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ٌدؼ البحث :التعرؼ عمِ قٓـ عدد هف الهتغٓػرات البآوكٓىهاتٓكٓػة لمضػربة األرضػٓة الخمفٓػة بٓػد

واحػدة ( )One-handed backhandبوضػعٓف هختمفػٓف فػْ التػىس .التعػرؼ عمػِ الفػروؽ بػٓف
عدد هف الهتغٓرات الكٓىهاتٓكٓة لمضربة األرضٓة الخمفٓة بٓد واحدة هف وضعٓف هختمفٓف (القرٓب

والبعٓ ػػد) .اه ػػا هج ػػاالت البح ػػث :المجـــال ألزمـــاني ..لمفتػ ػرة ه ػػف  2036 /2 /20ولغآ ػػة /3 /20

 2036المكــاني ..بطولػػة العػػالـ لمهصػػىفٓف عالهٓػاً بػػالتىس فػػْ عػػاـ  : 2033البشــري ..العبػػو
التػػىس الهحت ػرفٓف والهصػػىفٓف عالهٓ ػاً لحػػد عػػاـ  .. 2033لػػذا اسػػتخدـ الباحثػػاف الهػػىٍج الىػػوعْ
(الكٓفْ) لهالءهتً وطبٓعة البحث ,وبعػد التحمٓػؿ والهعالجػة االحصػائٓة وجدولػة الىتػائج ..اسػتىتج
الباحثػػاف وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة هعىوٓػػة بػػٓف الوضػػعٓف القرٓػػب والبعٓػػد فػػْ هتغٓػػري زاوٓػػة هٓػػؿ

حػ ػزاـ الكت ػػؼ وزه ػػف الحرك ػػة ولهص ػػمحة الوض ػػع القرٓ ػػب ,ووج ػػود ف ػػروؽ ذات دالل ػػة هعىوٓ ػػة ب ػػٓف
الوضػػعٓف القرٓ ػػب والبعٓ ػػد ف ػػْ هتغٓػ ػرات ( زاوٓ ػػة هفصػػؿ هرف ػػؽ ال ػػذراع الض ػػاربة والس ػػرعة الزاوٓ ػػة
والسػػرعة والهحٓطٓػػة لمػػذراع الضػػاربة وسػػرعة الك ػرة لحظػػة ض ػربٍا) ولهصػػمحة الوضػػع البعٓػػد .اهػػا

التوصٓات :عمِ الباحثٓف فْ ٌذا الهجاؿ عهؿ هثؿ ٌذي البحػوث لهٍػارة اخػرى دفاعٓػة وٌجوهٓػة
هعتهػػدٓف عمػػِ التقىٓػػة العمهٓػػة الحدٓثػػة عػػف طرٓػػؽ الهشػػاٌدة وتسػػجٓؿ البطػوالت العالهٓػػة ,والتأكٓػػد
عمِ هدربْ وهدرسْ لعبة التىس وخصوصا فػْ الهٍػارات الٍجوهٓػة الدفاعٓػة بضػرب الكػرة وٌػْ

بعٓدة عف الجسـ وذلؾ لزٓادة سرعة الكرة والضغط عمِ الالعب الهىافس هف اجؿ الحصوؿ عمِ
ىقطة.

Motion analysis Bio-Kinematics Comparative for background
strike in one hand from two different situations in tennis for a
number of classified players globally
Asst.Prof.Dr.
ABI RAMIZ ALBAKRI
Obey_albakri@yahoo.com

Asst.Prof.Dr.
AHMED WALEED ABDULRAHMAN
dr_ahmedwaleed7@yahoo.com

Aim of the research: to identify the values of a number of
background variables Bio-Kinematics ground strike with one hand (Onehanded backhand) in two different situations in tennis. To identify the
differences between the number of Bio-Kinematics variables for
background strike in one hand from two different situations (short and
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long). As research fields.. Temporal Field: the period from 20/02/2016
until 03/20/2016. Spatial Field: World Championship classified as
globally tennis in 2011.. The Human Field: players of Tennis professional
and classified as globally for 2011 tennis .. so the researchers used a
qualitative approach (qualitative) for suitability and the nature of the
research, after analysis, processing and statistical tabulation .. researchers
concluded and there is a significant moral difference between the short
and long situations in the two variables angle mi shoulder strap and time
of movement in the interests of the immediate situation, and the presence
of significant differences between short and long situations in the
variables differences (Detailed angle of the striking arm angular velocity,
speed and peripheral arm striking the ball speed instant hit) and in the
interest remote mode facility. The recommendations: Researchers in this
area of work such research to other skill defensive and offensive, relying
on modern scientific technique by watching and recording the World
Championships, and the emphasis on coaches and teachers of the game of
tennis, especially in the offensive skills defense to hit the ball and it is far
from the body so as to increase the speed of the ball and the pressure the
player competitor in order to get points.
 -1التعرٌف بالبحث:
 1-1المقدمة وأهمٌة البحث:
وصؿ التقدـ العمهْ والتقىْ فْ لعبة التػىس إلػِ هسػتوٓات هتطػورة جػداً واىجػا اًز عالٓػاً فػْ
هسػػتوى األداء والتىظػػٓـ واإلعػػالـ حتػػِ أصػػبحت المعبػػة الٓػػوـ هػػف األلعػػاب ذات الشػػعبٓة لواسػػعة
وذات الهردود الهادي الجٓد لهزاولٍٓا هها حدا بػالالعبٓف والهػدربٓف عمػِ االٌتهػاـ بهفػردات المعبػة

وتحمٓؿ كؿ حركة ٓؤدٍٓا الالعب هف اإلرساؿ إلِ الضربات الٍجوهٓة والدفاعٓة.

والبػػد أف ىػػذكر دور وأٌهٓػػة األجٍ ػزة التسػػجٓمٓة والتصػػوٓرٓة فػػْ هالحظػػة أدؽ التفاصػػٓؿ

ورؤٓػػة الحركػػة هفص ػالً هػػف أجػػؿ تقػػدٓـ أىسػػب الحمػػوؿ اسػػتىاداً إلػػِ الق ػواىٓف الهٓكاىٓكٓػػة الهختمفػػة(

الحكٓـ .)3 ,3997,

وقد شٍدت لعبة التىس تطو اًر سرٓعاً وأخذ االٌتهاـ بٍذي الرٓاضة ٓتزآد وأصػبحت تسػتأثر

باٌتهػ ػػاـ الكثٓ ػ ػرٓف ههػ ػػا جعمٍػ ػػا واحػ ػػدة هػ ػػف األلعػ ػػاب األكثػ ػػر شػ ػػعبٓة فػ ػػْ دوؿ عدٓػ ػػدة هػ ػػف العػ ػػالـ
(الكاظهْ.)7 ,2000 ,

ولو ىظرىا إلِ هٍارات التىس ىرى أىٍا هتعػددة ولكىٍػا جهٓعػاً تتركػز عمػِ حسػف اسػتخداـ

الهضػػرب وعهمٓػػة ضػػرب الك ػرة التػػْ تعتهػػد عمػػِ عػػدة ه ارحػػؿ هىٍػػا االسػػتعداد والهسػػكة ثػػـ عهمٓػػة
هرجح ػػة ال ػػذراع إل ػػِ الخم ػػؼ لالس ػػتعداد لمض ػػرب والهرجح ػػة األهاهٓ ػػة وه ػػٓالف الجس ػػـ إل ػػِ األه ػػاـ
وعهمٓػػة االسػػتىاد وىقػػؿ الػػوزف بػػٓف القػػدهٓف لمسػػهاح لمػػورؾ بالػػدوراف لمحصػػوؿ عمػػِ القػػوة الالزهػػة

واالستفادة هف وزف الجسـ عىدها ٓقوـ الالعب بعهمٓة استقباؿ الكرة لزٓادة قوتٍا.
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ل ػذا فػػاف أٌهٓػػة البحػػث تتجمػػِ فػػْ د ارسػػة ٌػػذا الىػػوع هػػف الض ػربة الخمفٓػػة والتعػػرؼ عمػػِ

الهتغٓػرات البآوكٓىهاتٓكٓػػة لسػػرعة وزهػػف الػػذراع الضػػاربة وكػػذلؾ د ارسػػة الػػزهف لعػػدد هػف الالعبػػٓف
الهحترفٓف فْ ٌذي المعبة عف طرٓؽ التحمٓؿ البآوكٓىهاتٓكْ لتكىٓؾ الضربة األرضػٓة الخمفٓػة هػف

الوضع القرٓب والبعٓد.
1-2مشكمة البحث:

ٓتػػأثر الىجػػاح فػػْ التػػىس باألسػػموب الػػذي ٓسػػتخدهً الالعػػب ,وٓمعػػب البآوهٓكاىٓػػؾ دو اًر

أساسٓاً وفعاالً فْ إىتاج الضربة (.)Elliott,A,2006,1

وهػػف خػػالؿ هشػػاٌدة البػػاحثٓف لمعدٓػػد هػػف بط ػوالت التػػىس العالهٓػػة عبػػر وسػػائؿ اإلعػػالـ

الهرئٓػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة وهتابعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة أحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػداثٍا وخصوص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاً هٍػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارة الض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػربة األرضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػٓة الخمفٓػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة بٓػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد
واحػػدة( ,)One-handed backhandالحظػػا بػػأف ٌىػػاؾ العبػػٓف ٓقوهػػوف بضػػرب الك ػرة وٌػػْ

قرٓبة هف الجسـ وآخرٓف ٓضربوف الكرة وٌْ بعٓدة ىوعاً ها عف الجسـ.

إف الدراسات السابقة التْ تىاولت ٌذي الهٍارة اكتفػت بد ارسػة سػرعة الكػرة أو حركػة الػذراع

الض ػػاربة ف ػػْ الهرجح ػػة الخمفٓ ػػة واألهاهٓ ػػة أو ق ػػوة رد فع ػػؿ األرض دوف التط ػػرؽ إل ػػِ ت ػػأثٓر بع ػػد
الهضػػرب عػػف الجسػػـ لحظػػة ضػػرب الكػرة عمػػِ وضػػع الجسػػـ وخصوصػاً زاوٓػػة هٓػػؿ الجػػذع كػػذلؾ
تػػأثٓري عمػػِ الىقػػؿ الحركػػْ هػػف خػػالؿ ىقػػؿ القػػوة هػػف الػػرجمٓف إلػػِ الجػػذع والػػِ الػػذراع ثػػـ الهضػػرب

والِ الكرة وبالتالْ تحقٓؽ سرعة عالٓة والتحكـ فْ السٓطرة عمِ توجًٓ الكرة إلِ الهوقع الهىاسب
هها تقمؿ هف احتهالٓة التوقع لدى الهىافس.

وهف ٌىػا تحػددت هشػكمة البحػث وأصػبح ٌىػاؾ ضػرورة لد ارسػتٍا هػف خػالؿ التعػرؼ عمػِ

الهتغٓرات الكٓىهاتٓكٓة لكؿ وضع ,وٓرٓد الباحثاف الحصػوؿ عمػِ إجابػة عمهٓػة لمفػروؽ بػٓف ٌػذٓف

األسموبٓف فْ ضرب الكرة وتوظٓؼ الىتائج فْ هجاؿ التعمٓـ والتدرٓب.

 3-2ىدف البحث:

 3-3-3التعػػرؼ عمػػِ قػػٓـ عػػدد هػػف الهتغٓ ػرات البآوكٓىهاتٓكٓػػة لمض ػربة األرضػػٓة الخمفٓػػة بٓػػد
واحدة ( )One-handed backhandبوضعٓف هختمفٓف فْ التىس.

 2-3-3التعرؼ عمػِ الفػروؽ بػٓف عػدد هػف الهتغٓػرات البآوكٓىهاتٓكٓػة لمضػربة األرضػٓة الخمفٓػة
بٓد واحدة هف وضعٓف هختمفٓف (القرٓب والبعٓد) .

 4-2فرض البحث:

 3-4-3وج ػػود ف ػػروؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائٓة ب ػػٓف ع ػػدد ه ػػف الهتغٓػ ػرات البآوكٓىهاتٓكٓ ػػة لمضػ ػربة
األرض ػػٓة الخمفٓ ػػة بٓ ػػد واح ػػدة ( )One-handed backhandبوض ػػعٓف هختمف ػػٓف ف ػػْ الت ػػىس
األرضْ .
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 5-2مجاالت البحث:
 3-5-3الهجاؿ ألزهاىْ :لمفترة هف  2036 /2 /20ولغآة 2036. /3 /20

 2-5-3الهجاؿ الهكاىْ :بطولة العالـ لمهصىفٓف عالهٓاً بالتىس لحد عاـ.2033

 3- 5-3الهجاؿ البشري :العبو التىس الهحترفٓف والهصىفٓف عالهٓاً لحد عاـ2033.
 6-2تحديد المصطمحات:
 2-6-3الكٓىهاتٓؾ:

وٓعىػػِ بد ارسػػة حركػػة األجسػػاـ بالىسػػبة لمػػزهف سػواء أكاىػػت خطٓػػة أـ دائرٓػػة لػػذا فٍػػو ٍٓػػتـ
ُ
بالجاىب الظاٌري لمحركة هثؿ الهسافة والسرعة والزهف والزاوٓة ورسػـ هسػاراتٍا الحركٓػة وتوضػٓح

طرٓقة األداء التْ ٓقوـ بٍا الجسـ ( حسف .)2, 2006 ,

 -1الدراسات النظرية والدراسات المشابية:
 2-1الدراسات النظرية :

 3-3-2البآوهٓكاىٓؾ والتحمٓؿ الحركْ :
ٓعتهد ٌذا العمـ بالدرجة األساس عمِ استخداـ القواىٓف وأسػس عمػـ البآوهٓكاىٓػؾ بغػرض

د ارسػة الحركػة وتحمٓمٍػا تشػرٓحٓا وهٓكاىٓكٓػا ,وعىػدها ىسػتخدـ كمهػة (البآوهٓكاىٓػؾ) أو (الهٓكاىٓكػا

الحٓوٓة) َّ
فإىىا ىعىْ بذلؾ الهعىِ ىفسً لكال الهصطمحٓف .وكالٌها ُٓعىِ بدراسة الظػاٌرة الحركٓػة
د ارس ػػة هوض ػػوعٓة عم ػػِ أس ػػاس اس ػػتخداـ القػ ػواىٓف واألس ػػس واله ػػدلوالت الهٓكاىٓكٓ ػػة ف ػػْ التحمٓ ػػؿ
الحركْ ( .هجٓد وشمش)28 ,3992 ,

إف عم ػػـ البآوهٓكاىٓ ػػؾ ُٓعى ػػِ بتحمٓ ػػؿ الحرك ػػات وتوض ػػٓح وتحس ػػٓف (التكىٓ ػػؾ) الرٓاض ػػْ
وٓبحػػث ق ػواىٓف وشػػروط الحركػػات الرٓاضػػٓة واختٓػػار أفضػػؿ فػػف أداء (تكىٓػػؾ) لمّعبػػة .وبىػػاءاً عمػػِ

ذلػػؾ فػ َّ
ػإف ٌػػذا العمػػـ ٓسػػعِ إلػػِ د ارسػػة الهىحىػػِ الخػػاص لمهسػػار الحركػػْ لمحركػػة الرٓاضػػٓة سػػعٓاً
وراء تحسٓف التكىٓؾ الرٓاضْ وذلؾ هف اجؿ تصحٓحً وتطػوٓري عمػِ وفػؽ دقػة هتطمبػات الحركػة

( الحكٓـ.) 6 ,3997 ,

وٍٓتـ عمـ البآوهٓكاىٓؾ بدراسة وتحمٓؿ حركات اإلىساف تحمٓالً كهٓاً وىوعٓاً بغرض زٓادة

كفاءة الحركة اإلىساىٓة (عبد الهىعـ وآخروف.)32 ,3977 ,

إف التحمٓػؿ الحركػػْ ٌػو د ارسػػة أجػزاء الحركػة وهعرفػة تػػأثٓر الهتغٓػرات الوصػػفٓة والهسػػببة

لالرتقاء بهسػتوى أداء الحركػة والػذي ٓحقػؽ الٍػدؼ هىٍػا .كهػا ٓفٍػـ بأىػً هجهوعػة هتفاعمػة هختػارة

طبقاً لها تحددي أٌداؼ الدراسة وواجباتٍا فْ طرائؽ البحث الهٓكاىٓكْ الهوجً( حسٓف و هحهػود,

.)43 ,3998
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إف التحمٓػػؿ الحركػػْ ٓعتهػػد بالدرج ػة األسػػاس عمػػِ اسػػتخداـ الق ػواىٓف واألسػػس الهسػػتخدهة

ف ػػْ عم ػػـ البآوهٓكاىٓ ػػؾ لغ ػػرض د ارس ػػة الحرك ػػة وتحمٓمٍ ػػا لمهٍ ػػارة الرٓاض ػػٓة ,وٓش ػػهؿ عم ػػِ تجزئ ػػة
الحركػػة الهػراد تحمٓمٍػػا إلػػِ أقسػػاهٍا الهتداخمػػة وتقػػدٓر طبٓعػػة كػػؿ جػػزء هػػف الحركػػة لغػػرض تطبٓػػؽ
األسس والقواىٓف الهٓكاىٓكٓة والتشرٓحٓة الهالءهة لألداء الفىْ الهثالْ لمحركة.
( هجٓد و شمش)29-28 ,3992 ,

إف التحمٓ ػػؿ الحرك ػػْ (الهٓك ػػاىٓكْ) ٓ ػػدرس العىاص ػػر الهكوى ػػة لمحرك ػػة فضػ ػالً ع ػػف د ارس ػػة

الحركػة كوحػدة هتكاهمػة ,إذ أف فاعمٓػة أداء الرٓاضػٓٓف تتعمػؽ بدرجػة اكتهػاؿ (التكىٓػؾ) الهسػتخدـ,
فدراسة الخصائص الكٓىهاتٓكٓة تسهح بالحكـ عمِ هستوى إتقاف األداء.

( حسٓف و هحهود)35 ,3998 ,

 2-3-2التحمٓؿ الكٓفْ ( الىوعْ):

وٓعتهد عمػِ تقػدٓر الفػروؽ واالختالفػات وتهٓٓزٌػا فػْ اسػتٓعاب الىتػائج وادراكٍػا وتعهٓقٍػا

تهٍٓػػداً لموص ػػوؿ إل ػػِ االس ػػتىتاجات الواقعٓػػة فضػ ػالً ع ػػف بح ػػث األسػػباب غٓ ػػر الهباشػ ػرة وآجادٌ ػػا
لالىحرافات واألخطاء عف الىهاذج الهىطقٓة لٍذا األداء.

( حسٓف و هحهود)43 ,3998 ,

وتشٓر كؿ هػف ( )kreaehbaum and Barthels, 2000إلػِ أف التحمٓػؿ الىػوعْ ٌػو
الطرٓقة السائدة الهستخدهة لتحمٓؿ الحركات الرٓاضٓة (الخفاجْ.)24 ,2005 ,

عىػػدها ٓالحػػظ هػػدرب التػػىس العب ػاً فػػْ أثىػػاء التػػدرٓب أو تطبٓػػؽ الض ػربات وٓقػػرر عهػػؿ

تغذٓة راجعػة أو إجػراء بعػض التغٓٓػرات فػْ فػف األداء فٍػو ٓػؤدي الهٍػارة الجٓػدة لمتحمٓػؿ الىػوعْ.

إف التحمٓؿ الىوعْ ٌو اكبر هف هجرد هالحظة األخطػاء وعهػؿ التصػحٓحات.إف التحمٓػؿ الىػوعْ

لضربة التىس ٓهكف الىظر إلًٓ كوىً ىهوذجاً هف أربع هٍاـ:
اإلعداد

التدخل

المالحظة

التشخٌص/)3
شكؿ (
التقوٌم
ِ
متحمٓؿ الىوع ِْ ألهقترح ِهف ِقبؿ ىودسوف وهورٓسوف 3997,
ىهوذج الهٍاـ أألربع ل
َ
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ففػ ػػْ هٍهػ ػػة اإلعػ ػػداد أو التحضػ ػػٓر ٓقػ ػػوـ الهػ ػػدرب بجهػ ػػع الهعموهػ ػػات ذات العالقػ ػػة حػ ػػوؿ

الض ػربات وكػػذلؾ حػػوؿ الالعبػػٓف وهػػف ثػػـ ٓػػتـ تحمٓػػؿ كػػؿ ذلػػؾ ,وفػػْ أثىػػاء الهراقبػػة والهالحظػػة
أهػػا
ٓسػػتخدـ الهػػدرب وبشػػكؿ ىظػػاهْ جهٓػػع الحػواس لجهػػع الهعموهػػات ذات العالقػػة حػػوؿ األداء ,و َّ

فْ هٍهة التقوٓـ والتشخٓص َّ
فإف لمهدرب ٌدفٓف ٌها تحدٓد ىقػاط القػوة والضػعؼ ووضػع أولوٓػات
الضػػعؼ باالسػػتىاد إلػػِ أٌهٓتٍػػا لػػألداء وفػػْ هٍهػػة التػػدخؿ ٓختػػار الهػػدرب اإلسػػتراتٓجٓة األكثػػر

هالءهػ ػ ػػة لتسػ ػ ػػاعد الالعػ ػ ػػب عمػ ػ ػػِ تحسػ ػ ػػٓف أداءي .إف الرؤٓػ ػ ػػة األكبػ ػ ػػر لمتحمٓػ ػ ػػؿ الىػ ػ ػػوعْ تسػ ػ ػػاعد

هػػ ػ ػ ػ ػػدرب التػ ػ ػ ػ ػ ػػىس عمػػ ػ ػ ػ ػػِ تحسػ ػ ػ ػ ػ ػػٓف أداء الالعػػ ػ ػ ػ ػػب وبشػ ػ ػ ػ ػ ػػكؿ أكثػ ػ ػ ػ ػ ػػر سػ ػ ػ ػ ػ ػػرعة ه ػ ػ ػ ػ ػػف الط ارئػ ػ ػ ػ ػ ػػؽ
التقمٓدٓة()Knudson, 2006, 1-2

 3-3-2الضربة األرضٓة الخمفٓة:

تعد الضربات األرضٓة الخمفٓة هف الوسائؿ الدفاعٓػة والٍجوهٓػة والتػْ تحتػؿ أٌهٓػة كبٓػرة
بالىسػػبة لالعػػب إذ أف تطػػور هسػػتواي ٓعتهػػد إلػػِ حػ ٍػد كبٓػػر عمػػِ هقػػدار ودرجػػة كفاءتػػً فػػْ إجػػادة

استخداـ ٌذا الىوع هف الضربات( الكاظهْ.)58 ,2000 ,
 4-3-2الهراحؿ الفىٓة لتىفٓذ الضربة األرضٓة الخمفٓة:
 3-4-3-2الهسكة:

حالهػػا ٓػػرى الالعػػب اتجػػاي الك ػرة ٓقػػوـ بتغٓٓػػر هسػػكة الهضػػرب هػػف األهاهٓػػة إلػػِ الخمفٓػػة

الشرقٓة إذ ٓقوـ بتدوٓر الٓد الٓهىِ قمٓالً إلِ جٍة الٓسار( الكاظهْ.)58 ,2000,

 2-4-3-2االستعداد والتٍٓؤ:

هف وضع االستعداد ٓبدأ الالعب باالرتكاز عمِ القدـ الٓسرى التْ تبدأ هىٍا حركة دوراف

الجسػػـ وبشػػكؿ كاهػػؿ إلػػِ الجاىػػب وباتجػػاي الخػػط الجػػاىبْ بحٓػػث تكػػوف كتفػػْ الالعػػب عمػػِ خػػط
هستقٓـ هع الهكاف الذي ٓروـ الالعب توجًٓ الكػرة إلٓػً حتػِ ٓكػوف باإلهكػاف االسػتفادة هػف حركػة

فتؿ الجسـ فْ تولٓد قوة إضافٓة باتجاي الكرة وبٓىها ٓقوـ الالعب باالرتكاز عمِ القدـ الٓسرى تبدأ

الٓد الٓسرى بهسؾ عىؽ الهضرب

( الكاظهْ.)59 ,2000 ,

وٓذكر (الجمبْ )3987,إلِ أف الالعب ٓقوـ بسحب الذراع الحاهمة لمهضرب إلِ الخمؼ

باتجاي كتؼ الٓسار أو الٓهٓف بحٓث تكوف شبكة الهضرب بارتفاع كتؼ الالعب وتكػوف االسػتدارة
عمِ عقب قػدـ الٓهػٓف أو الٓسػار حتػِ تػوازي الشػبكة أو الهىطقػة التػْ تقػرر توجٓػً الكػرة إلٍٓػا ثػـ

اخذ خطوة هىاسبة بقدـ الٓهٓف أو الٓسار إلِ األهاـ( الجمبْ.)47 ,3987 ,
 3-4-3-2الهرجح ػػة:
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تقػػوـ الٓػػد الهاسػػكة لعىػػؽ الهضػػرب بسػػحبً لمخمػػؼ وبوقػػت هبكػػر لكػػْ ٓكػػوف بإهكػػاف الالعػػب

التركٓز عمِ الوضع الهطموب قبؿ القٓاـ بضرب الكرة هع الهحافظة عمِ بقاء الهضرب قرٓباً هف

الجسـ

وبعػػد ارتػػداد الكػرة عػػف األرض ٓبػػدأ الالعػػب بأخػػذ خطػػوة صػػغٓرة وبزاوٓػػة قػػدرٌا ( 45درجػػة)

تقرٓباً ثـ ٓقوـ بىقؿ وزف الجسػـ عمػِ القػدـ األهاهٓػة (الٓهىػِ) ..أف أخػذ خطػوة بزاوٓػة ( 45درجػة)
سٓساعد عمِ حركػة فتػؿ الجػذع والتػْ تعػد ضػرورٓة ,إذ تسػهح لمػورؾ بالػدوراف قبٓػؿ أداء الضػربة
وذلؾ هف أجؿ الحصوؿ عمِ القوة الالزهة هع هراعاة أف ٓكوف ضرب الكرة هف ىقطػة تكػوف أهػاـ

القدـ األهاهٓة (الٓهىِ) وذلؾ هف أجؿ االسػتفادة هػف وزف الجسػـ ,بحٓػث ٓكػوف خمػؼ الكػرة األهػر

الذي ٓؤدي إلِ زٓادة قوة الضربة.

وعمِ الالعب أف ٓراقب دائهاً ارتداد الكػرة عػف األرض ولحظػة اتصػاؿ الهضػرب بػالكرة هػع

الهحافظػػة عمػػِ بقػػاء الػرأس ثابتػاً وعىػػد هرجحػػة الهضػػرب بالٓػػد الٓهىػػِ باتجػػاي الكػرة ٓكػػوف هشػػدوداً
وحتِ ىٍآة الحركة( الكاظهْ.)60-59 ,2000,

أف كتؼ الالعب الٓسار ٓستدٓر إلِ جٍػة الٓسػار والعكػس بالىسػبة لكتػؼ الٓهػٓف إذا كػاف

الالعب ٓمعب بٓدي الٓسرى إلػِ أف ٓصػبح كتػؼ الٓهػٓف أو الٓسػار هقػابالً لمشػبكة هػع التأكٓػد عمػِ
اىتقاؿ ثقؿ الجسـ عمِ قدـ الٓسار أو الٓهٓف وسحب الذراع الحاهمة لمهضرب إلِ الخمؼ هف أهاـ

الصػػدر وبٍػػذا سػػتكوف شػػبكة الهضػػرب خمػػؼ الالعػػب ,بعػػد ذلػػؾ تبػػدأ هرجحػػة الػػذراع إلػػِ األهػػاـ

األسفؿ وعىد وصوؿ الذراع إلِ وسط الجسػـ باتجػاي الكػرة ٓكػوف وجػً الهضػرب هػائالً إلػِ الخمػؼ
أي تكػػوف شػػبكة الهضػػرب بزاوٓػػة حػػادة هػػع األرض وعمػػِ الالعػػب أف ٓىقػػؿ ثقػػؿ جسػػهً إلػػِ القػػدـ

األهاهٓة وفْ ٌذي المحظة تتـ عهمٓة هقابمة الهضرب لمكرة وضربٍا وٓجب أف تشد الٓػد قوٓػاً عمػِ

الهضرب.

(الجمبْ.)47 ,3987 ,

 4-4-3-2ىٍآة الحركة

ٓذكر الجمبْ بأىً عمِ الالعب أف ٓرفع رأس الهضرب باتجاي الكرة هع هصاحبتً لٍػا فػْ االتجػاي

الػذي ضػربت إلٓػً وبعػػد االىتٍػاء هػػف الضػربة وهتابعػػة الهضػرب لمكػرة ٓىتٍػْ عهػػؿ الػذراع بعػػد أف

تغٓػػر ت ػوازف الجس ػـ بسػػحبً إلػػِ األهػػاـ كػػْ ٓسػػتعد الالعػػب لمض ػربة التػػْ سػػتأتْ هػػف الهىػػافس(
الجمبْ )47 ,3987,

بعد أف تترؾ الٓد الٓسرى الهضرب تكوف خمؼ الالعب وباتجاي السٓاج الخمفْ إذ تهىع ٌذي

الحركػػة هػػف دوراف الجسػػـ أكثػػر هػػف الضػػروري وبعػػد القٓػػاـ بضػػرب الك ػرة تسػػتهر حركػػة الهضػػرب

لتىتٍْ عالٓاً فوؽ الػرأس وباتجػاي الٍػدؼ الهطمػوب ,وذلػؾ ألف ارتفػاع الهضػرب فػْ ىٍآػة الحركػة
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دلٓؿ عمِ اىسٓابٓة الضربة .وٓبقِ القسـ األهاهْ لمقدـ الٓسرى هالهساً لألرض هف أجػؿ الهوازىػة
الجٓدة وتحدٓد اتجاي الكرة بشكؿ دقٓؽ (الكاظهْ.)60 ,2000 ,

 1-1الدراسات المشابية:

قػػاـ الباحثػػاف بػػاجراء هسػػح لمد ارسػػات السػػابقة والبحػػوث الهىشػػورة ولػػـ ٓتوصػػؿ الػػِ بحػػوث هشػػابٍة
لٍذي الدراسة عمًٓ اكتفِ الباحثاف بالهصادر التْ تعزز اٌداؼ البحث واسسً البآوهٓكاىٓكٓة .

 -3إجراءات البحث:
 2-3منيج البحث:

أفرزت هىاٌج البحث العمهْ الهىٍج الىوعْ ( )Qualitative Researchهف الهىٍج
الوصفْ وعدتً هىٍجا هستقالً (.)Thomas and others,2005,345

لذا استخدـ الباحثاف الهىٍج الىوعْ (الكٓفْ) لهالءهتً لطبٓعة البحث.

 1-3عينة البحث:

تػػـ اختٓػػار عٓىػػة البحػػث بصػػورة عهدٓػػة وتكوىػػت هػػف سػػبعة هػػف العبػػْ التػػىس الهصػػىفٓف
عالهٓاً فْ بطولة دولٓة لحد عاـ.2033

 3-3وسائل جمع البيانات واألجيزة المستخدمة:
تػػـ جهػػع البٓاىػػات عػػف طرٓػػؽ الهالحظػػة العمهٓػػة التقىٓػػة والتحمٓػػؿ بواسػػطة الحاسػػوب وتػػـ
تسػػجٓؿ ٌػػذي البطولػػة بصػػورة هباش ػرة عػػف طرٓػػؽ ربػػط الحاسػػوب بجٍػػاز السػػتالٓت وسػػجمت ٌػػذي

البطولػػة ثػػـ حولػػت إلػػِ خهسػػة أق ػراص لٓزرٓػػة ( )CDوتػػـ هش ػاٌدتٍا بدقػػة ولعػػدة ه ػرات هػػف قبػػؿ

الباحثػ ػػاف هػ ػػف أجػ ػػؿ الحصػ ػػوؿ عمػ ػػِ ( )8لقطػ ػػات لمهصػ ػػىفٓف السػ ػػبعة فػ ػػْ الض ػ ػربة الخمفٓػ ػػة بٓػ ػػد
واحػدة( ) One-handed backhandوبواقػع ( )4لقطػات لموضػع القرٓػب و( )4لقطػات لموضػع
البعٓػػد عػػف الجسػػـ بحٓػػث ٓكػػوف رد الكػرة بصػػورة صػػحٓحة داخػػؿ همعػػب الهىػػافس وبعػػد تحدٓػػد ٌػػذي

المقطػ ػػات تػ ػػـ تسػ ػػجٓمٍا عمػ ػػِ قػ ػػرص لٓػ ػػزري ( )CDهػ ػػف أجػ ػػؿ تسػ ػػٍٓؿ عهمٓػ ػػة التحمٓػ ػػؿ السػ ػػتخراج
الهتغٓرات البآوكٓىهاتٓكٓة .

 4-3مت يرات البحث:

تػػـ اسػػتخراج الهتغٓ ػرات البآوكٓىهاتٓكٓػػة التالٓػػة لعٓىػػة البحػػث ولكػػال الوضػػعٓف ( القرٓػػب,
البعٓد)

 -3زاوٓة هٓؿ حزاـ الكتؼ لحظة ضرب الكرة.
 -2زاوٓة الهرفؽ لمذراع الضاربة لحظة ضرب الكرة.
 -3زهف الحركة الكمْ.

 -4السرعة الزاوٓة لمذراع الضاربة.
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 -5السرعة الهحٓطٓة لمذراع الضاربة.
 -6سرعة الكرة بعد ضربٍا.

 5-3البراهج الهستخدهة فْ التحمٓؿ :
 برىاهج الفوتوشوب اهج رٓد
 برىاهج االي فٓمـ

 برىاهج االوتوكات  2000أي

 6-3الوسائل اشحصائية:

-3الوسط الحسابْ-2 .االىحراؼ الهعٓاري-3 .اختبار (ت) لمعٓىات الهرتبطة .
تـ هعالجة البٓاىات إحصائٓاً باستخداـ برىاهج ( )SPSSاإلحصائْ

 -4عرض ومناقشة النتائج:
2-4عرض نتائج البحث:

انغذٔل انًزلى ()1
ٚج ٍٛلًٛخ األٔطبؽ انؾظبثٛخ ٔاالَؾزافبد انًؼٛبرٚخ ٔلًٛخ (د) انًؾظٕثخ نهًزغٛزاد انكًُٛبرٛكٛخ نهؼزثخ
األرػٛخ انخهفٛخ ثٛذ ٔاؽذح
د

اطى انًزغٛز

انٕػغ انمزٚت
ص

-

انٕػغ انجؼٛذ
±ع

ص

-

د انًؾظٕثخ
±ع

1

صا٠ٚةةخ اٌّ١ةةً ٌؾةةضاَ اٌىزةةف ٌؾظةةخ
ظشة اٌىشح .دسعخ

28.038

0.283

24.630

0.675

*9.561

2

صا٠ٚةةةةةخ ِفصةةةةةً ِشفةةةةةك اٌةةةةةةزساع
اٌعبسثخ .دسعخ
صِٓ اٌؾشوخ .صبٔ١خ

166.3

1.290

177.038

1.420

*9.929

1.200

0.081

1.560

0.029

*7.646

4

اٌغةةشػخ اٌضا٠ٚةةخ ٌٍةةزساع اٌعةةبسثخ.
دسعخ  /صبٔ١خ

47.387

3.580

59.675

2.248

*5.628

5

اٌغةةةةةةةةةشػخ اٌّؾ١ط١ةةةةةةةةةخ ٌٍةةةةةةةةةزساع
اٌعبسثخ .دسعخ/لطبع

41.349

3.124

57.279

2.158

*8.114

6

عةةشػخ اٌىةةشح ٌؾظةةخ ظةةشثٙب / َ .
صبٔ١خ

84.363

7.109

133.480

14.885

*7.051

3

((One-handed backhand
*معنوي عند نسبة خطأ ≤  0105أمام درجة حرية ( )6قيمة ( ت ) الجدولية = 11447
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ٓتضح هف الجدوؿ رقـ ( )3اختالؼ األوساط الحسابٓة واالىحرافات الهعٓارٓة لزاوٓة هٓؿ الكتؼ

لحظة ضػرب الكػرة والهضػرب قرٓػب عػف لحظػة ضػرب وٌػو بعٓػد إذ كػاف الوسػط الحسػابْ لحظػة

ض ػػرب الكػ ػرة والهض ػػرب قرٓ ػػب  283038وب ػػاىحراؼ هعٓ ػػاري هق ػػداري  03283بٓىه ػػا ك ػػاف الوس ػػط
الحسابْ لحظة ضرب الكرة والهضرب بعٓد  243630وباىحراؼ هعٓاري هقداري  ,03675وظٍرت

قٓهة (ت) الهحتسبة  93563وٌْ اكبر هػف قٓهػة (ت) الجدولٓػة البالغػة  23447عىػد ىسػبة خطػأ
 0305 ودرجة حرٓة ( )6وقٓهة (ت) =  23447وٌذا ٓدؿ عمِ أف ٌىالؾ فرؽ هعىوي.

كها اختمفت األوساط الحسابٓة واالىحرافات الهعٓارٓة لزاوٓػة هفصػؿ هرفػؽ الػذراع الضػاربة إذ كػاف
الوسط الحسابْ لزاوٓة هفصؿ هرفػؽ الػذراع الضػاربة والهضػرب قرٓػب  36633وبػاىحراؼ هعٓػاري

هقػػداري  33290بٓىهػػا كػػاف الوسػػط الحسػػابْ لزاوٓػػة هفصػػؿ هرفػؽ الػػذراع الضػػاربة والهضػػرب بعٓػػد

 23248وباىحراؼ هعٓػاري هقػداري  ,33420وظٍػرت قٓهػة (ت) الهحتسػبة  93929وٌػْ اكبػر هػف
قٓهػة (ت) الجدولٓػة البالغػة  23447عىػد ىسػبة خطػأ  0305 ودرجػة حرٓػة ( )6وٌػذا ٓػدؿ عمػػِ
أف ٌىالؾ فرؽ هعىوي.

كها اختمفت األوساط الحسابٓة واالىحرافات الهعٓارٓة زهػف الحركػة  /ثاىٓػة إذ كػاف الوسػط

الحسػػابْ زهػػف الحركػػة  /ثاىٓػػة  33200وبػػاىحراؼ هعٓػػاري هقػػداري  0.083والهضػػرب قرٓػػب بٓىهػػا
كاف الوسط الحسابْ زهف الحركة  /ثاىٓػة  33560وبػاىحراؼ هعٓػاري هقػداري  ,03029والهضػرب

بعٓػػد وظٍػػرت قٓهػػة (ت) الهحتسػػبة  73646وٌػػْ اكبػػر هػػف قٓهػػة (ت) الجدولٓػػة البالغػػة 23447

عىد ىسبة خطأ  0305 ودرجة حرٓة ( )6وٌذا ٓدؿ عمِ أف ٌىالؾ فرؽ هعىوي.

كهػػا اختمفػػت األوسػػاط الحسػػابٓة واالىح ارفػػات الهعٓارٓػػة لمسػػرعة الزاوٓػػة لمػػذراع الضػػاربة إذ

كاف الوسط الحسابْ لمسرعة الزاوٓة لمذراع الضاربة والهضرب قرٓب  473387وباىحراؼ هعٓػاري

هقػ ػػداري  33580بٓىهػ ػػا كػ ػػاف الوسػ ػػط الحسػ ػػابْ لمسػ ػػرعة الزاوٓػ ػػة لمػ ػػذراع الضػ ػػاربة والهضػ ػػرب بعٓػ ػػد
 593675وباىحراؼ هعٓاري هقداري  ,23248وظٍرت قٓهة (ت) الهحتسبة  53628وٌْ اكبر هػف
قٓهػة (ت) الجدولٓػة البالغػة  23447عىػد ىسػبة خطػأ  0305 ودرجػة حرٓػة ( )6وٌػذا ٓػدؿ عمػػِ

أف ٌىالؾ فرؽ هعىوي.

كها اختمفت األوساط الحسابٓة واالىحرافات الهعٓارٓة لمسرعة الهحٓطٓة لمذراع الضاربة إذ

كػػاف الوس ػػط الحسػػابْ لمس ػػرعة الهحٓطٓػػة لم ػػذراع الضػػاربة والهض ػػرب قرٓػػب  433349وب ػػاىحراؼ
هعٓػػاري هقػػداري  33324بٓىهػػا كػػاف الوسػػط الحسػػابْ لمسػػرعة الهحٓطٓػػة لمػػذراع الضػػاربة والهضػػرب
بعٓ ػػد  573279وب ػػاىحراؼ هعٓ ػػاري هق ػػداري  ,23358وظٍ ػػرت قٓه ػػة (ت) الهحتس ػػبة  83334وٌ ػػْ
اكبػػر هػػف قٓهػػة (ت) الجدولٓػػة البالغػػة  23447عىػػد ىسػػبة خطػػأ  0305 ودرجػػة حرٓػػة ( )6وٌػػذا
ٓدؿ عمِ أف ٌىالؾ فرؽ هعىوي.
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كها اختمفت األوساط الحسػابٓة واالىح ارفػات الهعٓارٓػة لسػرعة الكػرة لحظػة ضػربٍا إذ كػاف

الوسط الحسػابْ لسػرعة الكػرة لحظػة ضػربٍا والهضػرب قرٓػب  843363وبػاىحراؼ هعٓػاري هقػداري
 73309بٓىهػ ػػا كػ ػػاف الوسػ ػػط الحسػ ػػابْ لسػ ػػرعة الك ػ ػرة لحظػ ػػة ض ػ ػربٍا والهضػ ػػرب بعٓػ ػػد 3333480
وبػػاىحراؼ هعٓػػاري هقػػداري  ,343885وظٍػػرت قٓهػػة (ت) الهحتسػػبة  73053وٌػػْ اكبػػر هػػف قٓهػػة

(ت) الجدولٓػػة البالغػػة  23447عىػػد ىسػػبة خطػػأ  0305 ودرجػػة حرٓػػة ( )6وٌػػذا ٓػػدؿ عمػػِ أف
ٌىالؾ فرؽ هعىوي.

 3-3-4عرض ىتػائج الهتغٓػرات الكٓىهاتٓكٓػة لمضػربة األرضػٓة الخمفٓػة بٓػد واحػدة فػْ حالػة صػد

الكرة والهضرب بعٓد هف الجسـ وقرٓب هف الجسـ:

الجدوؿ الهػرقـ (ٓ )3بػٓف الهعػالـ اإلحصػائٓة لمهتغٓػرات الكٓىهاتٓكٓػة لمضػربة األرضػٓة الخمفٓػة بٓػد
واحػػدة فػػْ حػػالتْ صػػد الك ػرة والهضػػرب بعٓػػد عػػف الجسػػـ والهضػػرب قرٓػػب هػػف الجسػػـ ,وقػػد تػػـ
عرض الىتائج فْ جدوؿ واحد وذلؾ لسٍولة هالحظة الفروؽ اإلحصائٓة.

 -3وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة هعىوٓػػة بػػٓف الوضػػعٓف القرٓػػب والبعٓػػد فػػْ هتغٓػػري زاوٓػػة هٓػػؿ ح ػزاـ
الكتػػؼ وزهػػف الحركػػة ولهصػػمحة الوض ػع القرٓػػب إذ تراوحػػت قػػٓـ (ت) الهحسػػوبة بػػٓف (-73646

 )93563وٌػػْ أكبػػر هػػف قٓهػػة (ت) الجدولٓػػة أهػػاـ درجػػة حرٓػػة ( )6وعىػػد ىسػػبة خط ػػأ ≤ 0305
والبالغة (.)23447

 -2وجود فروؽ ذات داللة هعىوٓة بٓف الوضعٓف القرٓب والبعٓد فْ هتغٓرات (زاوٓة هفصؿ هرفؽ
الذراع الضاربة والسػرعة الزاوٓػة والسػرعة والهحٓطٓػة لمػذراع الضػاربة وسػرعة الكػرة لحظػة ضػربٍا)
ولهصػ ػ ػػمحة الوضػ ػ ػػع البعٓػ ػ ػػد إذ تراوحػ ػ ػػت قػ ػ ػػٓـ (ت) الهحسػ ػ ػػوبة بػ ػ ػػٓف (83334, 53628, 93929

)73053,وٌػػْ أكبػػر هػػف قٓهػػة (ت) الجدولٓػػة أهػػاـ درجػػة حرٓػػة ( )6وعىػػد ىسػػبة خط ػػأ ≤ 0305
والبالغة (.)23447

 1-4مناقشة النتائج:
 3-2-4هىاقشة ىتائج زاوٓة هٓؿ حزاـ الكتؼ لحظة ضرب الكرة:

ٓعػػزو الباحثػػاف وجػػود الفػػرؽ الهعىػػوي فػػْ زاوٓػػة هٓػػؿ ح ػزاـ الكتػػؼ بػػٓف الوضػػعٓف القرٓػػب والبعٓػػد

ولهصػػمحة الوضػػع القرٓػػب إلػػِ أف الالعػػب ٓعهػػؿ عمػػِ زٓػػادة رفػػع هركػػز ثقػػؿ كتمػػة الجسػػـ إلػػِ

األعمػػِ هػػف أجػػؿ ضػػرب الكػرة وبالتػػالْ زٓػػادة زاوٓػػة هٓػػؿ حػزاـ الكتػػؼ بحٓػػث ٓكػػوف هحػػوري األفقػػْ
هقاطع لمشبكة ودفع الكرة بالذراع إلػِ الجاىػب ههػا ٓقمػؿ أو تىعػدـ إهكاىٓػة الهرجحػة بالػذراع والػذي

ٓؤثر سمباً عؿ سرعة وقوة الكرة فْ العودة إلِ ساحة الخصـ وكها ٌو هثبػت فػْ د ارسػة (البكػري

.)57 : 2005

إف زٓادة زاوٓة هٓؿ حزاـ الكتؼ ٓؤثر سمباً عمِ زاوٓة الهرفؽ وسرعة الكرة أثىاء ضربٍا.
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 2-2-4هىاقشة ىتائج زاوٓة الهرفؽ لحظة ضرب الكرة:

ٓعػزو الباحثػاف وجػود الفػرؽ الهعىػوي فػْ زاوٓػة الهرفػؽ لحظػة ضػرب الكػرة بػٓف الوضػػعٓف

القرٓػػب والبعٓػػد ولهصػػمحة الوضػػع البعٓػػد إلػػِ أىػػً عىػػدها تكػػوف الك ػرة بعٓػػدة عػػف الجسػػـ ٓجػػب أف
ٓعهػػؿ الالعػػب عمػػِ ه ػػد الػػذراع بصػػورة كاهم ػػة وذلػػؾ هػػف أجػػؿ الوص ػػوؿ إلػػِ الك ػرة لص ػػدٌا( أي

وصػػوؿ الهضػػرب إلػػِ الكػرة) فضػالًعف أف الػػذراع الحاهمػػة لمهضػػرب تكػػوف بهثابػػة عصػػا هسػػتقٓهة
هتحركة هف هفصؿ الكتؼ وذلؾ هف أجؿ الحصوؿ عمِ ذراع قػوة أطػوؿ وٌػذا ٓػؤثر آجابٓػاً عمػِ

اإلىجػػاز وسػػمبٓاً عم ػػِ الجٍػػد الهب ػػذوؿ لػػألداء ,أه ػػا عىػػدها تكػػوف الكػ ػرة قرٓبػػة ه ػػف الجسػػـ أي بع ػػد
ارتدادٌا تكوف هباغتة وسرٓعة أي أسرع هف استجابة الالعب بحركة هفاصؿ ذراعً لرد الكرة وٌو
بوضػػع هسػػترٓح لػػً  ,لػػذلؾ ٓعهػػؿ الالعػػب عمػػِ رفػػع الجسػػـ باالسػػتىاد عمػػِ األهشػػاط ه ػف أجػػؿ

الوصػػوؿ إلػػِ الك ػرة بوضػػع هىاسػػب وكػػذلؾ زٓػػادة هٓػػؿ ح ػزاـ الكتػػؼ هػػع الثىػػْ القمٓػػؿ فػػْ هفصػػؿ
الهرفػػؽ ههػػا ٓػػؤثر سػػمباً عمػػِ سػػرعة رد الك ػرة ودقتٍػػا وآجابٓ ػاً عمػػِ الجٍػػد الهبػػذوؿ لمػػذراع الحاهمػػة
لمهضرب وكها أكدتٍا دراسة العبٓدي (.)65 :2003

 3-2-4هىاقشة ىتائج زهف الحركة:

ٓعػػزو الباحثػػاف وجػػود فػػرؽ هعىػػوي فػػْ زهػػف الحركػػة بػػٓف الوضػػعٓف القرٓػػب والبعٓػػد ولهصػػمحة

الوضػػع القرٓػػب إلػػِ أف طػػوؿ زهػػف القسػػـ التحضػػٓري ٓػػىعكس آجابٓ ػاً عمػػِ القسػػـ ال ػرئٓس هػػف
الحركة هف حٓث السرعة واتجاي الكرة بعد الضرب.

إف الكرة كمها كاىت بعٓػدة ىسػبٓاً عػف الجسػـ قبػؿ صػد الكػرة أدى ذلػؾ إلػِ الهػد الكاهػؿ لمػذراع

الضاربة وكذلؾ الهرجحة الصػحٓحة والكاهمػة هػف هفصػؿ الكتػؼ وبالتػالْ الىقػؿ الحركػْ الصػحٓح

هػػف الػػذراع إلػػِ الهضػػرب لضػػرب الك ػرة وٌػػذا هػػا ٓتىاسػػب طردٓ ػاً هػػع بػػاقْ الهتغٓ ػرات الكٓىهاتٓكٓػػة

التْ تـ الحصوؿ عمٍٓا.

 4-2-4هىاقشة ىتائج السرعة الزاوٓة لمذراع الضاربة:

ٓع ػػزو الباحث ػػاف وج ػػود ف ػػرؽ هعى ػػوي ف ػػْ الس ػػرعة الزاوٓ ػػة ب ػػٓف الوض ػػعٓف القرٓ ػػب والبعٓ ػػد

ولهصػػمحة الوضػػع البعٓػػد إلػػِ سػػرعة الىقػػؿ الحركٓػػة وبالتػػالْ سػػرعة الػػذراع الضػػاربة والتػػْ تحقػػؽ

ىصػػؼ قػػوس بسػػرعة كبٓػرة وذلػػؾ هػػف أجػػؿ اسػػتثهار أكبػػر قػػوة لضػػرب الك ػرة وٌػػذا هػػا ٓؤكػػدي ىظػػاـ

العػػتالت بأىػػً كمهػػا كاىػػت ذراع القػػوة كبٓػرة كمهػػا كاىػػت القػػدرة الهبذولػػة أقػػؿ والشػػغؿ أكبػػر والسػػرعة
اكبر (الصهٓدعْ .) 55 :3987

 5-2-4هىاقشة ىتائج السرعة الهحٓطٓة لمذراع الضاربة:
ٓعػػزو الباحثػػاف وجػػود فػػرؽ هعىػػوي فػػْ السػػرعة الهحٓطٓػػة بػػٓف الوضػػعٓف القرٓػػب والبعٓػػد

ولهصػمحة الوضػػع البعٓػػد إلػػِ السػػرعة الهحٓطٓػػة التػػْ تتىاسػػب طردٓػاً هػػع السػػرعة الزاوٓػة وىصػػؼ
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قطػػر الػػدوراف وبهػػا أف السػػرعة الزاوٓػػة فػػْ الوضػػع البعٓػػد كاىػػت أكبػػر هػػف الوضػػع القرٓػػب وكػػذلؾ

حركة الذراع الضاربة بهرجحػة كاهمػة وبقػوس كاهػؿ أدى ذلػؾ إلػِ زٓػادة السػرعة الهحٓطٓػة لمػذراع
الضاربة وبالتالْ ضرب الكرة بقوة أكبر.

 6-2-4هىاقشة ىتائج سرعة الكرة لحظة الضرب:

ٓعػػزو الباحثػػاف وجػػود فػػرؽ هعىػػوي فػػْ سػػرعة الكػرة لحظػػة الضػػرب بػػٓف الوضػػعٓف القرٓػػب

والبعٓد ولهصمحة الوضع البعٓد إلِ الىقؿ الحركْ الصحٓح الذي ٓعكس آجابٓاً عمِ سرعة الكػرة

لحظة ضربٍا وٓتىاسب طردٓاً هع باقْ الهتغٓرات الكٓىهاتٓكٓة التْ تـ الحصوؿ عمٍٓا.

 -5االستنتاجات والتوصيات :
 2-5االستنتاجات :

استىتج الباحثاف ها ٓأتْ :

 3-3-5وجود فروؽ ذات داللة هعىوٓة بٓف الوضعٓف القرٓب والبعٓد فْ هتغٓري زاوٓة هٓؿ حزاـ
الكتؼ وزهف الحركة ولهصمحة الوضع القرٓب .

 2-3-5وج ػػود ف ػػروؽ ذات دالل ػػة هعىوٓ ػػة ب ػػٓف الوض ػػعٓف القرٓ ػػب والبعٓ ػػد ف ػػْ هتغٓػ ػرات ( زاوٓ ػػة
هفصػػؿ هرفػػؽ الػػذراع الضػػاربة والسػػرعة الزاوٓػػة والسػػرعة والهحٓطٓػػة لمػػذراع الضػػاربة وسػػرعة الكػرة

لحظة ضربٍا) ولهصمحة الوضع البعٓد .

 1-5التوصيات :

 3-2-5عمػػِ البػػاحثٓف فػػْ ٌػػذا الهجػػاؿ عهػػؿ هثػػؿ ٌػػذي البحػػوث لهٍػارة اخػػرى دفاعٓػػة وٌجوهٓػػة
هعتهدٓف عمِ التقىٓة العمهٓة الحدٓثة عف طرٓؽ الهشاٌدة وتسجٓؿ البطوالت العالهٓة .

 2-2-5التأكٓػػد عمػػِ هػػدربْ وهدرسػػْ لعبػػة التػػىس وخصوصػػا فػػْ الهٍػػارات الٍجوهٓػػة الدفاعٓػػة
بضرب الكرة وٌْ بعٓدة عف الجسـ وذلؾ لزٓادة سرعة الكرة والضػغط عمػِ الالعػب الهىػافس هػف

اجؿ الحصوؿ عمِ ىقطة .
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