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نيكيا اإليقاع الزمني لبعض العضالت وعالقتها بدقة الضرب الساحق في ميكا
 الكرة الطائرة

 
 م.د محمد عبد السادة حسن    أ.م.د نغم صالح نعمه     أ.م.د نبيل عبد الكاظم ع اب 

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة –جامعة بابل 
 الملخص

بين متغيرات ميكانيكا اإليقاع الزمني الهدف األساسي من البحث هو دراسة العًلقة ان 
للمجموعات العضلية ذات العًلقة بمهارة الضرب الساحق ودقة المهارة المذكورة ،وتم ذلك من 

( العبين 20خًلل اختيار مجموعة من الًلعبين المختصين بالضرب الساحق والذي بلغ عددهم )
ج متغيرات ميكانيكيا اإليقاع ( الستخراEMGمن الشباب ، إذ تم إخضاعهم للفحص بجهاز إل )

الزمني الحركي الذي يشير إلى التناسق العضلي ألداء العضًلت ذات العًلقة بمهارة الضرب 
الساحق ،وبعد جمع البيانات ومعالجتها إحصائيا تم استخراج النتائج والتي أشارت إلى عدم وجود 

اكتساب  التأثير غي المباشر من خًللالعًلقة بين متغيرات قيد البحث ،إال إنها تشير إلى احتمالية 
 أقصى ارتفاع والذي يعتمد بشكل كبير على التناسق الحركي للعضًلت المعنية بالبحث.

Abstract 

The main objective of the research is to study the relationship between the variables of 

the rhythmic mechanics of the muscle groups related to the skill of beating and the 

accuracy of skill mentioned, and this was through the selection of a group of players 

specialized in beating the overwhelming number of (10) young players, EMG was used 

to mechanically extract the temporal rhythms of the motor, which refers to the muscular 

coordination of the performance of the muscles related to the skill of the overwhelming 

strike. After collecting the data and statistical processing, the results were extracted 

indicating that there is no relationship between the variables in question, Guy direct 

mechanism of influencing through the acquisition of a maximum height of which is 

heavily dependent on the motor coordination of the muscles involved inductively. 

 المقدمة: -1
ر في مستوى األداء و السباقات التي تترجم في إن ما نًلحظه اليوم من تقدم واضح وكبي

األرقام المنجزة والتي وصلت إلى حدود عالية من االداء ما هو اال نتيجة ترصين البرامج التدريبية 
 والوحدات التعليمية بأدق التفاصيل وتدعيمها بالمعلومة الدقيقة والموضوعية .

ذا ما أخذنا بعين االعتبار إنأساس كل غرس يحدد ن يم وع المنتوج ، فعليه يكون مبدأ التعلوا 
الجيد والمتقن سيؤول إلى مخرجات جادة ومفيدة ، في ظل مسارات الحركة والظاهر من شكل 

 التنفيذ اذ نصل إلى نتيجة تقيميه لمدى التعلم وثبات التعلم. 
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لناحية ا وبالمنافسة تظهر لنا أهمية دراسة كل المهارات من حيث مكوناتها وشكلها ومظاهرها من  
الخارجية بأسلوب حديث وشامل وأكثر تفصيل لتعرف خصائصها بشكل دقيق ووضع أساليب 

مثل، وبما إن التعلم الحركي هو جزء أساس من اداءات ألداء األلتطويرها بهدف الوصول إلى ا
ظاهرية، عليه وجب على المختص أن يولي اهتماما كبيرا في جانب علم الحركة كونه رافد أساسي 

 مهم للحكم على مديات التعلم وتطوره. ومصدر
تتركز أهمية البحث في أن اغلب الدراسات والبحوث المختصة في جوانب التعلم الحركي ودراسة   

مقادير التطور الحركي أو مستويات التعلم تركز على نتاج رقمي الختبارات دقة أو درجات معينة 
 في حين أن شكل األداء العام للجسم أو للجسم الهدف منها تفسير التعلم بدالالت إتقان المهارة ،

 واألداة يكون ذا مضمون حقيقي يفسر مقدار التعلم الصحيح بما يفسره شكل الحركة.
وغالبية ما تقدم يمكن تفسيره من المظاهر الحركية لألداء ويمكن اعتماد جملة من هذه 

يقاع الحركي  ليعبر عن شكل المظاهر بما يتًلءم ونوع الحركة أو المهارة ، ويمكن اعتماد اإل
األداء الحركي للجسم في أجزاء معينة من المهارة أو المهارة الحركية عموماا، ويمكن أن تقدم لنا 

 قيماا حقيقية تعبر عن مقدار اكتساب الفرد لتعلم مهارة معينه.
ونجد أن الحداثة في الموضوع هو اعتماد االيقاع الزمنيوالذي يفسر شكل حركي مقنن 

روس، باإلضافة إلى المظهر الحركي الداخلي والمتضمن فاعلية عمل العضًلت وتناغمها ومد
مابين انقباض وانبساط متزامن إضافة إلى تفاعل بناء في عمل المجاميع العضلية كل حسب واجبه 

يقاع واضح.  باألداء المتناسق بشكل نهائي سيكون ظاهرة انسياب وا 
دم توافق ودقة في تحديد الزمن المحدد الداء ان مشكلة البحث تكمن في ان هنالك ع

الخطوات واالرتقاء الداء الضربة الساحقة ،وهنا يمكن أن نؤكد مبدأ مهم من مبادئ التدريب إال 
وهو االقتصاد في الجهد، والذي يأتي من خًلل توفير الجهد في حاالت االنقباض الغير مجدي 

 والتشنجات التي تصاحب االداءات الخاطئة.
ا كان هدف الباحثين إجراء مثل هكذا دراسة للتقصي والتشخيص عن معرفة أسباب وأيض

هذه المشكلة و العمل على عرض انجح الحلول بشكل موضوعي و على وفق األسس العلمية 
للتحليل الحركي لبيان ميكانيكا االيقاع الزمني التي تسهم في تطوير مهارة الضرب الساحق في 

عد االيقاعية الزمنية عامًل ضروريا ومساعدا في التفاعل بين المتعلم والمهارة، لعبة الكرة الطائرة إذ ت
و التي تزيد من سرعة اكتساب المهارات األساسية وتساعد في تطوير بعض المظاهر الحركية 

 الخاصة بالمهارات قيد البحث.
زمني لوبذلك نجد أن الصورة ستكون واضحة المعالم للعًلقة مابين ميكانيكا اإليقاع ا

للطرف السفلي ودقة الضرب الساحق في الكرة الطائرة ،والذي يمكن من خًلله وضع بنية حقيقية 
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دقيقة يمكن أن تكون رديفا الختبارات التعلم التي تعتمد درجة اختبار لدقة التصويب فقط أو مسافة 
 رمي أو زمن أداء.  

جراءاته الميدانية : -2  منهج البحث وا 
 منهج البحث: 2-1
استخدم الباحثون المنهج الوصفي بأسلوب العًلقات االرتباطية لمًلئمته طبيعة إجراءات       

 البحث.
 مجتمع البحث وعينته : 1-1

. ومن األهداف (85)يقصد بمجتمع البحث "هو جميع المفردات أو القراءات التي يأخذها المتغير" 
عبي نادي الروضتين)فئة عينة البحث والذي تمثلت بًل تحديدالموضوعة قام الباحثون ب
 ( العباا.24(، والبالغ عددهم )1022-1020الشباب(بالكرة الطائرة للموسم)

ويرجع سبب تحديد الباحثون لعينة البحث كون الفريق هو واحد من الفرق التي تمثل أندية  
 ( المشاركين في بطولة1000-90الدرجة الممتازة بالكرة الطائرة للفرات األوسط )فئة الشباب،

 (.1020-1021الدوري لعام)
 تجانس عينة البحث: 2-2-1

قتتتام البتتتاحثون بتتتإجراء التجتتتانس لعينتتتة البحتتتث في متغيرات الطول والوزن والعمر والعمر  
 (. 2التدريبي، وكما هو مبين في الجدول )
 ( يبين تجانس عينة البحث1الجدول )

 
( من بيانات يتبين أنأفراد عينة البحث متجانستتتتتتتتتتتتتتة في بيانات 2ممتا عرض في الجدول )

 (.3+المتغيرات قيد البحث إذإن قيم معامل االلتواء تنحصر مابين )
                                                           

،النجف االشرف ،دار الضياء للطباعة 0،ط دئ اإلحصاء التربوي مدخل في االحصاء الوصفي واالستدالليمبا.محمد جاسم الياسري : 85

 .21،ص0202والنشر ،

 العمر التدريبي العمر الوزن الطول 
حجم 
 العينة

 10 10 10 10 المتوفر
 0 0 0 0 المستبعد

 6.7 16.6 70.4 180.4 الوسط الحسابي
 6.5 17 70 180.5 الوسيط
 6 17 *68.00 180 المنوال

 1.1 0.52 3.1 1.84 االنحراف المعياري
 0.042 0.484 1.75 0.607 معامل االلتواء

 *يوجد نما ج متعددة .القيمة االصغر هي الواضحة
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 األجهزة واألدوات المستخدمة في البحث : 2-3
 ملعب الكرة الطائرة قانوني . -
 شريط قياس. -
 شريط الصق ملون. -
 (.MIKASA( نوع )20)عدد  طائرة قانونيةكرات  -
 . (MARCORYميزان طبي الكتروني نوع) -
 .استمارة جمع بياناتونتائج اختبار الدقة لمهارة الضرب الساحق المواجه بالكرة الطائرة -
 (.1عدد )(SONY)  نوع كاميرا تصوير  -
 .Dellنوع   Laptop جهاز حاسوب محمول -
 .( للتحليل الحركيkinoveaبرنامج ) -
 (.1حامل ثًلثي عدد ) -
 الميدانية: إجراءات البحث 1-4
 متغيرات البحث 1-4-2

من اجل إتباع الخطوات العلمية التي ينص عليها استعمال المنهج الوصفي، قام الباحثون 
 بمجموعة من الخطوات العلمية واإلجراءات الميدانية وصوال إلى النتائج التي يرجوها من بحثهم .

 القياسات واالختبارات المستخدمة في البحث : 2-5
 يقاع الزمني:قياس  اإل 2-5-1

تم الحصتتتتتتتتتول على قيمة اإليقاع الزمني من متغيري زمن الوصتتتتتتتتتول إلى القمة أي )زمن قبل 
، وهو مؤشتتر يدل على التناغم والتناستتق (EMGالوصتتول وزمن بعد الوصتتول( من خًلل جهاز )

 الحركي للمجموعة العضلية المعنية باالداء.
 (86)ئرة اختبار دقة مهارة الضرب الساحق بالكرة الطا 2-5-2
 قياس دقة الضرب الساحق في االتجاهين القطري والمستقيم. الغرض من االختبار: -
(، ومدرب، مرتبتان موضوعتان 21ملعب الكرة الطائرة، كرات الطائرة قانونية عدد )األدوات:  -

 كما في الشكل.
د من طريق ( بواسطة إعدا4يقوم المختبر بأداء الضرب الساحق من مركز ) مواصفات األداء : -

( ضربات ساحقة باالتجاه القطري المرتبة الموجودة 1( وعلى المختبر أداء )1المدرب، من مركز)
( ضربات ساحقة أخرى نحو االتجاه المستقيم المرتبة الموجودة في المركز 1( ، و)1في المركز )

(2.) 
                                                           

تأثير تدريبي باستخدام أسلوبين مختلفين في تطوير قوة القفز االنفجارية وعالقتها بدقة مهارة الضرب . محمد ضايع محمد العزاوي : 86

 .22-20،ص 0222، رسالة ماجستير ، جامعة بغداد ، طائرة الشباب الساحق لدى العبي الكرة ال



 (بالرياضة ترتقي المجتمعات وبالسالم تزدهر األمماألول)المؤتمر   العلمي الدولي 

 8102نيسان     5 - 4ديالى   -العراق   

 

444 
 

 طريقة التسجيل : -
 المرتبة . ( نقاط لكل ضربة ساحقة صحيحة تسقط فيها الكرة على4* )
 ( نقاط لكل ضربة ساحقة صحيحة تسقط فيها الكرة في المنطقة المخططة.1* )
 ب(. -( نقطتان لكل ضربة ساحقة صحيحة تسقط فيها الكرة في المنطقتين )أ 1* )

 *  صفر لكل ضربة ساحقة فاشلة .
 تم حساب متغير مؤشر الدقة من حاصل قيمة نتيجة دقة الضرب الساحق على زمن انتقال

 األداة.
 درجة المنطقة     

 مؤشر الدقة = تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 الزمن                    

إن القيمة المعتمدة في حساب الناتج النهائي لًلختبار هو ليس القيمة المطلقة له، ولكن 
،  (88(.)87)األداء، ومن اطًلع الباحثة على عدد من الدراسات  هو القيمة النسبية المعتمدة لزمن

، الذي يعتمد الزمن محدداا أساسياا في حساب الدقة، استخرجت (89)(Fittوأيضا استنادا إلى قانون )
 القيم النهائية.

 
 (1الشكل )

 يوضح اختبار الدقة لمهارة الضرب الساحق القطري والمستقيم
                                                           

عالقة كفاءة الدفع اللحظي وبعض المتغيرات البيوميكانيكية باستخدام التحليل الثالثي األبعاد بمؤشر دقة أداء . حيدر عزيز جبار :87

جامعة  ،كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ة ،لالعبي كرة السلة ،رسالة ماجستير غير منشور مهارتي )التصويب السلمي ومن القفز(

 .19،ص0201ديالى ،
النقل الحركي وبعض المتغيرات البايوميكانيكية وعالقتها بمؤشر دقة االرسال المستقيم لالعبي المنتخب الوطني . أزاد علي حسن : 88

 .20،ص 0200، جامعة ديالى ،كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ،  بالتنس األرض
89.Based learning approach,4th edition -Schmidt & Wrisberg.Motor learning and performance;A situation

,USA,2008,pp137-141. 
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 العالقة بالبحث:المجموعات العضلية  ات  2-6
اعتمد الباحثون على مجموعة من العضتتتتتتتًلت ذات العًلقة باالداء المعني بمهارة الضتتتتتتترب       

الستتتاحق ،بعد االعتماد على المصتتتادر العلمية وباالستتتتناد الى اراء الخبراء والمختصتتتين في قياس 
 النشاط العضلي الكهربائي ،وهذه العضًلت هي كاالتي:

 وس الفخذية.العضلة رباعية الرؤ  -2
 العضلة الدالية. -1
 العضلة ثانية الرسغ الزندية. -1
 التجربة االستطالعية: 6 -2

( صباحا في 20في تمام الساعة) 4/21/1022أجريت التجربة االستطًلعية يوم االثنين الموافق 
ستطًلعية القاعة الرياضية المغلقة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعة بابل، على العينة اال

البالغ عددها ثًلث العبين، وكان الهدف من التجربة االستطًلعية هو اختبار عمل جهاز 
تحديد موقع العضًلت وتحديد  مقدار اإلشارة المرسلة إلى جهاز البلوتوث من طريق ( و EMG)التت

 الًلقطات الموضوعة على العضًلت قيد الدراسة، وأيضا  تعرف طرائق الحصول على المعلومات
وتدوينها وتهيئة االستمارات المًلئمة لها وكذلك تأكيد صًلحية األجهزة واألدوات المستخدمة 
الخاصة بجهاز التخطيط الكهربائي ومعرفة األخطاء التي قد ترافق العمل وكيفية وضع الحلول 
 تالمناسبة لها، وأخيرا التأكد من سًلمة المختبرين وضمان تجاوز المشاكل التي قد ترافق وحدا

 التحفيز.
 التجربة الرئيسة للبحث  1-2

تمثلت إجراءات البحث الرئيسية باالختبارات الخاصة المستخدمة على التجربة االستطًلعية  
 والمتمثلة بمتغيرات االيقاع الزمني والدقة لمهارة الضرب الساحق.

تابعة ( ،الغرض منها مSONYتم استتتتتتتتتتخدام كاميرا نوع )إجراءات النشاااااااط الكهربائي: 2-7-1
مراحل أداء المهارة وتزامنها مع تطبيق جهاز تستتتتجيل النشتتتتاط الكهربائي، وكانت موضتتتتوعة على 

 الجانب األيسر لًلعب المؤدي لمهارة الضرب الساحق بالكرة الطائرة.
أما بالنسبة إلجراءات تسجيل النشاط الكهربائي فقد قامت الباحثة باالستعانة بفريق العمل  

أزيل الشتتتتتتتتتعر عن ستتتتتتتتتطح الجلد في مكان تثبيت األقطاب البحث، فقد المستتتتتتتتتاعد بتحضتتتتتتتتتير عينة
ومستتتتتتتتحت المنطقة بالكحول إلزالة إفراز الجلد والجلد المتقرن من الستتتتتتتتطح الخارجي لكي تزيد من 
قابلية التوصتتتتتتتيل الكهربائي لإلشتتتتتتتارة العصتتتتتتتبية، بعد ذلك تم تثبيت الًلقط فوق الثلث األقرب إلى 

ء االستتتتتمك لها ولكل العب، وبعد ذلك يطلب من كل العب أداء منشتتتتتأ العضتتتتتلة والذي يمثل الجز 
مهارة الضتتترب الستتتاحق بعد تمرير المعد الكرة ورفعها عاليا ليتم تنفيذها ضتتتمن الشتتتروط الخاصتتتة 
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( من EMGبأداء مهارة الضتتتترب الستتتتاحق وضتتتتمن االختبار المذكور مستتتتبقا، لحستتتتاب مؤشتتتترات )
( للعضتتتتتًلت قيد البحث، إذ يعمل EMG(المعني بقياس مؤشتتتتترات )MYOTRACEخًلل جهاز)

هذا الجهاز على استتتتقبال كهربائية العضتتتلة بواستتتطة األستتتًلك الواصتتتلة بينه وبين الًلقطات فوق 
( على شتتتتتتتتتتتكل إشتتتتتتتتتتتتارة منتقلة بالهواء من طريق EMGالعضتتتتتتتتتتتلة ويرستتتتتتتتتتتل هذا الجهاز إشتتتتتتتتتتتارة )

( PCTNTERFACE MODEL 044( إلى جهتاز االستتتتتتتتتتتتتتتقبال نوع)BLUETOOTHجهتاز)
( ليتم معالجة المعلومات ببرنامج المعالجة الخاص LAPTOPوط بحاستتتتتتتتتتتوب شتتتتتتتتتتتخصتتتتتتتتتتتي)المرب

( على شتتتتتكل موجات وترجمتها إلى EMG( ، ومن هذا البرنامج يتم عرض إشتتتتتارة)EMGبجهاز)
 قيم تعنى بكل عضلة قيد الدراسة.

قستتتتتتتتم الملعب على وفق القياستتتتتتتتات  إجراءات اختبار الدقة لمهارة الضااااارب السااااااحق: 2-7-2
 وعة مسبقا في اختبار دقة مهارة الضرب الساحق بالكرة الطائرة المذكور مسبقا.الموض

 الوسائل اإلحصائية المستخدمة في البحث  1-0
 لمعالجة البيانات التي تم الحصول عليها (SPSS)استخدم الباحثون الحقيبة اإلحصائية  

 واستخراج النتائج.
 عرض نتائج البحث ومناقشتها: -3
 متغيرات ميكانيكا االيقاع الزمني للعضالت قيد الدراسة. عرض نتائج 3-1

يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وحجم العينة لمتغيرات االيقاع الزمني  (2الجدول )
 للعضالت قيد الدراسة

 

 حجم العينة االنحراف المعياري الوسط الحسابي المتغيرات
 10 0.019 0.1155 زمن قبل القمة  العضلة الرباعية

 10 0.026 0.1563 زمن بعد القمة
 10 0.023 0.255 زمن قبل القمة  العضلة الدالية

 10 0.158 0.331 زمن بعد القمة
العضلة ثانية 
 الرسغ الزندية

 10 0.0045 0.242 زمن قبل القمة 
 10 0.006 0.1891 زمن بعد القمة

 10 0.66 4.9 دقة الضرب الساحق



 (بالرياضة ترتقي المجتمعات وبالسالم تزدهر األمماألول)المؤتمر   العلمي الدولي 

 8102نيسان     5 - 4ديالى   -العراق   

 

441 
 

 
 (2الشكل )

 سط الحسابي واالنحراف المعياري لمتغيرات االيقاع الزمني للعضالت قيد الدراسةيوضح الو 
 

 يبين العالقة بين متغيرات االيقاع الزمني للعضالت قيد الدراسة ودقة الضرب الساحق (3الجدول )

( يتبين انته ال توجتد عًلقة بين 1و 1من خًلل متا تم عرضتتتتتتتتتتتتتته من نتتائج في الجتدولين )       
إيقاعية الزمن للطرف الستتتتفلي ودقة الضتتتترب الستتتتاحق ،وهذا بطبيعة الحال يؤكد المنطق الحقيقي 

 يشير إلى إن لكل العب تكنيك خاص به الشترط المثالية في األداء لتحقيق الدقة المطلوبة. الذي
إن األداء الفني لمهارة الضتتتتتترب الستتتتتتاحق بالكرة الطائرة يتطلب توافقا كبيرا بين محصتتتتتتًلت       

القوى المختلفة التي تبذلها أعضتاء الجستم المشتركة بشكل تخصصي في األداء الحركي من اجل 
وصتتتتتتتتول إلى الديناميكية الصتتتتتتتتحيحة للحركة التي ينتج عنها االقتصتتتتتتتتادية في الحركة من خًلل ال
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العضلة ثانية الرسغ  العضلة الدالية العضلة الرباعية 
 الزندية
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ب ال
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زمن قبل 
 القمة

زمن بعد 
 القمة

زمن قبل 
 القمة

زمن بعد 
 القمة

زمن قبل 
 القمة

 
زمن بعد 

 القمة

ق
ح
سا
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ضر

 دقة ال

 1 0.403 0.133 0.316 0.022 0.302 0.082 بيرسن )ر(
المعنوية 

 للداللة
0.823 0.396 0.952 0.374 0.714 0.248  

مجموع 
 المربعات

0.01 0.05 0.003 0.296 0.004 0.014 3.9 

ين التبا
 المشترك

0.001 0.005 0.000 0.033 0.000 0.002 0.4 

 10 10 10 10 10 10 10 حجم العينة
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األداء الصتتحيح بانستتيابية عالية، إذ إن زيادة االنستتياب الحركي يتطلب توازنا حركيا في نقل القوة 
بين مراحل األداء الحركي للضتتترب الستتتاحق، وله الدور الكبير في تحقيق أفضتتتل انستتتيابية وتوافق 
لزيادة فاعلية األداء الحركي ونقل الجستتم باالتجاه الصتتحيح والمناستتب للحصتتول على أفضتتل أداء 
مهاري ،وهذا ما انعكس بصتتتتورة فعلية على المؤشتتتتترات الكهربائية للعضتتتتتًلت المقاستتتتتة قيد دراستتتتتة 
البحث، من خًلل جهاز النشتتتتتتتتتتاط العضتتتتتتتتتتلي الكهربائي في مؤشتتتتتتتتتتراته التي عنيت بإيقاعية الزمن 

 بل القمة وبعدها.الحركي ق
ان ما تشير اليه نتائج البحث هو عدم وجود عًلقة ارتباط بين متغيرات االيقاع الزمن        

للعضًلت قيد الدراسة ودقة الضرب الساحق على الرغم من االستثارة العالية للعضًلت المعنية 
لعقلية اسية على العمليات ابالبحث اال انها التشترط وجود العًلقة ،اذ ان الدقة تعتمد بالدرجة االس

والتوقيت الصحيح للوصول الى الكرة وكذلك اقصى ارتفاع ممكن ان يحققه الًلعب ليكون مؤثرا 
في اكبر مساحة من النصف الثاني المعني من ملعب الكرة الطائرة والخاص بالفريق المنافس. 

فسها، طت الكرة في المنطقة نفعندما يقل الزمن الًلزم لوصول الكرة يزداد مؤشر الدقة حتى وان سق
وهذا ما نًلحظه في االختبار البعدي لدى المجموعتين التجريبية والضابطة، وهذا يدل على ان 
التمرينات المستخدمة للمجموعة التجريبية قد أثرت تأثيراا ايجابياا في تحسين مستوى العينة في هذا 

نطقة الخصم مما يصعب على الفريق المؤشر، إذ كلما قل الزمن زادت سرعة وصول الكرة إلى م
المنافس الدفاع عن الملعب، الن الضرب الساحق يعتمد على القفز عاليا والسرعة والدقة في 

 (90)الضرب وسرعة رد الفعل وسرعة االستجابة .
 االستنتاجات: -4

يت نمن خًلل ما تم ذكره من نتائج سابقا لم يظهر اي عًلقة ارتباط بين المتغيرات التي ع      
بزمن إيقاع الحركة والذي يشير إلى التناسق العضلي في أداء وضيفتها الحركية بانسيابية مع دقة 
الضرب الساحق .ان ما تم استنتاجه إن اإليقاع الحركي يؤثر على متغير أقصى ارتفاع الذي قد 

إليقاع ا يكون متغير مؤثر في دقة الضرب الساحق وهذا يعني قد يكون تأثير غير مباشر لمتغيرات
 الزمني على دقة الضرب الساحق.

 التوصيات: -5
من الضروري الخوض في دراسات تعتمد متغيرات ميكانيكيا اإليقاع الزمني للعضًلت ذات      

العًلقة بأداء الضرب الساحق وبشكل أكثر شمولية للوصول إلى نتيجة قطعية بمدى العًلقة بين 

                                                           
90(Shangbin Li, Peiyu Zhao, Yu Dong and Yongxin Chen*. The study of the biomechanics parameter 

effect to the serve and pass skill of volleyball players. Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, 

2014, 6(6):251-257 Research Article ISSN : 0975-7384 CODEN(USA) : JCPRC5. 
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ضرب الساحق ،من اجل توجيه الباحثين للطرق الصحيحة متغيرات اإليقاع الزمني للحركة ودقة ال
 للبحث.
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  ABSTRACT 

E Sports (electronic sports) is a form of sports where the primary aspects 

of the sport are facilitated by electronic systems; the input of players and 

teams as well as the output of the e Sports system are mediated by 

interfaces. In more practical terms, e Sports refer to competitive video 

(gaming broadcasted in internet). The main purpose of this paper is to 

investigate why do people spectate e Sports on the internet. Also increasing 

Consumer demand for electronic sports and evolution of game 

competitions have paying attention from sports, entertainment industries. 

As the growth of eSports continues, this will, of course, create new business 

opportunities in the process, eSports is technology-based and as the 

industry grows, business opportunities will arise specific to this booming 

market. Many top companies have begun to research and discover 

opportunities in the industry, Virtual Reality (VR) and Augmented Reality 

(AR) software, are the two most anticipated tracks for the development of 

the industry, so there is likely to be increased growth in this field. The study 

employ motivations scale that extensively applied measurement tools for 

sports consumption, questionnaire designed and pre-tested before 

allocating to respondents (N=224), the model was evaluated by 

investigative its measurement model and then structural model. The 

indicated results shows: gaining knowledge about games, escapism and 

eSports aggressiveness were found to certainly predict e Sport watching 

frequency. Today, hundreds of millions of people watching eSports. So it's 

become quickly rising forms of new broadcasting in the internet driven by 

the emergent source of games. 

Keywords: e sport, management, future, Online video, Games 
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