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 ملخــــــــص البحـــــــث

 سرفلع دق رع  المظرههف الحفيةرعالتعرفف لىرى لة رع  عر   هدف البحث الى

، داسررتمدا البه ررث المررن   (4)لىمنطقررع  ررهلةفا الطرره فا القطررف  الضررفا السرره  

اللبرة  مرا ايتةره ها لمردنه لر  الىرتن  ممرت (6)الوصفي داشتمىت لةنع البحث لىرى 

قلرروم ا لتيررةةم المنتمررن الررواني العفا رري لرري الةررفا الطرره فا لىمنهلسررع لرري الرردد ا 

لر  لتتمرا االصرم %( 41)، د ىغرت سسربت ا (1122)العف ةع المقهلع لري  طرف لىعرها

لر  لتتمرا اللبري الضرفا السره   %( 211)اللبه، دنمثىون سسبع(24)لدقه  البهلغ

العهلي، داجفى البه ث معدنة لةيتبه  لىى سفس العةنع لقةره  الد رع داسرتمدا ج ره  

 الفاقا ا لحسها سفلع الةفا،

اله الوسه م اال صره ةع لقرد اسرتمدا البه رث لة رع اال مبرها البسرةت، ديهسرت  

، الره اسسرةه ةع الترتو داسسرةه ةع الرت او دا ردا  رة  افقنرع لعنونعهنهك لة ع ا مبها 

مظ رف ي  لر   ان لستوى العةنع يهن ضعةفه لي الد رع دالسرفلع لىرااها االستنتهجهت، 

لة رع لرا هرتا المتغةرف، دادصرى البه رث  رهجفاا االيتبره ات  هته المظههف الحفيةرع

ع لرردى مطررو ها ا نررها لتررفا الدد نررع لرر  هررتا النرروو لةلبرري المنتمررن الررواني لمعفلرر

 .الدد   ديتلك ا نها الو دات التد نبع المهصع

 

 

 

 



Relationship of some signs of motor speed and accuracy of 

beating overwhelming higher in the rectum (4) 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 signs of 

motor speed and accuracy of beating overwhelming national 

volleyball for the region (4), 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 session 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 device Alradara to calculate the speed of the ball, 

  The means of statistical The researcher used the correlation simple, 

and there was a correlation significant positive correlation of one 

between the smooth trunk and smooth flow of the arm, either the 

most important conclusions, that the level of the sample was weak in 

accuracy and speed did not show any of these manifestations kinetic 

relationship with this variable, and recommended the researcher to 

conduct periodic tests of this type of national team players to see 

how their development during the period of the league and also 

during the special units Altdrebh. 

 

 



 الباب االول

 :التعريف بالبحث -1

 :مقدمة البحث واهميته 1-1

إن مرري ةف التواسررن المةةهسةةةررع لرري لتررهم الحفيررع دلسرره هه  نظ ررف  صررو ا 

داضرحع لرري الم رره ات الترري متسررا  ررهلقوا ديمةت رره يد امتهه رره اد سررفلت ه دا فهرره لرري 

. دالمططري لسه ات التسا التي نستمدل ه الةلن يي منسرتا لرا الترهسبة  الم ره  

إن لزادلع ينع ل ه ا  نهضةع مييت يشرةهال  لتنولرع لىرى دلر  الغرفا يد ال ردف لر  

 الم ررره ا دلررر  هلرررك، ل ررره ا الضرررفا السررره    رررهلةفا الطررره فا دين ستةترررع الحفيرررع

لر  يررةم لظههفهره الحفيةررع النولةرع الظررههفا لىعةرهن دالترري  مرريميدجمهلةت ره دق ت ره 

طةا ان سمةرز سقرها سسرت دمحونى ره الرى صرةغ   مةرع  نمة  محىةى ه ل  يرةم هرتا العىرا

 مره نتنهسرن لرا شرةم الحفيرع دسرفلت ه، دلرهنتا لر   الضعف دالقوا دلردى مطو هره

إن جسا اإلسسرهن لرخ يصره ي لةةهسةةةرع د ةونرع لعره،  .اقاا لىى دل  هته المةوسهت

لرررتلك نترررن دضرررع مه لوضرررا االلتبررره  لنرررد ق اسرررع ينرررع ل ررره ا  فيةرررع دان هرررته 

داث  ي ل ه ق جع يبةفا ل   فنع الحفيع  هلنسبع الافال ه التي  هإللةرهن إ رالمصه

لرتلك لرين يهمةرع البحرث مةمر  لري لعفلرع لردى لهلىةرع . مي ةف لىقوى  ة  يجزاا التسا

ق اسررع االجررزاا الم مررع لرري النقررم المطرري يمفيررز  قررم لرر  يررةم ظررههف الحفيةررع الم

محصرم لىترتو دالرت او لري يقاا ل ره ا  التسا ديتلك ل  يةم اسسةه ةع الزادنع التري

لعفلررع سررفلت ه دق ت رره لغررفا ميمةصرر ه دانتررهق سقررها القرروا الضررفا السرره   د

 .دالضعف لة ه لىى دل  يالسس المتيو ا

 :مشكلة البحث 1-2

ان دا دا ل  الميهيم الم مع لدى الفاق المنتمن الواني العفا ري هرو سرفلع 

الةفا  عد اقاا الضرف ع دالرت  النتنهسرن لرا  االقاا دق تخ دالمتمثم لي سفلع اسطةق

لررتا دلر  اجررم هلرك ا مررهى سة ظرخ دسررفاه لري المسررتوى العرهلمي اد  تررى العف ري،  لره

البه ررث الد اسررع دالتقصرري لتيررمةي اسرربها هررتا الضررعف لرري االقاا دالعمررم لىررى 

لفا استح الحىروم  يرةم لوضرولي دلىرى دلر  االسرس العىمةرع لىتحىةرم الحفيري 



لري سرفلع دق رع الضرفا السره  ، السرتفهقا الد اسرع  المظههف الحفيةع  ةدلبةهن  وا 

العرررهلىة  لررري لترررهم الترررد نن لررر  اجرررم  لرررا ديفرررهاا لسرررتوى القررروا لتصرررحةح هرررته 

 . المسه ات دمطونفهه

 :هدف البحث 1-3

 الضرفا السره   دسرفلع د رع  ى لة ع  عر  المظرههف الحفيةرعالتعفف لى .2

 .ةفا الطه فا هل (4)لىمنطقع المستقةا العهلي

  :مجاالت البحث 4 -1

 .جهلعع  غداق/  هلع يىةع التف ةع الفنهضةع :المجال المكاني  1-4-1

 . المنتمن الواني العفا ي لىةفا الطه فا: المجال البشري  1-4-2

 .21/6/1121دلغهنع  16/9/1122الفتفا ل  : المجال الزماني  1-4-3

 البها الثهسي

  قعالد اسهت النظفنع دالسه-1

  :الدراسات النظرية 2-1

 :المظاهر الحركية 1-1 -2

ان المظههف الحفيةع مظ ف الضعف التد نبي  يةم داضح الن لتغةفام ره متعهلرم 

، دلفدق الطه ع د ادنرع (االسسةه ةع)لا دا ا الحفيع المؤقاا ل   هالت لفق الزيوا 

ةى رره لررا  عرر  ، ل رري لتغةررف نضررا لرردا لتغةررفات نررتا محى(النقررم الحفيرري)االسطررةق 

السرررتمفاا سرررهم  المظرررههف الحفيةرررع دهرررتا لهنعطة ررره اهمةت ررره دنمةزهررره لررر   ررره ي 

                 . المتغةفات ل ي معتمد لىى قل  لدا لتغةفات القاا ل ه ا له

 :االنسيابية الحركية 1-1-1 -2

إن االسسرررةه ةع هررري التررري محررردق الفرررفدق   رررة  االقاا التةرررد (  "(schurr رررة  

الضررعةف نمةرر  دصررف لتغةررف االسسررةه ةع لىررى اسررخ العهلررم الررت  نسرر م اقاا  داالقاا

"الحفيع
(2)

 . 

                                                 
(2) schurr e.l (1980)   movement experiences for ghildren  : a humanistig approach to elementary   

school physical edugation Englewood gliffs   nj: prentice-hall  p 65 



ان اليرمي اه رف (  "Espenschad A.S and Eckert)دنرتيف يرم لر  

"اسسةه ةع جةدا لندله نتحفك  س ولع د سةطفا جةدا لىى معه ن دمو ةت  فيتع
(2)

. 

هالسسرةه ةع نةرون ا رد دنضةف البه ث ان االسسةه ةع اشمم لر  النقرم الحفيري ل

لفا ى ه النقم الحفيي ل ي معتمد لىى الةتىع دسقرم الزيروا لتتعهلرم  هسرىوا الحفيرع 

المه جةع اد هي اليةم الظههف ل  النقم الحفيي الت  نعتمرد لىرى القروا الدايىةرع الره 

النقم الحفيي لةعتمد لىى سفلع سقم القوا  ة  اجرزاا التسرا ل رو نعتمرد لىرى سرفلع 

دنرفى البه رث ان االسسرةه ةع ة  سهم  هتا النقم الصحةح هرو االسسرةه ةع التةردا سقى ه دل

 . هي لقةه  لىفشه ع

 :النقل الحركي 2-1-1-2

لصررطىح لىمرري نىترره الةررخ التسررا البيررف  لزنررهقا لهلىةررع (  "صررفنح)نعفلررخ 

ديفرررهاا اد  ررروا اد سرررفلع العضرررو المةىرررف  رررهالقاا، دنعرررد النقرررم الحفيررري لررر  اهرررا 

"هت الفنهضةعيصه ي الحفي
(1)

 . 

دنفى البه ث ان لةةهسةةةع االستقهم لم ه ا الضفا السه   لي الةفا الطره فا 

هي ل  الطفف السفىي الى التتو دالى الت الة ، لا سسبع التدايم المتبرهقم لري هرتا 

االستقهم ل   فيهت المفجحع لممتىف االجزاا دهته مةون الى لف ىع الطةرفان دنبردا 

 ةسي لي سسبع سقم القوا لىت الة  لند لف ىع  ق الفعم الثرهسي ي  قد  التتو  يةم  

ل  لف ىع الثني لىمىف الى لف ىرع ضرفا الةرفا دهري سرهم  لر   قدق العرهم التسرا 

 .  لي  هسون الفعم د ق الفعم

 :واهميتهما في لعبة الكرة الطائرة الدقـة والسرعة 2 -2-1

دا رردا لرر  الحررهالت "  علرري الد ررع دالسررفل (Englehornاننةىة ررو ن )نررتيف

مو ةرت يد )هو لنردله نتطىرن يرم لر  الد رع األيثف إ ه ا لةهتمها لي المتهم الفنهضي

                                                 
(2) Golumbus  oH:Merrill    p89  )  motor developmentEspenschad   A. S and Eckert  H  M (1967 
 .151، ص(0212 عمان، دار دجلة،)، 1ط ،البايوميكانيك في التدريب الرياضي واالداء الحركي تطبيقات صريح عبد الكريم؛ (1)



ضرم  سفرس الم مرع  ( البةسربوم دالسرولتبوم لثم الضرفا لري لعبرع)، دالسفلع (لةهن

"اد سفس التو ةت
(2)

.   

ل ره ا  ألقاا دالسرفلع هلةفا الطه فا دا دا ل  األلعها التي محتها إلى الد عل

الضررفا السرره  ، إه مترري ف لرري هررته الم رره ا  سررفلع األقاا دلقرردا  القرروا الة لررع 

دنفى البه ث ان الد ع مته ف سرىبه  يىمره  اقت السرفلع دلقردا  القروا دلسه ع ال دف، 

لي األقاا دصغفت لسه ع ال دف دالعةس صرحةح، لرهلةفا الطره فا متطىرن السرفلع 

 .موجةخ الةفا إلى المةهن البعةد ل  المفا بعلي التحفك دالقوا لي ضفا الةفا د

دلغفا ستهح الضفا السه  ،  سحتها إلى الد ع دالسفلع ي نرها التنفةرت لةري 

نستطةا الةلن النفهه  هلةفا ل  يةم  ه ت الصد داسقها ه لي االلرهي  المهلةرع لر  

 .د هلسفلع التي النمة  لىمدالعة  الوصوم الة ه اد صدهه التغطةع الدلهلةع

 : الفني لمهارة الضرب الساحق االمامياألداء  3 -1 -2

 (:االستعداد)مرحلة التهيؤ: اوال

 :مرحلة االقتراب: ثانيا  

 (:الوثب)مرحلة االرتقاء: ثالثا

 (:التسديد ) مرحلة الضرب : رابعا

 :مرحلة الهبوط: خامسا

                                                 
(2) Englehorn, R. (1997). Speed and accuracy in the learning of a complex motor skill, (Perceptual 

and Motor Skills), p85.. 



 

 

االرتقاء                                 الهبوط                   الضرب                           

 االقتراب                          التهيؤ

 (1)الشكل

 يبين مراحل اداء مهارة الضرب الساحق

 

 :الــدراســات المشــــابهة 2-2

(2002)دراسة كه جال كاكه حمه سعيد 2-2-1
(1)

: 

ي تطوير االنسييابية تاثير تمرينات مركبة على وفق البرمجة اللغوية العصبية ف))

 ((.والنقل الحركي الداء بعض المهارات االساسية بالكرة الطائرة

ا ممفننهت يهصع لىى دلر  البفلترع الىغونرع العصربةع دضيهن هدف الد اسع هو 

لتطررونف االسسررةه ةع دالنقررم  (السررمعةع، البصررفنع، الىمسررةع)لىمتررهلةا التتفنبةررع الررثةث

 .سةع  هلةفا الطه فا لدى الطةاالحفيي القاا  ع  الم ه ات االسه

                                                 
كبة على وفق البرمجة اللغوية العصبية في تطوير االنسيابية والنقل الحركي تاثير تمرينات مر دراسة كه جال كاكه حمه سعيد؛  (2)

 (.0222جامعة السليمانية، كلية التربية الرياضية، )، اطروحة دكتوراه،الداء بعض المهارات االساسية بالكرة الطائرة



اررةا المف ىررع  ، ديهسررت لةنررع البحررث لرر ع المررن   التتفنبرريالبه ثرر تداسررتمدل

 ،اهلبره(12)ا، لردقها(1117 -1116)الثهلثع جهلعع السىةمهسةع يىةع التف ةع الفنهضةع

، داسرتمدا ما مقسةم ا الى  ةث ا  را لترهلةا،  رةث لرن ا متفنبةرع ددا ردا ضره طع

 ( DART FISH) فسهل 

لري السرفو الزادنرع ( اال سهم، االستقبهم، االلداق)ات لةم ل ه التغةف(21)لتحىةم

 Tالوسررت الحسرره ي، االسحررفاف المعةرره  ، ايتبرره )الوسرره م اال صرره ةعالرره  ،دالررزيا

 ،(ا رم لرفق لعنرو ، سسربع التطرو  LSDلىعةنهت المتفا طع، محىةم التبهن  اال رهق ، 

ع ه رو  مره ةف انتره ي لري االسسرةه ةع البه ث تداستنتت، جددم(44)دضا البها الفا ا

داالقاا ستةتررع اسررتمداا التمفننررهت المفيبررع دلرر  البفلتررع الىغونررع  دالنقررم الحفيرري

 الةهسةع اجفاا ق اسع لمه ىع لىى الطةا لرا  نرهقا اله اها التوصةهت   و، العصبةع

نف االسسرةه ةع دالرزيا لدا المن   التعىةمي لغفا لعفلع مره ةف لهلرم الرزل  لري مطرو

 .الحفيي د هلتهلي لسههمت ه لي اقاا الم ه ات االسهسةع لي الةفا الطه فا

 

 الباب الثالث

 :منهج البحث واجراءاته الميدانية - 3

 :منهج البحث 3-1

التصررو  الررد ة  لىعة ررهت "التمررد البه ررث لىررى المررن   الوصررفي الررت  نعررد  

 رررا ددضرررا لؤشرررفات د نرررها منبرررؤات المتبهقلرررع  حةرررث نعطررري البحرررث صرررو ا لىوا

"لسررتقبىةع
(2)

دان ضرربت األ ررداث دالتنبررؤ   رره هرري ا رردى ل مررهت البحررث العىمرري "،   

"دالبحث الوصفي نحق  هتا
(1)

. 

 : عينة البحث 2–3

اللبررة  مررا ايتةرره ها لمرردنه لرر  الىررتن  ممررت (6)اشررتمىت لةنررع البحررث لىررى  

الطرره فا لىمنهلسررع لرري الرردد ا قلرروم ا لتيررةةم المنتمررن الررواني العفا رري لرري الةررفا 

                                                 
 .062، ص(0220، بغداد، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر: ) البحث العلمي ومناهجهوجيه محجوب؛  (2)

 .095ص: السابق المصدروجيه محجوب؛  (1)



لر  لتتمرا االصرم %( 41)، د ىغرت سسربت ا (1122)العف ةع المقهلع لري  طرف لىعرها

لر  لتتمرا اللبري الضرفا السره   %( 211)اللبه، دنمثىون سسبع(24)البهلغ لدقه 

 . العهلي

 :وسائل جمع المعلومات واالجهزة المستخدمة 3-3

 :وسائل جمع المعلومات 3-3-1

 لعف ةع داالجنبةعالمصهق  ا. 

 المة ظع دالتحىةم. 

 البفالتةهت دالتطبةقهت المستمدلع لي الحهسوا. 

  االيتبه  دالقةه. 

 :االجهزة واالدوات المستخدمة 3-3-2

 االجهزة: 

  ج ه   اقا((SPORT RADAR  

 سوو( 4)ج ه   هسوا الا موا لدق(Sony( )نه هسي المنيي.) 

  ا فاص لةز نع(CD )د( 4)لدق((DVD سوو (1)لدق ،(Imation.) 

 االدوات:  

  ا(11)شفنت  ةه  سسةتي لقةه  المسهلهت  طوم. 

  (.6)الةفا الطه فا لدق 

 (،دشررفنت الصرر  ابقررهت لىوسررع، داشررفاع قالررع )لتوضررةح لنررها  الد ررع ،

 .سا(1141)ديه مهت لف مع لتستةم المحهدالت النهجحع  ةه  

 لىعن الةفا الطه فا  هسوسي . 

 :الرادار 3-3-2-1

الةفيرري الصررنا لحسررها سررفلع  (Sports Radar)تمدا البه ررث ج رره اسرر

 هلمةرم اد الةةىررو )الةرفا، دنحترو  الت ره  لىرى    ميرغةم دنحسرن الت ره  السرفلع 

، دمظ ررف ستةتررع  سررها السررفلع لىررى شهشررع مةررون لواج ررع لىيررمي الممسررك (لتررف

لحظرع   هلت ه ، دنبدا لمىخ  ضغت    التيرغةم لحسرها السرفلع لنرد  بضرع الةرد لر 



ضفا الةفا الى لحظع لس الةرفا  رهال ا لةترفك الضرغت لىرى    ميرغةم  سرها 

 .نوضح هلك( 1)داليةم. السفلع

 

 

                                                                                شاشة العرض               

                                                                                                                                               

 زر التشغيل

تحويل السرع                زر تشيغيل حسياب                                                  

 السرعة 

 (2)شكل

 جهاز الرادار لحساب سرعة الكرة

3000SRSpecifications for Sports Radar Speed Gun SR3600 

دنقف اليمي الممسك  هلت ه  لحسرها سرفلع الةرفا لري س هنرع لنطقرع الد رع 

 (.4)ديمه لوضح لي اليةم

 

 



 

 موقع حامل الرادار

 (3)شكل

 موقع حامل الرادار لضبط سرعة الكرة

 

 :نيةإجراءات البحث الميدا 3-4

 :األسس العلمية 3-4-1

 (1)الجدول

 .مفردات االختبارات ومعامالت الثبات والصدق الذاتي  والموضوعية 

 الثبات االختبارات ت
قيم 

 الداللة

الصدق 

 الذاتي

الموضو

 عية
 قيم الداللة

1 
الضرب الساحق العالي 

 (4)المستقيم منطقة
0823 08010 08911 0894 08003 

 2 -0)وهي ( 2 –ن )ودرجة الحرية  0800بلغت القيمة الجدولية عند مستوى داللة  *

=4.) 

 :التجربة االستطالعية3-4-2

 عد مو نا استمه ا معدنم االيتبه  الى الممتصرة  د عر  اسرهمتا االيتبره ات 

لصرفا لري (4( )16/9/1122)، يجرفى البه رث التتف رع االسرتطةلةعدمثبةت ا ا  ا

لىررى لةنررع البحررث  (جهلعررع  غررداق -يىةررع التف ةررع الفنهضررةع)القهلررع المغىقررع لبلعررها 

اللبرة  لر  اللبري المنتمرن الرواني العفا ري  رهلةفا الطره فا دمرا (6)دالبهلغ لدقها 



سببررربه   المررربستقةا العرررهلي م ررره ا الضبررربفا اليةل ررره مطبةررر  ايتبررره  األقاا الفنررري ل

 :، ن دف ل  د اا هلك إلى(4)لىمنطقع

 لسرره ع لنررها  الد ررع  هلنسرربع لىعةنررع التهيررد لرر  لرردى صررحع لرردق المحررهدالت د

 .دصة ةت ه

 :التجربة الرئيسة 3-4-3

العهشررفا صرربه ه لرري ( 5/21/1122)اجررفى البه ررث التتف ررع الف ةسررع  ترره ن 

لو را ج ره  مثبةرت  ةرث مرا  (جهلعرع  غرداق–فنهضرةع يىةع التف ةع ال)لبالقهلع الدايىةع 

ال سرهم ا لر   هلرع يرت ا(4)نقرف  هلرم الرفاقا  لىرى  عرد ، ددلنرها  الد رع الفاقا 

 .الةفا دلنها  الد ع لوج ه الت ه   همتهه لسه 

المسييتقيم  مهييارة الضييرب السيياحق العييالي وسييرعة دقييةاختبييار األداء الفنييي ل 3-0

 :الطائرة بالكرة (4)للمنطقة

العهلي  دق ع ل ه ا الضفا السه   المستقةا نتمثم ايتبه  األقاا الفني لسفلع

 يقا  ه  سن اليرفدا القهسوسةرع لىعبرع، دنقروا يلرفاق العةنرع  (4) هلةفا الطه فا لىمنطقع

 (.اال تفاا، اال مقها، الضفا، ال بوا)فا ى ه األ  ا لىى دل  ل يقاا الم ه ا 

 :الهدف من االختبار

  لةلبري ( 4)عطقرلىمنالعرهلي  المسرتقةا دى ق ع دسفلع الضفا السره  لعفلع ل

 .المنتمن الواني العفا ي  هلةفا الطه فا

 :األدوات المستخدمة

  ،اشررفاع لتحدنررد لنررها  لىعررن  ررهسوسي لىةررفا الطرره فا، يررفات ارره فا  هسوسةررع

لةرررم مقسرررةا ي  نةرررون اررروم  سرررا(41)، ىثرررع اليرررةم مةرررون  ةهسرررهم هالد رررع لث

 .سا (211)الضىا

 :وصف األداء

  العرهلي لر  المنطقرع   يقاا ل ه ا الضفا السره   المسرتقةانقوا الةلن الممتبف

المحرردقا دإلررى المىعررن المقه ررم لىررى ين معبررف الةررفا اليرربةع  سررفلع لهلةررع دالررى 



لنها  الد ع المحدقا، دالمستم المحهدلع التي المسرقت لة ره الةرفا ضرم  لنرها  

 .لد ع اد اها لست اليبةع اد ي  يطه  هسوسي ايف ضم  لتطىبهت الم ه اا

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 المعد    الالعب الضارب                                       د2      د3    د4 

 (4)الشكل

 باالتجاه المستقيم ( 4)من مركز العالي يوضح مخطط الختبار دقة الضرب الساحق

 

 :قة التسجيلطري

  لحهدالت سهجحع  ضم  شفدا لنها  الد ع المحدقا( 4)مستةم: 

 .ق جهت لىمنطقع البعةدا(4)

 .ق جهت لىمنطقع الوسطةع(4)

 .ق جع لىمنطقع القفنبع(1)

كيفية احتساب درجة الدقة والسرعة 3-0-1
(1)

: 

 ثا/د= وقانونه

 :لمم البه ث لىى استمفاا هته الد جع ل  افن  االمي

                                                 
المؤتمر العلمي االول )، استخدام المؤشرات البيوميكانيكية لقياس بعض مظاهر الحركة واالداء الحركيصريح عبد الكريم؛  (2)

 .116-115، ص(0229، مجلة القادسية لعلوم التربية الرياضية، 1، العدد9للبايوميكانيك الرياضي، المجلد



ا، ان المسرهلع  رة  اليربةع ديرت (9x9)مةون ا عهقه  المىعن المقه مان سصف 

نرررررتا ( 4)، دلنررررردله مسرررررقت الةرررررفا لررررري ق جرررررع(4)ا، دهررررري ق جرررررع(9)اال سرررررهم 

ا، دنضهف الة ه لسهلع الةفا ل  اليربةع (1661)لتةون  ا،(9)سا ل  الب(41)اسقهص

ايرت ستةترع ، د عردهه نرتا ا(9621)ا، لتةرون المسرهلع (165)لحظع ضف  ه يرهن مةرون 

ا (2111) رره  ضررف  ه لرري /سررهلع لةررتا محونى رره الررى ا/يررا(11)الررفاقا  يررهن مةررون 

 ره، د مره ان  رهسون السرفلع هرو /ا(11611) ه دننت  ل  هلك (4611)دمقسةم ه لىى 

اهن   (ن/12892=22822)د رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررهلتعون   ( ن/ا= )

دهررو  لرر   طررا الةررفا ل ررته المسررهلع دمقسررا ق جررع  ،(ثييا0840=9810/22822=ن)

 .(ثا/د580=3/0840)الد ع لىى الزل  

 :تحديد متغيرات البحث 3-0

 :المظاهــر الحركيــة 3-0-1

دمحسن  قةمع لفق الزيمة  الرزادنة   رة  الرزيا الرزاد  االدم : انسيابية الجذع .1

لىتتو لند ا صى  ني اةفان دالزيا الزاد  الثهسي لىتتو ل  ا صى  ني لرخ الرى 

 -2الييزخم الييزاوي= )سيييابية الجييذع الزاويييةانا صررى  نرري لحظررع ضررفا الةررفا، 

 (.1الزخم الزاوي

دمحسن  قةمع لفق الزيمة  الزادنة   رة  الرزيا الرزاد  االدم : انسيابية الذراع .2

لىت او لند ا صى  ني اةفان دالزيا الرزاد  الثرهسي لىرت او لر  ا صرى  نري ل ره 

                         .             الى ا صى  ني لحظع ضفا الةفا ليه خ  هسون التتو

 دمحسن  قةمع لفق الزيمة  المطةة   ة  الزيا المطري الثرهسي: انسيابية الخطية .3

لر  لحظرع الن رروا الرى لحظرع ضررفا الةرفا دالرزيا االدم الررت  نبردا لنرد  دانررع 

 (.1الزخم -2الزخم= )الزخم الخطيالمطوا االيةفا الى لحظع الن وا، 

قرردا   ادنررع الطةررفان لقسررولع لىررى لقرردا  دنحسررن لرر  يررةم ل: النقييل الحركييي .4

زاويييية = مؤشييير النقيييل الحركيييي)، (الحفيةرررع دالةهلنرررع)منررره ي الطه رررع الةىةرررع 

 د دامرخوتقسيم عليى كتلية الالعيب فتكيون (( اط ك+ طح) -(اط ك+ طح/)االنطالق

 .كغم/جول/د



 

 

 (0)الشكل

 يبين كيفية قياس مؤشر النقل الحركي

 :الوسه م اال صه ةع 4-7

لمعهلتع  (SPSS)ستمدا البه ث الحقةبع اإل صه ةع لىعىوا االجتمهلةع ا 

 :البةهسهت دما استمداا الحقةبع لي المواضا اآلمةع

   الوسييط الحسييابي، االنحيييراف المعييياري، الوسيييط، معاميييل االلتييواء، الخطييي

 .معامل االرتباط البسيطالمعياري، 

 

 الباب الرابع

 :النتائج ومناقشةعرض وتحليل -4

 عياريييية ومعاميييل االلتيييواءعيييرض نتيييائج األوسييياط الحسيييابية واالنحرافيييات الم4-1

ة حركييال والسيرعة والمظياهر لدقيةل( 4)منطقةللضرب الساحق العالي المستقيم في 

 :وتحليلها

 

 

 

 

 

 



 (2)الجدول

للضرب الساحق  ات المعيارية ومعامل االلتواءاألوساط الحسابية واالنحراف قيم

 حركيةالظاهر موال والسرعة لدقةل( 4)نطقةمفي  العالي المستقيم 

 ت

          

المتغةفات 

 المعهلتهت

د دا 

 القةه 
الوست 

 الحسه ي

االسحفاف 

 المعةه  
 الوسةت

لعهلم 

 االلتواا
لعهلم 

 اال مبها

سسبع 

 المطي

 .249 96797 1446 96154  ه/ق الد ع دالسفلع 2

 .446- .195- .475 116942 246411 28.985  ه/ا.يغا اسسةه ةع التتو 1

 .712 1466- .499 26711 16695 1.999  ه/ا.يغا اسسةه ةع ه او 4

 .727- .147- .191 256465 476916- 15.647  ه/ا.يغا اسسةه ةع يطةع 4

 النقم الحفيي 5
ي/جوم/ق

 غا
216971 26219 216942 2276 1966 444. 

 (:2)يتبين من الجدول

اسحفالهم رره المعةه نررع ستررد إن االلضررم يررهن لنررد لة ظررع االدسررها الحسرره ةع د 

، دستد إن دضروح الففد رهت الدقة والسرعة والنقل الحركي وانسيابية الجذعلمتغةف 

لي االسسةه ةع المطةع داسسةه ةع الت او، دنبة  هلك ايتةف  رهالت السرفلع االستقهلةرع 

الةررفا، لةلبررة  لرري المطرروا االيةررفا دلسررتوى اسطررةق التسررا لرري اال مقررها لضررفا 

لرر   ةررث  اضررهلع الررى ايررتةف  فيررهت الررت او  يررةم يبةررف لرر  اللررن الررى ايررف

سفلت ه، إن االيتةف لي االسسةه ةع المطةع اقى الى ايتةف مو ةت الضفا لحفيرع 

ا بتترخ لة رع اال مبرها  ةن مره  الت او دهلك جها ستةتع ايتةف  فيرع الترتو دهرتا لره

   (.4)لي التددم

( 4)للضرب الساحق العالي المسيتقيم  فيي منطقيةونسبة الخط   معامل االرتباط 4-2

 :ومناقشتها للدقة والسرعة والمظاهر الحركية

 

 

 



 (3)الجدول

للضرب الساحق العالي المستقيم  في بة الخط  نس قيم معامل االرتباط البسيط و

 للدقة والسرعة والمظاهر الحركية( 4)منطقة

 المتغيرات                     

 المعالجات    
 ذراعالانسيابية  جذعالانسيابية 

نسيابية ا

 خطيةال
 النقل الحركي

 الدقة والسرعة

معامل 

 االرتباط
-.095- .036 -.037- .096 

 344. 717. 721. 346. نسبة الخط 

 جذعالانسيابية 

معامل 

 االرتباط
 .271

**
 .084 .153 

 129. 407. 006.  نسبة الخط 

 ذراعالانسيابية 

امل مع

 االرتباط
  .041 .109 

 282. 688.   نسبة الخط 

 خطيةالانسيابية 

معامل 

 االرتباط
   -.121- 

 231.    نسبة الخط 

 .(0801)معامل االرتباط تحت مستوى داللة -**

 (:2)يتبين من الجدول

ه فت ل  يةم لتغةفات البحث لة ع ا مبرها لعنونرع افقنرع  رة  لتغةرف  

ان لهنحرردث لرر  اسسررةه ةع لىتسررا   دنررفى البه ررث ،اسسررةه ةع الررت اود اسسررةه ةع التررتو

دلىتتو دالت او لههو اال دصف لعمىةع التسه و دالتعتةم الت  مةتسبخ هرته االجرزاا 

الجم منفةرت ضرفا الةرفا دداجرن الةلرن دداجرن الترد نن ان نةرون هنرهك مطرونفا 

ترتو لنرت  ردانت ه الرى لحفيرع ال، نتنهسن لا لهنةسبخ التسرا لر  سرفو لىد ع دالسفلع

ا صى  ني لخ قد  ل ا لي لف ىع الن وا دالت  لخ قد  لي القفز دلخ قد  ايف لند 

لف ىع الضفا لي  ق لعىخ المنهسن لهها مطرو   نسربع ايبرف ا رف هلرك  تطرونف اجرزاا 



          ل رره لة ررع  هلضررفا السرره   لثررم الررت او دالترري سررتطو   رردد هه الد ررع دالسررفلع 

 .   فالند ضفا الة

ليهمةع التتو لي  فيهت القفز يوسخ نمثم ايبف يتىخ لري التسرا دهرو نتمفصرم 

لررا األاررفاف السررفىى لرر  األسررفم داألاررفاف العىةرره دالررفي  لرر  األلىررى دهررو يررتلك 

نؤ ف لي لمىةع الن وا دالتي مؤ ف  عمىةع القفز دالضفا لىةفا
(2)

. 

لقهصرم الحفيرع لري  دنفى البه ث إن اسسةه ةع الت او معتبرف ايرف لف ىرع لر 

االمصهم لا الةفا لهلتد نن داجبخ هنه التفيةز لىى لستوى الت او د هلمقه رم مطرونف 

 .المفهصم الم مع  هلحفيع لثم التتو الس ه ستؤ ف  يةم اد  هيف لىى الت او

لهلسررفلع دالتعتةررم لمفهصررم اإلاررفاف العىةرره قد  ديهمةررع لرري يسررن الةررفا 

مسه  الحفيي دالت   دد ه نحدق الد ع المطىو عالسفلع اال تدا ةع يمؤ ف لي ال
(1)

 . 

النقم الحفيي دالت  نعتمد لىى سقم القوى  ة  اجرزاا التسرا دنضةف البه ث  

 .ل  سفلع دق ع لتنفةت هدف الم ه ا

لهلنقررم الحفيرري نمثررم لقرردا  سقررم القرروا  ررة  العضررةت العهلىررع لىررى المفهصررم  

ا اد الحفيعالميه يع لي االقاا الحفيي لنوو الم ه 
(4)

. 

ان الةثةف ل  الم ه ات الفنهضةع دلر  ضرمن ه الةرفا الطره فا  نفى البه ث اه 

النمة  مقونم ه لىى اسه   ةه  سته   االقاا الفني لقت  م لىرى اسره  مقةرةا لسرتوى 

االقاا الفنرري  هالسررتنهق لىررى القرررةا الف مةررع المتحققررع لررر  هررتا االقاا الجررزاا التسرررا 

اه نمةرر  الحةررا لىررى ل رره ا الةلررن  مقرردا  لرره ق  لرر   لرر  "  الحفيةررع الممتىفررع،

دلسهلع  ادنرع سرواا يرهن  طرا هرته المسرهلع  ةرم التسرا اد  مفهصرم التسرا دلقرهقنف 

الففدق لي هتا المتغةرف  رة  هرته المفهصرم لىحةرا لىرى لردى النترهح لةرم لف ىرع لر  

                                                 
، دكتوراه أطروحة السلة، بكرة القفز من نقاط بثالث المحتسب والتصويب البايوميكانيكية المتغيرات بعض بين العالقة ؛خالد نجم (2)
 .28، ص(1992 بغداد جامعة ، الرياضية التربية كلية)

 ،(0212بغداد، المكتبة الوطنية، ) ،0، طتطبيقات البايوميكانيك في التدريب الرياضي واالداء الحركي؛ صريح عبد الكريم (1)
 .120ص

 .120، ص0212، مصدر السابق؛ الصريح عبد الكريم (4)



"ةةرهسةةيلفا م الم ه ا لي استره  داجب ره الحفيري المسرتند لىرى ال ردف الم
(2)

ان ،   

نعررزده االسرربها لرري لرردا ه ررو  لة ررع المظررههف الحفيةررع  متغةررف الد ررع دالسررفلع 

البه ث الى ا د لؤشفات الضعف لىعةنرع لري سروو الترد نبهت المرهيوها لىرى لسرتوى 

الدد   لي المنهلسهت السنونع ا نها يوا الةلبة  لي اسدنت ا لىةس البنها المططري 

ات الضرفا السره   اسمره نرتا التطرونف لر  افنر   نرهقا د ده نةفري لر  يرةم د رد

ةترن منونرا  د ا د وا المتغةفات البدسةع التي اه فت ضعف ه لي التحىةم المةةهسةةي ل

اشةهم التد نبهت المهصع  هلقوا دالسرفلع الجرزاا التسرا الممتىفرع ديرتلك الترد نبهت 

لهلتمره ن  المفيبرع "    ع،الم ه نع التدندا دالحدنثع دالمفيبع  هسرهلةن داشرةهم لمتىفر

"معطي مه ةفا انته ةه لىحوهه لي االسسةه ةع دالنقم الحفيري
(2)

وييرى الباحيث إن ،     

االنسيابية الخطية والنقل الحركي مترابطان بشكل كبير حييث إن كالهميا يعتميد عليى 

نقطة التحول من جزء الى اخير اليى إن االول يعميل عليى سيرعة نقيل الكتلية والثياني 

لةىمره يرهن "   ،مؤشرا للتوافق العضلي وهو انتقيال القيوى بيين اجيزاء الجسيم يعطي

لسه  القوى اسسةه ةه يهست الحفيع ينضه اسسةه ةع دهتا له نسمى  رهلتةون  الردننهلةةي، 

" معنى لسه  القوا  هلنسبع إلى الزل  ل ته الحفيع
(4)
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 الباب الخامس

 :االستنتاجات والتوصيات -0

 :ستنتاجاتاال 0-1

 العةنرع يرهن جةردا سولره لره لري لتغةرف  الد رع دالسرفلع دالنقرم الحفيري ان لستوى (2

 . داللع اسحفالهم ا المعنونع لستقةا(4)لىمنطقع

يرهن لىرت او  را المطةرع دايةرفا لىترتو هرتا لر   لىعةنرع لقدا  االسسةه ةع االلضمان  (1

 .سه ةع لقدا  االدسها الحسه ةع

ضم لىعةنع يهست لىتتو  ا الت او دايةفا المطةع هتا ل  االسسةه ةع االل ان لستوى  (4

 .سه ةع اسحفالهم ا المعةه نع

إن لستوى الزيا الزاد  لىتتو دالت او لنرد ضرفا الةرفا ايبرف لر  لسرتواه لنرد  (4

 .لف ىع الثني دهلك  داللع  هسون االسسةه ةع

يا إن لستوى الزيا المطري الثرهسي ا نرها لف ىرع الطةرفان اصرغف لر  لسرتوى الرز (5

 .االدم ا نها لف ىع اال تفاا

 :التوصيات 0-2

دالقوا دالسفلع االهتمها  مستوى مد نبهت االافاف العىةه يتمه ن  المفدسع لىتتو  (2

 .اهمةع لي لستوى الن وا دا مفهو التسا الن لىتتو

االهتمها  مستوى مد نبهت الت او ل  لفدسع د وا لمفهصى ه الميرتفيع لري الم ره ا  (1

 .  لت ه د هلنتةتع مؤ ف لىى سفلع الةفاالس ه مؤ ف  سف

مطونف الد ع لردى الةلبرة  دممره ن  الضرفا السره   الموجرخ الرى لنرها  لحردقا  (4

 .دل   ا مطونف السفلع

لةلبي المنتمن الرواني لمعفلرع لردى مطرو ها  الدد نع ل  هتا النووااليتبه ات  (4

 .ا نها لتفا الدد   ديتلك ا نها الو دات التد نبع المهصع

فا رم اال ترفاا لطها اهتمها ايبف لتد نبهت السفلع لةي معطي لفقدقا انته ةره لما (5

 .الحفيع ا نها القفز دسفلع

الطها اهتمها ايبف لترد نبهت القروا دالتري مرؤ ف  مسرتوى السرفلع لتحسرة  لسرتوى  (6

 .النقم الحفيي لي االافاف السفىى لةلبة 

7)  
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