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دراسة مقارنة في بعض المتغيرات الكينماتيكية لإلرسال الساحق والضرب 

  الساحق األمامي بالكرة الطائرة
  سناء مجيد محمد. د.م    منأياد عبد الرح. د.م  هاديولهان حميد . د.م.أ

  
  :التعريف بالبحث   -  ١
  : المقدمة وأهمية البحث  ١ – ١

وأداء فني عال  حتاج الى مهارة ورشاقةتعد لعبة الكرة الطائرة من الفعاليات التي ت
علينا البحث فيهـا   يحتموالذي والبدنية الكينماتيكية كثير من المتغيرات العتمد على توالتي 

البايوميكانيـك   ويعد علم، بشكل مستمر لتشخيصها وتطويرها من خالل التدريب الميداني 
التحليل الحركي الذي  باستخدامأحد هذه العلوم التي تساهم في تقديم أنسب الحلول الحركية 

لترشيد التدريب الرياضي  يشكل الفروض والمقدمات األولية ذات العالقة باألسس العلمية
تي وتعد مهـار بصورة خاصة ، الكرة الطائرة بصورة عامة و لمختلف األلعاب الرياضية

ـ ات من المهاروالضرب الساحق األمامي بالكرة الطائرة  األرسال الساحق عوبة األكثر ص
التـي  الكينماتيكيـة  تعتمد على الكثير مـن المتغيـرات    من ناحية األداء والتدريب والتي

  .والتقصي للوصول الى نتائج تتعلق باألداء واألنجاز  تستوجب الدراسة
القوة والضعف في األداء من خالل المعلومات التـي   على مواطنوسيتم التعرف 

ن مـن األجهـزة اآلليـة متعـددة     وخدمه الباحثأست تزودنا بها وسيلة القياس من خالل ما
لتحليل هذه المتغيرات الخاصـة بـاألداء    على التصوير الفيديويوالتي تعتمد األغراض 

تكمـن  أهمية البحث ، ومن هذا يتبين لنا بأن الحركي والكشف عنها بشكل مالئم وسريع 
وتعد تالي تطوير األداء وبال في أستخدام التحليل الحركي لمتغيرات األداء لهاتين المهارتين

النتائج التي سيتم التوصل إليها بمثابة أسس يتم االعتماد عليها من قبـل المـدربين عنـد    
   . أختيار وتدريب الالعبين الممارسين للكرة الطائرة 
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 :مشكلة البحث  ٢ – ١

الساحق والضرب  هناك العديد من العوامل المهمة في تطوير أداء مهارتي اإلرسال
النهوض  منها على سبيل المثال قوة االرتقاء والقفز في ميكانيكيةبالكرة الطائرة و قالساح

واإلزاحـة   األساسي لعملية النهـوض  ي تعد المفتاحـأو االهتمام بخطوات االرتقاء والت
لتأثير األداء  الخ كل هذه العوامل يعتمد عليها بالحكم القاطع الجدي.....  الدقيقة والسرعة

تي قد توجد  خيص الدقيق لتعاط الخلل بغض النظر عن الخبرة في التدريبالصحيح والتش
الـبعض اآلخـر    عند بعض المدربين لممارستهم التدريب لفترة طويلة والتي التوجد عند

مباشـر علـى األجهـزة     لحداثتهم في التدريب هذا ومن جهة أخرى عدم االستعانة بشكل
اً  عملية التدريب ميـداني  تائج األداء وتقويمالحديثة لمساعدتهم في التشخيص والحكم على ن

، ونظراً  لعدم وجود دراسـة قـد تناولـت    وبالتالي تقليل الوقت والجهد لتصحيح األداء 
بين المهارات في الفعاليات الجماعية لذا  الكينماتيكيةبالبحث والتفسير المقارنة من النواحي 

ارتين في الكرة الطائرة وفي المتغيرات قام الباحثون بإجراء هذه الدراسة للمقارنة بين مه
  .  الكينماتيكية 

  
  :أهداف البحث   ٣ – ١

 لمهارتي األرسال الساحق والضـرب الكينماتيكية التعرف على بعض المتغيرات 

  . من خالل التحليل الضوئي بالكرة الطائرة  الساحق
ة الطائرة من الفروق بين مهارتي االرسال الساحق والضرب الساحق بالكرالتعرف على 

   .الكينماتيكية بعض المتغيرات خالل 
 
  :مجاالت البحث   ٤ – ١

ــاني    ١ – ٤ – ١ ــال الزم ــن : المج ــة ٢٠٠٤/  ٨/  ٢٠م   ولغاي
 ٢٠٠٤/  ٩/  ١٥  .  

عينة من العبي المنتخب الوطني العراقـي  : المجال البشري   ٢ – ٤ – ١
  . م ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤ عام
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فـي محافظـة    ة رحيم عباس المغلقـة قاع: المجال المكاني   ٣ – ٤ – ١
  . القادسية 

 
 :ة لدراسات النظرية والمشابها -  ٢

 :  مهارة اإلرسال وأهميته في مباراة الكرة الطائرة ١ – ٢

 وضع الكرة في اللعب بواسطة العـب الصـف الثـاني   " مفهوم اإلرسال هو إن 
الذي يبـدأ   أو التصرف وكذلك هو األداء.   (1)"  المتواجد في منطقة اإلرسال بيد واحدة

لعب عـن   بها اللعب ويستأنف عند انتهاء الشوط وبعد كل خطأ وهو جعل الكرة في حاله
أرسالها مـن   و قبضة اليد أو كف اليد بهدفأو راحة اليد أطريق ضرب الكرة بكلوة اليد 

  . (2) المرحل لى نصف الملعب المقابل دون ارتكاب أي خطأ من قبل الفريقإفوق الشبكة 
المهمة التي علـى   حد المهارات الهجوميةأنه إفي  ترجع أهمية اإلرسال الساحقو

الكرة فوق الشـبكة   ن اإلرسال الساحق ليس مجرد عبوريعلموا إن أالعبي الكرة الطائرة 
 المسـافة واالرتفـاع  آخذين بنظر االعتبار أداءه بطريقة جيدة ودقيقة من المفروض بل 

 ن العبإذ أيق إحراز النقاط من خالل اإلرسال الساحق ويستطيع الفر، والمكان المحدد 
  . بدون تأثير من زمالءه أو الفريق المنافس  الًاإلرسال بصورة عامة يكون مستق

إتقان األداء الفني والخططي لمهارة اإلرسال المناسب وفي اللحظة المناسـبة   وان
عـن  الً  لفريقه فضعلى نقاط كثيرة الالعب  لى المكان المناسب سوف يحصلإ وتوجيهه

لى المعد بشكل غيـر  إرباكه مما يجعل وصول الكرة إالفريق المنافس و تأثيره في استقبال
  . (3) جيد

  ـــــــــــــــ
1-Federation I nlernational de volleyball: official volleyball : Rules 
1989-1992,P.35 

للخدمات الجامعية  ان ، دار العلومعم ١الحديث في الكرة الطائرة، ط: محمد الحوراني.٢
 .  ٤١، ص١٩٩٣،
البايوميكانيكيـة لإلرسـالين    دراسة مقارنة بـين المتغيـرات  : عامر جبار السعدي  .٣

 ص١٩٩٨جامعة بغداد  ، المتموج األمامي والساحق بالكرة الطائرة أطروحة دكتوراه
٩ – ٨ .  
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اإلرسـال   مشـاركة غلب الـدول ال أاستخدمت  ١٩٩٨عام وفي بطولة كأس العالم 
مـن   الساحق وبشكل مؤثرة مما يدل على أهمية هذا النوع من اإلرسال لمهارة هجوميـة 
مـا   الممكن اعتمادها في تسجيل النقاط المباشرة للفريق المرسل وهذا الكالم ينطبق على
نتيجة  أحرزته المستويات المهارية العالية وخاصة في أدارة مهارة اإلرسال المؤثر األول

القيام  لى المدربينيفضل علما تقدم ذكره اً  ووفق، دامه بكثرة من قبل الفرق العالمية استخ
 في ضـرب اإلرسـال   ةبتدريب العبيهم بالصورة التي تجعل أداء هذه المهارة أكثر دق

 ن أي خطأ سـوف أذ إالساحق الن هذا النوع من اإلرسال هو مفتاح إحراز نقاط مباشرة 
 هذا ما أكده االتحاد الدولي للكرة الطائرة فـي تعديالتـه  وفس للفريق المنا ةيجازى بنقط

 فـي حتى األخيرة على قانون اللعبة خاصة التعديل القاضي بالسماح بعبور كرة اإلرسال 
  .  لمس الشبكة ةحال

  
 : ميكانيكية األداء الفني لمهارة اإلرسال الساحق ٢ – ٢

زمـن   إذ تم قيـاس ، صيراً قاً  ق الكرة في اإلرسال الساحق يستغرق زمنيأن تحل
من الثانيـة األمـر   اً  جزء)  ٩ - ٧( وربا من أفي  ةتحليق الكرة من قبل الفرق الرجالي

لى حد إ ةصعبيه من الثانية مما يجعل مهمة العب% ٣ال يتيح للفريق المستقبل سوى  الذي
  .  جوميةو هأوخاصة عندما تكون التشكيالت الدفاعية الشتباك اإلرسال الساحق ثنائية  ما

 :مراحل وكما يلي  لى ستةإيمكن تقسيم مراحل األداء الفني لمهارة اإلرسال الساحق و
  The toss ةمرحلة رمي الكر. أ

  The approach ةالخطوات التقريبي. ب

  The take off االرتقاء. جـ
  The flight الطيران. ء

  The contact with ball ةالتالمس مع الكر. هـ
  The landing الهبوط. و
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 : The toss ةمرحلة رمي الكر. أ
ـ   ٤ ةللشبكة خلف النهاية بمسافاً  يقف المرسل مواجه   (1)اً  أمتـار تقريب

بمسـك   اعتمادا  على طول خطوه المرسل وعلى أداء الخطوات التقريبية ويقـوم 
 لألمام األعلى نحو خط النهايـة للملعـب   ةثم يرمي الكر ةالكرة بيديه أو يد واحد

و قربها مـن جسـم   أمن بعدها  ةثناء قذف الكرأوكذلك ينبغي التحكم في التوقيت 
ن يكـون الالعـب   ألى األعلى واألمام شرط إقذف الكره اً  فمن المهم جد الالعب

ن من الممكن رمي الكرة داخـل  إعند ضربها ، كما  ةخلف الكر وأالمرسل تحت 
خط النهاية وقد يسقط داخل الالعب المرسل يكون خارج  ن طيرانأالملعب طالما 

  . الملعب بعد تنفيذه ضرب الكرة
 : The approach ة الخطوات التقريبي. ب

رسـال  إلا داءأساسية في تنفيـذ و ألوا ةمن المراحل المهم ةتعد هذه المرحل
 )سـم ٢٠-١٢(ن كفاءة الخطوات التقريبية تزيد من قفزة الالعب من أذ إالساحق 

  . (2) كبر في الهواءأ ةوهذه الزيادة تمنحه مناور
لـى  إعن توليد السرعة االفقية ثم تحويلها  ةمباشر ةمسؤول ةهذه المرحلإن  

  التقريبيـة بمرحلتـان همـا     ةالخطـو  ثنـاء الطيـران وتمـر   أسرعة عموديـة  
ولى قصيرة ويتم ألا ةتكون الخطووالعدو   ةي خطوـف) ة خطوات العدو والوثب (

حـين تكـون    ام وعلى مشط القدم اليمنى فيمأللى اإالجسم  فيها تحويل مركز ثقل
 )  سم ٩٠ – ٦٠ ( طول بحدود أسرع وأبالقدم اليسرى التي تكون نية الثا ةالخطو

  .  مامأللى ااً  إوتهبط القدم اليسرى بشكل منبسط بينما يكون الجسم منحني
بالقدم اليمنـى   تمتنفجارية أساق  ةالتي هي عبارة عن خطووأما في خطوة الوثبة 

ن إالجسم كما  مامأعلى أللى اإتحريك الذراعين  ةوتصاحب الخطو ةوطويل ةون واطئوتك
لى إالركض  للطاقة من حركةاً  مؤثرالً  نتقاأالوضع الصحيح والمحكم لكال القدمين يؤمن 

الـذراعين   مام الجسم وتكون حركةأعلى أللى اإعن تحريك الذراعين الً  القفز فض ةحرك
  . (3) في القفز وازنتلألعلى لتعزيز ال

  ـــــــــــــــ
1-Bob gampardella: Serving, The IVCA Volleyball hand book of The 

American Volleyball coaches Association master 1987 ,p74 
2-Arie selinger: Power Volleyball. The serve p-31 
3-.Arie selinger: Power Volleyball. The serve p-32 . 
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  ويتـراوح  عضالت الـرجلين  ةأن طول الخطوة يختلف باختالف سرعة العدو وقو      
للحاق  وعند مرحلة الطيران تكون حركة القدم اليسرى سريعة) سم  ١٢٠ – ٢٤٠(  من 

  بالقدم اليمنى كما يحصل تزامن بـين حركـة الـذراع األماميـة والحركـة األماميـة      
 . للقدم اليسرى  

 : The take off االرتقاء. جـ
 تبدأ القفزة التقليدية حالما تالمس القدمان سطح األرض بعد الوثـب 

يبدأ الهبوط بواسطة القدم اليمنى التي تطأ األرض بحركة تالمـس خفيفـة   
وباتجاه القوه الدافعة للجسم ويتم الهبوط على األمشـاط   لكعب ومشط القدم

اوية صـغيرة  هبوط المشط بز( خط االرتقاء  فقط وبصورة عمودية باتجاه
 .) الً  وكعب القدم مرفوع قلياً  جد

وتسمح هذه الحركة لعضالت الرجلين بامتصـاص قـوة الصـدمة    
اإلصابات في أربطة مفاصل الركبة وان هدف هذه المرحلة  وتجنب حدوث

مفصلي الـركبتين والعضـالت    هو ضمان عدم حصول ضغط كبير على
القـوة   عن امتصاصالً  الرباعية والرؤوس الموجودة في مقدمة الفخذ فض

لى عمودية وفي إاألفقية المتولدة بواسطة القدمين بصورة ابتدائية وتحويلها 
دفع الجسم ببـدء عملهـا باالتجـاه    ـاألثناء تقوم العضالت المواجهة ل هذه

  )١(.  ة للجسمـفقية الدافعألا ةوـالق المطلوب وإيقاف
   The flight : مرحلة الطيران. ء

والمحافظة علـى   ةلجسم في مرحلة الطيران في الجو القويستخدم ا       
 التوازن عن طريق العضالت التي يعمل كل جزء منها في الجسم باتجـاه 

لى الخلف ينعكس التمدد الالإرادي فـي  إخر، فعند سحب الذراع اليمنى آلا
، أما االنقباض لهذه العضالت فأنـه فـي    بصورة نشيطة عضالت الصدر

   .  إليقاف الذراع ةمية والقواألما تقديم السرعة
 ـــــــــــــــــ

 
1.The official F.I.V.B Magazin For Volleyboll Coohes 1996 P.5  
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 لى الخلف نتيجة دخول الجسـم إأما حركة الجذع فتكون بعمل قوس مشدود 
رتفاع والطيران مما سيعمل على توليد طاقة حركيـة لعمـل   إلأثناء ا ةسفل الكرأ

 ةوتعتمد على القومنثنية حركة الرجلين فتكون ، أما وزيادة سرعتها  ضرب الكرة
كبر كلما أ ةرتقاء وكلما كانت القوإلعلى األرض أثناء عملية ا المستخدمة والمطبق

سـتجابة طبيعيـة   أنثناء الركبتين هو أعن الً  كبر ، هذا فضأ نثناء الركبتينأكان 
صل الجذع وهناك عالقة متبادلة بـين  نثناء مفيلي ذلك أ لى الخلفإرتداد الذراع إل

ثناء الطيران يكون كعب القدمين أنثناء الركبتين أوعند  عمل الركبتين وايقاع الذراع
لى أمام فأن عمـل  إوالجذع  ةبتقريب مفصل الركببانا  األمام بأتجاه الفخذين وكلما

ـ خالل تقريبه مركز ثقل األعضـاء ستح  مناً  الذراع الضاربة سيكون سريع ل ص
 . )١(  لى سرعة دورانيةع

 : The contaet with ball  ةالتالمس مع الكر. هـ
في هذه المرحلة يرفع الالعب المرسل كال الذراعين فوق األكتـاف  

لى األسفل خلـف  إمن مفصل المرفق وتنخفض  ةثم تنثني اليد الضارب ومن
عضالت الكتف والصدر يساعدان على مد الذراع  ن تنشيط، أس الالعب أر
على االرتفاع الذي يـتم  اً  دائم لى األسفل يعتمد ذلكإوضربها  ةبس الكرلك

لى إ ةتنفذ الكر )مفصل اليد(من مفصل الرسغ  ةخاطف ةضرببمنه الفعل ، و
  . ة ملعب المنافس بقوة هائل

 : The landing  مرحلة الهبوط. و
وهي المرحلة التي يهبط فيها الالعب المرسل بشكل معتدل وبأقـل  

ن تزامن االستخدام الرديء للهبوط والقوى التي تتولـد  أللمفاصل لة صدم
الهبوط هذه ة وتتم مرحل،  لى إصابات األطراف السفلىإ عند الهبوط تؤدي

لى األرض بأرتخاء على كال إالمرسل  أذ يهبط الالعبة ، عد ضرب الكرب
نفيذ الملعب بينما يكون ت القدمين داخل الملعب وبذلك يكون تنفيذ القفز خارج

  ) .٢( الضرب داخل الملعب
  

 ـــــــــــــــــ
1..Debra Allyyn0 the biomechanuics of londing of ter quickeattack U.S.A 1995.P.10  

  ١٣٩ص ١٩٩٦للطباعة والنشر  عمان دار الفكر ١أكرم زكي خطائي موسوعة الكرة الطائرة ،ط. ٢
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  : مهارة الضرب الساحق  ٢ – ٣
بالكامـل مـن    لتعديها ةبأحدى اليدين بقو ةق عبارة عن ضرب الكرالضرب الساح
وهو أكثـر المهـارات    ،  لى ملعب الفريق المضاد بطريقة قانونيةإفوق الشبكة وتوجيها 

في الوقت نفسه أنها مهـارة   نتباه المشاهدين ولكنأالطائرة الذي يجلب  ةفي الكراً  ظهور
والقوة العضلية وسـرعة   التوقيت والتوازن أنها مهارة تتطلب مركب منويصعب إتقانها 

 . )١(اً  ضائعاً  الحركة وبدون الميكانيكيات الصحيحة فأن كل هذا يعد جهد
 :  لى خمس مراحل متتالية وهيإويمكن تقسيم طريقة أداء الضربة الساحقة 

 : مرحلة التهيؤ واالستعداد. أ
 يجب ٢ المركزو ٤ن وضع االستعداد بالنسبة لالعب الضارب من المركز أ

 ستعداد العب الصفأوبذلك يكون ،  من الشبكة) متارأ ٤ -٣ (ن يكون على بعد أ
والمركـز  ) ١(الخلفي الذي يقوم بالضرب الساحق من الخط الخلفي وفي المركز 

من خط الهجوم أما وضع االستعداد وبالنسبة لالعـب   أمتار) ٤-٣( على بعد) ٥(
متار من الشبكة ، وبذلك يكـون  أ) ٣-٢(فيكون على بعد  )٣(الضارب من مركز 

يقوم بالضرب الساحق من الخط الخلفي وفي  استعداد الالعب الصف الخلفي الذي
نسبة لتشابه موقع الضرب مـن   متار من خط الهجومأ) ٣-٢(على بعد ) ٦(مركز 

  .  بعادها عنهاأختالف اولكن ب ةالشبك
 : مرحلة االقتراب .ب

 لى البقعةإالعب الضارب للضربة الساحقة ن يوصل الأأن االقتراب يجب 
 ةبدرجة كافيناً  ن يكون االقتراب مرأالمناسبة التي سيؤدي فيها القفز ومن المهم 

رتفاع للقفز أبحيث تسمح ببعض التعديالت ويحدد وقت االقتراب بحيث يتم أقصى 
معظم الالعبين يتخـذون  ة ، والوقت نفسه الذي يحدث فيه ضرب الكر بالضبط في

تخاذ الخطوات األربـع هـي الطريقـة    أأن  . )٢(الكرة خطوات تقريبية تجاه ٤-٣
الطرق للتعلم فبالنسبة للضارب الذي يسـتخدم الـذراع    سهلأاألساس للتقدم وهي 

ذ مـن  ، إبقدمه اليمنى وتعد هذه الخطوة األولى  لى األمامإاليمنى فعليه أخذ خطوه 
االتجـاه الصـحيح    يك الجسم وتوجيههخاللها تبدأ السرعة وهذه الخطوة تبدأ بتحر

مـن الخطـوة    خذ الخطوة الثانية بالقدم اليسرى والتي تتميز بأنها أطولأبعدها يتم 
  . األولى والتي تبدأ ببناء السرعة 

 ـــــــــــــــــ
  
 . ١٠٨ص،  ١٩٩١،دار الفكر العربي  ، القاهرة : المباديء التعليمية في الكرة الطائرة ؛الوشاحي عصام .  ١
  ١١٤ص ١٩٩٩الكرة الطائرة ، القاهرة ، دار الفكر العربي : علي مصطفى طه .  ٢
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للحصول علـى   ةوتدفع القدمين األرض بقو لى األمامإن الجسم يبدأ باالنسياب أ ذإ
ـ   قوة رد فعل األرض بعدها تبدأ الخطوة الثالثة ي ـبتحريك القدم اليمنى مرة أخـرى وه

وفيها يتم إيقاف الـزخم   يخطوها الالعب الضارب  الخطوات التــي أطول خطوة بين
انفجارية من خـالل دفـع القـدم     لى األعلى وبقوةإلى األمام ويتهيأ الجسم للقفز إالمندفع 

لـى  إيحول الـزخم األفقـي    و التوقف الذيأكثر من الكبح أاليسرى للحصول على قدر 
لى تماس القدمين إيحول  عمودي وفي هذه الحالة يكون التوقف على كعب القدمين وبعدها

لـى  إتجلب القدم بسـرعة   ذإما الخطوة الرابعة فتكون بالقدم اليسرى أكاملة مع األرض 
  . اً  تقريب وبمسافة عرض الكتفينالً  األمام وتوضع أمام القدم اليمنى قلي

واحد وبذلك فأن هذا  ن تحدثا وكأنها في وقتأن الخطوتين ينبغي ألى إوتجدر اإلشارة هنا 
 .ضع هو األخير الذي تبدأ من خالله القفز الو

 : )القفز ( مرحلة االرتقاء . جـ
القضيبين  يتم القفز بعد خطوتي االقتراب وانتقال ثقل جسم الالعب من خلف

ـ ) ( الـورك (لى باطن القدمين ثم األمشاط وتكون زوايا مفاصل الجسم إ   )ةوالركب
درجـة علـى   ) ٩٠-٨٠(درجة و )١١٠-١٠٠(و  ةدرج )٩٠(هي ) الكاحل( و 

مشاط تبـدأ الـذراعين فـي    أللى اإالجسم من القضيبين  ثناء حركة نقلأالتوالي و
تكـون  وعند مرورها بمحاذاة الفخذين  ةقو مام بأقصىأللى اإمن الخلف  ةالمرجح

فرد القدمين والركبتين للحصول علـى   وفي هذه اللحظة يتمالً  القدمان مثبتين كام
  .  قوة دفع الوثب

 : الضرب ةمرحل. و
 لى أقصى ارتفاع ممكن أثناء عملية الوثب تتحـرك إعند وصول الالعب 

المرفق أعلـى مـن    الذراع الضاربة ألعلى حيث ثني مفصل المرفق وبينما يكون
تقوس خفيف للخلف مع لـف   ةيكون الجذع في حالوومتجه لألمام  مستوى الكتف

ما الذراع الغيـر  أالضرب كلما زاد التقوس زادت قوة و جذع الالعب اتجاه الذراع
على توازن الجسم فـي   ةبمستوى أفقي للمحافظ أمام الجسم ةفتكون مفرود ةضارب

وتضرب الكرة في أقصى نقطـة  لألعلى الهواء ويتم الضرب برفع اليد الضاربة 
اليد وتتخذ الضـربة   بالجزء العلوي من ةارتفاع يصل إليها الالعب وتضرب الكر

  )  ١(  شكل ضربة السوط
 ـــــــــــــــــ

 .   ١١٤مصدر سبق ذكره ص: علي مصطفى طه .  ١
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 : مرحلة الهبوط. هـ

األسـفل   لىإسحب الذراعين يتم  ةيتم مباشر ةبعد متابعة اليد الضاربة للكر
 لى الخلفإلى الخارج أو سحب الذراع إمع تجنب لمس الشبكة وذلك بلف المرفق 

  .   ) ١( لى الصدر إوضمها 
يتجاوز الالعـب الضـارب    نألهبوط بشكل مرن وبتوازن دون ن يكون اأويجب 

بحيث تكون القـدمان   ذ يتم الهبوط على مشطي القدمينإالساحقة خط المنتصف  الضربة 
لتسـاعد  ) والورك الكاحل والركبة(متباعدتين بأتساع الحوض ومتوازيتين وبثني مفاصل 

اللعـب   للمشـاركة فـي   على امتصاص صدمة الهبوط ثم يتخذ بعد ذلك وضع االستعداد
  .  بسرعة

 
 : منهجية البحث اإلجراءات  

 : البحث منهج ١ – ٣
  .  عة البحثيالمنهج الوصفي التحليلي لمالئمته لطبون أستخدم الباحث

 :عينة البحث  ٢ – ٣

يمثلـون  العبـين   ستةالعمدية والمتمثلة بـبطريقة المعاينة تم أختيار عينة البحث 
الوسط الحسابي  بلغ، إذ بالكره الطائرة الرياضي ونادي الجيش  المنتخب الوطني العراقي

من سبق لهم التدريب والممارسة مو) ١.٦٤( بأنحراف معياريسنة ) ٢٤.١١٦( عمارهمأل
  .، وتعد عينة الدراسة متجانسة

  : أدوات البحث ٢ – ٣ 
ـ : ( تم االستعانة باالدوات التالية  ة المالحظة والتجريب من خالل مالحظة ومعرف

 تفسيراً للمتغيرات التي تحدث من خاللأن تعطي يمكن الكينماتيكية التي  جميع المتغيرات
أدوات قياس مختلفة ميزان طبي ، ، كاميرا فيديوية يابانية الصنع نوع هيتاشي ،  التجريب

قانونية ثالث كرات طائرة ، ساعة توقيت ، شريط قياس ، عالمات قياس ، ومقياس رسم 
   .  CD أشرطةجهاز حاسوب و، 

  ــــــــــــــــ
  .  ١٤٢ص ١٩٩٦والنشر  ، عمان ، دار الفكر العربي للطباعة ١موسوعة الكرة الطائرة ، ط: اكرم زكي خطاميه.  ١
  :خطوات تنفيذ البحث   ٣ – ٣
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الرياضي  تم تصوير التجربة بأشراف مصور فيديوي له خبرة في مجال التصوير
وبمسافة  انبي بالنسبة لألرسال الساحق والضرب الساحقحيث تم التصوير من المنظر الجب

العدسة عـن   متر وأرتفاع ٧.٧معلومة حيث كان ابتعاد الكاميرا عن موقع تنفيذ المهارات 
  .  *مع كادر للعمل والمساعدة  macro م وقرب وبعد للزوم و ١.٤٥األرض 

اء عملية بعد أجر ٦.٣٠الساعة  حتى ٥.٣٠الساعة  ١٧/٨/٢٠٠٤تم التصوير في 
الساحق والضرب الساحق لكـل   محاوالت لألرسال ١٠األحماء حيث قام الالعبين بتنفيذ 

   .  في كلتا المهارتين  مع االحتفاظ ببعد الكاميرا وارتفاعها عند الالعب، العب 
 

 : التجربة االستطالعية ٤ – ٣
نة ذاتها كانت العيإذ  ١٥/٨/٢٠٠٤الباحثون تجربة أستطالعية أولية بتاريخ  أجرى
جامعة بتم التصوير في قاعة كلية التربية الرياضية قياسات البحث وقد عليها  التي أجريت

 تنفيذهاسيتم التصوير تم تعديل الكثير من الخطوات التي إجراء عملية  خالل منوالقادسية 
  :غرض التجربة األستطالعية هو ، لذا فإن في التجربة الميدانية 

  .   المثالية للتصويرد واالبعامعرفة الزوايا 
  .  مالئمة الوقت للعينة ألجراء التجربة

  . فريق العمل في األختبارات الميدانية توزيع معرفة األضاءة والتعرف على 
  . تجاوز األخطاء التي تواجه الباحث في األختبار الميداني 

 
 :  التجربة الميدانية الرئيسية ٥ – ٣

اً  الخامسة عصـر  الساعة ١٧/٨/٢٠٠٤لثالثاء المصادف أجريت التجربة الميدانية يوم ا
الالعبين  لاأوزان وأطوتم أخذ قياسات  في البدايةو. على قاعة رحيم عباس في الديوانية و

تم التصوير  المشاركين في التجربة وابالغهم باألداء المطلوب وبعد أجراء اإلحماء الكافي
الكـاميرا عـن    ارتفاع عدسة، إذ بلغ لصنع بواسطة كاميرا فيديوية نوع هيتاشي يابانية ا

قام كـل  وقد متر  ٧.٧المسافة بين الكاميرا والالعب متر في حين بلغت  ١.٤٥األرض 
  . بتأدية عشر ارساالت ساحقة وعشرة ضربات ساحقة  العب

  ــــــــــــــــ
  .  المصور صالح حسين ، بكالوريوس تربية رياضية ، جامعة القادسية * 
  أحمد عبد األمير العبو ماجستير تربية رياضية ،/ رحمن الاد عبد أي. د.محسين مردان عمر و . د.م.أعمل كادر ال* 
    .طالب ماجستير   -كرة طائرة  
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عالمات عاكسة  تم تحليل المحاوالت الصحيحة والناجحة فقط ووضع الباحثونوقد 
األيمن القريـب   المرفقفي كل نقطة جانبية على مفصل الورك والكتف والركبة والقدم و

مراحل تنفيذ  من الكاميرا هذه العالمات استخدمت لحساب المعلومات على كل مرحلة من
   . المهارة 
 

  :المتغيرات الكينماتيكية المقاسة  ٦ – ٣

السـرعة  ، اإلزاحة األفقية ، اإلزاحة العموديـة  ( المتغيرات اآلتية لقد تم عرض 
زاوية أنطـالق الكـرة ، سـرعة    لحظة ضرب الكرة ، أعلى ارتفاع ،  العمودية واألفقي

باليد ، السرعة الزاوية لليد ، زاوية الطيران لالعب ، زاويـة   ، زمن اتصال الكرةالكرة
على الخبراء بعد أن تم جمعها من المصـادر   ) والكتف والرسغ الكاحل والركبة والمرفق

سرعة الكرة ، ( لمتغيرات اآلتية العلمية ، وبعد جمع البيانات وتفريغها أستقر العمل على ا
 انطالقلمركز ثقل الجسم ، زاوية  ارتفاعالسرعة اآلنية للذراع ، اإلزاحة األفقية ، أعلى 

  ) . الكرة ، زمن الطيران 

  
 : الوسائل اإلحصائية ٧ – ٣

 اإلحصـائية الستخراج المعالجات  SPSS الجاهز  اإلحصائي برنامجالاستخدام تم 
  :لعمل وكالتالي التي لها عالقة با

  .الوسط الحسابي .  ١
 .االنحراف المعياري .  ٢

  .للعينات الغير متناظرة والمتساوية بالعدد ) ت(اختبار .  ٣
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  :عرض وتحليل النتائج   -  ٤
عرض ومناقشة الفروق في بعض المتغيرات الكينماتيكية بين مهارتي االرسال   ١ – ٤

  :الساحق والضرب الساحق األمامي 
الساحق  اإلرسالغرض المقارنة بين نتائج بعض المتغيرات الكينماتيكية لمهارتي ل

بين عينتين ) ت(والضرب الساحق األمامي ولمعرفة أيهما األفضل فقد تم استخدام اختبار 
  ) .  ١( غير متناظرتين لمعرفة معنوية الفروق بينهما وكما مبين فـي الجدول 

  )١(جدول 
  المحتسبة للمتغيرات) ت ( حرافات المعيارية وقيمة األوساط الحسابية واالن

  الساحق والضرب الساحق األمامي اإلرسالالكينماتيكية ولمهارتي 
  

  
 الداللة

  
 *ت 

   الساحق اإلرسال الضرب الساحق
 المتغیرات

  
 س ع س ع ت

 ١ سرعة الكرة ١٦.٨٣٣ ١.٤٧٢ ١٣.٣٣ ١.٢١١ ٤.٤٩٨ معنوي
  ٢ السرعة اآلنیة للذراع ١١.٩١٦ ٠.١٤٧ ٩.٩٢٣ ٠.١٥٢ ٢٣.٠٦٥ معنوي

  ٣ اإلزاحة األفقیة ١.٦٦٦ ٠.٢١٦ ١.٣٨٣ ٠.١٤٧ ٢.٦٥٥ معنوي

لمركز  ارتفاعأعلى  ١١٨.١٦٦ ٢.٣١٦ ١٥٣.٠٠٠ ٤.٦٠٤ ١٦.٥٥٤ معنوي
 ثقل الجسم

٤  

  ٥ الكرة انطالقزاویة  ٧.٨٠٠ ٠.٢٠٩ ٢٠.٦٦٦ ١.٦٣٣ ١٩.١٤٣ معنوي
  ٦ زمن الطیران ٠.٧٠٠ ٠.١٤١ ٠.٦٧٥ ٠.٠٣٣ ٠.٤٢١ غیر معنوي

وبدرجـة حريـة   )  ٠.٠٥( داللـة   تحت مستوى)  ٢.٢٢٨(الجدولية تبلغ ) ت(قيمة * 
)١٠(.  

  
نتـائج الفـروق فـي مسـتوى المتغيـرات      والذي يمثل ) ١(الجدول يالحظ من 

 .بين اإلرسال الساحق والضرب الساحق بالكرة الطائرة  الكينماتيكية
بانحراف  )١٦.٨٣٣(بلغ الوسط الحسابي ) رسال الساحقلإل سرعة الكرة(ففي متغير       

) ١٣.٣٣( )لضرب الساحقباسرعة الكرة ل(الوسط الحسابي  فيما كان) ١.٤٧٢(معياري 
وهـي  ) ٤.٤٩٨(المحتسبة فقد بلغت ) ت ( أما قيمة اختبار ) ١.٢١١( بانحراف معياري
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)  ٠.٠٥(داللـة   وتحت مسـتوى ) ١٠(وبدرجة حرية ) ٢.٢٢٨(أكبر من القيمة الجدولية 
  . مما يدل على وجود فروق معنوية ولصالح الضرب الساحق 

لمهارتين وبعـد وقـرب   لطبيعة األداء الفني ويرى الباحثون أن السبب يعود إلى 
الذي  عملية األعداد لإلرسال الساحق مقارنة باألعدادلالمسافة عن الشبكة وارتفاعها وكذلك 
، إذ وجود حائط الصد ، إضافة لوبعده عن الشبكة  هيقوم به المعد للضرب الساحق وقرب

أما أساس نجاح ،  الساحق زيادة سرعة الكرة يخدم الضرب الساحق أكثر من اإلرسالإن 
وأسرع كلمـا كـان هنالـك    أقوى  الضرب الساحق في سرعة الكرة فكلما كانت الضربة

  . الخصم  صعوبة في الدفاع سواء مست حائط الصد أما عبرت باتجاه ساحة
 بلـغ الوسـط الحسـابي   فقد ) السرعة اآلنية للذراع في االرسال الساحق(أما في 

السرعة اآلنية للذراع (الوسط الحسابي  فيما كان) ٠.١٤٧(بانحراف معياري  )١١.٩١٦(
) ت ( أمـا قيمـة اختبـار    ) ٠.١٥٢( بانحراف معياري) ٩.٩٢٣() في الضرب الساحق
وبدرجة حريـة  ) ٢.٢٢٨(من القيمة الجدولية وهي أكبر ) ٢٣.٠٦٥(المحتسبة فقد بلغت 

مما يدل على وجـود فـروق معنويـة ولصـالح     )  ٠.٠٥(وتحت مستوى داللة   ) ١٠(
اً  بـين  طردياً  هناك تناسبالضرب الساحق ، والباحثون يؤكدون بأنها نتيجة طبيعية إذ إن 

الزاويـة لليـد    فكلما زادت السرعةولكال المهارتين  سرعة الكرة مع سرعة اليد الضاربة
  .كبر مع ثبات وزن الكرة أتكون سرعة الكرة بصورة أكبر الضاربة 

 )١.٦٦٦( بلـغ الوسـط الحسـابي   فقـد  ) الساحق لإلرسالاإلزاحة األفقية (وفي 
لإلزاحة األفقيـة فـي الضـرب    (الوسط الحسابي  فيما كان) ٠.٢١٦(بانحراف معياري 

المحتسـبة فقـد   ) ت ( قيمة اختبار  أما) ٠.١٤٧( بانحراف معياري) ١.٣٨٣() الساحق
وتحـت  ) ١٠(وبدرجة حريـة  ) ٢.٢٢٨(وهي أكبر من القيمة الجدولية ) ٢.٦٥٥(بلغت 

السـاحق ،   اإلرسـال مما يدل على وجود فروق معنوية ولصالح )  ٠.٠٥(مستوى داللة 
افة تطلب مسياإلرسال الساحق ويرى الباحثون إن النتيجة التي توصلوا أليها طبيعية إذ إن 

  كبر من الضرب الساحق أطيران 
       بلغ الوسط الحسابيفقد ) الساحق اإلرساللمركز ثقل الجسم في  ارتفاعأعلى (وفي 

 ارتفـاع لألعلـى  (الوسط الحسـابي   فيما كان) ٢.٣١٦(بانحراف معياري  )١١٨.١٦٦(
أمـا  ) ٤.٦٠٤( بانحراف معيـاري ) ١٥٣.٠٠٠() لمركز ثقل الجسم في الضرب الساحق
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وهي أكبـر مـن القيمـة الجدوليـة     ) ١٦.٥٥٤(المحتسبة فقد بلغت ) ت ( ة اختبار قيم
مما يدل على وجود فروق )  ٠.٠٥(وتحت مستوى داللة ) ١٠(وبدرجة حرية ) ٢.٢٢٨(

تتطلب من لضرب الساحق معنوية ولصالح الضرب الساحق ، ويرى الباحثون إن مهارة ا
تجنب حائط الصد خالل فتـرة زمنيـة   جل من أعلى ارتفاع وذلك الالعب الوصول إلى أ

  . بسرعة أداء حركي عالي  مصحوبةوقصيرة 
 بلـغ الوسـط الحسـابي   فقد ) الساحق اإلرسالزاوية أنطالق الكرة في (أما في  

لزاوية أنطالق الكـرة  (الوسط الحسابي  فيما كان) ٠.٢٠٩(بانحراف معياري  )٧.٨٠٠(
) ت ( أما قيمـة اختبـار   ) ١.٦٣٣( بانحراف معياري) ٢٠.٦٦٦() في الضرب الساحق
وبدرجة حريـة  ) ٢.٢٢٨(وهي أكبر من القيمة الجدولية ) ١٩.١٤٣(المحتسبة فقد بلغت 

مما يدل على وجـود فـروق معنويـة ولصـالح     )  ٠.٠٥(وتحت مستوى داللة   ) ١٠(
عما هي عليـه فـي   بعد المسافة لإلرسال الساحق الضرب الساحق ، ويرى الباحثون إن 

مـن  اً  ن الضرب الساحق يكون قريبإضافة إلى إرتفاع الشبكة ألضرب الساحق ومهارة ا
الكرة في مسافة الخصـم   ن يضعأالالعب يتطلب من حائط الصد  وكذلك وجود، الشبكة 
الالعب الخصـم  على قوة وسرعة وبأقرب مسافة للخط األمامي لزيادة الصعوبة  بأقصى

ان زاوية االنطالق يحددها الالعب المعد فـي  الستقبال الكرة ويجب التنويه  في السيطرة
  .متر ) ١(و إعداد اً  أو متوسطاً  أعداد سواء كان ذلك إعداداً عاليإلا ثناء عمليةأ

 بلـغ الوسـط الحسـابي   فقـد  ) زمن الطيران في االرسال السـاحق (في حين أن 
 لـزمن الطيـران فـي   (الوسط الحسابي  فيما كان) ٠.١٤١(بانحراف معياري  )٠.٧٠٠(

) ت ( أما قيمـة اختبـار   ) ٠.٠٣٣( بانحراف معياري) ٠.٦٧٥()      الضرب الساحق
وبدرجة حريـة  ) ٢.٢٢٨(وهي أصغر من القيمة الجدولية ) ٠.٤٢١(المحتسبة فقد بلغت 

  . مما يدل على عدم وجود فروق معنوية )  ٠.٠٥(وتحت مستوى داللة ) ١٠(
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 االستنتاجات والتوصيات -  ٥

  : نتاجات االست ١ – ٥
  :لقد توصل الباحثون إلى مجموعة من االستنتاجات وكالتالي 

 مما عليـه فـي اإلرسـال   الضرب الساحق كانت هي األفضل سرعة الكرة في إن .  ١
  .الساحق 

مما عليـه فـي   اآلنية للذراع مهارة الضرب الساحق كانت هي األفضل سرعة إن ال.  ٢
  .الساحق  اإلرسال

الضرب ي ـمما عليه فاإلرسال الساحق كانت هـي األفضل في قية إن اإلزاحة األف.  ٣
  .الساحق 

مما عليه في الضرب الساحق كان هو األفضل في لمركز ثقل الجسم  ارتفاعإن أعلى .  ٤
  .الساحق  اإلرسال

عليـه فـي   هـي  مما الضرب الساحق كانت هي األكبر في الكرة  انطالقإن زاوية .  ٥
  .الساحق  اإلرسال

  . إن زمن الطيران كان متساوياً  ولكال المهارتين .  ٦
  
   : التوصيات ٢ – ٥

 :وقد توصل الباحثون إلى مجموعة من التوصيات وكالتالي 
ضرورة التأكيد على االداء الفني الصحيح لحركة الذراع الضـاربة فـي االرسـال    .  ١

  .والضرب الساحق  الساحق
 اداء االرسال الساحق أسفل الكرة الستغالل التأكيد على ان يكون وضع الالعب عند.  ٢

الثني في الجذع وبالتالي عمل القوس المشدود الذي يعطي لضرب االرسال السـاحق  
مام الجسم وكـذلك االداء الفنـي الصـحيح    أ ةكبر مما عليه عندما تكون الكرأ سرعة

لوقوف التأكيد على دراسة أنواع المهارات في الكرة الطائرة ل ..  ٣ للضرب الساحق
والضعف في االداء الفني فضالً عن عدم الفصل فـي دراسـة هـذه     أمام نقاط القوة

   .المتغيرات الكينماتيكية 
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 : المصادر العربية

للطباعـة والنشـر    عمان دار الفكر ١ط أكرم زكي خطائي موسوعة الكرة الطائرة ،.  ١
١٩٩٦. 

دار الفكر العربـي   :القاهرة ٠ةالمباديء التعليمية في الكرة الطائر، الوشاحي عصام .  ٢
١٩٩١ . 

البايوميكانيكية لألرسالين المتموج  دراسة مقارنة بين المتغيرات: عامر جبار السعدي .  ٣
 .١٩٩٨جامعة بغداد  ، األمامي والساحق بالكرة الطائرة أطروحة دكتوراه

 . ١٩٩٩الكرة الطائرة ، القاهرة ، دار الفكر العربي : علي مصطفى طه .  ٤

للخـدمات   عمـان ، دار العلـوم   ١الحديث في الكرة الطـائرة، ط : محمد الحوراني.  ٥
  ١٩٩٣الجامعية ،

 ).١٩٨٩الحديثة  عمان ، دار التربية( البحث العلمي كنظام : محمد زياد حمدان .  ٦
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