عالقـــــة بعـض المتغيــــرات البايـوميكانيكيـة (القوة -الزمن)بسرعة
ودقة الضرب الساحق في منطقة( )1لالعبي المنتخب
الوطني بالكرة الطائرة
م .احمد سبع عطية
كلية التربية الرياضية -جامعة بغداد
ملخــص البحــث
هدف البحث الى التعرف على عالقة بعض المتغيرات الكينتيكية بسرعة ودقةة
الضةةرا السةةبال بةةبلكرئ اللةةبطرئ للمنل ةةة( ،)1واسةةتمدا البباةةث المةةنصف ال

ةة

واشتملت عينةة البحةث علةى ()6العبةي مةا ايتيةب ها عمةدنب لة اللةتن ممةت دعة مصا
لتشةةكيا المنتمةةو ال ة عن العراق ة
الم بلة

ة الكةةرئ اللةةبطرئ للمنب سةةة ة ال ةدو ئ العربيةةة

قلر للعبا( ،)1111وبلغت نسبتصا ( )%21ل لجتمع اال ا الببلغ عدده

()12العبةةب ،ونمول ة ب نسةةبة( )%111ل ة لجتمةةع العب ة الضةةرا السةةبال العةةبل ،
واجرى البباث معدنال لاليتبب على ن ة

العينةة ل يةبل الدقةة واسةتمدا لناةة قيةبل

ال ةة ئ ولتغيرامصةةب الةة (()2اقاةةى قةة ئ ،ونلنصةةب ،واقةةا قةة ئ(االلتاةةب

) ،ونلنصةةب)

وجصةبن الةةرادا ا لحسةبا سةةرعة الكةرئ ،الةةب ال سةبطا االااةةبطية ةد اسةةتمدا البباةةث
عالقةة اال مبةةبع البسةيك ،و بنةةت هنةبا عالقةةة ا مبةةبع لعن نةة وااةةدئ بةي اقاةةى قة ئ
واقا ق ئ(االلتاب

) ،الب اها االستنتبجبت ،اب لست ى العينة بب ضةعي ب ة الدقةة

والسةةرعة لةةا مأصةةر ال لة المتغيةةرات الكينتيكيةةة عالقةةة لةةع هةةتا المتغيةةر ،واو ةةى
البباةةث بةةبجراخ االيتبةةب ات الدو نةةة لة هةةتا النة (لناةةة ال ة ئ) لالعبة المنتمةةو
ال ة عن لمعر ةةة لةةدى مل ة ها اةنةةبخ تةةرئ الةةدو ل و ةةتلا اةنةةبخ ال اةةدات التد نبةةة
المب ة.

Address
A relationship of some variables Albayumkanikih (force time) quickly and accurately beating overwhelming for the
region (1) of the national team volleyball
Search provided by: Eng. Ahmed Attia seven
Faculty of Physical Education
The research aims to identify the relationship of some variables
Elkinticah quickly and accurately beating crushing the ball flight
to the region (1), and the researcher used the descriptive method
and included a sample search on (6) players have been selected
deliberate of the two were invited to form a national team of
Iraq in the volleyball competition in the Arab held in Qatar for
the year (2011), and accounted for (42%) of the original's
number is (14) players, and represent the ratio (100%) of the
players beating the overwhelming high, and had a researcher an
amendment to the test on the same sample to measure the
accuracy and use the platform measured force The variables of
(4) (maximum force, and her time, and less strength
(absorption), and her time) and a device Alradara to calculate
the speed of the ball, either statistical means the researcher used
the correlation simple, and there was a correlation moral one
between maximum power and less power (absorption), The
most important conclusions, that the level of the sample was
weak in accuracy and speed did not show any of the variables

Elkinticah relationship with this variable, and recommended the
researcher to conduct tests periodical of this type (platform
power) for the national team players to see how their
development during the period of the league and also during the
units Altdrebh own.

الباب االول
 -1التعريف بالبحث
 1-1مقدمة البحث واهميته:
إب مةةيةير الج انةةو الميكبنيكيةةة ة لجةةبم الحر ةةة ولسةةب هب نأصةةر با ة ئ
واضةحة ة المصةةب ات التة متسةةا بةةبل ئ و ميتصةةب او امجبهصةةب او سةةرعتصب واةرهةةب ة
لسب ات الجسا الت نستمدلصب الالعو

منسةجا لةع الجةبنبي المصةب ل والمللة .

إب لزاولة انة لصب ئ نبضية مييت اشةكبال لتن عةة علةى و ةل الغةرو او الصةدف لة
المصب ئ ول ذلا ،لصب ئ الضرا السبال ببلكرئ اللبطرئ واب نتيجة الحر ةة نسةتليع
محليلصب إلى لتغيرات ينتيكية بمب نتنبسو لع شكا الحر ة وسرعتصب ،ولةبنتا لة اداخ
على و ل هته المك نبت .إب جسا اإلنسبب له ياةبط

ليكبنيكيةة واي نةة لعةب ،لةتلا

نجو وضعصمب ل ضع االعتبب عند د اسة انة لصب ئ ار ية واب هته المابط

لصةب

د جة بيرئ ل ارنة الحر ة ببلنسبة العرا صب الت ببإللكبب إاداث ميةير لل ى بي
اجةةزاخ الجسةةا وسةةل اال و لة جصةةة ايةةرى .لذذكلف فذذهم ةهميذذة البحذذث كمذذن فذذي
معرفة مدى فاعلية المتغيرات الكينتيكية الخاصذة بذالرجلين مذن لذالل مناذة القذوة
فذذي ةدام مرذذالة الضذذرب السذذاحق فذذي معرفذذة سذذرعترا ودقترذذا لغذذر

خياذذرا

وايجاد نقاط القوة والضعف فيرا على وفق ةالسس المككولة.

 2-1م كلة البحث:
اب واادئ ل المشب ا المصمة لدى ا راد المنتمو ال عن العراقة هة سةرعة
االداخ ودقته والمتموا

سرعة انلالق الكرئ بعد اداخ الضةربة والةتل النتنبسةو لةع

لةب نالاأةه ونةراه ة المسةت ى العةبلم او اتةةى العربة  ،لذكا ومذذن اجذك الذف ال ذذاى
الباحذذث الدلاسذذة والتقاذذي لت ذذخيص اسذذباب هذذكا الضذذعف فذذي االدام والعمذذك علذذى
عر

انجح الحلول ب كك موضوعي وعلذى وفذق االسذس العلميذة للتحليذك الحركذي

لبيذذام عالقذذة المتغيذذرات الكينتيكيذذة فذذي سذذرعة ودقذذة الضذذرب السذذاحق السذذت ادة
العذذاملين فذذي مجذذال التذذدليب مذذن اجذذك لفذذع وك ذذامة مسذذتوى القذذوة لتاذذحيح هذذك
المسالات و طويرها.

 3-1هدف البحث:
 .1التعرف على عالقة بعض المتغيرات الكينتيكية بسرعة ودقة الضرا السةبال
ببلكرئ اللبطرئ للمنل ة(.)1

 4 -1مجاالت البحث:
 1-4-1المجال المكاني :قبعة لية التربية الرنبضية /جبلعة بغداد.
 2-4-1المجال الب ري :المنتمو ال عن العراق للكرئ اللبطرئ.
 3-4-1المجال الزماني :ال ترئ ل  1111/9/16ولغبنة .1111/6/11

الباب الثاني
 -2الدلاسات النظرية والدلاسات الم ابرة:
 1-2الدلاسات النظرية:
 1-1-2التحليك الكينتيكي ):)Kinetic Analysis
"التل نر ز على د اسة مببدم ال ى ل بدانة الحر ة اتى م ق صب ،الكينبميك ب هة
ا ور م ايال لوالث لست نبت ،والتل نصتا با ة لبدطية بتيةير ال ة ى و ةتلا ب يبسةبت
الكتلة وعزا ال ا

التام اللتبب ال متغيراب ببلنسةبة لججسةبا الاةلبة ،ونتللةو هةتا

التحليةةا لنأةةبا الحر ةةة المليةةة ال لعل لةةبت عة

تلةةة النأةةبا ة اةةي نجةةو لعر ةةة

الكتلةةةة وعةةةزا ال اةةة
والحر ة

الةةةتام عنةةةدلب نبحةةةث دو اب الحر ةةةة ةةة لسةةةت ى الحر ةةةة

ال ضبخ"(.)1

"الب المتغيرات الت نمك الحا م عليصب ل جصبن لناة قيةبل ال ة ئ لة يةالم
ال د اسة ومح يل لنحنيبت (ال ئ  -الزل ) "(:)2
 ةقاذذى قذذوة مسذذجلة لالصذذطدام :وه ة ا بةةر قيمةةة لسةةجلة علةةى المنحنةةى ة لرالةةة
اال لداا.
 ةدنى قوة مسجلة في مرحلة االمتااص :وه ا ةغر قيمةة لسةجلة علةى المنحنةى ة
لرالة االلتاب

.

 ةقاى قوة مسذجلة للذدفع النرذائي :وهة ا بةر قيمةة لسةجلة علةى المنحنةى ة لرالةة
الد ع النصبط .
 مساحة ما حت المنحنى :وه ل دا ميةير ال ئ بي لحأتي  ،ونمك إنجبدهةب ة
لراله و

ةا

الحر ة الكلية.

 معدل القذوة المسذجلة :وهة لجمة

قةراخات ال ة ئ يةالم نلة ميةيرهةب ل سة لب علةى

عددهب.
 :R.M.S ه جت لعدم لربةع ال ة ئ وهة ال يمةة الح ي ةة الم جبةة والتة معلة قيمةة
الجصد المبل

لالعو.

 الزمن الكلي للحركة :نتا الحا م على الزل الكل المستغرق ألداخ الحر ةة وألقةرا
جزخ ل الوبنية لزل المنحنى التل نحةدد لسةباة لةب محةت المنحنةى مةب نةتا الحاة م
انضب على نل ال ئ عند ا لرالة

المنحنى.

ام متغيرات القوة التي استعملت للدلاسة هي:
 -1ادنى ق ئ لسجلة لاللتاب

.

 -1اقاى ق ئ لسجلة.
 -3نل اقاى ق ئ.
 -2الزل ل ادنى ق ئ لاللتاب

الى اقاى ق ئ.

 -1عبدم عبد البايرعل ؛ التحليا البي ليكبنيك لحر بت جسا اإلنسبب (اسسه وملبي بمه)( ،المارنة لللببعةة والنشةر)1112 ،
.85
 -2علة سةل ا جة اد؛ الببن ليكبنيةا األسة النأرنةة والتلبي يةة ة المجةبم الرنبضة ( ،ونا ئ التعلةيا العةبل والبحةث العلمة ،)1112،
..126
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 2-1-2الدقـــــــة:
 1-2-1-2ةهمية الدقة في لعبة الكرة الطائرة:
الكرئ اللبطرئ واادئ ل األلعةبا التة محتةبل إلةى الدقةة ألداخ لصةب ئ الضةرا
السةةبال ،إذ متةةيةر ةة هةةته المصةةب ئ بسةةرعة األداخ ول ةةدا ال ةة ئ الالنلةةة ولسةةباة
الصةةدف ،ويذذرى الباحذذث ام الدقذذة تذذه ر سذذلبا ك كلمذذا ادت السذذرعة ومقذذدال القذذوة فذذي
األدام وصغرت مساحة الردف والعكس صحيح فالكرة الطائرة تطلذب السذرعة فذي
التحرك والقوة في ضرب الكرة و وجيه الكرة إلى المكام البعيد عن المراقبة.
بلدقة ه "قد ئ ال رد على التحكا

()3

ار بمةه اال ادنةة نحة هةدف لعةي "
()4

وه انضب "قببلية اا ال اجببت الحر ية بشكا سرنع ولجدل"

ولغرو نجبح الضرا السبال ،نحتبل إلى الدقة والسرعة اةنةبخ التن يةت لكة
نستليع الالعو الن بذ ببلكرئ ل يالم ابطك الاد واس بعصب

االلةب

المبليةة لة

التغلية الد بعية.
 3 -1 -2األدام ال ني لمرالة الضرب الساحق الخل ي:
اوال :مرحلة التريؤ(االستعداد):
النأةةر إلةةى للعةةو ال رنةةل المنةةب
المعُد ،وهتا التصيؤ نك ب

وإلةةى محر ةةبت الالعبةةي ويب ةةة الالعةةو

لعأا االايبب ل لر ز( )1ولر ز( )6الب الضرا لة

لر ز( )8يك ب اسةتمداله قليةا لة قبةا الالعبةي ويذرى الباحذث ام التريذؤ لالعبذي
الخذذا الخل ذذي يكذذوم افضذذك مذذن الخذذا االمذذامي بسذذبب كبذذر الزاويذذة لذذدير لمراقبذذة
الالعبين وككلف اوية النظر الى ملعب المنافس.
انيا ك :مرحلة االقتراب .
يرى الباحث هناك الطام كثيرة بسبب لا الرجوم والسذما لالعذب بذالربوط
في المنطقة االمامية وهكا يذؤدي الذى محاولذة الالعذب ضذرب الكذرة فذي نقطذة اقذرب
 -3اسعد العبن ولحمةد ةبل  ،المسةب ة وعالقتصةب بدقةة التاة نو لة الوبةبت بكةرئ السةلة( :لجلةة التربيةة الرنبضةية ،جبلعةة بغةداد ،ليةة
التربية الرنبضية.3 ،)1996 ،12 ،
 -4ة ت لبنيةةا ،الةةتعلا الحر ة مرجمةةة عبةةد عل ة ناةةي  ،ع( :1جبلعةةة الم
.115

ةةا ،لدنرنةةة دا الكتةةو لللببعةةة والنشةةر،)1952 ،

لل ذذبكة ونتيجذذة الذذف حذذدف الطذذام فنيذذة اهمرذذا هذذو مذذس لذذا الرجذذوم ا نذذام الق ذذز
وضرب الكرة "وال بن ب النسم بتلا"(.)5
الثا :مرحلة االل قام(الو ب):
هته المرالة عنصب

ممتل

المنل ةة االلبليةة بزاونةة النصة و والةتل نةؤدل

الى ايةتالف ا م ةب ال ةز ونةرى البباةث اب مجنيةد ال اةدات الحر يةة قةد نمتلة

ة

شدمه بسبو االيتالف اعاله او قد نكة ب ا وةر او اقةا وهةتا هة ااةد ج انةو الد اسةة
الملل بة .و تلا بب التصيؤ العضل والجسم ونوانب اال م بخ متصيي ل هته المرالةة
اب الجسا سيستمر بن
اي نمتل
ل

هتا االلر

امجبهه وذلا لعدا وج د الشبكة البله بمسب ة قرنبةة ،ة
المنل ة االلبلية تتصيي نوانب الجسا الةى لة

الشبكة بعد ضرا الكرئ" ،

الت ناد هب الرنبض

الجسةا لتجنةو

جميع الحر بت الرنبضية ننبغة اب مكة ب ال ة ى

امجبه وااد"(.)6

لابعا :مرحلة الضرب ( التسديد ):
ممتل

لرالة ضرا الكرئ

الرسغ (ننبدئ

المر بة اال ية النلالق الكرئ) و تلا ا م ةب الكةرئ لحأةة ضةربصب

الت قد مك ب اعلى او اقا ل نأيرمصب
لسب اليد الضب نة بعد الكب
ذلا

بعدهب ع الشبكة والتل نؤدل الى بةر ناونةة
المنل ة االلبلية وااليتالف االير هة ة

صنب مييت الت ا

بلا لسب هب الى االلبا بينمةب نمتلة

عملية سحو الةت ا ببمجةبه الجسةا بعةد التن يةت لتجنةو لة

الشةبكة ،ونضةي

البباث اب ناونة الرسغ مييت اهميةة ا بةر ة المنل ةة المل يةة لت جيةه الكةرئ وملبيةل
ابلة ل دو اب الكرئ الشدند ا م ن سصب واسو قبن ب (لب ن ل)(.)7
اب االسةةتمرا نسةةت يد لنةةه الالعةةو بتضةةب ة اسةةتمرا نة ال ةة ئ لزنةةبدئ سةةرعة
الضرا عندلب مستمر اليد
الى هب ع الجسا

ار تصب ببمجبه الكرئ وننبدئ ال ة ئ ة م جيصصةب .اضةب ة

لنل ة اقرا الى يك المنتا

والشبكة بسبو بعد الشبكة والت

 - 5ن س را سليمبب؛ ل ب نة بعض المتغيرات الببن ينمبميكية للضرا السبال العبل بي المنل تي االلبلية والمل ية ببلكرئ اللبطرئ
(بغداد ،لية التربية الرنبضية ،جبلعة بغداد 12 ،)1111
 -6سمير لسلك؛ الببن ليكبنيا الرنبض  ،ع(1بغداد،دا الكتو لللببعة والنشر الم ا)1999 ،ب 136
 -1عةةبلر جب ة ب السةةعدل؛ د اسةةة ل ب نةةة ة بعةةض المتغيةةرات البي ليكبنيكيةةة لال سةةبلي المتم ة ل االلةةبل والسةةبال بةةبلكرئ اللةةبطرئ ،
. 19
(اعرواة د ت اه ،لية التربية الرنبضية ،جبلعة بغداد)1995 ،

مترا ارنة لالعو

الصب ع وهةتا االلةر نزنةد لة نيةا الجسةا لتسةميره ة ننةبدئ

ق ئ الضربة وسرعة الكرئ اضب ة الى ار ة الت ا .
اضةةب ة الةةى اب لعأةةا الكةةرات التةة مكةةب
الالعو ،ونجد مزداد نسبة

ع بة التن يت

ةة المنل ةةة المل يةةة مكةة ب الةةبا

المنل ة االلبليةة بسةبو

الكةةرئ المعةةدئ بسةةبو م ةةدا الالعةةو او اعةةداد الكةةرئ يلة
وهته مضي

انجببية جدندئ للكب

ةع بة ضةرا

الالعةةو ة بعةةض االايةةبب،

ل المك المل .

لامسا :مرحلة الربوط:
يرى الباحث ام الربوط في هكا النوع من الكبس يكوم اكثر امانا من الناحيذة
القانونيذذة وكذذكلف مذذن الناحيذذة البدنيذذة وال سذذلجية بسذذبب عذذدم ا طذذرال الكذذابس الذذى
ريئذذة اجذزام الجسذ بتجنذذب ال ذذبكة وعبذذول لذذا المنتاذذف عذذن طريذذق لذذف الجسذ
وايقذذاف انذذدفاع الجس ذ الذذى االمذذام كذذك هذذك المتطلبذذات حذذدف فذذي المنطقذذة االماميذذة
وال حدف عند الكبس في المنطقة الخل ية.
مميزات الضرب الساحق من المنطقة الخل ية(:)8
 اسةةةتراميجيبت ا وةةةر هج ليةةةة الب نمكةةة اسةةةتغالم (اسةةةتعمبم)يمسةةةة العبةةةي
لبعةةةدا(المعةةةد) لضةةةرا الكةةةرئ او عمليةةةة الصج ليةةةة ويا

ةةةب عنةةةد يةةةرول

الالعو الليبرو.
 الكةةب

لة المةةك المل ة نعلة محكمةةب ا بةةر لالعةةو بةةبلكرئ وامجبهصةةب بسةةبو

المدى التل متسع يه لسباة الصج ا.
 نعمةةا ال ةةبطمي ببلاةةد لبةةتم جصةةد وق ة ئ ا وةةر لمنةةع و ة م الكةةرئ الةةى للعةةبصا
وعدا ا سبح المجبم للكرئ و سر الحبطك الاد بسبو المدى العةرنض وامسةب
لسباة الضرا.

- http://www.squidoo.com/volleyball-spike-approach
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 2-2الــدلاســات الم ــــابرة:
()9

 1-2-2دلاسة حيدل شمخي جبال()2002

((مقالنة فذي قذي بعذض المتغيذرات البيوميكانيكيذة ألدام الضذرب السذاحق وعالقترذا
بالدقة بين مركزي( )1و()6للمتقدمين بالكرة الطائرة)).
ةةبب هةةدف الد اسةةة ه ة التعةةرف علةةى ال ةةروق ة قةةيا المتغيةةرات البي ليكبنيكيةةة
للمنل ة( )1و( )6ببالمجبهي المست يا وال لرل بدقة االداخ للضرا السبال.
واسةةتمدا البباةةث المةةنصف ال

ة

ببسةةل ا المس ة والعالقةةبت المتببدلةةة(الد اسةةة

الم ب نةةة واال مببعيةةة) ،و بنةةت عينةةة البحةةث ل ة العب ة المنتمةةو ال ة عن (-1112
)1115ا ،عددها()8العبي  ،واعليت( )8لحبوالت لكا العو لكا امجةبه ،واسةتمدا
برنبلف( )DART FISHلتحليا()16لتغير ،واسةتمدا البباةث ال سةبطا االااةبطية(
لعبلةةا االيةةتالف ،لعبلةةا اال مبةةبع ،ايتبةةب ( )Tللعينةةبت المسةةت لة) ،وضةةا البةةبا
الرابع()9جداوم و()9لنبقشبت.
واسذذتنتا الباحذذث اب لتغيةةر سةةرعة عيةةراب الالعةةو واقاةةى ا م ةةب للكةةرئ لحأةةة
الضرا ولسب ة الكرئ ع المح

الل ل وناونة ل اا الكت

لحأة الضةرا لة

المحةةددات التة مةةؤةر بشةةكا بيةةر قة دقةةة اداخ الضةةرا السةةبال المسةةت يا وال لةةرل
للمنل ة( )1و(.)6
اما اه التوصيات قص التي يد على ضرو ئ اداخ الضةرا السةبال لة لر ةز ()1
بشةةكا ا وةةر عبليةةة ل ة يةةالم ا م ةةب لنبسةةو لمةةب نعن ة االبتعةةبد ع ة األيلةةبخ الت ة
نسببصب قرا ن بع الدقة

هتا المر ز واالمجبه .

 - 9ايد شمم جبب ؛ ل ب نة قيا بعض المتغيرات البي ليكبنيكية ألداخ الضرا السبال وعالقتصب ببلدقة بي لر زل()1
و()6للمت دلي ببلكرئ اللبطرئ ،اعرواة د ت اه ،جبلعة بببا.)1119 ،

الباب الثالث
 -3منرجية البحث وإجراما ه الميدانية:
 1-3منرا البحث:
اعتمةةد البباةةث علةةى المةةنصف ال
المتببدلةةةة بحيةةةث نعلةةة البحةةةث

الةةتل نعةةد "التا ة

ة

الةةدقيل للعالقةةبت

ةةة ئ لل اقةةةع ووضةةةع لؤشةةةرات وبنةةةبخ منبةةةؤات

لسةةت بلية"(" ،)10واب ضةةبك األاةةداث والتنبةةؤ بصةةب هة ااةةدى لصمةةبت البحةةث العلم ة
نح ل هتا"(.)11

والبحث ال

 2–3عينة البحث:
اشةةتملت عينةةة البحةةث علةةى ()6العبةةي مةةا ايتيةةب ها عمةةدنب ل ة اللةةتن ممةةت
ة الكةةرئ اللةةبطرئ للمنب سةةة ة الةةدو ئ

دع ة مصا لتشةةكيا المنتمةةو ال ة عن العراق ة

العربية الم بلةة ة قلةر للعةبا( ،)1111وبلغةت نسةبتصا ( )%21لة لجتمةع اال ةا
الببلغ عدده ()12العبب ،ونمول ب نسةبة( )%111لة لجتمةع العبة الضةرا السةبال
العبل .
 3-3وسائك جمع المعلومات واالجرزة المستخدمة:
 1-3-3وسائك جمع المعلومات:
 المابد العربية واالجنبية.
 المالاأة والتحليا.
 البرالجيبت والتلبي بت المستمدلة

الحبس ا.

 االيتبب وال يبل.
 2-3-3االجرزة واالدوات المستخدمة:
 االجرزة:
 لناة قيبل ال ئ ((Force Platform
 جصبن ابس ا الا م ا عدد ( )3ن
 اقرا

(( )Sonyنبببن المنشي).

ليز نة ( )CDعدد ( )2و( (DVDعدد ( ،)5ن

 -10وجيه لحج ا؛ البحث العلم ولنبهجه ( :بغداد ،لدنرنة دا الكتو لللببعة والنشر،)1111 ،
 -11وجيه لحج ا؛ الماد السببل.198 :

(.)Imation
.162

 االدوات:
 شرنك قيبل نسيج ل يبل المسب بت بل م ()11ا.
 الكرئ اللبطرئ عدد (.)6
( عب ةةبت لل نةةة ،واشةةرعة دالةةة ،وشةةرنك ال ةةل) لت ضةةي لنةةبعل الدقةةة
ولنبعل وضع المناة ال ئ ،و ب مبت لرقمة لتسجيا المحبوالت النبجحةة
قيبل ()3111سا.
 للعو الكرئ اللبطرئ قبن ن .
 4-3إجرامات البحث الميدانية:
1-4-3التجربة االستطالعية:
بعةةد م ننةةع اسةةتمب ئ معةةدنا االيتبةةب الةةى الممتاةةي وبعةةض اسةةبمتئ االيتبةةب ات
وموبيت ا اطصا ،اجرى البباث التجربة االسةتلالعية()2( )1111/9/16عاةرا ة ال بعةة
المغل ة لجلعبا الرنبضية ليةة التربيةة الرنبضةية -جبلعةة بغةداد علةى عينةة البحةث والبةبلغ
عددها ( )6العبي ل العب المنتمو ال عن العراق بةبلكرئ اللةبطرئ ومةا ياللصةب ملبيةل
ايتبةةب األداخ ال نة لمصةةب ئ الض ة را الس ة بال المة اجه العةةبل للمنل ةةة( ،)1نصةةدف لة
و اخ ذلا إلى:
 التعةةرف علةةى المسةةب بت الت ة نجةةو اب م ضةةع و صةةب لناةةة ال ة ئ ولةةدى

ةةحة

لسباة لنبعل الدقة ببلنسبة للعينة و الايتصب.

 5-3األسس العلمية:
الجدوم()1
ل ردات االيتبب ات ولعبلالت الوببت والادق التام
ت
1

االلتبالات
الضرب الساحق
منطقة()1

الثبات
0..3

قي

الادق

الداللة

الكا ي

0.010

0.211

والم ض عية.
الموضوعية

قي الداللة

0.24

0.003

* -بلغت القيمة الجدولية عند مستوى داللة  0.05ودلجة الحرية (م –  )2وهي (.)4= 2 -6

 6-3التجربة الرئيسة:
اجةةرى البباةةث التجربةةة الرطيسةةة بتةةب ن ( )1111/11/8العبشةةرئ

ةةبباب ة

ال بعة الدايلية لكلية التربية الرنبضية –جبلعة بغداد ايةث مةا وضةع لناةة ال ة ئ ة
لكبنصب المما

و تلا ل قع جصبن الرادا .

مناة القوة:
 مةةا وضةةع لناةةة ال ة ئ ة لنل ةةة( )1علةةى بعةةد()81سةةا عة المةةك الجةةبنب  ،الةةب
اب تصب االلبليةة كبنةت بتمةبل لةع يةك المنل ةة االلبليةة ،و ة الضةرا السةبال
ال لرل انحر ت بم دا ()61د جة ببمجبه دايا الملعةو ،ولضةبك امجةبه المناةة
لةةع ناونةةة الضةةرا السةةبال ال لةةرل اسةةتمدا البباةةث شةةرنك قيةةبل جلةةدل وضةةع
بدانته على

الملعو الم ببا لمنبعل الدقة لمتةدا الةى لناةة ال ة ئ لة وسةلصب

بحيةةث متعبلةةد بشةةكا لسةةت يا علةةى لنةةبعل الدقةةة ،وهةةتا ةةبب ه ة ال ضةةع اال ضةةا
لالعبي ل ايث امجبه الضرا السبال ال لرل.
جرا الرادال:
ن

ابلا الرادا على بعد ()3ا ل اب ة يك اال سبم ل جصب الجصبن ببمجةبه

لسب الكرئ ولنبعل الدقة.
1-6-3مناة قياس القوة (:)Force Plate Form
المبنية المنشي ن

( )Zebrisابعبدهب( )81x181سا وا م بعصب( )1سا ،بعد

مسجيا المحبولة نتا ن ا البيبنبت على نأبا (ا سا) ونتا استمرال الزل الم ببا
العلى ق ئ ونلرح لنه الزل االوم المسجا للتمبل لك نستمرل نبمف نل ال ئ
الح ي

لوبم ذلا:
الزمن اقاى قوة=  0.40ا 0.20 -ا=  0.20ا وهو من القوة التي

مقدالها ()3456.02نت.
الزمن اقك قوة(االمتااص)=  0.10=0.30 -0.40ا وهو من اقك قوة
(االمتااص) التي مقدالها()1125نت.

الشكا()1
لناة قيبل ال ئ

ال كك()2
حج مناة القوة()Zebris
 2-6-3الرادال:
اسةةتمدا البباةةث جصةةبن( )Sports Radarالير ة الاةةنع لحسةةبا سةةرعة
الكةرئ ،ونحتة ل الجصةبن علةى ن مشةغيا ونحسةو الجصةبن السةرعة (ببلميةا او الكيلة
لتةةر) ،ومأصةةر نتيجةةة اسةةبا السةةرعة علةةى شبشةةة مك ة ب ل اجصةةة للشةةم

الممسةةا

ببلجصبن ،ونبدا عمله بضغك ن التشةغيا لحسةبا السةرعة عنةد قبضةة اليةد لة لحأةة

ضرا الكرئ الى لحأة ل

الكةرئ بةبال و يتةرا الضةغك علةى ن مشةغيا اسةبا

السرعة .والشكا( )3ن ض الجصبن المستمدا.

ل الت غيك

شاشة العر
حويك السرع

ل

غيك حساب السرعة

شكك()3
جرا الرادال لحساب سرعة الكرة
SRSpecifications for Sports Radar Speed Gun SR36003600
ون
و مب ل ض

الشم

الممسا ببلجصبن لحسةبا سةرعة الكةرئ ة نصبنةة لنل ةة الدقةة

الشكا(.)2

موقع حامك الرادال
شكك()4
موقع حامك الرادال لضبا سرعة الكرة

 3-6-3التبذال األدام ال نذي لسذرعة ودقذة مرذالة الضذرب السذاحق المذـواجه العذذالي
بالكرة الطائرة للمنطقة(:)1
نتموةةا ايتبةةب األداخ ال نةة لسةةرعة ودقةةة لصةةب ئ الضةةرا السةةبال المةة اجه
العبل ببلكرئ اللبطرئ للمنل ة( )1بيداطصب اسو الشةروع ال بن نيةة للعبةة ،ون ة ا ا ةراد
العينةةةة بةةةيداخ المصةةةب ئ علةةةى و ةةةل لراالصةةةب األ بةةةع (االقتةةةراا ،اال م ةةةبخ ،الضةةةرا،
الصب ع).
الردف من االلتبال:
 لعر ة لدى دقة وسرعة الضرا السبال العبل للمنةبعل( )1لالعبة المنتمةو
ال عن العراق ببلكرئ اللبطرئ.
األدوات المستخدمة:
 للعةةو قةةبن ن للكةةرئ اللةةبطرئ ،ةةرات عةةبطرئ قبن نيةةة ،اشةةرعة لتحدنةةد لنةةبعل
الدقة لولوة الشةكا مكة ب قيبسةبمصب لمنل ةة( )61( ،)1سةا لكةا م سةيا ال نكة ب
ع م الضلع( )151سا.
وصف األدام:
 ن ا الالعو الممتبر بيداخ لصب ئ الضرا السةبال الم اجةه العةبل لة المنل ةة
المحةةددئ وإلةةى الملعةةو الم ببةةا علةةى اب معبةةر الكةةرئ الشةةبكة بسةةرعة عبليةةة والةةى
لنبعل الدقة المحددئ ،والمسجا المحبولة الت المسة ك يصةب الكةرئ ضةم لنةبعل
الدقة او اذا لست الشبكة او ال يلب قبن ن اير ضم لتللببت المصب ئ.
طريقة التسجيك:
 مسجيا ( )3لحبوالت نبجحة ضم شروع لنبعل الدقة المحددئ:
()2د جبت للمنل ة البعيدئ.
()3د جبت للمنل ة ال سلية.
()1د جة للمنل ة ال رنبة.

المعد

2 3 4
ال كك()5

يوضح مخطا اللتبال دقة الضرب الساحق من مركز( )1باال جا المستقي والقطري

 1-3-6-3كي ية احتساب دلجة الدقة والسرعة(:)12
وقبن نه= د/ةب
عما البباث على استمرال هته الد جة ع عرنل االم :
اب ناةةةة

الملعةةةةو الم ببةةةةا مكةةةة ب ابعةةةةبده ()9x9ا ،وعةةةة عرنةةةةل نأرنةةةةة

يوبغ ل نتا ااتسبا ع م ال مر ببلنسبة للضرا السبال ال لرل يك ب
(ل )19x19 =1ونتا بعدهب جت الرقا المستمرل وقيمته النصبطية()11.21ا.
ونتا ان ب

()21سا وه لسب ة ا قسةا لة قيمتةه ياةب ()11.31ا ،هةته

ه المسب ة ع الشبكة ونضبف اليصب بعد الكرئ ع الشبكة لحأة ضةربصب ةبب نكة ب
()61سةةا تكة ب النتيجةةة النصبطيةةة للمسةةب ة ()11.91ا ،وبعةةدهب نةةتا ايةةت نتيجةةة الةةرادا
بب مك ب ( )51ا/سبعة يتا مح نلصب الى ا/ةب بضربصب ة ()1111ا وم سةيمصب علةى
()3611ةةةب وننةةتف ع ة ذلةةا ()11.11ا/ةةةب ،وبمةةب اب قةةبن ب السةةرعة هةة (ل=ا/ب)
وبةةةةبلتع نض (/12.22=22.22م) اذب (م= )0.5.=22.22/12.22وهةةةة نلةةةة
 - 12ةةرن عبةةد الكةةرنا؛ اسةةتمداا المؤشةةرات البي ليكبنيكيةةة ل يةةبل بعةةض لأةةبهر الحر ةةة واالداخ الحر ة ( ،المةةؤممر العلم ة االوم
للببن ليكبنيا الرنبض  ،المجلد ،9العدد ،1لجلة ال بدسية لعل ا التربية الرنبضية.316-318 ،)1119 ،

قلع الكرئ لصته المسب ة وم سا د جةة الدقةة علةى الةزل (6..2=0.5./4د /ذا) ،ولة
ياللصب ما ااتسبا لنل ة( )1ومضبف اليصب بعد الكرئ ع الشبكة لحأة ضربصب.
 0-3حديد متغيرات البحث:
 1-0-3المتغيرات الكينتيكية(القوة -الزمن):
 .1اقاى قوة :وه ا بر ق ئ نسللصب الالعو على المناة المب ة ببل ئ ل لحأة
االستنبد الى لحأة مرا المناة

لرالة النص و ومحسو ب ادئ(نيو ن).

 .2مذذن اقاذذى قذذوة :وه ة الةةزل الةةتل مسةةتغرقه ال ة ئ لةةزل اسةةتنبد الالعةةو علةةى
المناة الى لحأة مر صب وم بل ب ادة( ا).
 .3اقك قوة(االمتااص) :وه اقةا قة ئ لسةجلة لة لحأةة االسةتنبد الةى لحأةة مةرا
المناة

لرالة النص و ومحسو ب ادئ(نيو ن).

 .4من اقك قذوة(امتاذاص) :وهة اقةا نلة لسةجا لة لحأةة االسةتنبد الةى لحأةة
مرا المناة

لرالة النص و ومحسو ب ادئ( ا).

 .-3الوسائك االحاائية:
استمدا البباث الح يبة اإلاابطية للعل ا االجتمبعية ( )SPSSلمعبلجة
البيبنبت وما استمداا الح يبة
 الوسا الحسابي.
 االنحراف المعيالي.
 الوسيا.
 معامك االلتوام.
 الخطه المعيالي.
 معامك االل باط البسيا.

الم اضع اآلمية:

الباب الرابع
 -4عر

النتائا و حليلرا ومناق ترا:

1-4عذذذر

نتذذذائا األوسذذذاط الحسذذذابية واالنحرافذذذات المعياليذذذة ومعامذذذك االلتذذذوام

للمنطقة( )1للسرعة والدقة والمتغيرات الكينتيكية و حليلرا:
الجدول()2
قي األوساط الحسابية واالنحرافات المعيالية ومعامك االلتوام
للمنطقة( )1للسرعة والدقة والمتغيرات الكينتيكية
المعالجات
المتغيرات

وحدة القياس

الوسا الحسابي

االنحراف

معامك االلتوام

المعيالي

السرعة والدقة

د /ا

7.609

0.602

-0.200

اقاى قوة

نيو ن

3359.718

297.107

-0.067

من اقاى قوة

ا

0.250

0.023

-0.090

اقك قوة(االمتااص)

نيو ن

1114.993

288.741

0.031

ا

0.129

0.056

0.073

من اقك
قوة(االمتااص)

يتبين من الجدول(:)1
بلغ ال رق بي لتغيراقاى ق ئ واقا ق ئ(االلتاب
و

لتغير نل اقاى ق ئ ونل اقا ق ئ(االلتاب

) )1122.281( ،نت.

))1.111( ،ةب.

ونالاظ ل يالم االنحرا بت المعيب نة اب لست ى التشتت ة لتغيةر اقاةى
ق ئ بب ا ضا او اقا ل نسبة التشتت لمتغير اقةا قة ئ(االلتاةب
ال سك الحسبب

لصمب ،و تلا اال ضلية

ل نل اقا ق ئ(االلتاب

) اذا قب نةب بنسةبة

التشتت ببلنسبة لزل اقاى ق ئ ةبب اقةا

).

وهتا نبي اب ل دا التشةتت ة لتغيةر اقاةى قة ئ ونلنصةب اقةا او ا ضةا لة
لتغيةر اقةا قة ئ(االلتاةب
وايتيةةب

) ونلنصةب ،ون سةةر ذلةا ايةتالف لسةت نبت الونة للرجةةا

ةةا العةةو ال ضةةع اال ضةةا للونة والةةد ع ونعةةزو البباةةث ذلةةا الةةى ايةةتالف

لسةةت ى ال يبسةةبت الجسةةمية لالعبةةي وايةةتالف لسةةت ى ال ةة ئ لصةةا و ةةتلا لسةةت ى
المل ئ الت ربية واالستنبد على المناة.
 2-4معامذذذك االل بذذذاط البسذذذيا ونسذذذبة الخطذذذه للمنطقذذذة( )1فذذذي السذذذرعة والدقذذذة
والمتغيرات الكينتيكية ومناق ترا:
الجدول()3
قي معامك االل باط البسيا ونسبة الخطه للمنطقة( )1في السرعة والدقة
والمتغيرات الكينتيكية
المعالجات

اقاى قوة

المتغيرات

قوة
معامك

الدقة والسرعة

االل باط
نسبة الخطه

-.061

.102

.055

.548

.314

.588

.906

-.034

*.271

-.031

.738

.006

.760

.051

-.044

.614

.667

االل باط
نسبة الخطه
معامك

من اقاى قوة

االل باط
نسبة الخطه

اقك
قوة(االمتااص)

قوة(االمتااص)
-.012

معامك
اقاى قوة

من اقاى

اقك قوة(االمتااص)

من اقك

معامك

.027

االل باط

.789

نسبة الخطه

يتبين من الجدول(:)2
ظصةةرت ل ة يةةالم لتغيةةرات البحةةث عالقةةة ا مبةةبع لعن نةةة عردنةةة بةةي لتغيةةرل
اقاى ق ئ واقا ق ئ(االلتاب
لمب انداد ل دا

) قيمتصب( )*1.121بنسبة يلي( ،)1.116وه مةدم،

اقا ق ئ(االلتاب

) انداد ببلم ببا ل دا اقاى ق ئ نبمجة.

ول البدنص

المتغيرات الكينتيكية اب ل دا ال ئ او نبمجصةب نةزداد عنةدلب نكة ب

الةةزل قلةةيال ويذذرى الباحذذث انذذه كلمذذا قذذك مذذن اقذذك قذذوة(االمتاذذاص) ا داد نا جرذذا
ويؤ ر الف على ام يقك مذن اقاذى قذوة والذكي يعتبذر الذزمن الكلذي للحركذة فيكذوم
نا جرا اكبر وسرعترا اكبذر .ويسذتطيع الالعذب ةم يحاذك علذى دفذع كبيذر مذن لذالل
قوة كبيرة بزمن صغير
ونؤ د(ع الب) اب ال ئ لصب دو ٌ بب ٌن
الرنبضية يا

ب يمب نتعلل بتنتبل ال ئ

مر يز ال ئ لع ننبدئ سرعتصب ااد المابط

مح يل نتبطف عيبة عند لمب سة األلعبا
اللحأة والسرعة المنبسبة ،إذ نشكا
المميزئ لجداخ المصب ل الجيد.)1(13

ويرى الباحث ام القوة في هك الحاالت هي مقياس للقدلة االن جالية وام من
مميزات اسلوب اللعب في الضرب الساحق يؤدى بقوة وسرعة عالية وهكا يؤكد
اهمية القدلة االن جالية للرجلين ب كك جيد.
وككلف يضيف الباحث ام مقدال ال باطات القوة وا مانرا ه ي نتيجة ال اع
مستواها لعينة البحث والف من لالل ن يك البراما التدليبية المختل ة الجك
طويرها فدلاسة مستوى القوة ميكانيكيا هو مقياس لمقدال ك امة التدليبات
المستخدمة و نوعرا فرك الا ات مرمة لالعبي الكرة الطائرة وباأللص الكابسين
وفي هك المنطقة ،ونؤ د(عبده ول ت ) اب اقاى قد ئ ان جب نة نمك اب مأصر
ابالت ويرئ ول بينصب الضرا السبال

الكرئ اللبطرئ ،واب التد نببت نجو اب

محت ل على مر يز على اسبليو جدندئ لتل نر ال ئ(.)14
ونتبي ل يالم الجدوم لا مأصر هنبا عالقة لعن نة بي
ولتغير الدقة والسرعة لمب نأصر اب هنبا ضع ب

لتغيرات البحث

عينة البحث ل نباية الدقة

والسرعة علمب اب ال ئ الجيدئ للرجلي معل لالعو اال ضلية

سرعة الحر ة

 -13دنل ع الب؛ اةر منمية ال ئ المميةزئ ببلسةرعة علةى محسةي لسةت ى اداخ بعةض ار ةبت لجم عةة اال م ةبخ ة
(اعرواة د ت اه ،لية التربية الرنبضية للبني  ،اإلسكند نة.31 ،)1951،
 -1لحمد عبده بل ول ت إبراهيا امبد :اإلعداد المتكبلا لالعو رئ ال دا( ،ال بهرئ  ،دا ال كر العرب ، ،ا ت) .85
 -3اامد الي عك ؛ التحليا لكينمبميك وعالقته بدقة الضرا السبال بن عيه ال اع خ والعبل ببلكرئ اللبطرئ ،سبلة
لبجستير(،جبلعة بغداد ،لية التربية الرنبضية.29 ،)1111 ،
 -2ايد شمم جبب  ،لاد سببل( ،اعرواة د ت اه .136 ،)1119

نبضةة الجمبةبن،

وال ز العبل والتل نمك الالعو ل التر يز على لنبعل الدقة وننبدئ سرعة الكرئ
بشكا جيد بسبو ع م ترئ عيراب الالعو وانلالق الكرئ بزاونة ابدئ ا بر ل
سرعة ا لكرئ

اال م ب االقا ،اضب ة الى اب ننبدئ ال ئ للرجلي نؤدل الى سرعة

عيراب الالعو والتل نؤدل الى ننبدئ ا م ب الالعو لحأة ضرا الكرئ والت مزند
ل دقة اداخ الضرا السبال المست يا وال لرل للمنل ة()1
ويعزو الباحث الف اضافة الى ضعف العالقات بين متغيرات البحث
ومتغير(د /ا) فرناك قلة التدليبات بالنسبة للمنطقة( )1وقلة الالعبين المميزين
لرك المنطقة وهي منطقة مرمة االم في مستوى انجا ال رق والكي ن اهد اليوم
في المنافسات العالمية.

الباب الخامس
 -5االستنتاجات والتوصيات:
 1-5االستنتاجات:
 )1اب لست ى اقاى ق ئ ا بر ل اقا ق ئ(االلتاب

) ب ()3.11اضعبف.

 )1اب لسةةةةت ى نلةةةة اقاةةةةى قةةةة ئ ا بةةةةر لةةةة لسةةةةت ى نلةةةة اقةةةةا قةةةة ئ(االلتاةةةةب

)

ب ()1.93اضعبف.
 )3اب لست ى العينة بب ضعي ب

الدقة والسرعة لا مأصر ال ل المتغيرات الكينتيكيةة

عالقة لع هتا المتغير.
 )2اب نبمف اقا ق ئ(االلتاب

) نتنبسو عردنب لع لتغير اقاى ق ئ.

 2-5التوصيات:
 )1االهتمبا بتمب ن ال ئ االن جب نة وال د ئ وال ة ئ المميةزئ ببلسةرعة للةرجلي وببن اعصةب
الوببت والمتحرا.
 )1مل نر الدقة لدى الالعبي وممب ن الضرا السبال الم جه الى لنبعل لحددئ ول ةا
مل نر السرعة.
 )3االيتبب ات الدو نة ل هتا الن (لناة ال ئ) لالعب المنتمو ال عن لمعر ةة لةدى
مل ها اةنبخ ترئ الدو ل و تلا اةنبخ ال ادات التد نبة المب ة.

الماــــادل
 اامد الي عك ؛ التحليك لكينما يكي وعالقته بدقة الضرب السذاحق بنوعيذه
الواطيم والعالي بالكرة الطائرة ،سبلة لبجستير(،جبلعة بغداد ،لية التربيةة
الرنبضية.)1111 ،
 اسةةعد العةةبن ولحمةةد

ةةبل  ،المسذذافة وعالقترذذا بدقذذة التاذذويب مذذن الثبذذات

بكرة السلة( :لجلة التربيةة الرنبضةية ،جبلعةة بغةداد ،ليةة التربيةة الرنبضةية،
.)1996 ،12
 ايةةد شةةمم جبةةب ؛ مقالنذذة فذذي قذذي بعذذض المتغيذذرات البيوميكانيكيذذة ألدام
الضذذرب السذذاحق وعالقترذذا بالدقذذة بذذين مركذذزي( )1و()6للمتقذذدمين بذذالكرة
الطائرة(،اعرواة د ت اه ،جبلعة بببا.)1119 ،
 سمير لسلك؛ البايوميكانيف الرياضذي ،ع(1بغةداد،دا الكتةو لللببعةة والنشةر
الم


ا.)1999 ،
رن عبد الكرنا؛ استخدام المؤشرات البيوميكانيكيذة لقيذاس بعذض مظذاهر

الحركذذة واالدام الحركذذذي( ،المةةةؤممر العلمةةة االوم للببن ليكبنيةةةا الرنبضةةة ،
المجلد ،9العدد ،1لجلة ال بدسية لعل ا التربية الرنبضية.)1119 ،


دنل ع الب؛ ة ر نمية القوة المميزة بالسرعة علذى حسذين مسذتوى ةدام
بعذذض حركذذات مجموعذذة االل قذذام فذذي لياضذذة الجمبذذا ( ،اعرواةةة د ت ة اه،
لية التربية الرنبضية للبني  ،اإلسكند نة.)1951،

 عبدم عبد البايرعل ؛ التحليك البيوميكانيكي لحركات جس اإلنسذام (ةسسذه
و طبيقا ه) (المارنة لللببعة والنشر.)1112 ،
 عةةبلر جبةةب السةةعدل؛ دلاسذذة مقالنذذة فذذي بعذذض المتغيذذرات البيوميكانيكيذذة
لاللسالين المتموج االمذامي والسذاحق بذالكرة الطذائرة ( ،اعرواةة د تة اه،
لية التربية الرنبضية ،جبلعة بغداد.)1995 ،
 علةة سةةل ا جةة اد؛ البايوميكانيذذف األسذذس النظريذذة والتطبيقيذذة فذذي المجذذال
الرياضي( ،ونا ئ التعليا العبل والبحث العلم )1112،

 ةةة ت لبنيةةةا ،الذذذتعل الحركذذذي رجمذذذة عبةةةد علةةة ناةةةي  ،ع( :1جبلعةةةة
ا ،لدنرنة دا الكتو لللببعة والنشر.)1952 ،

الم

 لحمد عبده

بل ول ت إبةراهيا امةبد :اإلعذداد المتكامذك لالعذب كذرة القذدم،

(ال بهرئ  ،دا ال كر العرب ، ،ا ت).
 وجيه لحج ا؛ البحث العلمي ومناهجه ( :بغداد ،لدنرنة دا الكتةو لللببعةة
والنشر.)1111 ،
 ن سةةة

ةةةرا سةةةليمبب؛ مقالنذذذة بعذذذض المتغيذذذرات البايوكينما يكيذذذة للضذذذرب

الساحق العالي بين المنطقتين االمامية والخل ية بالكرة الطذائرة (بغةداد ،ليةة
التربية الرببضية ،جبلعة بغداد .)1111
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