ا مت اااص ساايجار  زماان اق ااى قااوة عنااد التماااس وان ا اار الاا  سااينتقل لحااين 
اق ى قوة في الدفع النها.ي ف إضافة الى أن جميع األزمنة مرتبطة ايجابياال ماع زمان الادفع الكماي 

 بطة مع بعضها البعض مكونها أجزاء متناسقة ومترا
سبر ظهور العبقات ا رتباطياة البينياة الاى أن أدناى  ير  الباحثباإلضافة الى ما تقدم 

قوة لبمت اص من أحرج لحظات المرحمة تن يرال في مساتو  األداء الفناي وفاي األعاداد لمتطمباات 
يااادة القااوة المباولااة فااي الاادفع نتيجااة  زدياااد الحماال الواقااع عمااى الاارجمين الاادافعتين والااا  يتطماار ز 

نهاية مرحمة ا مت اص لعبقتها المقننة والماؤ رة فاي مجماوع القاوة الدافعاة ف لاال  نجادكا الماؤ ر 
األكم عمى مستو  األداء الفني وكاا ماا أكادت عياه بعاض الم اادر باعتباركاا مان أكام متطمباات 

قميماة فاي مرحماة ا مت ااص ف إضافة الى الا  أن كاا  العبقاة جااءت لنتيجاة وجاود قايم  المرحمة
 وال  ل غر الفترة الزمنية في كا  المرحمة والا  ا ر بالتالي عمى قيم معد ت القوةم

الااى أن زماان و ااول تاان ير أدنااى قااوة لبمت اااص يتوسااط أزمااان مرحمتااي الاادفع األول  باإلضااافة
 م بالنسبة ألداء والنها.ي وكاا الزمن مهم جدال في عممية الدفع في نهاية العمل عمى ماس  القد
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أن التغيياار المفاااج  حيااث مهااارة حااا.ط ال ااد  ن الاادفع ماازيج ماان حا اال ضاارر القااوة بااالزمن 
ف لاااال  فاااان زمااان مرحماااة  لحالاااة الجسااام تحااات تااان ير القاااوة يااارتبط ارتبااااط مباشااار بعن ااار الااازمن

ر أن ا مت اص سيواز  زمن الدفع النها.ي والا  يؤ ر بالتالي عماى زمان الادفع الكماي لاال  يجا
يحرص البعر عمى تزامن استخدام القاوة وتساخيركا مان خابل ال ناي والماد المناسار ونقمهاا عبار 
مفا ااال الجسااام ضااامن انسااايابية الحركاااة زمانياااال ومكانياااال وان أ  عااادم توافاااق فاااي الااا  م ااال ال ناااي 

 المبكر أو المتنخر يعني ضياع لمقوةم
الازمن أو قاوة الادفع خابل الحركاة -ير القاوةان العبقاات كانات تادل عماى ازديااد مقادار تان  واخيرا 

كمماااا ازدادت قااايم القاااوة المساااجمة عماااى المنحناااى ف لاااال  فاااان البعااار المعاااد اعااادادال جيااادال يحقاااق 
مساحة اكبر عن أخر غير معد طبقال لقدرته العالية في تحقيق القوة المحركة لاه خابل فتارة زمنياة 

القاوة الزمنياة وان مان يباال اق اى قاوة ممكناة مان  محددة ف ويدل كاا عمى ازدياد في مقدار تن ير
 بداية الحركة الى نهايتها يحقق محتو  اكبر تحت المنحنى م

 
 ( يوض  بيانات بعض متغيرات البيوميكانيكية3شكل )
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 الباب الخامس
 االستنتاجات والتوصيات:  -5
 االستنتاجات :  5-1
 لمهااارة الضاارر الساااحق Scan  footكنااا  تشااابه بطبيعااة شااكل خ ااا.ص منحنيااات  م1

  حتوا.ها عمى قمتين تم مت األولى القوة ا بتدا.ية وال انية بالقوة النها.يمبالكرة الطا.رة 
كناااا  تبااااين فاااي المتغيااارات البايوكينماتيكياااة عناااد اداء المهاااارة ويتضااا  مااان خااابل بداياااة  م2

القاادمين بينمااا تكااون مؤشاار القااوة والضااغط بقمااة  ااغيرة نساابيا عناادما يكااون الاادفع بجاازء ماان 
القوة والضغط مبتد.ة بقمة اكبر تعبيرا عن مؤشر كبير نسبيا لمقوة عنادما يكاون الادفع بكامال 

 القدمين عمى الجهاز م
أن قوة الدفع األول عمى المن ة تكون اقل بك ير من قاوة الادفع النهاا.ي فاي جمياع ا داء  م3

 بالكرة الطا.رة م لمهارة الضرر الساحق
ي خ اااا.ص المنحنياااات المسااجمة فاااي ا داء وزمااان تن يركااا عماااى طاااول كنااا  اخاااتبث فاا م4

 عمى جهاز ماس  القدم ملبعر  بالكرة الطا.رة  مراحل الخطوة لمهارة الضرر الساحق
إن زيادة قيم متغير الزمن لبعر له تن ير سمبي في تحقيق ا رتفاع المناسر  من خبل  م5

 ور  لحظة انجاز الواجر الحركيمقمة المنحنى ال اني في تحقيق ارتفاع نقطة ال
إن خ ا.ص المنحنيات لممتغيرات البايوكينماتيكياة المتحققاة فاي الخطاوة تكاون مشاروطة  م6

باااانمرين احاااادكما قااااانوني ماااان خاااابل عاااادم ارتكااااار الخطاااان وال اااااني ميكااااانيكي لتحوياااال كااااا  
 م.رة بالكرة الطا المتغيرات من شكمها األفقي إلى عمود  عند اداء مهارة الضرر الساحق

 
 التوصيات :  5-2
ضااارورة اعتمااااد المااادربين األساااس والقاااوانين الميكانيكياااة لخ اااا.ص منحنياااات المتغيااارات  -1

البايوكينماتيكية المتحققة لمهارة الضرر الساحق كمبدأ ميكانيكي يمكن تطبيقه من خابل 
 التتبع الميكانيكيم

ة عنااااد اداء مهااااارة لممتغياااارات البايوكينماتيكياااا  Scan footتقسااايم خ ااااا.ص المنحنيااااات  -2
الضاارر السااااحق يعطااي فهماااال أوضاا  لخ اااا.ص ومتطمبااات بداياااة المرحمااة مااان نهايتهاااا 

 وعبقة كل منها باألخر  في مستو  األداء الفني م
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ضاارورة اعتماااد األسااس والعواماال الميكانيكيااة المهمااة لخ ااا.ص المنحنيااات فااي ألجسااام  -3
طيااااران م ااااالي يتناساااار مااااع المقاوفااااة والتااااي تم ماااات فااااي كساااار ا ت ااااال لتحقيااااق مسااااار 
 متطمبات األداء الفني بما ينسجم والواجر الحركي المطمورم

العمل عمى تطوير خ ا.ص المنحنيات من خبل القوة ا نفجارية لعضبت الرجمين من  -4
 اجل الح ول عمى متغيرات خطوة سريع اعتمادال عمى مبدأ الفعل ورد الفعل م

نهاياة قسام ا مت ااص لتان ير الا  سامبال عماى تجنر زياادة ال ناي فاي مفا ال الجسام فاي  -5
 زمن الدفع الكمي م

ضاارورة وضااع مناااكج تدريبيااة متخ  ااة ومسااتندة عمااى التحمياال البيوميكااانيكي لمدراسااة  -6
 الحالية لمو ول إلى األداء األم ل من حيث تحسين الهدث الميكانيكي لألداء م
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