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دراسة حتليلية لبعض املتغريات الكينماتيكية وعالقتها بالدقة يف أداء 
مهارة اإلرسال الساحق يف الكرة الطائرة

 فريق نهضة تقدم الشلف للكرة الطائرة رجال

ملخص

هدفت الدراسة إلى  التعرف على قيم بعض المتغيرات الكينماتيكية التي تميز أداء مهارة اإلرسال 
الساحق في الكرة الطائرة)سرعة وزاوية،  انطالق الكرة، زمن طيران الكرة،  زاوية ميالن الجذع 
لحظة ضرب الكرة(، باإلضافة إلى معرفة العالقة  بينها وبين دقة األداء التي تميز هذه المهارة. وقد 
استخدمنا في هذه الدراسة المنهج الوصفي لمالئمته طبيعة البحث ، كما اشتملت عينة الدراسة على 
06 العبين من فريق  نهضة تقدم الشلف POC للكرة الطائرة للسنة الرياضية 2016-2017 ، ومن 
اجل معرفة قيم هذه المتغيرات استخدمنا اختبار قياس دقة اإلرسال الساحق في الكرة الطائرة، ولتحليل 
نتائج الدراسة استخدمنا األساليب اإلحصائية التالية )المتوسط الحسابي ، االنحراف المعياري، معامل 
االرتباط بيرسون( وقد توصلنا إلى أن هناك عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية  بين الدقة وسرعة 
وزاوية انطالق الكرة  وزمن انطالق الكرة  وكذا زاوية ميالن الجذع لحظة ضرب الكرة في أداء 

مهارة اإلرسال الساحق بالكرة الطائرة .
الكلمات  الدالة : الدقة ، اإلرسال الساحق ، الكينماتيك.

Abstract 

The present study aims to identify some kinematic variables that characterize the technique of the smash service (speed 
and angle of starting of the ball, the flight time of the ball, angle of the trunk incline at the moment of shot the ball) and 
secondly the study of the relationship between the variables and the accuracy.

The study is descriptive because of the nature of study, the sample consisted of 06 POC players during the 2016-2017 
season.

To perform the field work, we used the precision test of the jump serve volley ball.

For the analysis of the collected data the following statistical tools were used:

(Sma, standard deviation, Pearson correlation coefficient)

The study demonstrated the existence of significant correlations between the variables studied and the precision

Keywords:kinematic variables, jump serve, accuracy.
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مقدمة

باملهارة  ليست  الطائرة  الكرة  يف  الساحق  اإلرسال  مهارة  إن 
السهلة, وإمنا حتتاج إىل وقت طويل الكتسابها, واىل تدريب 
االعتبار  بنظر  أخذنا  إذا  وخاصة  سليمة  أسس  على  مبين 
استخدام األساليب اجليدة يف القياس وحتليل األخطاء الفنية 
استخدام  إن  حيث  األداء,  فرتة  خالل  لالعبني  حتدث  اليت 
التحليل  بواسطة احلاسوب له أهمية كبرية يف عملية حتليل 
األداء املهاري لالعبني ومن ثم وضع اآلليات والوسائل والطرائق 
املمكنة بعد التعرف على املتغريات امليكانيكية للوصول باملهارة 
للمستوى األفضل، ونظرا لصعوبة  هذه املهارة وعزوف معظم 
اإلرسال  تضييع  من  خوفا  أدائها  من  الوطنية  البطولة  العيب 
هذه  جاءت   ، املباشرة  النقاط  تضييع  إىل  يؤدي  بدوره  الذي 
الكينماتيكة  املتغريات  أهم  وحتليل   حتديد  اجل  من  الدراسة 
األساسية اليت متيز هذه املهارة من اجل الوقوف والتعرف على 
القيم الكينماتيكية املثالية لألداء ومن ثم العمل على حتسني 
وتطوير املهارة للوصول إىل دقة عالية، خاصة يف ظل توفر  و 
أداء  و  املناسبة  اجلسمية  القياسات  مثل   مهمة  عناصر  وجود 
مهاري ميكانيكي جيد ، وهذا ما جيعلنا نطرح التساؤل التالي: 
هل هناك عالقة بني قيم بعض املتغريات الكينماتيكية  والدقة يف أداء 

مهارة اإلرسال الساحق يف الكرة الطائرة ؟

بعض  قيم  بني  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  توجد   : الفرضية 
الساحق  اإلرسال  مهارة  أداء  يف  والدقة  الكينماتيكية  املتغريات 

يف الكرة الطائرة.

أهداف البحث 

-التعرف على قيم بعض املتغريات الكينماتيكية ألجزاء اجلسم 
و الكرة عند أداء اإلرسال الساحق بالكرة الطائرة.

بعض  وقيم  الدقة  بني  االرتباطية  العالقة  على  -التعرف 
املتغريات الكينماتيكية يف أداء مهارة اإلرسال الساحق يف الكرة 

الطائرة.
أوال: إجراءات البحث

الوصفي  املنهج  الدراسة  هذه  يف  إستخدام  مت  البحث:  منهج 
بأسلوب الدراسات االرتباطية ملالئمته طبيعة البحث.

متثلت عينة البحث يف العيب أكابر فريق تقدم  عينة البحث : 
مشلتهم  العبني  ستة   )06( عددهم  والبالغ  الشلف  نهضة 
الدراسة والذين ينشطون يف الدرجة األوىل للبطولة الوطنية 
اجلزائرية ، وقد شكلت نسبة العينة  )٪50(من أصل 12 العب 

يشكلون الفريق ككل.
جماالت البحث

موسم  الشلف  تقدم  نهضة  فريق  :أكابر  البشري  اجملال 
2018_2017

اجملال الزمين : يوم 10 ماي 2017

اجملال املكاني :قاعة متعددة الرياضات الشهيد ناصري الشلف.

معامل  قيمة  الن  والسن  والطول  الوزن  يف  متجانسة  العينة 
االلتواء حمصورة بني  )± 3( .

وسائل مجع املعلومات 

1- املصادر واملراجع العربية و األجنبية .

2- االختبارات والقياس .

سرعة  ذات  الصنع  يابانية   SONY نوع  فيديو  تصوير  آلة   -3
تردد 25 صورة يف الثانية.

.LENOVO 4-جهاز حاسوب

5- شريط قياس 

6- ميزان الكرتوني.

7- مقياس رسم 1 مرت.

8- ملعب الكرة الطائرة قانوني.

9- كرات طائرة عدد )06(.

 KINOVEA08.15 10-برنامج حتليل احلركات الرياضية
منصب على احلاسوب.

11-االختبار املستخدم لقياس دقة اإلرسال الساحق.

ملعب كرة طائره قانوني وكرات طائرة  األدوات املستخدمة : 
قانونية عدد )5(،   وشريط ملون لتقسيم مناطق امللعب ، وكما 

جتانس وتكافؤ عينة البحث

اجلدول )1( ينب جتانس وتكافؤ عينة البحث



قراشة طيب |سبع بوعبد اهلل | تركي امحد

جملة النشاط البدني و الرياضي اجملتمع، الرتبية و الصحة.  العدد  01  - مارس  2018 . ص 44 - 49   46

اإلرسال  دقة مهارة  قياس  اختبار  (يوضح   01( الشكل  هو يف   
الساحق بالكرة الطائرة

بالكرة  الساحق  اإلرسال  مهارة  دقة  قياس   : االختبار  من  اهلدف 
الطائرة .

مواصفـات األداء : يقف الالعب املخترب يف منتصف اخلط النهائي 
للملعب ) النصف املواجه لنصف امللعب املخطط ( على بعد )9( 
أمتار من الشبكة . ويف هذا املكان يكون الالعب املخترب ممسكًا 
إىل  الشبكة  الكرة  لتعرب  الساحق  اإلرسال  بأداء   ليقوم  بالكرة 

النصف املخطط من امللعب.

شـروط األداء : يف حالة ملس الكرة للشبكة وعبورها إىل نصف 
ال   امللعب  حدود  خارج  سقوطها  حالة  يف  أو  املخطط  امللعب 
سب حماولة لالعب املخترب ) من ضمن احملاوالت اخلمس(  حتحُ

وال  حتسب درجاتها. 

التسجيل : حتسب لالعب املخترب درجة املنطقة اليت تقع فيها 
 )  5  ( خمترب  العب  لكل  أن  إذ   ، صحيحة  حماولة  لكل  الكرة 
 ،  )  5  -  1  ( املناطق من  الدرجات موزعة على  حماوالت  وتكون 
حالة  ،يف  درجة   )  25  ( هي  االختبار  هلذا  الكلية  الدرجة  فإن 
مينح  منطقتني  بني  مشرتك  خط  على   الكرة  سقطت  إذا  ما 
الدليمي  زيد  عبد  )ناهدة   . األعلى  املنطقة  درجة  للمخترب 

واخرون.2015،ص89،88(.

التجربة االستطالعية

يف   2017/05/02 بتاريخ  االستطالعية  الدراسة  إجراء  مت 
القاعة متعددة الرياضات الشهيد احممد ناصري بالشلف على 
عينة من العيب أكابر فريق نهضة تقدم الشلف للكرة الطائرة 
الدقة  اختبار  تصوير  مت  حيث   ، العبني  ستة  عددهم  البالغ 
الدراسة االستطالعية ما  لإلرسال الساحق وكان اهلدف من 

يلي :

1-التأكد من سالمة األجهزة املستعملة .

2- معرفة اإلبعاد واالرتفاعات اليت تبني مكان وضع الكامريا.

التجرية  سري  تواجه  اليت  احملتملة  املعوقات  معرفة   -3
النهائية.

4- توزيع العمل على الفريق املساعد.

التجربة الرئيسية  

مت إجراء التجربة الرئيسية يف نفس القاعة وبنفس التوقيت 
الزمين على الساعة الثالثة زواال من يوم 10/05/2017

حماوالت   )05( بواقع  )30(حماولة  احملاوالت  جمموع  وكان 
لكل العب.

عملية التصوير بالفيديو

Sony )25صورة/ثانية( وكان  استعملنا كامريا فيديو نوع 
ارتفاعها عن سطح األرض)1.25( م وببعد )5,5(م عن اجلانب 
األمين لالعب، وهذا ما يسمح لنا بتصوير كافة مراحل األداء 
)01(مرت  بطول  رسم  مقياس  استعملنا  كما  للمهارة،  الفين 

موضوع بني الكامريا والالعب.

املتغريات الكينماتيكية

املسافة بني  الكرة: وتقاس بواسطة حساب  انطالق  سرعة   -1
الكرة حلظة تركها اليد و نقطة أخرى  وتقسم على زمن تلك 

املسافة وتقاس ب)م/ثا(.

2-زاوية انطالق الكرة: هي الزاوية احملصورة بني اخلط الذي 
يصل بني مركز الكرة قبل انطالقها من اليد واىل مركز الكرة 
بعد انطالقها من اليد مباشرة مع اخلط األفقي املار من مركز 
الكرة قبل انطالقها من اليد  وتقاس بالدرجة.كما موضح يف 

الصورة رقم )1(. 
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- زمن طريان الكرة : وهو الزمن الذي تستغرقه الكرة من حلظة مغادرتها لليد يف األرض إىل حلظة تالمسها مع يد الالعب يف 
اهلواء وتقاس بالثانية 

-4 زاوية ميالن اجلذع حلظة ضرب الكرة: وهي الزاوية احملصورة بني اخلط الواصل من منتصف عرض الكتفني إىل مفصل 
بالدرجة من احلاسوب  الركبة, ومت حسابها  الورك للجسم إىل نقطة مفصل  الواصل من مفصل  الورك للجسم وبني اخلط 

مباشرة .كما هو موضح يف الصورة رقم )3(.

الصورة رقم )3( توضح زاوية ميالن اجلذع حلظة ضرب الكرة
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الوسائل اإلحصائية 

برنامج  استعمال  خالل  من  إحصائيا  البيانات  معاجلة  مت   -
التطبيقات  استخدام  خالل  من   )spss( اإلحصائية   احلقيبة 

التالية:
-الوسيط احلسابي.

- االحنراف املعياري.

- معمل االرتباط بريسون . 
- عرض وحتليل ومناقشة النتائج

الكينماتيكية  املتغريات  بني  العالقة  نتائج  ومناقشة  عرض   
والدقة يف أداء مهارة اإلرسال الساحق.

يبني اجلدول أدناه مجيع القيم اإلحصائية اخلاصة باملتغريات 
احلسابي  املتوسط  يف  متثلت  واليت  والدقة  الكينماتيكية 

واالحنراف املعياري وكذا معامل االرتباط بريسون.

تفسري ومناقشة النتائج

يتضح من خالل اجلدول أعاله أن قيمة معامل االرتباط بني 
متغري سرعة انطالق الكرة والدقة  قدر ب )0.769 ( وهي اكرب 
من القيمة اجلدولية  والبالغة )0.479 ( عند درجة حرية ) 
عالقة  وجود  إىل  يشري  والذي  الداللة)0,01(  ومستوى   )28
الساحق يف  أداء مهارة اإلرسال  ذات داللة إحصائية بينهما يف 
الكرة الطائرة، ويعود السبب وراء  هذه العالقة إىل أن  القيام 
بأداء القوس بالظهر مع مرجحة الذراع للخلف وضرب الكرة 
السرعة  أن  للكرة كون  املمتدة تعطي سرعة كبرية  بالذراع 
يعمل  احلركي  والنقل  والذراع  اجلذع  حركة  عن  الناجتة 
على إضافة زخم حركي املنتقل إىل الكرة ، وحسب ما الحظناه 
فإن املسافة مطلوبة بني نقطة االتصال بالكرة واحملور الطولي 
للجسم وذلك لكي حيصل الالعب على مسافة جيدة بني ذراعه 
لزيادة  الالزمة  الضرب  والكرة وبالتالي حتصيل قوة  املمدودة 
سرعة الكرة ،حيث إن تقوس الظهر بشكل كبري مع مد الذراع 
كاملة يولد مسافة كبرية بني الالعب ونقطة التالمس مع 

مما  اكرب   تكون  الكرة  على  املؤثرة  القوة  فان  وبالتالي  الكرة 
توفر سرعة خطية للذراع  وبالتالي تنتقل هذه  السرعة للكرة، 
إضافة لذلك فان القسم التحضريي وهو الركضة التقريبية 
وقوس الظهر يعمالن على زيادة القوة وبالتالي زيادة السرعة 
للكرة وبهذا تزداد سرعة اإلرسال . حيث أن القوة العضلة تأتي 
من الفرتة التحضريية وهذا يساعد على متدد العضلة وبالتالي 
احلصول على الشد العضلي األقصى عند ضرب الكرة وهذا ما 

تؤكده دراسة )عامر جبار السعدي ،2000(.
وقدرت قيمة معامل االرتباط بني متغري زاوية انطالق الكرة 
والدقة ب )0.456 (وهو اكرب من القيمة اجلدولية واملقدرة 
)0,374( عند درجة حرية )28( ومستوى الداللة )0,05( مما 
يف  املتغريين  بني  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  وجود  إىل  يشري 
النتيجة  هذه  وراء  السبب  ويعود  الساحق  اإلرسال  مهارة  أداء 
إىل أن االرتقاء اجليد للالعبني خاصة مع القياسات اجلسمية 
الضاربة  اليد  إلتقاء  نقطة  ارتفاع  إىل  أدى  بها  يتصفون  اليت 
الكرة  لضرب  اجليد  احلركي  التوافق  و  التوقع  بفعل  بالكرة 
عند أعلى ارتفاع ملركز ثقل اجلسم مستفيدا منها الالعب يف 
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تقليل زاوية انطالق الكرة مع املستوى األفقي ،حيث ساعدهم 
مسار  على  للحصول  أعلى  من  الكرة  ضرب  يف  االرتقاء  هذا 
مع  يتوافق  ما  وهذا  الكرة   انطالق  لزاوية  وصحيح  مثالي 
من   كل  أشار  وكما  وآخرون،2005(  عبد  جواد  )علي  دراسة 
)قاسم حسن حسني وإميان شاكر،1995،ص29( "أن حركة 
أهم  ومن  معينة  ميكانيكية  وبنظم  بقوانني  حمكمة  املقذوف 
هذه العوامل الرئيسية هي زاوية االنطالق" وعليه فانه كلما 
اقل يف حدود معينة تضمن عبور  الكرة  انطالق  زاوية  كانت 
قوة  كانت  كلما  املنافس  الفريق  لساحة  الشبكة  فوق  الكرة 

وسرعة اإلرسال الساحق أعلى وأدق وهو املطلوب .
بالنسبة ملتغري زمن طريان الكرة فكانت هناك عالقة ارتباطيه 
قدرت  حيث  الساحق  اإلرسال  مهارة  أداء  يف  الدقة  وبني  بينه 
من  اكرب  وهو   )0.715( ب  بينهما  االرتباط  معامل  قيمة 
القيمة اجلدولية والبالغة )0.479 ( عند درجة حرية ) 28( 
إىل  العالقة  هذه  ظهور  سبب  وكان  الداللة)0,01(  ومستوى 
حدوث توافق يف فرتة بقاء الكرة يف اهلواء وفرتة بقاء الالعب يف 
حالة طريان ،إذ يعمل الالعب على رمي الكرة إىل أعلى ارتفاع 
الكايف ملرحلة الطريان ،ولكي يصل  الوقت  ممكن من اجل اخذ 
إىل هذه املرحلة البد من ركضه تقريبية وثين ومرجحة ودفع 
إىل حدوث الوثبة والطريان وهذا ال ميكن حتقيقه إال إذا كان 
هناك توافق يف الزمن بني الرمي وااللتقاء يف نقطة الضرب، أما 
عند رمي الكرة بارتفاع اقل فال يسمح للالعب بالوصول إليها 
يسبق  الكرة  رمي  أن  علمنا  إذا  وخاصة  جيد  بتوقيت  اهلواء  يف 
الالعب فهذا يؤدي إىل ضياع اإلرسال وبالتالي ضياع  حركة 
نقطة بسهولة لصاحل الفريق املنافس، وهذا ما أكدته دراسة 

)مصطفى عبد حمي،2012(.
حلظة  اجلذع  ميالن  زاوية  متغري  أن  اجلدول  من   ونالحظ 
،حيث  أيضا  الدقة  مع  ارتباطية  عالقة  له  كان  الكرة  ضرب 
من  اكرب  وهي   )0.426( ب  قدرت  االرتباط  معامل  قيمة  أن 
 )28( حرية  درجة  عند   )0,374( واملقدرة  اجلدولية  القيمة 
نقل  وجود  هو  ذلك  وراء  السبب  و   )0,05( الداللة  ومستوى 
وذلك  املنتجة  القوة  على  للحفاظ  األداء  يف  مناسب  حركي 
يكون  حبيث  اجلسم  من  جزء  اكرب  يشكل  اجلذع  أن  بسبب 
القوة باجلسم ألنه  " فاجلذع مركز  اجلذع مركز احلركة 
ميثل نصف اجلسم تقريبا وتتصل به األطراف")مروان ابراهيم 
نقل  عملية  وتبدأ  2014،ص286(   حممود،  شاكر  واميان 
كبري  تأثري  له  وهذا  لألطراف  اجلذع  من  احلركة  كمية 
وعند  اجلسم  من  كبرية  كتلة  اجلذع  أن  حيث  الكرة  على 
تستحدث  فالقوة  ومده  اجلذع  وإسقاط  املشدود  القوس  عمل 
عن طريق عضالت اجلذع الكبرية والقوية، وتنتقل هذه القوة 
إىل األطراف وبالتالي تنفيذ اإلرسال بسرعة وقوة عالية وهما 
صفتا متغري الدقة املطلوبتان يف هذه املهارة ، والعكس يف حالة 
الكرة  فتكون  اجلذع  وتقوس  احلركي  النقل  عملية  صعوبة 
أكثر بعدا وبالتالي تنطلق خارج امللعب دون دقة متيز اإلرسال 

ككل .

االستنتاجات والتوصيات 

خلص البحث إىل االستنتاجات التالية:
- هناك عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بني سرعة وزاوية 
الكرة  الساحق يف  اإلرسال  أداء مهارة  والدقة يف  الكرة  انطالق 

الطائرة.
طريان  زمن  بني  إحصائية  داللة  ذات  ارتباط  عالقة  هناك   -

الكرة والدقة يف أداء مهارة اإلرسال الساحق يف الكرة الطائرة.
-  هناك عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بني زاوية ميالن 
اإلرسال  مهارة  أداء  يف  والدقة  الكرة  ضرب  حلظة  اجلذع 

الساحق يف الكرة الطائرة.
التوصيات 

- اعتماد النتائج اليت توصل إليها البحث  لغرض تطوير األداء 
املهاري لالعبني.

الشروط  بأفضل  الساحق  اإلرسال  ملهارة  الالعبني  تدريب   -
امليكانيكية من سرعة وأزمنة وزوايا.

اهلواء  يف  الكرة  رمي  عملية  وتطوير  تعليم  على  التأكيد   -
وبارتفاع مناسب يف أداء اإلرسال الساحق ألهميته ودوره البارز 

يف مرحلة الطريان. 
وذلك  معها  املقارنة  اجل  من  مثالية  قيم  اعتماد  ضرورة   -
ملعرفة نسبة تطور كل العب والعمل على حتسني األداء وفق 

منهج علمي.
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