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 -1التعريف بالبحث
 1 -1المقدمة وأهمية البحث
يعد التقدم العلمي من مميزات عصرنا الحاضر,اذ شمل جوانب الحياة كافة بما فيها الجانب
الرياضي الذي تفاعل مع علوم طبيعية وانسانية كثيرة العداد الفرد اعدادا ً شامالً متزنا ً تمهيــدا ً للوصول
الى المستويات العليا في الفعالية الرياضية المختار ,وبما ان اعداد الفرد اليتحقق من غير هذه العــــلوم
,فالبد من وضع طرائق وأساليب حديثة تساهم في تطوير األلعاب الرياضية كافة,والسيما لعبة الكرة
الطائرة التي تحتاج الى تهيئة بدنية ومهارية عالية .
ويعتبر علم البايوميكانيك من العلوم العلمية الدقيقة التي تعطي مؤشرا ً صادقا ً حول موضوع
الدراسة والتوصل الى حل المشكلة بالشكل العلمي الدقيق من خالل وصف الحركة وصفا ً هندسيا ً بتطبيق
القوانين والمبادىء الميكانيكية على سير الحركات في جسم االنسان للوصول الى مسار حركي يتخذه
الجسم .
التحليل ال حركي ما هو إال وسيلة توصلنا للمعرفة ,وتساعد العاملين في المجال الرياضي على
اكتشاف دقائق األخطاء والعمل بعد قياسها على تقويمها في ضوء االعتبارات المحددة لمواصفات األداء.
ولعبة الكرة الطائرة من االلعاب التي تطورت كثيرا ً السباب متعددة اهمها اهتمام الدول بهذه اللعبة
الجماعية  ,وكذلك ارتباط هذه اللعبة في كثير من العلوم التي ادت بالنهاية الى وصول اللعبة الى
المستوى العالي .
والكرة الطائرة لعبة تحتوي العديد من المهارات ومن هذه المهارات مهارات مفتوحة حيث يتم
اداء المهارات كأستجابة للعوامل والمتغيرات غير المتوقعة,ومنها مهارات مغلقه حيث يكون ظروف
االداء معروفة سلفا ً والتحتاج الى اتخاذ قرارات سريعة كأستجابة الي متغيرات غير متوقعة.
وتزداد أهمية استخدام المهارات الهجومية في الكرة الطائرة كونها الحاسمة في إحراز النقاط التي
يتطلب فيها إن يكون األداء محكوما بخصائص بيوميكانيكية تكون هي المحدد األساسي لنجاح المهارة ,
ومن هذه المهارات مهارة الضرب الساحق التي تتميز بالعبين تتوافر فيهم متغيرات بيوميكانيكية في
الخطوات واالرتقاء والضرب للوصول إلى أعلى ارتفاع عند ضرب الكرة من خالل سرعة في
االقتراب ورشاقة الوثب باإلضافة إلى دقة توجيه الكرة إلى ملعب المنافس وتنفيذها بشكل جيد من خالل
االقتصاد بالجهد وتحقيق الهدف المطلوب وهذه المتطلبات تستوجب من الالعب الضارب إن يكون
بمستوى اداء حركي أعلى من حائط الصد المقابل وأسرع منه ادا ًء للتغلب عليه وبالتالي تحقيق هدف
المهارة وهو إحراز نقط ة أو إنهاء اللعب لصالح الفريق بعد األداء على الرغم من وجود حائط الصد

والتشكيالت الدفاعية للفريق المنافس .وهنا تكمن اهميه البحث في التعرف على مساهمة بعض
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المتغيرات البيوكينماتيكيه باداء مهارة الضرب الساحق .

 2-1مشكله البحث
تعد مهارة الضرب الساحق من اهم المهارات التي تستوجب التعرف على مراحل ادائها ومتغيراتها ومن
خالل التطور الكبير الذي يحدث في لعبة الكرة الطائرة حيث وصلت سرعة الكرة في االولمبياد االخيرة
الى  ١7٠كم  /ساعة .
ومن خالل متابعة الباحث لمستجدات التطور في لعبه الكرة الطائرة الحظت قلة توفر معلومات
ميكانيكيه عن مراحل االداء االربعة وهي ( االقتراب  ,االرتقاء  ,الضرب  ,الهبوط ) مما دفع الباحث
الى دراسة هذا الموضوع لالجابه على التساؤالت التاليه -:
 هل هناك نسب مساهمة للمتغيرات البيوكينماتيكيه لمراحل االداء . هل هناك اختالف في نسب المساهمه في المراحل االربعة . 3-1اهداف البحث
يهدف البحث التعرف على -:
المتغيرات البيوكينماتيكيه للمراحل االربعة ( االقتراب  ,االرتقاء  ,الضرب  ,الهبوط ) في
الضرب الساحق بالكرة الطائرة .
العالقة بين المتغيرات البيوكينماتيكية واالداء المهاري للضرب الساحق بالكرة الطائرة .
نسبه مساهمة المتغيرات البيوكينماتيكيه لالداء المهاري ولكل مرحله من مراحل الضرب الساحق
 4-1فروض البحث
 -١هناك عالقة ذات داللة احصائية بين المتغيرات البيوكينماتيكية واالداء المهاري للضرب الساحق
بالكرة الطائرة .
 -2هناك تباين في نسبة المساهمة لمتغيرات البيوكينماتيكية وللمراحل االربعة في الضرب الساحق
للكرة الطائرة
 ٥-1مجاالت البحث وهي -:
 ١-5-١المجال البشري العبين منتخب جامعة القادسية  /للعام 2٠١7- 2٠١6
 2-5-١المجال الزماني المدة من  2٠١7/ 2 / ١الى 2٠١7 / ٤ / ١8
 ٣-5-١المجال المكاني القاعة المغلقة لأللعاب الرياضية _ جامعة القادسية  /كليه التربية الرياضية

الباب الثاني
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 - 2الدراسات النظرية والسابقة :
 1– 2الدراسات النظرية :
 1– 1 – 2البيوميكانيك :
البيوميكانيك هو العلم الذي يهتم بتحليل حركات اإلنسان تحليال يعتمد على الوصف الفيزيائي
(الكينماتك) باإلضافة إلى التعرف على مسببات الحركة (الكينتك) الرياضية ,وبما يكفل اقتصاد وفعالية
في الجهد(.) ١
يشير فؤاد توفيق السامرائي إلى إن " كلمة بييوميكانيك ( )Biomechanicsهي أصل إغريقي
وهي مكونة من كلمتين ( ) Bioوتعني الحياة و ( ) mechanicوتعني الواسطة أو األداة  ,فان تركيب
الكلمة يعني اآللة الحيوية وهو العلم الذي يبحث في حركة األجسام الحية والمادية من وجهة القوانين
المادية من دون استثناء "(.)2
ويعرفة دوريس وريتشارد (  ) Doris and Richardبانه "علم يختص أو يبحث فيي حقيائق القيوى
الداخلية والخارجية على االجسام الحية "(.)٣
ان علييم البايوميكانيييك هييو علييم حييديث ظهيير نتيجيية الحاجيية الييى دراسيية حركيية الكائنييات الحييية ميين
الناحييية الميكانيكييية ,وتشييير سييوزان هييول()SUSANJ.HALLالييى انييه فييي (بداييية السييبعينات تييولى
المجلييس الييدولي مصييطلح البايوميكانيييك لوصييف الحق يل الدراسييي المتعلييق بالتحليييل الميكييانيكي لألنظميية
الحيوية )(.)٤
وال يقتصر استخدام عليم البايوميكانييك عليى المجيال الرياضيي فقيط  ,بيل ييدخل فيي عيدة مجياالت اخيرى
كالطييب والقضيياء والهندسيية ……وغيرهييا ميين العلييوم التييي يييدخل البايوميكانيييك كجييزء مهييم يتطلييب ميين
اصحاب هذه االختصاصات اإللمام بكثير من المعلومات عن خصائص الجسم البشري .

() 1ص ر رعبد ال ر ر لفض ر رعب لف

رر

 .تطبيقاااالب يوملكانيكلفيااااد ياااااي يوتاااااء ا يوء ل ااااي اي اي يو ءكااااي,مطبعر رري ا ر ر ي لفع ر ر  ,بغ ر ر ل

,2007,ص.17-16
()2فؤاد توفيق السامرائي  .البايوميكانيكك  ,دار الكتب للطباعة والنشر ,الموصل  ,١٩88 ,ص. ١٣
)(3) DorisI.Miller and Riehard C.Nelson; Biomeshanics of spurt (phi ladelphia, LEA &FEBiGFR,1973
P.1
(4) susanj .Hall; Biomechanic, 2nd.ed:( newyork,mc- GrowHill,1995) p.2 .

أ ما المدرب اوالمدرس في التربية الرياضية فانه يهتم بالجانب البدني والحركي  ,وما يسمح به
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الجهاز الحركي من مميزات وفوائد ميكانيكية يمكن أن توجه األداء وتصل به الى أعلى درجات
االقتصاد في الجهد والمثالية المنشودة(. )١

يقسم علم البيوميكانيك على (: )2
أ -البيوستاتك-:
ويعني دراسة األنظمة الثابتة سواء القوه الثابتة أو السرعة الثابتة وتوضيح طرق األداء التي
يقوم بها الجسم.
ب -البيوديناميك -:
ويعنى بدراسة األجسام المتحركة ,سواء أكان القوه المتحركة أو السرعة المتحركة وتوضيح
طرق األداء التي يقوم بها الجسم.
ويقسم إلى قسمين -:
 -١البيوكينتك  -:علم يعنى بدراسة أسباب الحركة والقوى المصاحبة سواء أكانت ناتجة عنها أو
محدثة لها  ,ويبحث في مسببات الحركة ونتائج االنقباض العضلي وعالقته بمثالية األداء .
 -2البيوكينماتيك  -:وهو دراسة الحركة دراسة وصفية من حيث الزمان و المكان دون التطرق إلى
القوة المسببة لها  .وان الخصائص الكينماتيكية لحركة اإلنسان تتحدد من خالل دراسة الشكل
الخارجي الهندسي ورسم المسار الحركي لإلنسان في الفضاء وتغيراته في الزمن  ,أي يهتم
بالجانب المظهري أو الشكلي للحركة مثل (المسافة  ,الزمن  ,السرعة) ورسم مساراتها  ,وان
اعتماد األساليب الدقيقة من التحليل بواسطة الكاميرات السريعة واستخدام أجهزة الكمبيوتر ذات
البرمجيات الحديثة والمتخصصة في هذا المجال هو الذي قاد إلى تلك النتائج  ,إذ إن العين
البشرية المجردة غير قادرة على متابعة األداء الذي يتميز بالسرعة الكبيرة كذلك اليمكن قياس
المتغيرات األخرى كالسرعة أو مقدار الزاوية عن طريق النظر فقط .

(5) Dorisl .Miller and Richard c. Nelson Op.Cit ,p1.
( )1ط حي حسا لف ن :يونيكلفيكل يو كاية  ,لع لف ع ف طبااي  ,لفقاهعة  1993 ,ص . 9
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 2– 1 – 2طبيعة التحليل البايوكينماتيكي:
البايوكينماتيييك حسييب مييا ذكيير سييابقا هييو واحييد ميين تقسيييمات البايوميكانيييك  ,ويعييرف التحليييل
البايوكنميياتيكي بأنييه ( مييادة علمييية تهييتم بدراسيية العالقييات بييين حركيية جسييم مييا وزمنهييا ومكانهييا ميين دون
البحييث فييي القييوى التييي تسييبب هييذه الحركيية  ,فهييي تعنييي بوصييف انييواع الحركييات المختلفيية بمسيياعدة
اصطالحات السرعة والتعجيل والتغيرات الخاصة بها )(. )١
ويعرفيه بسطويسيي احمييد بأنيه ( عالقية زمنييية مكانيية بحتية بغييض النظير عين القييوى المسيببة لهييذه
الحركة )(.)2
كلمة التحليل وسيلة منطقية التي يجري بمقتضاها تناول الظاهرة موضوع الدراسية كميا ليو كانيت مقسيمة
إلى األجزاء أو العناصر األساسية وفي الوقت الحاضر استخدمت األجهزة العلمية الحديثة للمساعدة عليى

وصف الحركة وتحليلها تحليالً دقيقا ً والكشف عن جميع العوامل التي تدخل في ذلك التحيـليل " أن أفضيل
اسييتخدام لألجهييزة التييي تعطييي تحليييالً حركي يا ً دقيق يا ً للحركيية المسييتخدمة فييي التحليييل الحركييي هييو جهيياز
الكمبيوتر السريع وجهاز الكومبيوتر البياني الجبري"(.)١
أيضا " يعرف التحليل البيوميكانيكي "دراسة أجزاء الحركة ومعرفة تأثير المتغيرات الوصفية والسببية
لالرتقاء بمستوى أداء الحركة وتحقيق الهدف منها "(.)2
لقد تحقق تقدم كبير في مجال التكنولوجيا المتعلق بالتحليل البيوميكانيكي لحركة اإلنسان عموما"
والالعب خاص ة خالل السنوات األخيرة  ,إذ تم استخدام التقنيات المتطورة التي ساعدت في الحصول
على المعلومات الدقيقة والتوصل إلى اكتشافات جديدة ومن هذه التقنيات هي -:

()٣

أ -استخدام آالت التصوير (الكاميرات) عالية السرعة مع أجهزة الحاسوب الرقمية.
ب -استخدام منصات القوة مع أجهزة الميني كمبيوتر المختبرية .
ج -أجهزة تصوير الفيـديو العالية السرعة مع برمجة الصور على المايكرو كومبيوتر .
إن أحسيين وسييائل التحليييل الحركييي (الحصييول علييى المعلومييات ) هييي التحليييل باسييتخدام التصييوير
المركب التي يتم من خاللهيا دراسية الحركية ومسياراتها والتغييرات البيوميكانيكيية ومين ثيم تطبييق العليوم

( )2فؤاد توفيق السامرائي  :مصدر سبق ذكرة , ١٩82 ,ص. 2٣
( )3بسطويسي احمد :اسس ونظريات الحركة  ,ط , ١دار الفكر العربي ,القاهرة  , ١٩٩6 ,ص. ١٩
( )1عبسان خعببط ,نجاح مه ي ش ش :يوت لكل يو ءكي ,لع لفح مي ف طبااي ولفنشع ,جامعي لفبصعة , 1992 ,ص.34-,33

( ))2سم ع مس ط لفهاشم :يوملكانيكلفيد يوء ل ي  ,لع لفح مي ف طبااي ولفنشع ,لفموصل 1999,ص. 44-43
)3( miller ,d. l ; computer in biomechanics research : U.S.A ,human kinetics pubisher ,1986 ,p .63-65 .

الرياضية والفيزيائية لتزويدنا بالنتيائج النهائيية كميا تميدنا بمنحنييات الخصيائص الميراد دراسيتها
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لمقارنتها مع المنحنيات المثالية لتلك الخصائص(. )٤
 3-1-2المهارات األساسية في الكرة الطائرة
ويذكر وجيه محجوب المهارة بأنها صفة الحركة إذا ما كررت بمسار واحد ووقت واحد واتجاه معين
()5

وقوة معينة ولها بداية ولها نهاية

أن المهارات األساسية تعني الحركات التي يقوم بها الالعب من

أوضاع جسمية مختلفة بغرض منع سقوط الكرة على أرض ملعبه أو خارجه ( )6والكرة الطائرة تزخر
()7

بالمهارات األساسية الهجومية منها والدفاعية ويتفق (حمدي عبد المنعم )١٩٩٤

و(سعد حماد

 )8()١٩٩7على إ ن المهارات األساسية في الكرة الطائرة هي الحركات التي ينبغي على الالعب تنفيذها
وحسب الظروف التي تتطلبها لعبة الكرة الطائرة بهدف الوصول إلى نتائج إيجابية واقتصادية في
المجهود البدني.
إن المهارات األساسية بالكرة الطائرة تعتبر كيال متكيامال ال نسيتطيع أن نفصيل مهيارة عين أخيرى
من حيث األهمية بل أن جميع المهارات متداخلة فيما بينهيا وتكميل كيال منهيا األخيرى وال يمكين أتقيان فين
اللعب أو تطبيق أسهل أنواع خططه إذا أهملنا أيا ً من تلك المهارات  ,هذا وإذا ما تمكن الالعبون من تعليم
مبييادو وأساسيييات ومهييارات اللعبيية بطريقيية علمييية ومشييوقه أمكيين بييذلك اسييتمرارهم فييي أدائهييا وميين ثييم
الوصول إلى المستوى الجيد والتقدم بهم  ,ولهذا فيجب أن نعرف مدى تطور الالعب في اللعبية ووصيوله
إلييى احسيين مسييتوى ويرجييع هييذا إلييى كيفييية تعلمهييم للمهييارات األساسييية للعبيية  ,ومييدى أجييادتهم لهييا فييي
المراحل األولى من التعلم

(١

).

تقسم المهارات األساسية في الكرة الطائرة على ثمانية مهارات -:
 -١وقفة االستعداد والتحرك .
 -2األرسال .
 -٣االستقبال .
 -٤األعداد .
()4قاس حسن حس ن ,أيمان شاضع :نملائ يالسس يونيكلفيكيه ول ءكلب يوء ل ية  ،ايء يوفكء ولطملعة ايوفشء  ،عنلن  ,1999,ص
26-25

ص.129

( )5وجيه محجوب :يوتعلم اجااوة يوتاء ا  ,م تب لفعا ل ف خ مات لفطباايي ,بغ ل ,2000 ,
( )6مروان عبد المجيد أبراهيم  :الموسوعة العلمية بكرة الطائرة  ,ط ,١مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ,عمان  , 2٠٠١ ,ص. ٤7
( )7حمدي عبد المنعم :المهارات األساسية في الكرة الطائرة ,كوبي للطباعة والنشر والتوزيع ,القاهرة ,١٩8٤ ,ص.2
( )8سعد حماد الجميلي :الكرة الطائرة – تعليم – تدريب -تحكم ,ط , ١منشورات السابع من أبريل ,ليبيا  ,١٩٩7 ,ص.2٩
( ) ١مروان عبد المجيد أبراهيم  :مصدرالسابق ذكره  ,ص. ٤8-٤7
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 -5التمرير .
 -6الضربة الساحقة .
 -7حائط الصد .
 -8الدفاع عن الملعب .
ويمكن وصف المهارات األساسية في الكرة الطائرة إلى ما يلي -:
 -١المهارات الهجومية :
أ-االرسال
ب-االعداد
جـ-الضرب الساحق
د-حائط الصد
 -2المهارات الدفاعية :
أ-استقبال االرسال
ب-حائط الصد .
جـ-الدفاع عن الملعب .

 4-1-2الضرب الساحق في لعبة الكرة الطائرة:
يُعد الضرب الساحق مين الضيربات ذات الطيابع الهجيومي المباشير التيي لهيا تيأثير كبيير فيي لعبية
الكرة الطائرة  ,ويرجع ظهوره إلى عام  ١٩55في بولندا (. ) ١
وتعد مهارة الضرب الساحق (من أهيم طيرق الهجيوم وأقواهيا التيي يسيتعملها الفرييق خيالل اللعيب ,
وهي من حيث الفاعلية تعيد األوليى فيي ترتييب المهيارات مين حييث تأثيرهيا عليى سيير المبياراة ) ( )2هيو
عبارة عن ضيرب الكيرة بدحيدى الييدين بقيوة لتعيديتها بالكاميل فيوق الشيبكة وتوجيههيا إليى ملعيب الفرييق
المنافس بطريقة قانونية ,والهدف من الضرب الساحق في لعبة الكيرة الطيائرة هيو الحصيول عليى النقطية
واإلرسال ,فلو ظلت لعبة ا لكرة الطائرة تلعيب بيدون الضيربات السياحقة إليى أيامنيا هيذه واقتصيرت عليى
مجرد إمرار الكرة ما بين الالعبين ووضعها في المكان الخالي من ارض ملعب الفريق األخير السيتمرت
مبيياراة الكييرة الطييائرة يومييا كييامال بسييبب ارتفيياع مسييتوى الفييرق الرياضييية فييي تكنيكييات الييدفاع الحديثيية

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

معولن ال لفمج  :نصاء سبق ذكءه  , 2001 ,ص. 80

()1

,واتخاذ المواقع المناسيبة والسيليمة يحيول دون إيجياد ثغيرات تتييح الحصيول عليى نقياط بطريقية
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سهلة ,لهذا ظهرت مهيارة الضيرب السياحق فيي الكيرة الطيائرة والتيي تعتبير المهيارة الهجوميية األساسيية
التي تعمل على تفوق الفريق المنافس (.)٣
وهي مهارة يصعب إتقانها ويرى ( ساندروفي  ) Sandorafiإنها مهارة تتطلب مركيب مين التوقييت
والتوازن والقوة العضلية وسرعة الحركة وبدون الميكانيكيات الصحيحة فأن كل هذا يعد جهدا ً ضائعا ً(.)٤
وتعد مهارة الضيرب السياحق ذات أهميية كبيرى فيي نجياح الفرييق واسيتمتاع الجمهيور إذ ان الضيربة
الساحقة لها األثر في إثارة حماس المشاهدين ألنها مليئة باإلثارة وحاسمة فيي اكتسياب نقياط مضيمونة إذا
كان أدائهيا صيحيحا ً ولكين فيي الوقيت نفسيه لهيا خطورتهيا إذا ليم يسيتطع الالعيب إتقانهيا إذ تكيون نتائجهيا
عكسية في مثل هذه الحالة(.)5
 1-4-1-2أنواع الضرب الساحق بالكرة الطائرة :
هناك ستة أنيواع مين الضيرب السياحق المسيتخدمة فيي لعبية الكيرة الطيائرة الحديثية جمعهيا الباحيث مين
خالل ما تطرق إليه كل من (سعد محمد قطب) و(علي حسنين حسب هللا ) و(علي مصطفى طيه) و(أكيرم
زكي خطابية) و(سعد حماد الجميلي) و(عقيل عبد هللا الكاتب) و(محمود خير الحوراني) وهي(:)6
 -١الضربة الساحقة المواجهة.
 -2الضربة الساحقة المواجهة بالدوران.
 -٣الضربة الساحقة الجانبية ( الخطافية) .
 -٤الضربة الساحقة السريعة (الخطف) .
 -5الضربة الساحقة الساقطة بالرسغ.
 -6الضربة الساحقة بالخداع .
 2-4-1-2الضرب الساحق المواجه االمامي ()1
يؤدي الالعب هذا النوع من الضرب الساحق في السطح العلوي بحيث تغطي الييد الكيرة لتكيون فيي
حركة دورا نية ويعد هذا النوع من الضرب السياحق مين أكثير األنيواع تكيرارا ً فيي الملعيب  ,وفيي أغليب
األحيان يؤدي هذا النوع من الضرب السـاحق من مركــزي (  ٤و  ) 2وبأتجاه الخطيوط الجانبيية لملعيب
حسن ن حسب هللا ( وآخعون )  :نصاء سبق ذكءه , 2000 ,ص. 52

()3

ا

()5

مختاع ساف  :أصال يوكءة يوطلئءة  ,م عسي لع لفمعاعف ,ل عوت  , 1989 ,ص. 135

()6

اق ل ال هللا لفضاتب  :يوكءة يوطلئءة يوتكفيد ايوتكتيد يوفءاي  ,مطبعي لفتع ي لفعاف  ,بغ ل  , 1987 ,ص.63

Sondora Fi . Hitting Volley ball , Voulrme , no mbenb cloredo , (2) a cam publishing juntun , 1996 .p 88

( )1معولن ال لفمج  :يوناساعة يوعلنية وكءة يوطلئءة  ,مؤسسي لفوعلق ف نشع ولفتوزبع ,امان  ,2001 ,ص. 83

()4

الفريق المنافس  .يمر الالعيب الضيارب لهيذا النيوع مين الضيرب السياحق بيثالث مراحيل  .ففيي
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المرحلة األولى وهي المرحلة التمهيدية البيد مين أجيادة طريقية األداء جييدا ً حييث يجيب أن تكيون القيدمان
باتساع الحيوض وتكونيان متيوازيتين ميع مرجحية اليذراعين مين األسيفل للخليف وألعليى اسيتعدادا ً لعمليية
االرتقياء  ,أمييا فييي المرحليية الرئيسية فيجييب أن تكييون الييذراع الضيياربة خلييف الييرأس وهنييا البييد ميين تنفيييذ
الضييربة السيياحقة بتغطييية اليييد للكييرة ميين أجييل إكسييابها حركيية دورانييية وتضييرب بشييدة  ,وفييي المرحليية
النهائية أي بعد انتهاء الضربة الساحقة فأن اليد تسحب مباشرة لألسفل ويهبط الالعب عليى القيدمين بخفية
بمواجهيية الشييبكة مييع ثنييي قليييل للييركبتين المتصيياص شييدة الهبييوط مييع مالحظيية النظيير لألعلييى السييتقبال
الكرات المرتدة من حائط الصد .
وتيييتم هيييذه الضيييربة بانقبييياض العضيييلة المسيييتقيمة البطنيييية وكيييذلك العضيييالت العاملييية لتحرييييك الكتيييف
والذراع,وعملية ضرب الكرة من السطح العلوي أو السفلي لهيا بحييث تغطيي الييد الكيرة إلكسيابها حركية
(.)2

ودوران

لقد تطور تنفيذ الضربة الساحقة مين خيالل األداء اليذي يتيوافر فييه عنصيرا السيرعة والقيوة وقيد
وصلت سرعة الكرة في أولمبيات أثينا في الضرب الساحق إلى  ١7٠كيم فيي السياعة فضيالً عين عنصير
الدقيية  ,والضييربة السيياحقة هييي الوسيييلة التييي تحتييل المرتبيية األولييى فييي إحييراز النقيياط واالسييتحواذ علييى
اإلرسييال مقارنيية بالمهييارات األخييرى إذ يتميييز الفريييق الييذي يضييم العبييين ضيياربين ميين الطييراز الجيييد
ويتحدد في ضوء ذلك مستوى الفريق .
ان مهارة الضرب الساحق تضع الفريق في وضع نفسي جييد وتتطليب نوعيية معينية مين الالعبيين
يتمييزون بسيرعة البديهية وحسين التصيرف والثقية بيالنفس إضيافة إليى اعتمادهيا عليى مواصيفات جسييمية
كارتفاع القامة وقوة عضالت الرجلين والسرعة والرشاقة والتوافيق الحركيي العصيبي والقيوة االنفجاريية
العالية في الوثب والضرب والدقية فيي األداء الحركيي( ,)٣إن هيذه المهيارة تسيهم فيي كسيب النقياط للفيرق
سواء أكانت بصورة مباشرة أم غير مباشرة  ,وتشير الدراسات إلى نجاح الضرب الساحق بشيكل مباشير
يشكل  %5٠عند الرجال و  %٤٠عند النساء(.)٤
ويمكننا تقسيم طريقة أداء الضربة الساحقة المواجه على أربع مراحل متتالية وهي(:)١
أوال :مرحلة االقتراب .
( )2سعد محمد قطب ولؤي غانم سعيد :الكرة الطائرة بين النظرية والتطبيق  ,مطابع جامعة الموصل,الموصل

 ,1985ص . 54

( )3معولن ال لفمج  :نصاء سبق ذكءه  , 2001 ,ص. 80
()4اق ل ال هللا لفضاتب نصاء سبق ذكءه  , 1987 ,ص. 75
()1

س ا سهاك اع ن وفيان :تأثكء يستخايم تنء فلب يومالكانتءكس يي تطا ء نهلءة يو ءا يوسل ق عفا العبي يوكءة يوطلئءة ,عسافي

ماجست ع ,غ ع منشوعة ,جامعي بغ ل ,2000,ص.11

ثانيا :مرحلة االرتقاء (النهوض) .
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ثالثا :مرحلة الضـرب.
رابعا :مرحلة الهبوط .
وتتشابه طريقة أداء األنواع المختلفة للضربات الهجومية في المراحل جميعها عدا مرحلة الضرب .
• مرحـلة االقتـراب.
االقتيراب هييو جييري الالعيب الضييارب للضييربة السيياحقة اليى المنطقيية التييي ييؤدي منهييا الوثييب ويييتم
االقتراب بخطوات على األكثر لهما ارتفاع معين وتكون المسافة من  ٤-2أمتار وفي حالة تكيرار الهجيوم
تكون إحدى هذه الخطوات اقصر من االخرى ويقيف الالعيب الضيارب عليى خيط الهجيوم مواجهيا للمعيد
في حالة استعداد وتتطلب سرعة كبيرة في القفز حتى يستطيع استعمال األفضل لقيوة اليدفع األماميية أثنياء
مرحلة الوثب فيبدأ الالعب الضارب بالحركة بمجرد خروج الكرة مين ييد المعيد ويليزم ان تكيون الخطيوة
األولى بالرجل اليسرى ( للضارب األيمن اليد ) لتحديد اتجاه الالعيب بالنسيبة للكيرة وإميا الخطيوة الثانيية
فتتميز بطابع معين فهي سريعة وعميقة وواسعة بحيث يقع مركز كتلية الجسيم خليف عقبيي القيدمين وتمتيد
الذراعان من أسفل الى لخلف عاليا ً بقدر اإلمكان أثناء الخطوة األولى حتى تصيال بمسيتوى عميودي عليى
الجسم في الخطوة الثانية وتكون الذراعان ميائلتين إليى الخليف بالتسياوي فيي نهايية المرحلية وقبيل الوثيب
وتختليف حركيية اليذراعين تبعيا ً لطبيعية الجييري والمسيافة المقطوعيية فيي مرحليية االقتيراب وصييفه الجيينس
ذكرا ً أم أنثى وحركة الذراعان واتجاه الجري ترتبطان بنوع الضربة الساحقة المرغوب أداؤها .
إن االقتراب يجب إن يوصل الالعب الضارب للضيربة السياحقة فيي البقعية المناسيبة التيي سييؤدي
فيها القفز  ,ومن المهم أن يكون االقتراب مرنا بدرجة كافية بحييث يسيمح بيبعض التعيديالت ويحيدد وقيت
االقتراب بحيث يتم أقصى ارتفاع للقفز بالضيبط فيي الوقيت نفسيه اليذي يحيدث فييه ضيرب الكرة,وعنيدما
نتكلم عن حركة اإلقدام فدننا نشير الى نمط الخطوات التيي يأخيذها الضيارب فيي تقدميه اتجياه الشيبكة وان
الذين ينفذون الضربات الساحقة معظمهم يتخذون ()٤-٣خطوات تقريبية تجاه الكرة(.)١
إن اتخاذ الخطوات األربع هي الطريقة األساسية للتقدم وهي أسهل طرق التعلم  ,فبالنسيبة للضيارب
الذي يستخدم الذراع اليمنى فعليه اخذ خطوة قصيرة إلى اإلمام بقدمه اليمنيى وتعيد هيذه الخطيوة األوليى ,
إذ إن من خاللها تبدأ السرعة وهذه الخطوة تبدءا بتحريك الجسم وتوجيهه إلى االتجاه الصيحيح بعيدها ييتم
اخذ الخطوة الثانية بالقدم اليسرى والتي تتميز بأنها أطول من الخطوة األولى والتيي تبيدأ ببنياء السيرعة إذ
إن الجسييم يبييدأ باالنسييياب إلييى اإلمييام وتييدفع القييدمان األرض بقييوة للحصييول علييى قييوة رد فعييل األرض
)2) sandorfic ,C.(hitting) volleyball ,volume 7,number 6 ,Colorado :A cam publishing jun ,1996 ,p.88

,بعدها تبدأ الخطوة الثالثة بتحرك القدم اليمنى مرة أخرى وهي أطول خطوة بين الخطيوات التيي
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يخطوهييا الالعييب الضييارب وفيهييا يييتم إيقيياف الييزخم المنييدفع إلييى اإلمييام ويتهيييأ الجسييم للقفييز إلييى األعلييى
وبق درة انفجارية من خالل دفع القدم اليسرى للحصول على قيدرة أكثير مين خيالل الكيبح أو التوقيف اليذي
يحول الزخم األفقيي إليى عميودي وفيي هيذه الحالية يكيون التوقيف عليى كعيب القيدمين وبعيدها يحيول إليى
تماس القدمين كاملة مع األرض  ,أما الخطوة الرابعة فتكيون بالقيدم اليسيرى ,إذ تجليب القيدم بسيرعة إليى
اإلمام وتوضع إمام القدم اليمنى قليال وبمسافة عرض الكتفين تقريبا.
وتجدر اإلشارة هنا إلى إن الخطوتين ينبغي إن تحدثا وكأنهما في وقت واحيد وبيذلك فيان هيذا الوضيع هيو
األخير الذي تبدأ من خالله القفزة(.)١
إن إيقيياع حركيية التقريييب الجيييد ينبغييي إن يبييدأ ميين البطييء إلييى اإليقيياع السييريع وذلييك بييان تكييون
الخطوة األولى أبطأ الخطوات والرابعة أسرعها  ,وبذلك فان اإليقياع بشيكل أسياس يكيون ( يميين -يسيار-
يمين  -يسار) والخطوتان األخيرتان تؤديان سوية تقريبا .
وتُعد هذه المرحلة من المراحل المهمة واألساسية في تنفيذ أداء الضرب الساحق المواجه  ,إذ إن
كفاية الخطوات التقريبية تزيد قفزة الالعب المرسل من (  ) 2٠ – ١2سم  ,وإن هذه الزيادة تمنحه
مناوره أكبر في الهواء وللخطوات التقريبية مرحلتان هما :

()2

• خطوات العدو.
إن عدد خطوات العدو تقررها المسافة التي يحتاجها الالعب الضارب لالنتقال .وكميا موضيح فيي الشيكل
(.)١

الشكل ()١
يوضح مراحل الخطوات التقريبية لالعب.
()1س ا سهاك اع ن وفيان :نصاء سبق ذكءه ,2000,ص.11
2

( ) The Official FIVB Magazine for Volleyball Coaches. The Coach, No. 2, June, 2000, P. 5.

تكون الخطوة األولى قصيرة  ,ويتم فيها تحويل مركز ثقل الجسم إلى األمام وعليى مشيط
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القدم اليمنى  ,في حين تكون الخطوة الثانية بالقدم اليسرى التي تكون أسرع وأطيول بحيدود () ٩٠ – 6٠
سم  ,وتهبط القدم اليسرى بشكل منبسط  ,في حين يكون الجسيم منحنييا ً إليى األميام  ,وفيي أثنياء خطيوات
العدو  ,وتكون حركة الذراع مشابهة لحركة الذراع الطبيعية في الركض  ,ولكن بشكل أوضح وأوسع .

• خطوة الوثبة.
إن العبييي الضييرب السيياحق المواجييه (األمييامي والخلفييي) معظمهييم يسييتخدمون خطييوتين للعييدو ,
باإلضافة إلى الوثبية التيي هيي عبيارة عين خطيوة سياق انفجاريية تيتم بالقيدم اليمنيى  ,وتكيون قفيزة واطئية
وطويليية  ,وتصيياحب هييذه الخطييوة تحريييك الييذراعين إلييى األعلييى أمييام الجسييم كمييا أن الوضييع الصييحيح
والمحكم لكيال القيدمين  ,ييؤمن انتقياالً ميؤثرا ً للطاقية مين حركية اليركض إليى حركية القفيز ( النهيوض ) ,
فضالً عن إن تحريك الذراعين إلى األعلى يعزز ويوازن عملية القفز (. )١
إن طول الوثبة يختلف باختالف سيرعة العيدو  ,وقيوة عضيالت اليرجلين وييـتراوح مين ( – ١2٠
 ) ١٤٠سم  ,وتبدأ الوثبة بعيدا ً عن القدم اليسرى  ,والنقطة التي تالميس القيدم اليسيرى بياألرض  ,وحيين
يكييون الجسييم معلقيا ً فييي الهييواء  ,تكييون حركيية القييدم اليسييرى سييريعة للسيياق بالقييدم اليمنييى  ,كمييا يحصييل
تزامن بين حركة الذراع األمامية والحركة األمامية للقدم اليسرى ( , )2وكما هو موضح في الشكل (. )2

الشكل ()2
يوضح خطوة الوثبة في الضرب الساحق بالكرة الطائرة.

The Official F. I. V. B. Magazine. Op., Cit . P. 4, 5.
Arieselingcr, Op. Cit. P. 88.

()1
()2

مما تقدم يمكن للباحثة ان توجز سببين وراء ضرورة اتخاذ الخطوات االمامية تجاه
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الشبكة وهي محاولة بناء زخم وسرعة افقية تحول الى زخم وقدرة الى االعلى مما يسمح ويساعد على
القفز اعلى ما يمكن وحسب الخصائص الميكانيكية لالعب المهاجم في هذا النوع من الضرب الساحق.
• مرحلة االرتقاء ( النهوض )
يتم الوثب بعد خطوتي االقتراب ونقل ثقل الجسم الالعب من خلف العقبين إلى القدمين ثم األمشاط
وتكون زاوية الفخذين والركبتين ومفصل الكاحل في أثناء حركة نقل ثقل الجسم من العقبين إلى األمشاط
تبدأ الذراعان في األرجحة إلى الخلف ألسفل ثم أمام بأقصى قوة عند مرورها لمحاذاة الفخذين تكون
الرجالن منثنيتين كامالً وفي هذه اللحظة يتم فرد القدمين والركبتان مثنيتان للحصول على قوة دفع .

الشكل ()٣
يوضح مرحلة االرتقاء ( النهوض ) في الضرب الساحق بالكرة الطائرة.

• مرحلة الضرب()١
عند وصول الالعب إلى أقصى ارتقاء ممكن أثناء عملية النهوض تتحرك الذراع الضياربة مين اإلميام
لألعلى إذ تنثني من مفصل المرفق وبينما يكون المرفيق أعليى مين مسيتوى الكتيف ومتجيه لإلميام ويكيون
((1س ا سهاك اع ن وفيان :نصاء سبق ذكءه ,2000,ص.11

جيذع الالعيب فيي حاليية تقيوس خفييف مييع ليف الجيذع اتجياه الييذراع الضياربة فكلميا زاد التقييوس
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زادت قيوة الضييرب  .إمييا الييذراع غييير الضيياربة فتكييون مفييردة أمييا الجسييم بمسييتوى أفقييي للمحافظيية علييى
توازن الجسم في الهواء ويتم الضرب بدفع اليد لألعلى واإلميام وتضيرب الكيرة فيي أقصيى نقطية ارتفياع
يصل إليها الالعب وتضرب الكرة بالجزء العلوي من اليد وتتخذ الضيربة شيكل ضيربة السيوط ( Whip
).
في هذه المرحلة يرفع الالعب الضارب كلتا الذراعين فوق األكتاف  ,ومن ثم تنثني الييد الضياربة
ميين مفصييل المرفييق وتيينخفض إلييى األسييفل خلييف رأس الالعييب  .إن تنشيييط عضييالت الكتييف والصييدر
يساعدان على مد الذراع لكبس الكرة وضيربها إليى األسيفل  ,ويعتميد ذليك دائميا ً عليى االرتفياع اليذي ييتم
منه الفعل ,وبضربة خاطفة من مفصـل الرسغ ( مفصل اليد ) تنفذ الكرة إلى ملعب المنيافس بقيوة هائلية ,
وكما هو موضح في الشكل (. )٤

الشكل ()٤
يوضح مرحلة التنفيذ ( ضرب الكرة ) في الضرب الساحق بالكرة الطائرة.

• مرحلة الهبوط
تييتم متابعيية الضييربة بسييحب الييذراع لألسييفل مباشييرة مييع منييع الييذراع ميين مالمسيية الشييبكة وذلييك بلييف
المرفق للخارج إذ يكون محاذيا ً للكتف او تسحب الذراع إلى الخليف وتضيم إليى الصيدر وال يجيب ان ييتم
الهبوط في نفس المكان الذي بدأ منيه النهيوض والمحافظية عليى التيوازن دون إن يرتكيب الخطيأ القيانوني

ويتم الهبوط بحيث تمتص صدمة الهبوط ويتخذ وضع االسيتعداد فيي الوقيت نفسيه للمشياركة فيي
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اللعب وبالسرعة الالزمة(. )١
وفي هذه المرحلة التي يهبط فيها الالعب الضيارب بشيكل معتيدل  ,وبأقيل صيدمة للمفاصيل  ,ألن
تزامن االستخدام اليرديء للهبيوط والقيوي التيي تتوليد عنيد الهبيوط تيؤدي إليى إصيابات اإلطيراف السيفلى
وتييتم مرحليية الهبييوط هييذه بعييد ضييرب الكييرة  ,إذ يهييبط الالعييب المهيياجم إلييى األرض بارتخيياء علييى كييال
الساقين داخل الملعب( , )2كما يظهر في الشكل (. )5

الشكل()5
يوضح مرحلة الهبوط في الضرب الساحق بالكرة الطائرة.

 2-2الدراسة السابقة
 ١-2-2دراسه احمد عبد االمير شبر .)١( 2٠٠8
( تأثير تمرينات خاصة وفق بعض المتغيرات البيوميكانيكيه في تطوير اداء مهارة الضرب الساحق
المواجه ( االمامي والخلفي ) بالكرة الطائرة للشباب)
اهداف الدراسه :
يهدف البحث الى -:
 -١التعرف على قيم المتغيرات البيوميكانيكيه المؤثرة في اداء الضرب الساحق المواجه
( االمامي والخلفي ) بالكرة الطائرة للشباب والمجموعة العالميه
((1س ا سهاك اع ن وفيان :نصاء سبق ذكءه ,2000,ص.11

Debra Allyn. The Biomechanics of Landing after Quick Attack, Coaching Volleyball, USA,.
AVCA, Vol. June / July, 1995, P. 10.
()1

ولفخ

()2

لحمر الر ليم رع شررلع  :ترثي ع تمعبنرات خاصره وبرض بعرت لفمتغ رعلت لفل ومي اني يرره بر تطروبع ل لض مهراعة لف رعب لفسراحض لفمولجهره ( ليمررام
) بافضعة لفطائعة ف شباب ,لطعوحي

توعة  ,جامعي بالل . 2008 ,

 -2التعرف على الفروق في قيم المتغيرات البايو ميكانيكيه لمهارة الضرب
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الساحق المواجه بين (االمامي والخلفي) للكرة الطائرة للشباب والمجموعة العالميه .
 -٣اعداد تمرينات حركيه خاصة وفق قيم المتغيرات البيوميكانكيه للمجموعة العالميه
لضرب الساحق المواجه ( االمامي والخلفي ) بالكرة الطائرة .
 -٤التعرف على تاثير التمرينات الخاصة وفق تطوير قيم المتغيرات البيوميكانيكيه عند
اداء الضرب الساحق المواجه ( االمامي والخلفي ) بالكرة الطائرة للشباب
منهج البحث
استخدم الباحث المنهج التجريبي لتصميم( مجموعتين متكافئتين)
عينة الباحث
كانت العينه المستخدمه في البحث هم شباب انديه الفرات االوسط و البالغ عددهم ( اربعة انديه )
واختارو عشوائيا العبوا (نادي الدغارة الرياضي ) للدوري الممتاز فئة الشباب لعام
 2٠٠7وقد قسم الباحث العينة الى مجموعتين تجريبيه وضابطة .
أهم االستنتاجات
 .١تبين ان المرحله التحضيريه المتمثله بمرحله االقتراب ثؤثر وبشيكل مباشيرا بهيدف المهيارة حييث
تحدد من أين ومتى يبدأ الالعب في أداء المرحلة التالية وان أي تأثير في هذه المرحلة وألي سيبب
من األسباب يؤدي إلى قصور في المرحلة الرئيسية.
 .2إن أي تغييير بيوميكييانيكي فييي أي مرحليية يييؤثر بشييكل واضييح علييى المرحليية الالحقيية نظييرا لثبييات
محييددات األداء سييواء كييان مييا هييو مييرتبط بقييانون اللعبيية ميين جهيية أو ميين حيييث اسييتغالل القييوانين
البيوميكانيكية من جهة أخرى .
 .٣إن زيادة قيم متغير زاوية االنطالق لالعب له تأثير مهم فيي تحقييق االرتفياع المناسيب مين خيالل
قيم متغير ارتفاع نقطة الورك لحظة الضرب للكرة.
 .٤إن قيم السرعة المتحققة في االقتراب هي سرعة مقيدة تكون مشروطة بأمرين احدهما قانوني مين
خالل عدم ارتكاب الخطأ والثاني ميكانيكي لتحويل هذه السرعة من شكلها األفقي إلى عمودي.
 .5يتمثل الفرق الجوهري بين الضرب الساحق المواجه األمامي والضيرب السياحق المواجيه الخلفيي
في متغيرات مرحلة النهوض التيي تليزم الالعبيين مراعياة الشيروط القانونيية ألداء المهيارة بحييث
يضمن عدم ارتكاب أخطاء قانونية من ناحية والحفاظ على الطاقة الحركية من ناحية أخرى .
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الباب الثالث

 3ـ منهجية البحث وإجراءاته الميدانية:
 3ـ  1منهج البحث :
إ ن طبيعة المشكلة المطروحة هي التي تحدد طبيعة المنهج المستعمل  ,لذا أستعمل الباحث المنهج
الوصفي باسلوب العالقات االرتباطيه ( )١وهو ما يتالءم وطبيعة مشكلة البحث
 3ـ 2مجتمع وعينة البحث :
إن األهداف التي يضعها الباحث لبحثها واإلجراءات التي يستخدمها هي التي تحدد طبيعة المجتميع او
العينة التي تختارها"(.)2
وقد حدد الباحث المجتمع وهم العبي منتخب جامعة القادسيه كلية التربيه الرياضية لعام 2٠١7
وعددهم ( )١2العبا واختار الباحث عينه بالطريقة العمدية وهم الالعبين الذين يؤدون مهارة الضرب
الساحق والبالغ عددهم ( )8العبين وكذلك تكون نسبة العينه من المجتمع قد بلغت  %67وتم احتساب
التجانس الفراد العينه من أجل تجنب المؤثرات التي قد تؤثر في نتائج البحث للفروق الفرديه الموجودة
لدى ال عبين والتوصل الى مستوى واحد متساو للعينة  ..وقد تم تحديد بعض المتغيرات التي تمثل
مواصفات العينه لغرض التاكد من تجانس من خالل اجراء معالجة احصائية باستخدام معامل االلتواء
والجدول ( ) ١يبين ذلك على ان معامل االلتواء في تلك المتغيرات انحصر ( ) ١ ±وتعد العينه موزعة
توزيعا طبيعيا وتكون العينه متجانسه.
جدول رقم ()1
يبين القياسات وقيم الوسط الحسابي والوسيط واالنحراف المعياري وقيمة معامل االلتواء لعينة البحث

ت

القياسات واالختبارات

وحدة
القياس

الوسط
الحسابي

الوسيط

االنحراف
المعياري

معامل
االلتواء

١

العمر التدريبي

سنة

٤

٤

٠.755

٠.٠

2

الوزن

كغم

7٣

7٣

١.6٠٣

٠.٠

٣

الطول الكلي

سم

١8١.25

١8١

2.٠52

٠.7٤٣

٤

الطول مع مد الذراعين عاليا

سم

2٤٠.5

2٤١

2.828

٠.6٣١-

5

مرونة العمود الفقري

سم

٤2.٤8

٤2.5

١.75

٠.٠١-

6

مرونة مفصل الكتف

سم

١.٤28

١.٤٣

2.٣5

٠.٠6٤-

( )١محمد حسن عالوي  ,أسامة كامل راتب  :البحث العلمي في التربية الرياضية وعلمم النفمـس الرياضمي  ,دار الفكير العربيي ,القياهرة ,
١٩٩٩م  ,ص. 2١7
( )2عبسان مج خعببط  .نفلهج يوم ث يي يوتءبية يوء ل ية  ,مطابع جامعات لفموصل,لفموصل  , 1988 ,ص. 41
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 3- 3األدوات والوسائل واألجهزة المستخدمة في البحث:
إن أدوات البحييث هييي " الوسييائل التييي يسييتطيع بهييا الباحييث جمييع البيانييات وحييل مشييكلته لتحقيييق
(١

أهداف البحث مهما كانت األدوات مع بيانات وعينات وأجهزة "

).

 ٣ـ ٣ـ ١ادوات البحث العلمي:
❖ المصادر والمراجع العربية واألجنبية.
❖ المقابالت الشخصية.
❖ اسييتمارة اسييتبيان السييتطالع آراء الخبييراء والمختصييين فييي المتغيييرات البيوميكانيكييية المييراد
دراستها.
❖ استمارة استبيان لتحديد أهم االختبارات والقياسات الخاصة المراد دراستها .
❖ االختبارات والقياسات المستخدمة في البحث .
❖ التجريب.
❖ المالحظة والتحليل.
 3ـ 3ـ 2الوسائل واألجهزة المستعملة في البحث
❖ آلة تصوير فيديوية من نوع( )Sonyيابانية الصنع عدد(. )2
❖ أفالم فديوية من نوع  SKCكورية الصنع .
❖ حاسبة يدوية من نوع ( )CASIOيابانية الصنع .
❖ جهاز حاسوب الب توب ( )Inspiron . 1520من نوع (  ) DELLارلندي الصنع .
❖ أقراص  CDمن نوع  SKCكوري الصنع .
❖ البرمجيات والتطبيقات المستخدمة في الكمبيوتر للتحليل الحركي.
❖ مقياس الرسم ( طول ١م ) لمعرفة القيمة الحقيقية التيي تظهير فيي الفليم بليغ طوليه متيرا واحيدا
في الحقيقة ويساوي(١.5٣سم) في الصورة .
❖ شريط قياس معدني .
❖ شريط الصق بعرض ( )5سم وأدوات مكتبية.
❖ ملعب الكرة الطائرة قانوني  ,وكرات طائرة قانونية عدد (. )٣
❖ شبكة الكرة الطائرة بارتفاع ( 2.٤٣م) .
❖ ساعة توقيت الكترونية نوع .Casio
( ) 1وجيه محجوب  :طءق يوم ث يوعلني انفلهجه  ,ط ,2لع لفح مي ف طبااي ولفنشع ,بغ ل  , 1988 ,ص. 133
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 3ـ 4األختبار المستخدم في البحث

اختبار األداء الفني (التكنيكي) لمهارة الضــرب الســـاحق المـواجه ( األمامي ) بالكرة الطائرة )١(:
يتمثل اختبار األداء الفني (التكنيكي) لمهارة الضرب الساحق المواجيه بيالكرة الطيائرة بيأداء
المهييارة ,وحسييب الشييروط القانونييية للعبيية ,ويقييوم أفييراد العينيية بييأداء المهييارة علييى وفييق البنيياء
الظاهري للمهارة بمراحلها األربع ( االقتراب ,االرتقاء ,الضرب  ,الهبوط ).
الهدف من االختبار:
❖ استخراج المتغيرات البيوميكانيكية مين خيالل تصيوير ثيالث محياوالت ألداء مهيارة الضيرب
الساحق المواجه (األمامي ) بالكرة الطائرة لكل العب بمراحلهيا األربيع (االقتيراب ,االرتقياء,
الضرب  ,الهبوط ) وتحليلها حركيا.
األدوات المستخدمة:
❖ ملعيب قيانوني للكيرة الطيائرة ,كيرات طيائرة قانونييية ,كياميرات تصيوير فيديوي نيوع Sony
يابانية الصنع ذات سرعة 25صورة /ثانية ,صفارة ,مقياس رسم.
وصف األداء:
❖ يقوم الالعب المختبر بأداء مهيارة الضيرب السياحق المواجيه (األميامي) مين المنطقية األماميية
والخلفية المحددة وإلى الملعب المقابل على أن تعبر الكرة الشبكة بسرعة عالية ودقة مناسبة .
 ٥- 3التجربة االستطالعية :
إن التجربيية االسييتطالعية عبييارة عيين " دراسيية تجريبييية أولييية يقييوم بهييا الباحييث علييى كمييية
صغيرة قبل قيامها ببحثها  ,بهدف اختيار أساليب البحث وأدواته"(. )2
ولغيييرض الوقيييوف عليييى أداء األجهيييزة المسيييتخدمة واختبارهيييا ومعرفييية الجوانيييب السيييلبية
والمتغيرات التي ستواجه العمل فقد أجرى الباحث تجربة استطالعية أولى في القاعة المغلقيةفي كلييه
التربيه الرياضية يهدف من وراء ذلك إلى :
❖ مدى مالئمة االختبار لعينة البحث .
❖ معرفة الوقت المستغرق إلجراء االختبار وتنفيذه .
❖ مدى استعداد المختبرين ألجراء االختبار.
❖ التأكد من كفاية الكادر المساعد.

()1

لحم ال ليم ع شلع :نصاء سبق ذكءه  ,لطعوحي

توعله  ,ص. 81

()2اامع جباع لفسع ي  :نهلء ة يستقملل يالءسلل اأثءهل يي يوفهج يوهجاني  ,عسافي ماجست ع  ,جامعي بغ ل  ,يي لفتعبيي لفعبا يي ,
, 1988ص. 63

❖ تم التعرف عليى المسيافات واالرتفاعيات التيي يجيب ان توضيع وفقهيا آالت التصيوير
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ومقياس الرسم فضال عن تحديد اإلنارة المناسبة .
 3ـ ٦األسس العلمية لالختبارات:
سعت الباحث إلى اعتماد األسس العلمية في عملية التقنين لالختبار على الرغم من كونه اختبيار مقينن
لغييرض تحديييد مييدى علمييية هييذا االختبييار المختييار  ,و يجييب أن يتصييف االختبييار الجيييد بوجييود األسييس
العلمية أي الثبات و الصـــدق والموضوعية  ,وكانت النتائج على النحو األتي :
 3ـ ٦ـ 1صدق االختبار
ألجيل التأكيد مين صيدق االختبيار تأكيدت الباحيث مين صيدق المحتيوى( ) Control Validityإذ تيم
تحديد أهداف االختبار بشكل واضح وتفصيلي  ,والتأكد من أن االختبار يحقق الهدف المنشود منه  ,اذ تيم
عييرض االختبييار علييى المختصييين والخبييراء أنفسييهم الييذين تييم عييرض االسييتمارات الترشيييحية عليييهم ,
واتفقوا على إن هذا االختبار يقيس الصفة او القدرة التي وضع لقياسها .
 3ـ ٦ـ 2ثبات االختبار :
االختبار الثابت " هو االختبار الذي يعطي نتائج متقاربة أو نفيس النتيائج إذا طبيق أكثير مين ميرة فيي
ظروف متماثلة "( . ) ١
تييم إيجيياد معامييل الثبييات عيين طريييق إعييادة االختبييار إذ طبييق االختبييار علييى عينيية ميين( )5العبييين
ممارسين يمثلون فريق كلية التربية الرياضية بالكرة الطيائرة و أجيري هيذا االختبيار ييوم الثالثياء بتياري
()2٠١7/٣/١2صييباحا علييى القاعيية المغلقيية لأللعيياب الرياضييية فييي جامعيية القادسييية وتييم إعييادة تطبيييق
االختبار على العينة نفسها وتحت نفس الظروف بتياري ( )2٠١7/٣/١٩صيباحا  ,أي بفاصيل سيبعة أييام
عن االختبار األول .
وقييد تييم أيجيياد معامييل االرتبيياط البسيييط (بيرسييون) وكانييت قيميية معامييل االرتبيياط عالييية وهييذا يعنييي إن
االختبار يتمتع بدرجة ثبات عالية .
 ٣ـ 6ـ ٣موضوعية االختبار
هي عدم تأثير األحكام الذاتيية مين قبيل المختبير أو تيوافر الموضيوعية دون تحييز والتيدخل اليذاتي
من قبل المختبر فكلما زادت درجة الذاتية على األحكام كلما قليت نتيجية الموضيوعية( ,)2أجيري االختبيار
بدشراف محكمين حيياديين ميع مراعياة تثبييت الظيروف نفسيها وطريقية إجيراء االختبيار ,تيم جميع النتيائج
وميين ثييم معاملتهييا إحصييائيا حيييث تييم احتسيياب معامييل االرتبيياط البسيييط (بيرسييون) وكانييت قيميية معامييل
االرتباط عالية وهذا يعني إن االختبار يتمتع بدرجة موضوعية عالية وكما مبين في الجدول (. )2
الجدول ()2
يبين قيمة معامل االرتباط البسيط (بيرسون) لنتائج إعادة اختبار والموضوعية المستخدمة في البحث .
ت

االختبارات

الثبات

الموضوعية

١

دقة الضرب الساحق المواجه األمامي

٠.8٩

٠.٩8

( )1ذوقان ال لت وأخرعون  :يوم اث يوعلناي – نفهاناه اأاايتاه ايسالوكمه  ,ط ,6لع لف رع ف طبااري ولفنشرع ولفتوزبرع ,امران , 1998 ,
ص. 195

( )2وجيه محجوب  :نصاء سبق ذكءه  , 1988 ،ص. 20
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 3ـ  7المتغيرات البيوميكانيكية المقاسة :
اعتمييدت الباحييث علييى أهييم المتغيييرات البيوميكانيكييية المييؤثرة فييي أداء الضييرب السيياحق المواجييه
بالكرة الطائرة من خالل المصادر والمراجع والدراسات السيابقة باإلضيافة إليى عيرض اسيتمارة اسيتبيان
الستطالع آراء الخبراء والمختصين في مجال البيوميكانييك والكيرة الطيائرة ,وقيد دونيت فيهيا المتغييرات
البيوميكانيكية للضرب الساحق المواجه (األمامي) بالكرة الطائرة.
وبعد جمع االسيتمارات التيي قيام المختصيون بالتأشيير عليهيا تيم دراسية كيل المتغييرات الموضيوعة
التي تم استخراجها خالل التحليل وبحسب ما مبين في الجدول (. )٣
الجدول ()3
يبين نسبة اتفاق الخبراء لكل متغير من المتغيرات البيوميكانيكية المعروضة على الخبراء والمختصين .

ت

وحدة
المتغيرات البيوميكانيكية
القياس
المرحلة األولى(االقتراب)

التأشير

١

مسافة االقتراب

متر



2

سرعة االقتراب

م/ثا



٣

زمن الخطوة األخيرة

ثانية



٤

المسافة األفقية للخطوة األخيرة

متر



5

أقصى انثناء لمفصل الركبة

درجة



النسبة
المئوية
١٠٠
%
١٠٠
%
١٠٠
%
١٠٠
%
١٠٠
%

المرحلة الثانية (النهوض)
6

زاوية االنطالق

درجة



7

سرعة االنطالق

م/ثا



8

المسافة بين مفصل المرفق والمحور
الطولي

سم



٩

زاوية قوس الجذع القصوى

درجة



١٠٠
%
١٠٠
%
١٠٠
%
١٠٠
%

المرحلة الثالثة (الضرب)
١٠

زاوية مفصل الرسغ

درجة



١٠٠
%

المالحظات

١١

زاوية مفصل المرفق

درجة



١2

زاوية مفصل الكتف

درجة



١٣

ارتفاع نقطة الورك لحظه ضرب
الكرة

متر



١٤

السرعة المحيطية

م/ثا



١5

المرحلة الرابعة (الهبوط)
المسافة بين ترك األرض والعودة

متر
إليها

١٠٠
%
١٠٠
%
١٠٠
%
١٠٠
%
١٠٠
%

تقسم مهارة الضرب الساحق المواجه (األمامي)بالشكل األتي :
❖ المرحلة األولى :االقتراب .
❖ المرحلة الثانية  :النهوض والطيران.
❖ المرحلة الثالثة  :ضرب الكرة .
❖ المرحلة الرابعة  :الهبوط .
وبذلك أصبحت المتغيرات البيوميكانيكية على النحو األتي :
وحسب تقسيم المهارة للضرب الساحق المواجه (األمامي )بالشكل األتي-:
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 1 – 7 – 3متغيرات المرحلة األولى (االقتراب):
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❖ مسافة االقتراب :
وهي المسافة أو الخط الواصل بين نقطة ارتكاز الرجل األمامية والرجيل الخلفيية لالعيب فيي بدايية
الحركة إلى قبل لحظة ترك األرض (كسر االتصال) ووحدة قياسها (المتر) وكما في الشكل ( .) 6

الشكل()6
يوضح المسافة األفقية لالقتراب.
❖ سرعة االقتراب :
وهي عبارة عن مسافة االقتراب المقطوعة على وحدة الزمن ووحدة قياسها هي (م/ثا) ,وهي النسيبة
بييين مسييافة االقتييراب التييي تمثلهييا بداييية حركيية القييدمين ميين حركتييه علييى األرض إلييى قبييل تركييه األرض
لالرتقاء على زمن هذه المسافة ( قييس بعيد تحوييل مسيافة االقتيراب وهيي المسيافة الموضيحة فيي الشيكل
أعاله  ,بين نقطة بداية الحركة وحتى نهاية االقتراب إلى ما يعادلها بالطبيعة من خالل مقياس الرسم ) .
❖ زمن الخطوة األخيرة :
هو الزمن من لحظة ترك األرض للرجل الخلفيية وأول لميس ليألرض مين الرجيل األماميية فيي نهايية
مرحلة االقتراب ووحدة القياس هي (الثانية) ,ويتم حساب الزمن لألداء من خالل البرامج الخاصة بقيياس
الزمن.
❖ المسافة األفقية للخطوة األخيرة :
هييي الخييط الواصييل بييين نقطيية ارتكيياز الرجييل األمامييية والرجييل الخلفييية لالع يب قبييل لحظيية تييرك
األرض للرجيل الخلفيية وأول لميس ليألرض مين الرجيل األماميية فيي نهايية مرحلية االقتيراب ( قييس بعيد
تحويل مسافة إلى ميا يعادلهيا بالطبيعية مين خيالل مقيياس الرسيم ),ووحيدة قياسيها (المتير) وكميا موضيح
بالشكل ( .) 7
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الشكل()7
يوضح المسافة األفقية للخطوة
❖ أقصى انثناء لمفصل الركبة :
زاوية مفصل الركبة وهي الزاوية المحصورة بين خط عظم الفخذ مين نقطية مفصيل اليورك
إلى نقطة مفصل الركبة وبين خط عظم الساق من نقطية مفصيل الركبية إليى نقطية مفصيل الكاحيل
وتقاس من الخلف .كما في الشكل (. )8

الشكل()8
يوضح أقصى انثناء للركبة.
 2 – 7 – 3المرحلة الثانية ( النهوض والطيران )
❖ زاوية االنطالق:
وهي الزاوية المحصورة بين المستوى األفقي لسطح األرض وبيين الخيط الميار بالنقياط التيي تمثيل
مركز كتلة الجسم إثناء االرتقاء للجسم للوضعين(,األول :ألحظة قبل ترك
األرض  ,الثاني :الوضع الذي يلي لحظة الترك مباشرة ,وتيم حسيابها بالدرجية مين الحاسيوب مباشيرة" .
كما هو موضح في الشكل (.)٩

 - 31الشكل ()٩
يوضح زاوية انطالق الجسم .
❖ سرعة االنطالق:
وهييي النسييبة بييين مسييافة االنطييالق التييي تمثلهييا مسييار انطييالق الجسييم ميين لحظيية قبييل تركيية
األرض إلييى لحظيية ضييرب الكييرة علييى زميين هييذا االنطييالق ( قيييس بعييد تحويييل مسييافة االنطييالق وهييي
المسافة الموضحة في الشكل أعاله  ,بيين نقطية انطيالق الجسيم لحظية قبيل تركية األرض ونقطية انطيالق
الجسم عند ضرب الكرة ما يعادلها بالطبيعة من خالل مقياس الرسم ) ( وحدة القياس م  /ث ) .
❖ أقصى مسافة بين مفصل المرفق والمحور الطولي:
وتقاس من نقطة المسافة ما بين المحور الطولي للجسم ومفصل المرفيق لليذراع الضياربة قبيل
الضرب ( تقاس بعيد تحوييل المسيافة إليى ميا يعادلهيا بالطبيعية مين خيالل مقيياس الرسيم ),ووحيدة قياسيها
(سم) كما في الشكل(.)١٠

المحور الطولي
الشكل ()١٠
يوضح أقصى المسافة بين مفصل المرفق والمحور الطولي.
❖ أقصى انثناء لقوس الجذع :
وهي الزاوية المحصورة بين الخط الواصل من منتصف عيرض الكتفيين إليى مفصيل اليورك للجسيم
وبين الخط الواصل مين مفصيل اليورك للجسيم إليى نقطية مفصيل الركبية وتقياس مين األميام ,وتيم حسيابها
بالدرجة من الحاسوب مباشرة" . .كما في الشكل (. )١١

 - 32الشكل ()١١
يوضح زاوية قوس الجذع القصوى
 3– 7 – 3المرحلة الثالثة  :ضرب الكرة
❖ زاوية مفصل الرسغ
وهي الزاوية المحصورة بين الخط الواصل بين مفصل المرفق إلى مفصيل الرسيغ والخيط الواصيل
بين مفصل الرسغ وآخر نقطة تماس مع الكرة وتقاس من الخلف كما في الشكل (. )١2

الشكل ()١2
يوضح زاوية الرسغ لحظة ضرب الكرة.

❖ زاوية مفصل المرفق:
وهييي الزاوييية المحصييورة بييين الخييط الواصييل ميين مفصييل الكتييف إلييى مفصييل المرفييق وبييين الخييط
الواصل من مفصيل المرفيق إليى مفصيل الرسيغ .وتيم حسيابها بالدرجية مين الحاسيوب مباشيرة" ,كميا هيو
موضح في الشكل (. )١٣
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الشكل ()١٣
يوضح زاوية المرفق لحظة ضرب الكرة.

❖ زاوية مفصل الكتف:
وهييي الزاوييية المحصييورة بييين الخييط الواصييل ميين مفصييل المرفييق إلييى مفصييل الكتييف والخييط
الواصيييل بيييين مفصيييل الكتيييف إليييى مفصيييل اليييورك فيييي الجسيييم  ,وتيييم حسيييابها بالدرجييية مييين الحاسيييوب
مباشرة"كما في الشكل (.)١٤

الشكل ()١٤
يوضح زاوية مفصل الكتف لحظة ضرب الكرة.
❖ ارتفاع نقطة الورك لحضه ضرب الكرة:
ويقاس من نقطة الورك لحظه ضرب الكرة إلى األرض ووحدة قياسها (المتر) تقاس بعد تحويل مسيافة
إلى ما يعادلها بالطبيعة من خالل مقياس الرسم وكما موضح بالشكل (.)١5
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الشكل ()١5
يوضح أقصى ارتفاع لنقطة الورك لحضه ضرب الكرة
❖ السرعة المحيطية للذراع الضاربة :
تيييم حسييياب السيييرعة المحيطيييية مييين خيييالل اسيييتخدام القيييانون اآلتيييي ألجيييل سيييهولة العميييل
طول القوس
السرعة المحيطية = ــــــــــــ
الزمن
فحيث أن السرعة المحيطية =السرعة الزاوية ×نق

()١

و السرعة الزاوية =الزاوية النصف قطرية/الزمن
()2

والزاوية النصف قطرية =طول القوس /نق .
نستنتج :
طول القوس
السرعة المحيطية =

١
x
الزمن

 xنق

نق
طول القوس
السرعة المحيطية = ـــــــــ
الزمن
اذ يوفر البرنامج  (AutoCAD) 2004إمكانية لقياس طول القوس المرسوم لنقاط مفاصل الجسم.
 4 – 7– 3المرحلة الرابعة ( الهبوط )
❖ المسافة بين ترك األرض والعودة إليها
وتقاس من لحظة ترك األرض عند االرتقاء إليى لحظية ميس األرض عنيد أول الهبيوط وتقياس بعيد
تحويل المسافة إلى ما يعادلها بالطبيعة من خالل مقياس الرسم ) ,ووحدة قياسها (متير) ,كميا هيو موضيح
في الشكل (.)١6

( ) 1ا

جول ال  :معض يونتغكءيب يوكفنلتيكية والاي يونهلءي على جهلزي صلن يوقفز يوجاكا ايوقايم  ,لطعوحي

منشوعة  ,جامعي بالل  ,يي لفتعبيي لفعبا يي  , 2007 – 2006 ,ص. 69
( ) 2سم ع مس ط  :نصاء سبق ذكءه  , 1999 ,ص. 116

توعلة  ,غ ع
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الشكل ()١6
يوضح المسافة بين ترك األرض والعودة إليها .
 3ـ  8التصوير بالفيديو
اسييتخدمت الباحييث التصييوير الفيييديوي  ,إذ يعييد التصييوير الفيييديوي (ميين الوسييائل المهميية فييي
اكتشاف األخطاء وضبط مدى تقارب أو ابتعاد مستويات األداء الفني لالعبين )( )١ومنه تستطيع الباحيث
من خالل رسم مسارات نقاط الجسم  ,وصف الحركية وتحليلهيا لمعرفية ميدى تقيارب مسيتويات مجموعية
معينة من الالعبين كما يمكن تحدييد المسيار الهندسيي للجسيم عين طرييق اسيتخدام مقيياس الرسيم  ,وعليى
هذا األسياس تيم تصيوير عينية البحيث بوسياطة آلتيي التصيوير فيديويية نيوع (  ) Sony Digital 8ذات
سيرعة تيردد ( 25صيورة/ثانية)على شيريطي فييديو نيوع (  , ) Sony 8mmوقيد نصيبت آلية التصيوير
الفيديوي على حامل ثالثي كبير وقد تم وضيع إحيدى الكياميرتين عموديية عليى الالعيب وكيان ارتفياع( )
منتصف العدسة ( )1,45م عن األرض وعلى بعد ( )8,60م عن أداء الحركة  ,واستخدم الباحيث مقيياس
رسييم اذ كييان كييل ( ١م) بالطبيعيية يسيياوي ( )١.5٣سييم بالصييورة واسييتخدمت هييذه القياسييات السييتخراج
المسافات فيما بعد.
تمييت عملييية التصييوير فييي القاعيية المغلقيية كلييية التربيييه الرياضييية إذ وضييعت الباحييث العالمييات
الفسفورية على مفاصل الجسم التشريحية لكل من ( مفصل الكاحل  ,الركبة  ,اليورك  ,المرفيق  ,الكتيف,
الكف,الرسغ ) على جسم الالعب لكيي ييتم تحدييد هيذه النقياط التشيريحية عنيد نقيل الصيورة وتحليلهيا بعيد
إيصال الخطوط بين العالمات.
من كيل ميا جياء فيي أعياله اسيتطاع الباحيث الحصيول عليى البيانيات المعينية بيالمتغيرات الميكانيكيية
لغرض دراستها وتحليلها للوصول إلى أهداف البحث.
 ٩-3إجراءات البحث الرئيسية:
إن إجراءات البحث تمثلت باالختبار الفني التكنيكي لمهارة الضرب الساحق بلكرة الطائرة .

( )1بؤل توب ض لفسامعلئ  .نصاء سبق ذكءه  , 1982 ,ص.328
(*) يقص بايعت اع لفمسابي ل ن لؤعة لفع سي وسطد ليعت.
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 10-3الوسائل اإلحصائية
استخدمت الباحث الوسائل اإلحصائية اآلتية :
وقد استخدمت الباحث الحقيبة اإلحصائية  SPSSلمعالجة البيانات ومن خاللها تم .
 -١الوسط الحسابي.
 -2االنحراف المعياري.
 -٣الوسيط.
 -٤معامل االلتواء.
 -5النسبة المئوية.
 -6معامل االرتباط البسيط (بيرسون).

الباب الرابع
 _ 4عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها :
يتناول هذا الباب عرض نتائج البحث وتحليلها ومناقشتها  ,وقد تم وضع النتائج على شكل جداول لما
تمثله من سهولة في استخالص األدلة العلمية وألنها أداة توضيحية مناسبة للبحث ولغرض الوصول الى
اهداف البحث والتحقق من فروضه.
 4ـ  1عممرض نتممائج قمميم بعممض المتغيممرات البايوميكانيكيممة المممؤثرة فممي أداء مهممارة الضممرب السمماحق
المواجه األمامي بالكرة الطائرة وتحليلها ومناقشتها.
الجدول()4
يبين قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للمتغيرات البيوميكانيكية لمهارة الضرب الساحق المواجه األمامي

ت

المتغيرات البيو كينماتيكية

وحدة القياس

الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

 - 37((االقتراب))
((االرتقاء))

١
2

مسافة االقتراب
سرعة االقتراب

متر
م/ثا

2,6٤2
2,68

٠,١2٤
٠.2١

٣
٤
5
6
7

زمن الخطوة األخيرة
مسافة للخطوة األخيرة
أقصى انثناء لمفصل الركبة
زاوية االنطالق
سرعة االنطالق
المسافة بين مفصل المرفق والمحور
الطولي

ثانية
متر
درجة
درجة
م/ثا

٠,٤5٩
٠,727
١٣٩.52
75.85
٣.٤٤6

٠.٠27
٠.١2٩
6.١2٤
6.٠١
٠.٤7٤

متر

٠.2٤٩

٠.٠١٩

٩

زاوية قوس الجذع القصوى

درجة

١58.١7

٤.٩١

زاوية مفصل الرسغ

درجة

١7٠١5

7.6١

زاوية مفصل المرفق

درجة

١65.57

٤.٤١

زاوية مفصل الكتف

درجة

١62.67

5.١١

السرعة المحيطية

م /ثا

6.6٣

١.66

ارتفاع نقطة الورك لحضه ضرب
الكرة

متر

١.5١

٠.٤2

المسافة بين ترك األرض والعودة لها

متر

٠.7٩

٠.٠٩2

8

((الضرب))

١
٠
١
١
١
2
١
٣
١
٤

(الهبوط)

١
5

في ضوء البيانات المستخرجة إلفراد عينة البحث يبين الجدول( )٤قيم المتغيرات البيوميكانيكية
من خالل الحصول على نتائج االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والتي تمثل طبيعة افراد عينة
البحث في مهارة الضرب الساحق المواجه االمامي المستخدمة في البحث لتحقيق قيم المتغيرات
البيوميكانيكية المثلى وخاصة اذا ما علمنا ان تحقيق الهدف المطلوب في اداء مهارة الضرب الساحق
المواجه البد من مراعاة خصائص التكنيك المثالي للمهارة بحيث يعكس االستغالل الجيد للمبادو
الميكانيكية.
ففي المرحلة االولى من مراحيل االداء للمهيارة وهيي االقتيراب تحققيت قييم المتغييرات البيوميكانيكيية,
ميين خييالل الهييدف الرئيسييي فييي هييذه المرحليية وهييو (تحقيييق سييرعة كبيييرة فييي االقتييراب حتييى يسييتطيع
(.)١
االستخدام االفضل لقوة الدفع االمامية اثناء مرحلة النهوض)
وهذا يعني محاولة بناء زخم وسرعة أفقية تحول إلى زخم وقدرة إلى األعليى مميا يسيمح ويسياعد عليى
القفز اعلى ما يمكن.
 2-4عممرض نتممائج العالقممة بممين بعممض المتغيممرات البيوكينماتيكيممة واالداء المهمماري للضممرب السمماحق
المواجه(االمامي ) بالكرة الطائرة وتحليلها ومناقشتها :
الجدول()5
()1

ا

حسن ن حسب هللا ولخعون  ,نصاء سبق ذكءه,ص.53

يوضح نتائج العالقة بين بعض المتغيرات البيوكينماتيكية واالداء المهاري للضرب الساحق المواجه(االمامي ) بالكرة الطائرة
وتحليلها ومناقشتها
ت

((االقتراب))
((االرتقاء))

١
2
٣
٤
5
6
7

المتغيرات البيو كينماتيكية
مسافة االقتراب
سرعة االقتراب
زمن الخطوة األخيرة
المسافة األفقية للخطوة
األخيرة
أقصى انثناء لمفصل الركبة
زاوية االنطالق
سرعة االنطالق

8

المسافة بين مفصل المرفق
والمحور الطولي

٩

زاوية قوس الجذع القصوى

((الضرب))
(الهب
وط)

١
٠
١
١
١
2
١
٣
١
٤
١
5

وحدة القياس
متر
م /ثا
ثانية

ارتباط المتغيرات باالداء المهاري
٠.5٩
٠.7٣
-٠.٤6

متر

٠.٤7

درجة
درجة
م/ثا

٠.6٤٠.82
٠.٣١

متر

٠.727-

درجة

٠.7١

زاوية مفصل الرسغ

درجة

٠.٤٣-

زاوية مفصل المرفق

درجة

٠.5٤

زاوية مفصل الكتف

درجة

٠.٣7

السرعة المحيطية

م/ثا

٠.٤8

متر

٠.75

متر

٠.٠7-

ارتفاع نقطة الورك لحضه
ضرب الكرة
المسافة بين ترك األرض
والعودة لها
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بلغت القيمة الجدولية( ) ٠.٣٤٤عند مستوى داللة(  ) ٠.٠5وبدرجة حرية ()22

في ضوء النتائج المذكورة انفا يالحظ ظهيور عالقية ارتبياط معنويية جييدة بيين المغييرات البيوكينماتيكيية
وهذه العالقة هي عالقة عكسية أي ان بنقصان القيمة الجدولية يزداد مستوى الداللة لهذا النوع مين االداء
المهياري للضيرب السياحق المواجيه االميامي بيالكرة الطيائرة  ,وهيذا ميا يؤكيد ان مواصيفات االداء الفنييي
لمهارة ال ضرب السياحق المواجيه االميامي بيالكرة الطيائرة بصيورة عامية مين زييادة االنثنياء فيي مفاصيل
الجسم ال سيما في زاوية مفصل الركبة  ,ان االنثناء في هذه المفاصل مهم جدا ً فيي تحوييل الطاقية الكامنية
في الجسم الى طاقة حركية من خيالل عمليية ميد مفاصيل الجسيم مين األسيفل اليى االعليى ويكيون لمفصيل
الركبة والورك دور كبير في اضافة القيوة الالزمية ليدفع الالعيب اليى األعليى بالمسيافة االفقيية واالرتفياع
الالزمييين لهييذا النييوع ميين المهييارة اذ ( يجييب علييى الالعييب ان يسييتخدم جسييمه كلييه الضييافة القييوة الييى

اليذراعين  ,ميع تمديييد الركبية واليورك الييى االعليى خييالل دفيع الجسيم )( )١كيذلك يجيب ان يكييون
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الجسيم فييي حاليية اتيزان وثبييات علييى االرض فييي مرحلية االقتييراب وهييذا مييا يفسيره انثنيياء مفاصييل الجسييم
بشكل يزيد من استقراره اذ انه ( عنيدما تكيون المفاصيل مميدودة تماميا ً تقريبيا ً  ,فيأن تيأثير القيوة االيجيابي
ينتهييي )( )2كييذلك ظهييرت عالقيية ارتبيياط معنوييية جيييدة بييين سييرعة االقتييراض وزاوييية االنطييالق وزاوييية
قوس الجذع القصوى وارتفاع نقطة الورك لحظية ضيرب الكيرة وهيذه العالقية هيي عالقية ايجابيية اي ان
زيادة االرتباط المتغيرات باالداء المهاري فضيالً عين ذليك يالحيظ ان االرتبياط بيين اقصيى انحنيا مفصيل
الركبة و المسافة بين مفصل المرفق والمحور الطولي كان ارتباطه قويا ً ولكن بداللة عشيوائية بسيبب قلية
عدد افراد العينة في بحوث التحليل البايوميكانيكي والذي يترك اثيره عليى ضيعف قييم العالقية االرتباطيية
وهذا يدل على زاوية مفصل الرسغ في هذا النوع من المهارة .
هييذا االتييزان عنييدما يكييون مركييز ثقييل الجسييم مسييتقرا ً اذ انييه ( تكييون الوثبيية قبييل االرتقيياء بالجسييم بوضييع
الوقوف لالعب باخذ خطيوة بحييث يكيون الجسيم متزنيا ً ومسيتقرا ً )( , )٣ذكير عليي حسينين واخيرون (ثقيل
الجسييم مييوزع علييى القييدمين بالتسيياوي )( )٤علم يا ً ان الالعييب يعمييل علييى خفييض نقطيية الييتالمس وابعيياد
الذارعين لالعلى وذلك لحصول مسار مناسب لطيران الكرة بزاويية كبييرة نسيبيا ً تعميل عليى جعيل الكيرة
تتحرك على شكل قوس وبذلك تأخذ الكرة فتيرة زمنيية مناسيبة يسيتطيع مين خاللهيا الالعيب مين السييطرة
على الكرة ويذكر سمير مسلط ( ان زمن طييران الجسيم المقيذوف يعتميد عليى السيرعة العموديية وزاويية
انطالق وارتفاع نقطة االنطالق والتعجيل االرضي )(. )5
 3 -4عممرض نتممائج اهممم المتغيممرات البايوكينماتيكيممة ونسممب مسمماهمتها فممي االداء المهمماري للضممرب
الساحق المواجه االمامي بالكرة الطائرة وتحليلها ومناقشتها
فييي ضييوء البيانييات المسييتخرجة الفييراد عينيية البحييث للمتغيييرات البايوكينماتيكيية يييبن الجييدول رقييم ( ) 6
نتائج اهم المتغيرات البايوكنماتيكية ونسب مساهمتها للضرب السياحق المواجيه االميامي للكيرة الطيائرة ,
وبناءا ً على ما تقدم تم عرض نتائج هذه المتغيرات ومناقشتها على النحو االتي :
جدول رقم()6
(1 (Brad kilb wagylik ; coacaches manual levell,1st . ed (carda ; Canadian volleyball association , 1986 ) P6-11 .

( )2ج ع هو حمو  :يونيكلفيكل يو كاية اطءق يوم ث يوعلني ول ءكلب يوء ل ية  ,تعجمي  :مال ال لفحم وس يمان ا

حس ن :لفقاهعة  ,لع لفمعاعف 1998 ,

 ,ص. 317

( )3اق ل ال هللا لفضاتب واامع جباع لفسع ي  :يوكءة يوطلئءة يوتكفيد ايوتكتيد يوفءاي يو اكث  ,جامعي بغ ل  , 2002ص. 63
( )4ا

حسن ن حسب هللا  ,ولخعون  :يوكءة يوطلئءة يونعلصءة  ,ط , 1م تبي ومطبعي لفغ  , 2000 ,ص. 39

()5سم ع مس ط لفهاشم  ,نصاء سبق ذكءه ,1999 ,ص . 144

يوضح اهم المتغيرات البايو كينماتكية ونسبة مساهمتها في االداء المهاري للضرب الساحق
المواجه االمامي بالكرة الطائرة
ت
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المتغيرات البايوكينماتيكية

االرتباط

نسبة المساهمة

قيمة Fالمحسوبة

سرعة اال قتراب

٠.7١

٠.5٠

8.٩٩٤

سرعة االقتراب  +زاوية االنطالق

٠.87

٠.75

٣2.8٤8

سرعة االقتراب  +زاوية االنطالق
 +سرعة االنطالق
٣

٠.8٩

٠.7٩

٩.8١7

١
2

سرعة االقتراب  +زواية االنطالق
 +سرعة االنطالق  +زاوية قوس
٤
الجذع القصوى
سرعة االقتراب  +زاوية االنطالق
 +سرعة االنطالق  +زاوية قوس
الجذع القصوى  +السرعة
5
المحيطية

٠.٩5

٠.٩٩

٠.٩٠

٠.٩8

2٠.5٠7

22.67

يتضييح ميين الجييدول رقييم ( ) 6ان سييرعة االقتييراب سيياهمة بنسييبة  ٠.5٠وكانييت نسييبة المسيياهمة
معنوية عند مقارنة قيمة ( )Fالمحسوبة للقيمة الجدولية عند درجية حريية  ١٣.١بمسيتوى داللية () ٠.٠5
هييي (  , )6.٩٩فيمييا اصييبحت نسييبة المسيياهمة (  )٠.75بعييد اعتميياد متغييير زاوييية االنطييالق فضيالً عيين
المتغير السابق وكانت معنوية عند مقارنة قيمة (  )Fالمحسوبة بالقيمة الجدولية عند درجية حريية( ١2.١
) بمستوى داللة (  )٠.٠5وكذلك ( )٠.٠١وهي (  ) ١6.26 ( )6.6١على التوالي ,فيميا اصيبحت نسيبة
المساهمة (  )٠.7٩بعد اعتماد متغير سرعة االنطالق فضالً عن المتغيرين السابقيين وكانت معنوية عنيد
مقارنية قيمية قيمية (  )Fالمحسيوبة بالقيمية الجدوليية ( ) 7.7١عنيد درجية حريية ( ( ١١.١فيميا اصيبحت
نسبة المساهمة(  )٠.٩٠بعيد اعتمياد زاويية قيوس الجيذع القصيوى فضيالً عين المتغييرات السيابقة وكانيت
معنوييية عنييد مقارنيية قيميية (  )Fالمحسييوبة للقيميية الجدولييية (  (١٠.١٣عنييد درجيية حرييية ( ( ١٠.١فيمييا
اصبحت نسبة المساهمة (  ( ٠.٩8بعيد اعتمياد السيرعة المحيطيية فضيال عين المتغييرات السيابقة وكانيت
معنوية عند مقارنة قيمة (  )Fالمحسوبة بالقيمةالجدولية ( )١٠.١٣عند درجة حرية ( . ( ٩.١
وتبين ان اهم المتغيرات البايوكينماتيكية المساهمة في االداء المهاري للضيرب السياحق المواجيه االميامي
للكرة الطائرة هي على التوالي:
 )١سرعة االقتراب %5٠
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 )2زاوية االنطالق %75
 )٣سرعة االنطالق %7٩
 )٤قوس الجذع القصوى %٩٠
 )5السرعة المحيطة %٩8

وهذا يدل على اهمية متغيير سيرعة االقتيراب فيي مرحلية االقتيراب اليى اسيباب عدييدة اهمهيا كبير مسيافة
الخطوة االخيرة والزمن القليل لهذه الخطوة مما يدل على وجود سيرعة مناسيبة فيي الخطيوة االخييرة وقيد
ذكرنا سابقا فيما يخص تحقيق الهدف المطلوب وهو بناء زخم وسرعة افقيية تحيول اليى زخيم وقيدرة اليى
االعلى مما يسيمح ويسياعد عليى القفيز اعليى ميا يمكين "ثيم تحقييق أقيوى أنيواع الضيربات اذ تسيير الكيرة
بتعجيل متزايد وفي خط مستقيم"( )١الن من "أهم ضروريات دراسية الحركية مين الناحيية العلميية تحتمهيا
طبيعة اشتراك عوامل عديدة يؤثر منها سلبا ومنها ايجابيا" فهنا تبرز اهمية تحديد العوامل االيجابيية التيي
تسيياعد علييى اداء االقتييراب الجيييد وبلييوم الهييدف المرجييو ميين خييالل جهييد اقييل وبطريقيية ميكانيكييية تتييوائم
وطبيعيية ذلييك األداء والحييد قييدر اإلمكييان ميين تييأثير القييوة السييلبية ميين خييالل تغييير أوضيياع الجسييم وإتبيياع
المسييار الصييحيح قييدر اإلمكييان (فنجييد إن مقييدار القييوة المسييتخدمة الكتسيياب جسييم سييرعة معينيية تختلييف
بيياختالف وضييع الجسييم قبييل اسييتخدام القييوة وهييذا مييا يفسيير لنييا أهمييية الحركييات التمهيدي ية فييي كثييير ميين
الفعاليييات الرياضييية)( )2وممييا تقيييدم تبييين لنااهمييية المتغيييرات االخيييرى ميين سييرعة االنطييالق وزاويييية
االنطالق بأعتبارهميا نتيجية للمرحلية االوليى حييث ان اقصيى ارتفياع يحققيه الجسيم المقيذوف يعتميد عليى
مربع السرعة مقسوم على التعجيل االرضي  ,ليظهر لنا اهمية المتغيرات التي ظهرت لنا الحقا ً .
الباب الخامس
 -٥االستنتاجات والتوصيات :
 1-٥االستنتاجات :
 .١أن سرعة االقتراب وزاوية االنطالق وزاوية قوس الجذع القصوى وارتفاع نقطة الورك لحظة
ضرب الكرة ذات داللة احصائية عكسية بين االداء المهاري وتلك المتغيرات حيث بزيادة كل
متغير من ت لك المتغيرات يؤدي الى زيادة مستوى االداء المهاري للضرب الساحق بالكرة
الطائرة .
 .2ان اقصى انثناء لمفصل الركبة والمحور ذات داللة احصائية طردية بين االداء المهاري
والمتغيرات حيث بزيادة كل متغير من المتغيرات يؤدي الى زيادة مستوى االداء المهاري
للضرب الساحق بالكرة الطائرة.
()1

صباح محم ياس ن لفسماا ل:تقايم معض يونتغكءيب يوككفنلتيكية يي ياي يو ءا يوسل ق يوعلوي يوقطءي ايونستقيم ملوكءة يوطلئءة,

عسافي ماجست ع ,غ ع منشوعة ,جامعي لفبصعة ,2005 .ص.81
()2

سم ع مس ط لفهاشم  :نصاء سبق ذكءه ,ص.130

 .٣ظهر ان الالعب في مرحلة االقتراب يفضل ان تكون سرعته في االقتراب والذراعان
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متقدمين على الصدر قبل االرتقاء وذلك بزيادة الزاوية بين الذراعين والجذع ( زاوية مفصل
الكتف ) وذلك الكتساب سرعة وزخم مناسب وارتدادها بشكل سليم وخاصة في المراحل الالحقة
للحصول على نتائج مناسبة بالضرب الساحق .
 .٤بلغت اعلى نسبة المساهمة للمتغيرات البيوكينماتيكة في مهارة الضرب الساحق في سرعة
االقتراب ثم تليها زاوية االنطالق وبعدها سرعةاالنطالق ثم زاوية قوس الجذع ثم السرعة
المحيطية.

 - 43 2-٥التوصيات :
 .١ضرورة التركيز على تطبيق المبادو واالسس الميكانيكية للمتغيرات البايوكنماتيكية خالل
الوحدات التدريبية بما ينسجم ومتطلبات االداء الحركي ومهارة الضرب الساحق للكرة الطائرة.
 .2االهتمام باالسس الميكانيكية لمراحل االداء الثالث ( االقتراب  ,االرتقاء  ,ضرب الكرة ) من قبل
المدربين والمدرسين خالل الوح دات التدريبية لتعزيز مستوى المهارات الهجومية في اللعبة على
ان يتضمن ذلك الشرح والعرض وبعض الصور واالفالم التوضيحية للمهارات المطلوبة .
 .٣االهتمام باالسس الميكانيكية والتدريبية لمراحل االداء الثالث وهي ( االقتراب  ,االرتقاء ,
ضرب الكرة ) وكيفية التعامل معها م ن قبل المعنيين بما يخدم مستوى المهارات الهجومية في
اللعبة .
 .٤يجب التأكيد على التدريب الذي يحقق تطبيقا ً صحيحا ً للمتغيرات البايوكنماتيكية ذات النسب
االكثر في تحقيق مستويات عالية في االداء المهاري اوالً ثم ذات النسب االقل تأثيرا ً .
 .5ضرورة التركيز على بعض المتغيرات البايوكنماتيكية والتي لم تحقق نسب مساهمة عالية خالل
الوحدات التدريبية لتحقيق الشروط ومتطلبات الميكانيكية االساسية لالداء الحركي .
 .6التأكيد على اتخاذ الوضع الميكانيكي المطلوب في حالة اداء المهارة وخاصة مرحلة االقتراب بما
ينسجم مع متطلبات االداء .
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