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  : ةــمقدم 
ية أحد أھم األھداف التي يسعى إليھا العاملين في لالمستويات العاإلى يعتبر الوصول        

الذي يتمثل في إمكانية األداء انوا أو العبين و كذا الباحثين والمجال الرياضي مدربين ك

تحقيق الحركي للمھارات لمختلف الفعاليات الرياضية، وفقا للمعايير التي تسمح للرياضي ب

مع االقتصاد في الجھد و التفادي لإلصابات، بحيث ) أسرع، أعلى، أقوى(أحسن النتائج 

  .يمثل أحد ھذه العوامل أحد عوامل النجاح في الحياة الرياضية

الرياضيين باالستعانة بأھم وأحدث الطرق  لتحقيق ذلك يسعى القائمين على إعدادو

تھتم في مختلف العلوم التربوية الدراسات، التي التي ترتكز على نتائج العديد من العلمية و

التي من بينھا علم البيوميكانيك يشير تي تشكل الحركة محور اھتمامھا، والبيولوجية الو

ايوميكانيك علم تطبيق الب"األلماني األصل " جيرد ھوخموت"المھندس  لدكتورااألستاذ 

  ".ية تحت شروط بايلوجية معينةالمبادئ الميكانيكية على سير الحركات الرياضالقوانين و

تويات تعتبر كرة الطائرة أحد أھم األلعاب في كل المسابقات الدولية و على كافة المسو

ن أداء معظم مھارات اللعبة يرتكز باألساس على األداء الفني وكغيرھا من األلعاب فإ

محمد نصر "وھذا ما يؤكد عليه  السحقالجيد لمختلف المھارات األساسية التي من بينھا 

ھو أكثر المھارات ظھورا ً في الكرة الطائرة الذي يجلب انتباه المشاھدين  "الدين رضوان

في الوقت نفسه أنھا مھارة يصعب إتقانھا وأنھا مھارة تتطلب مركب من التوقيت  ولكن

والقوة العضلية وسرعة الحركة وبدون الميكانيكيات الصحيحة فأن كل ھذا يعد  والتوازن

توقف األداء ول مھارة في لعبة كرة الطائرة، وي، بحيث يعتبر أ)108-5(.ائعا ًجھدا ً ض

التي حل الحركية وماتيكية للمراعلى تحكم الالعب في الخصائص الكين الجيد لھذه المھارة

أن الحركة العامة بما ":  broer" "بروير"تنقل الطاقة الحركية إلى  الكرة، حيث يرى 

تتضمن و) الجسموضع ( ھا التغيير في المكان أو الوضعأنفيھا الحركة الرياضية ب

فوق مقدارھا سم أو األداة تنتج من تأثير قوة يبالسرعة و االتجاه، و إضافة أن حركة الج

  .القصور الذاتي للجسم الذي يؤثر عليه

حول دراسة تقويم  إلى  تنفيذ ھذه الدراسة و التي تتمحور الباحث تئيلذلك يرو

ماتيكية التي نالخصائص الكيالساحق و أثره على الدقة و الضربارة األداة الحركي لمھ
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  :البحث  إشكالية -1

إن متطلبات المرحلة الحالية والمستوى الذي وصل إليه األداء في كرة الطائرة في   

الكثير من دول العالم تلقي عبئا كبيرا على عاتق المدربين والباحثين والرياضيين وذلك 

توى األداء بالكشف عن األساليب والطرق التي تساعد بشكل واضح على التقدم في مس

الحركي للرياضيين حيث أصبح المستوى العالي أحد أھم الخصائص والمميزات لأللعاب 

الرياضية وذلك من خالل األرقام والمستويات المسجلة في المسابقات المحلية والجھوية 

والدولية، مما يفرض على المدربين على إتباع احدث الطرق واألساليب العلمية من إعداد 

  ...)الحركية، البدنية، النفسية(كافة الجوانب  الالعبين في

ونالحظ أن كرة الطائرة تسجل تقدما ملحوظا في معظم المنتخبات الدولية إال أن     

المنتخب الوطني الجزائري مازال يعاني من النتائج السلبية التي يتحصل عليھا من خالل 

اطالعنا على التاريخ المنافسات التي يجريھا مقارنة مع المنتخبات األخرى ،ومن 

الرياضي للمنتخب الوطني الجزائري الحظا تدني مستواه في اآلونة األخيرة حيث أن 

وإن دلت ھذه  ر كان في المراتب األخيرة،تصنيفه في البطولة العالمية األخيرة بالجزائ

الساحق ويعود ھذا حسب  للضربالنتائج على شيء إنما تدل على ضعف األداء الحركي 

ن إلى عدم التحكم في ميكانيكية المھارة والخصائص الفنية المميزة لكافة المراحل المختصي

لتحقيق أعلى  االقتراب و االرتقاء ألعلىالساحق والمتمثلة في مرحلة  للضربالحركية 

حيث  ،)الھبوط(في المكان المناسب مع متابعة الحركة  ھاوتوجيھوضرب الكرة مسافة 

وكل ھذه النقائص دفعت بنا إلى دراسة ھذا  %30جح بلغت نسبة الضرب الساحق النا

  :والذي جعلنا نطرح التساؤالت التالية األداءالنوع من 

 ھل ھناك عالقة بين زاوية النھوض والدقة في الضرب الساحق ؟ -

 ھل ھناك عالقة بين زمن االعداد والدقة في الضرب الساحق؟ -

   لضرب الساحق؟ھل ھناك عالقة بين موضع الالعب الساحق والدقة في ا -
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  :يفترض الباحث على أن  : الفرضيات - 2

  .يوجد ارتباط معنوي بين زاوية النھوض والدقة في الضرب الساحق*   

*                   .   يوجد ارتباط معنوي بين زمن اإلعداد والدقة في الضرب الساحق*   

  . الضرب الساحق والدقة في -نقطة االرتقاء-يوجد ارتباط معنوي بين موضع الالعب

 :نھدف من خالل دراستنا إلى تحقيق األھداف التالية  : األھداف - 3

  .األداء الحركي للضرب الساحق لالعبي الفريق الوطني كشف مستوى * 

  .التعرف على زمن اإلعداد المناسب وعالقته بالدقة * 

  .التعرف على الزاوية المثلى لألداء وعالقتھا بالدقة * 

  .الموضع المناسب وعالقته بالدقةالتعرف على * 

  .اقتراح توجيھات فنية للمدربين والالعبين * 

  : ثـة البحـأھمي - 4
في التطرق إلى التحليل الحركي لمھارة الضرب الساحق في  تكمن أھمية بحثنا ھذا

كرة الطائرة لالعبي الفريق الوطني كأحد الطرق العلمية الدقيقة والتي نھدف من خاللھا 

نقاط القصور في األداء الحركي وذلك من خالل التطرق إلى المراحل األساسية  إلى تحديد

للبناء الحركي للمھارة، وذلك عن طريق استخدام صور الفيديو بغية دراستھا دراسة 

وصفية طبقا الستمارة تقويم األداء من أجل الوصول إلى مميزات الضرب الساحق الناجح 

يع لكرة الطائرة فان ھذه الدراسات نؤمن بأنھا دراسات نظرا لألھمية التي يوليھا الجمو. 

خاصة و  ةبالتالي تطورھا بصيغيھا بأكثر اھتمام وضرورية لتقدم اللعبة و اإلقبال عل

  .تطور الرياضة بصفة عامة

 

  : التعاريف اإلجرائية لمصطلحات البحث-5
  : التقويم -5-1

يما، قوم الشيء أي أزال التقويم في اللغة مصدر من فعل قوم أي عدله، قوم تقو

  .اعوجاجه فيقال قوم المعوج أي عدله و أزال اعوجاجه، و يقال قوم الشيء أي قدر قيمته
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 إلى إصداركما أن التقويم ال يقتصر على تقدير قيمة الشيء و وزنه و إنما يتعدى ذلك      

  )22-2(. أحكام على الشيء المراد تقويمه

) أي يتحرك أو حركة, kinein,باإلغريقية( Kinematics علم الحركة و الكينماتيكا-5-6

لألجسام بدون أي اعتبار  مفھوم الحركة الفيزيائيالذي يصف  االميكانيكعلم ھو أحد فروع 

 علم التحريك أو الديناميكابالتالي ھو عكس . التي تسبب الحركة القوىأو  للكتل

dynamics  التي تنتج أو تؤثر على الحركة راتيثاوالتالذي يھتم بالقوى. 

يتم قياس الموقع بالنسبة لمجموعة . يدرس علم الحركة كيف يتغير موقع الجسم مع الزمن

). بالنسبة للزمن طبعا(فھي معدل تغير الموقع  السرعةأما . coordinate إحداثيات

تعتبر السرعة والتسارع الكميتين الرئيسيتين اللتين يصفان . ھو معدل تغير السرعة التسارع

  )20- 11( .كيفية تغير الموقع مع الزمن

ه هو أكثر المهارات ظهوراً  في الكرة الطائرة الذي يجلب انتبا: الضرب الساحق -5-7

في الوقت نفسه أنها مهارة يصعب إتقانها وأنها مهارة تتطلب مركب من  المشاهدين ولكن

والقوة العضلية وسرعة الحركة وبدون الميكانيكيات الصحيحة فأن كل هذا  التوقيت والتوازن

  )108-12(.يعد جهداً  ضائعا ً 

وبمجرد . لمستوياتيعتبر الضرب الساحق ھو احد أھم األلعاب األكثر إثارة في جميع ا   

توفر قدرة العبيك على أداء مھارة اإلعداد لزميل في الفريق كي يودي الھجوم فإنھم سوف 

 )178- 13( .يستمتعون باإلثارة التي يحدثھا الفريق 

 

  :الدراسات المشابھة
دراسة مقارنة لبعض المتغيرات البايوكينماتيكية للضرب الساحق من المنطقة األمامية والخلفية في 

  الكرة الطائرة

  د وليد غانم ذنون.م.د ثائر غانم حمدون                     ا.م.ا

  :أھداف البحث الى

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_(%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A9_(%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A2%D8%AB%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%B9
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التعرف على قيم بعض المتغيرات الكينماتيكية لمھارة الضرب الساحق القطري المواجه في الكرة - 1

  .الطائرة من المنطقة األمامية

لمھارة الضرب الساحق القطري المواجه في الكرة التعرف على قيم بعض المتغيرات الكينماتيكية  - 2

  .الطائرة من المنطقة الخلفية

 إيجاد الفروق بين قيم المتغيرات الكينماتيكية للضرب الساحق من المنطقة األمامية والمنطقة الخلفية- 3

  في الكرة الطائرة 

واستنتج الباحثان     

ية كانت اكبر من زاوية النھوض للمنطقة زاوية النھوض لمتغيرات مرحلة النھوض للمنطقة الخلف- 1

  .األمامية

لمتغيرات مرحلة النھوض للمنطقة األمامية كانت اكبر من زاوية الطيران للمنطقة  ضزاوية النھو - 2

  .الخلفية

المسافة األفقية لمتغيرات مرحلة النھوض للمنطقة الخلفية كانت اكبر من المسافة األفقية للمنطقة - 3

  .األمامية

  :لباحثان ما يأتيوأوصى ا

التأكيد على الخطوة األخيرة اذ كلما كانت الخطوة األخيرة سريعة وعميقة كانت دقة الضرب - 1

  .الساحق أفضل سواء كان الضرب الساحق من المنطقة األمامية أو الخلفية

ادة التأكيد على زيادة المسافة العمومية في النھوض من خالل زيادة زاوية االرتكاز و بالتالي زي- 2

  .الطيران سواء كان الضرب الساحق من المنطقة األمامية أو الخلفية ةزاوي

األخيرة  الخطوة لالتأكيد على زيادة المسافة األفقية للنھوض من خالل زيادة سرعة االرتقاء وطو- 3

  .فان ذلك يؤدي إلى زيادة في دقة األداء للضرب الساحق للمنطقة األمامية و الخلفية 

  

  

  لضرب الساحق بالكرة وعالقتھا ببعض المتغيرات الكينماتيكيةسة دقة  اادر

وليد غانم / دو سعد نافع الدليمى  /د  

  :تتحدد مشكلة في االجابة على التساؤالت التالية

  ما ھي المتغيرات الكينماتيكية التى عالقة بالضرب الساحق بالكرة الطائرة ؟-1

  دقة االداء للضرب الساحق؟ ما ھي المتغيرات الكينماتيكية التى عالقة مع -2

  ما ھي المتغيرات الكينماتيكية التى عالقة مع سرعة االداء للضرب الساحق ؟ -3
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  أھداف البحث 

  .التعرف على قيم دقة االداء لمھارة الضرب الساحق القطري المواجه في الكرة الطائرة-1

ق القطري التعرف على قيم بعض المتغيرات الكينماتيكية لمھارات الضرب الساح-2

  .الموجه في الكرة الطائرة وعالقتھا مع دقة

التعرف على قيم بعض المتغيرات الكينماتيكية مع سرعة اداء مھارة الضرب الساحق  -3

  القطري المواجه فى الكرة الطائرة 

  :واستنتج الباحثان ماياتي

  .وجود ارتباط معنوي موجب بين الدقة وبين طول الخطوة األخيرة -1

 .تباط معنوي سالب بين زاوية النھوض وبين سرعة انطالق الكرةوجود ار -2

  وجود ارتباط معنوي موجب بين المسافة األفقية للنھوض وبين سرعة انطالق الكرة  -3

  .وجود ارتباط معنوي موجب بين المسافة المحصلة للنھوض وبين سرعة انطالق الكرة -4

  :كما أوصى الباحثان بما يلي

طوة األخيرة في حد معين إذ كلما كانت الخطوة األخيرة سريعة وعميقة التأكيد على الخ -1

  .كانت دقة الضرب الساحق أفضل

  .التأكيد على زيادة المسافة العمودية في النھوض من خالل زيادة زاوية النھوض -2

التأكيد على زيادة المسافة األفقية للنھوض من خالل زيادة سرعة االرتقاء وطول  -3

  يرة فان ذلكالخطوة األخ
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: دـتمھي  
تعتبر الكرة الطائرة من أكثر األلعاب الجماعية مناسبة الستخدام ما يعرف بنظام     

طريقة ووأسلوب تحليل المباراة، حيث تتيح ظروف ھذه اللعبة و أسلوب ممارستھا 

األداء الحركي لمھارتھا الفرصة المناسبة لتتبع أحداث المباراة لحظة بلحظة و ذلك 

 تقويمھماليب المتعددة المستخدمة في ھذا النوع من المتابعة من خالل الطرق واألس

،و نقصد بتقويمأدائھم وتقيم مدى تقدم المھارات المھارات لغرض داء الالعبين أل  

و ھذا يتوقف على األساليب و ) الخ.. إرسال، ضرب ساحق، صد(األساسية للعبة 

.والتقييم ي التقويمالطرق المتبعة ف  

: التقويـم-1- II 
: معنى التقويم -1-1- II 
: المعنى اللغوي -1-1-1- II 

التقويم في اللغة مصدر فعل قوم أي عدل، قوم الشيء أي أزال اعوجاجه و 

قوم الشيء أي قدرة قيمته، كما أن التقويم ال يقتصر على تقدير قيمة الشيء و : يقال

  )22-20(.وزنه و انما يتعدى ذلك إلى إصدار أحكام على الشيء المراد تقويمه

: المعنى االصطالحي -1-1-2- II 
د من المراجع يالستخالص التعاريف التي تعرضت لمصطلح التقويم في العد

:األجنبية، وجدنا من بين أھم ھذه التعاريف ما يلي   

  :التقويم بأنه " Wheeler" "ويلر"يعرف   -

عملية تبدأ بمقدمات و تنتھي باستخالصات عن العمل الذي تقوم به، ھذه "

إصدار القرارات بالرجوع إلى بعض " ويلر"تخالصات تتضمن من جھة نظر االس

)21/22- 21.(المحكمات  

"  ألكن "  - " alkin :حسبالتقويم     

عملية تتضمن جمع و تحليل المعلومات بغرض كتابة تقرير مختصر عنھا، ھو "

".احة يمكن اإلفادة منه باالتخاذ القرارات المناسبة و الختيار من بين البدائل المت  
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فقد لقي " ستفلبيم"ولعل من أكثر التعاريف تحديدا لمصطلح التقويم الذي وضعه 

يضع اعتبارا كبيرا لصنع " ستفلبيم"قبوال وانتشارا كبيرا في السنوات األخيرة، أن 

:القرار ويعرف التقويم على أنه  

قرارات عملية تتضمن القيام بجمع المعلومات التي يمكن االستفادة منھا في اتخاذ " 

:فيما يتعلق ببدائل متاحة و ھذا يعني أن نشاط التقويم يشمل ما يلي  

.تحديد الموضوعات التي تتطلب اتخاذ القرار – 1  

.تحديد أنواع الحقائق و البيانات الالزمة التخاذ القرار – 2  

.تحديد المعايير أو المحكات الالزمة لتقدير قيمة الموضوعات المراد تقويمھا – 3  

.ع الحقائق و البيانات لصنع القرارجم – 4  

.تحليل الحقائق و البيانات في ضوء المعايير المستخدمة – 5  

.تقديم المعلومات لصنع القرار – 6  

 

:تقويم وتقييم المھارات الرياضية  -2- II 
 

لكل لعبة رياضية قانون خاص بالنظر الى تعدد االلعاب فردية كانت او جماعية     

وجدت  األساسخصوصيتھا، وعلى ھذا  أداء الحركات، وحسب هأساسبھا تقوم على 

:طرق عدة لتقويم المھارات الحركية ذكرھا وجيه محجوب أھمھا  

:طريقة احتساب النقاط حسب البناء الحركي   -1-2- II 
 

ويتم فيھا احتساب النقاط من خالل مشاھدة المھارة مباشرة كما في الجمناستك          

 أھميةعدة ويعطى لكل قسم الدرجة الخاصة به وحسب  مانقساإلى وفيھا تقسم المھارة 

.ذلك القسم  

ولزيادة موضوعية التقويم يمكن استخدام الفيديو والتصوير السينمائي حيث يتم 

.التقويم من خالل عرض الفلم على المقومين للتقويم  

 

:طريقة اجزاء الجسم  -2-2- II 
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متعددة مثل الرأس، الورك،  أجزاءأو  عأوضاوفيھا يتم تجزئة الجسم إلى          

كل (على حدة ومن قبل احد المقومين  األجزاءالخ، ويتم تقويم كل جزء من …الساقين

يقوم الجزء  أنمقوم يكون مسؤوالً عن جزء واحد ولزيادة موضوعية التقويم يمكن 

.لتكون الدرجة النھائيــة األجزاء، ثم تجمع درجات )من مقوم أكثر  

:ل المبارياتطريقة تحلي   -2 -3-  II 

الفرقية لمعرفة الخطأ والصواب ونقاط القوة  األلعابوفيھا يتم تحليل مباريات          

، وعملية التحليل ھذه أخرىالفريق ثم مقارنة النتائج مع فرق  أعضاءوالضعف لدى 

:تكون بطريقتين  

.السينمائية األفالمالتحليل من خالل  - أ  

)200/201-19(.اھدة المباشرة للمباراةالتحليل عن طريق المش - ب  

-3-  أنواع التقويم :  II 
:التقويم الذاتي -3-1-  II 

ويعني أن الفرد يحكم على الشيء عملية التقويم يمثل التقويم الذاتي احد فروع 

أو العمل أو األفراد من واقع خبرته الشخصية ودوافعه و انفعاالته، و قد يدخل في 

صلحة أو القرابة أو المستوى الفكري و االجتماعي و ذلك عوامل شخصية مثل الم

الثقافي و غالبا ما يتصف ھذا النوع من التقويم بالسرعة في إصدار األحكام دون 

التعمق الكافي في تفاصيل الموضوع، بحيث يعتمد في إصدار أحكامه على معايير 

ية،سھولة الفھم و ذاتية مثل المنفعة، نقصان تھديد الذات، اعتبارات المكانة االجتماع

و الذي من  –التقويم المتمركز حول الذات  –اإلدراك لذا يطلق على ھذا النوع 

الصعب الوثوق في نتائجه بالرغم من استخدامه من قبل الفرد سواء كان ذلك 

.استخداما شعوريا أو ال شعوريا  

 

 

:التقويم الموضوعي -2   -3-  II 
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و يمكن االعتماد على ما تتوصل ھذا النوع المذكور أكثر دقة في نتائجه   

اليه عملية التقويم ألنه يؤدي في النھاية إلى نتائج و أحكام موضوعية ال تتدخل فيھا 

العوامل الذاتية كما ھو ظاھر في التقويم الذاتي و في ھذه األحكام الموضوعية 

توضع الشروط و المواصفات و تخضع جميع خطوات التقويم الى الدقة في جمع و 

البيانات الستخراج النتائج ، و بما أن التقويم يتضمن عملية إصدار أحكام  تحليل

على قيمة األشياء أو األشخاص أو الموضوعات فانه يتطلب الوصول إلى أحكام 

- 22.(موضوعية الستخدام المعايير أو المستويات أو المحكات لتقدير ھذه القيمة

39/40(   

:ى ان عملية التقويم تتجلى فيما يلييتفق التربويون عل :التقويم أھمية -4-  II 

.التقويم يحدد قيمة األھداف التعليمة و توضيحھا -  

تحديد أھمية الطريقة المستخدمة و مدى تحقيقھا لألھداف التعليمة والتدريبية  -

واكتشاف نواحي القوة والضعف في عملية تنفيذ المنھج لمساعدة القائم بالتدريب 

. على معرفة طرائق تدريبية  

تحديد الصعوبات التي تواجه تنفيذ المنھج و معرفة الظروف التي تعوق العملية  -

.التعليمة والتدريبية و التي تحول دون تنفيذ األھداف  

تحديد كون المنھج يساعد على حل المشاكل و تحقيق الحاجات الخاصة للوصول  -

.الى المستويات العالية أم ال  

تراعي قدرات ) ، الطريقة ىھداف، المحتواأل(تحديد كون عناصر المنھج  -

.الالعبين أو التالميذ و إمكانياتھم و استعداداتھم الخاصة  

تحديد كون عناصر المنھج تراعي مستويات النمو الذاتي التي وصل إليه الالعبون  -

.ألن كل مرحلة من مراحل النمو لھا أھدافھا الخاصة  

.مما تعلموه تحديد مستوى الالعبين و مستوى استفادتھم -  

.يعد التقويم وسيلة تساعد على فعالية التعلم و استثارة الالعبين نحوه -  

ان التقويم يلقي الضوء على الكثير من الجوانب األساسية التي تتعلق بالمنھج  -

)24-23.(التدريبي و ھل ھويحقق الغرض ؟  
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:أسس التقويم -5-  II 

            :مايليلضمان فعالية عملية التقويم فانه يجب مراعاة 

أن يرتبط التقويم باألھداف و ينسق معھا و يھتم بنفس الجوانب التي تؤكدھا  – 1

.حتى تكون المعلومات التي سوف نحصل عليھا صادقة  

أن يكون التقويم شامال فال يقتصر على تحصيل المعلومات بل يجب أن يشمل  – 2

.أيضا تقويم المھارات و الميول و االتجاھات  

جنب مع عجلة التعليم فال يأتي في  إلىن يكون التقويم مستمرا فيسير جنبا أ – 3

.نھاية العام فقط بل يتم بطريقة مستمرة و منظمة  

أن يقوم التقويم على أسس عملية بمعنى أن تتوفر فيه أدوات التقويم و ھي  – 4

.صفات الصدق و الثبات و الموضوعية  

ات التقويم فإلى جانب االختبارات يجب استخدام مجموعة متنوعة من أدو – 5

ألنه كما تنوعت الوسائل زاد . التحصيلية ھناك أساليب أخرى كالمالحظة مثال 

.فھمنا للنتائج و بھذا زادت قدرتنا على الحكم و أخذ القرار  

أن يبنى التقويم بطريقة ديمقراطية و ذلك بأن تكون عملية التقويم مشتركة بين  – 6

.و الالعب و المربي أو القائم بالتقويمالتلميذ و المدرسة أ  

.أن يراعى في التقويم الفروق الفردية بين التالميذ أو الالعبين – 7  

أن يكون التقويم اقتصاديا من حيث النفقات و الجھد، فاالختبارات التي  – 8

تستغرق وقتا طويال تكون عبئا على كل من المدرب و الالعب، فيجب أن تكون 

.ائل القياس المستخدمة معقولة التكاليف حتى نتمكن من استخدامھااالختبارات و وس  

 

 

 

:أدوات التقويم-6-  II 

:يشتمل التقويم عدة أدوات منھا  

.االختبارات -  
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.المقاييس -  

.االستفتاءات -  

.المقابلة الشخصية -  

.المالحظة الشخصية -  

.التقارير -  

.االمتحانات الشفھية -  

.تحليل الوثائق -  

.السينمائية األفالم -  

.الفيديو -  

:الطرق واألساليب التقويمية للمھارات الرياضية -7-  II  
على الطرق الثالث التالية كوسائل تقويمية ھامة للمھارات الرياضية  االعتماديمكن 

.المختلفة في المجال التربوي  

:تقويم الخبراء -7-1-  II  

الرياضية المختلفة حيث على أراء الخبراء في تقويم المھارات  االعتماديمكن 

يتوقف ذلك على قدرات الخبير وثقافته ومستوى تعلمه ،كل ذلك يمكن ان ينقل 

التقويم الذاتي إلى التقويم الموضوعي ، وخصوصا عند مشاركة العديد من الخبراء 

العام من  أخرطالبه  بتقويمفي التقويم، فعلى سبيل المثال يقوم معلم التربية البدنية 

الفني للمھارات المختلفة ، ھذا باإلضافة إلى تقويم  أدائھمة ومالحظة خالل مشاھد

الدولية واالولمبية،  تاللقاءامھارات الجمباز والتمرينات الفنية الحديثة وذلك في 

)267-24(.حيث تعتبر طرق تقويمية يأخذ بنتائجھا في المحافل الدولية  
 

 II :لماذا نلجأ إلى تقويم الخبراء -7-1-1-

يم الخبراء للحركات والمھارات الرياضية من الطرق العلمية المشروعة إن تقو

والتي يلجأ لھا الباحثون والدارسون والمعلمون وفي الظروف الصعبة حيث اليمكن 

 يالسينمائبأساليب أخرى، كالتحليل الحركي مثال، عن طريق التصوير  االستعانة
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المعاھد الرياضية بغرض تقويم  أوإن تقويم األداء الفني للطالب سواء في المدارس  

 يبنى على تقويم الخبراء أيضا ممثال في.. لالمتحان آخر العام أوالعملية التعليمية 

.المعلم المقوم  

إن االستعانة بالتحليل المتوري الحركي بنوعي كينماتوجرافيا أو وصفيا، تعتبر 

طرق موضوعية وشائعة ، يمكن استخدامھا في ظروف أخرى، وذلك عند تتبع 

مستوى قدرات أحد األبطال من خالل تتبع مستوى أداءه الفني على مراحل تدريباته 

عند تتبع مجموعة تجريبية  أو. ثم عرضھا يسينمائالالمختلفة وتسجيلھا بالتصوير 

عند تعلم مھارة معينة ثم تقويمھا، كل ذلك يمكن تحقيقه عن طريق التحليل 

.الموتوري  

وموثوق في نتائجه، حيث يتوقف ذلك ..إن تقويم الخبراء أسلوب تقويمي معترف به 

بعض المقومين على مستوى الخبراء وكما تكلمنا، ومع ذلك يالقي ھجوما عنيفا من 

.المھتمين بالتحليل المتوري بنوعيه  

بتقويم الخبراء، ھذا يعني سلبيتھم  نيستعينوھذا باإلضافة إلى أن الباحثين عندما 

وعدم مشاركتھم في عملية التقويم ذاتھا، وعلى ذلك يحاول الدارسين جاھدين تذليل 

الموتوري الصعوبات والمعوقات التي تقابلھم إلمكانية استخدام التحليل 

كينماتوجرافيا أو وصفيا مستندين في ذلك بأن تقويم الخبراء يعتمد على المالحظة 

والمشاھدة السريعة والتي التستغرق سوى بضع ثواني، وھذا وقت غير كاف لتقويم 

الحركة، تقويما فاحصا ودقيقا وموضوعيا، ولذلك يلجأ الكثير من الدارسين 

أمال في ) الموتوري(صوير والتحليل الحركي والباحثين االستعانة باستخدام الت
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:التحليل الموتوري الكينماتوجرافي -7-2-  II  

لقد تكلمنا وعرضنا التقويم الخاص بالخبراء المتخصصين كطريقة وأسلوب ناجح 

إلى سلبيات تلك الطريقة فيما يخص سلبيات الدارسين والباحثين في ذلك، كما أشرنا 

في عملية التقويم حيث ليس لھم دور يذكر في عملية التقويم من جھة ، ومن جھة 

أخرى التشكيك في موضوعية التقويم وذلك كرأي من قبل كثير من المحللين في ھذا 

يق التصوير، كأسلوب المجال، ولذلك يلجأون إلى طريقة التحليل الموتوري عن طر

يجدون فيه ذاتھم، ويشبعون به غرورھم العلمي بحثا عن الحقيقة والتي يمثلھا ھذا 

".التقويم"األسلوب من   

يعطي فرصة " التحليل الموتوري بواسطة التصوير السنمائي"وعلى ذلك نرى أن 

عن طريق ..للمقوم ، باحثا أو دارسا أو مدربا على المالحظة الجادة المتأنية للمھارة

أمور المھارة المعروضة، إعادة الشريط المرئي مرة ومرة حتى يقفوا على أدق 

األول ما يخص التحليل الموتوري الكينماتوجرافي والذي ..وھنا يحدث إنفراج 

يتطلب أجھزة وطرق تقنية خاصة بالعاملين في مجال البيوميكانيك كأحد فروع علم 

الثاني فيخص  االنفراجفرة لدى الكثيرين، أما والغير متو.. علم الحركة.." المتورك"

التحليل الموتوري الوصفي والذي ال يحتاج مثل تلك األجھزة والطرق التقنية الغير 

.متوفرة،ولذلك نجده أكثر استخداما في مجاالتنا التربوية  

يفسد  للھدف العلمي الذي نسعى إليه  إن التحزب لرأي أو نظرية أو مقولة ال

لون في مجال التحليل الموتوري الكينماتوجرافي ينظرون إلى تقويم بقضية، فالعام

فيما بعد والذي الخبراء للمھارات الرياضية أو التحليل الوصفي الذي سوف نتناوله 

يعننا في مجالنا التحليل الوصفي، نظرة تشاؤمية حيث ينعتوه بأنه تقويم ذاتي ولم 

) أستاذ علم البيوميكانيك(تيصل بعد إلى الموضوعية ، وما دار مابين ھوخمو

ليبزج للتربية الرياضية بألمانيا من  ةبأكاديمي/أستاذ علم الحركة الوصفي(وماينل 

كل منھم متحرب برأيه واتجاھه في التحليل  ساخطةمناظرات ومشادات علمية 
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أما ماينل فيرى أن اإلنسان بقدراته الخالقة وإمكاناته التي يجب أن ننمي فيھا الحس 

والمعرفة الواعية باألسس التقويمية للحركة من الجمالي للحركة عن طريق الحواس،

والتي تكلمنا عنھا، من األمور التي  الخ ..وانسياب، وتوقع ودقة حركية وانتقالوزن 

تربي عند المقوم والمحلل الحركي صفة اإلبداع، وحتى ال تموت في اإلنسان تلك 

 نأساسا م..بالتحليل التربوي..وكما يسميه ماينل..الروح ، كان التحليل الوصفي

)171/272- 24(.أسس التقويم الوتوري  
:التحليل الموتوري الوصفي -7-3-  II  

 1959وآخرون من ..تبر ماينل وشنابل،فنتر،ھوفمان،إيتسولد،بسطوسي وقمبوريع  

الرياضية عن طريق م وحتى اآلن،أن التحليل الوصفي للحركات والمھارات 

 األسسأو أي جھاز عرض آخر، من "الفيديو"وعرض  يالسينمائالتصوير 

ال التعليمي والعوامل التقويمية الموضوعية والموثوق في نتائجھا ومناسبتھا للمج

.التربوي ومجال التدريب وعلى المستويات الرياضية المختلفة  

التحليل الوصفي كأسلوب من أساليب التقويم، بل  الستخدامھذا اليعني تحيزا 

مستوى  أو..إيضاحا لكل الدارسين والباحثين والمدربين، وعند لجوئھم لتقويم مھارة

اليمكن للتحليل ..قويم حركات جماعيةتعلم أو عند مقارنة طرق تعليمية مختلفة أو ت

.التي ذكرناھا لألسبابأن يلبي ويحقق ھدفھا الكينماتوجرافي   

وقد لعب التحليل الحركي الوصفي أھمية كبيرة في اآلونة األخيرة ليس فقط في 

سواء ) قطاع البطولة(بل في مجال رياضة المستويات العالية .. المجال التعلمي 

، وعلى ذلك فھناك شرطان أساسيان يقوم عليھما التحليل للناشئين أو المتقدمين

الحركي الوصفي وحتى يصل إلى الموضوعية، األول فني يختص بدراسة مبادىء 

التصوير ومعرفة فنونه ، والثاني يختص باألسس التقويمية الخاصة بالتحليل 

)272/273-24(.الموتوري والتي تكلمنا عنھا  
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:تقويم األداء الحركي -8-  II  

يتم تقويم األداء الحركي عن طريق الوسائل المستخدمة في التحليل الحركي 

وذلك للحصول على المعلومات الخاصة باألداء المطلوب، و من أھم الوسائل التي 

) فيديو(استخدمناھا في بحثنا للتحليل الحركي ھي وسيلة التحليل باستخدام التصوير 

  .مع استمارة التقويم األداء الحركي

):فيديو(التقويم باستخدام أجھزة التصوير  -8-1-    II 

ان ھذا األسلوب يساعد العاملين على إعادة عرض ما تم أثناء الحركة ليتيح 

الفرصة لتكرار المالحظة في أي وقت دون معانات الرياضي، إلى جانب إمكانية 

.التعرف على التفاصيل الدقيقة لألداء الحركي خاصة عند العرض البطيء للفيلم  

كما تعطي فكرة واسعة عن طبيعة األداء و األخطاء للرياضيين، و يتسنى 

لھم مالحظتھما وما يحدث من تغيرات في األداء،  و يتطلب استخدام ھذا األسلوب 

الدراية التامة للمدرب أو الخبرة الشخصية في إعطاء الطريقة المناسبة أو اختيارھا 

.لفھم الحركة و تفاصيلھا  

طريق األفالم يمكن أن يعطي المدرب فكرة واسعة عن ان التحليل عن 

و     طبيعة األداء و أخطاء الالعبين بحيث يمكن معالجة ھذه األخطاء بشكل فوري

تساعد ھذه األفالم في مراجعة األداء كل فترة، و مراجعة ما تم من تصحيح 

تغيير لألخطاء بحيث يسمح لالعب بمالحقة أداءه و مالحظة ما يحدث من تعديل أو 

.في ھذا األداء  

، فقد يكتفي البعض نوتختلف مستويات التحليل بالنسبة لمستوى الدارسي

بمالحظة الفيلم لعدة مرات واستخدام إشارة التسجيل لتسجيل األخطاء، أما عند 

دارسي علم البيومكانيك فبعد التدريب على المالحظة المقننة يتم تحليل القيم صورة 

المفاصل خالل كل حركة  أو مرحلة من مراحل بعد صورة،وتسجيل حركات 

الحركة ومدى ھذه الحركات، واتجاه الحركة سواء كانت الجاذبية األرضية، و 

العضالت العاملة على ھذه المفاصل أو عكسھا، وكذلك تحديد الخطأ الموجود في 

)31/32/216-25(.األداء واقتراح التدريبات الخاصة إلصالحه  
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)182/183-24.(تقويم األداء الحركي استمارةلتقويم باستخدام ا -8-2-  II 
.كرة الطائــرة :النشـاط    

.الضرب الساحق :المھـارة   

.................................الالعب  

........................... :رقم الالعب  

............................نتيجة األداء  

...............)األداء(مستوى التحصيل   
............................ :الدقـــة  

 
 المجموع النقطةالخصائص الفنية لمھارة اإلرسال الساحق  المراحل 

المرحلة 

  ةالتمھيدي

  0.5.قصيرة سريعة: الخطوة األولى االقتراب 

ن 02  0.5.طويلة بطيئة: الخطوة الثانية 

تجاورتين بحيث يضما بالقدمين م لالثالثة الوصوالخطوة 

.و الداخل قليال لألمامالمشطين –االتزان 

01 

  0.5.نقطة االرتقاء مناسبة   
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رحلة الم

 الرئيسية 

 

 االرتقاء

  0.5. للخلفتقوس في الجذع 

ن 02.5 الكوع لألعلى   –الكتف فنجاني  ( الذراع الضاربة  

)و لألمام

0.5 

 0.5مل امتدادھاالرجالن مفرودتان على كا

 0.5.بالقدمين معا االرتقاء

الطيران و 

 الضرب

  01الوصول إلى أعلى مسافة مناسبة 

ن 03.5  

 

 0.75) .النقطة الميتة(ضرب الكرة من أعلى نقطة 

 0.75اتجاه ضرب الكرة في اتجاه خطوات االقتراب 

 01.توجيه الكرة في المكان المناسب

 

المرحلة 

 الختامية

 

 

 الھبوط

  0.5.األرجل مفرودة أثناء الھبوط

 

ن 02  

 0.5)االمتصاص شدة الھبوط(المفصل منثني نصفا

 0.5.اتزان الجسم لالستعداد للحركة التالية 

الھبوط على مقدمة القدمين و مواجھا للشبكة و الجذع يكون 

.مائال قليال

0.5 

 

 

)135-24.(سة تقويم األداء الحركيتم بھا درايالخطوات التي -9-  II 
 .تسجيل الحركة كاملة .1

 .إعادة عرضھا للوقوف على نقاط ضعفھا .2

 .مقارنة األداء المسجل مع ما تم من الجانب الكيفي .3

 .قياس زوايا حركة األجزاء و سرعتھا من الجانب الكمي .4

  .إلغاء الجانب الذاتي في التقويم .5

 .األدوات المستخدمة دراسة العالقة بين مسار حركة الجسم و .6

II  -10- تقييم المھارات الرياضية:  

الساحق  الضربافترض انك مدرس تربية بدنية ورياضية وتقوم بتدريس مھارة 

التي سوف تقيسھا لتقييم مدى التقدم في مستوى  األداءللطالب، فما ھي خصائص 

الطالب ؟ أداء  

:ھناك عدة وسائل   
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بط داخل وخارج المنطقة الخاصة بالنزول تھ الضربات الساحقة التيحساب عدد  -  

 األفضلبعدة طرق مختلفة بحيث يكون ھناك منطقة ھي  السحقتقسيم منطقة ھبوط  -

.أعلىوالتي يمنح عليھا الطالب درجة   

.للسحق الطالب أداءتثبيت مقياس يرتبط بتكنيك  -  

الرياضي وتحاول مساعدة مريض على  التأھيلافترض انك تعمل في مجال  أو

فكيف تقيس مدى تقدم حالته للحكم على مدى . استعادة القدرة على المشي مرة ثانية 

؟ ھناك العديد من خصائص المشي  تأھيلهالتي تستخدمھا في إعادة  األساليبفاعلية 

وقياسه ، فمثال يمكنك حساب عدد الخطوات التي يتخضھا  إحداھا اختيارالتي يمكنك 

 أنالتي يختارھا في الخطوة ، فھذه القياسات يمكن المسافة  أولقطع مسافة محددة ، 

عن الخصائص  أكثرتعرف  أن أردتوإذا .تعطيك بعض المؤشرات العامة للتقدم 

المشي كما يمكنك قياس  أثناءالمرتبطة بالمشي فعليك قياس التوازن والثبات الفرد 

صائص الفرد في حركة المشي وذلك بتحليل الخ أحرزهتقدم البيوميكانيكي الذي 

...الرجل ، جذع ،الذراع ، ألجزاءالكينماتكية   

سائل و اختياريتم  أن األداءعند تقييم  األھميةوفي كلى الموقفين السابقين فإنه من 

التي  األداءلذلك ھو تحديد جوانب  األولىالئمة لعمل التقييم ،والخطوة القياس الم

بعد ذلك يتم تحديد كيفية قياس ،ثم  األداءسوف يتم قياسھا التي تعطنا تقييم صادق عن 

. األداءھذه الجوانب من   

وھناك  دقيقا،يتم من خالل تحليل المھارة الرياضية تحليال  األداءوتحديد جوانب 

  :منھاتحليل المھارة  إلىالعديد من النماذج التي تھدف 

:نموذج العوامل والنتيجة   -10 -1-  II 

النھائية التي نسعى لتحقيقھا من خالل  األداءوفي ھذا النموذج يتم تحديد النتائج 

تحقيق ھذه  إلىالمھارة الرياضية ثم نقوم بوضع قائمة بالعوامل المؤثرة والتي تؤدي 

الشكل الھرمي لكي يصف لنا العوامل المؤثرة في النتائج ،  استخدامالنتائج ،ويمكن 

لطويل في كيفية تطبيق ھذا النموذج على مھارة الوثب ا) 1(ويوضح الشكل التالي 

)12/13-26(.العاب القوى  
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 المسافة

 

 مسافة المفقودة 

 مسافة االرتقاء

 مسافة الطيران 
 

 مسافة الھبوط

النسبي لالرتقاء االرتفاع  سرعة االرتقاء 

  الھواء مقاومة

 

 العجلة

 ارتفاع الھبوط

إرتفاع االرتقاء

 

الوضع االبتدائي 
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)1(شكل   

 

 

:الشمولية  مبدأنموذج   -10-2-  II 

:ھي ) 2(وھذا النموذج يتمثل في خمس خطوات متتالية شكل  

.وصف الحركة المراد تحليلھا  -1  

. المھاري األداءتحديد الھدف من  -2  

.والبيوميكانكية والبيئية  ةالتشريحي مراعاة العوامل -3  

.إتمام الھدف الحركي  إلىتحديد مبادئ الميكانيكا الحيوية التي تؤدي  -4  

.في ضوء المبادئ السابقة  األداءتقويم  -5  

 

 

 
 تحديد الھدف من اداء المھارة                            

 

 تقييم 

 

 

  

 تحديد 

السرعة  البناء الجسمي

 االبتدائية

وضع الجسم عند 

 الھبوط

التغير في 

السرعة

 

 

 البناء الجسمي

 

 الوضع النھائي

 زمن بذل القوة القوة المبذولة
 الكتلة

قوة المفاصل 

 المتبقية

 

 زمن بداية القوة

 

اية القوةزمن نھ  قوة الركبة  قوة مفصل القدم 

 

قوة الكتف قوة مفصل الفخذ

 

اعتبارات 

 بيئية
اعتبارات 

يةبيوميكانك  

اعتبارات 

تشرحية
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 ممارسة 

 

 

 

  

)2(شكل   

 

المھارة  أداءالھدف الذي نريد ان نحققه في  قاوالنحدد  إنناويالحظ في ھذا النموذج 

صياغة المبادئ البيوميكانكية والبيئية ل ةوالميكانيكي ةالتشريحيثم نراعي العوامل 

والذي يستمر لفترة زمنية ثم نخضعه للقياس  األداءيشمل عليھا  إنالتي يجب 

. إليهتحديد وتطوير الھدف الذي نسعى  إعادةوالتقويم الذي يساعدنا في   

 

 

:المختلفة لتقييم المھارات الرياضية  واألساليبالطرق    -11-  II 
ق التي يمكن استخدامھا في تقييم المھارات والطر األساليبھناك العديد من 

:الحركية، ويمكن تصنيف ھذه الطرق الى نوعين رئيسيين  

)16/17-26( :األداءمقاييس ناتج  - 11-1- II 
   

المھارة الرياضية،مثل قياس  أداءنتائج  أومخرجات  إلىوتشمل القياسات التي تشير 

الدرجة التي  أوھا مسافة محددة، السرعة التي جرى ب أوالمسافة التي تحركھا الفرد، 

 األداءيثني إليھا ركبته، فكل ھذه القياسات ترتكز على مخرجات  أناستطاع 

، فقد اقترح  األداءالباحثون في تصنيف مقاييس ناتج  اختلفالحركي للفرد، وقد 

:ھي أنواعسبع  إلىتقسيمھا " درو واتزكي"  

.من محدد كمية االستجابة، مثل عدد مرات التكرار في ز -1  

.الزمن الكامن لالستجابة، كما ھو الحال في قياس زمن رد الفعل  -2  

.معدل سرعة االستجابة،مثل قياس سرعة الحركة  -3  

.  الخطأ، وتشمل نوع وعدد ومكان الخطأمقاييس  -4  

 صياغة المبادئ ابيوميكانكية

االداء

 التقييم واعادة الصياغة
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.بعد فترة من انتھاء وحدات تعليم المھارة  األداءتذكر االستجابة، وھي مستوى  -5  

.الت الممنوحة للتحقيق االستجابةعدد المحاو -6  

.األداءاضمحالل االستجابة، وھي القصور المالحظ على مستوى  -7  

  :ثالثة إلى" شميدت"وقد قسمھا  -

الدقة . 1  

السرعة. 2  

كمية او درجة االستجابة. 3  

:ثالثة ھي إلى" ماجيل"في حين قسمھا  -  

.المطلوبةويتضمن كمية الزمن المستغرق في االستجابة : الزمن. 1  

وكميته، او عدد  الخطأوھو مقياس لدقة االستجابة ويتمثل في نوع : الخطأ. 2

.درجة االستجابة والمحك أومقدار الفرق بين زمن  أوالمحاوالت الفاشلة،  

.مثل مقدار االرتفاع، المسافة،عدد االستجابة: االستجابةمدى  أومقدار . 3  

 األطراف أداءمعلومات عن كيفية  بأيا يمدن ال األداءقياس ناتج  إنويجب مالحظة 

.ظھور ھذه المخرجات إلى أدتوالتي ) التكنيك(المھارة  أثناءاو الجسم   

:شيوعا بين الباحثين ومنھا وأكثرھاھذه المقاييس  أھموسوف نتناول بالشرح  -  

:قياس زمن رد الفعل   -11 -1-1-  II 
 

لتي يستغرقھا الفرد للبدء في طول الفترة الزمنية ا إلىالمقياس الذي يشير  إن     

االستجابة الحركية ھو ما يطلق عليه زمن رد الفعل، وھي الفترة ما بين بداية ظھور 

 زمن الحركة نفسھا الشتمل أنھاالمثير وبداية االستجابة الحركية، مع مالحظة 

ولكنھا فقط عبارة عن الزمن الذي يسبق بداية التنفيذ، وفي حالة استخدام زمن رد 

ككلمة تظھر  أوكالضوء، : ل كمقياس فانه يمكننا استخدام العديد من المثيراتالفع

الرؤية، السمع، اللمس، : على الشاشة، كما يمكن استقبال المثير بأي نظام حي

كالضغط على : نوع من الحركة  إيتكون  أنواالستجابة التي يقوم بھا الفرد يمكن 

يستخدم  أنباحث يجب مراعاة انه يمكن لل وفي النھاية. نطق كلمة معينة  أوالمفتاح، 
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نھاية االستجابة                  بداية االستجابة                 إشارة البدء                       إشارة التنبيه                

 

 

 

  

 زمن رد الفعل                     زمن الحركة 

 

 

 زمن االستجابة 

 

)3(شكل 
 

:أنواع زمن رد الفعل -  
لمواقف الثالثة نجد ان الضوء زمن رد الفعل انتشارا، وفي كل ا أنواع ھناك ثالثة  

.االستجابة والمفتاح ھمن على  اإلصبعھو المثير، ورفع   

زمن رد الفعل البسيط -1  

زمن رد الفعل االختياري -2  

زمن رد الفعل التميزي -3  

:س الخطأياق -   -11-1-2  II 
 

والتعلم الحركي، فھي  األداء أبحاثمكان بارز في  األداءإن لكمية الخطأ في ناتج 

لمثل  األداءالمھارات والتي تتطلب الدقة، ففي تقييم مخرجات  أداءسمح لنا بتقييم ت
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التي يقوم في ضوئھا باختيار  باألسسان مقاييس الخطأ تزود المھني المتخصص 

وسائل التدخل المناسبة لمساعدة الفرد للتغلب على عدم الدقة، فمشكالت الثبات تشير 

في المھارة، في حين ان مشكالت  األساسيالى نقص في اكتساب النمط الحركي 

لفرد اكتسب النمط الحركي إال انه لديه مشاكل متعلقة ا إن إلىاالنحراف تشير 

.األداءبالمتطلبات الخاصة بمواقف   

:قياس الخطأ للحركة ذات االتجاه الواحد -  
 أنيحاول المريض  عندما( واحد  اتجاهعندما يحرك الفرد ذراعه لكمية محددة في 

فة المعينة يكون عبارة عن المسا فان الخطأ سوف) يقبض الركبة لمسافة محددة 

وبالمثل عندما يطلب من العب . الزائدة عن تلك المسافة المحددة مسبقا أوالناقصة 

يرسل الكرة بسرعة محددة فأن الخطأ الناتج يتمثل في مدى بطء او  أنكرة الطائرة 

في مثل ھذه الحاالت ھو ببساطة  فقياس كمية الخطأ. سرعة الكرة عما ھو مطلوب

.او الزائدة عن تحقيق الھدف عبارة عن القيمة الناقصة  

يمكن حسابھا لتقييم خصائص ومستوى الدقة  األقلعلى للخطأ وھناك ثالثة مقاييس 

.ومعرفة ما قد يكون السبب في انخفاض الدقة  لألداءالعامة   

بحساب ما يطلق عليه فلتحديد فكرة عامة عن مدى النجاح في تحقيق الھدف نقوم 

االستجابة عن الھدف لكل  انحرافي يحدد درجة الخطأ المطلق، وھو القياس الذ

 انحرافاتھذه االستجابة بالنسبة للھدف، وبجمع  اتجاه إلىدون النظر  أداءمحاولة 
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عد متوسط نتائج وحساب قيمة ھذا الخطأ تمدنا بمعلومات مفيدة عن مدى قرب او ب

المفحوص عن الھدف،مما يعطينا فكرة عامة عن الدقة في ھذه المجموعة من 

             .المحاوالت لھذا الفرد

    = الخطأ المطلق                                         

     

  

محاولةدرجة المفحوص في كل = عدد المحاوالت                   س= ن: حيث  

 

على الخطأ المطلق، ھو انه يخفي معلومات  اعتمادا األداءوالمشكلة في تقييم ناتج 

يعبر عما إذا كانت  ، بمعنى انه الاألداءالسبب في عدم دقة ناتج  أوھامة عن مصدر 

يمين ام يسار (كمية ھذا الخطأ ناجمة عن تحيز استجابات الفرد التجاه معين 

. الستجابات في كال االتجاھينام ناتجة عن تشتت ا) الھدف  

:األداءمقاييس    -11-2-  II 
وھي التي تمدنا بمختلف المعلومات عن كيفية قيام الجھاز العصبي            

والمفاصل قبل وخالل وبعد  األطرافوالعضلي بوظيفته، كذلك عن كيفية حركة 

.المھارة أداء  

نماتكية وقياسات الرسم ومن ھذه المقاييس ما ھو موضوعي وتشمل القياسات الكي

والمفاصل  األطرافالكھربائي للمخ والعضالت والتي تصف خصائص نشاط 

الحركة، وھناك المقياس التقديري وھو عبارة عن تقييم الخبراء  أثناءوالعضالت 

)14-13- 12-26(.من خالل المشاھدة الفاحصة لالعب لألداء  
)277:24(:المھاري األداءمعايير الحكم على مستوى  -  -12  II 

 اإلشارةبعد استعراض الطرق السابقة لتقييم المھارات الحركية، كان البد من      

:وھي األداءالمعايير التي يمكن من خاللھا إصدار الحكم على  إلى  
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) :األداءفاعلية  -1 -  -12  II 
للھدف النھائي للمھارة، بمعنى اننا نقيم ناتج  األداءويقصد به مدى تحقيق        

...، كالسرعة التي قطع بھا العداء مسافة السباق اوءاألدا  

) :األداءكفاءة  -2 -  -12  II 
 إلىالمھاري والذي يؤدي بالتالي  لألداءويقصد به مدى إتقان التكنيك الصحيح       

 أجزاءعلى  األداءللقوى المبذولة خالل  األمثلفي بذل الجھد من خالل التوزيع 

.الحركة المختلفة  

) :كيفدرجة الت -3 - -12  II 
الداخلية للفرد والتكيف  لألجھزةونقصد به درجة التكيف الفيسيولوجي         

.للمھارات الحركية األداءومفاصل الجسم المختلفة مع  ألعضاء يالتشريح  

) )275/276-24(:األصالة -4  -  -12  II 
:وتعني توافر الخصائص الحركية للمھارة وھي  

االنسيابية -  

النقل الحركي -  

الحركي اإليقاع -  

االمتصاص الحركي -  

التوقع الحركي -  

جمال الحركة -    
  :خاتمة
يعبر التقويم أحد أھم الوسائل المستعملة في تحليل المباريات بصفة عامة       

واألداء الحركي بصفة خاصة بغية كشف عيوب وأخطاء الحركة وذلك باستعمال 

....يديو وسائل التقويم كالمالحظة، االختبارات، الف  

الحلول  واقتراححيث يعتبر التقويم ذو أھمية كبيرة في مدى تشخيص األخطاء      

.المناسبة لتطوير اإلرسال الساحق بصفة خاصة ولعبة كرة الطائرة بصفة عامة   
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:تمھيد  

من ھذا القرن بدفع علمي في شتى مجاالت الحياة ، والتربية  األخيرةالحقبة  تميزت     

بھذا الدفع العلمي،وقد تمثل ھذا الدفع العلمي في  تأثرتالرياضية احد ھذه المجاالت التي 

المسيرة العلمية أيضا في العديد من المؤلفات العلمية الرياضية التي تذخر بھا المكتبة 

.اآلنرياضية ال  

وتعتبر الكرة الطائرة إحدى األلعاب الجماعية المثيرة التي تميزت بطبيعة خاصة عن     

وأيضا عدم .سائر األلعاب األخرى، وذلك من حيث طريقة األداء وكذا كيفية احتساب النقاط

نتج ارتباطھا بزمن معين ، فقد أصبحت ھذه اللعبة أثناء ممارستھا تتسم بالديناميكية التي ي

عنھا ارتفاع مستوى اإلثارة خاصة أثناء ممارسة متطلبات اللعبة ، فنحن نالحظ أن ھناك 

تباين في اإليقاع الحركي لھا  ويتجلى ذلك من خالل التشكيالت الحركية والھجوم السريع 

والدفاع الفدائي ، وأيضا من خالل القدرة على التحكم في المھارات الشخصية  واإلتقان 

)5-2(.فنية للمھارات ال  

           I – 1 ‐  تاريخ ونشأة الكرة الطائرة

سنة تقريبا قبل  3000طيران الكرة في الھواء وإعادتھا ھي لعبة قديمة جدا منذ  ةفكر      

.الميالد مما تدل عليھا اآلثار الموجودة في مقابر الفراعنة في بني حسن  

تشير إلى قذف الكرة ولقفھا من وھناك صور أخرى قديمة في أمريكا واندونيسيا       

سنة، أما في اليابان قديما فقد كانت محاوالت لعب  2000جانب إلى آخر وذلك منذ حوالي 

وھناك معلومات وتقارير نظرية تشير إلى انه في . كرة تدور حول قذف الكرة في ھدف ما

ھا يحاول البرازيل وفي شمال أمريكا كانت محاوالت لعب الكرة تقام بين فريقين كل من

) جول(الحصول على الكرة ويرميھا لفريقه، ومنذ ذلك الوقت تمت األلعاب التي لھا ھدف 

مثل كرة القدم وكرة السلة وغيرھا، أما في أمريكا الجنوبية فقد كانت الفورمة األصلية للعب 

. بالكرة ھي السعي في المباراة إلى قذف الكرة من جھة ألخرى بين الفريقين  
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شأ الكرة الطائرة إلى وليام مورجان مدرس التربية البدنية والمدير السابق ويرجع من    

لجمعية وقد " المينونيت"عليھا اسم الشبان المسيحية بھوليود بوالية ماساشوستي، وقد أطلق 

ھالستيد، حيث اقترح تغيير اسمھا إلى الكرة الطائرة، نظرا الن الفكرة . شاھد ھذه اللعبة د

.م1895الطيران الكرة عاليا وخلفا واماما لعبور الشبكة، وكان ھذا عام الرئيسية للعب ھي   

) سم84،1(قدم من األرض  6وقد استعمل وليم مورجان شبكة التنس وثبتھا على ارتفاع     

وكانت الكرة المستعملة ھي مثانة كرة السلة الداخلية، ولما كانت المثانة خفيفة كما كانت 

)11-3( .كرة اصغر تتناسب مع تأدية اللعبةثقيلة فقد صنعوا  كرة السلة بغالفھا الخارجي  

:خصائص لعبة الكرة الطائرة -2-  I 

.ـ يعتبر ملعب الكرة الطائرة اصغر ملعب فى االلعاب الجماعية 1  

.ـ يعتبر ملعب الكرة الطائرة اكبر ھدف فى االلعاب الجماعية يمكن التصويب عليھا2  

.تى التلمس الكرة االرضالجماعية الوحيدة ال اللعبة  ـ3  

.الكرة ولعبھا حتى لو خرجت خارج الملعب  إعادةيمكن  ـ 4  

فى ) الليبرو(يمكن لالعب ان يلعب فى جميع المراكز االمامية والخلفية ماعدا الالعب   ـ5

.المراكز الخلفية فقط  

. ول ملعب الفريق المنافسلكل فريق ملعب خاص به اليمكن للفريق دخ  ـ6  

.الكرة الطائرة ليس لھا وقت محدد لعبة   ـ7  

.الفريق  أفرادلجميع  اإلرسالضربة أداء حتمية   ـ8  

.تتميز بعدم وجود االحتكاك جسماني اثناء االداء  ـ9  

.يعد الشوط وحده مستقلة بداتھا   ـ10  

.التكاليف ـ سھلة11  

.المباراة بفوز احد الفريقين تنتھي أنالبد   ـ12  

.الكرة لالمام حيث انھا التمسك وال تحملالتقديم ب ال يمكن  ـ13  

)16-3(.يوجد بھا تسليم وتسلم ال  ـ14  
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المھارات  األساسية في الكرة الطائرة-3  - I 

: اإلرسال-3-1- I 

وضع الكرة في اللعب بواسطة العب الصف الثاني" إن مفھوم اإلرسال ھو            

)53- 38 ("المتواجد في منطقة اإلرسال بيد واحدة   
عقب انتھاء  ويستأنفبھا اللعب في المباراة ،  يبدأھو الضربة التي  اإلرسال         

وبعد كل خطا ، وھو عبارة عن جعل الكرة في حالة لعب بواسطة الالعب الذي الشوط، 

يشغل المركز الخلفي اليمن في الفريق  و الذي يضرب والذي يضرب الكرة باليد المفتوحة 

الذراع بھدف إرسالھا من فوق الشبكة إلى ملعب الفريق  أو المقفلة أو بأي جزء من

)57-4( .المنافس  

ويمكن أن يكون طريقة فعالة في تسجيل  الملعب،يعتبر اإلرسال ھو وضع الكرة في       

ويمكن للمرسل الجيد أن يوفر القوة الدافعة التي تشجع الفريق على . للفريقنقاط سريعة 

وفي الكرة  .األعلىر أداء اإلرسال إما من األسفل أو من ويستطيع المرسل أن يختا. النصر

  .الطائرة للناشئين فانه عادة ما يتعلم المرسل أداء اإلرسال من األسفل أوال

:اإلرسال وھيوفي ھذا الجزء صوف يتم عرض أربعة أنواع من   

.اإلرسال بقذف كرة حرة -1  

.اإلرسال من األسفل -2  

.اإلرسال من األعلى -3  

)164-3(. سال بالوثباإلر -4  
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        :االستقبال-3-2-   I 

ھو استقبال الكرة المرسلة من الالعب المرسل للفريق المنافس لتھيئتھا لالعب           

ل ألعلى ـھا من أسفـو قوت سرعتـھااص ـبامتص ، وذلكبـل في الملعـالمعد أو للزمي

ب ـالالع عـھا ووضـرة وسرعتـالكقوة ر من اعلي حسب ـبالساعدين من أسفل أو بالتمري

)69-4( .لـالمستقب  

البداية لمحاولة فريقك الفوز بنقطة تحت نظام يعتبر استقبال اإلرسال ھو نقطة         

ولكي .واستقبال اإلرسال الناجح يسمح لفريقك ببدء الھجوم والفوز بالنقطة .التسجيل بالنقاط

يكونوا قادرين على توقع اتجاه الكرة   أنالعبين تنجح في استقبال الكرة ،فانه يجب على ال

وكلما زادت سرعة من الذي يقوم باستقبال .وتحديد من الذي سوف يقوم باستقبالھا 

.كلما كان لھذا الالعب الوقت الكافي في الوصول إلى الوضع الصحيح. اإلرسال  
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               في التركيز على جسم وأفضل وسائل التنبؤ باتجاه إرسال المنافس يكون       

المرسل إذ ينبغي أن ينظر الالعب إلى زاوية كتف المرسل ، واالتجاه الذي يشير إليه قدمه 

األمامية ، واتجاه الذراع الضاربة أيضا ، و ينبغي أن ينادى الالعبون على الكرة بقولھم 

عب الذي كما يجب على الال.،وان يحدث ھذا النداء قبل أن تعبر الكرة الشبكة " كرتي "

ينادي ألجل الكرة في التحرك بسرعة إلى الوضع المناسب الستقبال الكرة ، ويتخذ وضعه 

) 172- 3( .الصحيح لتنفيذ تمرير الكرة بالساعدين لبدء الھجوم   

 

 

:اإلعداد-3-3-  I 

 ببطء، إمايمكن استعمال التمرير من األعلى في لعب أي كرة لتحريكھا ألعلى          

لجعل الكرة في الملعب عندما يكون الضرب غير  أو) اإلعداد( م ويسمى إعداد للمھاج

عندما  مناسبا، بمعنىوعلى الالعبين تعلم استخدام التمرير من األعلى كلما كان ذلك .ممكن

وال ينبغي جعل الكرة تسقط على .الالعبمن  الكتفين ومقتربةمستوى  أعلى منتكون الكرة 

الن التمرير من أعلى يكون ھو الطريقة  الساعدين، ذلكبمستوى ساعديھم ألداء التمرير 

  )173-3( .الكراتاألكثر كفاءة في معالجة 

األعداد ھو عملية تمرير الكرة لألعلى والى مكان مناسب بعد استقبالھا من إرسال        

المنافس أو ضربة ساحقة أو تمريرة وتغير اتجاھھا لتصل إلى الالعب المھاجم ليقوم بدوره 
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:الصد-3-4-  I 

حائط الصد ھو عملية يقوم بھا العب ا واثبات أو ثالثة العبين معا من المنطقة األمامية    

على مع مد الذراع أو الذراعين العتراض ، وذلك بالوثب أل للشبكة أو قريبا منھا  مواجھا

)137-4(.ا للشبكةـة العليـس فوق الحافـب الفريق المنافـا من ملعـساحق ةـالمضروبرة ـالك  

وأثناء . يتضمن الصد الجيد القدر على التزامن وقراءة تصميمات وخطط الضارب المھاجم

ل العب، قصيرا كن أو تقديمك مھارة الصد إلى العبيك، فانك ينبغي أن تؤكد على أن ك

يكون لديھم وبالرغم من أن الالعبين الطوال . طويال، يمكنه أن يلعب دورا فعاال في الصد

ميزة أفضل، إال أن الالعبين القصار أيضا يمكنھم الصد والعمل على انحراف الكرة وإبطاء 

. حركة الضربات الساحقة القوية  

الساحقة القوية وردھا داخل ملعب والھدف من عملية الصد ھو إيقاف وصد الضربات 

وبدون . المنافس أو العمل على انحراف الكرة عاليا في الھواء في جانب ملعب القائم بالصد
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:الدفاع -3-5-  I 

الدفاع عن الملعب ھو استقبال الكرة المضروبة ضربا ساحقا من الفريق المنافس أو       

)150-4(.المرتدة من حائط الصد وتمريرھا من أسفل ألعلى بتوجيھھا لزميل في الملعب  

ويكون االختالف الرئيسي بينھما ھو في . يكون الدفاع العميق ممثال لحد للتمرير بالساعدين 

أن التمرير بالساعدين يكون لدى الالعب الوقت في التحرك التخاذ وضع االستعداد، أما في 

الدفاع العميق فانه يجب أن يكون لدى الالعب رد الفعل السريع في لعب الكرة المضروبة 

وعند الدفاع العميق عن . قا مع اتخاذ الوضع االستراتيجي لھا في وقت قصير للغايةساح

الكرة، فانه العب يجب أن يسمح بھبوط الكرة ألسفل بقدر اإلمكان لكي يسمح يزيد من 

وعلى الالعب أن يلطف من صدمة الكرة على الساعدين المتصاص قوة . وقت لعبه لھا

رة عاليا إلى المنطقة الشائعة المجاورة لمنتصف الضرب الساحق القوى، وتوجيه الك

كما يجب على الالعب أن ينظر رسغه أو . الملعب، لكي يجعل الكرة سھلة للمعد في لعبھا
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:الكرة المتابعة وانقاذ -3-6-  I 

إن المتابعة وإنقاذ كرة شاردة أو منحرفة ھي احد أھم األلعاب المثيرة والمفاجئة في          

تعتبر خارج الحدود إال إذا لمست األرض أو أي شيء  وحيث أن يكون ال. الكرة الطائرة

وھا خارج الحدود، فان الالعبين يمكنھم االنطالق بعيدا عن الملعب كي يتعقبوا الكرة ويمرر

. إلى وسط الملعب بحيث يمكن إعادتھا، واالحتفاظ بھا في داخل اللعب  

مع االحتفاظ باليدين في  الجريوينبغي على الالعب أن يتابع كرة ما بيديه متباعدتين الن 

وعند اقتراب الالعب من الكرة الشاردة، فانه ينبغي أن . وضع التمرير سوف يبطئ المتابعة

بالساعدين، مع االحتفاظ بسطح الساعدين موازيا لألرض، ثم  يضع يديه في وضع التمرير

والتمريرة التي . يضرب الكرة عالية تجاه منتصف الملعب بحيث يتمكن زمالئه من لعبھا

وبھا تضرب " . التمريرة المعكوسة بالساعدين"يستخدمھا  الالعب في ھذه الحاالت تسمى 

ب وينبغي أن يحتفظ الالعب بظھره الكرة في اتجاه فوق الرأس خلفا في منتصف الملع

. حيث أن ذلك يكون أفضل له من الدوران لمواجھة الملعب. للملعب أثناء وصوله إلى الكرة
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   :الضرب الساحق-3-7-  I 

ھو عبارة عن ضرب الكرة بإحدى اليدين بقوة لتعديتھا بالكامل فوق الشبكة         

)112-4(.وتوجيھھا إلى ملعب الخصم بطريقة قانونية  

. يعتبر الضرب الساحق ھو احد أھم األلعاب األكثر إثارة في جميع المستويات       

بمجرد توفر قدرة العبيك على أداء مھارة اإلعداد لزميل في الفريق كي يودي الھجوم و

.فإنھم سوف يستمتعون باإلثارة التي يحدثھا الفريق   

والھجوم ھو مصطلح عام يستخدم في وصف الكرة التي تكون ملعوبه فوق        

والفريق .على الكرة والضرب الساحق ھو المھارة الرئيسية المستخدمة في الھجوم .الشبكة

)178-3(.الذي يطور ھجوما قويا سوف يكون لديه الفرصة في تسجيل نقاط بشكل أكثر  

اه المشاھدين ولكن       ذي يجلب انتب رة الطائرة ال في  ھو أكثر المھارات ظھورا ً في الك

وازن ارة تتطلب مركب من التوقيت والت ا مھ ا وأنھ ارة يصعب إتقانھ ا مھ  الوقت نفسه أنھ

دا ً وا د جھ ذا يع ل ھ أن ك ات الصحيحة ف دون الميكانيكي ة وب رعة الحرك لية وس وة العض لق

  )108-5(.ضائعا ً
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وة في           ة عنصر الق د أظھرت بوضوح قيم ة ق ا المختلف إن الضربات الساحقة بأنواعھ

وة ضرباته  وم بق ي الھج ق ف توى الفري وة مس اس ق ا تق ر م ل إن كثي ة ،ب الضربات الھجومي

ارة،مم الساحقة،  اال وإث وة وجم ا ق ذابا وأضفت إليھ ة مظھر ج وھي أيضا التي اعطط للعب

 )25-8(.شجع الشباب على ممارستھا واجتذاب الجمھور لھا

                   

:أھميته-7-1-    -3  I 

الھدف من الضرب الساحق في لعبة الكرة الطائرة ھو الحصول على نقطة من نقاط      

فلو ظلت لعبة الكرة الطائرة تلعب بدون الضربات  .اإلرسال الحصول على أو المباراة

ھذه واقتصرت على مجرد تمرير الكرة بين الالعبين ووضعھا في  أيامنا إلىالساحقة 

كرة الطائرة يوما كامال  مباراةالستمرت  األخرالمكان الخالي من ارض ملعب الفريق  

اع الحديثة ،و اتخاذ المواقع المناسبة في تكنيكات الدف الرياضيةبسبب ارتفاع مستوى الفرق 

 ظھرتثغرات تتيح للحصول على نقاط بطريقة سھلة ، لھذا  إيجادوالسليمة يحول دون 

التي  األساسيةمھارة الضرب الساحق  في الكرة الطائرة  والتي تعتبر المھارة الھجومية 

. تعمل على تفوق الفرق المنافسة  

معينة من الالعبين يتميزون بسرعة البديھة وحسن وتتطلب ھذه المھارة نوعية        

التصرف و الثقة بالنفس، وارتفاع القامة، وقوة عضالت الرجلين، والسرعة الحركية 

الفائقة، والتوافق العصبي العضلي، والقوة النفجارية في الوثب والضرب، والدقة في األداء 
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لھذا ال يستطيع جميع الالعبين أن يقوموا بأداء مثل ھذه المھارات نظرا الختالف         

تكوينھم الجسمي  وقدراتھم الحركية  ومميزاتھم البدنية فيفضل تدريب جميع أفراد الفريق 

اراة،فھذا ـام أدائھا أثناء المبـين للقيام بمھـضل الالعبھذه المھارات، ومن ثمة اختيار أف ألداء

ان ـمرة إلتقـادة ومستـات جـة وتدريبـة واعيـات دقيقـب دراسـنوع من المھارات يتطلـال

)112-3(.هـأدائ  

:الحركي األداء مراحل-7-2-   -3  I 

:تنقسم طريقة أداء الضربة الساحقة إلى أربعة مراحل متتاليات  

.االقتراب-       

).الوثب(االرتقاء -       

.الضرب-       

.  الھبوط-       

وتتشابه طريقة  أداء األنواع المختلفة للضربات الھجومية في جميع المراحل عدا 

.مرحلة الضرب  

I -3 -7-2-1 و االقتراب ؤمرحلة التھي  

أن يكون  يجب 2والمركز  4أن وضع االستعداد بالنسبة لالعب الضارب من المركز        

وم  من الشبكة ، وبذلك يكون استعداد العب الصف) أمتار 4 -3( لى بعد ع ذي يق الخلفي ال

د ) 5(والمركز ) 1(بالضرب الساحق من الخط الخلفي وفي المركز  ى بع ار ) 4-3(عل أمت

ى  )3(من خط الھجوم أما وضع االستعداد وبالنسبة لالعب الضارب من مركز  فيكون عل

د  بكة ) 3-2(بع ن الش ار م ذيأمت ي ال تعداد الالعب الصف الخلف ون اس ذلك يك وم  ، وب يق

ار من خط الھجوم) 3-2(على بعد ) 6(بالضرب الساحق من الخط الخلفي وفي مركز   أمت

  .نسبة لتشابه موقع الضرب من الشبكة ولكن باختالف أبعادھا عنھا 
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ة ى البقع بة المناس إن االقتراب يجب أن يوصل الالعب الضارب للضربة الساحقة إل

بحيث تسمح ببعض  التي سيؤدي فيھا القفز ومن المھم أن يكون االقتراب مرنا ً بدرجة كافية

ذي  التعديالت ويحدد وقت االقتراب بحيث يتم أقصى ارتفاع للقفز بالضبط في الوقت نفسه ال

اه 4-3يحدث فيه ضرب الكرة ، ومعظم الالعبين يتخذون  ة تج رة  خطوات تقريبي -15.(الك
114(  

ھلأن ات  ي أس دم وھ اس للتق ة األس ي الطريق ع ھ وات األرب اذ الخط تعلم  خ الطرق لل

د  فبالنسبة للضارب الذي يستخدم الذراع اليمنى فعليه أخذ خطوه إلى األمام بقدمه اليمنى وتع

ه  ھذه الخطوة األولى ، إذ من خاللھا تبدأ السرعة وھذه الخطوة تبدأ بتحريك الجسم وتوجيھ

ا أطولاالتجاه الصحيح بعدھا  ز بأنھ دم اليسرى والتي تتمي ة بالق تم أخذ الخطوة الثاني من  ي

  . الخطوة األولى والتي تبدأ ببناء السرعة 

وة  إذ أن الجسم يبدأ باالنسياب إلى األمام ى ق وة للحصول عل دمين األرض بق وتدفع الق

ة دأ الخطوة الثالث دھا تب رة أخرى وھـي أ رد فعل األرض بع ى م دم اليمن ك الق طول بتحري

ى  يخطوھا الالعب الضارب خطوة بين الخطوات التــي  دفع إل زخم المن اف ال تم إيق ا ي وفيھ

دم اليسرى للحصول  األمام ويتھيأ الجسم للقفز إلى األعلى وبقوة ع الق انفجارية من خالل دف

ة  على قدر أكثر من الكبح أو التوقف الذي ذه الحال ى عمودي وفي ھ زخم األفقي إل يحول ال

دھايكون الت دمين وبع ى كعب الق ا  وقف عل ة مع األرض أم دمين كامل ى تماس الق يحول إل

دم  ام الق ام وتوضع أم ى األم دم بسرعة إل الخطوة الرابعة فتكون بالقدم اليسرى إذ تجلب الق

  . تقريبا ً  اليمنى قليال ً وبمسافة عرض الكتفين

ذا  وقت وتجدر اإلشارة ھنا إلى أن الخطوتين ينبغي أن تحدثا وكأنھا في أن ھ ذلك ف واحد وب

  .الوضع ھو األخير الذي تبدأ من خالله القفز 

I -3 -7-2-2  القفز ( مرحلة االرتقاء( :  
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اطن  يتم القفز بعد خطوتي االقتراب وانتقال ثقل جسم الالعب من خلف القضيبين إلى ب

م  ل الجس ا مفاص ون زواي اط وتك م األمش دمين ث ورك(الق ة) ( ال   )والركب

اء ) 90-80(درجة و) 110-100(درجة و ) 90(ھي  )الكاحل( و  والي وأثن ى الت درجة عل

ل ة نق ى  حرك ذراعين في المرجحة من الخلف إل دأ ال ى األمشاط تب الجسم من القضيبين إل

ام بأقصى ذه  األم امال ً وفي ھ ين ك دمان مثبت اذاة الفخذين وتكون الق ا بمح د مرورھ وة عن ق

   . لحصول على قوة دفع الوثب فرد القدمين والركبتين ل اللحظة يتم

I -3 -7-2-3 مرحلة الضرب :  

ذراع الضاربة  عند وصول الالعب إلى أقصى ارتفاع ممكن أثناء عملية الوثب تتحرك ال

ام  المرفق أعلى من مستوى الكتف ألعلى حيث ثني مفصل المرفق وبينما يكون ومتجه لألم

ذراع اه ال ا زاد  ويكون الجذع في حالة تقوس خفيف للخلف مع لف جذع الالعب اتج وكلم

بمستوى أفقي  التقوس زادت قوة الضرب أما الذراع الغير ضاربة فتكون مفرودة أمام الجسم

ى وتضرب  د الضاربة لألعل ع الي تم الضرب برف للمحافظة على توازن الجسم في الھواء وي

نالكرة في  وي م الجزء العل رة ب ا الالعب وتضرب الك اع يصل إليھ د  أقصى نقطة ارتف الي

   )114-15(.وتتخذ الضربة شكل ضربة السوط

I -3 -7-2-4 مرحلة الھبوط :  

ى     ذراعين إل تم سحب ال تم مباشرة ي رة ي د الضاربة للك ة الي األسفل مع تجنب  بعد متابع

ارج أو س ى الخ ق إل ف المرف ك بل بكة وذل فلمس الش ى الخل ذراع إل ى  حب ال وضمھا إل

  .الصدر

يتجاوز الالعب الضارب الضربة  ويجب أن يكون الھبوط بشكل مرن وبتوازن دون أن 

دمين  ى مشطي الق دمان متباعدتين  الساحقة خط المنتصف إذ يتم الھبوط عل بحيث تكون الق

ل  ي مفاص وازيتين وبثن وض ومت اع الح ة(بأتس ل والركب ورك الكاح اعد ) وال ى لتس عل
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:أنواع الضرب الساحقة-4  - I 

.الضربة الساحقة المواجھة -1  

.  الضربة الساحقة المواجھة بالدوران -2   

).  الخطافية(الضربة الساحقة الجانبية  -3  

).ةالصاعد(الضربة الساحقة السريعة  -4  

.الضربة الساحقة الساقطة بالرسغ -5  

.الضربة الساحقة بالخداع -6  

:الضربة الساحقة المواجھة -4-1   - I 

يعتبر ھذا النوع من أكثر األنواع تكرارا في الملعب مقارنة باألنواع األخرى     

وتؤدي عملية ضرب الكرة في السطح العلوي بحيث تغطي اليد الكرة لتجعلھا في 

ة، ويرجع الذراع بكامله أثناء الضربة وتكون الزاوية بين الساعد حركة دوراني

والعضد قائمة إلعطاء اكبر قوة للضربة الساحقة، وفي الغالب يؤدي ھذا النوع من 

باتجاه الخطوط الجانبية لملعب الفريق )  2و  4مركز (الضرب الساحق من 

. المنافس  

: األداء مراحل 4-1-1- I 

:يديةالمرحلة التمھ-4-1-1-1-  I 

بعد خطوتي االقتراب يكون مركز ثقل الجسم خلف الكعبين وتكون القدمان       

مفتوحين باتساع الحوض وتكون متوازيتان أو واحدة تسبق األخرى قليال وتمرجح 

الذراعان من أسفل للخلف وألعلى بقدر اإلمكان استعدادا لعملية االرتقاء ألعلى 

. الجري إلى قوة و سرعة عموديةلتتحول القوى والسرعة األفقية من   

 I :المرحلة الرئيسية 4-1-1-2-
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أثناء نقل الحركة من العقبين إلى المشطين تمرجح الذراعان من الخلف ألسفل      

ثم أماما وألعلى بأقصى قوة بحيث تكون الذراع الضاربة خلف الرأس وتتحرك 

ن الجسم في الھواء، الذراع الحرة بزاوية قائمة أمام الجسم للمحافظة على اتزا

ويحدث لحظة الضرب انقباض لعضالت البطن و الكتف والذراع وتنفذ الضربة 

.الساحقة بتغطية اليد للكرة الكتسابھا حركة دورا نية وضرب بشدة  

: المرحلة الختامية4-1-1-3- I 

بعد انتھاء الضربة الساحقة تسحب اليد الضاربة ألسفل مباشرة و يھبط         

القدمين بخفة أو قدم تلي األخرى و المسافة بينھما باتساع الحوض و  الالعب على

مواجھة للشبكة وثني قليل للركبتين المتصاص شدة الھبوط و الجذع مائال قليال 

لألمام و الرأس و النظر لألعلى الستقبال الكرات المرتدة من حائط الصد و 

)115/116/117-4(.االستعداد للعب مرة ثانية  

:ة الساحقة المواجھة بالدورانالضرب-4-2-  I 

عند أداء الضربة الساحقة المواجھة بالدوران تتماثل خطوات االقتراب و الوثب      

ثم الھبوط، كما في جميع أنواع الضرب الساحق، إال أنھا تختلف فقط في لحظة 

وفي ھذه المھارة يقوم الالعب بلف بسيط لكتف اليد الضاربة أثناء ..  الضرب

د ألداء الضربة ثم يلي الذراع الضاربة حركة تتابع في اتجاه الدوران أن االستعدا

.بعد لف الجزء العلوي للجسم بحيث يصبح مواجھا للشبكة  

:االداء مراحل -4-2-1-   I 

:المرحلة التمھيدية -4-2-1-1-   I 

بعد الخطوات االقتراب ينتقل مركز ثقل الجسم على الكعبين وعند دوران       

ي اتجاه الكرة يتبعه دوران الالعب لكتف الذراع الضربة، فال يحدث فقط المشطين ف

قوة ضرب وإنما يتمكن الضارب من أداء الضرب في اتجاه عكسي لزاوية اتجاه 

.الجري و ليتمكن من توجيه الكرة في االتجاه المراد سقوطھا فيه  

:المرحلة الرئيسية 4-2-1-2-  I 
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رب على لف بسيط لكتف اليد الضاربة للداخل بعد عملية الوثب يعمل الضا        

من ) 2(ومركز ) 1(لتوجيه الكرة إلى االتجاه المراد سقوطھا فيه، وغالبا في مركز 

ملعب المنافس أي في الحد الجانبي األيمن لملعب المنافس لالعب الضارب األيمن 

يكون قريبا من الخط ) 4(وتكون زاوية لف الجزء العلوي من الجسم في مركز

فتل الجذع ) 2(الجانبي األيسر، وفي المقابل يستطيع الالعب الضارب من مركز 

أما الالعب الضارب األيسر يكون اتجاه الضرب الساحق إلى . بدرجة اكبر

. إي الحد الجانبي األيسر لملعب المنافس) 5(ومركز ) 4(مركز  

:المرحلة الختامية 2-1-3-  I 

ة بالدوران يھبط الالعب علال القدمين مع ثني بعد االنتھاء من ضرب الكر            

خفيف للركبتين المتصاص صدمة الھبوط مع الدوران الجذع للداخل قليال و النظر 

.في االتجاه سقوط الكرة المرتدة من حائط الصد استعدادا للعب مرة ثانية  

 I ):الخطافية(الضربة الساحقة الجانبية  4-3-

لساحـق يكـون االقتراب مائـال على الشبكـة أو موازيا في ھذا النوع من الضـرب ا      

لھـا، ويكون جانب جسم الالعب مواجھا للشبكة لحظة االرتقاء و الوثب ،واالرتقاء بقدم 

واحدة أو بالقدمين ،وتكون حركة الذراع الضاربة بمرجحتھا جانبا في حركة دائرية من 

ي اإلرسال الخطافي، ويستخدم ھذا النوع أسفل و جانبا ألعلى لتقابل الكرة فوق الرأس كما ف

عندما يكون إعداد الكرة بعيدا عن الشبكة ، وذلك في حالة وجود الضارب نفسه قريبا من  

الشبكة وإعداد الكرة تكون خلفه ،وثناء لحظة أداء الضرب يقوم الالعب بلف جسمه، وفي 

)118-4.(معظم الحاالت يكون الھبوط مواجھا للشبكة   

: األداء لمراح 4-3-1- I 

 I :المرحلة التمھيدية 4-3-1-1-

بعد االنتھاء من االقتراب الموازي أو المائل على الشبكة، يقوم الالعب باالرتقاء          

بقدم واحدة أو بالقدمين معا، ويقوم بأرجحة الذراع الضاربة ألسفل جانبا عاليا في قوس 

.على توازن الجسم في الھواءواسع، أما الذراع الحرة فتكون أمام الجسم للحفاظ   
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:المرحلة الرئيسية-4-3-1-2-  I  

بعد نھاية االرتقاء والوثب عاليا و أرجحة الذراع الضاربة لألعلى تقابل الكرة و اليد      

مفتوحة للسطح العلوي للكرة وأثناء مالمسة اليد للكرة الضاربة جسمه لحظة أداء الضرب 

.لمواجھة الشبكة  

 I :الختامية المرحلة- 4-3-1-3-

بعد أداء الضربة الساحقة الخطافية يلف الالعب جسمه لمواجھة الشبكة و يھبط        

مواجھا للشبكة و تكون القدمين باتساع الحوض مع ثني قليل للركبتين والجذع مائال لألمام 

   .والنظر لألعلى استعدادا الستقبال الكرة المرتدة من حائط الصد
 I ):الصاعدة(السريعةالضربة الساحقة  4-4-

تستخدم ھذه الضربة الساحقة عندما يكون اإلعداد منخفضا  أو قطري حيث ال يتيح       

الفرصة للفريق المنافس القيام بعملية الصد، ولتفادي قيام الفريق المنافس بالصد بالعبين أو 

ارة بخطوات ثالثة فيضطر الفريق المدافع إلى القيام بالصد بالعب واحد، وتؤدي ھذه المھ

قصيرة و سريعة، ويقوم المھاجم بالوثب فورا قبل ترك الكرة يد المعد، وتعتبر ھذه المھارة 

من الضربات الساحقة اليابانية وذلك الستخدام اليابانيين لھا بكثرة و بكفاءة خالل المباريات 

أو الضربة الصاعدة، و ذلك ألنھا تضرب قبل أن تصل إلى أعلى ارتفاع لھا بعكس 

)119/120- 4(.لضربات الساحقة األخرىا  

:األداء مراحل 4-4-1-  I 

:المرحلة التمھيدية-4-4-1-1-   I 

يقوم الالعب الضارب بأخذ خطوات قصيرة وسريعة و الدفع و الوثب ألعلى ارتفاع قبل     

.ترك الكرة يد المعد مع مرجحة الذراعين جانبا أسف عاليا  

:المرحلة الرئيسية-4-4-1-2-  I 

ي حالة وصول الالعب إلى أعلى نقطة بعد الوثب و إعداد الكرة يقوم الالعب بفرد ف    

الذراع الضاربة بسرعة ويقوم لضرب الكرة وھي صاعدة ويوجھھا إلى ملعب الفريق 

.المنافس  
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:المرحلة الختامية 4-4-1-3  - I 

يلف الالعب  لمراعاة عدم لمس الشبكة وبعد االنتھاء من تنفيذ الضربة الساحقة الصاعدة   

و يكون الھبوط على القدمين  وتكون المسافة . ذراعه للخارج وفي اتجاه جسمه عند الھبوط

)121-4(.بينھما باتساع الحوض  وثني قليل للركبتين المتصاص صدمة الھبوط  

:الضربة الساحقة الساقطة بالرسغ -4-5  - I 

:األداء مراحل 4-5-1  - I 

مع الضربة الساحقة األمامية المواجھة والضربة الساحقة  مراحل أداء ھذه تتشابه المھارة  

األمامية بالدوران، تؤدى ھذه الضربة الساحقة في الحالة التي يكون فيھا الالعب على 

استعداد كامل ألداء الضربة الساحقة، وذلك بمفاجأة الفريق المنافس وبإيقاف حركة الذراع 

ي ھذه اللحظة تكون الذراع عمودية تقريبا و واليد الضاربة قبل مالمسة الكرة مباشرة،و ف

وبسرعة    ولألمام  ألعلىاليد، وذلك بفرد الرسغ قليال  أصابع بأطرافتضرب الكرة 

وعلى العب ان يخفي ھذه الحركة وذلك لتوجيه الكرة في مكان يصعب على الفريق 

.ولعب الكرة إليهالمنافس التحرك   

:المواقف التالية يستخدم الضرب الساحق بالرسغ في-4-5-2-  I 

.وجود حائط صد قوي للفريق المنافس*   

.عدم االتزان الجيد لالعب الضارب في الھواء*   

.وجود ضعف معين في خط دفاع الفريق المنافس*   

:الضربة الساحقة الخادعة 4-6  - I 

:األداء مراحل 4-6-1  - I 

بة الساحقة الساقطة يستخدم ھذا النوع من األداء لألغراض الخططية ويتميز عن الضر 

بقدرة اكبر على التمويه والخداع، ويتشابه في األداء الحركي للضرب الساحق المواجه إال 

انه عند فرد الذراع لضرب الكرة يتوقف الضرب ، ثم توجه الكرة بواسطة أصابع  اليد 

ه الضاربة بلمسھا من أسفل بخفة في االتجاه المطلوب في اللحظة المفاجئة دون أن يكتشف
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:أھم العوامل المساعدة لزيادة الضربة -5  - I 

:اشتراك مجموعة من العضالت-5-1-  I 

شترك في أداء الضربة كلما زادت قوة كلما زادت مجموعة العضالت التي ت   

الضربة،فاقل أنواع الضربات من ناحية القوة ما يؤديھا الالعب بيده فقط،أما إذا اشتركت 

في الضربة عضالت الذراع والكتف والجذع فان ذلك يضيف قوة كبيرة الى 

والوضع الصحيح في اداء الضربة الساحقة ھو الذي يتيح للضارب استغالل .الضربة

.عة كبيرة  من العضالت في الضربةمجمو  

:سرعة الضربة-5-2-  I 

المعروف أن سرعة ضرب اليد للكرة تختلف من العب إلى أخر، وكلما زادة  السرعة    

لذا فإننا ننصح بالقيام بحركة كرباجية من األصابع في نھاية . كلما اثر ذلك على قوة الضربة

.ةعملية الضرب و ذلك تأكيد لمراعاة عامل السرع  

:الوثب لألعلى-5-3-  I 

وھذا العامل يعتمد إلى حد كبير على القوة على اشتراك المجموعات العضلية الكبيرة    

التي تساعد على زيادة ارتفاع الالعب عند الوثب ألعلى، وكلما زاد ارتفاع الالعب قبل 

كان  كذلك كلما. الضرب كلما سھل عليه الضرب بالطريقة الصحيحة وفي المكان المطلوب

. دوران الجسم للداخل كلما زادت الضربة الناتجة بعكس ما إذا كان الدوران للخارج  

:قوة رد الفعل ‐4‐5‐ I 

فإذا تم الضرب خالل .ويقصد بھا القوة الناتجة عن اصطدام اليد بالكرة أثناء ضربھا    

م اليد ھبوط الكرة ألسفل فان قوة رد الفعل في ھذه الضربة تختلف عنھا إذا كان اصطدا

بالكرة لحظة سكونھا في الھواء  وقبيل ھبوطھا،ففي الحالة الثانية تكون القوة الناتجة من 

لذا ينبغي ان يقوم الالعب بضرب الكرة في لحظة . االصطدام اكبر مما في الحالة األولى 

بل العكس ھو أفضل إذا ما . سكونھا في الھواء وليس بعد ذلك إال في حاالت الضرورة
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:األخطاء الشائعة في الضرب-6-  I 

.االقتراب في االتجاه غير صحيح ،وغير الثابت  وحركة القدمين غير صحيحة*   

.المبالغ في اتساع الخطوات األولى وتالصق القدمين*   

.عدم مرجحة الذراعين للخلف*  

.الوثب لألمام بدل الوثب األعلى*   

.االرتقاء بقدم واحدة بسبب تأخر الالعب في اخذ خطوات االقتراب*   

االرتقاء البطيء وعدم الحصول علال السرعة و القوة الالزمتين،  وذلك بسبب عدم الربط * 

لصحيح بين االقتراب و االرتقاء وعدم مرجحة الذراعين ألسفل و للخلف ثم أسفل أماما ا 

والبدء في االرتقاء بثني كبير جدا في مفصلي .عاليا  بقوة في أخر خطوات االقتراب 

.الرجلين   

االرتقاء المبكر بسبب التوقيت الخاطئ و االقتراب في لحظة ترك الكرة يدي الالعب * 

.المعد  

.استخدام مفصلي القدمين والعقربين في الوثب عدم *   

ضرب الكرة في الشبكة بسبب خطوات االقتراب القصيرة مما جعل وصول الالعب بعيدا * 

.خلف الكرة  

.ضرب الكرة متأخرا أثناء الھبوط*   

.الوثب قريبا من الكرة بحيث يصبح ضربھا من خلف الرأس *   

مبكر قبل مالحظة الكرة وعدم القدرة على عدم مالقاة الكرة لضربھا بسبب الجري ال* 

.التوقيت السليم  

.عدم ثني اليد الضاربة من المرفق ، وكذلك عدم ثني الجذع للخلف أثناء الضرب*   

.ضرب الكرة في المكان غير الصحيح*   

.لمس الشبكة باليد الضاربة*   

.عدم الھبوط في مكان االرتقاء*   
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. تعدية خط المنتصف أثناء الھبوط*   

)123/124-4(.عدم متابعة الالعب للعب بعد الضربة الساحقة *  

:اھم العوامل المساعدة على الدقة -7-  I 

.استخدام االصابع ورسغ اليدين*   

.استخدام دوران الجسم في الھواء*   

.مكان ضرب الكرة *   

.المساحة المضروبة من الكرة*   

.تجنب حائط الصد بكل الطرق*   

.الجانبين التركيز على الضرب من *   

)28/29-8(.اتقان الضربات المختلفة مع مراعات التنويع*   

:الالعب الضارب-8 -  I 

الالعب الضارب المھاجم في كرة الطائرة شان اي العب مھاجم في بقية األلعاب     

األخرى التي تستخدم فيھا الكرة كأداة ولكن الفارق في شكل االحتكاك بين الالعب المھاجم 

افع  فاالحتكاك غير المباشر نظرا لتواجد الشبكة  بينھما  ولقد دعت ھذه والالعب المد 

" الرافع"الحاجة ضرورة توافر مواصفات خاصة في الالعب المھاجم سواء بالالعب المعد 

ولكن اختالف ھذه المواصفات مع مالحظة أن ھناك ثالثة مراكز للقيام بعمليات الھجوم  

ية أو من خالل الحصر الشامل وألشكال الھجوم  وكذلك تقع داخل المنطقة األمام) 2-3-4(

متطلبات األداء الھجومي من ھذه المراكز يمكننا التوصل إلى مجموعة الصفات الخاصة 

:التي تتميز الالعبين الضاربين في المراكز المختلفة التي يمكن في األتي  

فھو سريع الجري نحو غالبا ما يتميز الالعب الضارب بطابع يختلف عن الالعب المعد  -1 

.الشبكة قادرا على الوثب  

.لديه المقدرة على البدء السريع الرشيق عند الھجوم -2  

الضربات الھجومية المختلفة عند الھجوم من على الشبكة والكفاح بشدة  أداءيتمتع بقوة  -3

.الصد  أداءعند   
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المنطقة  أوفي الضارب زميله الالعب أسفليجيد التغطية في حالة تواجده  أنيجب  -4

.الخطية الموضعية مقرراتالخلفية حسب   

ال يتردد في القيام بالھجوم  أويكون واثقا من نفسه عند قيامه بخداع حائط الصد  أنيجب  -5

.المركب  

التي تسبب خطورة  األلعابيكون لديه الميل و السرعة نحو تلك  أن إطالقاال يفضل  -6

.الكرةالستحواذ على على فريقه حتى ال يتمكن المنافس من ا  

الخططية العالية مع  الكفاءةبمستوى عالي من  يتميزوا أنيجب على الالعبين المھاجمين  -7

.امتالك ھم لقدرات عقلية مرتفعة  

 أويكون قادرا على التوقع السليم لكرات الالعب المعد  أنيجب على الالعب المھاجم  -8

.المعدب مع توقيت توقيته في الوثب و الضرب متناس أن آخربمعنى   

حائط (الدفاع أويكون في الوقت المناسب عند الھجوم   أنو يجب على الالعب المھاجم  -9

يمتلك مثل  أنيحدد ھجوم فريقه لذلك فيجب عليه  أنوقدرته العقلية تجعله يستطيع ) الصد

الرشاقة، القوة المميزة (  ألعلىھذا الالعب صفة سرعة الجري مع القدرة على الوثب 

).بالسرعة   

 األماكن آلخذالسليم والكفاءة الخططية في التحرك بدون كرة  اإلحساسيكون لديه  أن -10

الفريق المنافس  وتبادل المراكز بصورة جيدة مع زمالئه  أمامالشاغرة بھدف سد الثغرات 

مدرسة سبق  آوعند قيامه بعمل التركيبات الالزمة على الشبكة بطريقة مبتكرة  خاصة

.عليھا مرارا وتكرارا التدريب  

مثل القدرة على الكفاح والقدرة العقلية وعدم  اإلراديةيتمتع ببعض الصفات  أن -11

.االستسالم وان يكون شجاعا غير متردد  

أن يتمتع ببعض الصفات اإلرادية مثل القدرة على الكفاح والقدرة العالية و عدم  -12

.االستسالم وان يكون شجاعا غير متردد  

موما فان ھذه الصفات التي تميز الالعبين المعدين آو الضاربين على حد سواء ال ع      

تمثل كل شيء بخصوص ھذه المراكز لذلك البد من وان تستكمل عن طريق أن يعرف 
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  : دـمھيت
ين ) سنة  18 – 15(تعد مرحلة المراھقة  اء  أھممن ب المراحل التي يجب االعتن

اتتوفير كل بھا و ة  اإلمكاني ة للمراھق ر عن  ةإتاحيجب  إذالالزم ة للتعبي الفرصة الكافي

ة   إلمكانياتهاستعماله ونفسه  ة و البدني ابهوإكوقدراته العقلي ه  س النفس وتوجيھ ة ب ىالثق  إل

  . سليم ليصبح فردا صالحا في مجتمعهالطريق ال

  :       تعريف المراھقة -1 -2

IV-1- 1-المعنى اللغوي :  

راب و ال ى االقت ة معن ة اللغوي ن الناحي ة م ة المراھق د كلم م، أي أن  وندتفي ي الحك ف

ذي االمر ى ال و الفت ق ھ ن النضج وھ دنو م د وي ال الرش ة الاكتم ذلك كلم ق تعارمك ي ھ ن

ادة و النقصان و ا الزي رد ألنھ ا الف ر بھ ي يم ل الت م المراح ن أھ ة م ة المراھق ر كلم تعتب

لمجتمع و ولياته المشاركة في نشاط اليصبح مواطن يتحمل مسؤ الناشئالمرحلة التي تعد 

  .كون شخصيته و تتحرر مقوماتهتفيھا ت

IV-1- 2- المعنى االصطالحي:  

ة النمو المتوسط و ين كلمة المراھقة اصطالحا تدل على مرحل ة و الرشد ب الطفول

ى ھ ق و االضطراب النفسي و يشار ال ر من القل رة الذي يسبب كثي ة " ذه الفت رة أزم فت

ية  ا أن و" نفس ذه يكم ي ھ ذه الوظتم ف ج ھ رة نض ة الفت ة و الفيزيولوجي ائف البيولوجي

ه و تصل .  الجسمية عموما، كما يبلغ الفرد فيھا طوله النھائيو ا نضج عقل تم فيھ ذلك ي ك

ةكاء أقصى درجة درجة الذ ين الجنسين سواء  لھا في نھاي روق ب ة تظھر الف ذه المرحل ھ

أنه  إالفالبنت تسبق الصبي في النضج الجسمي و الجنسي  ،من الناحية الجسمية أو العقلية

  .يزيد عنھا طوال و حجما

و الفنية حيث كالقدرة اللغوية  يةتظھر تفوقا في بعض القدرات العقل كما أن البنات

  :العملية و يمر الطفل في ھذه المرحلة بثالث مراحلالصبيان في القدرات ق ويتف

  سنة13                  11 : الطور األول يمثل في مرحلة النمو -

  سنة16                 13:  مرحلة البلوغ يمثل فيالطور الثاني  -

  سنة 20 – 18           16:  الطور الثالث يمثل في مرحلة الرشد -
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سنة أي  18سنة الى  15مر بھا الطفل من منا في دراستنا ھي المرحلة التي ييھ و ما     

  . المرحلة تتوسط بين مرحلة النمو و مرحلة البلوغ

  

IV-2- سنة 18 – 15: خصائص ومميزات المرحلة العمرية:  

ة       ن الطفول ال م رة االنتق ي فت ة و ھ ة المراھق ي مرحل نية ف ة الس ذه المرحل دخل ھ ت

ة النضجال ى مرحل أخرة ال د مت ة  ،أو الرش ي مرحل دأھ ا  يب ث تنضج فيھ وغ حي ا البل بھ

ية ل ائف الجنس ي الوظ اعي و ھ الي و االجتم ي و االنفع ن النضج العقل ي س رد، و تنتھ لف

السبب ليست واحدة وحيث أن نھايتھا و بدايتھا  في حياة الفرد، ستمرارالانمو و مرحلة ال

دايتھا تظھن الخصائص التي في ذلك ھو أ بعض ر تحدد ب د ال رة عن ا مبك أخرة أحيان ومت

   )71-52(.اإلناثخر و زمنھا يختلف بين الذكور و عند البعض اآل

ات و ظھور الصفات الجنسية الخاصة،       ة ثب ور أم أول إنتعتبر ھذه المرحلة مرحل

دى ا يتحسن ل ي التصرف الحركي كم اقض ف از التن ة اجتي ذه المرحل ات لھ  قالمراھ الثب

ا  كل موضوعي و التصرف طبق دير الوضعية بش عور بتق ات الش د بمتطلب ع التقي ذلك م ل

ر دريب، و يظھ ذا  المستوى سواء كان ذلك في دروس التربية البدنية و الرياضية أو الت ھ

  )55-53(.بتطور المستمر للتعلم بالتفاني في الحصول على المستوى العادي 

IV-2- 1-النمو الجسمي :  

اة في المعدل النمو الجسماني  بالبطيءه المرحلة تتميز ھذ     تعادة الفتى و الفت يالحظ اس

زة  روق الممي ا تظھر الف اة بصورة لتنافس شكل الجسم كم في تركيب جسم الفتى و الفت

ر من واضحة و يزداد نمو عضالت الجذع و  رجلين بدرجة أكب نمو العظام الصدر و ال

دني تزان الجسمي، و يإلد الفرد ايحتى يستع الكامل صل الفتيان و الفتيات الى نضجھم الب

ان  ا و تصبح عضالت الفتي ة تقريب تقريبا، اذ تتخذ مالمح الوجه و الجسم صورتھا الكامل

ة و يتحسن شكل  ،قوية و متينة الطراوة و لليون ات ب ز عضالت الفتي وام و فحين تتمي الق

ل و  ان أطول و أثق ذا ن يلشرايايزداد حجم القلب و يكون الفتي ادة في سعة القلب و ك زي

ى تفوق في جوھرھا سعة حجم و قوة الشرايين و يصل ال دموي ال د 120ضغط ال ل عن مل
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IV-2- 2-النمو الحركي :  

اك و االضطراب       واحي االرتب من ناحية النمو الحركي يظھر االتزان التدريجي في ن

تعلم و تحسين الرقي لتصل على درجة عالية من الجودة الحركي ففي ھذه المرحلة يمكن 

ق  توى التواف اء مس ا يالحظ ارتق ة دورة كم ذه المرحل ر ھ رة و تعتب ة كبي العضلي بدرج

م مختلف الحركات الفتى و الفتاة جديدة للنمو الحركي يستطيع فيھا  سرعة اكتساب و تعل

  )147-55(.و تثبيتھا ھاإتقانو 

د الفتى يساعده عن  إلى باإلضافة      وة العضالت عن ةذلك فان زيادة ق ممارسة  إمكاني

ادة  ا أن زي أنواع متعددة من األنشطة الرياضية التي تتطلب المزيد من القوة العضلية، كم

رى ت تساعالمرونة عند الفتيا ثال ي از م دد كالجمب ى ممارسة أنشطة رياضية متع دھا عل

ه تصبح الحرحامد عبد السالم  ا وزھران بأن ر توفق ة أكث ذه المرحل و انسجاما كات في ھ

  )374-56(.المھارات الحركية إنفاقداد يز

IV-2- 3- النمو االجتماعي و االنفعالي:  

 إلى هرئيسية و خصائص أساسية تميزفي المراھقة بمظاھر  ياالجتماعيتصف النمو      

آلفحد ما عن مرحلتي الطفولة و الرشد و تبدو ھذه المظاھر في  رد مع الجماعة و  ت الف

ور في  للتآلف، كما أن تظھر مظاھر أخرى اآلخرين األفراد كما تبدو مظاھر أخرى للنف

  .تتغير نظرة االبن ألبيهتمرده على األسرة تأكيدا على حرية الشخصية و 

ة األبيو اءرى فؤاد البھي السيد أن تحول عالق ى وف زاع ال دين من الن اء بالوال دأ  ن التي تب

  )336-57(.21و تمتد الى أوائل الرشد في سن سنة  17عند ما يصل عمر المراھق الى 
د ال      رى عب اقي نعم موي ى ب ؤثر عل ة ي ذه المرحل ي ھ الي ف و االنفع ي أن النم المليح

  )378-58(.ب الشخصيةمظاھر النمو و كل الجوان
  :يتميز بالخصائص التاليةو تشير بعض الدراسات الى أن النمو في ھذه المرحلة      

ا يات نمنحالى أن تشير معظم الدراسات  - رة سريعة كم نمو الذكاء ال تظھر على ھيئة فت

  .ھو الحال في النمو الجسماني
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  .لتذكرتباه و التركيز و المالحظة و اازدياد القدرة على االن -

  .المالحظة و التذكرللتغيرات واالھتمام الشديد بالجسم و القلق  -

شديدة للنقد و خاصة فيما يتصل بالتغيرات في الصوت و اضطراب انفعالي و حساسية  -

  .مظھر الجسم

  . عليھا أحيانانزل و الكبار و الثور مالميل الى التحرر من سلطة ال -

بة  - رات المكتس اد الخب ن مراحازدي ابقة، و م و الس ادةل النم ى  اإلف م عل ي الحك ا ف منھ

  .األشياء و رسم الخطة الشخصية لتحقيق حاجته و ميوله

  .الى االستقالل في الرأي و التصرف حتى يشعر بالمساواة مع الكبارالنزعة  زيادة -

ف  - درات و تكش ي الق ة ف روق الفردي ر الف ة و تظھ ة المختلف درات العقلي ج الق تنض

  .و الرياضية و االھتمام بالتفوق الرياضي و الثقافيةالفنية  ماستعداداتھ

  .االجتماعي و تغيير األوضاع اإلصالحالميل باالشتراك في أعمال  -

ل كل جنس  - ى اآلزيادة مي ة الحب الرومنتكي(خر عل ام ) مرحل ك االھتم و يصحب ذل

  .و التأنق في الملبس و اختيار األلوان الملفتة لالنتباهبالمظھر 

دة ح - ية زائ اساس ع و كبت إم الھروب من الواق ى  ب ؤدي ال االنطالق الم االت أو ب االنفع

  .الذي يصحبه التخاذل، ولوم النفس بسبب الحاجة الى تھدئة التوتر العصبيالتھور 

  .الحاجة الى اللعب و الراحة و االسترخاء و التغذية الكافية -

اوف  - ى المخ ب عل ال و التغل م االنفع ى فھ ة ال ل الحاج القلق و الخج خ . . . ك -59(.ال
228( 

  

 

 : ةـالخاتم

ون       ة يك ذه المرحل ي ھ ه ف ل، ألن ر المراح م و أخط ن أھ ة م ة المراھق ر مرحل تعتب

تخلص  ه، فھو يحاول أن ي المراھق في صراع دائم مع نفسه و مع المحيط الذي يعيش في

ه و أ ارا خاصة من القيود المفروضة عليه في البيت و يحاول أن يستقل بذات ن يكون أفك

ة  ارا و سلوكات ايجابي ة كسبه أفك اظ، و محاول ى الحف ا بالعمل عل ذا علين به لوحده، و لھ

  .يكون لھا الدعم في المجتمع مستقبال



[)18 15(المرحلة العمرية ]  ل الثالثـــــــالفص
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عــل الرابـــــــــــالفص     التحليل الحركي
 

 

:ماھية و تعريف علم البيوميكانيك  -1- IV 

د التربية الرياضية بالقوانين والتفسيرات تفييعد علم البيوميكانيك  من المجاالت العلمية المتعددة التي 

أو ما يدعى الميكانيكا الحيوية ھو العلم الذي يتناول  والبيوميكانيك )09- 41(الموضوعية والمنطقية

العلم الذي يھتم بتحليل ودراسة حركات اإلنسان تحليال (حركات األجسام الحية والكائن الحي ويعرف بأنه 

   )كميا ونوعيا لغرض زيادة كفاءة الحركة اإلنسانية

  )12-42( )الحي العلم الذي يھتم بدراسة التحليل الميكانيكي لحركة الكائن(ھو   

)5,4- 43( :ما يأتي ويقسم علم البيوميكانيك إلى  

وھو حالة األجسام في الالحركة واالتزان: البيوستاتيك  .  1-  

وھو حالة األجسام في الحركة: البيوديناميك  .  2-  

:وينقسم علم البيوديناميك إلى ما يأتي   

وھو العلم. دون التعرض للقوى المكيفة لھا" مجردا" وھو علم وصف الحركة وصفا: البيوكنماتيك      

)129-44(الذي يدرس الحركة المتولدة من تأثير القوى أو دراسة القوى المتولدة من جراء الحركة  

:البيوكنتك  -2- IV  

ويرى الخبراء والعلماء المھتمون بھذا العلم بأنه يجب االعتماد على التقويم الذاتي في تقويم الحركات 

وتفصيل مراحلھا التي " ونوعيا" ميز بالسرعة لذي يجب أن تعتمد على تحليلھا كمياوالسيما التي تت

)129-44(المختلفة ةتكشف الجوانب الجوھرية من حيث اإلزاحات والزوايا والسرع  

-3-   : التحليل الحركي IV 

مصطلح عام ال يتضمن الجانب الحركي فقط بل كافة العناصر والعمليات التي تشترك  األداءفن  إن 

بطرائق متعددة منھا المالحظة  األداءويمكن تقويم فن النھائي  و تأثير  في تنظيم وتوجيه الحركة وتوليد

، ويعالج فن تمديد الخطوط البيانية للحركة  األخيرةھذه  االعتيادية والمالحظة التقنية حيث يمكننا في

والمالحظة التقنية  )259-45(الطاقة الحركية بطريقة سلمية إخراج إلىالطريق الصحيح  األداء

تساعد العاملين في مجال التربية الرياضية على اختيار الحركات الصحيحة ) التحليل الحركي(

)15- 46(المالئم،الن التحليل يعطي حقائق ثابتة ومنطقية لدعم القرارات وباألسلوب   
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القوانين واألسس التي تستخدم في  وھو أحد الطرائق األساسية لعلم البايوميكانيك ويعتمد على استخدام

وتحليلھا ميكانيكياً وإن كلمة التحليل تعتبر طريقة لمعرفة سلوك  البايوميكانيك من أجل دراسة الحركة

دراستھا بأجزائھا ومعرفة  حركة اإلنسان عن طريق تجزئة ھذه الحركة إلى أجزاء حتى تتسنى ومسار

سلكته ومن ثم تحويل الحركة المدروسة إلى أرقام ودرجات  العالقة بين متغيرات الحركة والمسار الذي

 ً كما لو كانت   الوسيلة المنطقية التي يجري بمقتضاھا تناول الحركة موضوع الدراسة وتعني أيضا

)28-47(مقسمة إلى أجزاء أو عناصر أساسية  

مثل الرياضيات واإلحصاء  لمجال الرياضي ھو أحد العلوم التي ترتكز على علوم أخرىوالتحليل في ا

المرتبطة بالحركة لذلك ال يمكن إجراء التحليل للحركة  والفيزياء والميكانيكا الحيوية والعلوم األخرى

) 134- 48(العناصر المؤثرة في األداء دون وجود جميع  

: ن ھماويمكن تقسيم التحليل الحركي إلى نوعي  

. طريقة التحليل البايوكينماتيكي للمھارات الرياضية  

. طريقة التحليل البايوكينتيكي للمھارات الرياضية  

:التحليل البيوكينماتيكي  للمھارات الرياضية    -4- IV 

استخدام المدلوالت الخاصة  وتھتم ھذه الطريقة بتوضيح ووصف أنواع الحركات المختلفة عن طريق

 قياسات المسافة والزمن وتستخدم في تحقيق ذلك وسائل منھا والتعجيل الذي وضع على أساسبالسرعة 

: 

لقياس اللحظي بواسطة الخاليا الضوئيةا- .  

ھاز ضبط الزمنج- .  

 - التصوير باألثر الضوئي .

 – تصوير النبضات الضوئية .

 – جھاز تسجيل السرعة .

 – التصوير الدائري .

 – التصوير السينمائي .

)135-49(التصوير بالفيديو-  
 
 
 



عــل الرابـــــــــــالفص     التحليل الحركي 
 

 	 62� 	
	 	

 
 

: يالتحليل الكنماتيكي الحركي باستخدام التصوير السينمائ  -5- IV 
السابقة من التحليل في استخدام التصوير سواء كان  عيتمثل الفرق الجوھري بين ھذا النوع واألنوا  

أداء المھارة حيث يتيح  في إمكانية إعادة عرض ما يتم مالحظته أثناء.سينمائيا أو باستخدام الفيديو 

التسجيل الفرصة لتكرار المالحظة في أي وقت ودون معاناة الالعب من التكرار إلجراء المالحظة 

.عليه  

وھذا إلى جانب أن الفيلم السينمائي أو شريط الفيديو يساعد في التعرف على التفاصيل الدقيقة لألداء 

.وخاصة عند استخدام العرض البطيء أو تثبيت الصورة  

ويتطلب استخدام ھذا األسلوب دراية تامة بالمعلومات العلمية والتكنيكية الخاصة باألداء إال أن   

االستعانة بمثل ھذه األفالم وخاصة ما يؤخذ منھا في المباريات لھا حدودھا في التحليل حيث إن 

لمشاھد وليس بھدف التصوير في ھذه الحالة يتم إلظھار أفضل أوضاع اللعبة من حيث الرؤية العادية ل

.تحقيق اشتراطات معينة تضمن إمكان التحليل  

وعلى كل حال فإن تحليل المھارات عن طريق ھذه األفالم يمكن أن يعكي المدرب فكرة واسعة عن   

طبيعة األداء وأخطاء الالعبين بحيث يمكن معالجة ھذه األخطاء بشكل فوري، وتساعد ھده األفالم في 

ة ومراجعة ما تم من تصحيح بحيث يتسنى لالعب مالحظة أدائه ومالحظة ما مراجعة األداء كل فتر

.يحدث من تعديل أو تغيير في ھذا األداء  

فقد يكتفي بأن تتم مالحظة الفيلم لعدة مرات : وتختلف مستويات التحليل بالنسبة لمستوى الدارسين   

داء وذلك بالنسبة لطلبة كليات التربية واستخدام إشارة التسجيل السابق اإلشارة إليھا لتسجيل أخطاء األ

.الرياضية  

 –صورة ( أما بالنسبة لدارسي علم الحركة فبعد التدريب على المالحظة المتقنة يتم تحليل الفيلم  

وتسجيل حركات المفاصل خالل كل مرحلة من مراحل الحركة، ومدى ھذه الحركات، واتجاه ) صورة 

ة األرضية والعضالت العاملة على ھذه المفاصل وكذلك تحديد الحركة سواء كانت مع أو ضد الجاذبي

.الخطأ الموجود في األداء واقتراح أساليب إصالحه والتدريبات الخاصة بھا  

ولدراسة حركة مفاصل الجسم عند تحليل أي فيلم ، عدة طرق من أھمھا رسم الخطوط الخارجية   

–صورة ( لطريقتين جھاز لعرض الفيلم بطريقة للجسم، أو طريقة األشكال الخطية ويستخدم في كلتا ا

وفي ھذه الحالة إما أن يتم رسم الصور بمعدل ثابت أي كل صورتين أو ثالث أو أربع أو أن ) صورة 
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أما بالنسبة لطريقة الخطوط الخارجية فھي تعطي فكرة واضحة عن شكل الحركة ، إال أنھا تعتبر   

قليلة الفائدة في التحديد الدقيق لمواقع مفاصل الجسم حيث يتم توصيل ھذه النقط بخطوط مستقيمة 

موعة من الخطوط التي تمثل وصالته الرئيسية وھذه الطريقة فيظھر لنا الجسم بعد ذلك في شكل مج

.أكثر فاعلية في تحديد زوايا مفاصل الجسم أثناء أداء الحركة  

: التحليل الحركي باستخدام التصوير السينمائي المركب -6 -IV 
 ظھر ھذا النوع من التحليل مع ظھور الحاجة إلى دراسة الخصائص التكنيكية المميزة للمھارات،

ومحاولة التعرف على مميزات وعيوب الطرق المختلفة ألداء المھارة، بھدف صياغة الخطوات 

.التعليمية والتدريبات األساسية لھذه المھارات بشكل علمي يصمن تحقيق أعلى مستويات لألداء  

ومع التطور السريع الذي اجتاح كافة األنشطة الرياضية من حيث مكوناتھا المھارية أصبح من   

صعب على العاملين في مجال التدريب الرياضي متابعة كل ما يحدث وأظھرت المنافسة أھمية دراسة ال

المكونات المھارية بأسلوب أكثر تفضيال للتعرف على خصائصھا الدقيقة، ووضع أساليب التنمية 

. المناسبة بھدف الوصول إلى مثالية األداء  

تويات متباينة، وتلعب أھمية المھارة المدروسة ولھذا النوع من التحليل استخدامات مختلفة ومس

: والمستوى المھاري لمؤديھا الدور األساسي في اختبار أي من مستويات التحليل التالية  

.التحليل بغرض التعرف على الخصائص التكنيكية للمھارة -أ   

.التحليل بغرض الكشف عن عيوب األداء -ب   

.يات النظريةالتحليل بغرض مقارنة األداء بالمنحن -ج  

.التحليل بغرض الدراسة النظرية لحركات النماذج واالحتماالت الحركة  -د  

: التحليل بغرض التعرف على الخصائص التكنيكية للمھارة  -أ  
ويعتبر ھذا النوع من أسھل أنواع التحليل، حيث تتم دراسة المسارات الحركية للمھارة من حيث   

تميزھا، كأن تتم دراسة المسارات الحركية بقوانين الحركة  مجموعة الخصائص الميكانيكية التي

.الخطية أو الدورانية لحساب قيم المتغيرات المميزة للمسار وتحديد أھم ھذه الخصائص  

 

 

: التحليل بغرض الكشف عن عيوب األداء -ب  
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المدروسة وقيم  وھذا النوع من التحليل يتميز بمعرفة مسبقة بأھم الخصائص التكنيكية المميزة للمھارة  

متغيرات ھذه الخصائص على أساس أن التحليل يتم بمقارنة قيم المتغيرات في كلتا الحالتين للتعرف 

.على أوجه القصور  

: التحليل بغرض مقارنة األداء بالمنحنيات النظرية  -ج  
مراد مقارنة وتتمثل مقارنة صعوبة ھذا النوع من التحليل في استنتاج المنحنيات النظرية للخصائص ال  

أداء الالعبين بھا ومدى ما يمكن اقتراحه من تطوير في أسلوب األداء بھدف محاولة الوصول بقيم 

.المتغيرات المدروسة إلى الحدود القصوى التي تشير إليھا المنحنيات  النظرية  

: التحليل بغرض الدراسة النظرية لحركات النماذج -د  
قدما، حيث تتم دراسة مسارات بعض المھارات الرياضية على وھو أصعب أنواع التحليل وأكثرھا ت  

نماذج مصنعة بھدف دراسة إمكانية ظھور احتماالت حركية جديدة على ھذه النماذج من ناحية ، 

وإمكانية تطبيقھا على الجسم البشري من ناحية أخرى، وھنا تظھر أھمية البحوث في تعديل وتطوير 

الرياضية، كما أن لھذا النوع من التحليل أھميته الكبيرة فيما ظھر طرق األداء، للعديد من المھارات 

.حديثا من مھارات مبتكرة لم يسبق التعرف عليھا من قبل كما ھو الحال في رياضة الجمباز  

وھنا تجدر اإلشارة إلى أنه يشترط تحديد أي من ھذه األنواع يتناسب ونوع الدراسة، حيث إن ھذا   

اختيار اإلجراءات والخطوات المناسبة وكقاعدة عامة، فإن ھذه المستويات التحديد سوف يساعد في 

المختلفة للتحليل تتسلل من حيث درجة صعوبتھا وفق الترتيب السابق اإلشارة إليه وتمثل التدرج في 

استخدام ھذه المستويات مقياسا لتطوير العمل في مجال التحليل الحركي، حيث إنه يرتبط بالدرجة 

.مكانيات البشرية والمادية المتوافرةاألولى باإل  

وبغض النظر عن مستوى التحليل المستخدم فإن ھناك شروطا محددة يجب مراعاتھا لتوفير أعلى   

مستوى من الدقة في البيانات والموضوعية في القياس وھذه الشروط ترتبط بإجراءات وخطوات 

: التحليل ويمكن عرضھا على النحو التالي  

: تجھيزات قبل التصوير :أوال  
ھو تسجيل دقيق لحركة أجزائه بالقياس  إن األساس في تسجيل حركة جسم الالعب أثناء أداء المھارة، 

بنقطة مرجعية ثابتة حيث يساعد ھذا األسلوب من التسجيل في تحديد المسارات الھندسية للجسم أو 

أجزائه كتمھيد لدراسة ھذه المسارات من الناحية الميكانيكية باالرتباط بالنقطة المرجعية من ناحية 

.وزمن األداء من ناحية أخرى  
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راعي قبل بدء التصوير توفير اإلضاءة التي تساعد على وضوح تسجيل عملية متابعة حركة لذا فانه ي  

الجسم وأجزائه كما يراعي تحديد النقط المرجعية بشكل واضح من خلفية التصوير وغالبا ما تستخدم 

.مربعات لھا مقاييس معروفة وھي تستخدم في تثبيت نقطة األصل عند إجراء عملية نقل األوضاع  

إلى -القدم- الركبة-الفخذ-اليد-المرفق–الكتف ( يرى البعض ضرورة تمييز مفاصل الجسم األساسية و  

بوضع عالمات واضحة يسھل متابعتھا عند إعادة عرض  الفيلم، إال أنه تجدر اإلشارة ) جانب الرأس 

التام في إلى إمكانية تحديد ھذه النقط على الصور المعروفة مباشرة في حالة ضمان توافر الوضوح 

.الفيلم المستخدم  

ويحدد الھدف من دراسة المھارة ، القياسات الواجب تسجيلھا قبل التصوير كالطول والوزن وأطوال   

حيث يفضل تسجيل ھذه القياسات في استمارة خاصة بكل العب تشمل كافة . الخ ... أجزاء الجسم

ت خاصة بالفيلم كترتيب الالعب وترتيب البيانات المحتمل االستعانة بھا في التحليل كما تشمل بيانا

.المحاوالت  

ومن أھم العوامل التي تساعد في دقة بيانات ھذا النوع من التحليل ھو التحديد المسبق لمستوى أو  

المستويات الفراغية التي تتم عليھا حركة الجسم وأجزائه، حيث أن ذلك سوف يساعد في تحديد مكان 

لفراغي الذي يتم عليه األداء وبحيث تسجل جميع المتغيرات التي تحدث آلة التصوير بالنسبة للمستوى ا

.في حركة الجسم على ھذا المستوى دون الوقوع في خطأ خداع البصر وبالتالي عدم دقة البيانات  

وفي الحاالت المتقدمة من التحليل قد نستخدم آلتي تصوير أو ثالثا لتسجيل كل منھا بالتزامن حركة   

على األسطح الفراغية الثالثة  الجسم وأجزاءه  

: آلة التصوير : ثانيا  
) مم16( تحدد اإلمكانيات المتاحة نوعية آلة التصوير المستخدمة فقد يستخدم البعض آالت تصوير   

 16( ويفضل استخدام مقياس . أو أي نوع آخر) مم 8( في حين يستخدم البعض اآلخر آالت تصوير 

.مل مع الفيلملوضوح الصورة وسھولة التعا) مم  

ويشترط في آلة التصوير أن يكون ذات سرعات عالية، وتحدد طبيعة المھارة المراد دراستھا استخدام   

وقد ) ث /صورة 64 -50(مقدار السرعة المفروض استخدامھا، ففي معظم األحيان تستخدم سرعات 

الضيق فقد تصل سرعة  يتطلب األمر استخدام سرعات عالية في الحركات الدقيقة ذات المدى الحركي

ث كما يراعى أن تكون العدسة ذات إمكانيات متقدمة في تحديد /صورة  500التصوير إلى أكثر من 

.المسافات  

.وتساعد العدسة المقربة في تالقي أخطاء التصوير خاصة في حالة التصوير عن بعد    
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ير ، منھا وضع آلة التصوير وھناك عدة عوامل أساسية مھمة يجب مراعاتھا عند استعمال آلة التصو  

) ° 90أي بزاوية ( بالنسبة للمستوى الفراغي لألداء ، حيث يجب أن توضع عمودية على ھذا المستوى 

وبحيث يظھر الالعب بحجم مناسب يسھل التعامل معه عند إعادة عرض الفيلم، وبحيث تكون زاوية 

نحراف الالعب من المحور البؤري ، لتالفي أخطاء اتالعدسة شاملة لحدود األداء دون أي زيادا

للعدسة عند تحركه، كما يراعي وضع آلة التصوير بالنسبة للوضع التقريبي لمركز ثقل الجسم بحيث 

.فتكون بؤرة العدسة أقرب ما يكون من ھذا الوضع وھنا نضمن أقل قدر من االنحرا  

ھذه األجزاء ثابتة على مدى ويفصل عمل بعض القياسات األولية ألجزاء الجسم، للتأكد من أن أطوال 

األداء مما يؤكد أن حركة الجسم تتم على مستوى فراغي واحد من ناحية والستخدامھا في حساب 

.مقياس الرسم من ناحية أخرى  

ويعتبر حساب الزمن من أھم عوامل نجاح التحليل الحركي حيث ھناك اختالفات متباينة في األجھزة   

ت تصوير تعمل بالزنبرك وھناك آالت تعمل بمحركات ذات مصدر الخاصة بتشغيل الفيلم فھناك آال

) ثانية 1/100لذا فانه من المفضل استخدام ساعة كبيرة ذات مؤشر يتحرك كل . كھربي ثابت أو متردد

توضع في مجال التصوير وتساعد ھذه الطريقة إلى جانب حساب الزمن في التأكد من صحة عدد 

.المستخدمة على آلة التصويرالصور في الثانية وفقا للسرعة   

أما بالنسبة لإلضاءة فيفضل توافر جھاز قياس كمية الضوء لالطمئنان على وضوح الفيلم عند إعادة  

عرضه، وبصفة عامة فإنه عند استخدام اإلضاءة يفضل استعمال خمسة مصادر للضوء مثبتة على 

: حوامل متغيرة االرتفاع توزع على النحو التالي  

.°45 الى جانبي مسار األداء بزاوية سقوط في اتجاه الركبتين مقدارھحاملين ع -أ  

° 45حاملين على جانبي مسار األداء بزاوية سقوط في اتجاه الصدر مقدارھا  -ب  

.حامل على ارتفاع كاف إلضافة منطقة الرأس -ج     

: آلة العرض: ثالثا  
: اشتراطات يجب مراعاتھا في اختبار آلة العرض من أھمھا ھناك عدة  

دون حدوث أي تأثير على الفيلم سواء من حيث الشد أو ) صورة –صورة ( بطريقة  معرض الفيل -ا

.تعرضه لإلضاءة القوية لفترة طويلة  

دسة آلة جھاز خاص لتحويل صور الفيلم يدويا أو آليا دون حدوث تغيير في وضع الفيلم بالنسبة لع -ب

.العرض وبقاء فتحة العدسة على حالتھا  

.الحركة األمامية والخلفية للفيلم بسرعات مختلفة -ج  
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.عداد للصور إن أمكن ذلك -د  

يفضل أن تتم كل ھذه العمليات عن طريق جھاز تحكم مستقل  -ه  

.ھذه الشروطمناسبة للتحليل إذا توافرت فيھا ) مم 8مم أو 16( وفي كل الحاالت تعتبر آالت العرض   

أما بالنسبة لشاشة العرض فھناك أجھزة خاصة يتم عرض الفيلم بواسطتھا على شاشة صغيرة ملحقة   

كما يمكن استخدام أجھزة المونتاج ذات الشاشات . بالجھاز بحيث يسھل نقل األوضاع من على الشاشة

.في عملية التحليل  

المثبت جيدا على الحائط، بحيث وضع آلة  وعموما يمكن عرض الفيلم على شاشة من الورق األبيض  

العرض على مسافة محددة تظھر من خاللھا صورة الالعب في حجم يسھل رسمه مع مراعاة عدم 

.تحريك آلة العرض طوال فترة التحليل لتثبيت مقياس الرسم ونقط الرجوع  

.وسوف نتناول أسلوب التحليل بالوسائل الحديثة في نھاية ھذا الجزء  

: الفيلم الخاتم  :رابعا   
تحدد طبيعة المعلومات المراد الحصول عليھا من التحليل، نوعية الفيلم المختارة ، كما يراعى عدة   

حساسية الفيلم للضوء  –نوع آلة التصوير المستخدمة : ( نقاط أساسية في اختيار الفيلم من أھمھا 

عن استخدام األفالم ) أبيض وأسود ( م ويفضل استخدام األفال) بالنسبة لسرعات التصوير المستخدمة 

الملونة حيث تظھر الخطوط الخارجية للجسم وتفاصيله أكثر وضوحا ، والستخدام األفالم الملونة إال 

في حاالت العرض للتحليل الوصفي الذي تلعب فيه األلوان دورا أساسيا ، أو إذا ادعت الحاالت لذلك، 

.المستخدمة في التحليل يجب أن تكون مجابة  مونؤكد على أن األفال  

: التحليل: خامسا   
بعد التأكد من صالحية األفالم المستخدمة للتحليل تأتي مرحلة التحليل ، بمعنى تحويل ما تم تسجيله   

على الفيلم السينمائي إلى المعلومات يمكن التعامل معھا بداخل دراسة الحركة من وجھة النظر 

.الميكانيكية  

بل الدخول في تفاصيل عملية التحليل ھناك بعض الموضوعات األساسية يجب أن تؤخذ في االعتبار وق

: كقواعد عامة للتحليل نذكر منھا  

: معلومات أساسية -7- IV 
بالنظر إلى القوانين الميكانيكية المستخدمة في مجاالت التحليل الحركي باختالف مستوياته ، وسوف   

رات أساسية تدخل في بناء معظم ھذه القوانين ومشتقاته، فبدون معرفة كل من نجد أن ھناك ثالثة متغي
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ھي متغيرات ) محصلة  –مركبات ( وبمكوناتھا )  ةدورا ني –خطية ( فالسرعة والعجلة بأشكالھا  

لحركات النقط أو األجزاء المتحركة ال يمكن الحصول عليھا ودراسة تفاصيلھا في ) وصفية ( كينيتيكية 

غياب كل من التغيري الزمن واإلزاحة ، كما أن قياسھا الدقيق ھو األساس في الحصول على 

النقط أو األجزاء المتحركة كالدفع والتغير في كمية الحركة لحركة ) الكمية ( المعلومات كينيتيكية 

.والطاقة بأشكالھا   

مما سبق يتضح أن ما يتم عمله خالل ھذه المرحلة من مراحل التحليل الحركي يتمثل في ضمان   

توافر مقياس لعنصر الزمن وھو ما يحققه تردد آلة التصوير ، بالمعنى السرعة التي تم استخدامھا في 

وير ثم تحديد النقاط المراد متابعة حركتھا وتسجيل ھذه الحركة بالنسبة ألحد األسطح الفراغية التص

) قصور الدوران  –الكتلة ( ھذا باإلضافة إلى توافر القيم القصورية . لحساب متجھاتھا ومعدالتھا 

.ب للجسم ككل وأجزائه التي يمكن  الحصول عليھا من جداول خاصة بمعلومة وزن جسم الالع  

لمھارات ) األولية ( وبناءا على توافر ھذه المعلومات، تأتي مرحلة تحديد الھداف الميكانيكية األساسية 

ومن خالل ھذا التحديد يأتي دور اختيار المدخل الميكانيكي  المطلوبة دراستھا والسابق اإلشارة إليھا،

  .المناسب لنوع الھدف لكي يتم تحديد المتغيرات الميكانيكية المطلوب حسابھا لدراسة ھذا الھدف

  

  

: أي أن التحليل الحركي الدقيق ألي أداء رياضي يتطلب توافر العناصر األساسية التالية  

) .فيديو  –سينما ( ودراسته  تسجيل مرأى لألداء المطلوب -1  

.تسجيل زمني دقيق لتفاصيل ھذا األداء -2  

.المميز لنوع األداء ) األول ( وضوح الھدف الميكانيكي األساسي  -3  

).84- 51(المناسبة للتحليل ) لميكانيكية مجموعة اإلجراءات ا( اختيار المدخل الميكانيكي  -4  
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  :تمھيـد
إن اإلشكالية التي نطرحھا في بحثنا مستمدة من الواقع الذي تعاني منه العملية      

 أنا كباحث أشرتالتدريبية في مختلف األلعاب الرياضية وخاصة لعبة الكرة الطائرة، فقد 

لبعض التوضيحات وأنواع التغير بغية التحسين في تلقين المھارات الحركية األساسية 

الساحق، خاصة إذا علمنا أن أغلبية المدربين في مجال التدريب  الضربللعبة وأھمھا 

الرياضي ما زالوا حتى اآلن يعتمدون في تدريباتھم على العمل العشوائي اعتقادا منھم 

  .التدريبية بذلك سيحقق من أھدافھم 
ومن خالل ذلك كله وبغية اإلسھام بأنواع المعرفة العلمية في مجال التدريب بصفة      

عامة، فكان ال بد عليا توضيح منھجية البحث واإلجراءات الميدانية المعتمدة والالزمة 

ھذا قصد الوصول  إلى األھداف المرجوة من جھة وحتى يمكن االستفادة من  يفي بحث

  .محققة من جھة أخرى النتائج ال

I-1- منھج البحث:  

التي تم وضعھا من  األسسإن المنھج في البحث العلمي يعني مجموعة من القواعد       

أجل الوصول إلى الحقيقة حيث يعتمد اختيار المنھج المناسب لحل مشكلة البحث 

الذي  وتستخدم ھذه المناھج وفق الھدف واألھدافعلى طبيعة المشكلة نفسھا  باألساس

"  على أنه "محمود دنيبيا" و "عمار بوحوش"، كما يعرفه إليهيود الباحث التوصل 

  )89-37(. "الطريقة التي يتبعھا الباحث في دراسة المشكلة  الكتشاف الحقيقة 

لمنھج الوصفي عن طريق تحليل األفالم اوبناءا على مشكلة الدراسة قد تم استخدام  -

على المالحظة الموضوعية باستخدام شريط  نادراسات اعتمدت، حيث ا لطبيعة البحثنظر

  .لتدوينھا  ثانالباح االتسجيل المرئي الفيديو لتسجيل البيانات التي سع

I - 2-  البحثمجتمع:  
سنة  19يتمثل مجتمع البحث في عناصر الفريق الوطني الجزائري أشبال أقل من      

  .الجزائرلكرة الطائرة للبطولة العالمية التي أجريت في 
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I - 3-  البحثعينة:          

العينة  اريفاختتعتبر العينة من أھم المحاور التي يستخدمھا الباحث خالل بحثه،      

 حسن «بشكل جيد و مناسب يساعد على التوصل إلى نتائج ذات مصداقية عالية إذ يرى 

العينة  يتوقف على تحديد وحدة العينة أي تحديد  اختيارفي  »أحمد الشافعي و سوزان أحمد 

الصفات األساسية التي يجب أن تتحقق في وحدة من الوحدات البحث و كذلك تحديد حجم 

بأنھا معلومات من  »عبد العزيز فھمي  «و يعرفھا   )35-38(العينة اختبار العينة و طريقة

عدد الوحدات التي تسحب من المجتمع اإلحصائي، موضوع الدراسة بحيث تكون ممثلة 

  )95-39(.تمثيال  صادقا بصفات ھذا المجتمع
سنة  19ال أقل من بمن العبي المنتخب الوطني الجزائري أش اختيرتعينة البحث      

 من أصل  العبين)03(ة وقد شملتدلكرة الطائرة للبطولة العالمية، إذا فعينتنا مقصو

 :وھم) %25(أي بنسبة ) 12(

  اسم ولقب الالعب  رقم الالعب

  جمال بن احمد  10

  شاھين زايشي  05

  بالل سوالم  07

I- 3-1-  البحثمجاالت:  
I - 3-2-قاعة اإلعالم اآللي : المجال المكاني  
I  -3-3- 22في  توانتھي أكتوبرالعمل في البحث خالل شھر  تبدأ :المجال الزمنـي-

00 -2009 .  

  :يليخالل ھذه الفترة قمنا بما * 

  .تم تحديد المشكل في شھر أكتوبر -

  .أكتوبرجمع المادة الخبرية في شھر  -

  .نوفمبرأتممنا الجانب النظري في شھر  -

  .ديسمبر، وانتھينا في شھر نوفمبرانطلقنا في العمل الميداني في شھر  -

I -4-  بالنظر الى طبيعة دراستنا وطريقة تحقيقھا فانه قد عدنا إلى  :أدوات البحث

  :توظيف األدوات التالية
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  .والفرنسيةالمصادر والمراجع باللغتين العربية  - 1   

  .سنة 19الوطني الجزائري أشبال أقل من  أشرطة سمعية بصرية لمقابالت الفريق- 2   

 .االنترنت - 3   

  .اإلعالم اآللي لتحليل المقابالتأجھزة  - 4   

   5 - VCD(CUTTE2).  

  )تحليل الصور(  max traqبرنامج -6  

  )تقطيع الصور(.uleod studio video 11برنامج  -7  

  )لتحليل الصور (  kenovea برنامج -8  

I -4-1- االستطالعيةالدراسة:  
النظري للدراسة واھم محاورھا نظرية  اإلطارلتحديد  األولية باإلجراءاتبعد قيامنا    

 لثالثةتم تقويم األداء الحركي  كانت او تطبيقية و التي تساعدنا على المشكلة المطروحة

العبين من المنتخب الوطني الذين يمكن تحليل األداء الحركي الخاص بھم وذلك من 

  . خالل وضوحه في الفيديو

 26/08/2009إلى  12/08/2009أجريت الدراسة االستطالعية في المدة من      

لمشاھدة شريط تسجيل لمباراة المنتخب الوطني ضد نظيره المصري وذلك للتأكد من 

  .البحثالحصول على البيانات المطلوبة لھدف  إمكانية

  :ائج الدراسة االستطالعية كالتاليوكانت نت

  .ولي للمباراةاألالقيام بالتحليل *    

  .تحديد المراحل الفنية لألداء*    

  .طلوبة في عينة البحثالتأكد من صحة تسجيل المباراة الم*    

  .البحثفي جميع أشواط المباراة تبعا لھدف  الضرب الساحقالتأكد من إمكانية تقويم *    

  .تحويل األداء الحركي إلى بيانات رقمية *   

  .تمثل محور الدراسة األساسيةالتي ترتيب البيانات *    

  ومحاولة توظيف بعض   ) القرص الصلب(اآللي  اإلعالمتحويل صور الفيديو إلى *    

  .التقنيات الخاصة بالصور      
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 الفيديو وكذلكلتسھيل عملية تقطيع " uleod studio vidéo"استخدام برنامج  *   

  .الحركي بشكل جيد األداءالعرض البطيء لمالحظة 

  .لتحليل الصور kenovea و maxtraqاستخدام برنامج *    

  :الصدق
في تحديد الصدق على أراء المحكمين، حيث أصبحت ھذه الطريقة تطبق  نااعتمد     

حاليا في أمريكا أكثر من غيرھا من الطرق نظرا لسھولتھا وألنھا تشمل مجموعة من 

المختصين حول الموضوع الواحد إضافة إلى تركيزھا على صدق المضمون و 

لحركي على مجموعة من وقد قمت بتوزيع استمارة تقويم األداء ا. )293-40(.المحتوى

   .وذلك قصد التدقيق في مضمونھا ومدى تالؤمھا مع البحثالمحكمين 

  

I- 4-2-  الدراسة األساسية:  
تم تنفيذ الدراسة عن طريق مشاھدة وتحليل شريط التسجيل المرئي للمباراة قيد      

  .م 31/12/2009إلى  01/12/2009البحث في المدة من 

للضرب وقد تم تحليل األداء الحركي  –ساعة  )20(حيث استغرق تحليل المباراة      

إعادة في الكرة الطائرة، وعن طريق شريط التسجيل لبعض المواقف وكذلك  الساحق

  :التاليةالبطيء أمكن تسجيل البيانات  التسجيل

  .والفاشلةالساحقة الناجحة  الضرباتعدد  -  

  ).مؤثرةمباشرة،  (ق في تسجيل نقاط الساح الضربفعالية  -  

  .ذلك وتحليلھا وفقا ألھداف  البحثتم تسجيل في البطاقات المعدة ل -  

I -5-  يليالصعوبات ما  صادفتنا منانجاز الدراسة قد  إلتمام :البحثصعوبات:  

  .صعوبة  الحصول على األشرطة السمعية البصرية  -   

  .الساحق في كرة الطائرة  لضربقلة المراجع الخاصة با -   

  .قلة الدراسات السابقة  -   

  .قلة البرامج الخاصة بالتحليل الحركي-   

I -6- الدراسة اإلحصائية:  
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إن الھدف من استعمال المعالجة ھو جمع المعطيات االحصائية وتحليلھا وتفسيرھا      

الحوادث وعالقتھا والحكم عليھا لغرض االستدالالت العلمية عن طريق دراسة أرقام 

وتختلف خطة المعالجات االحصائية باختالف نوع المشكلة وتبعا لھدف الدراسة وعلى 

  :أساس ذلك فقد اعتمد الباحث على الوسائل االحصائية التالية 

س   : المتوسط الحسابي  -1
 .   pearson"نوبارس"اختبار  -2

  :البحثوفيما يلي عرض القوانين المستخدمة في ھذا 

  
  
  
  )92-35(:المتوسط الحسابي 1

  

  
       

  

  

  

  

  

  
   س مج             

  =  س
ن                 

  :حيث أن

  

س •  .المتوسط الحسابي للدرجات :

  .تالقيمة الحسابية للدرجا :س •

  .عدد األفراد العينة :ن  •

 .مجموع الدرجات :مج س •
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  :اختبار بارسون -2
  

  

               مج ص  × مج س                                                                        
                                       ـــــــــــ      -ص   × مج س

  ن                                                                         
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=   ر   

                                  
                                  2)ص ( مج                          2)س ( مج                                         
                       ـــــــــ            -  2مج ص  -ـــــــــ    -    2مج س

  ن                                              ن                                                                          
   

                                
التتابعي بطريقة  االرتباطبطريقة العزوم أو معامل  االرتباطيعرف باسم معامل          

البسيط بيم مجموعتين من أزواج  االرتباطو يستخدم ھذا العامل لحساب  »بيرسون  «

  .»س، ص  «الدرجات للمتغيرين 

بالرجوع إلى  االختبارينو الھدف منه ھو معرفة مدى عالقة اإلرتباطية بين          

 «أو  » 1+ «تتجاوز قيمة البسيط ال  االرتباطجداول الداللة اإلحصائية، و إشارة معامل 

فالعالقة  » 1- «إلى  اتجھتكانت العالقة قوية، أما إذا  » 1+ «من  اقتربفكلما  ،» 1-

و  » 1+ «   و في حالة مساواته االرتباطفيقل  » 0 «إلى الصفر  اقتربعكسية، و كلما 

-36(        .فإن اإلرتباط يكون قوي بين اإلختبارين إما باإليجاب أو السلب ،» 1- «
285/286(  

  :حيث أن

  .االرتباطمعامل  :ر  •

  .المتغير األول و الذي يعبر عن القياس األول :س  •

  .المتغير الثاني و الذي يعبر عن القياس الثاني :ص  •

  .ينةععدد أفراد ال :ن  •

 .يعبر عن المجموع:  مج •

  

  :الخاتمـة 
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لقد تضمن الفصل األول من الباب الثاني لھذا البحث على منھجية البحث ومختلف 

اإلجراءات الميدانية ، حيث اشتمل ذلك على منھجية البحث المستعمل، والعينة وكيفية 

اختيارھا ، ثم مجاالت البحث واألدوات المستعملة في ھذا البحث، لما تطرقنا أيضا في 

تناسب موضوع  إحصائيةئية وما تضمنته من وسائل نھاية الفصل للمعالجة االحصا

  .وإشكاليةالبحث 
  



عرض وتحليل النتائج  الفصـــــــــل الثانــــــي
 

 :د ـتمھي

العلمية ألي دراسة ترتكز باألساس على تحليل النتائج التوصل إليھا و محاولة  الخلفيةإن        

ھذه الفرضيات المقترحة  إثباتإيجاد العالقات بين متغيرات البحث والتي من خاللھا يمكن 

ملين محاولة البرھنة علي فرضية تتميز بوجود عا"بخصوص التجربة علي إنھا " وود"ويشير 

  "تربطھما عالقة نسبية

II  -1- تحويل قيم األداء إلى درجات يمثل) 1(ول رقم الجد.    
      وضــــزاوية النھ  زمن االعــداد  موضع الالعــــب  

  الدرجة  الزاوية  الدرجة  الزمن  الدرجة  الموضع  لدقةا  الالعب رقم  المحاوالت

  

  
  

10  

1 113  4  1.083 3 4 5  
2 109  4  1.093 3.3 2 4  
3 101  2  1.51 3.5 1 3  
4 108  3  1.013 3 4 5  

  

  
  

05  

5 118  3  1.51 3.8 1 3  
6 109  4  1.043 4 1 4  
7 120  3  1.184 4 1 4  
8 118  3  1.123 3.6 1 3  

  

  
  

07  

9 100  2  1.42 2.6 3 3  
10 110  4  1.013 2.5 2 4  
11 105  2  1.093 3 4 4  
12 109  4  1.24 2 1 4  

  

  
  

03  

13 110  4  1.093 2 1 4  
14 115  3  1.073 3.2 4 5  
15 120  3  1.154 3.6 1 3  
16 121  3  1.293 2.4 1 3  

  

  
  

06  

17 121  3  1.42 3 4 4  
18 115  3  1.174 2.6 3 5  
19 114  4  1.33 2 1 4  
20 110  4  1.254 2.5 2 5  

  

  

02  

21 110  4  1.33 3 4 5  
22 112  4  1.24 4 1 4  
23 114  4  13 2.7 3 5  
24 112  4  1.013 2.3 1 4  
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II -2-  الدقةو زاوية النھوضنتائج عالقة  )02(عرض وتحليل ومناقشة نتائج الجدول رقم:  
 

) ( المحسوبة) ر  الجدولية) ر  الزاوية  الدرجة  الدقة
113  4  5    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0.45  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0.39  

109  4  4  
101  2  3  
108  3  5  
118  3  3  
109  4  4  
120  3  4  
118  3  3  
100  2  3  
110  4  4  
105  2  4  
109  4  4  
110  4  4  
115  3  5  
120  3  3  
121  3  3  
121  3  4  
115  3  5  
114  4  4  
110  4  5  
110  4  5  
112  4  4  
114  4  5  
112  4  4  
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 .الساحقالدقة في الضرب و زاوية النھوض ح العالقة بينيوض) 04(الشكل رقم 
 

  
 
  :ما يلي) 2(يتضح لنا من خالل الجدول رقم  -  

عند ) 0.39(الجدولية التي بلغت ) ر(وھي اكبر من ) 0.45(المحسوبة  )ر(بلغت قيمة       

 نھوضزاوية الھذا يدل على انه يوجد عالقة بين و)0.05(درجة خطورة  و  )23(درجة حرية 

  . الدقةو

  :االستنتاج

حيث كلما كانت زاوية  زاوية النھوض والدقةأن ھناك عالقة بين  من ھذه النتائج نستنتج    

وھذا ما يعطي الالعب الساحق  القوة  كانت الدقة جيدة) ˚110-˚100(النھوض محصورة ما بين 

علي مصطفى  الدكتور والعكس كلما زادت الزاوية أو نقصت وھذا ما يؤكده الالزمة لالرتقاء 

ومن الناحية البايوميكانيكية    "قانون  –تدريب  –تعليم  –تاريخ  –الكرة الطائرة "في كتابه   طه

انه كلما اقترب الجسم من األرض ازدادت الجاذبية مما يؤثر ذلك على عملية النھوض ،وكلما 

ثائر غانم حمدون و (دراسة زادت قوة االرتقاء وھذا ما تتفق عليه ازدادت الزاوية في االتساع 

      ).وليد غانم ذنون
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II -3-  اإلعداد بالدقةزمن نتائج عالقة  )03(عرض وتحليل ومناقشة نتائج الجدول رقم:  
 

  الجدولية) ر(  المحسوبة ) ر(  الدقة  الدرجة  زمن االعداد
1.08 35  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

0.41  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0.39  

1.09 34
1.5 13
1.01 35
1.5 13
1.04 34
1.18 44
1.12 33
1.4 23
1.01 34
1.09 34
1.2 44
1.09 34
1.07 35
1.15 43
1.29 33
1.4 24
1.17 45
1.3 34
1.25 45
1.3 35
1.2 44
1 35

1.01 34
  
 
 

   
  
  
  
  
 



عرض وتحليل النتائج  الفصـــــــــل الثانــــــي
 

   .في الضرب الساحق والدقة زمن اإلعدادضح العالقة بين يو) 05(الشكل رقم 
 

  
  
 
  :ما يلي) 3(يتضح لنا من خالل الجدول رقم  -  

عند ) 0.39(الجدولية التي بلغت ) ر(وھي اكبر من ) 0.41(المحسوبة  )ر (بلغت قيمة         

اإلعداد  زمنوھذا يدل على انه يوجد عالقة بين )0.05(و درجة خطورة )  23(درجة حرية 

  . الدقةو

  :االستنتاج

كان زمن اإلعداد  حيث كلما زمن اإلعداد والدقةأن ھناك عالقة بين  من ھذه النتائج نستنتج    

كانت الدقة جيدة و ھذا ما يسمح لالعب الساحق بأخذ الوقت ) ثا1.20 -1.10(يتراوح ما بين 

 لوحظ فمن خالل تحليل الفيديو و نقصالكامل أثناء االرتقاء والطيران والعكس كلما زاد التوقيت أ

زاد زمن اإلعداد ثر ذلك سلبيا على األداء فكلما ارتفعت الكرة كثيرا أانه كلما زاد زمن اإلعداد 

  .مما يؤدي ذلك إلى ارتباك الالعب أثناء السحق  والعكس 
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II -4- بالدقة الموضعنتائج عالقة  )04(ج الجدول رقم عرض وتحليل ومناقشة نتائ:  

  الجدولية) ر(  المحسوبة ) ر(  الدقة  الدرجة  لموضعا

345  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0.62  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

0.39  

3.324
3.513
345
3.813
414
414
3.613
2.633
2.524
344
214
214
3.245
3.613
2.413
344
2.635
214
2.525
345
414
2.735
2.314
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 .في الضرب الساحق الموضع والدقةيوضح العالقة بين ) 06(الشكل رقم 
 

  
 

  :ما يلي) 4(يتضح لنا من خالل الجدول رقم  -   

عند ) 0.39(الجدولية التي بلغت ) ر(وھي اكبر من ) 0.62(المحسوبة  )ر(بلغت قيمة       

الطيران وھذا يدل على انه يوجد عالقة بين مرحلة )0.05(و درجة خطورة )  23(درجة حرية 

  . بالدقةوالضرب 

  :االستنتاج

كلما كانت تبعد مسافة حيث الدقة و الموضعأن ھناك عالقة بين  من ھذه النتائج نستنتج    

ذا ما يسمح لالعب بأخذ مسافة كانت الدقة جيدة وھ) م 3 -2.70(الشبكة ما بين  ناالرتقاء ع

ومن خالل تحليل  لمس الشبكة والعكس كلما زادة المسافة أو نقصتالطيران لتجنب  أثناءمناسبة 

ثر ذلك على دقة السحق وھذا ما أنه كلما ابتعد الالعب عن الشبكة بمسافة كبيرة أالفيديو الحظنا 

،وكلما كانت المسافة قصيرة  رة أو سقوطھا خارج الملعبيعطي الفرصة لحائط الصد في صد الك

ثائر غانم ( إشكالية مع االرتقاء وقرب الشبكة ھذا ما تتفق عليه دراسة وجد الالعب نفسه في 

    ).  حمدون و وليد غانم ذنون
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 -II -5  :مناقشة النتائج بالفرضيات

والدقة في الضرب الساحق،  ارتباط معنوي بين زاوية النھوضوجد يالباحثان أنه  افترض *   

  .ومن خالل مالحظتنا للجداول تحقق ھذا الفرض

والدقة  اإلعدادوفيما يخص الفرضية الثانية التي توحي إلى أنه يوجد ارتباط معنوي بين زمن *   

  .تحققت كذلك ھذه الفرضية

كذلك ة أما الفرضية الثالثة التي توحي على أنه يوجد ارتباط معنوي بين الموضع والدق*   

  .تحققت ھذه الفرضية
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 -II -6  :االستنتاجات

  :استنتج الباحث ما لييبناء على النتائج المتحصل عليھا  -

*       )°110(محققة من طرف الالعبين  نھوض بلغت أكبر زاوية

  )°100(  محققة من طرف الالعبين نھوض قل زاويةأبلغت *     

اوية النھوض والدقة حيث كلما كانت الزاوية محصورة بين وجد ھناك عالقة بين زت*     

  .كانت الدقة جيدة) 110°  -100°(

*      ).ثا1.20(محقق للسحق من طرف الالعبينكبر زمن إعداد أ بلغ

  ).تا1.10(قل زمن إعداد محقق للسحق من طرف الالعبينأبلغ *    

-1.10(ان الزمن محصور ما بين توجد ھناك عالقة بين زمن اإلعداد والدقة حيث كلما ك*    

  .كانت الدقة جيدة) ثا 1.20

  ).م3(محققة من طرف الالعبين  بين نقطة االرتقاء و الشبكةكبر مسافة أبلغت *   

  ).م2.70(محققة من طرف الالعبين  بين نقطة االرتقاء و الشبكةقل مسافة أبلغت *   

نت المسافة بين نقطة االرتقاء والشبكة  توجد ھناك عالقة بين الموضع والدقة حيث كلما كا*    

  .كانت الدقة جيدة) م3-2.70(محصورة مابين 
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 -II -7  :الخالصة العامة

بعض المتغيرات الكينيماتيكية وعالقتھا بالدقة في  دراسةتطرقنا في بحثنا ھذا إلى موضوع      

لبحث و الذي تم عن طريق و من خالل دراستنا ل مھارة الضرب الساحق في الكرة الطائرة 

  .تحليل المباراة

   ومن ھنا أصبحت الفرق ذات المستويات العليا تتسابق في استخدام مھارة الضرب -        

  الوطني  الساحق، ولعل ذلك يوضح لنا الفارق في المستوى بين فرق القمة وفريق المنتخب 

ضمن مشكلة البحث  ةالمطروح اؤالتستوعلى ھذا األساس جاءت ھذه الدراسة لإلجابة عن ال

  .فرضياتهومحاولة الوصول إلى أھداف البحث والتأكد من صحة أو نفي 

  :فقد قمنا بتقسيم ھذا البحث إلى بابين 

      .الباب األول خصصناه للدراسة النظرية أما الباب الثاني فقد اشتمل على الدراسة الميدانية 

نا في كل فصل إلى مواضيع لھا عالقة مباشرة قسمنا الباب األول إلى أربعة فصول تطرق   

الساحق، أما الفصل  الضرببالبحث، حيث الفصل األول خصص للتقويم، والفصل الثاني حول 

وأشتمل الفصل األخير على الدراسات ) سنة18-15(الثالث تناولنا خصائص المرحلة العمرية 

  .المشابھة 

ل تناولنا فيه منھجية البحث وإجراءاته وقد تضمن الباب الثاني على فصلين، فالفصل األو

الميدانية وتطرقنا فيه إلى الدراسة االستطالعية واألساسية للبحث، أما الفصل الثاني فقد تضمن 

النتائج التي تم التوصل إليھا وتحليلھا، ومقابلتھا بالفرضيات، ، وبغية التحقق من فروض  عرض

ستخدام تحليل األفالم واستخدام بعض البرامج البحث اعتمدنا في بحثنا على المنھج الوصفي با

اليود فيديو ستيدو "و" كينوفيا"و "ماكس تراك"المساعدة على التحليل الحركي من بينھا برنامج 

، وقد تم دراسة وتحليل أداء ستة العبين الذين يجيدون الضرب الساحق لدى المنتخب   "11

تاجات وصاغھا الباحثان بشكل مجموعة سنة، وتم استخالص االستن 19الوطني أشبال أقل من 

من التوصيات لالستفادة منھا في مجال تدريب رياضة لعبة كرة الطائرة وكذلك للعاملين 

  .والمسئولين في االتحادية الجزائرية لكرة الطائرة

  

II  -8- يوصي الباحث على مايلي :التوصيات  
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