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 (صديقاتي...).من لى مان للىفاء رمزا والتضحيت امساً لنانت....... إىل

 مليتي........... .....معىن لنان ............... للعلمإىل من لى مان 

 اهدي مثرة جهدي املتىاضع .. 

    
                                       

 تقدٌر .. شكر و
 

أخرشىا مه ظلمات الٌُم.. َأكرمىا بىوُ  الهٍوم.. َٔطور لىوا خوسامه .لمو ..  انههى     

َافحط لىا أبوُا   ظمحو .. َاش ول .لمىوا خالظوا لُشٍو  ال ورٔم.. َأو مىوا بموا .لمحىوا 

 او  .لّ كل شٓء قدٔر.      
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فان القُش قد ُشبلث .لوّ شو ر موه اظطوه ألٍٕوا ر َم رفوة الهؼول لموه … َب د      

 (...  هللا ( ) مه لم ٔش ر الىاش لم ٔش ر َفٓ ظدٔد الرضُل )أضداي لٍا .. 

ٓ  َ.رفاووار      ب د أن أجم هللا و محوً .لوٓ فوٓ اجمواا كحابوة البعود ر فو وٓ اشود لساموار .لو

بالصمٕل ان اجقدا بُافر ش رْ َجقودٔرْ َامحىواوٓ لمشورل البعود .. أضوحاعْ ال سٔوس 

جقوودٔم الىظووط ال لمووٓ َجٍ ٕووة  َالوو ْ كووان لووٓ خٕوور .ووُن فووٓ ضوو ا شبووا الوودكحُ  

 المظاد  ال لمٕة .. فصساي هللا .ىٓ خٕر الصساء..

شام ووة  –َأجقوودا بالشوو ر َالحقوودٔر ل ضوواج   ال ووراا فووٓ كلٕووة الحربٕووة الرٔاػووٕة      

القادضٕة شموٕ ٍم الو ٔه ضواودَوٓ َكواوُا لوٓ خٕور .وُن فوٓ المراظول الد اضوٕة الو ٔه 

 ش ل ال ْ م ىىٓ مه أكمال د اضحٓ...طقلُا خبرجٓ ال لمٕة َؽُ ٌَا بال

َٔد.ُوىٓ َاشب ال رفان َاال.حرال بالصمٕول نن أقوإ نشو ال َاظحراموا م بورا        

.وه فؼولٍا ال موٕم ابوٓ َاموٓ ال والٕه الو ٔه جعملوُ .ىواء د اضوحٓ دا.ٕوا الموُلّ .ووس 

َشوول نن ٔم ىىووٓ َٔووُفقىٓ الووّ ؽا.حٍمووا ب وود هللا .ووس َشوول َ ػوواٌما .ىووٓ اوووً و ووم 

 …  صٕبالم

َأجقدا محُاػ ار بُافر الش ر َالحقدٔر ال الٕٕه نلّ .واملحٓ َأقربوامٓ لصٍوُدٌم 

ٓ  َجقدٔمٍم المطاود  َالمطا.د  خ ل مد  الد اضة فلٍوم مىوٓ الشو ر االمحىوان  ال بٕر  ل

 َشسأٌم هللا .ىٓ خٕر الصساء ..

الباظرة .ه كُوٍوا قود وطوث أْ اضوم أمودٌا بالمشوُ   ال لمٕوة أَ المطوا.د   َج ح       

 خ ل الد اضة مه دَن قظد َُٔشب .لًٕ نن أجقدا بالش ر َالحقدٔر لٍم.....

 

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمٌن  .

 

 

 مستخلص البحث                                

زين( فً تناء اننًارد  -انذٌنايٍكً نخصائص ينحنى )ضرعح انتحهٍم انذًٌىغرافً نهتركٍة

 انحركٍح نًراحم يهارج انضرب انطاحك تانكرج انطائرج

 المشرل                                     الطالبة                                  

 أ.د. ض ا شبا                                         أ ل  ٔاض ظطه شاضم             
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 يهخص انثحج

أٌمٕووة .لووم البُٕمٕ اوٕوو  فووٓ د اضووة َجعلٕوول مراظوول المٍووا   َنٔصوواد ال  قووات لووب غ 

الووسمه للُطووُل بٍووا نلووّ -مح ٕراجٍووا .ووه ؽرٔوول الحعلٕوول الوودٔىامٕ ٓ لىظووامض مىعىووّ ضوور.ة

الرٔاػوٕة ر َد.وث  مطحُِ األداء الهىٓ المرالٓ ب ٕة نكمال شسء مه محطلبوات الُطوُل للهُ موة

الوسمه -العاشة نلّ نشراء د اضة لم رفة َجعلٕل المح ٕرات الدٔىامٕ ٓ لىظوامض مىعىوّ ضور.ة

لمراظوول المٍووا   مووه َػووة البدأووة َقاوُوٍووا االجووسان َالربووات ذووم الحعؼووٕرٔة َقاوُوٍووا الطوور.ة 

ل موُدْ َجعقٕول االوحقالٕة ل طب ال .ب ؽاقة ظركٕوة محسأود  ٔوحم وقلٍوا موه الشو ل االفقوٓ الوّ ا

قاوُن المق َفات .ىد كطر االجظال ل .ب مة اال ع فٓ مرظلة الطٕران ذم قوٕم الىقول العركوٓ 

المٕ اوٕ ٓ مه الص ع لل  اع الؼا بة ذم الّ ال ر  مه خ ل قاوُن السخم َظهع الوسخم الوّ اخور 

د اضوة نلوّ مراظل االداء لقاوُن الطقُؽ العور جعوث ظورَل مشوابٍة لعواالت الل وب ر ٌَودفث ال

زمه( لمراظول مٍوا   الؼور   -الح رل .لّ قٕم الحركٕب الدٔىامٕ ٓ َخظامض مىعىّ )ضر.ة

زمه(  -الطاظل بال ر  الطامر ر َالح رل .لّ اذر الحركٕب الدٔىامٕ ٓ لىظامض مىعىّ )ضر.ة

فٓ بىاء الىماعز العركٕة لمراظل مٍا   الؼر  الطاظل بال ر  الطوامر ر َافحورع البعود ٌىوا  

زمووه( فووٓ بىوواء الىموواعز العركٕووة  -ذوور أصووابٓ للحركٕووب الوودٔىامٕ ٓ لىظووامض مىعىووّ )ضوور.ةا

لمراظل مٍا   الؼر  الطاظل بوال ر  الطوامر  ر َجوم البعود موه خو ل الحركٕوب الودٔىامٕ ٓ ٌوُ 

فوٓ  خطٕوة ظٕد ج ُن الم ادلة الحوٓ جع وم جطوُ  الىمواا م ادلوة الىماا الدٔىامٕ ٓ وُع خاص مه

ظووٕه أن الووىمم الدٔىامٕ ٕووة بشوو ل .وواا لووٕص لٍووا ومووُعز ظلووُل م لوولر مٕوور أوووً ٔم ووه ظوول الووىمم 

وا  الدٔىامٕ ٕة الىطٕة بش ل جاار كما أن بٍا مصمُ.ة ذرٔة موه الىظوامض الرٔاػوٕةر َٔم وه أٔؼر

 ٕة ال امةر بعطا  وقاؽ الحوُازن للىمواا اضحىداا الىمم الىطٕة لهٍم الطلُ  الىُ.ٓ للىمم الدٔىامٕ

ر ٌَو ا ٔ ىوٓ د اضوة لمراظول مٍوا    َجقرٔبٍا .لّ أوٍا وماا خطٓ ظُل كل وقطة مه ٌ ي الىقاؽ

الؼر  الطاظل بال ر  الطامر  َفل ٌ ي الىمم ٌَٓ .با   .وه القوُاوٕه َالوىمم المحب وة فوٓ كول 

 مرظلة مه مراظل االداء. 

 

The dynamic structure of the characteristics curve (Speed-time) in 

the construction of kinetic models for the stages of  Volleyball 

Spiking skill 

Research Summary 

The importance of science Biomechanics in the study and analysis 

phases of skill and creating relationships for some variables through 

dynamic analysis of the characteristics of the speed-time curve to bring it 

to the level of perfect technical performance in order to complete a 

portion of the access sports requirements, the need arises to conduct a 

study to find out and analyze the dynamic variables of the characteristics 

curve Speed- time for the stages of the skill of the starting position and 

the law of equilibrium and stability, and the preparatory and law 

transitional speed to earn player increasing kinetic energy is transferred 

from the shape horizontal to vertical and achieve projectiles law when 

breaking the contact of the player with the ground in the flight phase and 

then the mechanical motor transport values from the trunk of the arm 

strike and then into a ball through momentum and conservation Act 

momentum to the last stages of the performance of the law of free fall 

under conditions similar to the cases of play, and study aimed to identify 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%83%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%83%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A9
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the dynamic composition and characteristics of the curve values (speed-

time) stages beating overwhelming skill of volleyball, and identify the 

impact of the dynamic structure of the characteristics curve (speed - time) 

in the construction of kinetic models for the stages of the beating 

overwhelming skill of volleyball, and I suppose Find a positive effect of 

the installation of the dynamic characteristics curve (Speed-time) in the 

construction of kinetic models for the stages of the beating overwhelming 

skill of the plane of the ball, and was searching through a dynamic 

installation is a special type of system dynamic where the equation that 

the evolution of the system linear equation control while dynamic 

systems in general do not have a closed solutions model, but it can be 

dynamic systems linear solution fully, also has a group rich array of 

sports properties, and can also use linear systems to understand the 

qualitative behavior systems General dynamic, calculates balance points 

of the system and approximated as a linear system around each of these 

points, and that means the study of the stages of the beating 

overwhelming plane ball skill in accordance with these systems, which is 

about laws and regulations followed in each stage of performance. 
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كعاووت ببووبب تطب وو   تووش دوو الع المووعلق نووش ااتاووع ال ع ووتإن التطوواتات الممة وول االت ا وول ال
األبو  الممة ول االتكاالاة ول ال ا اوول التوش بوعلةت نووش تطوا ت اتنول الةبووتا  الممةوش بدوك   ووعق 
االةبوووتا  الت ع وووش بدوووك  الوووعف اةةوووع س دووول ن وووا من الةبوووتا  الموووعلش االةتطوووات ل اةوووع ات 

 .لكب تالت ع  ل نش ااتاع ال ع ت ةتتبط بدك  كب ت ةل ةاة ات الممق االتطات التكاالاةش ا
ان ملة وووول  مووووق الب اة كعا وووول نووووش ت بوووو ن ةبووووتا  األاال الة ووووعت  لكا ووووت ةوووون ال معل ووووعت 

نش اتابل اا اة ةن ملق الة وعتات نوش لمبول  ىةمتاا ت الكتة الطعئتةااأللمعب الت ع  ل اةا ع لمبل 
مل االتووش تمتبووت ال ع وول االا ع وول الطب م وول سبووتاةعت كوو  ابوو  ال ووتب البووع  الووش  الكووتة الطووعئتة

 البع اوول متتوتت ، لولللةون الو   تبووة   الا وعط ةبوتالاةل ةون ابو  ال ت و  لت   وو  ال وا  بعلةبوعتاة 
الة عتة اا  ةعا الم اعت لبمض ةت  تات ع  ون طت و   ةتا  لم ااا ن الة كعا ك ل نش اتابل ات م   

الةاوعلش  ال ةن لماصا  ب ع إلى ةبتا  األاال ال اش-بت لالصعئف ةا اى ل الا اعة كشالت م   
 ب  ل إكةع  ة ل ةن ةتطمبعت الاصا  لم اتةل الت ع  ل . 

 مشكمة البحث  1-2
 الوووووا اعة كشا وووووت ال عةووووول إلوووووى إةوووووتال ةاووووو  لكووووولا اتابووووول لةمتنووووول ات م ووووو  الةت  وووووتات 

ةوون ا وول الباا وول ااعااا ووع استوو ان االابووعت اووق لة ووعتة لةتا وو  االوو ةن -بووت لالصووعئف ةا اووى ل
الت  وو ت ل ااعااا ووع البووت ل اسات عل وول لكبووب ال  ووب طعاوول  تك وول ةت ا وواة  ووتق ا م ووع ةوون الدووك  
اسن ش الى المةاا  ات     اعاان الة لانعت  اا كبوت استصوع  ل  وب ةول استض نوش ةت مول 

ةلع لملتاع ال عتبل اق الوى الكوتة ةون الو   اوعاان الط تان اق ا ق الا   ال تكش الة كعا كش ةن ال
ت ووت ظووتا   الوو الق ا  ووظ الوو الق الووى االووت ةتا وو  اساال ل ووعاان البوو اط ال ووتبووت ل اساطوو   ا 

اا ول اان توق اتابول لولل الة وعتة  البع اولةدعب ل ل عست الممب ،   وث لوق  بوب   موى  وا  موق 
ةةوع  وتق  موى  عة كش ل وااا ن الةتا و  لمة وعتةالتتك وب الوا اةون الاع  ول لكو  ةت مول  اةعلج  تك ل

 ع ةووووون ةالتمووووو  الةاااوووووب البع وووووث الالووووواض نوووووش ةةوووووعت لووووولل الة وووووعتة لتا ووووو   ملة ت وووووع ااتابوووووت
 .الة كعا ك ل

 البحث:أهداف  1-3
 :إلى  ا  الب ث           

لةتا   ة عتة  ( ةن -بت ل)الصعئف ةا اى ا تتك ب الا اعة كش الالتمت   مى ا ق  .1
 .ال تب البع   بعلكتة الطعئتة

نش باعل الاةعلج  ( ةن -بت ل)تتك ب الا اعة كش لالصعئف ةا اى ال اات التمت   مى .2
 .ال تك ل لةتا   ة عتة ال تب البع   بعلكتة الطعئتة

 البحث:فرض  4-1
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نش باعل الاةعلج  ( ةن -بت ل)تتك ب الا اعة كش لالصعئف ةا اى ما ةعبش ل اات لاعل .1
 .ال تك ل لةتا   ة عتة ال تب البع   بعلكتة الطعئتة

 البحث: مجاالت 5-1
 .البدت : س باا الةاتالب الاطاش المتااش بعلكتة الطعئتةالةةع   1-5-1
 .           3/2017/ 19ال ع ل 26/1/2017ال ةعاش: ةن الةةع   2-5-1
 قاعة كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة / جامعة القادسٌة .ةالتبت ا الةكعاش:الةةع  3-5-1 

 
 

 الباب الثاني  
 الدراسة النظرية والسابقة : - 2
 الدراسة النظرية :   1– 2
 البيوميكانيك :  1– 1 – 2

الب اة كعا ووول لوووا المموووق الووول    وووتق بت م ووو   تكوووعت ا ابوووعن ت مووو    متةوووا  موووى         
الك اةعتوول( بع  ووعنل إلووى التمووت   مووى ةبووببعت ال تكوول )الك اتوول( الت ع وو ل الاصوو  ال    ووعئش )

 (. 1،ابةع  ك   ااتصعا انمعل ل نش الة ا)
( لوش Biomechanics د ت نؤاا تان   البعةتائش إلى إن " كمةل ب  اة كعا ل )        

( اتماووش الاابووطل  mechanic( اتماووش ال  ووعة ا ) Bioمصو  إةت  ووش الووش ةكااوول ةوون كمةتو ن )
ما األااة ، نعن تتك ب الكمةل  ماش اآللل ال  ا ل الا الممق الل   ب ث نش  تكول األةبوعق ال  ول 

 (.   2االةعا ل ةن اة ل ال ااا ن الةعا ل ةن اان ابتااعل ")
االب اة كعا ووول لوووا  موووق  ب وووث نوووش  تكووول ا ابوووعن ما ال  ووواان ما بموووض مة ائوووا        

ةابووول بووواال  موووى ةبوووتا  بوووط  األتض ما نوووش الةوووعل ما ال  وووعل لت ا وووا بطت  ووول ةا وووا  ل ةم
لا ةوع مةت اوع ة عتاول ببو طل لمتاوعق ال  عبو ل نوش الااوت ال ع وت 3التكا ول الةاوعلش لم تكول ) ( . اا 

نتااوووع اةوووا تطووواتا" ةمةابوووع" نوووش الةبوووتا عت كعنووول ، الووولا التطوووات ةوووعل ات ةووول لمب وووعث الةبوووتةتة 
 ا وول ااتابوول ال تكوول اتابوول اان وول ةوون   ووث  ةعا ووع ، إ ووعنل إلووى ال ووا  لم تكول اظ ووات اآلست الت

                                                           

ميرررررررر    ,بغ اد,مط عرررررررر تطبيقااااااااوتيكابوك في وليااااااااييضاااااااا يكاراااااااا  ك يكا كو اااااااا ي ك  ك يكا   اااااااا  .(صررررررررالك مي رررررررر  ا  ررررررررا  ا   رررررررر    1)
 .17-16,ص2007ا ع ي  ,

 .   13( ص 1988)الموصل دار الكتب للطباعة والنشر،  ،  ككيالبايوميكان .(فؤاد توفٌق السامرائً 2)

ص  1999  ط امير  وا شررا, ا, ميمرانددااا    رفباو  يك ساايكاكي ولي يالياك   اوتيكا كو ايلي( قاسم حسن حسني وإميران ارا.ا.3) 
25-26 . 
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الةبببل نش  ااث ال تكل ، اةةع بوب  اتابوتا اةوا إن  موق الب اة كعا ول اوا ق اواق ال تكول ، ن وا 
كعاووت ال تكوول ة ووت ة ااوول ، بةماووى س تووانت ن  ووع ةعاووب اساتصووعا بعلة ووا لمت مووب  مووى الة عاةوول 

 (.1    مش بماةع اكان اا اصماع إلى التاة ا ال تكش األن  )الةم ال بةبعت  تكش ا ة
"ا ما الب اة كعا ل  مةع" ا اع" نوش الةةوع  الت ع وش ظ وت ات ةول ال عةول إلوى اتابول     

 تكوووول الكعئاووووعت ال  وووول ةوووون الاع  وووول الة كعا ك وووول، انووووش باا وووول البووووبم اعت تووووالى الةةموووو  الوووواالش 
 .)2)ش الةتمم  بعلت م   الة كعا كش لماظةل ال  ا ل" ةصطم  الب اة كعا ل لاص  ال    الاتاب

ا مووووت  الب اة كعا وووول بتاووووا "  مووووق  الووووتف ما  ب ووووث نووووش   ووووعئ  ال ووووا  الااالم ووووول      
 ( .3االالعتة ل  مى األةبعق ال  ل " )

 ( .4ا مت  كللل " لا تطب   األب  الة كعا ك ل نش اتابل ال تكعت البدت ل ") 
ات  نووش التتب ول الت ع و ل نعاوا   ووتق بعلةعاوب البوااش اال تكووش ، إةوع الةواتب ااالةو       

اةع  بة  با الة ع  ال تكش ةن ةة و ات اناائوا ة كعا ك ول  ةكون إن تاةوا األاال اتصو  بوا الوى 
 ( . 5م مى اتةعت اساتصعا نش الة ا االةاعل ل الةادااة)

 ( :6  بق  مق الب اة كعا ل إلى ةع  تتش)
 -الب ابتعتل:  -م

ا ماووش اتابوول األاظةوول الاعبتوول بوواال ال ووال الاعبتوول ما البووت ل الاعبتوول اتا وو   طووت  األاال 
 التش   اق ب ع الةبق.

   -الب اا اعة ل : -ب
ا ماش باتابل األةبوعق الةت تكول، بواال ال وال الةت تكول ما البوت ل الةت تكول             

 اتا    طت  األاال التش   اق ب ع الةبق.
 -ابة ن :ا  بق إلى 
 مق  ماى باتابل مببعب ال تكل اال ا  الةصع بل باال مكعات اعتةل  ا وع -الب اك اتل :

 ما ة اال ل ع ، ا ب ث نش ةبببعت ال تكل ااتعئج اسا بعض الم مش ا  اتا بةاعل ل األاال .

                                                           

row hill ,1995 ,p 2G–2ed : New York , Mc , Biomechanics)Susan.Hall; 4( 
 

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

febigfr,1973)p.18 
, أطاوحر  د.وروااغ  رن مشررواة , كاا كئ كار كيليكاكي ولي  يابعضيكاكرغي كتيض يفهو ةيكإل ساو ينو يياليكاكقارقياي كاقا  يمي   س وم جرواد . (3)

 .  6,ص 1997جامع  ا  صاة د . ي  ا رتبي  ا الاضي  , 
 

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, ا قاهاة  د داا ا   ا   ط امي  ,  كاكي ولي ويكا ي كلم ا  لن .( ط ح  حسا5)
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الوووا اتابووول ال تكووول اتابووول اصووو  ل ةووون   وووث ال ةوووعن ا الةكوووعن اان   -: الب اك اةعت ووول
التطووت  إلووى ال وواة الةبووببل ل ووع . اان الالصووعئف الك اةعت ك وول ل تكوول ا ابووعن تت وواا ةوون الوو   
اتابل الدك  الالعتةش ال اابش اتبق الةبوعت ال تكوش ل ابوعن نوش ال  وعل ات  تاتوا نوش الو ةن ، 

الدكمش لم تكل ةا  )الةبعنل ، ال ةن ، البوت ل( اتبوق ةبوعتات ع ،  م    تق بعلةعاب الةظ ت  ما
اان ا تةووعا األبووعل ب الاا  وول ةوون الت م وو  باابووطل الكووعة تات البووت مل اابووتالااق مة وو ة الكةب وواتت 
لات البتةة عت ال ا ال االةتالصصل نش للا الةةع  لا الل  اعا إلى تمل الاتعئج ، إل من الم ن 

 ووت اووعاتة  مووى ةتعبموول األاال الوول   تة وو  بعلبووت ل الكب ووتة كووللل س ةكوون ا ووع  البدووت ل الةةووتاة ة
 الةت  تات األالت  كعلبت ل ما ة اات ال اا ل  ن طت   الاظت ن ط .

  -( :1ا ةكااع إن ا اا الااةبعت األبعب ل لمب اة كعا ل الت ع ش بعلا عط اآلت ل)   
 ، اا ل اابب ال ما  الة كعا ك ل. ا ل الب اث الالعصل بعألاال الت ع ش األةا  -1
 تمة ق الةمماةعت الةكتببل  ا  نن األاال األةا  ألاااع الت ع ل ك   مى  اة. -2
 ةااصمل تطا ت ةاعلج الب ث الالعصل بعلة كعا ك ل ال  ا ل. -3
تطا ت ةاعلج الب ث الاا  ل ، ن ةع  تمم  بممق الب اة كعا ل ابالعصل إااوعل  ةم وعت  -4
 التات ب .
 ابتوالااق الب اة كعا ل نش تطا ت ال اتات الباا ول االا بو ل الةطمابووول  -5

 ) ال اة، االبت ل، التدعال، ال اتة  مى تا ال م  ابت تا( 
اس   تصت ابوتالااق  موق الب اة كعا ول  موى الةةوع  الت ع وش ن وط ، بو   واال  نوش       

ن الممواق التوش  واال  الب اة كعا وول اة تلوع ةوو…… واة ةةوعست مالوت  كعلطووب اال  وعل اال اابول 
كة ل ة ق  تطمب ةن مصو عب لولل اسالتصعصوعت ا لةوعق بكا وت ةون الةمماةوعت  ون الصوعئف 

 الةبق البدت  . 
 

 التحميل البيوميكانيكي لممهارات الحركية:   2 – 1 – 2
ٔحظإ شٍاز العركوة فوٓ شطوم اإلوطوان بىظوامض مٕ اوٕ ٕوة .دٔود َ.ىود جطبٕول القُا.ود         

المٕ اوٕ ٕة .لّ ظركة الصطم البد مه مرا.ا  ٌ ي الىظامض َد اضة كول المورَل َالمح ٕورات 

البُٕمٕ اوٕ ٕة ٌَ ا ٔ ىٓ اوً البد مه جعقٕل خظوامض األداء الهىوٓ المروالٓ ْٖ مٍوا   أَ ظركوة 

ػووُء االضووح دادات َالىووُاص  فووَٓأن ٔ  ووص االضووحىداا المىاضووب للقُا.وود المٕ اوٕ ٕووة  ٔاػووٕة 

 المٕ اوٕ ٕة المُشُد  فٓ .مل شٍاز العركٓ لإلوطان.

                                                           

تامج  ( .مال مي   احلمي  , ا قاهاة د ما.ز ا  واب   شرا , كاكي ولي ويكا ي كلي ئ قيكاب ثيكاعكك ياك   وتيكا كو يلي:ي)( جند هومخوث . 1)
 . 24-23,ص  1999
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مطووحُٔات .لٕووا مووه األمووُ  المٍمووة الحووٓ جحطلووب م رفووة أٌووم المح ٕوورات  نلوؤَّ وود الُطووُل       

داء المٍا   بصٍد اقحظادْ َٔحطلب الُطوُل المٕ اوٕ ٕة الحٓ جطاٌم فٓ نجقان المٍا   فؼ ر .ه أ

للمطحُِ ال الٓ م رفة الحهاطٕل الدقٕقة للعركة َم رفة مطبباجٍا َالش ل ال ْ جحمٕس بً "ل ا ٔ ود 

الحعلٕل َضٕلة مىطقٕة الحٓ ٔصرْ بمقحؼاٌا جىاَل الماٌر  مُػُع الد اضة كما لُ كاوث مقطمة 

لٍا. نع بعد ٌ ي اإلشراءات ك ر .لوّ ظود  جعقٕقوار لهٍوم نلّ األشساء أَ ال ىاطر األضاضٕة المؤلهة 

أ.مل للماٌر  ك ل "
(1)

  . 

ان د اضووة العركووة مووه َشٍووة الىموور البُٕمٕ اوٕ ٕووة أضووٍمث فووٓ ظوودَخ الحقوودا الملمووُش فووٓ      

اإلوصاز الرٔاػٓ موه خو ل نٔصواد العلوُل العركٕوة الىاجصوة .وه االضوح  ل الصٕود لقوُِ ال .وب 

رجبؾ ب ل  مه قُِ خا شٕة جؤذر َبش ل مباشر فٓ العركة"ال اجٕة َما ٔ
(2)

 . 

َلٍ ا فان "الحعلٕل العركٓ ٔ د مه أكرر المُازٔه طدقار فٓ الحقُٔم َالحُشًٕ"  
(3)

 .  

َمووه أٌووم المحطلبووات األضاضووٕة لل موول الحوود ٔبٓ ٌووُ نشووراء جعلٕوول َجقوؤُم األداء الهووردْ       

لحٓ جعدخ وحٕصة ج ودد ظواالت َظورَل الل وب المحىُ.وة َالصما.ٓ لحشىٕض َم الصة األخطاء ا

طوات "أن الظوُ   فأذىواء األداء اله لوٓ للمىا فوٓ َالح قٕدات الحٓ جرافول األداء وهطوً َالحوٓ جمٍور

   َعل  الن ال .ب خ ل الحمرٔه رالعقٕقٕة ألداء ال .بٕه ج ُن خ ل المىافطات

ٕوس بطوبب .ودا شو ُ ي بوالمرَل القاضوٕة َالعرشوة ال جمٍر قابلٕحً العقٕقٕة لو داء الصودْ المحم 

للمىافطة
(1)

. 

َفووٓ الُقووث العاػوور اضووحىدمث األشٍووس  ال لمٕووة العدٔرووة للمطووا.د  .لووّ َطووإ العركووة     

َجعلٕلٍا جعلٕ ر دقٕقار َال شإ .ه شمٕة ال ُامل الحٓ جدخل فٓ عل  الحعـلٕل " أن أفؼل اضحىداا 

دقٕقووار للعركووة المطووحىدمة فووٓ الحعلٕوول العركووٓ ٌووُ شٍوواز ل شٍووس  الحووٓ ج طووٓ جعلووٕ ر ظركٕووار 

ال مبُٕجر الطرٔة َشٍاز ال ُمبُٕجر البٕاوٓ الصبرْ"
(2)

.  

أٔؼا " ٔ رل الحعلٕل البُٕمٕ اوٕ ٓ "د اضوة أشوساء العركوة َم رفوة جو ذٕر المح ٕورات الُطوهٕة 

َالطببٕة ل  جقاء بمطحُِ أداء العركة َجعقٕل الٍدل مىٍا "
(3)

. 

لقد جعقول جقودا كبٕور فوٓ مصوال الح ىُلُشٕوا المح لول بالحعلٕول البُٕمٕ واوٕ ٓ لعركوة اإلوطوان       

.مُما" َال .ب خاطة خ ل الطىُات األخٕر  ر نع جم اضحىداا الحقىٕات المحطُ   الحٓ ضوا.دت 

فٓ العظُل .لّ الم لُمات الدقٕقة َالحُطل نلّ اكحشافات شدٔد  َمه ٌ ي الحقىٕات ٌٓ :
(1) 

 

                                                           
ي.28ص.1992ا  صاةد داا احل م ,  .كار كيليكا    السان خابيط وجناح مه   ا ش . (1)
كاعالقلينينينعضيكاكرغي كتيكابوك في ولي يلي كارص ك يكاك رق ينثالثيلقوطيفنيكاقفزيض ي  ةيكاقكل.يخا   جنم مي   اهللد  (ي2)

  2. ص 1997 ,. ي  ا رتبي  ا الاضي   –جامع  بغ اد  –أطاوح  د.ووااغ  ن مشرواة 
 10, ص1982مط ع  جامع  بغ اد,  .بغ ادد كار كيليكا    وجيه حمجوب ونزاا ا طا ب ,  (ي3)
, اسرررا   ت كيااالي تقااا كايع ك يليبااا يكاراااوايكاكرقااا فينيفااانيالاااال يكسااار  ك يل اااو يفال  اااليفقرااا  ؛هررره  رررال خوااررري  ا زهرررااو   (1)

 . 3,ص1997مشرواة ,بغ اد, جامع  بغ اد , . ي  ا رتبي  ا الاضي  ,  ماجسون, ن
 .34-,33ص ,فص  يسبقيذ  ه .وجناح مه   ا ش  خال طالسان  (2)
 . 44-43ص1999, ا, املوصل د داا احل م    ط امي  وا شركابوك في وليييكا كو  يمسن مس ط اهلامش  . (3)
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 اضحىداا آالت الحظُٔر )ال امٕرات( .الٕة الطر.ة مة أشٍس  العاضُ  الرقمٕة. -أ

 اضحىداا مىظات القُ  مة أشٍس  آلمٕىٓ كمبُٕجر المىحبرٔة .  -  

جظووؤُر الهٕوووـدُٔ ال الٕوووة الطووور.ة موووة برمصوووة الظوووُ  .لوووّ الموووأ رَ أشٍوووس  - ز

 كُمبُٕجر .

لم لُمووات ( ٌووٓ الحعلٕوول باضووحىداا نن أظطووه َضووامل الحعلٕوول العركووٓ )العظووُل .لووّ ا       

الحظُٔر المركب الحٓ ٔحم مه خ لٍا د اضة العركة َمطا اجٍا َالح ٕرات البُٕمٕ اوٕ ٕة َمه ذم 

جطبٕوول ال لووُا الرٔاػووٕة َالهٕسٔامٕووة لحسَٔوودوا بالىحووامس الىٍامٕووة كمووا جموودوا بمىعىٕووات الىظووامض 

حل  الىظامضالمراد د اضحٍا لمقا وحٍا مة المىعىٕات المرالٕة ل
(2)

 .
 

 : الخصائص البيوميكانيكية لألداء المهاري لالعبي الكرة الطائرة 2-1-3
مه المم ه أن و َد الح ىٕ  الرٔاػٓ ومامار ظركٕار مح ُووار موه جراكٕوب .دٔود  ج مول .لوّ  

ء جعقٕل األٌدال المركبة. َالح ىٕ  الصٕد ٔمحاز بالحُافل الصٕد مظوعُبار بواالجسان َالربوات فوٓ أدا

العركووات الرٔاػووٕة مووة االقحظوواد بالصٍوود. َأن ج ىٕوو  ال.بووٓ ال وور  الطووامر  مٍووم شوودار لد اضووة 

الحراكٕب العركٕة المىحلهوة الم ُووة لٍو ا الىمواا َطوُالر نلوّ الربوات َ.ودا الح ٕٕور فوٓ العركوات 

ٌَ ا ٔ ىٓ أن وحطرق نلّ ال ٕىماجٕ ا َال ٕىحٕ ا
(3)

 كما ٔ جٓ: 

 لمحركة: التركيب الكينماتيكي -1
وٌمتاز بالخاصٌة المكانٌة والزمانٌة مثالً فيً المسيار الحركيً لمركيز كتلية الجسيم العيام  

 وأجزائه وتعتمد على التحلٌل الكٌنماتٌكً لمراحيل الفعيل الحركيً فكيل حركية ٌقيوم بهيا الالعيب

 ك اليرجلٌن( وكيذل -مركيز كتلية الجسيم العيام أو أجزائيه )اليذرا  -التعجٌيل–تتكون من السيرعة  

 .(1)طٌران الكرة

 التركيب الكينتيكي للحركة: -2

وهذا ٌوضح العالقة الفعلٌة بيٌن أجيزاء الجسيم بعضيها ميه بعضيها االخير وعالقتهيا ميه  

 القوة الخارجٌة)عمل القوى،اإلٌجابً والسلبً( الفعل المتبادل بٌن الجسم واالرتكاز مه الكرة.

                                                                                                                                                                      
(1)
 miller ,d. l ; computer in biomechanics research : U.S.A ,human kinetics pubisher ,1986 

,p .63-65 .  
 256, ص 1998, فص  يسبقيذ  هيقاسم حسن حسني وأميان اا.ا .  (2)

 
ع دراسة تحليلية مقارنة في بعض المتغيرات البايوميكانيكية بيي  اسيتقباا اسرسياا و اليدفاالػٌث:  ًٌعرب عبد الباق  (3)

 .29،ص2112،اطروحة دكتوراه،جامعة البصرة،ع  الملعب بالكرة الطائرة

، موصيل: مطيابه جامعية الموصيل، الكيرة الطيائرة بيي  النةريية والتطبيي ( سعد محمد قطب ولؤي غانم الصمٌدعً:  (1)

 .148-147، ص1985
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 اً مهميياً أثنيياء اللعييب للوصييول إلييى وإن الثبييات فييً تنفٌييذ التكنٌييك الرٌاضييً ٌعييد شييرط 

 التفوق وتخطً العوائيق والصيعوبات أثنياء أداء العميل الحركيً والسيٌما فيً المرحلية ا ساسيٌة

 .(2)فً تكنٌك الكرة الطائرة 

إن معرفة تلك القٌم المحددة لألداء والتً ٌجب أن تكون واسعة االنتشار وعلى قدر كبٌر  

المدربٌن والالعبٌن حتى لو لم تتوفر على مستوى عاٍل ولكن  من اإلدراك لمدى أهمٌتها من لدن

البد أن تتوفر على المستوى المحلً على ا قل لكً ٌتسنى لنا التدرٌب للمراحل ا ساسٌة ووفقياً 

 لتلك القٌم وصوالً إلى أفضل أداء.

كيييانٌكً أن الممٌيييزات البٌومٌكانٌكٌييية التيييً تتمٌيييز بيييأداء الالعيييب عنيييد تحقٌقيييه الهيييدؼ المٌ      

ا ساسً وهو وصول الالعب إلى درجة عالٌة من معرفية المتػٌيرات البٌومٌكانٌكٌية التيً تيؤثر 

بالحركة من حٌث مسافة االقتراب والتعجٌل وزمن النهوض وارتفا  مركز ثقل الجسم والسرعة 

 الزاوٌة للذرا  الضاربة والجذ  وبعد مفصل المرفق عن محور الدوران والشػل والقدرة والقوة

وغٌرها تؤدي إلى رفه المستوى المهاري لالعب من حٌث التكنٌك وأداء هذه المهارة بشكل … 

 ألً وسرٌه والتً تتطور لدى الالعب من خالل التدرٌب المكثؼ والمتواصل. 

فمثالً لو أخذنا مهيارة الضيرب السياحق المواجيه لوجيدنا أداء هيذه المهيارة تيتم والجسيم فيً       

أعلى نقطة طٌران ولزٌادة قوة الضربة ٌلجيأ الالعيب إليى تيدوٌر الجيذ  وبالتيالً زٌيادة سيرعته 

وٌلجأ الالعب إلى وضه الرجلٌن بحٌث ٌكونان على مسافة متساوٌة لػرض زٌيادة نصيؼ قطير 

ً  جزائها حول هذا المحور "إذ ٌتم دوران الرجلٌن بسرعة اقل من السيرعة التيً القصور الذات

ٌدور بها الجذ  فٌحقق الهيدؼ مين الضيرب إذ ٌيتمكن الالعيب مين الهبيوط بسيالمة وأميان وهيو 

              .( 1) مواجه الشبكة مرة أخرى"

تسيبقه سيرعة كبٌيرة  وفً مرحلة الضرب ٌحدث تصادم بٌن كؼ الالعب والكيرة بعيد إن        

للذرا  الضاربة فً مفصل الكتؼ، ومفصيل المرفيق، ومفصيل الرسيع وبعيد هيذا التصيادم تنتقيل 

أثنياء  فيً الكرة إلى داخيل ملعيب الفرٌيق المنيافس بسيرعة معٌنية وبمسيافة حسيب القيوة المبذولية

لضرب إذ التصادم وتتم هذه العملٌة بشكل مرن ومتوافق من حٌث زواٌا الذرا  الضاربة لحظة ا

ترجه قوة الضرب الساحق إلى ما تتمٌيز بيه اليذرا  الضياربة مين قيوة عضيلٌة وسيرعة حركٌية 

المسار الذي تتمٌز الكرة به وشكل الضربة وقوتها فأما إن ٌكون مسار الكرة مستقٌما  ماعالٌة وإ

وهذا ٌحدث عندما ٌتم ضرب الكرة فً مركزها وأما إن ٌكيون دائرٌيا وهيذا ٌحيدث عنيد ضيرب 

رة أعلى أو أسفل المركز وتأخذ الكرة بعد عملٌية الضيرب شيكلها النهيائً ومكانهيا فيً ملعيب الك

كلما أزداد تػٌر حجم الكرة  كبٌرة قوةالالمنافس وٌعتمد شكل الكرة على قوة الضربة فكلما كانت 

 .(2)وشكلها 

                                                           
 .151-148ن ص1985سعد محمد قطب ولؤي غانم الصمٌدعً: مصدر سبق ذكره،  (2)

 .  358, ص فص  يسبقيذ  ه.ط ح  حسام ا  لن (ي1)
  142. 1985.فص  يسبقيذ  هي.سع  حمم  قطب و ؤ   امن سعي  ي(2)
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 (:1لعوامل آالتٌة)اجة بنتٌإذ إن القوة المؤثرة على الكرة تتعلق بشكل رئٌس 

 مرجحة الذرا  الضارب.             ب. وزن الكرة  أ.

 ج. الزخم الكلً للجسم                   د. زاوٌة الطٌران 

 وغٌرها..… هـ. زاوٌة النهوض                     و. الجاذبٌة ا رضٌة 

والتً تؤثر وبشكل فعلً على مسار الطٌران للكرة وعلى أداء اللعبة، وأن التحلٌل الحركً       

هو احد العلوم التً تساهم وبشكل دقٌق لمعرفة تفاصٌل الجسم وحركاته وتطورها وبحاجة أٌضا 

 إلى إٌجاد الدراسات البٌومٌكانٌكٌة للحركات الرٌاضٌة المختلفة.

ا تأثٌر فعال فً ا داء الحركيً مين خيالل تحلٌيل الظيواهر الميؤثرة فيً وان الدراسات العلمٌة له

 ..الحركة ودراستها

 الضرب الساحق في لعبة الكرة الطائرة:  2-1-4

ٌُعد الضرب الساحق من الضربات ذات الطيابه الهجيومً المباشير التيً لهيا تيأثٌر كبٌير 

 . ( 1)دا فً بولن 1955فً لعبة الكرة الطائرة ، وٌرجه ظهوره إلى عام 

مهارة الضرب الساحق )من أهم طرق الهجيوم وأقواهيا التيً ٌسيتعملها الفرٌيق خيالل  دوتع      

اللعب ، وهً من حٌث الفاعلٌية تعيد ا وليى فيً ترتٌيب المهيارات مين حٌيث تأثٌرهيا عليى سيٌر 

هييو عبييارة عيين ضييرب الكييرة بنحييدى الٌييدٌن بقييوة لتعييدٌتها بالكامييل فييوق الشييبكة  (2)المبيياراة ( 

وتوجٌهها إليى ملعيب الفرٌيق المنيافس بطرٌقية قانونٌية ،والهيدؼ مين الضيرب السياحق فيً لعبية 

الكرة الطائرة هو الحصيول عليى النقطية واإلرسيال ،فليو ظليت لعبية الكيرة الطيائرة تلعيب بيدون 

ا هذه واقتصرت على مجرد إمرار الكرة ما بيٌن الالعبيٌن ووضيعها الضربات الساحقة إلى أٌامن

فً المكان الخيالً مين ارض ملعيب الفرٌيق ا خير السيتمرت مبياراة الكيرة الطيائرة ٌوميا كيامال 

بسييبب ارتفييا  مسييتوى الفييرق الرٌاضييٌة فييً تكنٌكييات الييدفا  الحدٌثيية ،واتخيياذ المواقييه المناسييبة 

ٌح الحصول عليى نقياط بطرٌقية سيهلة ،لهيذا ظهيرت مهيارة والسلٌمة ٌحول دون إٌجاد ثػرات تت

الضرب الساحق فً الكرة الطائرة والتً تعتبر المهارة الهجومٌة ا ساسٌة التً تعمل على تفوق 

 .(3) الفرٌق المنافس

                                                           

 . 144ص   1985 ,فص  يسبقيذ  ه, سع  حمم  قطب و ؤ   امن سعي   (1)
(1)   Aries slinger. Power Volleyball. The Serve, P. 31.  

 .   80, ص 2001,  فص  يسبقيذ  هماوان مي   اجملي  د  (2)
 . 52ص, 2000,  فص  يسبقيذ  ه:ي(  وآخاونمي   حسشني حسب اهلل )  (3)
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( إنها مهارة تتطلب مركب من  Sandorafiوهً مهارة ٌصعب إتقانها وٌرى ) ساندروفً      

قوة العضلٌة وسرعة الحركية وبيدون المٌكانٌكٌيات الصيحٌحة فيأن كيل هيذا التوقٌت والتوازن وال

   . (4)ٌعد جهداً ضائعاً 

وتعد مهارة الضرب الساحق ذات أهمٌية كبيرى فيً نجياح الفرٌيق واسيتمتا  الجمهيور إذ ان     

الضربة الساحقة لها ا ثر فً إثارة حماس المشاهدٌن  نها ملٌئية باإلثيارة وحاسيمة فيً اكتسياب 

قاط مضمونة إذا كان أدائها صحٌحاً ولكن فً الوقت نفسه لها خطورتها إذا ليم ٌسيتطه الالعيب ن

 .(5)إتقانها إذ تكون نتائجها عكسٌة فً مثل هذه الحالة

 أنواع الضرب الساحق بالكرة الطائرة  : 2-1-5

ا الباحث هناك ستة أنوا  من الضرب الساحق المستخدمة فً لعبة الكرة الطائرة الحدٌثة جمعه  

سعد محمد قطب( و)علً حسنٌن حسب هللا ( و)علً مصيطفى من خالل ما تطرق إلٌه كل من )

طييه( و)أكييرم زكييً خطابٌيية( و)سييعد حميياد الجمٌلييً( و)عقٌييل عبييد هللا الكاتييب( و)محمييود خٌيير 

 :(2()1)الحورانً( وهً

 الضربة الساحقة المواجهة.  -1

 الضربة الساحقة المواجهة بالدوران. -2

 لضربة الساحقة الجانبٌة ) الخطافٌة( .ا -3

 الضربة الساحقة السرٌعة )الخطؼ( . -4

 الضربة الساحقة الساقطة بالرسع. -5

 الضربة الساحقة بالخدا  . -6

 

 

 (1)الضربة الساحقة المواجهة  2-1-6
ٔؤدْ ال .ب ٌ ا الىُع موه الؼور  الطواظل فوٓ الطوطط ال لوُْ بعٕود ج طوٓ الٕود ال ور         

لح ووُن فووٓ ظركووة دَ ا وٕووة َٔ وود ٌوو ا الىووُع مووه الؼوور  الطوواظل مووه أكروور األوووُاع ج وورا ار فووٓ 

(  2َ  4المل ووب ر َفووٓ أملووب األظٕووان ٔووؤدْ ٌوو ا الىووُع مووه الؼوور  الطووـاظل مووه مركـووـسْ ) 

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

juntun , 1996 .p 88 
 . 135, ص 1989 , بنوت , م اس  داا املعااف , كا  ةيكاطوئ ةيعص  خمواا سامل د  (5)
 .63, ص 1987, مط ع  ا وع يم ا عايل , بغ اد ,  كا  ةيكاطوئ ةيكار وييي كار ريييكاف  يميقيل مي   اهلل ا  اتب د  (1)
 .90-87,ص1996ااب ,داا االمل   شرا ,ت  ك ,ي,فهو كت,يتو كخيكا  كثيض يكا  ةيكاطوئ ةحممود خن احلواايند (2)
 . 83, ص2001ميمان , مؤسس  ا وااق   شرا وا ووزلع ,  , كاك س يليكاعككيليا  ةيكاطوئ ةماوان مي   اجملي  د  (1)
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ٕة لمل ب الهرٔل المىافص . ٔمر ال .ب الؼا   لٍو ا الىوُع موه الؼور  َب جصاي الىطُؽ الصاوب

الطاظل بر خ مراظل . فهٓ المرظلة األَلّ ٌَٓ المرظلة الحمٍٕدٔة البد مه أشواد  ؽرٔقوة األداء 

شٕدار ظٕد ٔصب أن ج ُن القدمان باجطاع العُع َج ُوان محوُازٔحٕه موة مرشعوة الو  ا.ٕه موه 

ضح دادار ل ملٕة اال جقاء ر أما فٓ المرظلة الرمٕطٕة فٕصب نن ج ُن الو  اع األضهل للىلإ َأل.لّ ا

الؼا بة خلإ الرأش ٌَىوا البود موه جىهٕو  الؼوربة الطواظقة بح طٕوة الٕود لل ور  موه أشول نكطوابٍا 

ظركة دَ اوٕة َجؼور  بشود  ر َفوٓ المرظلوة الىٍامٕوة أْ ب ود اوحٍواء الؼوربة الطواظقة فو ن الٕود 

ضهل ٍَٔبؾ ال .ب .لّ القدمٕه بىهة بمُاشٍة الشوب ة موة ذىوٓ قلٕول للوركبحٕه جطعب مباشر  ل 

 المحظاص شد  الٍبُؽ مة م ظمة الىمر ل .لّ الضحقبال ال رات المرجد  مه ظامؾ الظد .

َجحم ٌ ي الؼوربة باوقبواع ال ؼولة المطوحقٕمة البطىٕوة َكو ل  ال ؼو ت ال املوة لحعرٔو  ال حوإ 

ال ر  مه الططط ال لُْ أَ الطهلٓ لٍا بعٕد ج طٓ الٕد ال ور  إلكطوابٍا َال  اعر َ.ملٕة ػر  

ظركة َدَ ان
(2)

. 

لقد جطُ  جىهٕ  الؼربة الطاظقة مه خ ل األداء ال ْ ٔحُافر فًٕ .ىظرا الطر.ة َالقوُ             

كوم فوٓ الطوا.ة فؼو ر  171نلوّ  فٓ أَلمبٕات أذٕىا فٓ الؼر  الطواظل َقد َطلث ضر.ة ال ر 

.ه .ىظر الدقة ر َالؼوربة الطواظقة ٌوٓ الُضوٕلة الحوٓ جعحول المرجبوة األَلوّ فوٓ نظوراز الىقواؽ 

َاالضحعُاع .لّ اإل ضال مقا وة بالمٍا ات األخرِ نع ٔحمٕس الهرٔل ال ْ ٔؼم ال.بٕه ػوا بٕه 

 .مه الطراز الصٕد َٔحعدد فٓ ػُء عل  مطحُِ الهرٔل 

الؼر  الطاظل جؼة  الهرٔول فوٓ َػوة وهطوٓ شٕود َجحطلوب وُ.ٕوة م ٕىوة موه  أن مٍا          

ال .بووٕه ٔحمٕووسَن بطوور.ة البدٍٔووة َظطووه الحظوورل َالرقووة بووالىهص نػووافة نلووّ ا.حمادٌووا .لووّ 

مُاطهات شطمٕة كا جهاع القامة َقُ  .ؼو ت الورشلٕه َالطور.ة َالرشواقة َالحُافول العركوٓ 

ر             (2)ة فووووٓ الُذووووب َالؼوووور  َالدقووووة فووووٓ األداء العركووووٓال ظوووبٓ َالقووووُ  االوهصا ٔووووة ال الٕوووو

نن ٌ ي المٍا   جطٍم فٓ كطب الىقاؽ للهرق ضُاء كاوث بظُ   مباشر  أا مٕر مباشور  ر َجشوٕر 

% .ىوود 41% .ىوود الرشووال َ 51الد اضووات نلووّ وصوواض الؼوور  الطوواظل بشوو ل مباشوور ٔشوو ل 

الىطاء
1(3)

 . 

ربة الطاظقة المُاشً نلّ أ بة مراظل مححالٕة ٌََٓٔم ىىا جقطٕم ؽرٔقة أداء الؼ
2(1)

: 

 أَال  :مرظلة االقحرا  . 

 ( . الىٍُعذاوٕا  :مرظلة اال جقاء )

 ذالرا  :مرظلة الؼـر . 

  اب ا :مرظلة الٍبُؽ . 

َجحشوابً ؽرٔقووة أداء األوووُاع المىحلهووة للؼووربات الٍصُمٕوة فووٓ المراظوول شمٕ ٍووا .وودا مرظلووة     

 الؼر  . 

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

                                                           
 . 54ص  ,1985 , ذ  هيقفص  يسبسع  حمم  قطب و ؤ   امن سعي  ,  (2)
 . 80, ص 2001,  فص  يسبقيذ  هماوان مي   اجملي  د  (2)
 .  75, ص 1987,  فص  يسبقيذ  هميقيل مي   اهلل ا  اتب  (3)
 تأثي يكسر  ك يتك كووتيكابالك فر  ايض يتط ك يفهو ةيكاض بيكاقو قييو يليب يكا  ةيكاطوئ ةسي  ا سهاك .اا.ني .و ياند  (1)

 .11,ص2000,اسا   ماجسون , ن مشرواة ,جامع  بغ اد ,
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الوولا األبووماب س  بوومى ن ووط إلووى ةةوول  الةبوو شالةووا ج الاصوو ش بتبووماب  البع اوول تابووتالاة  
الةمماةعت نش الا ل التالن اال صا   مى ماصع  اا  ول لمظوعلتات البوط  ل ن بوب بو  إلوى 

بووووو ن ال  وووووعئ  التوووووش   صووووو   م  وووووع البع وووووث ب  ووووول ال صوووووا   موووووى ب موووووا ا ةووووو   الاتوووووعئجتم وووووب 
 ."1"لمظعلتات

 عينة البحث. 3-2 
لم ووووتب الةاتالووووب الوووواطاش المتااووووش  س بووووشاالت ووووتت   اوووول الب ووووث بصوووواتة  ةا وووول ةوووون 

اتوق ت م و  او ث  م ط ت ل ق  واة ة وعاست س ب ن اتبملااا بمغ  االق  2216لمعق  البع  
 ( . 12ة عاست اعة ل ال مت ةة م ع لمت م   ب  ث اصب   اا ال عست )

اةن مة  تةاب الةؤاتات التش اا تؤات نش اتعئج الب ث لم تا  ال تا ول الةاةوااة لوا    
ال  بووو ن االتاصووو  إلوووى ةبوووتا  ةت وووعتب لمم اووول ، ن وووا توووق ت ا وووا بموووض الةت  وووتات التوووش تةاووو  

 التعلش . ل تض التتكا ةن تةعاب ع كةع نش الةاا ةااص عت الم ال 
  يبي  مواصفات العينة (3-1) 

 وسائل جمع المعمومات واألجهزة المستخدمة. 3-3
 بماة ابعئ  لةةل الةمماةعت لش: البع ال تل ا ابتمعا

 .الةصعات االةتاةل المتب ل ااألةاب ل 
 .الة عب ت الدالص ل 
 .الة  ظل االتةت ب 
 .اسالتبعتات اال  عبعت 
 .البتةة عت االتطب  عت الةبتالاةل نش الكاةب اتت 
 .دبكل اساتتا ت 

 أما األجهزة واألدوات المستخدمة فهي:
                                                           

1
ر :دا  لقاٌ.امىاٌس البعد فٓ الحربٕة َ.لم الىهصدُٔبُلد   فان دالٕه)جرشمة(معمد وبٕل وُفل)َآخرَن(. 

 .335رص1984ج ىُبروث للطبا.ة 

 معاَلة ل ل ال.ب. 6-4جراَض .دد المعاَالت بعدَد  

 َظد  القٕاش القٕاضات َاالخحبا ات ت
الُضؾ 

 العطابٓ
 الُضٕؾ

االوعرال 

 الم ٕا ْ

م امل 

 االلحُاء

 1.3 2.56 29 29.7 ضىة ال مر السمىٓ 1

 1ر1 755ر1 15 17 ضىة ال مر الحد ٔبٓ 2

 1ر1 6ر1 83 85 ك م ال حلة 3

 74ر1 15ر2 189 189.4 ضم الطُل ال لٓ 4

 631ر1 828ر2 246 5ر247 ضم الطُل مة مد ال  ا.ٕه 5
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 (آلوول تصووا ت ن ا ا وول ةوون اوواعCASIO) ( اوواعExilim )تووتاا بووت ل الصووال لات  ل عبعا وو
 ( 2صاتة /اعا ل  اا) 322

 ( عببل  اا ل ةن ااع CASIO عبعا  )الصال . ل 
 سب تاب ة ع   عباب (Inspiron. 1520 ( ةن ااع )DELL ) الصال. اتلاا 
  ةمااش دت ط ا ع . 
 .امااات ةكتب ل 
  اعاااش . كتة الطعئتةالةممب 
 .لا ل تتا ق ل تض تا    تاق ال  ب اتبمب  الة عالل 
   دت ط ا عTape Measure  
  ة  ان طبش إ طعلش الصالPeas – Person. 
  (.1ةن الاعا ل ملةعا ل الصال  اا ) 1/122بع عت إ  ع  إلكتتاا ل 

 القياسات واالختبارات المهارية المستخدمة في البحث. 3-4
 البع اوووول تةوووون اةوووو  التمووووت   مووووى ةكااووووعت الةؤدووووتات الةما وووول ب وووولل الاتابوووول ن ووووا اعةوووو

بةةةا ل ةن ال  عبعت ااسالتبعتات ان ةع  مش دتح لم  عبعت ااسالتبعتات الة عت ل الةبتالاةل نش 
 الب ث .

 .االداء الفني )التكنيك( لمهارة الضرب الساحق بالكرة الطائرة 3-4-1
 تةاوو  االتبووعت األاال ال اووش لة ووعتة ال ووتب البووع   بووعلكتة الطووعئتة بووتاال الة ووعتة، ا بووب 
الدتاط ال عااا ل لممبل، ا  اق منتاا الم ال بتاال الة عتة با ث ة عاست  مى ان  الباعل الظوعلت  

 (.لمة عتة بتابعة ع الالةبل )ا ل الباا ل، الت   ت ، التئ بش، الةتعبمل ،ابتمعاة الا ل 
اوووو ث  تصووووا ت: ابووووتالتاج الةت  ووووتات الب اة كعا ك وووول ةوووون الوووو   الهدددددف مددددر االختبددددار -

 ة عاست ماال ة عتة ال تب البع   بعلكتة الطعئتة لك  س ب ات م م ع  تك ع .
: ةممب اوعاااش لمكوتة الطوعئتة، كوتات طوعئتة اعااا ول، كوعة تات تصوا ت األدوات المستخدمة -

 صاتة /اعا ل، صعنتة. 322 عبعا ل الصال لات بت ل CASIOنا ا  ااع 
:   وواق ال  ووب الةالتبووت بووتاال ة ووعتة ال ووتب البووع   اةوون ةاط وول الةممووب وصددف األداء -

 األةعة ل ةن ال   ااال ا ث ة عاست اعة ل.
  تق ابتالتاج الةت  تات الب اة كعا ك ل. الت م   لمتصا تةن ال    : طريقة التسجيل     -
 البحث االستطالعية .  ةتجربال  3-5
اعق  الكتة الطعئتة تصًع ةن البع ث بتان ت ظتا  ةدعب ل ل عست الممب نش ةبعت عت   

 .ةت  تات ةتا   اساال لم تب البع   الةاتابل البع ث ب لل التةتبل ل تض التمت   مى 
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 اتق ت ا ا الةبعنعت اع ل كم ل التتب ل الباا ل ا ماق الت ع ل ةعةمل ال عاب ل   ث تق االت عت 
 اسالتبعت.لمكعة تا ا الالعصل  ااستت ع عت
ق ةن ةةع   تب الكتة اب اا ل  ةاا ل  مى الا طل 4تق ا ل آلل تصا ت  مى بما   

  . ن األتض 1.52ل  ب ، ابعتت عع  اللتاع ال عتبلالتش ت تب ن  ع الكتة ا مى الةعاب 
 التصوير بالفيديو. 3-6

البع ث نش تةتبت ا اسبتط   ل االتئ بل آلل تصا ت ن ا ا ةل  عة  ا اش  ابتالاق
Tripod  ق ةن ةةع   تب الكتة ب  ث  كان الالط  4التصا ت  مى بما  تشتق ا ل آلا

اتق ابتالااق بتاعةج ق ،  1.52ل  ب، ابعتت عع االالةش الصعات ةن بؤتت ع  ةاا ع  مى 
(kinovea .0.8.24لمت م   ال تكش ،)  اابتالتاج الةت  تات ا ا الاتابل ل بت عاة ةن اتعئة ع

 ا ا الاتابل بعلاببل لمم ال.  ةلة عت اةتا   نش ةمتنل تطات 

 
 التجربة الرئيسة. 3-7

اع ل كم ل التتب ل الباا ول ا مواق الت ع ول ةعةمول اعق البع ث بتةتال تةتبتا التئ بل ا مى 
بوووا   إةوووتالات التةتبووول اسبوووتط   ل ةووون الووو   ت  ئووول ةكوووعن المةووو  بدوووك  ة وووا ةووول  ال عابووو ل

 ة  ظل تتت ب ةااال األة  ة ااألااات الةبتالاةل تبمبً  ةل ةةت عت المة  الةطماب. 
ب  وث  وتق  ةتا و  اساالاعق البع ث بدتح طت  ل مةتال اسالتبوعت ةول ب وعن ملة توا االول   ت وةن 

 .تةا  االتبعتًا اا اًا لك  س ب التش الالطاات بةةةم ع ل ةتاا ت  تكل ال  ب 
 المتغيرات البيوميكانيكية  المقاسة : 8 - 3

 موووى ملوووق الةت  وووتات الب اة كعا ك ووول الةوووؤاتة نوووش ماال ال وووتب البوووع    البع اووول تا تةوووا
بووعلكتة الطووعئتة   ووث من الةت  ووتات الب اة كعا ك وول تبوومى لماصووا  لووماال ال تكووش الةطموواب إل تووق 

 .بعألاب عت البعب لت ا ا للل الةت  تات ةن ال   اسبتمعال 
 :استش  ث ابق ة عتة ال تب البع   بعلدك  

 األالى :  ا ل الباا ل الةت مل 
 الةت مل الاعا ل : ال بق الت   ت 
 الةت مل الاعلال : ال بق التئ بش
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 الةت مل التابمل : الةتعبمل
 الةت مل الالعةبل : ابتمعاة الا ل

 الوسائل اإلحصائية . 3-9
تق ةمعلةل الب عاعت إ صعئ ع ةن ال   بتاعةج الةةةا ل ا  صوعئ ل لمممواق اسةتةع  ول  

Statistical Package for Social Sciences (SPSS)  "1."  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الباب الرابع
 عرض النتائج وتحميمها ومناقشتها . -4

                                                           
 .1,2000.ميماندداا وائل   شرا,ط هم وحت يل ا  يانات اإلحصائي  SPSSا شظام اإلحصائ  حمم  بالل ا زمييب ومي اس ا طال ح . 1
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 الضدرب السداحق بدالكرة الطدائرة_الزمر في مهارة السرعةتحميل طبيعة أشكال منحنيات  4-1  
 لعينة البحث.
اةن ال    (Kinovea.0.8.24)ةن ال   البتاعةج الةما باابطل ال عباب اآللش  

_ال ةن( ألنتاا   ال  البت لاألدكع  الب عا ل لةا ا عت ) ةن البع ال م  ع  تالتش  صم الاتعئج
ل ااال الةا ا عت الةبتالتةل  ، اات ةل ل تب البع  ا ة عتة  اا ااالة عتة لا ةتا   الب ث نش
،   ث  تق تصا ت ةئعت تاةب تا    طب مل ةكااعت ع االصعئص ع الكتة الطعئتةنش ةةع  

 مى ان  الصعئف ا تق التمعة  ةم ع بدك  ةبعدت  Microsoft Excelالاتعئج الى بتاعةج 
 .اكةع ةا   بعسدكع  التعل ل ةا ا عت

السدتعداد( المرحمة االولى )وقفة ا_الزمر في السرعةتحميل طبيعة أشكال منحنيات   4-1-1  
 لعينة البحث. الضرب الساحق بالكرة الطائرةمهارة ل

ل ع ، الش  لةت مل اساتتاب تما باا ل ال تكل اتتتبط بعلة ل الت   ت اا ل اسبتمااا 
اتتق باات  بت ا ا الكتة نش ال تب البع  ةبع ل نش الةا اى االتش تبام ةن ل ظل البال  اسا 

 مى األتض بما استتكع  الة ا ل ات ع  الى ةت مل   ناا ا اة كعا ك ل ةتاعب ل   ث تابت ال اة
 . مى ةا  ل ظل استتكع  الكم ل  ب ن ال اة نات ةل لطا  ةبعنل  التعل ل

 

 
 (1دك  تاق )

 ع   بعلكتة الطعئتةال تب البة عتة الةت مل اسالى )اا ل اسبتمااا( ل_ال ةن نش البت لةا ا عت 
 

                                                           
 فً الدراسة الحالٌة تقه ضمن حدود إمكانٌة عٌنة البحث وضمن  جمٌه نتائج قٌم المتػٌرات ألبٌومٌكانٌكٌة المتسخلصة

 المستخدم فً البحث. الضرب الساحقإجراءات اختبار 
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تكان باا ل  ال تب البع   بعلكتة الطعئتةتب ن ةن طب مل الصعئف الةا اى من ة عتة 
 مى المةاق ةن الص ت باص ا ةؤدت لم اة ، امظ تت الصعئف الةا اى االت نع ن ةع ب ا ع ةن 

لة عتة األاال اسالى الةبةمل  مى الةا اى ا ةن تتا تلع  مى طا  ةتا   الةبعنل اع  ل تا  ل 
 ل لل الةت مل.نش األاال ال اش لك  س ب  الابعتاللا ةع  د ت إلى 

 ةؤات ب الى اسةعق اا الةعاب اان ال تكل نش ال اة ن تكان ل ا  ان ة  ن ال ا ةكن 
اببب  ،بعلب ب ن الةبعنل اال ةن   ث  بتما دك  استتبعط التم عئش ب ن الةت  ت ن الةاتاب ن

كةع   ،صاتة بعلاعا ل 322لات التتاا البت ل  االكعة ت علة مش اعا ل لا ابتالااق ا طعل ال ةن ب
 البت لب ن ال  ب ن الا اا   نش ةا ا عت   ةن(– الةبعنل)ات   من لاعل تبع ن نش ة اات 

لتاا ن االابعت نش للل ا بعتةعل ابب ع كةؤدت بتاعاف لمبت لةبتام ب ةل  الةا اىإل  تةا  
تمب تا  ن الةؤدت   "1"ة تتبل لمص تنش   ن تكان ال اة  لا  للل الةت مل ن  تمب تا الةت مل

 .    ت لان ع الة كعا كشاللا  ماش من ال تكل  عت االتاا نلمابكب ت ابب ع 
 

مهدارة المرحمة الثانية )االقتراب( ل_الزمر في السرعةتحميل طبيعة أشكال منحنيات   4-1-2  
 لعينة البحث. الضرب الساحق بالكرة الطائرة

لمةت مل _ال ةن البت ل ةن ةكااعت ةا اى  الب اك اةعت ك لتق ابتالتاج الةت  تات   
األا  االتش  اساتتابنش  الااللا ت  البع ث من للل  ال تب البع   بعلكتة الطعئتةة عتة لالاعا ل 

نش لش  تات ل لت     البت ل الا عئ ل ال  ةل  بعلالطاات  ص   م  ع ال  ب ل ظل البال 
 .الى الةبتا  دبا المةاا  ةن الةبتا  اسن ش ةتك  ا   الةبقللط تان ت  ت ا

 

                                                           
1 Ariel Dynamics. How to create a force plate file. Form Internet of the Web Sit             

         (http://www.arielnet.com). 
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 (2دك  تاق )

 ال تب البع   بعلكتة الطعئتةة عتة ( لاساتتاب) الاعا لالةت مل _ال ةن نش البت لةا ا عت 
الى  اساتتابلةت مل  الب اة كعا ك لة صمل الةت  تات  بت ل ة  اة لش  ث تما ااصى 

بببب ت  ة ع ةل دتط ن اسا  ل ظل الانل للا ن ش الةت  ت ال  ا  األلق  مى ةبتا  األاال 
ان  تق ت  ت اتةعل ادك  البت ل ةن الةبتا  اسن ش الى الةبتا  دبا المةاا  االاعاش اعاااش 

 ان ة كاةل بدبكل االط لةاق  ةب  مى ال  ب  اق ةب ةع بماق تةعا  اعاان الة عتة التش تك

من التبع ن ال عص  نش ةبع ل ةع ت ت الةا اى  تةل الى تتا ت ال اة  البع الت  تا   
ل ب ن ا طت ن  ةا ت ن ت ت نبة تا عت الةبع البت لال ةا ل ، للا الةت  ت الل   تةا  ن  ع 

لةبةمل  مى الةا اى تت  ت بعبتةتات ال تكل ا البت لةل ال ةن ، م  من ا ق  البت ل  ال 
 ."1"اب تتات  ةا ل ةت عتبل ةاا ال ظ ل

الكمش  مبت  ن ةبتا  األاال ال اش الل   ةب ماال  اساتتابمن  ةن  البع الت  تا 
ةة ل ةتطمبعتا ب اة ابت ل  عل ت ن اال   نتتة  ةا ل اص تة ةاًا لتتا تل نش ةبتا  األاال ، اان 
طا  ال ةن الةبت ت   ال   مى من لاعل ةت  تات ب اة كعا ك ل ال   ةتا   الة عتة تظ ت 

الاع  ةب اسدعتة الى ان   عاة الكمش  الةا اىمى  ةن بعلةبتا  الةطماب االتش ماتت بمب ًع  
ال ةن  كان بدك  ا ةعبش ان  دتاط الةت مل الاعا ل ةن اساال  تى  ةكن اسبت عاة ةن ت ا   

 بةع  الاق ال صا   مى ا مى اتت عع ل تب الكتة . لماالالبت ل الةكتببل نش الةت مل التعل ل 
اةبع ل ةع ت ت الةا اى ل ا ال    مى   ةن( –ةا اى )البت ل إل من ا ا عا ا ق 

 ال تب البع   نش الةت مل الاعا ل.الةبتا  الة ا ساال ة عتة 
المرحمددة الثالثددة )ضددرب الكددرة( _الزمر فددي السددرعةتحميددل طبيعددة أشددكال منحنيددات   4-1-3  
 لعينة البحث. الضرب الساحق بالكرة الطائرةمهارة ل

                                                           
 . األادند داا ا   ا ا عايب   ط امي  وا شرا   م ادئ األسس املي اني ي  يف احلا.ات ا الاضي اا.ا. قاسم حسن حسني وأميان  1

 .18,ص1998وا ووزلع,         
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 (3دك  تاق )

 ال تب البع   بعلكتة الطعئتةة عتة ( ل تب الكتة) الاعلالالةت مل _ال ةن نش البت لةا ا عت 
تكا ل ةاعبب اتاعب   نا  بط  ع المما ةن  تب الكتة  اا تطمب ةن ال  ب ت

ةةع  ةم  الكتة  كب ت ةاا ب ن اة ال الةبق اللا ةع تق نش الةت مل الاعلال الش الةت مل التئ ب ل
 ةن تتتات   ث  –ةا ا عت البت ل تتةا ا ا األب   )األتض( اللا ةع  ؤا  إلى من تكان 

كعات ا ق الةا اى اكةع ةب ن بعأل مى تتاعاف تات ةش ب م  الةلب است ش اتاعب  اسة ال 
 صتتاعااا  ظ م  ع من البت ل  بببب  اق  ت ل ال تكل ااات ع  البت ل ةن ة ل الى االت 

، للا  بما ال تبةن كة ت ع ال تك ل  اا  ل  ب ةع كعات  م ا اللا  ا   مى من كة ل  تكل 
 اللا ةوع  وا ى ب وعاان )  ظ ال الق( ."1"ةن كة ل  تكل اكتببتا الكتة  اللتاعنعن ةع ن ال 
 
 
 

مهارة المرحمة الرابعة )المتابعة( ل_الزمر في السرعةتحميل طبيعة أشكال منحنيات   4-1-4  
 لعينة البحث. الضرب الساحق بالكرة الطائرة

                                                           
 . تامج  .مال مي   احلمي  وس يمان مي   حسن. مصاد    املي اني ا احليول  وطاق ا  حث ا ع م    حا.ات ا الاضي جند هومخوث.  1

 .231,ص2,1999عااف, طداا امل         
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 (4دك  تاق )

 ال تب البع   بعلكتة الطعئتةة عتة ( لالةتعبمل) التابملالةت مل _ال ةن نش البت لةا ا عت 
 

الةت مل التابمل الةتعبمل تتتات ب  ةل الةلب است ش ااعاان الب اط نش  بت لمن ااصى 
  ت ظ نش الباا ل ب  ةل البت ل ةن ال   ةع تق ا ما لملتاع ال عتبل اةن  الةتعبملابق سن ال ت 

الاع  تق ت ا ا البت ل  تى تبمغ  "1"اق  بال ال  ب بعلب اط ةتعات ب  ةل الةعلب ل است  ل
ااصعلع ل ظل ة ةبل استض اق الابعت  مى الا ل لمتةكن ةن  اق اتتكعب الالطعل ال عاااش 

اتمتةا ال  ةل لماال ال تكش  البت لق التئ بش الا  مة   مى ت  ئل  الاق ال ب ةن ال   ةع
 .  ل بق التئ بشا مى ةتطمبعت ع ن ا  ؤا  ب تض تان ت ااصى ابت عاة ةةكال ةن 

 الةعلب ل است  لمت   ت الة عةئ ل علل الةبق ت ت تتا ت لببب للل  البع الم ا تا   
 ةن الا عئش ال، لللل نعن  ةن ةت مل اسةتصعف ب اا   دت بماصت ال ةن تتبط اتتبعط ةبع

الكمش لللل  ةب من   تف ال  ب  مى ت اةن   ةن –ةا اى البت ل االل   ؤات بعلتعلش  مى 
اتبال تلع ةن ال   الااش االةا الةاعبب اا م ع  بت ة عص  الةبق  ةن  البت لابتالااق 

تاان  نش للل ةا  الااش الةبكت ما الةتتالت  ماش ااب عب ل ال تكل  ةعا ًع اةكعا ًع اان م   اق 
 .  ةن( –ا ق الصعئف ةا اى )البت ل   عع 

اسددتعادة ) الخامسددةالمرحمددة _الزمر فددي السددرعةتحميددل طبيعددة أشددكال منحنيددات   4-1-5  
 لعينة البحث. الضرب الساحق بالكرة الطائرةمهارة ( لالوضع

                                                           
1
  Lees, A.Abiomechanical Assessment of Individual Sport for Improved Performance.In Sports  

Medicine.Nov: 28(5), 1999,p: 299.   
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 (5دك  تاق )

 ال تب البع   بعلكتة الطعئتةة عتة ( لابتمعاة الا ل) الالعةبلالةت مل _ال ةن نش البت لةا ا عت 
الةبلالل ال   ال تكل ابتبماب  مةش ص     ما ال ع اة األبعب ل  البت لمن تطا ت 

  ةن  –تاعبب ةا ا عت البت ل لم صا   مى ةبتا  ماال ان  " " ، لللل نكمةع  اا ة اات 
الل   ؤات بعلات ةل  مى ةبع ل ةع ت ت الةا اى ألن ةمعالل ا  "1"تاعب  ال تكل كمةع  اا ةما  

 تاعبببابات ال ةن م  من ا ا عا  البت لةبع ل ةع ت ت الةا اى تتاعبب طتا ًع ةل ةما  
من  ةن ا    ا ةن ةبع ل ةع ت ت الةا اى بدك  كب ت ةا ا عت البت ل لمةتا   الالة  

بعلةتا   اسالت  ةن اساال االببب ًع كب تًا ا عبًع  دة   ةا لالا عئ  الةت ملالاصا  لمتتا ت  اا 
ا اا ة  ظتاع لمدكع  الب عا ل باةا من للا ال ةن الااةب تانتل ، اسةتصعف  لا   عاة  ةن

، ةن  اسالت  البت لنش   عتااكبت ةن ك  الةا ا لالا عئ  لمبت لكعن اكبت ةن اص  الةا اى 
 ةن الا عئش  ممب ااتًا ة ةًع نش ت ا ا ةبع ل ةع ت ت الةا اى اللل الللل ابتط ل ال ا  من 

، لللل نعن  ةن الا عئش  ما م ا  البت لألن ةمعالل الةبع ل تتاعبب طتا ًع ةل  ةن إاتعج 
 .الصعئف الةا اى الةؤاتة نش ةبتا  األاال اةم عتًا لا 

 
 
 
 

                                                           

                                     .London: The library Association, 1979,p: 155.How to ResearchMoor, N. 1  
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 الباب الخامس
 االستنتاجات والتوصيات . -5

 االستنتاجات. 5-1
المةتا وو  لاووعل تدووعبا بطب موول دووك  الةا اووى نووش ة ووعتة ال ووتب البووع   بووعلكتة الطووعئتة  .1

 توى ا موى ا طوول تاطووت ا طول ةون ةبوعت الةا اووى بتةاموت  اةوول اا واةس تاائ وع  موى الالةبول 
 . ةن  –بتةا   ةا اى البت ل 

ا ت و  ةون الو   باا ول ةؤدوت  البت ل لمةتا و  الالةو  ةا اى نش ة اات االت  لاعل  .2
ااتوعج تاعاصوش  اواةع  كوان  لمو ةنتمب تا  ن ةؤدت كب ت ابوب ع  ص  تةةبتائل ب ةل ال البت ل
 . لمبت ل

الةا اووى تكووان اوو ق ةت موول  ال ووتب البووع   بووعلكتة الطووعئتةة ووعتة ةتا وو  ماال نووش بمووض  .3
ل  ب اصو تة ةواًا ، ب اةوع كعاوت لمة وعاست  الط تانةاةبل اللا ال    مى من ةت مل  بعتةعل
 . اتعاتلع بعلةعلب ل است  ل ل  عاة ةت مل اسةتصعف بعتةعل بعلب  األالت 

الةبوةمل  موى الةا اوى ا ةون تتا تلوع  موى طوا  ةتا و   البوت للاعل االت   نش تا  ول  .4
 . ال تب البع    تتبط ب ا  ة كعا كش لمةت مل ال   اساالاألاال لة عتة 

التابموول كة صوومل ا عئ وول   ةوون نووش الةت موول –بووت ل ةا اووى بووةمت   اوول الب ووث ان وو   .5
 . لب  ل الةتا   اسالت  البعب ل اةعلت بةع  الاق لا  ة عتة ال تب البع   بعلكتة الطعئتة

 ةوون ا ووعنش   بووب  اووا اسبووتالااق األةاوو  لمةوولع نووش ال تكوول نووتن لوولل ال تكوول ت وو    .6
ال تكش  ما  لةبام ك ب  ل اة ال الةبقإلى  بدك  ا ةعبش لمةا اى ةن ال   ت م   ا ق البت ل

 ابعلتعلش ت     البت ل الة صمل الةطمابل بةع  ابةق االااةب ال تكش .
 

 التوصيات. 5-2
لمة وووعتة  بوووب الةتا ووو   وووتاتة ا تةوووعا الةووواتب ن األبووو  اال وووااا ن الة كعا ك ووول نوووش التوووات ب  -1

نووش البووت ل ا تةووعاًا ةا اووى ةبووع ل   ووث  ةووب التتك وو   مووى   ووعاة اوو ق اساال الكمووش   الوو 
 موووى ةبوووام   وووعاة البوووت ل كةبوووام ة كوووعا كش  ةكووون تطب  وووا ةووون الووو   التتبووول بموووض الةتا ووو  

 . ةن  – البت لاالصعئف ةا اى  الة كعا كش لةمعالل
ا تةووعاًا  مووى الت م وو  الب اة كووعا كش  ال ووتب البووع   ووتاتة اسلتةووعق بةتطمبووعت ماال ة ووعتة  -2

 .الالة  م ع لةتا   ماائ ع االتش اعق البع ث بت ب ة ع إلى ةتا
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ا ةول الةا اوى االكوتة نكمةوع كعاوت  اةو ال الةبوقبو ن  لمةا اوى الا اعة كشالتتك ب التتك ا  مى  -3
ت  ت استةعل لمبوت ل ةون الةبوتا  اسن وش  بعتةعل التاعاف  د ت الى   عاة ا ق ال ةن لت     

 الى الةبتا  دبا المةاا  ان  ااةب ةتا   الة عتة .

 مطووش ن ةووًع ما وو  لالصووعئف اةتطمبووعت باا وول  ةتا وو _الوو ةن إلووى البووت ل ت بوو ق ةا اووى  -4
 الةت مل ةن ا ع ت ع ا  ال ك  ةا ع بعألالت  نش ةبتا  األاال ال اش .

بوعلةت  تات  الب وثالةبوةمل ا ةون تتا تلوع نوش الصوعئف الةا اوى اان  البوت لمن اتابل او ق  -5
 .لةبتا  األاال اةكعةن مالطعئاش الب اة كعا ك ل الةتان ل ل ع  اصماع إلى ت ا ق ة ت ةا ا 

 وووتاتة ا تةوووعا األبووو  االمااةووو  الة كعا ك ووول الة ةوووول لمةبوووعق الة لانووول االتوووش تةاموووت نووووش  -6
لت     ةبعت ط تان ةاعلش  تاعبب ةل ةتطمبعت األاال ال اش  ا ةن اساط  ةت  تات بت ل 

 بةع  ابةق االااةب ال تكش الةطماب.
ةبووتااة  مووى الت م وو  الب اة كووعا كش لماصووا  إلووى  وتاتة ا وول ةاووعلج تات ب وول ةتالصصوول ا  -7

 مااعل ةتا   األاال .الط تان  ابت لاألاال األةا  ةن   ث ت ب ن  ةن األاال 
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