بعض القياسات الجسمية وعالقتها ببعض المتغيرات الكينماتيكية ألداء مهارة الضربة األمامية بالتنس األرضي
نور يوسف مرهون

أ.د قاسم محمد حسن ألخاقاني

جامعة الكوفة/كلية التربية الرياضية

ملخص البحث باللغة العربية

تضممممنت أهميمممة البحمممث يجممماد بعمممض عالقمممات اجرتبممما للقياسمممات الجسممممية مممم بعمممض المتغيمممرات الكينماتيكيمممة والوقممموف
علمممه أهمممم األخ ممماء ومحاولمممة ت مممحيحها علميممما ونلمممق باختيمممار الالعبمممين ب مممرف علميمممة كممم ن يكمممون اجختيمممار علمممه وفمممف
القياسمممات الجسممممية التمممي تعتبمممر ممممن األسمممس العلميمممة الدقيقمممة وأن همممنا اجختيمممار سممموف يسمممه ممممن عمليمممة المممتعلم وفقممما
للت بيقممممممات الميكانيكيممممممة يالخ مممممما ص الميكانيكيممممممة

أممممممما مشممممممكلة البحممممممث فقممممممد تضمممممممنت التركيمممممم علممممممه المتغيممممممرات

والقياسمممات الجسممممية المهممممة الالعبمممين عنمممد اختيمممارهم لمهمممارة معينمممة وحسمممخ مت لبمممات المهمممارة جن همممنا اجختيمممار يعتبمممر
الحجر األساس في ت وير الكثير من ال فات لدى الالعبين .كما وتضمنت أهداف البحث ما ي تي -:
-1التعرف عله العالقة بين بعض القياسات الجسمية والمتغيرات الكينماتيكية لدى أفراد عينة البحث إلداء المهارة .
ما فروض البحث -:
 -1توجد عالقات ارتبا نات دجلة ح ا ية في بعض القياسات الجسمية والمتغيرات الكينماتيكية لدى أفراد عينة البحث
جداء المهارة . .
مجاجت البحث -:
المجا البشري  :الخ المرحلة الثالثة  /كلية التربية الرياضية  /جامعة الكوفة2112-2112/
المجا المكاني  :ملعخ التنس /كلية التربية الرياضية  /جامعة الكوفة
المجا ال ماني .2112 /5 /21 – 2112 / 9/2 :
البممماخ الثممماني  -:لقمممد ت مممرف الباحثمممان فمممي همممنا البممماخ لمممه أهميمممة القياسمممات الجسممممية فمممي المجممما الرياضمممي وأهميتهممما
فمممي لعبمممة التمممنس األرضمممي كمممما تمممم الت مممرف لمممه أهميمممة التحليممم الحركمممي فمممي المجممما الرياضمممي وأهميمممة مهمممارة الضمممربة
األماميمممممة

مممممما البممممماخ الثالمممممث فقمممممد أشمممممتم علمممممه منهجيمممممة البحمممممث واجراءاتممممم الميدانيمممممة حيمممممث تمممممم اسمممممتخدام الممممممنه

الو في باألسلوخ المسحي وكانت عين البحث متكونة من ي15
مممما مممما يخمممص البممماخ الرابممم فقمممد أشمممتم علمممه عمممرض النتممما
تم التو

البا .
وتحليلهممما ومناقشمممتها للمتغيمممرات الكينماتيكيمممة وممممن خاللهممما

له تحقيف أهداف البحث والتحقف من فروضة.

ما الباخ الخامس  -:أشتم عله ضوء نتا
-1أظهرت النتا

البحث التي تم التو

ليها فقد تضمن استنتاجات منها :

ن ال و الكلي للعينة ي و الرجلين ليس ل أهمية وت ثير عله سرعة ان الف الكرة

-2كممممنلق أظهممممرت النتمممما

باتخممممان الوضمممم المناسممممخ لمهممممارة الضممممربة األماميممممة وان كتلممممة الجسممممم لهمممما تمممم ثير فممممي متغيممممر

سرعة اجن الف  .ما التو يات فقد جاءت عله النحو التالي -:
 -1الت كيد عله ال و الكلي و و النراع لتحقيف أوضاع مناسبة ومتغيرات ان الف مناسبة كنلق .
 -2جممممممراء دراسممممممات علممممممه عينممممممات مختلفممممممة ي ناشمممممم ين – شممممممباخ – متقممممممدمين واجسممممممتفادة مممممممن أهميممممممة بعممممممض
القياسات الجسمية .
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Abstract
Some physical measurements and their relationship some variables Kinematics to the
performance of the front-strike tennis skill ground
The researchers presented
A. Dr. Qasim Muhammad Hassan Khaqani
Noor Yusiaf mrhoon
Included the importance of research to find some correlations for measurements of physical
with some of the variables Kinematics and stand on the most important mistakes and try to
correct it scientifically so choosing players scientific methods such as being selected
according to the measurements of the physical, which is one of the foundations of accurate
scientific and that this choice will facilitate the learning process according to the
applications, mechanical( mechanical properties),and the problem of the research has
included a focus on the variables and physical measurements important when choosing
players for a certain skill and according to the requirements of skill because this choice is
the foundation stone in the development of a lot of the qualities of the players.
The targets included search
1 - Identifying the relationship between some physical parameters and variables Kinematics
among members of the research sample to perform the skill.
2 - There are relationships statistically significant correlation in some physical parameters
and variables Kinematics among members of the research sample to perform the skill.
Areas of research: The human sphere: Students Phase III / Physical Education College / University of Kufa /
2012-2013
Spatial domain: tennis court / Physical Education College / University of Kufa
The temporal domain: 2/9/2012 - 31/5/2013.
Part II: - You have touched the researchers in this section to the importance of
measurements of physical in the field of sports and their importance in the game of tennis
also discussed the importance of analysis motor in the sports field and the importance of
skill strike front, either Part III has included the research methodology and Ajraeth field
where it was used the descriptive style survey sample was composed of 15 students.
Either acilo the fourth door was included to display the results, analysis and discussion of
the variables and through Kinematics been reached to achieve the objectives of the research
and verification of imposed. The
Either Part V: - included in the light of the results of research that has been reached has
included the conclusions, including:
1 - The results showed that the total length of the sample (the length of the two men) has no
importance and impact on the speed of starting the ball.
2 - The results also showed to take the appropriate situation to strike skill front and have
the effect of body mass in a variable speed departure.
The recommendations came as follows: 1 - emphasis on the total length and arm length to achieve the appropriate conditions and a
suitable starting variables as well.
2 - conduct studies on different samples (U - Youth - applicants) and take advantage of the
importance of some of the physical measurements.
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 - 1التعريف بالبحث

 1-1مقدمة وأهمية البحث:

لقممممد حقممممف الت ممممور الحا مممم فممممي المجمممما الرياضممممي قفمممم ة نوعيممممة وان نلممممق جمممماء نتيجممممة تضممممافر الكثيممممر مممممن جهممممود
المخت مممين والبممماحثين فمممي جميممم األلعممماخ والمهمممارات الرياضمممية كمممنلق تحقيمممف اجنجممما ات الرياضمممية خا مممة فمممي األلعممماخ
الفرديمممة المممني لمممم يكمممن لهممما دور كبيمممر ممممن ني قبممم

وج مسمممتويات عاليمممة وانجممما ات بممماهرة مثممم همممنا الوقمممت المممني شمممهد

ت ممممو ار كبيمممم ار ونلممممق بسممممخ كثممممرة الدراسممممات والبحمممموث والوقمممموف علممممه أهممممم األخ مممماء ومحاولممممة ت ممممحيحها علميمممما كممممما ن
اختيمممار الالعبمممين ب مممرف علميمممة كممم ن يكمممون اجختيمممار علمممه وفمممف القياسمممات الجسممممية التمممي تعتبمممر ممممن األسمممس العلميمممة
الدقيقمممة والتمممي ممممن خاللهممما يمكننممما الح مممو علمممه أهمممم اجنجممما ات الرياضمممية حيمممث تعتبمممر رياضمممة التمممنس ممممن الرياضممميات
المهممممة والتمممي همممي محمممور دراسمممتنا لمممنلق جبمممد ممممن تممموفير بعمممض العنا مممر المهممممة والمممم ثرة لتعلممميم المهمممارة وت ويرهممما .
ومنهممما مممما يمتلكممم الرياضمممي ممممن خ ممما ص بدنيمممة ومهاريمممة وعقليمممة تتناسمممخ مممم تفا مممي وأجممم اء المهمممارة باإلضمممافة لمممه
بعممممض القياسممممات الجسمممممية التممممي تسمممماعد وتسممممه عمليممممة الممممتعلم وفقمممما للت بيقممممات الميكانيكيممممة يالخ مممما ص الميكانيكيممممة
ممممما يسممماعدنا فمممي تحقيمممف أهمممداف المممتعلم ب قممم وقمممت وأفضممم جهمممد ممكمممن  .لمممنا أرتمممال الباحثمممان دراسمممة همممنة العالقمممة
المممممم ثرة بمممممين بعمممممض القياسمممممات الجسممممممية وعالقتهممممما بمتغيمممممرات اجن مممممالف يان مممممالف الكمممممرة

ثنممممماء أداء مهمممممارة الضمممممربة

األرضية األمامية ي وهي من المهارات الر يسية والشا عة في لعبة كرة التنس األرضي .

 2 -1مشكلة البحث:
ن المتغيممممرات لهمممما تمممم ثير علممممه األداء والكممممرة التممممي تعتمممممد علممممه المهممممارات البدنيممممة والمهاريممممة يالقياسممممات خا ممممة فممممي
بعممممض المهممممارات التممممي تحتمممماص مممممن الالعبممممين موا ممممفات خا ممممة لتحقيممممف الهممممدف األساسممممي مممممن المهممممارات األساسممممية
كمهمممممارة الضمممممربة األرضمممممية األماميمممممة خا مممممة الموا مممممفات كمممممال و الكلمممممي و مممممو المممممنراع و مممممو المممممرجلين ومتغيمممممرات
اجن ممممالف وبممممما ن تحديممممد القياسممممات الجسمممممية يعتبممممر مممممن أهممممم الوسمممما

المهمممممة عنممممد اختيممممار اجعبممممين ألي لعبمممم أو

مهممممارة لممممنا فعلممممه المخت ممممين والبمممماحثين األخممممن بنظممممر اجعتبممممار هممممنة القياسممممات الجسمممممية كممممما ن لهممممنة القياسممممات دور
مهممممم جممممدا فممممي الو ممممو لممممه المسممممتويات العليمممما وتحقيممممف اجنجمممما فممممي المجمممما الرياضممممي عامممممة والفعاليممممة الرياضممممية
خا ممممة .لممممنلق تكمممممن مشممممكلة البحممممث بممممان الكثيممممر مممممن المدرسممممين والمممممدربين عنممممد اختيممممارهم الالعبممممين لممارسممممة لعبممممة
معينممممة ج يركمممم ون علممممه الكثيممممر مممممن المتغيممممرات والقياسممممات المهمممممة الالعبممممين والتممممي تعتبممممر فممممي كثيممممر مممممن الرياضممممات
الحجر األساس لت وير كثير من ال فات لدى الالعبين .

 2 -1أهداف البحث:

-1التعمممرف علمممه بعمممض القياسمممات الجسممممية المممم ثرة علمممه مهمممارة الضمممربة األرضمممية األماميمممة بمممالتنس األرضمممي لمممدى
أفراد عينة البحث إلداء المهارة .
-2التعرف عله بعض المتغيرات الكينماتيكية ألداء مهارة الضربة األرضية األمامية بالتنس األرضي .
-2التعممممرف علممممه العالقممممة بممممين بعممممض القياسممممات الجسمممممية والمتغيممممرات الكينماتيكيممممة لممممدى أفممممراد عينممممة البحممممث إلداء
المهارة .
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 4 -1فروض البحث -:
 -1توجد عالقات ارتبا نات دجل ح ا ية في بعض القياسات الجسمية والمتغيرات الكينماتيكية .

 5 -1مجاجت البحث :

المجا البشري :الخ المرحلة الثالثة /كلية التربية الرياضية  /جامعة الكوفة . 2112 -2112
المجا المكاني :ملعخ التنس /كلية التربية الرياضية /.جامعة الكوفة
المجا أل ماني 2112 / 9 / 2 :لغاية 2112 / 5 / 21

 -2الدراسات النظرية

1-2القياسات الجسمية وأهميتها في المجا الرياضي :
تعمممد القياسمممات الجسممممية مممم هالت خا مممة لمممدى الالعمممخ والتمممي لهممما عالقمممة كبيمممرة بمممالت ور فمممي مختلمممف األلعممماخ الرياضمممية
ن أن للقياسمممممات الجسممممممية أهميمممممة واضمممممحة عنمممممد أداء أي نشممممما رياضمممممي ألن الالعبمممممين يممممم دون الحركمممممات الرياضمممممية
ب جسمممامهم المختلفمممة فمممي قياسممماتها ممممن جعمممخ لمممه اخمممر ممممما يممم دي نلمممق لمممه اخمممتالف مسمممتوى األداء وممممما ج شمممق فيممم
أن " القمممممدرة علمممممه أداء الحركمممممات الرياضمممممية تعتممممممد علمممممه مال ممممممة القياسمممممات الجسممممممية لالعمممممخ للقيمممممام بمت لبمممممات نلمممممق
األداء الممارس .ي

1

ويممممرى يعمممم ت محمممممود الكاشممممف  1991ان " مممممن خممممال نلممممق نالحممممظ ان هنمممماق ت ممممو ار فممممي القياسممممات الجسمممممية نتيجممممة
ألهميتهممممما ن ت مممممورت بت مممممور العلممممموم األخمممممرى  .فالقياسمممممات الجسممممممية تعنمممممي بدراسمممممة القواعمممممد يالتغيمممممرات فمممممي الناحيمممممة
التشكيلية لجسم اإلنسان تحت ت ثير األنش ة الرياضية" ي

2

كما ان للقياسات الجسمية اهمية كبيرة في المجا الرياضي وهي كما يلي :ي

3

 -1تسهم في تشكي أجسام الالعبين من بداية مرحلة المبتد ين حته المستويات العليا .
 -2في ضوء مراعاة الخ ا ص والقياسات الجسمية يتم اإلعداد الفردي لالعبين .
ان نتممممما

البحممممموث العلميمممممة فمممممي مجممممما البايوميكانيمممممق تعمممممد اكبمممممر دجلمممممة علمممممه نلمممممق بوجمممممود ارتبا مممممات بمممممين القياسمممممات

الجسمممممية ومسممممتويات اجداء فممممي اجنشمممم ة الرياضممممية المختلفممممة وعلممممه سممممبي المثمممما يفضمممم ا ممممحاخ القامممممة الق مممميرة
والمتوس ة لرياضة الجمناستق في حين يفض

وا القامة لرياضة السلة وال ا رة واليد والرمي والوثخ .ي

1

4

 محمد خالد عبد القادر حمودة  :تحديد بعض القياسات االنثربومترية لالعب الفريق الوطني العماني لكرة اليد  ,المجلة العلمية للتربية البدنية والرياضية,0990,ص020
2
 عزت محمود الكاشف  :األسس في االنتقاء الرياضي ,مكتبة النهضة المصرية ,القاهرة ,0987,ص433
 عزت محمود الكاشف  :القياسات الجسمية في األنشطة الرياضية ,المجلة االولمبية ,القاهرة ,0997 ,ص434
 -نوال مهدي العبيدي وفاطمة عبد المالكي  :علم التدريب الرياضي ,مجمع باب المعظم ,بغداد ,2118,ص03
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 1-1-2أهمية القياسات الجسمية في لعبة التنس األرضي :
ن لكمممم لعبممممة رياضممممية موا ممممفات جسمممممية معينممممة تمي همممما عممممن يرهمممما مممممن األلعمممماخ الرياضممممية األخممممرى ولعبممممة
التمممنس األرضمممي واحممممدة ممممن هممممنة األلعمممماخ التمممي لهممما موا ممممفات جسممممية مميممم ة ج بمممد ممممن توافرهممما فمممي ممارسممميها ممممن
حيممممث ال ممممو الكلممممي الممممني يسمممماعد الالعممممخ علممممه أداء مهممممارة اإلرسمممما وبالتممممالي اجنسممممجام بممممين الموا ممممفات الجسمممممية
والمت لبات المهارية البدنية للعبة "

ي1

 2-1-1-2أهمية التحلي الحركي في المجا الرياضي :
ويممممرى ي ريسممممان خممممريب ونجمممما مهممممدي شممممل  2112ن التحليمممم الميكممممانيكي يعنممممي اسممممتخدام القمممموانين واألسممممس التممممي
تسمممماعد علممممه توضممممي شممممك األسممممباخ الميكانيكيممممة للنجمممما والفشمممم فممممي أداء الحركممممة فالمحلمممم الحركممممي بعممممد ن يكممممون
حمممدد نممموع الحركمممة و مممنفها يقممموم بعمممد نلمممق بتقريمممر فيمممما نا كمممان أداء المهمممارة الحركيمممة التمممي ي ديهممما الرياضمممي مت ابقمممة
أم ج م األداء المثالي الجيد وفقاً للقوانين واألسس الميكانيكية .ي

2

كمممما ن التحليممم يسممماعد التعمممرف علمممه األداء الجيمممد للحركمممة ألنممم نا تممممت جميممم حركمممات الجسمممم بتناسمممف تمممام وبتوقيمممت
دقيمممف أدى نلمممق لمممه أداء جيمممد وعلمممه العكمممس ممممن نلمممق نا كانمممت تعمممم بشمممك
ظهار الحركة بشك

ير جيد

.ي 3

يمممر متناسمممف فممم ن نلمممق يممم دي البممماً لمممه

اج ن التحليمممم الحركممممي سمممموف يسمممماعدنا بدرجممممة كبيممممرة فممممي ت مممموير الجانممممخ المهمممماري للفعاليممممات الرياضممممية عممممن ريممممف
اسممممتعما مختلممممف األسمممماليخ العلميممممة الممكنممممة لتحديممممد النقمممما الممممم ثرة فممممي الحركممممة الرياضممممية بشممممكلها العممممام والخمممماص
لمعرفممممة ت ممممور األداء الرياضممممي مممممن خممممال

جممممراء المقارنممممات بممممين اجداءات السممممابقة ممممم اجداءات الالحقممممة عممممن ريممممف

اسمممممتعما التحليممممم الحركمممممي بنوعيمممممة الكممممممي والنممممموعي وكممممم همممممنا سيسممممماعدنا فمممممي تحديمممممد النقممممما الحرجمممممة فمممممي األداء
الفردي والجماعي عله حد سواة.ي

4

2-1-2مهارة ضربة األرضية األمامية:
همممي الضمممربة التمممي يسمممتخدم فيهممما وجممم المضمممرخ األممممامي وهمممي ضمممربة أساسمممية تسمممتخدم فمممي رد الكمممرات المرتمممدة ممممن
األرض وتساعد عله توجي الكرة بعيدا لفت ملعخ المنافس .ي

5

اج انممم ين ممم الالعبمممين المبتمممد ين بالبمممدء بتعلمهممما حيمممت انهممما تعتبمممر اسمممه

ريقمممة إلعمممادة الكمممرة المممه ملعمممخ المنمممافس

وهمممي احمممدى الضمممربات التمممي يكثمممر اسمممتخدامها اثنممماء المبممماراة لمممنا يجمممخ علمممه كممم جعمممخ اتقانهممما اتقانممما تامممما وممممن اشمممكا

-1
2

محمد صبحي حسانين  :القياس والتقويم في التربية البدنية والرياضية  ،ط ، 3دار الفكر العربي  ،القاهرة  ، 2114 ،ص. 34

ريسان خريبط مجيد ونجاح مهدي شلش :التحلي الحركي  ،ط ، 0الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ،عمان ، 2112 ،ص27

صائب عطية ألعبيدي ( وآخرون )  :الميكانيكا الحيوية والت بيقية  ،دار الكتب للطباعة والنشر  ،الموصل ، 0990 ،ص00
4
محمد جاسم محمد  :البايوميكانيك في التربية البدنية والرياضية ,ط,0دار الكتب والوثائق ,بغداد ,2102,ص232
5
 أمين أنور الخولي  :العاب المضرب اإلعداد الفني والتربوي ,دار الفكر العربي ,القاهرة  ,ط ,2117 ,4ص033

00

هممممنة الضممممربات هممممي الضممممربة اجماميممممة المسممممتقيمة المسمممم حة حيممممث يممممتم ضممممرخ الكممممرة ممممم عممممدم اكسممممابها دورانمممما معينمممما
والضربة اجمامية م الدوران العلوي للكرة والضربة اجمامية م الدوران الخلفي .ي

1

كمممما ان مرحلمممة اجسمممتعداد للكمممرة فمممي همممنة الضمممربة تبمممدا ممممن وضممم الوقممموف الجمممانبي مممم مواجهمممة الكتمممف اجيسمممر للشمممبكة
وممممن ثمممم تحريمممق المممنراع القابضمممة للمضمممرخ بمممدون تغييمممر القبضمممة بعمممد نلمممق ينقممم ثقممم الجسمممم فمممي نفمممس الوقمممت علمممه
القدم الخلفية ياليمنه م ثني الركبة قليال هنا كلة ما يخص مرحلة اجستعداد قب ضرخ الكرة .ي

2

شك ي 1رسم توضيحي لمراح الضربة األرضية األمامي

وض اجستعداد :
لكمممي الالعمممخ بممم داء الضمممربة األماميمممة بشمممك

مممحي يبمممدأ بمممالوقوف فمممي وضممم متممموا ن والقمممدمان متباعمممدتان بينمممما يكمممون

و ن الجسمممم ممممو ع بالتسممماوي علمممه كعبمممي القمممدمين .وتمسمممق اليمممد اليسمممرى عنمممف المضمممرخ عنمممدما تكمممون اليمممد الضممماربة
همممي اليمنمممه ويكمممون المممرأس عاليممما والالعمممخ متيقظممما لتوقممم اسمممتقبا كمممرة الخ مممم  .والركبتمممان مثنيتمممان والمضمممرخ لمممممام
وم شر باتجاة الالعخ الخ م .ي

3

1

 ابراهيم محمد المحاسنة  :تعليم التربية الرياضية ,ط,0دار جرير للنشر والتوزيع ,عمان  ,2112,ص 2742
 كمال عبد المجيد  :نظريات رياضات المضرب وتطبيقاتها ,ط,0مركز الكتاب للنشر ,القاهرة ,2101,ص0283
 -هالل عبد الرزاق واخرون :اإلعداد الفني والخططي بالتنس ,دار الكتب للطباعة والنشر  ,جامعة الموصل  , 0990,ص 37

02

شك ي 2رسم توضيحي لمراح الضربة األرضية األمامية

المرجحة الخلفية:
عنمممممدما يمممممرى الالعمممممخ الكمممممرة تتجممممم باتجممممماة الضمممممربة األرضمممممية األماميمممممة يسمممممتجيخ الالعمممممخ لمممممنلق عمممممن ريمممممف مرجحمممممة
المضممممرخ للخلممممف ونلممممق ب خممممن خ مممموة بالقممممدم اليمنممممه  .وألجمممم فسمممما المجمممما لحركممممة المضممممرخ يسممممتدير الالعممممخ لممممه
الجانممممخ وباتجمممماة الخمممم الجممممانبي بحيممممث تكممممون القممممدم الخلفيممممة قبمممم األماميممممة علممممه خمممم ممممموا ي ممممم الشممممبكة  .ويقمممموم
الالعممممخ باجرتكمممما علممممه القممممدم الخلفيممممة قبمممم ن يخ ممممو لممممممام وباتجمممماة الكممممرة بينممممما يكممممون المضممممرخ بمسممممتوى الحمممم ام
بحيمممث جيكمممون مسمممتوى رأس المضمممرخ اعلمممي ممممن مسمممتوى الرسمممض وتكمممون نهايمممة أو كعمممخ المضمممرخ باتجممماة المكمممان المممني
يريمممد الالعمممخ ت مممويخ الكمممرة ليممم  .وتشمممك القمممدم اليسمممرى قاعمممدة ثابتمممة وتقممموم ب سمممناد الجسمممم عنمممد أداء الضمممربة  .مممما
النراع الضاربة فتكون للخلف ولألعله م ثني قلي من مف

المرفف .ي

1

المرجحة األمامية ونهاية الحركة :
يقممموم الالعمممخ بالتقمممدم بالقمممدم اليمنمممه حيمممث يبمممدأ برفممم الكعمممخ األيممممن مممم سمممحخ اإل مممب الكبيمممر للقمممدم ثمممم القيمممام بحركمممة
المرجحمممة لمممممام وباتجممماة الكمممرة مممم المحافظمممة علمممه بقممماء الرسمممض مشمممدودا لمممه مممما بعمممد ات ممما الكمممرة بالمضمممرخ .وبعمممد
ارتمممداد الكمممرة عمممن األرض يقممموم الالعمممخ بضمممرخ الكمممرة ممممن نق مممة ممممن ممممام القمممدم اليسمممرى وعلمممه بعمممد انجمممات ممممن اجممم
الح مممو علمممه أق مممه قمممدر ممكمممن مممممن القممموة الناتجمممة عمممن حركمممة الجسمممم كممممما ن نلمممق يسممماعد الالعمممخ علمممه التمممموا ن
الجيمممد واجسمممتعداد والته مممي لتلقمممي كمممرة الخ مممم التاليمممة كمممما تكمممون حركمممة ضمممرخ الكمممرة ممممن خمممال اجسمممتفادة ممممن حركمممة
دوران القسمممم العلممموي ممممن الجسمممم المممني يكمممون منت مممبا لحظمممة ضمممرخ الكمممرة .وتمممتم عمليمممة نقممم و ن الجسمممم باتجممماة الكمممرة
عمممن ريمممف القيمممام بلخمممن خ ممموة لمممممام حيمممث يكمممون و ن الجسمممم علمممه القمممدم األماميمممة اليسمممرى التمممي تكمممون بكاملهممما علمممه
األرض وب اويمممة  45درجممممة تقريبمممما باتجمممماة الشممممبكة وتثنممممه قلمممميال ممممن مف مممم الركبممممة بينممممما تكممممون السمممماف الخلفيممممة راخيممممة
قلمممممميال ومقدمممممممة القممممممدم تالمممممممس األرض اممممممما نهايممممممة الحركممممممة يحمممممماو الالعممممممخ الو ممممممو بالمضممممممرخ باتجمممممماة العمممممممود

1

 -هالل عبد الرزاق واخرون  :مصدر سبق ذكره,ص38

04

اجيسرللشمممبكة علمممه ن تكمممون اليمممد الضممماربة مسمممتقيمة تقريبممما بينمممما يكمممون رأس المضمممرخ بارتفممماع المممرأس وتكمممون حافتممم
لألسف م الحفاظ عله قوة المسق .ي

1

 -2منهجية البحث واجراءات الميدانية :
 1-2منه البحث :

يبممممما ن المممممنه مجموعممممة مممممن القواعممممد واإلجممممراءات واألسمممماليخ التممممي تجعمممم العقمممم ي مممم لممممه معرفممممة حقيقممممة بجممممم
األشياء التي يست ي الو و ليها بدون ن يبن مجهودات ير نافعة .ي

2

لنا فقد استخدم الباحثان المنه المسحي الني يعم عله اكتشاف عالقات معينة بين مختلف الظواهر ونلق لمال مة بيعة
المنه لعنوان البحث .

 2-2مجتم البحث وعينت :
" ن األهمممممداف التمممممي يضمممممعها الباحمممممث لبحثممممم واإلجمممممراءات التمممممي يسمممممتخدمها همممممي التمممممي تحمممممدد بيعمممممة المجتمممممم
والعينة التي يختارها" ي

3

وعله نلق تم تحديد مجتم البحث ب الخ المرحلة الثالثة  /كلية التربية الرياضية بجامعة الكوفة والبالض عددهم ي51

البا

وتم اختيار  15البا بال ريقة العشوا ية المتمثلة لعينة البحث بعد ن تم استبعاد عينة التجربة اجست العية وكان عددهم
ي11

الخ .

 1 -2 -2تجانس العينة :
قبممم الشمممروع بت بيمممف التجربمممة الر يسمممة عمممم الباحثمممان علمممه أجمممراء تجمممانس للعينمممة ولكافمممة أفرادهممما فمممي متغيمممرات يال مممو
الو ن العمر

و الرج

و النراع

وكما مبين في الجدو

واتض من الجدو بان العينة متجانسة

الجدو ي 1يبين تجانس العينة من حيث ي ال و  -الكتلة – العمر – و النراع

و الرج

وحدة القياس

الوس الحسابي

اجنحراف المعياري

معام اجلتواء

ال و

سم

114

1.29

1.24

الكتلة

كغم

55.5

1.45

1.91

العمر

سنة

21

1.92

-1.12

و النراع

سم

15

1.52

1.29

و الرج

سم

114

1.95

1.24

يظهر الجدو ي1

ن قيم معام اجلتواء تنح ر بين ي 1 ±مما يد عله تجانس فراد البحث

1

 هالل عبد الرزاق واخرون  :مصدر سبق ذكره,ص39 -382
 مروان عبد المجيد إبراهيم  :أسس البحث العلمي إلعداد الرسائل الجامعية ,ط,0مؤسسة الوراق ,عمان ,2111,ص213
 -ريسان مجيد خريبط  :مناه البحث في التربية الرياضية ،الموصل ،مطابع جامعات الموصل  ، 8811 ،ص18

03

 4-2وسا

جم المعلومات واألجه ة واألدوات المستخدمة

 1-4-2وسا

جم المعلومات :

 الم ادر العربية
 المقابالت الشخ ية

 2-4-2األجه ة واألدوات المستخدمة
 الممممة ت مممموير فيدويممممة مممممن نمممموع ي  Sonyيابانيممممة ال ممممن نات التممممردد 25

ممممورة  /ثانيممممة

عدد ي side ram 2
 أفالم فيدوية من نوع

 LSDعدد ي 2

 جها حاسوخ من نوع  HPالموا فات
 جها لقياس ال و والو ن الكتروني
 أقراص CD
 مقياس رسم ي 1ال و ي 1متر pxsl
 شري قياس يجلدي ب و ي 21متر
 ملعخ قانوني لكرة التنس مجه باألدوات
 شري ج ف ملون
 أقالم ر اص م أوراف لجم البيانات الخا ة بالمختبرين
 مضارخ تنس قانونية نوع  WOLSONعدد ي 41مضرخ
 كرات تنس قانونية عدد ي 41سيت نوع ي1

5-2المتغيرات الكينماتيكية المستخدمة في البحث :
اعتممممممد الباحثمممممان علمممممه بعمممممض المتغيمممممرات الكينماتيكيمممممة المممممم ثرة فمممممي مهمممممارة الضمممممربة األرضمممممية
األماميممممة بممممالتنس األرضممممي مممممن خممممال الم ممممادر والمراجمممم والدراسممممات السممممابقة فقممممد تممممم أختيممممار
بعض المتغيرات الكينماتيكية من قب الباحثان وهي متغيرات معروفة .

 5 -2التجربة اجست العية :
أجمممممرى الباحثمممممان التجربمممممة اجسمممممت العية يممممموم الخمممممميس الموافمممممف  / 2112 / 11 /19السممممماعة
التاسمممعة

مممباحا فمممي ملعمممخ كليمممة التربيمممة الرياضمممية فمممي جامعمممة الكوفمممة ونلمممق بهمممدف الت كمممد ممممن

عمليمممممة الت ممممموير ممممممن داخممممم مجتمممممم البحمممممث وخمممممارص العينمممممة األساسمممممية وقمممممد اسمممممتخدمت ألممممم
الت ممموير الفيممممديوي مممممن نمممموع ي SONYيابانيممممة ال ممممن
وقد

نات التممممردد  25ممممورة  /ثانيممممة عممممدد ي2

ورت أداء ال الخ في مهارة الضربة األمامية

و كان الهدف من التجربة اجست العية هو تحقيف ما يلي :
03

 الت كد من

الحية األجه ة واألدوات المستخدمة في البحث ي أجه ة الت وير .

 التعرف عله المشكالت التي تواج الباحث في بحث

 5-2التجربة الر يسية :

تممممم جممممراء التجربممممة الر يسممممية لعينممممة البحممممث فممممي يمممموم اجثنممممين الموافممممف  2112 / 11 /22فممممي
تمممممام السمممماعة التاسممممعة

ممممباحا فممممي ملعممممخ كليممممة التربيممممة الرياضممممية جامعممممة الكوفممممة حيممممث قممممام

الباحثممممان بالت مممموير بعممممد اكتممممما الممممدرس المخ ممممص لمهممممارة الضممممربة اجماميممممة فممممي التممممنس وفممممي
نهايمممممة الوحمممممدات التعليميمممممة المخ

مممممة للمهمممممارة تمممممم أيجممممماد العالقمممممة ممممممابين القياسمممممات الجسممممممية

والمتغيممممرات الكينماتيكيممممة للمهممممارة وقممممد تممممم تثبيممممت الممممة الت مممموير وتحديممممد مواقعهمممما الثابتممممة نا تممممم
تثبيممممت الممممة الت مممموير األولممممه علممممه بعممممد ي1م وارتفمممماع بمممم رة عدسممممة الممممة الت مممموير عممممن األرض
ي1221م حيث كانت موجهة
علممممه الالعممممخ وعموديممممة علممممه األداء وق ريممممة بالنسممممبة للملعممممخ والممممة الت مممموير الثانيممممة كانممممت
علممممه بعممممد ي9241م ممممما ارتفمممماع بمممم رة عدسممممة الممممة الت مممموير عممممن األرض ي1225م حيممممث كانممممت
اجت الت ممممموير عموديمممممة علمممممه األداء وبشمممممك مسمممممتقيم علمممممه ي مركممممم ثقممممم الجسمممممم

مممممما المممممة

الت ممممموير الثالثمممممة كانمممممت أماميمممممة علمممممه الالعمممممخ واألداء وكمممممان بعمممممد المممممة الت ممممموير عمممممن الالعمممممخ
ي5211م ممممممما ارتفمممممماع عدسممممممة الممممممة الت مممممموير عممممممن األرض ي1221م وقممممممد كانممممممت جميمممممم اجت
الت مممموير العموديممممة علممممه األداء بحيممممث تقمممموم بت مممموير األداء لجميمممم ال ممممالخ وعينممممة البحممممث وفممممي
ثممممالث وايمممما وقممممد اسممممتخدمت الباحثممممة الممممة ت مممموير مممممن نمممموع ي SONYيابانيممممة ال ممممن نات تممممردد
 25مممورة /ثانيمممة عمممدد ي 2وممممن ثمممم تمممم تثبيمممت أداء الالعمممخ للمهمممارة قيمممد الدراسمممة نا بعمممد تثبيمممت
مكممممان ألت الت مممموير فممممي أماكنهمممما ثممممم تثبيممممت مكممممان أداء الالعممممخ فممممي ملعممممخ التممممنس األرضممممي
بحيمممث يحمممدد موقممم األداء للضمممربة األماميمممة بمسمممافة ي21سمممم عمممن نق مممة خممم المنت مممف ويقمممف
الالعمممخ علمممه بعمممد ي21سمممم عمممن نق مممة خممم المنت مممف ممممن الجهمممة المعاكسمممة للمممنراع الضممماربة ثمممم
يقممموم ب خمممن خ ممموة جانبيمممة ولمممممام ونلمممق للقيمممام بممم داء مهمممارة الضمممربة األماميمممة بحيمممث يكمممون أدا ممم
عمودي عله ألت الت وير الثالثة وكما موض بالشك ي4
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البعد (6,70م)
االرتفاع (1,20م)

()3
ا لبعد ي9241م ي1

ارتفاع

ي1225
البعد ي1م
اجرتفاع ي1221م

اجرتفاع ي1221م ي2

شك ي 4يوض مكان اجت الت وير لمهارة الضربة اجمامية

 1 -2الوسا

اإلح ا ية :

استخدم الباحثان المعامالت الح ا ية التالية :
 -1الوس الحسابي.
 -2اجنحراف المعياري.
 -2معام اجلتواء.
 -4معام اجرتبا البسي يبيرسون .

 -4عرض وتحلي النتا
 1-4عرض نتا

ومناقشتها :

عالقات اجرتبا لمتغيرات القياسات الجسمية م المتغيرات الكينماتيكية .
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الجدو ي 4عالقات اجرتبا ير

*

بين بعض المتغيرات البايوكينماتيكية لمهارة الضربة األمامية
وبعض القياسات الجسمية

القياسات

الجسمية

متغيرات اجن الف

الوس

الحسابي

اجنحراف

المعياري

قيمة اجرتبا
يبيرسون

القيمة

الجدولية

المعنوية

المحسوبة
ال و الكلي
114

و النراع
15

و الرج
114

الكتلة

55.5

*

سرعة ان الف الكرة

21.41

1.51

- 1.11

ير معنوي

ارتفاع نق ة اجن الف

111.19

1.12

1.21

ير معنوي

اوية اجن الف

12.29

1.19

1.11

ير معنوي

ارتفاع مرك كتلة الجسم

91.25

1.51

- 1.11

اوية مف

الرسض

195.92

2.54

1.49

ير معنوي

اوية مف

المرفف

115.12

2.49

1.15

ير معنوي

سرعة ان الف الكرة

21.41

1.51

1.25

ارتفاع نق ة اجن الف

111.19

1.12

1.11

ير معنوي

اوية اجن الف

12.29

1.19

- 1.15

ير معنوي

ارتفاع مرك كتلة الجسم

91.25

1.51

- 1.19

ير معنوي

اوية مف

الرسض

195.92

2.54

- 1.21

ير معنوي

اوية مف

المرفف

115.12

2.49

1.22

ير معنوي

سرعة ان الف الكرة

21.41

1.51

-1.29

ارتفاع نق ة اجن الف

111.19

1.12

1.24

ير معنوي

اوية اجن الف

12.29

1.19

1.115

ير معنوي

ارتفاع مرك كتلة الجسم

91.25

1.51

1.21

ير معنوي

اوية مف

الرسض

195.92

2.54

1.22

ير معنوي

اوية مف

المرفف

115.12

2.49

1.21

ير معنوي

سرعة ان الف الكرة

21.41

1.51

-1.12

ارتفاع نق ة اجن الف

111.19

1.12

1.15

ير معنوي

اوية اجن الف

12.29

1.19

-1.15

ير معنوي

ارتفاع مرك كتلة الجسم

91.25

1.51

1.12

ير معنوي

اوية مف

الرسض

195.92

2.54

1.25

ير معنوي

اوية مف

المرفف

115.12

2.49

-1.42

ير معنوي

قيمة (ر) الجدولية (  )1530بنسبة خطا ( )1513ودرجة حرية ()04
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1.51

1.51

1.51

1.51

ير معنوي

ير معنوي

ير معنوي

ير معنوي

 2-4مناقشة النتا

:

بلغمممت قيممممة معامممم اجرتبممما بمممين متغيمممر ي سمممرعة ان مممالف الكمممرة وارتفممماع مركممم كتلمممة الجسمممم مممم
متغيمممممر ال مممممو الكلمممممي ي -1.11ي -1.11علمممممه التممممموالي وهمممممي عالقمممممة عكسمممممية بدجلمممممة يمممممر
معنويممممة عنممممد مقارنتهمممما بالقيمممممة الجدوليممممة البالغممممة ي 1.51وبنسممممبة خ مممما ي 1.15ودرجممممة حريممممة
ي 12يرجممممم نلمممممق لمممممه ن ال مممممو الكلمممممي ب مممممورة عاممممممة جنحتممممماص ليمممممة ج قلممممميال فمممممي بعمممممض
المهمممارات خا مممة مهمممارة الضمممربة األماميمممة بممممالتنس األرضمممي فباسمممت اعة الالعمممخ الق مممير تحقيممممف
سمممممرعة ان مممممالف جيمممممدة
اجن مممالف

بينمممممما بلغمممممت قيممممممة معامممممم اجرتبممممما بمممممين متغيمممممرات يارتفممممماع نق مممممة

اويممممة اجن ممممالف

اويممممة مف مممم المرفممممف

اويمممة مف مممم الرسممممض ممممم متغيممممر ال ممممو

الكلمممممي ي 1.21ي  1.11ي 1.15ي 1.49وهمممممي عالقمممممة رديممممم وبدجلمممممة يمممممر معنويمممممة عنمممممد
مقارنتهمممممما بالقيمممممممة الجدوليممممممة هممممممنا ممممممما يتعلممممممف بمتغيممممممر ال ممممممو الكمممممم ممممممم بعممممممض المتغيممممممرات
البايوكينماتيكيمممممة ن ارتفممممماع نق مممممة اجن مممممالف تعمممممد ممممممن العوامممممم المممممم ثرة فمممممي تحقيمممممف المسمممممافة
األفقيممممة واي مممما الكممممرة نحممممو سمممماحة المنممممافس ر ممممم الضممممعف الممممني حققتمممم لممممه جانممممخ العواممممم
الميكانيكيمممة األخمممرى ي ك اويمممة اجن مممالف وان ظهمممور مثممم همممنة العالقمممة تعمممد ممممن األممممور المهممممة
والر يسممممية فممممي تمممم ثير ال ممممو الكلممممي للجسممممم علممممه تحقيممممف ارتفمممماع مناسممممخ لنق ممممة اجن ممممالف ممممم
األخمممن بنظمممر اجعتبمممار وايممما الجسمممم المناسمممبة لممم عنمممد اإلعمممداد لعمليمممة األداء ممممن خمممال كممم مممما
اكتسممممب الالعممممخ مممممن كميممممة حركممممة وكمممم ممممما بنلممممة مممممن جهممممد عضمممملي لممممألداء قبمممم تنفيممممن لحظممممة
الضرخ والني يتبلور في تحقيف أفض ارتفاع لنق ة ان الف الكرة .ي

17

مممما سمممبخ تحقيمممف اجرتبممما أل مممردي ل اويمممة المرفمممف يعمممود لمممه ن يمممادة مممو ن مممف الق مممر لهمممنة
ال اويمممة ونق مممان ولممميس مممو الجسمممم الكلمممي

مممما حقيقمممة مممما حققتممم اويمممة الرسمممض ممممن ارتبمممما

ممردي وقريمممخ ممممن القيمممة الجدوليمممة بمممالر م مممن انممم

يمممر معنمموي حيمممث يعممم و الباحثممان سمممبخ نلمممق

لمممه ن مف ممم الرسمممض همممو أخمممر جممم ء يممم دي الحركمممة لمممه المضمممرخ ويوجههممما باجتجممماة المممني يريمممدة
الالعممممخ

ن ن الجسممممم يقمممموم بمجموعممممة مممممن الحركممممات كممممالثني والمممممد ويممممتم نقمممم هممممنة الحركممممات

أخيمممم ار لممممه الرسممممض الممممني يقمممموم بممممدورة بتوجيمممم المضممممرخ والكممممرة نحممممو تحقيممممف الهممممدف كممممما ويتفممممف
الباحثمممان مممم

لحمممة حسمممام المممدين ي 1992ي ن أهمممم ممممايمي الرممممي ك نمممما حركيمممة ر يسمممة همممو

ن األ مممممراف المشممممماركة بممممماألداء تعمممممم مممممم بممممماقي أجممممم اء الجسمممممم كسلسممممملة ممممممن الو مممممالت وان
الو ممملة " األبعمممد عمممن المحمممور األ ممملي للجسمممم" تكمممون حمممرة الحركمممة وتعمممم علمممه توجيممم كممم مممما
يحدث في باقي الو الت من متغيرات كينماتيكية تخدم هنا األداء .ي
17

18

 قاسم حسن حسين وإيمان شاكر :مبادئ األسس الميكانيكية للحركات الرياضية ,ط ,0دار الفكر العربي  ,عمان ,0998,ص222
18
 -طلحة حسام الدين  :الميكانيكية الحيوية واألسس النظرية والتطبيقية  ,القاهرة ,دار الفكر العربي ,0994 ,ص273
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لمممنلق أ مممب علمممه الالعمممخ اجهتممممام بمممالثني والممممد علمممه أسممماس حركمممة تمهيديمممة لمرحلمممة الضمممرخ
وهمممنا يت لمممخ درجمممة عاليمممة ممممن الدقمممة تمكمممن الالعمممخ ممممن اتخمممان الوضممم ال مممحي وهمممنا كلممم يممم تي
نتيجمممة نقممم الممم خم ال مممحي ممممن جميممم اويممما و ممموج لمممه المرفمممف وانتهممماء برسمممض اليمممد وهمممنا مممما
ي كمممممدة سممممممير مسمممممل ي 1999ي ن الدقمممممة همممممي قمممممدرة الفمممممرد علمممممه المممممتحكم بحركاتممممم اإلراديمممممة
وتوجيهها نحو الهدف المعين ي

19

مممما مممما يخمممص متغيمممر مممو المممنراع مممم بعمممض المتغيمممرات البايوكينماتيكيمممة فقمممد بلغمممت قيممممة معامممم
اجرتبمممما بممممين متغيممممرات ي اويممممة اجن ممممالف ارتفمممماع مركمممم كتلممممة الجسممممم

اويممممة مف مممم الرسممممض

ي -1.15ي -1.19ي -1.21علممممه التمممموالي وهممممي عالقممممة عكسممممية وبدجلممممة يممممر معنويممممة عنممممد
مقارنتهممما بالقيممممة الجدوليمممة ن سمممبخ العالقمممة العكسمممية همممنة ل اويمممة اجن مممالف همممو انممم كلمممما ا داد
ممممو الممممنراع ي كممممان المممممد اكبممممر قلممممت اويممممة اجن ممممالف وهممممي عالقممممة

ممممحيحة بممممالر م مممممن أنهمممما

عكسية و ير معنوية
كمممنلق ارتفممماع مركممم كتلمممة الجسمممم أيضممما لممميس لممم عالقمممة ارتبممما مممم
درجمممة اجرتبممما

مممو المممنراع وهمممنا مممما أثبتتممم

مممما مممما يخمممص اويمممة الرسمممض ف ننممما نجمممد عنمممد لحظمممة الضمممرخ وعنمممدما تقممموم المممنراع

بالممممد الكامممم نجمممد ن اويمممة الرسمممض تقممم تمممدريجيا حتمممه نهايمممة الحركمممة ي ب يمممادة مممو المممنراع تقممم
اويممممة الرسممممض بينممممما فممممي بمممماقي المتغيممممرات البايوكينماتيكيممممة ممممم

ممممو الممممنراع نجممممد أنهمممما أظهممممرت

عالقمممة رديممم وبدجلمممة يمممر معنويمممة أيضممما ج وهمممي يسمممرعة اجن مممالف ارتفممماع نق مممة اجن مممالف
اويممممممة مف مممممم المرفممممممف وكانممممممت قيمهمممممما لمعاممممممم اجرتبمممممما علممممممه التمممممموالي ي 1.25ي1.11
ي 1.22نجمممد هنممما لسمممرعة اجن مممالف عالقمممة ارتبممما ب مممو المممنراع بمممالر م ممممن أنهممما يمممر معنويمممة
حيممممث ن يممممادة سممممرعة اجن ممممالف نممممات عممممن ممممما تمتلكمممم الممممنراع مممممن قمممموة نتيجممممة المممممد الكبيممممر
الحا ممم والثنمممي عنمممد لحظمممة الضمممرخ كمممما نكمممر فمممي بعمممض المتغيمممرات التمممي سمممبف نكرهممما كمممما ن
ل اويمممة المرفمممف عالقمممة ارتبممما

رديممم حيمممث انممم كلمممما ا دادت اويمممة المرفمممف أدى نلمممق لمممه يممممادة

مممو المممنراع كمممما ن كبمممر اويمممة المرفمممف يكمممون م لوبممما بمممالر م ممممن عمممدم معنويتهممما بغمممرض تحقيمممف
المجممما الحركمممي الجيممممد والمناسمممخ الممممني يممم دي لممممه اكتسممماخ الجممممنع خمممما مناسممممبا والمممني بممممدورة
يمممم دي لممممه و ممممو المضممممرخ لممممه السممممرعة المناسممممبة وبالتممممالي تحقيممممف سممممرعة ان ممممالف عاليممممة
للكرة لحظة الضرخ .ي
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كممممما يعتبممممر التناسممممخ أل ممممردي مممممابين ممممو الممممنراع وارتفمممماع نق ممممة اجن ممممالف والتناسممممخ العكسممممي
مممممابين اويممممة اجن ممممالف و ممممو الممممنراع هممممو ن اويممممة اجن ممممالف تكممممون نات ارتبمممما عكسممممي ممممم
مممو ارتفممماع نق مممة اجن مممال ف وهنممما يتفمممف الباحثمممان مممم مممما جممماء بممم ي مممري عبمممد الكمممريم ووهبمممي
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 سمير مسلط :البايوميكانيك الرياضي ,ط ,2دار الكتب للنشر  ,0999,ص9420
 حسناء ستار الزهيري  :التحليل الكينماتيكي لبعض المتغيرات وعالقتها بأداء مهارة اإلرسال بنوعية (القاطع والمستقيم ) ,رسالة ماجستير ,جامعة بغداد ,كلية التربية الرياضية ,2111 ,ص33
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علممموان  2112انممم كلمممما اد ارتفممماع نق مممة اجن مممالف النسمممبي فمممان اويمممة اجن مممالف سممموف تقممم
وبالعكس .ي
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مممما متغيمممر مممو الرجممم مممم بعمممض المتغيمممرات البايوكينماتيكيمممة فقمممد بلغمممت قيممممة معامممم اجرتبممما
لكممم المتغيمممرات بعالقمممة رديممم وبدجلمممة يمممر معنويمممة ي ارتفممماع نق مممة اجن مممالف
ارتفمممممماع مركمممممم كتلممممممة الجسممممممم

اويممممممة مف مممممم المرفممممممف

اويمممة اجن مممالف

اويممممممة مف مممممم الرسممممممض ي1.24

ي 1.115ي 1.21ي 1.21ي 1.22علممممممه التمممممموالي ن سممممممبخ هممممممنة العالقممممممة هممممممو انمممممم بممممممالر م
ممممن ن درجمممة اجرتبممما بعيمممدة عمممن القيممممة الجدوليمممة ولكمممن نمممرى هنممماق عالقمممة رديممم ممممابين مممو
الرجمممم ومتغيممممر ارتفمممماع نق ممممة اجن ممممالف هممممنا ممممما ي كممممد مممممن ن هممممنا المتغيممممر يمممم داد ب يممممادة ممممو
الرجممم والمممني لممم عالقمممة أيضممما بمممال و الكلمممي للجسمممم ي كلمممما ا داد مممو الالعمممخ الكلمممي والمممني
يعتممممد علممممه ممممو الممممرجلين أدى نلمممق لممممه ارتفمممماع نق ممممة اجن مممالف وبالتممممالي يممممادة ارتفمممماع مركمممم
كتلمممة الجسمممم الالعمممخ جن همممنة المتغيمممرات المممثالث ي مممو الجسمممم

مممو المممرجلين ارتفممماع نق مممة

اجن ممممالف تكممممون متراب ممممة بعضممممها ممممم الممممبعض األخممممر كممممما ن ل اويممممة المرفممممف والرسممممض عالقممممة
رديمممم أيضمممما فيعمممم و الباحثممممان سممممبخ نلممممق يعممممود لممممه ن ارتفمممماع وانخفمممماض مركمممم كتلممممة الجسممممم
سممموف يممم ثر علمممه الكتلمممة األكبمممر بالجسمممم وهمممي اويمممة الجمممنع وبالتمممالي فمممان اويمممة الجمممنع سممموف
تممم ثر بال وايممما العليممما للجسمممم وهمممي اويمممة المرفمممف والرسمممض وكممم همممنا سمممبب النقممم الحركمممي الحا ممم
بممممين أجمممم اء الجسممممم حيممممث تعتبممممر اويممممة الرسممممض أخممممر اويممممة ت مممم ليهمممما كميممممة الحركممممة ومممممن ثممممم
المضمممرخ والكمممرة وان كمممم نلمممق يحممممدث نتيجمممة لقمممموة فعممم ال المممخ الناتجممممة ممممن حفممممظ الجسمممم علممممه
موضممم اجرتكممما وتولمممد مممما يعاكسمممها ممممن قممموة رد فعممم لألعلمممه وهمممنا كلممم يخمممدم الهمممدف األساسمممي
من هنة المهارة للح و عله نق حركي جيد بين المفا

من حيث القوة والسرعة .ي
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فيمممما عمممدا متغيمممر سمممرعة اجن مممالف بلغمممت قيممممة معامممم اجرتبممما لممم ي -1.29وكانمممت نات عالقمممة
عكسمممية مممم متغيمممر مممو الرجممم ن عالقمممة اجرتبممما همممنة تبمممين لنممما ن سمممرعة ان مممالف الكمممرة يقممم
ب يمممادة مممو رجممم الالعمممخ همممنا مممما ي كمممد ألينممما ن ارتبممما همممنا المتغيمممر ب مممو الرجممم قليممم فقمممد
نجدة نات

لة وعالقة بكتلة الجسم وقوت وليس ب و الرج .

مممما المتغيمممر األخيمممر متغيمممر الكتلمممة فلقمممد بلغمممت قيممممة معامممم اجرتبممما بينممم وبمممين بعمممض المتغيمممرات
البايوكينماتيكيممممممة وهممممممي يسممممممرعة ان ممممممالف الكممممممرة

اويممممممة اجن ممممممالف

اويممممممة مف مممممم المرفممممممف

ي - 1.12ي  -1.15ي -1.42علمممممه التممممموالي حيمممممث كانمممممت نات عالقمممممة عكسمممممية ودجلمممممة يمممممر
معنويممممة

ممممما بقيممممة المتغيممممرات كمتغيممممر ي ارتفمممماع نق ممممة اجن ممممالف ارتفمممماع مركمممم كتلممممة الجسممممم

اويمممممة مف ممممم الرسمممممض كانمممممت قيمهممممما علمممممه التممممموالي ي 1.15ي 1.12ي  1.25لمممممنا تمثلمممممت
21

 صريح عبد الكريم ألفضلي ووهبي علوان  :البيوميكانيك الحيوي الرياضي ,الغدير للطباعة الفنية  ,بيروت ,2102 ,ص04022
 علي سلوم جواد الحكيم  :بعض أنواع ضربات اإلرسال وعالقتها بسرعة الكرة  ,رسالة ماجستير غير منشورة  ,جامعة بغداد ,كلية التربية الرياضية  ,0988 ,ص . 020
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بعالقممممة رديمممم ولكممممن بدجلممممة يممممر معنويممممة  .ان نلممممق يبممممين لنمممما قلممممة تمممم ثير الكتلممممة ولمممميس انعممممدام
التمممم ثير لهمممما علممممه المتغيممممرات وأن متغيممممرات اجن ممممالف تحتمممماص الممممه امكانممممات اجداء المهمممماري اكثممممر
ممممن احتياجهممما لمتغيمممر الكتلمممة وكممم نلمممق يفسمممر لنممما ب مممورة عاممممة ان كممم ممممن الكتلمممة وال مممو الكلمممي
يكون اكثر أهمية في مهارة اجرسا بالتنس وليس الضربة اجمامية

-5اجستنتاجات والتو يات -:
 1-5اجستنتاجات-:
لقد تو

الباحثان اله اهم اجستنتاجات اجتية -:

 -1أظهممممرت النتمممما

أن ال ممممو الكلممممي ل لبممممة المرحلممممة الثالثممممة ي ممممو الممممرجلين لمممميس لمممم

أهمية وتاثير عله سرعة ان الف الكرة .
 -2كمممممنلق أظهمممممرت النتممممما

ب تخمممممان الوضممممم المناسمممممخ لمهمممممارة الضمممممربة اجماميمممممة وأن كتلمممممة

الجسم لها تاثير في متغير سرعة اجن الف .
 -2التاكيمممد علمممه تنفيمممن ضمممرخ الكمممرة وهمممي بممم عله نق مممة حيمممث تبمممين وجمممود عالقمممة بمممين أرتفممماع
نق مممممة اجن مممممالف وأرتفمممممماع مركممممم كتلممممممة الجسمممممم ي ال مممممو الكلممممممي وبعمممممض المتغيممممممرات
الكينماتيكيةل الخ المرحلة الثالثة.
 -4التاكيممممد علممممه أسممممتغال

ممممو الممممنراع ل يممممادة ن ممممف الق ممممر وتحقيممممف وايمممما عممممم مناسممممبة

يالرسض لتوجي حركة المضرخ و يادة سرعة و اوية ان الف جيدة .

2-5التو يات -:

اما ما جاء بالتو يات
 -1الت كيد عله أتخان اجوضاع التمهيدية لتحقيف ال وايا المناسبة وتنفين المهارة .
 -2الت كيمممممد علمممممه بعمممممض القياسمممممات الجسممممممية ي ال مممممو الكلمممممي و مممممو المممممنراع لتحقيمممممف
أوضاع مناسبة ومتغيرات ان الف مناسبة كنلق .
 -2الت كيمممممد علمممممه عمممممم دراسمممممات علمممممه بعمممممض المتغيمممممرات ي الكينتمممممق وعالقتهممممما بالقياسمممممات
الجسمية .
 -4أجممممراء دراسممممات علممممه عينممممات مختلفممممة ي ناشمممم ين – شممممباخ – متقممممدمين واجسممممتفادة مممممن
أهمية بعض القياسات الجسمية .

22

الم ادر
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ممممي بممممالتنس دار الكتممممخ لل باعممممة

