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  دراسة مقارنة في بعض المتغيرات الكينماتيكية لإلرسالين التنس والساحق بكرة الطائرة

  

  * أحمد أمين عكور

  

  لخصم
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الفروقات في بعض المتغيرات الكينماتيكية لمهارتي اإلرسال التنس والساحق بالكرة 

  .الطائرة
العبين في مجتمع البحث األصلي وعددهم ) 5(تكونت عينة الدراسة من أفضل  وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي، و

سنة وتم تصويرهم بواسطة كاميرا تصوير ) 18-16(العباًَ من منتخب مديرية محافظة اربد بالكرة الطائرة بسن ) 12(
  :تيةثانية واستخرجت المتغيرات الكينماتيكية اآل/ صورة) 50(بتردد ) Sony(فيديو رقمية من نوع 

سرعة الكرة، ارتفاع مركز ثقل الجسم لحظة ضرب الكرة، السرعة الزاوية للذراع الضارية، زاوية الطيران، وزاويتا (
  ).الركبة والورك أثناء التهيؤ

) ث/م 14.31(وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن أفضل سرعة لمهارة اإلرسال الساحق في الكرة الطائرة قيمة مقدارها 
  ).ثانية/ درجة 390(وية للذراع الضاربة وللسرعة الزا

  ).ثانية/درجة328(وللسرعة الزاوية للذراع الضاربة)ث/م 9.52(أما في مهارة إرسال التنس فكانت أفضل سرعة للكرة 

وقد أوصى الباحث بأهمية األداء الفني لحركة الذراع الضاربة وإيقافها في اللحظة المناسبة لضرب الكرة في إرسال التنس 
  .تأكيد على استمرار مالحقة الذراع الضاربة للكرة في مهارة اإلرسال الساحق بالكرة الطائرةوال

  .اإلرسال الساحق، إرسال التنس، المتغيرات الكينماتيكية :الكلمات الدالة

  

  مقدمةال
  

تحتل لعبة الكرة الطائرة مكانة متميزة في العالم شأنها 
بدأت دول العالم  شأن بقية األلعاب الرياضية األخرى، لذا

بالتخطيط المدروس والمبرمج، للوصول بفرقها إلى 
المستويات العليا كاختيار الوسائل التدريبية الحديثة، واهتمامها 
بالجوانب البدنية الخاصة باللعبة، فضالً عن العوامل 
الميكانيكية والفسيولوجية والنفسية التي تدخل في صياغة 

 .ركةالشكل النموذجي للمهارة أو الح
ويعد التحليل الميكانيكي أحد األسس المهمة في دراسة 

علم (حركة جسم اإلنسان الذي ينقسم إلى قسمين رئيسن هما 
، الخاقاني، 1999الهاشمي، ( ).الكينماتك، وعلم الكينتك

2001.(  
فعلم الكينماتك يهتم بدراسة الظواهر الخارجية ووصفها 

لقوى المسببة من حيث الزمان والمكان بصرف النظر عن ا

لها سواء أكانت الحركة خطية أم دورانية على المحاور 
الذي يتحرك حولها الجسم، ) العميق -الطولي -العرضي(

المنحنية، الدائرية، (وكذلك األنواع األخرى من الحركات 
المسافات الزاوية، اإلزاحة الزاوية، السرعة المحيطية، 

  )Katsikadelli, 2006) (السرعة الزاوية
ا علم الكينتك فهو الذي يهتم بدراسة القوى التي تؤثر أم

الوزن، عزم القصور الذاتي، القوة، (في الحركة ويشمل 
 ).الخ...الدفع، القدرة، الشغل

إلى أن عمل القوة ال يعتمد ) Hunter, 2004(ويشير هنتر 
على مقدار القوة الموجهة فقط بل يعتمد على مدة دوام القوة 

ل ما يتعلق بأجزاء تلك القوة كالقوة واتجاهها، ودراسة ك
العضلية التي تظهر من خالل التقلص واالنبساط العضلي 

التحليل : وبهذا فإن التحليل الحركي يعتمد نوعين أساسين هما
  . النوعي، والتحليل الكمي

إلى أن التحليل هو ) Jenson, 2000(ويشير العالم جونسون 
ا الرئيسة ثم معالجتها فرز وتبويب البيانات الكثيرة لعناصره

منطقياً وإحصائيا وتلخيصها إلى نتائج رقمية يجري بمقتضاها 
التفسير المناسب للتحول من صيغتها الكمية الصماء إلى 

تاريخ. كلية التربية الرياضية، جامعة اليرموك، أربد، األردن * 
 . 4/7/2008، وتاريخ قبوله 30/10/2007م البحث استال

 .مجيع احلقوق حمفوظة. اجلامعة األردنية/ عمادة البحث العلمي 2009 ©
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  .أخرى ذات معان لحل المشكلة التي يتناولها الباحث
إن التحليل هو إمكانية ) 1998عبد البصير، (ويقول 

ئص الديناميكية الحيوية تحديد األسباب الميكانيكية والخصا
للمهارة الرياضية التي تعتمد على توفر األجهزة والمعدات 

  .الحديثة ومنها جهاز الحاسوب الذي أصبح يعطي دقة عالية
ويعد التحليل الحركي الميكانيكي المدروس وسيلة من 
وسائل التقدم في مستوى األداء وتطوره وباألخص تحقيق 

لتحليل الحركي في اآلونة االنجازات الرياضية، وارتبط ا
األخيرة باأللعاب الرياضية الجماعية ومنها لعبة الكرة الطائرة 
لما تتطلبه من قدرات بدنية عالية، وخاصة مهارتي اإلرسال 
والضرب الساحق الذي أصبح فيه اإلرسال أهم نقطة يمكن 
التركيز عليها في أغلب المباريات على الصعيد الدولي، 

فعال في استقبال الفريق المنافس، فضالً عن ونتيجة لتأثيره ال
استخدام ضربات اإلرسال لجميع الالعبين الذين يعرفون 

  ).Simon, 2001(تأثيره الفعال 
وقد ارتبط مفهوم الميكانيكيا بالتحليل الحركي الذي يشترط 
على القائمين اإللمام بنواحي األداء الفني للمهارة والمعرفة 

م الحركة، والتحليل الحركي، إما أن التامة بعلم التشريح وعل
يكون نوعياً، يتم فيه التعرف على الحركة من خالل 

وهو بحد ذاته غير كاف  -المالحظة دون استخدام األدوات 
وإما أن يكون كمياً يتم فيه  -لدراسة الحركة والبحث فيها

استخدام األدوات واألجهزة لمعرفة مقدار المتغيرات 
ودراسة العوامل الكينماتيكية سواء أكانت الكينماتيكية لألداء 

الحركة خطية أم دورانية والقوى الكينتيكية المصاحبة للحركة 
  ).2007الكيالني، (

الباحث أن يكون ملماً بمجال الميكانيكا والمفاهيم وعلى 
الهندسية والتشريحية والفيزيائية والرياضيات لتحديد 

لمسافة والقوة المعلومات الخاصة بكمية الحركة والزمن وا
والقدرة، بعد أن تكون هناك نماذج نظرية للحركة والتي تحتم 
عليه وضع خطة علمية مدروسة لتقدير األداء المثالي للحركة 
على أساس الكميات الميكانيكية لتنفيذ الخطوات التي تقوم 
وتحسن األداء باالعتماد على وصف الحركة وتشخيص هذه 

  ).Wilson, 2006) (1994حسام الدين، (العوامل 
إن إتقان األداء المهاري والخططي والبدني لتلك 
اإلرساالت يعني الكثير ضمن حسابات الفريق اإلستراتجية، 
كما أن التحليل الكينماتيكي لمهارتي إرسال التنس واإلرسال 
الساحق في الكرة الطائرة مهم لزيادة تأثيرها، ومعرفة نقاط 

إلى تحقيق األداء الفني القوة والضعف في تنفيذها وصوالً 
الجيد الذي يدخل في صياغة الشكل النموذجي لتلك المهارة، 
وقد أصبح األداء الحركي للمهارة يخضع لقوانين وحسابات 

دقيقة للمتغيرات الكينماتيكية التي يمكن من خاللها توفير 
ارتأى . عنصر االقتصاد في األداء من خالل ما تم عرضه

يلية لمهارتي إرسال التنس واإلرسال الباحث إجراء دراسة تحل
الساحق في الكرة الطائرة التي تعد من المهارات الهجومية 

  .األساسية في هذه اللعبة
  

  في الكرة الطائرة) الميكانيكي(أهمية علم الحركة 
يتصف جهاز الحركة في جسم اإلنسان بخصائص 
ميكانيكية عديدة عند تطبيق الشروط الميكانيكية، وهذا يعني 

نه ال بد من تحقيق خصائص التكنيك المثالي ألي مهارة أو أ
  .حركة رياضية

ويعد الوصول للمستويات العليا من األمور المهمة التي 
تتطلب معرفة أهم المتغيرات الميكانيكية التي تسهم في اإلتقان 

  .المهاري فضالً على أداء الحركة بجهد اقتصادي
األداء التكنيكي  إن من أهم اإلجراءات التقويمية لحاالت

والخططي التعرف على مناطق القوة والضعف من خالل 
إيجاد وسيلة تقويمية للتحليل والتشخيص، تتمثل في المالحظة 
التي تحددها كمية األخطاء ونوعيتها أثناء المنافسات، لوضع 
الطرق الصحيحة التي تساعد على تجاوز األخطاء ومعالجة 

دريبية وفق أسس علمية نقاط الضعف، وتقويم المناهج الت
مستندة على التحليل الميكانيكي وتنظيمها وجدولتها، لغرض 
تحليل األداء وتقويمه لمساعدة المدرب للوصول بالالعب إلى 

  ).Susan,1995(المستويات العليا 
إن دراسة الخصائص الميكانيكية تعطينا تصوراً واضحاً 

عبين، لوجود االختالف في اإلمكانيات الحركية بين الال
وتتطلب مهارات الكرة الطائرة من الالعب وبأنواعها 
المتعددة، سواء أكانت المهارات الهجومية أم الدفاعية، أن 

) Sandor,1997(يكون األداء بأعلى سرعة ودقة عاليتين 
وقوة انفجارية لعضالت الرجلين تتمثل بالدفع بالرجلين والتي 

الفريق المنافس تمتاز بالسرعة والدقة المطلوبتين في ملعب 
والتي تتطلب من الالعب أن يحقق ). 1996خطايبة، (

التناسق بالقوة نتيجة حركة أجزاء الجسم المختلفة ضمن كتلة 
عند  *الجسم، مما يولد بمجموعها ما يسمى بالقوة اللحظية

  ).1997جواد، (القفز أي عملية النقل الحركي 
يساعد وأن التحليل الحركي في مجال التربية الرياضية 

في اختيار الحركات الصحيحة المالئمة لالنجاز الرياضي، 

                                                 
ويعبر عنها بقوة الدفع؛ وهي التي تنتج من حاصل : القوة اللحظية *

ضرب القوة في زمن تأثيرها، الن دفع أي قوة لجسم ما خالل مدة 
 .زمنية يساوي التغير الناشئ في كمية الحركة للجسم خالل تلك المدة
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من خالل اكتشاف طرق جديدة وتحليل الحركات الرياضية 
وتوضيحها وتحسين الحركات والتكنيك الرياضي وحل 
المشكلة التي تتعلق بالتعلم الحركي، وتشخيص الحركات 

از، الرياضية لإلجابة على كثير من األسئلة التي ترتبط باالنج
ومساعدة المدرب والالعب في تجنب األخطاء والتصور 

وبهذا ) 2003 ،، الكيالني1987محجوب (الصحيح للحركة 
يسهم التحليل الحركي في تقويم جميع األنشطة والمسابقات 
الرياضية ألنه يسهم في رصد تفاصيل أجزاء الحركة 
ومتطلباتها ومسببات حدوثها، التي تؤدي إلى رفع المستوى 

اري لالعب من حيث التكنيك وأداء هذه المهارة بشكل المه
آلي وسريع، والتي تنمى لدى الالعب من خالل التدريب 

  ).2002، ، خيون2006الكيالني،(المكثف والمتواصل 
فمثالً لو أخذنا مهارة اإلرسال لوجدنا أن هذه المهارة تتم  

والجسم في أعلى نقطة طيران، ولزيادة القوة يلجأ الالعب 
تدوير الجذع وبالتالي زيادة سرعته مما يدفع الالعب إلى  إلى

اخذ وضع للرجلين بحيث يكونان على مسافة متساوية لغرض 
زيادة نصف قطر القصور ألجزائها حول هذا المحور، إذ يتم 
دوران الرجلين بسرعة أقل من السرعة التي يدور بها الجذع 

بوط فيحقق الهدف من الضرب، إذ يتمكن الالعب من اله
حسام (بسالمة وأمان وهو مواجه الشبكة مرة أخرى 

  ).1998، عبد البصير، 1994الدين
إن الغرض من القفز هو زيادة السرعة األفقية لتحويل 
المركبة األفقية إلى عمودية، وإن توسيع الساقين أمام مركز 
ثقل الجسم يقوم بامتصاص للقوة الدافعة األفقية التي تتولد من 

التقربية، ثم التحول الكفء الالحق إلى القوة خالل الخطوات 
 25-20(الدافعة العمودية ويكون زمن طيران الجسم بحوالي 

) م2.40-1.20(ويتفاوت طول الوثبة من ) جزءاً من الثانية
ويحدث تصادم أثناء مرحلة ) Arie, 2000و 1997الجميلي (

الطيران ما بين كف الالعب والكرة بعد أن تسبقه سرعة 
للذراع الضاربة في مفصل الرسغ والمرفق والكتف كبيرة 

  .وبالتالي تنتقل الكرة إلى داخل ملعب الفريق المنافس
وترجع قوة الضربة إلى ما تتميز به الذراع الضاربة من 
قوة عضلية وسرعة حركية، وإن مسار الكرة اما أن يكون 
مستقيما ويحدث عندما يتم ضرب الكرة في المركز، وإما أن 

ئرياً عند ضرب الكرة أعلى وأسفل المركز، وتأخذ يكون دا
الكرة بعد عملية الضرب شكلها النهائي ومكانها في ملعب 
الفريق المنافس، ويعتمد شكل الكرة على قوة الضربة فكلما 

  ).1985قطب، (كانت قوية زاد تغير حجم الكرة وشكلها 
إن الدراسات العلمية لها تأثير فعال في األداء الحركي من 

الل الظواهر المؤثرة في الحركة التي أسهمت في حدوث خ

التقدم الملموس باإلنجاز الرياضي، من خالل إيجاد الحلول 
الحركية الناتجة من االستغالل الجيد لقوى الرياضي الذاتية 
وما يرتبط من قوى خارجية تؤثر بشكل مباشر في الحركة 

  ).1997خالد نجم، (
تحليل المالئمة للحركة وعلى الباحث أن يختار طريقة ال

والفعالية المراد تحليلها والتي تالئم طبيعة العمل، وفي الوقت 
الحاضر استخدمت األجهزة العلمية الحديثة للمساعدة على 
وصف الحركة وتحليلها تحليالً دقيقاً، والكشف عن جميع 

إن أفضل استخدام ."العوامل التي تدخل في ذلك التحليل
يالً دقيقاً للحركة في التحليل الحركي لألجهزة التي تعطي تحل

  ).1992خريبط، " (هو جهاز الحاسوب السريع
  

  مشكلة الدراسة
تعد مهارة اإلرسال إحدى المهارات الهجومية األساسية 
التي تلعب دوراً حاسماً في نتيجة المباراة، ومن خالل قيام 
الباحث بتدريس اللعبة وممارستها واطالعه على العديد من 

يات الدولية والمحلية، وجد أن هناك ضعفاً في أداء المبار
مهارة اإلرسال لدى العبي منتخب محافظة اربد، وأن عملية 
اختيار الالعبين لنوع اإلرسال تتم دون معرفة علمية مدروسة 
لعدم وجود مقاييس ونماذج تعبر عن أداء أنواع اإلرساالت 

  .المستخدمة
ي بعض لذا ارتأى الباحث أن يدرس الفروقات ف

المتغيرات الكينماتيكية لمهارتي إرسال التنس وإرسال 
الضربة الساحقة وتحليلها موضوعياً بغية الوصول إلى أفضل 

  .السبل التي من شأنها تحقيق أفضل اإلنجازات
  أهداف الدراسة

  :هدفت هذه الدراسة إلى
التعرف على قيم بعض المتغيرات الكينماتيكية لمهارتي  -1

ضربة اإلرسال الساحق بكرة ضربة إرسال التنس و
  .الطائرة

التعرف على الفروقات في بعض المتغيرات الكينماتيكية  -2
لمهارتي ضربة إرسال التنس وضربة اإلرسال الساحق 

  .بكرة الطائرة
 سةارأسئلة الد

ما قيم بعض المتغيرات الكينماتيكية المؤثرة في مهارتي  -1
ضربة إرسال التنس وضربة اإلرسال الساحق بكرة 

  ائرة؟الط
ما الفرق بين مهارتي ضربة إرسال التنس وضربة  -2

اإلرسال الساحق بكرة الطائرة وما هو أفضلهما لدى أفراد 
  عينة الدراسة؟
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 تعريف المصطلحات
هي إحدى المهارات األساسية : ضربة إرسال التنس •

بالكرة الطائرة، وتعد من أكثر أنواع اإلرساالت انتشارا في 
عب الذي يجيد التكنيك السليم المباريات، إذ يستطيع الال

التحكم في توجيه الكرة في المكان المناسب من ملعب الفريق 
المنافس، كما أن المنحنى الذي تسير فيه الكرة يكون منخفضا 
وحركة الكرة سريعة، مما يسبب اإلرباك للفريق المنافس 

  ) 2002الجميلي، . (ويجعل استقباله صعبا
ات التي لها طابع إحدى المهار: اإلرسال الساحق •

هجومي في الكرة الطائرة، ويشبه إلى حد كبير مهارة 
الضربة الساحقة، وله تأثير فعال ايجابي للفريق المرِسل إذا 
تم تنفيذه بالطريقة المطلوبة، ويصعب على الفريق المنافس 
استقباله، ويعتمد تنفيذه على قوة عضالت الرجلين للقفز 

لجسم خلفا وأماماً وعضالت البطن والظهر، لتقوس ا
الجميلي، . (وعضالت األكتاف والذراعين لضرب الكرة

2002( 
  

 الدراسات السابقة
دراسة بعنوان مقارنة في بعض ) 1998السعدي، (أجرى 

المتغيرات البايوميكانيكية لإلرسالين المتموج والساحق بكرة 
العبين، من العبي ) 5(الطائرة، وتكونت عينة الدراسة من 

عراقي، وهدفت الدراسة إلى التعرف على الفروقات المنتخب ال
في بعض المتغيرات الميكانيكية لمهارتي اإلرسال المتموج 

وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك . والساحق بكرة الطائرة
الزمن لمهارتي اإلرسال المتموج  - تشابهاً في منحنيات القوة 

تي والساحق وأن هناك تباينا في مقدار الدفع األول لمهار
اإلرسال المتموج والساحق كما أن مرحلة االمتصاص كانت 
موجبة في أغلب األحيان، فضال عن وجود فترة توقف عند 
أداء المحاوالت وخاصة في مرحلة الدفع النهائي لمهارتي 
اإلرسال المتموج والساحق، إذ سجلت أفضل سرعة للكرة في 

بينما  )ث/ م  12.17(مهارة اإلرسال المتموج قيمة مقدارها 
لذا يوصي الباحث ). ث/ م  19.47(سجلت لإلرسال الساحق 

باعتماد هذا التحليل لمهارتي اإلرسالين المتموج والساحق لرفع 
  .مستوى اإلنجاز بكرة الطائرة

 ,Elliot, and Wood)وقد أجرى كل من اليوت و وود 

دراسة بعنوان التحليل الحركي لمهارة اإلرسال التنس،  (2005
العبين من ذوي المستويات العليا ) 5(مكونة من على عينة 

وبحالتين، الحالة األولى برفع القدم الخلفية والثانية بثبات القدم 
الخلفية على األرض، وقد استخدما منصة لقياس القوة لتحديد 
القوة في كلتا الحالتين، وقد توصال إلى نتائج مفادها بأن 

رض وبالنتيجة تولد الحالة األولى تولد رد فعل كبير على األ
قوة ضرب أكبر قياسا إلى الحالة الثانية والتي تولد رد فعل 
أفقي أكبر، وأن الالعبين الذين استخدموا رفع القدم قد أدت 

أما ) م1.54(نتائجهم إلى ارتفاع أكبر عند ضرب الكرة 
لحظة الضرب ) 1.48(الحالة الثانية بثبات القدم الخلفية 

في حين وصل ) سم 7.2(ع القدم للمجموعة التي تستخدم رف
أن هذا االرتفاع ) سم 3.4(ارتفاع القدم للمجموعة الثانية 

يعطي أكثر أثناء ضرب الكرة ولكن رفع الرجل من األرض 
  .يؤثر سلبا في دقة الضربة

التحليل : دراسة بعنوان) 2005الزعبي، (وأجرى 
إذ هدفت الدراسة إلى التعرف على ) م100(الكينماتيكي لعدو 

بعض المتغيرات الكينماتيكية األكثر أهمية وكفاءة في تقليل 
، والتعرف على العالقة بين طول )م100(زمن مسابقة العدو 

الخطوة وطول الالعب وطول الطرف السفلي لالعب، 
ومقارنة بعض المتغيرات بين أفراد الدراسة على المستوى 

وتكونت عينة الدراسة من أفضل سبعة . الحر والتنافسي
عدو، وتم ) م100(ائين لمنتخب الشمال في األردن بمسابقة عد

/ صورة ) 50(استخدام ثالث كاميرات تصوير فيديو بتردد 
ثانية، وقد أدت النتائج إلى وجود عالقة ارتباط عكسية إيجابية 
لمتغيرات الدراسة وزمن مسابقة العدو، كما أظهرت النتائج 

في بعض  وجود فروق معنوية بين أفراد عينة الدراسة
  .المتغيرات على المستوى الحر والتنافسي

: دراسة بعنوان (Coleman, 2006)وقد أجرى كولمن 
التحليل السينماتوغرافي ذو األبعاد الثالثة إلرسال التنس، 
واستخدم الباحث المنهج الوصفي وتكونت عينة الدراسة من 

وأن هذه العينة ) 20.4(أربعة العبين وأربع العبات بأعمار 
ثل أعلى مستوى دولي باالعتماد على نتائجهم وتأكيد تم

وقد توصل الباحث . المدربين حول كفاءتهم العالية باإلرسال
إلى أن أعلى ارتفاع يحصل عليه الالعب عند ضرب الكرة 
يكون نتيجة المتداد مفاصل الجسم لحظة ضرب الكرة ويجب 

وأن سرعة ) °180(أن تكون زاوية الكتف والمرفق والرسغ 
وأوصى . للذكور) 42.4(لإلناث و) 34.4(لكرة كانت ا

الباحث باستخدام محصلة السرعة المستقيمة للورك والكتف 
والمرفق والرسغ وتعميم نتائج هذه الدراسة على المدربين 

  .والالعبين واستخدامها كنموذج في العملية التدريبية
دراسة بعنوان التحليل  (Tail, 2006)أجرى تايل 

لمهارة الضرب الساحق من المنطقة الخلفية بكرة  الكينماتيكي
الطائرة واستخدم الباحث المنهج الوصفي، وتكونت عينة 

العبين من طلبة جامعة تايوان، وهدفت ) 8(الدراسة من 
الدراسة إلى مقارنة الالعبين عند أداء مهارة الضرب الساحق 
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ة باستخدام قدم واحدة أو بكال القدمين، وأظهرت نتائج الدراس
أن الالعبين الذين يستخدمون قدماً واحدة يحققون قوة أكبر 

من الذين يستخدمون كال القدمين لذا يوصي %) 30(وبزيادة 
الباحث أنه يجب أن يكون أداء الالعبين لمهارة الضرب 

  .الساحق أن بدأو المهارة بقدم واحدة
بدراسة بعنوان التحليل  (William, 2006)قام وليم 
للقفز العمودي ولثالثة أنواع معدلة من القفز  البايوميكانيكي

) 11(العميق بالباليوميترك، اشتملت عينة الدراسة على 
العبا ممن هم في أعمار الجامعة، وتم اختيار العينة 
بالطريقة العمدية، واستخدم الباحث التصوير الفيديوي 

ثانية، إذ تم تحليل القفز العميق / صورة ) 50(بسرعة تردد 
، القفز العميق (KDJ)م مفصل الركبة ورمز بالرمز باستخدا

والقفز العميق  (ADJ)باستخدام مفصل الكاحل ورمز بالرمز 
واستخدم  (HDJ)باستخدام مفصل الورك ورمز بالرمز 

) 5(وقد أعطي لكل مختبر ) سم 50(صندوق بارتفاع 
محاوالت لكل قفزة والمحاولة التي لها أعلى قيمة بارتفاع 

وتوصل الباحث إلى أن تطوير وتقييم القفز . القفز تحلل
العميق المعدل عززت من المساهمة المطلوبة في مد الركبة 

وقد زادت . والكاحل والورك ومقارنتها مع القفز العمودي
%) 35(بمقدار  (HDJ)القوة المنتجة باستخدام مفصل الورك 
وأن تمارين القفز . عن طريق تقييم مدى القفز العمودي

بالدراسة قد أثرت تأثيرا معنويا في تحسين الشغل المختلفة 
  .والقدرة العضلية للقفز

مسافة : دراسة بعنوان) 2007(قد أجرى الكيالني 
االقتراب وبعض المتغيرات الكينماتيكية كمؤشر لإلنجاز 

وقد هدفت . الرقمي لمسافة الوثب لدى ناشئي الوثب الطويل
مح في زيادة هذه الدراسة إلى أن أفضل مسافة اقتراب تس

مسافة الوثب الطويل وإلى معرفة عالقة بعض المتغيرات 
الكينماتيكية التي تساهم في زيادة مسافة الوثب الطويل، وقد 
استخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة 

العباً من طالب المرحلة األساسية العليا ) 11(من أفضل 
سنة، وتم ) 15- 13(في مدارس محافظة الطفيلة بسن 

بتردد  (Sony)تصويرهم بواسطة كاميرا فيديو رقمية نوع 
وقد أدت نتائج الدراسة إلى أن أفضل ). ثانية/ صورة  5(

وأن أفضل ) م20(مسافة اقتراب لعينة الدراسة كانت 
معامالت االرتباط بين المتغيرات الكينماتيكية ومسافة الوثب 

. سرعة االقترابالمنجزة كانت للسرعة األفقية لالرتقاء و
وقد أوصت الدراسة بأهمية االعتماد على مسافة االقتراب 

في تدريب العبي الوثب الطويل في المرحلة ) م20(
وأن سرعة االقتراب األفقية كان لها أهمية بالغة . األساسية

باعتبارها أهم المتغيرات الكينماتيكية التي تؤثر في السرعة 
ة أطول في الوثب الطويل األفقية لالرتقاء وفي تحقيق مساف

  .األفقي
  منهج الدراسة

استخدم الباحث المنهج الوصفي لمالءمته لطبيعة 
  . الدراسة

  :مجتمع الدراسة والعينة
تكون مجتمع الدراسة من العبي منتخب مديرية محافظة 

سة االعباًَ وتم اختيار عينة الدر) 12(اربد والبالغ عددهم 
العبين من ) 5(أفضل  بالطريقة العمدية، فقد تم اختيار

مجتمع الدراسة وجميعهم أدوا محاوالت صحيحة وصالحة 
  .للتحليل

  
  )1(الجدول رقم 

قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية في متغيرات 
  العمر والطول والوزن

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي المتغيرات
 0.75 17.1 )سنة(العمر 
 3.45 187.3 )سم(الطول 
 2.68 69.80 )كغم(الوزن 

  
قيم األوساط الحسابية واالنحرافات ) 1(يبين الجدول 

المعيارية لكل من العمر والطول والوزن إذ بلغ العمر 
سم، ) 3.45± 187.3(سنة، وبلغ الطول ) ±0.75 17.1(

  .كغم) 2.68±69.80(وبلغ الوزن 
  متغيرات الدراسة

  :المتغيرات الكينماتيكية وهي
  ).ث/م(سرعة الكرة  •
 ).سم(ارتفاع مركز ثقل الجسم لحظة ضرب الكرة •
 ).ثانية/ درجة(السرعة الزاوية للذراع الضاربة  •
 ).درجة(زاوية طيران الجسم  •
 )درجة(زاوية الركبة أثناء التهيؤ  •
 ).درجة(زاوية الورك أثناء التهيؤ  •
  

 أدوات الدراسة
  :استخدم الباحث في إجراء التجربة األدوات اآلتية

  أدوات التصوير -  أ
صنع ياباني ذات ) Sony(كاميرا تصوير فيديو رقمية نوع  •

  .ثانية/ صورة) 50(سرعة 
 -VHR-D4600-PS-SONY- DIGITAL(أفالم فيديو نوع  •
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DICTURE-VHS (  
 .عالمات فسفورية وضعت على مفاصل الالعبين •
 .استمارات تسجيل •
لمشاهدة ) 1(عدد ) LG(بوصة نوع ) 20(تلفزيون حجم  •

 .تالحركا
لوحة ترقيم لمعرفة رقم الالعب والمحاولة التي قام بها  •

 .كل فرد من أفراد عينة الدراسة
 .مقياس رسم بطول متر واحد •
وشبكة الطائرة ) Mikasa(كرات طائرة نوع ميكاسا  •

 ).متر 2.43(بارتفاع 
 .ميزان طبي لقياس الوزن والطول •

 أدوات التحليل
  .جهاز حاسوب* 

) Auto CAD VER14(باستخدام  برنامج للتحليل الحركي* 
وهو تطبيق عالمي يستخدم في التطبيقات والتصميمات 
الهندسية وفي هذا التطبيق تمت االستفادة من الصور 
المتسلسلة باستخدام هذا التطبيق الدقيق قام الباحث باستخراج 

  .المتغيرات الكينماتيكية قيد الدراسة
  

  سةارإجراءات الد
متراً على ) 13.30(لى بعد وضعت كاميرا التصوير ع* 

متر عن األرض، ) 1.70(الجانب األيمن لالعب وبإرتفاع 
ووضعت بمستوى واحد مع الالعب لمنتصف عدسة التصوير 

  .وقد كانت عمودية على الشبكة
  تجهيز الالعبين

  .تم تجهيز الالعبين بإعطائهم مدة كافية لإلحماء •
تم وضع عالمات فسفورية الصقة على مفاصل الجسم  •

  ).الكتف، الكوع، الرسغ، الحوض، الركبة، القدم(اآلتية 
 إجراءات التصوير

تم تصوير أفراد العينة بإعطائهم ثالث محاوالت لكل فرد 
وحسب قانون اللعبة إذ يجب مراعاة قانون اللعبة عند توضيح 
األداء الفني عن طريق التحليل، وأجريت هذه المحاوالت 

أخذت أحسن محاولة من تحت إشراف عمل الفريق المساعد و
  .المحاوالت الثالث لكل العب على انفراد

  إجراءات التحليل
  :قام الباحث باإلجراءات اآلتية

إدخال صور الفيديو الرقمية إلى الحاسوب  -1
  .وخصوصاً أفضل محاولة لكل العب

عرض الشريط الذي تم استخدامه في التصوير  -2
مارة التسجيل لتحديد أفضل المحاوالت ليتم تحليلها وفقاً الست

  .وتبعاً لتقويم المقومين
تحليل أفضل المحاوالت لالعبين وذلك عن طريق  -3

وتم احتساب ) Auto CAD VER14(برنامج التحليل الحركي 
 .المتغيرات

ومن أجل إيجاد نتائج هذه الدراسة فقد استخدمت 
 :المعالجات اإلحصائية اآلتية

  .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية -1
  .للعينات المتناظرة t-testتبار اخ -2

  
 جـائـرض النتـع

  
 )2(الجدول رقم 

نتائج مستوى المتغيرات الكينماتيكية وأوساطها الحسابية 
  وانحرافاتها المعيارية في ضربة إرسال التنس بكرة الطائرة

 الوحدة المتغيرات
الوسط 
الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 1.90 9.52 ث/م سرعة الكرة
كز ثقل الجسم لحظة ارتفاع مر

 ضرب الكرة
 0.35 55.6 سم

السرعة الزاوية للذراع 
 الضاربة

 325.8028.12ثانية/ درجة

 6.15 43.41 درجة زاوية الطيران للجسم
 120.799.25 درجة زاوية الركبة أثناء التهيؤ
 7.30 105.9 درجة زاوية الورك أثناء التهيؤ

  
  )3(الجدول رقم 

ات الكينماتيكية وأوساطها الحسابية نتائج مستوى المتغير
وانحرافاتها المعيارية في ضربة اإلرسال الساحق بكرة 

  الطائرة

 الوحدة المتغيرات
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 3.18 14.31 ث/م سرعة الكرة
ارتفاع مركز ثقل الجسم لحظة 

 ضرب الكرة
 0.18 89.15 سم

السرعة الزاوية للذراع 
 الضاربة

 /درجة
 ثانية

388.20 62.20 

 2.62 62.44 درجة زاوية الطيران للجسم
 8.75 125.52 درجة زاوية الركبة أثناء التهيؤ
 11.60 117.21 درجة زاوية الورك أثناء التهيؤ
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  )4(الجدول رقم 
  طائرةالفروقات بين بعض المتغيرات الكينماتيكية لمهارتي ضربة إرسال التنس وضربة اإلرسال الساحق بكرة ال

 المتغيرات
) ت(قيمة  اإلرسال الساحق إرسال التنس

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي االنحراف المعياري الوسط الحسابي المحسوبة
 *3.71 3.18 14.31 1.90 9.52 )ث/م(سرعة الكرة 

ارتفاع مركز ثقل الجسم لحظة 
 )سم(ضرب الكرة 

55.6 0.35 89.15 0.18 18.02* 

وية للذراع الضاربة السرعة الزا
 )ثانية/ درجة(

325.80 28.12 388.20 62.20 8.55* 

 *3.41 2.62 62.44 6.10 43.41 )درجة(زاوية الطيران 
 1.83 8.75 125.52 9.25 120.79 )درجة(زاوية الركبة أثناء التهيؤ 
 2.40 11.60 117.21 7.30 105.9 )درجة(زاوية الورك أثناء التهيؤ 

  .2.78هي ) 0.5(ولية عند مستوى داللة الجد) ت(قيمة * 

  
  مناقشة النتائج

نتائج الفروقات في مستوى ) 4 ،3 ،2(توضح الجداول 
المتغيرات الكينماتيكية بين اإلرسالين التنس والساحق بكرة 

  .الطائرة
المحتسبة ) ت(ففي متغير سرعة الكرة بلغت قيمة 

ت مستوى تح) 2.78(وعند مقارنتها بالقيمة الجدولية ) 3.71(
المحتسبة ) ت(وجد أن القيمة ) 4(ودرجة حرية ) 0.5(الداللة 

أكبر من قيمتها الجدولية ولصالح اإلرسال الساحق، ويعلل 
الباحث ذلك لسببين؛ األول ان اكتساب الجسم القوة المطلوبة 
نتيجة الجزء التحضيري المصحوب بخطوات تقريبية وتعمل 

خالل تحويل الطاقة  على زيادة السرعة الحركية للجسم من
الكامنة المكتسبة إلى طاقة حركية في القسم الرئيسي من 
الحركة خالل دفع القوة ورد فعلها وانتقال القوة عن طريق 

  .االنسياب الحركي الجيد عبر مفاصل الجسم
إلى أنه عند اكتساب الجسم ) 1992خريبط، (وقد أشار 

كة السرعة القصوى ينبغي أن تعمل روافع الجسم للحر
باالتجاه الصحيح، وذلك ألن الحركة السريعة التي تعمل بها 
روافع الجسم تمكنه من الحصول على أقصى قوة فعالة تخدم 

  .الالعب من خالل تحقيق الهدف باقتصادية عالية الجهد
والسبب الثاني ناتج عن األداء الفني لحركة ضربه 

ن بمد اإلرسال في مهارة اإلرسال الساحق بالكرة الطائرة تكو
الذراع الضاربة إلى األعلى مع إيقافها بشكل مفاجئ وتسمى 

الكتساب الذراع الضاربة قوة وسرعة ) الضربة السوطية(
عاليتين، وبالتالي تكون القوة المكتسبة في القسم التحضيري 
كبيرة في زيادة السرعة الحركية وبالتاي زيادة سرعة 

  ).2006،الوشاحي، 1977سوسن، (اإلرسال 
 ,Coleman(تفقت هذه النتيجة مع دراسة كولمن وقد ا

في أنه في لحظة ضرب الكرة بالذراع الممدودة تذهب ) 2006
مسافة أكبر من ضرب الكرة والذراع مثنية، إذ أنه في الحالة 
األولى تكون الذراع طويلة، اي المسافة بين محور الدوران 

أثرت ونقطة االتصال تكون كبيرة، وبالتالي تكون القوة التي 
في الكرة كبيرة، مما يسبب سرعة خطية كبيرة عند نهاية 
الذراع، إضافة إلى أن الجسم يتحرك على نهاية نصف قطر 
كبير تكون سرعته الخطية أكبر من الجسم الذي يتحرك على 

  .نهاية نصف قطر قصير
وفي متغير ارتفاع مركز ثقل الجسم لحظة ضرب الكرة 

الين التنس والساحق إن وعند احتساب الفروقات بين اإلرس
وهي أكبر من قيمتها ) 18.02(المحتسبة بلغت ) ت(قيمة 

مما يدل على معنوية ) 4(بدرجة حرية ) 2.78(الجدولية 
الفروق، وهذه من األمور المنطقية بسبب األداء الفني 
لإلرسالين، فإرسال التنس يؤدى من الثبات وبالتالي ال يحتاج 

قية وعمودية إال بقدر قليل مركز ثقل الجسم إلى إزاحة أف
قياساً بطبيعة أداء اإلرسال الساحق، الذي يؤدى من القفز إذ 
ان الالعب في مهارة اإلرسال الساحق يحصل على أعلى 
ارتفاع لمركز ثقله وفق طبيعة األداء من جهة وارتفاع الكرة 
من جهة أخرى إذ تكون الكرة في اإلرسال الساحق بعيده 

ل التنس التي يكون فيها ارتفاع الكرة متر بعكس إرسا) 2-3(
الهيتي، (سم وهذا ما يتفق مع دراسة ) 40-30(عن الجسم 

1999.(  
إلى انه يتطلب من الالعب ) 1998السعدي، (وقد أشار 

وضع مركز ثقله في أعلى نقطة طيران ممكنة، وفي كال 
اإلرسالين حسب المتطلبات الفنية الخاصة بكل إرسال وأن 

ى ربط جيد بين خطوات االقتراب وعملية يحصل الالعب عل
النهوض، والتي يجب أن تكون بأسرع ما يمكن وبزاوية 
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طيران مالئمة للحصول على أعلى ارتفاع للقفز، والذي يعبر 
عن االقتصاد في الجهد المبذول خالل فترة زمنية قصيرة 
وهذه ميزة من مميزات القوة االنفجارية، وذلك ألن اتجاه 

كبة العمودية وليس نحو األفقية، وفي مهارة القوة نحو المر
إرسال التنس يكون الميل نحو إكساب الجسم إزاحة أفقية 

  .الكتساب القوة من مفاصل الجسم العلوية
وفي متغير السرعة الزاوية للذراع الضاربة وعند 

المحتسبة ) ت(احتساب الفروقات بين اإلرسالين بلغت قيمة 
بدرجة حرية ) 2.78(جدولية وهي أكبر من قيمتها ال) 8.55(
. مما يدل على معنوية الفروق ولصالح اإلرسال الساحق) 4(

ويعلل الباحث سبب ذلك إلى تنفيذ ضربة اإلرسال الساحق 
الذي يتطلب لفاً في الجذع حول المحور الطولي وهذا اللف 
يتدخل في إضافة عزم إلى الذراع الضاربة وبذلك تزداد قوة 

لكرة مما يعطيها سرعة عالية، أما في الضربة المسلطة على ا
ضربة إرسال التنس فإن الالعب ال يستخدم السرعة الزاوية 
للذراع بشكل كامل في ضرب الكرة، وذلك لسببين أولهما ألن 
سرعة الذراع في مهارة ضربة إرسال التنس تكون قليلة 
مقارنة بسرعة الذراع عند تنفيذ ضربة اإلرسال الساحق 

دم وجود جزء تحضيري كاف وعدم توفير ويعود هذا إلى ع
القوة الكبيرة في الذراع بهدف تكنيكي وهو عنصر المباغتة 

  ).1994، حسام الدين، 2002خيون، (والخداع 
أما السبب الثاني فإن كثير من األحيان يقوم الالعب 
الضارب بالتحكم بضرب الكرة حتى ولو كانت سرعة الذراع 

ر من الحاالت يأخذ الالعب عالية لغرض التكنيك، ففي كثي
الضارب الوضع التحضيري وتكون سرعة الذراع كبيرة، 
ولكن في لحظة الضرب يوقف هذه السرعة أو يقوم الالعب 
بتخفيفها لغرض التمويه أو لتعديه الكرة من فوق الشبكة بأمان 

  ).2000محجوب، (ودقة عالية 
) ت(أما في متغير زاوية الطيران فقد بلغت قيمة 

) 2.78(وهي أكبر من قيمتها الجدولية ) 3.41(سبة المحت
ولصالح ضربة اإلرسال الساحق، وذلك ) 4(بدرجة حرية 

ألن زاوية الطيران ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمركز ثقل الجسم، 
فكلما كان ارتفاع الالعب عالياً واتجاه المد في زوايا الركبة 
والورك جيدين، حصل على زاوية طيران كبيرة وسهلة 
لالعب، وأن هناك نقطة ارتفاع جيدة بالنسبة للكرة لحظة 
ارتطامها بيد الالعب، مما جعل إمكانية الحصول على زاوية 
طيران مناسبة وبالتالي يحصل الالعب على مجال حركي 
كبير يسمح له بتطبيق المهارة بمستوى عاٍل من السرعة 

واتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة اليوت . والدقة
  ).Elliot & Wood, 2005(وود

ويعلل الباحث االختالف إلى الوضع التحضيري عند أداء 
المهارتين، ففي ضربة إرسال التنس يؤدي الالعب ضرب 
الكرة من وضعية الوقوف، إذ تكون الشبكة أعلى من مستوى 
ذراع الالعب عند ضرب الكرة، لذا يتطلب من الالعب 

عبر المستوى ضرب الكرة من أسفلها أو من وسطها حتى ت
العمودي للشبكة، أما في ضربة اإلرسال الساحق الذي يؤدى 
من القفز، مما يجعل الالعب يضرب الكرة من وضع موازي 
الرتفاع الشبكة األمر الذي يتطلب ضرب الكرة فوق سطحها 

  .العلوي أو من وسطها مما يزيد من زاوية طيران الجسم
ة والورك وتبين عند احتساب المتغيرات لمفاصل الركب

المحتسبة ) ت(أثناء التهيؤ كانت الفروق عشوائية ألن قيمة 
على التوالي وهي أقل من قيمتها ) 2.41، 1.83(بلغت 

مما يعني أن تطبيق المتغيرات الكينماتيكية ) 2,78(الجدولية 
لكلتا المهارتين ومن نفس مجموعة البحث كانت متطابقة، 

بهاً عند عينة البحث وهذا دليل على أن األداء قد يكون متشا
وهذا ناتج من مستوى األداء الفني والخططي لعينة البحث، 
وذلك ألن أفراد العينة هم أنفسهم طبقوا أداء هاتين المهارتين 
وإن حركة الرجلين تعتمد على القوة المستخدمة والمطبقة 
على األرض، وكلما كانت القوة أكبر كان انثناء الركبتين 

كبتين هو استجابة طبيعية الرتداد الذراع أكبر وأن انثناء الر
، )أي مفصل الجذع(إلى الخلف وأيضاً أثناء الجسم العلوي 

وهناك عالقة متبادلة بين عمل الركبتين وإيقاع الذراع وكلما 
بدأنا بتقريب مفصل الركبة والجذع إلى أمام الجسم، فإن عمل 
ل الذراع الضاربة سيكون سريعاً ومن خالل تقريب مراكز ثق

  ).Wilson, 2007(األعضاء ستحصل على سرعة دورانية 
  

  االستنتاجات 
من خالل ما توصلت إليه هذه الدراسة من نتائج خلص 

  :الباحث إلى ما يأتي
سجلت أفضل سرعة لضربة اإلرسال الساحق في  -1

وللسرعة الزاوية ) ث/م14.31(الكرة الطائرة قيمة قدرها 
ما الرسال التنس أ) ثانية/ درجة  390(للذراع الضاربة 

وللسرعة الزاوية ) ث/م 9.52(فكانت أفضل سرعة للكرة 
  ).ثانية/ درجة  328(للذراع الضاربة 

هناك فروقات ذات داللة إحصائية بين ضربة  -2
اإلرسال الساحق وضربة اإلرسال التنس، ولصالح ضربة 

سرعة (اإلرسال الساحق في المتغيرات الكينماتيكية اآلتية 
ركز ثقل الجسم، السرعة الزاوية للذراع الكرة، ارتفاع م

  ).الضاربة، زاوية الطيران
عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائية بين ضربة  -3
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اإلرسال الساحق وضربة اإلرسال التنس في متغيري زاوية 
 .الركبة والورك أثناء التهيؤ

عملية التصوير والتحليل الحركي باستخدام جاهز  -4
لتي أعطت دقة عالية في الحاسوب من الوسائل الحديثة ا

استخراج النتائج وسرعة مميزة إضافة إلى سهولة التعامل 
 .معها

 
  التوصيات

في ضوء ما توصلت إليه هذه الدراسة من نتائج يوصي 
  :الباحث بما يأتي

ضرورة التأكيد على األداء الفني لحركة الذراع  -1
الضاربة وإيقافها في اللحظة المناسبة لضرب الكرة في 

تنس، والتأكيد على استمرار مالحقة الذراع للكرة إرسال ال
  .خالل مهارة اإلرسال الساحق

العمل على تعميم نتائج هذه الدراسة في الدورات  -2
التدريبية التي يقيمها االتحاد األردني للكرة الطائرة، 

  .ومقارنتها بنتائج الالعبين على المستوى العربي والعالمي
ومستندة  ضرورة وضع برامج تدريبية متخصصة -3

على التحليل الحركي الميكانيكي للوصول إلى األداء األمثل 
من حيث تحسين زمن الطيران وزاويته ولمفاصل الركبة 

 .أثناء عملية التهيؤ والدفع والطيران
إجراء مثل هذه الدراسة على مهارات ومتغيرات  -4

أخرى لما لها من أهمية في الكشف عن مواطن القوة 
 .نيوالضعف في األداء الف
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A Comparative study for some Kinematics Variables   

in both Tennis and Smash serve in Volleyball 
 

Ahmad A. Okor * 

 

ABSTRACT 

This study aimed at Knowing some differences in kinematics variables for both tennis serve and smash 
serve in volleyball. 
The researcher used the descriptive approach; the study sample consisted of the best (5) players from the 
study community, which was (12) players from Irbid Volleyball Team, whose ages ranged between (16-
18) years. They were videotaped by a Sony Digital camera. 
The study dealt with the following Kinematics variables: ball speed, angle speed of attacking arm, fly 
angle, and angel of knee and hip while preparedness. 
The study results showed that the best speed for smash serve was (14.31 m/sec), and for the angle speed of 
attacking arm was (390 degree/sec), while in tennis serve the best ball speed was (9.52 m/sec), and for the 
angle speed of attacking arm was (328 degree/sec). 
The study recommended that it is necessary to pay attention for the technical execution of the attacking 
arm in tennis serve, and the emphasis on following the attacking arm to the ball in smash serve. 
Keywords: Smash Serve, Tennis Serve, and Kinematics Variables. 
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