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مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( المجلد 2015 ،(1) 29

أثر متغير الطول في بعض المتغيرات الكينماتيكية المرتبطة بدقة اإلرسال الساحق في الكرة
الطائرة
The Effect of Length Variable in Some of the Kinematic Variables
Associated With Accurately Crushing Serve in Volleyball
ابتھال الخوالدة
Ibtehal Alkhawaldeh
كلية التربية الرياضية ،الجامعة األردنية ،عمان ،األردن
بريد اإللكترونيlouek91@yahoo.com :
تاريخ التسليم ،(2013/6/20) :تاريخ القبول(2014/4/23) :
ملخص
ھدفت ھذه الدراسة التعرف إلى أثر الطول في بعض المتغيرات الكينماتيكية المرتبطة بدقة
اإلرسال الساحق بالكرة الطائرة وتحديد الفروق بين المتغيرات الكينماتيكية المرتبطة بدقة
اإلرسال الساحق في الكرة الطائرة وفقا للفرق في طول الالعب ،حيث أستخدم الباحث المنھج
الوصفي لمالئمته إلغراض الدراسة ،تكون مجتمع الدراسة من العبي منتخب جامعة مؤتة للكرة
الطائرة للعام الدراسي  2013/2012والبالغ عددھم ) (12العبا ،أما عينة الدراسة فتم اختيارھا
عمديا حيث اختير أطول العبين وبلغ متوسط طولھما ) (191سم وأقصر العبين من مجتمع
الدراسة حيث بلغ متوسط طولھما )(170سم(169) ،سم .حيث أشارت نتائج الدراسة الى أن
الفرق في الطول بين الالعبين يؤدي إلى اختالف بعض المتغيرات الكينماتيكية وليس جميعھا،
وأوصى الباحث أخذ المتغيرات الكينماتيكية التالية اإلزاحة األفقية والعمودية لمركز الثقل
وزاوية النھوض وزاوية انطالق الكرة وزاوية الركبة لحظة الوثب وزاوية المرفق لحظة الرمي
في عين االعتبار عند وضع البرامج التدريبية الخاصة بتطوير دقة اإلرسال الساحق لدى
الالعبين في الكرة الطائرة.
Abstract
This study aimed to identify the effect of length in some of the
kinematic variables associated with accurately transmit the
overwhelming volleyball, the study population consisted of a squad
Mutah University volleyball for the academic year 2012/2013 and
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totaling 12. The sample of the study consisted of the longest length of
players each (190 cm) and the shortest players of the study length (170
cm), (169) cm. Where results indicated the existence of a difference in
some of the kinematic variables according to the difference in height, the
researcher recommended putting kinematic variables into account when
developing training programs for the development of accurate
transmission overwhelming for volleyball players
المقدمة
يعد علم الميكانيكا الحيوية بمفھومه الحديث علما قائم بحد ذاته له قواعده وأسسه الخاصة ب ه
ويت داخل عل ى نح و واس ع بالعدي د العل وم التطبيقي ة كالفيزي اء والرياض يات والتش ريح البش ري
وغيرھ ا حي ث أن النت ائج الخاص ة ب األداء الحرك ي س واء كان ت كمي ة أو فني ة أو نوعي ة تع د م ن
الضروريات التي والتي تمھد الطريق لبناء برامج تدريبية أو تعليمية أو تأھيلية باالعتماد على م ا
ي تم قياس ه م ن خ الل التحلي ل الحرك ي والق يم الميكانيكي ة المستخلص ة م ن نت ائج اس تخدام ق وانين
الميكانيكا )الفضلي.(2010 ،
حيث يھتم علم الميكانيكا الحيوية في ح ل المش كالت الحركي ة الت ي تعت رض حرك ة اإلنس ان
وتحسينھا وكذلك الوصول للتكنيك األمث ل للمھ ارة خ الل ممارس ة الفعالي ات الرياض ية أو تطبي ق
البرامج التدريبية أو التأھيلية ).(Susan, 1995
إن إتب اع نت ائج التحلي ل الحرك ي واعتم اد النظري ات الميكانيكي ة وتطبيقھ ا بش كل عمل ي ف ي
التدريب يؤدي إلى تحسين األداء البشري وبناء فلس فة خاص ة بتط وير الن واحي الميكانيكي ة قائم ه
عل ى تقي يم األداء ميكانيك ا ،مم ا يس اعد ف ي التع رف عل ى ن واحي الق وة والض عف والعم ل عل ى
تطويرھا عن طريق تحقيق الشروط الميكانيكية السليمة )الفضلي.(2010 ،
وم ن الممك ن االس تفادة م ن مب ادئ البيوميكاني ك ف ي جمي ع األلع اب الرياض ية عن د ت دريب
وتطوير األداء الحركي ،وبالشكل الذي ينسجم مع الھدف من ھ ذا األداء ،ولھ ذا ف إن البيوميكاني ك
ھو العلم الذي يوفر األساس الصحيح للمدرب لتدريب المھارات الرياضية من خالل إيج اد حل ول
لألسئلة التي تدور حول األداء واإلنجاز الرياضي لمختلف الحركات الرياض ية الت ي تش مل ال دفع
والرمي والسحب والحمل والوثب والركض )الصميدعي.(1987 ،
وفي ظل التطورات الحاص لة ف ي مي دان الت دريب الرياض ي أش ار الفض لي ) (2010أن ه ق د
أص بح م ن الض روري أن يك ون الم درب متخصص ا ف ي البيوميكاني ك لي تمكن م ن االرتق اء إل ى
مس توى ع الي م ن التطبي ق ،فعل ى جان ب خبرت ه ف ي مج ال التحلي ل العلم ي والعمل ي للحرك ات
والمھ ارات الرياض ية يك ون بإمكان ه إج راء بح وث عل ى نط اق واس ع ف ي المج االت البيولوجي ة
والميكانيكية للحركات الرياضية ،فمثال دراسة أساليب وأشكال األداء ومراحله لألبط ال الع الميين
في مختلف األلع اب الرياض ية ي تمكن م ن خاللھ ا تحدي د الخ واص والممي زات الت ي ق ادت ھ ؤالء
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األبطال إلى تحقيق النجاح.
إن الجھاز الحرك ي لالعب ي الك رة الط ائرة يحت اج إل ى توجي ه وت دريب متواص ل مص حوب
باإلختب ارات والمق اييس للوق وف عل ى م دى تق دم الالعب ين ،حي ث ينص ب التط ور ف ي الجھ از
الحركي على تطور أداء الحركات داخل الملعب ثم تطور التكنيك العام للمھ ارات وص وال ل ألداء
الصحيح والكامل )شلش وآخرون.(1999 ،
ويعتبر اإلرسال في الكرة الطائرة من المھ ارات األساس ية والض رورية حي ث يعتب ر س الحا
خطي را لھج وم الفري ق ويعتب ر م ن مف اتيح الف وز ف ي المباري ات وذل ك إذا م ا تم ت تأديت ه بنج اح
وفعالية وبأسلوب مناسب من حيث الدقة والقوة والسرعة في وقت واحد ).(Tant et al, 1993
وف ي الواق ع ف إن معظ م مس جلي النق اط كم ا أش ارت ش لش وآخ رون ) (1999ك انوا يلعب ون
ارساالت ساحقة حيث كان االرسال الساحق وراء حسم الكثير من المباريات وبما نس بته )(%40
عند النساء و) (%50عند الرجال.
كما أن مھارة اإلرسال الساحق في الكرة الط ائرة ل ه دور كبي ر ف ي خل ق أج واء م ن اإلث ارة
والتشويق في المباراة لما يمتاز ب ه م ن ط ابع ص عب ف ي األداء وإرب اك للفري ق الخص م ف ي حال ة
الدفاع واالستقبال )عبد وآخرون.(2005 ،
مشكلة الدراسة
إن الرغب ة ف ي الوص ول ألعل ى المس تويات ف ي األلع اب الرياض ية المختلف ة يعتب ر الش غل
الشاغل لمعظم المختصين الرياضيين ،لذلك تم استخدام الكثير من الوس ائل المتنوع ة الت ي ت درس
وتحلل األداء الرياضي بغرض تطويره والتخلص م ن العقب ات الت ي ق د تواجھ ه والباح ث بص فته
مدرسا في وزارة التربية والتعليم وبكونه قام بتدريس مساق الكرة الطائرة في جامعة مؤتة الح ظ
ضعف الطلبة في أداء مھارة اإلرسال الساحق عل ى ال رغم م ن أھمي ة وحيوي ة ھ ذه المھ ارة ،كم ا
الحظ تفاوت مستوى أداء العبي منتخب الجامعة في أداء ھذا النوع م ن اإلرس ال فس عى لتحليلھ ا
كينماتيكيا بغ رض الوص ول لنت ائج علمي ة قائم ة عل ى األس س الميكانيكي ة لمعرف ة م ا ھ ي أس باب
الخلل في األداء وما ھي الفروق الكينماتيكية بين األداء الناجح وغي ر الن اجح لتس ھيل بن اء ب رامج
تعليمية أو تدريسية خاصة بتطوير مھارة اإلرسال الساحق في الكرة الطائرة ،كما وسعى لمعرف ة
مدى تأثير طول الالعب على ھذه المھارة.
أھمية الدراسة
تنطل ق أھمي ة ھ ذه الدراس ة م ن أھمي ة الموض وع ال ذي تتناول ه كونھ ا تس عى إل ى ت أثير
المتغي رات الكينماتيكي ة عل ى دق ة اإلرس ال الس احق ف ي الك رة الط ائرة حي ث تنبث ق أھمي ة ھ ذه
الدراسة من أھمية المھارة التي تتناولھا ،حيث تعتبر مھارة اإلرسال الس احق م ن أكث ر المھ ارات
أھمية وإحدى أكثر األوراق الرابحة لكسب النقاط والمباريات في كرة الطائرة خاص ة بع د إدخ ال
نظام التسريع للعبة الكرة الطائرة حيث أتفق العديد من الباحثين مثل كولمان )Coleman (2000
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والكساندر وھونش )Alexander & Honish (2006على أھمية ھذه المھارة وضرورة إتق ان
الالعبين لھا ،حيث يمكن إحراز النقاط من خاللھ ا وب دون مجھ ود م ن الفري ق المھ اجم مم ا ي ؤثر
سلبا على الفريق الم دافع وتب رز أھمي ة اإلرس ال الس احق أكث ر خصوص ا ف ي ح ال وج ود الع ب
ضعيف في االستقبال في مركز معين عند الفريق الخصم مما يستدعي أن يكون الالع ب المرس ل
دقيقا في توجيه اإلرسال نحو ذلك المركز ،ويعمل اإلرسال في حال كان دقيقا ومميزا على إدخال
االرتباك لدى العبي الفريق الخصم ويمنعھم من فرصة بناء ھجمة مضادة نموذجية ،كم ا وتت أتى
أھمية ھذه الدراسة من أھمية التطبيقات العملية الميكانيكية وت داخلھا م ع عل م الت دريب الرياض ي،
م ن خ الل القي ام بالدراس ات الت ي تتن اول ھ ذا الت داخل والتوص ل إل ى حق ائق علمي ة تبل ور أھمي ة
تناول القوانين الميكانيكية بشكل عملي في الميدان للمساھمة في تطوير ب رامج الت دريب واإلع داد
البدني.
أھداف الدراسة
تسعى الدراسة الحالية الى التعرف الى:
 .1دراسة بعض المتغيرات الكينماتيكية المرتبطة بدقة اإلرسال الساحق بالكرة الطائرة.
 .2التعرف أثر متغير الطول في بعض المتغيرات الكينماتيكية المرتبطة بدق ة اإلرس ال الس احق
في بالكرة الطائرة.
فرضية الدراسة
ال يوجد أثر ذو دالل ة إحص ائية لمتغي ر الط ول ف ي بع ض المتغي رات الكينماتيكي ة المرتبط ة
بدقة اإلرسال الساحق بالكرة الطائرة.
الدراسات السابقة
قامت شلش وآخرون ) (1999بدراسة عنوانھا دراسة تحليلية لبعض المتغيرات الكينماتيكية
في اإلرسال الكابس في لعبة الكرة الطائرة ،وقد تشكلت عينة الدراسة من ) (4العبين من العب ي
الدوري العراقي الممت از ب الكرة الط ائرة ،وأظھ رت النت ائج اخ تالف المتغي رات الكينماتيكي ة ب ين
الالعبين الختالف أداء اإلرس ال كم ا وبين ت ت أثر زاوي ة طي ران الك رة بط ول الالع ب ،وأوص ى
الباحثون بإجراء دراسات كينماتيكية مقارنة بين أنواع مختلفة من اإلرسال.
وأج رى مح ي ال دين ) (2004دراس ة ھ دفت التع رف إل ى تق ويم بع ض المتغي رات
البيوكينماتيكية في أداء اإلرس ال ب الكرة الط ائرة كمؤش ر لمرحل ة اآللي ة ،أس تخدم الباح ث الم نھج
ألوص في بطريق ة المس ح ،أم ا ع دد أف راد العين ة فق د بل غ ) (10وت م اختي ارھم بالطريق ة العمدي ة،
أظھرت النتائج وجود تباين في قيم بعض المتغي رات البيوكينماتيكي ة ب ين أداء وآخ ر وع دم اآللي ة
ف ي ذل ك المتغي ر عن د أداء اإلرس ال ،وأن المتغي رات البيوكينماتيكي ة تق ع ف ي م دد مح ددة ض من
المرحلة اآللية في أداء مھارة اإلرسال بالكرة الطائرة.
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عبد وآخرون ) (2005قاموا بدراسة عنوانھا التحلي ل الكينم اتيكي لمھ ارة اإلرس ال الس احق
بالكرة الطائرة بين العبي بطولتي س يدني وأثين ا ،وعين ة الدراس ة ش ملت ) (4العب ين م ن بطول ة
س يدني األولمبي ة  2000و) (4العب ين م ن بطول ة أثين ا  ،2004مم ن يمثل ون أفض ل أداء لمھ ارة
اإلرس ال الس احق ب الكرة الط ائرة ،نت ائج الدراس ة أش ارات وج ود ف روق ف ي جمي ع المتغي رات
الكينماتيكية لصالح العبو بطولة أثينا ،وأوصت الدراسة بضرورة التركي ز عل ى تحس ين مس توى
األداء الفني لمھارة اإلرسال الساحق اعتمادا على نتائج الدراسة.
دراس ة ال دليمي وغ انم ) (2008التع رف إل ى عالق ة بع ض المتغي رات الكينماتيكي ة بدق ة
الض رب الس احق ب الكرة الط ائرة والت ي ش ملت العب و الك رة الط ائرة لمنتخ ب جامع ة الموص ل،
بين ت وج ود ارتب اط ب ين الدق ة وس رعة انط الق الك رة وب ين ط ول الخط وة األخي رة ،وف ي ض وء
النتائج أوصى الباحثان التأكيد على أھمية أن تكون الخطوة األخيرة سريعة وعميقة.
دراس ة كولم ان ) Coleman (2000والت ي عنوانھ ا التحلي ل الكينم اتيكي ثالث ي األبع اد
لإلرس ال الس احق ب الكرة الط ائرة ،والت ي كان ت عينتھ ا ) (11العب ا دولي ا م ن منتخ ب بريطاني ا،
نتائج الدراسة أشارت إلى أھمية الس رعة األفقي ة والعمودي ة وإل ى أھمي ة الس رعة الزاوي ة لزاوي ة
المرفق في زيادة قوة اإلرسال الساحق وأوصت الدراسة بأخذ نتائجھا وتعميمھا كنموذج للمقارن ة
في مھارة اإلرسال الساحق في الكرة الطائرة.
أما دراسة الكس اندر وھ ونش ) Alexander &Honish(2006الت ي ھ دفت تحلي ل مھ ارة
اإلرسال الساحق في الكرة الطائرة ،والتي كانت عينتھا ) (3العب ين م ن العب ي المنتخ ب الك وبي
لكرة الطائرة ،أشارت نتائج الدراسة أھمية متغي رات زاوي ة الج ذع وزاوي ة الكتف ين لحظ ة الوث ب
وسرعة االقتراب وزاوية الرمي على دقة التصويب ،وأوص ت الدراس ة بض رورة القف ز بارتف اع
عالي إلعطاء الالعب حرية أكبر في الھواء وأوصت بضرورة االھتمام بالحرك ة القوس ية للج ذع
إلعطاء زخم حركي أكبر للكرة.
تن اول تش ين وآخ رون ) Chen et al (2006ف ي دراس تھم الف روق ب ين الجنس ين ف ي
المتغي رات الكينماتيكي ة الم ؤثرة عل ى اإلرس ال الس احق ف ي الك رة الط ائرة ،حي ث كان ت عين ة
الدراسة ) (6العبين ذكور و) (6العبين إناث م ن منتخ ب الجامع ات األمريك ي وأش ارت النت ائج
إلى أن سرعة الرمي عند اإلناث كانت أقل من الذكور نظرا لضعف العضالت مقارنة مع الذكور
لذا أوص ت الدراس ة أن تعم ل اإلن اث عل ى تق وس الج ذع بش كل أكب ر لتع ويض ال نقص ف ي الق وة
العضلية.
التعليق على الدراسات السابقة
يالحظ من نتائج الدراسات السابقة أنھا تناولت العدي د م ن المتغي رات الكينماتيكي ة المرتبط ة
بدقة اإلرس ال ف ي الك رة الط ائرة حي ث أش ارت النت ائج إل ى وج ود أث ر ل بعض المتغي رات كط ول
الخطوة األخيرة وسرعة االقتراب وارتفاع زاوية الرمي ومق دار زاوي ة الرم ي وزاوي ة النھ وض
على دقة اإلرسال كما أشارت بعض الدراسات إلى تطور ھ ذه المھ ارة فني ا م ن مقارن ة ب الفترات
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السابقة ،في حين تناولت دراسات أخرى الفروق ب ين الجنس ين وم دى تأثريھ ا عل ى دق ة اإلرس ال
الساحق في الكرة الطائرة.
وقد استفاد الباحث من مراجعة الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة بما يلي:
 −تحديد المتغيرات الكينماتيكية المتناولة بالبحث والدراسة.
 −تحديد طريقة احتساب دقة التصويب.
 −تحديد اإلحصاء المناسب لموضوع الدراسة.
وأھم ما يميز ھذه الدراسة عن غيرھا:
 .1مجتمع الدراسة وعينتھا.
 .2أنھ ا الدراس ة األول ى حس ب عل م الباح ث الت ي تس عى إل ى معرف ة أث ر الط ول عل ى بع ض
المتغيرات الكينماتيكية المرتبطة بدقة اإلرسال الساحق في الكرة الطائرة.
مجاالت الدراسة
تتحدد الدراسة بالمحددات التالية:
 .1المجال المكاني :الصالة الرياضية في جامعة مؤتة.
 .2المجال البشري :منتخب الكرة الطائرة في جامعة مؤتة.
 .3المج ال الزم اني :تم ت عملي ة إج راء االختب ارات ف ي الفت رة الواقع ة ب ين-2013/3/11
2013/3/19
التعريفات
الميكانيكا الحيوية :ھي مجال دراسة تطبيقات القوانين األساسية التي تحكم تأثيرات القوى
على حالة حركة أو ثبات األجسام الحية )طلحة ،وآخرون.(1998 ،
علم الكينماتيكا :من المفردات التي تستعمل في دراسة الميكانيكا وھي تھتم بالوصف
التحليلي والرياضي ألنواع الحركة بغض النظر عن مسبباتھا )طلحة ،وآخرون.(1998 ،
علم البيوميكانيك :ھو دراسة حركة الكائن الحي ومحاولة اإلرتقاء بھا من حيث طبيعة
الحركة المؤداه ،والكينماتيك ھو أحد أقسامه ويتطرق الى دراسة الشكل الخارجي الھندسي دون
التطرق لوصف مسببات الحركة )حسين ،ومحمود.(1998 ،
التحليل البايوميكانيكي :أحد طرق البحث في مجال البايوميكانيك والذي يبحث في تأثير
القوى الداخلية والخارجية على أنظمة حركة اإلنسان ،وتحليل األداؤ وتقويمه مما يساعد على
اختيار الحركات الصحيحة المالئمة لألداء الحركي )عبد البصير.(1998 ،
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الجھاز الحركي :وھو يتكون من جھازين اساسيين ھما الجھاز العضلي والجھاز العصبي
الذين يعطيا الشكل العام لإلنسان والقدرة على التحرك )السكري.(2001 ،
المتغيرات البيوكينماتيك :مجموعة من المتغيرات التي تسھم في وصف الحركة وطبيعتھا
وانسيابيتھا ومدى اقتراب األداء من النواحي المثالية من الناحية الخارجية )عبد البصير،
.(1998
مركز الثقل :النقطة التي يظھر بأن جميع أوزان نقاط الجسم وأجزاءه متركزه فيھا وھي
النقطة التي تتركز فيھا قوة جذب األرض )الفضلي.(2010 ،
التكنيك :ھو التطبيق االقتصادي والميكانيكي للحركة الرياضية وھو عملية بيوميكانيكية
للقيام بالمھارات الرياضية بصورة مثالية وضمن اللوائح والقوانين )الكاتب.(1987 ،
الكرة الطائرة :ھي أحد األلعاب الجماعية ذات الشعبية العالمية ،تلعب بين فريقين تفصل
بينھما شبكة عالية وعلى كل فريق ضرب الكرة فوق الشبكة لمنطقة الخصم ولكل فريق ثالثة
محاوالت إليصال الكرة لملعب الخصم في محاولة اسقاطھا داخله أو إجبار الخصم على إخراج
الكرة لخارج الملعب عند محاولته لعبھا أو صدھا )الجميلي.(2002 ،
اإلرسال :ھو جعل الكرة في حالة اللعب بواسطة الالعب الذي يشغل المكان الخلفي األيمن
ويمكنه ضرب الكرة بيد مفتوحة أو مقفلة بشرط عبورھا من فوق الشبكة الى ملعب الخصم.
)الجميلي.(2002 ،
الطريقة واإلجراءات
منھج الدراسة
قام الباحث باستخدام المنھج الوص في ) (Descriptive Methodمتبع ا أس لوب الدراس ات
المسحية بجميع خطواته وإجراءاته كونه يتالءم مع طبيعة ھذه الدراسة.
مجتمع الدراسة :تكون مجتمع الدراسة من العبي منتخب جامعة مؤت ة للك رة الط ائرة للع ام
الدراسي  2013/2012والبالغ عددھم ) (12العبا.
عينة الدراسة
ت م اختي ار ) (4م ن العب ي جامع ة مؤت ة للك رة الط ائرة وبالطريق ة العمدي ة حي ث ت م اختي ار
أطول العبين وطولھما ) (191سم وأقصر العبين وطولھما ) (170و)(169سم.
التجربة االستطالعية
تم أجراء تجربة استطالعية على عينة تكونت من ) (5العبين من مجتمع الدراسة .حيث تم
اختيارھم عشوائيا ،وت م اس تبعادھم الحق ا ً م ن عين ة الدراس ة ،ولم دة ) (5أي ام ك ان ھ دف التجرب ة
االس تطالعية ھ و التأك د م ن س المة إج راءات الدراس ة والص عوبات المتوقع ة والتأك د بدق ة م ن
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الوقت الالزم لتطبيقھا ،ك ذلك تطبي ق اختب ار الدراس ة ،وتعري ف فري ق العم ل عل ى طريق ة تنفي ذ
وتسجيل االختبار ،وقد توصل الباحث من خالل إجراء التجربة االستطالعية إلى:
 .1أمكانية تطبيق الدراسة بشكلھا الحالي.
 .2مناسبة أدوات الدراسة ووضوحھا.
 .3قدرة أفراد العينة على التعامل مع أدوات الدراسة .
 .4سالمة إجراءات التصوير وسالمة أدواته.
ص دق المقي اس :ت م التحق ق م ن ص دق المقي اس باس تخدام ص دق المحت وى إذ ت م ع رض
المقياس على مجموعة من المحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص ملحق ) (1طلب م نھم التأك د
الحكم على صالحيته حيث أشاروا إلى صالحيته للتطبيق بعد إجراء بعض التغيرات عل ى منطق ة
االستقبال.
ثبات المقياس :أعتمد الباحث من أجل إيجاد ثبات االختب ار طريق ة تطبي ق االختب ار وإع ادة
التطبي ق ) (Test – Re Testعل ى عين ة اس تطالعية قوامھ ا ) (5أف راد م ن مجتم ع الدراس ة
وخارج عينتھا ،وتم ذلك من خالل اختبار الدراسة ،ثم بعد )(5أيام تم تطبيق االختبار م رة أخ رى
وأظھ رت نت ائج العين ة االس تطالعية أن ثب ات اختب ار دق ة اإلرس ال الس احق بل غ ) (0.846وھ و
مقبول لمثل ھذا النوع من الدراسات ،والجدول رقم ) (1يوضح ذلك.
جدول ) :(1نتائج ثبات اختبار دقة اإلرسال الساحق تطبيق االختبار وإعادة التطبيق.
التطبيق االول
االنحراف
المتوسط
المعياري
الحسابي
0.61
1.78

التطبيق الثاني
االنحراف
المتوسط
المعياري
الحسابي
0.53
1.93

معامل
االرتباط

مستوى
الداللة

0.846

0.05

يبين الجدول رقم ) (1نتائج ثب ات اختب ار دق ة اإلرس ال الس احق ف ي الك رة الط ائرة بأس لوب
تطبي ق االختب ار وإع ادة التطبي ق ،وق د بلغ ت قيم ة معام ل االرتب اط ب ين التطبيق ين )(0.846
بمستوى داللة ) (0.05وھي قيمة دالة إحصائيا وتعبر عن مستوى مقبول ومناس ب لثب ات اختب ار
دقة اإلرسال الساحق في الكرة الطائرة.
أدوات الدراسة
 .1كاميرا عدد ) (2تصوير فيديو نوع ) (Sonyديجيتال وتم تثبيت الكاميرا على بعد 8م.
 .2شريط الصق ونقاط فسفورية لوضعھا على النقاط التشريحية لمفاصل الجسم.
 .3متر قياس.
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 .4جھاز Data show
 .5برنامج  Kinoveaيقوم بتقطيع الصورة لعدة مقاطع ،كما يقوم بتحديد زوايا المفاصل.
 .6كرة طائرة قانونية عدد) (5نوع Mekasa
تصميم الدراسة
تتضمن ھذه الدراسة المتغيرات التالية:
 .1المتغير المستقل وھو طول الالعب.
 .2المتغير التابع وھو المتغيرات الكينماتيكية المرتبطة بدقة اإلرسال في الكرة الطائرة.
إجراءات الدراسة
ق ام الباح ث بتثبي ت الك اميرا عل ى منص ب عل ى بع د )8م( حي ث ك ان ارتف اع الك اميرا ع ن
األرض )175سم( ووضعت بشكل عامودي على المستوى الجانبي لالعب ،وت م اس تخدام مقي اس
رسم طوله )100سم( وذلك إليجاد معامل التحويل ،وقبل التصوير ت م التأك د م ن س المة الك اميرا
وتم وضع عالمات فسفورية واضحة المعالم بعرض )(1.5سم لك ل عالم ة ،حي ث ش ملت مفص ل
الكاحل ،مفصل الركبة ،مفصل الح وض ،مفص ل الكت ف ،مفص ل المرف ق والرس غ ،وال رأس وت م
كذلك وضع عالمة فسفورية على مركز ثقل الكرة .وبعد ذلك تم عرض الفيديو ب العرض البط يء
باستخدام البرنامج التحليلي ثم تم التصوير في صالة كلية التربية الرياضية في جامعة مؤتة ث م ت م
التحليل بواسطة برنامج .Kinovea
اإلختبار
طلب من كل العب تنفي ذ ) (10إرس االت بطريق ة اإلرس ال الس احق وتوجيھھ ا نح و منطق ة
محددة في الملعب المقابل تم تحديدھا في المركز رقم ) (1بالملعب المقابل وحددت بأعم دة بحي ث
كانت أبعاد ھذه المنطقة ) (2.5*2.5وھي تقارب ما يغطي ه الالع ب المس تقبل ف ي منطقت ه تقريب ا
)ملحق  (2وقد تم التأكد من سالمة االختبار بعد العودة الى أراء المحكمين ملحق ) (1والى بعض
المراجع العلمية مثل إبراھيم ).(2001
طريقة التحليل )آلية استخراج قيم ومتغيرات الدراسة(
 .1تم تحليل جميع المحاوالت الناجحة.
 .2ت م تحلي ل مراح ل حرك ة الرم ي وذل ك م ن خ الل تحلي ل الفل م ص ورة – ص ورة باس تخدام
البرنامج.
 .3تم حساب معامل التحويل عن طري ق قي اس ط ول الطاول ة كمرجعي ة )طولھ ا 100س م(عل ى
الواقع بينما بلغ طولھا على جھ از  (1.74) Data showس م بمعن ى أن ك ل ) (100س م ف ي
الواقع =)(1.74على الشاشة.
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 .4تم رسم المسار الحركي لمركز ثقل الكرة ابتداء من نقطة ضرب الكرة إلى حين ھبوطھا ف ي
المنطقة المخصصة.
 .5تم حساب المتغيرات الكينماتيكية التالية:
أ.

تم حساب الزمن عن طريق البرنامج التحليلي حيث كان يعط ي )(10ص ور/ث بمعن ى
أن زمن الفريم الواحد 10/1ثانية.

ب .تم حساب الزوايا المختلفة باستخدام البرنامج التحليلي.
ج .تم حساب ارتفاع مركز ثقل الكرة وطول الخطوة األولى وإزاحة مرك ز الثق ل الالع ب
باستخدام المتر وبالرجوع إلى معامل التحويل المبين أعاله.
د.

تم حساب سرعة الرمي بقياس الفرق في المس افة ب ين مرك ز ثق ل الك رة لحظ ة الرم ي
وبعد الفريم األول الذي يلي الرمي مباشرة.

متغيرات الدراسة
شملت الدراسة المتغيرات الكينماتيكية التالية:
.1

إزاحة مركز ثقل الجس م األفقي ة :وھ ي تش ير إل ى مق دار التغي ر ف ي موق ع نقط ة مرك ز ثق ل
الجسم على المركبة األفقية وتم حسابھا حاسوبيا عبر البرنامج التحليلي.

.2

إزاحة مركز ثقل الجسم العمودية :وھي تشير إلى مقدار التغي ر ف ي موق ع نقط ة مرك ز ثق ل
الجسم على المركبة العمودية.

.3

زاوية انطالق الكرة :وھي زاوية خروج الكرة بعد ضربھا مباشرة بيد الالعب.

.4

زاوية المرفق :وھي زاوية مرفق اليد الضاربة عند لحظة ضرب الكرة.

.5

زاوية الركبه عند الوثب :وھي زاوية الركبتين لحظة الوثب لألعلى.

.6

سرعة انطالق الكرة :وھي مقدار المسافة التي قطعتھا الكرة مقسمة على زمن الفريم األول
بعد خروجھا.

.7

سرعة االقتراب:مقدار المسافة األفقية التي يقطعھا الالع ب بمرحل ة االقت راب مقس مة عل ى
زمن االقتراب.

.8

زاوية النھوض:وھ ي الزاوي ة المحص ورة ب ين المس توى األفق ي ل ألرض م ع وب ين مفص ل
الركبة.
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األساليب اإلحصائية المستخدمة
 −معامل االرتباط لحساب الثبات.
 −المتوسط الحسابي.
 −اإلنحراف المعياري.
 −اختبار )ت( إليجاد داللة الفروق الظاھرية.
عرض النتائج
ولتأك د م ن ھ ذه فرض ية البح ث ق ام الباح ث باس تخدام المتوس طات الحس ابية واإلنحراف ات
المعياري ة واختب ار ) (Tلتحدي د الفروق ات الظاھري ة وفق ا لنت ائج األداء المس جلة ،وذل ك كم ا يب ين
الجدول ).(2
جدول) :(2المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمتي ) (tالمحسوبة والجدولية وفقا
للفرق في الطول.
الالعبان الطويالن

الالعبان القصيران

المتغيرات

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

إزاحة مركز
الثقل األفقية
إزاحة مركز
الثقل العمودية
زاوية النھوض
متغير زاوية
الركبة
زاوية انطالق
الكرة
زاوية المرفقين
سرعة انطالق
الكرة
سرعة االقتراب
ارتفاع زاوية
الرمي

t
المحسوبة

الداللة
اإلحصائية

2.19

46.

2.22

19.

0.114

غير دال

1.26

15.6

1.32

13.14

0.751

غير دال

62
116.5

12.9
9.25

28

9.59

54
141.7
5
25.75

6.6
27.9

.321
2.08

غير دال
غير دال

9.60

.481

غير دال

152.4
26.50

7.47
3.69

161.8
13.00

5.11
1.15

1.68
10.20

غير دال
دال إحصائيا

1.68
2.23

32.
08.

8.04
11.72

دال إحصائيا
دال إحصائيا

3.41
3.20

47.
08.

وذلك عند الدرجة الجدولية ) (3.18ومستوى داللة ).(0.05
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نج د م ن الج دول أن ه ل م تك ن ھن اك ف روق دال ة إحص ائيا ف ي جمي ع المتغي رات الكينماتيكي ة
والمرتبطة بدقة اإلرس ال الس احق م ن األعل ى تبع ا لمتغي ر الط ول حي ث كان ت ھن اك ف روق دال ة
إحصائيا في متغيرات سرعة انطالق الكرة وسرعة االقتراب وارتفاع زاوية الرمي.
مناقشة النتائج
يمكن مناقشة فرضيتھا م ن خ الل تن اول المتغي رات الكينماتيكي ة ال واردة ف ي نت ائج الدراس ة
وكالتالي:
متغير إزاحة مركز الثقل األفقية
يعزو الباحث عدم وجود فروق في ھذا المتغير نظ را ألن المس افة الت ي تس بق اإلرس ال تق ع
ضمن منطقة محص ورة نوع ا م ا ونظ را لطبيع ة العين ة ون وع اإلرس ال ال ذي يتوج ب الج ري ث م
الوثب ف إن ك ال الالعب ين ومھم ا اختل ف طولھم ا س يكون ض من مس افة محص ورة وس يعمل عل ى
استغاللھا وھذه المساحة لن تدعم وجود الفروق ،كما أن تشابه األداء الفني بين الالعبين ساھم في
ھذه النتيجة.
متغير إزاحة مركز الثقل العمودية
أظھرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق داله إحصائيا في ھذا المتغير ويرى الباحث أن قيام
ك ال الالعب ين بالوث ب لألعل ى أدى لوج ود تق ارب ف ي مس توى إزاح ة مرك ز الثق ل عل ى المركب ة
العمودية وبالرغم من اختالف الطول بين الالعبين إال أن ذلك لم يؤثر مم ا يش ير إل ى أن الالع ب
القصير عوض الفرق في ارتفاع مركز الثقل بالقفز لألعلى بشكل اكبر.
متغير زاوية النھوض
حيث أشارت نتائج الدراس ة إل ى ع دم وج ود ف روق دال ه إحص ائيا ف ي ھ ذا المتغي ر ،وب رأي
الباحث فإن ھذا المتغير وعند بداي ة مرحل ة الوث ب فإن ه يلع ب دورا ھام ا عن د ك ل الالعب ين مھم ا
اختلفت أطوالھم ،وال يتأثر باختالف الطول فسواء كان الالعب قصير أم طويل فإن ذلك ل ن يغي ر
في زاوية النھوض وبما أن اإلزاحة العمودية عند الالعبين لم تكن مختلفة فذلك يش ير إل ى تق ارب
االرتف اع ال ذي وث ب إلي ه كالھم ا وبم ا أن ارتف اع الوث ب بت أثر بم دى زاوي ة النھ وض فإن ه م ن
المنطقي أن ال تكون ھناك فروق في ھذا المتغير.
متغير زاوية المرفق
أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود ف روق دال ه إحص ائيا ف ي ھ ذا المتغي ر ويع زو الباح ث
ذل ك إل ى تق ارب ارتف اع الوث ب و إل ى ك ون االختب ار م رتبط بالدق ة وحي ث أن منطق ة االس تقبال
المحددة كانت في الزاوية البعيدة في الملعب المقابل لجأ كال الالعب ين إل ى اس تغالل معظ م الم دى
الحركي لمفصل المرفق والبالغ  180درجة ،كما والحظ الباحث أن أداء الالعبين فنيا لم تكن في ه
مرجحة للذراع قبل الضرب مما يعني انخفاض القوة المحصلة وإليصال الكرة عمد الالعبين إلى
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استغالل المدى الحركي في مفصل المرفق.
متغير زاوية انطالق الكرة
لم تظھر بحسب نتائج الدراسة فروق داله إحصائيا في ھذا المتغير ،ويرجع الباحث ھذا إل ى
أن الالعب ين اس تخدما نف س تكني ك الرم ي ،كم ا أن التق ارب ف ي المتغي رات الم ؤثرة عل ى زاوي ة
الرمي كزاوية المرفقين والتي لم تكن فيھا فروق داله إحصائيا أدت إلى ھذه النتيجة.
متغير زاوية الركبتين عند الوثب
ويعزو الباحث عدم وجود فروق دال ه إحص ائيا ف ي ھ ذا المتغي ر إل ى ك ون األداء الفن ي ل دى
الالعبين متشابه والى تقارب زاوية النھوض عندھما ،األمر الذي انعكس عل ى تس اوي ق يم زواي ا
ال ركبتين وعل ى ال رغم م ن االخ تالف ف ي ارتف اع القف ز ال ذي أدى ع دم وج ود ف روق ف ي متغي ر
إزاحة مركز الثقل عاموديا فيمكن أن يعزى ھذا االختالف في ارتفاع القف ز ال ى متغي رات أخ رى
كالقوة االنفجارية في عضالت الساقين لالعب األقصر وليس لمتغير زاوي ة ال ركبتين عن د الوث ب
فنجد أن الحصول على ھذه النتائج وبرأي الباحث أمر منطقي.
متغير سرعة انطالق الكرة
أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق داله إحصائيا في نتائج ھ ذا المتغي ر ،ويع زو الباح ث
ذلك إلى ارتف اع زاوي ة الرم ي عن د الالع ب الطوي ل وبحس ب ق انون المق ذوفات فيزيائي ا أن ه كلم ا
ارتفعت زاوية الرمي فإن ذلك يؤدي إلى زيادة سرعة المقذوف ،ويعود ارتفاع زاوية الرم ي عن د
الالعب الطويل إلى القياسات الجس مية عن ده ،كم ا ويرج ع الباح ث وج ود الف روق إل ى أن س رعة
اإلقتراب لدى الالعب الطويل أكبر مما يؤدي إلى نقل زخم حركي اكبر للكرة.
متغير سرعة االقتراب
يعزو الباحث وجود فروق داله إحصائيا في ھذا المتغير إلى أن الالعب الطويل تكون ط ول
المس افة عن ده أكث ر م ن الالع ب القص ير ال ذي يعتم د ف ي الس رعة عل ى الت ردد أكث ر ،ونظ را
لمحدودية المساحة التي تس بق الوث ب ف إن الالع ب الطوي ل تك ون عن ده الفرص ة لالقت راب بش كل
أسرع من الالعب القص ير ال ذي ال يمكن ه ذل ك لع دم وج ود المس افة الت ي تمك ن م ن القي ام بزي ادة
تردد الخطوات.
متغير ارتفاع زاوية الرمي
وأظھرت النتائج وجود فروق داله إحصائيا في ھذا المتغير ،يعزوھا الباح ث إل ى القياس ات
الجسمية لالعب الطويل من طول عام وطول في الذراعين أكثر من الالعب القصير.
واتفقت نتيجة ھذه الدراسة مع نتيجة دراسات كل من عبد وأخرون ) (2005م ن حي ث ع دم
وجود ف روق دال ه ف ي متغي رات زاوي ة النھ وض بينم ا اختلف ت معھ ا بم ا يخ ض متغي رات زاوي ة
انطالق الكرة وسرعة االقتراب واتفقت مع دراسة الدليمي وغانم ) (2008من حيث وجود فروق
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في سرعة إطالق الك رة وع دم وج ود ف روق ف ي زاوي ة النھ وض ،كم ا واختلف ت م ع نت ائج ش لش
وآخرون ) (1999حيث لم تختلف زاوية انط الق الك رة عل ى ال رغم م ن اخ تالف ط ول الالع ب.
واتفقت مع نتائج دراسة الكساندر وھ ونش ) Alexander & Honish (2006م ن حي ث أھمي ة
زاوية الرمي في تحديد الدقة ،واختلفت مع نت ائج دراس ة تش ين واالخ رون )Chen et al(2006
حيث أن عينة ھذه الدراسة أشارت إلى اختالف في سرعة انطالق الكرة عند عينة الدراسة األم ر
الذي لم تظھره نتائج الدراسة الحالية.
أوال :االستنتاجات
 .1الفرق في الطول بين الالعبين يؤدي إلى اختالف بعض المتغيرات الكينماتيكية وليس
جميعھا.
 .2متغيرات ارتفاع زاوية الرمي وسرعة االقتراب وسرعة انطالق الكرة أثرت في دقة
اإلرسال عند الالعب األكثر طوال بدرجة أكبر من الالعب األقصر.
 .3متغيرات اإلزاحة األفقية والعمودية لمركز الثقل وزاوية النھوض وزاوية انطالق الكرة
وزاوية الركبة لحظة الوثب وزاوية المرفق لحظة الرمي أثرت في دقة اإلرسال حيث أنھا
تقاربت عندما كان األداء دقيقا.
ثانيا:التوصيات
 .1وضع المتغيرات الكينماتيكية التالية اإلزاحة األفقية والعمودية لمركز الثقل وزاوية النھوض
وزاوية انطالق الكرة وزاوية الركبة لحظة الوثب وزاوية المرفق لحظة الرمي في عين
االعتبار عند وضع البرامج التدريبية الخاصة بتطوير دقة اإلرسال الساحق لدى الالعبين
في الكرة الطائرة.
 .2زيادة االھتمام بمتغيرات سرعة انطالق الكرة وسرعة االقتراب وارتفاع زاوية الرمي كلما
زاد طول الالعب.
 .3القيام بدراسة أثر الطول على بعض المتغيرات الكينماتيكية المرتبطة بدقة اإلرسال من
أعلى في الكرة الطائرة والتي لم تتناولھا ھذه الدراسة.
 .4عمل تحليل حركي كامل وتوضيح طبيعة التسلسل الحركي وفقا لمتغير الطول.
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