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 دراسة بعض الخصائص البيوميكانيكية لإلرسال الساحق في الكرة الطائرة

 *ميلود عمار النفر              

 ** هشام رجب عباد             

 *** كريمة الكوربو 

 مقدمة ومشكلة البحث :

إن البحث في محددات ألاداء البشري أصبح يشغل الكثير من العلماء والباحثين، ولقد 

أثبتت الكثير من البحوث والدراسات العلمية التي أجريت على حركة الجسم البشري وجود قيم 

جوهرية تقوم على مبادئ وقوانين حركية تحكم ميكانيكية ألاداء وتدرس مكنوناته، وترتقي 

 على إنجاز الواجب الحركي بأعلى كفاءة وأقل جهد.      بمستواه، وتساعد

بأن العلماء قد قاموا في هذا املجال بربط علم  (7002أحمد عبده )وفي ذلك يذكر 

امليكانيكا الحيوية بالعلوم إلانسانية والطبيعية ملحاولة الوصول بالرياضيين إلى أفضل مستويات 

علمية في التطوير والتحليل والدراسة تكامال مع ألاداء، فعن طريق استخدام أحدث ألاجهزة ال

العلوم إلانسانية والطبيعية يستطيع املتخصصون في مجال التدريب الوقوف على أهم النقاط 

 (2:  2الحاسمة ألداء املهارات الرياضية. )

إلى أن الوصول إلى املستويات العالية من ألامور التي  (7002أحمد عبد ألامير )ويشير 

تتطلب معرفة أهم الخصائص امليكانيكية التي تسهم في إتقان املهارة فضال عن أداء الحركة 

بجهد اقتصادي، لذا يعد التحليل وسيلة منطقية يجري بمقتضاها تناول الظاهرة موضوع 

 (      11:  1أساسية. ) الدراسة كما لو كانت مقسمة إلى أجزاء أو عناصر 

وهو  إلى أن التحليل أحد أهم أدوات علم البيوميكانيك (7002عادل عبد البصير )ويشير 

الوسيلة التي يبنى على أساسها تطبيق القوانين امليكانيكية لذا نجد أن البيوميكانيك هو العلم 

 لزيا
ً
 ونوعيا

ً
 كميا

ً
 ية. دة كفاءة الحركة إلانسانالذي يهتم بدراسة وتحليل حركات إلانسان تحليال

لذلك اهتمت البحوث والدراسات في آلاونة ألاخيرة بتحديد املواصفات الخاصة لكل العب 

في كل لعبة، وأصبحت امليكانيكا الحيوية الوسيلة العلمية الصحيحة لدراسة خصائص 
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اتجة الن وجزئيات حركة الالعب، وتفاصيل أدائه للمهارة، وتتبع املسارات الحركية الصحيحة

 للوصول إلى الهدف املراد تحقيقه. )
ً
 (22:  1عن ذلك أساسا

كالعبين ومدرسين للتربية البدنية وثالثهم مدرب، فإنهم يروا أن  الباحثينومن خالل خبرة 

ملهارة إلارسال أهمية كبيرة وتعتبر من أهم ضربات الهجوم ألاولى واملباشرة في لعبة الكرة الطائرة، 

 ما يحقق نقطة والتي يستعملها 
ً
الالعبون خالل املباراة وإلارسال القوي واملؤدى بدقة غالبا

 مباشرة وهي من املهارات التي تميز العبي املستويات العالية.

بأن التعديالت القانونية املستمرة في الكرة الطائرة زادت من  (7002أحمد السيد )ويذكر 

سرعة ألاداء بشكل كبير وأعطت أهمية خاصة ملهارة إلارسال والتي تتطلب من املعلم واملدرب 

مراعاتها، وكذلك عند تعليم املهارات ألاساسية مراعاة إلاتقان والتحكم والسرعة، وذلك 

 (  1:  3خاصة في املستويات العالية. ) لصعوبة تعويض فقدان الفريق لنقطة،

بأن أهم هذه التعديالت القانونية السماح للكرة بلمس الشبكة أثناء  الباحثينويشير 

تعديها مللعب الفريق املنافس، والسماح لالعبي الفريق املستقبل لإلرسال بلمس الكرة واستقبالها 

ية القيام باإلرسال من على كامل امتداد بإحدى الرجلين في حالة تميزها بالصعوبة، وكذلك إمكان

 الخط النهائي للملعب.  

أَن استخدام هذا النوع من إلارسال بشكل مكثف بعد سنة  (..7000سعد الجميلي )ويؤكد      

( في الفرق ذات املستويات العالية بما يحتاجه من دقة وإتقان ومهارة فنية عالية ولياقة 2222)

الية حتى يستطيع إتقان وتنفيذ هذا النوع من إلارسال، وهو من بدنية ومواصفات جسمانية ع

أصعب أنواع إلارسال املستخدمة حاليا في الكرة الطائرة، وذلك لصعوبة استقباله من قبل 

الفريق املنافس لكون سير الكرة في خط مستقيم وقوي وسريع مما يجعل الالعب املنافس من 

ليمة وتمرير الكرة إلى املعد، وهذا مما يؤدي إلى عدم الصعوبة عليه أن يستقبله بالطريقة الس

 ( 79:  2إعطاء الفريق الفرصة للفريق املنافس إلجراء الترتيبات الهجومية.  )

بمتابعة ومالحظة مستوى أداء مهارة إلارسال للعديد من مباريات  الباحثينوبعد قيام      

 م7002/  7002ي الدوري الليبي املمتاز للكرة الطائرة للموسم الرياض 
ً
، وجد أن هناك انخفاضا

 في أداء مهارة إلارسال الساحق، ولكن مع بداية املوسم 
ً
بدأ يتطور  م7000/  7002ملحوظا



م52/25/5122-52طريق للتنمية والسالم              النشاط الرياضي والبدني -تحث شعار –المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية التربية البدنية   

  
 

   

جامعة المرقب –كلية التربية البدنية   71 icss.conference@elmergib.edu.ly 

 

مستوى الالعبين الليبيين مع تطبيق نظام الاحتراف، مما أفرزت لنا البطولة بعض ألاسماء التي 

 أصبحت متميزة في أداء هذه املهارة. 

مدى الحاجة إلى إجراء هذا البحث للتعرف على أهم الخصائص  نالباحثيلذا يرى 

الكينماتيكية املميزة لإلرسال الساحق، وذلك للكشف عن مقادير هذه الخصائص أو 

)املتغيرات(، وذلك لتقديم بعض املعلومات النظرية التي من شأنها مساعدة املدربين في التقدم 

 النتائج إلايجابية.  بالعملية التعليمية والتدريبية للحصول على

 أهداف البحث :

 التعرف على أهم الخصائص الكينماتيكية لإلرسال الساحق في الكرة الطائرة.  -

 تساؤالت البحث :

 ما هي أهم الخصائص الكينماتيكية املؤثرة في إلارسال الساحق في الكرة الطائرة؟  -

 منهج البحث:

 استخدم الباحثين املنهج الوصفي باستخدام التصوير السينمائي والتحليل الحركي. 

 مجتمع وعينة البحث:

 7007مجتمع البحث تمثل في العبي الدوري الليبي املمتاز للكرة الطائرة للموسم الرياض ي 

، وهو  (12)والذي تكون من عدد  م7002/ 
ً
فرق رياضية وقد تم اختيار عينة البحث عمديا

( العبين ممن يجيدون أداء إلارسال نتيجة لتكلفة عمليتي 1عب واحد فقط من أفضل )ال 

 التصوير والتحليل. 

 : تم استخدام ألادوات وألاجهزة التالية وقت إجراء التصويرألادوات وألاجهزة املستخدمة: 

 JVC Everio GZ-MG21EK HDDCamcorder, Victor Company ofآلة تصوير مرئي نوع ))

Japan Limited  ، 21سم، وطول مقطعه  22سم، وسمك  122مقياس رسم مرجعي  بطول 

 سجل لتسجيل محاوالت إلارسال الناجحة((. سم، 

( محاوالت لعينة 8تم تجهيز ملعب الكلية وتثبيت آلة التصوير وتم اختيار أفضل )التجربة: 

 الكرة داخل امللعب.البحث من ناحية صالحيتها الفنية وامليكانيكية ومتابعة سقوط 
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للتحليل الحركي لحساب الخصائص  (Dart Fish- 2D)تم استخدام برنامج نتائج البحث: 

فة املسا -محصلة السرعة  -مركبة السرعة العمودية  -الكينماتيكية )مركبة السرعة ألافقية 

 زاوية إلارسال "انطالق الكرة"(. -املسافة الرأسية  -ألافقية 

 ( 0جدول )

 بيانات املتغيرات الكينماتيكية املقاسة في إلارسال الساحقيبين 

   
ت 

وال
حا

امل
 

   
حة

ج
نا

ال
 

 محصلة 

 السرعة 

 محصلة 

السرعة 

 الرأسية

 محصلة 

السرعة 

 ألافقية  

 املسافة 

 الرأسية

املسافة 

 ألافقية

 

 زاوية 

 إلاطالق

 الزمن 

 ) كادر(

 الدرجة م/ث م/ث م/ث م/ث م/ث

0 11.26 0.37 11.12 0.33 0.89 21 0.08 

7 11.50 0.35 11.37 0.32 0.91 20 0.08 

2 11.64 0.37 11.5 0.34 0.92 15 0.08 

2 11.74 0.33 11.62 0.31 0.93 17 0.08 

5 11.75 0.35 11.62 0.33 0.93 20 0.08 

6 11.64 0.38 11.5 0.35 0.92 17 0.08 

2 11.38 0.36 11.25 0.32 0.9 19 0.08 

2 12.13 0.35 12 0.34 0.96 21 0.08 

 

( البيانات البيوميكانيكية )الكينماتيكية( ملهارة إلارسال الساحق في 1يتضح من الجدول )

 -مركبة السرعة ألافقية  -السرعة  محصلة -الكرة الطائرة واملتعلقة بالكرة )زاوية إلاطالق 

زمن الكادر( مبنية على استخدام  -املسافة الرأسية  -املسافة ألافقية  -مركبة السرعة الرأسية 

 املعادالت امليكانيكية في حساب بعض القيم.
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 ( 7جدول )

 يبين ارتباط املتغيرات الكينماتيكية أثناء أداء مهارة إلارسال الساحق 

املتغيرات 

 الكينماتيكية

محصلة 

 السرعة

محصلة 

السرعة 

 الرأسية

محصلة 

السرعة 

 ألافقية

املسافة 

 الرأسية

املسافة 

 ألافقية

زاوية 

 إلاطالق

       محصلة السرعة

محصلة السرعة 

 الرأسية

2.288-      

محصلة السرعة 

 ألافقية

2.777 2.323-     

    2.211 2.832 2.272 املسافة الرأسية

   2.211 1.222 -2.323 2.777 ألافقيةاملسافة 

  -2.211 -2.222 -2.211 -2.1.1 -2.217 زاوية إلاطالق

 . 00: )ر(عند  0.5277 =. 05القيم الجدولية ملعامل برسون لالرتباط : )ر(عند 

= 0.7498  

قيم معامل الارتباط بين كل متغير ومتغير آخر، وتوضحححححححححححح العالقات  ( (2يتضححححححححححح من الجدول      

 بينها، والتي تؤكد وجود ارتباط معنوي بين كل من محصلة السرعة ومحصلة السرعة ألافقية.  

 كما توجد عالقة ارتباط معنوي بين محصلة السرعة الرأسية واملسافة الرأسية.  -

 وأيضا توجد عالقة معنوية بين محصلة السرعة واملسافة ألافقية.  -

وسححححححجلت عالقة ارتباط معنوي بين محصححححححلة السححححححرعة ألافقية واملسححححححافة ألافقية وهذا يتضححححححح  -

 ( حيث تظهر هذه الارتباطات باللون ألازرق.  2من الجدول )

mailto:r@%20.01%20=%200.7498
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لسرعة أثناء أداء إلارسال ( القيم وإلانحراف املعياري للمسافة الافقية، ومحصلة ا0شكل )

 الساحق.

يتضح من بيانات الجدول والشكل السابق أن قيمة معامل الارتباط دالة معنويا بين      

 محصلتي السرعة والسرعة ألافقية للمهارة قيد الدراسة.

 
( يبين القيم وإلانحراف املعياري للمسافة الرأسية، والسرعة الرأسية أثناء أداء 7شكل )

 .الساحقإلارسال 

يتضح من بيانات الجدول والشكل السابق أن قيمة معامل الارتباط دالة معنويا بين املسافة      

 الرأسية ومحصلة السرعة الرأسية للمهارة قيد الدراسة.
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 املراجع واملصادر :

 العنــــــــــــوان املؤلـــــف ت

 أحمد عبد ألامير شبر            0

                  

أهمية علم البيوميكانيك في الكرة الطائرة. ألاكاديمية . 7002

الرياضية العراقية.املنتدى الرياض ي لألكاديمية. كلية التربية 

 الرياضية. جامعة القادسية. 

تأثير تدريبات مهارية خاصة على بعض البارامترات  .7002 أحمحد عبحده خليفة 7

ودقة إلارسال الساحق في الكرة الطائرة.رسالة  البيوديناميكية

دكتوراه. كلية التربية الرياضية ببور سعيد. قسم علوم الرياضة. 

 جامعة قناة السويس. 

التركيب الديناميكي للتمرينات النوعية وتأثيره على مستوى  .7002 أحمحد محمحد السيد 2

 أداء إلارسال الساحق في الكرة الطائرة. رسالة دكتوراه غير منشورة. 

كحرة الطائحرة وتدريباتهحا امليدانيحة ملهحارة إلارسال والاستقبال  .7000 سعحد حمحاد الجميلي 2

 جلة. عّمان. ألاردن. وإلاعداد. الجزء ألاول. الطبعة ألاولى. دار د

الحتحليحل البيوميكانيكي لحركات جسحم إلانسان )أسسحه  .7002 عادل عبد البصير علي 5

 وتطبيقاته(. املكتبة املصرية للطباعة والنشر والتوزيع. إلاسكندرية. 

 


