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تأثير تمرينات خاصة وفق التغذية
الراجعة البايوميكانيكية في تطوير
بعض المتغيرات لإلرسال الساحق في
الكرة الطائرة
صداح ابراهيم سيد ولي
طالب ماجستير  /كلية التربية االساسية – جامعة ديالى
ملخص البحث :
تكمننم ملننكلة الفيننع نني ةننعر ملنناسا االسسننال السننا بننالكرا الطنناةرا دننند
اغلب الفرق وألهمية تلك الملاسا ادد الفا ع تمريننا دلنى اسنال التة ينة الراجعنة
الفايوميكانيكينننة لتطنننوير هننن الملننناسا  .وبننند اسنننتخدت الفا نننع المننننل التجريفننني و
المجمودننة الوا نندا لمهةمتننة طفيعننة الفيننع ل وتم لننت العينننة بمنتخننب ميا ننة ديننالى
والفننالع دننددهم  )8مننم مجمننو(  )01الدفننا .وبعنند تطفي ن التجربننة وتيلي ن النتنناة
توص ن الفا ننع الننى وجننود تطننوس نني ملنناسا االسسننال السننا ل ويوصنني الفا ننع
باستخدات وساة تقنية للمساددا ي تقديم تة ينة ساجعنة بايوميكانيكينة كفنرام التيلين
اليركي بالتدسيب لمختلر الفعاليا .
The research problem lies in the weakness of skill
overwhelming transmitter volleyball when most of the
difference and the importance of that skill repeat exercises
researcher to a feedback biomechanics the basis for the
development of this skill. The researcher used the experimental
method is the same group for the suitability nature of the search,
and was sample Bmentb the Diyala province's (8) of the total
(14) players. After application of the experiment and analyze the
results the researcher to the existence of evolution in the skill of
the transmitter overwhelming, and the researcher recommends
using technical means to assist in providing feedback
biomechanics the as kinetic analysis training programs for
various events.

الباب االول
 -1التعريف بالبحث :
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 1-1مقدمة البحث واهميته :
اهننتم العنناملون نني المجننال الرياةنني بدساسننة الملنناسا اليركيننة وتيليللننا
وتقويملننا وتطويرهننا مننم خننهل تلننخيق مننناط القننوا وال ننعر نني الملنناسا وبنننا ا
دلى ألك يتم تصييح ه االخطنا منم بفن المندسبيم والمختصنيم بمختلنر االمنوس.
وينر الفا نع ان اسنتخدات متةيننر تمريننا و ن التة يننة الراجعنة الفايوميكانيكينة هننو
تعزيز ألجزا االدا الةاية ليسنت معر نة منناط ال نعر قنم وانمنا تعزينز منناط
القوا اي ا و لك لتطوير مكونا ومتةيرا االدا الملناس  .ان لعفنة الكنرا الطناةرا
وا دا مم اهم االلعاب الجماهيرية التي للا شعفية كفيرا ي اغلنب دول العنالم ل ينع
يماسسننلا الكفنناس والصننةاس ل ال ن كوس واالنننا ل االصننيا والمعننوبيم ل وألهميننة ه ن
اللعفة يفقى القاةمون دليلا ملتميم بتطويرها وجعللا اك ر تلنويقا وتنا سنية منم خنهل
تطوير ملاساتلا ومم ةمنلا ملاسا االسسال السا كونة مم اهم الملاسا ني تلنك
اللعفة  .وتتجلى اهمية الفيع ي معر ة تأثير تمرينا التني وةنعت منم بفن الفا نع
دلننى اسننال التة يننة الراجعننة الفايوميكانيكيننة نني تطننوير بع ن متةيننرا االسسننال
ي الكرا الطاةرا التي اختاسها الفا ع للدساسة .
السا
 2-1مشكلة البحث :
ملكلة الفيع تتلخق بميوسيم الميوس االول يم االسسال السا الن يعند منم
اهننم الملنناسا التنني ييص ن مننم خهللننا الفري ن دلننى النقطننة مفاشننرتا ل ل ن ا بننر
اهميتننة بالنسننفة للمنندسبيم والفنيننيم والمختصننيم باللعفننة ل ومننم خننهل االطننه( دلننى
الدساسا واالبيا السابقة وخفرا الفا نع كوننة الدفنا ومندسبا ومنم خنهل االطنه(
دلى اسا الخفرا ي اللعفة تفيم ان هناك ةعر ي ادا ه الملاسا ووجود اخطنا
ي ميكانيكية االدا او ي بع المتةيرا الفايوميكانيكية لل الملاسا  .امنا المينوس
ال اني يتم بعدت استخدات التة ية الراجعنة الفايوميكانيكينة المتم لنة بالتيلين اليركني
والتننني تعطيننننا ادق التفاصننني دنننم االخطنننا الياصنننلة ننني الملننناسا ل ننننر بعننن
المدسبيم ت يستخدمون اغلب انوا( التة ية الراجعة اال الفايوميكانيكية .
 3-1اهداف البحث :
 -0ادنننداد مجمودنننة منننم التمريننننا الخاصنننة و ننن التة ينننة الراجعنننة الفايوميكانيكينننة
لتطوير بع المتةيرا لألسسال السا بالكرا الطاةرا.
 -3التعننر دلننى تننأثير التمرينننا الخاصننة نني تطننوير بع ن المتةيننرا ا سسننال
السا بالكرا الطاةرا.

 4-1فروض البحث :
 -1وجنننود نننروق ا داللنننة ا صننناةية بنننيم االختفننناس القفلننني والفعننند
المتةيرا لألسسال السا ولصالح االختفاس الفعد .
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 5-1مجاالت البحث :
 1-5-1المجال البشري  :منتخب ميا ة ديالى للكرا الطاةرا .
 2-5-1المجال الزماني  2112/12/ 13:ولغاية 2113/2/22
 3-5-1المجال المكاني :القادة المةلقة ي ميا ة ديالى .
الباب الثاني
 1-2التغذية الراجعة البايوميكانيكية :
هي معلوما كمية او نودية دنم المتةينرا الميكانيكينة لنألدا اليركني كمتةينر
السردة والتعجي والزخم اليركي والقوا وتقسم النى تة ينة ساجعنة كينماتيكينة والتني
تعر بانلا التة ية الراجعة ول خصاةق ومميزا اليركة او نول شنك اليركنة
الناتجة وك لك معلوما دم الم ناهر الكينماتيكينة الخاصنة بناألدا منم خنهل التأكيند
دلننى استفننا( مركننز كتلننة الجسننم او الزوايننا المطلننوب تيقيقلننا نني مفاصنن الجسننم
المختلفننة دننند تطفين االدا سنننا ميمنند مطيننر ل  3112ل .)03وك ن للك تة يننة ساجعننة
كينتيكينننة والتننني تعنننر بانلنننا التة ينننة الراجعنننة نننول ممينننزا وخصننناةق القنننوا
المسنتخدمة نني اليركننة وهنني تت ننمم اي ننا معلومننا دننم مننا يمكننم اللننعوس بنة مننم
مقادير القوا المف ولة اثنا االدا سنا ميمد مطيرل  3112ل . )01
 1-1-2االرسال :
يعنند االسسننال ا نند الملنناسا االساسننية نني الكننرا الطنناةرا ويعننني ال ننربة
التي يفدا بلا اللعب ي المفاساا ويستأنر دقب ك خطا ل وهو دفاسا دنم جعن الكنرا
ي الة لعب بواسطة الهدب الن يلنة المركنز الخلفني االيمنم ني الفرين والن
ي رب الكرا باليد المفتو نة او المةلقنة او بنا جنز منم الن سا( بلند اسسناللا منم
وق اللفكة الى ملعب الفري المنا س اكرت كي خطابية ل  0991ل .)27
 2-1-2االرسال الساحق :
يعنند االسسننال السننا مننم اك ننر االسسنناال اسننتخداما مننم بفنن الفننرق ا
المستو العالي ن را لمنا يتمتنب بنة منم بنوا وسنردة ل ويعند هن ا الننو( منم االسسنال
ا طابب هجومي مفاشر وال لة تأثير كفينر ني لعفنة الكنرا الطناةرا اكنرت كني
خطابية ل  0991ل  . )012وير الفا ع كلما اد ادلية االسسنال منم ينع بوتنة
وسرد تة ودبتنة كلمنا كنان سنه ا عناال ني كسنب النقطنة والفنو بالمفناساا منم خنهل
اكتساب نقطة سريعة او مفاشرا او مم خهل التقلي مم ادلية اللجوت المنا س .
 1-2-1-2المراحل الفنية لألرسال الساحق :
 -1مرحلة االستعداد (التهيؤ) :
ي ه المر لة تكون المسنا ة بنيم القندميم بعنر االكتنا ومركنز ثقن مو دنا
دلية بالتساو ل بييع تكون القندمان مششنرتيم لألمنات ل ويمكنم تقنديم بندت دلنى بندت
ه دم دو ان نا بلي ي الركفتيم ل بينمنا يكنون
اخر او تكونان بلك متوا
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الجن ( دموديننا اي ننا دلننى الكتفننيم والن ننر لألمنناتل امننا الكننرا فننيم سا تنني اليننديم او
سا ة اليد وامات زات الوسم سعد ماد الجميلي ل  3111ل . )13
 -2مرحلةة رمةةي الكةةر  :يقننوت الهدنب نني هن المر لننة برمني الكننرا نيننو االدلننى
واالمننات بييننع يلتقنني بلننا نني نقطننة ميننددا سننلفا نني هننم الهدننب الن يتوا ن يلننا
المرس مب مم استفا( الكرا وهفوطلا والمسنا ة التني يقطعلنا ني المرا ن اله قنة
ل رب الكرا طاسق ةايب ميمدل  3117ل. )72
ومم الجوانب الملمة ي ه ا النو( منم االسسنال التني يمكنم الهدنب المرسن ا نادا
منلا ي التقرب نيو اللفكة ل رب الكرا هو ان الهدب يستطيب ةرب الكرا داخن
الملعب وبا مكان سمي الكرا داخ الملعب طالما ان طيران المرسن منم خناسط خنم
النلاية دامر جفاس السعد ل  0998ل. ) 38
 -2مرحلة الخطوات التقربية  :ان ه المر لة تلفة الى د كفير الخطوا التقربية
لل ننرب السننا ا تتولنند مننم السننردة اال قيننة السننردة العموديننة يننع تسننادد نني
النلو وةرب الكرا بعد لك بقوا باسم ابراهيم ميد ل 3101ل)19
وللخطوا التقربية مر لتان :
خطوا العدو

خطوا الوثب

 -4مرحلة االرتقاء والطيران :
يرتفننب الجسننم بعنند مرجيننة الن ساديم الننى الخلننر ثننم االدلننى بعنند ان نننا بلين نني
مفص الركفة وان الوةب الصييح والميكم لكه القندميم ينشمم انتقناال منشثرا للطابنة
مم ركة الرك الى ركة القفز .
 -5مرحلة ضرب الكر :
ي ه المر لة تمتد ال سا( ال اسبة لألدلى لمهباا الكرا وةربلا بييع يصنفح
د ني جن ( الهدنب
الجسم اك ر استقامة مم خهل اال ادا مم التقول الكام ال
اثنا المدا التي نيرية لل نرب وينتم ثنني الن سا( منم المر ن لليصنول دلنى سنردة
اوية لل سا( مم خهل تقصير نصر بطر ال سا( بييع ييص الهدب دلى ابصى
سردة دند ةرب الكرا .
 -6مرحلة الهبوط :
تيد دملية اللفنوط بعند دملينة ةنرب الكنرا ا يقنوت الهدنب بسنيب الن ساديم
لألسف وسيب الج ( وميلة الى االمات واللفوط دلى االملاط بصوسا متوا ننة وثنني
الركفتيم بفتية در الكتفيم و لك المتصاص صدمة اللفوط ويأخن الهدنب وةنب
االستعداد بالتيرك بصوسا سريعة للد ا( دم الكرا بعد دملية اللفوط .
الباب الثالث
 -3منهجية البحث واجراءاته الميدانية :
 1-3منهج البحث :
اسننتخدت الفا ننع المنننل التجريفنني بأسننلوب المجمودننة الوا نندا و لننك لمهةمتننة
طفيعة الفيع واهدا ة ل والتجرينب هنو التةيينر المتعمند والم نفوط لللنروط المينددا
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لينناد مننا ومه ننة التةيننرا الناتجننة نني اليادثننة نفسننلا وتفسننيرها واالسننفاب التنني
اثر دليلا ظا ر هاشم الكاظمي ل  3103ل)022
مستق
X

بفلي
T1

المجمودا
المجمودة التجريفية
 2-2مجتمع البحث وعينته :
ان نجاح الفا نع ني اختيناس العيننة الصنييية منم ينع الننو( واليجنم وطريقنة
السننيب هننو المفتنناح السننليم للوصننول الننى النتنناة وامكانيننة تعميملننا دلننى المجتمننب
ايزا جمعة صنالح واخنرون ل3119ل  .)87تنم اختيناس العيننة المكوننة منم
المفيو
 )03الدفننا تم ن منتخننب ميا ننة ديننالى مننم مجتمننب منتخفننا الميا ننا للمنطقننة
الوسننطى وتم نن العينننة نسننفة  )%31مننم المجتمننب الكلنني  .وبعنند اسننتفعاد الهدننب
الليفرو وك لك الهدفيم ال يم ال يشدون االسسال السا اصنفيت العيننة  )8الدفنيم
.
 1-2-3تجانس العينة :
لةر معر ة التجانس لد دينة الفيع ي بع المتةيرا التي للا دهبنة بالفينع
ل بات الفا ع باستخراط معام االلتوا لك مم الطول ل والو ن ل والعمر ) ل وكمنا
موةنننح ننني الجننندول  )0ويوةنننح اي نننا الوسنننم اليسنننابي واالنينننرا المعيننناس
الطننول ل الننو ن ل العمنننر ) ل والتنني للننا دهبنننة بالفيننع ل وي لننر ننني
لمتةيننرا
الجنندول ل ن بننيم معامنن االلتننوا هنني مننا بننيم  ) 3±ل وبلنن ا تكننون دينننة الفيننع
متجانسة ل ي المتةيرا الم كوسا .
جدول()1
يوضح تجانس عينة البحث في متغيرات الطول والوزن والعمر
المعالم اإلحصائية وحةةةةةةةةةةةدات الوسةةةةةةةةةةةة االنحةةةةةراف معامةةةةةةةةةةةةةةل
المعياري االلتواء
الحسابي
القياس
المتغيرات
192ل0
037ل371 37ل2
سنة
العمر الزمني
298ل1
27ل192 083ل1
سنتمتر
الطول
213ل1
211ل8
كيلوغرات 28
الوزن
 3-3الوسائل واالدوات واالجهز المستخدمة في البحث :
 1-3-3وسائل جمع المعلومات :
المصادس العلمية العربية واالجنفية .
المه ة والتجريب .
المقابه اللخصية .
شفكة المعلوما الدولية االنترنيت) .
االختفاس والقيال .
استماسا تسجي الفيانا وتفريةلا .
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 2-3-3االدوات واالجهز المستخدمة في البحث :
ملعب الكرا الطاةرا المطاب لللروط والقانون الخاص باللعفة .
كرا بانونية ددد . )7
ميزان طفي لقيال الو ن بو دا بيال الكيلو غرات .
اسفة يدوية نو( ). (VERTEX
مقيال سسم بطول وا د متر .
شريم بيال نسيجي لقيال االطوال والمييطا .
شريم بيال متر .
توصيه كلرباةية .
داسةتان خلب لةر اختفاس الدبة .
ف بطول  )03متر لةر الدبة .
مصفاح كفير بهجكتوس) لإلةا ا .
شريم الس مم النو( العري .
ددا متنودة متكونة مم مفكا ل مقق ل كتر ل الخ) .
كاميرا نو( ). (SONY 40 GB RCORDING
ام كامرا ثهثي .
اسفة كومفيوتر ميمول)نو( ).(DELL INSPIRON N 5010
منصة بيال القوا .
برنام التيلي اليركي )(KINOVEA
 4-3متغيرات البحث قيد الدراسة :
بات الفا ع باالطه( دلى العديد مم المصادس والمراجب العلمية ل لةنر اختيناس
بعن المتةيننرا الفايوميكانيكيننة واختفنناس الدبننة لإلسسننال السننا ل نندد المناسننفة
منلا لطفيعة الدساسة وهد لا وهي كالتالي:
 1-4-3المتغيرات الخاصة بالبحث :
 -1ارتفةةام مر ةةز تلةةة الجسةةم  :هننو المسننا ة العموديننة الميصننوسا بننيم مركننز كتلننة
الجسم واالس .

-055-

العدد الخامس والخمسون  .مجلة الفتح  .ايلول لسنة 3102

صداح ابراهيم سيد ولي

 -2السةةةرعة الزاويةةةة للجةةةرم لحكةةةة ضةةةرب الكةةةر  :وتيتسنننب منننم خنننهل الزاوينننة
الميصوسا بيم الخم الوهمي دند ابصنى ان ننا يصن الينة الجن ( النى لي نة ةنرب
الكرا مقسوت دلى مم اليركة مم ابصى ان نا الى لي ة ةرب الكرا .

 -3السرعة الزاوية للررام لحكة ضرب الكر  :وتيتسب بمقنداس الزاوينة المقطودنة
مننم لي ننة ابصننى ثننني للخلننر اثنننا الطيننران الننى لي ننة ةننرب الكننرا مقسننوما دلننى
الزمم .

 -4زاوية انطالق الكر  :وهني الزاوينة الميصنوسا بنيم الخنم اال قني النوهمي المناس
بمركننز كتلننة الكننرا والخننم الننوهمي الممتنند مننم مركننز كتلننة الكننرا لي ننة ةننربلا الننى
مركزها دند انطهبلا .
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 -5متغير الدقة :
كلمة الدبة تعني باللةة العامية التنلنيم) ل ومعناهنا العلمني هنو القندسا دلنى توجينة
اليركننا االساديننة التنني يقننوت بلننا الفننرد نيننو هنند معننيم ل واي ننا تعننني الكفننا ا نني
اصابة اللد ل وبد يكون ه ا اللد منا سا كما هو الينال ني المهكمنة والمفناس ا ل
او بد يكون اللد منطقة مكلو ة ي ملعب المنا س كما هو اليال ي الكنرا الطناةرا
والتنس والسكواش ل كما بد يكنون المرمنى كمنا هنو الينال ني كنرا القندت واليد ميمند
صفيي سانيم ل  3110ل . )272

 5-3اختبار الدقة لألرسال الساحق :
بعد االطه( دلى المصادس والمراجب العلمية اليدي ة بنات الفا نع باختيناس اختفناس
دبننة االسسننال السننا لفرمننا  )Birumbachلننش غننانم الصننميددي واخننرون ل
3101ل . )218
االختبةةةار  :اختفننناس دبنننة االسسنننال المتمنننوط او السنننا ) بنننالكرا الطننناةرا لفرمنننا
. )Birumbach
الهدف من االختبار  :بيال دبة االسسال المتموط او السا ) بالكرا الطاةرا .
وصف االداء  :ي فت ف دلى استفا( 33ل)0ت منم نلاينة اللنفكة ل ثنم يقنر الهدنب
خلننر الخننم ل ويرسن الكننرا بنننو( معننيم مننم االسسننال بييننع تمننر الكننرا بننيم اليف ن
واللفكة وتسقم ي منطقة ال 82ل)0ت مم نلاية نصر الملعب المقاب .
يعطى للمختفر  )03مياولة مقسمة  )1مياوال متتالية ثم تعطنى سا نة مناسنفة ثنم
 )1مياوال اخر .
يمنح الهدب  )2دسجا ا ا مر الكرا بيم اليف واللفكة دون ان تلمس اللفكة او
اليف وتسقم ي منطقة ال 82ل )0ت مم نلاية الملعب .
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يمنح دسجنة وا ندا ا ا منر نوق اليفن وسنقطت ني منطقنة ال 82ل )0ت ل تيتسنب
اشننلة ا ا المسننت اليفن او اللننفكة وتكننون الدسجننة النلاةيننة مننم  )21أل سننم )01
مياوال كما ي اللك .
التوجيه والتسجيل  :الدسجة النلاةية مم . )21
 6-3مواصفات االجهز والبرامج المستعملة في االختبار والتحليل :
-6-3ا الكاميرات :
اسنتخدت الفا ننع كناميرا نننو( ) (Sony up to 27 Hrsكمننا ني اللننك يابانيننة
 0323ت)
المنلأ لةر التيلي القفلني والفعند  .ينع كاننت استفادلنا دنم االس
وكان بعدها دم الملعب  8301ت) كما ي اللك . )0
 2-6-3برنامج التحليل الحر ي ): (Kinovea 0.8.7
اسنننتعم الفا نننع برننننام التيليننن اليركننني  ) Kinovea 0.8.7السنننتخراط
متةيرا الفيع وتيليللا ييتنو هن ا الفرننام دلنى  )03اداا يمكنم ان تسنتخدت ني
التيلي اليركي أل جز مم أجزا الجسم وهي كاآلتي :
(Color profile) .0
(Perspective Grid) .3
(Magin fire) .3
(Stop watch) .4
(Angle) .5
(Cross marker) .6
(Line) .2
(Pencil) .8
(Text) .9
(Show comments) .11
(Move) .11
(Add key image) .12
يمكم تيديد ا وا دا مم ه االدوا لتيديد المتةير الن نريند بياسنة و سنب
نودننة عننند بيننال اطننوال ومسننا ا نسننتعم ) (lineودننند الزوايننا نسننتعم )(angle
ودند بيال مم نستعم ) (stop watchالخ .
 2-3التجربة االستطالعية :
تعد التجربة االستطهدية مم الوساة الملمة ي اثننا تنفين ملناسيب الفينو ني
مختلر االختصاصا ل ا ا مم خهللا يستطيب الفا ع التعر دلى ك ير مم االمنوس
التي تخق آلية تنفي الفيع لي اسنتطه( ال نرو المييطنة بال ناهرا التني يرغنب
الفا ننع نني دساسننتلا نوس ابننراهيم وسا ننب صننالحل  3111ل  . )89اجننر الفا ننع
التجربننننة االسننننتطهدية يننننوت االسبعننننا الموا نننن  )3103-03-09السننننادة 9317
صفا ا) ي جامعة بةداد ل كلية التربينة الرياةنية) دلنى الدفنيم منم الدفني منتخنب
الكلية وتم مم خهللا التعر دلى جملة مم االموس :
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 .0انسيابية العم
 .3معر ة الصعوبا والمعوبا
 .2التعر دلى الفترا الزمنية لتنفي التجربة
 .1التأكد مم كفا ا ري العم
 .7اختفاس صه ية االدوا واالجلزا
 .1التعر دلى مد االةا ا
كانت النتاة كالتالي :
 .0دنندلت انسننيابية العمن مننم خننهل تو يننب الملننات دلننى الفرين المسننادد وتعننريفلم
بالملات واماكم وبو لم وكيفية التسجي .
 .3كانت هنناك صنعوبا بمذخن التيناس الكلربناةي ممنا نتم دلنى الفا نع جلنب دندا
كلرباةية متكونة مم االسهك وادوا كلرباةية .
 .2نسننفة االةننا ا كانننت ةننعيفة وللنن ا اسننتعان الفا ننع بمصننفاح كلربنناةي كفيننر
بهجكتوس)
 8-3االختبارات القبلية :
اجننر الفا ننع االختفنناسا القفليننة يننوت اال نند المصنناد  )3103/03/02نني
جامعننة بةنننداد بقادننة كلينننة التربيننة الرياةنننية نني تمنننات السننادة  00317صنننفا ا) .
.
واالختفاسا هي التصوير لةر التيلي اليركي واختفاس الدبة لإلسسال السنا
ومم خهل جلود ري العم تم االنتلا مم االختفاسا السادة  1327ظلرا) .
 9-3التجربة الرئيسية :
اجننر الفا ننع التجربننة الرةيسننية يننوت ال هثننا المصنناد  3103/03/31نني بادننة
المةلقة ي ميا ة ديالى بوابب ستة اسابيب ب ه و دا ي االسنفو( الوا ند ينع
بننات الفا ننع بلدخننال المتةيننر التجريفنني دلننى العينننة  .انتلننت التجربننة نني يننوت االثنننيم
المصاد . 3102 /3/01
 11-3االختبار البعدي :
تم جرا االختفاس الفعد لعينة الفيع ي ينوت ال هثنا المصناد 3102/3/09
ي القادة الرياةية لكلية التربية الرياةية جامعنة بةنداد ل وبند نرص الفا نع دلنى
تو ير نفس ال رو التي اجريت بلا االختفاسا القفلية .
 11-3الوسائل االحصائية :
وبد استخدت الفا ع اليقيفة ا صاةية  SPSSلمعالجة الفيانا
الباب الرابع
-4عرض وتحليل ومناقشة النتائج :
 0-1در وتيلي ومنابلة متةيرا الفيع :
متةيرا
معالجا

بفلي
ل

بعد
(

ل

ل
(
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استفا( مركز
كتلة الجسم
السردة
الزاوية
للج (
لي ة ةرب
الكرا
السردة
الزاوية
لل سا(
لي ة ةرب
الكرا
اوية
انطهق
الكرا

14642

14151

14139

14242
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14195

14112

24291

24365

2534682 264311 1844468

384145

694218

264232

24463

24365

4444486 454946 3294212

614439

654228

594312

34113

24365

14691

64125

34181

54444

24365

54625

34961

14511

 ارتفام مر ز تلة الجسم :
مننم جنندول سبننم  )3تفننيم ان بيمننة الوسننم اليسننابي الستفننا( مركننز كتلننة الجسننم نني
االختفنننناس القفلنننني  )1.647بننننانيرا معينننناس  )0.151و نننني االختفنننناس الفعنننند
 )1.742بننانيرا معينناس  )0.039وكننان ننرق االوسنناط كمننا مفننيم بننيم القفلنني
والفعنننند  )0.095وانيننننرا الفننننروق  )0.117وبالنتيجننننة كانننننت  )tالميسننننوبة
 )2.290بينمننا الجدوليننة  )2.365ممننا ينندل دلننى وجننود ننروق ا داللننة ا صنناةية
بيم القفلي والفعد لل ا المتةير .ويعزو الفا ع التطوس الى التمرينا المعندا
وك ن لك الننى التيلي ن اليركنني ال ن يكلننر امنناكم الخل ن بالتكنيننك ل وان
استفننا( مركنننز كتلنننة الجسنننم ملنننم جنندا لهدنننب الكنننرا الطننناةرا كلمنننا اد
االستفننا( كلمننا اسننتطا( الهدننب الوصننول الننى نقنناط ادلننى ننوق اللننفكة
وبالتالي ةرب الكرا مم نقطة دالية وه ا ينشد النى نتح سنا ة الخصنم
ام امنة و يننادا مننناط الدبنة كلمننا تيسننم الوثننب العمنود اد لننك الننى تيسننم
االدا ي ال رب السا واالسسال السنا و ناةم الصند  .وجمينب ملناسا الكنرا
الطاةرا ا ت دلي غا ل  3111ل. )81
 السرعة الزاوية للجرم لحكة ضرب الكر :
مننم جنندول  )3تفننيم ان بيمننة الوسننم اليسننابي للسننردة الزاويننة للجن ( نني االختفنناس
القفلي  )184.468بانيرا معياس  )26.301و ي االختفاس الفعد )253.687
بننانيرا معينناس  )38.145وكننان ننرق االوسنناط بننيم القفلنني والفعنند )69.218
وانيرا الفروق  )26.232وبالنتيجة كانت ) (tالميسوبة  )7.463بينمنا الجدولينة
 )2.365ممنا ينندل دلننى وجننود ننروق ا داللننة ا صنناةية بننيم القفلنني والفعنند للن ا
المتةير  .ويعزو الفا ع التطوس الياص للتمرينا التي صييت وةعية الج ( مما
اد مننم سننردتة الزاويننة وبنننا ا دلننى لننك انننة يجننب تركيننز االهتمننات دلننى السننردة
الزاويننة نني ا لي ننة مننم لي ننا االدا طليننة سننات الننديم واخننرون ل 0998
ل. )082
 السرعة الزاوية للررام لحكة ضرب الكر :
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مم جندول  )3تفنيم ان بيمنة الوسنم اليسنابي للسنردة الزاوينة للن سا( ني االختفناس
القفلي  )379.207بانيرا معياس  )45.946و ي االختفاس الفعد )444.486
بانيرا معياس  )60.439وكان رق االوساط كمنا مفنيم ني بنيم القفلني والفعند
 )65.278وانيننرا الفننروق  )59.307وبالنتيجننة كانننت ) (tالميسننوبة )3.113
بينما الجدولية  )2.365ممنا يندل دلنى وجنود نروق ا داللنة ا صناةية بنيم القفلني
والفعد لل ا المتةير .ويعزو الفا ع التطنوس النى تكنراس التمريننا الموةنودة التني
طننوس مننم السننردة الزاويننة للنن سا( كلمننا اد سننردة النن سا( ال نناسبة لي ننة
ال رب اد سردة الكرا بعد االصطدات وبالتالي سردة استداد الكرا طلية سنات
الديم ل 0992ل. )013
 زاوية انطالق الكر :
ان الوسم اليسابي لزاوية انطهق الكرا كما يفينة جدول سبم  )3ي االختفاس القفلي
هنننو  )5.625بنننانيرا معيننناس  )3.961و ننني االختفننناس الفعننند هنننو )0.500
بانيرا معيناس  )1.690وكنان نرق االوسناط بنيم القفلني والفعند هنو )5.125
وانيننرا الفننروق هننو  )3.181وبالنتيجننة كانننت بيمننة ) )tالميسننوبة هنني )4.559
بينما الجدولية  )2.365ممنا يندل دلنى وجنود نروق ا داللنة ا صناةية بنيم القفلني
والفعد لل ا المتةير .ويعزو الفا ع ان سفب اليصول دلى هن النتيجنة هني ادلينة
التمرينننا التنني وةننعت دلننى اسننال التة يننة الراجعننة الفايوميكانيكيننة ممننا اد الننى
تصييح اوية انطهق الكرا مم خهل اللروط الفايوميكانيكية الخاصة بوةب اجزا
الجسم ومفاصلة ل ك لك يساهم بلك اد ني تطفين الزاوينة الصنييية النطنهق
الكنرا والتني تعند منم المششنرا الفايوكينماتيكينة الفعالنة لليصنول دلنى مسناس م ننالي
وصييح لزاوية انطهق الكرا .وه ا ما أكد باسم سم وايمان شاكر) " َّ
إن حركة
المقذوف محكم بقوانين و بنظم ميكانيكي معين ومةن امةم مةذه العوامن الرةيسنية هنو
اوية االنطهق " باسم سم سيم و يمان شاكر ) 99 , 5991 ,
 الدقة :
مم جدول سبم  )3تفيم ان بيمة الوسم اليسابي لسردة انطهق الكرا ني االختفناس
القفلننني  )13.750بنننانيرا معيننناس  )2.492و ننني االختفننناس الفعننند )21.750
بنننانيرا معيننناس  )2.815وكنننان نننرق االوسننناط بنننيم القفلننني والفعننند )8.000
وانيرا الفروق  )1.195وبالنتيجة كانت ) (tالميسوبة  )18.931بينمنا الجدولينة
 )2.365ممنا ينندل دلننى وجننود ننروق ا داللننة ا صنناةية بننيم القفلنني والفعنند للن ا
المتةير ا هناك تطوس اص بل ا المتةير ويعنزو الفا نع التطنوس بالدبنة هنو نتيجنة
التطننوس الياصن بجميننب المتةيننرا المفيوثننة ألنلننا بمجمودلننا تصننب بدبننة االسسننال
السا كمنا .ان معنوينة الفنروق التني ظلنر بنيم القفلني والفعند بند ققنت نر
الفيع ال ينق دلى وجود روق ا داللة ا صاةية بيم القفلي والفعند ولصنالح
الفعد .
الباب الخامس
 1-5االستنتاجات :
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 .1ان التمرينننننا الخاصننننة التنننني ادنننندها الفا ننننع دلننننى و نننن التة يننننة الراجعننننة
الفايوميكانيكية كان للا تأثير ايجابي ي تطنوير االسسنال السنا  .منم خنهل تطنوير
المتةيرا المفيوثة .
 .3ان لم اليركا الزاوية بلك خاص ملم ي تطوير االدا الملاس .
 .2ان يادا السردة الزاوية لل سا( ال اسبة تساهم ي يادا سردة الكرا .
 .1ان تطوس ا مم المتةيرا يشثر بلك مفاشر ي دبة االسسال السا .
 2-5التوصيات :
 .0يوصي الفا ع باستخدات التمرينا المعدا وتطفيقلا .
 .3االهتمنننات باسنننتخدات بنننرام التيليننن اليركننني منننم بفننن المننندسبيم الكتلنننا
تفاصي الملاسا .
 .2اجرا بيو ودساسا ملابلة لفابي االلعاب والفعاليا الرياةية .

ادق

المصادر :
 سنا ميمد مطير ؛ تأثير التة ية الراجعة الكينماتيكية االنية والنلاةية) ي تطنوير
مرا نن االدا الفننني واالنجننا نني عاليننة د ننب ال قنن ل سسننالة ماجسننتير ل جامعننة
القادسية ل كلية التربية الرياةية ل )3112
 اكننرت كنني خطابيننة ؛ موسننودة الكننرا الطنناةرا اليدي ننة ل دمننان ل داس الفكننر
العربي للطفادة والنلر والتو يب ل )0991
 سعد ماد الجميلي ؛ الكرا الطاةرا واالدداد الملاس والخططي ل دمنان ل داس
هران للنلر والتو يب ل )3111
 طاسق ةايب ميمد ؛ تأثير تمرينا التصوس العقلي المصا ب لهدا الملاس
ي تطوير تركيز االنتفا وملاسا االسسال السا واال تفاظ بلا ني الكنرا الطناةرا ل
سسالة ماجستير ل جامعة ديالى ل كلية التربية الرياةية)
 دنننامر جفننناس السنننعد ؛ دساسنننة مقاسننننة ننني بعننن المتةينننرا الفايوميكانيكينننة
ي الكرا الطاةرا ل اطرو ة دكتوسا ل جامعنة
لإلسساليم المتموط االمامي والسا
بةداد ل كلية التربية الرياةية ل )0998
 باسم ابنراهيم ميند ؛ التقندير الكمني لمسنلمة اهنم القندسا المركفنة ني دبنة ادا
بع ن الملنناسا الفنيننة لهدننب المنتخننب الننوطني العرابنني للكننرا الطنناةرا ل سسننالة
ماجستير ل جامعة ديالى ل كلية التربية الرياةية ل)3101
 مي م لطير ابنراهيم ؛ تنأثير االسنلوبيم االتقناني والتعناوني لنتعلم ملناسا االسسنال
ي الكرا الطاةرا ل سسالة ماجستير ل جامعة باب ل كلية التربينة الرياةنية
السا
ل )3111
 فيننب دلنني طنناهر ؛ نسننفة مسنناهمة بع ن المتةيننرا الفايوميكانيكيننة ب نانطهق
الكرا ي ملاسا االسسال السا بالكرا الطناةرا ل سسنالة ماجسنتير ل جامعنة بابن ل
كلية التربية الرياةية ل) 3111
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صداح ابراهيم سيد ولي

 ظننا ر هاشننم الكنناظمي ؛ التطفيقننا العلميننة لكتابننة الرسنناة واالطنناسيح التربويننة
والنفسية ل بةداد ل داس الكتب والوثاة ل )3103
 ايزا جمعة صالح واخرون ؛ اساليب الفيع العلمي من وس تطفيقني ل االسدن ل
داس اليامد للنلر والتو يب ل )3119
 ميمنند صننفيي سننانيم ؛ القيننال والتقننويم نني التربيننة الفدنيننة الرياةننية لط1ل
مصر ل داس الفكر العربي ل )3110
 لننش غننانم الصننميددي واخننرون ؛ اال صننا واالختفنناس نني المجننال الرياةنني ل
ط0ل العراق ل اسبي ل )3101
 لننش غننانم الصننميددي واخننرون ؛ اال صننا واالختفنناس نني المجننال الرياةنني ل
ط0ل العراق ل اسبي ل )3101
 نوس ابراهيم وسا ب صالح ؛ دلي الفيا لكتابة االبيا ني التربينة الرياةنية
ل بةداد ل )3111
 باسم سنم سنيم و يمنان شناكر ميمنود  :طنرق الفينع ني التيلين اليركني ل
ط 0ل دمان ل داس الفكر العربي ل 0997
ا ت دلي غا  :تأثير مناه تدسيفية مختلفنة اللندا باألثقنال ني تطنوير القنوا

المميزا بالسردة ودهبة بدبة ادا ال رب السا القطر بالكرا الطاةرا ل سسنالة
ماجستير ل كلية التربية الرياةية ل جامعة القادسية ل ) 3111
 طلينة سننات الننديم واخننرون ؛ دلننم اليركننة التطفيقنني ل مصننر ل مركننز الكتنناب
للنلر ل)0998
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